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اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس

ألسرتاليا*

 -١نظرت اللجنة يف التقرير الدوري السادس ألسرتاليا ( )CCPR/C/AUS/6يف جلستيها 34١8
و( 34١9انظر ر ر ر ررر  CCPR/C/SR.3418و )3419املعق ر ر ر ر ر د ي ر ر ر ر ر  ١8و ١9ش ر ر ر ر رري األو
أكتر ر ر  .20١7واعتم رردت املالحظ ررات اخلتا ي ررة التالي ررة يف جلس ررتيها  3442و ،3444املعقر ر د
ي  3و 6شري الثاين ن فمرب .20١7

ألف -مقدمة
رح ررل اللجن ررة تق ررد أس ررتاليا قريرس ررا ال رردوري الس ررادس ،و ك ررا ت ر راً ،ر ررال
-2
اإلجراء املبسط لتقرد التقرارير رداً علر ااممرة املسرامل السرا قة لتقرد التقرارير الر أعردت يف طرار
س رراا اإلج رراء ( .)CCPR/C/AUS/Q/6و ع ررر ع ر ق ررديرسا لفرص ررة جتدي ررد ح ارس ررا البن رراء ر وف ررد
الدولرة الرررب شر التردا ت املتخرراا رال الفررتا املشرم لة تلتقريررر لتنفيرا أح را العهرد .و شر ر
الدولة الررب عل الردود الشف ية ال اد ها ال فد وعل املعل ات الت ميلية املقد ة ليها كتا ةً.

ابء -اجلوانب اإلجيابية
شيد اللجنة تلدولة الررب عل التزا ها تلتصديق عل الربو ك اال تياري ال فاايرة
-3
ناسضة التعايل وغته ضرو املعا لة أو العق ة القاسية أو الال نسانية أو املهينرة .و رحرل
تلتدا ت التالية ال اختاهتا الدولة الررب:
اعتمراد اران (الراا رة الربملانيرة علر ) حقر ا اإلنسرا لعرا  20١١الراي يلررز
(أ)
إبصدار يا افق حق ا اإلنسا تلنسبة جلمير شراري القر ان والصر ت التشرريعية الر
مي رفضها ،و نشاء اللجنة الربملانية املشرتكة املعنية حبق ا اإلنسا ؛
( )
أساس الس ؛
__________

*

نشاء الراصد املستقل للتشريعات األ نية ال طنية واملف ض املعر تلتمييرز علر

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا  ١6( ١2١شري األو أكت ر  ١0 -شري الثاين ن فمرب .)20١7
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(ج) نشرراء يليررة وطنيررة داممررة اق ر ا اإلنسررا ر أجررل عزيررز اال ررا يف عررداد
التقارير ع حق ا اإلنسا ؛
(د) التعديالت املد لة عا  20١3علر اران التمييرز اجلنسر لعرا  ١984الر
حتظر التمييز عل أساس امليل اجلنس واهل ية اجلنسانية ومحل صفات اجلنس ؛
(س) اعتمراد اا
اجلن يف مت ز ي ليه .20١3

رة األسررتالية املبرادو الت جيهيررة املتعلقرة تالعررتاب تجلرن ونر

 -4و رحل اللجنة أيضاً تنضما الدولرة الرررب ا الربو كر اال تيراري ال فاايرة حقر ا
األشخاص ذوي اإلعااة ،يف  2١ي أغسر .2009

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
مكانة العهد يف النظام القانوين احمللي
 -٥حتريط اللجنررة علمراً مب اررا الدولرة الررررب القامررل ا القر ان االيررة القاممرة متثررل نفيررااً
المم راً ألح ررا العهررد ،ل نهررا الحررا أنرره ال رزا سنررات ات ررات يف عمررا ااق ر ا ال ر اردا يف
العهد .ولالك ال رزا اللجنرة شرعر تلقلرق زاء عرد وجر د شرريعات شرا لة لردنيها .ويف حر
عرتب اللجنة تجله د املباولة لت فت دريل يف نيا حق ا اإلنسا للقضاا وااا وامل ظف
العم ي  ،حسل اااجة ،فإهنا شعر تلقلق زاء التقارير الر شرت ا ودوديرة الر ع تلعهرد
يف صف ب ظف الدولة ،وسر را مي ر  ،ذا انضراب ا عرد دراج العهرد يف القران االر ،
أ يؤار سلباً عل التنفيا الفعا للعهد عل الصعيد اال (املادا .)2
 -6تكرررر اللجنررة توصرريتها انظررر  ،CCPR/C/AUS/CO/5الفقررر  )٨أبنرري يني رري للدولررة
الطرف أن تعتمد تشريعات احتادية شاملة تكون إنفاذاً قانونياً كامالً جلمير أحكرام العهرد يف
مجي ر الررووات والرردوائر الق ررائية ويني رري ررا أي راً أن تكثررف جهود ررا الراميررة إء إذكرراء
الرروعي ابلعهررد وكفالررة إرحررة ترردريب عرراص عل ر العهررد للق ررا واحملررام واملرردع العررام
وموظفي إنفاذ القانون واملوظف العمومي عل مستوى الووات واألقاليم وملوظفي ا جرر
عل املستوى اوحتادي
التحفظات
-7
و20

الحا اللجنة أ الدولة الرررب ال رزا تمسرك تحفظاهترا علر املر اد  ١0و)6(١4
العهد و عتربسا ربرا (املادا .)2

 -8يني رري للدولررة الطرررف أن تسررتعرو بةررور دوريررة م ر رات سرركها ،إن وج ردت،
بتحفظاهتا عل املواد  ١٠و )٦ ١٤و ٢٠من العهد يف أفق سحيها
اآلراء املقدمة مبوجب ال وتوكول اوعتياري
 -9يف ح ر شررت اللجنررة ا ضرري الدولررة الررررب اهنررا ر االعتبررار ال اجررل ،وحبس ر
نيررة ،لر راء الر اعتمرردهتا اللجنررة ،و عتربسررا ؤش ررات اينمررة علر نررراا وطبيعررة التزا اهتررا مب جررل
العهررد ،و نفرراسا حيثمررا كررا ذلررك ناسررباً ،فإهنررا ال رزا شررعر تلقلررق (انظررر ،CCPR/C/AUS/CO/5
الفقررا  )١0زاء فراا الدولررة الرررب املت ررر يف نفيررا يرامهرا .و شرت اللجنررة ا افهرا الراسر ،
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املب ر يف عليقهررا العررا راررم  )2008(33ش ر التزا ررات الرردو األط رراب مب جررل الربو ك ر
اال تياري امللحق تلعهد الدو اخلاص تاق ا املدنية والسياسرية ،ا يراءسرا نرر ي علر عر
السمات الرميسية للقرار القضام ومتثل رأايً ااطعاً ذا حجية صادراً عر اهليةرة املنشر ا مب جرل العهرد
نفسرره وامل لفررة ر ي ر الرردو األط رراب تفسررت أح ا رره .وتلتررا  ،عترررب اللجنررة ربيررق س رربل
االنتصاب املبينة يف يرامها جزءاً سا اً التزا ات الردو األطرراب مب جرل املرادا  )3(2ر العهرد
ومب جل الربو ك اال تياري (املادا .)2
 -١0يني ري للدولررة الطررف أن تنفرذ مجير اآلراء املعلقررة الرت اعتمرردهتا اللجنرة علر وجرري
فعرال عنردما يانتهر ،العهرد،
السرعة وبةور كاملة ل مان حرق ال رحاا يف سريين انتةراف ع
وفقاً للماد  )3 ٢مني
حيص التشريعات اوحتادية للتأكد من توافقها م حقوق اإلنسان
 -١١يف ح عر اللجنة ع قديرسا إلنشاء اللجنة الربملانيرة املشررتكة املعنيرة حبقر ا اإلنسرا
لتمحيص شاري الق ان تية ضما افقها املعاسردات الدوليرة اقر ا اإلنسرا  ،مبرا يف ذلرك
شاري الق ان ُعتمرد أحيرا ً ابرل انتهراء اللجنرة الربملانيرة املشررتكة ر
العهد ،يساورسا القلق ل
استعراضرها ،و زاء التقرارير الر تحردن عر التشر يك يف ن عيرة عر يررا ت الت افرق ،علر الرررغم
املبادو الت جيهية الصادرا ع املدع العا واللجنة الربملانية املشرتكة (املادا .)2
 -١2يني ي للدولة الطرف أن تعزز عمليات التمحيص التشرريعي ب يرة ارمان عردم اعتمراد
مشاري القوان قين اونتهاء من استعراو حقيقي ومستنري ملدى توافقها م العهد
اللجنة األسرتالية حلقوق اإلنسان
 -١3شعر اللجنة تلقلق زاء التقارير الر اردا شر وراوالت عر كبرار السياسري قر ي
صرردااية عمررل اللجنررة األس ررتالية اق ر ا اإلنسررا سرربل اررد هترردد اسررتقالليتها والتقرردير الرراي
حتظ ه لدى عا ة اجلمه ر .و شت اللجنة أيضاً ا التخفيضرات الر طالري يزانيرة اللجنرة يف
السن ات األ تا ،و رحل ت كيرد الدولرة الرررب أ سراه التخفيضرات ؤاترة وأ يزانيرة اللجنرة
ستع د ا ست اسا السا ق (املادا .)2
 -١4يني رري للدولررة الطرررف أن تن ر عررن اارراذ أي إج رراءات أو ترردابري نكررن أن تقرروو
اسررتقالل اللجنررة األس ررتالية حلقرروق اإلنسرران ،وتسررع إء تنفيررذ عزمهررا عل ر إعرراد ميزانيررة
اللجنة إء ما كانت عليي ،وامان وين كاف للجنرة مرن أجرن مواصرلة اوارطالي بوويتهرا
عل حنو فعال
تدابري مكافحة اإلر اب
 -١٥يف ح عرتب اللجنة حباجة الدولة الرررب ا اختراذ ردا ت للتصردي خلررر اإلرسرا ،
ويف ح ر حت رريط علم راً تلض ررما ت القامم ررة ل فال ررة اح ررتا ااق ر ا واا ررايت األساس ررية ،ش ررعر
تلقلق ذلك زاء العجلة ال اعتمردت ارا عر التردا ت ،و زاء ردى ضررورا و ناسرل عر
الصالحيات يف نيا افحة اإلرسا  ،مبا يف ذلك صالحيات صدار أوا ر املراابة ،والت ايا،
والتفتيش ،واملصادرا ،وأوا رر االسرتج ا واالحتجراز ،وأنظمرة أوا رر االحتجراز ال ارام والالحرق
لصرردور األح ررا  ،وجررامم قاملنرراطق املعلر حظرسرراق ،وسررحل اجلنسررية .ويف حر رحررل اللجنررة
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الي ررة الراص ررد املس ررتقل للتش ر رريعات األ ني ررة ال طني ررة املتمثل ررة يف اس ررتعراض ش ر رريعات افح ررة
اإلرسررا  ،شررعر تلقلررق ر عررد اخترراذ الدولررة الررررب يف املاض ر جرراءات يف ال ارري املناسررل
ش عدد ر الت صريات الر ارد ها الراصرد ا نيلر اا رات األسررتالية ،و ر احهرا يف
ال اا ر رررا تني ررة ترردا ت ر ابي ررل أوا ررر املرااب ررة وأوا ررر االحتجرراز ال ا ررام  ،و حالتهررا ا ج ل ررة
جديرردا ر االستعراضررات ر جانررل الراصررد واللجنررة الربملانيررة املشرررتكة املعنيررة تالسررتخبارات
واأل ر  .ويف ح ر شررت اللجنررة ا ضرري الدولررة الررررب ا ال ثررت ر الصررالحيات املقررررا
مل سررتخد  ،أو مل سررتخد ال دراً وكمررالذ أ ررت ،يسرراورسا القلررق ر رررر أ صررب رردا ت
الر ارو لك ،رور ال اي ،ااعدا ال استثناءً (امل اد  ،2و ،9و ،١0و ،١2و ،١7و.)26
 -١6يني ي للدولة الطرف إجراء استعراو شامن ومستمر لقوانينها وسياساهتا وممارسراهتا
الرا نة ملكافحة اإلر اب لكفالة اومتثال التام للعهد ،وو سريما عرن طريرق ارمان كرون أيرة
قيررود تفرررو عل ر حقرروق اإلنسرران ألا رراو األمررن القررومي ارردم أ رردافاً حكوميررة مشررروعة
وكوهنا ارورية ومتناسية م تل ،األ داف املشروعة وعااعة لل رماتت املناسرية وعرالو
عل ذل ،،يني ي ا أن تعمن بعناية عل اااذ إجراءات بشأن نتائج تل ،اوستعرااات

التشريعات الشاملة ملكافحة التمييز
 -١7يساور اللجنة القلق زاء عد افر اامايرة املباشررا ر التمييرز علر أسراس الردي علر
الصعيد االحتادي ،و كاني شت ا أ حتقيقاً رملانياً جيري عل اد وساا ش حالرة حرق
اإلنسررا يف حري ررة الرردي أو املعتق ررد .ويسرراور اللجن ررة القلررق أيض راً ش ر التق ررارير ال ر اردا ش ر
اا اجز ال حت دو ال ص ا سبل االنتصاب الفعالة التمييز ،مبا يف ذلك حتديرد أجرل
قد الش اوى يف  6أشهر ،وار فا لفة الدعاوى القضامية ،و لزا ع أصحا الش اوى
تلتماس اإلذ تقد رالباهتم ا اا مة (املادات  2و.)26
 -١8يني ي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري ،مبا يف ذل ،النظر يف توحيرد أحكرام مكافحرة
التمييز املوجرود يف قرانون احترادي شرامن ،ل رمان مايرة مواروعية وإجرائيرة مناسرية وفعالرة
من مجي أشكال التمييز القائم عل مجي األسس احملظور  ،مبا فيها الدين ،والتمييز املتعدد
اجلوانب ،وكذل ،إمكانية الوصول إء سين انتةاف فعالة ومناسية جلمي احاا التمييز
العنةرية وعطاب الكرا ية
 -١9يسرراور اللجن ررة القلررق زاء ررا يل ر ( :أ) التق ررارير املتعلقررة تلتميي ررز عل ر أس رراس االنتم رراء
اإلا ر أو العرا ر أو الثق ررايف أو ال رردي  ،ر اس ررتهداب امله رراجري املنح رردري ر ل رردا أفريقي ررة
ص ر را اصررة تلتمييررز والتنمرريط العرا ر ؛ و( ) االعتررداءات عل ر أ رراك العبررادا وعل ر األف رراد
الرراي برردو علرريهم عال ررات الترردي أو الرراي يعتقررد أهنررم ينتم ر ا دير عينرره ،ثررل املسررلم
افحة التشهت
واليه د والسي ؛ و(ج) ا حتداي عنه التقارير أوجه عد ا ساا يف ا ان
يف خمتلا ال الايت واألااليم (امل اد  ،2و ،7و ،١8و ،20و.)26
 -20يني ي للدولة الطرف زاد جهود را ،مرن عرالل أنشرطة إنفراذ القرانون والتوعيرة كليهمرا،
م ررن أج ررن مكافح ررة التميي ررز العنة ررري وعط رراب الكرا ي ررة والتحر رري علر ر التميي ررز أو العن ررف
ألسياب عرقية أو إثنيرة أو دينيرة ،وفقراً للمرادت  ١9و ٢٠مرن العهرد وتعليرق اللجنرة العرام
رقم  )٢٠١١ 3٤بشأن حريرة الررأي وحريرة التعيرري ويني ري فيمرا يني ري را القيرام مبرا يلري:
أ) تعزيز ميادرات التموين والدعم الرامية إء تعزيز التسامح إزاء التنروي وإء مكافحرة العنةررية
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و ب) ترروفري املزيررد مررن الترردريب للمرروظف املكلف ر إبنفرراذ القررانون والق ررا واملرردع العررام
بشأن تعزيز التنوي العرقي واإلثين والديين وبشرأن عردم جرواز التنمريع العنةرري و ت) التحقيرق
الرردقيق يف جررائم الكرا يررة ،ومقااررا اجلنررا املشررتيي فرريهم عنررد اوقت رراء ومعرراقيتهم ،يف حالررة
إدانتهم ،وتوفري سين اونتةاف املالئمة لل حاا و د) امان وجود تدابري مالئمة للتةردي
حل رراوت التحر رري علر ر التميي ررز أو العن ررف علر ر أس ررس عرقي ررة أو إثني ررة أو ديني ررة ،يف مجير ر
الووات واألقاليم
العنف ا عد املرأ  ،مبا فيي العنف املنزيل

 -2١يف ح رحل اللجنة مبختلا التدا ت املتخاا للتصدي للعنا ضد املرأا ،مبا يف ذلرك
اخلر ررة ال طني ررة للح ررد ر ر العن ررا ض ررد املر ررأا وأطفاهل ررا للف رررتا  2022-20١0و ش رررو وا ررا
العنا ،ال زا شعر تلقلق (انظر  ،CCPR/C/AUS/CO/5الفقرا  )١7استمرار سراا العنرا
واستمرار أارره غرت املتناسرل علر نسراء الشرع األصرلية والنسراء ذوات اإلعاارة .و شرت اللجنرة
ا ان بررا اللجنررة األس ررتالية إلصررالى الق ر ان عل ر راجعررة ارران األسرررا لعررا  ١97٥نررا
ش رري األو أكت ر ر  20١7و ا أهنررا سررتتناو فيمررا سررتتناوله العنررا األسررري و سرراءا عا لررة
األطفا (امل اد  ،2و ،3و ،7و.)26
 -22يني ي للدولة الطرف أن تعزز جهود ا من أجن من مجي أشكال العنف اد املرأ
ومكافحتها ،بطرق منها ما يلي:
(أ)

امان مج اليياتت بشأن العنف املنزيل يف مجي الووات الق ائية

( ) تعزيز التدابري الوقائية وكفالرة تنفيرذ ا الفعرال ،مبرا يف ذلر ،تلر ،الرت رول
من عالل برتمج السالمة والرفاه وسرتاتيجية النهوو ابلشعوب األصلية ،وإنشاء آليرة فعالرة
لتشجي اإلبالغ عن حاوت العنف املنزيل
ك ال حاا من احلةول عل املساعد القانونية والطيية والنفسية ومن
(ج)
الوصول إء مالجئ كافية ومأمونة وممولة ويالً مالئماً

(د) حتس عدمات الدعم للنسراء ذوات اإلعاقرة اللرواي يقعرن ارحاا للعنرف
املنزيل ،مبا يف ذل ،عن طريق تنفيذ التوصيات ذات الةلة املقدمة من مشروي وقف العنف
(س) امان التحقيق الشرامن يف حراوت العنرف املنرزيل ومقاارا اجلنرا ومعراقيتهم،
يف حال إدانتهم ،ابلعقوابت املناسية ،وإرحة اسيان انتةاف ووسائن ماية فعال لل حاا
التعقيم اري العالجي لألشخاص ذوي اإلعاقة
 -23ينمررا الحررا اللجنررة أ جلنررة نيل ر الشرري ع الداممررة املعنيررة تلشررؤو ا تمعيررة أوصرري ،يف
قرير التحقيق الاي أجر ه يف مت ز ي ليه  ،20١3تاد ممارسة عقريم األشرخاص ألسربا نفسرية
اجتماعية و عزيز الضما ت ضد س ء املعا لرة ،ال يرزا يسراورسا القلرق زاء ردى افرق ممارسرة التعقريم
غ ررت العالج ر القس ررري للنس رراء والفتي ررات ذوات اإلعاا ررة الاسني ررة و أو اإلدراكي ررة ر أح ررا العه ررد،
وال سيما لك املتعلقة حبظر املعا لة القاسية والال نسانية واملهينة ،واارق يف اخلص صرية ،واملسراواا أ را
القان (امل اد  ،2و ،7و ،١7و ،24و.)26
 -24يني رري للدول ررة الط رررف أن تل رري ممارس ررة التعق رريم ا ررري العالج رري القس ررري للنس رراء
والفتيات ذوات اإلعاقة الذ نية و/أو اإلدراكية
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حالة املين اجلنسي وا وية اجلنسانية ومن صفة اجلنس
ضررا الرض ر واألطفررا الرراي ي لرردو حررا ل لصررفات
 -2٥يسرراور اللجنررة القلررق ش ر
اجلنس أحيا ً لتد الت طبية ال رجعة فيها و قحمية ألغراض ختصيص ن اجلن  ،وس ق
غالباً عل الق الل النمريرة ألدوار اجلنسر وجتررى ابرل أ يصرب األطفرا املعنير ارادري علر
قد افقة حرا و ستنتا (امل اد  ،3و ،7و ،9و ،١7و ،24و.)26
 -26يني ري للدولرة الطررف أن ترويل اوعتيرار الواجرب لتوصريات جلنرة ولرس الشريو الدائمرة
املعنيررة ابلشرراون ايتمعيررة املقدمررة يف تقريررر التحقيررق املتعلررق ابلتعقرريم اررري الطرروعي أو القسررري
لألشررخاص حرراملي صررفات اجلنس ر الررذي أجررري عررام  ،٢٠١3والسررري يف ا رراه وا ر حررد
للعالت الطيب الذي و رجعة فيي ،وو سريما اجلراحرة ،للرار واألطفرال حراملي صرفات اجلنسر
الرذين يةرريحوا بعرد قررادرين علر إعطراء املوافقررة احلرر واملسررتنري  ،مررا تكرن ررذه اإلجرراءات
تشكن ارور طيية مطلقة
 -27و شت اللجنة ا أنه يلز ذ و مة األسرا أجرل املرحلرة الثانيرة ر العرالج تهلر ر ت
ال خيض هلا الشبا الاي ي شا التشخيص أهنم فرو نر جنسرهم .ويسراور اللجنرة القلرق
ر أ حرراالت التر ت والت رراليا املر برررة تاصر علر ذ اا مررة اررد ختررل نجرراى سرراا العررالج
تهلر ر ت واررد تسرربل لاف رراد املعني ر يف أذى النفس ر  ،و رحررل تسررتعداد الدولررة الررررب إلعررادا
النظ ررر يف دور و م ررة األس رررا يف س رراه املس ررامل .و ش ررعر اللجن ررة تلقل ررق أيضر راً ر ر أ عظ ررم ال رردو
واألارراليم لررز تررايري اهل يررة اجلنسررانية تخلض ر لعررالج جراح ر أو ط ر وأ ي ن ر ا غررت تررزوج
كشر سبق لتتيت السجل القان ين جلنسهم يف ال تمق األساسية (امل اد  ،7و ،١7و.)26
 -28يني ي للدولة الطرف القيام مبا يلي:
(أ)
النظر يف سين تسري الوصول إء املرحلة الثانية من عرالت مرن يعرانون نفروراً
من نوي جنسهم اب رموتت ،مبا يف ذل ،عن طريق إل اء ارور احلةول عل إذن من احملكمة
يف حاوت وجود اتفاق و عالف فيي ب الوالدين أو األوصياء والطفن املعين والفريرق الطريب،
ما دام العالت يقدم وفقاً للميادئ التوجيهية الطيية ومعايري الرعاية ذات الةلة
( ) اااذ التدابري الالزمة إلل اء شرطي اجلراحرة واحلالرة الزواجيرة لت يرري اجلرنس
يف شهادات امليالد والوفا والزوات ،م أعذ آراء اللجنرة يف الريالغ رقرم ،٢٠١٢/٢١7٢
ت اد أسرتاليا ،يف اوعتيار
 -29ويساور اللجنرة القلرق ر ااظرر الصرري لرزواج ثلير اجلرن يف اران الرزواج لعرا ،١96١
ممررا يسررفر ع ر عا لررة متييزيررة لررازواج ثلي ر اجلررن  ،مبررا يف ذلررك يف األ ر ر املتعلقررة رررالا األزواج
الرراي زوج ر ا يف اخلررارج .ويف ح ر الحررا اللجنررة أ الدولررة الررررب جتررري حالي راً دراسررة استقصررامية
ريديررة ط عيررة غررت لز ررة شر ضررفاء الرررا القرران ين علر زواج ثلير اجلررن  ،رررى أ اللج ر ء ا
اسررترالعات ال ررأي العررا لتيسررت التقيررد تاق ر ا املنص ر ص عليهررا يف العهررد ش ر ل عررا  ،و سرراواا
نيم عات األاليات وعد التمييرز ضردسا صرفة اصرة ،أسرل غرت قبر يف صرن القررار أل سراا
النهج اد يزيد خماطر هتميش أفراد نيم عات األاليات ووصمهم (املادات  ١7و.)26
 -30يني ي للدولرة الطررف أن ترنقح قوانينهرا ،مبرا يف ذلر ،قرانون الرزوات ،لكري تكفرن كرون
مجي ر قوانينهررا وسياسرراهتا ترروفر ،ب ر النظررر عررن نتررائج الدراسررة اوستقةررائية ال يديررة بشررأن
قررانون الررزوات األسررتايل ،مايررة متسرراوية للمثليررات واملثلير ومزدوجرري امليررن اجلنسرري وم ررايري
ا ويررة اجلنسررانية وحرراملي صررفات اجلنسر  ،أفرراداً وأزواجراً وأسرراً ،علر أن تاعررذ يف اوعتيررار
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أي اً آراء اللجنة يف اليالا رقم  ،٢٠١٢/٢١7٢ت اد أسررتاليا ،ورقرم ،٢٠١٢/٢٢١٦

سي اد أسرتاليا

التحقيقات يف ادعاءات استخدام الشرطة املفرط للقو
 -3١يف ح حتريط اللجنرة علمراً تملعل رات املقد رة شر دور األطبراء الشررعي يف خمتلرا
ال الايت يف التحقيق يف ادعاءات استخدا الشرطة املفر للق ا ،يساورسا القلق ر احتمرا أ
ق ر ض العالاررة ال ايقررة ر حتقيقررات الشرررطة وحتقيقررات األطبرراء الشرررعي اسررتقاللية حتقيقررات
األطباء الشرعي (امل اد  ،2و ،6و ،7و.)١4
 -32يني رري للدول ررة الط رررف أن تكف ررن التحقي ررق يف مجير ر ادع رراءات اس ررتخدام الش رررطة
املفرط للقو  ،مبا يف ذل ،حاوت الوفا أثناء اوحتجاز ،بةور مستقلة وحمايد اماً
عدم اإلعاد القسرية
 -33يف ح حتيط اللجنة علماً تملعل ات ال ارد تها الدولرة الرررب شر املعرايت املربقرة
والضما ت القاممة ،ال يرزا يسراورسا القلرق ر عرد ر فت اإلطرار القران ين االر املرنظم لتسرليم
غ ررت امل ر اطن أو نقله ررم أو ع ررادسم ،مب ر ف رريهم لتمس ر اللج ر ء والالجة ر  ،محاي ررة كا ل ررة ر
اإلعادا القسرية .ويساورسا الق تلغ مما يل :
ال يبدو أ ل ام سليم ا ر متتثرل ا تثراالً ات راً ملعيرار عرد اإلعرادا القسررية
(أ)
مب جل العهد ،أو فر راجعة اضامية ستقلة لتقييمات عد اإلعادا القسرية؛
( ) ررنص املر ررادا ١97جر رريم ر ر ار رران اهلجر رررا لع ررا  ١9٥8عل ر ر أنر رره ال يهر ررم،
ألغ رراض عرراد األجن ر املقرريم صررفة غررت اان نيررة ،ررا ذا كانرري للدولررة الررررب التزا ررات عررد
اإلعادا القسرية فيما يتعلق مبثل ساا الفرد ،وأنه جي ز عاد الفرد دو قيريم الشر اغل املتعلقرة
عد اإلعادا القسرية؛
ضررا األشررخاص الرراي يُعرتض ر يف عرررض البحررر ر ررال ررا يسررم
(ج)
قعملية اادود السياديةق ،ال أطلقي عا  ،20١3لعمليرات قيريم قيف امليراهق الحتياجراهتم ا
انيرة ال صر ا ورا
ااماية الدولية تستخدا عملية وصرفتها التقرارير تلسرريعة ،و ر دو
أو انية فعلية للرع اان نياً يف القرار؛
(د) استحدان اان عديل شريعات اهلجررا والسرلرات البحريرة ( سر ية حراالت
اللج ء املرتاكمة) لعا  20١4عملية قاملسار السري ق اجلديدا لتقييم ال افدي غت القران ني حبرراً
ال ر لت ر الضررما ت اإلجراميررة األساسررية عنررد راجعررة األس ر امل ض ر عية ،مبررا يف ذلررك حصررر
عمليررة الرع ر عررد جترراوز عرردد ر األوراا وفرررض اي ر د عل ر النظررر يف أدلررة جديرردا ،و ضررييق
انية ااص عل املساعدا القان نيرة ا انيرة املم لرة ر اا رة فيمرا يتعلرق مبعظرم لتمسر
اللج ء .كما ستبعد فةات عينة طال اللج ء حىت الش ل اادود ر راجعرة األسر
امل ض عية (امل اد  ،2و ،6و ،7و ،9و.)١3
 -34يني رري للدول ررة الط رررف أن ت ررمن وج ررود مي رردأ ع رردم اإلع رراد القسر ررية يف الق ررانون
والتقيرد الةررارم بري يف املمارسررة العمليررة ،وأن تكرون جلمير ملتمسرري اللجروء ،بةرررف النظررر
عررن طريقررة وصررو م ،إمكانيررة الوصررول إء إج رراءات حتديررد مركررز الالج ر وق ررارات عرردم
اإلعاد القسرية املنةفة والفعالة ،مبا يف ذل ،من عالل ما يلي:
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إل رراء املرراد  ١97ت) مررن قررانون ا جررر لعررام  ١9٥٨واسررتحداا الترزام
(أ)
قانوين ابن ت من دائماً توافق إبعراد أي شرخص مر التزامرات الدولرة الطررف بعردم اإلعراد
القسرية
( ) اسررتعراو السياسررات واملمارسررات أثنرراء عمليررات اوعررتاو يف اليحررر ،مبررا يف
ذل ،عمليات التقييم فوق املياه ،ل مان ت مجير األشرخاص اخلاارع لوويرة الدولرة الطررف
الذين م حباجة إء ماية دوليرة إبمكانيرة الوصرول إء إجرراءات جلروء عادلرة وفعالرة داعرن إقلريم
الدولررة ،مبررا يف ذلرر ،احلةررول عل ر التمثيررن القررانوين حسررب اوقت رراء ،وإء سررين اونتةرراف
القانونيررة ويني رري للدولررة الطرررف أي راً أن تترريح رصررد دراسررة ملفررات األشررخاص املعرتا ر مررن
قين مراقي دولي  ،مبا يف ذل ،مفواية األمم املتحد السامية لشاون الالج
(ج) النظر يف إل اء قانون تعردين تشرريعات ا جرر والسرلطات اليحريرة تسروية
حاوت اللجوء املرتاكمة) لعام ٢٠١٤
مرافق هيز ملفات ا جر يف عرو اليحر وجزير كريسماس
 -3٥ينم ررا ش ررت اللجن ررة ا ا ررا الدول ررة الر رررب اهن ررا ال مت ررارس الس رريررا الفعلي ررة علر ر
ال افدي غت املر ص هلم ع طريق البحر الاي يؤ راو ا املركرزي اإلاليمير لدراسرة امللفرات
يف ت ا غينيا اجلديدا و ورو ،شت ا عيار قالسلرة أو السيررا الفعليةق عل ال الية القضامية
املب يف عليقها العا رام  )2004(3١ش طبيعة االلتزا القان ين العا املفرروض علر الردو
ست ايت كبتا الرتح م يف
األطراب يف العهد .و رى اللجنة أ ا متارسه الدولة الررب
شتيل املركز اإلاليمية لدراسة امللفات يف عرض البحرر والتر ات عليهرا ،مبرا يف ذلرك علر نشرامها
ومت يلها واخلد ات املقد ة فيها ،يرا ا حت م فعل  .ويساور اللجنة القلق ش ا يل :
الظروب يف رافق دراسة لفات اهلجرا يف عرض البحر يف ت ا غينيرا اجلديردا
(أ)
(جزيرا ان س) و ورو ،ال حيتجز فيها أطفا أيضراً ،مبرا يف ذلرك عرد كفايرة رد ات الصرحة
العقلية ،واضرااي السرال ة اخلررتا ،وحراالت االعترداء واالنتهرات اجلنسر و يرااء الراات وال فيرات
املثرتا للريبررة ،وكر الظررروب القاسررية اررد أجرربت حسرربما ذكرررت التقررارير عر لتمسر اللجر ء
عل الع دا ا لدسم األصل  ،عل الرغم املخاطر ال ي اجه هنا فيه؛
( ) القي ر د الص ررار ة املفروض ررة عل ر ال صر ر ا راف ررق دراس ررة لف ررات اهلج رررا يف
عرررض البحررر و ا املعل ررات املتعلقررة اررا ،مبررا يف ذلررك االفتقررار ا الرصررد ر جانررل اللجنررة
األسرتالية اق ا اإلنسا ؛
(ج) غالا املركز اإلاليم لدراسة امللفات يف جزيررا ران س يف  3١شرري األو
أكتر ر  20١7ر دو ر يبررات ناسربة الر عمليرة وط يلرة األجررل قر علر عرادا التر ط
تلنسبة جلمي الالجة و لتمس اللج ء الاي نقل ا ا سنات الدولة الررب؛
(د) استمرار عمل ركز االحتجاز يف جزيرا كريسماس ،عل الرغم الصرع تت الر
اجهها يف ضما ااماية ال ا لة اقر ا األشرخاص ااتجرزي سنرات سربل عردسا (املر اد  ،2و،6
و ،7و ،9و ،١0و.)١3
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 -36يني ي للدولة الطرف القيام مبا يلي:
وار ترتييررات نقررن يف عرررو اليحررر ووقرف أي عمليررات نقررن أعرررى لالج ر
(أ)
أو طاليب اللجوء إء تورو أو اببوا اينيا اجلديد أو أي "بلد إقليمي لدراسة امللفات"
( ) اااذ مجي التدابري الالزمة حلماية حقوق الالج وملتمسي اللجوء املت ررين
من إاالق مراكز دراسرة امللفرات ،مبرا يف ذلر ،مرن اإلعراد القسررية ،وارمان نقلهرم إء أسررتاليا
أو إعاد توطينهم يف بلدان آمنة مناسية أعرى ،ورصد حالتهم عن كثب بعد إاالق املراكز
(ج)

النظر يف إمكانية إاالق مركز اوحتجاز يف جزير كريسماس

احتجاز املهاجرين اإللزامي
 -37يف حر ر ر ش ر ررت اللجن ر ررة ا املعل ر ررات املتعلق ر ررة تلض ر ررما ت املتاح ر ررة ر ر ر االحتج ر رراز
التعس ررف  ،فإهن ررا ال رزا ش ررعر تلقل ررق (انظ ررر  ،CCPR/C/AUS/CO/5الفق رررا  )23ل ر نظ ررا
االحتجاز اإللزا الصار مب جل اان اهلجرا لعا  ١9٥8ال يست يف املعرايت القان نيرة مب جرل
املادا  9العهد سبل طر فررتات احتجراز املهراجري الر يسرم ارا و سربل احتجراز الالجةر
و لتمس اللج ء الاي لق ا قييمات أ نية سلبية ا أجرل غرت سرم ر جانرل ال كالرة األسررتالية
لالستخبارات األ نيرة ،ر دو ضرما ت جراميرة كافيرة للرعر صر را نيديرة يف احتجرازسم .ويسراور
اللجنرة الررق راص زاء ررا يبردو اسررتخدا اً لصرالحيات االحتجرراز كرراد عررا ضرد الررد غررت
القرران ين ولرري اسررتجا ة خلرررر فررردي ،واالسررتمرار يف ربيررق االحتجرراز اإللزا ر فيمررا يتعلررق تألطفررا
والقصر غت املصرح  ،وذلرك علر الررغم ر ا فراض عردد األطفرا يف راكرز احتجراز املهراجري .
ويساور اللجنة القلق أيضاً زاء س ء ظروب االحتجاز يف ع املرافق ،واحتجاز لتمس اللج ء ر
املهرراجري الرراي رفر ررنحهم بشررتا سرربل سررجالهتم اجلناميررة ،و ررا أ لررغ عنرره ر ار فررا عرردالت
اإلصا ة مبشاكل الصحة العقلية يف أوسا املهاجري ااتجزي  ،والاي ير بط حسبما يزعم ر دا
االحتجاز وظروفه ،و ا أُ لغ عنه ر زايدا اسرتخدا القر ا يف حرق املهراجري املر دع رسر االحتجراز
و قييد حركتهم (امل اد  ،2و ،7و ،9و ،١0و ،١3و.)24
 -38يني ي للدولة الطرف مواءمة تشريعاهتا وممارساهتا املتعلقة ابحتجاز املهراجرين مر أحكرام
املاد  9من العهد ،م مراعا تعليق اللجنة العام رقم  )٢٠١٤ 3٥بشرأن حرق الفررد يف احلريرة
ويف األمان عل شخةي ويني ي ا فيما يني ي ا القيام مبا يلي :أ) أن تقلص إء حد كيري فرت
اوحتجرراز اإللزامرري األويل وت ررمن كررون أي احتجرراز يتجرراوز تلرر ،الفرررت األوليررة م ر راً ومعقررووً
واروراً ومتناسرياً يف اروء ظرروف الشرخص ،وعاارعاً ملراجعرة ق رائية دوريرة و ب) أن توسر
استخدام التدابري اليديلة لالحتجاز و ت) أن تنظرر يف اسرتحداا حرد زمرين يفررو علر ومرن
مد احتجاز املهاجرين و د) أن توفر حقاً حقيقياً يف الطعرن يف اوحتجراز إء أجرن ارري مسرم
لألفراد الذين تلقوا تقييمات أمنية سليية من الوكالة األسرتالية لالستخيارات األمنية ،مبا يف ذلر،
فرصررة عادل ررة ل رردح اودع رراءات املوجه ررة اررد م و ج) أن ت ررمن ع رردم اجتج رراز األطف ررال
والقةررر اررري املةررحوب  ،إو كمررالذ أعررري وألقةررر فرررت زمنيررة مناسررية ،عل ر أن تاراع ر مةررا
الطفن الف ل بوصفها اعتياراً رئيسياً فيما يتعلق مبد اوحتجاز وظروفي وكذا احتياجاهتم اخلاصة
للرعايررة ويني رري للدولررة الط رررف أن تع ررايف ظررروف اوحتج رراز يف مراف ررق ا جررر  ،وت رروفر الرعاي ررة
املالئمة للةرحة العقليرة ،و تنر عرن اسرتخدام القرو ارد املهراجرين أو تقييرد حرركتهم ،وت رمن
التحقيق الفوري يف مجير ادعراءات اسرتخدام القرو ارد م ومالحقرة اجلنرا ومعراقيتهم ،يف حرال
إدانتهم ،ابلعقوابت املناسية ،ومنح تعوي لل حاا
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التمثين الزائد للسكان األصلي األسرتالي يف السجون
 -39شررعر اللجنررة تلقلررق زاء التمثيررل الزامررد كثررتاً لرجررا ونسرراء وأحرردان الشررع األصررلية يف
الشع األصلية يش ل  27يف املامرة ر العردد ال لر
السج  ،حيث كا السجناء البالت
للسجناء يف  30حزيرا ي نيه  .20١6و شت اللجنة قلق ا أ األح ا اإللزا يرة والسرج سربل
عررد سررداد الترا ررات اررد يسررهما يف سرراا االر فررا غررت املتناسررل ملعرردالت د ر س ر ا أس ررتاليا
األصلي السج  .ويساورسا القلق أيضاً لعرد كفايرة انيرة وصر الفةرات املهمشرة واارو رة ،ثرل
الس ا األصلي وس ا جزر ضيق ري  ،ا د ات املساعدا القان نيرة املالممرة اقافيراً ،مبرا يف
ذلك د ات الرت ة الشف ية والرت ة التحريرية (امل اد  ،2و ،9و ،١4و ،26و.)27
 -40يني ي للدولة الطرف أن تتخذ تدابري قوية للتةدي للتمثين الزائد للسكان األصرلي
األسرتالي يف السجون ،بطرق منها حتديرد وتنقريح اللروائح والسياسرات الرت ترادي إء ارتفراي
معدوت حيسهم ،مبا يف ذل ،قوان األحكام اإللزاميرة والسرجن بسريب عردم سرداد ال رامرات،
وتعزيز اسرتخدام التردابري ارري اوحتجازيرة والر امج اليديلرة ويني ري أن ترويل اوعتيرار الواجرب
للتوصرريات القادمررة يف تقريررر التحقيررق الررذي أجرترري اللجنررة األس ررتالية إلصررال الق روان عررن
سجن السكان األصرلي وسركان جرزر م ريق تروريس ،والتحقيرق الرذي أجرتري اللجنرة امللكيرة
عررن مايررة األطفررال واحتجرراز م يف اإلقلرريم الشررمايل ويني رري للدولررة الطرررف أن تكفررن إرحررة
عدمات قانونية مناسية ومالئمة ثقافياً للسكان األصلي وسكان جزر م يق توريس
معاملة السجناء
 -4١شررعر اللجنررة تلقلررق زاء التقررارير ال ر تحرردن ع ر اكتظررا السررج  ،وعررد كفايررة
رافررق رعايررة الصررحة العقليررة ،وااررب االنفررادي ،وعمليررات التفترريش الرو ينيررة ال ر نر ر ي عل ر
التجريد املال يف أ اك االحتجاز (املادات  7و.)١0
 -42يني ي للدولة الطرف القيام مبا يلي:
الق اء علر اوكتظرايف يف أمراكن اوحتجراز ،مبرا يف ذلر ،عرن طريرق زاد
(أ)
اللجوء إء التدابري اري اوحتجازية اليديلة عن اوحتجاز
( )
(ج)
حمدود لل اية

امان رعاية كافية للةحة العقلية للسجناء
اومتناي عن فرو احليس اونفرادي إو يف ظروف استثنائية جرداً ولفررتات

(د) اررمان أن يعامررن مجي ر األشررخاص احملررروم مررن ح رريتهم معاملررة إنسررانية
وتتسم ابحرتام الكرامة املتأصلة لإلنسان
(س) العمررن عل ر الوفرراء ابولترزام ابلتةررديق عل ر ال وتوكررول اوعتيرراري وتفاقيررة
منا ة التعذيب وامان منح اآلليرة الوقائيرة الوطنيرة املقررر إنشراق ا عقرب التةرديق إمكانيرة
الوصول إء مجي أماكن احلرمان من احلرية اخلااعة للووية الق ائية للدولة الطرف
ق اء األحداا
 -43يف حر ر ش ررت اللجن ررة ا االفر ررتاض القا ررل لل رردح ا الرف ررل ال رراي ير ررتاوى عم ررره
 ١0أعر ا و ١4عا راً غرت ارادر علر ار را جرميرة ،ال يرزا يسراورسا القلرق زاء كر سر
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املسررؤولية اجلناميررة تلنسرربة للج ررامم املر بررة عل ر صررعيد ال من لررث وال ر الايت واألارراليم س ر ١0
أع ا (امل اد  ،9و ،١4و.)24
 -44يني ي للدولة الطرف رف السن الدنيا للمساولية اجلنائية ،وفقاً للمعايري الدولية
اوحتفايف ابليياتت الوصفية
 -4٥يف ح شت اللجنة ا ر افر يليرات الراا رة اإلداريرة فيمرا يتعلرق تل صر ا البيرا ت
ال صفية ال حيتفا اا قرد رد ات اال صراالت السرل ية والالسرل ية ملردا سرنت  ،يسراورسا
القلرق زاء عررد األ ررا نظررا اإلذ القضررام فيمررا يتعلرق تاصر علر لررك البيررا ت ال صررفية
واسررتخدا ها ال اس ر النررراا يف األ ر الق ر  ،مبررا يف ذلررك يف افحررة اإلرسررا والتحقيقررات
اجلنامية (املادا .)١7
 -46يني ي للدولة الطرف أن تعزز اماتت احلماية مرن التردعن التعسرفي يف عةوصرية
األفراد فيما يتعلق ابحلةول عل اليياتت الوصفية من عالل إدعال الرقابة الق رائية علر
احلةول عل ذه اليياتت
احلق يف اونتخاب
 -47يسرراور اللجنررة القلررق أل املررادا  )8(93ر ارران انتخرراتت ال ن لررث لعررا ١9١8
حتررر ر حررق التص ر يي أي شررخص قغررت سررليم العقررلق وأ أح ا راً مماالررة رررد يف التش رريعات
االنتخا ية للر الايت واألاراليم .ويسراورسا القلرق أيضراً السرتمرار ك ينزالنرد يف اار را الترا جلمير
السررجناء الرراي يقضر عق ررة تلسررج ر ااررق يف التصر يي يف االنتخرراتت االيررة وال الميررة،
ول القي د املفروضة عل ص يي السجناء ؤار باتاً غت تناسل عل الشع األصلية يف
ض ء متثيلها الزامد يف السج (امل اد  ،١0و ،2٥و.)26
 -48يني رري للدول ررة الط رررف أن ت ررنقح تشر رريعاهتا اونتخابي ررة علر ر املس ررتوات اوحت ررادي
والووئي واإلقليمي كي تكفن عدم ييز ا اد األشخاص ذوي اإلعاقات الذ نية والنفسية
اوجتماعية حبرماهنم من حق التةويت عل أاسس اري متناسية أو ليسرت را عالقرة معقولرة
أو موا رروعية بق رردرهتم علر ر التة ررويت ويني رري ررا أي ر راً أن تكف ررن م ررنح كوينزون ررد ح ررق
التةويت للسجناء املردان  ،وأن تسرتعرو أثرر القيرود املفروارة علر تةرويت السرجناء يف
املشاركة السياسية للشعوب األصلية
حقوق الشعوب األصلية
 -49يف ح ر شررت اللجنررة ا نشرراء امل رؤمتر ال ر ط لس ر ا أس ررتاليا األوامررل عررا ،20١0
يسرراورسا القلررق زاء ودوديررة مت يلرره .وعررالوا علر ذلررك ،رغررم رحيررل اللجنررة بيررا رمرري الر زراء
دعمراً للت صرريات الر اررد ها نيلر االسررتفتاء يف قريررره املررؤرع  30حزيرا ي نيرره  ،20١7شررت
ا عررد وج ر د جرردو ز ر لالسررتفتاء عل ر االع ررتاب الدسررت ري تلس ر ا األصررلي وس ر ا
جررزر ضرريق ر ري وال ض ر املريررل ملقرتحررات صررالى الدسررت ر جلعلرره ت امم راً متا راً ر االلت رزا
تحرتا ساوا الشع األصلية يف ااق ا وكفالتها (املادا .)27
 -٥0يني رري للدولررة الطرررف القيررام مبررا يلرري :أ) ترروفري ويررن كرراف للمررا ر الرروطين لسرركان
أسرتاليا األوائن و ب) النظر يف تنقيح الدستور من أجرن اوعررتاف ابلوار اخلراص للسركان
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األص ررلي وس رركان ج ررزر م رريق ت رروريس وماي ررة مس رراواهتم يف احلق رروق و ت) اا رراذ الت رردابري
التش رريعية واإلداريررة املناسررية حلمايررة وتعزيررز حقرروق السرركان األصررلي وسرركان جررزر م رريق
توريس ،وامان إجراء مشاورات حقيقية م أصحاب األرااي ومايرة مواقر ترراا الشرعوب
األصلية وإدارهتا بةور فعالة يف سياق تنفيذ الكتاب األبي املتعلق بتطوير مشال أسرتاليا
 -٥١ويف حر شررت اللجنررة ا خمتلررا اإلصررالحات املنفرراا ،ال يرزا يسرراورسا القلررق (انظررر
 ،CCPR/C/AUS/CO/5الفقرررا  )١6زاء ار فررا سررت ى اإلابررات املرلر للربسنررة علر اسررتمرار
الصررلة تألرض مب جررل ارران ل يررة الشررع األصررلية لعررا  ١993و زاء الصررع تت البالتررة يف
حص ر أف رراد الش ررع األص ررلية ال رراي س ررقري حق ر ا ل ي ررتهم عل ر ع ر ي مب ج ررل نظ ررا
سررندات ل يررة الس ر ا األصررلي ااررا  .و شررت اللجنررة ا عررد نفيررا العديررد ر الت صرريات
املنبثقررة عر وراررة قاالر بررا تلبلررد :اسررتعراض ارران ل يررة الشررع األصررلية لعررا ١993ق الر
أعرردهتا جلنررة ص رالى الق ر ان يف أس ررتاليا ووراررة قالتحقيررق يف دارا الشررع األصررلية لاراض ر
واستخدا هاق ال أعدسا نيل اا ات األسرتالية (املادات  2و.)27
 -٥2يني رري للدول ررة الط رررف أن تزي ررن العوائ ررق ال ررت حت ررول دون احلماي ررة الكامل ررة حلق رروق
الشرعوب األصرلية يف األرااري والنظرر يف تعردين قرانون ملكيرة الشرعوب األصرلية لعررام ،١993
م مراعا العهد واملعايري الدولية ذات الةلة
 -٥3ويف ح الحرا اللجنرة وضر خمرررات للتعر ي أو جررب الضررر فيمرا يتعلرق تألجر ر
املسرررواة يف نير سرراون ويلررز وك ينزالنررد وغررر أسررتاليا ،يسرراورسا القلررق لعررد نشرراء يليررة وطنيررة
للتع يضات حىت اآل (املادات  2و.)27
 -٥4يني ي للدولة الطرف أن تنشئ آلية وطنية جل ال رر ،مبا يشمن خمططات للتعوي ،
لفائد احاا "اجلين املسروق"

دال -النشر واملتابعة
 -٥٥ينبت للدولة الرررب أ نشرر علر نر س
راا واسر نرص العهرد ،والربو كر ل اال تيراري
امللحق ه ،و قريرسا الردوري السرادس ،وسراه املالحظرات اخلتا يرة اردب زايدا الر ع تاقر ا
امل رسة يف العهد يف أوسا السلرات القضرامية والتشرريعية واإلداريرة ،وا تمر املردين واملنظمرات
غت اا ية العا لة يف البلد ،وعا ة اجلمه ر.
 -٥6ووفقاً للفقرا  ٥املادا  7١النظرا الردا ل للجنرة ،يرلرل ا الدولرة الرررب أ
قد  ،حبل  ١0شري الثاين ن فمرب  ،20١9عل ات ش نفيراسا للت صريات الر ارد تها
اللجنررة يف الفقررات ( 34عررد اإلعررادا القسررية) ،و ( 36رافررق دراسررة لفررات اهلجرررا يف عرررض
البحر) ،و( 38احتجاز املهاجري اإللزا ).
 -٥7و رلررل اللجنرة ا الدولررة الررررب أ قررد قريرسررا الرردوري املقبررل يف أجررل أاصرراه ١0
شري الثاين ن فمرب  .2023وملا كاني الدولة الررب اد ابلي اإلجراء املبسط لتقد التقرارير،
فررإ اللجنررة سررتحيل ليهررا ااممررة سررامل ابررل قررد التقريررر يف ال ارري املناسررل .وستشر ل ردود
الدولة الررب عل لك القاممة قريرسا الدوري السرا  .ووفقراً لقررار اجلمعيرة العا رة ،268 68
يبلغ ااد األاص لعدد كلمات التقرير  2١ 200كلمة.
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