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للبةّاء للذم أجت ه لع خلفا للاخلليف للرتا للتف ع لملسر ى خللملش ك مي لليراعا .

ابء -اجلوانب االجيابية
تحا للجنةيف ابنضمام للاخلليف للرتا إىل للربخل د ل لالخر اام ال فاا يف حي ق ل شراا
-3
ذخلم لإلعاايف ،ا آ /أغسري .2009
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هر)
لملرعجييف ميه؛

لإلطرراا لل ر طا حلما رريف أطفررال أ( ر لل ا لجف ر ة  2020-2009خلخرررا للعم ر

خل)

لألريف لل طة يف لجحا ل للعةف ضا للةساء خلأطفاهل لجف ة 2022-20١0؛

ز) لال(ر ر ل ن يف لل طة رريف ميش ررفن لإلعاا رريف لجفر ر ة  2020-20١0خلخر ررا للعم ر ر
لملرعجييف هبا ،خللملارا لل طا لجرفل ضا لإلعاايف؛
ح)

ل( ل ن يف (ا للفن ل

.)2008

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
إمكانية التقاضي بشأن احلقوق املنصوص عليها يف العهد
 -5لررا زلل رت للجنةرريف شررعت ابليجررق نرره اغ ر لالحظاهتررا لألرال رريف للس راميييف لررا زللررت أحكررام
للع ررا غ ر لااجرريف إ الجررا دررالال ا للةظررام لليرران لدجرري لجاخللرريف للرررتا ،خللررذل فررال ك ر
للرياضي ميشفهنا ا لداد لدج يف .خلمي ةمرا الحرا للجنةريف للراخلا للرذم ضررجع ميره للجنةريف للربملان ريف
لملش ديف لملعة يف حبي ق لإلنسان ا متح ص لاى لفق للرشرت عا للياسمريف خللشراا ع للير لن للر
مل بررت ف ررا ميعررا ل رع حي ر ق لإلنسرران ،فعهنررا شررعت ابليجررق ن ر ا للجنةرريف لملش ر ديف دث ر ل
لا ال سخذ ا لالعرباا ل جانا لملشتع لملا ة .))١ 2
 -6توصييي اللجنيية تن تتلييل الدوليية التييرر ةتيوات فورييية عدراإ أحكييا العهييد إدراجييا
ك ييامال يف نظامه ييا الق ييانوك لك ييي قعله ييا قابل يية للتقاض ييي بش ييأها يف احمل يياكم احمللي ييةذ ويف ييلا
الصييددك تكييرر اللجنيية توصيييتها تن تنظيير الدوليية التييرر يف وضيي ميثيياق ايييادي لل قييوق
يضييمك كامييو ةموعيية احلقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية انظيير E/C.12/AUS/CO/4ك
الفقرة )11ذ وييو اللجنة الدولة الترر إىل تعليقها العيا رقيم  )1998 9بشيأن التتبييق
احملليي للعهييدذ وتوصييي اللجنيية أيضييا تن تكفييو الدوليية التييرر مراعيياة املشييرعن مراعيياة ةميية
للتوصي يييات ال ي ي قي ييدمتها اللجني يية ال ملانيي يية املشي ييرتكة املعنيي يية قي ييوق اعنسي ييان فيمي ييا يتعلي ييق
ابلتشريعات القائمة أو املقرتحةذ
املساعدة االمنائية الرمسية
 -7أت( ررف للجنة رريف ن لملس رراعاة لإلةاس رريف للتم رريف لمليال رريف لر ر للاخلل رريف للر ررتا  0,22ا
لملاسرريف) هرري أ ميكث ر ل ر لاللر رزلم لملرف ررق عج رره خلل ررا للب ررال  0,7ا لملاس رريف ل ر لل رراخ للي ر لي
لإلمجايل لملا ة .))١ 2
 -8توصي اللجنة تن ترفي الدولية التيرر تيدرجييا مسيتو مسياعد ا اعمنائيية الرمسييةك
بغييية بلييو مسييتو االلت يما الييدوب البييال  ٠,٧يف املائيية مييك دةلهييا القييومي اع ييابك وتن
تدمج ابلكامو احلقوق الواردة يف العهد يف سياسا ا يف ةال التعاون اعمنائيذ
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اللجنة األسرتالية حلقوق اعنسان
الحرا للجنةرريف لررع للريررا ت للعمر للررذم ضررجع ميرره للجنةرريف ل (ر لل يف حلير ق لإلنسرران،
-9
لكة ا شعت ابليجق ن عت ف "حير ق لإلنسران" للر لا ا نرص اران ن للجنةريف ل (ر لل يف حلير ق
لإلنسان لعام  ١986ال شم لحلي ق لالارصا يف خللالجرماع يف خلللثياف يف.
 -١0توصييي اللجنيية تن تراجي الدوليية التييرر قييانون اللجنيية األسيرتالية حلقييوق اعنسييان
لعييا  198٦بغييية إدراإ العهييد ضييمك واليتهيياك وتن تكفييوك يقيقييا هلييلا الغايييةك أن تتييوفر
للجنيية األس يرتالية حلقييوق اعنسييان مييوارد كافييية لالضييتالو بييدور ا بفعاليييةذ وييييو اللجنيية
الدوليية التييرر إىل تعليقهييا العييا رقييم  )1998 1٠بشييأن دور املؤسسييات الوطنييية حلقييوق
اعنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةذ
تغري املناخ
 -١١ساخلا للجنةيف اجق إزلء ل(ررمتلا زل را لنبعرات ت أدسر ا للكتمير ن ا للاخللريف للررتا،
لررا ةررذا ترررت فرراا لل ضررع ا للسررة ل لمليبجرريف ،خلذلر عجررة للررتغ لر للرزللررا للاخللرريف للرررتا
مي ف ا أحا للبجالن لملرياليف مب جا ل فاا يف ل ل لملرحاة لإلطاا ريف ميشرفن ر لملةرار خلميتخل در ل
د ر  ،فضرال عر لسراااهتا لملعرزلريف لدررا ة خلطة را مب جررا ل فراق ابا ري .خل شررعت للجنةريف ابليجررق
أ ضا ن لسر ى محا يف للب ئيف اا تلجع ا للسة ل ل خ ة دما رضح ل إل راء طررا لالرراا
ابالنبعررات ا عررام  ،20١3خللر عر للاخللرريف للرررتا لملسرررمت ملةرراج للفحر لجلا رراة خلدرررا
للك رتابء للر عمر ابلفحر  .دمررا شررعت للجنةرريف ابليجررق لر أت ر ر لملةررار أت ر ل غر لرةا(ررا
عجة مترع للشع ل ج يف ابحلي ق لملةص عج ا ا للع ا.
 -١2توصي اللجنة تن تن ّقح الدولة الترر سياسا ا املتعلقية بتغيري املنياخ والتاقيةك علي
الن و املبن أثناء احلوارذ وتوصي اللجنة الدولة الترر ابختاذ تدابري فورية در إىل عكيس
االقاا احلاب املتمثو يف المايدة املتلقة النبعااثت غيااات الدفيةيةك والسيعي إىل إنتياإ التاقية
مك مصادر بديلة ومتجددةذ كما تشج اللجنة الدولة الترر علي إعيادة النظير يف موقفهيا
الداعم ملناجم الف م وصادراتهذ وتوصي اللجنة الدولة الترر كللك تن تتصد مبميد ميك
الفعالية لتأثري تغري املناخ عل الشعوب األصليةك م إشيرا يلا الشيعوب إشيراكا كيامال يف
تصميم السياسات وال امج ذات الصلة وتنفيل اذ
األعمال التجارية وحقوق اعنسان
 -١3حتر ا للجنةرريف عجمررا ابملعج لررا للر اررال ا لل فررا ميشررفن لملشرراخلال لل طة رريف لجلاا رريف ف مررا
رعجررق ميرةف ررذ لملبررا ت للر ج رريف ميشررفن ل عمررال للرناا رريف خلحير ق لإلنسرران .مي ررا أن للجنةرريف شررعت
ابليجررق إزلء عررام خلجر إطرراا ةظ مرري ضررم لحر لم للشررتدا للعالجرريف ا للاخللرريف للرررتا ،فضررال
ع ر للشررتدا لألاضررعيف ل ال ر ررا خلللعالجرريف ا لألررااج ،لجحي ر ق لالارصررا يف خللالجرماع رريف خلللثياف رريف
لح للررا دررالال .خل سرراخلا للجنةرريف لليجررق أ ضررا لك ر ن للشررتدا لألا رريف ،لثر ليررالي لألررالا ا
لملتلد ررز لإلاج م رريف ملعاجل رريف طجب ررا للجنر ر ء ا انخلاخل خلابمير ر ل غ ة ررا لجلا رراة ،لسر رسخلليف عر ر لا ك ررا
لنر ادررا جس ر ميف حلي ر ق لإلنسرران ،خللعررام للرحي ررق ا هررذه لالنر ادررا عجررة للةح ر لل لجررا
خلميص اة لسريجيف خلعام خلج آل ا يال للشكاخلى لملا ة .))١ 2
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 -١4توصي اللجنة الدولة الترر مبا يلي:
وض إطار تنظيمي واضح للشركات العاملة يف الدولية التيرر للتأكيد ميك
أ)
عييد ريثييري أنشييتتها سييلبا علي التمتي ابحلقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافيييةك يف ليية
أمييور أةيير ك وذلييك مييك ةييالل إعييداد ةتيية عمييو وطنييية بشييأن األعمييال التجارييية وحقييوق
اعنسان؛
) اختيياذ ي ي التييدابري الالاميية لضييمان يميييو املسييؤولية القانونييية للشييركات
العاملييية يف إقل يييم الدولي يية التيييرر أو ال ي ي تيييدار مني ييه عي ييك انتهاكي ييات احلقيييوق االقتصي ييادية
واالجتماعية والثقافية املرتكبة مك ةالل األنشتة املنفيلة يف اخليارإك أو النا ية عيك أنشيتة
تقصر لا الشركات يف توةي العناية الواجبة؛
فروعها أو الشركاء التجارينك حيثما ّ

ج) التأكييد مييك أن الشييركات اخلاص يةك مثييو املراكييم اعقليمييية ملعاجليية طلبييات
اللجوء يف انورو واببوا غينيا اجلديدةك تتقيد ابلتماما ا يف ةال حقوق اعنسان؛
) تعميي ييم اتليي ييات الفعالي يية للت قيي ييق يف الشي ييكاو املقدمي يية ضي ييد الشي ييركات
اخلاصةك واختاذ تدابري فعالة لضمان احتكا الض ااي إىل العدالة؛
هر) النظيير يف تعليييق اللجنيية العييا رقييم  )2٠1٧ 24بشييأن التمامييات الييدول
مبوجب العهد اليدوب اخلياص ابحلقيوق االقتصيادية واالجتماعيية والثقافيية يف سيياق األنشيتة
التجاريةذ
الشعوب األصلية
 -١5ال ر رزلل للجنة رريف ش ررعت ابليج ررق ن للش ررع ل ررج يف ال حتظ ررة ابالعر ر لا للا( ررر ام
خللررا زللررت عررا لر لعرراال حتلرران لت فعرريف عكسر ا مج ررع لملسشرتل لالجرماع رريف خللالارصررا يف،
خل ن ل( ل ن يف (ا للفن ل مل حتتز ( ى يام حماخل ا هرذل للصرا  .خل سراخلا للجنةريف لليجرق
أ ضا إزلء لا جي:
أ)
س ت عج ؛

عررام دفا ريف للرشرراخلا لجملررام لررع للشررع

ل

ررج يف ا للرربللس خلللس ا(ررا للر

) لخنفاض للرم لملاصص لجمسمتت لل طا لشع أ(ر لل ا ل خلىل ا للسرة ل
ل خ ة ،خلخفض ل ل لل لملاصصيف لربللس للشرع ل رج يف خللملةظمرا للر يرام خرالا إىل
للشع ل ج يف؛
ج) ل(رمتلا للصع اب لمل لج ريف ا إ برا (رةال لملجك ريف مب جرا اران ن (رةال
لجك يف للسكان ل ج لعام  ،١993خله لليان ن للذم ال زلل خيضع لعمج يف إ الح؛
) عام لاللرثال للرثاال داف ا ملبراأ لمل لفيريف لحلرتة خللملسربييف خللملسررة ة لجشرع ل رج يف
مبررا ا ذلر ا (ر اق إعررال للكرررا ل مير ض لرةم رريف مشررال أ(ر لل ا ،خللمل لفيرريف عجررة لشرراا ع ل(ررراتلج
لمل لا ا ل الضي لل مترجك ا للشع ل ج يف أخل سراال ا يج ااي لملا ن  )2 ١خل.)2
 -١6يث اللجنة الدولة الترر عل ما يلي:
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تكثيف جهود يا الراميية إىل إقيرار االعيرتار الدسيتوري ابلشيعوب األصيلية
أ)
عل ي أن يؤةييل يف االعتبييار يف ييلا الصييددك بيييان أولييوروك الييلي أدىل بييه ةلييس االسييتفتاء
يف  2٦أاير/مايو 2٠1٧؛
) مواصييلة جهود ييا مييك أجييو قديييد اسيرتاتيجية سييد الفجييوة وتنفيييل الي امج
األةر بغية ضيمان احيرتا حقيوق الشيعوب األصيلية ومحايتهيا وإعماهليا ميك ةيالل التشياور
الوثيق م اهليةات املمثلة للشعوب األصلية واجملتم املدك؛
ج) اايدة التمويو امللصص للمؤمتر الوطين لشعوب أسرتاليا األوىل لتمكينيه ميك
االضتالو مبهامه بفعالييةك علي يو ميا ذكير أثنياء احليوارك والنظير يف اايدة التموييو للي امج
ال تقود ا الشعوب األصلية وللمنظمات ال تقد اخلدمات إىل الشعوب األصلية؛
) املض ي ييي ق ي ييدما يف إص ي ييال ق ي ييانون ملكي ي يية الش ي ييعوب األص ي ييلية لألراض ي ييي
لعا  1993مك ةالل التشاور الوثيق م ي أص اب املصل ة املعنيينك علي أن تؤةيل
يف االعتبار توصيات اللجنية األسيرتالية لالصيال القيانوك املنبثقية عيك مراجعية قيانون ملكيية
الش ييعوب األص ييلية لألراض ييي لع ييا 1993ك وتقري يير ةل ييس احلكوم ييات األسي يرتالية ع ييك إدارة
أراضي الشعوب األصلية واستلدامها؛
هر) كفالي يية إدراإ مبي ييدأ املوافقي يية احلي ييرة واملسي ييبقة واملسي ييتنرية يف قي ييانون ملكيي يية
الشعوب األصيلية لألراضيي لعيا  1993ويف غيريا ميك القيوانن حسيب االقتضياءك وضيمان
تنفيلا تنفيلا كامال يف املمارسة العملية؛
خل) تعميييم وتتبي ييق املب ييادمل املنصييوص عليه ييا يف إعييالن األم ييم املت ييدة بش ييأن
حقييوق الشييعوب األصييليةك والنظيير يف التصييديق عل ي اتفاقييية منظميية العمييو الدولييية بشييأن
الشعوب األصلية والقبلية رقم  )1٦9لعا 1989ذ
معاجلة طلبات اللجوء ةارإ احليدود والظيرور املعيشيية يف املراكيم اعقليميية ملعاجلية طلبيات
اللجوء
ظر ن حبما رريف إنسرران يف ا للاخللرريف للرررتا.
 -١7ررااك للجنةرريف أن عررا ل دبر ل لر ل شرراا
مي ا أن للجنةيف ساخلاها لليجرق إزلء للرة س للعيرال للرذم ل بعرره للاخللريف للررتا ا للسرة ل ل خر ة
راه لجرمسي للجن ء للذ صج ن ابلي لا ل خلن أتش ة احليف .خل ساخلا للجنةيف لليجرق أ ضرا
إزلء ( ا(يف للاخلليف للررتا لملرمثجريف ا إحالريف لجرمسري للجنر ء إىل لملتلدرز لإلاج م ريف ملعاجلريف طجبرا
للجن ء ،عجة للتغ ل للرياا ت للعجة يف لملرعجييف ابلظتخلا لليا( يف للساساة ا هذه لملتلدز ،مبا ف را
ظر رتخلا ل طف ررال ،خله رري ش ررم للعزل رريف للش ررا اة ،خللالدرظ ررار ،خلحماخل رريف ف ررت لحلصر ر ل عج ررة
لألالا ل (ا( يف ،مبا ا ذل للتعا يف للصح يف خلللرعجر  ،دمرا شرم ل عراءل رعجرق ابالعررالء
لجلةس رري لر ر ابر ر لي ررالي لأل ررالا  ،خلأعم ررال للرا ررف ،خللال( رررفزلز ،خللال( ررر زلء ،إض ررافيف إىل
ل(رمتلا خلاخل ياا ت ع حاال لالنرحاا خلإحلاق ل ذى ابلةفي لملا ة .)2
 -١8تكرر اللجنة أن الدولة الترر تظو عرضية للمسياءلة عيك معاملية ملتمسيي اللجيوء
يف املراكم اعقليمية ملعاجلة طلبات اللجوءك الي متيار الدولية التيرر سييترة فعليية عليهياك
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بوسييائو منهييا متويييو املراكييم والتعاقييد م ي الشييركات لتقييدد اخلييدماتذ ويييث اللجنيية الدوليية
الترر عل ما يلي:
أ)

وقف سياستها املتمثلة يف معاجلة طلبات اللجوء ةارإ احلدود؛

) اسيتكمال عمليية إغييالق املراكيم اعقليمييية ملعاجلية طلبييات اللجيوءك وإعييادة
يي ي األش ييلاص املعني يين إىل أسي يرتاليا ومعاجل يية طلب ييات ملتمس ييي اللج ييوء مي ي ت ييوفري يي ي
الضماانت اعجرائيةك وم احرتا حقهم يف مل مشو األسرة؛
ج) تنفيي ييل التوصي يييات اليي ي قي ييدمها املقي ييرر اخلي يياص املعي ييين قي ييوق اعنسي ييان
للمهاجريكك يف تقريرا املؤرخ  24نيسان/أبريو  2٠1٧الوثيقة )A/HRC/35/25/Add.3؛
) النظر يف بيان اللجنة املعتمد يف  24شباط/ف اير  2٠1٧بشيأن واجبيات
الدولي يية قي يياا الالجةي يين واملهي يياجريك مبوجي ييب العهي ييد الي ييدوب اخلي يياص ابحلقي ييوق االقتصي ييادية
واالجتماعية والثقافية الوثيقة )E/C.12/2017/1ذ
األشلاص ذوو اععاقة
 -١9حت ر ر ر ا للجنة ر ر رريف عجم ر ر ررا ل ر ر ررع للري ر ر ررا ت ابعرم ر ر ررا لال( ر ر ر ل ن يف لل طة ر ر رريف ميش ر ر ررفن لإلعاا ر ر رريف
لجف ر ة  ،)20١0-2020لكة ررا شررعت ابليجررق إزلء ميرراء للريررام لدررتز ا ةف ررذها ميسرربا عررام
دفا يف لمل لا خلضعف آل ا لملساءليف خلللرةف ذ لملا ة .)2
 -20توصي اللجنة الدولة الترر تن تكفو التنفيل الكاميو لالسيرتاتيجية الوطنيية بشيأن
اععاقة ميك ةيالل الرتكييم علي يي اجملياالت السيتة املشيمولة وختصييص امليوارد الضيروريةذ
وتوصييي اللجنيية أيضييا الدوليية التييرر بتعميييم آليييات املسيياءلة لضييمان متت ي األشييلاص ذوي
اععاقة متتعا كليا قوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافيةذ
املساواة بن الرجو واملرأة
 -2١عررت للجنة رريف ع ر يررا تها لجعا ررا ل ر للرررالمي لملعرم رراة ل ر أج ر ضررمان ل ب ررا هن ررس
حكر ر لي ش ررال لرعمر ر للس ا( رريف لجلةس رران يف ،لكة ررا ال رزلل ش ررعت ابليج ررق إزلء ل( رررمتلا لع رراانة
للةساء ل لحلتلان ا لجملاال للتس س يف ،مبا ا ذل للعم خلللصحيف خلللرعج خلللسك لملا ة .)3
 -22توصي اللجنة الدولة الترر بتكثيف جهود ا الراميية إىل معاجلية ميا تبقي ميك العقبيات
ال يول دون يقيق املساواة اجلو رية بن الرجو واملرأةك بسبو منهيا تعمييم التيدابري اخلاصية
املؤقتةذ وييو اللجنة الدولة الترر إىل تعليقها العا رقم  )2٠٠5 1٦بشأن املسياواة بين
الرجو واملرأة يف التمت جبمي احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةذ
البتالة
 -23س رراخلا للجنةر رريف اجر ررق إزلء لا فر ررا لعر ررال للبرالر رريف مي ر ر للشر رربا  ،خل ن ل شر رراا ذخلم
لإلعاايف خلدباا للسر خلأفرتل للشرع ل رج يف ال زللر ن عتضريف لجبرالريف ميشرك غر لرةا(را .دمرا
شعت للجنةيف ابليجق ن لجرمسي للجن ء للذ مج ن أتش ة خ ل لساريف أخل أتشر ل لحلما ريف
لملساريف إلا ال سمح هل ابلعم أخل ُسمح هل ابلعم لف ة حماخل ة لملا ة .)6
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 -24توصييي اللجنيية الدوليية التييرر تن تتلييل تييدابري دييددة اهلييدر للتصييدي للبتاليية الي
تع يياك منه ييا فة ييات د ييددةك مث ييو الش ييباب واألش ييلاص ذوي اععاق ييةك وكب ييار الس ييكك وأفي يراد
الشييعوب األصييليةك وتن ريةييل يف االعتبييار تقرييير اللجنيية األس يرتالية حلقييوق اعنسييان بعن يوان
"عل استعداد للعمو" )2٠1٦ذ كما توصي اللجنة الدولة الترر بتيسري إمكانية حصيول
ملتمس ييي اللج ييوء ال ييليك ةمل ييون ريش ييرية دة ييول مؤقت يية أو ريشي يريات احلماي يية املؤقت يية علي ي
العمو ابلكاموذ
تساوي األجر عك العمو ذي القيمة املتساوية
 -25سرراخلا للجنةرريف اجررق إزلء حماخل رريف للريررام لدررتز ا (ررا للفنر ة ا ل جر ا مير لجلةسر ،
خله ر لررا عررزى إىل ل(رررمتلا للفص ر لل ر ظ في خللمل ررا حسررا ن ر لجلررةي ،خلإزلء تدررز للةسرراء ا
لليراعا لملةافضيف ل جت خلا للعم مياخللم جزسي لملا ن  3خل.)7
 -26توصييي اللجنيية الدوليية التييرر مبضيياعفة جهود ييا الرامييية إىل تقليييص فجييوة األجييور
بيين اجلنسيين عييك طريييق اختيياذ تييدابري فعاليية لتمكيين امل يرأة مييك الوصييول إىل القتاعييات ال ي
يهيييمك عليهييا الييلكور عييادةك بوسييائو منهييا اايدة الفييرص املتاحيية للرجييال والنسيياء عل ي حييد
سواء للتوفيق بن مسؤوليا م املهنية واألسريةذ
العمال املهاجرون
 -27ساخلا للجنةيف اجق إزلء ظتخلا عمر للعمرال لمل راجت  ،خلال (ر ما أخللئر للرذ مجر ن
أتش ل لساريف لرا يرت لر  ١.8لج ر ن عالر مجر ن هرذه للرفشر ل ) ،للرذ صرج ن عجرة
أجر ر ا أار ر خل عمجر ر ن ( رراعا أطر ر ل ،خص ررا ا اراع ررا للبة رراء خلللزالع رريف خلللضر ر افيف .خل ش ررعت
للجنةرريف ابليجررق أ ضررا ن لألر ا لر للفصر لر للعمر  ،أخل لالحرنرراز أخل لل ح ر جيعر للعا ررا
ل هسالء للعمال رةع ن ع للرظج  ،خلللرما لإلنصاا ،خله لرا سر ا زاي ة ل(رر الهل لر
جانا أ حا للعم لملا ة .)7
 -28توصي اللجنة الدولة الترر تن تتلل تدابري فعالة يف سبيو:
اايدة عمليات تفتيش أماكك العموك وال سيما أمياكك العميو يف القتاعيات
أ)
ال يرتكم فيها العمال املهاجرون؛
) تشجي العمال علي اعبيال عيك انتهاكيات حقيوق العميالك بوسيائو منهيا
تييوفري مييوارد كافييية ملقييدمي ةييدمات املسيياعدة القانونيييةك والتأكييد مييك أن يةييات اخلييدمات
العاميية تعمييو بشييكو مسييتقو عييك السييلتات املعنييية ابهلجييرةك بغييية ضييمان احلماييية الكافييية
للعمييو وتييوفري اخلييدمات العاميية جلميي العميال املهيياجريكك دون ةييور مييك تعرضييهم للفصييو
مك العمو أو االحتجاا أو الرتحيو؛
ج) تعميييم املييوارد البش يرية واملالييية ملكتييب أميين املظييامل املعييين ابلعمييو العييادل
لتمكينه مك االضتالو مبهامه عل و فعال؛
الض ااي؛
GE.17-11585
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هر) النظيير يف تعليييق اللجنيية العييا رقييم  )2٠1٦ 23بشييأن احلييق يف شييروط
عمو عادلة ومواتيةذ
احلقوق النقابية
 -29سرراخلا للجنةرريف اجررق إزلء خلج ر ا ر اان ن رريف عجررة اا(رريف لحلي ر ق للةيامي رريف ،مبررا ا ذل ر
ا ا ر ر رران ن للعم ر ر ر للع ر ر ررا ل لملع ر ر ر ّال) لع ر ر ررام  ،20١5خلا ر ر رران ن للعر ر ر رراءل خلأ لء أعم ر ر ررال للبة ر ر رراء
لعررام  ،20١6خلارران ن ررةاعيف للبةرراء خلللرش ر ا حتس ر لإلنراج رريف) لعررام  .20١6خل شررعت للجنةرريف
ابليجق أ ضا ن حق لإلضتل لا زلل لي ال ا للاخلليف للرتا لملا ة .)8
 -30توصييي اللجنيية الدوليية التييرر تن قعييو تشيريعها املتعلييق ابحلقييوق النقابييية متوافقييا مي
أحكا املادة  8مك العهد وألحكا اتفاقيات منظمة العميو الدوليية ذات الصيلة اتفاقيية احلريية
النقابية ومحاية حق التنظيم رقم  )8٧لعا 1948ك واتفاقيية حيق التنظييم النقيايب واملفاوضية
اجلماعية رقم )98ك لعا )1949ك وال سيما عك طرييق إلغياء العقيوابتك مبيا فيهيا السيجك
ملدة ستة أشهرك يف إطار اعجراءات الصيناعيةك أو متتلبيات االقيرتاو السيري للعميال اليليك
يرغبييون يف اعض يراب عييك العمييوذ كمييا تييدعو اللجنيية الدوليية التييرر إىل الت قيييق عل ي ييو
فعال يف كو ما َّ
يقد إليها مك تقارير تتعلق ابنتهاكات لا احلقوق وضمان التعيوي املالئيم
للمتضرريك مك العمال والنقاابتذ
احلق يف الضمان االجتماعي
-3١

ساخلا للجنةيف اجق إزلء لا جي:

ع ررام دفا رريف ل( رررحيااا عر ر لل رراخ  ،خلللر ررالمي للتلل رريف إىل ل ل ررجيف خف ررض
أ)
ل(رحيااا للضمان لالجرمراعي خلللر لا ة ا ل زلن ريف عرام  ،20١7لثر رم را ل(ررحياق خفرض
للضت ب يف لل افع ا ل (تة؛
) ع ررام دفا رريف لب ررال لال( رررحيااا ا إط رراا مي ر رتانلس خ ررالا ع ر ر للبر ررت ا
أخلضا لجرمسي للجن ء لر حرالجي أتشر ة خر ل لسارريف ،للرذ لرا ميرتح للكثر خلن لرة ةرظرتخلن
رت ا طجبررا جل ر س  ،أم لررا سررمة "اضررااي للجن ر ء لمل لدمرريف"
لسررة ل لكرري عجم ر ل نررراسس للبر ّ
لمل ل  2خل 3خل)9؛
لرةا(ا؛

ج)

لملاررا لإللزلل ريف إل لاة للراخ للر رس ت عجرة للشرع

ل

رج يف أت ر ل غر

شررا ا لملشرتخلط ا خلزاي ة للعير اب لملربيرريف ا إطرراا ميرتانلس للرةم رريف لجملرمع رريف
)
للررذم درران عررتا ( رامييا اب( ر مي رتانلس لل ظرراسف خللجملرمعررا لدج رريف ا لملةرراطق للةاس رريف) ،ل لررت
لل ررذم ررس ت ميصر ر اة غر ر لرةا( رربيف عج ررة إلكان رريف حصر ر ل للش ررع ل ررج يف عج ررة ل( رررحيااا
للضمان لالجرماعي.
 -32توصي اللجنة الدولة الترر مبا يلي:
إعادة النظر يف ةف امللصصات املالية لنظا الضمان االجتماعيك بغيية
أ)
ضييمان إةحيية فرصيية التمتي مبسييتو معيشييي الئييق جلميي املسيتفيديك مييك النظييا ك وال سيييما
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احملييرومن واملهمشيين مييك األفيراد واجلماعييات وأولةييك الييليك ةتيياجون إىل اسييت قاقات دعييم
الدةوذ ويف يلا الصيددك يييو اللجنية الدولية التيرر إىل الرسيالة املتعلقية بتيدابري التقشيف
ال وجهها رئيس اللجنة عا  2٠12إىل ي الدول األطرار يف العهد؛
ييف يف
) اايدة مس ييتوايت االس ييت قاقات يف إط ييار ب ييرانمج ة ييدمات دع ييم الب ي ّ
أوضيياو اللجييوء مييك حيياملي ريشييرية دةييول مؤقتيية للتأكييد مييك متييتعهم مبسييتو معيشييي الئييقك
والتعجيو مبعاجلة ي طلبات اللجوءك وال سيما تلك ال تشكو جمءا مك "قضيااي اللجيوء
املرتاكمة"ك م كفالة الضماانت اعجرائية؛
ج) النظيير يف احلفيياط فقييا علي امللتييا االةتييياري عدارة الييدةو مي ارسيية
رقابيية مالئميية عل ي عملييية صيين الق يرار والرصييدك ومراجعيية املشييروطيات القائميية فيمييا يتعلييق
ت لييية احلصييول عل ي املسيياعدة االجتماعييية واسييت قاقات البتاليية والعقييوابت املفروضيية يف
حاالت عد االمتثالك وضمان حصول ي املستفيديك علي اسيت قاقات كافييةك ميك دون
أي متييم؛
)
االجتماعيذ

النظيير يف تعليييق اللجنيية العييا رقييم  )2٠٠٧ 19بشييأن احلييق يف الضييمان

العنف املنمب
 -33ثررا للجنةرريف عجررة للاخللرريف للرررتا إلنشرراس ا خالرريف لش ر اة خلطة رريف ا حرراال لالعرررالء
لجلةس رري خلللعة ررف لملة ررزيل خلللع رراسجي  )1800RESPECTا ع ررام  ،20١0خللرةظ م ررا محج رريف "خلا ررف
للعةررف ضررا لمل رتأة لةررذ للبال رريف" .خللررع ذل ر  ،ال رزلل للجنةرريف شررعت ابليجررق ن للعةررف للعرراسجي
ال زلل خلل(ع لالنرشراا خل رس م إىل شرت للضرحااي لملرضرتا  ،مبر فر نسراء للشرع ل رج يف.
خل شعت للجنةريف ابليجرق أ ضرا إزلء حماخل ريف خل ر ل للضرحااي إىل للعاللريف ،خلذلر ميسربا عرام دفا ريف
للرم لملاصص مليالي خالا لملساعاة لليان ن يف لملا ة .)١0
 -34توصي اللجنة الدولة الترر مبا يلي:
مضاعفة جهود ا الرامية إىل مكاف ة العنف املنمب ضد النساء واألطفيالك
أ)
مبا يف ذلك بن أفراد الشعوب األصلية؛
) ختصيييص مييوارد كافييية ملبييادرات مثييو اخلتيية الوطنييية لل ييد مييك العنييف ضييد
امليي ي يرأة وأطفاهلي ي ييا للفي ي ييرتة 2٠22-2٠1٠ك واعطي ي ي يار الي ي ييوطين حلمايي ي يية أطفي ي ييال أسي ي ي يرتاليا
للفرتة  2٠2٠-2٠٠9وةتة العمو املتعلقة بهك وكفالة املشاركة احلقيقية ملنظمات اجملتمي
املدك يف تنفيل لا املبادرات وتقييمها؛
ج) اايدة ةدمات اعيواء والدعمك وال سيما يف املناطق الريفية والنائييةك ديدر
احلد مك ةتر التشرد بن ض ااي العنف املنمب؛
) لختاذ تدابري فعالة لتيسري وصول الضي ااي إىل العدالية واملسياعدة القانونييةك
واختاذ ةتوات ملقاضاة اجلناة ومعاقبتهم بصورة مالئمةك يف حالة إدانتهمذ
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العنف ضد األشلاص ذوي اععاقة
 -35سر رراخلا للجنةر رريف اجر ررق إزلء لا فر ررا لسر ررر اي للعةر ررف خللالعرر ررالء عجر ررة ل شر رراا ذخلم
لإلعاايف ،خلخص ا ذخلم لإلعااا للذهة يف خلللةسراء ذخلل لإلعااريف ،لملر ع ا لس(سرا أخل ا
خلا إاال رريف .خل ش ررعت للجنة رريف ابليج ررق أ ض ررا إزلء ع ررام فعال رريف آل ررا للتاامي رريف خلللش رركاخلى ا أل رراد
للتعا يف للبا جيف لملا ن  2خل.)١0
 -36توصي اللجنة الدولة الترر تن تنفل ابلكامو التوصيات املقدمة يف تقرير الت قيق
الييلي أجرتييه جلنيية إحيياالت الشييؤون اجملتمعييية التابعيية جمللييس الشيييوخ املتعلييق ابلت قيييق يف
أعم ييال العني ييف وإسي يياءة املعاملي يية واعألي ييال ضي ييد األشي ييلاص ذوي اععاقي يية يف املؤسسي ييات
ودور الرعاي يية )2٠15ك مب ييا يف ذل ييك إنش يياء اللجن يية امللكي يية للت قي ييق يف أعم ييال العن ييف
واالعتييداء ضييد األشييلاص ذوي اععاقييةذ كمييا توصييي اللجنيية تن متضييي الدوليية التييرر يف
عممهييا علي إنشيياء نظييا شييكاو مسييتقو ومييمود مبييوارد كافييية ومنصييب مييدير سييجو وطييين
يكييون مسييؤوال عييك تسييجيو مقييدمي اخلييدمات ومراقبيية االمتثييال لشييروط التسييجيوذ وتتلييب
اللجن يية إىل الدول يية الت ييرر أن ت ييوب ا تمام ييا ةاص ييا لض ييمان متتي ي النس يياء ذوات اععاق يية
واألشلاص ذوي اععاقة الل نية مك ض ااي العنف املنمب إبمكانية املتالبة قوقهمذ
مل مشو األسرة
 -37سرراخلا للجنةرريف اجررق ن لجرمسرري للجن ر ء للررذ صررج ن إىل أ( ر لل ا ع ر طت ررق للبحررت،
خلللررذ ةح ر ن أتش ر ل محا رريف لساررريف ُ ،ةع ر ن ل ر مل مش ر أ(ررته  ،ل لررت للررذم ررز ل فاامررا ا
حاليف لجرمسي للجن ء للذ ثج ن جزءل ا سمة "اضااي للجن ء لمل لدميف" ،خل ص عا ه إىل
ح ر ليل  30 000شرراص .خل شررعت للجنةرريف ابليجررق أ ضررا نرره ح ر ُمتررةح أتش ر ل إاالرريف لسمرريف،
ظ لجرمس للجن ء لج ن ا ر ل لفتخلضريف عجرة مل مشر أ(رته  .خل شرعت للجنةريف ابليجرق درذل
إزلء لنفصررال أف رتل ل (ررت للررذ خل ررج ل لع ررا ،خلل ررع ذل ر متررةح هل ر أتش ر ل لربا ة رريف خلحت ررا هل ر
لساال هنتة طرجفيف ،خله لرا سرفت عر لنفصرال فعجري خلعر حالريف لر عرام لل ير ف مرا رعجرق
مي حاة ل (تة لملا ن  2خل.)١0
 -38توصي اللجنة الدولة التيرر إبييالء أولويية ملسيألة مل مشيو األسير ومينح احلمايية جلميي
ملتمسييي اللجييوءذ كمييا توصييي اللجنيية الدوليية التييرر بتعييديو السياسييات والتش يريعات ذات
الصلةك وال سيما قانون اهلجرة لعا 1958ك بغية إاالة القيود ال يي ّد ميك إمكانيية االسيتفادة
مك اخلدمات واالست قاقات عل أسا طريقة وصول الشيلص إىل أسيرتالياك وبغيية ضيمان
اعنصار والشفافية يف معاجلة طلبات احلماية الدائمة ومتتلبات مل مشو األسرةذ
الفقر
 -39الحا للجنةيف ل(رمتلا عام خلج أ لة لةا(بيف لي ا لسر ى للفيت ا للاخللريف للررتا،
خل عت ع أ(ف ا داخل يف للب اان لإلحصاس يف ع لاى فشري للفيرت خلعميره .خل الحرا للجنةريف
أ ضررا مييجررق لررا أفررا ميرره يرراا ت ميشررفن زل ررا للفيررت ،مبررا ا ذلر فيررت ل طفررال ،خلهر لررا أ ررت عجررة
أدثت ل  2.5لج ن شاص لملا ة .)١١
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 -40تك ييرر اللجن يية توص يييتها الس ييابقة إىل الدول يية الت ييرر تن تعتم ييد اسي يرتاتيجية ش يياملة
ملكاف يية الفقيير وتعميييم اعدميياإ االجتميياعي وتنفيييل اك م ي إيييالء ا تمييا ةيياص للم ييرومن
واملهمشيين مييك األفيراد واجلماعيياتذ كمييا توصييي اللجنيية الدوليية التييرر جبمي البييياانت عييك
مييد تفشييي الفقيير وعمقييهك عل ي أن تكييون مصيينفة أيضييا حسييب ن يوو اجليينسك والشييعوب
األصييليةك والسييكك واملنتقيية احلض يرية/الريفية واععاقييةك وأن تقييد ييلا البييياانت يف تقرير ييا
ال ييدوري املقب ييوذ ويف ييلا الص ييددك تلف يييف اللجن يية انتب يياا الدول يية الت ييرر إىل البي ييانك ال ييلي
اعتمدته يف  4أاير/مايو  2٠٠1بشأن الفقر والعهد الوثيقة )E/C.12/2001/10ذ
احلق يف املسكك
-4١

ساخلا للجنةيف اجق إزلء لا جي:

للررةيص لملسرررمت ا لملسرراد لمل سر اة للركجفرريف ،مبررا ا ذلر لملسرراد لملسرررفجتة
أ)
خللملساد لالجرماع يف؛
) زل ر ررا ع ر ررا ل ش ر رراا لملشر ر ررت لملي ر رراا ميةح ر ر ر  ١05 000ش ر رراص ا
عام  ،)20١4خلأغجب ل للشبا  ،خلضحااي للعةرف لملةرزيل ،خللجرمسري للجنر ء ،خلأفرتل للشرع
ل ج يف؛
للرشت ؛

للشع

ج)

للرع ررا ال لملير ر ح إ خاهل ررا عج ررة ا رران ن حمج رري ا لجبر ر ان (ر ر ك ن هل ررا أ ررت ر ررتل

)

ل ج يف لل ع ش ا لملةاطق للةاس يف؛

لالدرظار خلللةيص لحلا ا للسك لجشع

هر) ل(رررمتلا اا(رريف عمج ررا لإلخررالء لليسررتم للر ررس ت ميصر اة غر لرةا(رربيف عجررة
ل ج يف ا غت أ( لل ا لملا ة .)١١

 -42توص ييي اللجن يية الدول يية الت ييرر بوضي ي اسي يرتاتيجية وطني يية ش يياملة للس ييكك آة ييلة
يف االعتبييار حقييوق اعنسييان لألشييلاص األكثيير عرضيية للتشييردك وةاصيية الشييبابك وضي ااي
العنييف املنييمبك وملتمسييي اللجييوءك وأف يراد الشييعوب األصييليةذ كمييا توصييي اللجنيية الدوليية
الترر مبا يلي:
مواصلة ختصيص متويو ٍ
كار لتنفيل االتفاق اليوطين بشيأن السيكك امليسيور
أ)
التكلفيية واتفيياق الش يراكة الوطنييية ملكاف يية التشييرد ح ي يتس ي تنفيييلألا تنفيييلا فعيياال عل ي
مستو الوالايت واألقاليم؛
)

اايدة االستثمارات يف املساكك امليسورة التكلفةك واعسكان االجتماعي؛

ج) مراجعة التشريعات القائمة ومشاري التشريعات يف الوالايت واألقاليم الي
هلا أثر قرد التشرد؛
) ختصيص ما يكفي مك املوارد املاليية والتنفييل الفعيال السيرتاتيجية اعسيكان
يف املنيياطق النائييية  )2٠1٦بغي ية معاجليية شاشيية الظييرور السييكنية للشييعوب األصييلية يف
املناطق النائية؛
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هر) توسييي نتيياق تييوفري اخلييدمات االجتماعييية يف املنيياطق النائييية واالمتنيياو عييك
إعادة توطن الشعوب األصلية يف أماكك أةر العتبارات جغرافية؛
خل) النظ يير يف تعليقي يي اللجن يية الع ييا رق ييم  )1991 4بش ييأن احل ييق يف الس ييكك
الالئق وتعليقها العا رقم  )199٧ ٧بشأن عمليات اعةالء القسريذ
احلق يف الص ة
 -43ع ررت للجنة رريف ع ر اجي ررا إزلء حماخل رريف للري ررام لد ررتز ا ةف ررذ لألر رريف للص ررح يف لل طة رريف
لجيباس ر ل ررج يف خل( رركان ج ررزا لض ر ق ر ا لجف ر ة  .2023-20١3فةر ن رريف ل ررذل  ،ال رزلل
للشع ل ج يف ،خلال ( ما ج لل ع ش ا لملةاطق للةاس يف ،لجره ميعرض للصرع اب للتس سر يف
للر ررال عج ررا جمم عرريف لر لملسشرتل ل (ا(ر يف لجصررحيف خلللتفاه رريف .خل كررتا للجنةرريف لإلعرتل عر
اجي ا إزلء حماخل يف خالا للتعا يف للصح يف لملراحيف ملجرمسي للجن ء للذ نيجر للاخللريف للررتا
إىل لتلدز لعاجليف طجبا لجرمسي للجن ء ،خل عت ع اجيره إزلء لا فرا لسرر اي حراال إ رذلء
للرةفي خللالنرحرراا مير هررسالء ل فرتل  .خل شررعت للجنةريف ابليجررق أ ضررا ن للررربانلس لملير ح جلعر فررع
ل(رحيااا للتعا ريف لشرتخلطا ميةرراسس لخربراا عراطي لملاراال فريرت إىل أ لريف ل اريف ،خلارا ز را لر
عم ق للشع ا ابل خلجيع لرعاطي لملااال ُعتض ن ع طجا للعالج لملا ن  2خل.)١2

 -44توصي اللجنة الدولة الترر مبضاعفة جهود ا الرامية إىل يقيق األ يدار الصي ية
احمل ييددة يف اسي يرتاتيجية سيييد الفج ييواتذ كم ييا توص ييي اللجن يية الدولييية الت ييرر تن ختص ييص
ما يكفيي ميك التموييو لللتية الصي ية الوطنيية للقبائيو األصيلية وسيكان جيمر مضييق تيور
للفي ييرتة 2٠23-2٠13ك مبي ييا يف ذلي ييك اايدة االسي ييتثمار يف ةي ييدمات الرعايي يية الص ي ي ية يف
املناطق النائيةك وإشرا الشيعوب األصيلية و ثليهيا ومنظميات اجملتمي امليدك يف تنفييل اخلتية
وتقييمهيياذ وتوصييي اللجنيية الدوليية الت يرر كييللك إبلغيياء ال ي انمج املتييوة وضييعه الةتبييار
تعاطي امللدرات واختاذ ةتوات فعالة لكفالة متكيك الالجةين وملتمسيي اللجيوء ميك ارسية
حقهم يف التمت تعل مستو كيك ميك الصي ةك مي الرتكييم بشيكو ةياص علي ةيدمات
الص ي ة العقليييةذ وتشييج اللجنيية الدوليية التييرر عل ي التعيياون م ي مفوض يية األمييم املت ييدة
السامية لشؤون الالجةن ومنظمية الصي ة العاملييةذ ويييو اللجنية الدولية التيرر إىل تعليقهيا
العا رقم  )2٠٠٠ 14بشأن احلق يف التمت تعل مستو ص ي ميكك بلوغهذ
الص ة العقلية
 -45س ر رراخلا للجنة ر رريف اج ر ررق إزلء للع ر ررا للكب ر ر ر ل ر ر ر ل ش ر رراا ذخلم لإلعاا ر ررا لإل الد ر رريف
أخل للةفسر يف للررذ رعررالج ن لررع نظررام للعاللرريف لجلةاس رريف ابعربررااه ضررحااي أخل جةرراة ،خلال (ر ما أفرتل
للشررع ل ررج يف .خل سرراخلا للجنةرريف اجررق ابل ر ن ل شرراا ذخلم لإلعاارريف للررذ عرررربخلن غ ر
لسهج لجمث ل ألام لداد كر أن رعتضر ل لالحرنراز إىل أجر غر حمرا لر خلن أن ك نر ل
اا أُ ة ل جبت يف .خل ساخلا للجنةيف اجق ،عالخلة عجة ذل  ،ن للعا ا ل للي لن لملرعجييف ابلصحيف
للعيج رريف ا للعا ررا ل ر لل ر الاي خلل اررال ا للاخللرريف للرررتا ر ررز للعررالج لإللزللرري ،مبررا ا ذل ر
للرعي ر لليسررتم خلللعررالج ابلصررالا للك تابس رريف .خل شررعت للجنةرريف ميبررال لليجررق ف مررا رعجررق اب ررت
للسررجع عجررة للصررحيف للعيج رريف للةرراج ع ر لحرنرراز ل طفررال ملرراة ط جرريف ا لتلدررز لعاجلرريف طجبررا
لجرمسي للجن ء لملا ن  2خل.)١2
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 -46ييييا اللجنيية علمييا ابعت يما الدوليية التييرر معاجليية وض ي األشييلاص ذوي اععاقيية
الليك يتعاملون م نظا العدالة اجلنائيةذ ويث اللجنية الدولية التيرر علي إعيادة النظير يف
هجهييا املتعلييق ابلص ي ة العقليييةك وضييمان االح يرتا التييا حلقييوق اعنسييان لألشييلاص ذوي
اععاقات اعدراكية أو النفسيةذ وتوصي اللجنة الدولة الترر مبا يلي:
معاجليية األسييباب اجللرييية لوجييود عييدد كبييري مييك األشييلاص ذوي اععاقييةك
أ)
وال سيييما مييك أف يراد الشييعوب األصييليةك الييليك يتعيياملون م ي نظييا العداليية اجلنائييية كض ي ااي
أو جناة؛
) إدةييال التغييريات التشيريعية والسياسيياتية الالاميية مييك أجييو إهيياء االحتجيياا
ألجو غري د ّدد لألشلاص ذوي اععاقة مك دون صدور حكم إدانة؛

ج) اختيياذ تييدابري فعاليية مييك أجييو إجييياد حلييول معيشييية بديلييةك وإعتيياء األولوييية
لبيةات العيش يف إطار اجملتمعات احمللية لألشلاص ذوي اععاقات اعدراكية أو النفسية؛
) إلغيياء ي ي التش يريعات ال ي قيييم التييدةو الت ي مييك دون املوافقيية احلييرة
واملسبقة واملسيتنرية لألشيلاص ذوي اععاقية املعنيينك وإلغياء اسيتعمال وسيائو تقيييد احلركية
احي يية وذات آاثر ال رجع يية فيه يياذ ويف ييلا الص ييددك
واعكي يراا علي ي اخلض ييوو لعالج ييات جر ّ
شج الدولة الترر عل أن ريةل يف االعتبار تقرير جلنة إحاالت الشؤون اجملتمعية التابعية
ت َّ
جمللس الشيوخ لعا  2٠13املعنون "التعقيم القسري أو غري التوعي للوي اععاقة"؛
هر) كفاليية حصييول ملتمسييي اللجييوء عل ي الرعاييية النفسييية املالئميية لألطفييال
واألسر ودعم إدماجهم يف اجملتم ذ
السمنة
 -47ساخلا للجنةيف اجق إزلء للعا لملرزل ا ل ل شاا للذ عان ن لر للسرمةيف ا للاخللريف
للرررتا  28ا لملاسرريف ل ر للبررال ) ،خلال ( ر ما ا لملةرراطق للةاس رريف خلا أخل(ررا للشررع ل ررج يف
خلللةسرراء لر للفئررا ذل للرراخ لملررةافض .خل شررعت للجنةرريف ابليجررق أ ضررا إزلء ل(ررر الك ل غذ رريف
غر للصررح يف خلل غذ رريف لملصررةعيف ميصر اة دبر ة ،خلهر لررا سر ا زل ررا ل لرتلض غر لملعا رريف ،للر
س ت ميص اة غ لرةا(بيف عجة للفئا ذل للاخ لملةافض لملا ن  ١١خل.)١2
 -48توص ييي اللجن يية الدول يية الت ييرر مبض يياعفة جهود ييا الرامي يية إىل مكاف يية الس ييمنةك
وال سيما يف املناطق النائية ويف أوساط الشيعوب األصيلية والنسياء ميك الفةيات ذات اليدةو
امليينلف ذ و ييي توصيييها أيضييا ابختيياذ إج يراءات ي يد مييك اسييتهال األطعميية غييري الص ي ية
واملشروابت احللوةك والنظر يف اعتمياد ليوائح تنظيميية صيارمة بشيأن تسيويق يلا املنتجياتك
م توفري فيرص أفضيو لل صيول علي الوجبيات الصي يةذ ويييو اللجنية الدولية التيرر إىل
تعليقها العا رقم  )1999 12بشأن احلق يف الغلاء الكايفذ
حاملو صفات اجلنسن
 -49سرراخلا للجنةرريف اجررق إزلء إخضررا أطفررال لر حررالجي ررفا لجلةسر لعمج ررا جتلح رريف
خللراخال طب يف لبكتة اب أن رمكة ل ل إميالء لمل لفييف للكالجيف خللملسرة ة لملا ة .)١2
GE.17-11585

13

E/C.12/AUS/CO/5

 -50توصييي اللجنيية الدوليية التييرر تن تييدر وتنفييل التوصيييات الييواردة يف تقرييير جلنيية
إحيياالت الشييؤون اجملتمعييية التابعيية جمللييس الشيييوخ لعييا  2٠13بعنييوان "التعقيييم القسييري أو
غري التوعي حلاملي صفات اجلنسن يف أسرتاليا"ذ
احلق يف التعليم
 -5١شررعت للجنةرريف ابليجررق إزلء اجرريف مي رتللس للرعج ر لملبكررت لملالسمرريف ياف را لجشررع ل ررج يف،
خا رريف ا لملةرراطق للةاس رريف .خل شررعت للجنةرريف ابليجررق أ ضررا إزلء لخنفرراض للرحصر للرعج مرري طفررال
للش ررع ل ررج يف ا مج ررع لملتلح ر للاال( ر يف ،خل ن نس رربيف لحلض ر ا ا لمل ررالا ي ر ا لملة رراطق
للةاس رريف .خلاغ ر لملعج لررا لل ر اررال ا لل فررا ،فررعن للجنةرريف شررعت ابليجررق ن عررا ل ل ر ل طفررال
لجرمس رري للجن ر ر ء لل ررذ نيج ررر للاخلل رريف للر ررتا إىل انخلاخل هر ر ا حي ي رريف ل ل ررت غر ر لجرحي ر ر
ابملالا لمل ل  2خل ١3خل.)١4
 -52توصي اللجنية الدولية التيرر مبواصيلة تنفييل اسيرتاتيجية تعمييم احلضيور املدرسيي يف
املنياطق النائييية واتفيياق الشيراكة الوطنيية بشييأن إةحيية حصييول اجلميي علي التعليييم يف مرحليية
التفولة املبكرةك م الرتكيم بوجه ةاص علي أطفيال الشيعوب األصيليةذ كميا توصيي اللجنية
الدولية التييرر تن تعتميد هجيا مالئميا ثقافيييا إااء بيرامج التفوليية املبكيرة يف املنيياطق النائيييةك
وضمان املشاركة الفعلية للشعوب األصلية املعنية يف وض السياسات وال امج ذات الصيلة
وتنفيل ا وتقييمهاذ ويث اللجنية الدولية التيرر علي اختياذ تيدابري فعالية لضيمان متتي يي
األطفييال الالجةيين وملتمسييي اللجييوء املوجييوديك يف إقليمهييا أو اخلاضييعن لواليتهييا ابحلييق يف
التعليمك مك دون أي متييم أو مضايقةذ
 -53خل شعت للجنةيف ابليجق إزلء عام لإلنصاا ا للرم ر لحلكر لي لجمرالا  ،لرا رس م إىل
شك ل أشكال للفص ا اررا للرعجر  ،عرا ا ظج را لملرالا للعالريف لر نيرص ا للرم ر
خل عرمررا ف رره ل لء ل دررا ي لعرمررا ل شررا ال عجررة خ ر ل (ررتة ،خله ر لررا ررس م أ ضررا إىل تدررز
للرال لدتخلل خللمل مش ا لملالا للعاليف لل عا نيصا ا للرم لمل ل  2خل ١3خل.)١4
 -54وتعييرب اللجنيية عييك تقييدير ا للمعلومييات ال ي قييدميف أثنيياء احلييوار بشييأن اسييتعداد
الدولة الترر لدراسة وتنفيل التوصيات املقدمة يف استعراض متويو التعليم املدرسييك أي ميا
يسي ييم بدراسي يية غونسي ييكي االستعراضي ييية لعي ييا )2٠11ذ وتوصي ييي اللجني ييةك عل ي ي وجي ييه
اخلص ييوصك تن تس ييتند اس ييتثمارات الدول يية الت ييرر يف امل ييدار إىل احتياج ييات الت ييالبك
ويقيقييا هلييلا الغايييةك تشييج اللجنيية الدوليية التييرر علي أن تنشيية يةيية ةي اء وطنييية معنييية
بتييوفري املييوارد للمييدار ك عل ي ييو مييا أوصيييف بييه دراسيية غونسييكي االستعراضيييةذ وتشييج
اللجنيية الدوليية التييرر عل ي تضييمن تقرير ييا الييدوري املقبييو معلومييات عييك التقييد احملييرا يف
تنفيل التوصيات الواردة يف دراسة غونسكي االستعراضيةذ
التعليم الشامو للجمي
 -55الحا للجنةيف لع للريا ت أن مج ع لل الاي لليضاس يف ا لل الاي خلل اال اا خلضعت
( ا(ررا رراع اا(ررا للرعج ر للشررال  ،لكة ررا شررعت ابليجررق ن للعا ررا ل ر ل طفررال ذخلم
لإلعاايف ع ن ا لل لاع ا لالا خا يف لمل ل  2خل ١3خل.)١4
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 -56توصي اللجنية الدولية التيرر ابختياذ ةتيوات فعالية لضيمان حصيول األطفيال ذوي
اععاق ييةك مب ييك ف يييهم ذوو اععاق ييات اعدراكي ييةك علي ي التعل يييم الش ييامو للجميي ي ذ ويف ييلا
يج الدوليية التييرر عل ي تنفيييل تقرييير عييا  2٠1٦الصييادر عييك جلنيية إحيياالت
الصييددك تشي َّ
شؤون التعليم والتوظييف بعنيوان "احلصيول علي التعلييم احلقيقيي :آاثر السياسيات والتموييو
والثقافة عل التالب ذوي اععاقة"ذ
لغات الشعوب األصلية
 -57حت ا للجنةريف عجمرا ابلررزلم للاخللريف للررتا ابلرعرا للثيراا عجرة للةحر لملبر أ ةراء لحلر لا،
خلميررر ت لإلطرراا للر طا لج ررا للسرركان ل ررج خل(رركان جررزا لضر ق ر ا ي ا عررام .20١5
خللر ررع ذل ر ر  ،ال ر رزلل للجنةر رريف شر ررعت ابليجر ررق ن للكث ر ر ل ر ر ل ر ررا للشر ررع ل ر ررج يف ل ر ررا ة
ابالنيتلض خل نه ال ُسراام إال نصف ل ا للشع ل ج يف لملا ة .)١5

 -58توصييي اللجنيية الدوليية التييرر بتكثيييف جهود ييا الرامييية إىل تعميييم لغييات الشييعوب
األصلية واحلفاط عليهاك بسيبو منهيا التنفييل الفعيال لالطيار امليلكور أعيالاك واختياذ ممييد ميك
اخلتوات للتأكد مك أن لغات الشيعوب األصيلية تيدر يف امليدار بصيورة منهجيية ضيور
كبري ألطفال الشعوب األصليةذ

دال -توصيات أةر
 -59تشييج اللجنيية الدوليية التييرر علي النظيير يف التصييديق علي ال وتوكييول االةتييياري
املل ق ابلعهد الدوب اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةذ
 -60وتوصييي اللجنيية الدوليية التييرر ابلنظيير يف التصييديق عل ي االتفاقييية الدولييية حلماييية
حقوق ي العمال املهاجريك وأفراد أسر م واالتفاقيية الدوليية حلمايية يي األشيلاص ميك
االةتفاء القسريذ
 -6١وتوصي اللجنة الدولة الترر تن تراعيي التماما يا مبوجيب العهيد مراعياة ةمية وتن
تكفو التمت الكامو ابحلقوق املكرسة فييه عنيد تنفييل ةتية التنميية املسيتدامة لعيا 2٠3٠
علي الصييعيد الييوطينك مبسيياعدة وتعيياون دولييين عنييد اللييمو ذ وستيسيير الدوليية التييرر يقيييق
أ ييدار التنمييية املسييتدامة إىل حييد كبييري إذا مييا أنشييأت آليييات مسييتقلة لرصييد التقييد احملييرا
وعامل يييف املس ييتفيديك م ييك الي ي امج احلكومي يية بوص ييفهم أصي ي اب حق ييوق ميك يينهم املتالب يية
ابس ييت قاقاتذ وم ييك ش ييأن تنفي ييل أ ييدار التنمي يية املس ييتدامة علي ي أس ييا مب ييادمل املش يياركة
واملساءلة وعد التمييم أن يضمك عد استبعاد أحدذ
 -62وتوصي اللجنية الدولية التيرر ابختياذ ةتيوات للعميو تيدرجييا علي وضي مؤشيرات
مناسييبة وتتبيقهييا بشييأن إعمييال احلقييوق االقتصييادية واالجتماعييية والثقافييية بغييية تيسييري تقييييم
التقيد الييلي ييراا الدوليية التيرر يف االمتثييال اللتماما يا مبوجييب العهيد قيياا تليف شيرائح
السكانذ ويف لا السياقك ييو اللجنة الدولة الترر إىل لة أمور منها اعطار املفيا يمي
واملنهجييي بشييأن مؤش يرات حقييوق اعنسييان الييلي وضييعته مفوضييية األمييم املت ييدة السييامية
حلقوق اعنسان انظر الوثيقة )HRI/MC/2008/3ذ
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 -63وتتلييب اللجنيية إىل الدوليية التييرر أن تنشيير ييلا املالحظييات اخلتامييية عل ي نتيياق
واسي ي وعلي ي يي ي مس ييتوايت اجملتمي ي ك مب ييا يف ذل ييك علي ي املس ييتو االي ييادي ومس ييتوايت
الي ييوالايت واألقي يياليمك وال سي يييما يف صي ييفور ال ملي ييانين واملي ييوظفن العمي ييومين والسي ييلتات
القضييائيةك وأن تتل ي اللجنييةك يف تقرير ييا الييدوري املقبييوك عل ي اعج يراءات املتلييلة لتنفيييل
لا املالحظاتذ وتشج اللجنة الدولة الترر أيضا عل إشيرا اللجنية األسيرتالية حلقيوق
اعنسان ومنظمات اجملتم املدك وغري ا مك أعضاء اجملتم املدك يف متابعة لا املالحظات
اخلتامية ويف عملية التشاور عل الصعيد الوطين قبو تقدد تقرير ا الدوري املقبوذ
 -64ووفقا لالجراء املتعلق مبتابعة املالحظيات اخلتاميية الي اعتميد ا اللجنيةك يتليب إىل
الدولة الترر أن تقد ك يف غضون  18شهرا مك اعتماد لا املالحظيات اخلتامييةك معلوميات
عك تنفيل توصيات اللجنة الواردة يف الفقرات  1٦ب) و 18ب) و 32إ) أعالاذ
 -65وتتلييب اللجنيية إىل الدوليية التييرر أن تقي ّد تقرير ييا الييدوري السيياد والييلي تعي ّدا
وفقييا للمبييادمل التوجيهييية لتقييدد التقيياريرك ال ي اعتمييد ا اللجنيية يف عييا  2٠٠8الوثيقيية
)E/C.12/2008/2ك يف موعييد أقصيياا  3٠حميران/يونيييه 2٠22ذ وابعضييافة إىل ذلييكك تييدعو
اللجنيية الدوليية التييرر إىل يييديث وثيقتهييا األساسييية املوحييدة وفقييا للمبييادمل التوجيهييية
املنسقة لتقدد التقارير مبوجب املعا يدات الدوليية حلقيوق اعنسيان HRI/GEN/2/Rev.6ك
الفصو األول)ذ
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