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  ٢٠٠٨ لعام املوضوعية الدورة

  والثقافية واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد تنفيذ
  مبوجب األطراف الدول من املقدمة الرابعة الدورية التقارير

  العهد من ١٧و ١٦ املادتني

   ∗أستراليا

  ]٢٠٠٧ يونيه/حزيران ٢٧[

                                                      

 املــشتركة األساســية وثيقتــها مــن ٣ ملرفــقا باعتبارهــا الوثيقــةقــدمت أســتراليا هــذه   ∗
HRI/CORE/AUS/2007)( الوثيقة تلك مع باالقتران ُتقرأ أن وينبغي.   
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 واالجتماعية االقتصادية احلقوقب املعنية اللجنة إىل الرابع الدوري تقريرها تقدم أن أستراليا حكومة يسر  - ١
 وقعت وقد .والثقافية جتماعيةواال االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد من ١٧و ١٦ املادتنيب عمالً والثقافية،
 ،١٩٧٥ ديسمرب/األول كانون ١٠ يف عليه وصّدقت ١٩٧٢ ديسمرب/األول كانون ١٨ يف العهد على أستراليا

   .١٩٧٦ مارس/آذار ١٠ يف هلا بالنسبة النفاذ حيز دخلو

  .٢٠٠٦ ونيهي/حزيران إىل ١٩٩٨ يناير/الثاين كانون من الفترة الرابع الدوري أستراليا تقرير ويشمل  - ٢

 ٢٠٠٦ مايو/أيار يف اإلنسان حلقوق السامية املفوضية عن الصادر التوجيهية املبادئ ملشروع ووفقاً  - ٣
)HRI/MC/2006/3( متطابقة مواضيع األساسية وثيقتها يف أستراليا أدرجت موسعة، أساسية وثيقة إعداد بشأن 

  .ناإلنسا حقوق جمال يف الرئيسية املعاهدات مجيع أو بعض بني

 باحلقوق اخلاص الدويل العهد أحكام األساسية الوثيقة فيها تتناول اليت املواضع أدناه ١ اجلدول ويبّين  - ٤
 االقتصادية احلقوقب املعنية لجنةال وتوصيات مقترحات ٢ اجلدول ويعرض .والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 يف تناوهلا مواضع ويبّين العهد، مبوجب املقدم الثالث الدوري أستراليا بتقرير يتصل فيما والثقافية واالجتماعية
   .األساسية الوثيقة

  الوثيقة تناولتها اليت الثقافية،و واالجتماعية االقتصادية باحلقوق اخلاص الدويل العهد مواد  :١-  اجلدول
   املشتركة األساسية    

 األساسية الوثيقة يف املرجع املادة

 املصري تقرير يف قاحل -  افك ١

  املساواة وحتقيق التمييز عدم - ايز ٢

  السكنو والكساء الغذاء من مناسب مستوى يف قاحل -  اءث

  والعقلية البدنية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف احلق -  اءخ

 األخرى الثقافية واحلقوق التعليم يف احلق -  الذ
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 األساسية الوثيقة يف املرجع املادة

  املساواة وحتقيق التمييز عدم -  ايز  ٣

  العامة احلياة يف املشاركة -  اءي

  والطفولة واألمومة األسرة محاية ويف أسرة، وتكوين الزواج يف احلق -  ادص

  العمل يف احلق -  افق

  ومواتية عادلة ظروف يف العمل يف احلق -  اءر

  والعقلية البدنية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف قاحل -  اءخ

  األخرى الثقافية واحلقوق التعليم يف احلق -  الذ

   الوطين املستوى على اإلنسان حقوق حلماية العام القانوين اراإلط -  الد  ٤

  الوطين املستوى على اإلنسان حقوق حلماية العام القانوين اإلطار -  الد  ٥

  العمل يف احلق -  افق  ٦

  ومواتية عادلة ظروف يف العمل يف احلق -  اءر  ٧

  العمال نقابات حقوق - نيش  ٨

  االجتماعي الضمان يف احلق -  ثاء  ٩

  والطفولة واألمومة األسرة محاية ويف أسرة، وتكوين الزواج يف احلق -  ادص  ١٠

  والسكن والكساء الغذاء من مناسب مستوى يف قاحل -  اءث  ١١
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 األساسية الوثيقة يف املرجع املادة

  والعقلية البدنية الصحة من مستوى بأعلى التمتع يف قاحل -  اءخ  ١٢

  األخرى الثقافية واحلقوق التعليم يف احلق -  الذ  ١٣

  األخرى الثقافية واحلقوق التعليم يف احلق -  ذال  ١٤

  األخرى الثقافية واحلقوق التعليم يف احلق -  الذ  ١٥

  
   تقرير بشأن والثقافية واالجتماعية االقتصادية احلقوقب املعنية للجنة اخلتامية املالحظات  :٢-  اجلدول

  العهد مبوجب املقدم الثالث الدوري أستراليا    

 األساسية الوثيقة يف املرجع *اخلتامية املالحظات

 يف العهـد  الطرف الدولة تدمج أنب بشدة اللجنة توصي
 .احملليـة  احملـاكم  يف أحكامه تطبيق ضمان بغية تشريعها،

 أي ظهـور  عدم ضمان على الطرف الدولة اللجنة وحتث
 وقـوانني  الكومنولـث  قـوانني  بني الصدد هذا يف تنازع
 موقـف  باعات على الطرف الدولة اللجنة وتشجع .الوالية
 عن النامجة "املشروعة التوقعات"ب  يتعلق فيما العليا احملكمة
 .العهد على التصديق

 على اإلنسان حقوقحلماية  العام القانوين اإلطار  -  الد
 الوطين املستوى    

 يف جهودهـا  مواصـلة  على الطرف الدولة اللجنة تشجع
 اوجهوده أستراليا يف األصليني السكان مع املصاحلة عملية

 .حظاً األقل وضعهم لتحسني

  املساواة وحتقيق التمييز عدم - اي ز

 

  ـــــــــــــــــ

 ).٣٦-١٤، الفقرات E/C.12/1/Add.50(املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،   *  
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 األساسية الوثيقة يف املرجع *اخلتامية املالحظات

 األحكـام  تعزيزالدولة الطرف   تضمن   أنب اللجنة توصي
 فعاالً، تنفيذاً وتنفيذها الوظيفي باالستقرار املتعلقة التشريعية

 بعقود العاملني مثل تأثراً، اجملموعات ألكثر بالنسبة سيما ال
 .العرضيني والعمال املؤقتني والعمال اآلجال حمددة

 ومواتية عادلة ظروف يف العمل يف احلق - راء 

 حلماية تدابريالدولة الطرف    تتخذ أنب بشدة اللجنة توصي
 ، احلد األدىن الرمسي لألجورتلقيهم وضمان املرتليني العمال

 ومتـتعهم  املناسـب  االجتمـاعي  الضمان من واستفادهتم
 .التشريع مع تتمشى عمل بظروف

 ومواتية عادلة ظروف يف العمل يف احلق - اء ر

 عن تشريع إصدار يفالدولة الطرف  تنظر أنب اللجنة توصي
 اتفاقيـة  علـى  تصادق وأن األجر املدفوعة األمومة إجازة
 .األمومة محاية بشأن ١٠٣ رقم الدولية العمل منظمة

 األسرة محاية ويف أسرة، وتكوين الزواج يف احلق - اد ص
  والطفولة واألمومة    

أوجه احلظر الـيت     الطرف الدولةبأن تقصر    اللجنة توصي
 اخلـدمات  علـى  اإلضراب، يف احلق ممارسة علىتفرضها  
 ويف ،٨٧ رقم الدولية العمل منظمة التفاقية وفقاً األساسية
 الـذين  املدنيـة  اخلدمة موظفي على املدنية، اخلدمة سياق

 .الدولة بسلطة تتعلق وظائف ميارسون

 العمال نقابات حقوق - ني ش

 داخل العمل يتم أن الطرف الدولةبأن تكفل  اللجنة توصي
 .مناسبة وبأجور طوعاً اخلاصة السجون

 ومواتية عادلة ظروف يف عملال يف احلق - اء ر

 تقريرهـا  يف تقـدم  أن الطرف الدولةإىل    اللجنة تطلب
 مقابـل  العمل خمطط عن مفصلة معلومات الرابع الدوري

 .البطالة استحقاقات

 االجتماعي الضمان يف احلق - اء ت

 اجلدد للمهاجرين تكفل أن إىل الطرف الدولة اللجنة تدعو
 الضمان مساعدة على لحصولل سنتني ملدة االنتظار فترة أن

 .مناسب يمعيش مستوى يف حقهم تنتهكال  االجتماعي

 االجتماعي الضمان يف احلق - اء ت
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 األساسية الوثيقة يف املرجع *اخلتامية املالحظات

حتث اللجنة الدولة الطرف بشدة على وضع حـد رمسـي       
الفقر يف انتشار للفقر، لكي ميكن إجراء تقييم مقبول ملدى   

الدولة الطرف أن تقدم يف     إىل  اللجنة  تطلب  كما  . أستراليا
 . الرابع معلومات عن هذا املوضوعالدوريتقريرها 

  احلق يف الضمان االجتماعي- تاء 

الدولة الطرف، على املستوى بشدة بأن تضع توصي اللجنة 
االحتادي، استراتيجية للسكن متشياً مع التعليقني العـامني        

، تتضمن أحكاماً حلماية املستأجرين من      ٧ و ٤للجنة رقم   
.  ومن الزيادات التعسفية يف اإلجيارالطرد قسراً دون أسباب

وفضالً عن ذلك، توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف         
قيام مجيع حكومات الواليات واألقاليم بوضع سياسـات        

 .مناسبة للسكن وفقاً هلذه االستراتيجية

 والسكنق يف مستوى مناسب من الغذاء والكساء  احل- ثاء 

 خطوات فعالة لضمان  اختاذإىلتدعو اللجنة الدولة الطرف 
إدراج تعليم حقوق اإلنسان يف مناهج املدارس االبتدائيـة         

الدولة الطرف أن تعلمها، يف تقريرها وتطلب إىل والثانوية، 
 .يف هذا الصدداملتخذة الدوري الرابع، عن التدابري 

اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى   - هاء 
 الوطين    

لدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها الدوري       اإىل   اللجنة   تطلب
الرابع، معلومات إضافية وأكثر تفصيالً تتضمن بيانات إحصائية        
مصنفة حبسب فئات السن واجلنس واألقليات، عـن احلـق يف    
العمل، وظروف العمل العادلة واملؤاتية، والضمان االجتماعي،       

  .حة، والتعليمذوالسكن، والص

   احلق يف العمل- قاف 
  احلق يف العمل يف ظروف عادلة ومواتية - راء 
  والسكنق يف مستوى مناسب من الغذاء والكساء  احل- ثاء 
 ق يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية احل-خاء 
   احلق يف التعليم واحلقوق الثقافية األخرى- ذال 

  مرفق إحصائي

  
 -  -  -  -  -  


