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      اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
    

   للدول األطرافالتقرير الدوري اجملمع السادس والسابع    
    

  *أستراليا    

 
  

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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  صديرت    
أتشرف بتقدمي التقرير اجملمع السادس والسابع ألسـتراليا إىل األمـم املتحـدة عـن تنفيـذ                   

  ).االتفاقية(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 
إن حكومة أسـتراليا ملتزمـة مبـساندة املـرأة والرجـل للمـشاركة علـى قـدم املـساواة يف                       

  .اجملتمعيةالعمل بأجر، ويف احلياة األسرية و
وتريد احلكومة إتاحة أقصى عـدد مـن الفـرص أمـام املـرأة حـىت تـتمكن مـن املـشاركة                        

  .، ومنصفة، وموحدةوآمنةبصورة كاملة يف بناء أستراليا شاملة، 
كمـا أن إجيـاد نظـام       . ومن املهم أن تكون املرأة األسترالية آمنـة اقتـصاديا طيلـة حياهتـا               

العمـل، وحتـسني املـساواة يف األجـر، وتـوفري الرعايـة األيـسر               للعالقات األكثر توازنا يف مكـان       
واألفضل لألطفال من شأنه أن يساعد األمهات األسـتراليات وأسـرهن علـى حتقيـق قـدر أكـرب                   

  .من األمن واالستقالل املاليني
وميثــل تأكيــد موقــف عــدم التــسامح إطالقــا إزاء العنــف ضــد املــرأة ووضــع أول خطــة   

يا للحد مـن العنـف ضـد املـرأة وأطفاهلـا جهـدا متجـددا وحامسـا ملعاجلـة                    وطنية يف تاريخ أسترال   
  .هذه القضية اهلامة

 عامـا علـى انـضمام أسـتراليا إىل االتفاقيـة، تفخـر احلكومـة األسـترالية                  ٢٥وبعد مرور     
ولكننـا نعتـرف بـأن      . وحكومات الواليات واألقاليم بسجل هذا البلد فيما يتعلق بقضايا املـرأة          

 مستمرة تتعلق بالتنفيذ الكامـل لالتفاقيـة، مبـا يف ذلـك التـصدي للتحـديات الـيت                   هناك حتديات 
فال يزال عدم التكافؤ بـني اجلنـسني موجـودا يف بعـض             . تواجه نساء وفتيات السكان األصليني    

  .املناطق، وحيد من خيارات املرأة وفرصها
الربوتوكــول وقــد أوشــكت أســتراليا علــى اســتكمال العمليــة الالزمــة النــضمامنا إىل      

  .االختياري لالتفاقية
وباملشاركة مع احلكومات احملليـة وحكومـات الواليـات واألقـاليم، والقطـاع اخلـاص،           

واجملتمعات احمللية، ستواصل احلكومة األسترالية عملها من أجل القضاء على التمييز ضد مجيـع              
مـرة أخـرى عمليـة      واحلكومـة مـصممة علـى ضـرورة أن تتـصدر أسـتراليا              . النساء األستراليات 

 . يف محاية وتعزيز حقوق املرأةواالمتيازالتجديد 
  

  ةالتشريعي، عضو اجلمعية  بليربسكاألونرابل تانيا
  الوزيرة املعنية مبركز املرأة
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  مقدمة  - ١  
تلتزم احلكومة األسترالية بتحسني وإثراء حياة املرأة لتمكينها مـن املـشاركة علـى قـدم                 ١-١

وتقـدر احلكومـة مـسامهة املـرأة األسـترالية يف ميـدان             . ياة األسترالية املساواة يف كافة نواحي احل    
العمل، ويف البيت، ويف اجملتمع على نطاق البلد، وتعمـل لتـوفري أقـصى عـدد مـن الفـرص أمـام                      

ومنـذ تقريـر   . املرأة حىت تتمكن من املسامهة يف بناء أستراليا شاملة، وآمنة، ومنصفة، وموحـدة   
، اختذت طائفة من التدابري علـى مـستوى احلكومـة           ٢٠٠٣تفاقية يف عام    أستراليا األخري عن اال   

األسترالية وحكومات الواليات واألقاليم ساعدت على حتسني سـالمة املـرأة ورفاههـا، وأمنـها               
  .االقتصادي وأمن أسرهتا

  
  التقارير بشأن االتفاقية    

ل التمييـز ضـد     صادقت أستراليا على اتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع أشـكا                 ٢-١
ــه / متــوز٢٨ عامــا يف ٢٥املــرأة منــذ أكثــر مــن   ــا دائمــا،  . ١٩٨٣يولي وأســتراليا بوصــفها طرف

 احلكومـة األسـترالية   التزامواصلت تنفيذ سياسات جوهرية وإجراء تغيريات تشريعية، مما يظهر      
ر سـابقة   ويستعني هذا التقريـر اجملمـع الـسادس والـسابع بتقـاري           . بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

 .عن االتفاقية وحيدد التقدم الذي أحرزته أستراليا والتحديات الباقية بالنسبة لتنفيذ االتفاقية

ويغطي هذا التقرير التـدابري التـشريعية الرئيـسية وتـدابري الـسياسات والتـدابري األخـرى                  ٣-١
 .٢٠٠٨يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٣سـبتمرب   /اليت اعتمـدت أثنـاء فتـرة االسـتعراض، مـن أيلـول            

ويتضمن التقريـر معلومـات مـستقاة مـن احلكومـة األسـترالية وحكومـات الواليـات واألقـاليم،                   
ــع    ــاالقتران م ــه ب ــي قراءت ــشتركة  وينبغ ــة األساســية امل ــران الوثيق ــه / ألســتراليا، حزي  ٢٠٠٦يوني

)HRI/CORE/AUS/2007 ( والتقريــــــر اجملمــــــع الرابــــــع واخلــــــامس عــــــن تنفيــــــذ االتفاقيــــــة
)CEDAW/C/AUL/4-5 ( ٢٠٠٣قدمته أستراليا يف عام الذي. 

 مــن االتفاقيــة، يــستجيب هــذا التقريــر، قــدر املــستطاع، للتعليقــات ١٨ووفقــا للمــادة  ٤-١
عــن تقريــر ) CEDAW/C/AUL/CO/5(اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة 

ــوارد يف الف . أســتراليا الــدوري اجملمــع الرابــع واخلــامس   ــة ال ، مت ٩قــرة واســتجابة لطلــب اللجن
 علـى مجيـع وكـاالت احلكومـة األسـترالية ذات الـصلة،              ٢٠٠٦توزيع التعليقات اخلتاميـة لعـام       

ــسائي األســترايل مــن خــالل        ــى القطــاع الن ــاليم، وعل ــات واألق ــع حكومــات الوالي ــى مجي وعل
كما نشرت على املوقع الشبكي اخلـاص مبكتـب احلكومـة األسـترالية             . األمانات الوطنية للمرأة  

 .باملرأةاملعين 
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  انتخاب حكومة عمالية    
، تغـري احلـزب احلـاكم يف        ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٤بعد االنتخابات الوطنية يف      ٥-١

 .٢٠٠٧ديسمرب / كانون األول٣أستراليا وأدت حكومة عمالية اليمني الدستورية يف 

. ملـستقبل وتلتزم احلكومة األسترالية ببناء أستراليا قوية ومنصفة وآمنة بدرجة أكرب يف ا            ٦-١
وعموما، فان أولويات احلكومة على املدى الطويل تشمل األمن الوطين؛ وبنـاء أسـتراليا أقـوى     

 من خالل إدارة اقتصادية مسؤولة وإصالح اقتـصادي لتعزيـز قـدرة البلـد التنافـسية           املستقبليف  
خـالل   مـن  إنـصافا على املدى الطويل عن طريق إحداث ثورة يف التعليم؛ وبنـاء أسـتراليا أكثـر                

نظام متوازن ومرن للعالقات الصناعية؛ وإعداد أستراليا ملواجهـة التحـديات العامليـة والداخليـة               
 .الكبرية، عن طريق وضع خطة عمل وطنية بشأن تغري املناخ وإصالح نظام الصحة الوطنية

كمــا تلتــزم احلكومــة األســترالية التزامــا راســخا باملــساواة، ومبــشاركة املــرأة علــى قــدم  ٧-١
ومبجـرد تعـيني رئـيس الـوزراء     . اة يف مجيع نواحي حياهتا، مثل العمل، واألسرة، واجملتمع    املساو

اجلديد، األونرابل كيفني رود، أعلن التزامه مببادئ املساواة وعدم التمييـز وحتـسني حيـاة املـرأة                 
 :األسترالية عندما قال

ــدأنا التنظيمــي األساســي كحكومــة هــو تكــافؤ الفــرص   "   شعب وللنــهوض بالــ . إن مب
 حكومة تلتزم بالسياسات اليت تعتـرف مبـصاحل املـرأة األسـترالية             فإنناوفرصه يف احلياة،    

  )١(."وتدعمها
  

   احلكومة جتاه املرأةالتزام    
، أدخلـت   ٢٠٠٥نـوفمرب   / احلكومـة األسـترالية إىل الـسلطة يف تـشرين الثـاين            جميءمنذ   ٨-١

بيـة والتعهـدات األخـرى لـصاحل املـرأة          عددا من التدابري اليت تفي بطائفة من االلتزامـات االنتخا         
وتسعى احلكومة إىل توفري احلد األقصى من الفرص أمام املـرأة حـىت ميكننـا، كبلـد،       . األسترالية

 .أن نساعد يف بناء أستراليا شاملة، وآمنة، ومنصفة، وموحدة
  

  األمن االقتصادي    
الفرد علـى املـشاركة     يتجزأ من قدرة      ال يعد األمن االقتصادي واالستقالل املايل جزءا      ٩-١

ــع ــرأة للوصــول إىل ســوق العمــل        . يف اجملتم ــام امل ــساوية أم ــرص مت ــة بإتاحــة ف ــزم احلكوم وتلت
 .واملشاركة فيها ومترسها

ومن املقرر أن يبدأ نظـام احلكومـة األسـترالية اجلديـد للعالقـات الثنائيـة األكثـر توازنـا                     ١٠-١
نظام طائفة مـن التحـسينات، مـن        وسوف يدخل هذا ال   . ٢٠١٠يناير  /وإنصافا يف كانون الثاين   
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عـن  )  مـن النـساء    مومعظمهـ (بينها توفري محايـة أكـرب لعمـال أسـتراليا األضـعف واألقـل أجـورا                 
طريــق كفالــة حــصوهلم مــثال علــى احلــق يف حــد أدىن منــصف مــن األجــور؛ واحلــق يف طلــب    
ترتيبــات عمــل مرنــة؛ واحلــصول علــى نظــام منــصف ملعــدالت اجلــزاءات ومــدفوعات األجــر     

 .ضايفاإل

واختــذت احلكومــة أيــضا تــدابري ملــساعدة األمهــات العــامالت، مــثال عــن طريــق زيــادة  ١١-١
ــاءات ضــريبية بلغــت        ــة إعف ــن خــالل جمموع ــصايف م ــون دوالر ٤٦,٧كــبرية يف األجــر ال  بلي

 .أسترايل، تشمل املزيد من املساعدات يف جمال رعاية الطفولة
  

  األمان
وتتعرض امرأة واحدة من بني كـل       . أطفاهلاهتتم احلكومة باحلد من العنف ضد املرأة و        ١٢-١

ثالث نساء أستراليات للعنف البدين وتتعرض امرأة واحدة تقريبا من كـل مخـس نـساء للعنـف            
وقد عينت احلكومة اجمللـس الـوطين للحـد مـن العنـف ضـد املـرأة وأطفاهلـا، والـذي                     . يف حياهتا 

االفتتاحيـة للمجلـس الـوطين      ويف اجللـسة    . يقوم بوضع خطة وطنية للحد من العنف ضد املـرأة         
: ، قال رئـيس الـوزراء     ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٤للحد من العنف ضد املرأة وأطفاهلا املعقودة يف         

ــرأة            " جيــب علــى األمــة واجملتمــع اعتمــاد موقــف عــدم التــسامح إطالقــا إزاء العنــف ضــد امل
 ".واألطفال

  
  القيادة واملشاركة

املرأة ودعم مـشاركتها وقيادهتـا يف كـل         تلتزم احلكومة األسترالية أيضا بتحسني صحة        ١٣-١
وعلى سبيل املثال، تضع احلكومة سياسات وطنيـة عـن صـحة املـرأة              . جماالت اجملتمع األسترايل  

وباإلضـافة إىل ذلـك، مت ختـصيص        . لضمان إجياد حلـول خاصـة باالحتياجـات الـصحية للمـرأة           
ة لتــوفري املزيــد مــن   مليــون دوالر أســترايل علــى مــدى الــسنوات األربــع القادمــ  ٩٠أكثــر مــن 

 .خدمات الرعاية الصحية لألم والطفل

ــشروع         ١٤-١ ــق م ــرأة عــن طري ــشاركة امل ــهوض مب ــى الن ــضا عل ــة أي وســوف تعمــل احلكوم
ــن          ــني م ــدة بالي ــيم بع ــتثمار يف التعل ــد لالس ــشاء صــندوق جدي ــيم وإن ــورة يف التعل إلحــداث ث

.  مـستويات التعلـيم    الدوالرات، والذي سيعمل من ناحية علـى زيـادة مـشاركة املـرأة يف كافـة               
وباملثل، جيري العمل هبمة للوفاء بـااللتزام االنتخـايب للحكومـة بتعزيـز صـوت املـرأة الريفيـة يف                    
تشكيل السياسات الريفية واإلقليمية كما اتضح من مؤمتر القمة الوطين للمـرأة الريفيـة املعقـود                

 .٢٠٠٨يونيه /يف حزيران
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. ودوليا مهمـة بالنـسبة للحكومـة األسـترالية       وتعد مشاركة املرأة وحقوق املرأة داخليا        ١٥-١
يتجــزأ مــن حتقيــق    الوتعتقــد احلكومــة أن إحــراز تقــدم يف املــساواة بــني اجلنــسني يعــد جــزءا    

 مليـون دوالر   ٢٠٠أهداف األمـم املتحـدة اإلمنائيـة لأللفيـة، ويتـضح هـذا مـن مـسامهتها مببلـغ                    
 .لألمم املتحدة ملساعدهتا يف حتقيق هذه األهداف

  
  ض قانون التمييز بني اجلنسنياستعرا

قــانون  عــن اســتعراض لفعاليــة  ٢٠٠٨يونيــه /أعلنــت احلكومــة األســترالية يف حزيــران  ١٦-١
 من جانب جلنـة الـشؤون القانونيـة والدسـتورية التابعـة جمللـس               ١٩٨٤التمييز بني اجلنسني لعام     

ــشيوخ ــة تعريـــف     . الـ ــانون، وطريقـ ــاق القـ ــتعراض نطـ ــا يف االسـ ــر حبثهـ ــاط املقـ ــشمل النقـ  وتـ
وسينظر االستعراض أيـضا يف مـدى تنفيـذ القـانون اللتزامـات             . املصطلحات واملفاهيم الرئيسية  

عدم التمييز الواردة يف اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة والتزامـات منظمـة                    
تلك االلتزامات املنصوص عليها يف صكوك دولية أخرى، مبـا يف ذلـك العهـد      أوالعمل الدولية 

دويل اخلـــاص بـــاحلقوق املدنيـــة والـــسياسية والعهـــد الـــدويل اخلـــاص بـــاحلقوق االقتـــصادية  الـــ
 .واالجتماعية والثقافية

  
  املواد التثقيفية لالتفاقية

 مـن التعليقــات اخلتاميـة للجنــة املعنيـة بالقــضاء علـى التمييــز ضــد     ١٣اسـتجابة للفقــرة   ١٧-١
ن االتفاقيـة لفائـدة العـاملني يف اهليئـة          املرأة، واليت توصي بتنفيـذ بـرامج للتوعيـة والتـدريب بـشأ            

القضائية واملسؤولني عن إنفاذ القـوانني والعـاملني يف املهـن القانونيـة واجلمهـور، يقـوم مكتـب                   
 للمـرأة فيمـا    نـسان احلكومة األسترالية املعين باملرأة بوضع جمموعة مـواد تثقيفيـة عـن حقـوق اإل              

والـيت كانـت تعـرف       (نـسان ألسترالية حلقـوق اإل   يتعلق باالتفاقية، وذلك باملشاركة مع اللجنة ا      
فـسوف تقـدم جمموعـة املـواد التثقيفيـة      ).  وتكافؤ الفرصنسانمن قبل باللجنة املعنية حبقوق اإل 

 .معلومات يسهل فهمها عن االتفاقية وأمهيتها بالنسبة للمرأة األسترالية
  

  االنضمام إىل الربوتوكول االختياري لالتفاقية
ز الثالث لنهج احلكومة األسترالية جتـاه الـسياسة اخلارجيـة يف تعزيـز              يتمثل أحد الركائ   ١٨-١

ــم املتحــدة   ــضمام إىل     . مــشاركتنا مــع األم ــة االن ــة عملي ــدأت احلكوم ــة، ب ففــي ســياق االتفاقي
ــام        ــة ع ــل هناي ــضمام قب ــتم االن ــن احملتمــل أن ي ــة، وم ــاري لالتفاقي . ٢٠٠٨الربوتوكــول االختي

فا يف الربوتوكول االختيـاري، فـان هـذا يظهـر تـصميمها             وعندما تصبح احلكومة األسترالية طر    
يف  -علــى مواصــلة تعزيــز ومحايــة حقــوق املــرأة وإصــدار بيــان قــوي بــأن التمييــز ضــد املــرأة     
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وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن . ميكــن قبولــه  ال-أســتراليا وعلــى املــستوى الــدويل
 .٣٠-٢  و٢٩-٢الربوتوكول االختياري لالتفاقية، أنظر الفقرتني 

  القيام بأنشطة دولية
قامــت أســتراليا بــدور نــشط يف احملافــل الدوليــة الــيت تــسعى ملعاجلــة عــدم التكــافؤ بــني    ١٩-١

وقد مشل ذلك إرسال وفود للحكومة األسترالية إىل جلنة األمم املتحـدة لوضـع املـرأة                . اجلنسني
رأة يف اجتمـاع  على مدى العقد املاضي، واملـشاركة يف مناقـشة موضـوعية عـن العنـف ضـد املـ                

، ومـسامهات يف جلـسات التحـاور     ٢٠٠٨جلنة األمم املتحدة ملنع اجلرمية والعدالة اجلنائية عـام          
، وحضور االجتماعـات الـيت تعقـد        ٢٠٠٨ عام   نسانعن العنف ضد املرأة يف جملس حقوق اإل       

 .كل ثالث سنوات لوزراء الكومنولث املعنيني بشؤون املرأة

قرارات عـن طريـق اللجنـة الثالثـة للجمعيـة العامـة، وجلنـة         وشاركت أستراليا يف تقدمي      ٢٠-١
. وضع املـرأة، واجلمعيـة العامـة، ومجعيـة الـصحة العامليـة علـى مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية                      

، استضافت أستراليا االجتماع الثاين عـشر لـشبكة القيـادات النـسائية للتعـاون      ٢٠٠٧ويف عام  
 .ة مراكز التنسيق بني اجلنسنياالقتصادي بني آسيا واحمليط اهلادئ، وشبك

يقيمــون يف منطقــة آســيا  )  مليــون شــخص٨٠٠حنــو (ونظــرا ألن ثلثــي فقــراء العــامل   ٢١-١
وتعــد . إقليمنــاواحملــيط اهلــادئ، فــان برنــامج املعونــة الدوليــة للحكومــة األســترالية يركــز علــى   

 يف حـد ذاهتـا أيـضا    املساواة بني اجلنسني أحد املبادئ األساسية لربنامج املعونة األسترايل، وتعد      
ويف إطـار برنـامج املعونـة، تعمـل أسـتراليا يف شـراكة مـع        . اإلمنائيـة هـدفا حامسـا مـن األهـداف     

بلدان نامية يف آسيا واحمليط اهلـادئ لتحـسني الوضـع االقتـصادي للمـرأة، وتـشجيع مـشاركتها                 
للحكومــة وجيــري وضــع أول اســتراتيجية . علــى قــدم املــساواة، وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني

 من أجـل برنـامج معونتـها فيمـا وراء البحـار، ومـن املقـرر أن تـستهل يف         اإلعاقةاألسترالية عن   
 اليت ستتخذ عـن طريـق       اإلجراءاتوستحدد هذه االستراتيجية    . ٢٠٠٨ديسمرب  /كانون األول 

ــساعدة األشــخاص ذوي     ــة مل ــساعدة اإلمنائي ــامج امل ــةبرن ــه /ويف متــوز. اإلعاق ــام ٢٠٠٧يولي ، ق
شؤون املرأة بتمويل أمانة منتدى جزر احمليط اهلادئ إلصـدار مـواد إعالميـة، مـن بينـها                  مكتب  

كتيب عن االتفاقيـة، لـدعم النـهوض بتمثيـل املـرأة واملـساواة بـني اجلنـسني يف برملانـات احملـيط                       
 ووزعــت علــى النــساء يف منطقــة ٢٠٠٨ســبتمرب /وقــد صــدرت هــذه املــواد يف أيلــول. اهلــادئ

 .احمليط اهلادئ
  

  شرح نظام احلكم يف أستراليا
 :مبوجب نظام احلكم يف أستراليا، توزع السلطات بني ٢٢-١
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  )احلكومة األسترالية، وأحيانا تسمى الكومنولث(احلكومة الوطنية   •  
 نيـو سـاوث ويلـز، وفيكتوريـا، وكـويرت النـد، وجنـوب        -ست حكومـات للواليـات       •  

، وحكومــات األقـاليم ذات احلكــم  )الواليـات (أسـتراليا، وأسـتراليا الغربيــة، وتـسمانيا    
  )األقاليم( الشمايل واإلقليم مبا يف ذلك إقليم العاصمة األسترالية -الذايت 

 جملس حملي مع العمد وأعضاء اجملـالس الـذين يتولـون األمـور اجملتمعيـة                ٦٠٠أكثر من     •  
  .على املستوى احمللي على نطاق البلد

 اإلقلــيم ت الواليــات وحكومتــا  وقــد ســامهت احلكومــة األســترالية ومجيــع حكومــا      ٢٣-١
وللحصول على مزيد مـن املعلومـات   . الشمايل وإقليم العاصمة األسترالية يف إعداد هذا التقرير       

عن نظام احلكم يف أستراليا، مبا يف ذلـك اهلياكـل الدسـتورية والـسياسية والقانونيـة األسـترالية،                   
 .٤٣ إىل ١٦، الفقرات ٢٠٠٦ يونيه/ ألستراليا، حزيرانالوثيقة األساسية املشتركةأنظر 

  
  التشاور والتعليقات الواردة من املنظمات غري احلكومية واجملتمع احمللي

 مــشاورات جمتمعيــة يف بدايــة   ٢٠٠٨فربايــر /أجــرت احلكومــة األســترالية يف شــباط    ٢٤-١
. العملية يف كل والية ويف إقليم العاصمة األسـترالية كجـزء مـن التحـضري إلعـداد هـذا التقريـر                    

، الفقـرات  ٢٠٠٦ة للتعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة يف     واستجاب
 بــأن تقريــر أســتراليا األخــري عــن االتفاقيــة ٣٠  و٢٩  و٢٨  و٢٦  و١٨  و١٧  و١٥  و١٤
يقدم معلومات كافية عن املرأة املعاقة، ونساء الشعوب األصلية، واملهـاجرات،             مل ٢٠٠٣عام  

ملـرأة الريفيـة واملـرأة يف املنـاطق النائيـة، عقـدت احلكومـة األسـترالية أيـضا أربــع          والالجئـات، وا 
 للحــصول علــى املزيــد مــن األفكــار واآلراء ٢٠٠٨مــارس /مناقــشات مائــدة مــستديرة يف آذار

وقد ساعدت القضايا الـيت نوقـشت أثنـاء املـشاورات           . والشواغل لدى هذه اجلماعات النسائية    
 .توجيه هذا التقرير وتشكيلهواملوائد املستديرة يف 

وترحــب احلكومــة األســترالية أيــضا بالتعليقــات الــيت وردت عــن هــذا التقريــر وتــدعو    ٢٥-١
: أسـئلة بتوجيههـا إىل العنـوان التـايل          أو اجملتمع احمللي للمسامهة مبا قد يكون لديه مـن تعليقـات          

cedawfeedback@fahcsia.gov.au. 
  

  التقرير املوازي عن االتفاقية
مولت احلكومة األسـترالية منظمـات غـري حكومـة إلجـراء مـشاوراهتا اخلاصـة وإعـداد                   ٢٦-١

وميكـن للمجتمـع   . لكي تنظر فيه اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة           " مواز"تقرير  
 .projects@ywca.gov.auوين احمللي أن يسهم يف هذه العملية عن طريق الربيد االلكتر

mailto:cedawfeedback@fahcsia.gov.au�
mailto:projects@ywca.gov.au�
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تعريـف التمييـز ضـد املـرأة، وااللتزامـات الراميـة للقـضاء علـى                : ٤ إىل   ١املواد    - ٢  
  التمييز، وكفالة تطور املرأة وتقدمها، والتعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة

تقريـر  وقد وضع   . لية عن املساواة بني اجلنسني    تعمل أستراليا هبمة لوضع مؤشرات دو      ١-٢
الذي أصدرته األمم املتحدة أستراليا يف املرتبة الثانية بـني دول            ٢٠٠٨‐٢٠٠٧التنمية البشرية   

العــامل يف مؤشــرات التنميــة املتعلقــة باملــسائل اجلنــسانية، ويف املرتبــة الثامنــة بــني دول العــامل يف   
 الــذي صــدر عــن ٢٠٠٧عــن الفجــوة اجلنــسانية العامليــة التقريــر ووضــع . مقيــاس متكــني املــرأة

 بلـدا يف دليـل الفجـوة        ١٢٨املنتدى االقتصادي العاملي، أستراليا يف املرتبـة الـسابعة عـشرة بـني              
وعلى مدى العام السابق، حسنت أستراليا من نقاطها بـشأن املـشاركة االقتـصادية،              . اجلنسانية

ركة يف قـوة العمـل وختفـيض الفجـوة يف األجـور             أحرز من تقدم يف املشا      ما وساعد على ذلك  
 .بني العمال والعامالت

ــاليم       ٢-٢ ــات واألق ــات الوالي ــة األســترالية وحكوم ــشريعات وسياســات احلكوم ــدعم ت وت
بشأن القضاء على التمييز التزام أستراليا باملـساواة يف احلقـوق للمـرأة وحتتـرم تعهـداهتا مبوجـب                 

 الـذي أصـدرته احلكومـة األسـترالية         ١٩٨٤ اجلنسني لعام    قانون التمييز بني  يزال    وال .االتفاقية
وتعرب أهداف القـانون عـن مـضمون االتفاقيـة،          . يعد التشريع الرئيسي لتحرمي التمييز ضد املرأة      
 .١٩٨٤لقانون التمييز بني اجلنسني لعام وأدرجت االتفاقية بكاملها كمرجع بالنسبة 

قـانون التمييـز   فعاليـة  " األسـترايل   ، أحال جملس الشيوخ   ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٦ويف   ٣-٢
ــز املــساواة بــني اجلنــسني   ١٩٨٤بــني اجلنــسني لعــام   ــز وتعزي ــة "  يف القــضاء علــى التميي إىل جلن

 استقـصاء بـشأنه وتقـدمي تقريـر يف موعـد غايتـه              إلجراءالشؤون القانونية والدستورية التابعة له      
ر أخــرى، ســلطات  وســيبحث االستقــصاء، ضــمن أمــو   . ٢٠٠٨نــوفمرب / تــشرين الثــاين ١٢

 واملفوضة املعنية بقـضايا التمييـز بـني اجلنـسني،           نسانواختصاصات اللجنة األسترالية حلقوق اإل    
وهي عـضو يف اللجنـة؛ واتـساق القـانون مـع تـشريعات التمييـز األخـرى للحكومـة األسـترالية                      

. سـرية وحكومات الواليات واألقاليم؛ والتحرش اجلنسي؛ والتمييز على أساس املـسؤوليات األ         
 ١٩٨٤قانون التمييز بني اجلنـسني لعـام   وسيبحث االستقصاء على وجه اخلصوص مدى تنفيذ    

ــة،      ــات منظمــة العمــل الدولي ــة واتفاقي ــواردة يف االتفاقي ــز ال مبوجــب   أواللتزامــات عــدم التميي
صكوك دولية أخرى، مبا يف ذلـك العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية، والعهـد                     

 .خلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةالدويل ا
  

  اإلطار التشريعي    
ــام    حيظــر  ٤-٢ ــسني لع ــني اجلن ــز ب ــانون التميي ــوع اجلــنس،   ١٩٨٤ق ــى أســاس ن ــز عل   التميي
احلمــل احملتمــل يف جمــاالت احليــاة العامــة، مبــا يف ذلــك العمــل     أواحلالــة الزواجيــة، واحلمــل أو
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شـراء األرض؛     أو ؛ وبيـع  واإلسكانتسهيالت، واإلقامة،   والتعليم؛ وتوفري السلع واخلدمات وال    
ــربامج    ــترالية، وال ــة األس ــوانني احلكوم ــق ق ــى أســاس     . وتطبي ــز عل ــضا التميي ــانون أي ــر الق وحيظ

 . العملبإهناءاملسؤوليات األسرية فيما يتعلق 

قـانون  ويوجد لدى مجيع الواليات واألقاليم تـشريعات مناهـضة للتمييـز باإلضـافة إىل                ٥-٢
جـزء    أو ويعـد أي قـانون    .  الـذي وضـعته احلكومـة األسـترالية        ١٩٨٤ بني اجلنسني لعام     التمييز

 الغيـا  ١٩٨٤قـانون التمييـز بـني اجلنـسني لعـام      إقليم يتعـارض مـع        أو من القانون يف أي والية    
 . من الدستور األسترايل١٠٩مبوجب القسم 

أصـدرت احلكومـة    ،  ٢٠٠٣ومنذ إصدار تقرير أسـتراليا األخـري عـن االتفاقيـة يف عـام                ٦-٢
وقـد  .  للقضاء على التمييز بسبب الـسن      ٢٠٠٤ التمييز على أساس السن لعام       األسترالية قانون 

.  والقـضاء علـى التمييـز   نـسان وسع هذا القـانون اإلطـار الـشامل بالفعـل لتـشريعات حقـوق اإل           
 علـى أسـاس     وتعد املفوضة املعنية بقضية التمييز بني اجلنسني أيضا املفوضة املسؤولة عن التمييز           

 .السن

 مــن تعليقاهتــا ٢٨وأعربــت اللجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف الفقــرة   ٧-٢
ــة عــام   ــد      ٢٠٠٦اخلتامي ــات ق ــات املهــاجرين والالجــئني واألقلي ــساء وفتي ــا لكــون ن  عــن قلقه

 مـسؤولة عـن     نـسان وتعـد اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإل        . يتعرضن ألشكال متعـددة مـن التمييـز       
التمييـز   مكافحـة  قـانون  - أربعة قوانني للحكومة األسترالية تـوفر احلمايـة هلـؤالء النـساء          تطبيق

، وقـانون   ١٩٩٢ لعـام    اإلعاقـة ، وقانون مكافحة التمييز بـسبب       ٢٠٠٤على أساس السن لعام     
 .١٩٨٤، وقانون مكافحة التمييز بني اجلنسني لعام ١٩٧٥مكافحة التمييز العنصري لعام 

، تلقـت اللجنـة     ٢٠٠٨أبريـل   / نيـسان  ٣٠  و ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١  بـني   مـا  ويف الفترة  ٨-٢
 ١٩٨٤لقانون التمييز بني اجلنسني لعـام        شكوى قدمت وفقا     ٣٥٤ نساناألسترالية حلقوق اإل  

ــساء  - ــدمت الن ــة يف ٨٤ ق ــها والرجــال  املائ ــة يف ١٤ من ــسبة األكــرب مــن   . )٢(املائ وكانــت الن
ــالتمييز يف مكــان العمــل    ــة يف ٨٨(الــشكاوى تتعلــق ب ــة يف ١٧وكــان ). املائ ــها يتعلــق املائ  من

 . يتعلق بالتمييز بسبب احلملاملائة يف ٢٣  وبالتمييز على أساس اجلنس

وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن دعــم أســتراليا حلمايــة وتعزيــز حقــوق           ٩-٢
  / ألســتراليا، حزيــرانمــن الوثيقــة األساســية املــشتركة  ١٠٤ إىل ٤٤، أنظــر الفقــرات نــساناإل
 .٢٠٠٦نيه يو
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  ريعات حكومات الواليات واألقاليمتش    
 بالـذكرى الـسنوية الـثالثني لقـانون         ٢٠٠٧احتفلت حكومة نيو ساوث ويلـز يف عـام           ١٠-٢

 وقد تلقى املكتـب اجلديـد ملكافحـة التمييـز يف نيـو سـاوث ويلـز                  .١٩٧٧مكافحة التمييز لعام    
ــانون،    ــق الق ــذي يطب ــسني    ٢٤٠وال ــني اجلن ــالتمييز ب ــق ب ــك التحــرش   ( شــكوى تتعل ــا يف ذل مب

ــسي ــامي ) اجلن ــالتمييز يف مكــان     .)٣(٢٠٠٧-٢٠٠٦يف ع ــق ب ــشكاوى تتعل ــم ال ــت معظ  كان
 جلــسة وســاطة يف ١٢، عقــد جملــس مكافحــة التمييــز  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف عــامي  .)٤(العمــل

 مع ظهـور أقليـات أفريقيـة        ٢٠٠٥ريف نيو ساوث ويلز، كما واصل العمل الذي بدأ يف عام            
ويف .  ســـاوث ويلـــز، فعقـــد حلقـــتني للنـــساء الليبرييـــات واألثيوبيـــات نـــشأت حـــديثا يف نيـــو

 يف نيــو ســاوث ويلــز لكــي حيظــر  ١٩٧٧قــانون مكافحــة التمييــز لعــام  ، مت تعــديل ٠٠٧ عــام
خصيصا التمييز يف احلياة العامة على أساس الرضـاعة الطبيعيـة، والـذي يـشمل ضـخ اللـنب مـن                     

 .الثدي

 الـذي   ١٩٩٨قـانون مكافحـة التمييـز لعـام         ديل  ، مت تعـ   ٢٠٠٤يناير  /ويف كانون الثاين   ١١-٢
". القرابـة "أصدرته تسمانيا لكي حيظر على أي شخص التمييز ضد شخص آخـر علـى أسـاس                 

وتعين هذه التغيريات توفري قدر أكرب من احلماية للنساء والرجال الذين يتعرضون للتمييـز علـى                
اء نفـس اجلـنس، وعالقـات       أساس صالت القرابـة، مبـا يف ذلـك اشـتهاء اجلـنس اآلخـر، واشـته                

، منح مكتـب املفـوض      ٢٠٠٣ومنذ صدور تقرير أستراليا األخري عن االتفاقية يف عام          . الرعاية
 مبوجـب القـانون لتـشجيع تكـافؤ         اإلعفـاءات العام املعين مبكافحة التمييز يف تسمانيا عـددا مـن           

ت أخـرى   الفرص بالنسبة للمرأة عن طريـق الـسماح ألشـخاص مبمارسـة سـلوك يعـد يف حـاال                  
 عـــن وظـــائف أخـــصائيات اجتماعيـــات بـــاإلعالن مثـــل الـــسماح ألصـــحاب العمـــل -متييـــزا 

للمنظمـــات؛ واســـتهداف وتعـــيني موجهـــات للعمـــل يف ســـجون النـــساء؛ وتعـــيني النـــساء يف  
ــوائم االنتظــار        ــساء يف ق ــة للن ــوم؛ وإعطــاء األولوي ــاء ومــصانع األلومني شــركات عقــود الكهرب

 .اخلاصة هبذه األعمال

ــا يف عــام  وأصــدر ١٢-٢ ــة فكتوري ــا حلقــوق ومــسؤوليات    ٢٠٠٦ت حكوم ــاق فيكتوري ميث
 املصنفة حسب مبادئ احلرية واالحترام واملـساواة        نسان وحيمي هذا امليثاق حقوق اإل     .نساناإل

وأجـرت  . ٢٠٠٧ينـاير   / كـانون الثـاين    ١وبدأ نفاذ معظم أجزاء امليثـاق اعتبـارا مـن           . والكرامة
 اخلـاص هبـا مـن       ١٩٩٥ لعـام    لقانون تكافؤ الفرص   ٢٠٠٧ام  فيكتوريا استعراضا مستقال يف ع    

 التقريـر النـهائي والتوصـيات       إصـدار ومـن املقـرر     . أجل حتسني نزاهة القانون وفعاليته وكفاءتـه      
 .٢٠٠٨عن اإلصالح يف أواخر عام 
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ــة مكافحــة التمييــز يف كــويرت النــد تطبيــق     ١٣-٢ قــانون مكافحــة التمييــز لعــام  وتواصــل جلن
، أنــشئت وحــدة خاصــة بالــسكان األصــليني يف اللجنــة  ٢٠٠٣ عــام  ويف. اخلــاص هبــا١٩٩١

ويف . نــسانلـضمان االهتمــام بقــضايا الــسكان األصــليني يف جــدول أعماهلــا اخلــاص حبقــوق اإل 
 شـكوى مـن التمييـز      ٥٢٨، تلقـت اللجنـة      ٢٠٠٨مـايو   / إىل أيـار   ٢٠٠٣يوليـه   /الفترة من متوز  

 شــكوى مــن ١١  وســاس احلمــل، شــكاوى مــن التمييــز علــى أ ٢٠٩  وعلــى أســاس اجلــنس،
 شـكوى   ٢٣٠  و  شكوى من التحرش اجلنـسي،     ٦٦٠  و التمييز على أساس الرضاعة الطبيعية،    

 شـكوى مـن التمييـز علـى أسـاس هويـة             ٧٣  و تتعلق بالتمييز على أساس املسؤوليات األسرية،     
 . منها يتعلق بالعملاملائة يف ٧٨وقدمت النساء معظم هذه الشكاوى، وكان . اجلنسني

 الـشمايل يف    اإلقلـيم اخلـاص حبكومـة     ١٩٩٢قانون مكافحة التمييز لعـام      مت استعراض   و ١٤-٢
وتتـراوح  .  الشمايل للنظر فيها   لإلقليموتعرض التوصيات حاليا على املدعي العام       . ٢٠٠٦عام  

 .بني تبسيط إجراءات تقدمي الشكاوي وتوسيع الوالية القانونية للمفوض  ماالتوصيات

ســترالية ميثــل الــسلطة األوىل يف أســتراليا الــيت لــديها أســاس    وكــان إقلــيم العاصــمة األ  ١٥-٢
قانوين صـريح الحتـرام احلقـوق املدنيـة والـسياسية ومحايتـها وتطبيقهـا وتعزيزهـا عنـدما أصـدر                   

وقــد ُعــدل هــذا القــانون يف عــام  . ٢٠٠٤ اخلــاص بــه يف عــام نــسانقــانون حقــوق اإل اإلقلــيم
 نشاط تثقيفـي جمتمعـي مـن      ١٠١جنزت اللجنة   وأ. لإلقليم نسان إلنشاء جلنة حقوق اإل    ٢٠٠٦

، وعقدت ثالثة منتديات جمتمعية عـن حقـوق   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ مشاركا يف الفترة ٤١١٤أجل  
 شـكوى يف عـام   ٥٤ شـكوى مـن النـساء مقابـل          ٤٢، تلقت اللجنة    ٢٠٠٧ويف عام   . نساناإل

األكـرب مـن    ويف كـال العـامني، كـان العـدد          . املائـة  يف ٢٢ وهو ميثـل اخنفاضـا بنـسبة         - ٢٠٠٦
 .الشكاوى يتعلق مبجال العمل

ــة  ٢٠٠٧ويف عــام  ١٦-٢ ــام   ، استعرضــت أســتراليا الغربي ــانون تكــافؤ الفــرص لع . ١٩٨٤ق
وأوصى االستعراض بأن يتضمن القانون الرضاعة الطبيعية كأسـاس للتمييـز غـري القـانوين، وأن             

عليهـا وتعـزز    تبني اإلدارات والوكـاالت احلكوميـة كيـف حتـدد املمارسـات التمييزيـة وتقـضي                 
، أجــرت ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخــالل عــامي . تكــافؤ الفــرص للمــرأة كموظفــة وكمتعاملــة معهــا 

 شـكوى وحاولـت الوسـاطة       ٦٥٦اللجنة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص يف أسـتراليا الغربيـة حتقيقـا يف                
 مـن الـشكاوى     املائـة  يف ٢٠,١وكان  .  من هذه الشكاوى   املائة يف ٦٩,١وقدمت املرأة   . فيها

  يتعلـــــق بـــــالتحرش اجلنـــــسي،املائـــــة يف ١٦,٦  واملـــــرأة يتعلـــــق بالعنـــــصر،الـــــيت قدمتـــــها 
 . يتعلق بالتمييز على أساس الضعفاملائة يف ١٢,١ و

 والـذي مت    ،١٩٨٤قـانون تكـافؤ الفـرص لعـام         ويواصل إقليم جنـوب أسـتراليا تطبيـق          ١٧-٢
ات وقد عرض على الربملان مشروع بتعديل القانون حيظر التمييـز علـى أسـاس صـف               . استعراضه
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وتقدم جلنة تكافؤ الفرص معلومـات      . واجبات الرعاية   أو احتمال احلمل،   أو أقارب الشخص، 
جمموعـه    مـا  وقـد قـدم   . وتقـوم أيـضا بدراسـة الـشكاوى وحلـها         . وتثقيفا يتعلق بتكافؤ الفـرص    

ــة   ٢٥٨ ــافؤ الفـــرص يف الـــسنة املاليـ ــة تكـ ــان ٢٠٠٨-٢٠٠٧ شخـــصا شـــكاوى إىل جلنـ  وكـ
.  شــكوى٢٨٧ مــن أشــكال التمييــز، وبلغــت يف جمموعهــا منــها يتعلــق بــأكثر مــن شــكل ٢٩

 شخــصا مــن النــساء، وكــان ٢٥٨ مــن مقــدمي الــشكاوى البــالغ عــددهم املائــة يف ٤٥وكــان 
التمييــز علــى أســاس نــوع   أوالتحــرش اجلنــسي  أو مــن الــشكاوى يتعلــق باحلمــلاملائــة يف ٣٠

 .اجلنس
  

  الوكاالت احلكومية للرصد واملشورة
ــة األ  ١٨-٢ ــشاور احلكوم ــة      تت ــع اجملتمــع األســترايل حــول الطريق ــة م ــصورة منتظم ســترالية ب

وكجزء من عملية التـشاور، يستـضيف       .  ومحايتها وتعزيزها  نساناألفضل لالعتراف حبقوق اإل   
مكتب املدعي العام وزارة الشؤون اخلارجية والتجارية اجتماعات منتظمـة مـع املنظمـات غـري                

ــداخل     ــة ال ــشأن هنــج احلكوم ــشاور ب ــة للت ــوق اإل  احلكومي ــاه حق ــدويل جت ــساني وال ــد . ن وتعتق
ــسؤوليات اإل   ــوق وم ــة حق ــة أن محاي ــساناحلكوم ــع    ن ــسبة جلمي ــة بالن ــة وطني ــسألة ذات أمهي  م

األستراليني، وهلذا السبب التزمت احلكومة بإجراء مشاورة على نطاق أستراليا لتحديـد أفـضل          
 . يف أستراليا ومحايتهانسانالطرق لالعتراف حبقوق ومسؤوليات اإل

  
  نساناللجنة األسترالية حلقوق اإل

 املسؤولية القانونية عـن تعزيـز املـساواة بـني     نسانتسند إىل اللجنة األسترالية حلقوق اإل    ١٩-٢
وتستويف اللجنة، وهي هيئة دسـتورية مـستقلة أنـشأها الربملـان األسـترايل،             . اجلنسني يف أستراليا  

وللجنــة واليــة قانونيــة . دئ بــاريسمبــا الــواردة يف نــساناملعــايري اخلاصــة مبؤســسات حقــوق اإل
، والقيــام ١٩٨٤قــانون التمييــز بــني اجلنــسني لعــام للتحقيــق يف الــشكاوى اخلاصــة بانتــهاكات 

وللحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن اللجنـة، انظـر الفقـرة             . بالوساطة فيها عند االقتضاء   
 .٢٠٠٦يونيه / ألستراليا، حزيرانالوثيقة األساسية املشتركة يف ٦٩

، عينـت احلكومـة األسـترالية مفوضـة جديـدة معنيـة بقـضية        ٢٠٠٧سـبتمرب   /يف أيلول و ٢٠-٢
، قامت املفوضة اجلديدة جبولة استماع يف أحنـاء أسـتراليا           ٢٠٠٨ويف عام   . التمييز بني اجلنسني  

الستقــصاء جتــارب النــساء والرجــال يف أســتراليا فيمــا يتعلــق بــالتمييز بــني اجلنــسني والتحــرش    
يـزال    ال ، وجدت املفوضـة أن التحـرش اجلنـسي        ير اجملتمعي جلولة االستماع   التقرويف  . اجلنسي

ميثـل مــشكلة كــبرية يف مكــان العمـل؛ وهنــاك طلــب متزايــد علـى وضــع ترتيبــات مرنــة للعمــل    
تسمح للعمال، الذكور واإلناث، باملوازنة بني مسؤوليات العمل ومسؤوليات الرعايـة؛ ولـدى     
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 الرجــل عنــد التقاعــد؛ وسيــستفيد األســتراليون بدرجــة املــرأة ضــمان اقتــصادي أقــل بكــثري مــن
 .كبرية من خطة عامة إلجازة األمومة املدفوعة األجر

 تقريـرا إىل احلكومـة عـن    نـسان ، قـدمت اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإل    ٢٠٠٧ويف عام   ٢١-٢
حـان  ويقـدم التقريـر، وهـو بعنـوان      . القضايا املرتبطة مبوازنة العمل بأجر واملسؤوليات األسـرية       

 توصـية ألجـراء تغـيريات يف        ٤٥،  الوقت بالنسبة للمرأة والرجل للموازنـة بـني العمـل واألسـرة           
ويقتـرح  . السياسات وتغـيريات تـشريعية، خاصـة يف جمـايل العمـل والعالقـات يف مكـان العمـل                  

التقرير إطارا جديدا للوفاء مبسؤوليات العمل بأجر واملسؤوليات األسـرية والرعايـة عـن طريـق                
 تغــيريات يف احتياجــات الرعايــة واملــسؤوليات طــوال دورة -الثــة حتــديات رئيــسية التــصدي لث

. احليــاة، واملــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف العمــل بــأجر والعمــل بــدون أجــر، وتقــدير الرعايــة    
وتضمن التقرير أيضا توصـية بوضـع خطـة متوهلـا احلكومـة إلجـازة أمومـة مدفوعـة األجـر ملـدة                 

د األدىن لألجور االحتادية، وأنـه ينبغـي إجيـاد تـشريع جديـد يـوفر            أسبوعا على مستوى احل    ١٤
احلماية من التمييز بالنسبة للموظفني الذين يتحملون مسؤوليات أسـرية ومـسؤوليات الرعايـة،              

وقـد أحالـت احلكومـة األسـترالية مـسألة إجـارة األمومـة              . واحلق يف طلب ترتيبات مرنة للعمل     
 ). للحصول على مزيد من املعلومات٣٨-٩انظر الفقرة  (اجيةاإلنتاملدفوعة األجر إىل جلنة 

  
  الوكالة املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العمل

الوكالة املعنية بتكافؤ الفـرص للمـرأة يف مكـان العمـل هـي هيئـة قانونيـة ضـمن وزارة                      ٢٢-٢
ة هـو   ودور الوكالـ  .  واجملتمعـات احملليـة وشـؤون الـسكان األصـليني          واإلسكانخدمات األسرة   

، ومن خالل التنظيم والتثقيـف،    ١٩٩٩قانون تكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العمل لعام         تنفيذ  
وتعمــل الوكالــة مــع  . تــشجع املنظمــات علــى حتقيــق تكــافؤ الفــرص للمــرأة يف مكــان العمــل   

أصحاب العمل لتحسني نتائج تكافؤ الفرص بالنسبة للمرأة يف مكان العمـل عـن طريـق تقـدمي                  
 .إقامة شراكات استراتيجية، وقيادة النقاش العام لزيادة معدل التغيريحلول عملية، و

 -وجيري تشجيع ممارسات تكافؤ الفرص لضمان حصول املرأة علـى فـرص متـساوية                ٢٣-٢
ــدارة   ــتنادا إىل اجلـ ــدريب     -اسـ ــية، والتـ ــازة الدراسـ ــال، واإلجـ ــي، واالنتقـ ــل، والترقـ  يف العمـ

ــذا    ــا، وهك ــات العلي ــوير، والواجب ــستهدفة      الويف حــني. والتط ــام م ــى أرق ــتراليا عل ــد أس  تعتم
 موظف تقـدمي تقريـر إىل الوكالـة    ١٠٠حصص، فانه يتعني على اهليئات اليت تضم أكثر من      أو

تؤيــد أســتراليا   الوهلــذا. املعنيــة بتكــافؤ الفــرص للمــرأة يف مكــان العمــل عــن االلتــزام بالقــانون
نيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد          أوصـت بـه اللجنـة املع        مـا  حصص، على حنـو     أو اعتماد أهداف 

 .٢٠٠٦ من تعليقاهتا اخلتامية عام ١٧  و١٦املرأة يف الفقرتني 
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 مـن املنظمـات الـيت مشلـها التقريـر           املائـة  يف ٩٩,٥، التزم هبذا القانون     ٢٠٠٦ويف عام    ٢٤-٢
ــن بـــني  ٢٥١٦( ــالفترة  ). ٢٥٢٩ مـ ــة بـ ــذا مقارنـ ــانون  ٢٠٠٥-٢٠٠٤هـ ــزم بالقـ ــدما التـ  عنـ

وبلــــغ ). ٢٥٠٨ مــــن بــــني ٢٤٩٤(نظمــــات الــــيت مشلــــها التقريــــر   مــــن املاملائــــة يف ٩٩,٤
ــدد ــة   عـــ ــري امللتزمـــ ــات غـــ ــام  ١٣املنظمـــ ــة يف عـــ ــة يف ٠,٥ (٢٠٠٦ منظمـــ ــل ) املائـــ مقابـــ
ــة ١٤ ــة يف ٠,٥( منظمـ ــامي ) املائـ ــة ١٧  و،٢٠٠٥-٢٠٠٤يف عـ ــة يف ٠,٦( منظمـ يف ) املائـ

 .٢٠٠٤-٢٠٠٣عامي 
  

  مكتب احلكومة األسترالية املعين باملرأة
، انتقل املكتب األسـترايل املعـين       ٢٠٠٣ير أستراليا األخري عن االتفاقية يف عام        بعد تقر  ٢٥-٢

مبركــز املــرأة مــن ديــوان رئــيس الــوزراء إىل الــوزارة الــيت تــسمى اآلن بــوزارة خــدمات األســرة 
وحيتفظ املكتـب املعـين بـاملرأة بالـدور         .  واجملتمعات احمللية وشؤون السكان األصليني     واإلسكان

 . احلكومة ككل ويستطيع أن يؤثر يف برامج السياسات األخرى ذات الصلةالذي تقوم به

ويوجد للمكتب اآلن الـذي يـسمى مكتـب احلكومـة األسـترالية املعـين بـاملرأة، وزيـرة                    ٢٦-٢
ويتحمـل  .  وهي الوزيرة املعنيـة مبركـز املـرأة       -لديها مسؤوليات وزارية كاملة عن قضايا املرأة        

نفيذ أستراليا لالتفاقيـة وهـو مركـز املـشورة الرئيـسي بـشأن              املكتب أيضا املسؤولية عن رصد ت     
وتــشمل األولويــات . الطريقــة الــيت حيتمــل أن تــؤثر هبــا سياســات احلكومــة األســترالية يف املــرأة 

بالنـــسبة للمكتـــب املعـــين بـــاملرأة احلـــد مـــن العنـــف ضـــد املـــرأة، وزيـــادة األمـــن واالســـتقالل  
ة املـرأة علـى قـدم املـساواة يف كافـة مـستويات           االقتصاديني للمـرأة، والعمـل مـن أجـل مـشارك          

 .اجملتمع األسترايل

ويوجد لدى مجيع حكومات الواليات واألقاليم مكاتب مـسؤولة عـن تقـدمي املـشورة                ٢٧-٢
وجيتمـع الـوزراء املـسؤولون عـن      .)٥(يف جمال السياسات وتنفيذ الربامج اليت تعـاجل قـضايا املـرأة           

ــا   ــرأة يف أســتراليا ويف الوالي ــؤمتر    قــضايا امل ــدا كــل عــام يف امل ــاليم مــع حكومــة نيوزيلن ت واألق
وهدف املؤمتر هو ضمان التنسيق والتطوير على نطـاق الـسياسات           . الوزاري املعين مبركز املرأة   
ويقـوم بتيـسري العمـل بـشأن املـسائل ذات االهتمـام املتبـادل وحييـل                . اليت تؤثر على مركز املرأة    

ومتـشيا مـع توصـية اللجنـة       .  إىل جتمعـات وزاريـة أخـرى       القضايا واالستراتيجيات املتفـق عليهـا     
، ينظـر   ٢٠٠٦ من التعليقات اخلتاميـة عـام        ١١املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة يف الفقرة         

 .املؤمتر الوزاري يف تنفيذ أستراليا لالتفاقية
  

  مكتب العمل واألسرة
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 ضمن ديوان رئـيس      مكتب العمل واألسرة   ٢٠٠٨أنشأت احلكومة األسترالية يف عام       ٢٨-٢
وتشمل األولويات بالنسبة ملكتب العمل واألسرة اإلشراف على التوجيهات اجلديـدة           . الوزراء

بالنسبة لرعاية الطفل والتعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة؛ والعمـل مـع إدارة التعلـيم، والعمالـة،                 
ايا العمــل  اخلاصــة بعالقــات العمــل تراعــي قــض اإلصــالحاتوعالقــات العمــل للتأكــد مــن أن  

ــر الــسنوي األول عــن األســر يف أســتراليا   وإصــدارواألســرة؛  ــة ٢٠٠٨: التقري ، وحتــسني عملي
 .)٦(النظر يف تأثري املقترحات املقدمة إىل جملس الوزراء على األسر

  
  جملس االندماج االجتماعي

ــة األســترالية يف عــام    ٢٩-٢ ــشأت احلكوم ــدماج االجتمــاعي للنظــر يف   ٢٠٠٨أن  جملــس االن
لــيت تتــيح للــسياسات والــربامج علــى نطــاق الــوزارات املختلفــة ومــستويات احلكومــة  الطريقــة ا

ــة    ــصادية واالجتماعي ــسلبيات االقت ــا ملعاجلــة ال ــادة األعمــال   . العمــل مع ويتكــون اجمللــس مــن ق
التجارية واجملتمعات احمللية الذين يتشاورون على نطاق واسع ويقدمون املشورة للحكومة عـن             

اجملتمعات احملليـة احملتاجـة، وكيفيـة إدمـاج الـسكان احملـرومني يف احليـاة                كيفية حتديد ومساعدة    
 وسـوف يقـدم تقريــرا   ٢٠٠٨مــايو /واجتمـع اجمللــس ألول مـرة يف أيـار   . االقتـصادية واجملتمعيـة  

 .كل عام إىل وزير االندماج االجتماعي
  

  األطر الدولية
  الربوتوكول االختياري لالتفاقية واملعاهدات الدولية األخرى

 من التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               ٣٠عمال بالفقرة    ٣٠-٢
 عملية االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري       ٢٠٠٨، بدأت أستراليا يف أوائل عام       ٢٠٠٦عام  

ــة ــة     . لالتفاقيـ ــاالت احلكومـ ــاليم، ووكـ ــات واألقـ ــات الواليـ ــع حكومـ ــشاورات مـ ــرت مـ وجـ
وسـوف  . وأيدت مجيع احلكومات واجملتمعـات احملليـة االنـضمام        . ت احمللية األسترالية، واجملتمعا 

 .تتخذ احلكومة األسترالية يف املستقبل القريب قرارا باالنضمام إىل الربوتوكول االختياري

، صـدقت احلكومـة علـى اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي              ٢٠٠٨يوليه  / متوز ١٧ويف   ٣١-٢
وقـد  . اإلعاقـة  باحترام وضمان حقـوق األشـخاص ذوي         ، مما يعزز التزام أستراليا الدائم     اإلعاقة

وفـضال  .  االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري هلـذه االتفاقيـة           إمكانيةبدأت أيضا عملية حبث     
عــن ذلــك، تبحــث أســتراليا االنــضمام إىل الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهــضة التعــذيب  

 ٣٦ واسـتجابة للفقـرة      .املهينـة   أو يةإنـسان الال  أو العقوبـة القاسـية     أو وغريه من ضروب املعاملة   
، ســتنظر ٢٠٠٦مــن التعليقــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــام     

احلكومـــة األســـترالية يف الوقـــت املناســـب يف االتفاقيـــة الدوليـــة حلمايـــة حقـــوق مجيـــع عمـــال  
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ــراد أســرهم  ــة   علــى الترت٢٠٠٧  و٢٠٠٦ويف عــامي . املهــاجرين وأف يــب، أصــبحت احلكوم
، صـدقت  ٢٠٠٦ويف عـام   . األسترالية طرفا يف بروتوكولني اختيـاريني التفاقيـة حقـوق الطفـل           

 .احلكومة أيضا على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفال
  

  الن ومنهاج عمل بيجنيإع    
، ١٩٩٧ املـرأة، باسـتثناء عـام    كانت أستراليا طوال العقد املاضـي ممثلـة يف جلنـة وضـع         ٣٢-٢

 .عندما كانت وظيفة رئيس املكتب السابق املعين مبركز املرأة شاغر

، قـدمت  ٢٠٠٤وعند التحضري ملتابعة مؤمتر بيجني بعـد مـضي عـشر سـنوات يف عـام                ٣٣-٢
. احلكومة األسترالية ردها علـى اسـتبيان أويل مـن شـعبة النـهوض بـاملرأة التابعـة لألمـم املتحـدة          

ومة األسترالية ممثلة أيضا يف االجتماع اإلقليمـي احلكـومي الـدويل رفيـع املـستوي        وكانت احلك 
الذي استضافته جلنة األمم املتحدة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ يف بـانكوك                  

 .٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٠ إىل ٧يف الفترة من 

. الــداخلي ملنــهاج العمــلوعقــد املكتــب املعــين بــاملرأة أيــضا مــشاورات بــشأن التنفيــذ   ٣٤-٢
وشكل هذا احلوار جزءا هاما مـن إعـداد احلكومـة األسـترالية ملتابعـة مـؤمتر بـيجني بعـد مـضي                        
عشر سنوات، وتضمن مـسامهات مـن وكـاالت حكوميـة رئيـسية، ومـن الواليـات واألقـاليم،                   

 مــن التعليقــات ٣٤ويتــسق هــذا العمــل مــع الفقــرة  . ومــن القطــاع النــسائي، وعامــة اجلمهــور 
وللحـصول علـى مزيـد مـن     . ٢٠٠٦خلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة عـام           ا

املعلومات عن التقدم الذي أحرزته أستراليا بشأن إعالن ومنهاج عمل بـيجني، انظـر الفقـرات                
 .٢٩-٧ إىل ٢٢-٧
  

  األهداف اإلمنائية لأللفية
 مليـون دوالر لـدفع التقـدم        ٢٠٠أعلنت احلكومة األسترالية جمموعة مبـادرات قيمتـها          ٣٥-٢

وســتعمل الــشراكات املعــززة مــع ســبع وكــاالت تابعــة .  لأللفيــةاإلمنائيــةحنــو حتقيــق األهــداف 
وسـوف  . لألمم املتحدة على تعزيز قدرهتا لكي تتصدر اجلهود العامليـة لتحقيـق هـذه األهـداف          

ة إملـام األطفــال  تـساهم أسـتراليا مباشـرة يف جهـود األمـم املتحـدة بــشأن قـضايا مـن قبيـل زيـاد          
 .بالقراءة والكتابة، وحتسني صحة األم والطفل، ومتكني املرأة

 من التعليقات اخلتامية للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد               ٣٥واتساقا مع الفقرة     ٣٦-٢
 ، تعتقــد احلكومــة األســترالية أن التقــدم بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني جــزء   ٢٠٠٦املــرأة عــام 

وتعمـل أسـتراليا علـى تنفيـذ أفـضل املمارسـات        .  لأللفيـة  اإلمنائيـة هـداف   يتجزأ من حتقيق األ    ال
الدولية يف جمال املساواة بني اجلنسني، وتركز على اجملاالت اليت حتقق فيها أقل قدر مـن التقـدم                
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لتضيق الفجـوة بـني اجلنـسني، مثـل حتـسني املركـز االقتـصادي للمـرأة، وتوسـيع مـشاركتها يف                      
وتشمل املساعدة اخلاصة إجراء تقييم للتـدخالت الـيت تتعامـل مـع           . ادهتاصنع القرار، وتعزيز قي   

 فيجـي، وفـانواتو، وجـزر سـليمان، وبـابوا غينيـا       - اإلقليمالعنف ضد املرأة يف مخسة بلدان يف   
؛ )٨٥-١٤وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات، انظــر الفقــرة  (اجلديــدة، وتيمــور الــشرقية 

برنــامج أقــوى للمــواطنني  : اهلــادئيف نظــام اإلدارة بــاحمليط والنــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني  
والقادة من النساء؛ وبرنامج صاحبات املشاريع التجارية، الذي يعمل على إدخـال إصـالحات              
ــة        ــة والبني ــامج اإلدارة احمللي ــة للمــرأة يف احملــيط اهلــادئ؛ وبرن لتحــسني فــرص األعمــال التجاري

يطـور املهـارات القياديـة للممـثالت القرويـات يف أتـشيه،       التحتية اجملتمعية، الذي يـدعم الثقـة و     
 .اندونيسيا

  
  خطة عمل الكومنولث للمساواة بني اجلنسني

  خطـــة عمـــل الكومنولـــث للمـــساواة بـــني اجلنـــسني     شـــاركت أســـتراليا يف وضـــع    ٣٧-٢
 وتعد خطة العمل إطارا تسهم فيه بلدان الكومنولث مـن أجـل حتقيـق املزيـد         .٢٠١٥‐٢٠٠٥

. ٢٠١٥  و٢٠٠٥بــني عــامي   مــافؤ الفــرص بــني اجلنــسني خــالل الفتــرة  مــن املــساواة وتكــا 
وشكلت هذه اخلطة جزءا من مسامهة الكومنولث يف االستعراض العـاملي ملتابعـة مـؤمتر بـيجني                 

وتركز اخلطة علـى أربعـة جمـاالت حامسـة لعمـل احلكومـة       . ٢٠٠٥بعد مضي عشر سنوات يف  
راطية، والسالم، والرتاعـات؛ والعالقـة بـني اجلنـسني،           العالقة بني اجلنسني، والدميق    -األسترالية  

ــوق اإل ــسانوحقـ ــتمكني      نـ ــر، والـ ــى الفقـ ــضاء علـ ــسني، والقـ ــني اجلنـ ــة بـ ــانون؛ والعالقـ  والقـ
 .االيدز/االقتصادي؛ والعالقة بني اجلنسني، ومرض نقص املناعة البشرية

  
  مجع البيانات

ــاملرأة يف عــام    ٣٨-٢ ــوان  ٢٠٠٧نــشر املكتــب املعــين ب ــرا بعن ــرأة يف أســتراليا  ا تقري  ٢٠٠٧مل
ــتراليا    ــرأة يف أســ ــاريره عــــن املــ ــزء مــــن سلــــسلة تقــ ــوان -كجــ ــة علــــى العنــ :  وهــــي متاحــ

http://www.ofw.facsia.gov.au/publications/wia/index.html .     ويقيس التقرير تقدم املرأة على
ويتــضمن التقريــر بيانــات .  بــني اجلنــسني يف أســتراليالإلنــصافاس عــدة مؤشــرات رئيــسية أســ

مفصلة حسب نوع اجلنس وحتليال لطائفة واسعة من القضايا اليت تؤثر على املرأة، مبا يف ذلـك                  
ــل واملــوارد االقتــصادية؛         ــشة؛ والــصحة والعم ــرة وترتيبــات املعي اخلــصائص الــسكانية؛ واألس

وتــضع احلكومــة األســترالية طريقــة لــضمان  . ب؛ واألمــان واجلرميــة؛ والقيــادةوالتعلــيم والتــدري
إتاحة هذه البيانات وحتديثها بصورة منتظمة عن طريق نـشرها علـى املوقـع الـشبكي للمكتـب                   

 .املعين باملرأة

http://www.ofw.facsia.gov.au/publications/wia/index.html�
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جنسانية لتحديد الثغـرات يف تـوافر    " تقدير"وتضع احلكومة األسترالية حاليا مؤشرات       ٣٩-٢
 االطالع عليها، مبا يف ذلك بيانات عن الـسكان          وإمكانية حسب نوع اجلنس     البيانات املصنفة 

ــخاص ذوي   ــتراليا، واألشـ ــليني يف أسـ ــةاألصـ ــة   اإلعاقـ ــات اجتماعيـ ــن خلفيـ ــخاص مـ ، واألشـ
 .اقتصادية دنيا ومن خلفيات ريفية ومناطق نائية

  
  تدابري ملنع التمييز ضد نساء السكان األصليني

كومـات الواليـات واألقـاليم تـدابري كـثرية ملنـع التمييـز              اختذت احلكومة األسـترالية وح     ٤٠-٢
ــه    ــسكان األصــليني والقــضاء علي ــساء ال ــدابري شــوطا حنــو االســتجابة    . ضــد ن وتقطــع هــذه الت

 من التعليقات اخلتامية للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة عـام               ٣١  و ٣٠للفقرتني  
. نـسان  نـساء الـسكان األصـليني حبقـوق اإل          وذلك بأن تعمل أستراليا على حتـسني متتـع         ٢٠٠٦

وبعـض هـذه التـدابري موضـحة أدنـاه، وينـاقش الـبعض اآلخـر يف إطـار املـواد ذات الـصلة علــى            
 .نطاق هذا التقرير

  
  سد فجوة احلرمان بني السكان األصليني

أشارت احلكومة األسترالية إىل أن سد فجوة احلرمان بني السكان األصليني يعد أحـد               ٤١-٢
باألهـداف التاليـة لتـضييق فجـوة         )٧(وقد التزم جملس احلكومات األسـترالية     .  الوطنية األولويات

 :حرمان سكان أستراليا األصليني وغري األصليني

سيحصل مجيع أطفال السكان األصليني من سـن أربـع سـنوات            : خالل مخس سنوات    •  
  .ة املبكرةيف اجملتمعات األصلية على فرص االستفادة من برنامج التعليم يف الطفول

خفـض معـدالت وفيـات الرضـع إىل النـصف؛ وتـضييق الفجـوة               : خالل عشر سنوات    •  
إىل النصف يف إملـام الـشعوب األصـلية بـالقراءة والكتابـة واحلـساب؛ وتـضييق الفجـوة          

  .إىل النصف يف نتائج توظيف األستراليات من السكان األصليني
ــسكان   تــضييق الفجــوة إىل النــصف علــى األقــل   : خــالل جيــل   •   ــة مــن ال ــسبة للطلب بالن

يعادهلا حبلـول عـام       أو ما   سنة يف التعليم باملدارس    ١٢األصليني يف معدالت استكمال     
  .؛ وسد الفجوة يف العمر املتوقع٢٠٢٠

وتنطــوي هــذه األهــداف علــى حتــد وســتتطلب جهــدا متــضافرا علــى كافــة مــستويات  ٤٢-٢
األسـترالية عـددا مـن األفرقـة        وأنـشأ جملـس احلكومـات       . احلكومة وعلى نطاق مجيع القطاعات    

 إحـراز العاملة، مـن بينـها الفريـق العامـل املعـين بإصـالح أحـوال الـسكان األصـليني، مـن أجـل                        
الـيت  " اللبنـات "  أو واعتمد اجمللس أيضا عـددا مـن الـربامج االسـتراتيجية          . تقدم يف هذا الربنامج   
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 الطفولــة املبكــرة؛ - يلــزم وجودهــا مــن أجــل التــصدي بــصورة شــاملة حلالــة احلرمــان احلاليــة   
والتعلــيم باملــدارس؛ والــصحة؛ واملــشاركة االقتــصادية؛ واملــساكن الــصحية؛ واجملتمعــات احملليــة 

وجيري استخدام هذه اللبنـات للتـصدي ألسـباب احلرمـان، وكـذلك             . اآلمنة؛ والقيادة واحلكم  
أحـوال الـسكان    وتقدم الفريق العامـل املعـين بإصـالح         . من خالل السياسات املتكاملة والتنفيذ    

األصليني بـاقتراح لإلصـالح بـشأن منـاء الطفولـة املبكـرة بـني الـسكان األصـليني، والـذي أقـره                       
 .٢٠٠٨يوليه / متوز٣جملس احلكومات األسترالية يف 

ويقوم هنج احلكومة جتاه سد فجـوة احلرمـان بـني الـسكان األصـليني علـى فهـم سـليم                      ٤٣-٢
 وهنــج اســتراتيجي جتــاه االســتثمار وتقــدمي  الدولــة،/لألدلــة، وتوضــيح مــسؤوليات الكومنولــث 

 . عنهواإلبالغاخلدمات، وآلية مستقلة لرصد التقدم يف حتقيق األهداف 
  

  خطة االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل
، خطـة لالسـتجابة للطـوارئ       ٢٠٠٧يوليـه   /أعلنت احلكومة األسترالية السابقة يف متوز      ٤٤-٢

ان األصــليني مــن االعتــداء ووضــع األســاس ملــستقبل  يف اإلقلــيم الــشمايل حلمايــة أطفــال الــسك 
ورد مــن بــراهني يف تقريــر بعنــوان   مــاوكــان الــدافع هلــذه اخلطــة الواســعة النطــاق هــو . أفــضل

 الشمايل حلمايـة أطفـال الـسكان        لإلقليمأعده جملس التحقيق التابع     " األطفال الصغار خائفون  "
 .األصليني من االعتداء اجلنسي

 االستجابة للطوارئ هذه آراء متباينة بـني الـسكان األصـليني ويف             وقد أثار تنفيذ خطة    ٤٥-٢
فقــد أفــاد كــثري مــن نــساء الــسكان األصــليني يف جمتمعــات اإلقلــيم  . اجملتمــع األســترايل األوســع

الــشمايل النائيــة بــأهنن يــشعرن بأمــان أكــرب نتيجــة لوجــود املزيــد مــن رجــال الــشرطة، وحظــر   
وتنظـيم لتنظـيم الـدخل، تـشعر        . ، ونتيجة لتنظيم الدخل   املشروبات الكحولية والصور اإلباحية   

العنف بأهنن يتحكمن بصورة أكرب يف أمواهلن، وأهنـن يف وضـع              أو النساء املعرضات للتخويف  
 . أطفاهلنإلعالةأفضل 

 اإلقلــيمورد يف اســتعراض شــامل ومــستقل خلطــة االســتجابة للطــوارئ يف        مــاهــذا ٤٦-٢
وقـــد وافقـــت احلكومـــة األســـترالية علـــى . ٢٠٠٨أكتـــوبر /الـــشمايل صـــدر يف تـــشرين األول

وهـذه التوصـيات هـي أن تعتـرف حكومـة           . التوصيات الرئيسية الثالث الواردة يف االستعراض     
الكومنولــث وحكومــة اإلقلــيم الــشمايل كمــسألة ذات أمهيــة وطنيــة عاجلــة باحلاجــة املــستمرة   

االجتماعي الـذي يتعـرض لـه    ملعاجلة االرتفاع غري املقبول يف مستوى احلرمان وعدم االستقرار  
. ســكان أســتراليا األصــليون الــذين يعيــشون يف جمتمعــات نائيــة يف مجيــع أحنــاء اإلقلــيم الــشمايل

ــسكان        ــهما بال ــادة تنظــيم عالقت ــضرورة إع ــان ب ــذه االحتياجــات، اعترفــت احلكومت ــة ه ولتلبي
ــة  ااإلجــراءاتوتراعــي . األصــليني اســتنادا إىل تــشاور حقيقــي، وإىل تعــاون وشــراكة   حلكومي
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قــانون  وتتفــق مــع نــساناملتعلقــة باجملتمعــات األصــلية التزامــات أســتراليا فيمــا يتعلــق حبقــوق اإل
 وستلتزم احلكومة األسـترالية هبـذه التوصـيات يف تقـدمها            .١٩٧٥مكافحة التمييز العنصر لعام     

ــيم الــشمايل     ــة مــن خطــة االســتجابة للطــوارئ يف اإلقل ــة التالي يم وستواصــل التنظــ . حنــو املرحل
حققـه مـن منـافع للنـساء واألطفـال، بينمـا تتـشاور مـع اجملتمعـات                    ما  للدخل بسبب  اإلجباري

 .قانون مكافحة التمييز العنصرياحمللية لوضع خطة تتوافق مع 
  

  التجمع النسائي الوطين للسكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس
 تـوريس يعقـد   كان التجمع النـسائي الـوطين للـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق          ٤٧-٢

ويعد التجمع آلية رئيسية للنساء من السكان األصـليني وسـكان جـزر    . ٢٠٠٢سنويا منذ عام  
.  قـضايا مـع املـؤمتر الـوزاري املعـين بوضـع املـرأة، وتقـدمي توصـيات إليـه                    إلثـارة مضيق تـوريس    

وتــسمح مــشاركة النــساء أيــضا بنقــل أفكــار وإجــراءات مــن التجمعــات إىل جمتمعاهتــا اخلاصــة  
وترعــى احلكومــة األســترالية وحكومــة اإلقلــيم الــشمايل مــشاركة النــساء يف التجمــع . فيـذها لتن

 .وتقدمان التمويل ألمانة التجمع
  

  التدابري على مستوى الواليات واألقاليم ملعاجلة العنف ضد نساء السكان األصليني
 ، التجمــع النــسائي٢٠٠٢استــضاف مكتــب جنــوب أســتراليا املعــين بــاملرأة منــذ عــام   ٤٨-٢

.  وهو اجتماع ملدة ثالثة أيام لنساء السكان األصليني علـى نطـاق الواليـة         -للسكان األصليني   
وتــضمنت .  ميــثلن اجملتمعــات النائيــة واإلقليميــة واحلــضرية  امــرأة ٢٥٠وقــد شــارك أكثــر مــن  

املواضــيع أمــان املــرأة واحللــول اجملتمعيــة احملليــة للعنــف العــائلي بــني الــسكان األصــليني، واملــرأة  
، عينت حكومـة جنـوب أسـتراليا مفوضـة          ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين  . الوضع االقتصادي و

معنيــة مبــشاركة املــرأة وأنــشأت جملــسا استــشاريا دائمــا للــسكان األصــليني يف جنــوب أســتراليا 
 ). للحصول على مزيد من املعلومات٤١-٥انظر الفقرة (

الغربيـة مبدينـة بـرس ألكثـر مـن      وعقد التجمع النـسائي للـسكان األصـليني يف أسـتراليا            ٤٩-٢
ونظرا ألنه أول جتمع من نوعه على نطاق الواليـة، فقـد التقـى        . ٢٠٠٧مايو  /ثالثة أيام يف أيار   

.  سيدة من السكان األصليني على نطاق الوالية للمشاركة يف هـذه املناسـبة  ٢٠٠فيه أكثر من    
ثالثـة جمـاالت رئيـسية وهـي      وتركزت العروض، واملعارض اجملتمعية املتنقلـة، واملناقـشات علـى           

وأسـفر هـذا    . األمان واحلماية، واالستدامة االجتماعية واالقتصادية، والقيـادة والـربط الـشبكي          
 . توصية مبا يف ذلك استراتيجيات ملعاجلة العنف٤٠التجمع عن صدور 

 مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ٢,٥وتقــدم حكومــة إقلــيم العاصــمة األســترالية قرابــة  ٥٠-٢
، لتنفيـــذ املـــشروع املتكامـــل لتقـــدمي اخلـــدمات للـــسكان  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ن ســـنوات بـــدءا مـــ
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األصليني وسكان جزر مضيق توريس من أجل جمموعة حمددة من األسر املعرضة بـني الـسكان               
وقد وضع املشروع لتطوير وتشجيع هنـج متكامـل ومنـسق جتـاه تقـدمي اخلـدمات يف          . األصليني

كــز املــشروع علــى أطفــال الــسكان األصــليني وير. جمــاالت الــصحة والتعلــيم والــدعم األســري
ويهدف إىل حتسني النتـائج بالنـسبة       . املعرضني للخطر وعلى تعليم الشباب وصحتهم ورفاههم      

ــز انتقــال األطفــال مــن البيــت إىل       هلــؤالء األطفــال والــشباب وألســرهم، خاصــة وطريــق تعزي
 .املدرسة وانتقاهلم من املدرسة االبتدائية إىل املدرسة العليا

  
  اخلطط االستراتيجية وبيانات السياسات

نفــذت حكومــة نيــو ســاوث ويلــز عــددا مــن الــسياسات واالســتراتيجيات منــذ عــام      ٥١-٢
، والذي يعرض طائفة من اخلـدمات       التزامنا جتاه املرأة   من بينها بيان للسياسات بعنوان       ٢٠٠٣

ويـبني املبـادرات    . والربامج املمولة من احلكومة لـدعم وحتـسني نوعيـة احليـاة للمـرأة يف الواليـة                
ويرد شـرح للـسياسات األخـرى إلقلـيم نيـو سـاوث ويلـز يف        . ذات األولوية بالنسبة للمستقبل   

 .املواد ذات الصلة

 التـزام   ٢٠٠٧-٢٠٠٤وتبني قيادة حكومة فيكتوريا للمرأة يف فيكتوريا خالل الفتـرة            ٥٢-٢
م والعمـل واالسـتقالل   ؛ والتعلـي  واإلنـصاف التمثيـل   : احلكومة باملواضيع الرئيسية األربعـة وهـي      

ــان      ــة واألم ــي؛ والعدال ــز اجملتمــع احملل ــاه وتعزي ــصحة والرف ــصادي؛ وال ــام . االقت ، ٢٠٠٨ويف ع
الـيت حتـدد األولويـات والنتـائج لتحقيـق أهـداف          " خطة العمل التطلعيـة الثالثـة للمـرأة       "ستصدر  

 بـاملرأة يف    وسـيقوم مكتـب الـسياسات املعنيـة       . سياسات احلكومـة بالنـسبة للمـرأة يف فيكتوريـا         
فيكتوريــا برصــد تنفيــذ اخلطــة وإصــدار حتــديثات ســنوية عــن االجنــازات واملبــادرات ومقــاييس  

 .األداء

 احتلــت املــرأة مكانــا مرموقــا يف اخلطــة ٢٠٠٨-٢٠٠٣ويف بيــان التوجيهــات للفتــرة  ٥٣-٢
االستراتيجية اخلمسية حلكومة كويرت الند عن املرأة، وحتدث البيـان عـن اسـتثمارات كـبرية يف          

ائفــة مــن االســتراتيجيات واملبــادرات الــيت ستــسهم يف حتــسني نوعيــة احليــاة للمــرأة يف كــويرت ط
ويهدف البيان إىل إجياد فرص أمام املرأة ومواجهة التحديات يف جماالت التمثيل النـاقص              . الند

 حتـسني صـحة املـرأة       -، واحلاجـة، مـع حتديـد مخـسة أهـداف            اإلنـصاف بدرجة كـبرية، وعـدم      
زيز فرص التوازن بني العمل واألسرة وأسلوب احلياة؛ وحتسني قـدرة املـرأة علـى               ورفاهها؛ وتع 

حتقيق األمن االقتصادي؛ وتعزيـز أمـان املـرأة؛ وزيـادة مـشاركة املـرأة يف القيـادة وصـنع القـرار                      
 .وبناء اجملتمع

، استهلت الوزيرة املعنية بـسياسات املـرأة يف اإلقلـيم الـشمايل             ٢٠٠٨مارس  /ويف آذار  ٥٤-٢
إطــار للعمــل مــن أجــل املــرأة يف اإلقلــيم الــشمايل  : االســتفادة مــن عناصــر قوتنــا بعنــوان إطــارا
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 الــصحة والرفــاه، واألمــان، -وحيــدد اإلطــار مخــسة جمــاالت رئيــسية للعمــل . ٢٠١٢‐٢٠٠٨
ويــشرف املكتــب املعــين بــسياسات . واألمــن االقتــصادي، واملــشاركة والقيــادة، وتــوازن احليــاة

 .ايل على تطوير وتنفيذ اإلطاراملرأة يف اإلقليم الشم

وتضع حكومة أستراليا الغربية سياسات ومشاريع وتتخذ مبادرات لتعزيز وضع املـرأة             ٥٥-٢
بعـده سـتة جمـاالت ذات أولويـة           ومـا  ٢٠٠٩وحدد التخطـيط االسـتراتيجي لعـام        . واستدامتها

اعتـداء،   األمن االقتصادي على مدى احلياة، واحلياة الصحية، والعـيش بـدون عنـف و            -للمرأة  
يترتب على ذلك من نتائج بالنـسبة         وما ، وإسكان ميسر،  واإلمهالوأطفال أمنون من االعتداء     

ــاة نــساء وأطفــال الــسكان األصــليني   ــة  ٢٠٠٠٥ويف عــام . حلي ، نــشرت إدارة اجملتمعــات احمللي
: التحليــل اجلنــساين"التابعــة للمكتــب املعــين بــسياسات املــرأة يف أســتراليا الغربيــة كتيبــا بعنــوان 

وقـد وزع علـى نطـاق واسـع يف          ." مراعاة الـسياسات والـربامج واخلـدمات للمنظـور اجلنـساين          
" إطـار األمـن للمـرأة يف أسـتراليا الغربيـة          "ووضعت إدارة اجملتمعات احملليـة أيـضا        . القطاع العام 

طفـال  الذي يتناول أمان املرأة يف أستراليا الغربية، مبا يف ذلك املخاطر اليت يتعـرض هلـا نـساء وأ                  
 .السكان األصليني
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  أدوار اجلنسني والقوالب النمطية: ٥املادة   - ٣  
يــسري التــزام أســتراليا بتحطــيم القوالــب النمطيــة اجلنــسانية علــى املــستويات الوطنيــة    ١-٣

ويف الــسنوات األخــرية، أدى التركيــز علــى إجيــاد تــوازن   . وعلــى مــستوى الواليــات واألقــاليم 
ن املـشاركة مـن جانـب اآلبـاء يف الواليديـة إىل زيـادة وعـي                 أفضل بني العمل واحليـاة ومزيـد مـ        

 .اجملتمعات احمللية هبذه القضايا وأوجد خيارات أوسع للعمل واحلياة بالنسبة لكثري من النساء
  

  تعديل أمناط السلوك االجتماعي والثقايف
  املسؤوليات املتعلقة باألسرة

، والقيــام اإلعاقــةشــخاص ذوي ال يــزال عــبء رعايــة األطفــال، واآلبــاء املــسنني، واأل ٢-٣
وللحـصول علـى مزيـد      . باألعمال املرتلية يقع على عاتق املـرأة األسـترالية بـصورة غـري متناسـبة              

ــصادية للمــرأة، انظــر        ــة واالقت ــشاركة االجتماعي ــى امل ــة وآثارهــا عل مــن املعلومــات عــن الرعاي
 .٧-١١ إىل ٤-١١  و٣٠-٩ إىل ٢١-٩الفقرات 

 أن يذكروا عـدد الـساعات       ٢٠٠٦ول مرة يف تعداد عام      وقد طُلب من األستراليني أل     ٣-٣
وكان الرجل هو األرجح ألن  يقضي أقـل مـن           . اليت يقضوهنا كل أسبوع يف العمل بدون أجر       

 ساعات أسبوعيا يف العمل بدون أجر مقارنة باملرأة، بينما كانت املرأة أرجح من الرجـل يف                 ٥
 مرات من الرجـل يف      ٤,٥ت املرأة أرجح    وكان. أكثر يف مهام بدون أجر      أو  ساعات ٥العمل  
ويف أســتراليا، يــؤدي الــزواج إىل . )٨(أكثــر أســبوعيا يف العمــل بــدون أجــر  أو ســاعة٣٠قــضاء 

زيادة الوقت الذي تقضيه املرأة يف العمل بدون أجر، ولكن مسامهة الرجل يف األعمال املرتليـة                
 يقــضيه الزوجــان يف العمــل  إىل زيــادة الوقــت الــذياإلجنــابويــؤدي . تــنخفض عنــدما يتــزوج

 .)٩(بدون أجر، ولكن األثر يكون أكرب على األمهات من اآلباء
  

  موازنة املسؤوليات األسرية
، وافقـــت وزيـــرات شـــؤون املـــرأة يف أســـتراليا والواليـــات واألقـــاليم  ٢٠٠٤يف عـــام  ٤-٣

ة ونيوزيلندا على وجـوب مواصـلة إشـراك الرجـال واألوالد يف العمـل مـن أجـل حتقيـق املـساوا                  
ووافقت الـوزيرات أيـضا علـى تـشجيع الـوزارات ذات الـصلة علـى تعزيـز مزايـا                    . بني اجلنسني 

ــا أفــضل ألوالده      ــصبح أب ــى أن ي ــسبة للرجــل ومــساعدته عل ــة بالن ــة األبوي ــذ ذلــك  . الرعاي ومن
الوقت، مجع مكتب احلكومـة األسـترالية املعـين بـاملرأة معلومـات مـن جهـات االختـصاص عـن                   

 . يف الرعاية األبويةءاآلبامبادرات إشراك 
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 قـرص  إلصـدار ومن بـني هـذه املبـادرات دعـم مكتـب نيـو سـاوث ويلـز املعـين بـاملرأة                    ٥-٣
واهلدف مـن هـذا القـرص       . أنت اآلن أصبحت أبا    بعنوان   ٢٠٠٧يف عام   ) DVD(فيديو رقمي   

 اجلدد على حتسني عالقتـهم ومهـاراهتم يف االتـصال لكـي             واآلباءالرقمي هو مساعدة األمهات     
ويوزع هذا القرص الرقمـي عـن طريـق مجيـع املستـشفيات             . ا مناء أطفاهلم بصورة أفضل    يدعمو
 .العامة

، أعدت اللجنة الدائمة لـشؤون األسـرة واخلـدمات          ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول   ٦-٣
 .)١٠(ية التابعــة جمللــس النــواب تقريــرا لربملــان أســتراليا عــن املوازنــة بــني العمــل واألســرة نــساناإل

 طائفـة واسـعة مـن القـضايا، مبـا يف ذلـك الـتغري االجتمـاعي منـذ سـتينات القـرن              ويعاجل التقريـر  
املاضــي، والنظــام الــضرييب، ونظــام الرعايــة، واخلــصوبة، والعالقــات يف مكــان العمــل، ورعايــة  

ويناقش التقرير كيـف تـؤثر كـل مـن هـذه القـضايا              . اإلعاقةاألطفال، ورعاية األشخاص ذوي     
 .ية، معظمها يركز على رعاية األطفال توص١٩يف اآلخرين، ويتضمن 

 تقريـــرا إىل احلكومـــة نـــسان، قـــدمت اللجنـــة األســـترالية حلقـــوق اإل٢٠٠٧ويف عـــام  ٧-٣
ويتنـاول هـذا التقريـر القـضايا        . املرأة والرجـل والعمـل واألسـرة      : حان الوقت األسترالية بعنوان   

علــق بتحقيــق التــوازن ومــن بينــها قــضايا تت. املرتبطــة مبوازنــة مــسؤوليات األســرة والعمــل بــأجر
داخل األسرة مثل العالقات اجلنسانية الـيت تقـوم عليهـا حيـاة الرجـل واملـرأة، واألطـر القانونيـة                     

 ٤٢وقـدم التقريـر     . وأطر السياسات واملواقف اليت تؤثر على طائفة من خيارات الرجل واملـرأة           
كومـة حبمـالت تثقيـف      توصية إلجراء تغيري يف السياسات وتغيري تشريعي، مبا يف ذلـك قيـام احل             

 .وتوعية بشأن تقاسم أعباء الرعاية واألعمال األخرى بدون أجر

كمــا قامــت الواليــات واألقــاليم بتنفيــذ بــرامج مــصممة خصيــصا يف املنــاطق اخلاضــعة  ٨-٣
 فمثال، وضـع جنـوب أسـتراليا خطـة اسـتراتيجية            - لتشجيع التوازن بني العمل واحلياة       لواليتها

تشمل هدف حتسني نوعيـة احليـاة جلميـع الـسكان           ) ٢٠٠٧يف عام   مت حتديثها    (٢٠٠٤ عاميف  
واهلـدف مـن ذلـك      . يف جنوب أستراليا من خالل احلفاظ على توازن سليم بني العمـل واحليـاة             

هو توفري الوقت ملزيد مـن الرجـال للقيـام بالتزامـاهتم األسـرية وتـوفري الوقـت ملزيـد مـن النـساء                        
 .لتزامات األسرية بصورة أفضلللمشاركة يف العمل بأجر مع موازنة اال

ــباط ٩-٣ ــر /ويف شـ ــة     ٢٠٠٧فربايـ ــة معنيـ ــة برملانيـ ــتراليا جلنـ ــوب أسـ ــة جنـ ــشأت واليـ ، أنـ
 يف املوازنة بـني مـسؤوليات العمـل واحليـاة لبحـث أفـضل معـايري العمـل، واحلجـج                     باالستقصاء

ســتراليني االقتــصادية املؤيــدة للتــوازن بــني العمــل واحليــاة، وأثــر التغــيريات الــيت طــرأت علــى األ
وقدمت اللجنة تقريرهـا النـهائي إىل برملـان جنـوب أسـترايل يف              . والعالقات الصناعية األسترالية  

 . وسيأيت رد حكومة جنوب أستراليا يف أواخر العام٢٠٠٨أبريل / نيسان٩
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 احلكومة األسترالية برنامج خدمات العالقات األسـرية الـذي يتـضمن عنـصرين              ومتول ١٠-٣
ويقـدم الربنـامج املـشورة،      . لـى املـشاركة يف رعايـة أسـرته وأطفالـه           ع الرجـل رئيسيني لتـشجيع    

والتدريب على ثقافة العالقات واملهارات، وخـدمات الـدعم وحـل الرتاعـات األسـرية للرجـال            
وأسرهم ملـساعدهتم علـى حتـسني عالقـاهتم مـع شـريكاهتم، وشـريكاهتم الـسابقات، وأطفـاهلم،                   

ويعـد التـدريب علـى التثقيـف يف         . علـى حنـو أفـضل     وأطفال شريكاهتم، وإدارة هـذه العالقـات        
جمــال العالقــات واملهــارات برناجمــا تثقيفيــا وقائيــا يــساعد الرجــل واملــرأة علــى تطــوير املهــارات 

واستخدام هذا النـهج الوقـائي، وهـذه        . أسرهم  أو إلقامة عالقات إجيابية مستقرة مع شركائهم     
 .الجيابية وحل املشاكل بدون عنفاخلدمات يعمل أيضا على تعزيز الرعاية األبوية ا

  
  صورة املرأة يف وسائل اإلعالم

ــق ١١-٣ ــيت وضــعتها احلكومــة        تتعل ــي ال ــث اإلذاع ــوين والب ــث التليفزي ــة ممارســات الب  مدون
. األسترالية مبسائل جوهرية، مبا يف ذلـك الـصور الـضارة والـسلبية للمـرأة يف الوسـائل اإلذاعيـة                   

ية مـــسؤولة عـــن تـــسجيل مـــدونات املمارســـات   األســـترالواإلعـــالموتعـــد هيئـــة االتـــصاالت 
 .وتطبيقها

ــدم ١٢-٣ ــة       وتق ــيت وضــعتها احلكوم ــوين والبــث اإلذاعــي ال ــث التليفزي ــة ممارســات الب  مدون
علـى اخلـصائص      أو األسترالية النصح للمذيعني بتجنب التركيز غـري املالئـم علـى نـوع اجلـنس،              

 للتليفزيـون التجـاري تـشجع       كمـا أن مدونـة املمارسـات      . البدنية والصور النمطية عن اجلنسني    
وإعطـاء مزيـد    " كخـرباء "املذيعني على حماولة حتقيق توازن أفضل عند استخدام املـرأة والرجـل             

 .من التغطية إلجنازات املرأة يف جماالت مثل الرياضة

الربنـامج الرئيـسي الـذي وضـعته احلكومـة األسـترالية            " العـيش يف تـواؤم    " برنامج   ويعد ١٣-٣
ف إىل معاجلـة قـضايا التعـصب الثقـايف والعنـصري والـديين عـن طريـق                  ملكافحة العنصرية ويهـد   

ويعـد الربنـامج مبـادرة      .  واإلنصاف واالندماج وروح االنتماء لـدى كـل فـرد          االحترامتشجيع  
ــن          ــة م ــة مــن خــالل طائف ــات اجملتمعي ــز العالق ــسعى لتعزي ــي ت ــى اجملتمــع احملل ــة قائمــة عل تثقيفي

مـن منـهاج عمـل بـيجني، والـيت      ) ج( ٢٤٣ا مع الفقـرة   ومتشي. استراتيجيات التمويل واإلعالم  
تتعلق بصورة املرأة يف وسائل اإلعالم، يشجع الربنامج علـى املعاجلـة املنـصفة واملالئمـة لقـضايا                  
التنوع، مبا يف ذلك األدوار املضاعفة اليت تقوم هبا املـرأة عـن طريـق إنتـاج مـواد خاصـة مبنـاهج                       

 .الصحافة يف اجلامعات واملدارس

فيكتوريـا عـن     املبادئ التوجيهية حلكومة  ، أصدرت حكومة فيكتوريا     ٢٠٠٤ عام   ويف ١٤-٣
ــسني  ــصوير اجلن ــسية      . ت ــصناعات الرئي ــشاور مــع جمموعــات ال ــادئ بالت ــد وضــعت هــذه املب وق
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وأصـــحاب املـــصلحة، الســـتخدامها يف وســـائل اإلعـــالم احلكوميـــة، واإلعالنـــات، ومحـــالت  
 .العالقات العامة

، الـيت تعـد   اسـتراتيجية املـرأة يف واليـة مسـارت     يرت النـد    ، اعتمدت كو  ٢٠٠٥ويف عام    ١٥-٣
إطارا للحكومات كلها، وصممت لزيادة مشاركة املرأة يف التعليم والتدريب والعمـل، خاصـة            

وتقـوم فرقـة عمـل      . يف جماالت العلوم، واهلندسة، والتكنولوجيا حيـث متثـل املـرأة متثـيال ناقـصا              
خطة عمل للعلوم واهلندسـة والتكنولوجيـا       : الية مسارت استراتيجية و حاليا بالتركيز على تنفيذ     

ــامج عمــل مــن   ،)٢٠٠٩‐٢٠٠٦( ــات    ١٢ وهــو برن ــز مــشاركة الفتي  نقطــة يهــدف إىل تعزي
، قـام مكتـب كـويرت النـد     ٢٠٠٣ومنذ عام  . والنساء يف جماالت العلوم واهلندسة والتكنولوجيا     

ــاملرأة بتنظــيم جــوائز ســنوية عــن    ــة مســاملــرأةاملعــين ب ارت، تعتــرف بإجنــازات املــرأة يف   يف والي
وينفذ مكتب كويرت الند املعين باملرأة أيـضا اسـتراتيجية      . جماالت العلوم واهلندسة والتكنولوجيا   

 والــيت هتــدف إىل التــرويج للمهــن املختلفــة   املــرأة بــاخلوذة املعدنيــة، حكومــة كــويرت النــد عــن  
التقليديـة مثـل صـناعات التعـدين        والتشجيع على مشاركة املرأة بدرجـة أكـرب يف األعمـال غـري              

 .والبناء، وكذلك يف جماالت العلوم والتكنولوجيا الناشئة
  

  تثقيف الرجال واألوالد
 بدور هام يف تثقيف اجملتمـع احمللـي عـن حقـوق        نسانتقوم اللجنة األسترالية حلقوق اإل     ١٦-٣

 .نسانومسؤوليات اإل

 عـن طريـق التربيـة    نـسان  اإلويقوم نظام التعليم يف أستراليا أيضا بتشجيع ثقافة حقـوق          ١٧-٣
وتعترف البيانـات الوطنيـة عـن التعلـيم الـوطين واملواطنـة والـيت وافقـت                 . الوطنية وثقافة املواطنة  

ــاهج الدراســية       ــة يف املن ــة واملواطن ــة الوطني ــأن جوانــب التربي ــاليم ب ــع الواليــات واألق عليهــا مجي
الوطنية على املستوى احمللي وعلـى      بأستراليا تساعد على تعزيز فهم مسؤوليات املواطنة واحلياة         

 .األقاليم وعلى املستوى الوطين واإلقليمي والعاملي/مستوى الواليات

وتنص أهداف التعليم الوطنية املتفق عليها يف أستراليا على أنه ينبغي أن يكون التعلـيم                ١٨-٣
األشـكال  يف أستراليا عادال من الناحية االجتماعية، حىت تتخلص نتـائج تعلـيم الطلبـة مـن آثـار                   

اإلعاقـة؛    أو الديانة،  أو العرقية،  أو الثقافة،  أو اللغة،  أو السلبية للتمييز القائم على نوع اجلنس،     
 .املوطن اجلغرايف  أوومن الفروق الناشئة عن اخللفيات االجتماعية والثقافية للطلبة

ــة بفــ        ١٩-٣ ــسائل املتعلق ــية امل ــاهج الدراس ــترالية يف املن ــيم العاصــمة األس ــد أدرج إقل رص وق
الوصول واإلنـصاف، وتقـدير مـسامهات الفتيـات والنـساء، وحتليـل دقيـق للمنظـورات املتعلقـة                   

 .بنوع اجلنس، واليت تدعمها إستراتيجية املساواة بني اجلنسني يف املدارس
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 يف أســتراليا، انظــر نــسانوللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن ثقافــة حقــوق اإل  ٢٠-٣
 .٢٠٠٦يونيه / ألستراليا، حزيرانسية املشتركة األسا من الوثيقة٩٤ إىل ٩١الفقرات 

  
  مبادرات الرجال من السكان األصليني

، قُـدم   ٢٠٠٤كجزء من برنامج تطوير نساء السكان األصليني، والذي وضع يف عـام              ٢١-٣
متويــل مــن أجــل تنظــيم حلقــات تعلــيم تفاعليــة حيــث ينــاقش الرجــال مــن الــسكان األصــليني    

عـــاهتم، ويـــضعون اســـتراتيجيات قياديـــة لـــربط الرجـــل  القـــضايا الـــيت تواجههـــا أســـرهم وجمتم
وقـد أدى هـذا إىل وضـع برنـامج قيـادي للرجـل، يركـز          . مبسؤولياته عن أسرته وجمتمعـه احمللـي      

ضـــمن أمـــور أخـــرى علـــى القيـــادة اجملتمعيـــة، ومهـــارات إدارة الرتاعـــات، وتعزيـــز املـــشاركة  
 .اجملتمعية، وتشجيع الوعي اجملتمعي عن العنف العائلي
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  مكافحة استغالل املرأة: ٦املادة   - ٤  
تــصمم أســتراليا علــى الوفــاء بالتزاماهتــا الدوليــة حلمايــة املــرأة مــن االســتغالل وجتــرمي      ١-٤

ومنــذ تقريــر أســتراليا . االجتــار باألشــخاص والقــضاء عليــه، خاصــة االجتــار بالنــساء واألطفــال  
وحكومــات الواليــات  ، اختــذت احلكومــة األســترالية   ٢٠٠٣األخــرية عــن االتفاقيــة يف عــام    

واألقاليم عددا من اخلطوات اهلامة لتعزيز اجلهود املبذولة علـى نطـاق البلـد ويف املنطقـة حملاربـة                   
 .جرائم االجتار واالستغالل، وتوسيع هذه اجلهود وتنسيقها بصورة أفضل

  
  االجتار

مـة   علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اجلرميـة املنظ        ٢٠٠٤صادقت أستراليا يف عـام       ٢-٤
 إىل بروتوكول منع وقمع ومعاقبـة االجتـار باألشـخاص،     ٢٠٠٥عرب الوطنية؛ وانضمت يف عام      

 إىل الربوتوكـــول ٢٠٠٦وخباصـــة النـــساء واألطفـــال، املكمـــل لالتفاقيـــة؛ وانـــضمت يف عـــام  
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيـع األطفـال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء ويف                   

 .حيةاملواد اإلبا

ــام  ٣-٤ ــة أثنــاء      ٢٠٠٨ويف ع ــبة جانبي ــضافة مناس ــسيا يف است ــتراليا واندوني ــاركت أس ، ش
منتدى املبادرة العاملية ملكافحة االجتار بالبـشر؛ وكانـت املناسـبة عـن عمليـة بـايل بـشأن هتريـب              

ــة    ومــاالنــاس واالجتــار باألشــخاص  وشــاركت أســتراليا  . يتــصل بــذلك مــن جــرائم عــرب وطني
ة عمليــة بــايل، وهــي املكــان الرئيــسي للمــشاركة اإلقليميــة بــشأن االجتــار  واندونيــسيا يف رئاســ

وعلى سبيل املثال، عقدت حلقـات عمـل عـن وضـع تـشريعات ملكافحـة االجتـار                   . باألشخاص
كجزء مـن عمليـة بـايل، واسـتخدمت دول آسـيا واحملـيط اهلـادئ تـشريعها النمـوذجي لـصياغة                      

 .األشخاصتشريعاهتا اخلاصة مبكافحة االجتار وهتريب 

 وهــو -وأســتراليا شــريك يف مــشروع إقليمــي آســيوي ملكافحــة االجتــار باألشــخاص    ٤-٤
ويـسهم  . ٢٠٠٦أغـسطس  / مليـون دوالر بـدأ يف آب  ٢١نشاط ملدة مخـس سـنوات ويتكلـف     

ويشجع علـى إتبـاع هنـج أكثـر فعاليـة وتنـسيقا             . املشروع يف منع االجتار باألشخاص يف اإلقليم      
عن طريـق نظـم العدالـة اجلنائيـة للحكومـات يف إقلـيم آسـيا واحملـيط                 ملعاجلة االجتار باألشخاص    

ويـــضم شـــركاء املـــشروع أســـتراليا، وتايلنـــد، ومجهوريـــة الو الدميقراطيـــة الـــشعبية،  . اهلـــادئ
وكمبوديـا، وبورمـا، واندونيـسيا والـذين يعملـون أيــضا بـصورة وثيقـة مـع رابطـة أمـم جنــوب           

 . الرابطة على املستوى اإلقليميشرق آسيا ويعملون مع البلدان األعضاء يف
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وتتصدى استراتيجية أستراليا اخلاصـة مبكافحـة االجتـار للـدورة الكاملـة لالجتـار، بـدءا                  ٥-٤
مــن التجنيــد حــىت إعــادة االنــدماج، وتعطــي اهتمامــا متــساويا للمجــاالت احلرجــة الــيت تــشمل 

 .الوقاية، والكشف، والتحقيق، واحملاكمة، ودعم الضحايا

ر باألشخاص يف أستراليا ألن أستراليا حماطة بـالبحر ولـديها ضـوابط       وتقل فرص االجتا   ٦-٤
وتواصل احلكومة األسترالية تركيزها علـى منـع أي نـشاط لالجتـار، وحماكمـة               . صارمة للهجرة 

 أشـخاص، مـن   ١٠٧مرتكبيـه، ومحايـة ضـحاياه ومـساندهتم، حيـث بلـغ عـدد ضـحايا االجتـار          
بـني عـام      مـا  نامج للحكومـة األسـترالية يف الفتـرة        من النساء، ويساندها يف ذلك بر      ١٠٥بينهم  
 للحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن ٩-٤انظــر الفقــرة  (٢٠٠٨ ومنتــصف عــام ٢٠٠٤

 ).برنامج الدعم احلكومي

وتتعامـــل احلكومـــة األســـترالية بـــصورة جديـــة مـــع قـــضية االجتـــار باألشـــخاص علـــى  ٧-٤
ــدويل   ــي وال ــستويني احملل ــام  . امل ــي ع ــستمر    ، أظهــرت احلكو٢٠٠٧فف ــوي وامل ــا الق ــة التزامه م

 مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات لتجديــد وتعزيــز   ٣٨,٣بــاإلعالن عــن مــسامهة مببلــغ  
وبـذلك يرتفـع االلتـزام الكلـي        . االستراتيجية احلكومية الكلية للقضاء على االجتـار باألشـخاص        

 . مليون دوالر٥٨,٣ إىل ٢٠٠٣للحكومة مبحاربة االجتار منذ عام 

اليا أيضا بتجرمي مجيع األنشطة املتـصلة باالجتـار علـى حنـو شـامل، وذلـك                 وقامت أستر  ٨-٤
وأجرت األفرقـة عـرب الوطنيـة املعنيـة بـاجلرائم      .  سنة٢٥بتوقيع عقوبات بالسجن ملدة تصل إىل    

 حتقيقــا ونظــرت يف  ١٥٠ التابعــة للــشرطة االحتاديــة األســترالية أكثــر مــن      واالجتــار اجلنــسية 
ــاجلرائ  ــاين  اإلدعــاءات اخلاصــة ب ــذ كــانون الث ــة باالجتــار من ــاير /م املتعلق وأدت هــذه . ٢٠٠٤ين

 شخـصا بارتكـاب جـرائم تتعلـق باالجتـار      ٣٤ إىل اهتـام  ٢٠٠٨مـايو   / أيار ٢٣التحقيقات حىت   
وكـان مـن بـني املـذنبني الـسبعة مخـسة أشـخاص أدينـوا بـسبب مـسائل                    . وإدانة سبعة أشخاص  

واهتـم  .  تنطوي علـى االسـتعباد اجلنـسي آلخـرين         وأدين متهمان للقيام بأعمال   . تتعلق بالعبودية 
وترتبط بقيـة مـسائل العبوديـة باالجتـار بالنـساء           . آخر مبسائل االستعباد املتعلقة باالجتار بالعمال     

وتقــدم هــذه البيانــات اســتجابة للتعليقــات  . مــن جنــوب شــرق آســيا للعمــل يف صــناعة البغــاء  
 .٢١  و٢٠ يف الفقرتني ٢٠٠٦ املرأة عام اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد

ــهم        ٩-٤ ــذين ميكن ــضحايا االجتــار ال ــدعم ل ــة شــاملة مــن خــدمات ال ــدم أســتراليا طائف وتق
وقـد قـدم برنـامج دعـم        . احملاكمات اجلنائية ويبدون استعدادا لذلك      أو املساعدة يف التحقيقات  

ن أجــل صــناعة البغــاء ضــحايا االجتــار الــدعم للــضحايا الــذين جــرى االجتــار هبــم يف أســتراليا مــ
وكـان معظـم الـضحايا الـذين شـاركوا يف الربنـامج مـن النـساء، إىل جانـب          . وأعمـال العبوديـة  

 .رجلني، وغالبيتهم من تايلند
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كـان ضـحية لالجتـار، فـان اإلطـار الـشامل للتأشـريات                ما وعند التأكد من أن شخصا     ١٠-٤
ــذين ســاعدوا يف التحقيقــات   اصــة باملتــهمني باالجتــار  احملاكمــات اخل  أويعــين أن األشــخاص ال

ــة   وإذا تــبني أن أحــد الــضحايا معــرض  . باألشــخاص ميكنــهم البقــاء يف أســتراليا بــصورة قانوني
للخطــر بــسبب املــساعدة الــيت قــدمها، فقــد يــسمح لــه بالبقــاء بــصورة دائمــة يف أســتراليا علــى  

 ".محاية الشهود"أساس تأشرية 

 ٢٠٠٦لقضاء على التمييز ضد املـرأة عـام         واستجابة للتعليقات اخلتامية للجنة املعنية با      ١١-٤
 ، فانــه عنــدما خيتــار أحــد الــضحايا أال يــساعد ســلطات إنفــاذ القــوانني  ٢١  و٢٠يف الفقــرتني 

مقاضـاهتم،    أو عندما تكون األدلة الـيت يقـدمها غـري كافيـة ملـساعدة التحقيـق مـع املتـاجرين                   أو
أحقيتـهم يف البقـاء يف أسـتراليا مبوجـب          يثبتوا    مل  ما فانه حيصل على املساعدة للعودة إىل وطنه،      

 .فئة أخرى من التأشريات

وقــد أجــرت احلكومــة األســترالية مــشاورات مــع منظمــات غــري حكوميــة ومنظمــات    ١٢-٤
وتتـراوح اآلراء   . حكومية رئيسية كجزء مـن اسـتعراض فعاليـة إطـار تأشـريات ضـحايا االجتـار                

لـك إدخـال مزيـد مـن املرونـة يف      بـني التبـسيط مبـا يف ذ        مـا  اليت أعرب عنـها أصـحاب املـصلحة       
وبينمــا تنظــر احلكومــة يف . إطــار التأشــريات إىل عــدم ربــط التأشــريات بأنــشطة إنفــاذ القــوانني 

 تعتقـد أن هنـاك فرصـا لوضـع إطـار أكثـر بـساطة        فإهنـا التعليقات الناجتة عـن هـذه املـشاورات،      
 .ومرونة

سـيما النـساء واألطفـال       ال وتقدم أستراليا التمويل ملشروع عودة الضحايا املتاجر هبـم         ١٣-٤
التابع للمنظمة الدولية للهجرة، والذي بـدأ يف عـام   ) املرحلة الثانية(وإعادة إدماجهم يف اجملتمع     

ويطــور املــشروع آليــات وهياكــل دعــم مــستدامة لتحديــد ضــحايا االجتــار وإعــادهتم    . ٢٠٠٤
 .وإعادة تأهيلهم وإدماجهم

أسـتراليا إىل تايلنـد وإعـادة إدمـاجهم      عودة ضحايا االجتار مـن  ٢٠٠٦وبدأت يف عام     ١٤-٤
كمــشروع جتــرييب للــضحايا التايلنــديني الــذين مت     ) املــشروع التجــرييب للعائــدين التايلنــديني   (

ويتـضمن املـشروع أنـشطة لتـشجيع الـضحايا         . حتديدهم يف أستراليا والذين يعـودون إىل تايلنـد        
علومــات وشــبكات الــدعم  علــى طلــب املــساعدة إلعــادة اإلدمــاج مبــا يف ذلــك تعزيــز نــشر امل   

ــري احلكوميــة          ــات غ ــة التايلنديــة واملنظم ــضايا مــن جانــب احلكوم ــنظرية، وحتــسني إدارة الق ال
وإتاحــة فــرص . وحتــسني فــرص احلــصول علــى التــدريب املهــين والترشــيح للوظــائف. الــشريكة

 .الوصول إىل اخلدمات القانونية، وتقدمي دعم حمدود إلعادة اإلدماج

ــة األســ  ١٥-٤ ــوعي عــن االجتــار     ونفــذت احلكوم ــادة ال ــة موجهــة لزي ترالية إســتراتيجية توعي
ــاء   ــذين    . باألشــخاص داخــل صــناعة البغ وتقــوم اإلســتراتيجية بتعريــف وتثقيــف األشــخاص ال
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وتقـدم أيـضا معلومـات عـن        . يعملون يف هـذه الـصناعة واألشـخاص الـذين هـم علـى صـلة هبـا                 
 .اإلبالغ عن االجتار باألشخاص  أوكيفية التماس املساعدة

 من التعليقـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    ٣٢ويف الفقرة    ١٦-٤
، أوصــت اللجنــة أســتراليا بزيــادة متويلــها للمنظمــات غــري احلكوميــة املــشاركة يف   ٢٠٠٦عــام 

توفري اخلدمات الرامية إىل تعزيز حقوق املرأة، مبا فيهـا املنظمـات املهتمـة مبوضـوع االجتـار غـري        
 مبــا يف ذلــك اهليئــة -وتعمــل أســتراليا بــصورة وثيقــة مــع املنظمــات غــري احلكوميــة   . روعاملــش

ــي        ــترالية، وه ــاملني يف صــناعة اجلــنس األس ــل الع ــيت متث ــسية ال ــداعرات "الرئي ــالف ال ــع " حت وم
ــة يف إقلــيم آســيا     وينــصب االهتمــام علــى  . حكومــات أخــرى لــدعم عــدد مــن مــشاريع املعون

دد ضــحايا االجتــار وحتــسني محايــة الــضحايا وتأهيلــهم وإعــادة  التعــاون اإلقليمــي للحــد مــن عــ 
 .إدماجهم

 من التعليقـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                    ١٥ويف الفقرة    ١٧-٤
ــا يترتــب علــى       ٢٠٠٦عــام  ــة الطــرف بانتظــام تقييمــات مل ــأن جتــري الدول ــة ب ، أوصــت اللجن

هتا مـن آثـار لـضمان أن تفـضي التـدابري املتخـذة إىل       إصالحاهتا التشريعية وعلى براجمها وسياسـا     
ويف عـام   . حتقيق األهداف املرجوة، وأن تبلغ اللجنة بنتـائج هـذه التقييمـات يف تقريرهـا القـادم                

، أوصت اللجنة الربملانية املـشتركة املعنيـة بلجنـة اجلرميـة األسـترالية بـإجراء تقيـيم خلطـة          ٢٠٠٥
ووافـق املراجـع    . باألشخاص بعد ثالث سنوات من تطبيقها     العمل الوطنية للقضاء على االجتار      

.  علـى القيـام هبـذه املراجعـة        ٢٠٠٧يونيـه   /العام مبكتب املراجعة الوطنيـة األسـترالية يف حزيـران         
 .٢٠٠٩وسيعلن املراجع العام عن نتائج تقييمه يف أوائل عام 

  
  البغاء

يـع التـدابري املناسـبة، مبـا     تتخذ الدول األطـراف مج " من االتفاقية على أن    ٦تنص املادة    ١٨-٤
ــرأة      ــاملرأة واســتغالل دعــارة امل ــع أشــكال االجتــار ب ــشريع، ملكافحــة مجي وتعتقــد ". يف ذلــك الت

ــة   ــدعارة القانوني ــرأة هبــذه      أواحلكومــة األســترالية أن بيــوت ال ــربح مــن اســتخدام دعــارة امل الت
االســتغالل " أن غــري". االســتغالل يف الــدعارة"تــدخل يف حــد ذاهتــا ضــمن معــىن    الالطريقــة،
 مـثال عنـد احتجـاز       -ينطبق يف احلاالت الـيت تـستغل فيهـا املـرأة الـيت تعمـل يف البغـاء                   " اجلنسي

والواقـع أن القـوانني الـيت       . عندما يتعلـق األمـر ببغـاء األطفـال          أو املرأة لغرض العبودية اجلنسية،   
 يف صـناعة اجلـنس مـن    تشرع وتنظم بيوت الدعارة إمنـا تـساعد يف الواقـع علـى محايـة العـاملني               

ميكن فرضـها يف حالـة بيـوت          ال االستغالل عن طريق إخضاع هذه الصناعة لضمانات ومعايري       
وللحصول على مزيد من املعلومات عـن تـشريعات احلكومـة األسـترالية             . الدعارة غري القانونية  
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 ٢٠٠٣ عـام    وحكومات الواليات واألقاليم املتعلقة بالبغـاء، ميكـن الرجـوع إىل تقريـر أسـتراليا              
 .عن االتفاقية

ــيم صــناعة اجلــنس مبوجــب         ١٩-٤ ــن تنظ ــسؤولة ع ــاليم م ــات واألق ــات الوالي ــد حكوم وتع
والبغـاء يف الـشوارع غـري قـانوين يف مجيـع اجملـاالت              . السلطات اليت يكلفها الدسـتور األسـترايل      

 القانونية فيما عدا نيو ساوث ويلز، حيث حيظر بالقرب من الكنـائس واملـدارس واملستـشفيات               
رعايـة وسـالمة    ) بـدرجات متفاوتـة   (ويكفـل التـشريع يف كـل جمـال قـانوين            . واألماكن املماثلـة  

. املرأة العاملة يف البغاء، ومحاية األطفال من االستغالل املتعلـق بالبغـاء، ومكـان بيـوت الـدعارة                 
. ويلزم إصـدار تـراخيص لبيـوت الـدعارة وهنـاك شـروط صـارمة علـى أصـحاب هـذه البيـوت                      

 .الدعارة مبا يكفل استيفاء املعايري الدنيا للصحة واألمانوتنظم بيوت 

قـانون  وينص  . ٢٠٠٨وعدلت حكومة أستراليا الغربية قوانينها اخلاصة بالبغاء يف عام           ٢٠-٤
 على إطار يتناول تنظيم البغاء بطـرق تراعـي الـصحة العامـة، وحتمـي                ٢٠٠٧البغاء املعدل لعام    

 .تعرضهم للبغاء  أوإشراكهمحتمي األطفال من العاملني يف صناعة اجلنس من االستغالل، و

ومتول حكومة اإلقليم الشمايل مشروع رعاية العاملني يف صناعة اجلنس، الـذي يـنص               ٢١-٤
على تقدمي معلومـات عـن الـصحة املهنيـة ومعـايري الـسالمة، والتـشريع املتعلـق بالعمـل يف جمـال                   

وكـذلك معلومـات عـن الوقايـة        . عةاجلنس، ويقدم حتديثا لألخبار واملسائل املتعلقة هبـذه الـصنا         
من العدوى اليت تنتقل عن طريـق االتـصال اجلنـسي، والفريوسـات الـيت تنتقـل عـن طريـق الـدم                     

 .مثل فريوس نقص املناعة البشرية وااللتهاب الكبدي الوبائي باء وجيم
  

  العبودية اجلنسية
نـب يف صــناعة  تـشري حبــوث جلنـة اجلرميــة األسـترالية إىل أن كــثريا مـن العــامالت األجا     ٢٢-٤

اجلنس يف أستراليا لـسن مـن ضـحايا االجتـار ويتمـتعن بظـروف عمـل وأجـور مماثلـة للعـامالت                       
غري أن معظم حكومات الواليات واألقاليم أصـدرت تـشريعات          . األستراليات يف هذه الصناعة   
 وتقـوم شـرطة الواليـات واألقـاليم والـشرطة االحتاديـة األسـترالية             . ضد جرمية العبوديـة اجلنـسية     

وعنــدما تنطــوي العبوديــة اجلنــسية علــى االجتــار  . بإنفــاذ هــذه التــشريعات علــى أســاس تعــاوين 
املـرتكبني املـشتبه فـيهم      /اإلقلـيم حييـل اجلـرائم       أو باألشخاص، فان االختصاص القانوين للواليـة     

وللحصول على مزيد من املعلومات عن التـشريعات        . إىل سلطات احلكومة األسترالية للتحقيق    
 .٢٠٠٣الت املتعلقة بالعبودية اجلنسية، انظر تقرير أستراليا عن االتفاقية عام والتعدي

ويعتـرف  . ٢٠٠٦ يف تـسمانيا عـام       ٢٠٠٥قانون جرائم صناعة اجلـنس لعـام        وقد بدأ    ٢٣-٤
هذا القانون اجلديد بظروف التعرض والتهميش للعامالت يف صـناعة اجلـنس يف اجملتمـع وجيـرم                 
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 ظــل عــامال يف صــناعة اجلــنس عــن طريــق التخويــف،   علــى أن يــصبح أن ي  مــاإرغــام شــخص
التهديد بتعـريض الـشخص       أو التمثيل الزائف،   أو تعاطيها،  أو تقدمي املخدرات   أو االعتداء، أو

ومل يتم العثور حىت اآلن على أدلـة تـشري إىل اإلبـالغ عـن العبوديـة اجلنـسية واالجتـار                     . للترحيل
 .باألشخاص

النـد إطـارا لرصـد ومعاجلـة االسـتغالل اجلنـسي       وقد وضعت دائرة الـشرطة يف كـويرت     ٢٤-٤
والعبودية اجلنسية عن طريق الوقاية، ومـساعدة الـضحايا، والـشراكات، والتـدريب والتثقيـف،               

ويـتم رصـد اإلطـار علـى نطـاق الواليـة عـن           . والتنظيم والتشريع، ولديها املوارد الالزمة لـذلك      
ولة عـن مراقبـة البغـاء يف كـويرت          طريق فرقة عمـل متخصـصة لتطبيـق قـانون البغـاء، وهـي مـسؤ               

 .الند

، وضـعت حكومـة واليـة فيكتوريـا تـشريعا لتجـرمي العبوديـة اجلنـسية                 ٢٠٠٤ويف عام    ٢٥-٤
 ."٢٠٠٤لعام ) اجلرائم اجلنسية ودفع الكفالة(قانون التشريعات القضائية "للمرأة يف إطار 

 :، كانت قوات الشرطة يف نيو ساوث ويلز تعمل من أجل٢٠٠٣ومنذ عام  ٢٦-٤

بناء ورعاية املعارف عن مؤشرات االجتار باألشخاص لغرض االستغالل اجلنسي فيمـا              •  
  .بني احملققني امللحقني باإلدارات احمللية يف الوالية

ضــمان مــستوى عــال مــن االســتجابة القــضائية ورعايــة الــضحايا يف املراحــل املبكــرة      •  
  .حلاالت االستغالل اجلنسي املشتبه فيها

 املنـتظم مـع الـشرطة االحتاديـة األسـترالية فيمـا يتعلـق بتحقيقاهتـا الـيت                   استمرار التفاعـل    •  
  .تشمل املشتبه فيهم وأماكنهم يف نيو ساوث ويلز

، أعــدت شــرطة نيــو ســاوث ويلــز جمموعــة بــرامج تثقيفيــة صــممت   ٢٠٠٦ويف عــام  ٢٧-٤
لتوعية ضباط الشرطة، وخاصة احملققني عن متطلبات التعامل مع حـوادث االجتـار باألشـخاص               

  .والعبودية اجلنسية
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  احلياة السياسية والعامة: ٧املادة   - ٥  
ــة جوانــب اجملتمــع       ١-٥ ــسائية يف كاف ــادة الن ــة األســترالية بتطــوير ودعــم القي ــزم احلكوم تلت

ففي األشهر االثـين عـشر املاضـية، وصـلت أسـتراليا إىل عـدد مـن املعـامل اهلامـة عـن                       . األسترايل
تشمل هذه املعـامل تعـيني أول أسـترالية نائبـة لـرئيس الـوزراء       و. املرأة يف احلياة السياسية والعامة   

 .وأول سيدة يف منصب احلاكم العام، وترسيم أول أسقف أنغليكاين من النساء

ــرأة         ٢-٥ ــز صــوت امل ــاليم تعزي ــات واألق ــات الوالي ــترالية وحكوم ــة األس وتواصــل احلكوم
ــة للمــرأة لــضمان أن تــؤ    ــاملرأة  األســترالية واملــشاركة يف املنظمــات التمثيلي ــاظري اخلاصــة ب ثر املن

ــا يف وضـــع الـــسياسات والـــربامج يف كافـــة جمـــاالت احلكومـــة، واألعمـــال     وتنـــوع احتياجاهتـ
وتعين املشاورات الواسعة النطـاق واملـستمرة مـع نـساء مـن كافـة        . التجارية، والقطاع اجملتمعي  

أة يف القـضايا    دروب احلياة أن لدى املستويات املختلفة للحكم مسامهات قيمة من جانـب املـر             
 .اليت متس حياهتا

وتتمـسك احلكومـة    . وتعد هذه املشاركة من األولويات الرئيسية للحكومة األسـترالية         ٣-٥
مبمارسة طرق جديدة للحكم تعد أكثر شفافية وأكثر مساءلة وأكثـر انفتاحـا علـى املـسامهات                 

" طــاع الثالــثالق"مــن جانــب اجملتمــع بأكملــه، مبــا يف ذلــك عــن طريــق املــشاركة املتزايــدة مــع 
ويتجلى هذا يف دعم احلكومة املـستمر واملتزايـد لألمانـات        . تسعى إىل الربح    ال للمنظمات اليت 

 امـرأة  ماليـني    ٥ منظمة عـضوا وتـصل إىل أكثـر مـن            ٧٠النسائية الوطنية األربع، اليت متثل حنو       
 .أسترالية

  
  املرأة يف احلياة السياسية والعامة

زيـادة متثيـل املـرأة يف برملـان أسـتراليا وتـدعم اجلهـود               تصمم احلكومـة األسـترالية علـى         ٤-٥
وهنـاك دعـم مماثـل      . املبذولة لزيادة عدد النـساء يف املـستويات العليـا بالقطـاعني العـام واخلـاص               

 .ملشاركة املرأة يف السياسة ويف اجملالس وهذا يظهر على نطاق حكومات الواليات واألقاليم

 يف االنتخابــات واالســتفتاءات العامــة الوطنيــة وتتمتــع املــرأة والرجــل حبقــوق متــساوية ٥-٥
ــاليم يف أســتراليا   وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن   . وعلــى مــستوى الواليــات واألق

يونيـه  / ألستراليا، حزيران  الوثيقة األساسية املشتركة   من   ٢٥التصويت يف أستراليا، انظر الفقرة      
٢٠٠٦. 
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  املرأة يف برملانات أستراليا    
الثـني عامـا، كـان يوجـد يف برملـان أسـتراليا سـت نـساء فقـط يف جملـس                     منذ مخـسة وث    ٦-٥

واليوم، يوجد لدى أسـتراليا أول سـيدة   .  واحدة يف جملس النوابامرأةالشيوخ ومل تكن هناك    
وتـضم  . تشغل منصب نائب رئيس الوزراء وهناك سبع وزيرات وثالث سـكرتريات برملانيـات    

ربعني عددا مـن النـساء أكـرب مـن أي دورة برملانيـة سـابقة يف                 الدورة الربملانية احلالية الثانية واأل    
فهناك برملانية واحدة تقريبا بني كل ثالثة برملـانيني، مقابـل ربـع هـذا العـدد يف                  . تاريخ أستراليا 

ــالغ عــددهم   . ٢٠٠٣عــام  ــر / عــضوا حــىت شــباط ٢٢٦ومــن بــني األعــضاء الربملــانيني الب فرباي
 .)١١( أستراليا يف برملانامرأة ٦٧، كان هناك ٢٠٠٨

بـني    مـا  وتوجد مستويات مماثلة لتمثيل املرأة يف برملانات الواليـات واألقـاليم، تتـراوح             ٧-٥
ويف كـويرت النـد، توجـد       .  يف نيـو سـاوث ويلـز       املائة يف ٢٩  و  يف اإلقليم الشمايل   املائة يف ٤٠

احمللـي  وهناك أيضا متثيل للمرأة على مستوى احلكـم  . سيدة تشغل منصب رئيس وزراء الوالية   
 مــن املائــة يف ٣٥,٤وعلــى ســبيل املثــال، متثــل املــرأة يف كــويرت النــد   . يف مجيــع أحنــاء أســتراليا

 املائـة  يف ٣٠ويف فيكتوريا، متثل املرأة     .  من العمد  املائة يف ١١  و أعضاء جمالس احلكومة احمللية   
 . من العمداملائة يف ٣٧  ومن أعضاء اجملالس التشريعية املنتخبني

.  من السكان األصـليني منـصب نائـب الـوزير األول يف اإلقلـيم الـشمايل                أةامروتشغل   ٨-٥
ويوجـد يف  . ولكن نـساء الـسكان األصـليني عمومـا ممـثالت متثـيال ناقـصا يف برملانـات أسـتراليا            

 مــن الربملانيــات يف اإلقلــيم املائــة يف ٤٠ فمــن بــني -اإلقلــيم الــشمايل أعلــى نــسبة مــن التمثيــل 
 .ساء السكان األصليني من ناملائة يف ١٢يوجد 

  
  استراتيجيات لزيادة متثيل املرأة يف الربملان

ــادة متثيــل املــرأة يف النــواحي       ٩-٥ ــزام قــوي بزي ــو ســاوث ويلــز الت يوجــد لــدى حكومــة ني
، أدخــل نظــام ســاعات الراحــة ٢٠٠٨أبريــل /ففــي نيــسان. الــسياسية ويف أجهــزة صــنع القــرار

لذي اعتمدته أيـضا هيئـة اإلذاعـة األسـترالية علـى        املالئمة لألسرة يف برملان نيو ساوث ويلز، وا       
واسـتخدمت حكومـة نيـو سـاوث ويلـز      . شكل مكان ألغراض الرضـاعة الطبيعيـة أثنـاء العمـل       

 لتـسليط الـضوء علـى قيمـة         ٢٠٠٨عددا من االستراتيجيات قبل انتخابـات احلكـم احمللـي عـام             
 إنــشاءاحلكومــة احملليــة، مبــا يف ذلــك املــرأة كعــضوة يف اإلدارة العليــا ويف املراكــز االنتخابيــة يف 

اجمللس االستشاري الوزاري املشترك املعين باملرأة يف احلكومة احمللية والـذي تـشارك يف رئاسـته                
مــساندة املــرأة يف وجيــري حتــديث املطبــوع املعنــون . وزيــرة شــؤون املــرأة ووزيــر احلكــم احمللــي

 . دعما ألدوار املرأة يف اجملالس احملليةاجمللس،
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، نظم مشروع تـشجيع انتخـاب املـرأة حلقـات عمـل             ٢٠٠٣ والية فيكتوريا عام     ويف ١٠-٥
ــيح      ــرن يف الترشـ ــاليت يفكـ ــات الـ ــساء احملليـ ــات للنـ ــى إدارة اجتماعـ ــات علـ ــدريب املتطوعـ لتـ

 . بلدية١٨ يف ٢٠٠٥النتخابات احلكم احمللي عام 

 استـشارية   وتشرف إدارة أستراليا الغربيـة للحكـم احمللـي والتنميـة اإلقليميـة علـى جلنـة                 ١١-٥
ومتـشيا مـع    . للمرأة يف احلكم احمللي، واليت تشجع املرأة على تـويل وظـائف يف احلكومـة احملليـة                

 تـشجع عمليـات االختيـار    فإهنـا استراتيجية أستراليا الغربية للتغيري الثقايف القطـاعي والتنظيمـي،       
ــس       ــوع اجلن ــة عــن التن ــادئ توجيهي ــديها مب ــاءة والتكــافؤ، ول ــستند إىل الكف ــيت ت ــار ال اين واختي

املوظفني يف املستويات العليا، وتـوفر التعلـيم والتـدريب والتطـوير للمـرأة الـيت تـسعى إىل تـويل                     
ومولت والية أستراليا الغربية أيضا الرابطـة النـسائية   . وظائف رفيعة املستوى يف احلكومة احمللية   

ت لتـشجيع املـرأة      حلقـة عمـل إعالميـة عمليـة صـمم          ١٢التابعة للحكم احمللي األسـترايل لعقـد        
 كـانون   ٣٠وحىت  .  وخوض املنافسة بنجاح   ٢٠٠٧على الترشح النتخابات احلكم احمللي عام       

 عــضوا منتخبــا يف احلكومــات احملليــة، مــن بينــهم  ١٣١٠، كــان هنــاك ٢٠٠٧ديــسمرب /األول
 املائـة  يف ٢٣,١وهذا ميثل زيادة عن النسبة الـيت بلغـت          . من النساء ) املائة يف ٢٩,١أو   (٣٧٥
 املائــة يف ٢٩، وهــذه النــسبة مماثلــة لنــسبة  ٢٠٠١ يف عــام املائــة يف ٢٧,٦  و،١٩٩٧ عــام يف

 .٢٠٠٥اليت شوهدت يف عام 

ــام       ١٢-٥ ــديث عـ ــن حتـ ــزء مـ ــتراليا، كجـ ــوب أسـ ــة جنـ ــعت حكومـ ــها ٢٠٠٧ووضـ  خلطتـ
 حبلــول عــام املائــة يف ٥٠، هــدفا لزيــادة عــدد النــساء يف الربملــان إىل ٢٠٠٤االســتراتيجية لعــام 

 يف  املائـة  يف ٣١,٩، بعد أن كانـت      املائة يف ٣٣، كانت هذه النسبة     ٢٠٠٨ عام   ويف. ٢٠١٤
واملــرأة يف الفريــق العامــل التــابع للحكومــة احملليــة، والــذي أنــشئ يف تــشرين         . ٢٠٠٣عــام 
، تـساعد وزيـر العالقـات بـني احلكومـة احملليـة وحكومـة الواليـة ورئـيس                   ٢٠٠٧نـوفمرب   /الثاين

يـة علـى حتديـد القـضايا الرئيـسية املتعلقـة بالتمثيـل النـاقص للمـرأة يف                   رابطة احلكم احمللي بالوال   
 .احلكومة احمللية، من حيث املوظفني واملناصب االنتخابية على حد سواء

  
  املرأة يف اهليئة القضائية

على مستوى اهليئة القـضائية يف احلكومـة األسـترالية، توجـد سـيدتان مـن بـني القـضاة                     ١٣-٥
 ٢٠٠٥ عينتــا يف عــامي - وهــي أعلــى حمكمــة يف البلــد  - األســترالية الــستة يف احملكمــة العليــا

ويف احملكمـة االحتاديـة، تبلـغ نـسبة          .)١٢(وكبري القضاة يف احملكمة العليا من الرجـال       . ٢٠٠٧ و
ــساء  ــة يف ١٣الن ــرأة  .  مــن القــضاة املائ ــة يف ٣٦وتــشكل امل ــع القــضاة يف حمكمــة   املائ  مــن مجي

ويف احملـاكم اجلزئيـة االحتاديـة، تبلـغ         . قضاة حمكمـة األسـرة     منصب كبري    امرأةاألسرة، وتشغل   
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 مـن مــوظفي  املائـة  يف ٢٦وهلـذا متثـل املــرأة   .  مـن القـضاة االحتــاديني  املائــة يف ٣٠نـسبة النـساء   
 .اهليئة القضائية على املستوى الوطين يف احملاكم االحتادية األربع

، كانـت   ٢٠٠٨مـارس   /ىت آذار وحـ . ومتثل املرأة أيضا يف حماكم الواليات واملقاطعات       ١٤-٥
وعلــى ســبيل . هنــاك ســيدة بــني كــل مخــسة مــن القــضاة املعيــنني يف احملكمــة العليــا يف أســتراليا 

من بـني قـضاة احملكمـة       ) املائة يف ٣٢( مثاين نساء    ٢٠٠٨املثال، كان هناك يف كويرت الند عام        
قـضاة احملكمـة اجلزئيـة      مـن بـني     ) املائـة  يف ١٧,٩( قاضيا، وسبع نـساء      ٢٥العليا البالغ عددهم    

.  قاضــيا، كمــا أن هنــاك ســيدة تــشغل منــصب كــبري قــضاة احملكمــة اجلزئيــة٣٩البــالغ عــددهم 
ويف .  قاضــيا يف كــويرت النــد مــن النــساء ٨٥ مــن قــضاة احملــاكم اجلزئيــة البــالغ عــددهم  ٢٧ و

ام  يف عــاملائــة يف ٢٧مقابــل ( مــن القــضاة املائــة يف ٣٦، شــكلت املــرأة ٢٠٠٨فيكتوريــا عــام 
 ،٢٠٠٤يف عــام ) املائــة يف ١٧مقابــل ( مــن قــضاة احملكمــة الفرعيــة  املائــة يف ٤٢  و،)٢٠٠٤

ويف نيـو سـاوث     . ٢٠٠٤يف عـام    ) املائـة  يف ٧مقابـل   ( من قضاة احملكمـة العليـا        املائة يف ١٩ و
 مــن التعيينــات املائــة يف ٢٦، كانــت املــرأة متثــل قرابــة ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠٣ويلـز، يف الفتــرة مــن  

 .)١٣(ة يف الوظائف القضائية ووظائف القضاةاجلديد
  

  املرأة يف اخلدمة العامة
، كانــــت املــــرأة متثــــل أكثــــر مــــن نــــصف قــــوة العمــــل  ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفتــــرة  ١٥-٥
ــة يف ٥٧( ــرأة اآلن  . يف اخلدمــة العامــة األســترالية ) املائ ــشغل امل ــة يف ٣٦وت  مــن الوظــائف  املائ

ــادة قــدرها     ــة العليــا، بزي ــة يف ٦التنفيذي ــام  منــاملائ ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦، ويف الفتــرة ٢٠٠٣ذ ع
 مــن اخلدمــة العامــة األســترالية، مقابــل املائــة يف ٢,٥كانــت املــرأة مــن الــسكان األصــليني متثــل 

 والرجـال  املائـة  يف ٢,٨وشكلت النساء املعاقات   .  للرجال من السكان األصليني    املائة يف ١,٨
اخلـارج وليـست االنكليزيـة لغتـها األوىل         وتشكل املرأة املولودة يف     . املائة يف ٣,٩ذوو اإلعاقة   

ويف .  مــن اخلدمــة العامــة األســترالية٥,٦ يف حــني يــشكل نظراؤهــا مــن الرجــال املائــة يف ٥,٨
الوظـــائف التنفيذيـــة العليـــا باخلدمـــة العامـــة األســـترالية، متثـــل النـــساء مـــن الـــسكان األصـــليني 

ــة يف ٢,٥ ــساء املعاقـــات املائـ ــة يف ٢,٨، والنـ ــساء املائـ ــارج وليـــست  ، والنـ ــودات يف اخلـ املولـ
 .)١٤(املائة يف ٥,٨االنكليزية لغتهن األوىل 

ففـي نيـو    . واملرأة ممثلة أيضا يف املستويات العليا للخدمة العامـة يف الواليـات واألقـاليم              ١٦-٥
 مـن الوظـائف     املائـة  يف ٣١، علـى سـبيل املثـال، كانـت املـرأة تـشغل              ٢٠٠٧ساوث ويلز عام    

وهتــدف حكومــة نيــو  .)١٥(١٩٩٥ عــام املائــة يف ١٦ العــام، مقابــل التنفيذيــة العليــا يف القطــاع
، ٢٠١٢ حبلـول عـام      املائـة  يف ٣٥ساوث ويلـز إىل زيـادة نـسبة املـرأة يف املـستويات العليـا إىل                 

، ٢٠٠٦ويف جنـوب أســتراليا عــام   .)١٦(٢٠٠٧ عــام املائـة  يف ٢٨بعـد أن بلغــت هـذه النــسبة   
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في اخلدمة العامة علـى املـستوى التنفيـذي، مقابـل            من موظ  املائة يف ٣٥,٣كانت املرأة تشكل    
وتلتزم جنوب أستراليا عالنية من خالل خطتـها االسـتراتيجية          . ٢٠٠٣ يف عام    املائة يف ٢٩,٤

 .٢٠١٤بأن تشكل املرأة نصف موظفي القطاع العام على املستوى التنفيذي حبلول عام 
  

  املرأة يف اجملالس احلكومية    
ة وحكومات الواليات واألقاليم مببادرات خمتلفة لزيـادة متثيـل          قامت احلكومة األسترالي   ١٧-٥

وتــشجع احلكومــة األســترالية وتــدعم املــرأة لزيــادة مــشاركتها يف  . املــرأة يف اجملــالس احلكوميــة
وهـذا الـسجل هـو نظـام تـسجيل حاسـويب جمـاين يتـيح              . اجملالس من خـالل سـجل تعـيني املـرأة         

 .احلكومية األسترالية وأجهزة صنع القرارفرصا أمام املرأة للتعيني يف اجملالس 

، ظلـت نـسبة النـساء املعينـات يف اجملـالس احلكوميـة           ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٣٠وحىت   ١٨-٥
، كـــــان ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـــــرة . املائـــــة يف ٣٤وأجهـــــزة صـــــنع القـــــرار ثابتـــــة عنـــــد 

ة صــنع  مــن مجيــع التعيينــات اجلديــدة يف اجملــالس احلكوميــة األســترالية وأجهــز  املائــة يف ٣٦,٥
 .٢٠٠٦-٢٠٠٥ عن الفترة املائة يف ٢,٩القرار من النساء بزيادة قدرها 

وأقرت احلكومة األسترالية أيضا استراتيجية وطنية لزيادة متثيل املرأة يف اجملالس، والـيت              ١٩-٥
وهذا يشمل التعـاون    . هتدف إىل زيادة متثيل املرأة يف اجملالس احلكومية وجمالس القطاع اخلاص          

األقــاليم، وزيــادة الــوعي لــدى جمموعــة النــساء الراغبــات يف عــضوية اجملــالس،   مــع الواليــات و
 .والعمل على زيادة الطلب على املرأة يف اجملالس

مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، فـان معـايري االختيـار         ) ج( ١٩٢ومتشيا مع الفقـرة      ٢٠-٥
 تنوع الثقــايف والــديينوالتعــيني يف اهليئــات االستــشارية التابعــة للحكومــة األســترالية واملعنيــة بــال 

وهـذا مـن أجـل ضـمان أن         . اهلوية العرقية   أو اهلوية الدينية،   أو متيز على أساس نوع اجلنس،     ال
يعرب تكوين اهليئات االستشارية بصورة دقيقة عن اجملتمع األسترايل، وأن أدوار القيـادة متوازنـة     

 .بني الرجل واملرأة

ند استراتيجية املرأة يف اجملـالس، والـيت   ، أقرت حكومة كويرت ال٢٠٠٦يوليه /ويف متوز  ٢١-٥
ــد إىل        ــويرت النـ ــة كـ ــة بواليـ ــالس احلكوميـ ــها يف اجملـ ــرأة ومتثيلـ ــشاركة املـ ــادة مـ ــدف إىل زيـ هتـ

، كانـت   ٢٠٠٧ديـسمرب   /أكتوبر وكـانون األول   /بني تشرين األول    ما ويف الفترة . املائة يف ٥٠
. س احلكوميــة بواليــة كــويرت النــد  مــن التعيينــات اجلديــدة يف اجملــال املائــة يف ٤٤املــرأة تــشكل 

، شــغلت ٢٠٠٨أبريــل /وحــىت نيــسان. ٢٠٠٦ يف نفــس الفتــرة مــن عــام  املائــة يف ٣٢مقابــل 
 مـن   املائـة  يف ٣٤,٣ميثـل     مـا   وظائف يف اجملالس احلكومية يف كـويرت النـد، وهـو           امرأة ١٢٢٣

 .مجيع الوظائف يف اجملالس
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ات عشر سيدات لديهن بالفعل املعرفـة       ويف أستراليا الغربية، تدعم إدارة شؤون اجملتمع       ٢٢-٥
واخلربة مبجالس قطاع اجملتمعات احمللية لاللتحاق بـدورة مـديري الـشركات عـن طريـق املعهـد              

ويهدف الربنامج إىل تزويد املرأة باملهارات اليت متكنها مـن أن           . االستشاري ملديري الشركات  
ــائف يف اجملــالس        ــى وظ ــافس للحــصول عل ــى التن ــدرة عل ــر ق ــة تكــون أكث .  واللجــان احلكومي

وســهلت إدارة شــؤون اجملتمعــات احملليــة أيــضا مــشاركة املــرأة يف حلقــة عمــل عــن اســتراتيجية  
، وتقــوم حاليــا بوضــع اســتراتيجية عامــة لزيــادة متثيــل ٢٠٠٧نــوفمرب /اجملــالس يف تــشرين الثــاين

خاص املهـتمني  وحيتفظ ديوان رئيس الوزراء يف أستراليا الغربيـة بـسجل لألشـ     . املرأة يف اجملالس  
 .بالعمل يف اجملالس واللجان احلكومية

. وقد وضعت حكومة جنوب أستراليا أهدافا جنسانية عديدة يف خطتها االسـتراتيجية            ٢٣-٥
وأحد هذه األهداف هو زيادة عدد النساء يف مجيـع اجملـالس واللجـان احلكوميـة يف الواليـة إىل             

 املائـة  يف ٤٥، كانـت املـرأة تـشغل        ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١ من املتوسط؛ وحـىت      املائة يف ٥٠
وهناك أيضا هدف لزيادة عدد النساء الاليت يرأسن هـذه اجملـالس واللجـان              . من هذه الوظائف  

ــة يف ٥٠إىل  ــول عــام  املائ ــران١وحــىت . ٢٠١٠ حبل ــه / حزي ــسبة  ٢٠٠٨يوني ، بلغــت هــذه الن
راليا بــدليل وحتــتفظ حكومــة جنــوب أســت . ٢٠٠٤ يف عــام املائــة يف ٣٣، مقابــل املائــة يف ٣٤

 وهـو سـجل للنـساء املرشـحات يف اجملـالس ويـتم الرجـوع إليـه                  -املرأة اخلاص برئيس الـوزراء      
 .بصورة روتينية عند إجراء تعيينات يف اجملالس

 مـن مجيـع     املائـة  يف ٥٠وتتجه حكومة نيو ساوث ويلز حنو هـدف شـغل املـرأة لنـسبة                ٢٤-٥
وحتتفظ احلكومة بسجل للنساء الاليت يـرغنب       . التعيينات اجلديدة يف اجملالس واللجان احلكومية     

، كانــــت املــــرأة تــــشغل ٢٠٠٨مــــارس / آذار٣١وحــــىت . يف التعــــيني للقيــــام هبــــذه األدوار
 .١٩٩٥ يف عام املائة يف ١٩ من وظائف اجملالس احلكومية، مقابل املائة يف ٣٦

بية وتتوىل حكومة تسمانيا إدارة سجل املـرأة يف تـسمانيا، وهـو قاعـدة بيانـات حاسـو                  ٢٥-٥
ويـساعد هـذا الـسجل      . حممية للنساء الراغبات يف املشاركة يف اجملالس واللجان احلكومية        

 .يف حتديد النساء املناسبات الاليت تتوافر لديهن املهارة واخلربة ويرغنب يف التعيني

ويواصــل مكتــب حكومــة اإلقلــيم الــشمايل املعــين بــسياسات املــرأة استكــشاف طــرق   ٢٦-٥
وحيــتفظ املكتــب املعــين بــسياسات املــرأة يف ديــوان   . أدوار صــنع القــرارلزيــادة متثيــل املــرأة يف  

 وهــو عبــارة عــن قائمــة بالنــساء املرشــحات للمجــالس -الــوزير األول بــسجل خــاص بالنــساء 
 .والاليت ميكنهن شغل وظائف فيها

ــات يف اجملــالس       ٢٧-٥ ــاملرأة برصــد التعيين ــيم العاصــمة األســترالية املعــين ب ويقــوم مكتــب إقل
ــوزراء     واللجــان ا ــيس ال ــوان رئ ــتم يف دي ــة ت ــة مــن خــالل عملي ــات   . حلكومي وُيطلــب مــن اهليئ
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إذا   مـا  احلكومية التشاور مع مكتب إقليم العاصمة املعين باملرأة عند إجـراء التعيينـات، وحتديـد              
كان قد نظر يف تعيني نـساء، وتقـدمي املـشورة بـشأن نـسبة األعـضاء الـذكور واإلنـاث يف كـل                      

قليم العاصـمة األسـترالية أيـضا بزيـادة متثيـل املـرأة يف اجملـالس واللجـان                  وتلتزم حكومة إ  . جملس
 . من التمثيلاملائة يف ٥٠احلكومية واهليئات القانونية إىل 

  
  املرأة يف جمالس القطاع اخلاص    

 بتكـافؤ الفـرص     املعنيـة ، أعلنـت الوكالـة      ٢٠٠٣منذ تقرير أستراليا عـن االتفاقيـة عـام           ٢٨-٥
 فيمـا يتعلـق     ٢٠٠٦  و ٢٠٠٤  و ٢٠٠٣ن التعداد األسترايل لألعـوام      للمرأة يف مكان العمل ع    

ويــستخدم هــذا البحــث لقيــاس وجــود املــرأة يف اجملــالس وقيامهــا  . بــاملرأة يف املناصــب القياديــة
 منظمة من املنظمات املدرجـة يف بورصـة األوراق املاليـة            ٢٠٠بأدوار اإلدارة التنفيذية يف أكرب      

علــى وضــع معــايري دوليــة ويــؤدي إىل زيــادة التوعيــة علــى نطــاق كمــا أنــه يــساعد . األســترالية
وعنـد مقارنـة التعـداد لعـامي       . اجملتمع احمللي والنقاش بشأن وصـول املـرأة إىل املناصـب القياديـة            

، يتبني أنه كانت هناك حتسينات بشكل عام يف متثيـل املـرأة يف املناصـب               ٢٠٠٦ و )١٧(٢٠٠٤
 .القيادية يف اجملال املهين

فربايـر  / شـباط ١ة للشركات املدرجة يف بورصة األوراق املالية األسترالية حـىت         وبالنسب ٢٩-٥
 يف عـام    املائـة  يف ١٠,٢ من املديرين التنفيـذيني، مقابـل        املائة يف ١٢، كانت املرأة متثل     ٢٠٠٦
 ؛٢٠٠٤ يف عـام  املائـة  يف ٨,٦ من املـديرين مبجـالس اإلدارة، مقابـل    املائة يف ٨,٧  و ؛٢٠٠٤

 املائـة  يف ٢  و؛٢٠٠٤ يف عـام  املائة يف ٢,٣ من كبار املوظفني التنفيذيني، مقابل    املائة يف ٣ و
غـري أن نـصف الـشركات املدرجـة         . ٢٠٠٤ يف عـام     املائـة  يف ١,١من رؤساء اجملالس، مقابـل      

يوجـد هبـا إنـاث يف جمـالس         ال  شركة ٢٠٠يف بورصة األوراق املالية األسترالية والبالغ عددمها        
يوجــد هبــا إنــاث يف هــذه اجملــالس ارتفــع بنــسبة         ال عــدد الــشركات الــيت  إدارهتــا، كمــا أن 

 . على مدى السنوات اخلمس املاضيةاملائة يف ٢
  

  عضوية نقابات العمال
أغــسطس /ويف آب.  منــصب رئــيس اجمللــس األســترايل لنقابــات العمــال   امــرأةتــشغل  ٣٠-٥

لعمـل كـان    ومـن جممـوع قـوة ا      .  مليون شخص أعضاء يف نقابـات العمـال        ١,٧، كان   ٢٠٠٧
وهـذا ميثـل   .  مـن الرجـال  املائـة  يف ١٩  و مـن النـساء عـضوات يف نقابـات العمـال        املائة يف ١٨

 املائـة  يف ١ بنـسبة    ٢٠٠٣نقصا يف عـضوية نقابـات العمـال بالنـسبة للمـرأة والرجـل منـذ عـام                   
 . على الترتيباملائة يف ٢ و
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  املرأة يف املنظمات غري احلكومية واملشاركة اجملتمعية    
  عمل مع املرأة يف اجملتمع احملليال
وتعمــل . يعــد العمــل الفعــال مــع املــرأة مهمــا بالنــسبة جلميــع احلكومــات يف أســتراليا    ٣١-٥

احلكومــة األســترالية بدرجــة أكــرب مــع طائفــة متنوعــة مــن النــساء لــضمان املــشاركة الفعالــة يف  
حاب وجيــري حاليــا وضــع خطــة وآليــات ملــشاركة أصــ  . الــسياسات احلكوميــة وصــنع القــرار 

 .املصلحة من أجل توجيه وحتسني املشاركة املباشرة ألصحاب املصلحة

تـزال    ال وتواصل احلكومة األسـترالية تقـدمي األمـوال لألمانـات النـسائية الوطنيـة، الـيت                ٣٢-٥
ومتثـل األمانـات آراء املـرأة عـن طريـق           . السبيل الرئيسي لتشاور احلكومـة مـع املـرأة األسـترالية          

. قطـاع النـسائي، ومـع األفـراد مـن النـساء لتقـدمي املـشورة للحكومـة              التشاور مع أعضائها، وال   
 . أستراليةامرأة ماليني ٥ منظمة عضوا وتصل إىل أكثر من ٧٠وتضم األمانات حنو 

ويف نيو ساوث ويلز، تتيح االجتماعات الدورية اليت حتـضرها وزيـرة شـؤون املـرأة يف                  ٣٣-٥
ية، منتدى للقطـاع النـسائي للمـشاركة يف         نيو ساوث ويلز وممثالت للمنظمات النسائية الرئيس      

وتــنظم أيــضا منتــديات إقليميــة لتتــزامن مــع اجتماعــات جملــس   . صــياغة الــسياسات احلكوميــة
الوزراء يف املناطق الريفية واملراكز اإلقليمية حىت يتسىن لـوزيرة شـؤون املـرأة االلتقـاء مبمـثالت                  

مـل اجمللـس املعـين بـاملرأة التـابع لـرئيس            ويع. من اجلماعـات النـسائية احملليـة علـى نطـاق الواليـة            
الوزراء نيو سـاوث ويلـز كهيئـة استـشارية رفيعـة املـستوى مـسؤولة أمـام رئـيس الـوزراء فيمـا                        
يتعلــق بطائفــة مــن قــضايا الــسياسات، الــيت تتــضمن تلــك القــضايا الــيت متــس النــساء املــسنات،  

 .للمرأة ذات األجر املنخفضوالتوازن بني العمل واحلياة، وترتيبات أماكن العمل بالنسبة 

وتعرب أنشطة إشراك اجملتمع احمللي اليت يقوم هبا املكتب املعين بسياسات املرأة يف واليـة                ٣٤-٥
فيكتوريا عن تصميم حكومـة فيكتوريـا علـى زيـادة احلـوار مـع املـرأة ومـع املنظمـات النـسائية                       

خصـصة ملواضـع حمـددة،      وهذا الربنامج الذي يشمل طائفة من املنتديات امل       . على نطاق الوالية  
ومناقشات حول مائدة مستديرة، ومناسـبات سـنوية، يعـين أن املكتـب املعـين بـسياسات املـرأة                   

 .ميكنه إدراج آراء املرأة يف سياساته وبراجمه

ويعد مؤمتر القمة السنوي للمرأة الذي يعقده رئـيس وزراء فيكتوريـا التزامـا حكوميـا                 ٣٥-٥
، عقــدت مخــسة مــؤمترات للقمــة، تناولــت ٢٠٠٣نــذ عــام وم. رئيــسيا جتــاه املــرأة يف فيكتوريــا

، ٢٠٠٣ومنـذ أواخـر عـام       . قضايا بنـاء اجملتمـع احمللـي، واملـرأة والعمـل، والـشيخوخة، واملاليـة              
ــرأة         ــديات خاصــة باســتراتيجية صــحة امل ــا يف ذلــك منت ــديات مب ــة مــن املنت ــضا طائف عقــدت أي

، عقدت موائد مـستديرة     ٢٠٠٣ من عام    وابتداء. ورفاهها، واالحتفاالت باليوم الدويل للمرأة    
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للمــرأة علــى نطــاق فيكتوريــا يف مجيــع مناســبات جملــس وزراء الواليــة وهــذه املناقــشات تتــيح   
 .للجمهور تقدمي آراء للحكومة مباشرة

وتوجد لدى حكومة فيكتوريا أيضا استراتيجية للنساء ذوات التنوع الثقـايف واللغـوي              ٣٦-٥
. ومية الرئيسية من أجل تلبية االحتياجـات اخلاصـة بـاملرأة          لتحديد اإلجراءات واألولويات احلك   

وحيـدد  .  تقرير ختامي عن االستراتيجية، مع عدد مـن التوصـيات       ٢٠٠٦وصدر يف أواخر عام     
التقريــر االحتياجــات ذات األولويــة هلــذه اجملموعــة مــن النــساء ويقــدم توصــيات تغطــي مثانيــة     

ار السن، والعمل، والتعليم، وتعزيـز اجملتمـع         الصحة، واخلدمات اللغوية، ورعاية كب     -مواضيع  
 .احمللي، والعنف العائلي، والرعاية األبوية

 -ويوجد لدى إدارة اجملتمعات احمللية يف كـويرت النـد ثالثـة جمـالس استـشارية وزاريـة                    ٣٧-٥
 امـرأة  ١٣(؛ وجملـس الكبـار      ) مـن الـشباب    ٧  و  مـن الـشابات    ١٣(جملس شـباب كـويرت النـد        

).  نـساء ورجـالن    ٧(ستشاري الوزاري املعـين بـالعنف املـرتيل والعـائلي           ؛ واجمللس اال  )ورجالن
 الثالثة نـساء مـن خلفيـات متنوعـة ثقافيـا ولغويـا ونـساء مـن مجيـع دروب                    اجملالسوتضم مجيع   

وتتــيح هــذه اجملــالس للمجتمعــات الريفيــة واإلقليميــة علــى وجــه التحديــد التعــبري عــن    . احليــاة
ــسامهة   ــآراءشــواغلها وامل ــستوى      يف صــيب ــي وم ــستوى احملل ــى امل ــة عل ــسياسات احلكومي اغة ال

 .الوالية

ــشارية     ٢٠٠٧ويف عــام  ٣٨-٥ ــة شــبكة است ــرأة يف أســتراليا الغربي ــرة مــصاحل امل ، عينــت وزي
نسائية يف أستراليا الغربية للتـشاور علـى نطـاق واسـع مـع أعـضاء منظماهتـا وعمالئهـا لتحديـد           

مـة الواليـة بـشأن قـرارات الـسياسات الـيت تـؤثر         وتقـدمي املـشورة حلكو    . القضايا اليت متس املرأة   
 .على املرأة، وبشأن قضايا عدم التكافؤ بشكل عام

 املرأة يف اإلقليم الشمايل منتـديات نـسائية بـالتزامن مـع             بسياساتوعقد املكتب املعين     ٣٩-٥
وكانت املنتديات مفتوحة أمام مجيـع النـساء   . مناسبات جمللس الوزراء احمللي على نطاق اإلقليم     

اخل اجملتمع وأتاحت للمرأة فرصة االلتقاء برئيسة الـوزراء، والـوزيرة املعنيـة بالـسياسة العامـة                 د
 .بشأن املرأة، ووزيرة خدمات األسرة والطفولة ملناقشة قضايا تتعلق هبن ومبجتمعاهتن

 الـوزاري وتعني وزيرة شؤون املـرأة يف إقلـيم العاصـمة األسـترالية اجمللـس االستـشاري                   ٤٠-٥
ويقدم اجمللس مشورة استراتيجية حلكومة اإلقليم بشأن القـضايا الـيت متـس املـرأة،               . رأةاملعين بامل 

وقد ضم مؤمتر القمـة االفتتـاحي للمـرأة الـذي           . ويقيم اتصاالت بني الوزيرة والنساء يف اإلقليم      
ــس يف آب  ــده اجمللـ ــسطس /عقـ ــاالت    ٢٥، ٢٠٠٦أغـ ــة والوكـ ــات اجملتمعيـ ــن املنظمـ ــثال مـ  ممـ

ــة يف   وتـــستخدم . احلكوميـــة ــامج سياســـات احلكومـ ــياغة برنـ ــائج املـــؤمتر للمـــساعدة يف صـ نتـ
 .املستقبل
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  العمل مع نساء السكان األصليني
، أنشئ اجمللـس االستـشاري للـسكان األصـليني التـابع            ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢يف   ٤١-٥

ومهمة اجمللس هي تقـدمي املـشورة       . جلنوب أستراليا كهيئة استشارية مستقلة للسكان األصليني      
إىل حكومة جنوب أستراليا واحلكومة األسترالية بشأن الـربامج والـسياسات الـيت هتـم الـسكان                 

مفوضة معنيـة مبـشاركة الـسكان األصـليني           أو وعينت حكومة جنوب أستراليا أيضا    . األصليني
اجملتمعـات األصـلية يف التعامـل       " صوت"وتعرب املفوضة عن    . ٢٠٠٨يناير  / كانون الثاين  ٢٥يف  

وتقــدم املفوضــة أيــضا مــشورة مــستقلة لــوزير شــؤون الــسكان  . نــوب أســتراليامــع حكومــة ج
وتعمـل املفوضـة   . األصليني واملصاحلة يف جنوب أستراليا يف املسائل املتعلقة بالسكان األصـليني        

 االجتمــاعي للحــد مــن  اإلدمــاجإىل جانــب اجمللــس االستــشاري للــسكان األصــليني ومفــوض   
 .حاالت حرمان السكان األصليني

 للحــصول علــى معلومــات عــن التجمــع النــسائي  ٤٦-٢ميكــن الرجــوع إىل الفقــرة و ٤٢-٥
 .للسكان األصليني الوطنيني وسكان جزر مضيق توريس، واملؤمتر اإلداري املعين مبركز املرأة

  
  بناء القيادة النسائية

حتـدي  "بعنـوان    )١٨(، أصدرت احلكومة األسـترالية تقريـرا حبثيـا        ٢٠٠٨مارس  /يف آذار  ٤٣-٥
وحيدد البحث احلواجز اليت تقلـل مـن مـشاركة املـرأة يف املـستويات               ". ملرأة يف اإلدارة  ا: القيادة

ــادة         ــدان الق ــسهم يف فق ــيت ت ــل ال ــام واخلــاص واإلقليمــي، والعوام ــا ملنظمــات القطــاع الع العلي
ويبني البحـث أن التـوازن بـني العمـل واحليـاة، والثقافـة الذكوريـة للمنظمـات تعـوق               . احملتملني

فتـستخدم احلكومـة األسـترالية هـذا البحـث لتوجيـه            .  إىل املناصب التنفيذية العليـا     وصول املرأة 
 .السياسات املتعلقة بالقيادة النسائية يف املستقبل، والتفرقة املهنية، والفجوة بني أجور اجلنسني

وال يزال برنامج القيادة النسائية والتنمية الذي وضعته احلكومة األسـترالية يركـز علـى          ٤٤-٥
وكجـزء مـن هـذا      . رة املرأة األسترالية والتشاور على نطـاق واسـع مـع املـرأة يف اجملتمـع               بناء قد 

الربنامج، تذهب منح التمويل إىل املنظمات النـسائية الوطنيـة غـري احلكومـة مـن أجـل مـشاريع                    
تــساعد املنظمــات النــسائية الوطنيــة غــري    أوأو تطــوير اخلــدمات،/تــسهم يف الــسياسة العامــة و

 . أن تصبح أكثر فعاليةاحلكومية على

  مليـون دوالر، وهـو     ٢,١، أُعلن عن مـنح للربنـامج مبقـدار          ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  ٤٥-٥
ومتـول  . ميثل زيادة كبرية عن اجلوالت السابقة ملخصصات برنامج القيادة النـسائية والتنميـة             ما

. رق خمتلفـة  هذه املنح طائفة من املـشاريع الـيت هتـدف إىل حتـسني مهـارات القيـادة النـسائية بطـ                    
وعلى سـبيل املثـال، يهـدف أحـد املـشاريع إىل تطـوير واختبـار برنـامج للتـدريب علـى القيـادة                        
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 يف قضايا تشمل العدالـة االجتماعيـة،        إلشراكهنوالعدالة االجتماعية من أجل النساء الشابات       
وهناك مشروع آخـر سيـساعد النـساء مـن الـسكان            . ، واملساواة بني اجلنسني   نسانوحقوق اإل 

ألصليني يف أحد اجملتمعات األسترالية النائية على تعزيز مهـاراهتن يف جمـال القيـادة والتفـاوض،                 ا
ومساعدهتن على إعـادة تنـشيط جمـتمعهن؛ ووضـع املزيـد مـن الـضوابط اجملتمعيـة حلـل القـضايا                

وحــصل صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي مــن أجــل املــرأة األســترالية أيــضا علــى منحــة  . احملليــة
وهــذا يتــسق مــع . م حلقــات عمــل تدريبيــة عــن التحليــل اجلنــساين يف كــل واليــة وإقلــيملتنظــي

 الـيت  ٣٢ يف الفقـرة  ٢٠٠٦التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـام        
توصي أستراليا بزيادة متويلها للمنظمات غري احلكومية املشاركة يف توفري اخلـدمات الراميـة إىل         

 .ز حقوق املرأةتعزي

وتركز أستراليا على بناء القيادة النسائية يف اجملتمعـات الريفيـة مببـادرات مثـل الربنـامج                ٤٦-٥
التجرييب للقيادة النسائية الشابة والتوجيه، الذي يقدم التوجيه للشابات ورعاية اجلوائز اخلاصـة             

ن أجــل املــرأة يف بــاملرأة الريفيــة، وإىل جانــب ذلــك، هنــاك مــنح خاصــة بالقيــادات الرياضــية مــ 
املناطق الريفية والنائيـة ملـساعدة الـشابات املقيمـات خـارج املـدن الرئيـسية علـى القيـام بـأدوار                      

 .قيادية وأدوار صنع القرار يف جمال الرياضة األسترالية

 وهـذا يـشمل   -وتدعم أسـتراليا فـرص التـدريب علـى القيـادة والتقـدير الـذايت للمـرأة             ٤٧-٥
.  وتـشجيعها علـى تـويل مناصـب صـنع القـرار            -ية والدينية والـشابات     املرأة يف اجملتمعات العرق   

ويف الــسنوات األخــرية، عمــل برنــامج العــيش يف تــواؤم وخطــة العمــل الوطنيــة لتعزيــز التــرابط  
ــاء       ــادة وبن ــة لتطــوير مهــارات القي ــام واألمــن مــع املــرأة يف جمموعــات جمتمعي االجتمــاعي والوئ

لــى مجــع نــساء مــن خمتلــف أجــزاء اجملتمــع األســترايل  وتعمــل هــذه املــشاريع أيــضا ع. القــدرات
وهــذا يتــسق مــع منــهاج  . إلقامــة روابــط وتطــوير صــداقات تتجــاوز احلــدود الثقافيــة والدينيــة  

وللحصول على املزيد مـن املعلومـات عـن خطـة العمـل      ). أ( ١٩٥وخطة عمل بيجني، الفقرة     
 .٢٦-٧الوطنية، انظر الفقرة 

ضـــة مهمـــة لـــصحتهن البدنيـــة والعقليـــة، وكـــذلك  وتعـــد مـــشاركة الفتيـــات يف الريا ٤٨-٥
وتــساعد مــشاريع برنــامج . لتطــورهن االجتمــاعي ومــشاركتهن الكاملــة يف اجملتمــع األســترايل 

العــيش يف تــواؤم بــني احلكومــة األســترالية واألشــخاص املعنــيني باجملــاالت الرياضــية األســترالية   
دة النـساء الـشابات والفتيـات        علـى مـساع    - مثل الكريكيت والغوص، وكرة القدم       -الشعبية  

من خلفيات ثقافيـة ودينيـة خمتلفـة للمـشاركة بـصورة كاملـة يف الرياضـة، ممـا يـدل أيـضا علـى                         
 ).د( ٢٨٠  و)د( ٢٧٦التزام احلكومة األسترالية مبنهاج وخطة عمل بيجني، الفقرتان 
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ــة يف فيكتور       ٤٩-٥ ــرأة املعاق ــدريب للم ــامج الت ــسائية وبرن ــادة الن ــديات القي ــا وحــددت منت ي
، أنــشأت حكومــة فيكتوريــا ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفتــرة . االحتياجــات القياديــة للمــرأة املعاقــة

ــدمي         ــا حلــث مق ــات يف فيكتوري ــساء املعاق ــشبكة الن ــشارية اخلاصــة ب ــات االست ــة املعلوم خدم
اخلدمات ومنظمات املعـاقني علـى أن يـصبحوا أكثـر وعيـا واسـتجابة للمنظـور اجلنـساين، وأن                   

 .ات القيادة والدعوة بني النساء املعاقاتيدعموا تطوير مهار

 عـن برنـامج مـنح القيـادة اجملتمعيـة النـسائية يف مـؤمتر القمـة                  ٢٠٠١وقد أعلن يف عـام       ٥٠-٥
ويهـدف برنـامج املـنح إىل       . دعـم النـساء كقـادة للمجتمـع       : السنوي الثاين للمـرأة يف فيكتوريـا      

مهـارات    أو وير مهـارهتن القياديـة    حتقيق الفائدة للنساء من مجيع اخللفيات الـاليت يـرغنب يف تطـ            
وينصب التركيز العام للربنامج على مبادرات أولية تؤدي إىل إحداث تغـيري ملمـوس     . جمتمعهن

 إىل عــام  ٢٠٠٢ منحــة يف الفتــرة مــن عــام    ١٣٠وقــد قُــدمت  . وتطــوير القــدرات القياديــة  
٢٠٠٦. 

ــادة مــن أجــل النــسا   ٢٠٠٨ويف عــام  ٥١-٥ ــا مــشروعا للقي ء مــن ، ســتنفذ حكومــة فيكتوري
خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا لتسليط الضوء على هذه اجملموعة مـن النـساء يف جمـاالت احلكـم                  

 .احمللي اخلاص هبن وزيادة مشاركتهن يف صنع القرار

ــة التــسمانية يف عــام      ٥٢-٥ ــادات الريفي . ٢٠٠٩وتعتــزم حكومــة تــسمانيا عقــد منتــدى للقي
 جانــب مــساعدة هــؤالء النــساء علــى وإىل. وستــشجع املــرأة الريفيــة علــى احلــضور واملــشاركة

إقامة صالت يف جمال الصناعة، فان اهلدف األوسـع للمنتـدى هـو زيـادة متثيـل املـرأة الريفيـة يف          
 .اجملالس واللجان

  
  برنامج تنمية قدرات السكان األصليني على تويل القيادة

كومـة  يعد برنامج تنمية قدرات السكان األصليني على تـويل القيـادة الـذي وضـعته احل       ٥٣-٥
األسترالية مبادرة مبتكرة ومرنة صممت لبناء القدرات القيادية للسكان األصـليني مـن الرجـال            

ويـوفر الربنـامج للمـشاركني رحلـة الكتـشاف الـذات وتطويرهـا مـن شـأهنا أن تعـزز                . والنساء
 .القدرات القيادية ألنفسهم وألسرهم وجملتمعهم وألمتهم

مــن قــادة الــسكان األصــليني الــذين  " رجــةكتلــة ح"واهلــدف مــن الربنــامج هــو إجيــاد   ٥٤-٥
ويقدم الربنامج تدريبا على تطـوير القيـادة    . ميكنهم توفري القيادة عن طريق تقدمي املثل جملتمعهم       

 .وفرصا متقدمة للتدريب على القيادة يف مجيع أحناء أستراليا

ا ويتم خالل الربنامج دعم املشاركني للقيـام بـالتخطيط واختـاذ إجـراءات بـشأن قـضاي                 ٥٥-٥
 .هتمهم وهتم جمتمعهم
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ويقدم برنامج النساء من السكان األصليني منحا ألنشطة يف جمتمعات حملية تـستجيب              ٥٦-٥
ويعد برنامج النـساء مـن      . لالحتياجات والظروف اخلاصة للنساء من السكان األصليني احملليني       

،  قيــادة النــساء مــن الــسكان األصــليني    تعزيــزالــسكان األصــليني برناجمــا للمــنح يهــدف إىل     
ويــدار هــذا الربنــامج عــن طريــق  . ومتثيلــهن، وســالمتهن، ورفهــاههن، ومركــزهن االقتــصادي 

 .مراكز تنسيق حملية للسكان األصليني يف املناطق احلضرية والريفية والنائية يف أستراليا

، نظم مكتـب شـؤون املـرأة يف نيـو سـاوث ويلـز مناسـبة خاصـة عـن                     ٢٠٠٦ويف عام    ٥٧-٥
يف مراكــز القيــادة ومجعــت هــذه املناســبة مــشاركني مــن قطــاع  النــساء مــن الــسكان األصــليني 

األعمال وقادة اجملتمعات لالحتفال بإجنازات النساء من السكان األصليني وتشجيع املرأة علـى             
 .الترشح للمجالس واللجان

وتتيح حكومة إقلـيم العاصـمة األسـترالية فرصـا لتطـوير القيـادة بالنـسبة للطالبـات مـن            ٥٨-٥
توجيــه الــسكان األصــليني وســكان جــزر مــضيق  /ن طريــق برنــامج قيــادةالــسكان األصــليني عــ

 .توريس
  

  تكرمي املرأة األسترالية
تواصــل احلكومــة األســترالية العمــل علــى حتــسني فــرص املــرأة للحــصول علــى اجلــوائز   ٥٩-٥

يـزال    الغـري أن الرجـل  . السنوية واألومسة األسترالية، بتكرمي املزيـد مـن النـساء علـى اجنـازاهتن          
، منحـت أومسـة أسـترالية       ٢٠٠٨ففي يوم أستراليا لعـام      . لى كل من اجلوائز واألومسة    يسيطر ع 
وجيري إعداد استراتيجية لزيادة الوعي العـام لـضمان توعيـة          . النساء من   املائة يف ٣٢,٣فاز هبا   

 .املنظمات النسائية واجملتمع بعمليات الترشيح لألومسة

لــز جــائزة ســنوية للمــرأة يف نيــو  ، أنــشأ رئــيس وزراء نيــو ســاوث وي٢٠٠٥ويف عــام  ٦٠-٥
وحـىت  . ساوث ويلز لتحسني صورة املرأة وتكرميها على مـسامهاهتا يف احليـاة اجملتمعيـة والعامـة               

ويف .  سـيدة هلـذه اجلـائزة      ٣٨٠اآلن، قام أعضاء يف الربملـان واجملتمـع احمللـي بترشـيح أكثـر مـن                 
اعدة اجملـالس علـى استـضافة       ، نظمت منح للمجالس احمللية يف نيو ساوث ويلز ملس         ٢٠٠٥عام  

، حـصل   ٢٠٠٨ويف عـام    . وترويج أنشطة ومناسبات يف جمتمعاهتا مبناسبة اليـوم الـدويل للمـرأة           
 .٢٠٠٥ جملسا يف عام ٥٢ جملسا على منح مقابل ١٢٢

 مبثابـة   - وهي مبادرة جارية حلكومة فيكتوريـا        -وتعد وثيقة تكرمي املرأة يف فيكتوريا        ٦١-٥
، أضـيفت   ٢٠٠٣ويف عـام    . أخرياتهتا البارزة جملتمعها وحلياة نساء      تكرمي للمرأة على مسامها   

 يف عـــام ٢٤  و،٢٠٠٥ يف عـــام ١٨  و،٢٠٠٤ يف عـــام ٢٢( إىل وثيقـــة التكـــرمي امـــرأة ٢٢
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ويبلغ العـدد الكلـي للنـساء حاليـا يف     ). ٢٠٠٨ يف عام ٣٠  و،٢٠٠٧ يف عام    ٣٠  و ،٢٠٠٦
 .٢٠٠٨ يف عام امرأة ٤٢٠وثيقة التكرمي 



CEDAW/C/AUL/7  
 

09-25852 55 
 

  التمثيل واملشاركة على املستوى الدويل: ٨ملادة ا  - ٦  
تعــد احلكومــة األســترالية مــن أشــد املؤيــدين وأقــوى املــشاركني يف األنــشطة اإلجيابيــة    ١-٦

باحملافل الدولية للتأثري على املناقـشات والـسياسات والـربامج الدوليـة مـن أجـل حتقيـق املـساواة                    
يتجـزأ    ال  جمال املـساواة بـني اجلنـسني جـزءا         ويعد التقدم يف  . بني اجلنسني على املستوى العاملي    

ــة   ــة لأللفي وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن األهــداف    . مــن بلــوغ األهــداف اإلمنائي
 .٣٥-٢  و٣٤-٢اإلمنائية لأللفية، انظر الفقرتني 

  
  املشاركة الدولية للمرأة األسترالية
  وزارة الشؤون اخلارجية والتجارية

 مـن مـوظفي وزارة      املائـة  يف ٥٢,١انـت املـرأة تـشكل       ، ك ٢٠٠٨يونيـه   /حىت حزيران  ٢-٦
وتـشكل املـرأة أكثـر مـن        . ٢٠٠٤ يف عـام     املائة يف ٤٨,١الشؤون اخلارجية والتجارية، مقابل     

. ٢٠٠٤ يف عــام املائــة يف ٣٢,٥ مــن اخلدمــة التنفيذيــة العليــا لــإلدارة، مقابــل  املائــة يف ٢٦,٦
ميثـل    مـا   العاملني يف اخلارج من النـساء، وهـو         من موظفي الوزارة   املائة يف ٤٣فهناك أكثر من    

 مـن بـني األسـتراليني    امـرأة  ٢٢وهنـاك  . ٢٠٠٤ يف عـام  املائة يف ٣٨,٩زيادة طفيفة عن نسبة    
 . شخصا٩١العاملني يف اخلارج كرؤساء بعثات والبالغ عددهم 

 .ملتحـدة  من بـني املمـثلني الـدائمني األسـتراليني احلـاليني الثالثـة يف األمـم ا           امرأةوهناك   ٣-٦
تتاح يف الوقت احلاضر بيانات عن عدد النـساء املعينـات لتمثيـل أسـتراليا يف هيئـات األمـم                     وال

 .املتحدة

وشغلت املرأة مراكز رئيسية يف مكتب املفاوضات التجارية بوزارة الشؤون اخلارجيـة             ٤-٦
نظمـة التجاريـة   والتجارية وهي ممثلة متثيال جيدا يف الوفود املعنية باملفاوضات، مبا يف ذلـك يف م      

 تقـوم بـدور املفـاوض الزراعـي الرئيـسي           امـرأة ووقت إعداد هذا التقرير، كانت هنـاك        . العاملية
 .للوزارة يف جولة الدوحة التابعة ملنظمة التجارة العاملية

  
   أوستريد-الوكالة التجارية التابعة للحكومة األسترالية 

 مــن كبــار املــوظفني املائــة يف ١٩,٤، كانــت املــرأة تــشكل ٢٠٠٨يونيــه /يف حزيــران ٥-٦
 .التنفيذيني بوكالة أوستريد العاملني يف اخلارج
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  الوكالة األسترالية للتنمية الدولية    
ــة يف ٥٩، كانــت املــرأة تــشكل  ٢٠٠٨يف عــام  ٦-٦ ــة األســترالية  املائ  مــن مــوظفي الوكال

يـنني يف   ومـن بـني مـوظفي الوكالـة املع        . ٢٠٠٤ يف عـام     املائـة  يف ٥٧,٣للتنمية الدولية، مقابل    
 يف عـام    املائـة  يف ٦١ميثـل اخنفاضـا عـن نـسبة           مـا  ، وهـو  املائـة  يف ٥٠,٧٨اخلارج، متثل عبـارة     

 موظفـة يف    ٣٨غري أن العدد الكلي للنساء العـامالت يف الوظـائف اخلارجيـة زاد مـن                . ٢٠٠٤
 .٢٠٠٨ موظفة يف عام ٦٥ إىل ٢٠٠٤عام 

  
  وزارة اهلجرة واملواطنة

 مـن ممثلـي وزارة اهلجـرة        املائـة  يف ٥١ املرأة تشكل    ، كانت ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفترة    ٧-٦
ــالغ عــددهم    ــة العــاملني يف اخلــارج والب ــة   .  ممــثال١٦٠واملواطن ــادة كــبرية مقارن وهــذا ميثــل زي

 .املائة يف ٤٢ عندما كانت نسبة ممثالت الوزارة يف اخلارج ٢٠٠٥-٢٠٠٣بالفترة 
  

  وزارة الدفاع
 مــن قــوات الــدفاع األســترالية الدائمــة  ائــةامل يف ١٣يــصل إىل   مــاتــشكل املــرأة حاليــا ٨-٦
ـــن  ٧٠٠٠حــوايل ( ــة يف ٥  و)٥٢ ٥٠٠ مــن بيـ ــات   املائ ــى العملي  مــن املــوظفني املــوزعني عل

 مــن العــاملني يف املائــة يف ١٠ومتثــل املــرأة أيــضا ). ٣٥٠٠ مــن بــني ٢٠٠حــوايل (العــسكرية 
مـن املـوظفني املـدنيني يف        املائـة  يف ١٨,٥  و ،)٨٥٠ من بني    ٨٥حنو  (قوات الدفاع األسترالية    

وظلــت هــذه . املكلفــني حاليــا بالعمــل يف اخلــارج) ١٣٥ مــن بــني ٢٥حــوايل ( الــدفاع وزارة
 .٢٠٠٣األعداد والنسب ثابتة منذ عام 

  
   األستراليةاالحتاديةالشرطة 

 مـن ممثلـي الـشرطة االحتاديـة         املائـة  يف ١٩,٣ متثـل    ٢٠٠٧مـايو   /كانت املرأة حىت أيار    ٩-٦
 يف الفتـــرة املائـــة يف ٢٣,٣وهـــذه النـــسبة تـــنخفض قلـــيال عـــن نـــسبة . اخلـــارجاألســـترالية يف 

٢٠٠٣-٢٠٠٢. 
  

  حفظ السالم
اعترافا بالدور احليوي لقوات حفظ السالم التابعة لألمم املتحدة يف محاية املدنيني مـن               ١٠-٦

العنف، مبا يف ذلك العنـف اجلنـسي، تلتـزم احلكومـة األسـترالية بتمثيـل املـرأة يف بعثـات حفـظ                       
 مـن أفـراد الـشرطة األسـترالية املـشاركني يف بعثـات حفـظ الـسالم                  املائة يف ٢٠فقرابة  . سالمال

 .تشارك فقط يف هذه البعثات وإمنا تقوم بأدوار رئيسية فيها  الواملرأة األسترالية. من النساء
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  املرأة األسترالية يف احملافل الدولية
احملافـل الدوليـة الـيت تركـز علـى      تدعم احلكومة األسـترالية وتـشجع مـشاركة املـرأة يف            ١١-٦

قضايا املرأة، وخاصة جلنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة، وشبكة القيادات النـسائية للتعـاون          
 .االقتصادي بني آسيا واحمليط اهلادئ

وترأس املديرة التنفيذية للمكتب املعين باملرأة بصورة منتظمة وفـد احلكومـة األسـترالية            ١٢-٦
وتواصــل . ، وغالبــا مبــشاركة املفوضــة املعنيــة بقــضية التمييــز بــني اجلنــسنييف جلنــة وضــع املــرأة

احلكومــة دعــم مــشاركة ممــثلني مــن املنظمــات غــري احلكوميــة يف اللجنــة، حيــث شــارك أربعــة   
، ســتمول احلكومــة مــشاركة خــبرية غــري حكوميــة ٢٠٠٩ويف عــام , ٢٠٠٨منــدوبني يف عــام 

 .ومندوبة عن السكان األصليني يف اللجنة

، استضافت أستراليا االجتماع الثاين عـشر لـشبكة القيـادات النـسائية           ٢٠٠٧يف عام   و ١٣-٦
ــر مــن        ــذي مجــع أكث ــادئ، وال ــصادي بــني آســيا واحملــيط اهل ــاون االقت  شــخص مــن  ٤٠٠للتع

القيــادات النــسائية الــيت متثــل األعمــال التجاريــة، واحلكومــة، واألوســاط األكادمييــة، واجملتمــع    
 االجتمـاع الثالـث عـشر للـشبكة عـدة قيـادات نـسائية مـن احلكومـة،               ومثل أسـتراليا يف   . املدين

 .واهليئة القضائية، واألوساط األكادميية، وقطاع األعمال التجارية

وتدعم حكومات الواليات واألقـاليم أيـضا مـشاركة املـرأة يف احملافـل الدوليـة، وعلـى                   ١٤-٦
امليـة الـسنوية األربعـة املعنيـة        سبيل املثال، دعمت حكومة فيكتوريا املـرأة حلـضور املـؤمترات الع           

وسـاعد مكتـب فيكتوريـا      . ٢٠٠٧أبريـل   /باملرأة الريفية واملعقودة يف جنوب أفريقيـا يف نيـسان         
املعين بالسياسة العامة للمرأة يف تـأمني تربعـات خرييـة ملـساعدة نـساء الـسكان األصـليني علـى                     

لنطـاق تواجـه املـرأة الريفيـة       وهـدف املـؤمتر هـو مناقـشة قـضايا عامليـة وواسـعة ا              . حضور املؤمتر 
 .وتقاسم جتارب النجاح يف معاجلة هذه القضايا

، قـدمت حكومـة اإلقلـيم الـشمايل منحـا دراسـية لتطـوير قـوة العمـل                   ٢٠٠٧ويف عام    ١٥-٦
. النائية من أجل تزويد املوظفني يف املناطق النائية بفرص للحصول علـى أنـشطة التطـوير املهـين                 

باط شـرطة اجملتمعـات األصـلية حلـضور املـؤمتر اخلـامس       وقدمت منح دراسـية لـضابطني مـن ضـ        
وتستــضيف دارويــن . واألربعــني للرابطــة الدوليــة للــشرطة النــسائية املعقــود يف دنفــر، كلــورادو

 عـضو مـن شـرطة الواليـات         ٥٠٠املؤمتر هذا العـام، املـؤمتر الـذي يتوقـع أن جيتـذب أكثـر مـن                  
 .والشرطة الدولية والزوار
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  سيةاجلن: ٩املادة   - ٧  
هناك كـثري مـن الثقافـات والـديانات املتنوعـة الـيت تـشكل اجملتمـع األسـترايل، وتوضـع                      ١-٧

برامج احلكومة األسترالية لكي تستجيب للتنوع الثقايف يف أسـتراليا، باملـشاركة مـع مـستويات              
ــة   ــة واجملتمعي ــامج اإل    وال.أخــرى مــن املنظمــات احلكومي ــامج اهلجــرة والربن ــز برن ــساينميي  يف ن

وهـذا يعـين أن باسـتطاعة أي شـخص          . الديانـة   أو  بني األشخاص بـسبب نـوع اجلـنس        أستراليا
نــوع   أولإلقامــة، بــصرف النظــر عــن األصــول العرقيــة   أومــن أي بلــد التقــدم بطلــب للــهجرة 

 .اخللفية اللغوية  أواجلنس،
  

  اهلجرة
رة،  اهلجرة، للمهـاجرين املهـ  -يتكون الربنامج الدائم للهجرة يف أستراليا من عنصرين       ٢-٧

ية، لالجـئني وغريهـم     نسانوأسر املهاجرين واملهاجرين من ذوي املؤهالت اخلاصة؛ واهلجرة اإل        
وتعــاجل التطــورات األخــرية يف سياســات وبــرامج اهلجــرة يف . يةنــسانمــن ذوي االحتياجــات اإل

، ٢٠٠٦أستراليا عددا من التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة عـام                
، عـــن املهـــاجرين والالجـــئني والنـــساء وفتيـــات ٣٤  و،٢٩  و،٢٨  و،٢٣  و،٢٢الفقـــرات 
 .األقليات

  
  إهناء مراكز إصدار التأشريات اخلارجية

، حتركــت احلكومــة األســترالية بــسرعة  ٢٠٠٧نــوفمرب /بعــد انتخابــات تــشرين الثــاين  ٣-٧
ارجيـة يف واليـة نـاورو       إلهناء سياسة إحالـة ملتمـسي اللجـوء إىل مراكـز إصـدار التأشـريات اخل               

واعترب ملتمسو اللجـوء البـاقني يف هـذه املراكـز مـن الالجـئني            . ومانوس، يف بابوا غينيا اجلديدة    
 .٢٠٠٨فرباير /وأعيد توطينهم يف أستراليا يف شباط

  
  هناية نظام تأشريات احلماية املؤقتة

شـريات احلمايـة     إهنـاء ترتيبـات تأ     ٢٠٠٨مايو  / أيار ١٣أعلن وزير اهلجرة واملواطنة يف       ٤-٧
واعتــرف الــوزير صــراحة يف بيانــه باآلثــار العكــسية لترتيبــات   . املؤقتــة لــصاحل احلمايــة الدائمــة 

 .مشل األسر  ملتأشريات احلماية املؤقتة على النساء واألطفال، وخاصة فيما يتعلق مبوضوع

واعتبــارا . ٢٠٠٨أغــسطس / آب٩وقــد ألغيــت ترتيبــات تأشــريات احلمايــة املؤقتــة يف  ٥-٧
هذا التاريخ، سيحصل مجيـع األشـخاص الـذين تثبـت أحقيتـهم يف محايـة أسـتراليا مبوجـب                    من  

.  املتعلق حبالة الالجئني، على تأشرية محايـة دائمـة         ١٩٦٧ وبروتوكول عام    ١٩٥١دستور عام   
وحتركت احلكومة أيضا لتسوية حالـة األشـخاص الـذين حيملـون حاليـا تأشـرية احلمايـة املؤقتـة                    
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وسيعطي هذا التغيري هلؤالء األشـخاص نفـس املزايـا          .  اإلقامة الدائمة هلم   عن طريق إتاحة فرص   
مشـل األســر    ملواالسـتحقاقات الـيت حيـصل عليهـا حامـل تأشـرية احلمايـة الدائمـة، مبـا يف ذلـك          

واحلصول على جمموعـة مماثلـة مـن خـدمات الـدعم الـيت حيـصل عليهـا املواطنـون األسـتراليون،                      
وتعــاجل هــذه التغــيريات يف سياســات احلمايــة  .  احلمايــةلتزامــاتادون حاجــة إىل إعــادة تقيــيم  

األسترالية الشواغل اليت أعربت عنها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف تعليقاهتـا      
ــة عــام  ــة يف  ٢٣  و٢٢ يف الفقــرتني ٢٠٠٦اخلتامي   بــشأن حــق حــاملي تأشــرية الــدخول املؤقت

 .مشل األسر مل
  

   العنف املرتيل والسياسة اخلاصة مبلتمسي اللجوء- يننساالربنامج اإل
وجيـوز ألي   . حيق لالجئات من ضحايا العنف املرتيل طلب تأشرية محاية بشكل فردي           ٦-٧

شخص أدرج امسه يف الطلب التقـدم بطلـب إضـايف للحمايـة يف أي مرحلـة مـن عمليـة تأشـرية                
 مـن التعليقـات     ٢٣ع الفقـرة    وهـذا يتـسق مـ     . احلماية، مبا يف ذلك أثنـاء اسـتعراض االسـتحقاق         

 خطـوات   باختاذ، واليت توصي    ٢٠٠٦اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عام          
إللغــاء أي تــأثري ســليب لقــانون اهلجــرة علــى النــساء، مبــا يكفــل حــصوهلن علــى احلمايــة بــشكل 

 .فرضي يف حاالت العنف املرتيل

ــسا   ٧-٧ ــدعم أســتراليا إدراج املنظــور اجلن ــدريب يف   وت ــسياسات واملمارســات والت ين يف ال
وتتاح لـصانعي القـرار يف جمـال تأشـرية احلمايـة مبـادئ توجيهيـة عـن االضـطهاد                    . جمال اللجوء 

املتعلق بنوع اجلنس، مبا يف ذلك العنف املرتيل، ملـساعدهتم يف التعـرف علـى القـضايا اجلنـسانية                   
املتعلقـة بـالنواحي اجلنـسانية، جيـري أيـضا          وعند تقييم الطلبـات     . وتقييمها بصورة دقيقة وفعالة   

 املعنونـة   ٢٠٠٢تشجيع صانعي القرار علـى مراعـاة املعلومـات الـواردة يف وثيقـة أسـتراليا عـام                   
 لسلسلة املوائد املـستديرة     منظور أسترايل )): ٢)(ألف( ١املادة  (االضطهاد املتعلق بنوع اجلنس     

 .جئنيخلرباء مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الال

ــد       ٨-٧ ــاهتم عن ــذين رفــضت طلب ــة ال وجيــوز ملقــدمي طلبــات احلــصول علــى تأشــرية احلماي
اسـتعراض األحقيـة أن يطلبـوا مـن وزيـر اهلجــرة واملواطنـة ممارسـة سـلطاته التقديريـة مـن أجــل           

وتــشمل األمــور الــيت . الــصاحل العــام الختــاذ قــرار بــديل وأكثــر مواءمــة مــن أجــل الــصاحل العــام 
 .العتبار عند النظر يف هذه الطلبات القضايا اجلنسانية والعنف املرتيليضعها الوزير يف ا

  
  النساء املعرضات للخطر

حتتفظ أستراليا بفئة التأشرية اخلاصة بالنساء املعرضات للخطر، واليت توفر التـوطني يف              ٩-٧
أستراليا للنساء الاليت يقمن خارج موطنهن بدون آليـات للمـساندة التقليديـة مثـل محايـة أحـد                   
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االعتداء اخلطري بـسبب وضـعهن        أو التحرش،  أو األقرباء من الذكور، واملعرضات لالستغالل،    
وتعترف هذه الفئة باألولوية الـيت تعطيهـا املفوضـية الـسامية لـشؤون الالجـئني حلمايـة                  . كإناث

تـزال األمـاكن املخصـصة هلـذه الفئـة الفرعيـة              وال .الالجئني يف حاالت التعرض بشكل خـاص      
 مـن املخصـصات لالجئـات األجنبيـات، والـيت زادت            املائـة  يف ١٠,٥ات عند نسبة    من التأشري 
. ٢٠٠٨-٢٠٠٧يف الفتــرة  ٦ ٠٠٠، بعــد أن كانــت ٦ ٥٠٠ إىل ٢٠٠٩-٢٠٠٨يف الفتــرة 

 .تأشرية ٨ ٠٠٠، مت منح أكثر من ١٩٨٩ومنذ إنشاء هذه الفئة يف عام 
  

   أحكام العنف العائلي-برنامج اهلجرة 
 لألشـــخاص الـــذين ١٩٩٤العـــائلي يف لـــوائح اهلجـــرة لعـــام تـــسمح أحكـــام العنـــف  ١٠-٧

يتقدمون بطلبات لإلقامة الدائمة يف إطـار تأشـريات الـشريك ويف إطـار عـدة تأشـريات خاصـة                    
. باألقارب املهرة باالستمرار يف تقدمي طلباهتم بعـد انتـهاء عالقـاهتم عنـد حـدوث عنـف عـائلي             

 من أن بعـض الزوجـات والـشريكات قـد         وقد أدخلت هذه األحكام استجابة لشواغل جمتمعية      
ــارهن علــى مغــادرة         ــة وإجب ــدال مــن إهنــاء هــذه العالق ــة ب ــرغمن علــى حتمــل العالقــات املهين ي

 .أستراليا
  

  )اإلقامة الطويلة( للعمل املؤقت ٤٥٧حتسني التأشرية 
ألصحاب العمل مـن    ) اإلقامة الطويلة ( اخلاصة بالعمل املؤقت     ٤٥٧تستخدم التأشرية    ١١-٧

واخليـار الرئيـسي بالنـسبة حلـاملي        . م عمال أجانب للعمل يف أستراليا بصفة مؤقتـة        أجل استقدا 
 يف الوقت احلاضر اللـذين يتعرضـون للعنـف املـرتيل هـو تأهلـهم للحـصول علـى                    ٤٥٧التأشرية  

 . اليت حيملوهنا٤٥٧مغادرة أستراليا عند انتهاء التأشرية   أوتأشريات بشكل فردي

تحــسني شــروط ومزايــا تأشــريات العمــل املؤقتــة، وذلــك  وتلتــزم احلكومــة األســترالية ب ١٢-٧
ــران   ــشة يف حزي ــة مناق ــه /بإصــدار ورق ــى    ٢٠٠٨يوني ــتمس تعليقــات أصــحاب املــصلحة عل  تل

من املتوقـع تقـدمي طائفـة مـن التـدابري التـشريعية املقترحـة               . ٤٥٧اإلصالحات اخلاصة بالتأشرية    
 .٢٠٠٨للربملان يف أواخر عام 

  
  ه بعد الوصولالتوجيه الثقايف والتوجي

. تسعى احلكومات علـى مجيـع املـستويات ملنـع مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املهـاجرات                  ١٣-٧
 روح - مـشروع املـرأة املـسلمة       نـسان ، وضعت اللجنـة األسـترالية حلقـوق اإل        ٢٠٠٤ففي عام   

 . بسبب التمييز ضد املرأة العربية واملسلمة اليت ترتدي احلجاب-احلياة 
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ن أن يفــرض ضــغوطا علــى العالقــات، خاصــة عنــدما   فاالســتقرار يف بلــد جديــد ميكــ  ١٤-٧
ــن جتــارب املهــاجرين الــسابقة           ــترالية والتوقعــات لــدور املــرأة ع ــف املعــايري الثقافيــة األس ختتل

 .يةإنسانوالوافدين ألسباب 

ولدى وزارة اهلجرة واملواطنة طائفة من املبادرات لتعريف املهاجرين اجلدد والوافـدين             ١٥-٧
ــسانألســباب  ــوقهم يفإن ــني      ية حبق ــساواة ب ــك احلــق يف امل ــا يف ذل ــانون األســترايل، مب ــار الق  إط
وتشمل املبادرات أيضا تقدمي معلومات عن خدمات الدعم إذا احتاجت املهـاجرات            . اجلنسني

 معاجلـة الـشواغل الـيت أشـارت إليهـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء                 اجتـاه وهذا يسري يف    . إىل املساعدة 
 عــن التمييــز ٢٩  و٢٨ يف الفقــرتني ٢٠٠٦هتــا اخلتاميــة عــام علــى التمييــز ضــد املــرأة يف تعليقا

 .ضد نساء وفتيات الالجئني واملهاجرين واألقليات

ية إنــسان للمهــاجرين والوافــدين ألســباب اجملــيءوتقــدم الــوزارة برناجمــا توجيهيــا قبــل   ١٦-٧
ة لعمليـة  ويعـد برنـامج التوجيـه الثقـايف األسـترايل بدايـ      . الذين يرغبون يف االستقرار يف أسـتراليا      

وتشمل املواضيع اليت تغطيها الدورة نظرة عامة عن أسـتراليا، مبـا يف ذلـك احلكومـة؛                 . التوطني
واجلغرافيا واملناخ؛ والتكيف الثقايف؛ والسفر إىل أستراليا؛ واإلقامة؛ والقانون األسترايل والقـيم            

وتقـدم أيـضا دورة     . واملواطنة؛ واحلصول على النصح فيما يتعلق بالصدمات النفسية والتعذيب        
خاصة عن احلياة اليومية لألسرة، تشمل القضايا املرتبطة بإعادة التـوطني، مبـا يف ذلـك التحـول               

 .يف الديناميات األسرية

 :وتشمل خدمات وموارد التوجيه بعد الوصول ١٧-٧

ــوطني ألســباب     •   ــة للت ــساناالســتراتيجية املتكامل ــوطني األويل   إن ــشمل دعــم الت ــيت ت ية ال
  .يةإنسانجيه للوافدين اجلدد ألسباب واملكثف والتو

ــب   •   ــتراليا   وكتي ــاة يف أس ــدء احلي ــترايل،     -ب ــانون األس ــن الق ــات ع ــدم معلوم ــذي يق  ال
ــة والكرامــة واملــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف      ــد، مبــا يف ذلــك احلري والعــادات والتقالي

. ســية أســلوب احليــاة الدميقراطيــة؛ واحلــصول علــى اخلــدمات األسا واحتــرامأســتراليا؛ 
 ولدى كل والية وإقليم نسخة خاصـة هبـا مـن الكتيـب، وهـو متـاح باللغـة االنكليزيـة            

  . لغة جمتمعية أخرى٣٧ و
ــة  وطــن جديــد: أســتراليا  •   ــة،  ) DVD( وهــي اســطوانة فيــديو رقمي بــست لغــات أفريقي

ية، وتغطي مواضيع مثل اإلقامـة، واخلـدمات        إنسانأعدت للقادمني األفريقيني ألسباب     
االت الطوارئ، والتعليم، وامليزنة، والعمل يف أسـتراليا، والقـانون والنظـام     الصحية وح 
  .يف أستراليا
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ــوطني         •   ــنح الت ــامج م ــل األجــل يف إطــار برن ــوطني الطوي ــاح دعــم للت ــول  -ُيت ــذي مي  ال
  .املنظمات اجملتمعية لتقدمي مساعدة عملية للمهاجرين القادمني حديثا

لــشرطة مــع أصــحاب املــصلحة اآلخــرين   ويــشمل عمــل ا-مــشروع جديــد للــشرطة   •  
ية نــسانلتحديـد وتــشجيع املبــادرات الــيت تــدعم العالقـات بــني الــشرطة واجملتمعــات اإل  

  .وتعريف القادمني اجلدد بالقانون األسترايل
وجيري العمل على مستوى الواليات واألقاليم للمساعدة على إعادة تـوطني الالجـئني            ١٨-٧

 ٢٠٠٥ مليـون دوالر يف عـام        ٤,٧مت حكومـة فيكتوريـا      وعلى سبيل املثـال، قـد     . يف أستراليا 
وهتـدف املبـادرة إىل دعـم الالجـئني         . ملدة أربع سنوات من أجل مبادرة خاصة بدعم الالجـئني         

ية عن طريق إزالة احلواجز أمـام الفـرص،   إنسانالقادمني حديثا إىل فيكتوريا والوافدين ألسباب      
ة، ومتكـني الالجـئني مـن زيـادة مـشاركتهم يف            وتقدمي املساعدة للحصول على اخلدمات القائم     

 .يةإنساناجملتمع، وتوفري تنسيق أفضل لتقدمي اخلدمات لالجئني والوافدين ألسباب 
  

  )اخلتان(جدع األعضاء اجلنسية لإلناث 
أصدرت مجيع حكومات الواليات واألقاليم تشريعات جترم عملية ختان اإلنـاث ألي             ١٩-٧

وُيطلـب  . اإلقليم الذي تعيش فيه لغرض إجـراء عمليـة اخلتـان            أو نقل طفلة من الوالية     أو فتاة،
من معظم املهنيني الصحيني اإلبالغ عندما يعتقـدون أن هنـاك أطفـاال معرضـني إلجـراء عمليـة                   

 .ولعلم مجيع املهنيني الصحيني هبذا املطلب وبأن ختان اإلناث يف أستراليا غري قانوين. اخلتان

ناجمـا تثقيفيـا وطنيـا عـن ختـان اإلنـاث، تقـوم وزارة        وقد نفذت احلكومة األسـترالية بر      ٢٠-٧
وتـشمل أهـداف الربنـامج منـع ختـان       . الصحة بتطبيقـه يف الواليـات واألقـاليم كـل علـى حـدة             

اإلناث يف أستراليا مع التركيز على الثقافـة اجملتمعيـة، واملعلومـات، والـدعم؛ ومـساعدة النـساء                  
املعرضـات للختـان لتدنيـة اآلثـار          أو  ختان اإلناث  والفتيات املقيمات يف أستراليا واملتأثرات من     

 .الصحية السلبية واألضرار النفسية

وشاركت أستراليا يف تقدمي قـرار بـشأن إهنـاء ممارسـة ختـان اإلنـاث يف الـدورة الثانيـة                    ٢١-٧
وللحـصول علـى    . ٢٠٠٨فربايـر   /واخلمسني للجنة وضع املرأة التابعة لألمـم املتحـدة يف شـباط           

 .٦٨-١٠عن ختان اإلناث، انظر الفقرة مزيد من املعلومات 
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  إعالن ومنهاج عمل بيجني    
 مبوجب إعالن ومنهاج عمـل بـيجني علـى          التزاماهتاتواصل احلكومة األسترالية مراعاة      ٢٢-٧

النحو الـذي اقترحتـه اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة عـام                     
 .ات للوفاء هبذه االلتزامات، واختذت إجراء٣٤، الفقرة ٢٠٠٦

 تعتقـد أسـتراليا أن بـرامج التعلـيم          - )ع( ٨٣الفقـرة   ،  إعالن ومنـهاج عمـل بـيجني       ٢٣-٧
املدرسية واجملتمعية على حد سواء، واليت تركز على الفهم واالحتـرام املتبـادلني للتنـوع الثقـايف                 

ج العـيش يف تـواؤم      ويهـدف برنـام   . والديين يف أستراليا، تكافح العنصرية والتمييز بشكل فعـال        
ويقــدم . إىل تعزيــز االحتــرام، واإلنــصاف، واالنــدماج، وروح االنتمــاء لــدى كــل شــخص       

ــات         ــة االحتياجـ ــضها لتلبيـ ــه بعـ ــة، يوجـ ــة واإلعالميـ ــشطة التمويليـ ــن األنـ ــة مـ ــامج طائفـ الربنـ
ــواؤم، انظــر     . للمــرأة اخلاصــة وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن برنــامج العــيش يف ت
 .١٣-٣ الفقرة

 جلميـع النـساء األسـتراليات احلـق       - )أ( ١٠٧إعالن ومنهاج عمـل بـيجني، الفقـرة          ٢٤-٧
يف برامج التعليم غري النظامي اليت تدعمهن ومتكنهن مـن اكتـساب املعـارف وحتمـل املـسؤولية                  

وعلى سبيل املثال، هناك مشروع تابع لربنامج العـيش يف تـواؤم يتـصدى للعزلـة                . عن صحتهن 
وجيمـع  . لى بعض األمهات الشابات من الالجئني ومن خلفيات أخـرى         االجتماعية اليت تؤثر ع   

املــشروع عــددا مــن النــساء الــشابات للمــشاركة يف األنــشطة التعليميــة والداعمــة عــن الرعايــة   
 .األبوية والصحة اجلنسية والقضايا الصحية األخرى

 توجــد اســتراتيجيات ملــساعدة  - )ز( ١٢٤الفقــرة  إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني،  ٢٥-٧
ت إنفاذ القوانني على االستجابة بصورة دقيقة الحتياجات النـساء مـن األقليـات العرقيـة                وكاال

وتعمـل بعــض مــشاريع برنـامج العــيش يف تـواؤم علــى التقــاء    . والدينيـة الــاليت يتعرضـن للعنــف  
ــة ودينيــة خمتلفــة مــع املــسؤولني احمللــيني عــن إنفــاذ القــوانني إلقامــة       النــساء مــن خلفيــات ثقافي

 .لتفاهم واالتصالشبكات من ا

ــرة     ٢٦-٧ ــيجني، الفق ــهاج عمــل ب ــرابط   - )ك( ١٢٤إعــالن ومن  مــن املهــم يف جمتمــع مت
 اجتماعيـــا أال تكـــون ألمنـــاط الـــسلوك االجتمـــاعي والثقـــايف للرجـــل واملـــرأة أي حتيـــزات،       

وقـد  . علـى أدوار منطيـة      أو أي ممارسات أخرى قائمة على دونية املـرأة         أو ممارسات عرفية،  أو
 إطار خطة العمل الوطنية لتعزيز التـرابط واالنـسجام واألمـن االجتمـاعي بـني                قامت شراكة يف  

منظمــة رئيــسية للمــرأة املــسلمة واحلكومــة األســترالية أعــدت مــؤخرا مــادة مرجعيــة للتــصدي    
ــة، عــن طريــق املــدارس،    . اإلســالمإلســاءة فهــم وإســاءة تطبيــق   وســتوزع هــذه املــادة املرجعي

 .اإلدارات احلكومية، واملسؤولني املنتخبنيواجلامعات، واملكتبات العامة، و
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  التعليم: ١٠املادة   - ٨  
تلتزم أستراليا بكفالة حصول مجيـع الطلبـة األسـتراليني علـى التعلـيم املدرسـي بـصرف                 ١-٨

وللحـصول علـى معلومـات      . املوقـع اجلغـرايف     أو اإلعاقة،  أو العرقية،  أو النظر عن نوع اجلنس،   
الوثيقة األساسية املـشتركة     من   ٥٨١ إىل   ٥٥٦نظر الفقرات من    عن نظام التعليم يف أستراليا، ا     

 .٢٠٠٦يونيه /ألستراليا، حزيران

ــصدى         ٢-٨ ــيم تت ــام التعل ــستويات نظ ــع م ــى مجي ــتراتيجيات عل ــتراليا اس ــدى أس وتوجــد ل
 بـأن   ٢٨ يف الفقـرة     ٢٠٠٦للتعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عام           

ــز   بعــض اجلماعــات يف  وقــد عــززت احلكومــة  .  أســتراليا تتعــرض ألشــكال متعــددة مــن التميي
األسترالية مؤخرا التزامها بتـوفري فـرص متـساوية للتعلـيم عـن طريـق جمموعـة مبـادرات لتمويـل           

 بليون دوالر على مدى مخـس سـنوات، وإنـشاء صـندوق االسـتثمار         ٥,٩الثورة التعليمية تبلغ    
 مليـون   ٥٣٥والتزمـت احلكومـة األسـترالية أيـضا مببلـغ           . اتيف التعليم بعدة باليني من الدوالر     

دوالر على مدى مخس سـنوات لوضـع بـرامج عامـة للتعلـيم اجليـد يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة                       
 مليـون   ٣٣٧  و ،٢٠١٣بالنسبة جلميع األطفال يف السنة السابقة للدراسة النظامية حبلول عـام            

ــيم والرعايــة   ــة املبكــرة، خاصــة لألطفــال   دوالر ملواصــلة حتــسني جــودة التعل  يف مرحلــة الطفول
 .احملرومني

وعلى مدى األعوام الثالثني املاضية، زادت مشاركة املرأة يف مجيـع مـستويات التعلـيم                ٣-٨
ومنـذ  . وحتقق الفتيات والنساء مستويات أعلى من األوالد والرجال يف الدراسة والتعليم العايل           

ــر أســتراليا األخــري عــن    ــةتقري ، أصــبحت اإلنــاث األســتراليات أفــضل   ٢٠٠٣م  يف عــااالتفاقي
 عامـا   ٦٤  و ١٥ مـن النـساء بـني سـن          املائـة  يف ٤٥,٦، قيـل أن     ٢٠٠٣مـايو   /ويف أيار . تعليما

ــار     ــؤهالت خــارج املدرســة، ويف أي ــى م ــايو /حــصلن عل ــسبة إىل   ٢٠٠٧م ، ارتفعــت هــذه الن
 .)١٩(املائة يف ٥٠,٦

 مــشروع جديــد لــرد ضــريبة ، أعلنــت احلكومــة األســترالية عــن٢٠٠٨مــايو /ويف أيــار ٤-٨
 مليـون أسـرة     ١,٣وسيكون لنحو   . التعليم ملساعدة األسر العاملة األسترالية يف تكاليف التعليم       

احلق يف استرداد ضريبة التعليم، واليت من املتوقـع أن تعـود بالفائـدة           )  مليون طالب  ٢,٧لديها  (
 . بليون دوالر سنويا١على األسر األسترالية بأكثر من 

كومة األسترالية أيضا يف شـراكة مـع حكومـات الواليـات واألقـاليم لوضـع                وتعمل احل  ٥-٨
منهج وطين صارم من الدرجة األوىل جلميـع الطلبـة األسـتراليني بـدءا مـن احلـضانة حـىت الـسنة                

وملراقبــة .  يف جمــاالت التعلــيم الرئيــسية وهــي االنكليزيــة، والرياضــيات، والعلــوم، والتــاريخ١٢
ــوطين    ــهج ال ــذا املن ــد     تطــوير ه ــوطين يف موع ــهج ال ــسا للمن ــترالية جمل ــة األس ــشئ احلكوم  ، ستن
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وسيحقق املنهج الوطين اتفاقـا واضـحا وصـرحيا علـى     . ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين  ١يتجاوز   ال
أساســيات املنــهج الــيت ينبغــي أن حيــصل عليهــا مجيــع الــشباب األســترايل، بــصرف النظــر عــن     

 .موقع مدارسهم أو خلفيتهم االجتماعية واالقتصادية،  أوجنسهم
  

  احلصول على التعليم واملشاركة فيه
  التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

سيحصل مجيع األطفال األستراليني على التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة كجـزء مـن               ٦-٨
التــزام احلكومــة األســترالية بــضمان حــصول مجيــع األطفــال يف العــام الــسابق للدراســة النظاميــة 

يمية جيدة يف مرحلة الطفولة املبكرة الذي يقدمه مدرسون مؤهلون هلـذا النـوع              على برامج تعل  
والغـرض مـن التمويـل أيـضا هـو          .  أسبوعا يف الـسنة    ٤٠  و  ساعة أسبوعيا،  ١٥من التعليم ملدة    

تـضع عائقـا أمـام        ال دعم تنفيذ الربنامج بطريقة تليب احتياجات اآلباء على حنو أفضل وبتكلفـة           
وجيـري حتديـد موعـد وآليـات تنفيـذ هـذا الربنـامج مـع حكومـات                  . علـيم احلصول على هـذا الت    

 .الواليات واألقاليم حتت رعاية جملس احلكومات األسترالية

وينصب التركيز املباشـر علـى حتـسني إمكانيـة احلـصول علـى التعلـيم اجليـد يف مرحلـة                      ٧-٨
لرعايــة يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة ورعايــة الطفولــة، وبنــاء وتــوفري قــوة عمــل جيــدة للتعلــيم وا 

وتعطــى أولويــة خاصــة لتحــسني فــرص احلــصول علــى هــذا التعلــيم بالنــسبة    . الطفولــة املبكــرة
ألولئــك األطفــال الــذين تــنخفض معــدالت مــشاركتهم يف الوقــت احلاضــر، وخاصــة أطفــال     

وســيدعم هــذا االلتــزام عــدد مــن املبــادرات، مــن بينــها وضــع إطــار متــسق . الــسكان األصــليني
قبـل سـنوات      أو  يف السنوات األوىل، ووضع معايري جودة وطنية لرعايـة األطفـال           وطنيا للتعليم 

 مركـزا لتـوفري الرعايـة لألطفـال         ٢٦٠يـصل إىل      مـا  ، وإنشاء ٢٠٠٩يونيه  /الدراسة يف حزيران  
والتعليم املبكر؛ وحتسني البيانات الوطنية؛ واستراتيجية لقـوة العمـل الوطنيـة للتعلـيم يف مرحلـة                 

 .ةالطفولة املبكر
  

  التعليم االبتدائي والثانوي
 عامـــا، حـــسب ١٦  أو١٥يعتـــرب اإلحلـــاق باملـــدارس يف أســـتراليا إلزاميـــا حـــىت ســـن  ٨-٨

وعمومـا، فـان أول مـستوى غـري إلزامـي للتعلـيم يف أسـتراليا هـو         . اإلقليم  أواحتياجات الوالية 
). ١٢  و١١الـــسنتان (الكليـــة   أوالعـــام األول مـــن الـــسنتني النـــهائيتني يف املدرســـة العليـــا     

الوثيقــة األساســية وللحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن نظــام التعلــيم يف أســتراليا، انظــر  
 .٥٥٩ إىل ٥٥٦، الفقرات ٢٠٠٦يونيه /ألستراليا، حزيراناملشتركة 
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ــسنوات       ٩-٨ ــدارس لل ــن امل ــتبقاء م ــدالت االس ــد اخنفــضت مع ــسبة ١٢ إىل ٨  و٧وق  بالن
غري أن األرجح هـو اسـتمرار البنـات أكثـر مـن      . ٢٠٠٥للبنني والبنات بصورة طفيفة منذ عام   

 ١١,٣، كان الفرق بـني اجلنـسني يف معـدل االسـتبقاء             ٢٠٠٧ويف عام   . ١٢البنني حىت السنة    
 .)٢٠() للبننياملائة يف ٦٨,٨  و للبناتاملائة يف ٨٠,١(نقطة مئوية 

ويـــؤثر الوضـــع االجتمـــاعي واالقتـــصادي أيـــضا يف معـــدالت االســـتكمال، فالبنـــات   ١٠-٨
ألوالد الذين ينتمون إىل خلفيات اجتماعية اقتصادية منخفضة هم أقل احتماال مـن األطفـال               وا

 بالنـسبة للبنـات والبـنني    ١٢، وتعـد معـدالت اسـتكمال الـسنة      ١٢اآلخرين السـتكمال الـسنة      
وتلتـزم احلكومـة     .)٢١(من خلفيـات اجتماعيـة واقتـصادية عاليـة أعلـى مـن املتوسـطات الوطنيـة                

ن استفادة مجيع الطلبة من التعلـيم، خاصـة أولئـك الـذين ينتمـون إىل خلفيـات                  األسترالية بضما 
حمرومة، وتعمـل مـع حكومـات الواليـات واألقـاليم ومـع قطـاع التعلـيم غـري احلكـومي لوضـع                       
ــاعي        ــات ذات الوضــع االجتم ــا اجملتمع ــيت تواجهه ــضايا ال ــن أجــل معاجلــة الق اســتراتيجيات م

وتعمـل مجيـع احلكومـات األسـترالية أيـضا معـا لوضـع              . مواالقتصادي املنخفض يف جمال التعلـي     
 اخلاصة لقوة العمل يف التدريس، مبا يف ذلك ختـصيص املدرسـني املالئمـني               اإلصالحاتوتنفيذ  

 .ومديري املدارس للمدارس ذات االحتياجات املرتفعة

 ٢٠٠٧ يف عــام ١٢وكــان معــدل اســتبقاء الطلبــة مــن الــسكان األصــليني حــىت الــسنة  ١١-٨
أقــل بدرجــة كــبرية مــن معــدل اســتبقاء الطلبــة مــن غــري الــسكان األصــليني    ) املائــة يف ٤٢,٩(
غــري أنــه علــى عكــس اســتبقاء الطلبــة غــري األصــليني، زادت أعــداد الطلبــة   ). املائــة يف ٧٥,٦(

وكانــت هنــاك أيــضا زيــادة يف . ٢٠٠٣ منــذ عــام ١٢األصــليني الــذين يــستمرون حــىت الــسنة 
ــسنة   قيــد ــة األصــليني يف ال ــا يف عــام  ٣ ٤٢٧ مــن ١٢الطلب  إىل رقــم قياســي بلــغ  ٢٠٠٥طالب
 .)٢٢(٢٠٠٧طالبا يف عام  ٤ ٣١١

 مليــون دوالر علــى مــدى مخــس ســنوات مــن أجــل ٩٩وتــستثمر احلكومــة األســترالية  ١٢-٨
توفري مدرسني إضافيني للمـساعدة علـى تعلـيم أطفـال اإلقلـيم الـشمايل غـري املقيـدين حاليـا يف                      

ــدارس ــون دو١٩,١وســيقدم . امل ــرة   ملي ــوة عامــل  ٢٠٠٩-٢٠٠٨الر أخــرى يف الفت ــاء ق  لبن
تدريسية جيدة من أجل توفري فصول دراسية إضافية والتوسع يف الربامج احلاليـة لتعلـيم القـراءة             

وســيتم أيــضا إنــشاء كليــات داخليــة ثانويــة جديــدة يف اإلقلــيم الــشمايل    . والكتابــة واحلــساب
ــة  .  مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات  ٢٩بتكلفــة تبلــغ  وسيــستمر متويــل برنــامج التغذي

ويـساعد هـذا الربنـامج علـى زيـادة          ). ٢٠٠٩-٢٠٠٨ مليـون دوالر يف عـامي        ٧,٤(املدرسية  
ــيم    ــز األطفــال ومــشاركتهم يف التعل كمــا أن اجلهــود . االنتظــام يف املــدارس وحيــسن مــن تركي

ي املــنخفض املتــضافرة جلميــع احلكومــات األســترالية يف جمــاالت الوضــع االجتمــاعي االقتــصاد 
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ستـساعد علـى معاجلـة نتـائج        ) املـشار إليهـا أعـاله     (للمدارس اجملتمعية وقوة العمل يف التدريس       
وللحصول على معلومات عن سد الفجوة اخلاصة حبرمـان الـسكان           . التعليم للسكان األصليني  
 .٤٢-٢ إىل ٤٠-٢األصليني، انظر الفقرات 

فا متنوعة للتعلـيم، مبـا يف ذلـك هـدفان           وحتدد اخلطة االستراتيجية جلنوب أستراليا أهدا      ١٣-٨
ــسكان األصــليني    ــان بال ــهج     -يتعلق ــسكان األصــليني يف املن ــة لل  مهــا أدراج الدراســات الثقافي

 مع إشراك السكان األصليني يف التصميم والتنفيـذ؛ وحتقيـق زيـادة             ٢٠١٤الدراسي حبلول عام    
 يف سـن مالئـم عنـد هنايـات          كل عام يف نسبة أطفال الـسكان األصـليني الـذين يلمـون بـالقراءة              

 .١السنة 

 الـذين يـستخدمون بـرامج       ٧  و ٥  و ٣، مت تقييم الطلبة يف الـسنوات        ٢٠٠٧ويف عام    ١٤-٨
رصد اإلملام بـالقراءة والكتابـة واحلـساب علـى مـستوى الواليـات واألقـاليم اسـتنادا إىل معـايري                 

 املـستويات   ٧  و ٥  و ٣وحقق معظم األطفال يف الـسنوات       . وطنية للقراءة والكتابة واحلساب   
ويف كــل عمليـــة تقيــيم القــراءة والكتابـــة    . أكثــر يف القــراءة والكتابـــة واحلــساب     أواملعياريــة 

ــو    ملواحلـــساب، ــة حنـ ــستويات املعياريـ ــة يف ٧يـــصل إىل املـ ــسنة  املائـ ــة الـ ــو ٣ مـــن طلبـ ، وحنـ
سبة وكانـت نـ   . ٧ مـن طلبـة الـسنة        املائـة  يف ٢٠يصل إىل     وما ،٥ من طلبة السنة     املائة يف ١١

أكثــر أعلــى مــن نــسبة البــنني يف مجيــع الــسنوات    أوالبنــات الــاليت حققــن املــستويات املعياريــة 
 .)٢٣(ومل تكن هناك فروق بني اجلنسني يف نتائج تعلم احلساب. والواليات واألقاليم

 ٩  و ٧  و ٥  و ٣، شـارك ألول مـرة مجيـع الطلبـة يف الـسنوات              ٢٠٠٨مايو  /ويف أيار  ١٥-٨
ــ اليم الـــذين يواظبـــون علـــى الدراســـة يف املـــدارس احلكوميـــة وغـــري   يف مجيـــع الواليـــات واألقـ

 اختبــارات لإلملــام بــالقراءة والكتابــة واحلــساب ملعرفــة  -احلكوميــة، يف برنــامج وطــين للتقيــيم  
 .واحلساب) كاهلجاء، والقواعد، والترقيم(مدى إجادة القراءة والكتابة واللغة 

 املؤشــرات القياســية الوطنيــة عــن مــستوى وتعــرب املعــايري الــدنيا الوطنيــة الــيت حتــل حمــل ١٦-٨
 ٣ووصـل معظـم األطفـال يف الـسنوات          . اإلجناز للطلبة حـىت ميكنـهم إحـراز تقـدم يف املدرسـة            

 مـن طلبـة الـسنة       املائـة  يف ٩٣وحقـق   . فوقها  أو ما   إىل املستويات الدنيا الوطنية    ٩  و ٧  و ٥ و
 املائـة  يف ٩١  و ،٧طلبـة الـسنة      مـن    ٩٣  و ،٥ مـن طلبـة الـسنة        املائة يف ٩٢  و  يف املتوسط،  ٣

ــة الــسنة   ــار الــوطين ٩مــن طلب ــائج املــصنفة حــسب    وال.)٢٤(فوقــه  أو مــااألدىن املعي تتــاح النت
خــصائص خلفيــة الطلبــة حــىت يــصدر اجمللــس الــوزاري للتعلــيم والتوظيــف والتــدريب وشــؤون  

 ).٢٠٠٨ديسمرب /املتوقع يف كانون األول(الشباب تقريره 

عايري الدنيا الوطنية للمؤشرات القياسية الوطنية نظرا ألهنـا وضـعت           وال ميكن مقارنة امل    ١٧-٨
 .عن طريق نظم تقييم خمتلفة وتستخدم منهجيات خمتلفة
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ــوا ٧  و٥  و٣وكانـــت النـــسبة املئويـــة للطلبـــة األصـــليني يف الـــسنوات    ١٨-٨  الـــذين حققـ
بدرجــة جتاوزوهــا يف القــراءة والكتابــة واحلــساب منخفــضة    أومــستويات املؤشــرات القياســية

 .)٢٥(كبرية عن نسبة الطلبة غري األصليني

ــة  ١٩-٨ ــة األســترالية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف ميزاني ــون دوالر ٥٧٧,٤، خصــصت احلكوم  ملي
وسـتركز  .  بالقراءة والكتابة واحلـساب    لإلملامعلى مدى أربع سنوات لوضع خطة عمل وطنية         

 الواليات واألقـاليم    اخلطة على الطلبة األكثر احتياجا للدعم التعليمي، وستوضع باملشاركة مع         
وكجـــزء مـــن خطـــة العمـــل، خصـــصت احلكومـــة  . وقطاعـــات املـــدارس الكنـــسية واملـــستقلة

 مليون دوالر على مـدى أربـع سـنوات لتنفيـذ بـرامج تعلـيم القـراءة والكتابـة                    ٥٦,٤األسترالية  
ــذين   ــة األصــليني ال ــتعلم الفــردي     ملواحلــساب للطلب ــرامج لل ــدنيا ولوضــع ب ــايري ال ــوا املع . حيقق

تقوم هــذه التــدابري بــدور كــبري يف العمــل حنــو حتقــق اهلــدف الــذي أقــره جملــس احلكومــات  وســ
األســترالية لتــضييق الفجــوة يف معرفــة القــراءة والكتابــة واحلــساب بــني الطلبــة األصــليني وغــري    

 .األصليني إىل النصف خالل العقد القادم

. ٢٠٠٨نـات يف عـام   وأعلنت حكومة نيو ساوث ويلز استراتيجيتها لتعليم البـنني والب      ٢٠-٨
وحتدد االستراتيجية طرقا فعالة لكي تليب هبا املدارس احتياجات التعليم املتنوعة للبـنني والبنـات     

وتقـدم  . ووضع استراتيجيات الدعم االجتماعي الالزمة لضمان حتقيق البنني والبنـات لطاقـاهتم           
 أشـكال التمييـز بـني    اخلطة أيضا مشورة استراتيجية للمـدارس فيمـا يتعلـق بالقـضاء علـى مجيـع              

وتدير حكومة جنوب ساوث ويلـز جمموعـة مـن    . اجلنسني والتحرش، مبا يف ذلك رهاب املثلية     
املبادرات القائمة على املدرسة اليت تدعم التدريس والتعلم بينما تتـصدى لـألدوار النمطيـة بـني                 

 الــذي اجلنــسني، مبــا يف ذلــك مــشروع خــاص بالفتيــات وتكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  
يهدف ضمنا إىل التغلب على الـرأي النمطـي الـسائد بـأن تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                   

 .ختضع يف معظمها لسيطرة الرجل

وتوجــد لــدى حكومــة كــويرت النــد سياســة عامــة للتعلــيم الــشامل، تــستكملها مبــادئ  ٢١-٨
الطالبات احلوامـل   توجيهية لقضايا معينة، مثل املساواة بني اجلنسني يف الرياضة املدرسية ودعم            

ــاهتم     . واألمهــات ــة الستكــشاف هوي ــة فرصــا أمــام الطلب ــة الــصحية والبدني ــيح منــهج التربي ويت
 .وعالقاهتم، مبا يف ذلك فهم املسائل اجلنسية

. ونفــذت حكومــة تــسمانيا بــرامج ملــساعدة الــشباب علــى مواصــلة التعلــيم والتــدريب ٢٢-٨
 فـان بعـضها وضـع لكـي يلـيب االحتياجـات       ويف حني أن معظم الربامج تتعلق بالتعليم املختلط،     

 مثل مباين الـشباب، وهـو برنـامج ينفـذ باملـشاركة مـع صـناعة اإلسـكان يف           -اخلاصة للفتيات   
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وتـوفر تـسمانيا أيـضا      . أستراليا، ويدير بـرامج لفتيـات الـصف العاشـر املهتمـات بـصناعة البنـاء               
 .مومة تعليمهن بغري داعالتعلم عن بعد لألمهات الشابات لضمان أال يعرقل احلمل واأل

وهتدف استراتيجية املرأة يف موقع القيادة حلكومة أستراليا الغربية إىل تـشجيع االمتيـاز               ٢٣-٨
يف قيادة القطاع العام؛ وإجياد ثقافة يتقاسم فيها النـساء والرجـال املـسؤولية عـن دعـم املـرأة يف         

ــاد    ــها يف قــدرهتا يف جمــال القي ــة املــرأة وثقت ــز معرف ة واإلدارة؛ وتــشجيع التطــور التنظــيم؛ وتعزي
 .املهين؛ ودعم املرأة يف الوظائف القيادية

  
  التعليم العايل

ال يــزال اإلنفــاق علــى التعلــيم العــايل يف أســتراليا دون املــستويات يف البلــدان املتقدمــة    ٢٤-٨
، وجدت منظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي أن إمجـايل      ٢٠٠٧ففي عام  . األخرى
 مـن النـاتج احمللـي اإلمجـايل، مقابـل           املائـة  يف ١,١ليا العـام علـى التعلـيم العـايل بلـغ             أسترا إنفاق
ــة يف ١,٣ ــة     املائـ ــذه املنظمـ ــضاء يف هـ ــدان األعـ ــط للبلـ ــام   ( يف املتوسـ ــات عـ ــتنادا إىل بيانـ اسـ

٢٦()٢٠٠٤(. 

وللمــساعدة يف معاجلــة هــذه املــسألة، يتلقــى الــصندوق اجلديــد لالســتثمار يف التعلــيم     ٢٥-٨
ــابع للحك ــغ    الت ــدئيا مببل ــة األســترالية خمصــصا مب ــرة  ١١وم ــرة يف الفت ــون دوالر م -٢٠٠٧ بلي

وقد حتققت فوائض يف امليزانية، لتنفق على التعليم العـايل          . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ويف الفترة    ٢٠٠٨
 .والتعليم املهين ومرافق التدريب

، ٢٠٠٦ففـي عـام   . ويشارك عدد من النساء أكرب من عـدد الرجـال يف التعلـيم العـايل      ٢٦-٨
وكانـت املـرأة مـن الـسكان      )٢٧( من مجيع طلبـة التعلـيم العـايل   املائة يف ٥٤,٨انت املرأة متثل   ك

، مت  ٢٠٠٦ويف عـام    . )٢٨( من مجيع طلبة التعليم العايل األصـليني       املائة يف ٦٥,٨األصليني متثل   
وكنـسبة مـن    . قيد عـدد مـن النـساء أكـرب مـن الرجـال يف دورات علـى مـستوى البكـالوريوس                    

ومـن  ). املائـة  يف ٦٥,٥(أعلى من متثيل الرجل     ) املائة يف ٧٠,٢(بة، كان متثيل املرأة     مجيع الطل 
 مـن  املائـة  يف ٢٥,٥بعـد اجلامعـة متثـل       مـا  جمموع الطلبة، كانت املرأة اليت تشارك يف دراسات       

وحيـصل اآلن عـدد النـساء أكـرب مـن عـدد الرجـال                .)٢٩( للرجـال  املائـة  يف ٢٩,٩الطلبة مقابـل    
، كـان عـدد النـساء يتجـاوز عـدد الرجـال بـني          ٢٠٠٧ويف عـام    . التعلـيم العـايل   على مؤهالت   

ــا٢٠ســن  ــى       ٥٤  و عام ــذين كانــت درجــة البكــالوريوس هــي أعل ــك ال ــني أولئ ــن ب ــا م  عام
 .)٣٠(مؤهالهتم

فدراسـة املـرأة يف التعلـيم العـايل         . والتعليم العايل يف أستراليا مقسم حسب نوع اجلنس        ٢٧-٨
ــة يف  ــة جمـــاالت رئيـــسية  كانـــت تتركـــز بـــصورة تقليديـ ــيم، واجملتمـــع  - ثالثـ  الـــصحة، والتعلـ
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تزال هناك فجوة واسعة بني عدد الرجال والنساء املقيدين يف جمـاالت الدراسـة                وال .واحلضارة
، كــان عــدد املقيــدين مــن النــساء ضــعف عــدد الرجــال يف دراســات   ٢٠٠٦ففــي عــام . هــذه

اسـات الـصحية والتعليميـة أكـرب مـن         وكـان عـدد النـساء املقيـدات هـي الدر          . اجملتمع واحلضارة 
ويف الدراسات الـصحية، كـان معظـم النـساء يـتجهن         . ١ إىل   ٢,٥عدد الرجال مبعدل يتجاوز     

ويف عـام    .)٣١(إىل التمريض، ويف جمال التعليم، كانت املرأة ممثلة متثيال عاليـا يف جمـال التـدريس               
 والدراســات اهلندســية ، زاد عــدد الرجــال عــن عــدد النــساء يف تكنولوجيــا املعلومــات  ٢٠٠٦

 . على الترتيب١ إىل ٥,٥  و١ إىل ٤بأكثر من 

وقد اعترفت احلكومة األسترالية مؤخرا باملرأة علـى أهنـا مـن الفئـة احملرومـة تعليميـا يف                   ٢٨-٨
جماالت الدراسة غـري التقليديـة وقـدمت التمويـل يف إطـار برنـامج اإلنـصاف يف التعلـيم العـاملي                      

ووضـــعت أرقامـــا مـــستهدفة للمـــشاركة وهـــي  . املـــشكلةللمـــساعدة يف التغلـــب علـــى هـــذه 
وقـد   .)٣٢( يف الدراسـات غـري التقليديـة األخـرى         املائة يف ٤٠  و  يف دراسة اهلندسة   املائة يف ١٥

ويف تقريــر . جتاوزهــا، فيمــا عــدا تكنولوجيــا املعلومــات واهلندســة    أومت بلــوغ هــذه األهــداف 
سـتراليا عـددا مـن االسـتراتيجيات لزيـادة          ، حـددت أ   ٢٠٠٣أستراليا األخري على االتفاقية عـام       

ــا املعلومــات بعــد إصــدار وثيقــة بعنــوان     ــا عــدد النــساء يف صــناعة تكنولوجي املــرأة وتكنولوجي
ــات  ــا‐املعلوم ــي احلــواجز؟   م ــا     )٣٣(ه ــساء يف دراســات تكنولوجي ــدد الن  ويف حــني نقــص ع

قــص أيــضا عــدد ، ن٢٠٠٦  و٢٠٠٣بــني عــامي   مــا يف الفتــرةاملائــة يف ٤٤املعلومــات بنــسبة 
، اعتربت تكنولوجيا املعلومات جمـاال      ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران  .)٣٤(املائة يف ٣١الطلبة بنسبة   

 .يعاين من نقص املهارات يف أستراليا

عـن  ) ٢٠٠٨أعلنـت يف عـام      (وقدم جملس البحوث األسترايل التمويل إلجـراء دراسـة           ٢٩-٨
ولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت      الفوارق القائمة بني نوع اجلنس من حيث املشاركة يف تكن         

 ملعــدالت املــشاركة يف اجلامعــة األســترالية  ٢٠٠٤واحلاســوب، مــع اســتعراض أجــري يف عــام  
وقــد ركــز املــشروع علــى جتــارب الطلبــة .  يف هــذا اجملــالإنــصافهااعتــرب املــرأة مــن الفئــة املــراد 

 اختيـار عـدد قليـل مـن         وقراراهتم يف مرحلة الدراسة الثانوية يف ثالث واليات ملعرفة السبب يف          
ــا املعلومــات واالتــصاالت واحلاســوب علــى املــستوى اجلــامعي،      الفتيــات دراســات تكنولوجي

 .هي االستراتيجيات اليت ميكن تنفيذها يف املدارس ملعاجلة متثيلهن الناقص وما

 مــن النــساء املائــة يف ٨٣,٩  و مــن الرجــالاملائــة يف ٨٥,٦، حــصل ٢٠٠٧ويف عــام  ٣٠-٨
قت من بني مجيع احلاصلني على درجة البكالوريوس الـذين كـانوا يبحثـون              على عمل طول الو   

 مــن احلاصــالت علــى درجــة البكــالوريوس املائــة يف ١١,٦كمــا أن . عــن عمــل طــول الوقــت
علـى    أوالاليت كن يبحثن عـن عمـل طـول الوقـت قـد مت تعيينـهن أمـا يف عمـل نـصف الوقـت                     
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وللحـصول علـى مزيـد      .)٣٥(ة فكانـت بـال عمـل       الباقي املائة يف ٤,٦أساس مؤقت، أما نسبة الـ      
 .٦٥-٩ إىل ١-٩من املعلومات عن املرأة يف قوة العمل، انظر الفقرات 

 بالنـسبة للخـرجيني يف جمـاالت الدراسـة          مالئمـة وكانت فرص العمل طول الوقت أقل        ٣١-٨
ــز اخلرجيــات      ــا تركي ــع فيه ــيت يرتف ــوم اإل -ال ــي العل ــسان وه ــصرية   ن ــون الب ــات، والفن ية، واللغ

 .)٣٦(تشكيلية، والعلوم االجتماعية، وعلوم احلياةوال

دوالر،  ٤٢ ٠٠٠، كان متوسـط راتـب اخلرجيـات عنـد بـدء التعـيني               ٢٠٠٧ويف عام    ٣٢-٨
، وكـــان متوســـط راتـــب اخلرجيـــات ميثـــل     ٢٠٠٦دوالر يف عـــام  ٤ ٠٠٠٠بعـــد أن كـــان  

التعـيني  وقد تقلصت الفجوة بني اجلنـسني يف رواتـب بـدء            .  من راتب اخلرجيني   املائة يف ٩٣,٣
ــة يف ٢,٥إىل  ــام املائ ــب      ٢٠٠٥ يف ع ــن روات ــب اخلرجيــات ع ــادة يف روات ــطء الزي ــري أن ب ، غ

ــام     ــه يف عــ ــا كانــــت عليــ ــة عمــ ــوة بــــصورة طفيفــ  ٢٠٠٣اخلــــرجيني أدى إىل اتــــساع الفجــ
وللحصول على مزيد من املعلومـات عـن الفجـوة بـني أجـور اجلنـسني،                . )٣٧()املائة يف ٩٥,٥(

 .١٢-٩ إىل ٩-٩انظر الفقرات 
  

  التعليم للجماعات احملرومة
تدرك احلكومة األسترالية متاما الشواغل اليت تساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز              ٣٣-٨

 ألن الطالبـات مـن الفئـات احملرومـة          ٢٠٠٦ من تعليقاهتا اخلتاميـة عـام        ٢٨ضد املرأة يف الفقرة     
دف احلكومــة علــى حنــو ويف هــذا الــسياق، تــسته. قــد يتعرضــن ألشــكال متعــددة مــن التمييــز 

ــة    ــات حمروم ــات     -خــاص مخــس فئ ــات مــن خلفي ــسكان األصــليني؛ والطالب ــات مــن ال  الطالب
ــا  ــة  /اجتماعيـــة واقتـــصادية دنيـ . منخفـــضة الـــدخل؛ والطالبـــات مـــن املنـــاطق الريفيـــة واملعزولـ

ــا    ــا ولغوي ويقــدم التمويــل هلــذه  . والطالبــات املعاقــات، والطالبــات مــن خلفيــات متنوعــة ثقافي
ويهـدف الربنـامج أيـضا إىل املـساعدة يف التغلـب            . يف إطار برنـامج دعـم التعلـيم العـايل         الفئات  

 .على احلرمان التعليمي املرتبط بنوع اجلنس

، زادت احلكومة األسترالية من متويل برنامج دعم الـسكان األصـليني            ٢٠٠٣ويف عام    ٣٤-٨
اصـلة حتـسني   ، ملو٢٠٠٥ مليـون دوالر علـى مـدى ثـالث سـنوات بـدءا مـن عـام         ١٠,١مببلـغ  

، ٢٠٠٨ويف عـام    . مشاركة وجناح الطلبة والطالبات مـن الـسكان األصـليني يف التعلـيم العـايل              
 . مليون دوالر٣٤خصص للربنامج مبلغ آخر قدره 

، مولت احلكومة األسترالية أيضا الربنامج اجلديـد لـدعم الطلبـة ذوي             ٢٠٠٥ويف عام    ٣٥-٨
القائمـــة خبـــدمات التعلـــيم العـــايل علـــى ويـــساعد هـــذا الربنـــامج اجلهـــات املـــستحقة . اإلعاقـــة

 .االضطالع بأنشطة تساعد على إزالة احلواجز اليت تعترض الطلبة ذوي اإلعاقة
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وقامت حكومة كويرت الند بتحسني فرص التدريب للنساء املعاقات عن طريـق إتاحـة               ٣٦-٨
 وحيـصل الرجـال  . التكيفيـة /أو التكنولوجيـات املعاونـة    /وصوهلن إىل تكنولوجيـات احلاسـوب و      

 .والنساء من ذوي اإلعاقة على معدات عن طريق دائرة التعليم والتدريب املهين للمعاقني

يـزال النـساء والرجـال حيـصلون       الويف إطار برنامج دعـم اإلنـصاف يف التعلـيم العـايل          ٣٧-٨
 أي إذا كــانوا مــن -أكثــر مــن شــروط اإلنــصاف العــام   أوعلــى دعــم عنــد اســتيفائهم لــشرط

 نائيــة؛ مــن منــاطق إقليميــة أو  أوخلفيــة اجتماعيــة اقتــصادية دنيــا؛ مــن   أوالــسكان األصــليني،
 .إذا كـانوا مـن الطلبـة ذوي اإلعاقـة      أولغويا؛  أوإذا كان الشخص من خلفية متنوعة ثقافيا      أو

احلــصول علــى املــساعدة إذا كانــت هنــاك حــاالت حمــددة  ) والرجــال أيــضا(ويــستطيع النــساء 
نس، مبــا يف ذلــك املــشاركة يف جمــاالت الدراســة غــري  للحرمــان مــن التعلــيم املــرتبط بنــوع اجلــ 

 .التقليدية

ــة يف مكــان      ٣٨-٨ ــة وحمــو األمي وتواصــل احلكومــة األســترالية متويــل برنــامج اللغــة االنكليزي
وللحـصول علـى مزيـد مـن        . العمل، وبرنامج حمو األمية وتعليم احلـساب لألشـخاص العـاطلني          

 ٢٣-٨ إىل ٨-٨ احلــساب، انظــر الفقــرات املعلومــات عــن برنــامج اللغــة وحمــو األميــة وتعلــيم
ويستهدف برنامج اللغة االنكليزيـة يف مكـان العمـل          ". التعليم االبتدائي والثانوي  "حتت عنوان   

أو احلـساب يف  /العمال الذين قد يتسبب تدين مستوياهتم اللغوية، ومعرفتهم للقراءة والكتابـة و    
  من املـشاركة يف مزيـد مـن التـدريب          متنعهم هذه املستويات    أو تعرضهم للفصل من وظائفهم؛   

ــة  /الترقــي؛ و أو ــصورة فعال ــساعدهم هــذا   . أو تعــوقهم عــن أداء وظــائفهم ب ــذين ي والعمــال ال
. غري ناطقة باالنكليزية ومـن الـسكان األصـليني          أو الربنامج هم من خلفيات ناطقة باالنكليزية     

ــام  ــذ عـ ــنويا ٢٠٠٣ومنـ ــامج سـ ــذا الربنـ ــاعد هـ ــا، سـ ــهم -  عامـــل١٨٠٠٠يـــصل إىل   مـ  منـ
، ٧ ٠٠٠ومـن بـني اإلنـاث املـشاركات يف الربنـامج والبـالغ عـددهن                .  من النساء  املائة يف ٤٠

 .من السكان األصليني  أومنهن من خلفيات غري ناطقة باالنكليزية ٢ ٥٠٠يأيت حنو 

ية علــى إنــسانوتكفــل حكومــة كــويرت النــد حــصول الالجئــات واملهــاجرات ألســباب  ٣٩-٨
اللغــة االنكليزيــة عــن طريــق جــداول مرنــة، ومراعــاة الكثافــة    فــرص متــساوية للتــدريب علــى  

السكانية والبعد املكاين؛ والتعليم الثنائي اللغة؛ وبرامج املعلمني اخلصوصيني والتعلم عـن بعـد؛              
وتــستهدف الــربامج االنتقاليــة .  لغــة١٧ورعايــة األطفــال، مــع تقــدمي املعلومــات وترمجتــها إىل 

 .ت املرضعاتمجاعات معينة، من بينها األمها

وتــدير حكومــة نيــو ســاوث ويلــز بــرامج وضــعت خصيــصا للجماعــات احملرومــة مــن    ٤٠-٨
تركـز علـى التعلـيم    "  بنـاء مهاراتنـا   -ة أخواتنـا    امـداو "النساء، مبا يف ذلـك حلقـة عمـل بعنـوان            

والتدريب املهنيني للنساء من الـسكان األصـليني ونـساء املريـضات عقليـا واملوجـودات يف دور               
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امج للنساء فقط وفصول لتكنولوجيا املعلومـات؛ وبرنـامج تـذوق النجـاح لتوجيـه               الرعاية؛ وبر 
الطاهيات الذي صمم ملساعدة املرأة اليت تعاين من احلرمان فيما يتعلق بعملها على بدء أعمـال                

 .تؤهلها للوصول إىل مراكز قيادية عليا يف صناعة الضيافة

  التعليم والتدريب املهين
التــدريب املهــين يف أســتراليا علــى إتاحــة الفرصــة لألســتراليني ينــصب اهتمــام التعلــيم و ٤١-٨

العــودة إىل قــوة   أوالكتــساب املهــارات الــيت حيتاجوهنــا لالنــضمام ألول مــرة إىل قــوة العمــل،  
ويف ميزانيــة . االرتقــاء مبهــاراهتم يف وظيفــة قائمــة  أوالتــدريب علــى وظيفــة جديــدة  أوالعمــل،
 بليـون  ١,٩لية مبخصـصات جديـدة بلغـت مجلتـها     ، التزمت احلكومـة األسـترا   ٢٠٠٩-٢٠٠٨

 .دوالر على مدى مخس سنوات للتعليم والتدريب املهين

والتعليم والتـدريب املهـين، مثـل التعلـيم العـايل، مـصنف حـسب نـوع اجلـنس، حيـث                      ٤٢-٨
تفضل املرأة االلتحاق بـدورات اإلدارة والتجـارة، واجملتمـع، واحلـضارة، واألغذيـة، والـضيافة،                

تفـضل املـرأة االلتحـاق مبجـاالت اهلندسـة والتكنولوجيـات املرتبطـة                وال .شخصيةواخلدمات ال 
 .)٣٨(هبا، واهلندسة املعمارية، والبناء

، بلــغ عــدد النــساء امللتحقــات بــدورات التعلــيم والتــدريب املهــين        ٢٠٠٧ويف عــام  ٤٣-٨
نـت  غـري أن املـرأة كا     . ٢٠٠٦ عن عام    املائة يف ٠,٢ميثل اخنفاضا بنسبة      ما ، وهو ٧٩٤ ٢١٣
 املائـة  يف ٤٧,٥، مقابـل  ٢٠٠٧ من طلبة التعليم والتـدريب املهـين يف عـام      املائة يف ٤٧,٧متثل  

 .)٣٩(٢٠٠٦يف عام 

، ســـجل الطلبـــة مـــن الـــسكان األصـــليني متثـــيال قياســـيا يف التعلـــيم   ٢٠٠٧ويف عـــام  ٤٤-٨
بة ميثــل زيــادة بنــس  مــا مــن مجيــع الطلبــة، وهــواملائــة يف ٤,٣والتــدريب املهــين، وكــانوا ميثلــون 

 مـن مجيـع     املائـة  يف ٤٦,٦، كانت املـرأة متثـل       ٢٠٠٧يف عام    .)٤٠(٢٠٠٦ عن عام    املائة يف ٤
 االزديـاد ومعدالت االجتياز آخـذة يف   .)٤١(طلبة التعليم والتدريب املهين من السكان األصليني     

بالنــسبة للطلبــة مــن الــسكان األصــليني، والطلبــة ذوي اإلعاقــة، والطلبــة مــن خلفيــات متنوعــة   
ــ ــاثقافي ــدالت  . ا ولغوي ــذه املع ــع        الولكــن ه ــسبة جلمي ــاز بالن ــدالت االجتي ــن مع ــل م ــزال أق ت
 .)٤٢(الطلبة

فعلـى سـبيل    . والنتائج الوظيفية للتعليم والتدريب املهين متشاهبة بالنسبة للرجل واملـرأة          ٤٥-٨
املثال، وصلت نسبة احلصول على عمل بعد استكمال الدورات التدريبيـة بـني خرجيـي التعلـيم                 

ومقارنـة   .)٤٣( لإلنـاث  املائـة  يف ٦,٩  و  للذكور املائة يف ٧,١ إىل   ٢٠٠٦ املهين عام    والتدريب
خبرجيي التعليم والتدريب املهـين مـن غـري الـسكان األصـليني، فـان احتمـاالت حـصول خرجيـي            
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التعليم والتدريب املهين من السكان األصـليني علـى عمـل تبـدو أقـل وتـزداد بينـهم احتمـاالت                     
 .)٤٤(هلم إىل سوق العمل بعد التخرجعدم دخو  أوالبطالة

ووضـــعت حكومـــة نيـــو ســـاوث ويلـــز اســـتراتيجية للمـــرأة يف جمـــال التعلـــيم الـــتقين     ٤٦-٨
 لتحــسني فــرص ومــشاركة ونتــائج الطالبــات يف معاهــدها  ٢٠١٠-٢٠٠٤والتكميلــي للفتــرة 

الواليـة  وُيطلب من مجيع معاهد التعليم التقين والتكميلي يف         . اخلاصة بالتعليم التقين والتكميلي   
 إىل ٢٠٠٣ويف الفتـرة مـن عـام    . تنفيذ هذه االستراتيجية واإلبالغ عن التقـدم احملـرز كـل عـام           

 مـن مجيـع     املائـة  يف ٤٨ إىل   املائة يف ٤٧، ارتفعت النسبة العامة لقيد الطالبات من        ٢٠٠٧عام  
مـن معظـم    وزاد أيـضا التحـاق املـرأة        . امللتحقني بالتعليم التقين والتكميلي يف نيـو سـاوث ويلـز          

 إىل  ٤٥مـن سـن     ( فمـثال، زاد التحـاق النـساء يف سـن النـضوج              -الفئات املستحقة لإلنـصاف     
ــات، مــن     )  عامــا٦٤ ــساء امللتحق ــع الن ــة مــن مجي ــسبة مئوي ــة يف ١٨كن ــة يف ٢٢ إىل املائ ؛ املائ

؛ املائــة يف ٢٥ إىل املائــة يف ٢١وزادت نــسبة النــساء مــن خلفيــات متنوعــة ثقافيــا ولغويــا مــن   
؛ وزادت نــسبة النــساء مــن   املائــة يف ١٠ إىل املائــة يف ٩نــسبة النــساء املعاقــات مــن    وزادت 

 .املائة يف ٥ إىل املائة يف ٤السكان األصليني من 

وأوجدت حكومة فيكتوريا فرصا للتدريب والتوظيف للنساء من خالل متويـل مركـز              ٤٧-٨
ص التــدريب التــدريب والتوظيــف، حيــث حتــصل املــرأة علــى املــشورة بــشأن احتياجــات وفــر   

 .لتشجيعها على العمل يف الصناعات الناشئة والصناعات غري التقليدية

ووضعت حكومة إقليم العاصمة األسترالية برناجما لألولويـات االسـتراتيجية يـدار عـن               ٤٨-٨
ــه     ــشارك احلكومــة األســترالية يف متويل ــدريب املهــين، وت ــيم والت ومــن خــالل هــذا  . طريــق التعل

ويـتم حتديـد   . تعليم والتدريب املهين النـساء مـن الفئـات احملرومـة    الربنامج، تستهدف مشاريع ال 
هـذه الفئـات علـى املـستويني الـوطين واحمللـي، ملعاجلـة حـاالت الـنقص والـشمولية يف املهــارات           

وميول الربنامج أيـضا مبـادرات تتـيح    . الصناعية، واجتذاب العامالت واستبقائهن يف قوة العمل  
 .رأة على مهاراهتا ومعارفها احلاليةفرصا لالعتراف رمسيا حبصول امل

 إىل  ١٥ ٧٠٠ويف تسمانيا، زاد عدد النساء املقيدات يف التعليم والتـدريب املهـين مـن                ٤٩-٨
 مـن   املائـة  يف ٤٣,٢، كـان    ٢٠٠٦ويف عـام    . ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٣يف الفترة من     )٤٥(١٨ ٠٠٠

امللـتحقني بـالتعليم    املقيدين يف هذا التعليم من اإلناث مع زيادة عدد اإلناث عـن عـدد الرجـال                 
وكـان عـدد    . والتدريب املهين للحصول على دبلومات متقدمة وشهادات مـن املـستوى الرابـع            

تـزال مـشاركة النـساء        وال .)٤٦(امللتحقات من اإلناث مماثال لعدد الرجـال يف مـستوى الـدبلوم           
  عاما يف التعلـيم والتـدريب املهـين منخفـضة بـصورة طفيفـة عـن مـشاركة             ٦٤ إىل   ١٥من سن   

ــال يف الفتــرة مــن عــام     ــك بالنــسبة للنــساء مــن الــسكان      ٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٣الرج ، مبــا يف ذل
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ــات   أواألصــليني ــساء املعاق ــوارق      . الن ــذه الف ــى معاجلــة ه ــساعد عل ــية ت ــاك دورات دراس وهن
ــساء   ــستهدف الن ــساء      -وت ــسكان األصــليني، والن ــن ال ــساء م ــات، والن ــساء احملروم  خاصــة الن

 .املعاقات

ــة يف ٤٦,٣بيــة، متثــل املــرأة  ويف أســتراليا الغر ٥٠-٨  مــن املقيــدين يف التعلــيم والتــدريب  املائ
ويف .  مـن املقيـدين يف التعلـيم العـايل      املائـة  يف ٥٥,٣  و  من املتـدربني،   املائة يف ٤٩,٤  و املهين،
جمموع الطلبـة مـن   ) املائة يف ٦٦(، كانت املرأة من السكان األصليني تشكل ثلثي      ٢٠٠٣عام  

ويـوفر التعلـيم والتـدريب املهـين يف أسـتراليا الغربيـة فرصـا               . التعليم العـايل  السكان األصليني يف    
ــيم التكميلـــي      ــتبقائها يف التعلـ ــرأة واسـ ــشاركة املـ ــنح ملـ ــة مـــن املـ ــادرات، وطائفـ ــادة، ومبـ للقيـ

 .والتدريب، مبا يف ذلك جماالت العمل غري التقليدي

، وقـدمت  ٢٠٠٦وأصدرت حكومة كويرت النـد خطـة مهـارات كـويرت النـد يف عـام                  ٥١-٨
مناذج للمشاركة يف الصناعات اجلديدة واملشاركة اجملتمعية لتلبية طائفة متنوعة من احتياجـات             

ومت تنفيــذ هــذه النمــاذج وهــي تــشمل  . املــرأة يف جمــاالت التعلــيم والتــدريب املهــين واملهــارات 
يميــة حتالفــات للمهــارات، واســتراتيجيات لتكــوين املهــارات، ومراكــز لالمتيــاز، ومنتــديات إقل

 .وصناعية، وشراكات للمهارات على نطاق احلكومة

  التلمذة الصناعية واملنح التدريبية
جتمــع التلمــذة الــصناعية واملــنح التدريبيــة األســترالية بــني التــدريب واملمارســة العمليــة    ٥٢-٨

لتوفري مؤهالت معترف هبا على املستوى الوطين للعمل يف املهن التقليدية وغـري التقليديـة علـى                 
 يف عــام ٦٠ ٧٠٠وزاد عــدد مــنح التلمــذة الــصناعية الــيت اســتكملتها املــرأة مــن    . ءحــد ســوا
واخنفض العدد الكلي للممهنات األستراليات يف جمـال        . ٢٠٠٧ يف عام    ٦٢ ٨٠٠ إىل   ٢٠٠٤

 كــــانون ٣٠وحــــىت  .)٤٧(١٣٣ ٦٠٠ إىل ١٣٤ ٦٠٠التــــدريب خــــالل الفتــــرة ذاهتــــا مــــن 
  مــن أولئــك املتــدربنياملائــة يف ٣٣صل إىل يــ  مــا، كانــت املــرأة تــشكل٢٠٠٧ديــسمرب /األول

وتتركز التلمذة الصناعية األسترالية للمرأة إىل حد كـبري علـى            .)٤٨( من املبتدئني  املائة يف ٤٣ و
األعمــال املكتبيــة، واملبيعــات، وخدمــة مجاعــات النــساء العــامالت، كمــا أن املــرأة ممثلــة متثــيال   

 .)٤٩(خرى املرتبطة بهناقصا يف جمال العمل التجاري واجملاالت األ

ــرة ٥٣-٨ ــاويف الفتـ ــانون األول  مـ ــسمرب /بـــني كـ ــنني  ٢٠٠٧  و٢٠٠٠ديـ ــدد املمهـ ، زاد عـ
ــن     ــليني مـ ــسكان األصـ ــن الـ ــتراليني مـ ــن   ١١ ٩١٠إىل  ٥ ٢٧٠األسـ ــسبتهم مـ ــت نـ ، وارتفعـ

 مــن مجيــع  املائــة يف ٣٨وكــان . ٢٠٠٧ يف عــام ٢,٩٤ إىل ٢٠٠٠ يف عــام املائــة يف ١,٨٥
ومل يكــن هنــاك فقــط اجتــاه تــصاعدي يف عــدد   . يني مــن النــساءاملمهــنني مــن الــسكان األصــل 

 ٢٠٠٠ديــسمرب /بــني كــانون األول  مــااملمهــنني األســتراليني مــن الــسكان األصــليني يف الفتــرة 
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الـيت  (، بل حتسن أيضا مستوى املـشاركة يف املـؤهالت األعلـى             ٢٠٠٧ديسمرب  /وكانون األول 
ت التحاق املمهنني األسـتراليني مـن الـسكان    تزال احتماال  الولكن). مهنة  أوتؤدي إىل تأهيل 

 .)٥٠(األصليني بالدراسات ذات املستوى األعلى أقل من احتماالت املمهنني غري األصليني
  

  املنح الدراسية واملنح األخرى
ــام     ٥٤-٨ ــترالية يف ع ــة األس ــية    ٢٠٠٤وضــعت احلكوم ــنح الدراس ــث للم ــامج الكومنول  برن
ملـساعدة الطلبـة    ) نولـث للمـنح الدراسـية التعليميـة       الذي كان يسمى يف السابق برنـامج الكوم       (

ــة       ــة والنائي ــاطق اإلقليمي ــة مــن املن ــدنيا، خاصــة الطلب ــصادية ال ــة واالقت مــن اخللفيــات االجتماعي
ينـاير  / كـانون الثـاين  ١واعتبـارا مـن   . والطلبة من السكان األصليني، يف تكـاليف التعلـيم العـايل     

ن الــسكان األصــليني الــراغبني يف االلتحــاق منحــة دراســية للطلبــة مــ ١ ٠٠٠، ســتقدم ٢٠٠٨
 .بالتعليم العايل، وخاصة الطلبة الذين حيتاجون إىل االنتقال من مناطق إقليمية ونائية للدراسة

، قـدمت احلكومـة األسـترالية مبلغـا إضـافيا      ٢٠٠٨ينـاير   / كـانون الثـاين    ١واعتبارا من    ٥٥-٨
 املنح الدراسية للكومنولـث مـن        مليون دوالر على مدى أربع سنوات لزيادة عدد        ٩١,٤قدره  

ــام  ١٢ ٠٠٠منحــة إىل  ٨ ٥٠٠حــوايل  ــنح    .  منحــة كــل ع ــدمي م ــادة تق ــذه الزي ــضمنت ه وت
ــسكان        ــة مــن ال ــة وللطلب ــدورات دراســية بدرجــة الزمال ــتحقني ب ــة اجلــامعيني املل دراســية للطلب

 .األصليني امللتحقني بدراسات تؤهلهم لاللتحاق بالتعليم العايل

للمــنح الدراســية، " برنــامج أودري فاغــان" العاصــمة األســترالية وتــدير حكومــة إقلــيم ٥٦-٨
واملنح الدراسـية مفتوحـة     . الذي يدعم القيادات النسائية لتقدمي مساعدة مهنية ملواصلة الدراسة        

اجملـال    أو الرعايـة واحلمايـة     أو للنساء يف املناصب القيادية العامالت يف جماالت إنفـاذ القـوانني،          
 اجتماعيــا يف جمــاالت تــشمل العنــف املــرتيل  أواليت يقــدمن دعمــا مهنيــاالنــساء الــ  أوالــصحي،

 .مساندة الضحايا أو

وأنشأت حكومة كويرت الند املؤسسة األسـترالية جملتمـع سـكان جـزر البحـر اجلنـويب،                  ٥٧-٨
ــة األســتراليني مــن ســكان جــزر البحــر اجلنــويب ملــساعدهتم يف       الــيت تقــدم منحــا دراســية للطلب

 طالبــا حــصلوا ٢٤ طالبــا مــن بــني ١٢، كــان هنــاك ٢٠٠٨حبلــول عــام و. دراســاهتم اجلامعيــة
 . دوالر١٥ ٠٠٠بنجاح على منح دراسية قدرها 

، توسعت حكومة اإلقليم الشمايل يف عدد املـنح الدراسـية تعـبريا عـن      ٢٠٠٧ويف عام    ٥٨-٨
ــيم  ــرأة يف اإلقل ــوزراء متــنح     . احتياجــات امل ــرئيس ال ــاك اآلن ثــالث مــنح دراســية خاصــة ب وهن

 دوالر مــع حاســوب ١٥ ٠٠٠ منحــة للدراســة العليــا للطالبــات مببلــغ  -ات كــل عــام للطالبــ
 .دوالر ٢ ٠٠٠حممول؛ ومنحتان للتعليم والتدريب املهين مببلغ 
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  دعم دخل الطلبة
تواصل احلكومة األسترالية تقدمي التمويـل ملـدفوعات دعـم الـدخل احلكـومي يف إطـار                  ٥٩-٨

لـيم العـايل املـستحقون احلـصول علـى دخـل عـن        ويـستطيع طلبـة التع  . خطة اإلعانـات الطالبيـة   
وميكــن أن يكــون األســتراليني مــن . مــدفوعات إعانــة الــشباب  أوAUSTUDYطريــق مــشروع 

-٢٠٠٥ويف الفتـرة    . ABSTUDYالسكان األصليني من بـني املـستحقني ملـدفوعات مـشروع            
 طالـب   ٢٦٦ ٠٠٠ من الطلبـة املتفـرغني البـالغ عـددهم         املائة يف ٥٥، كانت املرأة متثل     ٢٠٠٦

 مـن الطلبـة الـذين حـصلوا علـى           املائـة  يف ٤٧وكـان    .)٥١(والذين حـصلوا علـى إعانـة الـشباب        
 من الطلبـة الـذين حـصلوا        املائة يف ٥٤وكان   ،)٥٢( من النساء  AUSTUDYمدفوعات مشروع   

 .)٥٣( من النساءAUSTUDYعلى إعانة 

لنــساء وعنــد طلــب احلــصول علــى قــرض الطلبــة الــذي متولــه احلكومــة، جيــب علــى ا     ٦٠-٨
ومنذ تقرير أستراليا األخري عن االتفاقيـة يف عـام          .  نفس معايري االستحقاق مثل الرجال     استيفاء
ــة  ٢٠٠٣ ــارا مــن  . ، تغــريت خطــة قــروض الطلب ــاين ١فاعتب ــاير / كــانون الث ، صــنف ٢٠٠٥ين

برنامج قروض التعليم العايل ضمن اخلطط السابقة، ووضعت خطة جديـدة للقـروض ملـساعدة          
يني احمللــيني املــستحقني ملواصــلة الدراســة الــيت تؤهــل للتعلــيم العــايل األســترايل يف  الطلبــة اجلــامع

وهناك تدبري آخر أدخل منذ التقرير األخري وهو برنامج قروض التعليم العايل ورسـوم              . اخلارج
التعليم والتدريب املهين، الذي يقدم قروضا للطلبة الـذين يـدفعون رسـوما مـن أجـل االلتحـاق                   

وهلــذا . بلوم والــدبلوم املتقــدم وتقــدم كمنحــة ملواصــلة التعلــيم والتــدريب املهــين بدراســات الــد
 .الربنامج ترتيبات هامة خاصة بتحويل االئتمان من أجل التعليم العايل

  
  هيئة التدريس

 مـــن مجيـــع مدرســـي املـــدارس  املائـــة يف ٧٩,٨، كانـــت املـــرأة متثـــل ٢٠٠٦يف عـــام  ٦١-٨
، وبالنــسبة هليئــة ٢٠٠٧ويف عــام .  املــدارس الثانويــة مــن مدرســياملائــة يف ٥٦,٦  واالبتدائيــة

 مــن فئــة احملاضــر فــوق األقــدم وحنــو   املائــة يف ٢٣التــدريس اجلــامعي، كانــت املــرأة متثــل حنــو   
 . من فئة احملاضر دون األقدماملائة يف ٥٤

 دوالر لــدعم برنــامج عمــل جلنــة ١٩٠ ٠٠٠وقــد ســامهت احلكومــة األســترالية مببلــغ  ٦٢-٨
وأهـداف  . ٢٠١٠-٢٠٠٦عـات لـصاحل املـرأة العاملـة يف اجلامعـات للفتـرة              نواب رؤساء اجلام  

خطة العمل هي تشجيع مجيع اجلامعات على إدماج استراتيجيات اإلنصاف ومؤشـرات األداء             
يف خططها املؤسسية؛ وحتسني متثيل املـرأة بدرجـة ملموسـة يف األدوار القياديـة؛ ورصـد أمنـاط                   

 .ة؛ ومعاجلة احلواجز أمام دخوهلا بصورة مستدامةدخول املرأة يف األوساط األكادميي
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  املعلومات التثقيفية عن الصحة اجلنسية واإلجنابية
ــوفر التثقيــف عــن       ٦٣-٨ متــول احلكومــة األســترالية الربنــامج الــوطين لتنظــيم األســرة لكــي ي
وكــذلك للمدرســني واآلبــاء (الــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة لطلبــة املــدارس االبتدائيــة والثانويــة، (

ويقــدم الربنــامج معلومــات عــن تــأخري النــشاط ). وظفي الرعايــة الــصحية واجملتمــع األوســعومــ
اجلنسي حىت ميكن ممارسته يف ظروف مأمونة وواعية، ويقـدم املـشورة عـن كافـة أشـكال منـع                    

ومــن خــالل االتفاقــات العامــة لتمويــل األنــشطة الــصحية، تقــرر حكومــات الواليــات  . احلمــل
ــي  ــاليم وســـلطات التعلـ ــية،   واألقـ ــة وفـــرادى املـــدارس ختطـــيط املنـــاهج الدراسـ م غـــري احلكوميـ

والتدريب، ووضع الربامج املدرسية املدروسة، مبا يف ذلك تلك الـيت تتعلـق بالتربيـة والعالقـات         
 .اجلنسية

وفضال عن هذا، مولت احلكومة األسترالية تطوير وتوزيـع عـدد مـن املـوارد التعليميـة                  ٦٤-٨
ال، قـدم متويـل لوضـع جمموعـة مـواد تعليميـة للمـدارس عـن                 وعلى سبيل املثـ   . املوجهة للشباب 

مناقــشة "ويــساعد برنــامج . ، والــيت تــستخدم يف كــثري مــن اجملــاالت"مناقــشة الــصحة اجلنــسية"
الشباب على تنمية معارفهم ومهاراهتم ووضع االسـتراتيجيات الـيت حيتاجوهنـا           " الصحة اجلنسية 

ــ/فيمــا يتعلــق بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية   ــة عــن طريــق االتــصال   اإلي دز، واألمــراض املنقول
اجلنسي، والفريوسات اليت تنتقل عن طريق الدم وذلك يف الـسياق االجتمـاعي الـذي يعيـشون                 

مجيـع الـشباب ويتنـاول      " مناقـشة الـصحة اجلنـسية     "ويشمل برنامج   . فيه ويتخذون فيه قراراهتم   
وللحـصول علـى مزيـد    . جنابيـة اإلأثر األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي على الصحة    

 .٦٤-١٠ إىل ٥٤-١٠، انظر الفقرات اإلجنابيةمن املعلومات عن تنظيم األسرة والصحة 
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  العمل: ١١املادة   - ٩  
 حتتــرم احلكومــة األســترالية اختيــارات اآلبــاء األســتراليني عنــد انتــهاء قــراراهتم بالعمــل   ١-٩
احلكومة أنه جيب على أستراليا أن تقـدر عمـل   وتعتقد . بالبقاء يف املرتل لرعاية أفراد األسرة     أو

الرعاية بدون أجر، والذي تقوم به املـرأة أساسـا، وكـذلك دعـم الفـرص لزيـادة مـشاركتها يف              
 .قوة العمل

وقــد ســجل عــدد األســتراليات يف قــوة العمــل مــستويات قياســية خــالل الــسنوات          ٢-٩
 أسـتراليا املركـز العـشرين بـني     وبرغم الزيـادة يف مـشاركة املـرأة يف قـوة العمـل، حتتـل        . األخرية
 بلدا من بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي فيما يتعلـق مبـشاركة املـرأة يف           ٣٠

وقياسـا علـى الرجـل، تعـد       . قوة العمل، بعد الواليـات املتحـدة، واململكـة املتحـدة، ونيوزيلنـدا            
ة فيمـا يتعلـق بنـساء الـشعوب         مشاركة املـرأة يف قـوة العمـل وأجورهـا أقـل مـن الرجـل، خاصـ                 

 .األصلية

وتبــدي احلكومــة األســترالية قلقهــا الخنفــاض معــدالت مــشاركة املــرأة يف قــوة العمــل   ٣-٩
. مقارنة ببلدان أخرى، وتلتزم بتحقيق إصالحات يف اجملاالت اليت تعرقل فرص املرأة يف العمـل              

أجـورا وظروفـا منـصفة،      فينبغي أن توفر ترتيبات العمل املرونة ألصـحاب العمـل واملـوظفني، و            
 .وممارسات عمل منتجة، وتوازنا بني مسؤوليات العمل واألسرة

، أول خطــوة هامــة يف ٢٠٠٨يوليــه /وتعــد التخفيــضات الــضريبية الــيت بــدأت يف متــوز ٤-٩
 الضريبية واالجتماعية علـى املـدى الطويـل، والـيت سـتوفر فـرص العمـل ملزيـد مـن               اإلصالحات

مــام املــشاركة يف قــوة العمــل والــيت تواجــه املــرأة الــيت ترعــى  وللقــضاء علــى احلــواجز أ. النــساء
أطفاهلا، توفر احلكومة األسترالية أيضا رعايـة جيـدة لألطفـال تكـون ميـسرة ويـسهل الوصـول                   

 .إليها بصورة أكرب

، طـرأت تغـيريات كـبرية علـى         ٢٠٠٣ومنذ تقرير أستراليا األخري عن االتفاقية يف عام          ٥-٩
ــة عــام    . نظــام العالقــات يف قــوة العمــل  ــرة األخــرية، ويف أعقــاب االنتخابــات الوطني ففــي الفت

، أعلنــت احلكومــة األســترالية عــن تغــيريات كــبرية يف نظــام العالقــات يف قــوة العمــل،    ٢٠٠٧
ومـن  . صممت لتحقيق مزيد مـن اإلنـصاف واملرونـة ألصـحاب العمـل واملـوظفني األسـتراليني                

ومــن بــني أمــور أخــرى، ســيتم . ٢٠١٠ام املتوقــع أن يطبــق النظــام اجلديــد بالكامــل حبلــول عــ 
وضع معايري وطنية للعمـل تـشمل شـبكة أمـان للحـد األدىن مـن ظـروف العمـل وتـوفر إجـازة                        

 يف طلـب ترتيبـات عمـل مرنـة مثـل العمـل بعـض              اآلبـاء أبوة إضافية بـدون أجـر، والعمـل حبـق           
 مـن شـأنه أن      وهـذا . الوقت والترتيبات للعمل من املرتل حـىت يـصل أطفـاهلم إىل سـن املدرسـة               

 .يعمل على تسهيل مشاركة األمهات يف قوة العمل
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  مشاركة املرأة يف قوة العمل
  يف قـوة العمـل، وهـو       امـرأة  مليـون    ٤,٨٣، كان هناك حنو     ٢٠٠٨يونيه  /حىت حزيران  ٦-٩
ووصـل معـدل مـشاركة املـرأة         .)٥٤( من جمموع قـوة العمـل يف أسـتراليا         املائة يف ٤٥,١ميثل   ما

نـوفمرب  / يف تـشرين الثـاين     املائـة  يف ٥٥,٥، مقابـل    ٢٠٠٨يونيه  / حزيران  يف املائة يف ٥٨,٣إىل  
نــوفمرب / يف تــشرين الثــايناملائــة يف ٦وقــد اخنفــض معــدل البطالــة بــني النــساء مــن  .)٥٥(٢٠٠٣
وبـرغم الزيـادة يف مـشاركة املـرأة يف           .)٥٦(٢٠٠٨يونيـه   / يف حزيـران   املائة يف ٤,٥ إىل   ٢٠٠٣

). ٢٠٠٨يونيـه   / يف حزيـران   املائة يف ٧٢,٥( من مشاركة الرجل     تزال أقل   ال فإهناقوة العمل،   
 أعلــى مــن معــدل البطالــة بــني  املائــة يف ٤,٥يــزال معــدل البطالــة بــني النــساء وهــو    الكــذلك
 .)٥٧()٢٠٠٨يونيه / يف حزيراناملائة يف ٤(الرجال 

  
  توزيع قوة العمل على أساس نوع اجلنس

فعلـى سـبيل املثـال،      . ى أسـاس نـوع اجلـنس      ال تزال قوة العمل يف أسـتراليا موزعـة علـ           ٧-٩
 مـن جممـوع الوظـائف يف الـصناعات غـري          املائـة  يف ٨٦ ميثـل    ٢٠٠٨مـايو   /كان الرجل يف أيـار    

ويف املقابـل، كانـت املـرأة متثـل         . اخلدمية وهي البناء والتعدين والكهرباء؛ والغاز؛ وإمداد امليـاه        
 مـن   املائـة  يف ٧٠  و صحية واجملتمعيـة،   من جممـوع الوظـائف يف اخلـدمات الـ          املائة يف ٨٠قرابة  

 من النساء يف الـصناعات اخلدميـة وهـي          املائة يف ٦٠ويعمل قرابة   . جمموع الوظائف يف التعليم   
ــة، واملمتلكــات، واخلــدمات اخلاصــة باألعمــال       ــة، وجتــارة التجزئ ــصحية واجملتمعي اخلــدمات ال

 .)٥٨(التجارية، والتعليم

 املكتب املعين باملرأة، باملـشاركة مـع جملـس          ، أصدر ٢٠٠٦ديسمرب  /ويف كانون األول   ٨-٩
 وهـو مطبـوع يتنـاول احلـواجز     الكشف عن موارد جديـدة، التعدين يف أستراليا مطبوعا بعنوان    

الــيت تعتــرض عمــل املــرأة يف صــناعة التعــدين ويتــضمن اســتراتيجيات الجتــذاب املوظفــات          
دراسـية يف مـدن العواصـم       وعقدت سلـسلة مـن احللقـات ال       . واستبقائهن يف الصناعات املعدنية   

 .للترويج لنتائج البحث بني شركات التعدين
  

  فجوة األجور بني اجلنسني
كــان متوســط األجــر العــادي يف أســتراليا عــن العمــل األســبوعي طــول الوقــت يف           ٩-٩

ــباط ــر /شـ ــغ ٢٠٠٨فربايـ ــل  ١ ٢٠٢,٧٠ يبلـ ــو  ١ ٠٠٨,١٠دوالر للرجـ ــرأة، وهـ  دوالر للمـ
 .)٥٩(املائة يف ١٦,٢ميثل فجوة بني اجلنسني بنسبة  ما

، أصــدرت الوكالــة املعنيــة بتكــافؤ الفــرص للمــرأة يف  ٢٠٠٨ينــاير /ويف كــانون الثــاين ١٠-٩
 توزيـع احلاصـلني علـى أعلـى األجـور حـسب نـوع اجلـنس        مكان العمل تقريرها األول بعنـوان       
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 شركة مدرجـة يف بورصـة       ٢٠٠والذي يتناول أعلى مخسة أجور للمديرين التنفيذيني يف أكرب          
 مــن الوظــائف الــيت املائــة يف ٧وانتــهى التقريــر إىل أن املــرأة تــشغل . املاليــة األســتراليةاألوراق 

ــا أعلــى األجــور     ــني   ٨٠(ختــصص هل ــن ب ــائف الرؤســاء  ). وظيفــة ١ ١٣٦ وظيفــة م ويف وظ
 .)٦٠(التنفيذيني، حتصل املرأة على راتب يعادل ثلثي راتب نظرائها من الرجال

 احلكومـة اجلديـدة   جميءفبعد . اإلنصاف يف األجوروتلتزم احلكومة األسترالية بتحقيق      ١١-٩
إىل الــسلطة، بــدأت علــى الفــور يف إهنــاء التــشريع احلــايل للعالقــات يف ميــدان العمــل وقــدمت   

 باعتبـاره   ،٢٠٠٨لعـام   ) االنتقال حنو حتقيق اإلنـصاف    (قانون تعديل العالقات يف مكان العمل       
مــة األســترالية مــن جلنــة العالقــات  وطلبــت احلكو. أول خطــوة لتحقيــق اإلنــصاف يف األجــور 

وعنـد  . الصناعية األسترالية إعداد أحكام حديثة توفر حـدا أدىن منـصف ومـرن لـشبكة األمـان                
إعداد األحكام احلديثـة، طلـب مـن اللجنـة أن تـويل االعتبـار إىل ضـرورة إزالـة التمييـز، مبـا يف                         

ــة، واملــسؤوليات األســ     ــة الزواجي ــدأ  ذلــك علــى أســاس نــوع اجلــنس، واحلال رية، وأن تعــزز مب
 .املساواة يف األجر عن العمل املتساوي القيمة

 مـن جلنـة   ٢٠٠٨يونيـه   / حزيـران  ٢٦وفضال عن هـذا، طلبـت احلكومـة األسـترالية يف             ١٢-٩
العمل والعالقات يف ميدان العمل إجراء استقصاء عن املساواة يف األجـر واملـسائل املرتبطـة هبـا             

وتـشمل املـسائل الـيت      . اركة املـرأة يف قـوة العمـل       وتقدمي تقرير عـن ذلـك مـن أجـل زيـادة مـش             
يتناوهلا االستقصاء كفاية البيانات احلالية للقيام برصد يعول عليـه للتغـيريات يف العمـل الـيت قـد       
تؤثر على مسائل املساواة يف األجر؛ واحلاجة إىل تثقيف ومعلومات فيما بـني أصـحاب العمـل                 

سائل املساواة يف األجر؛ والترتيبات اهليكلية احلاليـة يف         واملوظفني ونقابات العمال فيما يتعلق مب     
التفاوض على األجور واليت قد تـؤثر علـى املـرأة بـصورة غـري متناسـبة؛ واحلاجـة إىل مزيـد مـن                  

 . التشريعية اليت تتناول املساواة يف األجور يف أستراليااإلصالحات

ص للمـرأة يف مكـان العمـل،        انظر أيضا إىل املعلومات عن الوكالـة املعنيـة بتكـافؤ الفـر             ١٣-٩
 .٢٣-٢ إىل ٢١-٢واليت ميكن العثور عليها يف الفقرات 

  
  حتسني مشاركة املرأة يف قوة العمل

يوجد لدى احلكومة األسترالية وحكومات الواليات واألقاليم طائفة مـن التـدابري الـيت               ١٤-٩
ساء احملرومـات   هتدف إىل حتسني مشاركة املرأة يف قوة العمل، مبا يف ذلك برامج تستهدف النـ              

، مت تنفيــذ عــدد مــن ٢٠٠٣ومنــذ تقريــر أســتراليا األخــري عــن االتفاقيــة يف عــام . بــصفة خاصــة
 .السياسات واالستراتيجيات لدعم زيادة مشاركة املرأة يف قوة العمل
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قـانون تعـديل تـشريعات العمـل والعالقـات يف       نفـاذ  ٢٠٠٦يوليـه   / متـوز  ١فقد بدأ يف     ١٥-٩
تعـديل تـشريعات    وقـانون  ،٢٠٠٥لعـام   )  العمـل والتـدابري األخـرى      الرعاية أثناء (ميدان العمل   

ويتـضمن التـشريع متطلبـات    . ٢٠٠٥لعـام  ) الرعايـة أثنـاء العمـل    (اخلدمات األسرية واجملتمعيـة     
ــاءعمــل  ــاهلم إىل ســن        اآلب ــصل أطف ــدما ي ــة عن ــدفوعات الوالدي ــى أســاس م  بعــض الوقــت عل
دى أربـع سـنوات، تقـوم جلنـة رفيعـة            مليـون دوالر علـى مـ       ١١ومع ختـصيص مبلـغ      . السادسة

املـستوى ومـشتركة بــني الـوزارات، مــن بينـها املـديرة التنفيذيــة للمكتـب املعــين بـاملرأة، بتقيــيم        
ولكن بناء على تقييم سابق للرعايـة أثنـاء العمـل، أصـبح يف مقـدور                . تدابري الرعاية أثناء العمل   

كـن أن يعـزى جانـب مـن هـذا األثـر إىل       ومي.  مقدمي الرعاية العثور على عمـل     اآلباءاملزيد من   
الظروف االقتصادية اجليدة والتغريات يف ظروف املدفوعات، ولكن هنـاك دلـيال قويـا علـى أن               

 .إدخال الشروط اجلديدة للعمل بعض الوقت كان هلا أيضا أثر كبري

، أنشأت احلكومة األسـترالية فرقـة عمـل خاصـة باملـشاركة             ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  ١٦-٩
ــالبحــث ــع        إ  م ــاء م ــسبة لآلب ــشاركة بالن ــات امل ــة متطلب ــضل ملوازن ــاك وســائل أف ــت هن ذا كان

وكجزء من هذا البحث، اجتمعت فرقة العمـل مـع جمموعـات            . مسؤولياهتم األسرية واجملتمعية  
وقـدم تقريـر    .  ونظرت يف عدد من القضايا اليت آثارها اآلباء عن شـروط مـشاركاهتم             اآلباءمن  

 .نظر يف التوصياتإىل احلكومة وجيري حاليا ال

وتتعاقــد احلكومــة األســترالية مــع عــدد مــن مقــدمي خــدمات العمــل الــذي يــساعدون   ١٧-٩
بـدون أطفـال، للحـصول علـى          أو الباحثني عن وظائف، مبن فيهم النساء الاليت لـديهن أطفـال          

وحيدد  مستوى اخلدمة املقدمة للبـاحثني       . لتطوير قدرهتن على القيام بعمل مقابل أجر        أو عمل
 ومقـدمي الرعايـة     لآلبـاء وميكـن   . ئف طبقا للمستوى النسيب للحرمان يف سوق العمـل        عن وظا 

الذين حيصلون عن دعم للـدخل احلـصول علـى خـدمات إضـافية ملـساعدهتم علـى االنتقـال إىل                   
، سـتدخل يف أسـتراليا خـدمات        ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١واعتبارا مـن    . العمل بأجر لبعض الوقت   

 وأنسب للباحثني عن وظائف من الفئات احملرومة وتوجـه          توظيف جديدة توفر مساعدة أفضل    
 .اهتماما أكرب إىل مساعدة املوظفني على ملء الوظائف الشاغرة

 الــيت يواجههــا االقتــصاد األســترايل، التزمــت  تاملهــاراواســتجابة حلــاالت الــنقص يف   ١٨-٩
  مكان جديد للتدريب على مدى مخـس سـنوات يف اجملـاالت الـيت              ٣٣٠ ٠٠٠احلكومة بتوفري   

ومن جممـوع أمـاكن التعلـيم والتـدريب املهـين اإلضـافية املمولـة علـى                 . تعاين نقصا يف املهارات   
 مكـان لألشـخاص املوجـودين    ٢٣٨ ٠٠٠مدى السنوات األربـع القادمـة، خـصص أكثـر مـن             

 .خارج قوة العمل، مبن فيهم اآلباء الذين حيصلون على دعم للدخل
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ئفــة مــن الــربامج واملبــادرات ملــساعدة ويوجــد لــدى حكومــات الواليــات واألقــاليم طا ١٩-٩
ويـساعد  . املرأة اليت تعود إىل قوة العمـل بعـد رعايـة أطفاهلـا علـى أسـاس العمـل طـول الوقـت                       

التـابع حلكومـة إقلـيم العاصـمة األسـترالية علـى            " املنح اخلاصـة بعـودة املـرأة إىل العمـل         "برنامج  
. فرغ الكامل ملـسؤوليات تربيـة األطفـال        وظيفة واالحتفاظ بوظيفتها بعد الت     إلجيادإعداد املرأة   

مبـادرات تـساعد    " الوظائف من أجـل فيكتوريـا     "كذلك يتضمن برنامج حكومة فيكتوريا عن       
 .املرأة على العودة إىل قوة العمل

وتقدم حكومـة اإلقلـيم الـشمايل كـل عـام، وكجـزء مـن اليـوم الـدويل للمـرأة، منحـة                        ٢٠-٩
قليم ممن تغـينب لفتـرة طويلـة عـن قـوة العمـل،               لكل من أربع نساء يف اإل      دوالر ١ ٠٠٠قدرها  

وتدعم حكومة كويرت الند فـرص التطـوير املهـين للمـرأة            . ملساعدهتن على تلقي تدريب معتمد    
 .من خالل برامج إرشادية، وتشجع ممارسات العمل املرنة لألمهات يف مكان العمل

  
  مسؤوليات الرعاية واملشاركة يف قوة العمل

ــسؤوليات ال  ٢١-٩ ــزال م ــوة العمــل    ال ت ــرأة يف ق ــشاركة امل ــى م ــؤثر عل ــة ت ــن  . رعاي ــبني م وت
 مـن األسـتراليني البـالغ       املائـة  يف ٦١,٥ أن املـرأة متثـل       ٢٠٠٧استقصاء عن قوة العمـل يف عـام         

ومـن بـني   . يفضلون العمل لساعات إضافية  أو  مليون الذين يبحثون عن وظيفة     ١,٦٥عددهم  
يفـضلن العمـل لـساعات إضـافية، كـان         أو ظيفـة هؤالء النساء الاليت يرغنب يف احلصول علـى و        

ــة يف ٤٤,١ ــة     املائـ ــابيع التاليـ ــة أسـ ــالل األربعـ ــل خـ ــستعدات للعمـ ــري مـ ــهن غـ ــسبة .  منـ وبالنـ
البـالغني اآلخـرين مـن األسـباب          أو  من هؤالء النـساء، كانـت رعايـة األطفـال          املائة يف ألربعني

ــسية لعــدم اســتعدادهن للعمــل   ــة عــن عمــل    أوالرئي ــساعات    أوللبحــث بــصورة جدي العمــل ل
 .)٦١(إضافية

 مــن األســتراليات الــاليت كــن يعملــن قبــل  املائــة يف ٣٨وتــبني مــن استقــصاء آخــر أن   ٢٢-٩
ــوالدة    ــد ال ــائفهن بع ــادرن وظ ــوالدة غ ــو     . ال ــرك العمــل ه ــسي لت ــسبب الرئي ــة "وكــان ال رعاي

عدادا وتعد السنة األوىل من حياة الرضيع هي الفترة اليت تكون فيهـا األم أقـل اسـت           .)٦٢("الطفل
 أن أقـل مـن ربـع األمهـات الـاليت            ٢٠٠٤وتوضح البيانات األخرى املأخوذة مـن عـام         . للعمل

 هــذه وزادت. لــديهن أطفــال تتــراوح أعمــارهم بــني ثالثــة أشــهر ومخــسة أشــهر غــري عــامالت
وتعتـرب  . النسبة إىل أكثر من نـصف مجيـع األمهـات عنـدما بلـغ الطفـل عامـا واحـدا مـن العمـر                       

 .)٦٣(رجل يف قوة العمل مستقلة عن هذه العواملمعدالت مشاركة ال
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  املوازنة بني العمل واألسرة    
. تعــد املوازنــة بــني مــسؤوليات العمــل واألســرة قــضية رئيــسية بالنــسبة للمــرأة العاملــة   ٢٣-٩

فعندما يولد الطفل، تكون احتماالت حصول األم على إجازة مـن العمـل لرعايـة طفلـها أكثـر         
. أكثـر   أو وحيصل معظم األمهات على إجازة ملدة ستة أشـهر        . من االحتماالت بالنسبة للرجل   

 أن مـن بـني اآلبـاء األسـتراليني الـذين لـديهم أطفـال تـصل                  ٢٠٠٥وتبني من استقـصاء يف عـام        
 مــن اآلبــاء عــن املائــة يف ٣٤ مــن األمهــات مقابــل املائــة يف ٧٣ عامــا، أفــاد ١٢أعمــارهم إىل 

وكانـت سـاعات العمـل      . مسؤولية رعايـة الطفـل    استخدام أحد ترتيبات العمل املتاحة لتحمل       
 .)٦٤(املرنة والعمل بعض الوقت من أكثر ترتيبات العمل انتشارا

واملرأة هي الـيت حيتمـل أن تعمـل لـبعض الوقـت أكثـر مـن الرجـل، خاصـة عنـد إعالـة                          ٢٤-٩
 من مجيع العاملني لبعض الوقت مـن        املائة يف ٧١,١، كان   ٢٠٠٨أبريل  /ففي نيسان . األطفال
 مــن مجلــة العمــل املائــة يف ٤٤,٩ ويف الوقــت نفــسه، كــان العمــل لــبعض الوقــت ميثــل .النــساء

وتبني من حبث أجرته الوكالة املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العمـل            .)٦٥(بالنسبة للمرأة 
 ١٣ من النساء الـذين لـديهن أطفـال دون سـن          املائة يف ٤٥ أن   ٢٠٠٨أبريل  /وأعلن يف نيسان  
ملـن بعـض الوقـت، يفـضلن العمـل لـساعات أطـول بـأجر إذا تـوفرت لـديهن                     عاما، والاليت يع  

وللحصول على مزيد من املعلومات عن التـزام احلكومـة األسـترالية             .)٦٦(رعاية أفضل لألطفال  
 .٣٥-٩ إىل ٣١-٩جتاه رعاية الطفولة، يرجع إىل الفقرات 

عـن طريـق عـدد مـن        العـاملني    لآلبـاء وتدعم احلكومة األسترالية ترتيبات العمـل املرنـة          ٢٥-٩
وتشمل هذه االستراتيجيات متويل املـساعدة لألعمـال التجاريـة          . االستراتيجيات غري التشريعية  

ــدمي           ــرة؛ وتق ــة لألس ــل املالئم ــات العم ــاليف ترتيب ــة تك ــى مواجه ــساعدهم عل ــيت ت ــصغرية ال ال
ظمـات  معلومات خاصة باألعمال التجارية اليت توفر ترتيبات عمل مالئمة لألسرة؛ وتكرمي املن           

اليت تطبق ترتيبات العمل املرنـة عـن طريـق اجلـوائز الوطنيـة اخلاصـة بالعمـل واألسـرة، وجـوائز                      
 .اإلجناز السنوية اخلاصة بالوكالة املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العمل

فاخلطــة . وقـد نفــذت الواليــات واألقــاليم بــرامج لتــشجيع التــوازن بــني العمــل واحليــاة  ٢٦-٩
" هـدف "تتـضمن   ) ٢٠٠٧والـيت جـددت يف عـام         (٢٠٠٤وب أسـتراليا عـام      االستراتيجية جلنـ  

حتسني نوعية احلياة جلميـع سـكان جنـوب أسـتراليا عـن طريـق احلفـاظ علـى تـوازن سـليم بـني                  
العمل واألسرة، ومتكني عدد أكرب من الرجال من ختصيص وقت لاللتزامـات األسـرية ومتكـني             

. ر مع موازنة االلتزامات األسـرية بـصورة أفـضل   عدد أكرب من النساء للمشاركة يف العمل بأج     
وأنشأت جنوب أستراليا أيضا جلنة االختيار الربملانية الستقصاء التوازن بني مسؤوليات العمـل             
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وســترد حكومــة جنــوب أســتراليا يف هنايــة العــام علــى تقريــر اللجنــة الــذي صــدر يف    . واحليــاة
 .٢٠٠٨أبريل /نيسان

 ٢٠٠٣نـوفمرب  /ا الـذي اسـتهل يف تـشرين الثـاين    وحدد برنامج عمل حكومة فيكتوريـ     ٢٧-٩
ويــشمل . عــن التــوازن بــني العمــل واألســرة مبــادرات لتــشجيع التــوازن بــني العمــل واألســرة    

الربنــامج دعــم الــصناعة العتمــاد ممارســات حتقــق توازنــا أفــضل بــني العمــل واألســرة، واتبــاع    
 النتــائج املستخلــصة مــن وتــساعد. ممارســات جيــدة للعمــل يف القطــاع العــام بواليــة فيكتوريــا  

 عـن   التوازن بني العمل واألسـرة يف فيكتوريـا اإلقليميـة         مشروع حبث حلكومة فيكتوريا بعنوان      
ــدان العمــل  ــة     , الظــروف يف مي ــوازن بــني مــسؤوليات العمــل واألســرة، حكوم ــد، والت والفوائ

 للموازنـة بـني   الوالية واحلكومات احمللية على مساعدة األسر يف املناطق اإلقليمية بصورة أفضل          
ولتشجيع العمل اجليد لبعض الوقت، أصـدرت حكومـة فيكتوريـا       . مسؤوليات العمل واألسرة  

ملـساعدة املـديرين علـى تنفيـذ        " مبادئ توجيهية للعمل اجليد لبعض الوقت     "أيضا تقريرا بعنوان    
 .هذا النوع من العمل

 ١٩٩٩لعـام   قـانون العالقـات الـصناعية       ، عدلت حكومة كويرت الند      ٢٠٠٦ويف عام    ٢٨-٩
 ٥٢صـاحب العمـل بتمديـد إجـازة الوالـدين بـدون أجـر مـن                 " حـق مطالبـة   "ليعطي للموظفني   

 أسابيع، ويسمح للموظف بالعودة من إجـازة الوالـدين للعمـل بعـض الوقـت        ١٠٤أسبوعا إىل   
 ويعين التعديل أيضا أنه جيوز للموظـف أن يـستخدم كـل عـام             . حىت يبلغ طفلهما سن الدراسة    

رة أيام من اإلجـازة الشخـصية، مبـا يف ذلـك اإلجـازة املـستحقة، لرعايـة أفـراد                    يصل إىل عش   ما
 .الذين حيتاجون إىل الرعاية والدعم  أواألفراد املرضى  أواألسرة املباشرين

 عددا من املبادرات لتعزيز ودعـم التـوازن بـني العمـل             واختذت حكومة أستراليا الغربية    ٢٩-٩
واحلياة، مبا يف ذلك تشجيع ترتيبات العمل املرنة بوصفها استراتيجية رئيسية ألصحاب العمـل               
الكبـــار والـــصغار الجتـــذاب املـــوظفني واســـتبقائهم؛ وتـــوفري املطبوعـــات واملـــوارد واحللقـــات 

غربيــة اللجنــة االستــشارية الــصحية املعنيــة     وأنــشأت وزارة الــصحة يف أســتراليا ال   . الدراســية
وتقـوم اللجنـة بوضـع إطـار        . بالتوازن بني العمـل واحليـاة وإجيـاد أمـاكن عمـل مالئمـة لألسـرة               

للسياسات حىت يؤدي التغري الثقايف يف مكـان العمـل إىل اجتـذاب واسـتبقاء مـوظفني مالئمـني                   
 .يف نظام الرعاية الصحية العامة

ية على نطـاق حكومـة إقلـيم العاصـمة األسـترالية طائفـة مـن        وتشمل االتفاقات اجلماع  ٣٠-٩
ومن بـني هـذه األحكـام مـضاعفة األجـازة إيل            . األحكام اليت تعزز التوازن بني العمل واألسرة      

ــادة اإلجــازة بــدون أجــر إىل ثــالث       ــام للــشركاء يف األســرة عنــد والدة الطفــل، وزي عــشرة أي
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الوقـت ملـدة تـصل إىل ثـالث سـنوات بعـد             سنوات بعد والدة الطفـل، واحلـق يف العمـل بعـض             
 .إجازة األمومة

  
  دعم املرأة اليت تتحمل مسؤوليات أسرية

  رعاية الطفل
تــساعد احلكومــة األســترالية األســر علــى املــشاركة يف احليــاة االجتماعيــة واالقتــصادية   ٣١-٩

للمجتمع عن طريق إعانتها يف تكاليف رعايـة الطفـل مـن خـالل إعانـة رعايـة الطفـل واخلـصم          
وإعانــة رعايــة الطفــل هــي مبلــغ يــدفع لألســر ملــساعدهتا يف تكــاليف   . لــضرييب لرعايــة الطفــلا

، زاد اخلـصم الـضرييب لرعايـة الطفـل مـن           ٢٠٠٨يوليـه   /ويف متـوز  . املـسجلة   أو الرعاية املعتمدة 
 من املـصاريف الـيت تـدفعها األسـر العاملـة نظـري الرعايـة املعتمـدة                  املائة يف ٥٠ إىل   املائة يف ٣٠
 .دوالر للطفل سنويا ٧ ٥٠٠فل حبد أقصى للط

وتــشمل رعايــة الطفــل يف أســتراليا عــددا مــن أنــواع الرعايــة املختلفــة بآليــات تنظيميــة  ٣٢-٩
وهنــاك طائفــة مــن خــدمات رعايــة الطفــل حتــصل علــى متويــل مــن احلكومــة    . ومتويليــة خمتلفــة

م، والرعايــة خــارج األســترالية، مبــا يف ذلــك الرعايــة طــول اليــوم، والرعايــة األســرية طــول اليــو 
ســاعات الدراســة، واخلــدمات املتنقلــة لرعايــة الطفــل، واخلــدمات املتعــددة الوظــائف ألطفــال   

 .السكان األصليني

 مركـزا للتعلـيم املبكـر       ٢٦٠ولزيادة خدمات رعايـة الطفـل، التزمـت احلكومـة بتـوفري              ٣٣-٩
، ٢٠١٤ل عــام وحبلــو. يف أراض جمتمعيــة حيثمــا أمكــن  أووالرعايــة، ستنــشأ يف فنــاء املــدارس

 .مكان إضايف طول الوقت ١٣ ٠٠٠يصل إىل   ماسيتم إنشاء مراكز توفر

وتوفر املـساعدة يف تكـاليف رعايـة الطفـل فيمـا يتعلـق بالوظـائف والتعلـيم والتـدريب                     ٣٤-٩
) ومعظمهــم مــن النــساء(إعانــة إضــافية يف تكــاليف الرعايــة املعتمــدة لــصاحل اآلبــاء املــستحقني  

إعـــادة التأهيـــل   أوالدراســـة،  أوالعمـــل،  أوبحـــث عـــن وظيفـــة،للقيـــام بأنـــشطة مـــن قبيـــل ال
وسيتم التوسع يف متويل هذه املـساعدة مـن         . العودة إليه   أو ملساعدهتم على دخول مكان العمل    

 .سنة واحدة للدراسة إىل سنتني بالنسبة للدورات الدراسية املتعددة السنوات
  

  برنامج دعم رعاية الطفل
يقدم لألسر، يدعم برنامج دعم رعاية الطفل طائفـة متنوعـة           باإلضافة إىل الدعم الذي      ٣٥-٩

ويقدم التمويل إلنشاء خدمات رعايـة الطفـل يف اجملتمعـات الريفيـة             . من خدمات رعاية الطفل   
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واإلقليميــة وجمتمعــات الــسكان األصــليني األكثــر احتياجــا، وكــذلك ملــساعدة األطفــال ذوي    
 .االحتياجات اخلاصة

  
  األجرإجازة األمومة املدفوعة 

ليست احلكومة األسترالية اآلن يف وضع يـسمح هلـا باختـاذ التـدابري الـيت تتطلبـها املـادة                   ٣٦-٩
ــة إلدخــال نظــام   ) ٢( ١١ ــة املدفوعــة األجــر  "مــن االتفاقي ــا    أوإجــازة األموم ــع مبزاي مــع التمت

 .على نطاق أستراليا" اجتماعية مماثلة

ــات خاصــة مبكــان العمــل      ٣٧-٩ ــدى أســتراليا بالفعــل ترتيب وشــبكة أمــان خاصــة  وتوجــد ل
ــدعم األســرة وقــت والدة الطفــل        ــا شــامال ل ــا نظام ــوفران مع ــضمان االجتمــاعي، ومهــا ي . بال

وعلـى وجـه التحديـد،    . ويكفالن تقدمي الدعم لألسر على نطاق واسع وعملي وطويل األجـل         
 دوالر تعتـرف بالتكـاليف اإلضـافية املرتبطـة بـوالدة الطفـل        ٥ ٠٠٠فان منحة الطفل اليت تبلغ      

وقـد اسـتفاد   . تبنيه، مبا يف ذلك فقدان الدخل أثناء احلصول علـى إجـازة أمومـة بـدون أجـر               أو
 .٢٠٠٤أكثر من مليون أسرة أسترالية من هذه املنحة منذ العمل هبا يف عام 

، طلبت احلكومة من جلنة اإلنتاجية أن تنظر يف وضع منـاذج لتحـسني       ٢٠٠٨ويف عام    ٣٨-٩
وسـينظر االستقـصاء يف التكـاليف       . م أطفال ولـدوا حـديثا      يف قوة العمل ممن لديه     لآلباءالدعم  

 واالجتماعية إلجـازة األمومـة واألبـوة وإجـازة الوالـدين املدفوعـة       واإلنتاجيةواملزايا االقتصادية  
 يف  اإلنتاجيـة ومـن املتوقـع صـدور تقريـر جلنـة           .  وأصحاب العمل واجملتمـع    لآلباءاألجر بالنسبة   

ــر /شــباط ــد احلكومــة األســترالية النظــر يف    وبعــد اســتكمال . ٢٠٠٩فرباي  االستقــصاء، قــد تعي
 ).٢( ١١حتفظات أستراليا على املادة 

اسـتعراض أشـكال العمـل يف       "ويتضح من تقرير مكتب اإلحصاءات األسترايل بعنوان         ٣٩-٩
 مـن املوظفـات   املائة يف ٤٥,٤، كان من حق   ٢٠٠٧أنه يف عام    " ٢٠٠٧نوفمرب  /تشرين الثاين 

ــى اســتحقاقات إ   ــة األجــر،  احلــصول عل ــة املدفوع ــة يف ٣٩  وجــازة األموم ــوظفني  املائ ــن امل  م
 مــن املائــة يف ٢١,٣غــري أن هنـاك  . احلـصول علــى اسـتحقاقات إجــازة األبــوة املدفوعـة األجــر   

إجــازة أبــوة مدفوعــة     أوإذا كــانوا يــستحقون إجــازة أمومــة     مــايعرفــوا  ملاملــوظفني الــذين 
 مكــان العمــل التابعــة لــوزارة التعلــيم والعمــل   وتــبني قاعــدة بيانــات االتفاقــات يف  .)٦٧(األجــر

 كـان ألكثـر مـن نـصف املوظفـات           ٢٠٠٨مـارس   /والعالقات يف مكـان العمـل فانـه حـىت آذار          
احلـق يف إجـازة أمومـة مدفوعـة     ) املائـة  يف ٥١,١(مبوجب االتفاقـات اجلماعيـة الوطنيـة احلاليـة        

 .األجر
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، ٢٠٠٧ان العمـل بأنـه يف عـام         وأفادت الوكالة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص للمـرأة يف مكـ             ٤٠-٩
إجـازة    أو  مـن املـوظفني الـذين مشلـهم االستقـصاء علـى إجـازة األمومـة                املائـة  يف ٤٨,٩حصل  

، ٢٠٠٧ويف عــام . ٢٠٠٣ يف عــام املائــة يف ٣٥,٦الراعــي الرئيــسي املدفوعــة األجــر، مقابــل  
  إجـازة األبـوة     من املنظمـات الـيت مشلـها االستقـصاء وفـرت           املائة يف ٣٨,٥أفادت الوكالة بأن    

 .)٦٨(٢٠٠١ يف عام املائة يف ١٤,٧إجازة الراعي الثانوي املدفوعة األجر، مقابل  أو
  

  منع التنمر والتمييز يف مكان العمل
، أعلنت الوكالـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص للمـرأة يف مكـان العمـل                 ٢٠٠٨يف أوائل عام     ٤١-٩

ن ألصــحاب العمــل تطويــع وميكــ. عــن برنــامج تــدريب حاســويب جديــد ملنــع التنمــر واملــضايقة
الربنــامج حــسب أمــاكن عملــهم وسياســاهتم، ومحايــة املــوظفني، وخاصــة النــساء، مــن التنمــر    

، نشرت جلنة اخلدمة العامة األسـترالية كتيبـا بعنـوان    ٢٠٠٦ويف عام . والتمييز يف مكان العمل  
، وهـو دليـل لقـادة    ليةتعزيز ثقافة خالية من املضايقة والتنمر يف اخلدمة العامة األسـترا     : االحترام

اخلدمة العامة واملـوظفني إلجيـاد تفـاهم أفـضل قـائم علـى االحتـرام، مبـا يف ذلـك اسـتراتيجيات                       
 .ملواجهة املضايقات والتنمر

  عمل املرأة من السكان األصليني
ــسكان األصــليني يف العمــل منخفــضة     ٤٢-٩ ــأن مــشاركة ال ــستطيع   والتعتــرف أســتراليا ب ت

ــة   . رص للعمــلجمتمعــات كــثرية احلــصول علــى فــ   ــة املعني ــة للجن ومتــشيا مــع التعليقــات اخلتامي
 عن اسـتمرار حـاالت عـدم املـساواة          ٣٠ يف الفقرة    ٢٠٠٦بالقضاء على التمييز ضد املرأة عام       

اليت تعاين منها نساء الشعوب األصلية، تلتزم احلكومة األسترالية بسد الفجـوة بـني األسـتراليني               
، وحــددت أهــدافا مــن بينــها تــضييق هــذه الفجــوة إىل  مــن الــسكان األصــليني وغــري األصــليني 

 .النصف يف جمال العمل خالل عقد من الزمن

، كان املعدل التقديري للمشاركة يف قـوة العمـل بالنـسبة للنـساء مـن          ٢٠٠٧ويف عام    ٤٣-٩
ــسكان األصــليني مــن ســن    ــأكثر أقــل  ١٥ال ــة يف ٤٧,٩( ف ــسبة للرجــال   ) املائ مــن املعــدل بالن

وبعد حدوث اخنفاض منـتظم يف معـدل مـشاركة الرجـال والنـساء مـن                . )٦٩()املائة يف ٦٥,١(
، ارتفــع معــدل ٢٠٠٥ حــىت عــام ٢٠٠٢الــسكان األصــليني يف املنــاطق النائيــة بــدءا مــن عــام   

 إىل املائــة يف ٣٩,٥مــن (، خاصــة بالنــسبة للمــرأة  ٢٠٠٦املــشاركة بالنــسبة لكليهمــا يف عــام  
 .٢٠٠٧ام ، ولكنه اخنفض مرة أخرى يف ع)املائة يف ٤٥,١

واخنفـضت نـسبة العمـل إىل الـسكان للنــساء مـن الـسكان األصـليني يف املنـاطق النائيــة          ٤٤-٩
، وبعـد أن ارتفعـت مخـس نقـاط مئويـة يف             ٢٠٠٥  و ٢٠٠٢بـني     ما  نقطة مئوية يف الفترة    ١٧
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ــام  ــة إىل  ٢٠٠٦عـ ــة يف ٣٨، اخنفـــضت بـــصورة طفيفـ ــام املائـ ــدل . ٢٠٠٧ يف عـ غـــري أن معـ
يـزال    السكان األصـليني بالنـسبة للمـرأة الـيت تعـيش يف منـاطق نائيـة         املشاركة يف قوة العمل للـ     

، ويف )املائــة يف ٥٢(أقــل مــن املعــدل بالنــسبة للمــرأة مــن الــسكان األصــليني يف املــدن الكــربى 
 .)٧٠()املائة يف ٤٩(املناطق اإلقليمية 

، كــان املعــدل التقــديري للبطالــة بــني النــساء مــن الــسكان األصــليني  ٢٠٠٧ويف عــام  ٤٥-٩
أعلــــى مــــن معــــدل البطالــــة بالنــــسبة للرجــــال مــــن الــــسكان األصــــليني  ) املائــــة يف ١٤,٧(
ــة يف ١٣,٥( ــام ). املائـ ــليني    ٢٠٠٣ويف عـ ــسكان األصـ ــن الـ ــرأة مـ ــة للمـ ــدل البطالـ ــغ معـ ، بلـ

، مما يـوحي باخنفـاض كـبري يف البطالـة بـني النـساء مـن الـسكان األصـليني علـى            املائة يف ٢٠,٢
يزال معدل البطالة بـني النـساء مـن           ال من هذا االجتاه املوايت،   وعلى الرغم   . مدى أربع سنوات  

وتـساعد مـشاركة   . السكان األصليني يزيد على ثالثة أمثال معدل البطالـة الـوطين بـني اإلنـاث       
األستراليني من السكان األصليني يف برنامج مشاريع احلكومـة األسـترالية املتعلقـة بتـوفري فـرص                

ة علـى ختفـيض مـستويات البطالـة يف جمتمعـات الـسكان األصـليني                عمل لتنمية اجملتمعـات احملليـ     
 الوطنيـة عـن     لإلحـصاءات نظرا ألن املشاركني يف الربنامج يـصنفون علـى أهنـم موظفـون وفقـا                

 .قوة العمل

 اســـتراتيجية التنميـــة االقتـــصادية -وتـــضع احلكومـــة األســـترالية اســـتراتيجية جديـــدة   ٤٦-٩
ــة ا -للــسكان األصــليني   ــصادية املــستدامة للــسكان    لوضــع األســس القوي ــة االقت لالزمــة للتنمي

 . مشاورات على نطاق أستراليا٢٠٠٨مايو /وبدأت يف أيار. األصليني يف مجيع أحناء أستراليا

ولدى حكومات الواليات واألقاليم أيضا مبادرات لتحسني مشاركة األسـتراليني مـن             ٤٧-٩
ــوة العمــل   ــسكان األصــليني يف ق ــال، تعمــل اخل  . ال ــى ســبيل املث ــوب  وعل طــة االســتراتيجية جلن

ــسكان غــري         ــسكان األصــليني وال ــة بــني ال ــضييق الفجــوة بــني معــدالت البطال ــى ت أســتراليا عل
وحددت حكومة الوالية أيضا أهدافا لزيادة مشاركة الـسكان األصـليني يف القطـاع          . األصليني

ل عــام  حبلــواملائــة يف ٢العــام جبنــوب أســتراليا علــى نطــاق مجيــع التــصنيفات والوكــاالت إىل    
 .٢٠١٤حتسينها حىت عام   أوواحلفاظ على هذه املستويات. ٢٠١٠

ومتـول احلكومـة األسـترالية مـشاريع العمـل يف التنميـة اجملتمعيـة لتـوفري العمـل املــدفوع           ٤٨-٩
ــة     ــة وريفي ــاطق نائي ــذين يعيــشون يف من . األجــر يف املقــام األول للــسكان األصــليني العــاطلني ال

ات السكان األصليني لدفع أجور للمـشاركني العـاملني يف          وميول هذا املشروع منظمات جمتمع    
 مــن الــسكان امــرأة ٧٠١٩، كــان ٢٠٠٨يونيــه / حزيــران٣٠وحــىت  .)٧١(املــشاريع اجملتمعيــة

 رجــال مــن ١١٥٥٥األصــليني يــشاركن يف مــشاريع العمــل اخلاصــة بالتنميــة اجملتمعيــة، مقابــل  
 .السكان األصليني
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 مقترحـا إلصـالح برنـامج مـشاريع العمـل يف            وقد وضعت احلكومة األسترالية منوذجـا      ٤٩-٩
 .٢٠٠٨أكتوبر /التنمية اجملتمعية وبدأت املشاورات يف هذا الشأن يف تشرين األول

ويبلـــغ متوســـط الـــدخل اإلمجـــايل يف األســـبوع للفـــرد مـــن الـــسكان األصـــليني حنـــو    ٥٠-٩
مــن  مــن متوســط الــدخل األســبوعي لألســتراليني غــري األصــليني، وحتــصل النــساء  املائــة يف ٥٩

وتعـرب هـذه   . السكان األصليني على دخل أقل ممـا حيـصل عليـه الرجـال مـن الـسكان األصـليني            
 خاصـة  -الفوارق بدرجة كبرية عن تدين دخول املـوظفني األسـتراليني مـن الـسكان األصـليني           

 والقطـاع الكـبري مـن الـسكان األصـليني، وخاصـة             -تدين دخول النساء من السكان األصليني       
 .)٧٢(املوجودين خارج قوة العمل  أوني ضمن فئة العاطلنيالنساء، واملصنف

  
  مشاركة النساء املعاقات يف قوة العمل

ــضع األشــخاص ذوي        ٥١-٩ ــرامج وسياســات ت ــى هنــج وب ــة األســترالية عل ركــزت احلكوم
 عـن طريـق حتـسني فرصـهم يف العمـل واحلـصول              واإلنتاجيـة اإلعاقة يف مسار احلياة االقتصادية      

شـارك أكثـر مـن نـصف         ،)٧٣(٢٠٠٣ وتشري البيانات إىل أنـه يف عـام          .على اخلدمات التدريبية  
 مــن كــل مخــسة أشــخاص مــن غــري ذوي   ٤األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف قــوة العمــل، مقابــل  

) املائــة يف ٥٩,٣(وكانــت معــدالت مــشاركة الرجــال ذوي اإلعاقــة يف قــوة العمــل   . اإلعاقــة
انــت احتمــاالت عمــل املوظفــات وك). املائــة يف ٤٦,٩(أعلــى مــن معــدالت النــساء املعاقــات 

املعاقات بعض الوقت أكثر من احتماالت نظرائها من الرجال، الـذين حيتمـل أن يعملـوا طـول                  
 .الوقت أكثر من النساء املعاقات

 بليـون   ٣,٧، أعلنت احلكومـة األسـترالية عـن اسـتثمار           ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين   ٥٢-٩
 يف جيل جديـد مـن خـدمات         ٢٠٠٩يوليه  / متوز ١دوالر على مدى ثالث سنوات اعتبارا من        

ويعين النظام اجلديد خلدمات العمل تقدمي مزيـد مـن املـساعدات اخلاصـة للبـاحثني عـن          . العمل
وظــائف علــى أســاس مــستوى حرمــاهنم؛ كمــا أنــه ســيزيد مــن املــساعدة املبكــرة للفئــة األكثــر  

ــو         ــضل احتياجــات امل ــصورة أف ــيليب ب ــائف؛ وس ــاحثني عــن وظ ــني الب ــن ب ــا م ــن حرمان ظفني م
ومبوجــب اســتراتيجية احلـوافز اخلاصــة بأصــحاب العمـل، تقــدم احلكومــة األســترالية   . املهـارات 

أيضا عدد مـن احلـوافز لتـشجيع أصـحاب العمـل علـى تعـيني األشـخاص ذوي اإلعاقـة، مبـا يف               
 .ذلك مساعدة العمال الصم بتجهيزات خاصة مبكان العمل

 خاصـة بـاملوظفني ذوي األمـراض العقليـة     وتضع احلكومة األسترالية استراتيجية وطنيـة   ٥٣-٩
وذوي اإلعاقــة، وهــذه االســتراتيجية ســتحدد كيــف ميكــن للــسياسات والــربامج علــى نطــاق     
ــساعدة        ــضل مل ــشكل أف ــا ب ــاليم أن تعمــل مع ــات واألق ــة األســترالية وحكومــات الوالي احلكوم

 .األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي األمراض العقلية على إجياد عمل والبقاء فيه
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دير حكومة اإلقليم الشمايل برنـامج املـنح اخلاصـة باألسـتراليني الـذين يعملـون معـا                  وت ٥٤-٩
والذي يقدم الدعم املايل ملـشاريع جتريبيـة ملـساعدة املـوظفني            , )الذي متوله احلكومة األسترالية   (

احملرومني يف اإلقليم، مبا يف ذلك األشخاص ذوو اإلعاقة، واملهـاجرون والالجئـون، والـشابات               
ــدريب والعمــل    املهــد ــة، علــى إجيــاد فــرص للت ــرات طويل ــة لفت ، ٢٠٠٨ويف عــام . دات بالبطال

 .كانت املرأة تشارك بنسبة عالية يف ستة من الربامج الثمانية املمولة

وحتــدد اخلطــة االســتراتيجية جلنــوب أســتراليا أهــدافا ملــضاعفة عــدد األشــخاص ذوي     ٥٥-٩
 .٢٠١٤اإلعاقة العاملني يف القطاع العام حبلول عام 

  
  دعم املرأة من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا يف جمال العمل

ــاليم إىل مــساعدة      ٥٦-٩ ــادرات وسياســات حكومــات الواليــات واألق يهــدف عــدد مــن مب
ــل بــأجر         ــا للحــصول علــى عم ــة ثقافيــا ولغوي ــن خلفيــات متنوع ــساء م ــيم العمــال  . الن ولتنظ

 نـساء مـن هـذه اخللفيـات،         اخلارجيني ومحايتهم، خاصة يف صناعة املالبس، اليت تـسيطر عليهـا          
ويف جنـوب أسـتراليا، بـدأ نفـاذ تـشريع العمـل املنـصف               . مت إدخال بـرامج وتـشريعات جديـدة       

، ليحــدد ٢٠٠٨مــارس / آذار١يف ) مدونــة ممارســات للعمــال اخلــارجيني يف صــناعة املالبــس (
قيــام وبــدأ ال. معــايري ملمارســات العمــال اخلــارجيني، وأداة لرصــد املمارســات يف هــذه الواليــة  

، كمـا جيـري     ٢٠٠٥بعمل مماثل لتوفري احلماية للعمال اخلارجيني يف نيو سـاوث ويلـز يف عـام                
 .٢٠٠٣لعام ) احلماية احملسنة(بقانون العمال اخلارجيني عمل مماثل يف فيكتوريا، فيما يتعلق 

ودعم املكتب املعين باملرأة يف نيـو سـاوث ويلـز مـؤخرا ثالثـة مـشاريع للمـشاركة مـع             ٥٧-٩
غــري حكوميــة تقــدم املــوارد ملــساعدة النــساء احملرومــات يف قــوة العمــل، مبــا يف ذلــك منظمــات 

الـذي يهـدف إىل زيـادة الـوعي حبقـوق املـوظفني بـني               " املـرأة اآلسـيوية يف العمـل      "مشروع مع   
 .مجاعات النساء املعرضات من خلفيات آسيوية وناطقة بالعربية

حلكومة كويرت الند بـرامج تراعـي       ويشمل مشروع مشاركة قوة العمل املسلمة التابع         ٥٨-٩
. نوع اجلنس، مثل برنامج رعاية الطفل املسلم، وأهدافا حتدد املـسارات املهنيـة للمـرأة املـسلمة       

وتقدم حكومة كويرت الند أيضا من خالل برناجمها املتعدد الثقافات منحا لعـدد مـن املنظمـات               
ية واإلدارية لبناء القـدرات اإلداريـة       اجملتمعية لدعم مشاريع منها مشروع لتطوير اخلربات القياد       

خــدمات عمــل املــرأة "بــني النــساء املــسلمات، وحلقــة دراســية للمــرأة يف كــويرت النــد بعنــوان  
 ".للدفاع عن حقها يف العمل

وتــشمل األعمــال األخــرى اجلاريــة مــشروع حبــث تعــاوين وجتــرييب حلكومــة أســتراليا    ٥٩-٩
املهـــارات يف تـــدريب وتوظيـــف املمرضـــات الغربيـــة، واملمارســـة اجليـــدة يف التقيـــيم، وفجـــوة 
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، والـــذي يهـــدف إىل حتـــسني االســـتفادة مـــن املمرضـــات  ٢٠٠٦املـــدربات األجنبيـــات عـــام 
املاهرات املهاجرات والالجئات الاليت ينتمني إىل خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا يف قوة العمـل،              

 .لتيسري االستقالل االقتصادي هلذه اجلماعات
  

  أة يف قوة العمل اخلاصة حبكومات الواليات واألقاليم األخرىتدابري مشاركة املر
ــامج لوســي          ٦٠-٩ ــز برن ــو ســاوث ويل ــرأة يف ني ــة للم ــسياسة العام ــين بال ــب املع ــدعم املكت ي

التـــوجيهي، الـــذي يـــساعد النـــساء الـــشابات يف التعلـــيم العـــايل عـــن طريـــق تقـــدمي املـــشورة،  
ووظائف عليا يف القطـاعني اخلـاص   والشبكات، واخلربات ملساعدهتن على تويل وظائف قيادية        

وتــشري التقييمــات اجلاريــة ودراســة تقييميــة ممتــدة إىل أن الربنــامج كــان لــه أثــر إجيــايب  . والعــام
 .طويل املدى على املشاركني

وتقدم حكومة اإلقليم الـشمايل متـويال سـنويا ملركـز املـرأة العاملـة يف اإلقلـيم الـشمايل                     ٦١-٩
وأعـد  . داء املشورة، ومتثيل املرأة يف املسائل املتعلقة بالعمل       لتقدمي معلومات جمانية وسرية، وإس    

إجيــاد اســتجابة لتوصــيات وردت يف تقريــر بعنــوان " مــسارات احملــرومني مــن العمــل"مــشروع 
 عـن كيفيـة     مسارات فعالة للعمل والتدريب بالنسبة للمحرومني من العمل يف اإلقلـيم الـشمايل            

 .ن فيهم النساءمساعدة جمموعات احملرومني من العمل، مب
  

  املرأة يف املناطق الريفية والنائية
للحصول على معلومات عن املرأة والعمل يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة، انظـر الفقـرات                  ٦٢-٩
 .١٣-١٢ إىل ١١-١٢
  

  املرأة العاملة يف مهام قتالية مباشرة بقوات الدفاع
االتفاقيـة، الـيت تـشمل       مـن    ١١تبدي احلكومة األسترالية حتفظـا بالنـسبة لتطبيـق املـادة             ٦٣-٩

قانون التمييـز بـني     منع املرأة من القيام بأدوار قتالية مباشرة يف قوات الدفاع األسترالية، ويعفي             
 قوات الدفاع األسترالية من تطبيـق القـانون فيمـا يتعلـق حبظـر قيـام املـرأة                   ١٩٨٤اجلنسني لعام   

 اجلنـسني الواجبـات القتاليـة       وتعـرف تـشريعات التمييـز بـني       . بواجبات قتالية يف قـوات الـدفاع      
املـشاركة بـصورة مباشـرة يف تنفيـذ عمـل مـن         أوواجبات تتطلب مـن الـشخص االلتـزام   "بأهنا  

 ".أعمال العنف ضد أحد اخلصوم يف وقت احلرب

ــام  ٦٤-٩ ــدفاع    ٢٠٠٥ويف عـ ــوات الـ ــرأة يف قـ ــترالية أدوار املـ ــة األسـ ، استعرضـــت احلكومـ
غري أن احلكومة غـريت سياسـتها يف ذلـك    . الصدداألسترالية وأكدت سياستها الدائمة يف هذا       

ــة يف وحــدات      ــرأة يف أدوار دائم ــف امل ــشأن توظي ــام ب ــشاةالع ــة امل ــدرعات واملدفعي ــد .  وامل وق
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واملـرأة اآلن   . وسعت قوات الـدفاع األسـترالية لعـدة سـنوات مـن أدوار املـرأة بـصورة منتظمـة                  
 الـدفاع األسـترالية بعـد أن كانـت           من فئـات أعمـال قـوات       املائة يف ٩٠مؤهلة للعمل يف قرابة     

 .٢٠٠٣ يف عام املائة يف ٧٣

وتعد زيادة عدد النساء يف قوات الدفاع وطول مدة خدمتهن من األولويات يف إطـار                ٦٥-٩
وقـد أنـشأ قائـد قـوات الـدفاع          . ٢٠١٧-٢٠٠٧خطة قوة العمل االستراتيجية الدفاعية للفترة       

يلة ومبتكرة وخيارات إلزالـة احلـواجز أمـام         فريق إحالة خارجي للمرأة لتقدمي استراتيجيات بد      
ــترالية      ــدفاع األس ــوات ال ــها يف ق ــتمرار عمل ــرأة واس ــضمام امل ــن    . ان ــد م ــى مزي وللحــصول عل

 .٨-٦املعلومات عن عمل املرأة يف قوات الدفاع انظر الفقرة 
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  الصحة: ١٢املادة   - ١٠  
اليات، تتحـسن   تعترف احلكومة األسترالية بأنه عن طريـق حتـسني صـحة مجيـع األسـتر               ١- ١٠

ويف أستراليا، حققت املرأة بشكل عام جناحا أكـرب ممـا حققـه الرجـل يف               . صحة اجملتمع بأكمله  
غـري أنـه يلـزم بـذل     . الكثري من مؤشرات الصحة والرفاه، مبا يف ذلك العمر املتوقع عند الـوالدة  

 املعاقـات،   مزيد من اجلهد، خاصة ملواصلة حتسني صحة النساء من السكان األصليني، والنساء           
 .واملسنات، والنساء الاليت يعشن يف مناطق ريفية ونائية

وتعد املرأة من أكثر املستهلكني يف جمال الصحة، وهي تشكل أكرب نسبة مـن مقـدمي                 ٢- ١٠
وعمومـا، فـان عمـر املـرأة يزيـد           .)٧٤( ومقـدمي الرعايـة يف اجملتمـع األسـترايل         الصحيةاخلدمات  

ا فـان املـرأة هـي الـيت حيتمـل أن تواجـه أكثـر مـن                   سـنوات، وهلـذ    ٤,٨على عمر الرجل مبعـدل      
  .)٧٥(الرجل الظروف الصحية املرتبطة بتقدم السن

وتضع احلكومة األسترالية سياسات وطنيـة عـن صـحة املـرأة بالتـشاور مـع حكومـات                   ٣- ١٠
ــات ــع   الوالي ــصحة واجملتم ــاعي ال ــع قط ــاليم وم ــسياسات االحتياجــات    .  واألق ــذه ال ــتليب ه وس

األسترالية، واليت تتسق مع توصيات اللجنة املعنية بالقـضاء علـى التمييـز             الصحية اخلاصة باملرأة    
وسـتركز الـسياسات علـى الوقايـة،        . ٢٠٠٦ من تعليقاهتا اخلتامية عام      ٢٧ضد املرأة يف الفقرة     

ــة       ــدأ القائــل بــأن نــوع اجلــنس هــو العامــل الرئيــسي احلاســم يف حتديــد احلال وســتقوم علــى املب
أنثـى يف اجملتمـع يـؤثر يف صـحة الـشعب والطريقـة الـيت                 أو راالصحية، وأن كون الـشخص ذكـ      

 .تنظم هبا

ــا ٤- ١٠ ــصحي، عينــت      واعتراف ــسبة للمجتمــع والنظــام ال ــابالت بالن ــة املمرضــات والق  بأمهي
. ٢٠٠٨يونيــه /احلكومــة األســترالية رئيــسة خلــدمات التمــريض والتوليــد ألســتراليا يف حزيــران 

ات والقابالت داخل احلكومـة وضـمان إبقـاء         وستعمل هذه املوظفة على حتسني صورة املمرض      
. احلكومــة األســترالية علــى علــم بقــضايا التمــريض والتوليــد علــى املــستويني الــوطين والــدويل     

الذي تقـوم بـه احلكومـة، والـذي         " استعراض خدمات األمومة  "وستسهم هذه املوظفة أيضا يف      
 .٢٠٠٧أعلن يف عام 

تيجيات وبـرامج يف نطـاق سـلطاهتا إىل    وقد نفذت حكومات الواليات واألقاليم استرا      ٥- ١٠
وتــشمل . جانــب العمــل مــع احلكومــة األســترالية لتلبيــة االحتياجــات الــصحية اخلاصــة للمــرأة  

، خطــة العمــل لــصحة املــرأة يف ٢٠٠٣االســتراتيجيات الــيت وضــعت منــذ تقريــر أســتراليا عــام 
 .٢٠٠٧-٢٠٠٦جنوب أستراليا للفترة 

ة تنفيـذ خاصـة بـصحة املـرأة، الـيت تـستند إىل         نيو ساوث ويلز حاليا بوضع خط      وتقوم ٦- ١٠
اإلطار االستراتيجي احلايل للنهوض بـصحة املـرأة، فتوجـد لـدى فيكتوريـا اسـتراتيجيتها الثانيـة              
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 اســتكماال الســتراتيجية صــحة املــرأة ورعايتــها ٢٠١٠-٢٠٠٦لــصحة املــرأة ورعايتــها للفتــرة 
 .٢٠٠٦-٢٠٠٢للفترة 

أقامـت حكومـة كـويرت النـد شـبكة           ،)٧٦(مـة  الستعراض عـن خـدمات األمو      واستجابة ٧- ١٠
وسـتكون  . من العيادات اخلاصة باألمومة وحديثي الوالدة ووحدة لألمومة على نطـاق الواليـة            

الــشبكة مــسؤولة عــن اختــاذ وتنفيــذ مبــادرات علــى نطــاق الواليــة، ووضــع مؤشــرات سياســية   
ــة    ــسالمة، وحتــسني ختطــيط اخلــدمات الطبي ــة  ، افتت٢٠٠٧ويف عــام . للجــودة وال حــت حكوم

 العاصـمة  إقلـيم وتقوم حكومة .  الشمايل مركز توليد جديدا يف مستشفى دارون امللكي  اإلقليم
األسترالية بإنشاء مستـشفى جديـدا للنـساء واألطفـال، سيـضم وحـدة للرعايـة املكثفـة حلـديثي                    

ويتنـاول إطـار الـسياسات اخلاصـة حبكومـة          . الوالدة، ووحدة لطب األطفـال ووحـدة لألمومـة        
، خططـا   " العمل معـا علـى نطـاق أسـتراليا الغربيـة           -حتسني خدمات األمومة    : " الغربية لياأسترا

لتطوير املزيد من خدمات الرعاية اجملتمعية، مبا يف ذلك إنـشاء مراكـز توليـد جديـدة، والتوسـع        
 .يف أماكن الوالدة املرتلية اليت متوهلا احلكومة

  
  نظام الرعاية الصحية يف أستراليا

راليا نظام للرعايـة الـصحية يـشارك فيـه كـل مـن القطـاع العـام والقطـاع                 يف أست  يوجد ٨- ١٠
والسمة الرئيسية هلذا النظام تتمثـل يف التـأمني الـصحي العـام املمـول مـن الـضرائب يف              . اخلاص

ــة    ــة الطبيـ ــة الرعايـ ــار خطـ ــة     )٧٧()Medicare(إطـ ــدمات الطبيـ ــى اخلـ ــصول علـ ــيح احلـ ــيت تتـ الـ
ــال    ــع، والع ــة للجمي ــصيدالنية املدعم ــور    وال ــن اجلمه ــشفيات للمرضــى م ويف . ج اجملــاين باملست

فبإمكـاهنم  . أستراليا يوجـد لـدى املمارسـني الطبـيني خيـاران للمحاسـبة علـى اخلـدمات الطبيـة                  
". الفـواتري اجملمعــة "بإمكـاهنم حماسـبة خطــة الرعايـة الطبيـة بطريقـة        أوحماسـبة املرضـى مباشـرة،   

 اجملمعة كأسلوب للمحاسبة نظـري خدماتـه، يقـدم          وإذا وافق املمارس الطيب على طريقة الفواتري      
يثبت حقهم يف احلصول علـى مزايـا خطـة الرعايـة الطبيـة، والـذي يوافـق                    ما املرضى للممارس 

أو أي  (يـستطيع املمـارس       وال .يقدمـه مـن خـدمات       مـا  على خطة سداد أتعابـه بالكامـل نظـري        
اعد النظـام الـصحي     ويـس . فرض أي رسم إضايف نظـري هـذه اخلدمـة         ) شركة أخرى   أو شخص

اخلاص األشـخاص الـذين خيتـارون التـأمني الـصحي اخلـاص مبـا يف ذلـك العـالج باملستـشفيات                    
كمرضى خـصوصيني مـع إمكانيـة احلـصول علـى خـدمات عـالج األسـنان وخـدمات الرعايـة                     

وللحصول على مزيد مـن املعلومـات عـن نظـام الرعايـة الـصحية يف أسـتراليا،                  . الصحية األولية 
ــر الفقـــ  ــشتركة  يف ٥١١ إىل ٥٠٨رات انظـ ــية املـ ــة األساسـ ــران الوثيقـ ــتراليا، حزيـ ــه / ألسـ يونيـ

٢٠٠٦. 
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  صحة املرأة يف أستراليا    
، زاد اإلنفــاق الــصحي للفــرد يف أســتراليا  ٢٠٠٥  و٢٠٠٠بــني عــامي   مــايف الفتــرة ٩- ١٠

 ةطفيفـ  سنويا يف املتوسط، وهو معـدل زيـادة يقـل بدرجـة     املائة يف ٤,٥بالقيمة احلقيقية بنسبة  
 .يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )٧٨( يف املتوسطاملائة يف ٥عن نسبة 

 سـنة،   ٨١,١، بلغ العمر املتوقع عند الوالدة يف أستراليا بشكل عام           ٢٠٠٦ويف عام    ١٠- ١٠
ــصادي       ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــامني عــن املتوســط يف منظم ــادة ع ــدى . أي بزي ول

، وسويـسرا،  اليابـان بع أعلى عمر متوقع بني البلدان األعـضاء يف هـذه املنظمـة، بعـد       أستراليا را 
 ٢٠٠٦ إىل   ٢٠٠٤وكان العمـر املتوقـع بالنـسبة للطفلـة املولـودة يف الفتـرة مـن                  .)٧٩(وأيسلندا

ــالغ   ٨٣,٥يبلــغ  وزاد العمــر املتوقــع  .)٨٠( ســنة لــألوالد٧٨,٧ ســنة مقابــل العمــر املتوقــع والب
 سـنوات منـذ عـام       ٩,١، مبعـدل    ١٩٩٦ إىل عـام     ١٩٩٤ سنوات من عـام      ٢,٤لإلناث مبعدل   

٨١(١٩٧٦(. 

صـحتهن  ) املائـة  يف ٨٤,٥(، وصف معظم األسـتراليات      ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفترة    ١١- ١٠
وجمموعــات األمــراض الرئيــسية الــيت متثــل العــبء   .)٨٢(جيــدة  أوجيــدة جــدا،  أوبأهنــا ممتــازة،

 ن فقـدان احليـاة بـسبب الوفيـات املبكـرة          بـصرف النظـر عـ     (األكرب مـن األمـراض لـدى اإلنـاث          
ــة  أو ــة/العــيش بــصحة معتل ــب،   ٢٠٠٣يف عــام ) إعاق ــسرطانية، ومــرض القل  هــي األمــراض ال

واالضطرابات العقلية، واضطراب اجلهاز العصيب واجلهاز احلسي، واألمراض التنفـسية املزمنـة،       
 مخس أسـتراليات تعـاين       واحدة بني كل   امرأةومن املقدر أن     .)٨٣(والسكر، واألمراض اهليكلية  

 .)٨٤( عاما٦٥من اإلعاقة وأن معدالت اإلعاقة أعلى بالنسبة للمرأة منها للرجل بعد سن 

وخطر وفيات األمومـة أثنـاء احلمـل وبعـد سـتة أسـابيع مـن الـوالدة ضـئيل للغايـة يف                    ١٢- ١٠
 كان عدد وفيـات األمومـة علـى املـستوى الـوطين             ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٣ففي الفترة من    . أستراليا
غـري أن معـدالت وفيـات األمومـة بـني الـسكان األصـليني تزيـد مـرتني                .)٨٥( وفاة ٦٥تراليا  ألس

 مــن ١٠٠ ٠٠٠ وفــاة لكــل ٢١,٥وكانــت هنــاك . ونــصف عنــها بالنــسبة للنــساء األخريــات 
 مــــن النــــساء ١٠٠ ٠٠٠ يف كــــل ٧,٩نــــساء الــــسكان األصــــليني أثنــــاء الــــوالدة، مقابــــل  

 .)٨٦(األخريات
  

  تجمموعات النساء احملروما
  النساء من السكان األصليني

تشارك احلكومة األسترالية قلق اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة والـذي            ١٣- ١٠
 بــشأن اخنفــاض متوســط العمــر  ٢٠٠٦ مــن تعليقاهتــا اخلتامــة عــام  ٣٠أعربــت عنــه يف الفقــرة 
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ألصــلية هــو والعمــر املتوقــع عنــد الــوالدة لنــساء الــشعوب ا  . املتوقــع لنــساء الــشعوب األصــلية 
ــلية   ٦٤,٨ ــشعوب األصـ ــال الـ ــسبة لرجـ ــنة؛ وبالنـ ــنة٥٩,٤ سـ ــة  .)٨٧( سـ -٢٠٠٨ويف ميزانيـ
 مليــون دوالر لــسد فجــوة الــسبعة عــشر  ٣٣٤,٨، التزمــت احلكومــة األســترالية مببلــغ  ٢٠٠٩

عاما يف العمر املتوقع بني األستراليني األصليني وغري األصليني خالل جيـل واحـد، مبـا يف ذلـك        
 .والر إضافية خلدمات صحة األم والطفل مليون د١٠١,٥

 علـى   ٢٠٠٨يوليـه   / متـوز  ٣وفضال عن هذا، وافـق جملـس احلكومـات األسـترالية يف              ١٤- ١٠
بعـده لتحقيـق      ومـا  استمرار مجيع احلكومـات يف املـشاركة وبـذل اجلهـود خـالل العقـد القـادم                

. األصـليني بالنسبة للـسكان    ) يف الصحة، واإلسكان، والتعليم، والعمل    ( سد الفجوات    أهداف
وكخطوة أوىل، وافق جملس احلكومات األسترالية من حيث املبدأ على شـراكة وطنيـة بتمويـل                

 مليــون دوالر علــى مــدى ســت ســنوات لتلبيــة احتياجــات أطفــال  ٥٤٧,٢مــشترك يبلــغ حنــو 
وستشمل الـشراكة الوطنيـة املزيـد مـن التمويـل لتحـسني             . السكان األصليني يف سنواهتم األوىل    

 .ل الوالدة لألمهات من السكان األصلينيقب  مارعاية

، أنشأت احلكومة األسترالية اجمللس الـوطين للتكـافؤ الـصحي           ٢٠٠٨يوليه  /ويف متوز  ١٥- ١٠
 بالـصحة للسكان األصليني، الذي سيقدم املشورة للحكومة بشأن وضع ورصد أهداف تتعلـق   
ملرتفعــة وأهــداف صــممت للمــساعدة علــى ســد الفجــوة يف العمــر املتوقــع وخفــض املعــدالت ا
 .بصورة غري مقبولة لوفيات األطفال بني السكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس

وطلبت احلكومة من اجمللس، كأولويـة أوىل، أن ينظـر يف مـسائل تطـوير قـوة العمـل                    ١٦- ١٠
 . توصيات تتعلق بتطوير قوة العمل واالستدامةوقدمت

ا قيــادة وطنيــة يف وســيوفر اجمللــس الــوطين للتكــافؤ الــصحي للــسكان األصــليني أيــض  ١٧- ١٠
االستجابة اللتزام احلكومة بـسد الفجـوة اخلاصـة حبرمـان الـسكان األصـليني عـن طريـق تقـدمي                     

ــة ومــستدامة للــسكان     إىلاملــشورة   احلكومــة للعمــل مــن أجــل تقــدمي خــدمات صــحية متكافئ
  .األصليني يف أستراليا

ــرة  ١٨- ١٠ ــاد ٢٠٠٥-٢٠٠٤ويف الفت ــة يف ٢٦، أف ــسكان األصــلي  املائ ــساء ال ــأن  مــن ن ني ب
 من نـساء الـسكان األصـليني عـن مواجهـة      املائة يف ٨٥وأفاد  .)٨٨(هزيلة  أوصحتهن إما عادية  

ــل        ــل، مقاب ــى األق ــة األجــل عل ــة صــحية واحــدة طويل ــة يف ٧٧حال ــسكان   املائ ــن رجــال ال  م
ــة مــع النــساء مــن غــري الــسكان األصــليني، فــان نــساء الــسكان األصــليني     . األصــليني وباملقارن

ر مــرات ألمــراض الكلــى، وأكثــر أربــع مــرات ألمــراض الــسكر وارتفــاع   يتعرضــن أكثــر عــش
 .مستويات السكر، وأكثر مرتني ملرض الربو من النساء األخريات
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بالغة مـن     أو واملرأة من السكان األصليني هي اليت حيتمل أن تتعرض ملستويات عالية           ١٩- ١٠
 مقابـــل  ئـــةاملا يف ٣٢(االضـــطرابات النفـــسية أكثـــر مـــن الرجـــل مـــن الـــسكان األصـــليني        

وبعد التكيف مع العمر، فـان املـرأة مـن الـسكان األصـليني هـي الـيت حيتمـل أن                     ). املائة يف ٢١
ــر مــرتني مــن املــرأة مــن غــري الــسكان        تتعــرض ملــستويات بالغــة مــن االضــطراب النفــسي أكث

 .األصليني

، وقعــت احلكومــة األســترالية وممثلــون عــن الــسكان      ٢٠٠٨مــارس / آذار٢٠ويف  ٢٠- ١٠
ن جزر مضيق توريس بيان نوايا للعمل معا من أجل حتقيق املـساواة يف الوضـع     األصليني وسكا 

الصحي والعمر املتوقع بني السكان األصـليني واألسـتراليني مـن غـري الـسكان األصـليني حبلـول                   
 .٢٠٣٠عام 

ــصحي        ٢١- ١٠ ــى حتــسني الوضــع ال ــساعد عل ــيت ست ــة، ال ــصحية احلالي ــادرات ال ــشمل املب وت
 :يلي  ماني للسكان األصلياملتوقعوالعمر 

 لتحـسني جـودة وتـوافر خـدمات الرعايـة الـصحية             -" الصحة من أجل احلياة   "برنامج    •  
  للطفل واألم والوقاية من األمراض املزمنة والكشف عنها ومعاجلتها

 -" بدايــة متكافئــة يف حيــاة أطفــال الــسكان األصــليني: التوجيهــات اجلديــدة"برنــامج   •  
ألصـليني وأمهـاهتم عـن طريـق احلـصول علـى            لتحسني صحة وتعلـيم أطفـال الـسكان ا        

خدمات شاملة لرعايـة األم والطفـل، وبـرامج ملعاجلـة احلمـى الروماتيزميـة، ومـساعدة                 
نساء السكان األصليني ونساء املناطق النائية احملتاجـات للـسفر إىل مراكـز إقليميـة مـن                 

  أجل الوالدة
ــدة لألمهــات واألطفــال  "برنــامج   •   ــساء   لتحــسني فــ -" توجيهــات جدي رص حــصول ن

السكان األصـليني علـى الرعايـة قبـل الـوالدة وبعـدها وحتـسني صـحة أطفـال الـسكان                    
  األصليني

ــامج   •   ــسكان األصــليني     - Health@Home Plusبرن ــال ال ــاه أطف  لتحــسني صــحة ورف
  وأسرهم عن طريق برنامج الزيارات املرتلية اليت تقوم هبا املمرضات

 ملتابعـة التحـسينات     - ٢٠٠٩-٢٠٠٤ والنفسية للفترة    استراتيجية الرعاية االجتماعية    •  
  يف الصحة العقلية للسكان األصليني ورعايتهم االجتماعية والنفسية

 مليـون دوالر خلطـة وطنيـة لتـدريب قـوة عمـل يف اجملـال                 ١٩استثمار مببلـغ يزيـد عـن          •  
يف  لتشجيع املزيد من السكان األصليني علـى العمـل           -الصحي بني السكان األصليني     

  .قطاع الصحة
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ــة     ٢٢- ١٠ ــاليم أيـــضا الكـــثري مـــن اخلـــدمات لتلبيـ وقـــد نفـــذت حكومـــات الواليـــات واألقـ
 : الصحية لنساء السكان األصليني، مثلاالحتياجات

نفــذت حكومـــة نيـــو ســـاوث ويلـــز اســتراتيجية صـــحية ألمهـــات وأطفـــال الـــسكان     •  
  .األصليني وبرنامج خدمات التوليد البديلة

  .)٨٩(نامج خدمات األمهات الكورينيتدير حكومة فيكتوريا بر  •  
نفذت حكومة كويرت الند جمموعة برامج صحية جديدة للسكان األصـليني، ومبـادرة               •  

  .اليت تركز على نساء السكان األصليني يف املناطق الريفية والنائية" املرأة الصحية"
 الــشمايل بتوظيــف ممرضــات وعــامالت صــحيات مــن الــسكان  اإلقلــيمتقــوم حكومــة   •  

ــدا ناجحــا قبــل     األ ــا جدي ــدير برناجمــا تثقيفي صــليني كموجهــات صــحيات للمــرأة، وت
  ".مرأة قوية، أطفال أقوياء، ثقافة قوية"الوالدة بعنوان 

تقوم حكومـة جنـوب أسـتراليا بتطـوير خـدمات أمومـة مناسـبة ثقافيـا لنـساء الـسكان                       •  
ناسـبة ثقافيـا قبـل    األصليني وخدمات تثقيفية قبل الوالدة لزيادة احلـصول علـى ثقافـة م       

  .الوالدة
تدير حكومة أستراليا الغربية شبكة حبوث كانونغا لتحسني النتائج بالنسبة لطائفة مـن               •  

 واالحتــرامالقــضايا تبــدأ مــن التــشوه اجلنــيين بــسبب تعــاطي الكحــول إىل عــزة الــنفس 
وأجــري استقــصاء شــامل عــن صــحة أطفــال الــسكان       . الــذايت للــسكان األصــليني  

أســتراليا الغربيــة حلــل طائفــة معقــدة مــن العوامــل الــيت تــؤثر علــى صــحة  األصــليني يف 
  .أطفال السكان األصليني ورعايتهم يف الوالية

  
  املرأة يف املناطق الريفية والنائية

كما يزداد التباعـد اجلغـرايف، تـزداد أيـضا معـدالت الوفيـات واحلـاالت املرضـية بـني                     ٢٣- ١٠
 . أستراليايفالنساء 

، استكملت احلكومة األسترالية مراجعـة أوجـه القـصور يف           ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط  ٢٤- ١٠
 احلكومة نتـائج    موستستخد.  يف قطاع الصحة باملناطق الريفية واإلقليمية يف أستراليا        العملقوة  

 .املراجعة لتوجيه طرق حتسني اخلدمات الصحية يف املناطق الريفية

بء املـرض الثقيـل     ويتصدى برنامج املساعدة اخلـاص بالتوعيـة الطبيـة املتخصـصة لعـ             ٢٥- ١٠
نــسبيا يف اجملتمعــات الريفيــة والنائيــة عــن طريــق ختفــيض قــوائم انتظــار املرضــى للحــصول علــى 

ويسافر عدد من األخصائيني إىل املنـاطق الريفيـة والنائيـة لتقـدمي اخلـدمات يف جمـاالت                  . العالج
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، ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـرة    . اخلصوبة، والصحة اجلنسية، واألمراض النسائية العامة، والتوليد      
 دوالر هلذه األنواع من اخلدمات يف مجيع الواليـات ويف اإلقلـيم   ٩٧٠ ٠٠٠خصص أكثر من  

 يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة واملعزولـة          امرأة ٩ ١٠٠وقد أتاح هذا التمويل ألكثر من       . الشمايل
 .استشارة أحد األخصائيني

 للمـرأة الريفيـة، وتقـدم        احلكومة األسترالية متويل خدمـة املمارسـات العامـة         وتواصل ٢٦- ١٠
 إىل ٢٠٠٨-٢٠٠٧ مليـــون دوالر علـــى مـــدى أربـــع ســـنوات مـــن الفتـــرة   ٢٤٧أكثـــر مـــن 

ــسالح اجلــوي امللكــي   ٢٠١١-٢٠١٠ ــاء ال ــدائرة أطب ــصحية    .  ل ــة ال ــشمل خــدمات الرعاي وت
األولية واجملتمعية الـيت تقـدمها دائـرة أطبـاء الـسالح اجلـوي امللكـي للمـرأة الـدعم قبـل الـوالدة                        

 وفحــص عنــق الــرحم والثــدي واجللــد، ونــصائح تنظــيم األســرة، وخــدمات الرعايــة    وبعــدها،
 .الصحية واملشورة وصحة الطفل، مثل برامج التحصني

، حصل مشروع األخـصائيني الـصحيني الـريفيني يف التوليـد البـديل              ٢٠٠٨ويف عام    ٢٧- ١٠
ة يف   مليـون دوالر علـى مـدى ثـالث سـنوات حلـصول املـرأ               ٥,٩ يف التمويل بلغـت      زيادةعلى  

 .املناطق الريفية على فرص أكرب للرعاية التوليدية اجليدة

وتكفل حكومة اإلقليم الشمايل للنساء احلوامل يف املناطق النائية احلصول على دعـم              ٢٨- ١٠
من موظفي الرعاية الصحية األولية يف جمتمعاهتن عن طريـق املمارسـني الطبـيني الزائـرين وعـدد                  

وهناك برامج مثل مشروع مـساعدة املرضـى عـن          . لنائيةمن القابالت املتخصصات يف املناطق ا     
. السفر تسمح للمرضى من املناطق النائية باحلصول على الرعاية الـصحية الطارئـة واملتخصـصة       

كما أن التخصص يف الطب ومظاهر التقـدم املـستمرة يف املعـدات والتكنولوجيـا احلديثـة أدت                  
 .إىل وجود مرافق مركزية تعمل من مراكز رئيسية

نفذت نيو ساوث ويلز مبادرات يف إطـار خطـة الـصحة الريفيـة لنيـو سـاوث ويلـز                    و ٢٩- ١٠
اليت كان هلا أثر اجيايب علـى حيـاة كـثري مـن النـساء، مـع تـوفري املزيـد مـن اخلـدمات اآلن علـى                 
ــاطق الــيت يعــيش فيهــا الــسكان، مبــا يف ذلــك اخلــدمات املتخصــصة يف املراكــز        ــة مــن املن مقرب

ويعـد مـشروع الرعايـة الريفيـة قبـل الـوالدة            .  يف السابق للمدن فقـط     اإلقليمية اليت كانت تتاح   
مبادرة جديدة للنساء احلوامل الاليت يعشن يف مناطق ريفية ونائية، ويقـدم الرعايـة اجملانيـة قبـل                  
الوالدة للنساء احلوامل ضمن ترتيبات رعاية مشتركة بني أطباء التوليـد واملمارسـني العمـوميني               

 .والقابالت

حكومــة كــويرت النــد بتحــسني فــرص احلــصول علــى املعلومــات واخلــدمات   وتلتــزم  ٣٠- ١٠
 . نائيةجمتمعاتالصحية للمرأة الريفية، مبا يف ذلك نساء السكان األصليني املقيمات يف 
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ويف إطار الربنـامج الـصحي للنـساء مـن املنـاطق الريفيـة والنائيـة، الـذي تـديره دائـرة                       ٣١- ١٠
ام زائر خدمات للنساء يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة           أطباء السالح اجلوي امللكي، يقدم ممارس ع      

 جمتمعا حمليـا باملنـاطق الريفيـة والنائيـة يف كـويرت النـد               ٧٢كما ميكن للنساء يف     . يف كويرت الند  
 الـصحيات املتـنقالت     املمرضـات وتقـدم دائـرة     . الوصول إىل العيـادات الـصحية اخلاصـة بـاملرأة         

ة فحـص عنـق الـرحم للنـساء املقيمـات يف املنـاطق              طائفة من اخلـدمات الـصحية للمـرأة، خاصـ         
وتتعلق جماالت العمـل احلاليـة يف قطـاع الـصحة يف كـويرت النـد               . الريفية والنائية يف كويرت الند    

بتحسني خـدمات األمومـة، مبـا يف ذلـك التخطـيط لتقـدمي خـدمات توعيـة متنقلـة قبـل الـوالدة                     
 .وبعدها

 أسـتراليا بزيـارات توعيـة للمنـاطق الريفيـة           وتقوم دائرة املعلومات النسائية يف جنوب      ٣٢- ١٠
ــات       ــساء الريفي ــات، وتــصل بــني الن لاللتقــاء مبقــدمي اخلــدمات واملمرضــات الــصحيات الريفي
ومقدمي اخلدمات عن طريق خطها اهلاتفي اإلعالمـي اجملـاين، وتـوفر مراكـز إعالميـة، وتـوزع                  

قدم دائـرة اإلرشـاد اهلـاتفي للمـرأة         وت. املعلومات عن حمو األمية املالية والعنف املرتيل واألسري       
ــة معلومــات ســرية،   ، واإلرشــاد اهلــاتفي للمــرأة الــيت تعــيش خــارج املنــاطق    واإلحــاالتالريفي

 .احلضرية

وتعد دائرة الـصحة الريفيـة يف أسـتراليا الغربيـة أكـرب دائـرة صـحية حمليـة يف الواليـة،                       ٣٣- ١٠
 ٢,٥٥بلــغ مــساحتها حنــو فهــي تقــوم خبدمــة منطقــة ت. وأكــرب نظــام صــحي ريفــي يف أســتراليا

 ٤٤ ٩٠٠ نـسمة مـن الـسكان اإلقليمـيني، مـن بينـهم              ٤٥٤ ٠٠٠مليون كيلومتر مربع، تضم     
 .من السكان األصليني

  
  املرأة املهاجرة

ــدة      ٣٤- ١٠ ــصحية الفري ــشاكلهن ال ــن م ــتراليا ومعه ــاجرات إىل أس ــأيت امله ــد وجــدت  . ت فق
صـحة الـسكان املولـودين      البحوث أن معظم املهاجرات يتمتعن بصحة جيدة علـى األقـل مثـل              

تكــون لــدى الــسكان املهــاجرين معــدالت وفيــات    مــاوغالبــا. تكــن أفــضل  مليف أســتراليا إن
 أقــل، وكــذلك معــدالت أقــل مــن حيــث اإلعاقــة وعوامــل اخلطــر املرتبطــة بأســلوب    واعــتالل
 .)٩٠(احلياة

، وهــو "الــشريك اجملتمعــي"، وضــعت احلكومــة األســترالية برنــامج  ٢٠٠٤ويف عــام  ٣٥- ١٠
 مليـون   ٢٣ج لرعاية املسنني يف اجملتمعـات املتنوعـة ثقافيـا ولغويـا يف أسـتراليا، وهـو يـوفر                    برنام

ويقــيم الربنــامج صــالت بــني الــسكان مــن اجملتمعــات احملليــة  . دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات
ويـــساعد مقـــدمي خـــدمات الرعايـــة للمـــسنني علـــى فهـــم احتياجـــات كبـــار الـــسن يف هـــذه   

 .اجملتمعات
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لواليـــات واألقـــاليم طائفـــة مـــن الـــربامج واخلـــدمات الـــصحية   وتقـــدم حكومـــات ا ٣٦- ١٠
ومتول حكومة تسمانيا الربنـامج الـصحي اجملتمعـي الثنـائي الثقافـات،             . للمهاجرات والالجئات 

 مـن  وغريهـا الذي يعاجل املشاكل الصحية اليت تؤثر علـى الالجـئني، مبـا يف ذلـك ختـان اإلنـاث            
ــضارة   ــة ال ــادا . املمارســات التقليدي ــاك عي ــسمانيا لــدعم     وهن ــوب ت ت لالجــئني يف مشــال وجن

وقامـت حكومـة تـسمانيا      . الوافدين اجلدد، وموظفو اتـصال يعملـون يف املستـشفيات الرئيـسية           
أيضا بدعم مشاريع تعليمية لشباب املهاجرين تركز على التعريف حبقوقهم ومـسؤولياهتم فيمـا              

 .يتعلق بالصحة والعالقات اجلنسية

ويال لـدائرة صـحة الالجـئني يف كـويرت النـد، والـيت       وقـدمت حكومـة كـويرت النـد متـ      ٣٧- ١٠
وسـتقدم الـدائرة خـدمات صـحية منـسقة علـى         .  بـست عيـادات صـحية      ٢٠٠٨ستبدأ يف عـام     

 طريــق وعــن. ية خاصــة، وطــاليب اللجــوءإنــسانمــستوى الواليــة لالجــئني، والوافــدين ألســباب 
ا منحـا لعـدد مـن املنظمـات     برنامج املساعدة املتعددة الثقافات، تقدم حكومة كويرت النـد أيـض   

ــاجرات         ــصحية للمهـ ــات الـ ــة االحتياجـ ــة لتلبيـ ــشاريع حديثـ ــها مـ ــن بينـ ــشاريع مـ ــة ملـ اجملتمعيـ
والالجئات، ودعم أسر الالجئني األفريقيني، وحلقات دراسية عن ختان اإلناث، وعن العنـف             

 .ضد املرأة، ووضع كتيب إعالمي للنساء القادمات من كمبوديا وجزر كوك

اجعــة ســنوية للخــدمات أجرهتــا حكومــة نيــو ســاوث ويلــز يف الفتــرة    وتــبني مــن مر ٣٨- ١٠
ــة      ٤٥,٧ أن ٢٠٠٧-٢٠٠٦ ــة موجهـ ــحية خاصـ ــدمات صـ ــى خـ ــت علـ ــون دوالر أنفقـ  مليـ

ــات ــةللمجتمع ــشفوية اخلاصــة بالرعايــة       .  العرقي ــرة الترمجــة ال ــدمت دائ ــرة نفــسها، ق ويف الفت
 . فرصة خدمة معظمها للنساء٤١٢ ٤٧٧الصحية يف نيو ساوث ويلز 

  
  املرأة املعاقة

ــة       ٣٩- ١٠ ــة يف حــاالت اإلعاق جيــري مكتــب اإلحــصاءات األســترايل مــسحا ملقــدمي الرعاي
ــنوات  وجيمـــع . ٢٠٠٣وقـــد أجـــري آخـــر استقـــصاء يف عـــام  . والـــشيخوخة كـــل مخـــس سـ

، ) عامــا فــأكثر٦٠مــن ســن (االستقــصاء معلومــات عــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة، واملــسنني  
 .)٩١(شخص ذي إعاقة  أوواألشخاص الذين يقومون برعاية شخص آخر

 مــن املائــة يف ٢٠( مليــون أســترايل ٣,٩وبنــاء علــى نتــائج االستقــصاء، كــان لــدى   ٤٠- ١٠
اإلصابات يف مقدمـة      أو وكانت احلوادث . ٢٠٠٣شكل من أشكال اإلعاقة يف عام       ) السكان

األسـباب    أواالعـتالل   أو؛ وكـان املـرض  )املائـة  يف ١٨(األسباب املعروفة لإلعاقة بني الذكور    
وكان الرجال هـم األكثـر احتمـاال       ). املائة يف ١٦(وراثية يف مقدمة األسباب بالنسبة لإلناث       ال

 ).املائة يف ٦ مقابل املائة يف ١٥(لإلصابة باإلعاقة بسبب العمل من اإلناث 
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  املسنات
فعنـد سـن   . استجابة لتقدم السكان يف السن، تلتزم أسـتراليا بتحـسني صـحة املـسنني       ٤١- ١٠

 .)٩٢( عامــا٨٦,٤كــن اآلن توقــع أن تعــيش املــرأة األســترالية حــىت ســن     والــستني، مياخلامــسة
 مــن املائــة مــن الزيــادة يف العمــر املتوقــع لإلنــاث يقــدر بأهنــا ترجــع إىل العــيش   ٩٠وأكثــر مــن 

  مـن الزيـادة الـيت تعـزى إىل العـيش مـع حـاالت عجـز شـديدة             املائـة  يف ٥٨بإعاقة، مبا يف ذلك     
 ٩٣.خطرية أو

الــسببني ) وخاصــة الــسكتة( التــاجي واألمــراض الدماغيــة وكانــت أمــراض الــشريان ٤٢- ١٠
 مــن مجيــع الوفيــات بــني املــسنني واملــسنات يف عــام  املائــة يف ٣٠ للوفــاة، ومتثــل حنــو الرئيــسني
 .)٩٤(وتعد هذه األمراض أيضا من األسباب الرئيسية لإلعاقة بني األستراليني املسنني. ٢٠٠٥

ة باليــني دوالر ملكافحــة األمــراض  وتنفــق احلكومــة األســترالية كــل عــام حنــو مخــس    ٤٣- ١٠
الدماغية، معظمها عن طريق خطة مزايـا الرعايـة الطبيـة وخطـة املزايـا الـصيدالنية، وأيـضا مـن                     

 .خالل طائفة واسعة من الربامج األخرى، مثل اجمللس الوطين للصحة والبحوث الطبية

املـسنات  ومتول حكومة إقليم العاصمة األسـترالية بـرامج جمتمعيـة لتحـسني مـشاركة                ٤٤- ١٠
 .يف النشاط البدين للحد من أخطار املشاكل الصحية

  
  القضايا الصحية للمرأة األسترالية

   قبل الوالدة وبعدهااالكتئاب
تتعرض أسترالية واحدة بني كل عشر أسـتراليات لالكتئـاب أثنـاء احلمـل، وتتعـرض                 ٤٥- ١٠

وتقــدم . للــوالدةلــه أســترالية واحــدة مــن بــني مخــسة أســتراليات يف األســابيع والــشهور التاليــة  
 مليـون دوالر علـى مـدى مخـس          ٥٥ مبلـغ    ٢٠٠٩-٢٠٠٨احلكومة األسترالية بدءا من الفترة      

 .سنوات لتنفيذ خطة وطنية لالكتئاب املصاحب للوالدة
  

  مقدمو الرعاية
توجــد لــدى أســتراليا بــرامج وطنيــة لفحــص الــسكان تتعلــق بــسرطان الثــدي وعنــق   ٤٦- ١٠

لفحـص  (جملانية للنساء مـن الفئـة العمريـة املـستهدفة           وتقدم خدمات الفحص ا   .  واألمعاء الرحم
وتقـدم خطـة الرعايـة الطبيـة        . وللرجال والنـساء املـشاركني يف فحـص سـرطان األمعـاء           ) الثدي

 .خصومات للتكاليف املرتبطة بفحص عنق الرحم

؛ وهــو أكثــر االزديــادوعــدد النــساء يف أســتراليا املــصابات بــسرطان الثــدي آخــذ يف  ٤٧- ١٠
ويعـد سـرطان   . غـري أن معظـم النـساء يعـشن هبـذا املـرض            . يوعا بني النساء  أشكال السرطان ش  
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 األكثر شيوعا الذي تتعـرض لـه نـساء الـسكان األصـليني، ولكـن معـدل اإلصـابة          املرضالثدي  
 .)٩٥(أقل من معدهلا بالنسبة للسكان غري األصليني

مـن  وكان الكشف املبكر عن طريق الفحص السكاين ومتابعة العالج بـصورة فعالـة           ٤٨- ١٠
وتواصــل احلكومــة  .  الرئيــسية الــيت تــساهم يف اســتمرار احليــاة مــع ســرطان الثــدي       العوامــل

 وهــو" (فحــص الثــدي يف أســتراليا"األســترالية وحكومــات الواليــات واألقــاليم متويــل برنــامج  
 .وتقوم حبمالت للتوعية)  الوطين لفحص الثديالربنامج

 مليــون دوالر ١٢ية مببلــغ ، التزمــت احلكومــة األســترال٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف ميزانيــة  ٤٩- ١٠
 ممرضــة جديــدة لــسرطان الثــدي يف  ٣٠علــى مــدى أربــع ســنوات لتعــيني وتــدريب وتوظيــف  

 مليـون دوالر علـى مـدى أربـع سـنوات            ٣١وخصصت احلكومة أيضا    .  الريفية والنائية  املناطق
  دوالر عن البديل اجلديد للثدي اخلارجي بالنسبة للمـرأة الـيت أجـري       ٤٠٠يصل إىل     ما لسداد

 .هلا استئصال للثدي بسبب السرطان

، استهلت احلكومة األسترالية محلة إعالمية لتحذير املـرأة مـن           ٢٠٠٨ويف أوائل عام     ٥٠- ١٠
وكانت هـذه احلملـة اسـتجابة الستقـصاء أظهـر أن كـثريا مـن النـساء                  .  سرطان املبيض  أعراض

اب الوفيـات يف    جيهلن العالمات التحذيرية لسرطان األمراض النسائية الذي يعد من أكثـر أسـب            
 مليــون دوالر ٥,١، التزمــت احلكومــة األســترالية مببلــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ويف ميزانيــة . أســتراليا

 .على مدى ثالث سنوات للمركز الوطين للسرطانات النسائية

وتواصل احلكومة األسترالية وحكومات الواليـات واألقـاليم متويـل الربنـامج الـوطين               ٥١- ١٠
 بـسرطان نامج، اخنفض عدد احلاالت اجلديـدة لإلصـابة         ومنذ بدء هذا الرب   . لفحص عنق الرحم  

ــة ٧١٨، مت الكــشف عــن ٢٠٠٤ويف عــام . عنــق الــرحم، كمــا اخنفــض معــدل الوفيــات    حال
. ٢٠٠٥ وفــاة يف عــام ٢١٦جديــدة لــسرطان عنــق الــرحم، وتــسبب ســرطان عنــق الــرحم يف 

 بـني   رأةامـ  مليون   ٣,٥، مت تقدمي مسحات حللمة الثدي لنحو        ٢٠٠٦  و ٢٠٠٥وخالل عامي   
 .)٩٦( من مجيع النساء يف هذه الفئة العمريةاملائة يف ٦١ عاما، ميثلن حنو ٦٩  و٢٠سن 

 مليـون   ٧١، مت ختـصيص     ٢٠٠٧أبريـل   /وعلى مدى أربع سنوات ابتـداء مـن نيـسان          ٥٢- ١٠
ــورم   ١٨ إىل ١٢دوالر لتمويــل حتــصني الفتيــات مــن ســن     عامــا بلقــاح الغردزيــل لفــريوس ال

 إىل  ١٨ للنـساء مـن سـن        ٢٠٠٩يونيـه   /الحق يتاح حىت حزيـران    احليلمي البشري، مع برنامج     
وحيمي هذا اللقاح من أخطـر أنـواع فـريوس الـورم احلليمـي البـشري الـيت ميكـن أن                   .  عاما ٢٦

وتواصـل احلكومـة األسـترالية وحكومـات الواليـات واألقـاليم       . تؤدي إىل سرطان عنـق الـرحم   
ي لـضمان الكـشف املبكـر عـن سـرطان عنـق             محلة ترويج ألمهية املسحات املنتظمة حللمة الثـد       

 .)٩٧(الرحم وتشوهات عنق الرحم اليت تسبق اإلصابة بالسرطان
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  الصحة العقلية
تعترف احلكومة األسترالية بأن الصحة العقلية تعد مشكلة رئيسية بالنسبة للمجتمـع              ٥٣- ١٠

 جملـس   ، وافـق  ٢٠٠٦فربايـر   /ويف شباط . األسترايل، وتلتزم بإعادة إصالح نظام الصحة العقلية      
ــة    ــة بــشأن الــصحة العقلي وتقــدم اخلطــة إطــارا  . احلكومــات األســترالية علــى خطــة عمــل وطني

اســتراتيجيا يؤكــد علــى التنــسيق والتعــاون بــني احلكومــات، ومقــدمي اخلــدمات مــن القطــاع    
اخلــاص واملنظمــات غــري احلكوميــة لتنفيــذ نظــام للرعايــة أكثــر اســتمرارا وترابطــا حــىت يتــسىن    

وللحصول على مزيـد مـن   . اض العقلية املشاركة بدرجة أكرب يف اجملتمع   لألشخاص ذوي األمر  
 ٥٥٥ إىل ٥٥٢املعلومات عن مبـادرات الـصحة العقليـة للحكومـة األسـترالية، انظـر الفقـرات                

 .٢٠٠٦يونيه / ألستراليا، حزيرانالوثيقة األساسية املشتركةيف 
  

  األمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي
 املعروفـــة بـــاألمراض املنقولـــة عـــن طريـــق االتـــصال اجلنـــسي يف  تـــشمل اإلصـــابات ٥٤- ١٠

أستراليا، فريوس نقص املناعة البشرية، والسيالن، والزهري املعـدي، واملتـدثرة، وعمومـا، فـان               
 .معدل اإلبالغ عن هذه اإلصابات آخذ يف االزدياد

 يف عـدد    املائـة  يف ٤٣، كانت هنـاك زيـادة بنـسبة         ٢٠٠٧ إىل   ٢٠٠١وخالل الفترة    ٥٥- ١٠
 اجلديدة بفريوس نقص املناعة البشرية يف أستراليا، مـع اسـتخدام بيانـات معدلـة عـن                  اإلصابات

ولـــدى أســتراليا معـــدل إصــابة مـــنخفض بفــريوس نقـــص املناعـــة    . حــاالت اإلبـــالغ املتكــرر  
ــشرية ــون      /الب ــيهم املثلي ــن ف ــسكان، مب ــع ال ــني مجي ــدز ب ــشواذ(اإلي ــاطون  ) ال ــون، واملتع واللواطي

. احلقـن، والنـساء العــامالت يف صـناعة اجلـنس، مقارنـة ببلـدان أخــرى      للمخـدرات عـن طريـق    
 حالـة يف    ٩٨٣ومن بني احلاالت اجلديدة لإلصابة بفريوس نقـص املناعـة البـشرية والـيت بلغـت                 

 . بني النساءاملائة يف ١٧حنو   أو حالة،١٤٠، كانت هناك ٢٠٠٧عام 

 ٢٠٠٢ خالل الفتـرة مـن       ةاملائ يف ٢٩وزاد معدل السكان املصابني بالسيالن بنسبة        ٥٦- ١٠
وكــان . ٢٠٠٧  و٢٠٠٦ تقريبــا بــني عــامي املائــة يف ١١، ولكنــه اخنفــض بنــسبة ٢٠٠٦إىل 

 ٧ ٦٠٤ والـيت بلغـت   ٢٠٠٧ مـن حـاالت اإلصـابة الـيت أبلـغ عنـها يف عـام              املائـة  يف ٣٤قرابة  
 إىل ٢٠٠٤ يف عـام  ٣,١وزادت حاالت اإلصابة بالزهري املعـدي مبعـدل       . النساءحاالت بني   

 من احلـاالت    املائة يف ١١وكان قرابة   .  من السكان  ١٠٠ ٠٠٠ بني كل    ٢٠٠٧ يف عام    ٦,٦
ــة بــني النــساء ١ ٣٧٩املــسجلة والــيت بلغــت   ومــن بــني النــساء، كانــت أعلــى احلــاالت   .  حال

 . عاما٢٩ إىل ٢٠املسجلة لإلصابة بالسيالن بني النساء من سن 
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، حيـث مت  ٢٠٠٧تراليا يف عـام  ويعد مرض املتدثرة من أكثر األمراض شيوعا يف أسـ    ٥٧- ١٠
 مــن الــسكان، ١٠٠ ٠٠٠ لكــل ٢٤٥وكــان معــدل اإلصــابة .  إصــابة٥١ ٨٦٧ عــن اإلبـالغ 
والــشباب، واألشــخاص النــشطون .  عــن العــام الــسابقاملائــة يف ٧ميثــل زيــادة بنــسبة   مــاوهــو

 ونظرا ألن عـدم عـالج مـرض املتـدثرة ميكـن      . جنسيا هم األكثر تعرضا لإلصابة هبذه األمراض      
أن يؤدي إىل فقدان اخلصوبة يف النساء املصابات، فان تزايد اإلصابة هبذا املرض وانتـشاره بـني               

 .)٩٨( عاما يثري قلقا بالغا٢٩ إىل ١٥النساء من سن 

ويسترشد هنج احلكومة األسترالية للوقاية من األمـراض املنقولـة عـن طريـق االتـصال                 ٥٨- ١٠
 املنقولـة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي للفتـرة              باالستراتيجية الوطنيـة ملكافحـة األمـراض       اجلنسي
 .٢٠٠٨وجيري استعراض هذه االستراتيجية يف عام . ٢٠٠٨-٢٠٠٥

  تنظيم األسرة
 متول احلكومـة األسـترالية وحكومـات الواليـات واألقـاليم تنظـيم األسـرة وخـدمات                 ٥٩- ١٠
لواليـات  وتعد حكومات ا  . قبل الوالدة، اليت تقدم بشكل عام نصائح جنسية وإجنابية جمانية          ما

 توجــد حالــةففــي كــل . واألقــاليم مــسؤولة عــن التــشريع املتعلــق بــإجراء عمليــات اإلجهــاض  
وحتترم احلكومـة األسـترالية حـق       . تشريعات خمتلفة تنظم الظروف اليت ميكن عندها إهناء احلمل        

حكومــات الواليــات واألقــاليم يف تطبيــق تــشريعاهتا املتــصلة باختــصاصاهتا، ومل تعلــن عــن أي   
 .تدخل يف تشريعات اإلجهاضخطط لل

واحلاجة إىل إهناء احلمل مسألة ترجع أساسا إىل الرأي الطيب املهـين للممـارس الطـيب                 ٦٠- ١٠
ولـدى األطبـاء التـزام بنـصح املرضـى عـن            . املعين، الذي يعمل وفقا لقوانني الواليات واألقـاليم       

. مبـا يف ذلـك إهنـاء احلمـل         البدنية والعقلية احملتملة اليت قد حتدث نتيجة ألي إجراء طـيب،             اآلثار
والقرار يف النهاية هو قرار املرأة، والذي يتخذ بالتشاور مع ممارسها الطـيب املعـاجل، فيمـا يتعلـق         

 .بإهناء محلها

وجيـري  . وتدرك احلكومة األسترالية النقاش احلايل عن جترمي اإلجهـاض يف فيكتوريـا            ٦١- ١٠
ويف أسـتراليا   . طـروح أمـام الربملـان     حاليا يف فيكتوريا إصالح قانوين بتجـرمي اإلجهـاض وهـو م           

 وأقـر   قانون املدونـة اجلنائيـة     أربعة أقسام من     ١٩٩٨تعديل قانون اإلجهاض لعام     الغربية، ألغى   
 اجلرائم املتعلقة بـإجراء اإلجهـاض ووضـع تـشريعات يف            إللغاء ١٩٩قسما جديدا وهو القسم     

تعـديل حبـاالت اإلجهـاض    ويـسمح هـذا ال  .  لتنظيم إجراء اإلجهاض ١٩١١قانون الصحة لعام    
إذا كانــت املــرأة ســتعاين مــن عواقــب   أوعنــدما تكــون املــرأة قــد أعطــت موافقــة دون معرفــة؛

سـينتج خطـر جـسيم لـصحة املـرأة البدنيـة والعقليـة                أو اجتماعية خطرية؛   أو أسرية  أو شخصية
 .وقد ألغى جترمي اإلجهاض يف إقليم العاصمة األسترالية. يف غري هذه احلالة
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ل احلكومــة األســترالية طائفــة مــن منظمــات ختطــيط األســرة واهليئــات الوطنيــة    ومتــو ٦٢- ١٠
وتكفل خطـة الرعايـة     . لتعزيز خيارات املرأة وحصوهلا على خدمات الصحة اجلنسية واإلجنابية        

 الـصحيني  املمارسـني املـدعم مـن جانـب       أو الطبية حصول مجيع األستراليني على العالج اجملاين      
فرد مستحقا للخـصم الـذي متنحـه خطـة الرعايـة الطبيـة، جيـب تقـدمي              ولكي يصبح ال  . املؤهلني

 .النتيجة وفقا لقانون الوالية واإلقليم

 ملواصـلة تطمـئن بالنـسبة       ال الـيت   أو وميكن للمـرأة الـيت تتعـرض حلمـل غـري مقـصود،             ٦٣- ١٠
طبيـب    أومـن ممـارس عـام    " مـشورة دعـم احلمـل     "احلمل، احلصول على خدمة مدعمة تقدمها       

ويـوفر اخلـط اهلـاتفي الـوطين        . ممرضـة للـصحة العقليـة       أو أخصائي اجتماعي،  و أ نفسي مؤهل، 
.  ساعة يوميا، وسبعة أيام يف األسـبوع       ٢٤لدعم احلوامل النصح املهين وغري املوجه على مدى         

 .وتقدم حكومة أستراليا الغربية أيضا، خدمات مشورة جمانية حلاالت احلمل غري املخططة

تقديريـة أن عـدد حـاالت احلمـل املـستحث يف أسـتراليا عـام                وتبني األرقام الوطنيـة ال     ٦٤- ١٠
وكانـت أعلـى حـاالت اإلجهـاض املـستحث بـني النـساء يف               .  حالة ٨٤ ٠٠٠ بلغ حنو    ٢٠٠٣

وارتفــع .  عامــا١٥ عامــا وأدىن احلــاالت بــني الفتيــات الــاليت تقــل أعمــارهن عــن    ٢٤  و٢٠
 يتـراوح عمرهـا بـني     رأةامـ  ١٠٠٠ بـني كـل      ٢١,٩املعدل التقديري لإلجهـاض املـستحث إىل        

 .)٩٩(١٩٩٦ وقد اخنفض هذا املعدل بصورة منتظمة منذ عام ١٩٩٩ عاما يف عام ٤٥  و١٥

 عـن   أعمـارهن  مولودا ألمهات شابات تقـل       ١٠ ٥٥٢، كان هناك    ٢٠٠٦ويف عام    ٦٥- ١٠
واخنفـضت مواليـد األمهـات املراهقـات،        .  من مجيـع املواليـد     املائة يف ٤ميثل    ما  عاما، وهو  ٢٠

ــسبة مئو ــام    كن ــذ ع ــد، من ــة مــن جممــوع املوالي ــام  .)١٠٠(٢٠٠٣ي ، كــان معــدل  ٢٠٠٦ويف ع
خصوبة املراهقات من السكان األصليني أعلى مخس مرات من معـدل خـصوبة املراهقـات مـن                 

 .)١٠١(غري السكان األصليني

، أخـرى واستجابة الرتفاع معدالت احلمـل بـني املراهقـات مقارنـة مبنـاطق أسـترالية                 ٦٦- ١٠
ادرة مشتركة بني عدة وكاالت للوقاية من محـل املراهقـات، بعنـوان    مولت حكومة تسمانيا مب 

ــارات " ــد اخلي ــة،       " حتدي ــشابات عــن احلمــل، والعالق ــادة وعــي ال ــادرة إىل زي ــذه املب وهتــدف ه
 .والرعاية األبوية

 يف أســتراليا، ولكــن ميكــن RU 486ولــيس هنــاك تــصريح بتــسويق عقــار اإلجهــاض  ٦٧- ١٠
 طبيبـــا ٣٣، أعطيـــت املوافقـــة لنحـــو ٢٠٠٦بريـــل أ/ومنـــذ نيـــسان. لألطبـــاء وصـــفه وتقدميـــه

الستخدام هـذا العقـار كوصـفات مـسموح هبـا رهنـا بقـانون الواليـة واإلقلـيم وطبقـا لـشروط                       
صارمة، مبا يف ذلك مراقبة الترخيص بصورة وثيقة من جانـب جلنـة األخالقيـات يف املستـشفى                  

مـن تـسجيل    )١٠٢(األسـترالية وقبـل أن تـتمكن هيئـة الـسلع العالجيـة         . الذي يعمل فيه املمـارس    
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ــا مــن الــشخص املعــين وأن تقــيم هــذا       ــة، جيــب أن تتلقــى طلب ــادة معين دواء لالســتخدام يف عي
ــه  ــسجيل العقــار   . الطلــب وتوافــق علي ــة أي طلبــات لت  . يف أســترالياRU 486ومل تتلــق الوكال

طــرف آخــر لتقــدمي طلــب للتــسجيل يف    أوتــستطيع الوكالــة إرغــام جهــة صــانعة لألدويــة  وال
 .أستراليا

  
  )اخلتان(جدع األعضاء اجلنسية لإلناث 

وللحصول على معلومـات عـن ختـان اإلنـاث،          . يعد ختان اإلناث جرمية يف أستراليا      ٦٨- ١٠
 .٢١-٧ إىل ١٩-٧انظر الفقرات 
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  املشاركة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة   - ١١  
. جتماعيـة واالقتـصادية  املرأة يف أستراليا هلا حرية املشاركة يف كافـة جوانـب احليـاة اال        ١- ١١

البقاء يف املرتل لرعايـة أفـراد         أو  األستراليني يف العمل   اآلباءوحتترم احلكومة األسترالية خيارات     
وتلتــزم احلكومــة أيــضا .  وتقــدر أســتراليا وتــدعم العمــل بــدون أجــر وأدوار الرعايــة -األســرة 
ــة ــادة مــشاركتها يف قــوة العمــل      بإتاح ــى مزيــد مــن    ولل.  الفرصــة أمــام املــرأة لزي حــصول عل

 .٦٥-٩ إىل ١-٩ تالفقرااملعلومات عن املشاركة االقتصادية للمرأة، انظر 

وال يزال الرجل واملرأة يف أستراليا يتمتعان حبقوق متساوية يف احلصول على القـروض               ٢- ١١
تقدمـه    مـا  ويعتمـد احلـصول علـى     . املصرفية، والرهونات، واألشـكال األخـرى لالئتمـان املـايل         

ترالية مـن دعـم للـدخل ومـساعدة ماليـة علـى الظـروف الشخـصية، ولـيس علـى                     احلكومة األس 
 .أساس نوع اجلنس

  
  العمل بدون أجر وأثره على املشاركة االقتصادية واالجتماعية

 األسترايل مرة أخرى، منذ تقرير أستراليا األخري عـن االتفاقيـة            اإلحصاءاتقام مكتب    ٣- ١١
لنتــائج أن عــدم التكــافؤ بــني اجلنــسني يف  وأظهــرت ا. ، باســتخدام االستقــصاء٢٠٠٣يف عــام 

 وقـد تغـري مـدى عـدم التكـافؤ بـصورة             ٢٠٠٦العمل بدون أجر يف أستراليا ظل سائدا يف عام          
وللحصول على مزيد من املعلومات عن الوقت الـذي يقـضيه            .)١٠٣(طفيفة للغاية مبرور الوقت   

 .٣-٣ إىل ٢-٣الرجل واملرأة يف العمل بدون أجر، انظر الفقرات 
  
  عاية األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واملسننير

 ال تــزال املــرأة تتحمــل نــصيبا كــبريا مــن مــسؤوليات رعايــة األطفــال والبــالغني، والــيت  ٤- ١١
 .تزال تؤثر على قدرهتا للمشاركة يف احلياة االقتصادية بنفس القدر مثل الرجل ال

 املـساعدة بـسبب      حيتـاجون إىل   آلخرين مليون من األستراليني الرعاية      ٢,٦ويقدم حنو    ٥- ١١
 مـن مقـدمي الرعايـة لألطفـال     املائـة  يف ٧١  و.ظـروف صـحية    أواإلعاقة،  أوالتقدم يف السن، 

 .)١٠٤(والبالغني الذين يعانون من اضطرابات عقلية ومنائيـة، واألقـارب املـسنني هـم مـن النـساء                 
 عيا سـاعة أسـبو    ٢٠) املائـة  يف ٥٨,٢(، قضى معظم مقدمات الرعايـة األوليـة         ٢٠٠٣ويف عام   

 املائـة  يف ٣٩,٥ومـن هـذه النـسبة، قـضى         . شـخص ذي إعاقـة      أو أكثر لرعاية أحد املـسنني     أو
 . ساعة أسبوعية يف القيام بدور الرعاية٤٠أكثر من 

تتحمل مسؤوليات الرعاية، هنـاك معـدل مـشاركة مـنخفض يف        ال ومقارنة باملرأة اليت   ٦- ١١
 املتوســط، ويــزداد احتمــال قــوة العمــل ملقــدمات الرعايــة، ودخــل مــايل أســبوعي مــنخفض يف  
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وأصــبحت  .)١٠٥(عــالوة مــن احلكومــة كمــصدر رئيــسي لدخلــهن    أوحــصوهلن علــى معــاش 
، إذ يقدمن الرعاية لكل مـن األطفـال         "اجليل احملاصر "مقدمات الرعاية بشكل متزايد جزءا من       

ايـة  وللحصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن أثـر الرع            .  واألزواج املسنني  اآلباءوالبالغني، مثل   
 .٤٠-٩ إىل ٢١-٩اليت تقدمها املرأة على املشاركة االقتصادية، انظر الفقرات 

تقــدم الرعايــة، تواجــه املــرأة الــيت تقــدم   الوتــشري البحــوث إىل أنــه مقارنــة بــاملرأة الــيت ٧- ١١
الرعاية، فضال عن أثرها على املشاركة االقتصادية، نتائج سلبية يف جمال الـصحة العقليـة، وقلـة             

مــاعي، وزيــادة اإلجهــاد، ومزيــد مــن مــشاكل األرق واألعــراض البدنيــة، وزيــادة الــدعم االجت
 .)١٠٦(استخدام اخلدمات الصحية

  
  التطوع

ــة الـــيت يقـــدمها املتطوعـــون     ٨- ١١ ــترالية باملـــسامهة الـــسخية والقيمـ ــة األسـ تعتـــرف احلكومـ
 ٢٩ ٠٠٠ مليــون دوالر لنحــو ٦٢، قــدمت احلكومــة أكثــر مــن ٢٠٠١ومنــذ عــام . جملــتمعهم
 .تمعية لدعم متطوعيهامنظمة جم

، تطـــوع ٢٠٠٦ففـــي عـــام . وتـــشارك املـــرأة يف التطـــوع بدرجـــة أكـــرب مـــن الرجـــل ٩- ١١
ومـع بعـض االسـتثناءات      .  مـن الرجـال املتطـوعني      املائـة  يف ٣٢ مـن النـساء مقابـل        املائة يف ٣٦

يزال االختالف بني اجلنسني سـائدا فيمـا يتعلـق مبكـان املـيالد، والوضـع األسـري،                    ال الضئيلة،
وبلـغ متوسـط الوقـت الـذي تقـضيه       . املناطق اليت يعيش فيها األشـخاص       أو ع قوة العمل،  ووض

وكانت النساء مـن سـن      .  ساعة للرجل  ٥٢ ساعة أسبوعية مقابل     ٦٠املرأة يف العمل التطوعي     
) املائـة  يف ٤٨,٢( عاما ميثلن الفئة العمرية اليت حيتمل أن تتطـوع أكثـر مـن غريهـا               ٤٤ إىل   ٣٥

 الــذين يعولــون أطفــاال والــذين بلــغ معــدل اآلبــاءة العمريــة عــددا كــبريا مــن وتــشمل هــذه الفئــ
 .)١٠٧( للشريكات بدون أطفال معالنياملائة يف ٣٢ مقابل املائة يف ٥٠تطوعهم 

  
  املساعدة املالية اليت تقدمها احلكومة األسترالية

ايـة  فمـدفوعات الرع  . تعتمد املرأة أكثر من الرجل على خدمات الرعاية االجتماعيـة          ١٠- ١١
 .األبويــة، ومــدفوعات مقــدمي الرعايــة، وعــالوات الــشركاء تــذهب يف معظمهــا إىل املــرأة        

غـري  . تزال هناك زيادة تدرجيية يف عدد ونسبة املتلقيـات للمعـاش التقاعـدي لـدعم اإلعاقـة                 وال
 من مجيع األشخاص الـذي حيـصلون علـى املعـاش التقاعـدي           املائة يف ٤٤أن املرأة متثل أقل من      

 .عاقةلدعم اإل
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  مزايا األسرة    
تلتزم احلكومة األسترالية التزامـا راسـخا بإقامـة شـبكة أمـان اجتمـاعي قويـة لألفـراد                    ١١- ١١

ــدة       ــدة وحي ــها وال ــيت ترأس ــهم األســر ال ــن بين ــة    . واألســر، وم ــرأة قراب ــرأس امل ــتراليا، ت ويف أس
دخل والـذين   من املـتلقني لـدعم الـ      املائة يف ٩٠ من أسر الوالد الوحيد، وأكثر من        املائة يف ٨٧

ــساء      ــن الن ــم م ــال ه ــية لألطف ــة األساس ــدمون الرعاي ــرة . يق ــت ٢٠٠٤-٢٠٠٣ويف الفت ، كان
ــسي لنحــو        ــدخل الرئي ــل مــصدر ال ــة متث ــيت تقــدمها احلكوم ــة والعــالوات ال املعاشــات التقاعدي

 .)١٠٨( من أسر الوالد الوحيداملائة يف ٦١

مـساعدة ماليـة    ويوجد لـدى أسـتراليا نظـام شـامل ملـدفوعات األسـر، صـمم لتقـدمي                   ١٢- ١١
وتتمثـل  . ويدعم النظام أيضا خيارات األسـر بـشأن مـسؤوليات العمـل واألسـرة             . كبرية لألسر 

 ١٦مدفوعات املساعدة األسرية الرئيسية يف منحة اإلعفاء من ضـريبة األسـرة، الـيت تقـدم حنـو                
يـة   عـن االتفاق ٢٠٠٣انظر تقرير أسـتراليا عـام     (بليون دوالر سنويا على شكل مساعدة لألسر        

). ٢٠٠٦يونيـه  / ألسـتراليا، حزيـران   الوثيقة األساسـية املـشتركة     من   ٣٤٦ إىل   ٣٤٤والفقرات  
 دفعـة   لآلبـاء تـبين أحـد األطفـال، تـدفع احلكومـة             أو واعترافا بالتكاليف اإلضافية وقت الوالدة    

وتــدفع احلكومــة   ). ٣٧-٩انظــر الفقــرة   " (أجــر ملــرة واحــدة، تعــرف باســم منحــة الطفــل       
 واألجـداد املـستحقني، ومقـدمي الرعايـة، والوالـدين           لآلبـاء ا مدفوعات الوالدية    األسترالية أيض 

 .الوحيدين
  

  املساعدة املالية لألستراليني املسنني
تواصل أستراليا تقدمي مساعدة ماليـة لألسـتراليني املـسنني، ويـدفع املعـاش التقاعـدي                 ١٣- ١١

. املـسنني مبـوارد إضـافية   كشبكة أمان للمسنني من ذوي املوارد األخرى الضئيلة ويكمل دخل          
وكانــت املــرأة متثــل أكثــر مــن نــصف األشــخاص الــذين حــصلوا علــى معــاش تقاعــدي للفتــرة   

 . شخصا١ ٩٥٢ ٦٨٦، والبالغ عددهم ٢٠٠٧-٢٠٠٦

، حصل املسنون علـى مزيـد       ٢٠٠٣ومنذ تقرير أستراليا األخري عن االتفاقية يف عام          ١٤- ١١
سـتراليني املـسنني الـذين حيـصلون علـى دعـم            من الدعم، مبا يف ذلك عالوة املرافـق ملـساعدة األ          

 .بالدخل يف سداد الفواتري العادية، مثل فواتري الغاز والكهرباء

وميكن أن حيصل أصحاب املعاشات أيضا على طائفـة مـن العـالوات اإلضـافية، مـن              ١٥- ١١
ملــساعدة األشــخاص الــذين (بينــها عــالوة صــيدالنية، وعــالوة اهلــاتف، وعــالوة املنطقــة النائيــة 

ــش ــة يعي ــاطق نائي ــازات      ). ون يف من ــن االمتي ــة م ــى طائف ــضا عل وحيــصل أصــحاب املعاشــات أي
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واإلعانات، مـن بينـها امتيـازات خاصـة بالرعايـة الـصحية واملستحـضرات الـصيدالنية، والنقـل                   
 .البلديات، والكهرباء، وتسجيل السيارات/العام، ورسوم اجملالس

  
  املساعدة املالية ملقدمي الرعاية

 بـدل مقـدمي     -يسيان من أشكال املـساعدة املاليـة ملقـدمي الرعايـة            هناك شكالن رئ   ١٦- ١١
يستطيعون دعم أنفسهم عن طريق املشاركة يف قوة العمل بـسبب             ال الرعاية لألشخاص الذين  

الطلــب علــى دورهــم للقيــام بالرعايــة؛ وعــالوة مقــدمي الرعايــة، لألشــخاص الــذين يقــدمون     
الـذين يعـاونون مـن ظـروف          أو وي اإلعاقـة،  الرعاية اليومية يف منازل خاصـة ألشـخاص مـن ذ          

 .املسنني الضعفاء  أوصحية خطرية،

 مبلغـا مقطوعـا قـدره       ٢٠٠٤وقد دفعت احلكومة األسترالية سـنويا منـذ عـام            ١٧- ١١
 دوالر للمــستفيدين مــن ٦٠٠  ودوالر للمــستفيدين مــن بــدل مقــدمي الرعايــة، ١ ٠٠٠

 بــدأ املــستفيدون مــن بــدل ،٢٠٠٨يونيــه /واعتبــارا مــن حزيــران. عــالوة مقــدمي الرعايــة
 . دوالر٥٠٠مقدمي الرعاية حيصلون على عالوة مرافق ثانوية قدرها 

  
  املساعدة املالية لألشخاص ذوي اإلعاقة

تقــدم احلكومــة األســترالية معاشــات تقاعديــة لــدعم اإلعاقــة لألشــخاص املــستحقني   ١٨- ١١
 املعاشـات   ، بـدأ أصـحاب    ٢٠٠٨يونيـه   /وابتـداء مـن حزيـران     . بصرف النظر عـن نـوع اجلـنس       

ــدرها       ــق ســنوية ق ــى عــالوة مراف ــة حيــصلون عل ــدعم اإلعاق ــة ل وحيــصل .  دوالر٥٠٠التقاعدي
املستحقون من أصحاب املعاشات التقاعدية لدعم اإلعاقة، مثل أصـحاب املعاشـات التقاعديـة              

 .واإلعانات، على طائفة من العالوات اإلضافية، واالمتيازات، اآلخرين
  

  املساعدة املالية األخرى
تقدم احلكومة األسترالية أنواعا أخـرى مـن املـساعدة املاليـة لألشـخاص املـستحقني،          ١٩- ١١

مبا يف ذلك معاش تقاعدي ألرامل احلرب، واملعاش التقاعـدي للخدمـة، ومـدفوعات األزمـات                
). وهو مبلغ يدفع ملـرة واحـدة ملـساعدة األشـخاص الـذين يواجهـون مـصاعب ماليـة جـسيمة               (

، )وهم عادة ضـحايا الكـوارث الطبيعيـة   (يا الظروف العصيبة وتدفع مدفوعات األزمات لضحا 
 .يةإنسانوضحايا العنف املرتيل، ومؤخرا للسجناء املفرج عنهم والوافدين ألسباب 

وتلتــزم احلكومــة األســترالية باختــاذ تــدابري استقــصائية لتعزيــز األمــن املــايل للمــسنني،   ٢٠- ١١
تعراض املعـاش التقاعـدي، وبـدل    وملقدمي الرعاية، ولألشـخاص ذوي اإلعاقـة، ومـن ذلـك اسـ            

مقــدمي الرعايــة، واملعــاش التقاعــدي لــدعم اإلعاقــة، كجــزء مــن استعراضــها للنظــام الــضرييب    



CEDAW/C/AUL/7  
 

09-25852 113 
 

ــدخل    . ألســتراليا يف املــستقبل فسيتــضمن اســتعراض املعــاش التقاعــدي استقــصاء مــستويات ال
ــازات       ــع االمتيــ ــل ودفــ ــدفوعات، وهيكــ ــواتر املــ ــالوات، وتــ ــدعم والعــ ــدمي الــ ــبة لتقــ  املناســ

فربايـر  /وسيستكمل استعراض املعاشـات التقاعديـة مـع هنايـة شـباط           . االستحقاقات األخرى  أو
وسيتضمن التقرير عن االستعراض معلومات عـن االستقـصاء األوسـع لنظـام أسـتراليا               . ٢٠٠٩

 .٢٠٠٩الضرييب يف املستقبل، والذي سينتهي مع هناية عام 
  

  خدمات الدعم واملساعدة
  رعايةخدمات الدعم ملقدمي ال

تــدعم احلكومــة األســترالية خــدمات مقــدمي الرعايــة لألســتراليني املــسنني الــضعفاء     ٢١- ١١
ــات         ــة األســترالية وحكوم ــه احلكوم ــشترك متول ــامج م ــق برن ــة عــن طري ــشباب ذوي اإلعاق وال

وميول الربنامج عددا مـن اخلـدمات، مثـل الرعايـة           . الواليات واألقاليم للرعاية املرتلية واجملتمعية    
ويف الفتـرة  . دمي املـشورة، والـدعم، وقـد صـمم خصيـصا ملـساعدة مقـدمي الرعايـة         املؤقتة، وتقـ  

، سامهت احلكومة األسترالية بأكثر من بليـون دوالر خلـدمات الرعايـة املرتليـة         ٢٠٠٨-٢٠٠٧
 .واجملتمعية على النطاق الوطين

ويقــدم الربنــامج الــوطين للرعايــة املؤقتــة اخلــاص مبقــدمي الرعايــة والتــابع للحكومــة     ٢٢- ١١
 خدمة من خـدمات الـدعم املؤقتـة         ٦٠٠وهناك حنو   . ألسترالية دعمه عن طريق وزارة الصحة     ا

. على نطاق أسـتراليا تقـدم الرعايـة املؤقتـة واملعلومـات وغـري ذلـك مـن الـدعم ملقـدمي الرعايـة                       
 مركــزا تــساعد مقــدمي الرعايــة يف احلــصول علــى دعــم مؤقــت يف   ٥٤وميــول الربنــامج أيــضا 
. ات قصرية وتقدم معلومات عن خدمات الدعم احمللية ملقـدمي الرعايـة           حاالت الطوارئ ولفتر  

 مــن مقــدمي الرعايــة علــى املــساعدة يف  ١٢٩ ٨٠٠، حــصل حنــو ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتــرة 
 .إطار الربنامج

وتتاح الرعاية السكنية املؤقتة أيضا ملقدمي الرعاية عن طريق مرافق الرعاية الـسكنية              ٢٣- ١١
ــرة . للمــسنني ــر مــن    ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفت ــة األســترالية أكث ــدمت احلكوم ــون ١٨٨، ق  ملي

ومتـول احلكومـة أيـضا      . دوالر لدعم تكاليف املرافق الـيت تقـدم الرعايـة املؤقتـة ملقـدمي الرعايـة               
كمــا أن . برنــامج الــدعم املؤقــت ملقــدمي الرعايــة للــشباب ذوي اإلعاقــة الــشديدة واملــضاعفة  

مي الرعاية من الشباب يـساعد مقـدمي الرعايـة          برنامج خدمات الرعاية املؤقتة واملعلومات ملقد     
 . عاما ممن حيتمل تركهم للدراسة يف وقت مبكر٢٥حىت سن 

وجتــري اللجنــة الدائمــة لــشؤون األســرة واخلــدمات اجملتمعيــة واإلســكان والــشباب    ٢٤- ١١
ويهدف هذا االستقـصاء إىل احلـصول       . التابعة جمللس النواب استقصاء عن دعم مقدمي الرعاية       
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وسـتقدم اللجنـة    . ل للتحديات اليت تواجه مقـدمي الرعايـة وحاجتـهم إىل الـدعم            على فهم أفض  
 .٢٠٠٩تقريرها يف أوائل عام 

  
  الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة

تعد االستراتيجية الوطنية لإلعاقة التزاما رئيسيا من احلكومـة األسـترالية تـشمل بيانـا                ٢٥- ١١
ة علـى النطـاق الـوطين وبالنـسبة         أساسيا عن السياسات وإطـارا حيـدد اإلجـراءات ذات األولويـ           

وســتليب االســتراتيجية االحتياجــات املعقــدة لألشــخاص ذوي  . حلكومــات الواليــات واألقــاليم
اإلعاقة والقائمني على رعايتهم ووضع استراتيجيات وابتكارات لالنتقال مـن إدارة األزمـة إىل              

ضايا اإلعاقـة وستـشمل     وستوفر هنجا لكل احلكومات وعلى مدى احلياة جتاه ق        . التدخل املبكر 
وسـتكون االسـتراتيجية الوطنيـة      . مبادئ اتفاقية األمم املتحدة حلقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         

 .لإلعاقة دعامة هامة اللتزام احلكومة األسترالية بتعزيز االندماج االجتماعي جلميع األستراليني

ــتراتيجيا      ٢٦- ١١ ــارا اس ــة إط ــة لإلعاق ــتراتيجية الوطني ــد االس ــراكوتع خاص ذوي  األشــإلش
وجيـري  . اإلعاقة يف سياسات احلكومة األسترالية وبراجمها وخـدماهتا عـن طريـق إزالـة احلـواجز          

حاليا استعراض هذه االستراتيجية استجابة لتوصيات وردت يف تقريـر تقيـيم مـستقل صـدر يف               
 .لإلعاقة وسيتواءم مع أهداف االستراتيجية الوطنية ٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين

ــام  ٢٧- ١١ ــترالية  ٢٠٠٨ويف عـ ــة األسـ ــشأت احلكومـ ــة "، أنـ ــتثمار يف اإلعاقـ ــة االسـ " مجاعـ
الستطالع آراء مبتكرة للتمويل مـن جانـب القطـاع اخلـاص مـن شـأهنا أن تـساعد األشـخاص                     

 .ذوي اإلعاقة وأسرهم يف احلصول على دعم أكرب وختطيط مستقبلهم
  

  تدابري أخرى ملساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة
 علـى أن تتـيح مجيـع املبـاين          ١٩٩٢ز بسبب اإلعاقـة لعـام       قانون مكافحة التميي  ينص   ٢٨- ١١

يتسبب إدخال تغـيريات علـى املـبىن          مل  ما العامة إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إليها،      
، قـدم اقتـراح إىل احلكومـة األسـترالية     ٢٠٠٦ويف عـام  . مـربر هلـا     ال هلذا الغـرض يف صـعوبات     

 لقـانون   املباين لتقـنني شـروط البنـاء حبيـث متتثـل      عن مستويات اإلعاقة فيما يتعلق بالوصول إىل      
من أجل حتـسني إتاحـة الوصـول وتـوفري ضـمانات             ١٩٩٢مكافحة التمييز بسبب اإلعاقة لعام      

وأنشئ أيضا فريق استـشاري يف أواخـر عـام          . أكرب لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة دون متييز      
ــشأن عــدد مــن     ٢٠٠٧ ــدمي توصــيات ب ــراح وتق ــذا االقت ــة  للنظــر يف ه ــضايا املعلق وتنظــر .  الق

احلكومة حاليا يف تقرير الفريق االستشاري وحيتمـل أن تتخـذ قـرارا بـشأن االقتـراح يف أواخـر                    
 .٢٠٠٨عام 
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ــا         ٢٩- ١١ ــسهل الوصــول إليه ــيت ي ــام ال ــسبة لوســائل النقــل الع ــة بالن وحيــدد مــستوى اإلعاق
زم هبــا مــشغلو  الوصــول الــيت جيــب أن يلتــإلتاحــةاملتطلبــات الــدنيا ) مواصــفات وســائل النقــل(

وجيــري حاليــا اســتعراض معــايري النقــل . ومقــدمو خــدمات النقــل العــام واملبــاين والــبىن التحتيــة 
للتأكد من إزالة التمييز قد املستطاع، وفقا لشروط االمتثال ملواصفات وسـائل النقـل، وتقـدير                

وسيتــضمن االســتعراض إجــراء . احلاجــة إىل إدخــال تعــديالت علــى مواصــفات وســائل النقــل 
مشاورات علـى كافـة مـستويات احلكومـة، مبـا يف ذلـك حكومـات الواليـات واألقـاليم، ومـع                      

 .األشخاص املعنيني

وتوفر هذه التدابري استجابة ملا ورد يف التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء علـى               ٣٠- ١١
الـة   بـشأن إرسـاء اهلياكـل األساسـية الالزمـة لكف           ٢٧ يف الفقـرة     ٢٠٠٦التمييز ضد املـرأة عـام       

 .متتع النساء املعاقات جبميع اخلدمات الصحية
  

  مساعدة اإلسكان
تعتــرف احلكومــة األســترالية بــأن احلــصول علــى مــسكن ميــسر والئــق حــق أساســي  ٣١- ١١

جلميــع األســتراليني وبــأن املــرأة، وخاصــة املــرأة الــيت تعــول أطفــاال، تعــد مــن الفئــات املعرضــة    
 .بشكل خاص

ن برئاســة وزيــر اإلســكان يف احلكومــة  وســيقدم فريــق عامــل جديــد معــين باإلســكا  ٣٢- ١١
األسترالية تقريرا إىل جملس احلكومات األسـترالية عـن تـدابري معاجلـة مـشاكل اإلسـكان امليـسر                   

ــدة، مبــا يف ذلــك حــسابات     . والتــشرد ــادرات اجلدي وتنفــذ احلكومــة األســترالية طائفــة مــن املب
 .سكان امليسر للمسكن األول، وصندوق اإلسكان امليسر، وخطة وطنية لإلاالدخار

املعرضـني للتـشرد بـسبب        أو وتدعم احلكومة األسترالية النـساء واألطفـال املـشردين         ٣٣- ١١
ــأوى      ــدعم امل ــساعدة اخلاصــة ب ــامج امل ــق برن ــارا مــن  . العنــف املــرتيل عــن طري  كــانون ١واعتب

، ســيتم إدراج التمويــل لربنــامج املــساعدة اخلاصــة بــدعم املــأوى يف اتفــاق  ٢٠٠٩ينــاير /الثــاين
، "مكـان تـأوي إليـه   "ويف إطـار املبـادرة اجلديـدة بعنـوان     . يد خاص باإلسكان امليـسر  وطين جد 

 مـسكن ووحـدة     ٦٠٠ مليون دوالر على مدى مخس سنوات لتـوفري          ١٥٠ستستثمر احلكومة   
وللحصول على معلومات عن اإلسـكان      . سكنية جديدة لألشخاص املشردين على نطاق البلد      

 .٧٣-١٤ إىل ٧١-١٤والعنف املرتيل، انظر الفقرات 

ــام   ٣٤- ١١ ــشرد     ٢٠٠٨ويف أواخــر ع ــضاء عــن الت ــة بي ــة األســترالية ورق ــصدر احلكوم ، ست
 .تتضمن خطة عمل وطنية للحد من التشرد خالل العقد القادم
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وتــوفر حكومــة نيــو ســاوث ويلــز طائفــة مــن بــرامج اإلســكان واملنتجــات ملــساعدة   ٣٥- ١١
الـذي ميكـن    " دة لإلسـكان العـام    أولوية املساع "األشخاص األكثر احتياجا، مبا يف ذلك برنامج        

، كانـت املـرأة تعـول أكثـر مـن      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتـرة    . أن يساعد املـرأة املهـددة بالتـشرد       
 مـن   املائـة  يف ٣٤ من األسر يف اإلسكان العام املدعم يف الوالية، وكـان أكثـر مـن                املائة يف ٦١

 تقريبـا  املائـة  يف ٦٠وكان . النساء املستحقات ألولوية اإلسكان من اهلاربات من العنف املرتيل  
وتـوفر املبـادرات احلاليـة واملقبلـة يف إطــار     . مـن مـستأجري املـساكن العامـة القدميـة مـن النـساء       

مــساعدة خاصــة باإلســكان ودعمــا لــسجن " يةنــساناتفــاق خــدمات اإلســكان واخلــدمات اإل"
نـساء املعرضــات   الـشباب، وال واآلبـاء النـساء والـشابات غـري احلاصـالت علـى الرعايــة املرتليـة،       

 .خلطر التشرد
  

  حتسني األمن املايل واملعرفة للمرأة األسترالية
  اإلحالة إىل التقاعد

املــرأة يف أســتراليا، مقارنــة بالرجــل، أقــل احتمــاال بــأن حتــصل علــى معــاش تقاعــدي  ٣٦- ١١
 .وأكثر احتماال بأن حتصل على مدخرات أقل عند التقاعد

طــة للمــسامهة املــشتركة اخلاصــة  ، وضــعت احلكومــة األســترالية خ ٢٠٠٣ويف عــام  ٣٧- ١١
 مـن أجـل إحالتـهم       االدخارباإلحالة للتقاعد ملساعدة األشخاص ذوي الدخول املنخفضة على         

 دوالر١ ٥٠٠حبــد أقــصى (ويف إطــار هــذه اخلطــة، تــدفع احلكومــة مبلغــا ممــاثال   . إىل التقاعــد
وقـد  . ائبملا يساهم به األشخاص املستحقون يف صندوق املعاشـات بعـد خـصم الـضر              ) سنويا

، كــان ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخــالل الفتــرة . اســتفادت املــرأة علــى حنــو خــاص مــن هــذه املبــادرة   
 .)١٠٩( من األشخاص الذين حصلوا على مسامهة مشتركة من النساءاملائة يف ٥٩

، ألغـــت احلكومـــة األســـترالية القيـــود علـــى املـــسامهة يف صـــندوق ٢٠٠٤ويف عـــام  ٣٨- ١١
وهـذا  . يكونوا ضمن قوة العمل     مل  عاما والذين  ٦٥املعاشات لألفراد الذين تقل أعمارهم عن       

 .تعمل  اليعين أن باستطاعة املرأة اآلن تقدمي مسامهات طوعية لصندوق املعاشات حىت عندما
  

  اإلملام بالنواحي املالية
 أن متثيـل النـساء كـان مرتفعـا يف الفئـات             ٢٠٠٥تبني مـن استقـصاء أجـري يف عـام            ٣٩- ١١

 بالنواحي املاليـة يف أسـتراليا، وأن اخنفـاض مـستويات اإلملـام      اليت لديها مستويات أقل يف اإلملام   
، ٢٠٠٥ويف عــام  .)١١٠(بــالنواحي املاليــة يتعلــق باخنفــاض أرصــدة املــدخرات عنــد التقاعــد       

للعمل يف شراكة مـع احلكومـات،       " مؤسسة اإلملام بالنواحي املالية   "أنشأت احلكومة األسترالية    
 . اإلملام بالنواحي املالية يف أسترالياوالصناعة، واملنظمات اجملتمعية لزيادة
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ــر   ٤٠- ١١ ــواب إلحــدىواســتجابة لتوصــية وردت يف تقري ، أصــدرت )١١١( جلــان جملــس الن
بالتـشاور مـع   (مؤسسة اإلملام بالنواحي املالية واملكتب املعين باملرأة التـابع للحكومـة األسـترالية      

ال جمانيـا ملـساعدة النـساء مـن         دلي") األمن للمرأة "إحدى األمانات النسائية الوطنية، وهي أمانة       
وهـذا الـدليل   . مجيع األعمار ومجيـع مـستويات الـدخل علـى تعزيـز مهـاراهتن يف إدارة األمـوال              

، ٢٠٠٨أبريـل   / والـذي صـدر ووزع يف نيـسان        فهـم املـرأة للنـواحي املاليـة       الذي حيمـل عنـوان      
زنــة إىل االســتثمار يتــضمن معلومــات أساســية وعمليــة عــن املواضــيع املاليــة اهلامــة بــدءا مــن املي 

 .وحتقيق االستفادة القصوى من اإلحالة إىل التقاعد

، أصدر املكتب املعين باملرأة املعين التابع للحكومـة األسـترالية أيـضا          ٢٠٠٧ويف عام    ٤١- ١١
وهـو  دليلك للتواصل الفعال بعد اإلحالة إىل التقاعد ورسائل املرأة عن اإلملام بالنواحي املاليـة،               

رري الـسياسات، واملستـشارين املـاليني، وصـناعة اخلـدمات املاليـة علـى               دليل خمتصر يساعد مق   
التواصل بشكل فعال مع احملالني إىل املعـاش ويقـدم رسـائل للمـرأة عـن اإلملـام بـالنواحي املاليـة                      

 .أثناء مراحل حياهتا الرئيسية

ومتــول حكومــة جنــوب أســتراليا تثقيــف املــرأة عــن ماليتــها الشخــصية، مبــا يف ذلــك   ٤٢- ١١
ــسائية       دورات  ــات الن ــرة املعلوم ــا دائ ــات، توزعه ــن املطبوع ــة م ــة خمتلف ــد وجمموع . عــن التقاع

وعملت هذه الدائرة أيضا مع مكتب شؤون املستهلك والعمالة التجاريـة التـابع للواليـة لتـوفري           
وتبحــث مبــادرة االنــدماج االجتمــاعي . ثقافــة جمتمعيــة عــن حقــوق املــستهلك وســالمة املنــتج 

 عن طرق مبتكرة ملعاجلة بعض املشاكل االجتماعية األكثـر صـعوبة يف          حلكومة جنوب أستراليا  
الوالية، وتركز بدرجة كبرية على إتاحة الفرص أمام أكثر أفـراد اجملتمـع تعرضـا للمـشاركة يف                  

 .احلياة االجتماعية واالقتصادية للوالية

االســتفادة مــن "، اســتهلت حكومــة اإلقلـيم الــشمايل خطــة بعنـوان   ٢٠٠٨ويف عـام   ٤٣- ١١
وتعتـرب اخلطـة    ". ٢٠١٢-٢٠٠٨إطار للعمل من أجل املرأة يف اإلقلـيم الـشمايل           : اصر قوتنا عن

املشاركة والقيادة واألمن االقتصادي جماالت رئيسية حباجة إىل العمل املستمر وتبني إجـراءات             
 .احلكومة ذات األولوية للنهوض حبياة مجيع نساء اإلقليم

ــؤخرا ب    ٤٤- ١١ ــة م ــة أســتراليا الغربي ــد    وقامــت حكوم ــشاور لتحدي ــة ت بحــث شــامل وعملي
وبرز موضوع حتقيق األمن االقتصادي علـى       . القضايا ذات األولوية اليت تواجه املرأة يف اجملتمع       
املرأة املثاليـة والتقاعـد     وصدر كتيب بعنوان    . مدى احلياة كموضوع رئيسي تريد املرأة معاجلته      

كري يف أسلوب احلياة الـذي تريـده         وهو يهدف إىل مساعدة املرأة على التف        تأمني مستقبلك،  ‐
وفـضال  . بعد التقاعد؛ وحساب األموال الـيت سـتحتاجها؛ ووضـع خطـة عمـل ملـستقبلها املـايل               

 برناجما للمنح اجملتمعية يقدم التمويـل       ٢٠٠٣عن هذا، أدارت حكومة أستراليا الغربية منذ عام         
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يعـزز الرفـاه االجتمـاعي      جملموعات نسائية ومنظمات جمتمعية من أجل مشاريع قصرية األجل و         
 .واالقتصادي للمرأة

ووضعت حكومة فيكتوريا برناجما تدريبيا عن اإلملام بالنواحي املالية للمـرأة وبـدأت              ٤٥- ١١
 ملــساعدة املــرأة علــى أن تــصبح أكثــر أمنــا مــن الناحيــة املاليــة ٢٠٠٨ســبتمرب /تنفيــذه يف أيلــول

ربع القادمة، من املتوقـع أن حتـضر     وعلى مدى السنوات األ   . طوال حياهتا العملية وعند التقاعد    
 من بينهن نساء من خلفيات متنوعة ثقافيـا         - بالغة من خمتلف األعمار      امرأة ٢ ٥٠٠أكثر من   

 -ولغويـا، ونـساء مـن الـسكان األصـليني، ونـساء مـن املنـاطق الريفيـة واإلقليميـة يف فيكتوريـا            
وستـستكمل حلقـات   . واليـة حضور حلقات العمـل عـن اإلملـام بـالنواحي املاليـة علـى نطـاق ال              

 .العمل مبوقع شبكي حاسويب كأداة تدريبية
  

  املرأة يف األعمال التجارية الصغرية
. تشجع احلكومـة جبميـع مـستوياهتا املـرأة وتـساعدها يف األعمـال التجاريـة الـصغرية                  ٤٦- ١١

ففي نيو ساوث ويلز، متثل املرأة قرابة ثلث العـاملني يف مجيـع األعمـال التجاريـة وهـي تـشارك              
وتـدعم وزارة الدولـة والتنميـة اإلقليميـة         .  من األعمـال التجاريـة الـصغرية       املائة يف ٦٠يف قرابة   

إرشـاد املـرأة يف جمـال       "يف نيو ساوث ويلز املرأة العاملة يف اجملـال التجـاري مـن خـالل برنـامج                  
ــاراهتن يف جمــال       " العمــل التجــاري  ــادة مه ــشاركات لزي ــن أجــل امل ــرامج حللقــات العمــل م وب

مــال؛ وحلقــات عمــل عــن اســتراتيجيات النمــو لتزويــد املــرأة صــاحبة األعمــال التجاريــة     األع
بفرص الربط الشبكي واملهارات يف جمال األعمال؛ ومبادرة التعلم االلكتـروين للمـرأة يف جمـال                

 .األعمال ملساعدة املرأة يف األماكن النائية واإلقليمية على بدء أعماهلا التجارية

ــة فيك  ٤٧- ١١ ــوان  واســتهلت حكوم ــا برناجمــا بعن ــة   "توري ــرأة يف األعمــال التجاري صــورة امل
ــصغرية ــة        "ال ــسائل املالي ــم امل ــى فه ــصغرية عل ــة ال ــساعد صــاحبات األعمــال التجاري ــذي ي ، وال

ويعقـد الربنـامج حلقـات دراسـية ويـوزع          . واحلصول على التمويل اخلـاص باألعمـال التجاريـة        
ــة احلـــصول علـــى التمويـــل   ــر مـــن  وحـــىت ا. املعلومـــات عـــن كيفيـ ــامج أكثـ ــاعد الربنـ آلن، سـ

 . يف مجيع أحناء فيكتوريا على فهم النواحي املالية بصورة أفضلامرأة ٣ ٠٠٠

 مـن املـشاريع التجاريـة الـصغرية تـدير           ١٩٦ ٠٠٠ويف أستراليا الغربيـة، يوجـد حنـو          ٤٨- ١١
رية وتساعد هيئة تنميـة األعمـال التجاريـة الـصغ         .  منها يف الوقت احلاضر    املائة يف ٣٥املرأة حنو   

املــرأة املــشاركة يف األعمــال التجاريــة يف احلــصول علــى املعلومــات الــصحيحة، والوصــول إىل  
وقد استهلت اهليئـة مـؤخرا برناجمـا حاسـوبيا بعنـوان      .  والشبكات احلقيقية  احلقيقينياألشخاص  

 ".شبكة املرأة يف جمال العمل التجاري"
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ل التجـاري برناجمـا تـشارك يف        ويعد برنامج االئتمانات الصغرية للمرأة يف جمال العم        ٤٩- ١١
وقـد صـمم الربنـامج      . إدارته حكومة تسمانيا وشبكة خطط اإلقراض بـدون فوائـد يف أسـتراليا            

لزيــادة ختطــيط األعمــال التجاريــة وإدارة املهــارات بــني النــساء وتقــدمي املــساعدة املاليــة األوليــة 
ــات   ــتم   . للناجحــات مــن مقــدمي الطلب ــضا منحــا ل ــسمانيا أي ــة ت ــرأة مــن  وتقــدم حكوم كني امل

املـنح الـصغرية    "املشاركة بصورة أكرب يف احلياة االقتـصادية واالجتماعيـة، مبـا يف ذلـك برنـامج                 
 .الذي ميول مشاريع لتعزيز تكافؤ الفرص لصاحل املرأة" لتطوير املرأة

  
  أنشطة أوقات الفراغ

 عـن اسـتخدام الوقـت يف أسـتراليا أن     ٢٠٠٦أظهرت نتائج استقصاء أجري يف عام        ٥٠- ١١
ويف . يزال يقضي وقتا أطول من املرأة يف األنـشطة الترفيهيـة وأنـشطة أوقـات الفـراغ       ال لرجلا

، اخنفـض الوقـت الـذي ُيقـضي يف األنـشطة الترفيهيـة وأنـشطة         ٢٠٠٦  و ١٩٩٧بـني     ما الفترة
. أوقات الفراغ بالنسبة للرجل واملرأة، مع أن االخنفاض كان أكـرب بالنـسبة للمـرأة مـن الرجـل                  

 دقيقـة يوميـا إىل      ٢٩ أن الفجوة اجلنسانية يف أنشطة أوقات الفراغ قـد اتـسعت مـن               وهذا يعين 
 .)١١٢( دقيقة يوميا٣٢

كما يبني حبث لزماالت حبثية عن استخدام الوقت أنـه نظـرا ألن املـرأة تقـضي وقتـا                    ٥١- ١١
أطول مـن الرجـل يف العمـل بـدون أجـر داخـل املـرتل، فـان املـرأة تقـضي وقتـا أقـل يف أوقـات                             

 .)١١٣(ف النظـر عـن الـساعات الـيت تقـضيها يف العمـل بـأجر وعـدد أيـام األسـبوع                     الفراغ بصر 
ووجد البحث أيضا أن املرأة تقضي نسبة أعلى مـن الرجـل يف أنـشطة أوقـات الفـراغ املرتبطـة                     

 ومقارنــة بالرجــل، تعــد أنــشطة أوقــات الفــراغ للمــرأة أقــصر وغالبــا        . بالعمــل بــدون أجــر  
 .)١١٤(األطفال ومطالب األسرةتتخللها فترات توقف بسبب رعاية  ما
  

  املشاركة يف األنشطة الرياضية والبدنية
كجــزء مــن اجلهــود املبذولــة لزيــادة مــشاركة املــرأة يف األنــشطة الرياضــية وأنــشطة     ٥٢- ١١

أوقات الفـراغ، جتـاوز دعـم احلكومـة األسـترالية للمـشاريع النـسائية والرياضـية اخلاصـة بلجنـة                     
وتقدم موارد إضـافية    . ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٣ر يف الفترة من     الرياضة األسترالية أربعة ماليني دوال    

ــادرات اخلاصــة        ــسكان األصــليني، واملب ــشاط الرياضــي لل ــائف، والن ــدريب والوظ يف جمــايل الت
ومنـذ  . بالنشاط الرياضي للمعاقني وبعد املدرسة، واليت تشمل عناصر تتناول القضايا اجلنسانية          

توجيــه العمـل لتحديــد  " رسـات إدارة أفـضل  مما: بنـاء رياضـة أفــضل  "، تـوىل إطــار  ٢٠٠٥عـام  
منــوذج حمــسن لــإلدارة والــتغري الثقــايف داخــل املنظمــات الرياضــية للتــصدي لعــدم التكــافؤ بــني   

 .اجلنسني
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بتوزيــع أكثــر مــن مليــون دوالر علــى " مــنح القيــادة الرياضــية للمــرأة"وقــام برنــامج  ٥٣- ١١
ــرأة ١٥ ٥٠٠ ــام    ام ــذ ع ــع أحنــاء أســتراليا من ــادات   وختــصص . ٢٠٠٣ يف مجي ــنح للقي ــذه امل ه

الرياضـــية املعتمـــدة والتـــدريب الرياضـــي، والوظـــائف الرياضـــية، واإلدارة الرياضـــية، واإلدارة  
 املـرأة يف أداء التـدريب والوظـائف، واملـرأة      -وتوجه املنح إىل مخسة جماالت رئيـسية        . الرشيدة

وذهـب  . لرياضـية العامـة   من السكان األصليني، واملرأة يف رياضة املعاقـات، واملـرأة يف القيـادة ا             
 .أكثر من نصف األموال املوزعة إىل املرأة يف املناطق الريفية والنائية

واستجاب برنامج ثقافة اإلعاقة الحتياجات املنظمـات الرياضـية الوطنيـة ومنظمـات              ٥٤- ١١
الواليات واألقـاليم، واملـدربني واملدرسـني وقـادة اجملتمـع إىل مـواد تدريبيـة ومـوارد ملـساعدهتم                    

 ٠٠٠، أكمـل التـدريب حنـو        ٢٠٠٣يوليـه   /ومنـذ متـوز   . راك األشـخاص ذوي اإلعاقـة     على إشـ  
ويــرتبط كــثري مــن املــشاركني بقطــاعي اإلعاقــة والتعلــيم،   .  شــخص علــى نطــاق أســتراليا ٢١

 الرياضـي   CONNECTويقـوم برنـامج     . اللذين يـضمان عـادة نـسبة عاليـة مـن التمثيـل النـسائي              
ظمـة رياضـية وطنيـة تعمـل حنـو هـدف مـشترك               من ٣٠بإشـراك   )  سـابقا  CONNECTمشروع  (

 .وهو استيعاب املزيد من األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملال الرياضي

إىل زيــادة عــدد األســتراليني مــن    " الرياضــة للــسكان األصــليني  "ويهــدف برنــامج   ٥٥- ١١
السكان األصليني املشاركني يف برامج رياضية منظمة، وتطـوير املهـارات التدريبيـة والتوظيفيـة               

 ٥٦٦، شـارك    ٢٠٠٨مـارس   / إىل آذار  ٢٠٠٣يوليـه   /ويف الفتـرة مـن متـوز      . ن األصـليني  للسكا
ــسكان األصــليني   ١٩٠ ــساء ال ــاة١٥٨ ٣٥٤( مــن ن ــرأة ٣٢ ٢١٢  و فت ــةام ــربامج )  بالغ يف ال

 دورات تدريبيـة ووظيفيـة معتمـدة وحـصلن          امـرأة  ١ ٤٠٠وأكمل أكثر من    . الرياضية املنظمة 
سـفريات الـصفوة مـن      "رياضـية الوطنيـة والدوليـة يف إطـار          على دعم مايل حلـضور املناسـبات ال       

 ".برنامج املساعدة اخلاصة بدعم املأوى"  و"السكان األصليني

، أجرت احلكومة األسـترالية حبثـا ملعرفـة مـدى مـشاركة      ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفترة   ٥٦- ١١
ــدريب، والل      ــشطة الرياضــية، مثــل الت ــا يف األن ــا ولغوي عــب، املــرأة مــن اخللفيــات املتنوعــة ثقافي

ووجد البحث أن هناك حواجز تعتـرض مـشاركة هـذه الفئـة مـن النـساء             . والتحكيم، واإلدارة 
 وصعوبة الوصـول إىل املرافـق املالئمـة،    -يف األنشطة الرياضية من بينها قضايا اجتماعية ثقافية    

وســتوفر نتــائج البحــث مــدخالت لــسياسات     . واالفتقــار إىل املــوارد، واحلــواجز الشخــصية   
سترالية اليت هتدف إىل دعم وتشجيع هـؤالء النـساء للمـشاركة يف الرياضـة بدرجـة          احلكومة األ 

 .)١١٥(أكرب

وتوجد لـدى حكومـات الواليـات واألقـاليم بـرامج لتـشجيع ودعـم املـرأة يف اجملـال                     ٥٧- ١١
وعلى سبيل املثال، قدم برنـامج زمـالت القـادة الرياضـيني مـن النـساء منحـا دراسـية             . الرياضي
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وســيتم توســيع الربنــامج ليــشمل بــرامج للقــادة      . ١٩٩٧نــذ عــام   مامــرأة ٤٠٠ألكثــر مــن  
وكــان مــن بــني بــرامج . الرياضـيني مــن نــساء الــسكان األصــليني واخللفيــات املتعـددة الثقافــات  

ــات، ودورات للــسباحة      ــامج رياضــي للفتيــات العربي ــساء والفتيــات برن ــة للن املــشاركة اجملتمعي
قافيـة متنوعـة، وبرنـامج لالنـزالق علـى املـاء            خاصة بالنساء من مجيع األعمـار ومـن خلفيـات ث          

الـذي يهـدف إىل زيـادة عـدد املـدربات      " Sport in Focus"خـاص بالفتيـات، وبرنـامج بعنـوان     
وأنــشأت حكومــة نيــو ســاوث ويلــز أيــضا نــواد رياضــية   . املــؤهالت واملوظفــات واإلداريــات 

 وإقامـة خميمـات رياضـية    لتعريف الفتيات بطائفة جديدة من الرياضات،  " تعايل وجريب "بعنوان  
 . عاما١٨ إىل ١١خاصة بالفتيات املعاقات من سن 

 ٢٠٠٥ مناسبة ناجحة للنساء والفتيـات يف عـامي       ١٧ونظمت حكومة كويرت الند      ٥٨- ١١
واجمللــس األســترايل للثقافــة " الرياضــة النــسائية يف كــويرت النــد" بالتعــاون مــع برنــامج ٢٠٠٦ و

ــه   ــة والترفي ــصحية والبدني ــوم احلك. ال ــات      وتق ــساء والفتي ــع شــبكي للن ــشاء موق ــا بإن ــة حالي وم
 .الناشطات لتقدمي مواد إعالمية عملية ومالئمة للمستخدم

وتقدم حكومة اإلقلـيم الـشمايل التمويـل إلدارة برنـامج لألخالقيـات يقـدم املـشورة                 ٥٩- ١١
واملــوارد والتــدريب ملــساعدة املنظمــات الرياضــية ومنظمــات الترفيــه علــى وضــع اســتراتيجيات 

وهنـاك مدونـة عامـة ملبـادئ الـسلوك يف املعهـد             . للمضايقات والتمييز داخـل منظماهتـا     تتصدى  
 .الرياضي باإلقليم الشمايل يشجع عمل املرأة كمدربة، وهو جمال يسيطر عليه الرجال عادة

ــدين واأللعــاب       ٦٠- ١١ ــشاط الب ــرأة يف الن ــد مــشاركة امل ــيم العاصــمة األســترالية، تع ويف إقل
ــة أحــد املك   ــرة    الرياضــية املنظم ــدتني للفت ــادرتني جدي ــات يف مب ــتقدم . ٢٠٠٩-٢٠٠٨ون وس

حكومة إقليم العاصمة األسترالية متـويال إضـافيا خلطـة قـروض اإلعانـة الرياضـية ضـمن برنـامج                    
ــه   ــنح اخلاصــة بالرياضــة والترفي ــق     . امل ــامج فرصــا للمنظمــات الرياضــية لتحقي ــذا الربن ــيح ه ويت

وتـشجع مبـادرة القـروض علـى الوصـول          . لرئيسيةاالكتفاء الذايت يف متويل حتسينات األعمال ا      
إىل اخلدمات واملرافق لدعم أسـاليب احليـاة النـشطة والـصحية جلميـع أفـراد اجملتمـع عـن طريـق                      

 .مرافق رياضية جيدة التصميم والصيانة

، قدمت حكومة جنوب أستراليا منحـا دراسـية بلغـت           ٢٠٠٧  و ٢٠٠٧ويف الفترة    ٦١- ١١
مـن رياضـات خمتلفـة يف إطـار برنـامج زمـاالت األداء               دوالر لست مـدربات      ٣٠ ٠٠٠قيمتها  

 .٢٠٠٨الرفيع للتدريب والعمل اخلاص باملرأة يف عام 

وركزت حكومة فيكتوريا على إبراز الصورة اإلجيابية للمرأة يف الرياضة ويف احليـاة              ٦٢- ١١
، وكانــت تــشجع النــساء   ملبــورن يف ٢٠٠٦اجملتمعيــة، خاصــة يف ألعــاب الكومنولــث عــام     
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ى املـشاركة يف أسـاليب احليـاة الرياضـية والنـشطة، وصـنع القـرار، والقيـام بـأدوار                    والفتيات عل 
 .قيادية مثل التدريب، والعمل، وإدارة األلعاب الرياضية

وتــدعم حكومــة تــسمانيا املــرأة يف جمــال الرياضــة عــن طريــق بــرامج متويــل موجهــة    ٦٣- ١١
 ٢٠٠٤ذي بـدأ يف عـام       ويهـدف هـذا الربنـامج الـ       ". كوين نـشطة  "للنساء، مبا يف ذلك برنامج      

ويـسعى الربنـامج بـشكل      . إىل حتسني صحة ورفاه النساء والفتيـات عـن طريـق النـشاط البـدين              
خاص إلشراك النـساء والفتيـات غـري الناشـطات بـدنيا يف الوقـت احلاضـر والـاليت قـد واجهـن                       

 تعتــرض نــشاطهن البــدين، مثــل فقــدان الثقــة، وصــورة اجلــسم، والقلــق علــى الــسالمة  حــواجز
خصية، وتكاليف املشاركة، ومسائل النقل، واألسـاطري الـيت تتحـدث عـن أخطـار النـشاط                 الش

، اســتهلت حكومــة تــسمانيا برنــامج مــنح الترفيــه   ٢٠٠٧ديــسمرب /ويف كــانون األول. البــدين
اجملتمعي الـذي يقـدم التمويـل ملعاجلـة احلـواجز الـيت تعتـرض املـشاركة يف الرياضـة مبـا يف ذلـك                         

 .االفتقار إىل هياكل للدعماحلواجز اجلنسانية و
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  املرأة يف املناطق الريفية والنائية: ١٤املادة   - ١٢  
ــة  -يتركــز معظــم ســكان أســتراليا يف منطقــتني ســاحليتني متباعــدتني     ١- ١٢  املنطقــة اجلنوبي

وتعـد املنطقـة اجلنوبيـة الـشرقية والـشرقية املنطقـة            . الشرقية والشرقية، واملنطقـة اجلنوبيـة الغربيـة       
ويتركــز ســكان هــاتني املنطقــتني يف املراكــز   . حة واألكــرب ســكانا بــني املنطقــتني  األكــرب مــسا 

 .احلضرية، وخاصة عواصم الواليات واألقاليم

. وتلتــزم أســتراليا بتحــسني اخلــدمات والبنيــة التحتيــة املتاحــة للمنــاطق الريفيــة والنائيــة   ٢- ١٢
اجهـه نـساء احلـضر، مبـا     ويواجه بعض النساء الاليت يعشن يف هذه املناطق حتـديات أكـرب ممـا تو         

ولـدى نـساء الـسكان األصـليني الـاليت يعـشن يف املنـاطق        . يف ذلك احلواجز اليت تعترض العمل    
. الريفيـــة والنائيـــة مـــستويات غـــري متناســـبة مـــن احلرمـــان علـــى نطـــاق واســـع مـــن املؤشـــرات

ورد مـن تفاصـيل      مـا  وللحصول على مزيد من املعلومات عـن نـساء الـسكان األصـليني، انظـر              
 .يف إطار املواد اليت يعاجلها هذا التقرير" السكان األصليني"ن ع

ــة   ٣- ١٢ ــا مليزاني ــة األســترالية  ٢٠٠٩-٢٠٠٨وطبق ــون دوالر ١٧٦، خصــصت احلكوم  ملي
ــاطق       ــة هامــة ملن ــة وخــدمات جمتمعي ــة حتتي ــوفري بني ــاطق الــذي يهــدف إىل ت ــامج حتــسني املن لربن

التـأمني  " مدى أربـع سـنوات لتمويـل     مليون دوالر على  ٢٧١وستنفق احلكومة أيضا    . أستراليا
لـضمان حـصول مجيـع األسـتراليني، خاصـة أولئـك الـذين يعيـشون يف املنـاطق           " العام األسترايل 

 .اإلقليمية والريفية، على اخلدمات العامة بصورة متكافئة

وتتعرض أجزاء كبرية من أستراليا للجفاف الـذي يـؤدي إىل مـصاعب كـبرية بالنـسبة                  ٤- ١٢
ــة لكــثري مــن اجملتمعــا  ــة والنائي ــاطق الريفي ــة يف املن وإدراكــا لــذلك، جتــري احلكومــة  . ت الزراعي

األسترالية استعراضا وطنيا لسياسات اجلفاف هبدف دعـم املـزارعني لالسـتعداد بـصورة أفـضل                
للمنــاخ املــتغري وزيــادة الرحبيــة، واالســتدامة، واالعتمــاد الــذايت، مبــا يف ذلــك تقــدير اآلثــار           

وسـيؤدي  . اعدة على إعداد املزارعني واجملتمعات احمللية لتغري املناخ       االجتماعية للجفاف، للمس  
 .٢٠٠٩يوليه /االستعراض إىل سياسات حمسنة للجفاف حبلول متوز

املـرأة الريفيـة واجلفـاف وتغـري     "، أعلنت حكومة فيكتوريا عن مبادرة     ٢٠٠٦ويف عام    ٥- ١٢
تمعـات احملليـة املتـضررة مـن اجلفـاف          اليت تعترف بالدور اهلام الذي تقوم به املرأة يف اجمل         " املناخ

، أنــشأت واليــة فيكتوريــا اجملموعــات املرجعيــة النــسائية املعنيــة ٢٠٠٧ويف عــام . وتغــري املنــاخ
ــة لتقاســم           ــرأة الريفي ــام امل ــسرت فرصــا أم ــة وي ــاطق ريفي ــاخ يف مخــس من ــري املن ــاف وتغ باجلف

، كجـزء مـن   ٢٠٠٩عـام  وسـيعقد يف  . املعلومات وإقامة شبكات داعمـة ملعاجلـة هـذه املـسائل        
املبـادرة، مــؤمتر علـى نطــاق الواليــة لـه أمهيــة وطنيـة عــن املــرأة الـيت تتعامــل مـع اجلفــاف وتغــري       

 .املناخ
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ويف جنوب أستراليا، وكجـزء مـن اسـتجابة شـاملة عـن اجلفـاف، قـدم املكتـب املعـين                      ٦- ١٢
جتمعـا نـسائيا    باملرأة التابع للوالية مبادرات خاصة باملرأة عن اجلفاف، تضمنت تنظيم عـشرين             

يف البلدات الريفية لتمكني املرأة من إقامة شبكات واحلصول علـى املعلومـات؛ وإنـشاء مراكـز                 
 .إعالمية يف املناطق الريفية، وتقدمي أموال لدعم الشبكات النسائية الريفية احلالية

  
  توزيع السكان يف املناطق الريفية والنائية حسب الفئة العمرية ونوع اجلنس

ناطق الريفية والنائية يف أستراليا عن املنـاطق احلـضرية يف توزيـع الـسكان مـن                 ختتلف امل  ٧- ١٢
فسكان احلضر لديهم عـدد أقـل نـسبيا مـن األفـراد يف فئـتني                . حيث الفئة العمرية ونوع اجلنس    

ــني عــامني    -عمــريتني  ــراوح أعمــارهم ب ــذين تت ــك ال ــغ   ١٧  و أولئ ــذين تبل ــا، وأولئــك ال  عام
لى العكس من ذلـك، يوجـد يف منـاطق أسـتراليا الريفيـة والنائيـة             وع.  عاما فأكثر  ٤٢أعمارهم  

وتوجــد أكــرب .  عامــا٤١  و١٨عــدد أقــل نــسبيا مــن الــسكان الــذين تتــراوح أعمــارهم بــني    
وهذا بسبب انتقـال    .  عاما ٢٥  و ٢١االختالفات بالنسبة للشباب الذين تتراوح أعمارهم بني        

 البحــث عــن فــرص للعمــل،     أو تعلــيمهم،كــثري مــن الــشباب إىل املــدن األســترالية ملواصــلة     
ويف املناطق احلضرية، يوجد عدد مـن النـساء         . لتغيري أسلوب حياهتم    أو لتحقيق االستقالل،  أو

أكرب من عدد الرجال، أما يف املناطق الريفية والنائية من أستراليا فـان عـدد الرجـال يتجـاوز يف             
 .)١١٦(ت بني اجلنسني بالواليات واألقاليمغري أن هناك تفاوتا يف املعدال. املتوسط عدد النساء

  
  املبادرات اخلاصة باملرأة الريفية

  مؤمتر القمة الوطين للمرأة الريفية والشبكة الوطنية للمرأة الريفية
يف اخلطة العمالية للصناعات األوليـة، التزمـت احلكومـة األسـترالية بتعزيـز قـدرة املـرأة                   ٨- ١٢

 ٨٠وحــضر أكثــر مــن . الــيت تــؤثر علــى جمتمعاهتــاالريفيــة علــى املــشاركة يف نقــاش الــسياسات 
 مــن املنــاطق الريفيــة والنائيــة يف أســتراليا املــؤمتر الــوطين للمــرأة الريفيــة الــذي استــضافته     امــرأة

وحـدد املـؤمتر نطـاق      . ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٢٨-٢٧احلكومة األسترالية يف كامربا، يف الفترة       
عاهتــا ونــاقش هــذه القــضايا، ووضــع سلــسلة مــن   القــضايا الــيت تــؤثر علــى املــرأة الريفيــة وجمتم  

وستنشئ احلكومة األسترالية شبكة وطنية للمرأة الريفيـة يف سـياق           . التوصيات لالستجابة إليها  
 .االعتباراهلياكل التمثيلية القائمة، مع وضع توصيات املؤمتر بشأن دور ونطاق الشبكة يف 

  



CEDAW/C/AUL/7  
 

09-25852 125 
 

  التحالف الوطين للمرأة الريفية    
وطين للمرأة الريفيـة صـوتا وطنيـا مجاعيـا للمـرأة الـيت تعـيش يف منـاطق          يعد التحالف ال   ٩- ١٢

وللحــصول علــى مزيــد مــن  . أســتراليا الريفيــة والنائيــة، وهــو أحــد األمانــات النــسائية الوطنيــة  
 .٣٢-٥املعلومات عن األمانات النسائية الوطنية، انظر الفقرة 

  
  اجمللس االستشاري اإلقليمي للمرأة

، واصـل اجمللـس االستـشاري    ٢٠٠٣ األخري عن االتفاقيـة يف عـام        منذ تقرير أستراليا   ١٠- ١٢
املستقل للمـرأة الريفيـة اسـترعاء اهتمـام احلكومـة األسـترالية إىل القـضايا الـيت تـؤثر علـى املـرأة                        

ويشجع اجمللـس النقـاش الـواعي ويـؤثر علـى صـنع القـرار يف سـبعة جمـاالت                    . الريفية وجمتمعاهتا 
حليــاة، وضــمان رعايــة صــحية مالئمــة وميــسرة، واحلــد مــن    تــشجيع الــتعلم مــدى ا-رئيــسية 

العنف العائلي، وتشجيع التنوع واالندماج، وتوسيع متثيل املـرأة، وتـشجيع املـشاركة اجملتمعيـة               
 .وتعزيز التنمية االقتصادية, يف النقاش حول املياه

  
  املرأة الريفية والعمل

ــد ١١- ١٢ ــة      الق ــة والنائي ــاطق الريفي ــددةتكــون فــرص العمــل يف املن ــسبب    أومتع متنوعــة ب
ونتيجــة لــذلك، فــان ظــروف عمــل املــرأة الريفيــة . االقتــصادات األصــغر حجمــا واألقــل تنوعــا
 .ختتلف كثريا عن املرأة يف املناطق احلضرية

 ١٥، كـان معـدل مـشاركة املـرأة الريفيـة بـني سـن                ٢٠٠٦وأثناء إجراء تعـداد عـام        ١٢- ١٢
وكـان  .  للرجـل يف املنـاطق الريفيـة       املائة يف ٧٩,٨، مقابل   املائة يف ٦٨,٤ يف قوة العمل     ٦٤ و

، وعلــى غــرار ٢٠٠٦ويف عــام .  للمــرأة يف املنــاطق احلــضرية الرئيــسية املائــة يف ٦٩,٧املعــدل 
ــة،         ــة تتركــز يف جتــارة التجزئ ــاطق أســتراليا الريفي ــة يف من ــرأة العامل ــت امل ــرأة احلــضرية، كان امل

غــري أنــه يف املنــاطق الريفيــة، . م، والتــدريبوالرعايــة الــصحية، واملــساعدة االجتماعيــة، والتعلــي
ــة يف ١٩,٩كــان  ــل      املائ ــصيد مقاب ــة، واحلراجــة، وال ــن يف الزراع ــامالت يعمل ــساء الع ــن الن  م
 .)١١٧( فقط من النساء العامالت يف املناطق احلضرية الرئيسيةاملائة يف ٠,٣

العـامالت   مـن جممـوع النـساء      املائـة  يف ٢١,٥وكانت املرأة اليت تعمل حلساهبا متثـل         ١٣- ١٢
ــام    ــة ع ــاطق الريفي ــاطق       . ٢٠٠٦يف املن ــرأة يف املن ــسبة للم ــن ضــعف الن ــد ع ــسبة تزي ــذه الن وه

وهذا يعكس يف جانب منـه علـى األقـل حقيقـة أن املـرأة الـيت تعمـل                   ). املائة يف ٩,٩(احلضرية  
 أي أن كـثريا منـهن قـد    -يف املناطق الريفيـة تتركـز يف الـصناعات الزراعيـة واحلرجيـة والـصيد               

ويعمل نصف النساء العامالت حلـساهبن تقريبـا يف الـصناعة           . ملن حلساهبن يف مزارع األسرة    يع
 ١,٢ويبلغ الـدخل الـذي حتـصل عليـه املـرأة العاملـة الريفيـة يف أسـتراليا حـوايل                      .)١١٨(الزراعية
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 ومعظم النساء الاليت تدير هذه األعمـال لـديهن مهـارات متعـددة، وغالبـا              . بليون دوالر سنويا  
ورعايـة  . ملن عددا من املـسؤوليات الـيت تنطـوي علـى حتـد مبـا يف ذلـك احليـاة األسـرية                     يتح ما

األطفــال، واملــساعدة يف املزرعــة، وتقــدمي الــدعم التقليــدي لألنــشطة اجملتمعيــة، واملــشاركة يف    
 .)١١٩(الشبكات، وكذلك إدارة أعمال جتارية متنامية

  
   والنائيةزيادة الفرص للنساء يف املناطق اإلقليمية والريفية

يهدف برنامج املرأة يف جمال التصدير التابع للحكومة األسـترالية إىل ضـمان تعريـف                ١٤- ١٢
وهي وكالـة   (املرأة يف جمال األعمال بالنطاق الكامل من اخلدمات اليت تقدمها وكالة أوستريد             

وهـذا ميكـن أن يـساعد املـرأة علـى      . واحلـصول علـى هـذه اخلـدمات     ) التجارة التابعة للحكومة  
ق النجاح واالستمرار يف العمل كمصدرات، عن طريق تشجيعها علـى التـصدير، واعتبـار               حتقي

وتـشمل  . ، والعمـل مـع الـشبكات النـسائية القائمـة      األخريـات النساء املصدرات منـاذج للنـساء       
األنشطة عقد حلقات دراسية عن املـرأة يف جمـال التـصدير يف خمتلـف أحنـاء أسـتراليا، وتـشجيع                  

القائمة على التركيز بصورة أكرب على فرص التصدير، وقيادة بعثـة األعمـال     الشبكات النسائية   
 .النسائية يف اهلند

وكانت املبادرة السابقة عـن النـهوض بالزراعـة يف أسـتراليا تـدعم النـساء يف املنـاطق                 ١٥- ١٢
 فــرص هلــن عــن طريــق عــدة بــرامج مثــل برنــامج النــهوض بالــصناعات   بإتاحــةالريفيــة والنائيــة 
ومشلــت هــذه الــربامج التــدريب علــى القيــادة، وإدارة األعمــال   . FarmBisامج الزراعيــة، وبرنــ

 ١١ ٨٧٤ امـرأة  ٦ ٨٧٢، أكملـت    ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥واملوارد الطبيعيـة؛ وخـالل الفتـرة مـن          
 .FarmBisدورة تدريبية نظمها برنامج 

أسبوع املرأة اإلقليميـة    "، نظمت حكومة تسمانيا     ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٤ويف الفترة من     ١٦- ١٢
، وكالمهـا يقـدم إرشـادات       روح العمـل التجـاري    ونشرت كتيبا بعنـوان     " مال التجارية يف األع 

املـرأة يف الـصناعات   "، سـاعد برنـامج   ٢٠٠٨ويف عـام  . للمرأة الريفيـة يف مـشروعها التجـاري      
يف تسمانيا على إنـشاء موقـع شـبكي تفـاعلي وتقـدمي التـدريب علـى االنترنـت للنـساء                " الريفية

ــات ــشأ الرب. الريفي ــصال        وأن ــة االت ــرأة الريفي ــة حــىت ميكــن للم ــات عام ــدة بيان ــضا قاع ــامج أي ن
 .بالصناعة وتقاسم املعارف، واملهارات، واالجنازات، وممارسات األعمال

، قـام برنـامج املـرأة للتــدريب علـى القيـادة التـابع حلكومـة أســتراليا        ٢٠٠٨ويف عـام   ١٧- ١٢
وتـضمن هـذا    . طق الريفيـة والنائيـة    مرة أخرى بتمويل عدد من املشاريع املوجهة للمرأة يف املنـا          

 مـن املنـاطق الريفيـة،    امـرأة  ٤٥الربنامج مشروعا قدم تدريبا على القيـادة والتوجيـه ألكثـر مـن       
ومشروعا آخر قـدم الـدعم للنـساء الطبيـات يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة حلـضور مـؤمتر الرابطـة                       

 .٢٠٠٨أكتوبر /ألولالدولية للنساء الطبيات يف غرب احمليط اهلادئ يف تشرين ا
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وتقــوم شــبكة املــرأة الريفيــة التابعــة لــوزارة الــصناعات األوليــة يف نيــو ســاوث ويلــز    ١٨- ١٢
بتعزيز القيادة النسائية الريفية عـن طريـق برنـامج للقيـادة يـستغرق يـومني ومـنح جـوائز سـنوية                      

ملعلومـات  وتدعم شـبكة املـرأة الريفيـة التجمـع الـسنوي للمـرأة الريفيـة وتقـدم ا                 . للمرأة الريفية 
للمرأة الريفيـة عـن طريـق رسـالة إخباريـة ربـع سـنوية، وحتـديثات شـهرية بالربيـد االلكتـروين،                       

 .وموقع شبكي

ويهــدف مــشروع االســتراتيجية احلرجيــة خــالل عــشر ســنوات التــابع لواليــة كــويرت  ١٩- ١٢
، ٢٠٠٨وابتـداء مـن عـام       . الند إىل إجياد جمتمع ريفي مستدام ومالئم للحياة ويـسوده الرخـاء           

كجــزء مــن االســتراتيجية، ستنــسق حكومــة كــويرت النــد نــدوة للمــرأة الريفيــة كــل عــام ملــدة  و
 .ثالث سنوات لتحسني اخلدمات والربامج والسياسات الريفية

ويف شراكة مع املكتـب املعـين بالـسياسة العامـة للمـرأة يف فيكتوريـا، قـدمت وحـدة                     ٢٠- ١٢
حا ريفيـة وإقليميـة يف إطـار برنـامج مـنح            تنسيق شبكة املرأة الريفية التابعة حلكومة فيكتوريا من       

 منحـــة ١٢٩ وقـــدم ٢٠٠٦  و٢٠٠٢القيـــادة اجملتمعيـــة للمـــرأة، والـــذي اســـتمر بـــني عـــامي 
وتواصل حكومة فيكتوريا دعم شبكة املرأة الريفية لتشجيع الربط الـشبكي           . للقيادات النسائية 

تصال رئيـسية علـى نطـاق       وتتاح وصالت ا  . بني النساء وإتاحة فرص لتبادل املعلومات واآلراء      
املنـاطق الريفيــة يف فيكتوريــا عــن طريــق رســالة إخباريـة ربــع ســنوية وجمانيــة، واملوقــع الــشبكي   

 .للمرأة الريفية، واهلاتف والربيد

ــة   ٢١- ١٢ ــدعم حكوم ــوبوت ــسنوية    جن  أســتراليا املكتــب الزراعــي للمــرأة، والتجمعــات ال
 .للمرأة الريفية وعناصر جلائزة املرأة الريفية

ــة      وتواصــل ٢٢- ١٢ ــة والنائي ــاطق الريفي ــرأة يف املن ــة شــبكة امل ــة رعاي ــة أســتراليا الغربي  حكوم
ودور هـذه الـشبكة هـو التقـاء         .  عـضو علـى نطـاق الواليـة        ٥ ٨٠٠واإلقليمية، اليت تضم أكثر     

النــساء مــن املنــاطق الريفيــة والنائيــة واإلقليميــة يف أســتراليا الغربيــة للتعــرف علــى املــسامهة الــيت  
 .ن وتشجيعها وتوسيع نطاقهايقدمنها جملتمعه

  
  املرأة من السكان األصليني ونصيبها من التعليم والعمل والصحة

، ١٠للحصول على معلومات عن املرأة من السكان األصليني والتعليم، انظـر املـادة               ٢٣- ١٢
، وعــن صــحة ٥٠-٩ إىل ٤٢-٩وعــن املــرأة مــن الــسكان األصــليني والعمــل، انظــر الفقــرات 

 .٢٢-١٠ إىل ١٣-١٠يني، انظر الفقرات املرأة من السكان األصل
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  املرأة الريفية ونصيبها من التعليم والصحة    
، وعـن صـحة   ٣٣-٨للحصول على معلومات عن تعليم املرأة الريفية، انظـر الفقـرة            ٢٤- ١٢

 .٣٣-١٠ إىل ٢٣-١٠املرأة الريفية، انظر الفقرات 
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  املساواة أمام القانون: ١٥املادة   - ١٣  
تساوية أمـام القـانون، مبـا يف ذلـك عنـدما تـدخل يف عقـود وحتـصل                   املرأة يف أستراليا م    ١- ١٣

وتواصـل احلكومـة األسـترالية العمـل مـن أجـل            . على قروض وتـدير ممتلكـات، وعنـدما تـسافر         
 .حتسني احلماية القانونية للمرأة ووصوهلا إىل النظام القانوين

  
  التثقيف القضائي واإلصالح

، يـستطيع مجيـع أعـضاء       ٢٠٠٣تفاقيـة عـام     كما أوضح تقريـر أسـتراليا األخـري عـن اال           ٢- ١٣
اهليئــة القــضائية يف أســتراليا احلــصول علــى بــرامج تثقيفيــة تزيــد مــن وعــيهم عــن العالقــة بــني      

ــأثري    ــراراهتاجلنــسني، والنظــام القــانوين، وت ــرأة مق ومتــول احلكومــة األســترالية املعهــد   .  علــى امل
، وكالمهــا يقــدم بــرامج لتوســيع معرفــة  األســترايل لــإلدارة القــضائية والكليــة القــضائية الوطنيــة 

املشاركني بقضايا اجلنسني واملساعدة على معاجلـة التحيـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس يف النظـام                    
ويــدير العديــد مــن حكومــات الواليــات واألقــاليم أيــضا بــرامج تدريبيــة للتوعيــة عــن . القــانوين

دليـل  كومـة كـويرت النـد       فقـد أصـدرت ح    . قضايا اجلنسني عن طريق براجمها للتثقيف القضائي      
 الـذي يـزود القـضاة مبعلومـات لـضمان تـسيري إجـراءات احملـاكم                القضاة للمـساواة يف املعاملـة،     

ويتنـاول دليـل    . بطريقة منـصفة جلميـع اخلـصوم واملـشاركني اآلخـرين، مهمـا كانـت ظـروفهم                
مــة وأصــدرت حكو. القــضاة املــساواة بــني اجلنــسني، والتنــوع األخالقــي، والــسكان األصــليني 

 لضمان أال تكـون خلفيـة       دليل القضاة للمساواة يف املعاملة     ٢٠٠٧أستراليا الغربية أيضا يف عام    
 .غريها يف غري صاحله أمام احملكمة  أواالجتماعية  أوالشخص الثقافية

  
  حمكمة األسرة يف أستراليا

 وبعـض املـسائل     ١٩٧٥قـانون األسـرة لعـام       تواصل حمكمة األسرة يف أسـتراليا تطبيـق          ٣- ١٣
 والتـشريع اخلـاص مبـساندة      ١٩٦١قـانون الـزواج لعـام       يت تدخل يف إطار قوانني أخـرى مثـل          ال

 .الطفل

وتعمل احملاكم على حتسني الطريقة اليت ُيعاجل هبـا الفـصل بـني الـزوجني وإهنـاء الـزواج               ٤- ١٣
، بـدأت حمكمـة   ٢٠٠٤ويف عام . وضمان وضع مصلحة أطفال الزوجني املنفصلني يف االعتبار     

كة مع وزارة اهلجرة واملواطنة، مبـادرة هتـدف إىل حتـسني اخلـدمات املقدمـة إىل                 األسرة يف شرا  
ــا   ــا ولغوي العــيش يف "وكجــزء مــن برنــامج  . أصــحاب الــدعاوى ذوي اخللفيــات املتنوعــة ثقافي

، تعقــد احملكمــة دورات إعالميــة جمتمعيــة عــن قــانون األســرة ألشــخاص مــن عــدد مــن   "تــواؤم
 والـصومال والـسودان وأفغانـستان       وإثيوبيـا ادمون مـن اريتريـا      اجملتمعات الناشئة، مبـن فـيهم القـ       
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وتساعد هذه الدورات النساء، وكثري منـهم مـن طالبـات اللجـوء، يف احلـصول علـى                  . والعراق
 .خدمات قانون األسرة اليت تقدمها حماكم قانون األسرة

  
  تقييم جمموعة إصالحات قانون األسرة

 األســرة واإلســكان واجملتمعــات احملليــة يتحمــل مكتــب املــدعي العــام ووزارة خــدمات ٥- ١٣
وشــؤون الــسكان األصــليني مــسؤولية مــشتركة عــن تنفيــذ جمموعــة إصــالحات قــانون األســرة  

مــن بينــها (وتــشمل جمموعــة اإلصــالحات تغــيريات يف القــانون، وخــدمات جديــدة . وتقييمهــا
يب للعالقـات   مراكز العالقـات األسـرية، وخـط املـشورة للعالقـات األسـرية، والربنـامج احلاسـو                

 .بعد االنفصال  ما، والتوسع يف خدمات التدخل املبكر، والتوسع يف خدمات)األسرية

، كلــف املعهــد األســترايل لدراســات األســرة بتقيــيم مــدى فعاليــة        ٢٠٠٦ويف عــام  ٦- ١٣
وســـيقيس التقيـــيم والبحـــوث . جمموعـــة اإلصـــالحات ككـــل لتحقيـــق أهـــداف اإلصـــالحات

لية واملـستمرة لإلصـالحات علـى األسـر األسـترالية، ومـن بينـها               املصاحبة املرتبطة به اآلثار األو    
وتتوقــع احلكومــة األســترالية احلــصول علــى . تتعــرض للعنــف األســري  أواألســر الــيت تعرضــت

 .٢٠٠٩تقرير التقييم يف أواخر عام 
  

  احملكمة االحتادية
تواصــل احملكمــة االحتاديــة مــساعدة أصــحاب الــدعاوى علــى حــل طائفــة مــن املــسائل  ٧- ١٣
وتعد احملكمة، على وجه التحديد، منربا منخفض التكلفة للنـساء الباحثـات            . قانونية االحتادية ال

 .عن إنفاذ قانون مكافحة التمييز وحل الرتاعات املتعلقة بقانون األسرة

  املعونة القانونية
فهـي تـسمح    . يعد تقدمي املعونة القانونية عنصرا أساسيا يف حتقيق الوصـول إىل العدالـة             ٨- ١٣

.  اجملتمــع احملــرومني واحملتــاجني إىل مــساعدة قانونيــة باحلــصول علــى خــدمات قانونيــة  ألعــضاء
ومتـول احلكومــة األسـترالية جلــان املعونـة القانونيــة يف الواليـات واألقــاليم علـى تقــدمي مــساعدة      
قانونية لألشخاص احملرومني يف املسائل الـيت تنـشأ يف إطـار قـانون الكومنولـث، ومعظمهـا عـن         

وجلان املعونة القانونيـة هـي هيئـات قانونيـة مـستقلة أنـشئت مبوجـب تـشريعات           . رةقانون األس 
 منحـة مـساعدة يف      ٣٦ ٧٨٢، قدمت اللجـان     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفترة   . الواليات واألقاليم 

 مـن هـذه     املائـة  يف ٦٢,٥وعمومـا، حـصلت املـرأة علـى         . املسائل املتعلقـة بقـانون الكومنولـث      
 يف إطــار قــانون األســرة، حــصلت املــرأة علــى ٣٣ ٥٢٥ عــددها ومــن بــني املــنح البــالغ. املــنح
 . منهااملائة يف ٦٤,٧
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 مليـون دوالر كتمويـل      ١٧٨، قدمت احلكومة األسـترالية      ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف الفترة    ٩- ١٣
 . مليون دوالر على مسائل تتعلق بقانون األسرة١٥١وأنفق من هذا املبلغ . للمعونة القانونية

 احلكومـة األسـترالية   التـزام  عـن  لث للمعونة القانونيةأولويات ومبادئ الكومنو  وتعرب   ١٠- ١٣
وإىل جانب طائفـة مـن      . بضمان وصول املرأة على قدم املساواة إىل العدالة واملساعدة القانونية         

 .املسائل األخرى، مثل تلك اليت تتعلق باألطفال، تعطى أولوية عالية للمرأة املهددة بالعنف

 املعونـة القانونيـة تقـدم خـدمات موجهـة      وتدرك حكومة الكومنولث أن بعض جلـان   ١١- ١٣
ملـــساعدة املـــرأة، مثـــل تـــدريب املمارســـات فيمـــا يتعلـــق بـــالعنف املـــرتيل وخـــدمات اإلعـــالم  

 .املتخصصة

ويوجد لدى حكومات الواليات واألقاليم يف أغلب األحـوال بـرامج خاصـة للمـرأة                ١٢- ١٣
يف "  القانونيـة للمـرأة    الوحـدة املتخصـصة للمعونـة     "من خالل خدماهتا للمعونـة القانونيـة، مثـل          

ــة          ــال االجتماعي ــل، واألعم ــات، والتمثي ــة، واملعلوم ــشورة القانوني ــدم امل ــيت تق ــد، ال ــويرت الن ك
املتخصــصة دعمــا للمــرأة، فــضال عــن العمــل علــى زيــادة فــرص حــصول املــرأة علــى خــدمات   

وتـدير  وتراقب الوحدة أيـضا تطبيـق اسـتراتيجية مكافحـة العنـف ضـد املـرأة،                 . املعونة القانونية 
برنامج املساعدة حملكمة بريـسبني، وتـوفر التـدريب ملـوظفي املعونـة القانونيـة، واملنظمـات غـري                   
احلكوميــة، واملمارســني القــانونيني اخلــصوصيني عــن أفــضل املبــادئ العمليــة للعمــل مــع املــرأة     

 ونفذت وحدة املعونة القانونية يف كـويرت النـد أيـضا توصـيات واردة مـن          . املتضررة من العنف  
، مثــل تــوفري املعلومــات والتــدريب    "التوعيــة القانونيــة للمــرأة الريفيــة   "تقريــر عــن مــشروع   

 .املخصص خلدمات املعونة القانونية للنساء الفلبينيات من ضحايا العنف املرتيل

ويوجد لدى وكالة املعونة القانونية التابعة حلكومـة نيـو سـاوث ويلـز شـعبة للقـانون          ١٣- ١٣
 توفري املساعدة واخلدمات القانونية األساسـية، معلومـات عـن قـانون             املدين تقدم، باإلضافة إىل   

، مبا يف ذلك التحرش اجلنسي، والتمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس، والتعـويض                  نسانحقوق اإل 
وتقدم حكومة نيو ساوث ويلـز أيـضا التمويـل لـدائرة دعـم املـرأة                . للضحايا، وديون العالقات  

 مع القطاع غـري احلكـومي، وسـيقدم دعمـا إضـافيا              وهو مشروع تشاركي   -يف قانون األسرة    
 .حامسا للمرأة اليت تنفصل عن شريكها وتعرضت للعنف املرتيل

واســتهلت حكومــة جنــوب أســتراليا برنــامج دعــم حمكمــة األســرة التــابع لــدائرة           ١٤- ١٣
 لتقـدمي الـدعم واملـساندة واملعلومـات للمـرأة الـيت تقـف               ٢٠٠٥املعلومات املعنية باملرأة يف عام      

 .م حمكمة األسرة، خاصة لضحايا العنف املرتيل واالعتداءأما
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  اخلدمات القانونية اجملتمعية    
ــل    ١٥- ١٣ ــة األســترالية متوي ــة يف   ١٢٧تواصــل احلكوم ــة اجملتمعي  مركــزا للخــدمات القانوني

ويشمل هذا متويال للخدمات القانونية للمرأة، وملشاريع اخلـدمات العامـة للنـساء مـن        . أستراليا
، بلـغ التمويـل     ٢٠٠٨-٢٠٠٧ويف عامي   . ني، وخدمات احملاماة للمرأة الريفية    السكان األصلي 

 .هلذه األنواع الثالثة من اخلدمات قرابة مخسة ماليني دوالر

، خصصت زيادة قدرها عـشرة ماليـني دوالر ملـرة واحـدة             ٢٠٠٨أبريل  /ويف نيسان  ١٦- ١٣
ليــة، وخاصــة ملــساعدة مــن أجــل برنــامج اخلــدمات القانونيــة املقدمــة جملتمعــات الكومنولــث احمل

وخيـصص أكثـر مـن أربعـة        . املراكز القانونية اجملتمعية علـى تلبيـة الطلـب املتزايـد علـى خـدماهتا              
ماليــني دوالر مــن هــذا التمويــل لزيــادة الــدعم املقــدم للعمــل يف إطــار قــانون األســرة بــاملراكز   

 .القانونية اجملتمعية

 خــصص مبلــغ إضــايف قــدره وكجــزء مــن االســتجابة للطــوارئ يف اإلقلــيم الــشمايل، ١٧- ١٣
-٢٠٠٧ دوالر لــثالث خــدمات قانونيــة للمــرأة يف اإلقلــيم الــشمايل يف الفتــرة       ٥٧٤ ٥٠٠
وتقدم اخلـدمات القانونيـة املعلومـات واملـشورة للمـرأة      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨، مث يف الفترة     ٢٠٠٨

ريــد يف اجملتمعــات األصــلية، وميكــن يف بعــض الظــروف تقــدمي املــساعدة القانونيــة للمــرأة الــيت ت
 .محاية أطفاهلا

ــرة  ١٨- ١٣ ــساعدة لنحــو    ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفت ــة امل ــة اجملتمعي ــدمت اخلــدمات القانوني ، ق
وكنـسبة مـن العـدد الكلـي للزبـائن          ).  من العدد اإلمجايل للزبائن    املائة يف ٥٩ (امرأة ٨١ ٣١١

ة  مــن خلفيــاملائــة يف ٤  و معرفــة ضــئيلة باللغــة االنكليزيــة،املائــة يف ٤مــن النــساء، كــان لــدى 
مـن  ) ٢ ٢٦٤ (املائـة  يف ٢,٨وكانت املرأة متثـل     .  من ذوي اإلعاقة   املائة يف ١٠أصلية، وكان   

مـن الزبـائن   ) ٣ ٦٨٣ (املائـة  يف ٤,٥  والزبائن الـذين لـديهن معرفـة ضـئيلة باللغـة االنكليزيـة،       
مــن جممــوع الزبــائن اإلنــاث    ) ٦ ٨٢١ (املائــة يف ٨,٤  والــذين ينتمــون إىل خلفيــة أصــلية،   

 .اتاملعاق
  

  املرأة يف نظام العدالة اجلنائية
. تتحمــل حكومــات الواليــات واألقــاليم املــسؤولية األوىل عــن نظــام العدالــة اجلنائيــة ١٩- ١٣

وتلتـزم احلكومـة األسـترالية بالعمـل مـع الواليـات واألقـاليم ملعاجلـة قـضايا تـشمل التمييـز ضــد            
ن األصـليني ومـن خلفيـات       املرأة يف الـسجون، وقـضايا تتعلـق بالعدالـة ختـص املـرأة مـن الـسكا                 

 .متنوعة ثقافيا ولغويا
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 نـسان  إىل اللجنة األسترالية حلقوق اإل     ١٩٨٤قانون التمييز بني اجلنسني لعام      ويسند   ٢٠- ١٣
ــسني    ــني اجلن ــز ب ــق يف التميي ــسؤولية التحقي ــيني يف    . م ــساعدة األطــراف املعن ــة م وحتــاول اللجن

ــان عــن طريــ      ــه الطرف ــق علي ــز للوصــول إىل حــل يواف وإذا تعــذرت . ق املــصاحلةدعــاوى التميي
 .املصاحلة، تعد اللجنة مسؤولة عن اختاذ اإلجراءات القانونية عن طريق احملاكم

وأنشأت حكومة فيكتوريا اللجنـة االستـشارية للخـدمات اإلصـالحية للمـرأة لتـوفري                ٢١- ١٣
ووضـعت حكومـة    .  للمـرأة  اإلصـالحية مصدر مشورة خارجي للحكومة عن تقـدمي اخلـدمات          

االســتجابة املتكاملــة للمــرأة املذنبــة والعائــدة  : املــسارات األفــضل"ســتراتيجية فيكتوريــا أيــضا ا
والــيت هتــدف إىل التــصدي لألعــداد املتزايــدة مــن النــساء الــاليت يــدخلن الــسجن يف     " للجرميــة
 مبـــادرة للحـــد مـــن جـــرائم املـــرأة وعودهتـــا للجرميـــة،  ٣٧وتـــشمل االســـتراتيجية . فيكتوريـــا

 .والسجن، واإليذاء

مركـز برونيـا للنـساء قبـل        "، افتتحت حكومة أسـتراليا الغربيـة        ٢٠٠٤مايو  /ويف أيار  ٢٢- ١٣
، الذي يدعم الـسجينات غـري اآلمنـات لإلعـداد إلعـادة إدمـاجهن يف اجملتمـع، ويقـدم                    "اإلفراج

 . احتياجات املرأةتالءمأنشطة إعادة التأهيل وفرص عمل 

ــام  ٢٣- ١٣ ــسيا    ٢٠٠٧ويف ع ــق عمــل لل ــشمايل فري ــيم ال ــة اإلقل ــشأت حكوم ــة ، أن سة العام
ويضم الفريق مـوظفي املركـز اإلصـالحي        . املتعلقة بالسجينات ضمن مركز دارون اإلصالحي     

واإلدارة الذين جيتمعون كل شهرين ملناقشة التوصيات الـيت جـاءت يف اسـتعراض أمـني املظـامل                  
وقـد مت التعامـل مـع معظـم     .  لعمليات مرفـق املـرأة التـابع للمركـز    ٢٠٠٦باإلقليم الشمايل عام  

وبــدأت اخلــدمات اإلصــالحية يف ) مبــا يف ذلــك البنيــة التحتيــة احملــسنة (وصــيات أمــني املظــامل ت
 .تطبيق السياسة العامة املتعلقة باملرأة يف السجن

وقــد وضــعت حكومــة إقلــيم العاصــمة األســترالية مــؤخرا مــشروع قــانون لألطفــال     ٢٤- ١٣
 نـسان جعـة حقـوق اإل    مركـز مرا   يضع يف اعتباره التوصيات الـواردة مـن          ٢٠٠٨والشباب عام   

والــيت تناولــت ضــرورة االعتــراف باالحتياجــات اخلاصــة للنــساء    لــشباب كــواميب احملتجــزين،  
 قبـل إنـشاء مرفـق    نـسان ، وبغية وضع مؤشرات قياسـية حلقـوق اإل       ٢٠٠٧ويف عام   . احملتجزات

وركـزت  .  مراجعـة لعمـل املرافـق اإلصـالحية يف اإلقلـيم           نـسان جديد، أجـرت جلنـة حقـوق اإل       
عة على معاملة احملتجزين املعرضني، مثل السكان األصـليني، والنـساء، واألشـخاص ذوي              املراج

، واألشخاص من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا، والـشواذ،         )مبا يف ذلك املرض العقلي    (اإلعاقة  
ــنس      ــخاص ذوي اجلـ ــسية، واألشـ ــة اجلنـ ــايري اهلويـ ــسني، ومغـ ــشتهي اجلنـ ــسحاقيات، ومـ والـ

 .املزدوج
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  لسكان األصلينيالنساء من ا    
ــاك   ٢٥- ١٣ ــان هنـ ــرأة ٦١٤كـ ــىت    امـ ــترالية حـ ــسجون األسـ ــليني يف الـ ــسكان األصـ ــن الـ  مـ
وعلى الـرغم مـن أن الـسكان األصـليني يف أسـتراليا يـشكلون حنـو                 . ٢٠٠٧يونيه  /حزيران ٣٠
 املائـة  يف ٣٠,٩ من جمموع سكان أستراليا، فان املرأة من السكان األصليني تشكل            املائة يف ٢

 والـــيت بلغـــت  ٢٠٠٦وهـــذا ميثـــل زيـــادة عـــن النـــسبة يف عـــام      . ناتمـــن جممـــوع الـــسجي  
، كانت احتماالت سجن املرأة من الـسكان        ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٣٠وحىت  . املائة يف ٢٩,٦

ويف .  مـرة مـن االحتمـاالت بالنـسبة للمـرأة مـن الـسكان غـري األصـليني              ٢٣,١األصليني أكثـر    
ــرة ــاالفتـ ــني   مـ ــسجينات ٢٠٠٦  و٢٠٠٢بـ ــدل الـ ــسبة   ، زاد معـ ــليني بنـ ــسكان األصـ ــن الـ  مـ
 .املائة يف ٣٤

ويقدم برنامج املعونة القانونيـة لألسـتراليني مـن الـسكان األصـليني، خـدمات معونـة                  ٢٦- ١٣
وميـول الربنـامج    . قانونية مهنية تراعي احلـساسيات الثقافيـة لألسـتراليني مـن الـسكان األصـليني              

 لتقـدمي خـدمات قانونيـة يف       شبكة من مقدمي خدمات املعونة القانونيـة مـن الـسكان األصـليني            
 موقعــا دائمــا ودائــرة للمحــاكم ومركــزا للتوعيــة يف املنــاطق احلــضرية والريفيــة والنائيــة يف  ٨٤

 .أحناء أستراليا

 وحدة قانونيـة ملنـع العنـف العـائلي يف فريجينيـا،             ٣١ومتول احلكومة األسترالية أيضا      ٢٧- ١٣
هتمــام الرئيــسي هلــذه الوحــدات علــى وينــصب اال. يقــع معظمهــا يف املنــاطق اإلقليميــة والنائيــة

تقــدمي املــساعدة املالئمــة ثقافيــا لــضحايا العنــف العــائلي مــن البــالغني واألطفــال مــن الــسكان     
واملهمـة األوىل هلـذه الوحـدات هـي تقـدمي املـساعدة             . األصليني، مبا يف ذلـك االعتـداء اجلنـسي        

 .القانونية، واالجتماعية، واملشورة، وخدمات الدعم للمحاكم

ــ ٢٨- ١٣ ــترالية   وق ــة األس ــة    ٤,٢د خصــصت احلكوم ــة القانوني ــشاريع الثقاف ــون دوالر مل  ملي
وعـــن طريـــق تـــوفري . اجملتمعيـــة املخصـــصة للـــسكان األصـــليني يف اجملتمعـــات الريفيـــة والنائيـــة

، مبا يف ذلك كيفية احلـصول علـى طائفـة مـن            نساناملعلومات عن احلقوق القانونية وحقوق اإل     
ادرة إىل متكني األستراليني من السكان األصـليني يف اجملتمعـات           خدمات الدعم، هتدف هذه املب    

 .النائية والريفية من اإلبالغ عن العنف وإيذاء األطفال والتصدي هلما

ــة، يقــدم      ٢٩- ١٣ ــة املقدمــة جملتمعــات الكومنولــث احمللي ــامج اخلــدمات القانوني ويف إطــار برن
نـساء مـن الـسكان األصـليني     التمويل لثماين منظمـات علـى نطـاق أسـتراليا لتـشغيل مـشاريع لل              

ــة للمــرأة مــن الــسكان األصــليني      ــدا، وهــذه املــشاريع تقــدم خــدمات قانوني كمــا تقــدم  . حتدي
املشاريع املساعدة للمرأة من السكان األصليني يف طائفة واسعة من املسائل القانونية مـن بينـها                

وهي تقـدم أيـضا     . لكقانون األسرة، واإلجيار، والعنف املرتيل واجلنسي، وقانون حقوق املسته        
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جمموعة متنوعة من اخلدمات األخرى مبا يف ذلك التنميـة اجملتمعيـة والثقافـة القانونيـة اجملتمعيـة،                  
وميكـن أن تـوفر     . أو اجملتمعات احلـضرية املالصـقة هلـا       /وخدمات التوعية للمجتمعات الريفية و    

رب يف املـصاحل مـع      هذه املشاريع مـصدرا بـديال للمـساعدة القانونيـة عنـدما يكـون هنـاك تـضا                 
وميكـن أيـضا    . أو اخلدمات القانونية ملنع العنف العائلي     /اخلدمات القانونية للسكان األصليني و    

ملشاريع املرأة من السكان األصليني مساعدة مقدمي اخلـدمات األساسـية اآلخـرين علـى تقـدمي               
 .خدمات قانونية مالئمة ثقافيا للمرأة من السكان األصليني

ــام  ٣٠- ١٣ ــة لألشــخاص      ، ٢٠٠٧ويف ع ــد عــن سياســتها العام ــة كــويرت الن ــت حكوم أعلن
وتنص هذه السياسة على التزام حكومة كويرت الند بتحسني توفري خـدمات العدالـة              . املعرضني

لكي تكفل ألولئك األشخاص املعرضني يف نظام العدالة اجلنائية، مبن فـيهم الـسكان األصـليني                
قافيـا ولغويـا، االحتـرام، والـدعم، واحلـصول       واألشخاص الذين ينتمـون إىل خلفيـات متنوعـة ث         

قدرهتم، وبـصرف النظـر عمـا إذا          أو على معاملة متكافئة ومنصفة، بصرف النظر عن ظروفهم       
 قاعـدة   ٢٠٠٤وفـضال عـن هـذا، ألغيـت يف عـام            . املتـهمني   أو الـشهود   أو كانوا مـن الـضحايا    

 شـكوى عـن االعتـداء    ميكـن الـسماح بتقـدمي     الاليت كانت تـنص علـى أنـه   " الشكوى احلديثة "
 .اجلنسي إال إذا كانت الشكوى حديثة، أي أهنا قدمت يف أول فرصة متاحة
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  احلياة العائلية، والزواج، والعنف ضد املرأة: ١٦املادة   - ١٤  
وحتتـاج األسـر إىل دعـم    . تلتزم احلكومة األسترالية بدعم احتياجـات األسـر األسـترالية         ١- ١٤

وتلتــزم احلكومــة بتعزيــز احليــاة  . ل واحليــاة األســريةجلهودهــا مــن أجــل مواجهــة ضــغوط العمــ 
األسرية عن طريق ضمان حصوهلا على اخلدمات الصحية، والفـرص التعليميـة، والبنيـة التحتيـة            

 .احلديثة، واخلدمات اجملتمعية

وتطبق احلكومة األسترالية مبدأ عدم التسامح إطالقـا جتـاه العنـف ضـد املـرأة، وتـدعم                   ٢- ١٤
ضررين مــن العنــف، وتقــدم اخلــدمات ملــساعدهتم علــى اخلــروج مــن هــذه  املــرأة واألطفــال املتــ

، أعلنــت احلكومــة األســترالية عــن تــشكيل جملــس وطــين مكلــف   ٢٠٠٨ويف عــام . التجــارب
مبسؤولية تقدمي املشورة املتخصصة للحكومة عن تدابري احلـد مـن انتـشار وتـأثري العنـف املـرتيل                   

ويقـوم اجمللـس الـوطين بوضـع خطـة وطنيـة            . فـاهلن والعائلي واالعتداء اجلنسي على النـساء وأط      
 اإلعـالن مت مجعـه مـن أدلـة، ومـن املتوقـع              مـا  للحد من العنف ضد النساء وأطفـاهلن تـستند إىل         

 .٢٠٠٨ديسمرب /عن مشروع هذه اخلطة يف كانون األول
  

  محاية احلياة األسرية وحتسينها
ترة الـيت يـشملها التقريـر،       وخالل الف . تواصل احلكومة األسترالية دعمها القوي لألسر      ٣- ١٤

مت تنفيـــذ جمموعـــة مـــن اإلصـــالحات االقتـــصادية والـــضريبية وخـــدمات الرعايـــة، واملـــساعدة   
-٢٠٠٨وقـد تـضمنت ميزانيـة       . االجتماعية، اليت عملت على حتـسني مـستوى معيـشة األسـر           

 بليون دوالر جملموعة مـن املـشاريع اخلاصـة باألسـر العاملـة، تتـضمن         ٥٥ خمصصا مببلغ    ٢٠٠٩
مبادرات هادفة يف جماالت الضرائب، ورعاية األطفال، والتعلـيم، واإلسـكان، وغـري ذلـك مـن                 

وللحصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن الـدعم املقـدم               . العناصر الرئيسية يف ميزانيات األسر    
 .٣٥-١١ إىل ٢١-١١  و٣٤-٩ إىل ٣١-٩لألسر، انظر الفقرات 

سياسـة عامـة حتقـق التـوازن بـني زيـادة       ومن بني األولويات الرئيسية للحكومة، وضـع         ٤- ١٤
، أنـشئ مكتـب العمـل واألسـرة       ٢٠٠٧ففـي عـام     . مشاركة قوة العمل والنماء األمثـل للطفـل       

ضمن ديوان رئيس الوزراء للقيام بتحليل السياسات، وإجـراء البحـوث، وإشـراك اجلمهـور يف                
ــة لألســر   ــائج االقتــصادية واالجتماعي ملعلومــات عــن وللحــصول علــى مزيــد مــن ا . حتــسني النت

 .٢٧-٢مكتب العمل واألسرة، انظر الفقرة 

وتتصدر احلكومة األسترالية العمل مع حكومـات الواليـات واألقـاليم وقطـاع اجملتمـع                ٥- ١٤
احمللي لوضع إطار وطين حلماية أطفال أستراليا، واالعتراف بأن سـالمة ورعايـة مجيـع األطفـال        

وسيوضـح هـذا اإلطـار،      . يات احلكومـة  األستراليني مـسألة تتطلـب االهتمـام علـى كافـة مـستو            
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ــات األســترالية يف كــانون األول      ــه جملــس احلكوم ــع أن ينظــر في ــذي يتوق ــسمرب /ال ، ٢٠٠٨دي
 عمليـة وملموسـة تتخـذها احلكومـات     إجراءاتاألدوار واملسؤوليات، ومن احملتمل أن يتضمن       

طـــار علـــى ومـــن احملتمـــل أن يركـــز اإل. ومجاعـــات اجملتمـــع احمللـــي لتحـــسني محايـــة األطفـــال 
اســتراتيجيات قويــة للحمايــة والتــدخل املبكــر مــن أجــل حتــسني الــدعم املقــدم للمعرضــني مــن   

وسيكون من بني األولويات أيضا قيام تعاون أفضل داخل احلكومات وفيمـا            . األطفال واألسر 
ومن احملتمل كذلك أن يتصدى اإلطار لقضايا ختص جوانـب معينـة مـن جمتمعنـا، مبـا يف                   . بينها

 .طفال يف جماالت الرعاية خارج املرتل وأطفال السكان األصلينيذلك األ

، مت جتديد االستراتيجية األقوى لألسرة واجملتمعات احملليـة، وخـصص           ٢٠٠٤ويف عام    ٦- ١٤
 مليــون دوالر علــى مــدى أربــع ســنوات ملواصــلة تــشجيع االلتــزام بإجيــاد طــرق جديــدة   ٤٩٠

 -الطفولــة املبكــرة "وحــصلت مبــادرة . رةلتعزيــز األســر، مــع التركيــز علــى منــاء الطفولــة املبكــ
، قـدم   ٢٠٠٥ويف عـام    .  مليون دوالر لربامج الطفولة املبكرة     ٧٠على  " استثمر من أجل النمو   

 ".اجملتمعات احمللية واألطفال واحللول احمللية"متويل إضايف للتوسع يف استراتيجية 

ــة لتقــدمي خــدمات مت    ٧- ١٤ خصــصة يف جمــال  ومتــول احلكومــة األســترالية املنظمــات اجملتمعي
العنف العائلي، وتدعم هـذه املنظمـات األسـر املتـضررة مـن العنـف العـائلي يف خمتلـف مراحـل                      

 قبل الزواج، وأثناء الـزواج، وعنـد االنفـصال، والطالق،وإعـادة الـزواج، والعـودة إىل                -احلياة  
طائفة مـن   وتوجد هذه اخلدمات يف كل والية وإقليم يف         . الشريك، والرعاية األبوية، والتقاعد   

وتـــشمل اخلـــدمات املقدمـــة املعلومـــات واإلحـــاالت، . املواقـــع الريفيـــة واإلقليميـــة واحلـــضرية
والتعليم، والتدريب على املهارات، وتقدمي املشورة، والعالج النفسي لألسرة، ومجاعات تغـيري            
الــسلوك، وغــري ذلــك مــن الــدعم املقــدم لألشــخاص املتــضررين مــن العنــف العــائلي، وكــذلك  

 .االعتداءات على تغيري سلوكهم  أو مرتكيب العنفمساعدة

وتعــد خطــة العمــل الوطنيــة لبنــاء التــرابط االجتمــاعي، والتــواؤم، واألمــن شــراكة بــني  ٨- ١٤
احلكومة األسترالية وحكومات الواليات واألقاليم، وهي تعاجل التـهميش وتـشجع احلـوار فيمـا      

لـى وجـه اخلـصوص بأمهيـة دعـم          وتعتـرف خطـة العمـل الوطنيـة هـذه ع          . بني مجيع األسـتراليني   
املرأة األسترالية املسلمة لكي تـصبح مـن القيـادات اجملتمعيـة القويـة والفعالـة، وتـشمل مـشاريع                  

 ومبـادئ املـسؤولية، واإلطـار احمللـي لتعزيـز        نـسان هتدف إىل إشراكها يف احلوار عـن حقـوق اإل         
 أسـتراليا والعـالج القـانون املتـاح         املساواة العنصرية والدينية والثقافية واملساواة بني اجلنـسني يف        

 .للتمييز والتحقري
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  احلق يف الزواج واحلقوق أثناء الزواج    
مل حتدث تغـيريات كـبرية فيمـا يتعلـق حبقـوق الـزواج منـذ تقريـر أسـتراليا األخـري عـن                         ٩- ١٤

الوثيقـة   مـن    ٣٣٥وبالنسبة للمناقشة عن تعريـف الـزواج، انظـر الفقـرة            . ٢٠٠٣االتفاقية عان   
 .٢٠٠٦يونيه /ألستراليا، حزيراناملشتركة األساسية 

  
  العالقات بني األشخاص من نفس اجلنس

تعتقد احلكومة األسترالية أن األشـخاص هلـم احلـق يف االحتـرام، والكرامـة، وفرصـة                  ١٠- ١٤
 املشاركة يف اجملتمع، واحلـصول علـى محايـة القـانون بـصرف النظـر عـن نـوع اجلـنس، ولكنـها                      

يضعف من القوانني القائمـة الـيت تعتـرب الـزواج رباطـا               أو اجتؤيد أي تشريع يسخر من الزو      ال
 .جيمع بني الرجل واملرأة

وتقوم احلكومة األسترالية بإزالة التمييـز ضـد القرنـاء مـن نفـس اجلـنس وأطفـاهلم يف                    ١١- ١٤
، ستعامل العالقات بني أشخاص من نفـس اجلـنس          اإلصالحاتوبعد هذه   . قوانني الكومنولث 

هبا العالقات بـني جنـسني خمـتلفني حبكـم الواقـع لغـرض اسـتحقاقات                بنفس الطريقة اليت تعامل     
ــث  ــرامج الكومنول ــضرائب،       . وب ــا اإلصــالح ال ــيت يتناوهل ــوانني ال ــة للق ــشمل اجملــاالت العام وت

والتقاعد، والضمان االجتماعي، والـصحة، ورعايـة املـسنني، واسـتحقاقات احملـاربني القـدماء،               
 .واهلجرة، وجماالت أخرى يف إدارة الكومنولثوتعويض العمال، واستحقاقات الوظيفة، 

ــيهم       ١٢- ١٤ ــع، مبــن ف ــزوجني حبكــم الواق ــسمح لل ــشريعا ي ــة األســترالية ت وأدخلــت احلكوم
الزوجان من نفس اجلـنس، بعـرض نزاعاهتمـا حـول املمتلكـات عنـد اهنيـار العالقـة علـى نفـس                       

 ومـن احملتمـل أن تـستفيد    .احملاكم االحتادية اليت تنظر يف هذه القضايا بالنسبة للمتزوجني قانونـا     
تعطــى نفــس   الاملــرأة مــن ذلــك بــشكل خــاص نظــرا ألن القــوانني احلاليــة للواليــات واألقــاليم 

 .للمتزوجني قانونا ١٩٧٥قانون األسرة لعام احلقوق للزوجني حبكم الواقع كما يفعل 

 نــسانوقــد مت حتديــد هــذه القــوانني يف التقريــر الــشهري للجنــة األســترالية حلقــوق اإل    ١٣- ١٤
 .، من خالل مراجعة قام هبا مكتب املدعي العامنفس االستحقاقات: نفس اجلنسملعنون ا

ونفـــذت عـــدة حكومـــات للواليـــات واألقـــاليم تـــشريعات تتنـــاول العالقـــات بـــني   ١٤- ١٤
قـانون الـشركاء    فقد أصدرت حكومة إقلـيم العاصـمة األسـترالية          . األشخاص من نفس اجلنس   

ــام   ــدنيني لع ــار٢٠٠٨امل ــايو / يف أي ــيم العاصــمة األســترالية،    . ٢٠٠٨م ــرنني يف إقل ــيمكن للق ف
بصرف النظر عن جنس أي من الشخـصني، الـدخول يف عالقـة مدنيـة معتـرف هبـا قانونـا وأن              

 .يعلن كل منهما التزامه جتاه اآلخر
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قانون التعـديالت لقـوانني     ، أصدر برملان نيو ساوث ويلز       ٢٠٠٨يونيه  /ويف حزيران  ١٥- ١٤
 وهــذا القــانون الــذي بــدأ .٢٠٠٨لعــام ) نفــس اجلــنسالعالقــات بــني أشــخاص مــن (متنوعــة 

، يعدل أجزاء خمتلفة من تشريع نيـو سـاوث ويلـز إلعطـاء         ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٢تطبيقه يف   
 .حقوق متساوية للعالقات بني أشخاص من نفس اجلنس وأطفاهلم

ــنص  ١٦- ١٤ ــام   وي ــات لع ــانون العالق ــانوين    ٢٠٠٣ق ــراف الق ــى االعت ــسمانيا عل ــة ت  حلكوم
 .الشخصية الرئيسية، مبا يف ذلك العالقات بني شخصني من نفس اجلنسبالعالقات 

الـــشركاء (قـــانون تعـــديل النظـــام األساســـي وأصـــدرت حكومـــة جنـــوب أســـتراليا  ١٧- ١٤
الــذي يعتــرف بــالقرينني غــري املتــزوجني علــى أهنمــا قرينــان ألغــراض  ٢٠٠٦لعــام ) القــانونيون

نس يشملها هذا القـانون، وكـذلك       والعالقات حبكم الواقع بني أشخاص من نفس اجل       . قانونية
كــشركاء مــدى احليــاة، مهمــا تكــن   أواألشــخاص الــذين يعيــشون معــا كرفقــاء وثيقــي الــصلة

 .عالقتهم اجلنسية

إصـالح قـانون املثليـات      (قـانون تعـديل القـوانني       وأصدرت حكومة أسـتراليا الغربيـة        ١٨- ١٤
ــائي الــذي عــدل ،٢٠٠١لعــام ) واملثلــيني ــانون إصــ وألغــى القــانون اجلن جتــرمي (الح القــانون ق
 الــذي يعطــي األشــخاص املنجــذبني مــن نفــس اجلــنس اعترافــا قانونيــا يف ١٩٨٩لعــام ) اللــواط

ــة،         ــن ضــريبة التمغ ــاء م ــرياث، واإلعف ــوق امل ــز، وحق ــة املناهــضة للتميي ــشمل احلماي جمــاالت ت
 وتعويــضات العمــل، وتقاعــد  ثاحلــوادويتــضمن نظامــا لتقــسيم املمتلكــات، والتعــويض عــن   

ــشريك ــى       ال ــبين، واحلــصول عل ــى الت ــن الدرجــة األوىل واحلــصول عل ــة م ــراف بالقراب ، واالعت
 .، واالعتراف بأبوة طفل ليس من نسبه يف بعض احلاالتاإلجنابيةالتكنولوجيا 

  
  احلقوق واملسؤوليات فيما يتعلق باألطفال

تــدير وكالــة دعــم األطفــال التابعــة للحكومــة األســترالية خطــة دعــم األطفــال الــيت      ١٩- ١٤
 .د األبوين املنفصلني على حتمل مسؤولية الدعم املايل ألطفاهلماتساع

ويف أعقــاب اســتعراض أجــري أخــريا عــن الــسياسة العامــة لــدعم األطفــال، غــريت     ٢٠- ١٤
أستراليا هذه اخلطة لتضمن تطبيقها ملا فيـه مـصلحة األطفـال، ومراعـاة ظـروف كـال األبـوين،                    

 .والتركيز على احتياجات األطفال وتكاليفهم

التغيريات اليت أدخلت على اخلطة إىل دعم املسؤولية املشتركة بني األبـوين،            وهتدف   ٢١- ١٤
واحلــد مــن التنــازع بــني األبــوين حــول ترتيبــات الرعايــة األبويــة، وضــمان ســداد املــدفوعات     

ويف إطار هذه التغـيريات، يـستند اآلن املبلـغ الـذي            . اخلاصة بدعم األطفال بالكامل ويف حينها     
 :يدفع لدعم األطفال إىل
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  حبث مستقل عن تكاليف تربية األطفال  •  
  جمموع الدخل لكال األبوين  •  
  معاملة دخل كال األبوين بنفس الطريقة  •  
  النظر يف مسامهة كال األبوين يف تكاليف أطفاهلما عن طريق الرعاية واالتصال  •  
  معاملة أطفال األسرتني األوىل والثانية بصورة أكثر تكافؤا  •  
قــانون األســرة لعــام دخلــت احلكومــة األســترالية تعــديالت علــى ، أ٢٠٠٦ويف عــام  ٢٢- ١٤

وتعـرب هـذه   . ، تضمنت االهتمام حبق الطفل يف معرفة كـال األبـوين ومحايتـه مـن األذى      ١٩٧٥
اإلصــالحات عــن املــسؤولية األبويــة املــشتركة بعــد االنفــصال عنــدما يكــون ذلــك يف مــصلحة  

إللزامية للرتاع قبـل عـرض مـسائل الرعايـة         وتشمل هذه التغيريات أيضا شرط التسوية ا      . الطفل
األبويــة أمــام احملكمــة، باســتثناء ضــمان ســالمة مجيــع األطــراف، خاصــة عنــدما تكــون هنــاك      

 .إدعاءات خاصة بالعنف العائلي

ويتضمن القانون أيضا طائفة من التعديالت على أحكام املـشورة وتـسوية الرتاعـات         ٢٣- ١٤
علـى املـشورة العائليـة املتكافئـة وخـدمات تـسوية            لضمان حصول األبوين املنفصلني واملطلقـني       

وتقــوم احلكومــة األســترالية بإعــداد قواعــد جديــدة للتــصديق بالنــسبة ملمارســي تــسوية . الــرتاع
وسـتتطلب هـذه القواعـد أن       . ٢٠٠٩يوليـه   / متـوز  ١الرتاعات األسرية يبدأ نفاذهـا اعتبـارا مـن          

راف املعرضة واالسـتجابة للعنـف العـائلي    تتوافر لدى املمارسني عناصر الكفاءة للعمل مع األط   
 .واملرتيل

  
  منع العنف ضد املرأة واحلد منه

تلتزم احلكومة األسترالية مببدأ عـدم التـسامح إطالقـا إزاء العنـف ضـد املـرأة وتعطـي                    ٢٤- ١٤
وقـد منحـت جـوائز خاصـة مبنـع اجلرميـة            . األولوية للحد من العنـف ضـد املـرأة جبميـع أشـكاله            

، وهـي مبـادرة مـشتركة بـني احلكومـة األسـترالية وحكومـات               ٢٠٠٨م  والعنف يف أستراليا عا   
الواليــات واألقــاليم، لــستة مــشاريع كانــت تركــز علــى منــع العنــف املــرتيل وجــرائم الــشباب     

 .واجلرائم املتعلقة بتعاطي املواد الكحولية

، كلــف املكتــب املعــين بــاملرأة التــابع للحكومــة األســترالية مكتــب   ٢٠٠٥ويف عــام  ٢٥- ١٤
 األسترايل بإجراء دراسة استقـصائية عـن الـسالمة الشخـصية جلمـع معلومـات مـن                تاإلحصاءا

ــة كــبرية   ــرأة ١١ ٠٠٠(عين ــبني مــن هــذه  . عــن جتــارهبم مــع العنــف  ) رجــل ٤ ٥٠٠  وام وت
 واحدة من بني كل ثالث أستراليات تتعـرض للعنـف البـدين وأن واحـدة                امرأةالدراسة أن حنو    
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ومن املـسلم بـه أيـضا أن    . ض للعنف اجلنسي يف حياهتا على األقل من بني كل مخس نساء تتعر       
املرأة من الـسكان األصـليني حيتمـل أن تكـون ضـحية للعنـف املـرتيل أكثـر أربعـني مـرة مقارنـة                         

ــات  ــر مــن   . باألســتراليات األخري ــة أن أكث ــة يف ٨٠وتقــدر الدراســات الدولي ــساء  املائ  مــن الن
العتــداء اجلنــسي يف حيــاهتن، وأن  آخــر مــن أشــكال ا   أواملعاقــات فكريــا قــد تعرضــن لــشكل 

النساء املعاقات يتعرضن للهجوم واالغتصاب واالعتداء أكثر مـرتني مـن معـدل تعـرض النـساء                
 .)١٢٠(األخريات

تكلفـة العنـف املـرتيل     بعنـوان  Access Economicsوجـاء يف دراسـة أجرهتـا مؤسـسة      ٢٦- ١٤
ــصاد األســترايل  ــر مــن    لالقت ــرة   ب٨، أن العنــف املــرتيل كلــف أســتراليا أكث اليــني دوالر يف الفت

مبـــا يف ذلـــك التكـــاليف االجتماعيـــة والتكـــاليف بالنـــسبة للقطـــاعني العـــام    (٢٠٠٣-٢٠٠٢
 .)١٢١()واخلاص

 مــن خــالل مكتــب مفــوض العدالــة  نــسانوقــد قامــت اللجنــة األســترالية حلقــوق اإل  ٢٧- ١٤
االجتماعية للسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق تـوريس بأعمـال ملموسـة لتعزيـز حقـوق                     

ووضـعت اللجنـة مبـادئ      .  للنساء واألطفال الذين يتعرضون للعنف واالعتـداء العـائلي         ننسااإل
 ملعاجلة العنف واالعتداء العـائلي يف سـياق الـسكان األصـليني، ووفـرت               نسانخاصة حبقوق اإل  

للعمـل مـن أجـل      " ممارسـات مبـشرة   "ثقافة جمتمعيـة وتـدريبا يف مجيـع أحنـاء أسـتراليا، ونـشرت               
ــة إىل برملــان    التــصدي للعنــف العــا  ــة االجتماعي ئلي مــن خــالل التقريــر الــسنوي ملفــوض العدال

 .أستراليا
  

  للعنف يف أستراليا  المحلة: العنف ضد املرأة
للعنـف    ال :العنف ضد املرأة  " محلة بعنوان    ٢٠٠٤بدأت احلكومة األسترالية يف عام       ٢٨- ١٤

وتلقـى  . للمـساعدة وتضمنت هذه احلملـة محـالت إعالميـة وخطـا هاتفيـا وطنيـا               ". يف أستراليا 
 .٢٠٠٨  و٢٠٠٤بني عامي   ما مكاملة يف الفترة٨٥ ٠٠٠اخلط اهلاتفي للمساعدة أكثر من 

ــام  ٢٩- ١٤ ــة  ٢٠٠٥ويف ع ــرأة  "، اســتهلت احلكوم ــامج ســالمة امل ــضايا   " برن ــع ق ــل م للتعام
ــداء اجلنــسي  وتــضمن الربنــامج متــويال لتــدريب املمرضــات والعــامالت   . العنــف املــرتيل واالعت

سكان األصـليني يف املنـاطق اإلقليميـة والريفيـة ملـساعدهتن علـى حتديـد العنـف                  الصحيات من ال  
املرتيل والعائلي واالستجابة هلما، ولتدريب قطـاع العدالـة اجلنائيـة علـى احلـساسيات املـصاحبة                 

 .لتجارب املرأة مع االعتداء اجلنسي
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ر ، قــدمت احلكومــة منحــا للمنظمــات اجملتمعيــة يف إطــا ٢٠٠٧-٢٠٠٦ويف الفتــرة  ٣٠- ١٤
العنف املرتيل والعائلي واالعتداء اجلنـسي جلمـع معلومـات مـن أجـل وضـع سياسـات ملكافحـة                    

 .العنف املرتيل واالعتداء اجلنسي يف أستراليا
  

  اجمللس الوطين للحد من العنف ضد النساء وأطفاهلن
، أعلنت احلكومة األسترالية عن تشكيل جملس وطين لتقـدمي املـشورة          ٢٠٠٨يف عام    ٣١- ١٤

 عن كيفية احلد من انتشار العنف املرتيل والعـائلي واالعتـداء اجلنـسي علـى النـساء            إىل احلكومة 
 .وأطفاهلن وتأثرياته

، ٢٠٠٨ديـسمرب   /وإىل جانب تنفيذ خطة وطنية قائمة على األدلـة يف كـانون األول             ٣٢- ١٤
يتــصدر اجمللــس لتوجيــه وتنفيــذ عناصــر رئيــسية مــن االلتزامــات االنتخابيــة للحكومــة بتحــسني  

 :وتشمل هذه االلتزامات. رأةسالمة امل

 لتعزيز العالقات غـري القائمـة علـى العنـف مـع املـرأة يف كافـة                  فوالتثقيأنشطة الدعوة     •  
  .اجملتمعات اإلقليمية والريفية

 دوالر سـنويا علـى   ٢٥٠ ٠٠٠استثمرت احلكومة األسـترالية مبلغـا إضـافيا قـدره            -  
" اء الـشريط األبـيض    سـفر "لدعم  ) ٢٠٠٨-٢٠٠٧ابتداء من   (مدى أربع سنوات    

  .من أجل توسيع نشاطهم ونفوذهم يف اجملتمعات اإلقليمية والريفية
العمــل مــع شــباب أســتراليا، وخاصــة املــراهقني، لتعزيــز املواقــف وأمنــاط الــسلوك الــيت    •  

  .متكنهم من االحتفاظ بعالقات قائمة على االحترام
تماعيــة مــع الــشباب كانــت هنــاك اســتثمارات للحكومــة األســترالية يف حبــوث اج   -  

للمساعدة يف وضع برامج تؤثر بـصورة اجيابيـة علـى مواقـف وأمنـاط سـلوك طلبـة                   
 ٢٠٠٩وستـضع بـرامج جتريبيـة ابتـداء مـن عـام             . املدارس العليـا، وخاصـة األوالد     

عرب طائفة عريضة من السياقات التعليمية واالجتماعية جلمع أدلـة عـن التـدخالت              
 .ت يف املواقف وأمناط السلوكاألكثر فعالية يف إحداث تغيريا

الــشراكة مــع حكومــات الواليــات واألقــاليم لتحديــد أفــضل ممارســات قــوانني ونظــم     •  
االستجابة للعنف املرتيل واالعتداء اجلنسي، للعمل على حتقيـق أكـرب قـدر مـن التـواؤم                 

 .واالتساق يف تنفيذ أفضل املمارسات
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نائـب العــام ملراجعـة قـوانني العنــف    قـدمت احلكومـة األسـترالية التمويــل ملـساعد ال      -  
واالعتــداء اجلنــسي وحتديــد أفــضل املمارســات لكــي ينظــر فيهــا املــدعي العــام يف    

 .حدود اختصاصاته

االستثمار يف البحوث اليت تركز على القتل املتعلق بالعنف املـرتيل مـن خـالل الربنـامج          •  
 .طفاهلا من العنفالوطين لرصد القتل، ملساعدة التدخالت اليت ستحمي املرأة وأ

زادت احلكومة األسترالية من متويلها للمعهد األسترايل للجرمية لتحـسني الربنـامج              -  
ــل  ــوطين لرصــد القت ــة والعوامــل    . ال ــد عوامــل اخلطــر الفردي وجيــري العمــل لتحدي

املتعلقة باملواقف واملرتبطة بأعمال القتل املتصلة بالعنف املرتيل وحتديـد التـدخالت          
تراتيجيات الوقائية لألفراد واجملتمعات املعرضـة للخطـر، مبـا يف ذلـك             املبكرة واالس 

  .جمتمعات السكان األصليني
إجراء حبوث لتحديد مناذج وبرامج أكثر فعاليـة يف العمـل مـع مـرتكيب العنـف، للحـد                     •  

  .من ميوهلم العنيفة وآثارها على املرأة وأطفاهلا
 العـائلي واملـرتيل يف أسـتراليا للقيـام     قدم متويل ملركـز تبـادل املعلومـات عـن العنـف        -  

ببحث أويل جديد عن فعالية خيارات الدعم املـايل للمـرأة الـيت هتـرب مـن العنـف                   
 .املرتيل

قدم متويـل للمركـز األسـترايل لدراسـة االعتـداء اجلنـسي إلجـراء حبـث عـن احليـاة                       -  
 .الزوجية ملرتكيب العنف

للبحـوث وتقـدمي اسـتنتاجات هادفـة        ويقوم اجمللس الـوطين أيـضا بتـصميم برنـامج             -  
لتأكيــد فعاليــة منــاذج املمارســة املــستخدمة للعمــل مــع مــرتكيب العنــف واحلــد مــن  

  .عنفهم ضد النساء
 :وباإلضافة إىل هذه االلتزامات االنتخابية، تقوم احلكومة أيضا مبا يلي ٣٣- ١٤

نــف املــرتيل مجــع األدلــة للمــساعدة يف تــوفري اإليــواء للنــساء واألطفــال اهلــاربني مــن الع  •  
  .والعنف العائلي

متكــني مقــدمي اخلــدمات املتخصــصة يف العنــف املــرتيل والعنــف اجلنــسي، عــن طريــق     •  
شبكة خدمات املرأة والرابطة الوطنية للخدمات ضد العنـف اجلنـسي، لتجربـة وتقيـيم        

  .برامج مبتكرة ملعاجلة مرتكيب العنف
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   العنف ضد املرأةاستراتيجيات حكومات الواليات واألقاليم للحد من    
طبقت حكومات الواليـات واألقـاليم طائفـة مـن االسـتراتيجيات والـربامج ملكافحـة                 ٣٤- ١٤

 .العنف ضد املرأة يف حدود اختصاصاهتا

الــيت تــشمل خــدمات خمتلفــة " الــسالمة يف املــرتل"ونفــذت حكومــة تــسمانيا مبــادرة  ٣٥- ١٤
والـدعم يف احملـاكم، وبـرامج       تعمل معا ملواجهة األزمات، وتقدمي املشورة واملساعدة القانونية،         

 .تدخل للمرتكبني

ــرأة يف عــام      ٣٦- ١٤ ــشأن ســالمة امل ، ٢٠٠٥وأعلنــت جنــوب أســتراليا عــن اســتراتيجيتها ب
 يـــدعمها فريـــق إحالـــة علـــى مـــستوى احلكومـــة وأفرقـــة عاملـــة مـــستقلة اتيجيةاالســـتروهـــذه 

بـني الـسكان    وتشمل هذه اجملـاالت العنـف العـائلي         . لالستجابة جملاالت معينة من االحتياجات    
األصــليني، وأثــر العنــف علــى املــرأة والعمــل، العنــف ضــد النــساء مــن خلفيــات متنوعــة ثقافيــا   

ومولت االستراتيجية عددا من املشاريع اجملتمعية الـيت تتعامـل مـع جمموعـة متنوعـة مـن                  . ولغويا
املهـاجرات،  النساء يف جنوب أستراليا، مبن فيهم املرأة الريفية، واملرأة من السكان األصـليني، و             

 .واملسنات

ويف كــويرت النــد، حتــول اآلن برنــامج اجلهــود املنــسقة للتــصدي للعنــف ضــد املــرأة     ٣٧- ١٤
، إىل إطـار حكـومي      ٢٠٠٣ يف تقريـر أسـتراليا عـام         إليـه ، والذي أشـري     ٢٠٠٥-٢٠٠٢للفترة  

ويعمـل هـذا   ". ٢٠٠٥-٢٠٠٣بيـان االجتاهـات للمـرأة يف واليـة مسـارت      "كلي جديد يسمى   
 .سني االستجابات احلالية للنساء والفتيات الاليت يتعرضن للعنفاإلطار على حت

وقيمـــت حكومـــة فيكتوريـــا بـــصورة مـــستقلة اســـتراتيجيتها لـــسالمة املـــرأة للفتـــرة   ٣٨- ١٤
وأقر التقييم هذا النهج اخلـاص بالـسياسات والـذي سيواصـل توجيـه سـالمة               . ٢٠٠٧-٢٠٠٢

توريـا خطـة ملنـع العنـف ضـد النـساء       وفضال عن هذا، تضع فيك. املرأة يف فيكتوريا يف املستقبل    
واألمر املهم هو أن االسـتجابات      . وستركز هذه اخلطة على منع العنف قبل حدوثه       . واألطفال

وسـتركز كـل    . للعنف، مثل حماسبة املرتكبني وتوفري احلماية احملسنة للنساء، سترتبط خبطة املنع          
. اهــضة للعنــف إىل اجملتمــع مــن أنــشطة املنــع واالســتجابة للعنــف علــى توجيــه رســالة قويــة من   

وستواصل فيكتوريا العمل يف شراكة مع املنظمات غري احلكومية عـن طريـق اللجنـة التوجيهيـة      
 .العامة للحد من العنف العائلي واللجنة التوجيهية العامة ملنع االعتداء اجلنسي

، أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عـن هنـج جديـد للتعامـل             ٢٠٠٨فرباير  /ويف شباط  ٣٩- ١٤
نف، والـذي يعتمـد علـى العمـل الـذي بـدأ يف إطـار اسـتراتيجياهتا اخلاصـة بـالعنف ضـد            مع الع 
وتشمل االستراتيجية اجلديدة وحدة تنسيق مركزية ملنع العنف تـوفر تنـسيقا اسـتراتيجيا              . املرأة

ملبــادرات العنــف املــرتيل والعنــف العــائلي علــى نطــاق الواليــة، مبــا يف ذلــك مــشاريع تلــيب            
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من السكان األصليني، والتركيـز اإلقليمـي األقـوى عـن طريـق تعـيني منـسقني                 احتياجات املرأة   
، أنـشأت نيـو سـاوث ويلـز فرقـة عمـل للجـرائم        ٢٠٠٤ففـي عـام   .  يف قوات الـشرطة    إقليميني

. اجلنــسية يف إطــار العدالــة اجلنائيــة لدراســة قــضايا االعتــداء اجلنــسي وكيفيــة مالحقتــه قــضائيا  
بــني   مــاوتتــراوح اإلصــالحات.  التــشريعية لفرقــة العمــلوحــىت اآلن، نفــذت مجيــع التوصــيات

إجيــاد تعريــف واضــح للموافقــة، واســتراتيجيات للحــد مــن الــصدمات النفــسية لــدى أصــحاب 
ــة أمــام احملكمــة   ــه بــني عــامي  إحــصاءاتوتــبني . الــشكاوى عنــد تقــدمي أدل  ٢٠٠٤ احملــاكم أن

 املائـة  يف ٣٥ مـن    إدانتهمت   زادت نسبة املتهمني بارتكاب جرائم جنسية والذين ثبت        ٢٠٠٦ و
 .)١٢٢(املائة يف ٤٩إىل 

 اخلطة االستراتيجية للوالية بـشأن العنـف العـائلي واملـرتيل          ويف أستراليا الغربية، حتدد      ٤٠- ١٤
وجيـري  . املنع، واحلماية، والتـدخل   : ثالثة جماالت ذات أولوية يقوم عليها إطارها االستراتيجي       

ــرة   اآلن حتــديث هــذه اخلطــة، واســتكماال للخطــة الــ    سابقة، ســتقوم اخلطــة االســتراتيجية للفت
ــرتكبني       ٢٠١٣-٢٠٠٩ ــساءلة امل ــضحايا وم ــسالمة ال ــة ل ــادئ تعطــي األولوي ــة مب ــى ثالث .  عل

وستركز اخلطة على هنج موجه إزاء تكامل تقدمي اخلـدمات الـيت تـدعمها محلـة توعيـة جمتمعيـة                    
 .شاملة

ب املعـين بالـسياسة العامـة       ويف الفترة األخرية، وضعت إدارة اجملتمعات التابعة للمكت        ٤١- ١٤
للمرأة يف أستراليا الغربية إطـار أسـتراليا الغربيـة لـسالمة املـرأة الـذي يتـصدى لـسالمة املـرأة يف           
أســتراليا الغربيــة، ويــشمل هــذا اإلطــار املخــاطر الــيت يتعــرض هلــا الرضــع، والفتيــات، والنــساء   

. األطفال مـن الـسكان األصـليني   الشابات، والنساء البالغات، واملسنات، مبن فيهم من النساء و       
واهلدف من اإلطار هو توفري أساس لكيفية تطوير الـسياسات الطويلـة األجـل والنتـائج العمليـة                  

 .إلرساء أساس للتعاون على نطاق الوكاالت من أجل إدخال حتسينات مستدامة للسالمة
  

  اإلطار القانوين
ني املتعلقـة بـالعنف املـرتيل       تتحمل حكومات الواليات واألقاليم املسؤولية عن القـوان        ٤٢- ١٤

وقد أوصت اللجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى          . واالعتداء اجلنسي، وهناك فروق كبرية بني القوانني      
 وإنفـاذ  من تعليقاهتا اخلتاميـة، أسـتراليا باختـاذ خطـوات لتطبيـق              ١٩التمييز ضد املرأة يف الفقرة      

عترافــا حباجــة القيــادة الوطنيــة  وا. القــوانني املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة بــشكل كامــل ومتــسق  
لضمان اتساق قوانني الواليات واألقاليم، سيبحث اجمللس الوطين للحد مـن العنـف ضـد املـرأة               

وللحـصول علـى مزيـد مـن        . وأطفاهلا كيفية مواءمة قـوانني الواليـات واألقـاليم بـصورة أفـضل            
 .٣٣-١٤ إىل ٣١-١٤املعلومات عن اجمللس الوطين، انظر الفقرات 
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تنظـر يف   ) وهي حمكمـة احتاديـة    (، ظلت حمكمة األسرة يف أستراليا       ١٩٧٥ام  ومنذ ع  ٤٣- ١٤
وللحصول على مزيد من املعلومات عن حمكمـة األسـرة،    . القضايا املتعلقة بالعائالت واألطفال   

 .٤-١٣ إىل ٣-١٣انظر الفقرات 

وكانت حمكمة األسرة أداة فعالـة لتـوفري القيـادة واالتـساق يف معاجلـة قـضايا العنـف          ٤٤- ١٤
وتتـصدى اسـتراتيجية العنـف العـائلي        . رتيل والعنف العـائلي، وخاصـة تأثريهـا علـى األطفـال           امل

اخلاصــة باحملكمــة لقــضايا مــن قبيــل الــسالمة واألمــن، وتــوفري املعلومــات، وتــدريب املــوظفني    
 .وتثقيفهم، والنظر يف القضايا والوساطة، والشهود من اخلرباء

ــام   ٤٥- ١٤ ــدة لع ــيت أد٢٠٠٦والتعــديالت العدي ــى    ال ــة األســترالية عل ــها احلكوم ــانون خلت ق
ــام   ــائلي     ١٩٧٥األســرة لع ــف الع ــاوى العن ــد النظــر يف دع ــساعد احملــاكم عن ــشمل  .  ت وهــي ت

 عمليات أقل إثارة للجدل، ومواعيد حمددة للنظر يف القـضايا عنـد إثـارة قـضايا العنـف العـائلي                   
يف الواليــات واألقــاليم االعتــداء علــى األطفــال، وإمكانيــة مطالبــة وكــاالت رعايــة األطفــال  أو

 .بتقدمي تقارير عن دعاوى االعتداء على األطفال والعنف العائلي

وخالل السنوات اخلمس املاضية، عملت حكومات الواليات واألقـاليم علـى تعزيـز              ٤٦- ١٤
 .وحتسني تشريعاهتا اليت تتصدى للعنف ضد املرأة

 اإلفــراج قــانون تعــديل ٢٠٠٣وتــشمل األمثلــة نيــو ســاوث ويلــز، حيــث مت يف عــام  ٤٧- ١٤
 لتوفري محاية إضافية للمرأة اليت تواجه حوادث عنف مـرتيل متكـرر             ١٩٧٨بالضمان العام لعام    

 مبثــل هــذا إدانتــهقــد ســبقت " بارتكــاب عنــف شخــصي خطــري" كــان الــشخص املتــهم فــإذا -
وأصـدرت احلكومـة    . تكـن هنـاك ظـروف اسـتثنائية         مل  مـا   بكفالـة  اإلفـراج االهتام فانه لن ميـنح      

 وهـو  - جرائم العنف املرتيل يف الصحيفة اجلنائيـة للـشخص      بإدراجعا جديد يسمح    أيضا تشري 
 .٢٠٠٧لعام ) العنف املرتيل والشخصي(قانون جرائم 

 التــابع حلكومــة فيكتوريــا ٢٠٠٨قــانون احلمايــة مــن العنــف العــائلي لعــام  ويــسمح  ٤٨- ١٤
ني علـى املرتكـب   للمرأة واألطفال بالبقاء يف مرتل األسرة بعد وقوع حادث عنف يف حني يـتع   

ويقيــد القــانون أيــضا اســتجواب شــهود الــضحايا مــن جانــب املتــهمني يف مــسائل . تــرك املــرتل
)  القـبض  إلقـاء سـلطات   ) (العنـف العـائلي   (قـانون اجلـرائم     ويف إطار   . العنف العائلي يف احملكمة   

 يستطيع رجال الشرطة اآلن احتجاز شخص متهم بارتكاب العنف العائلي ملـدة             ،٢٠٠٦لعام  
وأقرت حكومة فيكتوريا أيضا قانونني يتـصديان للجـرائم اجلنـسية يف            . تصل إىل ست ساعات   

 وأدخلـت هـذه   .٢٠٠٧لعـام  ) االغتـصاب (بقـانون تعـديل اجلـرائم       وبدأت تعمـل     ٢٠٠٦عام  
القوانني تعديالت هامة على األحكام الـيت تنطبـق علـى اجلـرائم اجلنـسية يف فيكتوريـا وجعلـت                 

 . بشهاداهتم يف احملاكمات اخلاصة باجلرائم اجلنسيةاإلدالء من األيسر على الشهود
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 :، وهي٢٠٠٨وأصدر برملان جنوب أستراليا عددا من القوانني يف عام  ٤٩- ١٤

 - ٢٠٠٨لعـام  ) االغتـصاب واجلـرائم اجلنـسية    (قانون تعديل القـانون اجلنـائي املوحـد           •  
اجلنـسي املتكـرر،    الذي يدخل إصالحات على كثري من اجلرائم، مبا يف ذلك االعتـداء             

ــات      ــسية مــع احليوان ــا احملــارم، واجلــرائم اجلن ــسي غــري املــشروع، وزن ــصال اجلن . واالت
ويعرف االغتصاب بطريقة أكثـر مشـوال، مبـا يف ذلـك اسـتمرار االتـصال اجلنـسي بعـد                    

ــدة وهــي جرميــة النــشاط     . التراجــع عــن املوافقــة  ويتــضمن القــانون أيــضا جرميــة جدي
دم املبـاالة باملوافقـة علـى األفعـال اجلنـسية، وكـذلك             اجلنسي القـسري كمـا يعـرف عـ        

  .املوافقة على النشاط اجلنسي
 الـذي يـدخل إصـالحات علـى     - ٢٠٠٨لعـام   ) األدلـة (قانون تعديل النظام األساسي       •  

القوانني املتعلقة بالترتيبـات اخلاصـة الـيت ميكـن اختاذهـا بالنـسبة للـشهود الـذين يـدلون                    
ــشهود املعر  ــة، وخاصــة ال ــال وضــحايا اجلــرائم اخلطــرية    بأدل ــيهم األطف . ضــني مبهــن ف

ويصلح القانون الطريقة الـيت ميكـن هبـا اسـتجواب الـشهود، والطريقـة الـيت ينـصح هبـا                     
ــة احمللفــني  ــد       أوالقــضاة هيئ ــشهادة الــيت يــديل هبــا األطفــال، ويقي ــشأن ال يوجهــوهنم ب

يـضا للـضحية    ويتـيح التعـديل أ    . االطالع على مواد حـساسة ميكـن اسـتخدامها كأدلـة          
  .قيام حمامي الضحية بقراءهتا  أوقراءة بيانات األثر عن طريق تسجيلها املسبق

 وينص على تعيني موظف قـانوين مـستقل، وهـو           - ٢٠٠١قانون ضحايا اجلرائم لعام       •  
موظـف عمـومي      أو  الذي ميكنه مطالبة وكالـة عامـة       -املفوض املعين حبقوق الضحايا     

املوظـف دفاعـا عـن        أو اخلطوات اليت قد تتخذها الوكالـة     معها بشأن     أو بالتشاور معه 
املوظــف   أووجيــوز للمفــوض بعــد هــذا التــشاور أن يوصــي الوكالــة. مــصاحل الــضحايا

  .ويطلب من املفوض مراعاة رغبات الضحية. بتقدمي اعتذار كتايب للضحية
 الـذي يطبـق سياسـة احلكومـة         ٢٠٠٤قانون العنف العائلي لعـام      وأدخلت تسمانيا    ٥٠- ١٤
وأنشأ القانون، ضمن مجلـة أمـور، أوامـر وقائيـة ميكـن            .  األمان يف املرتل من العنف العائلي      عن

احملكمة، كما تـضمن جـرميتني جديـدتني، ومهـا جرميـة االعتـداء                أو أن تصدرها شرطة تسمانيا   
وتعتــرب هــذه اجلــرائم إضــافة إىل جــرائم   . التخويــف  أواالقتــصادي وجرميــة االعتــداء العــاطفي 

صي احلالية، وهي االعتداء، واالعتداء املربح، واالعتداء خبدش احلياء، واملطـاردة،           العنف الشخ 
ــشريع   ــسي األخــرى يف الت ــداء اجلن ــرامج إلعــادة    . وجــرائم االعت ــى ب ــضا عل ــانون أي ــنص الق وي

وتقــوم تــسمانيا . التأهيــل، تتطلــب مــن املعتــدين حــضور بــرامج منظمــة ملعاجلــة العنــف العــائلي
 .ا اخلاص بالعنف العائلي وسياسات األمان يف املرتلحاليا باستعراض قانوهن
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 ٢٠٠٦قــانون ضــحايا املــساعدة اجلنائيــة لعــام وأدخلــت حكومــة اإلقلــيم الــشمايل  ٥١- ١٤
ويعـد  . لوضع نظام يساعد ضـحايا أعمـال العنـف عـن طريـق تقـدمي املـشورة واملـساعدة املاليـة                    

قانونـا يـنص علـى      ) مل يطبق بعد   (٢٠٠٧قانون العنف املرتيل والعائلي يف اإلقليم الشمايل لعام         
وسـيعمل التـشريع علـى تبـسيط     . محاية األشـخاص الـذين تـربطهم عالقـات أسـرية مـن العنـف            

 .العمليات املرتبطة بالعنف املرتيل حلماية النساء واألطفال

لعـام  ) العنف العائلي واملـرتيل   (قانون تعديل القوانني    ويف أستراليا الغربية، أعلن عن       ٥٢- ١٤
قـانون  : ويعدل القانون ثالثة جوانب يف التشريع     . ٢٠٠٤ديسمرب  /ون األول  كان ١ يف   ٢٠٠٤

مـن   ١٩٨٢، والقـانون اجلنـائي، وقـانون الكفالـة لعـام            ١٩٩٧أوامر زجـر العنـف املـرتيل لعـام          
أجل توفري مزيد من احلماية لضحايا العنف العـائلي واملـرتيل، مـع التركيـز بـشكل خـاص علـى                     

تــشمل التغــيريات الرئيــسية تعريــف العالقــة العائليــة واملرتليــة  و. احتياجــات األطفــال ومحايتــهم
ويتـضمن القـانون الـسلوك املهـني        . للتمييز بني العنف العـائلي واملـرتيل وبـني العنـف الشخـصي            

عاطفيا كمربر ألمر الزجر ويعترف صراحة خبطورة أثر العنـف العـائلي واملـرتيل علـى األطفـال                  
ر التعديالت العديدة القائمة على هذا االعتراف مزيـدا         وتوف. كضحايا مباشرين وغري مباشرين   

ويلغـي القـانون أيـضا مبـدأ املوافقـة كمـربر ملخالفـة األمـر، ويف حـاالت                   . من احلماية لألطفـال   
اإلدانة جبرمية العنف الشخصي، سيحصل الضحايا بصورة تلقائية على أمر زجـر العنـف مـدى                

شرطة بـالتحقيق يف أعمـال العنـف العـائلي واملـرتيل      ويلزم القانون أجهزة ال   . احلياة ضد املعتدين  
ويعطي سلطات أقوى للشرطة مبا يف ذلك إمكانية تنفيذ أوامر إبعاد املعتـدي ملـدة تتـراوح مـن                   

 .وقد مت استعراض التشريع وعرض على الربملان تقرير يتضمن التوصيات.  ساعة٧٢ إىل ٢٤
  

  املساعدة القانونية وحتسني إجراءات احملاكم
 حكومــات الواليــات واألقــاليم مــساعدة قانونيــة لــضحايا العنــف عــن طريــق  تقــدم ٥٣- ١٤

وأدخلت بعض احلكومات أيـضا إجـراءات خاصـة باحملـاكم           . برامج املعونة القانونية اخلاصة هبا    
 .للتعجيل بالنظر يف الشكاوى عن طريق نظام احملاكم وتقدم دعما أفضل للضحايا

ومة كـويرت النـد وحـدة متخصـصة للعنـف           وتوجد لدى برنامج املعونة القانونية حلك      ٥٤- ١٤
وفـضال عـن هـذا،      . املرتيل تقدم املعلومات عن العنف املرتيل، وتقدم املشورة ومعظمهـا للنـساء           

وضع برنامج املعونـة القانونيـة لكـويرت النـد برنـامج تـشاور للعـائالت مـن الـسكان األصـليني،                      
ــانون األســرة للعمــالء      ــشاور يف إطــار ق ــرص الت ــسكان األصــليني   يهــدف إىل حتــسني ف ــن ال  م

وحتسني حل الرتاعـات املتعلقـة بقـانون األسـرة وجتنـب التقاضـي وإشـراك وكـاالت أخـرى يف                     
 .الرتاع
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ويف نيو سـاوث ويلـز، ميـول برنـامج املعونـة القانونيـة نظـام الـدفاع اخلـاص بـالعنف                       ٥٥- ١٤
ر بـشأن   ويوفر هذا النظام متثيال قانونيـا متخصـصا ملقـدمات طلبـات احلـصول علـى قـرا                 . املرتيل

ويف إطـار   . على أساس املـصلحة العامـة       أو عنف مرتيل خيشى منه عن طريق منح معونة قانونية        
برنامج املعونـة القانونيـة، تـضع احلكومـة حاليـا اسـتراتيجية متكاملـة لتقـدمي اخلـدمات يف جمـال                      

ات القانون اجلنائي وقانون األسرة والقانون املدين هبدف حتسني مستوى ونطاق ونوعية اخلـدم            
وطبقـت نيـو سـاوث ويلـز أيـضا          . القانونية املقدمة لألشـخاص الـذين يتعرضـون للعنـف املـرتيل           

منوذج احملكمة املتكاملة للعنف املرتيل والذي صمم لتحسني معاجلة شـكاوى العنـف املـرتيل يف                
وبعـد القيـام بعمليـة تقيـيم، تعمـل حكومـة نيـو سـاوث ويلـز علـى                  . نظام احملاكم والتعجيل هبـا    

العناصر الناجحة من هذا النموذج لتشمل مناطق ريفية وإقليميـة وحـضرية علـى نطـاق                توسيع  
ويقوم برنامج مساعدة النساء من ضحايا العنف املرتيل أمـام احملـاكم بتمويـل خـدمات                . الوالية

ويـساعد هـذا الربنـامج    . الدعوى اخلاصة مبحكمة العنـف املـرتيل علـى نطـاق نيـو سـاوث ويلـز          
 احلصول على محايـة قانونيـة مـن العنـف املـرتيل توفرهـا احملـاكم احملليـة عـن                     النساء واألطفال يف  

طريــق نظــام للتمثيــل القــانوين، وتقــدمي املــساعدة املتخصــصة، واإلحالــة إىل اخلــدمات املالئمــة   
، ســتؤدي زيــادة يف ٢٠١٠-٢٠٠٩ويف الفتــرة . لتلبيــة احتياجــات قانونيــة واجتماعيــة أخــرى

 إىل تقدمي طائفة متكافئة من اخلدمات من حيـث الوصـول اجلغـرايف        املائة يف ٦٤التمويل بنسبة   
واحلــصول علــى اخلــدمات مــن جانــب فئــات معينــة مــن العمــالء، مثــل النــساء واألطفــال مــن    

 .السكان األصليني، والنساء واألطفال من خلفيات متنوعة ثقافيا ولغويا

اربـة العنـف     حمل ٢٠٠٥ مليـون دوالر منـذ عـام         ٧٥وقد استثمرت حكومة فيكتوريا      ٥٦- ١٤
 ماليني دوالر لدعم املبـادرات الـيت تركـز علـى احملـاكم،              ٥وخصص من هذا املبلغ     . ضد املرأة 

مبــا يف ذلــك اخلــدمات املتخصــصة ملكافحــة العنــف العــائلي يف أربــع مواقــع لتزويــدها بقــضاة     
متخصصني، وموظفي احملاكم، وحمققي الشرطة؛ واستراتيجية لتطوير قـوة العمـل، الـيت تـدرب               

ويف عـام  . قضاة وموظفي احملاكم على أفضل املمارسـات يف املـسائل املتعلقـة بـالعنف العـائلي           ال
ــا عــن اســتثمار آخــر قــدره    ٢٠٠٤ ــة فيكتوري ــون دوالر إلصــالح  ٣٤,٢، أعلنــت حكوم  ملي

واألهداف الرئيسية لإلصـالح هـي تعزيـز وحتـسني اسـتجابة            . استجابة الوالية لالعتداء اجلنسي   
يــة لقــضايا االعتــداء اجلنــسي عــن طريــق هنــج التخــصص والوقايــة والتــدخل  نظــام العدالــة اجلنائ

. املبكر إزاء االعتداء اجلنسي، وحتسني الدعم املقدم لتلبية احتياجات ضـحايا االعتـداء اجلنـسي        
ــدره    ــايف قـ ــغ إضـ ــرة  ٨وخـــصص مبلـ ــاء  ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ماليـــني دوالر يف الفتـ ــدة إدعـ  لوحـ

يميـة ومرافـق تـشاور عـن طريـق الفيـديو يف املنـاطق             متخصصة يف االعتداء اجلنسي يف مدينة إقل      
 .اإلقليمية والريفية األخرى يف فيكتوريا
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ــات        ٥٧- ١٤ ــشرطة يف الوالي ــر ال ــز دوائ ــضمان تعزي ــن االســتراتيجيات ل ــدد م ــذ ع ومت تنفي
وعلـى سـبيل املثـال، أدخلـت     . واألقاليم من أجل التعامل بصورة أفـضل مـع العنـف ضـد املـرأة        

 لــشرطة فيكتوريــا، والــيت تقــدم لوك للتحقيــق يف العنــف العــائليمدونــة الــسحكومــة فيكتوريــا 
ويف الفتـرة   . خيارات وتوجيهات بشأن كيفية استجابة الـشرطة للبالغـات عـن العنـف العـائلي              

 الـشرطة   وجهتـها ، زاد عـدد االهتامـات الـيت         ٢٠٠٥يونيـه   / إىل حزيـران   ٢٠٠٤يوليـه   /من متوز 
، وزاد عـدد بالغـات العنـف العـائلي بنـسبة          ائـة امل يف ٧٣,٢والناجتة عن أحـداث عائليـة بنـسبة         

 .املائة يف ٧٢,٢، وزاد عدد أوامر التدخل من جانب الشرطة بنسبة املائة يف ٥,٤

وأنــشأت دائــرة الــشرطة يف كــويرت النــد وحــدة داخليــة معنيــة بــالعنف العــائلي يف     ٥٨- ١٤
ــدائرة الــشرطة علــى اســتراتيجية جتــ   . ٢٠٠٧أكتــوبر /تــشرين األول اه العنــف ومتــت املوافقــة ل

 .املرتيل والعائلي تتخذ هنجا استباقيا يف التحقيق يف بالغات العنف املرتيل والعائلي

وســامهت شــرطة جنــوب أســتراليا يف وضــع اســتراتيجية للحــد مــن العنــف املــرتيل     ٥٩- ١٤
لالستجابة بصورة أكثر فعالية للعنف املرتيل عن طريق بنـاء شـراكات ناجحـة تعتـرف بـالتنوع                  

وتركـز اسـتراتيجية الـشرطة علـى أمهيـة التـدخل،            . حمللي ملنـع العنـف املـرتيل      وتعمل مع اجملتمع ا   
ــن األذى       ــد م ــع املزي ــة ملن ــوفري اســتجابات فعال ــضحايا، وت ــضمان ســالمة ال ــهج  . ل ــسعى الن وي

 . توازن بني التعليم وإنفاذ القانون ودعم الضحاياإجياداالستراتيجي العام إىل 

 ١٩٩٩ائلي يف أسـتراليا الغربيـة عـام    وأنشئت أول حمكمة متخصصة يف العنـف العـ       ٦٠- ١٤
وتقدم احملكمة خدمات دعم تتعلق بـالعنف       . لتتعامل بصورة حصرية مع مسائل العنف العائلي      

العائلي ملساعدة الـضحايا يف املـسائل الـيت تتعلـق بـالعنف العـائلي واحملـاكم، وهتـدف إىل كـسر                   
 إصــدار العنــف قبــل دائــرة العنــف عــن طريــق االختيــار بــني بــرامج تتــصدى لــسلوك مرتكــب   

وتضم هذه اخلدمات أعضاء من إدارة اخلدمات اإلصالحية، وشرطة أسـتراليا الغربيـة،             . احلكم
ــة الطفــل     ــضحايا، وإدارة محاي ــرة دعــم ال ــات يف أســتراليا، ودائ ــق  . ووحــدة العالق ــدعم فري وي

متخـــصص يف إدارة القـــضايا ووحـــدة التحقيـــق يف العنـــف املـــرتيل التابعـــة للـــشرطة إجـــراءات 
وجيــري التوســع يف منــوذج حمكمــة العنــف العــائلي ليــشمل ســتة مواقــع أخــرى داخــل . حملكمــةا

 .املنطقة احلضرية
  

  بيانات عن العنف ضد املرأة
ــستجيب  ٦١- ١٤ ــة     اإلحــصاءاتت ــة املعني ــة للجن ــة يف هــذا القــسم للتعليقــات اخلتامي  املقدم

 تطلــب معلومــات  والــيت١٩ الــواردة يف الفقــرة ٢٠٠٦بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة عــام 
 واحـدة تقريبـا     امـرأة  األسـترايل أن     اإلحـصاءات ويقول مكتب   . إحصائية عن العنف ضد املرأة    

 واحدة تقريبا بني كل مخس أسـتراليات        وامرأةبني كل ثالث أستراليات تتعرض للعنف البدين        
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، نـشرت اللجنـة     ٢٠٠٤ويف عـام    .  عامـا  ١٥تعرضت للعنف اجلنسي منذ أن بلغت من العمـر          
 أول دراسـة استقـصائية وطنيـة عـن حـدوث املـضايقات اجلنـسية يف                 نـسان ترالية حلقوق اإل  األس

، ٢٠٠٨يوليـه   /ويف متـوز  .  من النساء واجهن حترشـات جنـسية       املائة يف ٢٨وتبني أن   . أستراليا
أعلنت املفوضة املعنيـة بقـضية التمييـز بـني اجلنـسني عـن بـدء دراسـة استقـصائية وطنيـة أخـرى                        

ــع االجتاهــات  ــستخدم البحــث يف وضــع      لتتب ــسية يف أســتراليا وسي ــضايقات اجلن ــدى امل  عــن م
 .استراتيجية تثقيفية هتدف إىل احلد من املضايقات اجلنسية يف مكان العمل

وبدأ املكتب املعين باملرأة التـابع للحكومـة األسـترالية حتلـيال كـامال عـن الوضـع يف                    ٦٢- ١٤
 جمال االعتداء اجلنسي، خاصـة يف جمـال         املعهد األسترايل لعلم اجلرمية للعمل بصورة حصرية يف       

 أي عند تقدمي واقعة االعتداء اجلنسي يف جرميـة          -وتسجيل االعتداء اجلنسي    " املستتر "اإلبالغ
 .أخرى

 األســترايل استقــصاء عــن الــسالمة  اإلحــصاءات، أجــرى مكتــب ٢٠٠٥ويف عــام  ٦٣- ١٤
ويف عــام . اجلنــسيالشخــصية، مجــع بيانــات عــن جتــارب الرجــل واملــرأة مــع االعتــداء البــدين و 

ــدأت احلكومــة األســترالية يف إعــداد تقريــر عــن دراســة استقــصائية عــن الــسالمة         ٢٠٠٧ ، ب
 .واإلحصاءات التالية مستمدة من البيانات الواردة يف هذين املطبوعني. الشخصية

  
  انتشار العنف وطبيعته

يف االثين عـشر شـهرا الـيت سـبقت الدراسـة االستقـصائية عـن الـسالمة الشخـصية،                     ٦٤- ١٤
 ٣٠٠( مـــن الرجـــال املائـــة يف ١١  و)٤٤٣ ٨٠٠( مـــن النـــساء املائـــة يف ٦تعـــرض للعنـــف 

مــن النــساء الــاليت مشلتــهن الدراســة االستقــصائية   ) ١٦٠ ١٠٠ (املائــة يف ٢وتعــرض ). ٨٠٨
اجلنـسي مـن جانـب شـركائهن احلـاليني، منـذ سـن اخلامـسة عـشرة، وتعـرض              أو للعنف البدين 

وكــان .  عامــا١٥ف مــن جانــب شــريك ســابق منــذ ســن  للعنــ) ١ ١٥٣ ٥٠٠ (املائــة يف ١٥
كـسور يف العظـام، وجـروح غـائرة، وطعـن،           ( اخلطرية اليت تعرضت هلا املـرأة        اإلصاباتمعظم  
شـريك سـابق، بينمـا تـسبب          أو "شخص معـروف آخـر    "بسبب  ) وإجهاض رصاص،   وإطالق

 إىل  ١٠ يف قرابـة     املتواعدون، واألجانب والـشركاء احلـاليون     /الصديقة احلميمة /الصديق احلميم 
 . اخلطريةاإلصابات من املائة يف ١٥
  

  احلصول على اخلدمات والدعم
  مـــن الرجـــالاملائـــة يف ٢٨تلقـــت الـــشرطة بالغـــات عـــن حـــوادث العنـــف مـــن    ٦٥- ١٤
 مـــن النـــساء ممـــن تعرضـــوا للعنـــف يف االثـــين عـــشر شـــهرا الـــسابقة للدراســـة  املائـــة يف ٣٢ و

تـزال منخفـضة، إال       ال لرغم أن هذه األرقـام    وعلى ا  .)١٢٣(االستقصائية عن السالمة الشخصية   
 لالعتــداء اجلنــسي منــذ عــام املائــة يف ٤  و لالعتــداء البــديناملائــة يف ١٧,٥أهنــا حتــسنت بنــسبة 
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 عـن عـدم إبـالغ الـشرطة         ٢٠٠٥والسبب األكثر شـيوعا الـذي قدمتـه املـرأة يف عـام              . ١٩٩٦
وكـان الـسبب هـو      . امل معه بنفـسها   اجلنسي هو أهنا كانت قادرة على التع        أو باالعتداء البدين 

 .اآلخر اخلوف من الشريك

  مــن النــساء الــاليت تعرضــن للعنــف مــن الــشريك احلــايل،املائــة يف ١٠وقــد حــصل  ٦٦- ١٤
عـدم تعـرض ضـد      / ممـن تعرضـن للعنـف مـن الـشريك الـسابق علـى أوامـر زجـر                  املائة يف ٢٥ و

 على أوامر ضـد     نصوهلوحومن بني النساء الاليت تعرضن للعنف من الشريك احلايل          . الشريك
ومـن بـني النـساء    .  منـهن ملزيـد مـن العنـف بعـد صـدور األمـر           املائـة  يف ٢٠شركائهن، تعـرض    

 ٤٢الاليت تعرضن للعنف مـن شـريك سـابق وحـصلن علـى أمـر ضـد ذلـك الـشريك، تعـرض                        
 .منهن ملزيد من االعتداء بعد صدور األمر

ــان األصــدقاء  ٦٧- ١٤ ــاعيني    /وك ــساعدين االجتم ــر امل ــن أكث ــذين  اجلــريان م  لألشــخاص ال
مـن ضـحايا العنـف مـن النـساء مـع            ) ٢٧٧ ٤٢٦ (املائـة  يف ٦٣تعرضوا للعنف، حيث حتـدث      

 مــن الرجــال املائــة يف ١٠ومل يتحــدث أكثــر مــن . جــريان عــن آخــر حــوادث العنــف/أصــدقاء
 .والنساء الذين تعرضوا للعنف يف االثين عشر شهرا األخرية إىل أي شخص عن ذلك العنف

 من النـساء الـذين تعرضـوا للعنـف يف           املائة يف ١٩  و  من الرجال  ئةاملا يف ٧وطلب   ٦٨- ١٤
ومل حيصل حنـو    . االثين عشر شهرا األخرية مساعدة مهنية بعد آخر حادث من حوادث العنف           

 من النساء الاليت تعرضن لالعتداء اجلنسي خالل االثين عشر شـهرا األخـرية علـى                املائة يف ٩٠
 املائــة يف ٩١  و علــى املــساعدة القانونيــة،املائــة يف ٩١ل الــدعم املقــدم يف األزمــات، ومل حيــص

وبالنـسبة للنـساء الـاليت      . على خدمات الدعم األخـرى مبـا يف ذلـك خطـوط املـساعدة اهلاتفيـة               
تعرضــن لالعتــداء البــدين خــالل االثــين عــشر شــهرا األخــرية، كانــت املــساعدة القانونيــة هــي    

 ).املائة يف ١١(اخلدمة األكثر شيوعا 
  

بــة مــع العنــف يف األنثــى يف االثــين عــشر شــهرا التجر
 نـوع العنـف يف معظـم احلـوادث األخـرية            ‐األخرية  

)٢٠٠٥  ١٩٩٦  )٢٠٠٥‐١٩٩٦  
  %)٤,٧ (٣٦٣,٠  %)٥,٩ (٤٠٤,٤  )باأللف(جتربة اإلناث مع العنف البدين 
  %)١٠,٤ (٧٧٩,٨  ال ينطبق  )باأللف(جتربة الذكور مع العنف البدين 

  %)١,٦ (١٢٦,١  %)١,٩ (١٣٣,١  )باأللف(لعنف اجلنسي جتربة اإلناث مع ا
  %)٠,٦ (٤٦,٧  ال ينطبق  )باأللف(جتربة الذكور مع العنف اجلنسي 

  
بيانات مأخوذة مـن الدراسـة االستقـصائية عـن الـسالمة الشخـصية ملكتـب اإلحـصاءات األسـترايل،                :املصدر  

لدراســة االستقــصائية عــن  مــن ا١٩٩٦واستخلــصت بيانــات عــام . ٥، اجلــدول ٤٩٠٦الفئــة رقــم 
  .سالمة املرأة، ومل تكن هناك بيانات متاحة عن الرجال
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التجربة مع االعتداء البدين خالل االثـين عـشر شـهرا           
  الذكور  اإلناث  )٢٠٠٥( من جانب املرتكبني الرجال ‐األخرية 
  %)٧٣,٧ (٣١٦,٧  %)١٨,٢ (٣٥,٥  )باأللف(األجنيب 

  )أ(-  %)١٥,٧ (٣٠,٧  )باأللف(الشريك احلايل 
  )أ(-  %)٢٢,٢ (٤٣,٣  )باأللف(الشريك السابق 

  %)٢١,٨ (٩٣,٧  %)٣٤,٤ (٦٧,١  األصدقاء  أواألسرة
  %)٢١,٨ (٩٣,٧  %)١٥,٠ (٢٩,٣  )د(أشخاص معروفون آخرون 

التجربة مع االعتداء البدين خالل االثـين عـشر شـهرا           
  الذكور  اإلناث   من جانب املرتكبات-األخرية 
  )ب(%)١٦,٣ (١٣,٠  %)٣٢,٩ (٢١,٩  )لفباأل(األجنيب 

  )ج(%)٦,٣ (٥,٠  )أ(-  )باأللف(الشريك احلايل 
  )ج(%)٢٠,٤ (١٦,٢  )أ(-  )باأللف(الشريك السابق 

  )ب(%)٤٥,٣ (٣٦,٠  %)٣٣,٠ (٢١,٩  األصدقاء  أواألسرة
  )ب(%)١١,٧ (٩,٣+   %)٣٧,٥ (٢٥,٠  )د(أشخاص معروفون آخرون 

  
راسـة االستقـصائية عـن الـسالمة الشخـصية ملكتـب اإلحـصاءات األسـترايل،          بيانات مأخوذة مـن الد      :املصدر  

 مـن الدراسـة االستقـصائية عـن         ١٩٩٦واستخلـصت بيانـات عـام       . ١٦، اجلدول   ٤٩٠٦الفئة رقم   
  .سالمة املرأة، ومل تكن هناك بيانات متاحة عن الرجال

  ).مبا يف ذلك حاالت األصفار(مقربة إىل الصفر   أوشيءال   )أ(  
 . وينبغي استخدامه حبذراملائة يف ٥٠ إىل املائة يف ٢٥التقدير له خطأ معياري نسيب من   )ب(  

 .ميكن االعتماد عليه يف االستخدام العام  والاملائة يف ٥٠التقدير له خطأ معياري نسيب يزيد عن   )ج(  

الـصديق    أو فـساين، احمللـل الن    أو الطبيـب النفـساين،     أو املستـشار،   أو يشمل أحد املعارف واجلـريان،      )د(  
 رجــل الــدين،  أوالقــسيس،  أوالــوزير،  أواملــدرس،  أوالطبيــب،  أوالــصديقة احلميمــة،  أواحلمــيم،

  .موظف السجن، وشخصا معروفا آخر أو
  

  العنف املرتيل والتشرد
يعد العنف املرتيل أحد العوامـل الرئيـسية الـيت تـسهم يف التـشرد يف أسـتراليا، خاصـة                ٦٩- ١٤

ساء واألطفال الذين يهربون مـن العنـف املـرتيل هـم أحـد الفئـات الرئيـسية                  والن. بالنسبة للنساء 
. الــيت يــستهدفها برنــامج املــساعدة اخلاصــة لــدعم املــأوى الــذي متولــه احلكومــة األســترالية          

وللحصول على مزيد من املعلومات عن برنامج املـساعدة اخلاصـة بـدعم املـأوى، انظـر الفقـرة                   
٣٣-١١. 

، ٢٠٠٤-٢٠٠٣د الصحة والرعايـة األسـترايل يف الفتـرة          وطبقا لتحليل أجراه معه    ٧٠- ١٤
 استخدام خدمات برنـامج     امرأة ٣٢ ٧٠٠أتاح التمويل الذي قدمته احلكومة األسترالية لنحو        

، كـان   ٢٠٠٦-٢٠٠٥ويف الفترة   . املساعدة اخلاصة بدعم املرأة عن هروهبن من العنف املرتيل        
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 عميــل مــن الــسكان ١٧ ٠٠٠، وحــصل  مــن العمــالء مــن الــسكان األصــلينياملائــة يف ١٧,١
ومــن بــني الوكــاالت املــشاركة والبــالغ  . األصــليني علــى الــدعم مــن خــالل خــدمات الربنــامج 

 وكالة تستهدف السكان األصـليني خصيـصا، علـى الـرغم     ١٦٧وكالة، كان   ١ ٣٠٠عددها  
ية وتواصـل احلكومـة األسـترال     . من أن هؤالء العمالء ميكنهم الوصول إىل أي وكـاالت أخـرى           

، ويقـــدم ٢٠١٠ إىل ٢٠٠٥ مليـــون دوالر خـــصص للفتـــرة مـــن ٩٣٢دعـــم الربنـــامج مببلـــغ 
 .مليون دوالر من هذا املبلغ بشكل مباشر إىل حكومات الواليات واألقاليم ٨٩٢

  
  مشروع حبث عن املرأة والعنف املرتيل والتشرد

 ، أجــرت احلكومــة األســترالية حبثــا عــن اســتراتيجيات منــع التــشرد  ٢٠٠٨يف عــام  ٧١- ١٤
الناتج عن العنف املرتيل والعائلي وضمان تزويـد النـساء الناجيـات مـن العنـف املـرتيل والعـائلي                    

 .وأطفاهلن املصاحبني هلن خبيارات مالئمة خاصة باملأوى وبدعم شامل متكامل

تقريــر : املــرأة والعنـف املـرتيل والعــائلي والتـشرد   ونـشر تقريـر البحــث، وهـو بعنـوان      ٧٢- ١٤
وســيتم حبــث نتــائج التقريــر يف ســياق الورقــة البيــضاء  . ٢٠٠٨مرب ســبت/ أيلــول٣٠، يف حتليلــي

واخلطــة الوطنيــة للحــد مــن العنــف ضــد النــساء   الــيت تعــدها احلكومــة األســترالية عــن التــشرد   
 .واألطفال

واتضح من البحث أنه ليس هناك حل جاهز وميسر للتشرد املتعلـق بـالعنف املـرتيل          ٧٣- ١٤
ــواع املــساعدة  . والعــائلي ــة تتوقــف إىل حــد كــبري علــى    ووجــد البحــث أن أن ــدعم املطلوب  وال

وهنــاك . الظــروف الشخــصية للمــرء، مثــل الــصحة، واخللفيــة االجتماعيــة والثقافيــة واجلغرافيــة 
 .عامل آخر وهو املوارد املالية املتاحة للمرأة، وخاصة قدرهتا على أن تستقل ماليا

  
  محاية النساء واألطفال من السكان األصليني

. ئلي يف قدر كبري من التدمري لنسيج جمتمعـات الـسكان األصـليني       يتسبب العنف العا   ٧٤- ١٤
ففي اإلقليم الشمايل، حيث يوجد تركيز كبري للسكان األصـليني، متثـل املـرأة نـسبة عاليـة مـن                    

 أنــه مــن بــني مجيــع االعتــداءات علــى   ٢٠٠٧ عــام إحــصاءاتوتــبني . ضــحايا جــرائم العنــف 
مـع احتمـال تعـرض النـساء مـن           .)١٢٤(األصـليني  منـها بـني الـسكان        املائة يف ٨٠اإلناث، كان   

وكـان  . السكان األصليني لالعتداء أكثر عشر مرات مقارنة بالنساء من غري السكان األصـليني      
 مـن االعتـداءات كـان       املائـة  يف ٦٦  و . من هذه االعتداءات يتعلق بـالعنف املـرتيل        املائة يف ٧٢

مجيـع مـستويات احلكومـة خبطـورة        ويف السنوات األخرية، اعترف     . بسبب تعاطي الكحوليات  
هذه املشكلة وأجرت عددا من االستقصاءات اهلامة كمـا اختـذت مبـادرات ملواجهـة أثـر هـذه                   

 .املشكلة
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  االستجابة للطوارئ يف اإلقليم الشمايل    
اســتهلت احلكومــة األســترالية اســتجابة للطــوارئ خاصــة بــاإلقليم الــشمايل يف عــام     ٧٥- ١٤

يني مــن إسـاءة املعاملــة ووضـع األســاس ملـستقبل أفــضل     حلمايـة أطفـال الــسكان األصـل   ٢٠٠٧
وللحصول على مزيـد مـن املعلومـات عـن االسـتجابة للطـوارئ مبـا                . بالنسبة للسكان األصليني  

 .٤٥-٢ إىل ٤٣-٢يف ذلك استعراضها، انظر الفقرات 

وتشمل االستجابة طائفة واسعة من التدابري اليت صـممت حلمايـة األطفـال، وكفالـة                ٧٦- ١٤
تمعات احمللية، وإجياد مـستقبل أفـضل للـسكان األصـليني يف اإلقلـيم الـشمايل، مبـا يف                   سالمة اجمل 

 :ذلك

  املزيد من رجال الشرطة يف اجملتمعات النائية توفري  •  
   املواد اإلباحية يف املناطق احملددةوإنتاجفرض حظر على تعاطي املواد الكحولية   •  
  زيادة دوريات احلراسة الليلية  •  
  مونة جديدة وواسعة للعائالت اليت تتعرض للعنفمساكن مأ  •  
توفري عدد إضـايف مـن عمـال محايـة األطفـال وعمـال رعايـة أسـر وجمتمعـات الـسكان                    •  

  .األصليني
  برامج حتويلية للشباب  •  

  
  مبادرات خاصة بالعنف العائلي بني السكان األصليني

 يف عـائالت الـسكان      هناك عدد من الربامج اليت هتدف إىل كسر دائرة العنف املرتيل           ٧٧- ١٤
ويوجـد لـدى برنـامج الـشركاء ضـد          . األصليني واحلد من خماطر تعرض النـساء لإليـذاء البـدين          

.  مليــون دوالر لتمويــل مــشاريع كــل عــام ١٠,٣العنــف العــائلي التــابع للحكومــة األســترالية  
م وتعمل املشاريع على توفري التثقيف والتوعيـة بـشأن العنـف العـائلي عـن طريـق خـدمات تقـد                    

وتشمل هذه املـشاريع إقامـة مـساكن مأمونـة، وتـوفري دوريـات حراسـة             . للضحايا وللمرتكبني 
 .ليلية، وتقدمي املشورة، وبرامج تثقيفية ملرتكيب العنف، وتعيني عمال للدعم

ويـــوفر برنـــامج األنـــشطة اإلقليميـــة املتعلقـــة بـــالعنف العـــائلي دعمـــا عمليـــا ومرنـــا   ٧٨- ١٤
تمعــات الــسكان األصــليني مــن األولويــات احملليــة للتــصدي  للمــشاريع الــشعبية الــيت تعتربهــا جم

ويتخذ الربنامج هنجا مشوليا للتعامـل      . للعنف العائلي واالعتداء اجلنسي وإساءة معاملة األطفال      
 .مع سالمة النساء واألطفال من السكان األصليني بطرق مالئمة ثقافيا
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رامج تقلــل مــن انتــشار وميــول برنــامج التــدخل املبكــر عــددا مــن املنظمــات لتقــدمي بــ ٧٩- ١٤
ــسكان األصــليني     ــات ال ــني جمتمع ــائلي ب ــف الع ــه   أوالعن ــة   . تقــضي علي ــارت احلكوم ــد اخت وق

األسترالية عددا من املواقع كمناطق هلا األولوية يف التدخل املبكر، مبا يف ذلك بناء عزة الـنفس                 
 .ملة املسننيواالحترام الذايت، وإعداد مناذج لدور اجملتمع احمللي، والتصدي إلساءة معا

ويعمل برنـامج التثقيـف اجملتمعـي يف النـواحي القانونيـة علـى متكـني األسـتراليني مـن               ٨٠- ١٤
السكان األصليني يف اجملتمعات النائية والريفية من اإلبالغ عن العنف وإسـاءة معاملـة األطفـال                

ــة وحقــوق اإل      ــسانوالتــصدي هلمــا عــن طريــق تقــدمي معلومــات عــن حقــوقهم القانوني ــيت ن  ال
ويهـدف الربنـامج إىل    . ، مبا يف ذلـك كيفيـة احلـصول علـى طائفـة مـن خـدمات الـدعم                  ختصهم

 :يلي  مااحلد من العنف العائلي يف جمتمعات السكان األصليني عن طريق

   اجملتمعات احملليةلتالءمتقدمي ثقافة قانونية معدلة   •  
  حتسني فهم األستراليني من السكان األصليني للقانون األسترايل  •  
لعمــل مــع جمتمعــات الــسكان األصــليني لتنظــيم العالقــة بــني القــانون العــريف وحقــوق  ا  •  

  نساناإل
  تثقيف وإرشاد الشباب والنساء من السكان األصليني  •  
تشجيع أفراد اجملتمع، وخاصة الـشباب، والنـساء، واملـسنني علـى التحـدث حبريـة عـن                    •  

  .العنف العائلي
ذكورة أعاله، تدير الواليات واألقاليم بـصورة       وإىل جانب املشاركة يف املبادرات امل      ٨١- ١٤

متكررة براجمها اخلاصة بتلبية احتياجات النساء مـن الـسكان األصـليني يف حـدود اختـصاصاهتا                 
 مبلــــغ ٢٠٠٩-٢٠٠٨ وعلــــى ســــبيل املثــــال، خصــــصت حكومــــة فيكتوريــــا يف الفتــــرة  -

ــالعن       ٨,٤ ــتراتيجيتها اخلاصــة ب ــار اس ــنوات يف إط ــع س ــدة أرب ــون دوالر مل ــني  ملي ــائلي ب ف الع
السكان األصليني من أجل وضع إطـار لنـهج قـائم علـى جمتمـع الـسكان األصـليني ملنـع العنـف            

ويف إطـار اسـتراتيجية جنـوب       . العائلي يف جمتمعات السكان األصليني واحلد منه والتـصدي لـه          
كان أستراليا اخلاصة بسالمة املرأة، أنشئ فريق عامل لوضع استجابات للعنف العائلي بني الـس             

 .األصليني
  

  النساء املهاجرات
تعمل احلكومة األسترالية على منع العنف ضد املهاجرات عـن طريـق خمتلـف بـرامج                 ٨٢- ١٤

وللحـصول علـى مزيـد مـن املعلومـات عـن هـذه الـربامج،                . التوجيه والتثقيف اخلاص بـالتوطني    
 .١٨-٧ إىل ١٣-٧انظر الفقرات 
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  النساء املعاقات
العنف ضد املرأة وأطفاهلا بصفة خاصـة مـع اهليئـة           سيتشاور اجمللس الوطين للحد من       ٨٣- ١٤

اهليئـة املعنيـة بـاملرأة املعاقـة يف     " وهـي  -غري احلكومية الرئيسية اليت متثل املرأة املعاقة يف أستراليا        
ــى وضــع      ". أســتراليا ــساعدهتا عل ــل هلــذه املنظمــة مل ــة األســترالية التموي ــدمت احلكوم ــل وق دلي

 .٢٠٠٧ وقد نشر هذا الدليل يف عام .ةمرجعي عن العنف ضد املرأة املعاق
  

  نشاط أستراليا الدويل ملنع العنف ضد املرأة
نشطت احلكومة األسترالية بـشكل خـاص يف احملافـل الدوليـة للتـصدي للعنـف ضـد                   ٨٤- ١٤

املــرأة، مبــا يف ذلــك اللجنــة الثالثــة التابعــة للجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة، وجلنــة منــع اجلرميــة    
شاركت أستراليا يف تقدمي عدة قرارات عن القضاء على العنف ضد املـرأة،             و. والعدالة اجلنائية 

وقدمت معلومات للمقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة عن أنـشطة أسـتراليا للقـضاء                
 .٢٠٠٨، ومرة أخرى يف عام ٢٠٠٢على العنف ضد املرأة يف عام 

يف الوقـت   ) ونة الدولية األسترالية  هيئة املع (وجيري برنامج أستراليا للمعونة اخلارجية       ٨٥- ١٤
 فيجـي،   -احلاضر تقييما للتدخالت اليت تتصدى للعنف ضد املرأة يف مخـسة بلـدان يف اإلقلـيم                 

بنــاء "ويــسعى التقيــيم إىل . وفــانواتو، وجــزر ســليمان، وبــابوا غينيــا اجلديــدة، وتيمــور الــشرقية
رأة وتعزيــز املــساواة بــني  قاعــدة مــن األدلــة تــسترشد هبــا اجلهــود يف التــصدي للعنــف ضــد املــ   

يعمـل يف الـربامج املـستخدمة للحـد مـن العنـف ضـد املـرأة يف          ال  ومايعمل  ما أي -" اجلنسني
وسيــستخلص التقيــيم دروســا مــن اإلقلــيم ويقــدم توصــيات لتعزيــز . ميالنيزيــا وتيمــور الــشرقية

ريـر يف عـام     ومـن املقـرر أن يـستكمل التق       . وزيادة الدعم من أجل التـصدي للعنـف ضـد املـرأة           
٢٠٠٨. 
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 احلواشي

كيفني رود، رئيس الوزراء، خطاب يف لقاء شاي الصباح مبناسبة اليوم الدويل للمـرأة، مـبىن الربملـان القـدمي،               )١(  
  .٢٠٠٨مارس / آذار١١كانربا، 

متكررة؛ فمثال قدمت إحدى النقابات طلبا نيابـة عـن   / طلبات مشتركةاملائة يف ٢كانت النسبة املتبقية وهي       )٢(  
  .أعضاء يف مكان العمل

التقريـر الـسنوي جمللـس نيـو سـاوث ويلـز ملكافحـة التمييـز،           ،  ٢٠٠٧جملس نيو ساوث ويلز ملكافحة التمييـز          )٣(  
٢٠٠٧.  

الـشكاوى املتعلقـة بـالتمييز بـني اجلنـسني،      املائـة مـن     يف ٨٢  أو ،١٩٧، بلغ العدد    ٢٠٠٧-٢٠٠٦يف الفترة     )٤(  
  .٢٠٠٧التقرير السنوي جمللس نيو ساوث ويلز ملكافحة التمييز، 

  :مكاتب الواليات واألقاليم املعنية باملرأة هي  )٥(  
  املكتب املعين باملرأة، يف ديوان رئيس الوزراء: نيو ساوث ويلز  •  
  رأة، يف إدارة التخطيط والتنمية اجملتمعيةاملكتب املعين بالسياسة العامة للم: فيكتوريا  •  
  املكتب املعين باملرأة، يف إدارة سالمة الطفولة: كويرت الند  •  
  املكتب املعين باملرأة يف إدارة املدعي العام: جنوب أستراليا  •  
  املكتب املعين بالسياسة العامة للمرأة، يف إدارة اجملتمعات احمللية: أستراليا الغربية  •  
  نساء تسمانيا، يف ديوان رئيس الوزراء: انياتسم  •  
  املكتب املعين بالسياسة العامة للمرأة، يف ديوان رئيس الوزراء: اإلقليم الشمايل  •  
  .املكتب املعين باملرأة يف إدارة خدمات اإلعاقة واإلسكان واخلدمات اجملتمعية: إقليم العاصمة األسترالية  •  

وتعقــد اجتماعــات . كبــار وزراء احلكومــة األســترالية يرأســه رئــيس الــوزراء ديــوان أســتراليا هــو جملــس مــن    )٦(  
وخـارج الـديوان، يوجـد      . الديوان اخلاصة عادة مرة كل أسبوع ملناقشة القضايا احليوية وصـياغة الـسياسات            

ــوزراء        ــوزراء املــسؤولني عــن جمــال حمــددة للــسياسات، وهــم مــسؤولون مباشــرة أمــام ال عــدد مــن صــغار ال
  .االحتاديني

جملـس احلكومـات األسـترالية هـو املنتـدى األعلـى املــشترك بـني احلكومـات يف أسـتراليا، ويتـألف مـن رئــيس              )٧(  
ــة      ــاليم، ورئــيس رابطــة احلكومــات احمللي ــات، ورؤســاء وزراء األق ــوزراء األســترايل، ورؤســاء وزراء الوالي ال

ــترالية ــسياسات وصــياغ     . األس ــراح إصــالحات يف جمــال ال ــو اقت ــس ه ــذها، وهــي   ودور اجملل تها ورصــد تنفي
  .اإلصالحات ذات األمهية الوطنية واليت تتطلب عمال تعاونيا على مجيع مستويات احلكومة

  . مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا،٢٠٠٦جداول التعداد لعام ، ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسترايل   )٨(  
  )٩(  Bittman, M 1991, Juggling Time: How Australian Families Use Time      املكتـب املعـين مبركـز املـرأة، ديـوان ،

  .رئيس الوزراء، كنربا
، اللجنة الدائمـة    ٢٠٠٦ تقرير عن االستقصاء حول املوازنة بني العمل واألسرة،       : املوازنة بني العمل واألسرة     )١٠(  

  .املعنية خبدمات األسرة واخلدمات اإلنسانية التابعة جمللس النواب، كانربا
  )١١(  Wilson, J 2008, Composition of Australian Parliaments by Party and Gender, as at 18 February 2008 ،

  .جمموعة السياسات واإلدارة العامة، املكتبة الربملانية، كانربا
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للحــــصول علــــى مزيــــد مــــن املعلومــــات عــــن قــــضاة احملكمــــة العليــــا، يرجــــع إىل املوقــــع الــــشبكي              )١٢(  

http://www.hcourt.gov.au/justices_01.html.  
  .بيانات غري منشورة قدمها مسؤول التعيينات القانونية بإدارة املدعي العام يف نيو ساوث ويلز  )١٣(  
ــن اجلــدول      )١٤(   ــأخوذة م ــام م ــترالية    ، ٤٨أرق ــة األس ــة العام ــشرة اخلدم ــة   ٢٠٠٧‐٢٠٠٦ن ــة العام ــة اخلدم ، جلن

 العامـة طوعيـا بيانـات عـن التنـوع يف مكـان العمـل                يف أسـتراليا، يقـدم موظفـو اخلدمـة        : مالحظـة . األسترالية
  .وهلذا متيل البيانات إىل متثيل العدد الفعلي للموظفني متثيال ناقصا يف مجاعات األقلية. باستثناء نوع اجلنس

صورة قوة العمل بالقطاع العام يف نيو ساوث ويلـز، جـدول البيانـات اإلحـصائية عـن تكـافؤ فـرص العمـل،                    )١٥(  
  .٢٠٠٧ع العام، جمموع القطا

صورة قوة العمل بالقطاع العام يف نيو ساوث ويلـز، جـدول البيانـات اإلحـصائية عـن تكـافؤ فـرص العمـل،                    )١٦(  
  .٢٠٠٧جمموع القطاع العام، 

، حيث أن االثـنني أسـهل يف املقارنـة عـن بيانـات تعـداد                ٢٠٠٦ وتعداد   ٢٠٠٤أجريت مقارنات بني تعداد       )١٧(  
٢٠٠٣.  

  )١٨(  Piterman, H 2008, The leadership challenge: Women in management, Committee for Economic 

Development of Australia, Melbourne..  
، مكتـب اإلحـصاءات     ٦٢٢٧ الفئـة رقـم      التعليم والعمـل،  ،  ٢٠٠٧  و ٢٠٠٣مكتب اإلحصاءات األسترايل      )١٩(  

  .األسترايل، كانربا
، مكتـب اإلحـصاءات     ٤٢٢١الفئة رقم   ،  ٢٠٠٧املدارس، أستراليا،   ،  ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٢٠(  

  .األسترايل، كانربا
التقريـر الـوطين عـن املـدارس     ، ٢٠٠٥اجمللس الوزاري املعين بشؤون التعليم والتوظيف والتدريب والـشباب،     )٢١(  

  .ارب، اجمللس الوزاري املعين بشؤون التعليم والتوظيف والتدريب والشباب، كانيف أستراليا
إدارة التعليم والعلوم والتدريب، صحيفة وقائع عن بـرامج التعلـيم للـسكان األصـليني، إدارة التعلـيم والعلـوم                      )٢٢(  

  .والتدريب، كانربا
تقريــر وطـين عــن املــدارس  ، ٢٠٠٧اجمللـس الــوزاري املعـين بــشؤون التعلـيم والتوظيــف والتــدريب والـشباب       )٢٣(  

 ٥  و ٣القراءة والكتابـة واحلـساب، الـسنوات        : ج املؤشر القياسي الوطين   نتائ: ، ورقة أولية  ٢٠٠٦األسترالية  
 اجمللــس الــوزاري املعــين بــشؤون التعلــيم والتوظيــف والتــدريب والــشباب، كــانربا، متــاح علــى املوقــع    ،٧ و

  .http://www.mceetya.edu.au/verve/_resources/ANR2007Bmrks-Layout_FINAL.pdfالشبكي التايل 
 ‐برنــامج التقيــيم الــوطين ، ٢٠٠٨ الــوزاري املعــين بــشؤون التعلــيم والتوظيــف والتــدريب والــشباب اجمللــس  )٢٤(  

ــر مــوجز    ــة واحلــساب، تقري ــة القــراءة والكتاب ــة واللغــة واحلــساب  : معرف ، اجمللــس االجنــاز يف القــراءة والكتاب
وقــع الــشبكي التــايل الـوزاري املعــين بــشؤون التعلـيم والتوظيــف والتــدريب والـشباب، كــانربا، متــاح علـى امل    

http://www.naplan.edu.au/verve/_resources/NAPLAN_Summary_Report.pdf.  
تقرير وطـين عـن املـدارس يف        ،  ٢٠٠٧اجمللس الوزاري املعين بشؤون التعليم والتوظيف والتدريب والشباب،           )٢٥(  

 ٥  و ٣ابـة واحلـساب، الـسنوات       القـراءة والكت  : نتائج املؤشـر القياسـي الـوطين      : ، ورقة أولية  ٢٠٠٦أستراليا  
  .اجمللس الوزاري املعين بشؤون التعليم والتوظيف والتدريب والشباب، كانربا، ٧ و

منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان         حملـة عـن التعلـيم،       ،  ٢٠٠٧منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي          )٢٦(  
  .االقتصادي
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، إدارة التعلـيم والعلـوم      ٢٠٠٦إحصاءات خمتارة عن التعليم العايل      ،  ٢٠٠٦ إدارة التعليم والعلوم والتدريب،     )٢٧(  

  .والتدريب، كانربا
  .إدارة التعليم والعلوم والتدريب، جمموعة إحصاءات عن التعليم العايل  )٢٨(  
 متـنح   ال ال تشمل اإلحصاءات الدبلومات والدورات اجلامعية األخرى، والدورات التمكينية والـدورات الـيت              )٢٩(  

  .جوائز
، مكتـب اإلحـصاءات األسـترايل،    ٦٢٢٧، الفئـة رقـم   التعليم والعمل، ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسترايل    )٣٠(  

  .كانربا
  .إدارة التعليم والعلوم والتدريب، بيانات غري منشورة  )٣١(  
علـيم والعلـوم    ، إدارة الت  ٢٠٠٦، إحصاءات خمتارة عن التعلـيم العـايل         ٢٠٠٦إدارة التعليم والعلوم والتدريب       )٣٢(  

، ٢٠٠٦ويف عـام    . مت بلـوغ األهـداف باسـتثناء دورات تكنولوجيـا املعلومـات واهلندسـة             . والتدريب، كانربا 
املائــة يف العلــوم الطبيعيــة   يف ٥٢,٤ املائــة مــن املقيــدين يف دورات اهلندســة، و  يف ١٩,٣كانــت املــرأة متثــل  

 تاملائة يف الزراعـة، والدراسـات البيئيـة والدراسـا          يف ٥٠ املائة يف املعمار والبناء، و     يف ٤١,١ والفيزيائية، و 
  .املائة يف اإلدارة والتجارة يف ٤٨ املتعلقة هبا، و

  )٣٣(  Newmarch, E, Taylor-Steele, S & Cumpston, A 2000 ، هـي احلـواجز؟،     مـا ‐املرأة يف تكنولوجيا املعلومات
  .إدارة التعليم والتدريب، كانربا

، إدارة التعلـيم والعلـوم     ٢٠٠٦، إحصاءات خمتارة عن التعليم العايل       ٢٠٠٦ والعلوم والتدريب،    إدارة التعليم   )٣٤(  
  .والتدريب، كانربا

  )٣٥(  Graduate Careers Australia (GCA) 2007, Gradstats, No. 12, December, GCA  تـصل إىل    ال، هـذه األرقـام
  .املائة بالضبط بسبب التقريب يف ١٠٠نسبة 

  )٣٦(  GCA 2007, Gradstats, No. 12, December, GCA.  
  )٣٧(  GCA 2007, Gradstats, No. 12, December, GCA.  
  .املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين، اإلحصاءات األسترالية للتعليم والتدريب املهين  )٣٨(  
  .٢٠٠٧لتدريب املهين، املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين، جمموعة مقدمي التعليم وا  )٣٩(  
  .٢٠٠٧املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين، جمموعة مقدمي التعليم والتدريب املهين،   )٤٠(  
  .٢٠٠٧املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين، جمموعة مقدمي التعليم والتدريب املهين،   )٤١(  
  .، اإلحصاءات األسترالية عن التعليم والتدريب املهيناملركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين  )٤٢(  
  .، دراسة استقصائية عن النتائج اليت حيققها الطلبة٢٠٠٧املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين،   )٤٣(  
  .، دراسة استقصائية عن النتائج اليت حيققها الطلبة٢٠٠٧املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين،   )٤٤(  
 ‐أطلس التعليم والتدريب املهـين العـام يف أسـتراليا           ،  ٢٠٠٦املركز الوطين لبحوث التعليم والتدريب املهين،         )٤٥(  

  .٥-١  و٣-١، اجلدوالن تسمانيا
  .، جمموعة مقدمي التعليم والتدريب املهين يف تسمانيا٢٠٠٦مهارات تسمانيا   )٤٦(  
ــدريب امل     )٤٧(   ــيم والتـ ــوث التعلـ ــوطين لبحـ ــز الـ ــانون     املركـ ــدربني، كـ ــهنني واملتـ ــة للممتـ ــة الوطنيـ ــين، اجملموعـ هـ

  .٢٠٠٧ديسمرب /األول
ــانون          )٤٨(   ــدربني، كـ ــهنني واملتـ ــة للممتـ ــة الوطنيـ ــين، اجملموعـ ــدريب املهـ ــيم والتـ ــوث التعلـ ــوطين لبحـ ــز الـ املركـ

  .٢٠٠٧ديسمرب /األول
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ــه        )٤٩(   ــة للممتـ ــة الوطنيـ ــين، اجملموعـ ــدريب املهـ ــيم والتـ ــوث التعلـ ــوطين لبحـ ــز الـ ــانون  املركـ ــدربني، كـ نني واملتـ

  .٢٠٠٧ديسمرب /األول
ــانون          )٥٠(   ــدربني، كـ ــهنني واملتـ ــة للممتـ ــة الوطنيـ ــين، اجملموعـ ــدريب املهـ ــيم والتـ ــوث التعلـ ــوطين لبحـ ــز الـ املركـ

  .٢٠٠٧ديسمرب /األول
  )٥١(  Newstart 2005-06 Superstar Database, 17 June 2005.  
  )٥٢(  Newstart 2005-06 Superstar Database, 17 June 2005.  
  .٢٠٠٦، السنة التقوميية BRIO باستخدام برجميات Centrelinkمستخلصة من بيانات   )٥٣(  
، الفئـة رقـم     ٢٠٠٨يونيـه   /دراسة استقصائية عن قوة العمل، حزيران     ،  ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٥٤(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦٢٠٢
، الفئـة رقـم     ٢٠٠٨يونيـه   /دراسة استقصائية عن قوة العمل، حزيران     ،  ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٥٥(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦٢٠٢
، الفئـة رقـم     ٢٠٠٨يونيـه   /دراسة استقصائية عن قوة العمل، حزيران     ،  ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٥٦(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦٢٠٢
، الفئـة رقـم     ٢٠٠٨يونيـه   /دراسة استقصائية عن قوة العمل، حزيران     ،  ٢٠٠٨ات األسترايل   مكتب اإلحصاء   )٥٧(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦٢٠٢
، الفئـة   ٢٠٠٨يوليـه   /، إحـصاءات عـن سـوق العمـل األسـترالية، متـوز            ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات األسـترايل       )٥٨(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦١٠٥رقم 
، الفئـة رقـم     ٢٠٠٨فربايـر   /متوسـط املتحـصالت األسـبوعية، شـباط       ،  ٢٠٠٨مكتب اإلحـصاءات األسـترايل        )٥٩(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦٣٠٢
تقرير عن توزيع الـدخل بـني اجلنـسني بالنـسبة           ،  ٢٠٠٨الوكالة املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العمل           )٦٠(  

  .، الوكالة املعنية بتكافؤ الفرص  للمرأة يف مكان العمل، سيدينرألكرب املتحصلني على األجو
يوليـه  /احلواجز واحلـوافز فيمـا يتعلـق باملـشاركة يف قـوة العمـل، متـوز               ،  ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٦١(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٦٢٣٩ الفئة رقم ،٢٠٠٧يونيه / إىل حزيران٢٠٠٦
نـوفمرب  /عمليات االنتقال بني احلمل والعمـل، أسـتراليا تـشرين الثـاين           ،  ٢٠٠٦ات األسترايل   مكتب اإلحصاء   )٦٢(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٤٩١٣، الفئة رقم ٢٠٠٥
  )٦٣(  Baxter, J, Gray, M, Alexander, M, Strazdins, L & Bittman, M 2007, Mothers and fathers with young 

children: Paid employment, caring and wellbeing: An analysis of Growing Up in Australia: The 

Longitudinal Study of Australian Children    ــم ــة رق ــسياسات االجتماعي ــة حبــث عــن ال ، وزارة ٣٠، ورق
  .خدمات األسرة اإلسكان واجملتمعات احمللية وشؤون السكان األصليني، كنربا

إصــدار  (٤٤٠٢، الفئــة رقــم  ٢٠٠٥رعايــة الطفولــة، أســتراليا،   ، ٢٠٠٦األســترايل مكتــب اإلحــصاءات    )٦٤(  
  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا)جديد

  .٦٢٠٢الفئة رقم ، ٢٠٠٨أبريل /قوة العمل يف أستراليا، نيسان، ٢٠٠٨مكتب اإلحصاءات األسترايل   )٦٥(  
تقرير عن توزيع الدخل بني اجلنـسني بالنـسبة         ،  ٢٠٠٨ل،  الوكالة املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العم         )٦٦(  

  .، الوكالة املعنية بتكافؤ الفرص للمرأة يف مكان العمل، سيدينألكرب املتحصلني على األجور



CEDAW/C/AUL/7
 

162 09-25852 
 

 
، ٦٣٥٩الفئـة رقـم     ،  ٢٠٠٧دراسـة استقـصائية عـن أشـكال العمـل           ،  ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٦٧(  

  .امكتب اإلحصاءات األسترايل، كانرب
ــصائية عــن أصــحاب العمــل           )٦٨(   ــرأة يف مكــان العمــل، جتــري دراســة استق ــة بتكــافؤ الفــرص للم ــة املعني الوكال

أكثـر مـن املـوظفني سـنويا، مبـا يف ذلـك شـركات القطـاع اخلـاص،                     أو ١٠٠األستراليني غري احلكوميني مـع      
  .واملنظمات غري احلكومية، واجلامعات، واملدارس غري احلكومية

خـصائص قـوة العمـل بـني الـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق                  ،  ٢٠٠٧حصاءات األسـترايل    مكتب اإل   )٦٩(  
تعلـن تقـديرات قـوة العمـل     . ، مكتـب اإلحـصاءات األسـترايل، كـانربا     ٦٢٨٧الفئة رقم   توريس األستراليني،   

قـوة   شـهرا مـن الدراسـة االستقـصائية عـن      ١٢بني السكان األصليني كل عام استنادا إىل عينـات جتمـع ملـدة          
 مـن الـسكان األصـليني لغـرض         ٣٥٠٠وقد أجريت مقابالت مـع حنـو        . العمل ملكتب اإلحصاءات األسترايل   

املائــة مــن جممــوع الــسكان  يف ١ علــى مائــة فقــط مــن ٢؛ وهــذا ميثــل ٢٠٠٧الدراســة االستقــصائية يف عــام 
خاصـة علـى نطـاق بعـض        (ونظرا للضآلة البالغة حلجـم العينـة مـن الـسكان األصـليني              . املدنيني يف ذلك العام   

  .فإن هذه التقديرات معرضة لتقلبات إحصائية واسعة) الواليات واألقاليم واجملتمعات احمللية
الفئـة رقـم    ،  ٢٠٠٨أبريـل   /متوسـط املتحـصالت األسـبوعية، نيـسان       ،  ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسـترايل       )٧٠(  

رة واإلسكان واجملتمعات احملليـة     حولت وزارة خدمات األس   . ، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا    ٦٣٠٢
وشــؤون الــسكان األصــليني القــيم االمسيــة إىل قــيم دوالريــة ثابتــة باســتخدام مؤشــر أســعار االســتهالك ربــع    

  .٢٠٠٧سبتمرب /السنوي يف أيلول
متثـل    ال ٢٠٠٦معدالت املشاركة يف برنامج مشاريع العمالة اإلمنائية اجملتمعيـة والـيت حـددت يف تعـداد عـام                     )٧١(  

ففي هذا التعداد، حاول مكتب اإلحصاءات األسـترايل فقـط قيـاس            . لعددي الفعلي للمشاركني يف الربنامج    ا
 ، والــيت"اســتمارة أســر الــسكان األصــليني   "املــشاركة بالنــسبة لألشــخاص الــذين مت حــصرهم باســتخدام      

  .تستخدم عادة إال بالنسبة للمجتمعات املتميزة من السكان األصليني ال
خـصائص قـوة العمـل بـني الـسكان األصـليني وسـكان جـزر مـضيق                  ،  ٢٠٠٨حصاءات األسـترايل    مكتب اإل   )٧٢(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٤٧١٣الفئة رقم توريس األستراليني، 
ملخــص النتــائج، أســتراليا، : اإلعاقــة، واملــسنون، ومقــدمو الرعايــة ، ٢٠٠٣مكتــب اإلحــصاءات األســترايل   )٧٣(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٤٤٣٠الفئة رقم ، ٢٠٠٣
، املعهـد األسـترايل للـصحة والرعايـة         ٢٠٠٦الـصحة يف أسـتراليا      ،  ٢٠٠٦املعهد األسترايل للـصحة والرعايـة         )٧٤(  

  .ومكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا
 للـصحة والرعايـة،     ، املعهـد األسـترايل    ٢٠٠٦الـصحة يف أسـتراليا      ،  ٢٠٠٦املعهد األسترايل للصحة والرعاية       )٧٥(  

  .كانربا
  )٧٦(  Hirst, C 2005, Re-birthing: Report of the Review of Maternity Services in Queensland, Queensland Health, 

available at www.health.qld.gov.au/publications/corporate/maternity_report2005/MaternityReview_FullDoc.pdf.  
اية الطبية هي وكالة حكومية أسترالية تقدم لألستراليني برامج خاصة بالصحة ومـدفوعات متعلقـة               خطة الرع   )٧٧(  

  .بالصحة
 منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          حملـة عـن الـصحة،     ،  ٢٠٠٧منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         )٧٨(  

  .االقتصادي
 منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          حملـة عـن الـصحة،     ،  ٢٠٠٧دي  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصا       )٧٩(  

  .االقتصادي
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، مكتــــب ٣٣٠٢الفئــــة رقــــم ، ٢٠٠٦الوفيــــات يف أســــتراليا، ، ٢٠٠٧مكتــــب اإلحــــصاءات األســــترايل   )٨٠(  

  .اإلحصاءات األسترايل، كانربا
، مكتــــب ٣٣٠٢الفئــــة رقــــم ، ٢٠٠٦الوفيــــات يف أســــتراليا، ، ٢٠٠٧مكتــــب اإلحــــصاءات األســــترايل   )٨١(  

  .اإلحصاءات األسترايل، كانربا
، ٢٠٠٥‐٢٠٠٤دراســة استقــصائية وطنيــة عــن الــصحة، ، ٢٠٠٥-٢٠٠٤مكتــب اإلحــصاءات األســترايل   )٨٢(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٤٣٦٤الفئة رقم 
  )٨٣(  Begg, S, Vos, T, Barker, B, Stevenson, C, Stanley, L & Lopez, AD 2007 ،  ض واإلصـابة يف  عـبء املـر

  .، املعهد األسترايل للصحة والرعاية، كنربا٢٠٠٣أستراليا 
، املعهـــد ٧٣ AUS، الفئـــة رقـــم ٢٠٠٦الـــصحة يف أســـتراليا ، ٢٠٠٦املعهـــد األســـترايل للـــصحة والرعايـــة   )٨٤(  

  .األسترايل للصحة والرعاية، كانربا
  )٨٥(  Sullivan, EA, Hall, B & King, JF 2008, ‘Maternal deaths in Australia 2003-05’, Maternal deaths series 

no. 3, Cat. No. PER 42, AIHW National Perinatal Statistics Unit, Sydney.  
  )٨٦(  Sullivan, EA, Hall, B & King, JF 2008, ‘Maternal deaths in Australia 2003-05’, Maternal deaths series 

no. 3, Cat. No. PER 42, AIHW National Perinatal Statistics Unit, Sydney.  
، مكتــــب ٣٣٠٢الفئــــة رقــــم ، ٢٠٠٥الوفيــــات يف أســــتراليا، ، ٢٠٠٥مكتــــب اإلحــــصاءات األســــترايل   )٨٧(  

  .اإلحصاءات األسترايل، كانربا
حملة : الصحة والرعاية للسكان األصليني وسكان جزر مضيق توريس       ،  ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسترايل      )٨٨(  

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا4722.0.55.001الفئة رقم ، ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ سريعة،
هي كلمة يستخدمها بعض األستراليني من السكان األصليني يف نيو ساوث ويلز وفيكتوريـا            " كوري"كلمة    )٨٩(  

  ".االسكان األصليني األستراليني من جنوب شرق أسترالي"لتعريف أنفسهم، وأصبحت تفهم على أهنا تعين 
  )٩٠(  Singh, M & de Looper, M 2002, Australian Health Inequalities: Birthplace, Bulletin No. 2, AIHW.  
، املعهد األسترايل للـصحة والرعايـة،   ٢٠٠٨الصحة يف أستراليا،   ،  ٢٠٠٨املعهد األسترايل للصحة والرعاية،       )٩١(  

  .كانربا
، املعهد األسترايل للـصحة والرعايـة،   ٢٠٠٨الصحة يف أستراليا،   ،  ٢٠٠٨املعهد األسترايل للصحة والرعاية،       )٩٢(  

  .كانربا
، املعهـد األسـترايل للـصحة والرعايـة،      ٢٠٠٨الـصحة يف أسـتراليا،      ،  ٢٠٠٨ للصحة والرعايـة،     األسترايلاملعهد    )٩٣(  

 .نربااك

ألسترايل للـصحة والرعايـة،   ، املعهد ا٢٠٠٨الصحة يف أستراليا،   ،  ٢٠٠٨املعهد األسترايل للصحة والرعاية،       )٩٤(  
  .كانربا

، سلــسلة "٢٠٠٦نظــرة عامــة، : ســرطان الثــدي يف أســتراليا"، ٢٠٠٧املعهــد األســترايل للــصحة والرعايــة،    )٩٥(  
  .، املعهد األسترايل للصحة والرعاية، كانربا٢٩، الفئة رقم ٣٤السرطان رقم 

ــة،    )٩٦(   ــرحم "، ٢٠٠٨املعهــد األســترايل للــصحة والرعاي ، سلــسلة "٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف أســتراليا فحــص عنــق ال
  .، املعهد األسترايل للصحة والرعاية، كانربا٣٦ CAN، الفئة رقم ٤١السرطان رقم 

فحـص عنـق الـرحم      "،  ٢٠٠٧يونيـه   / حزيـران  ٢٢نشرة إعالمية للمعهد األسـترايل للـصحة والرعايـة بتـاريخ              )٩٧(  
  .سترايل للصحة والرعاية، كانربا، املعهد األ"مهم بشكل خاص للنساء يف العشرينات والثالثينات
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تقريـر استقـصائي سـنوي عـن فـريوس          املركز الوطين لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية والبحـوث اإلكلينيكيـة،                 )٩٨(  

االيدز، وااللتهاب الكبدي الوبائي، واألمراض املنقولة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي يف               /نقص املناعة البشرية  
لفـريوس نقـص املناعـة البـشرية والبحـوث اإلكلينيكيـة، جامعـة نيـو سـاوث              املركز الوطين    ،٢٠٠٧أستراليا،  

  .ويلز، سيدين، واملعهد األسترايل للصحة والرعاية، كانربا
  )٩٩(  Grayson, N, Hargreaves, J & Sullivan, EA 2005, Use of routinely collected national data sets for 

reporting on induced abortion in Australia, Cat. No. PER 30, AIHW, Canberra.  
ــب اإلحــصاءات األســترايل    )١٠٠( ــة األســترالية،   ، ٢٠٠٧مكت ــم  ، ٢٠٠٧االجتاهــات االجتماعي ــة رق ، ٤١٠٢الفئ

  .مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا
اءات ، مكتب اإلحـص ٣٣٠١الفئة رقم ، ٢٠٠٦املواليد يف أستراليا، ،  ٢٠٠٧مكتب اإلحصاءات األسترايل     )١٠١(

  .األسترايل، كانربا
  .هيئة السلع العالجية هي وكالة تابعة للحكومة األسترالية تقوم بتنظيم السلع العالجية )١٠٢(
، ٤١٥٣الفئــة رقــم ، ٢٠٠٦كيــف يــستخدم األســتراليون وقتــهم، ، ٢٠٠٧مكتــب اإلحــصاءات األســترايل  )١٠٣(

  .مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا
موجز النتـائج،   : اإلعاقة والتقدم يف السن ومقدمو الرعاية يف أستراليا       ،  ٢٠٠٤سترايل  مكتب اإلحصاءات األ   )١٠٤(

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٤٤٣٠الفئة رقم ، ٢٠٠٣
موجز النتـائج،   : اإلعاقة والتقدم يف السن ومقدمو الرعاية يف أستراليا       ،  ٢٠٠٤مكتب اإلحصاءات األسترايل     )١٠٥(

  .، مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا٤٤٣٠الفئة رقم ، ٢٠٠٣
 Preliminary Report for the Australian Government Department of، ٢٠٠٦صــحة املــرأة يف أســتراليا  )١٠٦(

Health and Ageing. Employed Carers in Mid-life: Findings from the Australian Longitudinal Study on 

Women’s Health, Women’s Health Australia.  
، مكتــب ٤٤٤١الفئــة رقــم ، ٢٠٠٦العمــل التطــوعي يف أســتراليا، ، ٢٠٠٧مكتــب اإلحــصاءات األســترايل  )١٠٧(

  .اإلحصاءات األسترايل، كانربا
، بيانـات غـري   6224.0.55.001الفئـة رقـم     دراسـة استقـصائية عـن قـوة العمـل،           مكتب اإلحصاءات األسـترايل،      )١٠٨(

  .منشورة
  .، مكتب الضرائب األسترايل، كانربا٢٠٠٧-٢٠٠٦رائب األسترايل، إحصاءات الضرائب مكتب الض )١٠٩(
)١١٠( Roy Morgan Research 2005, ANZ Survey of Financial Literacy in Australia.  
 استقــصاء عــن، ٢٠٠٦اللجنــة الدائمــة املعنيــة باالقتــصاديات واملاليــة واإلدارة العامــة التابعــة جمللــس النــواب    )١١١(

 ١٩، برملان كومنولث أستراليا، كـانربا،       ٣، التوصية   حتسني مدخرات التقاعد لألشخاص دون سن األربعني      
  .يونيه/حزيران

، ٤١٥٣الفئــة رقــم ، ٢٠٠٦كيــف يــستخدم األســتراليون وقتــهم، ، ٢٠٠٧مكتــب اإلحــصاءات األســترايل  )١١٢(
  .مكتب اإلحصاءات األسترايل، كانربا

)١١٣( Time Use Fellowships Monograph 2003-04, It’s About Time! Women, men, unpaid work, leisure and 

wellbeing, unpublished.  
)١١٤( Time Use Fellowships Monograph 2003-04, ‘It’s About Time! Women, men, unpaid work, leisure and 

wellbeing, unpublished.  
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مــشاركة النــساء مــن خلفيــات متنوعــة ثقافيــا ولغويــا يف   ، ٢٠٠٨ بــاملرأة مكتــب احلكومــة األســترالية املعــين  )١١٥(

  . مكتب احلكومة األسترالية املعين باملرأةالرياضة والترفيه،
ــسنوي ألســتراليا  ، ٢٠٠٦مكتــب اإلحــصاءات األســترايل   )١١٦( ــاب ال ــة رقــم  ، ٢٠٠٦الكت ، مكتــب ١٣٠١الفئ

  .اإلحصاءات األسترايل، كانربا
  .٢٠٠٦ األسترايل، تعداد عام مكتب اإلحصاءات )١١٧(
  .٢٠٠٦مكتب اإلحصاءات األسترايل، تعداد عام  )١١٨(
)١١٩( Houghton, K & Strong, P 2004, Women in Business in Rural and Remote Australia—Growing Regional 

Economies, Publication No. 04/130, RIRDC Project No. SES-1A, Australian Government Rural 

Industries Research and Development Corporation, Canberra.  
، مكتـب   ٤٩٠٦الفئـة رقـم     ،  ٢٠٠٥السالمة الشخصية يف أستراليا،     ،  ٢٠٠٦مكتب اإلحصاءات األسترايل     )١٢٠(

  .اإلحصاءات األسترايل، كانربا
مكتــب احلكومــة املعــين  لالقتــصاد، تكلفــة العنــف املــرتيل، ٢٠٠٤مكتــب احلكومــة األســترالية املعــين بــاملرأة  )١٢١(

  .باملرأة، كانربا
زيادة معدل اإلدانة يف اجلرائم اجلنسية يف حماكم       ،  ٢٠٠٧مكتب نيو ساوث ويلز إلحصاءات وحبوث اجلرمية       )١٢٢(

  .www.boscar.nsw.gov.auسبتمرب، متاح على املوقع الشبكي / أيلولنيو ساوث ويلز،
  .، نيدالندز٢٠٠٥، حتليل لدراسة استقصائية عن السالمة الشخصية، ٢٠٠٧حتليل بيانات أستراليا  )١٢٣(
ونظـرا لالختالفـات يف تـسجيل الـشرطة         . استخلصت هذه اإلحصاءات مـن بيانـات شـرطة اإلقلـيم الـشمايل             )١٢٤(

ينـاير إىل  / كـانون الثـاين  ١خلصائص الضحايا، فقد سجل وضع الضحايا من السكان األصليني يف الفترة مـن     
ومت توزيـع الـضحايا مـن الـسكان األصـليني الـذين سـجل        ". غري معروف " على أنه    ٢٠٠٧يل  أبر/ نيسان ٢٩

  .وضع وضعهم على هذا النحو استنادا إىل نسبة الضحايا املعروف وضعهم كسكان أصليني
  


