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  والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوقب  املعنيةلجنةال

  واألربعون الثانية الدورة
  ٢٠٠٩ مايو/أيار ٢٢ إىل ٤ جنيف،

  العهد من ١٧و ١٦ املادتني مبوجب األطراف الدول من قدمةامل التقارير يف النظر
 املالحظات اخلتامية للجنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  أستراليا

  مقدمة -  ألف

نظرت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري الرابع ألستراليا عن تنفيذ العهد              - ١
يف اجتماعاهتـا الثالـث والرابـع       ) E/C.12/AUS/4(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     الدويل اخلاص ب  

، واعتمدت يف اجتماعها السادس )E/C.12/2009/SR.3, 4 and 5 (٢٠٠٩مايو / أيار٦ و٥واخلامس، املعقودة يف 
  :، املالحظات اخلتامية التالية٢٠٠٩مايو / أيار٢٠والعشرين، املعقود يف 

 اللجنة باحلوار الصريح والبناء مع وفد الدولة الطرف، وكذلك بردودها اخلطية الشاملة علـى               ترحب  - ٢
غري أهنا تعرب عن أسفها لكون الشكل الذي اختارته أستراليا ). E/C.12/AUS/Q/4(قائمة املواضيع اليت تعاجلها 

 اليت اختذهتا الدولة الطـرف إلعمـال        إلعداد التقرير الدوري الرابع مل يزود اللجنة بتقرير موضوعي عن التدابري          
  .احلقوق املكرسة يف العهد وعن التقدم احملرز يف حتقيق مراعاة تلك احلقوق

وترحب اللجنة باملسامهة االستشارية للجنة األسترالية حلقوق اإلنسان يف عملية إبالغ لـدى الدولـة                 - ٣
  .ثمرة يف أعمال اللجنةالطرف، فضالً عن مشاركة املنظمات غري احلكومية ومسامهتها امل

  اإلجيابية اجلوانب -  باء

 ،٢٠٠٨ فرباير/شباط ١٣ يف ،"املسروق اجليل "سياسات ضحايا األصلية، للشعوب الربملان باعتذار اللجنة ترحب - ٤
 من األستراليني بني الفجوة القائمة  وبسد األصلية، الشعوب مع وبناءة مستمرة شراكة ببناء الطرف الدولة بالتزام وتعترف
 .العهد يف املكرسة باحلقوق التمتع يف األستراليني من وغريهم األصلية الشعوب
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                       ضد األزواج من نفس      ّ   متّيز                                                        رتياح أن الدولة الطرف ألغت األحكام القانونية اليت          ال ا    مع                 وتالحظ اللجنة    -  ٥
  .        بالعمل      املتصلة                                               اجلنس فيما يتعلق باالستحقاقات املالية واالستحقاقات 

  ن                                   ّ    ، الذي يفرض معايري عمالة جديدة، وحيسّ       ٢٠٠٩                               قانون العمل العادل لعام             التقدير       ة مع               وتالحظ اللجن  -  ٦
  .    ٢٠٠٠                      ً                                       محاية احلق يف العمل، متشياً مع التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام 

 ٢٠٠٨القيام يف عام     سيما  ال املرأة، الذي تتعرض له   العنف ملكافحة املتخذة باخلطوات اللجنة وترحب - ٧
 .وأطفاهلا املرأة الذي تتعرض له العنف من للحد الوطين اجمللس إنشاءب

، على اتفاقية األمم املتحـدة بـشأن حقـوق          ٢٠٠٨وترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف، يف عام         - ٨
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وكذلك         ال ياألشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختيار    

 .ي إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصليةبدعمها الرمس

  العهد تنفيذ تعوق اليت والصعوبات العوامل -  جيم

 . أية عوامل أو صعوبات هامة تعوق تنفيذ العهد بفعالية يف الدولة الطرفعدم وجودتالحظ اللجنة  - ٩

  والتوصيات األمهية ذات الرئيسية املواضيع -  دال

اليت جتريها حالياً الدولة الطرف فيما يتعلق " بشأن حقوق اإلنسانباملشاورة الوطنية "بينما ترحب اللجنة  - ١٠
املشاورة الوطنية "باالعتراف هبذه احلقوق ومحايتها من الناحية القانونية، فإهنا تعرب عن أسفها لكون اختصاصات 

 . جتماعية والثقافية ال تدعو بالتحديد إىل النظر يف احلقوق االقتصادية واال"حقوق اإلنسانبشأن 

تنـاول   إىل   الطرف ة وتدعو الدول  ،حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة    ترابط  تؤكد اللجنة مبدأ    
  . يف التقارير الواردةنظرهااحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عند 

لي، رغم التوصيات اليت تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل تدرج بعد العهد يف القانون احملو  - ١١
وتالحظ مع القلق عدم وجود إطار قانوين حلماية احلقوق         . (E/C.12/1/Add.50) ٢٠٠٠اعتمدهتا اللجنة يف عام     

بني مجيع تساق الاالقتصادية واالجتماعية والثقافية على الصعيد االحتادي، فضالً عن عدم وجود آلية فعالة لكفالة ا
  . مبوجب العهدالقائمة لتزامات الدولة الطرف وامتثاهلا ال الواليات القضائية يف االحتاد

 من العهد، فإهنا تكرر التأكيـد علـى أن املـسؤولية            ٢٨إذ تضع اللجنة يف اعتبارها أحكام املادة        
تـسن  ) أ: (الرئيسية عن تنفيذها تقع على عاتق احلكومة االحتادية للدولة الطرف وتوصـيها بـأن             

حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بـشكل موحـد يف مجيـع           تشريعات شاملة إلعمال مجيع ا    
تنظر يف اعتماد ميثاق احتادي للحقوق يشمل االعتراف باحلقوق         ) ب(الواليات القضائية يف االحتاد؛     

تقيم ) ج(االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومحايتها، وفقاً لتوصية اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان؛ 
 لضمان توافق القانون احمللي مع العهد وضمان سبل انتصاف قضائية فعالة حلماية احلقوق              آلية فعالة 

 .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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 يف  ٠,٣٢ سـوى    ٢٠٠٩- ٢٠٠٨يف الفترة   ختّصص  تعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف مل         و  - ١٢
 األمم املتحدة للمـساعدة      الذي حددته  دفبينما اهل ية،  املائة من دخلها القومي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمس       

 .  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للبلدان املتقدمة٠,٧اإلمنائية الرمسية هو 

 ها يف املائة من ناجت    ٠,٧ إىل    لتصل  مساعدهتا اإلمنائية الرمسية    من توصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف     
أكيده يف مؤمتر املتابعة الدويل لتمويل التنمية املعين باستعراض تنفيذ توافق احمللي اإلمجايل، حسبما تكرر ت

  .٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٢٩آراء مونتريي، املعقود يف الدوحة من 

 اليت باحلقوق قيتعل فيما حمدودة بصالحيات تتمتع اإلنسان حلقوق األسترالية اللجنة أن القلق مع اللجنة تالحظو -١٣
 . ومهامها بدورها االضطالع على قدرهتا حيد من مما الكافية، واملالية البشرية املوارد إىل وتفتقر العهد عليها ينص

 املكرسة احلقوق مجيع لتشمل اإلنسان حلقوق األسترالية اللجنة والية تعزز بأن الطرف الدولة اللجنة توصي
  . باريس مبادئ مع متشياً املؤسسة، هلذه واملالية البشرية واردامل من يكفي ما ختصيص وتكفل العهد يف

تالحظ اللجنة مع القلق أن قوانني مكافحة التمييز يف الدولة الطرف ال توفر محاية شاملة مـن مجيـع                و  - ١٤
  )٢الفقرة ، ٢املادة  (.أشكال التمييز يف كل اجملاالت املتصلة باحلقوق املنصوص عليها يف العهد

 ممحاية شاملة للحق يف املساواة وعد     لضمان    احتادية نة الدولة الطرف بأن تسن تشريعات     توصي اللج 
  . احملظورةاألسباب أساس كلالتمييز على 

 اإلقليمالتدخل يف "  اليت اختذهتا الدولة الطرف يف إطارتدابريالما زال القلق يساور اللجنة إزاء كون بعض   - ١٥
، ٢٠٠٧عام الصادر يف " األطفال الصغار مقدسون"استجابة لتقرير  (Northern Territory Intervention)الشمايل 

بالنـسبة إىل    مع مبدأ عدم التمييز، وتترتب عليها آثار سلبية          سيما  الغري متسقة مع احلقوق املكرسة يف العهد،        
ر كـاف   تـشاو اعُتمدت دون   قد  تدابري  ال  تلك وتالحظ اللجنة مع األسف أن    . إعمال حقوق الشعوب األصلية   

 )٢الفقرة ، ٢املادة (. لشعوب األصلية املعنيةومالئم مع ا

األطفال "تتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان احملددة يف تقرير        ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
 مع مراعاة التوصيات الواردة هبذا الصدد يف تقرير عـام           ٢٠٠٧الصادر يف عام    " الصغار مقدسون 

جتري مـشاورات  ) ب(تعراض االستجابة للتدخل يف اإلقليم الشمايل؛     الذي قدمه جملس اس    ٢٠٠٨
تنشئ ) ج(رمسية مع الشعوب األصلية املعنية فيما يتعلق بعملية التدخل يف اإلقليم الشمايل وآثارها؛            

تصدق على اتفاقية منظمـة     ) د(هيئة متثيلية وطنية للشعوب األصلية وتزودها مبا يكفي من املوارد؛           
  .املتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة) ١٩٨٩(١٦٩ة رقم العمل الدولي

 مستوى معيشة مالئـم     لكفالةتعرب اللجنة عن أسفها لكون الدولة الطرف اختذت تدابري غري كافية            و - ١٦
 وقنيضد املع  من قانون التمييز     ٥٢ فقرة، تالحظ مع القلق بأن ال     سبيل التحديد على  و. لألشخاص ذوي اإلعاقة  

قرارات اختاذ قوانني اهلجرة وأنظمتها وسياساهتا وممارساهتا من آثار هذا القانون، مما يؤدي إىل تستثين  ١٩٩٢لعام 
                                         تعرب اللجنة عن قلقها لكون هذه احلالة تركت  و. سلبية يف جمال اهلجرة على أساس اإلعاقة أو الظروف الصحية         

  )  ١١ و    ١٠        املادتان  و  ،  ٢         ، الفقرة  ٢     ادة  امل (  .                      على أسر طاليب اللجوء   ً جداً     ً        آثاراً سلبية 
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 األشخاص لتمكني ملموسة تدابري عتمادال تبذهلا اليت اجلهود تعزيز على الطرف الدولة اللجنة تشجع
 اهلجرة قانون بتعديل وتوصي .العهد يضمنها اليت باحلقوق أن يتمتعوا متتعاً كامالً     من اإلعاقة ذوي
 التمييز وعدم املساواة يف احلق انطباق لكفالة ١٩٩٢ لعام ضد املعوقني  التمييز وقانون ١٩٥٨  لعام
  .وممارساهتا وسياساهتا اهلجرة قانون جوانب كل على

تزال   التالحظ اللجنة مع القلق أنه، رغم اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتحسني املساواة بني اجلنسني،  - ١٧
 أيضاًويساورها القلق .  يف املناصب اإلداريةسيما  الالعمل، يف مكان ويف األجور الرجل واملرأة واسعة بني فجوة ال

 )٣املادة (. النسبة املئوية من النساء يف املناصب العليا يف احلياة السياسية والعامةتدين إزاء 

املساواة بني الرجل واملرأة للنهوض بتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعزيز اجلهد الذي تبذله 
 تلك املبادرات الرامية إىل تنفيذ مبدأ املساواة يف األجـر عـن األعمـال               سيما  ال يف مكان العمل،  
وينبغي للدولة الطرف أن تنظر يف تنفيذ توصية جلنة الشؤون القانونية والدستورية            . املتساوية القيمة 

  .١٩٨٤مبجلس الشيوخ فيما يتعلق بتعديل قانون التمييز على أساس اجلنس لعام 

 الشعوب األصلية، وطاليب اللجـوء، واملهـاجرين،        يف أوساط ة مع القلق معدالت البطالة العالية       تالحظ اللجن و -١٨
 )٦املادة  و٢، الفقرة ٢ ةاملاد(. واألشخاص ذوي اإلعاقة، والعوائق اهلامة اليت يواجهوهنا للتمتع حبقهم يف املساواة يف العمل

 الكبرية اليت تعترض التمتع باحلق يف العمل       العوائق ملعاجلة خاصة وتدابري برامج بوضع اللجنة توصي
 واألشـخاص  واملهـاجرين  اللجوء وطاليب األصلية الشعوب من شخاصالعديد من األ   يواجهها اليت
  .االستغالل من حلمايتهم تدابري ذلك يف مبا ،اإلعاقة ذوي

 متس مساساً ٢٠٠٥ام تعرب اللجنة عن قلقها إزاء كون أحكام قانون حتسني صناعة البناء والتشييد لع            و  - ١٩
 السجن هاعلى اإلضرابات، مبا فيكثرية فرض عقوبات ألهنا تشديداً باحلرية النقابية لعمال البناء والتشييد، وذلك   

 عن العمل بطريقة قانونية اإلضراب ون يستطيعإزاء كون العمال ال أيضاًوتعرب اللجنة عن قلقها . ستة أشهرملدة 
 األغلبية لصاحل اإلضراب،    وتصويت يف املائة من املستخدمني يف اقتراع سري         ٥٠ ما ال يقل عن      بعد تصويت   إال
 من العهد واتفاقية منظمة العمل الدولية ٨املادة وهو حق نصت عليه ،  لهمربرتقييداً ال يقيد احلق يف اإلضراب   مما

 )٨ة املاد (.املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية احلق يف التنظيم النقايب) ١٩٤٨(٨٧رقم 

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اجلهود اليت تبذهلا لتحسني إعمال حقوق العمال اليت ينص               
وينبغي هلا أن تزيل من القانون واملمارسة العوائق والقيود املفروضة علـى احلـق يف               . عليها العهد 

. ٨٧ليـة رقـم    من العهد واتفاقية منظمـة العمـل الدو  ٨اإلضراب، اليت تتناىف مع أحكام املادة     
اخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تلغي أحكام قانون حتسني صناعة البناء والتشييد               وعلى
 اليت تفرض عقوبات، مبا فيها السجن ملدة ستة أشهر، على اإلضراب عن العمـل وأن                ٢٠٠٥لعام  

قيود املفروضـة   وينبغي للدولة الطرف أن ترفع ال     . ٢٠٠٩تنظر يف تعديل قانون العمل العادل لعام        
، "املرخص هبا"، والبحث عن اتفاقات أرباب عمل متعددين، واملسائل غري "املفاوضات اجلماعية"على 

  .وإلغاء متطلبات االقتراع السري للعمال الذين يرغبون يف اإلضراب عن العمل
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ة شاملة وكون كون نظام الضمان االجتماعي يف الدولة الطرف ال يكفل تغطي      لتعرب اللجنة عن قلقها     و - ٢٠
كون الشروط  لوتعرب اللجنة عن قلقها     . املبلغ غري الكايف لبعض االستحقاقات ال يوفر نظاماً فعاالً لدعم الدخل          

 )٩املادة  (.شني من األفراد واجلماعاتالقائمة لدفع االستحقاقات تؤثر سلباً على احملرومني واملهّم

                                                   ة، تشريعية أو غري تشريعية، لكفالـة التغطيـة                                                             توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إضافي       
  .                                                                                            الشاملة بنظام الضمان االجتماعي حبيث يشمل طاليب اللجوء واملهاجرين اجلدد والشعوب األصلية           

                 ً                                                                                 وتوصي اللجنة أيضاً بأن تكون استحقاقات الضمان االجتماعي، مبا فيهـا اسـتحقاقات البطالـة،               
  .                                                 لتمكني املستفيدين من التمتع مبستوى معيشة مالئم                                                   واملعاشات التقاعدية، وبدالت الشباب، كافية      

  "                        االلتزامـات املتبادلـة    "                                                                        وتوصي اللجنة الدولة الطرف توصية قوية بأن تستعرض الشروط، مثـل            
                                     مدفوعات الرعاية االجتماعية يف إطار       "    حجر "                                                     برنامج االنتقال من الرعاية االجتماعية إىل العمل و          يف
ّ              ميكن أن تكون هلا آثار عقابية على احملرومني واملهّمشني من األسر      ، اليت "                      التدخل يف اإلقليم الشمايل "                                            

                                                                               وتوصي اللجنة كذلك الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة              .                 والنساء واألطفال 
   .                                      املتعلقة باملعايري الدنيا للضمان االجتماعي  )     ١٩٥٢ (   ١٠٢                  العمل الدولية رقم 

                                    جازة أمومة مدفوعة األجـر، رغـم        إل                                 دولة الطرف مل تعتمد بعد خطة                                      تالحظ اللجنة مع القلق أن ال      و  -   ٢١
  )  ١٠      املادة    ( .    ٢٠٠٠        يف عام            هبذا الصدد                           التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة

تنظـر يف   أن  جازة أمومة وأبوة مدفوعة األجـر و      إلزامية إل توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة        
املتعلقـة باملعـايري الـدنيا للـضمان        ) ١٩٥٢(١٠٢ رقم   التصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية     

  .١٩٥٢، )منقحة(بشأن استعراض االتفاقية املتعلقة حبماية األمومة ) ٢٠٠٠(١٨٣  االجتماعي ورقم

الذي  الدولة الطرف ملواجهة العنف املرتيل، مبا فيه العنف اليت تبذهلاأنه، رغم اجلهود تالحظ اللجنة مع القلق و - ٢٢
 )١٠املادة (.  نساء الشعوب األصليةعلىرأة، فإن هذه املمارسة مستمرة يف أستراليا، وتؤثر بوجه خاص  املتتعرض له

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري املناسبة، مبا يف ذلك تدابري تشريعية حمددة جترم أعمال 
مقترحات اللجنة األسترالية يف اعتماد أن تنظر لدولة الطرف لوعلى اخلصوص، ينبغي . العنف املرتيل

الذي يتعرضـن لـه النـساء       حلقوق اإلنسان املتصلة بوضع خطة العمل اجلديدة للحد من العنف           
دعم اخلدمات املقدمة ت؛ وى عدد املآووتزيد منكفالة أهنا تعكس مبادئ حقوق اإلنسان؛ و، وأطفاهلن

من اجلهود اليت تبذهلا ملقاضاة أعمـال       أن تزيد   بذلك الدولة الطرف    كوتوصي اللجنة   . إىل الضحايا 
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري املقبـل املعلومـات              . العنف املرتيل 

املتوفرة عن عدد وطبيعة حاالت العنف املرتيل املبلغ عنها، وعن إدانة مرتكبيها واجلزاءات املفروضة              
  .ة تأهيل ُتقدم إىل ضحايا العنف املرتيلعليهم، فضالً عن أي مساعدة وتدابري إعاد

 النساء، يف إقليم الدولة الطرف، رغم اجلهود        سيما  التعرب اللجنة عن قلقها إزاء استمرار االجتار بالبشر،         و  - ٢٣
دم التمويل املقو، ٢٠٠٨وطنية يف عام ال ةستديراملائدة املاليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحة االجتار بالبشر، خاصة إنشاء 

 )١٠املادة (. إىل املنظمات غري احلكومية العاملة يف هذا اجملال
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تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة االجتار بالبشر، وتوصي بوجه              
حقوق اإلنسان، ملكافحة االجتار بالبشر والتصدي ة انطالقاً من منظور  استراتيجية وطنيباعتمادخاص 

  . الناتج عن هذه املمارسةلالستغالل 

                            يف املائة مـن الـسكان         ١٢                     الدولة الطرف، فإن       يف                                                         تالحظ اللجنة مع القلق بأنه، رغم الرخاء االقتصادي          و -   ٢٤
ـ     ً          جداً يف أوساط                       معدالت الفقر مرتفعة          وال تزال                               األستراليني يعيشون يف الفقر،      ّ     احملـرومني واملهّم                  شني مـن األفـراد              

               عن أسـفها             اللجنة      وتعرب  .                                                  وطاليب اللجوء واملهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة                                    واجلماعات، مثل الشعوب األصلية   
                                                                                                                    لكون الدولة الطرف مل تعتمد بعد استراتيجية شاملة ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي، ولكوهنـا مل تتخـذ أي                  

    اجة       إىل احل            اللجنة       وتشري  .     ٢٠٠٠                                                ، رغم التوصيات اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام                 للفقر                          خطوات العتماد مستوى رمسي   
  )  ١١      املادة  (  .            حلد من الفقر   يف ا                                                                 إىل هذا املعيار لتحديد التقدم الذي حترزه الدولة الطرف مع مرور الوقت 

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ مجيع التدابري الالزمة ملكافحة الفقر واالستبعاد االجتمـاعي،              
بعاد االجتماعي تتضمن احلقوق االقتـصادية      وعلى وضع استراتيجية شاملة للحد من الفقر واالست       

واالجتماعية والثقافية، متشياً مع بيان اللجنة بشأن الفقر والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية             
وتوصي اللجنة الدولة الطرف    ). ، املرفق السابع  E/2002/22-E/12/2001/17(واالجتماعية والثقافية   

تيجياهتا اهلادفة إىل احلد من الفقر واالستبعاد االجتماعي وحتديـد          بأن تعتمد تدابري لتقييم أثر استرا     
مواطن ضعفها، وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل بيانات مقارنة مفصلة حسب               
نوع اجلنس، والسن، وسكان الريف واحلضر، فضالً عن مؤشرات على عـدد األشـخاص الـذين        

  .احملرز يف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقريعيشون يف فقر مدقع، وعن التقدم 

حاالت الوصـول   يف  طاليب اللجوء   لحتجاز اإللزامي   السياسات ا اإلبقاء على   يساور اللجنة القلق إزاء     و - ٢٥
 أعربت يف تقريرها عن احتجاز املهـاجرين        ، قد  وتالحظ أن اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان      ،املرخص به   غري
 أيضاًوتعرب اللجنة .  يف جزيرة كريسماسسيما  ال بشأن مرافق احتجاز املهاجرين،  البالغها عن قلق٢٠٠٨  لعام

 على صحتهم يؤثر سلباً وغري حمددة، مما متطاولةعن قلقها إزاء كون بعض طاليب اللجوء حيتجزون لفترات زمنية         
اجلديدة " القيم السبع"سياسة  مبا فيها الدولة الطرف لتحسني محاية طاليب اللجوء،اختذهتا العقلية رغم التدابري اليت 

 )١٢و ١١املادتان و، ٢، الفقرة ٢ املادة(. اليت اعتمدهتا

 وتنفذ  اجلديدة اليت اعتمدهتا،"القيم السبع"سياسة تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنفذ دون تأخري      
 احتجـاز املهـاجرين لعـام       توصيات اليت اعتمدهتا اللجنة األسترالية حلقوق اإلنسان يف تقريرها عن         ال

  .لمهاجرين وإغالق مركز االحتجاز يف جزيرة كريسماسلاإللزامي حتجاز ال إلغاء نظام اها، مبا في٢٠٠٨

     بـه         تتأثر     ي   الذ                                                   حاالت التشرد يف الدولة الطرف خالل العقد األخري،                 ازدياد                           تالحظ اللجنة مع القلق      و  -   ٢٦
                                                         اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة التشرد يف أستراليا، مبا يف ذلـك                   ، رغم التدابري اليت             بشكل رئيسي               الشعوب األصلية 

      ٢٠٢٠               حبلـول عـام                                  عدد املـشردين إىل النـصف                                      ً                           استراتيجيتها الوطنية للسكن، فضالً عن التزامها بتخفيض        
  )  ١١      املادة    ( .                                       قدرة األفراد الضعفاء على حتمل تكلفة السكن      وحتسني
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  )     ١٩٩١ ( ٤          ً                                   عالة، وفقاً لتعليق اللجنة العـام رقـم                                                         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري ف       
       وينبغي   .                             ، ملعاجلة التشرد يف إقليمها     )            ، من العهد   ١           ، الفقرة     ١١       املادة   (                      احلق يف السكن الالئق           بشأن

                                                                                        للدولة الطرف أن تنفذ توصيات املقرر اخلاص املعين بالسكن الالئق الواردة يف تقريره عن البعثة اليت 
                                                   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها       ). A/HRC/4/18/Add.2 (                       قام هبا إىل أستراليا     

                                                                                                   الدوري املقبل، بيانات مفصلة ومعلومات تسمح للجنة بتقييم التقدم الذي أحرزته الدولة الطـرف             
   .                                                          حتسني حالة السكن يف إقليمها، ال سيما فيما يتعلق بالشعوب األصلية   يف

         احلـق يف         وعلى                                       على احلق يف مستوى معيشة مالئم،             املناخ                السليب لتغري                                    يساور اللجنة القلق إزاء األثر     و -   ٢٧
                                                   بوجه خاص، رغم اعتراف الدولة الطرف بالتحديات الـيت                    بالشعوب األصلية                                       الغذاء واحلق يف املاء، الذي يلحق       

   ) ١       الفقرة   ،  ١      املادة  (  .            تغري املناخ     يثريها

زمة واملناسبة لكفالة التمتع بـاحلق يف       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع اإلجراءات الال        
الغذاء واحلق يف املاء الصاحل للشرب الذي ميكن حتمل تكلفته والصرف الصحي، ال سيما من جانب                
الشعوب األصلية، وذلك باتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان، وفقاً لتعليقـات اللجنـة العامـة                

بشأن احلق يف أعلى مستوى من الصحة       ) ٢٠٠٠(١٤بشأن احلق يف املاء، ورقم      ) ٢٠٠٢(١٥  رقم
وتوصي أيضاً الدولة الطرف بـأن تكثـف        . بشأن احلق يف الغذاء   ) ١٩٩٩(١٢ميكن بلوغه، ورقم    

وُتشّجع . اجلهود اليت تبذهلا ملعاجلة قضايا تغري املناخ، بوسائل منها خطط احلد من انبعاثات الكربون             
لدفيئة واختاذ مجيع التـدابري الالزمـة واملناسـبة       الدولة الطرف على احلد من انبعاثاهتا من غازات ا        

لتخفيف اآلثار السلبية لتغري املناخ، اليت تؤثر يف حق الشعوب األصلية يف الغذاء وحقها يف املـاء،                 
وعلى أن تقيم آليات فعالة لضمان التشاور مع الشعوب األصلية وشعب جزيرة مـضيق تـوريس                

 اختاذ قرارات مستنرية وكذلك من تـسخري إمكانيـات          املتأثرين، لتمكينهم من ممارسة حقوقهم يف     
 ).يف إدارة األراضي وحفظها(معارفهم وثقافتهم التقليدية 

 ها منوغري األصلية الشعوب بني الرئيسية الصحية املؤشرات يف" الفجوة سدَّ "الطرف الدولة التزامِ رغمو - ٢٨
 األصـلية،  الـشعوب  يف أوساط   املرتفعة الصحة سوء مستويات استمرار القلق مع تالحظ اللجنة فإن ،السكان

 )١٢املادة و ،٢ الفقرة ،٢ ةاملاد (.واألطفال النساء سيما  ال

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ خطوات فورية لتحسني احلالة الصحية للـشعوب األصـلية،               
إىل احملـددات   سيما النساء واألطفال، بوسائل منها إنشاء إطار حلقوق اإلنسان يكفل الوصـول               ال

االجتماعية للصحة مثل السكن، ومياه الشرب املأمونة، والكهرباء، وشبكات الـصرف الـصحي             
وعالوة على ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديد مؤشرات صحية مصنفة ومعـايري            . الفعالة

 إدراج معلومات   ، وإىل ١٤وطنية مناسبة فيما يتعلق باحلق يف الصحة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم             
  .تتعلق بعملية حتديد هذه املؤشرات واملعايري يف تقريرها الدوري املقبل

وتالحظ اللجنة مع القلق أن اخلدمات الصحية يف السجون غري مالئمة بشكل عام، خاصة أن إدمـان                   - ٢٩
  )١٢املادة . (طريةاملخدرات وارتفاع املعدالت باألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ال يزال مشكلة خ
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تضع استراتيجيات مالئمة لتزويد السجناء كافة بالرعاية الـصحية         ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
 والقواعد ذات الصلة من قواعد األمم املتحدة الدنيا         ١٤والطبية املناسبة، وفقاً لتعليق اللجنة العام رقم        

أخذ الرعاية الصحية املالئمة للسجناء يف احلـسبان        تكفل  ) ب(النموذجية ذات الصلة ملعاملة السجناء؛      
تشجع فريق الدعوة املعين بالصحة يف السجون على اعتماد هنج يقوم           ) ج(براجمها وسياساهتا الصحية؛      يف

  .على أساس من حقوق اإلنسان عند اقتراح إدخال إصالحات على نظام الرعاية يف السجون

الدعم املقدم إىل األشخاص الذين يعانون من مـشاكل الـصحة           وتالحظ اللجنة مع القلق عدم كفاية         - ٣٠
سيما يف حالة الشعوب األصـلية والـسجناء          العقلية، وكذلك صعوبة الوصول إىل خدمات الصحية العقلية، ال        

  )١٢، واملادة ٢، الفقرة ٢املادة . (وطاليب اللجوء املسجونني

 املساواة يف التمتع باحلق يف أعلى مستويات الصحة توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري فعالة لكفالة
ختصيص موارد كافية خلدمات الصحة العقلية وغريهـا مـن          ) أ(العقلية اليت ميكن بلوغها، بوسائل منها       

تدابري الدعم املقدم إىل األشخاص الذين يعانون من مشاكل الصحة العقلية، وفقاً ملبادئ األمم املتحـدة                
تنفيذ التوصيات الواردة يف ) ب(ني مبرض عقلي وحتسني الرعاية الصحية العقلية؛  حلماية األشخاص املصاب  

ختفيض املعـدل املرتفـع   ) ج( عن صحة الشعوب األصلية؛ ٢٠٠٨تقرير الرابطة الطبية األسترالية لعام      
ـ        ) د(الحتجاز األشخاص املصابني بأمراض عقلية؛       د كفالة تلقي مجيع السجناء عالجاً كافياً ومالئماً عن

 .احلاجة يف جمال الصحة العقلية

وتالحظ اللجنة مع القلق استمرار التفاوتات يف الدولة الطرف يف وصول الشعوب األصلية إىل النظـام                  - ٣١
التعليمي، مبن فيهم من يعيشون يف املناطق النائية، باملقارنة مع باقي السكان، وكذلك النقص الذي تتسم به نوعية 

وتعرب عن أسفها لكون االستفادة من . عيشون يف املناطق النائية، ال سيما الشعوب األصليةالتعليم املقدم إىل من ي
  )١٣، واملادة ٢، الفقرة ٢املادة . (التعليم قبل املدرسي غري مضمون بالتساوي يف مجيع أحناء الدولة الطرف

 يف  الذين همليةاألص الشعوب أطفال عن دقيقة وطنية بيانات تقدم بأن الطرف الدولة اللجنة توصي
 تليب القائمة التعليمية واخلدمات األساسية اهلياكل كانت إذا ما لتقييم النائية املناطق يف الدراسة سن

 بـأن  الطرف الدولة أيضاً اللجنة وتوصي. النائية املناطق يفاليت تعيش    األصلية الشعوب احتياجات
 لتحسني مالئمة وطنية خطة ،السكان ياجاتاحت تليب ال املقدمة املدرسية اخلدمات كانت حيثما تضع،
  .النائية املناطق مبا فيها ، يف سائر املناطقاألصلية للشعوب التعليمي النظام

 ، رغم ما أدخل من إصالحات على نظام ملكية األراضـي للـسكان األصـليني،              القلق مع اللجنة تالحظو  - ٣٢
  وتعقيدها وصرامة قواعـدها    األصليني للسكان امللكية حق ونقان إطار يف لمطالباتل األدلة الثبوتية  تكلفة ارتفاع  أن

 )١٥ املادة( .احلق هذا ومحاية أجدادهم عن املوروثة األراضي يف األصلية الشعوب حبق االعتراف علىتوثر سلباً 

 للسكان امللكية حق نظام تطبيق لتحسني تبذهلا اليت اجلهودمن  تزيد أنب الطرف الدولة اللجنة توصي
 حتول اليت العوائق كل وإزالة توريس، مضيق جزر الشعوب األصلية وشعب   مع بالتشاور ،األصليني

 .األرض يف األصلية الشعوب حق إعمال دون
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وتالحظ اللجنة مع القلق أنه، وفقاً للدراسة االستقصائية الوطنية للغات الشعوب األصلية، مل يبـق يف                  - ٣٣
 لغـة حاليـاً،     ١٤٥ لغة أصـلية إالَّ      ٢٥٠ددها حبسب التقديرات    الدولة الطرف من اللغات األصلية اليت بلغ ع       

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود محاية كافيـة للملكيـة       . ومعظمها معّرض تعرضاً شديداً للزوال    
الثقافية والفكرية للشعوب األصلية يف الدولة الطرف، رغم وجود برامج وطنية لذلك، مبا فيها الربنامج الـوطين              

  )١٥املادة . (لدعم صناعة الفنون واحلرف

 ١تعزز جهودها لكفالة حقوق الشعوب األصلية مبوجب املـادتني          ) أ(توصي اللجنة الدولة الطرف بأن      
تنظر يف حتسني برنامج صون     ) ب( يف التمتع هبويتهم وثقافتهم، بوسائل منها حفظ لغاهتم التقليدية؛           ١٥و

تـدخل  ) د(حتفظ وتعزز التعليم الثنائي اللغـة يف املـدارس؛          ) ج(لغات الشعوب األصلية وسجالهتا؛     
 لتشمل محايته القانونية الـشعوب األصـلية؛   ١٩٨٦إصالحات على قانون حقوق التأليف والنشر لعام  

تضع نظاماً خاصاً للملكية الفكرية حيمي احلقوق اجلماعية للشعوب األصلية، مبـا يف ذلـك محايـة        )ه(
 بفتح سجل حلقوق امللكية الفكريـة       وتوصي اللجنة أيضاً  . م التقليدية والطبية  منتجاهتم العلمية ومعارفه  

  .للشعوب األصلية وبأن تكفل الدولة الطرف إفادة الشعوب األصلية مباشرة بأرباح هذا السجل

احلقوق االقتـصادية   يشمل  حقوق اإلنسان   للطالب يف جمال    توصي اللجنة الدولة الطرف بتوفري تعليم       و - ٣٤
تدريب مكثف يف جمال حقوق اإلنسان ألعضاء توفري و ، على مجيع مستويات التعليم، وذلكاعية والثقافيةواالجتم

مجيع املهن والقطاعات اليت تضطلع بدور مباشر يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان، مبن فيهم القـضاة واحملـامون                  
 . والشرطة واجليشواملوظفون املدنيون واملعلمون وموظفو إنفاذ القانون وموظفو اهلجرة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال                 - ٣٥
 .املهاجرين وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

على الربوتوكول االختياري للعهـد     وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر بشكل إجيايب يف التوقيع             - ٣٦
 .والتصديق عليه

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع بني مجيـع فئـات                   - ٣٧
 الدولة، والسلطة القضائية، ومنظمات اجملتمع املدين، وإخطار اللجنة باخلطوات املتخذة  بني مسؤويلسيما  الاجملتمع، 
 الدولة الطرف على مواصلة املشاورات مع املنظمات غري احلكومية أيضاًوتشجع .  يف تقريرها الدوري املقبللتنفيذها

 .وغريها من أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة على الصعيد الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري املقبل

 اليت لإلبالغ املنقحة التوجيهية للمبادئ اًوفق خامس دوري تقرير إعداد على الطرف الدولة اللجنة وحتث - ٣٨
 املقبـل  الدوري تقريرها تقدم أن الطرف الدولة إىل وتطلب (E/C.12/2008/2) ٢٠٠٨ عام يف اللجنة اعتمدهتا
  .٢٠١٤ يونيه/حزيران ٣٠ حبلول

 -  -  -  -  - 


