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الحقائق  نشرة

أستراليا في حقوق اإلنسان حماية
Introduction - Arabic

دراسات الحالة

ساندرا، وهي أختها تأخذ ماغي
إلى معدتها في شديدة آالماً تعاني

قبل ساعتين تنتظران المستشفى.
لرؤية تذهبا وتخبرا بأن تُصرفا أن

يعد ساندرا لم طبيبها. طبيب
اإلجمالية، بالفاتورة الدفع يستخدم

لتدفع المال ساندرا لدى وليس
دوالراً  وتسترد ٢٥ مقدماً دوالراً ٣٥

مديكير الحقاً. تنتظر من فقط
دفعتها الستالم يومين ساندرا

لرؤية أن تذهب سنترلينك قبل من
الطبيب.

جالية ماري وعائلتها في تعيش
في األصليين، السكان من نائية

ماء وصول إلى مؤقت وبدون سكن
صحي صرف نظام أو للشرب صحي

يعمل.

جولي، مع عمل مقابلة خالل
توقع أن يجب إنها العمل رب يقول

جميع شروط يحدد عقداً فردياً
غير العمالية االتحادات وأن عملها،

العمل. في مكان بها مسموح

تعمل مسلمة امرأة فادوما
الحجاب ترتدي استقبال. كموظفة
الديني. وتتعرض من التزامها كجزء

حول سلبية وتعليقات لسلوك
العمل. في منظرها من زمالئها

تهديداً وتلقى اهللا عبد منزل دُهم
سبعة لغاية وحبسه باقتياده

أو توقيفه دون معه للتحقيق أيام
ال يستطيع بأنه ويخبرونه اتهامه.

أحد. مع التحقيق مناقشة

كلها حصلت قد الحوادث هذه
وكلها .ً مؤخرا أستراليا في

المعترف اإلنسان لحقوق خروق
دولياً. بها

d

تتحدث الحالية الدراسات هذه جميع
التي األساسية اإلنسان حقوق عن

باحترامها األسترالية الحكومة التزمت
في يعيش شخص ألي الحماية وتوفير

على: وتشتمل أستراليا.
الميسورة  الصحية الرعاية  •

الشفة  مياه فيه بما اآلمن اإلسكان •
على  إلى نقابة والتفاوض االنضمام •

العمل شروط
المعاملة،  في واإلنصاف الدين حرية •

و
تهمة  توقيع دون من االحتجاز الحرية •

متوافرة تكون ينبغي أن الحقوق هذه
مثل بلد ديمقراطي في للجميع
كذلك. ليست ولكنها أستراليا،

هذه موضوع هو ما
التثقيفية؟ العدة

 
في اإلنسان حقوق ”حماية مشروع يهدف
االجتماعية التوعية توفير إلى أستراليا“

أستراليا عبر في اإلنسان حقوق بشأن
الحقائق. نشرات من سلسلة

إعطائك إلى الحقائق نشرات تهدف
تؤثر اإلنسان التي حقوق عن معلومات

في الحياة ومجتمعك وفي عائلتك فيك
محمي بعض هذه الحقوق اليومية.

غير محمي. حالياً وبعضها

معينة مسألة حقائق نشرة كل تتـناول
اإلنسان لحقوق الدولية المعايير وتظهر

حقوق حماية تحسين يمكن وكيف
في أستراليا. اإلنسان

حول: الحقائق نشرات تتوافر
اإلنسان  حماية حقوق خلفية •

السن ضد التمييز •
والسياسية المدنية الحقوق •

اإلعاقة  حقوق •
التعليم  حقوق  •

البيئة وحقوق اإلنسان  •
الصحة  حقوق  •
اإلسكان حقوق •

األصليين السكان حقوق •
التمييز العرقي والديني   •

اللجوء وطالبي حقوق الالجئين •
الجنسية  الحياة حقوق  •

االجتماعي الضمان حقوق •
المرأة  حقوق  •
العمال حقوق •

dالدفاع مركز موقع إلى اذهب
على العامة المصلحة عن

 www.piac.asn.au اإلنترنت
ما حول أفكار على للحصول

للمساعدة به تقوم أن يمكنك
حقوق حماية تحسين في

أستراليا. في اإلنسان

اإلنسان حقوق



اإلنسان حقوق  خلفية
اإلنسان؟ حقوق هي ما

ومتساويين ً أحرارا مولودون البشر ”جميع
والحقوق“ الكرامة في

لحقوق اإلنسان اإلعالن العالمي
١ المادة

هي اإلنسان لحقوق الدولية إن المعايير
التي وافقت واإلرشادات القيم من مجموعة

بأنها العالم حول كافة الحكومات عليها
بكرامة يعيش لكي فرد لكل ضرورية

وأين يكون عمن النظر بغض - واحترام
يعيش.

بمسؤولياتنا تتعلق اإلنسان حقوق إن
بعضاً بعضنا بكرامة االعتراف تجاه كلنا

واحترامها.

اإلنسان هي: حقوق
كل مكان،  ذاتها لجميع الناس في  •

بغض والنساء، الرجال والفقير، الغني
نعيش فيه. المكان الذي النظر عن

الكثير  تعني الكالم ال حرية مترابطة. •
الطعام تأمين ً على قادرا تكن لم إذا
لعائلتك. األساسية والمأوى والماء

أي  في منك أخذها على القدرة عدم  •
في المقايضة بحقك فال يمكن ظرف.

في الصحة. حقك التعليم مقابل

وحماية احترام مسؤولية الحكومات على
الناس. جميع وحريات حقوق

حقوق تأتي أين من
اإلنسان؟

حقوق األفكار حول أثر يمكن تقصص
من إلى العديد في التاريخ اإلنسان

األفراد كافح ولقد واألديان. المجتمعات
أجل من لقرون االجتماعية والحركات

لذلك، ونتيجة اإلنسان. بحقوق االعتراف
(١٢١٥) البريطانية العظمى الوثيقة لدينا

(١٧٨٩) الفرنسي اإلنسان حقوق وإعالن
.(١٧٩١) األميركي الحقوق وميثاق

اإلنسان حقوق عن دولي تصريح أول وكان
تبنته الذي اإلنسان، لحقوق العالمي اإلعالن

عام المتحدة األمم في األعضاء الدول
قانوناً ملزماً يكن لم أن اإلعالن ورغم .١٩٤٨

انتهكتها واعترف بالحقوق التي أكد فقد

وقتلت وسجنت كبتت التي الحكومات
الحرب وإبان قبل الناس من الماليين

العالمية الثانية.
تطوير في ً ريادياً أستراليا دورا أدت ولقد

وهذه اإلعالن. في األساسية المبادئ
قانوناً ولكنها ملزمة المبادئ ليست

في قوي تأثير لها وكان باألهداف تصريح
الدولي. القانون تطوير

يترجمان المتحدة لألمم ميثاقان هناك
إلى دولي. ويُشار قانون المبادئ إلى هذه

العالمي، جانب اإلعالن الميثاقين، إلى هذين
اإلنسان. لحقوق الدولية بالشرعة

الحقوق  الدولية حول المعاهدة تتناول
االنخراط في  حق والسياسية المدنية

فيها: بما السياسية، العملية
التصويت وحق والدين التعبير حرية •

واالحتجاز  االعتقال من الحرية •
المحاكمة في والحق المجحفين

و العادلة،
االنضمام  في والحق الجمعيات حرية •

العمالية. االتحادات إلى

الحقوق حول الدولية المعاهدة تتناول
والثقافية  واالجتماعية االقتصادية

في المستويات المعيشية الحقوق
فيها: بما األساسية،

واإلسكان  الطعام إلى الوصول •
والتعليم االجتماعي والضمان والعمل

و والصحة؛
اآلمنة. العمل وأوضاع المنصفة األجور •

الميثاقين كال أستراليا على وقعت لقد
فيها: بما أخرى، دولية ومعاهدات

أشكال جميع على القضاء اتفاقية  •
التمييز العنصري

أشكال  جميع القضاء على اتفاقية  •
النساء ضد التمييز

الطفل حقوق اتفاقية •
اتفاقية وضع الالجئين  •

التعذيب مناهضة اتفاقية •
بشأن  الدولية العمل منظمة اتقاقيات  •

العمال. حقوق

المتحدة األمم في عضو دولة كل تقرر
وهذا اتفاقية. كل توقع كانت إذا فيما

حقوق لمعايير جميعا باالمتثال يلزمها
االتفاقية. في الواردة اإلنسان

التنفيذ موضع كل دولة االتفاقيات وتضع
وهذه برلمانها. القوانين عبر سن خالل من
بالمعايير بالوفاء الدول تلك تلزم القوانين

مر على التنفيذ موضع ووضعها الدنيا
الزمن.

حماية عن قانوناً مسؤولة الحكومات
اإلنسانية. حقوقنا

في اإلنسان حقوق
أستراليا

بجميع األسترالية الحكومات قامت لقد
إعداد في رئيس بدور السياسية األحزاب
الدولية االتفاقيات من العديد مسودات

في ولكن عليها. ووقعت اإلنسان لحقوق
حقيقية االلتزامات هذه تصبح ال أستراليا

تقام السياسات أو تسن القوانين لم ما
الحكومية. والخدمات والبرامج

اإلنسان حقوق لحماية أستراليا تنفيذ
معظم الدول عكس فعلى يكن ثابتاً. لم

أستراليا لدى ليس الصناعية األخرى،
أو وثيقة في اإلنسان كاملة لحقوق حماية

للحقوق. ميثاق

حقوق حماية في الضعف إبراز تم لقد
السنوات األخيرة في أستراليا اإلنسان في
وقد الحقوق. بعض فقدان أو تخفيض مع

حدث هذا في:
المديكير والتعليم التعديالت على  •

الجامعي
العمل مكان عالقات قوانين  •

والالجئين اللجوء طالبي معاملة  •
تملك قوانين سند التعديالت على  •

األصليين السكان
اإلرهاب. مناهضة قوانين  •

في أستراليا سجل أن ظننتَ إذا وحتى
الدول بعض من أفضل اإلنسان حقوق

مزيد يتوجب اتخاذ أنه فمن الواضح األخرى،
غير الحقوق هذه لحماية الخطوات من

الحصينة.



المحمية الحقوق هي ما
أستراليا؟ في

الدستور
األسترالي الدستور نص ،١٩٠١ عام في

وحكومات الكومنولث بين العالقات على
معظم دساتير ولكنه يختلف عن الواليات.
على يحتوي ال أنه في األخرى البلدان الدول

حقوق. ميثاق أو شرعة

محدودة األسترالي حماية الدستور يوافر
على: تشتمل للحقوق،

الدين حرية  •
أساس إقامة على التمييز الحرية من  •

الوالية
المحاكمة بهيئة المحلفين  •

و عادلة، بشروط األمالك استمالك  •
تكون أن يمكن التي الحقوق بعض  •

التعبير السياسي. مثل حرية ضمنية

بعض بالفعل يضمن الدستور أن رغم
لها وكان قليلة، هذه فإن المهمة، الحريات
القوانين على عادة وتنسحب محدود. تأثير

قوانين الواليات. على الفدرالية وليس
التي المحكمة وهي العليا، فالمحكمة

فسرت هذه الدستوري، تطبق القانون
سبيل فعلى ضيقاً. تفسيراً الحقوق

إطالقا العليا المحكمة تطبق لم المثال،
قانوناً يتنافى ليبطل الدين في حرية الحق

الحق.  مع هذا

التشريع
والية أيضاً قوانين أستراليا، هناك في

الحقوق. بعض تحمي فدرالية وقوانين
ما ً نادرا إلى حقوق اإلنسان اإلشارات ولكن

ذلك، عن عوضاً التشريع. في واضحة تكون
والقيود على الواجبات عبر تفهم الحقوق

األخرى التي والهيئات والحكومات الفرد
عليها التشريع. ينص

المناهضة للتمييز، القوانين االستثناء هو
اإلنسان حقوق بوضوح إلى تشير والتي

تقوم التي الدولية والمواثيق تحميها التي
عليها.

المثال: سبيل على
١٩٧٥ يقوم  العرقي لعام قانون التمييز  •

األمم المتحدة معاهدة أساس على
التمييز أشكال جميع على للقضاء

العنصري.
 ١٩٨٤ الجنسي لعام قانون التمييز  •

القضاء على معاهدة أساس يقوم على
و النساء، ضد التمييز أشكال جميع

العالمي والعقد الزائد الوعي  •
(١٩٨٣ - ١٩٩٢) المعوقين لألشخاص
قانون على استحداث كذلك ساعدا

.١٩٩٢ لعام اإلعاقة ضد التمييز

مناهضة تشريع في ثغرات هناك ولكن
التمييز القائم مثالً، أستراليا. في التمييز
الجنسي أو ميله دين أحدهم أساس على

وينحصر الفدرالي. التمييز تشريع يمنعه ال
أستراليا مناهضة التمييز في تشريع

التمييز من واحد شكل معالجة في كذلك
العرق أساس على التمييز مثالً حدة؛ على
يعترف النهج ال هذا اإلعاقة. أو الجنس أو
على للتمييز يتعرضوا أن يمكن الناس بأن

والقدرة والجنس العرق من مزيج أساس
الخلفية أو والدين الجنسي والميل والسن

الحضارية.

العام القانون
ال القانون ناحية من العام هو القانون

ويشتمل التشريع. أو الدستور يشملها
عن صادرة قرارات على العام القانون

في لقرار سابقة تشكل والتي القضاة،
المدونة للقانون. غير المستقبل، والمبادئ

األساليب توفير العام على القانون يركز
حماية أية وصف من بدالً اإلدارية واإلجرائية

إلى اإلشارات أن يعني وهذا اإلنسان. لحقوق
ومبعثرة. غير مباشرة اإلنسان حقوق

بسند الخاص العليا المحكمة قرار في
(رقم ضد كوينزالند“ األصلية ”مابو الملكية
الدولية  المعايير إن برينان القاضي ٢)،1 قال

الشرعي هي ”التأثير اإلنسان لحقوق
العام“. ويسمح القانون تطوير والقوي في

أنحاء جميع في للمحاكم مابو قرار
اإلنسان حقوق في مبادئ بالنظر أستراليا
حقوق بشأن قرارات اتخاذها عند العالمية

الناس.

بأن كذلك األسترالية لقد قررت المحاكم
عندما اعتبارها يمكن العالمية المبادئ

من قرارات باتخاذ العامون المسؤولون يقوم
اإلنسان.2 حقوق في تؤثر أن شأنها

d

الحقوق هي  ما
في المحمية  غير

 أستراليا؟
الخاصة الحقائق نشرات انظر

على حدة. بكل مسألة

تحسين يمكن كيف
اإلنسان حقوق حماية

أستراليا؟ في

هي بلد الكومنولث الوحيد، أستراليا حالياً
ال التي القليلة المتقدمة الدول وإحدى

اإلنسان. لحقوق قانونية حماية لديها يوجد

تحسين التي يمكن من السبل عدد هناك
أستراليا. في خاللها اإلنسان من حقوق

من مزيداً الحكومة أن تسن بإمكان
ويمكن معينة. حقوق لحماية التشريعات

اإلنسان التوعية الخاصة بحقوق تقديم
وفي والقضاة. والسياسيين للمجتمع

توسع أن يمكن المقترحات هذه أن حين
ال فهي اإلنسان لحقوق الحماية نطاق

تحمي التي القانونية الحماية تؤمن
الواليات اإلنسان بشكل متسق عبر حقوق

والمقاطعتين.

كاملة حماية لضمان فعالية السبل أكثر
أو شرعة اإلنسان تبني ومستمرة لحقوق

الدولية المعايير أساس على حقوق، ميثاق
اإلنسان. لحقوق

في المحاوالت بالفشل عدد من باء ولقد
حقوق ميثاق أو شرعة إلدخال الماضي

الوالية/المقاطعة والمستوى مستوى على
رٍ تغيّ في العام الرأي لعل ولكن الفدرالي.

اآلن.

المجتمع، في مسهبة مشاورات بعد
 (ACT) مقاطعة العاصمة األسترالية تبنت

 ٢٠٠٤ لعام قانون حقوق اإلنسان ً مؤخرا
مسنونة. إنسان حقوق شرعة وهي –

القيادة السياسية من كال أن يظهر وهذا
ما إذا ضروري المجتمع من والمساندة

لحقوق حمايتها تحسن أن ألستراليا قدر
اإلنسان.



* www.piac.asn.au * احملدود العامة عن املصلحة الدفاع  مركز
يوليو ٢٠٠٥  / متوز * ويلز والعدالة بنيوساوث ومؤسسة القانون ماير مؤسسة بتمويل من

أن الربح شريطة تستهدف ال تربوية ألغرض هذه املواد تستنسخ أن لك النشرات. يجوز هذه ترجمة مبراجعة قامت التي املسلمة املرأة رابطة من الزعيم لوفاء وامتنانه شكره عن العامة املصلحة عن الدفاع مركز يعرب
مسبقاً. املركز جانب من عليه آخر فيجب املوافقة استخدام أما أي .(Scratch Media) ميديا (PIAC) وسكراتش املصلحة العامة عن الدفاع ملركز التأليف هي حقوق أن إلى تنوه
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ينبغي الذي الشكل ما
حقوق حماية تتخذه أن

اإلنسان؟

تبنيهما منوذجان أساسيان ميكن هناك
– إدخال التشريع احلقوق ميثاق أو لشرعة

الدستوري. اإلصالح أو العادي

العادي التشريع
أو ميثاق احلقوق مت إدخال شرعة إذا

ضمانات يوافر ذلك عادي فقد كتشريع
ال توجد التي واحلريات احلقوق واسعة من

التشريع يعدل أن البرملان حالياً. يستطيع
املتغيرة. لألوقات استجابة

ميثاق املتحدة واململكة لدى نيوزيالندة
تفسر البلدين كال حقوق تشريعي. في

ميثاق احلقوق. مع يتوافق التشريع مبا احملاكم
ً جزءا بأن لإلعالن السلطة وللمحاكم كذلك
احلقوق. ميثاق قانون مع يتنافى التشريع من

فما التشريع. تغير أن تستطيع ال ولكنها
الستحداث النهائية املسؤولية للبرملان يزال

بأن احملاكم وتصاريح التشريع. وتعديل
أن احلقوق ميكن ميثاق مع يتنافى التشريع

في النظر إلى باحلاجة البرملان إلى تومئ
التشريع. تغيير

حقوق حلماية األساسية السلبية الناحية
أنه العادي هو التشريع خالل من اإلنسان

يكون أن ميكن أمر وهذا قابل للتعديل.
املسائل استيعاب يستطيع ألنه إيجابياً

ميكن ولكن واملستجدة بسهولة. اجلديدة
اإلنسان. حقوق حماية خلفض كذلك تغيره

. التشريع كليةً ميكن إلغاء أو

تخضع اإلنسان حماية حقوق أن يعني هذا
السياسي. للمناخ

الدستورية احلماية
إدماج ميثاق هو العادي البديل للتشريع

هذه األسترالي. الدستور في احلقوق
استفتاء فقط عبر أن حتدث ميكن العملية
األستراليون بالتصويت جميع يقوم بحيث

املسألة. على

أفريقيا، وجنوب وكندا الواليات املتحدة
مواثيق حقوق. وأي أو كلها لديها شرعات
ميثاق احلقوق أو شرعة مع قوانني تتنافى

نافذة. وغير الغية تكون

أنه هو دستوري حقوق ميثاق في احلسنة
األساسية واحلريات اإلنسان حقوق يحمي

قصيرة سياسية ملكاسب التدليس من
احلكومات على باإلمكان يكون األجل. وال

موافقة اتمع. بدون تسحبه الالحقة أن
يتماشى مبا القانون تغيير يجعل ذلك ولكن

اإلنسان حقوق في التطورات اجلديدة مع
صعباً. أمراً

احلقوق ميثاق بأن الناس بعض يجادل
يفقد املنتخب البرملان أن يعني الدستوري
احملاكم ألن في التشريع نظراً األخير قراره

دستوري. غير التشريع بأن تستطيع اإلعالن

أن احلاالت، ميكن بعض في كندا في ولكن
فالشرعة النهائي. القرار للبرملان يكون

أن للبرملان تسمح واحلريات للحقوق الكندية
احلقوق بعض رغم يسري القانون بأن يعلن
كندا في احملاكم قامت ولقد الشرعة. في

توجيهات بإصدار كذلك أفريقيا وجنوب
أن من احملتمل كان حيث بااللتزام بالقانون
"تبريره ميكن القانون كان إذا حقاً ينتهك

ودميقراطي˝. حر مجتمع ضمن

قانون سن أستراليا هو اخليارات في أحد
إضافة العادي، التشريع عبر حلقوق اإلنسان
األستراليون املواطنون يقوم بأن مقترح إلى

بالتصويت الزمن من محددة مدة بعد

حقوق حماية إدماج على استفتاء في
وميكن األسترالي. الدستور في اإلنسان

احملسنة احلماية من جتربة األستراليني هذا
فعاليتها. مدى اإلنسان وتقومي حلقوق

www.piac.asn.au
www.piac.asn.au
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٢٠٠٥ يوليو / تموز

الحقائق  نشرة

العمر ضد التمييز

الشباب  الحالة: دراسات
الشباب أجور

وجبات محل في مليندا عملت
تقريباً. ثالث سنوات لمدة سريعة

في كانت عندما هناك عملها بدأت
بدوام عشرة من العمر السادسة
 ١١ بمعدل وعملت عارض. جزئي
 ٨ ودفع لها األسبوع. في ساعة

بلغت عندما الساعة. في دوالرات
زاد عمرها من عشرة الثامنة مليندا

الساعة  في دوالرات ١٠٫٥٠ إلى أجرها
إلى ثالث خفضت ولكن دوريتها

األسبوع.4  في فقط ساعات

واتفاقيات العمالية األجور معظم
على أجور تشتمل أرباب العمل
تقوم للشباب أجور أو للصغار

فقط، الموظف سن أساس على
الثامنة تحت عادة ذلك ويكون
من والعشرين الواحد أو عشرة
لتحديد السن واعتماد العمر.

يتم  ما تمييزي.5 فغالباً أمر األجور
وال عابرين كعمال الشباب توظيف
أو المرضية على اإلجازة يحصلون

يصرف أن ومن الشائع العطلة. أجر
تخفض أن أو الخدمة من الشباب

يكبرون وترتفع ساعاتهم عندما
بالساعة. أجورهم

والصرف1  التسريح
السادسة ماركوس في  كان
عمل العمر. من  والخمسين

أدوار في المحلي المصرف  لدى
عن ومسؤوالً محاسباً –  مختلفة

ومدير حسابات ومدقق  التدريب
بسبب عندما خسر وظيفته –  فرع

يقوم ماركوس وكان  ”التحجيم“.
كثيرة. خبرة وكانت له جيد  بعمل

عاماً ٣٢ لمدة المصرف في  عمل
إلى حتى يحال فيه أن يبقى  وتوقع
رف صُ لماركوس إنه  التقاعد. وقيل

”مرناً“ يكن ألنه لم الخدمة  من
بإعادة جداً قليلة معرفة لديه  وكان

ستة وبعد المقترحة.  التنظيم
توظيف، طلب ٤٠٠ من وأكثر  أشهر

كموظف صغير اآلن ماركوس  يعمل
زهيد.2  بأجر

خطير تأثير العمل له خسارة إن
والكبار في الراشدين على العمال
صعوبة يجدون ً ألنهم السن، نظرا
عمل متى على الحصول أكثر في

وظائفهم. خسروا

Age Discrimination - Arabic

هذا ولد... يا عفواً
المصروفين ملتقى

العمل من
الراشدين...

الشباب المسنون

الشباب ...  عصابة
العمل  العاطلين عن

السوق آخر  !في

دراسات الحالة دراسات الحالة

ضد التمييز هو ما
العمر؟

على ينكر عندما هو العمر ضد التمييز
لعمره يكون وال المرء فرصة بسبب عمره 
الفرصة.7  االستفادة من على بقدرته صلة

في العمر التمييز ضد حقوق
الدولية المعاهدات

كأي ذاتها الحقوق لهم والكبار  الصغار
بكرامة. المعاملة في آخر شخص

العمر ضد التمييز ضد الحماية
الخاصة الدولية المعاهدة في مشمولة
(ICCPR) والسياسية المدنية بالحقوق

بالحقوق الخاصة الدولية المعاهدة وفي
واالجتماعية والحضارية االقتصادية

التمتع بوجوب االعتراف عبر (ICESCR)
أي بدون بالتساوي اإلنسان حقوق بجميع

تمييز.

األسترالية  السياسة
 الراهنة حول التمييز

العمر ضد
ضد التمييز قانون سن تم ،٢٠٠٤ عام في

التمييز (كومنولث). فحرم قانوناً العمر
في عمره على أساس شخص أي ضد

بما العامة، الحياة من المناحي بعض
والسكن والتعليم التوظيف فيها

وفي الكومنولث، وبرامج قوانين وإدارة
السلع، تأمين ، وفي المعلومات طلبات

إلى والوصول والمرافق، والخدمات
المباني.
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التوظيف
من تبلغ الخامسة والخمسين  ماريان
من الخبرة سنوات عدة  العمر، عندها

عملها بعد واإلعالن. قطاع الدعاية  في
ماريان حاولت مختلفة قطاعات  في
سن في اإلعالنات مجال إلى  العودة

عامين لمدة الخمسين. وقامت  الثالثة
الوظائف من كبير لعدد طلبات  بتقديم
وخبرتها. عليها مهاراتها انطبقت  التي

على مقابلتين. إال تحصل لم  ولكنها
اإلعالنات في خبرتها إن لماريان  وقيل

التوظيف وكاالت وأن صلة تعد ذات  لم
ذروة شبابها.3 تجاوزت  تعتبرها قد

أرباب من العمر ضد التمييز إن
وكاالت والعديد من أمر شائع، العمل

في قليالً ً جهدا تبذل التوظيف
في السن في الكبار الناس مساعدة

إيجاد عمل.

العامة المساحة
من عشرة في الثالثة بن كان  عندما
التسوق مركز دخول من منع  العمر

ولما أشهر. ثالثة لمدة  المحلي
النشاط محور التسوق مركز  كان

الحافالت محطة وكانت  االجتماعي
التسوق مركز أرض على  (الباصات)

طويل بحظر االلتزام كان فقد  فعالً،
الحظر بن فخرق للغاية.  صعب

توجيه األمن. فتم حراس  وقبض عليه
مغلقة“. أراض ”بدخول إليه  التهمة
لمدة بن بمنع التسوق مركز قام  ثم

شهراً آخر.6        اثني عشر

في مجموعات في الشباب يلتقي
الكبار. من الناس العامة أكثر األماكن

لهم. شائع ملتقى التسوق ومراكز
القانون حسب مصنفة المراكز هذه

المالك يقوم خاصة أمالك بأنها
ومنع من يدخلها. في بالتحكم

لسوء التسوق مراكز من الشباب
في شائعاً أمراً أصبح بسيط سلوك
وغالباً والمقاطعتين. الواليات جميع
اثنية خلفيات من الشباب يعاني ما

نمطية صورا السكان األصليين ومن
يستهدفون ما وغالباً عنصرية.

ألنهم األمن حراس من بشكل روتيني
هو والمنع لمشاكل. سبباً يعتبرون

عندما خاص بشكل منصف غير
ومكاتب العامة المرافق تكون

مراكز التسوق. سنترلينك داخل
منعهم على جرى وبعض الشباب

الحياة. مدى

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  حماية بشأن للخيارات  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 

المراجع
يعنيان (redundant)و (retrenched) المصطلحان في اإلنجليزية  1

موجودة. تعد لم ألنه خسارة وظيفتك هي أن
السن (1999)، مسائل الفرص، وتكافؤ اإلنسان حقوق مفوضية  2

 Human Rights and Equal Opportunity Commission, .3 ص
.Age Matters (1999), p 23

.18 ص في المالحظة 2، كما 3

القانوني  المركز الوظائف، مراقبة من مقدمة حالة دراسة  4

 Job Watch – Employment Rights فكتوريا. ، العمالة لحقوق
.Legal Centre, Victoria

.39 ص في المالحظة 2، كما 5

ويلز  نيوساوث القانوني، ماريكفيل مركز من مقدمة حالة دراسة  6

. (Marrickville Legal Centre)
عن التمييز  شيء كل الفرص، وتكافؤ اإلنسان حقوق مفوضية 7

 Human Rights and Equal Opportunity .2004 العمر، ضد
 Commission, All about age discrimination, 2004 (accessed

.(at www.humanrights.gov.au on 13 July 2005
كذلك بها معترف المادة 15. األطفال، بحقوق الخاصة االتفاقية 8

21 و 22. المادتان (ICCPR) اتفاقية في
.6 ص في المالحظة 2، كما 9

الختامية  المالحظات لحقوق الطفل، المتحدة األمم لجنة 10

وثيقة ،10/10/1997 أستراليا، الطفل، بحقوق الخاصة للجنة
.CRC/C/15/Add.79 المتحدة األمم

الجزء 25. لعام 2004 (كومنولث)، العمر التمييز ضد 11 قانون

األجزاء 33 – 43. (كومنولث)، لعام 2004 العمر التمييز ضد 12 قانون

الشباب المسنون
دراسات الحالة دراسات الحالة

األخرى الفدرالية التشريعات توافر
ضد محدودة للتمييز حماية المناهضة

قانون مفوضية ويغطي العمر. التمييز ضد
 1986 لعام الفرص وتكافؤ حقوق اإلنسان
وال فقط، العمر في التوظيف ضد التمييز

يوافر أو قانوني غير العمر ضد التمييز يجعل
عالجات يمكن فرضها.9

جميع في قانوناً محرم العمر ضد التمييز إن
ولكن أستراليا. في والمقاطعتين الواليات

متغايرة. المختلفة القوانين

العمر ضد التمييز حقوق
أستراليا المحمية في غير

المحمية غير الكبار حقوق
قانوني، فإن التقاعد اإلجباري غير رغم أن
يواجهون زالوا ما السن في الكبار الناس
ما العمالة وغالباً في غير مباشر ً تمييزا

سن اقترابهم من عند ل خروجهم“ ”يسهّ
التقاعد.

ترتيبات تحسين حول جدل حالياً يجري
األكبر لألشخاص السوبرأنيويشن معاش

العمل. االستمرار في في يرغبون الذين سناً
اإلجبارية السوبرأنيويشن دفعات ولكن

يبلغ تتوقف عندما العمل يدفعها رب التي
األشخاص توظف السبعين. سن الموظف
بدفع دفعات ملزمة غير سن السبعين فوق

فوق الناس يستضعف وهذا أنيويشن. السوبر
االستمرار في يرغبون الذين السبعين سن

في العمل. 

   

المحمية الصغار غير  حقوق
الخاصة بحقوق تنفيذ االتفاقية يتم لم

كاملةً في القانون (CROC) الطفل
ليس المثال، سبيل فعلى األسترالي.

في الشكاوى رفع في الحق للمواطنين
االتفاقية أساس على المحلية المحاكم

.(CROC) الطفل بحقوق الخاصة

في االجتماعي االختالط إلى الصغار يميل
حراس العامة والتجارية. واستهداف األماكن

التسوق في مراكز األشخاص الصغار األمن
التمييز غير على مثال هو بشكل روتيني

المباشر ضد العمر.

يحدث غير المباشر ضد العمر التمييز إن
والسياسات التشريعات تعامل عندما

األشخاص التنظيمية والهياكل والممارسات
إنصافا. أقل معاملة معين عمر فئة من

لحقوق األمم المتحدة لجنة عبرت  لقد
التقييدات قلقها بشأن عن  الطفل

األماكن إلى اليافعين وصول على  المفروضة
هي التقييدات هذه مثل بأن ونصت  العامة

حق فيها بما المدنية، األطفال لحقوق  خرق
10 التجمع.

الكبار حقوق  تحسين
أستراليا في والصغار

 
٢٠٠٤ لعام العمر ضد التمييز قانون  إن

في األمام هو خطوة نحو  (كومنولث)
في والصغار الكبار حقوق ببعض  االعتراف
يشملها ال نواحِ هناك تزال ما  السن. ولكن

أجور بشكل خاص  القانون. ويستثني
الشباب ضد يجعل التمييز بحيث  الشباب،
عدة على ويشتمل ً قانونيا١١ً، العمل أمرا  في

القانون.12 تضعف إعفاءات

بما العمر ضد التمييز ضد الحماية  إن
الدولية مطلوبة المعايير  يتماشى مع
جميع األعمار من الناس أن  للتأكد من

وكريمة منصفة معاملة   .يعاملون
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 ٢٠٠٥ / يوليو تموز

الحقائق  نشرة

الكلمة حرية
هانسون بولين قاضت عندما

للتشهير بانتسداون بولين الممثلة
حذف أغنيتها تم ،١٩٩٧ عام في
الخلفي“ الباب ”رجل الساخرة

تربيل قائمة من (Back Door Man)
ورغم أن إذاعة أي بي سي. جاي في
المحكمة إلى تذهب لم القضية

بمنع المحكمة قامت فقد بعد
في كوينزالند. في البث من األغنية

صعيد البالد على منع الواقع هو
اإلذاعات تبث العديد من ألن كلها

تستطيع وال الوطن كله صعيد على
الواليات. إحدى في ممنوع شيء بث

يزال الحظر قائماً.“2  وما

بانتسداون بولين أغنية على الحظر إن
ألن الفكاهة عادي، غير أمر السياسية

في تستخدمان غالباً ما والسخرية
أن يظهر وهذا السياسي. الجدال

محمي غير الكلمة حرية في الحق
والنقاش أستراليا. في كاملة حماية

في جوهري أمر العامة للمسائل الحر

الديمقراطية. 

المناهضة القوانين
لإلرهاب

موضوع مؤخراً عبد اهللا كان لقد
منظمة جانب من تحقيق

األسترالية األمنية االستخبارات
من ضباط جاء فقد .(ASIO) أزيو –

يتهم إنه لم له وقالوا إلى بيته أزيو
بعض يريدون ولكنهم جرم، بأي

لم اهللا عبد منه. لكن المعلومات
يكون أن دون شيء أي يقول أن يشأ

أزيو ضباط له فقال حاضراً. محاميه
هو شخص أي مع التحقيق بحث إن
الوصول يستطيع وأنه جنائي، جرم

الحكومة من معتمد محام إلى فقط
إذا لم بإنه وأخبروه توقيفه. تم إذا ما
يقتادوه أن بإمكانهم فإنهم يتعاون
تهمة أية توجيه بدون التوقيف إلى

ولم أكثر. وربما أيام، سبعة لمدة ضده
وأطفاله زوجته يترك أن اهللا عبد يشأ

إلى التحدث على فوافق وحدهم،
أزيو.1  ضباط

أدخلت التي اإلرهاب مكافحة قوانين إن
معلومات  بأية البوح ٢٠٠٣ تجعل عام في

لمدة جنائياً جرماً أزيو تحقيق تخص
األشخاص الذين عدد يعرف وال عامين.

اجبروا الذين تحقيق، وعدد موضوع كانوا
قانونية. نصيحة بدون ”التعاون“ على

المحامي القوانين كذلك تحرم على هذه
تكون معلومات عن الكشف الصحفي أو

أزيو. بتحقيق وتتعلق حوزته في

والسياسية المدنية  الحقوق
Civil and Political Rights - Arabic

دراسات الحالةدراسات الحالة

المدنية  الحقوق
في  والسياسية

الدولية المواثيق
األساسية والسياسية المدنية الحقوق إن

في استفاضة أكثر بشكل بها معترف
وفي اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن

الحقوق المدنية حول المعاهدة الدولية
بالحق المعاهدة هذه وتعنى والسياسية.
الديمقراطية، العملية في المشاركة في

اآلتية: الحقوق فيها بما

التصويت •
والجمعيات التعبير حرية •

واالحتجاز االعتقال الحرية من •
تهم  األعتقال وأي بأسباب اإلعالم •

موقعة
في  والحق بسرعة قاضٍ أمام المثول  •
المحاكمة في انتظار السبيل إخالء
غير  بشكل تم القبض إذا التعويض  •

قانوني
وفقاً  اإلدانة بالبراءة حتى تثبت االفتراض •

للقانون
استخدام  أو النفس عن الدفاع  •

المرء اختيار من القانونية المساعدة
ضد  بشهادة على اإلدالء اإلكراه عدم  •

و بالذنب؛ أو اإلعتراف الذات
أو غير  التعسفي للتحل عدم الخضوع  •

في خصوصية المرء. المشروع

األسترالية السياسة
الراهنة بشأن الحقوق

والسياسية المدنية
 

مزيج من سوابق في الدستور عبر
أستراليا توافر العام، والقانون والتشريع

المدنية للحقوق الحمايات بعض
في: الحق فيها بما والسياسية،

التصويت6  •
الخصوصية7  •

التمثيل  فيها العادلة بما المحاكمة  •
القانوني8

االستجواب9  خالل التزام الصمت •
السريعة10، و المحاكمة •

وبغير صدق  انصاف بغير االزدراء عدم •
(التشهير).11

أدخلت األخيرة السنوات في أنه بيد
وبعض حكومات الحكومة الفدرالية

الحقوق هذه تشريعاً يخفض الواليات
وعقب الظروف. بعض في األساسية

أيلول أدخلت سبتمبر/ من الحادي عشر
يقيد الحقوق تشريعاً الحكومة الفدرالية
الخصوصية في للناس األساسية المدنية
خالل بالصمت وااللتزام القانوني والنصح

االستجواب.

المدنية الحقوق
غير والسياسية

أستراليا في المحمية

تهمة بدون االحتجاز
الفدرالية الحكومة أدخلت في عام ٢٠٠٢،

الفدرالية والشرطة أزيو تمكن قوانين
ال الذين الناس احتجاز من األسترالية

احتمال في أو ارتكابهم في يشتبه
في قد يكون ولكن إرهاب، ارتكابهم جرائم
بتحقيق مناهض تتعلق حوزتهم معلومات
أيام لسبعة الناس احتجاز ويجوز لإلرهاب.

ً مددا تمديدها امكانية مع تهمة بدون
أخرى.12 

حال في حتى ديمقراطي، مجتمع في
امرئ أي يحرم أن ينبغي التهديد الشديد، ال
التعسفي، لالعتقال يتعرض حريته وأن من

أمام ويمثل إليه تهمة توجه ما لم
يمكن. ما بأسرع مستقلة محكمة



* www.piac.asn.au * احملدود العامة عن املصلحة الدفاع  مركز
يوليو ٢٠٠٥  / متوز * ويلز والعدالة بنيوساوث ومؤسسة القانون ماير مؤسسة بتمويل من

أن الربح شريطة تستهدف ال تربوية ألغرض هذه املواد تستنسخ أن لك النشرات. يجوز هذه ترجمة مبراجعة قامت التي املسلمة املرأة رابطة من الزعيم لوفاء وامتنانه شكره عن العامة املصلحة عن الدفاع مركز يعرب
مسبقاً. املركز جانب من عليه آخر فيجب املوافقة استخدام أما أي .(Scratch Media) ميديا (PIAC) وسكراتش املصلحة العامة عن الدفاع ملركز التأليف هي حقوق أن إلى تنوه

االتصاالت مذكرات انتشار
الهاتفية

المجلس في منتخب عضو ماثيو
من التحقيق قيد كان  ولقد المحلي.

لمناهضة المستقلة المفوضية جانب
 Independent) – أيكاك الفساد

على (Commission Against Corruption
لفساد الماضية القليلة األشهر مدى

كارولين، واكتشفت المجلس. في مزعوم
هواتفها جميع أن مؤخراً ماثيو، زوجة

المنزل والعمل هواتف فيها مراقبة، بما
بأن كارولين أدركت ولقد النقال. وهاتفها

المفوضية قامت عندما مراقبة هواتفها
باستنطاق لمناهضة الفساد المستقلة

على أدلة أية اكتشاف يتم ولم زوجها.
كارولين.3  أو ماثيو ضد فاسد سلوك

قد الهواتف مراقبة مذكرات عدد إن
السنوات مدى مفاجئة على زيادة زاد

عدد أكبر اآلن ويوجد الماضية. الخمس
التقدم تستطيع التي الوكاالت من

فيها بما مذكرات، على للحصول
الفدرالية، والشرطة الوالية شرطة

والمفوضية استقامة، ومفوضية
الضمانات ومفوضية للجريمة، الوطنية

،(ASIC) األسترالية واالستثمارات
الملكية. المفوضيات وجميع وأيكاك،

المكالمات كانت ،٢٠٠١ عام في
للشخص اعتراضها تم التي الهاتفية

بعشرين أكثر أستراليا في الواحد
يشمل ال وهذا الواليات4. في منها مرة

أزيو. اعترضتها التي المكالمات

االتصاالت اعتراض حاالت أن رغم
أمر األخرى المراقبة وطرائق الهاتفية

تنطوي فإنها الجريمة، لمكافحة مهم
للخصوصية5. خطيرة انتهاكات على
خارجية رقابة هناك يكون أن وينبغي

باعتدال تستخدم أنها من للتأكد أقوى
استخدامها. اساءة يتم وال

المراجع
ويلز  بنيوساوث الحريات المدنية تقديم مجلس من الحالة دراسة  1

.(Council of Civil Liberties)
 Australian) هانسن بولين ضد األسترالية هيئة البث  2

مذاعة، غير ،(Broadcasting Corporation v Pauline Hanson
محكمة بكوينزالند، العليا المحكمة أيلول ١٩٩٨، / ٢٨ سبتمبر

االستئناف.
ساوث  بنيو المدنية الحريات مجلس تقديم من الحالة دراسة  3

ويلز.
االتصاالت  حول قانون السنوي التقريب ، المدعي العام دائرة 4

لمحاكم اإلداري المكتب ٠١/٢٠٠٠؛ لعام (االعتراضات) الهاتفية
.٢٠٠١ لعام السنوي السلكية المراقبة تقرير المتحدة، الواليات

والجمارك، مراقبات هاتفية  للعدالة الظل وزير داريل ميلهام، نائب،  5

.٢٠٠٢/٩/١٥ (بيان صحفي)، المتحدة الواليات من أستراليا في أكثر
.٩٣ الجزء لعام ١٩١٨، الكومنولث اقتراع قانون  6

بحق  يتعلق وفيما لعام ١٩٨٨ (كومنولث)؛ الخصوصية قانون  7

VR667 وقضية  [1969] ديفدسون ضد آر قضية باإلجهاض، المرأة
 .٢٥ (3DCR (NSW (١٩٧١) وولد ضد آر

.CLR 292 177 الملكة (١٩٩٢) ضد ديتريخ قضية  8

لتكرير النفط  كالتكس شركة ضد البيئة حماية قضية هيئة  9

.CLR 477 178 (١٩٩٣) المحدودة
وآخرين  ويلز بنويساوث المنطقة محكمة ضد جارغو 10 قضية

. CLR 23 168 (١٩٨٩)
 189 (١٩٩٧) النغ ضد هيئة البث األسترالية راصل ديفيد قضية 11

.CLR 520
لعام ٢٠٠٣ (كومنولث).  (اإلرهاب) األمن تشريع تعديل قانون 12

أزيو لعام ٢٠٠٣ (كومنولث).  13 قانون تعديل تشريع 

لعام ٢٠٠٤  (االعتراض) الهاتفية تعديل االتصاالت قانون 14

(كومنولث).
(8)(ب) الجزء ٩٣ لعام ١٩١٨ (كومنولث)، الكومنولث اقتراع قانون  15

السجناء (تصويت االقتراع واالستفتاء بقانون المعدلة (b)(8)93
٢٠٠٤ (كومنولث).  لعام أخرى) وإجراءات

.(١) الجزء ٩٤ لعام 1918 (كومنولث)، الكومنولث اقتراع قانون  16

”أي شكل يجب أن
حقوق حماية تتخذه

اإلنسان؟“
حماية  بشأن    للخيارات

أو وثيقة عبر اإلنسان حقوق
نشرة انظر الحقوق شرعة
الحقائق رقم 1: خلفية

اإلنسان.  حقوق

دراسات الحالة

الكالم حرية
الفدرالية الحكومة أدخلت ،٢٠٠٣ عام في

قيدت أزيو13، سلطات إضافية على تعديالت
العام. النقاش وحرية الصحافة حرية بشدة

شخص، على أي محرماً اآلن أصبح وقد
وأعضاء المحامون والصحفيون فيهم بمن

يبلغ عن المسائل المتعلقة البرلمان، أن
عامين. لإلرهاب لمدة بتحقيق مناهض

بانتسداون بولين أغنية حظر ويظهر
الكالم  في حرية الحق أن كذلك الساخرة

أستراليا. في كاملة حماية محمي غير

الخصوصية في الحق
الفدرالي البرلمان سن ،٢٠٠٤ عام في

اعتراضات نطاق يوسع تشريعياً قانوناً
االتصاالت لتشمل الهاتفية االتصاالت
البريد مثل األساس، النصية والصورية

األلكتروني.14 

الخصوصية في محدود حق بالفعل هناك
لعدم وجود وذلك أستراليا، مضمون في

الخصوصية. النتهاك عقوبة أو عالج

الصمت التزام في الحق
والقوانين اإلرهاب لمكافحة قوانين أزيو إن

التشريعية، المفوضيات سلطة تحدد التي
أزيك و األسترالية الجريمة مفوضية مثل

تحد الشرطة، استقامة ومفوضية وأيكاك،
االستجواب. خالل الصمت التزام حق من

فإنها محاكم ليس الهيئات هذه أن ورغم
وإن حتى الكالم، على الناس تجبر أن تستطيع

أجوبتهم عن تكشف أن المحتمل كان من
اجرامي. سلوك في متورطين كانوا أنهم

في التصويت الحق
سن فوق األستراليين المواطنين جميع

الذين  البريطانيين والرعايا الثامنة عشرة
26 يناير/كانون  قبل الناخبين سجل في كانوا

التصويت في الحق لهم ،١٩٨٤ الثاني
الحق هذا ولكن الفدرالية. االنتخابات في
السجناء على يُنكر للمواطنة األساسي

ثالث لمدة سجن أحكام يقضون الذين
ممنوع على  سنوات أو أكثر.15 وحق التصويت

لمدة الخارج في يقيمون الذين األستراليين
أكثر.16  سنوات أو ست

المدنية الحقوق تحسين
في أستراليا والسياسية

ولها دولة ديمقراطية أستراليا هي أن رغم
الناس المدنية حقوق في احترام تاريخ

على الجديدة التعديالت فإن والسياسية
هذه تخفيض امكانية سهولة تبيّن التشريع

األساسية. الحقوق

والسياسية المدنية الحقوق حماية إن
المعايير مع يتماشى بما الجوهرية والحريات

واحد كل من أن للتأكد أمر ضروري الدولية
وكرامته حقوقه اإلنسانية أستراليا في

مضمونة.
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٢٠٠٥ يوليو / تموز

الحقائق  نشرة

ذوي الناس امتهان
وإهمالهم اإلعاقة

بمرض متعلقة إعاقة نيل عنده
كان بينما .(Autism) الذاتـَويّة

بيرث في حكومية مدرسة يحضر
باألطفال خاص بشكل اعتنت

مراراً في تم حبسه اإلعاقة، ذوي
خارجية بسبب حظيرة قفص
القفص وكان السيئ. سلوكه

سلكي بسياج محاطاُ الحظيرة
بمحاذاة  وظهره 3.5 متر ارتفاعه

لم يكن للتفكيك. مبنى قابل
بناء تم وقد ماء. وال مرحاض فيه

لنيل. الحظيرة خصيصاً القفص
يوم القفص كل في وضع نيل وتم

اليوم، في مرات عدة وأحياناً تقريباً،
و20 دقيقة  لفترات تصل إلى ساعة

أشهر.1  عدة مدة على

األسترالية التربية دائرة وافقت
الحظيرة، إزالة على الغربية
بأن ضماناً تعطِ لم ولكنها

لن تستخدم الحظائر الخارجية
ثانية. مرة

اإلعاقة حقوق
Disability Rights - Arabic

دراسات الحالة

في اإلعاقة ذوو الناس
أستراليا

هناك ٣٫٦ مليون  ١٩٩٨ كان عام في
٪١٩) أستراليا في إعاقة عندهم شخص

اإلعاقة  العدد هذا ويشمل السكان).٤ من
والحسية والجسدية والنفسانية العقلية

واجهوا (٪٨٧) هؤالء وغالبية والمكتسبة.
مثل الحركة النشاطات تقييدات في

االنخراط على قدرتهم في أو واالتصاالت
التوظيف.5  أو المدرسة في

في اإلعاقة حقوق
الدولية المعاهدات

الحقوق مجمل اإلعاقة ذوي للناس يحق
الدولية للحقوق المعاهدة الكاملة في

وفي والحضارية واالجتماعية االقتصادية
الحقوق المدنية حول المعاهدة الدولية
والسياسية.6 كلتا المعاهدتين تحظر 
وتستوجب اللجنة نوع. أي التمييز من

للحقوق الدولية بالمعاهدة الخاصة

من والحضارية واالجتماعية االقتصادية
ضد ضد التمييز الحماية أن توافر الحكومات
لخفض اإليجابية اإلجراءات تتخذ وأن اإلعاقة

اإليجابية اإلجراءات وتعني الحرمان. أوجه
ذوي لألشخاص التفضيلية المعاملة إعطاء
المشاركة تحقيق في لمساعدتهم اإلعاقة

المجتمع.7 كذلك  في والمساواة الكاملة
الطفل بحقوق الخاصة تعترف االتفاقية

اإلعاقة.8  ذوي األطفال بحقوق

أمام عديدة بحواجز التعرف تم لقد
حول الحقوق الدولية استخدام المعاهدة
والمعاهدة (ICCPR) والسياسية المدنية
واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولية
االتفاقيات وكذلك ،(ICESCR) والحضارية
النساء ضد والتمييز بالتعذيب المتعلقة

اإلعاقة.9  ذوي الناس بحق العنصري والتمييز
إعداد مسودة حالياً يجري ونتيجة لذلك

ذوي الناس دولية منفصلة حول التفاقية
اإلعاقة.10   

دولية ذلك، ثمة إرشادات على عالوة
حقوق معايير تنفيذ بشأن وإقليمية

وإن ذوي اإلعاقة. بالناس فيما يتعلق اإلنسان
الفرص“ مساواة بشأن المعيارية ”األنظمة

 Standard Rules on the Equalization)
وفي منطقة آسيا (of Opportunities

األلفي“ بيواكو عمل ”إلطار الباسفيك،
هما (Biwako Millennium Framework)

ومحاسبة تنفيذ لقياس معلمان مفيدان
لإلعاقة.11   لحقوق اإلنسان أستراليا

الراهنة أستراليا سياسة
لإلعاقة

الناس حقوق تحسن أن أستراليا حاولت لقد
لعام اإلعاقة تمييز قانون عبر ذوي اإلعاقة
لعام ١٩٨٦. اإلعاقة خدمات وقانون ١٩٩٢

الواليات وفي الفدرالية الحكومات وتتشارك
تمويل عن المسؤولية في والمقاطعتين

ذوي اإلعاقة.12  الخدمات للناس

شخص أي معاملة اإلعاقة تمييز قانون يحرم
بشكل – إعاقته بسبب إنصافاً أقل بقدر

التمييز المباشر ويقع مباشر. أو غير مباشر
اإلعاقة الشخص ذي تجري معاملة عندما

من شخص إنصافاً أقل بمقدار بشكل واضح
فيقع المباشر غير التمييز أما لديه. إعاقة ال
على ممارسة تنطبق أو تكون سياسة عندما

صعوبةً محايدة، أكثر وتبدو أنها الجميع
فعلى لاللتزام بها. إعاقة ذي شخص على

يمكن بناية مقدمة في الدرج المثال، سبيل
العجالت. بكراسي الناس وصول يمنع أن

أي ضد التمييز اإلعاقة تمييز ويحظر قانون
إعاقة في شخص ذي

العمل  •
التعليم  •

المباني إلى الوصول  •
والمرافق والخدمات الطعام تأمين  •

السكن  •
والرياضة النوادي  •

و األرض استخدام  •
الفدرالية والبرامج القوانين إدارة  •

أي مضايقة كذلك التمييز قانون ويحرم
إعاقة في: شخص ذي

العمل  •
و التعليم  •

والخدمات الطعام تأمين  •

والمقاطعتين الواليات جميع لدى
أي ضد مماثلة تحرم التمييز تشريعات

بسبب إعاقته. شخص

شرطاً اإلعاقة خدمات ويحدد قانون
اإلعاقة ذوي للناس الدعم خدمات لتأمين

والحسية والعقلية والنفسانية الجسدية
والمشاركة والتوظيف السكن نواحي في

ومقاطعة والية ولدى كل االجتماعية.
اإلعاقة. خدمات قانون من نسختها

غير اإلعاقة قوانين
أستراليا في المحمية

التمييز وقوانين اإلعاقة تضمن خدمات ال
للتأكد إيجابية إجراءات اتخاذ األسترالية

يستطيعون اإلعاقة ذوي الناس أن من
في المجتمع.13  مساوٍ المشاركة بشكل

األبنية من المثال، العديد سبيل فعلى
وأمكنة العمل العامة المواصالت وأشكال

أمام جسدياً الوصول ممتنعة تزال ما
في الواجب وجد ذوي اإلعاقة. إذا الناس

هذه فإن إيجابية إجراءات القانون التخاذ
تكون. ال الحالة

الفردية الشكاوى على التمييز تشريع يركز
الجهازي. من االلتفات إلى التمييز بدالً

تعامل عندما الجهازي التمييز ويحدث
والممارسات والسياسات التشريعات

أمكنة ثقافات أو التنظيمية والهياكل
أقل اإلعاقة معاملة ذوي الناس العمل

إنصافاً.
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المراجع
.5 ص 3، و10/2/2004، ص األستراليان، 9/2/2004، صحيفة 1

 People with) بأستراليا اإلعاقة تقديم مؤسسة الناس ذوي من الحالة 2 دراسة

.(Disability Australia Incorporated
 Queensland Advocacy) الكوينزلندية الدفاع مؤسسة تقديم من الحالة دراسة 3

 People with Disability Australia) بأستراليا اإلعاقة ذوي الناس مؤسسة و (Inc
.(Incorporated

رقم  كتلوج النتائج، األسترالي، الشيخوخة ومقدمو الرعاية: خالصة اإلحصاء مكتب 4

.13 cat. no. 4430.0، كانبرا (1999)، ص
 The .24 (2003)، ص لعام 1992 اإلعاقة قانون تمييز اإلنتاجية، مراجعة مفوضية 5

 Productivity Commission, Review of the Disability Discrimination Act 1992
((2003

و26. 2 المادتان (ICCPR) ومعاهدة 2 المادة ،(ICESCR) معاهدة 6

عشرة  الحادية الجلسة اإلعاقة، ذوو األشخاص – 5 العام التعليق ،(CESCR) معاهدة 7

كذلك و9)؛ UN Doc E/1995/22 (الفقرتان 5 رقم المتحدة األمم وثيقة ،(1994)
ذوي اإلعاقات، الفرص لألشخاص مساواة الخاصة األنظمة المعيارية في بها معترف

48/96 من 20 ديسمبر 1993 (الفقرة 17). الجمعية العامة الملحقة بقرار
 UN Doc رقم المتحدة األمم وثيقة ،(1989) 23 المادة (CROC) الطفل حقوق اتفاقية 8

 .A/RES/44/25
للمستندات  واإلمكان المستقبلي الحالي االستخدام واإلعاقة: اإلنسان مقالة ”حقوق 9

كوين جبرارد تأليف اإلعاقة“، سياق في اإلنسان لحقوق المتحدة القانونية لألمم
هذه .(UN Doc HR/PUB/02/1 (2002 رقم المتحدة األمم وثيقة دبجنر. وتريزيا

مصدران هما (www.pwd.org.au) أستراليا اإلعاقة مؤسسة إنترنت وموقع المقالة
الدولية، حقوق اإلنسان لمعاهدات الكامل للنص من المعلومات. لمزيد ممتازان

 . www.unhchr.org/english/law/index.htm الموقع انظر
 People with Disability Australia Incorporated,) اإلعاقة ذوي الناس مؤسسة 10 موقع

.(31/3/2004 إليه في الدخول www.pwd.org.au) (تم
على  وقائم الحواجز من خال شامل مجتمع نحو للعمل األلفي عمل بيواكو إطار 11

األمم وثيقة والباسفيك، في أسيا اإلعاقات والتطورات ذوي لألشخاص الحقوق
الثاني 2003.       كانون / UN Doc. E/ESCAP/APDDP/4/Rev.1 ، 24 يناير رقم المتحدة

 ICCPR: Australia,) وثيقة معاهدة حول الثالث الدوري التقرير األسترالية، 12 الحكومة

.15 – 13 ص UN Doc CCPR/AUS/98/3)، 22 تموز/يوليو 1999،
تمييز يشملهما قانون ال (CESCR) لمعاهدة العامة 5 والمالحظة المعيارية األنظمة 13

1986 (كومنولث).  لعام الفرص وتكافؤ اإلنسان حقوق أو قانون اإلعاقة

”أي شكل يجب أن
حقوق حماية تتخذه

اإلنسان؟“

حقوق  للخيارات بشأن حماية  
شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 

أبطالنا
المعاقون
الشجعان

اإلعاقة ذوي الناس امتهان
وإهمالهم

عاماً من العمر، ٧٩ البالغة  كاترين
في حركة وأقامت لديها إعاقة  كان

كانت ما غالباًً سدني. في تمريض  دار
إلى الذهاب المساعدة في  تطلب
لها قال لطالما ولكن  المرحاض،
جداً مشغولون إنهم  الموظفون

بين ساقيها مطوية  ووضعوا خرقة
أمرها تتدبر أن عليها إن لها  وقالوا

التبول إلى كاترين واضطررت  بذلك.
واالرتباك والخجل فراشها  في

 يتملكها.2

عمره من التاسعة في دارين  كان
للوالية تابعة مؤسسة في  ويقيم

في المناطق اإلعاقة ذوي  لألشخاص
يعاني كان كوينزالند. من  الريفية

نقله فمرض وتم في التغذية ً  سوءا
وعند برزبن. في كبير مستشفى  إلى

سلطة رتبت المستشفى  إدخاله
”عدم أمر لوضع والمستشفى  الوالية

وفوض الطبي. ملفه في  إنعاش“
اتخاذ بعدم المستشفى األمر  هذا

دعت إلنعاش دارين إذا فاعلة  إجراءات
على ليبقى إنعاشه إلى  الحاجة

حريصون موظفون وقام الحياة.  قيد
دفاع بإبالغ منظمة المؤسسة  في

فتدخلت وطالبت  تمولها الحكومة
وكسب اإلنعاش. عدم أمر  بإلغاء

من وتعافى في نهاية األمر وزناً  دارين
المؤسسة.3 إلى وعاد  مرضه

دراسات الحالة

إيداع من طويالً سجالً لدى أستراليا إنّ
منذ اإلعاقة في مؤسسات. ولكن ذوي الناس

الناس سياسة إدماج ما برحت السبعينات
التنفيذ. قيد المجتمع في اإلعاقة ذوي
اإلعاقة ما ذوي الناس من العديد أن بيد

في العيش مساعدة في بحاجة إلى يزالون
في والعيش ال تتوافر. ما غالباً المجتمع،

ما أساسي غالباً إنساني هو حق المجتمع
أستراليا. في اإلعاقة ذوي الناس على ينكر

كيفية في خطيرة جهازية مشكالت هناك
رؤية ونستطيع اإلعاقة. الناس ذوي معاملة

والوفيات واإلهمال االمتهان استمرار في هذا
في اإلعاقة ذوي للناس منعها يمكن التي

المختلفة. المواضع من جملة

تحسين حقوق
أستراليا في اإلعاقة

نسبياً في جيد سجل لها أستراليا رغم أن
اإلعاقة، الناس ذوي وحماية حقوق تشجيع

والمجال  المدى تنفيذ أخفقنا في فقد
في عليها المنصوص للحقوق الكاملين
ويمكن للتحسينات االتفاقيات الدولية.

حقوق الناس ذوي حماية التي أجريت على
جانب من تغيير موضوع تبقى أن اإلعاقة

الالحقة. الحكومات

أن الفدرالية المحكمة وجدت عندما
اعتباره يمكن محظور مخدر على اإلدمان
مشروع الفدرالية الحكومة أدخلت إعاقة،

.٢٠٠٣ اإلعاقة لعام تمييز تعديل قانون
تحريم إلى المقترح التعديل ويسعى

على  بسبب إدمانه شخص ضد التمييز
القانون مشروع أن ورغم محظور. مخدر

التعديالت عليه بعد، فإن يصادق لم
تستطيع التي السهولة تبين المقترحة

حقوق حمايات من تخفض أن الحكومة بها
اإلنسان.

بما اإلعاقة ذوي الناس حقوق حماية إن
فيها مع المعايير الدولية، بما يتماشى

ولكي ضروري. أمر اإليجابية، اإلجراءات
ينبغي أستراليا، في اإلعاقة تتحسن حقوق

وتنفذ أن تدعم الحكومة الفدرالية على
حقوق المقترحة حول االتفاقية الجديدة

المعيارية اإلعاقة، واألنظمة ذوي الناس
األلفي. بيواكو وإطار

d
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الحقائق  نشرة

التعليم حقوق

المـدارس إغـالق
عندما كان جوردان عام ١٩٩٤، في

صف وفي من العمر السادسة في
مدرسته أغلقت الثانية، السنة

الشرقي في الريف االبتدائية
ولقد فكتوريا. والية من الشمالي

كان أنه رغم ومعلمته مدرسته أحب
المدرسة.  في غيره ٢٠ تلميذاً هناك
جوردان إلى ويضطر الحين ومنذ ذلك

إلى أقرب اتجاه بكل السفر ساعة
ما غالباً أصغر كان عندما مدرسة.

وصوله عند كثيراً بالتعب يشعر كان
عليه أن يصعب وكان إلى المدرسة

1 يركز.

٢٠ إلى ٢٥  من أن األبحاث تظهر
في فكتوريا في الطالب من بالمئة

والعاشرة، والذين السنتين التاسعة
المدارس بإغالق تأثروا معظمهم في

الفترة حجم الصفوف في وزيادة
في مهاراتهم و١٩٩٥، ١٩٩٣ بين ما

المستوى من أدنى والحساب القراءة
الوالية.2  في األدنى

التعليم إلى الوصول
إلى يذهبان وبول مارغريت األخوان
في الحكومية الثانوية المدرسة

ملبورن. من الغربية الضواحي
السنتين في كانا ،٢٠٠٣ عام في

منعا ولكنهما والتاسعة، الثامنة
الكومبيوتر أجهزة استخدام من

ألنهما خارج فترة الحصص أو خالل
البالغ الكومبيوتر قسط يدفعا لم

والذي  منهما كل عن دوالراً ١٨٠
أمهما، أن ورغم المدرسة. طلبته

تكسب دخالً منخفضاً، وحيدة وهي
 ١٢٧ مقدارها إعانة تتلقى كانت

يكن ذلك لم فإن طفل، كل دوالراً عن
المدرسة بذل كلفة لتغطية كافياً

المدرسي والمخيم والكتب
اآلخرين الطالب جميع والكومبيوتر.

أنجزوا وبول مارغريت يْ صفّ في
وقد الكومبيوتر. على وظائفهم

لم ألنهما استفردا بأنهما شعرا
3 األقساط. تحمل يستطيعا

Education Rights - Arabic

دراسات الحالة

دراسات الحالة

في التعليم في الحق
الدولية المعاهدات

يكون  وسوف التعليم. في الحق  ”للجميع
المرحلتين في األقل على بالمجان، التعليم
التعليم يكون وسوف واألساسية. االبتدائية

إجباريا.“ االبتدائي
.٢٦ العالمي لحقوق اإلنسان، المادة اإلعالن

حول  المعاهدة الدولية ١٣ من المادة
والحضارية واالجتماعية االقتصادية الحقوق
توافر: الحكومات أن بأن على تقر (ICESCR)

اإلجباري والمجاني االبتدائي التعليم •
والمتيسر  الثانوي المتاح التعليم  •

تدريجياً والمجاني
للجميع  العالي المتيسر التعليم  •

و تدريجياً، والمجاني بالتساوي
يكملوا  لم الذين المكثف ألولئك التعليم •

االبتدائي. التعليم

أشكال جميع تأمين هو الهدف أن ورغم
يمكن تحقيقه ذلك فإن التعليم مجاناً

بالمدرسة االبتدائية – ابتداءً تدريجياً
الثانوي التعليم ليشمل وتوسيعه الحقاً

والعالي.4

بحقوق الخاصة المتحدة األمم لجنة تفسر
على يرتكز التعليم في الحق أن الطفل

والجودة.5 وتحتاج  المنهج ومحتوى الوصول
ذات معايير تعليمية إلى إقامة الحكومات

خواص طفل تعترف ”بأن لكل أدنى حد
تعليمية واحتياجات وقدرات واهتمامات

أن  على المتحدة األمم لجنة وتنص فريدة“.6
التعليمية: المعايير هذه تكون أن ينبغي

مؤسسات تربوية  تقدم عبر متوافرة –  •
جودة وذات عاملة

المتناول  وفي تمييزية غير متيسرة –  •
تدريجياً ومجانية وميسورة طبيعياً

الالئق  المنهج والتعليم تعتمد – مقبولة  •
و الجودة؛ وذا حضارياً

تستجيب الحتياجات  – متكيفة  •
المتغيرة. والطالب المجتمعات والجاليات

التعليم سياسة
الراهنة األسترالية

عن القانونية المسؤولية تقع أستراليا، في
والمقاطعتين الواليات على عاتق التعليم

التعليم سياسة وتتبع كبير. بشكل
المعاهدة خطة عام بشكل األسترالية

االقتصادية الحقوق حول الدولية
على واالجتماعية والحضارية وتشتمل

المرحلة الكبير على تعليم التشديد
التعليمية السياسات وتجدد االبتدائية.

والمقاطعتين: للواليات المختلفة
المدارس  لتأسيس لوائح  •

بالمدرسة  لاللتحاق اإلجباري السن •
إلى  أطفالهم إرسال عن األهل مسؤولية •

و المدرسة؛
األدنى  الحد ذي المدرسي المنهج أقامة  •

على أساس المدرسي المنهج وتقوم غايات
المدرسي.7 وتحدد  للتعليم الوطنية األهداف

األهداف: هذه
المدرسي أن  التعليم على أن ينبغي  •

جميع مواهب وطاقات كامالً يطور تطويراً
الطالب

عالية من  مستويات يحقق الطالب أن •
و ومتوازن؛ شامل منهج عبر المعرفة
تمييز  بال المدرسي التعليم يكون أن •

التنوع. فهم على ويشجع
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أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“

حقوق  حماية بشأن للخيارات  
شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان.

في المحمية غير الحقوق
أستراليا

التعليم  في حق على القوانين األسترالية تنص
المعاهدة الدولية حول نصت عليه أضيق مما

أو والحضارية واالجتماعية االقتصادية الحقوق
حماية وتوافر الطفل بحقوق الخاصة االتفاقية

سبيل في التعليم. فعلى لحق الفرد محدودة
على القانون يشدد ويلز نيوساوث في المثال،

يذهبون أطفالهم أن من التأكد في األهل واجب
مسؤولية التشديد على من بدالً المدرسة، إلى

الذي المدرسي التعليم تأمين عن الحكومة
الطالب.8  جميع باحتياجات يفي

والمقاطعتين الواليات حكومات جميع وتسمح
يحكم الذين األطفال طرد) أو (أي توقيف بإقصاء
السلوك. وهذا لمعايير يمتثلون ال بأنهم عليهم

التعليم في األساس الحق أن اإلقصاء يعني
ال الذين فاألطفال انتهاكه. يتم لهؤالء األطفال
معرضون الجودة هم ذي على التعليم يحصلون
أمام كثيرة حواجز يواجهون وقد البطالة لخطر

المجتمع. في كاملة مشاركة مشاركتهم
غير عدداً األصليين السكان من الطالب وتلقى

9 والطرد. التوقيف من متناسب

األسترالية الحكومات من العديد ويخفق
متاحاً المدرسي التعليم جعل واجبها في

ساوث في نيو التعليم قانون وبالمجان. يشترط
المدارس  في التعليم ١٩٩٠بأن يكون لعام ويلز

فإن السياسة هذا ومع الحكومية بالمجان.
ويشجع ”الطوعية“. الرسوم تشجع الحالية
على العامة المدارس الحكومات من العديد

معينة. مقررات لقاء أحياناً ولكن رسوم، تقاضي
”األجانب“ الطالب الحكومات معظم ويستهدف

”كاملة“. وفي جميع تعليمة رسوم لدفع
لقاء الرحالت والمواد تتقاضى المدارس الحاالت،

على هذا األمر ب يصعّ أن واألجهزة. ويمكن
في لالشتراك الدخل المنخفض ذوي من الطالب

األنشطة. هذه

التعليم نتائج في التكافؤ عدم برح وما
ثُغرة هناك أستراليا. إذ قائماً في المدرسي

يبدأون نسبة الصبيان والبنات الذين في كبيرة
السنة إكمال الثانوية ويبقون حتى المدرسة
و٨١  الصبيان من بالمئة ٧٠ – عشرة الثانية

من معدل الطالب من الفتيات. و لكن بالمئة
فقط.10  بالمئة ٣٩ هو األصليين السكان

أستراليا في للطالب العالي التعليم كلفة إن
من األمر يجعل االرتفاع. وهذا في ماضية

المنخفض الدخل العائالت ذات على الصعب
العالي ألطفالهم. كلفة التعليم تحمل

خلفيات من الطالب مشاركة انخفضت ولقد
في بالفعل وضيعة اقتصادية اجتماعية

الطبقة العاملة  بقي عدد التسعينات.11 وقد
األسترالية في الجامعات األصليين والسكان

بعموم السكان. مقارنة منخفضاً جداً

الحكومية غير للمدارس العام التمويل بإمكان
العامة. للمدارس المتوافر التمويل يخفض أن

الحقوق حول الدولية المعاهدة وتعطي
الحق والحضارية األهل واالجتماعية االقتصادية

ألسباب الحكومية غير المدارس اختيار في
تتلقى المدارس  في أستراليا دينية.12 ولكن
من أكثر والعلمانية) (الدينية ”الخصوصية“

 ٥٧ – عامة مصادر من الدخل اجمالي نصف
على  التمويل هذا 13.٢٠٠١ ويتأتى عام في بالمئة

العام. النظام حساب

حماية على دولي مثال
التعليم حق

جامعات عدة وضعت السبعينات، في ألمانيا في
الطالب فرفع تقبلهم. الذين الطالب لعدد ً حدا

في المدرسة قبول على لم يحصلوا الذين
التي  المعايير أن شكوى.14 وزُعم الطبية

عشوائية كانت الطالب اختيار استخدمت في
اختيار مكان في للحق انتهاكاً وأنها كانت

ومهنتهم. دراستهم

حكماً تصدر أن رفضت المحكمة أن ورغم
دستوري الدولة واجب كان على إذا فيما

جميع في الكافية التعليمية القدرات لتأمين
أن الحكومة فإنها ارتأت الدراسية المساقات

األماكن عدد بأن تبرهن أن منها مطلوب
وأن الممكن األقصى العدد كان المتوافرة

في عشوائية معايير اعتماد عن تكف أن عليها
االختيار.

التعليم حقوق تحسين
أستراليا في

المدرسة لحضور سياسة أستراليا لدى أن رغم
فليس للمدرسة األدنى الحد ولمنهج اإللزامي

الوصول جودة التعليم وإمكانية ضمانات هناك
وبالفعل، فإن للجميع. نفقاته إليه وتحمل

تأمين عن متزايد بشكل تنكفئ أستراليا
المجاني. واالبتدائي والثانوي العالي التعليم

للحقوق األمم المتحدة لجنة أفادت ولقد
أي بأن والحضارية واالجتماعية االقتصادية

لحق التحسين التدريجي انكفاء عن أو خفض
ً كامالً. تبريرا ويبرر ً جيدا يدرس أن التعليم يجب

مع يتماشى بما التعليم حقوق حماية إن
جميع من أن للتأكد مطلوبة المعايير الدولية

ومتيسر. جيد تعليم لهم مضمون الناس

d
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٢٠٠٥ يوليو / تموز

الحقائق  نشرة

البيئة وحقوق اإلنسان

مناجم بلدة في تينا تعيش
ابنها مستويات إقليمية، ويعاني

نتيجة دمه في الرصاص من عالية
في بالرصاص الكثيف للتلوث

التعدين عمليات بسبب البلدة
وتظهر الماضية. الفترة خالل

الدالئل الطبية أن التعرض الطويل
أن يسبب يمكن األمد للرصاص
خطيرا ومرضا الدماغ في ضرراً
وموتا.1 ولقد خففت  وسرطانا
من الحديثة التعدين عمليات
في الصحة على البيئي األثر

تينا  يساورها أن المنطقة.  غير
يتعلق أخير اقتراح حول القلق اآلن

بالقرب من مفتوح بشق منجم
العاملون أخبرها ولقد البلدة.

بأن الصحة المحلية مركز في
المنجم من المنبعث الغبار

تعرض من يزيد أن يمكن المفتوح
المجلس للرصاص.  ويدعم ولدها

ألنه بشدة االقتراح هذا المحلي
االقتصاد إنعاش على يساعد سوف

تينا ابن أصبح . البلدة في المعتلّ
، األخيرة الفترة خالل المرض كثير

واجباته اتمام في أيضا يعاني وكان
على قلق تينا المدرسية، ويتركز

خطير مرض ابنها بشكل احتمال
بهذا المشروع.2 مح بالمضي سُ إذا

The Environment and Human Rights - Arabic

دراسات الحالة

الدولية اإلنسان حقوق
والبيئة

بيئة االنسان في حقوق حماية ال يمكن
واالستعمال والتلوث متدهورة. وضيعة

الزراعية التربة وتآكل للمياه المفرط
البيئة أنظمة وتخريب الجو وتلوث

المستدام غير الطبيعية واالستعمال
تهدد أمور كلها الطبيعية للمصادر

في األساسية حقوق االنسان تطبيق
والتطور.   والمعيشة والصحة الحياة

في مستقل بشكل بعد االعتراف لم يتم
في بالحق االنسان لحقوق الدولي القانون

األمد الطويل الوفاء أن إال بيئة صحية.
على يعتمد األساسية اإلنسان بحقوق
البيئة. نظيف محيط في صحية بيئة

صحية بيئة في بالحق تم االعتراف فمثال،

في الحق من كناحية الدولي القانون في
3 الصحة.

بمبادئ الخاص اإلعالن مسودة سلطت
1994 الضوء  لعام والبيئة حقوق اإلنسان
. والبيئة االنسان حقوق بين العالقة على

في شخص الحق ”لكل على أن ونصت
بيئي نظيف. في محيط األمان والصحة

أخرى، حقوق إنسانية وغيره من الحق هذا
والسياسية المدنية الحقوق فيها بما

الواحدة وتعتمد عامة حقوق واالجتماعية،
تتجزأ“.4 وال األخرى على

الراهنة استراليا سياسة
البيئة حماية حول

في استراليا والية ومقاطعة لكل
وتحتوي الخاصة بحماية البيئة. قوانينها

كبيرة من على مجموعة هذه القوانين
: مثل المسائل،

الجوي  التلوث  •
المياه تلوث •

الملوثة األرض •
والغابات األحراج •

التعدين •
السمك صيد أماكن •

والنباتات  الحيوانات حماية  •
البرية

و  األجناس تهديد  •
المحمية المناطق  •

لحماية فدرالية قوانين أيضا يوجد كما
البيئة. من النواحي بعض

حماية على القوانين هذه تساعد
المصادر على والحفاظ اإلنسان صحة

وفي الطبيعية. البيئة وحماية الطبيعية
البيئة من تطلب قوانين الحاالت، بعض
معلومات تقديم على العمل الحكومة

بالمشاركة وتسمح البيئة قضايا عن
. المتعلق بالبيئة القرار في صنع العامة

ً دورا الحكومية والدوائر الوكاالت تؤدي
وفي البيئة. قوانين تطبيق في ا رئيسً

أيضا الحاالت، يمكن للمجتمع بعض
قوانين لتطبيق قانونية إجراءات اتخاذ

. البيئة

المحمية غير الحقوق
أستراليا في

إلى أخرى. والية من البيئة قوانين تتفاوت
الحاالت اجتهادات معظم في وللحكومات
بالسماح بالنشاطات فيما يتعلق واسعة
الحالة في الحظنا كما المضرة بالبيئة،

. أعاله المذكورة

قانونية في ضمانة من ليس هنالك
بحماية سوف تقوم بأن الحكومة استراليا

ليست الحكومية فالوكاالت البيئة،
، وليس البيئة قوانين ملزمة بتطبيق

أو الفدرالي الدستور في ضمان من هنالك
تغير لن الحكومات بأن الواليات دساتير في
بالبيئة. مضرة بنشاطات للسماح القانون
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العدل على والحصول القرار صنع في والمساهمة معلومات على
 ١٩٩٨ يونيو ٢٥/حزيران البيئية القضايا في

”أي شكل يجب أن
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  للخيارات بشأن حماية  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 

االنسان وحقوق الماء

(مياه آمنة مياه شرب تصلها ال نائية مجتمعات في استراليا في الناس يعيش آالف
هذه من يعتمد العديد حيث ، بذلك تأثرا األكثر األصليين هي السكان شفة). ومجتمعات

. الدنيا الصحية ال يتناسب مع المعايير مائي إمداد على المجتمعات

جميعاً. للناس المساوية والحقوق بالكرامة اإلنسان لحقوق يعترف اإلعالن العالمي
هو أحد والماء نفسها. وللحياة بل الكريمة للحياة ضرورية المعينة وبعض األساسيات

الضرورية. االنسانية االحتياجات تلك

كل على بالقضاء الميثاق المتعلق في بوضوح به أمر معترف الماء على الحصول إن
في  الحق على التأكيد تم الطفل.5 كما حقوق وميثاق النساء ضد التمييز أشكال
والحق الصحة في الحق من أساس كجزء الئقة صرف صالحة ومجاري شفة مياه

واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولي الميثاق في العيش، من الئقة مستويات في
والحضارية.6

في الماء يخول اإلنسان أن حق على بشكل واضح المتحدة األمم نصت ،2003 عام في
الستعماالته الماء من ومتيسرة وميسورة نظيفة كافية كمية على الحصول فرد كل

والمنزلية.7 الشخصية

المحلي بقطع  المجلس قرار أن أفريقيا جنوب في العليا 2001 وجدت المحكمة عام في
ماء الدستوري في الحصول على خرق للحق السكنية هو عن مجموعة من الشقق الماء

بالماء.8 اإلمداد باعادة مؤقتا قرارا وأصدرت كاف

ليست والحكومات المحلية الواليات وحكومات الفيدرالية الحكومة ، أستراليا في
. وكافية صالحة مياه فرد على حصول كل بضمان قانونا ملزمة

عن العالم من أمثلة
وحقوق البيئة حماية

االنسان

االنسان حقوق بين االعتراف بالعالقة تم
أكثر أخرى بشكل ومناطق في دول والبيئة

وضوحا.
العالم في دولة ستين من أكثر أعترف وقد

خالل من صحية بيئة في بحق االنسان
جنوب دستور ، فمثالً، الوطنية دساتيرها

: أن يؤكد أفريقيا
: الحق فرد ”لكل

و وعافيته بصحته ضارة غير بيئة في  •
أجيال  مصلحة أجل من مصانة بيئة في  •

والمستقبل.9 الحاضر

على بحق الحصول دول أخرى واعترفت
يقع الذي للضرر قانونية وحلول معلومات

مثال االتحادية روسيا دستور ففي على البيئة.
الحصول المؤاتية البيئة في الحق يتضمن

الضرر وتعويضات ازاء معلومات موثوقة على
انتهاكات فرد تسببه ممتلكات أي أو بصحة

بيئية.10

البيئية للحقوق الدستورية الحماية توافر
التي الحكومة قرارات لتحدي للناس فرصة
المجتمعات على سلبي تأثير لها يكون قد

الطبيعية. البيئة أو البشرية

تمنح ، واألميريكيتين وأوربا أفريقيا في
فيها اإلنسان اإلقليمية لحقوق المواثيق

بيئة صحية. في للحق حماية معينة

بأهمية األخرى اإلقليمية المواثيق وتعترف
المتعلق القرار صنع في المجتمع مشاركة

آرهاوس ميثاق يعترف ، فمثال بالبيئة.
بالحصول  الجمهور ١٩٩٨ بحق لعام ألوروبا
القرار صنع في والمشاركة المعلومات على
التي القضايا اإلجراءات القانونية في واتخاذ

البيئة.11 في تؤثر

البيئية الحقوق تحسين
أستراليا  في

قوية األسترالية البيئة قوانين أن رغم
ال يوجد فأنه الدولية، للمعايير وفقاً نسبيا

هي الصحية بأن البيئة قانوني اعتراف
ضمان يوجد أي وال أساسي، انساني حق

بحماية ستقوم الحكومات بأن دستوري
وبيئته. المجتمع صحة

مع يتماشى بما البيئية الحقوق حماية إن
أن أن تضمن شأنها من المعايير الدولية

سوف المستقبل، أجيال فيهم بمن الجميع،
ومستدامة. صحية بيئة على يحصلون

d
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الحقائق  نشرة

الصحة حقوق
Health Rights - Arabic

بيب!
بيب!

ييييييييييييي !بييييييي

طن!

فتش!
فتش! فتش!

الرعاية العام إلى الوصول
الصحية

من أكثر أستراليا في نوبور أقامت
والديها مع وصولها بعد عاماً ثالثين

وبعد عمرها. من العاشرة في وهي
في العاملة حياتهما معظم قضاء
بلدهما إلى نوبور والدا عاد أستراليا
أصيب سنوات. خمس منذ األصلي

مؤخراً، قلبية بنوبة نوبور والد
تعتني أن بإمكان أمها يعد ولم
االعتناء تستطيع نوبور وال به.

أستراليا. إلى عادا إذا إال بوالديها
بتأشيرة لم يحتفظا والديها ولكن

نوبور اكتشفت وقد الدائمة. اإلقامة
الحصول لهما يحق ال والديها أن

أستراليا إلى عادا إذا المديكير على
للوالدين. مؤقتة بتأشيرة

بأنه شائع بشكل المديكير يفهم
ولكن عامة. صحي ضمان خطة

بعض الناس الذين يستثنون هناك
الصحية الخدمات إلى الوصول من

فعلى المديكير. عبر المؤمنة
واألمهات اآلباء المثال، سبيل
للمواطنين األستراليين غير

الدائمون المقيمون أو األستراليين
مؤقتة“.5  ”تأشيرة يحملون الذين

دراسات الحالة

صحية رعاية إلى الوصول
ميسورة

ماغي بألم أخت أصيبت ساندرا
ماغي فأخذتها المعدة. في حاد
الملكي. هوبارت مستشفى إلى
أن تُصرفا انتظرتا ساعتين قبل

طبيبها. لرؤية تذهبا أن لهما ويقال
أي مال لتذهب يكن لدى ساندرا لم
يعد لم الذي المحلي الطبيب إلى

اإلجمالية. بالفاتورة أتعابه يتقاضى
مقدماً  دوالراً ٣٥ تدفع أن وعليها

مديكير  من فقط دوالراًَ ٢٥ وتسترد
حتى يومين ساندرا انتظرت الحقاً.

قبل أن سنترلينك من تصل دفعتها
الطبيب.1  لرؤية الذهاب من تتمكن

يدفع المديكير نظام بموجب
من الضرائب األستراليين جميع
جباية عبر الصحية الرعاية أجل

نظام مم صُ ولقد المديكير.
تدفع والذي اإلجمالية، الفاتورة
أجل لألطباء، من الحكومة به

الحاجة أساس على الوصول ضمان
الدفع. على القدرة ال

اإلجمالية الفاتورة خفض إن
على من القدرة عند األطباء يحد

الطبية الخدمات إلى الوصول
الصحية الرعاية تكاليف وتحمل
أرجاء أستراليا. في جميع األولية
السيما حقيقي قلق مصدر وهذا

الذين يعيشون الناس بالنسبة إلى
واإلقليمية. الريفية المناطق في
الذين األطباء عدد انخفاض فمع

اإلجمالية بالفاتورة يتقاضون
مقدماً الدفع إلى إما الناس يضطر

الطبي. العالج من الحرمان أو

دراسات الحالة

في الصحة في الحق
الدولية  المعاهدات

الخاصة الدولية تعترف االتفاقية
واالجتماعية االقتصادية بالحقوق

في اإلنسان بحق (ICESCR) والحضارية
الصحة.6

وثيقاً ارتباطاً الصحة في الحق يرتبط
الصحة تحدد التي األخرى اإلنسان بحقوق

الحقوق هذه وتشمل عليها. ويتوقف
إلى والوصول والسكن الطعام األخرى

الصرف ومرافق واآلمن الماء العذب
العمل وأوضاع المناسبة الصحي

إلى والوصول الصحية والبيئة الصحية
المتعلقة بالصحة.7  التعليم والمعلومات

وتشترط الموارد بمحدودية االتفاقية تقر
عبر الصحة لحق التدريجي التحقيق

التزامات يفرض ولكنه والسياسة. القانون
الحكومات التخاذ على أدنى معايير حد

على: تشتمل الفورية. اإلجراءات
المرافق إلى العادل الوصول ضمان  •
على والخدمات والطعام الصحية

السيما بالنسبة تمييزي غير أساس
الفئات المستضعفة والمهمشة. إلى

الضرورية األدوية تأمين  •
التناسلية الرعاية إلى الوصول تأمين  •

صحة األم وطفلها ورعاية
المعدية األمراض ضد التطعيم تأمين  •

األساسية
ومعالجة وضبط لمنع اإلجراءات اتخاذ  •

األمراض.
إلى والوصول التعليم تأمين  •

المعلومات المتعلقة بالمسائل
و الصحية؛

عمل وخطة إستراتيجية وتنفيذ تطوير  •
الوطن. صعيد على العامة للصحة

نوع أي من تمييز هناك يكون أال ينبغي
أن تقديم الخدمات الصحية. ويجب في

انتهى 



األصليين السكان صحة
السكان من والي وزوجها ليني

بلدة يعيشون في األصليين الذين
في ألم من والي اشتكى عندما ريفية.

لم الطبيب. لرؤية ليني أخذته بطنه
أعطاه ولكنه والي الطبيب يفحص
عن يكف أن للقرحة وقال له حبوباً

انهار بعد فيما المسكرات. شرب
في البيت. ورفض الطبيب القدوم والي

وعندما عليه. للكشف بيته إلى
وأعطت باإلسعاف اتصلت ليني

شخصاَ تجد أن لها قيل عنوانهما
المستشفى. إلى والي يحضر آخر

جميع حصل المستشفى وفي
اآلخرين على االهتمام الطبي المرضى

والي الطبيب عاين وعندما والي. قبل
حاد التهاب عنده أن اكتشف أخيراً

عملية يجري أن يجب وأنه الزائدة في
جراحية فوراً.2 

األصليين السكان من الناس معظم
عندما مجحفة معاملة يعاملون
الخدمات للحصول على يسعون

الطبية.

األصليون األستراليون يواجه
نسب االعتالل من مستويات أعلى

عبر جميع والوفاة الصحي والمرض
بلغ ،٢٠٠١ في عام فئات العمر.

للرجال المتوقع العمر متوسط
بـ ٧٧ عاماً  مقارنة ٥٦ عاماً األصليين

األستراليين. وبلغ الرجال لجميع
للنساء المتوقع العمر متوسط

بـ ٨٢ عاماً  مقارنة ٦٣ عاماً األصليات
األستراليات. وكان النساء لجميع
للسكان المتوقع العمر متوسط

مماثالً  ٢٠٠١ عام في األصليين
المتوقع لجميع لمتوسط العمر

 ١٩٠١ الفترة في الرجال األستراليين
األستراليات النساء وجميع ،١٩١٠ –

 3.١٩٢٠ – ١٩٢٢ الفترة في

حاالت أكبر األصليون السكان يواجه
مرض مثل الشائعة األمراض من
والسمنة السكري والداء القلب

وصول  احتمال ويقل الكلى.4  ومرض
غيرهم من السكان األصليين أكثر

الصرف ومرافق الشرب مياه إلى
واإلسكان.  والغذاء الصحي المناسبة

األصليون يعاني السكان ما غالباً
الخدمات إلى الوصول في صعوبات

تحمل على كالقدرة الصحية
وتوافرها إليها والمسافة تكاليفها
الخدمات تكون وقد ال والمواصالت.

دائماً. حضارياً الئقة الصحية

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  حماية بشأن للخيارات  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 
المراجع

تحقيق مجلس تزمانيا إلى أنجليكير مقترح ذكرت في دراسة حالة  1

  Anglicare Tasmania (Submission 142) المديكير. في الشيوخ
.p 7,to Senate Inquiry into Medicare (first inquiry), July 2003

حقوقك  ”تعقب سيناريو في أساس على السيناريو يقوم هذا  2

مفوضية منشورات Tracking your Rights (1994) (1994) من
الفرص. وتكافؤ اإلنسان حقوق

األصليين: مخاطر  السكان ”صحة اإلحصاء األسترالي. مكتب 3

 Australian Bureau of Statistics, أقصر“. مرتقب وعمر أعظم
 4704.0 Indigenous Health: Greater Risks, Shorter Life

 Expectancy, 30/8/2001: www.abs.gov.au (accessed on
.(27/11/2003

السكان  ورفاهية صحة والرفاهية، للصحة األسترالي المعهد 4

 Australian Institute for طوريس. مضيق جزر وشعوب األصليين
 Health and Welfare, The Health and Welfare of Australia’s
 Aboriginal and Torres Strait Islander Peoples 2003, AIHW

.Cat. No. IHW-11
العامة.  عن المصلحة الدفاع لمركز أبلغ عنها حالة دراسة  5

اإلعالن المادة 25.1في في الصحة موجود كذلك في الحق  6

للحقوق  الدولية االتفاقية من 12 و المادة اإلنسان لحقوق العالمي
المعاهدة  24 من والمادة والحضارية، واالجتماعية االقتصادية

 UDHR Article 25.1; ICESCR Article 12; الطفل. بحقوق الخاصة
.CERD Article 11.1(f); CEDAW Article 12; CROC Article 24

والحضارية،  واالجتماعية االقتصادية للحقوق المتحدة األمم لجنة 7

يمكن الصحة من مستوى أعلى في ”الحق .14 العامة التعليقات
UN Doc E/C.12/ المتحدة وثيقة األمم ،11/8/2000 تحقيقه:،

و11. و4 3 الفقرات ،2000/4
.12 الفقرة في المالحظة 7، كما 8

.27 الفقرة في المالحظة 7، كما 9

االقتصادية واالجتماعية  الحقوق للجنة الختامية المالحظات 10

 UN Doc المتحدة وثيقة األمم ،1/9/2000 والحضارية: أستراليا،
E/C.12/1/Add.50 الملحق 50.
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يوليو ٢٠٠٥  / متوز * ويلز والعدالة بنيوساوث ومؤسسة القانون ماير مؤسسة بتمويل من

أن الربح شريطة تستهدف ال تربوية ألغرض هذه املواد تستنسخ أن لك النشرات. يجوز هذه ترجمة مبراجعة قامت التي املسلمة املرأة رابطة من الزعيم لوفاء وامتنانه شكره عن العامة املصلحة عن الدفاع مركز يعرب
مسبقاً. املركز جانب من عليه آخر فيجب املوافقة استخدام أما أي .(Scratch Media) ميديا (PIAC) وسكراتش املصلحة العامة عن الدفاع ملركز التأليف هي حقوق أن إلى تنوه

المجتمعاتدراسات الحالة في يعيشون الذين الناس يصل
نفسها كأولئك الخدمات الريفية إلى
أن ويجب المدينة. في يعيشون الذين

ويجب ميسورة. الصحية الخدمات تكون
على الوصول في المساواة تنعكس أن

النتائج الصحية. المساواة في

أن تكون في الصحة كذلك يشترط الحق
للذكر ومناسبة حضارياَ الئقة الخدمات

المعايير الخلقية تستوفي أن واألنثى، ويجب
مستوى ذات تكون أن ويجب األساسية

في  الحق الحق كذلك على ويشمل جيد.8 
والحق وجسمه، صحته في المرء تحكم

في والتناسلية، والحق الحرية الجنسية في
التعذيب أو العالج التدخل (مثالً من الحرية

موافقة). بدون

َ تحديدا الدولي اإلنسان حقوق قانون ويتطلب
المؤمنة الصحية للخدمات خاصة إجراءات
اإلجراءات هذه وتستلزم األصليين. للسكان
الئقة حضارياَ وتشتمل الخدمات تكون أن

صحة ووصل التقليديين والطب الرعاية على
الموارد تكون وبأن المجتمع، بصحة األفراد

لتصمين وتقديم األصليين ”للسكان متوافرة
الخدمات“.9  تلك مثل وضبط

عن كذلك تمتنع أن الحكومات على ينبغي
أن تخفض شأنها من التي اتخاذ الخطوات

التي النواحي من الحق في الصحة نلك
والممارسة والسياسة القانون يضمنها

سلفاً.

السياسة الصحية
الراهنة األسترالية

ضد حماية قانونية أستراليا توجد في
الخدمات بالوصول إلى فيما يتعلق التمييز

قوانين مناهضة بموجب الصحية، وذلك
يعني وهذا الواليات. وفي الفدرالية التمييز

الخدمات عنك أال تُمنع المفروض من أنه
من مستوى أقل خدمات على تحصل أن أو
جنسك أو اثنيتك أو عرقك بسبب اآلخرين

على وعالوة أو قدرتك. الجنسي ميلك أو
والمقاطعتين الواليات معظم لدى ذلك،

أو الوالية تقدم أن على ينص صحة قانون
في للناس الخدمات الصحية المقاطعة

أراضيها.

المحمية غير  الحقوق
أستراليا في

بمناهضة الخاصة التشريعات أن بيد
كامالً ضمانا تضمن ال وبالصحة التمييز

أستراليا في يعيشون الذين الناس لجميع
األساسية. الصحية الخدمات إلى الوصول

للحقوق المتحدة األمم لجنة أبدت وقد
في والحضارية واالجتماعية االقتصادية

قلقها ،٢٠٠١ عام في ألستراليا مراجعتها
ضمن في الصحة الحق انجاز صعوبات  حول
الحالية.10          والتمويلية التشريعية األطر

الصحة حقوق تحسين
أستراليا  في

بتأمين حافالً سجالً أستراليا لدى أن رغم
للمجتمع الجودة ذات الصحية الرعاية

تقديم يستمر ضمانات بأن هناك فليس
وليس الحاجة أساس على الصحية الرعاية

القدرة على الدفع.

يتماشى بما الصحة في الحق حماية إن
أن من للتأكد مطلوبة الدولية المعايير مع
إلى رعاية العام وصولهم الجميع مضمون

جودة. ذات صحية
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٢٠٠٥ / يوليو تموز

الحقائق  نشرة

دراسات الحالة

المنصف غير  الطرد
السوداء اللوائح في  واإلدراج

الملك أصحاب جانب من
لطفلين، وحيدة أم وهي نانسي،  كانت

عام سكن على الحصول  تنتظر
ملكها صاحب سنوات. خمس  لمدة

بتصليحات القيام رفض  األخير
إلى ستشكوه بأنها فأبلغته  ضرورية

في بوضعها فهددها اإليجار.  محكمة
التي اإليجار الوطنية بيانات  قاعدة
والتي وكالء العقارات  يستخدمها

”المشكلجيين“. المستأجرين  تدرج
وال سكنها. من نانسي  وطردت

اآلن باإليجار سكن إيجاد  تستطيع
البيانات. قاعدة في مدرجة  ألنها

عند أصدقاء وطفليها  وأقامت نانسي
في شقة أمها مع اآلن تعيش  وهي

إذا تتساءل وهي واحدة. نوم غرفة  من
على لها ستحصل على سكن  كانت

اإلطالق.1

دراسات الحالة

ميسور إسكان وجود عدم
من السبعين أعزب في رجل  بيرت

يعيش اإلعاقة.  معاش على  العمر
داخل إقامة في منزل غرفة في  في
إيجار تحمل يستطيع وال  المدينة
ويشارك به. خاصة شقة أو  منزل

في نزالء ثالثة مع  مطبخاً وحماماً
مضى وقد فيه. يسكن الذي  الطابق

اإلقامة مدة منزل في بيرت  على
المبنى سوف ولكن  خمس سنوات
وهو قلق إلعادة تطويره. هدمه  يتم

يذهب.2 أين إلى

دراسات الحالة

إسكان وجود  عدم
الطوارئ

ميالدها عيد في بيتها من هربت  جولي
من لإلساءة تعرضها بعد عشر   السابع

مأوى إلى ذهبت العائلة. أفراد من  فرد
ستنام غرفة. لديه أية تكن لم  ولكن

الشوارع.3 في  الليلة

اإلسكان  حقوق
Housing Rights - Arabic

أستراليا في المشردون
هناك  ٢٠٠١ كان في عام اإلحصاء ليلة

هؤالء، ٧٨  األقل. من على مشرد ألف ١٠٠
أزواجاً، و٩ ٪  كانوا  ٪١٣ و عازبين، كانوا ٪
وأقل طفل)4. ١٣٫٤٠١ ذلك في (بما عائالت

المشردين من (٪٤٢) بقليل النصف من
(٪٤٦) النصف وحوال النساء،5 من كانوا

و٢٦٪ والعشرين؛ الخامسة دون كانوا
سن الثانية تحت و١٠٪ سنة، و١٨ ١٢ بين

عشرة.6

في مأوى في يبيتون المشردين معظم
األصدقاء مع النصف حوالي ويقيم الليل،

المشردين  من ٪ ١٤ وحوالي مؤقتاً. واألقارب
مأوى فقير. في أو الخارج ينامون في

األصليون السكان يتعرض أن األرجح ومن
األصليين. غير األستراليين من أكثر للتشرد

من  ٪ ٢ األصليون السكان يشكل وبينما
المقدر فمن أستراليا، في السكان مجموع
اجمالي  من على األقل ٪ ٩ يشكلون أنهم

الناس من و١٩٪ المشردين، السكان
من ٪١١ و مساكن فقيرة المقيمين في

المدعوم.7  السكن خدمات زبائن

في السكن حق
الدولية المعاهدات

الحقوق حول الدولية المعاهدة تعترف
واالجتماعية والحضارية االقتصادية

مستوى معيشة  (ICESCR)8 بالحق في
والسكن. والملبس المأكل فيه بما الئق،
الئق معيشة مستوى في الحق ويشتمل

األوضاع في المستمر التحسين على
المعيشية.9

على: حقوق السكن تشتمل
القسري المجحف من الطرد الحماية •

10 اإليجار)؛ (أمن
من  المرء يمكن الئق سكن إلى الوصول •

و وأمن؛ بكرامة وسالم العيش
وطاقة  نظيفة، شرب مياه إلى الوصول  •

للطهو، وتدفئة وإنارة، ومرافق مجاري
للطعام، ومخزن وغسيل؛ صحية

مجاري وتصريف النفايات؛ من والتخلص
الطوارئ. وخدمات المواقع؛

البيت كذلك: يكون ينبغي أن
كلفته  تهدد ال – بحيث ً ميسورا •

األخرى؛ األساسية االحتياجات
للجميع، بدون  – إليه يمكن الوصول  •

نوع؛ أي من تمييز
مالئمة  مساحة – فيه السكن يمكن •

الطقس؛ من حماية ذات
أمكان  من معقول بشكل قريباً  •

وليس والخدمات االجتماعية؛ التوظيف
و مناطق ملوثة؛ في

بالتنوع للسماح – حضارياً الئقاً •
11 الحضاري.

السكن سياسة
الراهنة األسترالية

التنفيذ  موضع وضعت أستراليا لقد
اإلسكان أشكال بعض تؤمن سياسات

الناس المحتاجين. لبعض

العام لإلسكان تمويالً الحكومات توافر
بموجب الكلفة المنخفض والشعبي

الكومنولث بين حكومات اسكان اتفاقية
الماضية  العشر السنوات في والواليات.12 

 .٪ ٥٤ بمعدل التمويل هذا انخفض
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أن الربح شريطة تستهدف ال تربوية ألغرض هذه املواد تستنسخ أن لك النشرات. يجوز هذه ترجمة مبراجعة قامت التي املسلمة املرأة رابطة من الزعيم لوفاء وامتنانه شكره عن العامة املصلحة عن الدفاع مركز يعرب
مسبقاً. املركز جانب من عليه آخر فيجب املوافقة استخدام أما أي .(Scratch Media) ميديا (PIAC) وسكراتش املصلحة العامة عن الدفاع ملركز التأليف هي حقوق أن إلى تنوه

المراجع
المستأجرين  اتحاد تقديم في الحالة دراسات أساس على تقوم  1

السكني، بيانات اإليجار قاعدة عمل ويلز لفريق ساوث بنيو
 .٢٠٠٣ األول كانون / ديسمبر

إدجيز، كنيسة  راف جمعتها حالة دراسات أساس تقوم على  2

ساوث ويلز. نيو هيرست، دارلينغ األنجليكانية، جون سانت
المالحظة ٢. في كما 3

تحليل اإلحصاء، تعداد  برنامج األسترالي، اإلحصاء مكتب 4

.٢ - ٣ ص ،٢٠٠٣ الثاني تشرين / نوفمبر ،٢٠٠١ لعام المشردين
. ٣ – ٤ ص في المالحظة ٤، كما 5

.٣ ص في المالحظة 4، كما 6

.٥ ص في المالحظة ٤، كما 7

بحق  كذلك تعترف اإلنسان لحقوق األخرى الدولية المعاهدات 8

األوسع. هي االعتراف هذه المعاهدة السكن، ولكن
.١١ المادة ،(ICESCR) معاهدة  9

اإلزاحة هي القسري الطرد أعمال أن على ينص العام 7، 10 التعليق

التجمعات أو األفراد او العائالت إرادة ضد - الدائمة أو المؤقتة
التي كليهما أو األرض أو من البيوت – وكليهما السكنية

أو القانونية الحماية من تأمين أو أشكال الئقة دون يَشغلونها،
المتحدة الخاصة بالحقوق األمم إليها. لجنة الوصول أو غيرها

الالئق السكن في ”الحق والحضارية، واالجتماعية االقتصادية
  .١٩٩٧/٥/٢٠ القسري:، الطرد أعمال :(١١-١ (المادة

االقتصادية واالجتماعية  بالحقوق الخاصة المتحدة األمم لجنة 11

السكن الالئق“، ”الحق في ،4 العام والحضارية،التعليق
.١٩٩١/١٢/١٣

(كومنولث). لعام ١٩٩٦ اإلسكان مساعدة قانون 12

االجتماعية،  للخدمات األسترالي والمجلس الوطني الملجأ 13

.٢٠٠٣ يوليو/أيلول يتيسر؟“، تقدم ما هل اإليجار: ”مساعدة
.Rent Assistance: does it deliver affordability?

اإلصالح  عن بحثاً ”التوقعات العظيمة: ألكسندر، بيتر 14

/شباط فبراير باريتي، ويلز“. نيوساوث في للنزالء التشريعي
 Peter Alexander, “Great Expectations: In) .٧٧ ص ،٢٠٠٤

 Pursuit of Legislative Reform for Boarders in NSW”,
(.p 77 ,٢٠٠٤ Parity, February

لعام ٢٠٠٤ (مقاطعة العاصمة  السكنية تعديل اإليجارات قانون 15

األسترالية).
بالحقوق االقتصادية  للجنة الخاصة المالحظات الختامية 16

األمم وثيقة ،٢٠٠٠/٩/١ أستراليا، والحضارية: واالجتماعية
.٢١ الفقرة ،(E/C.12/1/Add.50) رقم المتحدة

.٣٤ الفقرة المالحظة 15، في كما 17

حقوق  قفر العام: الفضاء في ”العيش غولدي، 18 كاسندرا

.279 ص ،٢٠٠٢ األول كانون / ديسمبر باريتي، اإلنسان؟“،
 Cassandra Goldie, “Living in public space: a human)

(.rights wasteland?”, Parity, December 2002, p 279
جنوب  جمهورية حكومة أفريقيا، لجنوب الدستورية 19 المحكمة

 Case CCT) القضية وآخرين، بوم غروت ضد وأخرون أفريقيا
 www.concourt.gov.za .2000 األول / تشرين أكتوبر ،(11/00

.(accessed on 24/3/2004)
سياسة  قضية االجتماعية: والعدالة ”اإلسكان غودالد، روبينا 20

مستقبل مؤتمر في مقدمة ورقة التشرد االسكتلندية“،
 Housing) . تشرين الثاني 2003 27 نوفمبر / في اإلسكان

(Futures – the Australian National Housing Conference

”أي شكل يجب أن
حقوق حماية تتخذه

اإلنسان؟“
حماية  بشأن للخيارات  
أو وثيقة عبر اإلنسان حقوق
نشرة انظر الحقوق شرعة
الحقائق رقم 1: خلفية

اإلنسان.  حقوق

السكن لخدمات التمويل بعض أيضاً هناك
يوليو/ من اعتباراً ولكن المالجئ. المدعوم، مثل

الكومنولث حكومات على يزال ما ،٢٠٠٥ تموز
لهذه تمويل اتفاقية إلى التوصل والواليات

القادمة. للسنوات الثالث الخدمات

التابع اإليجار إلعانة الكومنولث يوافر برنامج
معاش على للناس المال الفدرالية للحكومة
اإليجار كلفة استرداد في للمساعدة التقاعد

متاحة غير اإليجار إعانة ولكن الخصوصي.
من العمر الخامسة والعشرين للطالب فوق

الذين أو الناس أوزستادي يتلقون منحة الذيت
إعانة اإليجار فإن كذلك، زهيدة. ً يتقاضون إجورا
في ارتفاعاً األكثر اإليجارات اإلعتبار في تأخذ ال

المدينة.13 مناطق

عندما اإليجار غير ميسور بأن الحكومة تذعن
دخل األسرة.  من ٪٣٠ السكن كلفة تتخطى

إعانة متلقي (٣٣٠٫٣٦٠) ثلث من أكثر ولكن
من دخلهم على من ٣٠٪ ينفقون أكثر اإليجار
من  أكثر ينفقون ٨٥ ألفاً إلى إضافة اإليجار،

٥٠٪ على اإليجار.

قوانين الواليات والمقاطعتين حكومات لدى
والمسؤوليات الحقوق تحدد باإليجار خاصة

وطنية ولكن ليس هناك نهج سياسة الدنيا.
االيجار. قوانين يخص

حقوق السكن غير
أستراليا في المحمية

والسياسات التشريعات بعض أستراليا لدى
ليس ولكن للناس. الالئق السكن لتوفير

تؤمن  أن على الحكومات تتوجب هناك قوانين
للناس تسمح أو الئق سكن إلى للناس الوصول

توافر السكن. عدم بالشكوى بشأن

اإليجار في قوانين تجيز المثال، سبيل على
ألصحاب والمقاطعتين الواليات معظم

أو بدون سبب، المستأجرين أن يطردوا الملك
ولكن يشاؤون. الذي بالقدر اإليجارات يزيدوا أن
وفكتوريا14  أستراليا وجنوب كوينزالند فقط

لديها قوانين األسترالية15، العاصمة ومقاطعة
إيجار حقوق والمستأجرين النزالء تعطي

أساسية.

لجنة أعربت ،٢٠٠ آب في أغسطس /
االقتصادية  الحقوق حول المتحدة األمم
حول عن قلقاها واالجتماعية والحضارية

اإليجار وزيادات الطرد ضد الحماية إلى االفتقار
في المجحفة، والتي كانت مشكلة خاصة

 16.٢٠٠٠ لعام األولمبية األلعاب قبيل سدني
تستحدث بأن المتحدة األمم لجنة وأوصت

إسكان استراتيجية األسترالية الحكومة
سياسات إلقامة والمقاطعتين وطنية للواليات
في الحق تدريجي بشكل تنفذ متسقة إسكان

بعد.  يحدث لم الالئق.17 هذا السكن

السكن  مزمن في هناك نقص داروين، في
والسكن األصليين. للسكان الزهيد الكلفة
مناسب غير يكون ما غالباً النمط األوروبي

في العيش على الناس بعض ويجبر حضارياً.
المجالس لوائح فإن ذلك ومع العامة، األماكن

في النوم شخص على أي تحظر البلدية
حوالي٧٠٪ والشروق. الغروب بين عام مكان
في تغريمهم للنوم تم السكان الذين من

من  ٢٠٠١ كانوا عام األماكن العامة في
األصليين.18 السكان

على دولية أمثلة
حماية حقوق السكن
لجنوب الدستورية الحقوق ميثاق يشتمل

في السكن الالئق. في على الحق أفريقا
المحكمة وجدت ،٢٠٠٠ األول تشرين / أكتوبر
جنوب حكومة أن أفريقيا لجنوب الدستورية

الالئق السكن في الحق خرقت قد أفريقيا
”غير  منازلهم من عنوة طردوا ٩٠٠ شخص لـ

لهم.19  البديل السكن توفير دون الشرعية“
برنامج الحكومة أن وجدت المحكمة وقد

يوافر الغوث المؤقت لإلسكان ينبغي أن
ووافقت ماسة، في حاجة هم الذين ألولئك
مؤقت ومرافق سكن تأمين الحكومة على

ومياه جارية. أساسية صحي وخدمات صرف

الحكومة  و ٢٠٠٣ أدخلت ٢٠٠١ عامي في
السلطات على يوجب تشريعاً االسكتلندية

آخير“ ”مالذ سكن أن تؤمن المحلية والوكاالت
وينص سقف“. ”بدون الذين للناس مؤقت

 ٢٠٠٣ م لعا (اسكتلندا) الخ التشرد قانون
يستطيع  ٢٠١٢ سوف عام بحلول أنه على

لتأكيد حقهم قانونية اجراءات الناس اتخاذ
في إعادة اإلسكان.20

السكن حقوق تحسين
أستراليا في

خطط تامين في تاريخاً ألستراليا رغم أن
الميسور السكن على يشجع اإلسكان

فرضه يمكن حق للناس فليس وسكن األزمات
معرف هو كما الالئق، السكن قانوناً في

متعاظمة هناك ثغرة القانون الدولي. بموجب
الناس وعدد الميسور السكن مقدار بين

الذين يحتاجون إليه.

مع يتماشى بما السكن حقوق حماية إن
أن من للتأكد مطلوبة الدولية المعايير

للجميع.  مضمون والميسور الالئق السكن
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٢٠٠٥ يوليو / تموز

الحقائق  نشرة

األصليين  السكان حقوق
Indigenous Rights - Arabic

من   أظن
نفترض أن  المأمن

يقرأون ال   أنهم
حقوق  إعالن
...!اإلنسان

في العائلة الحق
تعقب أذى كان أن أكبر ”أعتقد

الخدمات لسيارة والدتي
دائما سأتذكر ذلك االجتماعية –
النافذة وكانت من كنا نتطلع -
وهي تولول خلفنا والدتي تركض

الشرطة زنزانة في حبسونا علينا.
وذهاباً أمي تمشي جيئة وكانت هنا
وتولول وتبكي الشرطة مخفر خارج

” عشرة كنا علينا.
كان قد امرأة قدمتها هذه شهادة

ووضعها الستينيات في ترحيلها تم
نيوساوث في للبنات باراماتا بيت في

ويلز.1 
لفصل أستراليا ممارسة كانت

عن األصليين السكان أطفال
ً من إستراتيجية جزءا ذويهم

بالتحكم من خاللها الدولة تقوم
مظاهر حياة من كل مظهر في

اعتبار جرى إذ السكان األصليين.
مؤهلين غير السكان األصليين

بسبب أباء وأمهات ليكونوا
السياسة هذه استمرت عرقهم.

على وقضت السبعينات حتى
والكرامة والحضارة العائالت

من يزال العديد وال اإلنسانية.
آثار يعاني األصليين السكان

عائالتهم. على التعسفية اإلزاحة

دراسات الحالة

األصليين السكان حقوق
الدولية والمعاهدات

 
حقوق المتحدة األمم مواثيق تضمنت
تعترف بحقوق التي األصليين السكان

ونتيجة فرد6، كل على تنطبق التي اإلنسان
األصليين أعلنت للسكان الخاصة للظروف

١٩٩٥ – ٢٠٠٤ العقد  األمم المتحدة فترة
األصليين. العالم لسكان الدولي

على بالقضاء الخاصة االتفاقية تعترف
بحقوق العنصري التمييز أشكال جميع

التعرض عدم في السكان األصليين
للتمييز.

األصليين الخاصة بالسكان االتفاقية
المستقلة الدول في القبائل وشعوب

في الثاني الدولي المستمسك هي
حقوق السكان الذي يتناول القانون الدولي
أن الحكومة ورغم خاص. األصليين بشكل

تعترف فإنها ، االتفاقية لم توقع األسترالية

األصليين الناس حقوق من العديد وتحمي
الالئقة الصحية الخدمات وتأمين اللغة مثل

بملكية واالعتراف الحضارة، وصون حضارياً،
األرض.7

بعد فإن قانوناً ملزماً ليس ذلك ورغم أن
اإلنسان مسودة اإلعالن العالمي لحقوق

الشعوب بحقوق وضوح، بكل تعترف،
إلى التزام  اإلعالن مسودة وتشير األصلية.8

، بما اإلنسان حقوق بمبادئ قوي دولي
المصير وتقرير المساواة في الحق فيها

المجاالت السياسية واالجتماعية في
. واالقتصادية

فإن والحضارة، النسب بعالقات واعترافاً
الجماعية بحقوق تعترف اإلعالن مسودة

األصلية، للشعوب المجموعات حقوق أو
المميزة للشعوب بالعالقة يعترف أنه كما

بحق السكان و يعترف باألرض، األصلية
ممارسة حضارتهم. األصليين في

في أستراليا. مصانة الحقوق غير هذه

االسترالية السياسة
الراهنة وحقوق السكان

األصليين

واالقتصادي االجتماعي الوضع
من  ٪ ٢٫٤ عدد السكان األصليين يبلغ

استراليا.9 أما دخل  السكان في مجموع
السكان دخل من أقل فهو السكان األصليين
البطالة من معدالت أعلى مع األصليين، غير

من أقل تعليمية أسوأ، ومقدار ونتائج
الرجال  متوسط عمر البيوت.10 يبلغ ملكية

األسترالي  العمر (متوسط عاماً ٥٦ منهم
السكان األصليين  من عاماً)، والمرأة ٧٧ هو

هو  األسترالية عمر المرأة متوسط عاماً ( ٦٣
عاماً).11 ٨٢

في فرد كل حقوق حماية تحسين إن
على ايجابي له تأثير سيكون استراليا

األصليين. أستراليا لسكان اليومية الحياة

المسروقة األجيال
ناقشت المسروقة12، قضية األجيال في

كانت إذا فيما مرة ألول العليا، المحكمة
القسري الحكومة حيال النقل سياسة

وقد أمرا قانونيا. األصليين السكان ألطفال
عن عاجزاً كان الدستور بأن المحكمة وجدت

األصليين. السكان لحقوق حماية تقديم

المصير وتقرير السيادة
يمكن األصليين السكان إلى بالنسبة

فيها: بما من األمور تعني الكثير أن للسيادة

الماضي بمظالم االعتراف  •
في القرار اتخاذ وسلطات االستقالل حق  •

اليومية الحياة في تؤثر التي المناحي
األصليين. للسكان

وحق التفاوض في األرض بالحق االعتراف  •
لألرض. الشرعي بالحق المطالبات حول

و الحضارية واألعراف على السنن الحفاظ  •
الحقوق.13  في المساواة حماية  •

األصليين هو حق السكان المصير تقرير
االكتفاء سبيل في والعمل اختيارهم في

في الفعالة والمشاركة الذاتي، االقتصادي
ً جزءا تعتبر والتي الديمقراطية العملية

هذا األمر. مهماً في

تقرير لتحسين الخطوات بعض اتخاذ تم
مركز مثل إنشاء األصليين، مصير السكان

في ولكن والقانونية، الصحية الخدمات
البرلمان  ٢٠٠٥ سنّ عام من آذار/مارس

مفوضية إللغاء تشريعا الكومنولث
توريس. مضيق وسكان السكان األصليين
لن إنها الكومنولث حكومة قالت وعندها
للسكان تمثيل منتخب اآلن أي بعد تدعم

بخدمات يتعلق قرار صنع في األصليين
األصلي. الشعب
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العــدالة تنفيذ
بيوت داخلة حياتها أماندا قضت

وخارجة (foster homes) اإلنابة رعاية
اتصال بعائلتها أي لها ولم يكن منها.

عمرها. من الرابعة في كانت منذ
ميالدها في الشوارع منذ تعيش وهي

للمثول أمام استدعيت الرابع عشر.
في كانت عندما األطفال محكمة
في رابعة بتهمة عشرة الخامسة
الطعام كميات بسيطة من سرقة

أماندا اعترفت متجر. من الزينة وأدوات
في ونصف شهرين وأمضت بذنبها

وحكمت بانتظار قرار الحكم. الحجز
عليها بكفالة االبتدائية المحكمة

أماندا أعربت عن حسن سلوك. ولكن
الذي الطفل على أن كيف هاجسها
أن كتلك بسيطة مخالفات يقترف

الحجز.2  كهذه في فترة طويلة يمضي

أودعت  يونيو ٢٠٠٣ ، حزيران/  في
السجن األصليين السكان نساء

النساء  من أكثر ١٩٫٣ مرة بمعدل
ومنذ األصليين3، السكان غير من

األصليون ٢٠٪ السكان شكل ١٩٩٩
من ٪٤٠ من وأكثر السجون من نزالء

حاليا  االحتجاز.٤ ويتم في األحداث
األصليين السكان من الناس سجن

السكان غير  من ١٦ مرة أكثر بمعدل
األصليين.5

المراجع
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.UN Doc. CERD/C/AUS/CO/14 رقم المتحدة األمم وثيقة ،2005 آذار

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  للخيارات بشأن حماية  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 

دراسات الحالة

األصلية  الملكية
14١٩٩٢ والذي  لعام مابو (رقم 2) قرار كان

اعتراف أول العليا، المحكمة أصدرته
والحقوق السابقة الملكية بحقوق رسمي

األصليين. األصل للسكان في القائمة
الذي أمتد المبدأ القضية وألغت هذه

أستراليا  والقائل بأن ٢٠٠ عام، مدى على
قبل االستيطان. ” مأهولة أرضاً ”غير كانت

كحق األصلية بالملكية مابو واعترفت
أراضيها وشغل حيازة في األصلية الشعوب

تستطيع عندما والتمتع بها التقليدية
لقد باألرض. المستمر ارتباطها إثبات

 ١٩٩٣ لعام األصلية الملكية تبنى قانون
التعريف هذا عام، بشكل (كومنولث)

في تعويضا واستوجب األصلية للملكية
الملكية فيها سند التي انتهى المناطق

العنصري التمييز قانون إدخال بعد األصلية
(كومنولث). ١٩٧٥ لعام

قانون  هاورد حكومة أدخلت ، ١٩٩٨ عام في
 ١٩٩٨ لعام (المعدل) األصلية الملكية

أكثر القانون األمر هذا (كومنولث). وجعل
الملكية سندات حاملي على صعوبة

الفالحية يتعلق باإليجارات للتفاوض فيما
الحكومية، والنشاطات واالستكشافات

أقل األصلية الملكية مطالب نجاح وجعلت
احتماال.15

األصلية  الملكية قرارات من سلسلة جعلت
السكان إلى بالنسبة صعوبة أكثر األمر

حقوقهم في الحصول على األصليين
العالقة فشرط بالملكية. المتعلقة

العديد على جداً صعب باألرض المستمرة
هؤالء إلى خاصة بالنسبة المجتمعات من
خالل فترة أراضيهم ترك على أجبروا الذين

االستيطان.

اإلنسان حقوق  تحسين
أستراليا في

 
وإجراءات خاصة  حقوق عامة

السكان لحقوق العامة الحماية تحسين  إن
كبير بشكل أمر سيحسن أستراليا  في

إضافة األصليين، السكان  حقوق مجتمعات
من التمييز عام ٢٠٠ من ألكثر ونتيجة  لذلك،

إجراءات اتخاذ الواجب من ،  واالضطهاد
المساواة لضمان ايجابية خطوات أو  خاصة

اإلنسان. واإلجراءات بحقوق التمتع  في
منها المقصود ألن ليست تمييزية  الخاصة

محرومة. “ لمجموعة معينة مؤاتٍ   ”تعزيز
اتفاقية األمم واستوجبته أجازته  وهذا ما

أشكال التمييز على جميع  المتحدة للقضاء
العنصري.16

السكان حقوق حيال دولي  قلق
األستراليين األصليين

المتحدة األمم لجنة وجدت ،٢٠٠٠ عام في
العنصري التمييز أشكال جميع على للقضاء

الوفاء في أخفقت األسترالية الحكومة بأن
بالسكان يتعلق فيما خاصة بالتزاماتها

األصليين. األستراليين

االجتماعي التمييز اللجنة وانتقدت
الذي المستمر والحضاري واالقتصادي

األصليون األستراليون السكان يواجهه
في الموجودة منهم الكبيرة واألعداد

إلى اللجنة وخلصت اإلصالحيات. و السجون
تستهدف إنما اإللزامي الحكم قوانين أن

السكان األصليون، يرتكبها المخالفات التي
القوانين في توافق هذه بجدية شككت

عن قلقها  االتفاقية.17 وعبرت اللجنة مع
الملكية األصلية قانون األحكام في حيال

تسمح  (المعدلة) لعام ١٩٩٨ والتي
بخفض والمقاطعتين الواليات لحكومات

الملكية األصلية.18  لحق الحماية الممنوحة
الحكومة أن إلى اللجنة لفتت وأخيرًا

لألجيال االعتذار عن امتنعت األسترالية
المسروقة.19

ثانية اللجنة مرة أمام مثلت أستراليا عندما

انتقدت اللجنة استراليا  ، ٢٠٠٥ عام في
السكان مفوضية إللغائها خاص بشكل

والذي توريس، جزر مضيق وسكان األصليين
اللجنة من مشاركة على حد قول خفض

وأضر القرار في اتخاذ األصليين السكان
معالجة على األسترالية الحكومة بقدرة
اللجنة وعبرت السكان األصليين. قضايا

الملكية األصلية، حكم إزاء عن قلقها ثانية
بين المستمرة الثغرة على الضوء وسلطت
األصليين، غير والسكان األصليين السكان

باإلسكان والتعليم يتعلق فيما خاصة
والدخل.20 والصحة

األصليين السكان حقوق وحماية احترام إن
أمر هو الدولية مع المعايير يتماشى بما

على أوجه يشتمل أن أساسي ينبغي
والتطبيق. القانون في الحماية

d
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التمييز العنصري والديني

الديني التمييز
تعمل مسلمة امرأة فضومة

كموظفة استقبال، ترتدي
الحادي بعد العمل. في الحجاب
 ،٢٠٠١ سبتمبر / أيلول من عشر

وسلوك سلبي تعرضت لتعليقات
زمالئها جانب من مظهرها حيال

العمل.1 في

٢٠٠١، تعرض  سبتمبر أيلول / منذ
من النساء المسلمات العديد

لإلساءة أستراليا في والعرب
بين من بـ“اإلرهابيات“، والشتيمة

العديد يزال وما األمور األخرى.
استقالل من يخفن منهن

التنقل وحتى العامة، المواصالت
يسمح وال الخاصة. سيارتهن في

بالخروج لبناتهم األهل معظم
الشابات عزلة وتزداد المنزل، من

فأكثر. أكثر

10
٢٠٠٥ / يوليو تموز

الحقائق  نشرة
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وصولهم  منذ
يتمكنوا  لم البلد  إلى

االنسجام من إطالقا
المجتمع!.... في فعالً

 باص  محطة

دراسات الحالة

التمييز  حقوق
في والديني العنصري

الدولية المعاهدات

على القضاء بشأن الدولية المعاهدة تعرف
التمييز العنصري التمييز أشكال جميع

أو تقييد إقصاء أو أو تمييز بأنه ”أي العنصري
األرومة أو اللون أو العرق أساس على تفضيل

المعاهدة  اإلثني.“4 وصارت أو الوطني األصل أو
.١٩٧٥ عام في في أستراليا المفعول نافذة

الدولية المعاهدة من كل التمييز تحظر
االقتصادية واالجتماعية الحقوق بشأن

الدولية والمعاهدة (ICESCR) والحضارية
.(ICCPR) الحقوق المدنية والسياسية بشأن
اللون أو ”العرق أساس على التمييز وتغطيان

الرأي السياسي الدين أو اللغة أو الجنس أو أو
أو االجتماعي أو الوطني أو األصل غيره، أو

ذلك من مكانة“.5 غير أو الملكية أو المولد
إلى يُصار عندما العنصري التمييز يقع

عرقه بسبب أقل باستحسان المرء معاملة
اإلثني.6 أو الوطني أصله أو أرومته أو لونه أو

للقضاء المعاهدة الدولية من 4(أ) المادة
تتوجب أشكال التمييز العنصري جميع على
جنحاً األمور اآلتية تجعل أن الحكومات على

القانون: عليها يعاقب

الكراهية العنصرية؛  أو أفكار التفوق نشر  •
و

التمييز العنصري. التحريض على •

والذي المادة، هذه على تحفظ أستراليا لدى
تنفيذها. توافق على حكومتنا ال أن يعني

األسترالية السياسة
التمييز حول الراهنة

العنصري والديني
الفدرالي العنصري التمييز قانون يدرج

المعاهدة من كبيراً جزءاً (RDA) ١٩٧٥ لعام
التمييز جميع أشكال للقضاء على الدولية

يحرم األسترالي بحيث القانون في العنصري
مختلفة معاملة المجموعة أو المرء معاملة

أو األرومة أو اإلثنية او اللون أو العرق بسبب
الوطنية.

“ً ”مباشرا يكون أن العنصري للتمييز يمكن
فهو المباشر التمييز أما مباشر“. ”غير أو

أقل أو مجحفة معاملة المرء يعامل عندما
عرق من آخر بشخص مقارنة استحساناً،
مماثل. وضع في وطنية أو إثنية أو لون أو

يكون التمييز غير المباشر فهو عندما أما
تأثر محايدة أنها تظهر الئحة أو لسياسة

أو عرق الناس من الواقع على سلبية في أكثر
معين. إثني وطني او أصل أو أرومة أو لون

على الفدرالي العنصري التمييز قانون يسري
المناحي اآلتية: في فقط أستراليا واحد في كل

التوظيف •
التعليم والتدريب •

األرض استخدام •
السكن   •

والخدمات السلع •
والمرافق العامة  األماكن إلى الوصول •

و العمالية النقابات إلى االنضمام  •
اإلعالن. •

العنصري  الكراهية قانون ١٩٩٥ عدل عام في
وجعل العنصري التمييز قانون (كومنولث)

مخالفاً أساس العرق العدواني على السلوك
للقانون.

في المحمية غير الحقوق
أستراليا

قدر معقول على قوانين ألستراليا أن حين في
فإن العنصري التمييز تحظر الشمولية من

مشمولة في ما تزال غير بعض النواحي
التشريع.

التمييز على ضد محدودة هناك حماية
تصنيف كان باإلمكان كذلك إذا الدين. أساس

”إثنية“ مجموعة بأنها دينية مجموعة
التمييز قانون يحميها أن الجائز فمن أيضاً

معاملتها  قانوناً يحرم األمر وهذا العنصري.7
بتصاريح اإلدالء أو استحساناً  معاملة أقل
تحرض على أو عامة تستثير
بسبب ضدها الكراهية

قانوناً يحرّم كذلك دينها.
إنهاء العمل أرباب على
لسبب شخص خدمة

يشتمل على دينه.8

النظر غضي
تصرفاتهم عن

عزيزتي... يا
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عن  المعلومات من لمزيد  
انظر الملكية األصلي سند

حقوق :9 نشرة الحقائق رقم
األصليين. السكان

في غير المباشر التمييز
السكن

مسكنها من مارتن السيدة ردت طُ
”هوم  قررت ١٩٩٧ عندما عام العام في

الغربية أستراليا دائرة وهي وست“،
أخفقت بأنها واألشغال، لإلسكان

بعدم اإليجار“ بشروط الوفاء في
وكان باإلزعاج“. السماح أو في التسبب

من اشتكوا قد مارتن السيدة جيران
من وبوصفها البذيئة. واللغة الضجة

من فإن األبورجني، كبيرات الشعب
المأوى تؤمن أن مارتن السيدة واجب

وقع التمييز لعائلتها الكبرى. وقد
نتيجة كان الظاهر ”اإلزعاج“ ضدها ألن

معتقداتها أساس على عائلتها إيواء
وواجباتها الحضارية.2

تلقت مفوضية تكافؤ ،٢٠٠٢ عام في
٢٣٢ شكوى  الغربية بأستراليا الفرص
األصليين  السكان من شخصاً ٩١ من
تقدمها التي والخدمات السكن حول
المعاملة  أصبحت وست.3 ولقد هوم
العام السكن لمستأجري ً حمدا األقل

وفشل عادة، األصليين السكان من
هذا إصالح في القانوني الجهاز

مباشر غير عن تمييز أسفر قد الوضع
وجهازي.

الجهازي العنصري التمييز يحدث
السياسات أو التشريع يعامل عندما
أو التنظيمية البنى أو الممارسات أو

مجموعات من الناس العمل مكان آداب
أقل معاملة مختلفة اثنية أو عرقية

استحساناً. 

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“

حقوق  حماية بشأن للخيارات  
شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان.

المراجع
الفرص،  وتكافؤ اإلنسان حقوق مفوضية منشور أساس على 1

التمييز على القضاء حول الوطنية االستشارات اسمع:
استضافها استشارات والمسلمين، العرب األستراليين ضد

26 أيار/مايو 2003. ملبورن ، بفكتوريا اإلسالمي المجلس
 Isma – Listen: National consultations on eliminating

    discrimination against Arab and Muslim Australians
األبورجينّة  قضيتها فإن خسرت السيدة مارتن أن رغم 2

مارغريت جون قضية في بهما أعترف الحضارية والممارسة
 Joan [1998] وأنور إسكان الوالية ضد مفوضية وأورز مارتن

 Margaret Martin & Ors v State Housing Commission &
 .Anor [1998] WASCA 58

في   التحقيق الغربية، بأستراليا الفرص تكافؤ مفوضية   3

أستراليا في للسكان األبورجينيين السكن العام توفير
 .(2003) الغربية

التمييز  أشكال جميع على القضاء بشأن الدولية 4 المعاهدة

.(1)1 العنصري، المادة
المادة ،(ICCPR) 2(2) والمعاهدة المادة ،(ICESCR) المعاهدة  5

.(1)2
وتكافؤ  اإلنسان حقوق التابع لمفوضية اإلنترنت شبكة موقع 6

:(24/3/2004 دخوله (تاريخ الفرص
www.humanrights.gov.au/racial_discrimination/guide 

to_rda/index.html_
.(accessed on 24/3/2004)

وتكافؤ  اإلنسان لمفوضية حقوق اإلنترنت التابع موقع شبكة 7

:(24/3/2004 دخوله (تاريخ الفرص
 HREOC, “Freedom of Religion and Belief” (Human Rights

Brief No. 3), www.hreoc.gov.au/human_rights/briefs/
.(brief_3.html (accessed on 24/3/2004

القسم  لعام 1996 (كومنولث)، العمل مكان عالقات قانون 8

عمل. رب كل على القانون هذا ينطبق . ال (170CK(2)(f
من بدالً الوالية العمل خاضعين لتشريع أرباب معظم ويبقى

الفدرالي. التشريع
المادة ،(ICESCR) 2(1) والمعاهدة المادة ،(ICCPR) المعاهدة  9

.(2)2
العدد  نشرة اسمع  الفرص، وتكافؤ اإلنسان حقوق مفوضية 10

.٢٠٠٣ حزيران/يونيو ،2
جميع  على بالقضاء الخاصة للجنة الختامية المالحظات 11

األمم وثيقة ،9/4/2000 أستراليا، العنصري. التمييز أشكال
.(٨ – ١٠ CERD/C/304/Add.101  (الفقرات رقم المتحدة

دراسات الحالة

اليهود ضد التمييز أن المحاكم قررت لقد
ألنهم يعدون التشريع في مشمول والسيخ
من البت يتم لم بالمقابل، إثنية. مجموعات

المسلمين والهندوسيين المحاكم بأن جانب
إثنية. مجموعات هم والمسيحيين والبوذيين

يشتمل على العنصري التمييز قانون ورغم أن
الدولية المعاهدة عليه نصت ما معظم
التمييز أشكال جميع على القضاء بشأن

أساس على التمييز يحظر ال العنصري، فإنه
للحقوق تتطلب المعاهدة الدولية كما الدين

بشأن الدولية والمعاهدة والسياسية المدنية
والحضارية.9 واالجتماعية االقتصادية الحقوق

  

والمقاطعتين الواليات لدى معظم أن  رغم
فإن التمييز الديني التمييز  تشريعات تحظر

الجنوبية وأستراليا ويلز نيوساوث في  الديني
للقانون.10 مخالف غير

الشكاوى على التمييز مناهضة هيئات تركز
المسائل إلى االلتفات وال تستطيع الفردية

والديني. العنصري للتمييز الجهازية

قانون في الحمايات بأن ضمانة توجد ال
هذا حدث ولقد تنكفئ. لن العنصري التمييز

األصليين  السكان بحقوق يتعلق فيما بالفعل
وقد األصلية. سند ملكية األرض وقوانين

الملكية سند قانون من أجزاء أعفيت
١٩٩٨ (كومنولث)،  لعام (التعديل) األصلية
حاملي مع واالستشارة والذي حد التفاوض

نشاطاتهم بشأن األصلية الملكية سند
قانون التمييز من أرضهم التقليدية، في

األمم المتحدة لجنة انتقدت وقد العنصري.
التمييز جميع أشكال بالقضاء على الخاصة

الملكية األصلية سند العنصري قانون
بين حقوق  ١٩٩٨ لعدم موازنته لعام (التعديل)

األصليين.11 وغير األصليين األرض مالكي

d

العرقية و الحقوق تحسين
أستراليا في الدينية

اإلنصاف تشجيع من تاريخ أستراليا لدى
تحظر قوانين وطنية لها وما زال للجميع،
ما ولكن .١٩٧٥ عام منذ العنصري التمييز

في التشريع، ملحوظة هناك ثغرات يزال
الديني التمييز ضد الحماية في مهم وبشكل

الكراهية. وتصرفات

والديني العنصري التمييز ضد الحماية إن
المعايير مع يتماشى بما الكراهية وتصرفات

يعامل الجميع أن من للتأكد مطلوبة الدولية
وكرامة. بمساواة

d

www.piac.asn.au


É«
dG

ôà
°S

CG 
»

a
¿

É°
ù
fE’

G
¥

ƒ
≤M

á
jÉ

ª
M

11
٢٠٠٥ يوليو / تموز

الحقائق  نشرة

اللجوء  وطالبو الالجئون

االحتجاز
العراق من الثالثة وأوالدها زهرة هربت

على متن قارب وجاءت إلى استراليا
في حجزهم وتم .2001 عام في

تكن الدراسة لم رَا. حجز وُمْ مركز
 15 البالغة فاديا زهرة متوافرة البنة
في المرافق وكانت العمر. من عاما

وكان على النساء الئقة، غير رَا وُمْ
الستعمال طويلة طوابير في الوقوف

والغساالت والحمامات المراحيض
زهراء أوالد وشاهد المتوافرة. القليلة

أنفسهم. يؤذون آخرين معتقلين
مشكالت مثل عدم األوالد لدى ونشأ

والكوابيس، وعدم تناول الطعام،
الفراش. في والتبول النوم

من كالجئين بهم االعتراف ورغم
الالجئين مراجعة محكمة جانب

في (Refugee Review Tribunal)
ستة  استغرق األمر فإن ، ٢٠٠٢ عام

فيزا أن يتم منحهم قبل أشهر
مركز من سراحهم الحماية وإطالق
لم كلها الفترة تلك وخالل الحجز.
سبيلهم، يخلى متى إعالمهم يتم
عند النفسية المشكالت فازدادت

منها الشفاء وكان العائلة أفراد كل
على ينطوي سبيلهم أمرًا بعد إخالء

صعوبات.3

المحدد غير االعتقال
 ١٩٩٧ في عام الهند من فرَّ كمار
ألنه كان يخاف مزور، سفر بجواز

السياسي.وطلب االضطهاد
أن وزارة إال ، أستراليا إلى اللجوء

تم كما طلبه، رفضت الهجرة
الذي االستئناف طلب رفض

مراجعة محكمة إلى قدمه كان
الثاني يناير/كانون في الالجئين

والحكومة الحين ذلك ومنذ ،١٩٩٩
إلى إعادته تحاول األسترالية

لن الهندية الحكومة أن إال الهند.
وثائق سفر أو كمار جواز تعطي

التحقق لم تستطع ألنها سفر،
هويته وجنسيته. من

لمدة االعتقال مركز في كمار بقي
سنوات منذ خمس تزيد على

.١٩٩٨ عام أستراليا إلى وصوله
إرساله إلى في أمل وليس هناك

وهو جرم أي كمار يقترف لم الهند.
محددة.4 لمدة غير معتقل

Refugees and Asylum Seekers - Arabic

؟ اللجوء طالب هو من

من فر الشخص الذي اللجوء هو طالب
حكومة بلد إلى حماية طلب بلده وقدم
أو لالضطهاد يتعرض شخص لكل آخر.

في طلب أساسي إنساني حق يخاف منه
أقره إلى دول أخرى، هذا الحق اللجوء

اإلنسان الصادر لحقوق العالمي اإلعالن
المتحدة. األمم عن

الجئ  مليون كان هنالك ١٣ ، ٢٠٠٢ عام في
من عام  تموز/يوليو العالم.1 وما بين في
عام ٢٠٠٢ تلقت  من ٢٠٠١ وحزيران/يونيو

والمملكة  للجوء ٨٣٫٨٣٦ طلبا ألمانيا
طلب وتلقت الواليات  ألف ٩٩ المتـحدة

تلقت  بينما طلباً  ٦٢٫٠٧٣ المتحدة
طلبا.2 ٨٫٥١٢ استراليا

الالجئ؟ هو من

والبروتوكول المتحدة  األمم لميثاق وفقاً
الالجئين (اتفاقية بوضع المتعلقين
الشخص هو الالجئ فان الالجئين)،

وال يستطيع بلده خارج الموجود
ما يبرره له بسبب خوف العودة إليه

أو الدين أو العرق بسبب من االضطهاد
االنتماء  أو أو الرأي السياسي الجنسية

معينة. اجتماعية مجموعة إلى

دراسات الحالة

دراسات الحالة

وطالبي الالجئين حقوق
المعاهدات في اللجوء

الدولية
 

اتفاقية على وقعت التي الدول تتعهد
بمنح أستراليا، فيها بما الالجئين،

اللجوء طلب تقديم فرصة الالجئين
قانونية.6  استشارة على والحصول

واالتفاقيات الالجئين اتفاقية بموجب
أستراليا عليها، وقعت األخرى الدولية
الحماية على الحصول لالجئين يحق

خالل اإلنسان األساسية حقوق واحترام
دون أي تمييز. من وجودهم في استراليا،

للحقوق الدولية المعاهدة من كل يحرّم
اتفاقية (ICCPR) والسياسية المدنية

التعسفي، الحجز (CROC) الطفل حقوق
المدنية للحقوق الدولية المعاهدة وتنص

محام حق الوصول إلى والسياسية على
المعاملة في في االستئناف والحق والحق
حقه الطفل حق ميثاق ويضمن الكريمة.

المعاهدة وتحمي ، العائلة شمل جمع في
واالجتماعية االقتصادية للحقوق الدولية

والصحة التعليم حقوق والحضارية
أي على مجملها في تنطبق التي والعائلة

طالبو فيهم بمن استراليا داخل شخص
االعتقال مراكز داخل والالجئون اللجوء

وخارجها.

األسترالية السياسة
طالبي وحقوق الراهنة

والالجئين اللجوء

اللجوء طالبي قبول رفض
في األسترالية الحكومة طورت

٢٠٠١ ”الحل  عام من سبتمبر أيلول/
تامبا. ألزمة استجابة الباسيفيكي“

المزعوم على إبعاد وينطوي هذا الحل
من أجزاء ”استثناء“ أو وعزل اللجوء طالبي
” الهجرة منطقة من“ األسترالية األراضي
أيالند كريسماس وجزيرة أشمورريف (مثل

األشخاص يستطيع ميلفيل). ال وجزر
”األراضي في مراكبهم ترسو الذين

حماية تأشيرة طلبات تقديم المستثناة“
الهجرة. من وزير إذن من دون الشاطئ على

بلد إلى“ نقلهم يتم ذلك عن وعوضا
نيوغيني، بابوا أو ناورو مثل به مصرح
لشؤون السامي المفوض يقيم ريثما

والحكومة المتحدة لألمم الالجئين التابع
لجوئهم. طلبات األسترالية

من محاولة هو الباسيفيكي“ الحل ”
من كل لتجنب األسترالية الحكومة

تلزم التي واالسترالية الدولية القوانين
طالبي اللجوء الحكومة بالتعامل مع
كرامة بكل أستراليا إلى يصلون الذين

األساسية، اإلنسانية لحقوقهم واحترام
القانون والقيام إلى اللجوء فيها حق بما

. فعال بشكل لجوئهم طلبات بمعامالت
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لالجئين مؤقتة حماية
العمر.  23 من يبلغ أفغاني رجل فريد
مؤقتة في حماية فيزا منح كان قد

وله .2000 عام من أغسطس آب/
الصغير الصغيرة السن وابنه زوجته
وطنه في أفغانستان. لم يذهب في

سبيله إخالء بعد ، المدرسة إلى األم
اللغة في يتلق دروساً لم الحجز من

في في الدراسة االنجليزية. يرغب
تحمل يستطيع ولكنه ال أستراليا

من لطالب الباهظة الرسوم نفقات
حامل على يجب التي خارج البالد
دفعها. المؤقتة الحماية تأشيرة
٢٠٠١ أخبار  أواخر عام تسلم في
يكن لم لو زوجته وابنه ، اختفاء
المؤقتة الحماية تأشيرة يحمل
لعائلته كفالة تقديم الستطاع

مدة وانتهت أستراليا. إلى للحضور
الممنوحة األصلية الحماية فيزا
وعنده سنوات، ثالث لفريد لمدة
صدور انتقالية في انتظاره فيزا

الحماية فيزا بطلب المتعلق القرار
عمل إيجاد الجديدة. يحاول المؤقتة
أرباب العمل ألن صعب أمر هذا أن إال

تأشيرة يحملون يفضلون عماال
طويلة األمد.5 

الذين لهم“ المرخص ”غير اللجوء طالبو
يمنحون أستراليا، في قبولهم يتم

تأشيرات مؤقتة بحقوق محدودة.

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  للخيارات بشأن حماية  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 
تكافؤ لجنة على مبنية النشرة هذه تحتويها التي التقنية المعلومات إن

المتعلقة واألجوبة األسئلة بعض - الحقائق –واجه اإلنسان وحقوق الفرص
.2003، والسكان األصليين بالالجئين والمهاجرين

      المراجع
لالجئين علمي مسح المتعلقة بالالجئين ، المتحدة األمم لجنة   1 

.2003
الالجئين التابع لألمم لشؤون السامي المفوض ” اللجوء طلبات   2

كانون  بين ما صناعية، معظمها 28 دولة في تم تقديمها المتحدة،
10 أيلول/ سبتمبر 2003. يوليو2002، وحزيران 2001 يناير الثاني/

.(2004/ 1/4 الموقع دخول (تاريخ .www.unhcr.ch
الحالة، ودراسات خدمة إرشاد الالجئين تقديم من حالة دراسة   3

 by Refugee Advice and Casework Service,) نيوساوث ويلز.
.(NSW

العامة. المصلحة عن مركز الدفاع تقديم من الحالة دراسة   4

الحالة، ودراسات خدمة إرشاد الالجئين تقديم من حالة دراسة   5

ويلز. نيوساوث
.33 الالجئين، المادة اتفاقية   6

،(UNHCR) المتحدة لألمم التابع الالجئين السامي لشؤون المفوض   7

معاملة حول قلق الالجئين لشؤون السامي صحفي، المفوض بيان
موقع الثاني 2003. 11 نوفمبر/تشرين القوارب. أستراليا لالجئي

دخوله 24/3/2004). www.unhcr.ch (تاريخ اإلنترنت
ضد ألف   8

األمم وثيقة ،30/4/1997 أستراليا، :(560/1993) رقم البيان أستراليا،   9

CCPR/C/59/D/560/1993 المتحدة

.... ً إذا
تشعر بالخروج كيف

االحتجاز مركز من أخيراً
حماية بتأشيرة

مؤقتة؟...

صالحة  دون تأشيرة أستراليا من دخل  •
مرخص“). غير (”وصول

ولكنه  صالحة بتأشيرة أستراليا دخل  •
اإلقامة“). (”متجاوزو انتهائها تاريخ تجاوز

وإلغاؤها  التأشيرة شروط مخالفة  •
مثالً). (بالعمل

المحدد غير الحجز
في العليا المحكمة نظرت ،٢٠٠٤ عام في

الكاتب، السيد ، الفلسطيني الرجل قضية
في للجوء. أخفق أستراليا طالبا جاء إلى الذي
تقديم أستراليا على يتوجب الجئ أنه يثبت أن

إلى الحكومة ترحيله له. حاولت الحماية
ممكنة. لم تكن إعادته أن إال ، فلسطين/غزة
عديدة دون أي لسنوات االحتجاز في بقي لذا

سراحه. اعترض تحديد لموعد إطالق في أمل
مبينا احتجازه عدم شرعية على الكاتب السيد

ألجل السلطة لحجزه تملك ال الحكومة أن
قانون العليا أن المحكمة مسمى. ووجدت غير

الحكومة يعطي ١٩٥٨(كومنولث) لعام الهجرة
يمكن ال الذين الناس احتجاز في السلطة

مسمى. غير أجل إلى ترحيلهم،

الهجرة وزير الحكومة منحت ،٢٠٠٥ عام في
ملزمة وغير غير اجتهادية شخصية سلطات 

هذا في الناس سراح إلطالق قابلة للمراجعة
.(Bridging Visa) الوضع بمنحهم تأشيرة وصل
سلطة المظالم لقاضي الحكومة أعطت كما

احتجازهم قضايا الناس الذين تم مراجعة
المظالم ويرفع قاضي على السنتين. تزيد لمدة

ستة كل البرلمان إلى بلوائح وتوصياته تقريره
أشهر.

المؤقتة الحماية تأشيرة
محدودا سبيال المؤقتة الحماية تأشيرة تمنح

لالستقرار. إذ الحكومية المساعدة إلى جدا
المؤقتة الحماية تأشيرة حاملو يستطيع ال

إليهم. لالنضمام أفراد عائالتهم يكفلوا أن
منفصلة عن العائالت تبقى أن الجائز من لذا
تأشيرة حاملو يتقدم ريثما لسنوات بعضها

الدائمة. للحماية بطلباتهم المؤقتة الحماية
الحماية المؤقتة تأشيرة حاملي يطلب من كما
خاصة للدخول إلى موافقة أيضا الحصول على
إذا يعني أنه غادروها. وهذا ثانية إذا استراليا مرة
مؤقتة في حماية تأشيرة العائلة أفراد منح أحد

بلد في العائلة موجودة وكانت بقية استراليا
أفراد طلب لبقية تقديم لن يستطيع فانه آخر،

يستطيع مغادرة وال إليهم، لالنضمام العائلة
لزيارتهم. بسهولة أستراليا

اللجوء طالبي حقوق تحسين
والالجئين في أستراليا

التابع الالجئين لحقوق السامي المفوض أكد
كان وصول لألمم المتحدة على أنه حتى وان

يحرمهم ”ال فهذا مرخص“ ”غير اللجوء طالبي
الفعالة باإلجراءات تتعلق حقوق أية من

والمساعدة“.7 للحماية والمنصفة

الهجرة قوانين الدولي المجتمع انتقد
وخلصت وممارساتها. وسياساتها االسترالية
المتحدة لألمم التابعة اإلنسان حقوق لجنة
األمد  الطويل االحتجاز إلى أن ١٩٩٧ عام في

طول وكذلك (خاصة لألطفال)، اللجوء لطالبي
اللتزامات خرق التأشيرة معامالت دراسة فترة

للحقوق بموجب الميثاق الدولي استراليا
والسياسية.8 المدنية

االحتجاز
الدولة  أستراليا ١٩٩٤ أصبحت عام في
تطبق ، التي الغربي في العالم الوحيدة

يستوجب ال الذي اإللزامي سياسة الحجز
لهم“ المرخص غير لكل ” النظر إعادة إلى
أم بالغين أكانوا سواء أستراليا إلى يصلون

أطفال.

ضغط وتحت  وفي منتصف عام ٢٠٠٥،
المقاعد في الحكومة أعضاء من مجموعة

لألطفال الحكومة سمحت الخلفية،
في باإلقامة اآلباء) فيهم (بمن وعائالتهم
يتم تقويم ريثما سكنية مشاريع إقامة
اإلجراءات اتخاذ اللجوء أو أوضاع طلبات

أخرى، األمرين. وفي ظروف كال أو لترحيلهم
قيد االستئناف، الطلبات عندما تكون مثال

بموجب مقدمي طلبات اللجوء حجز يتم
المجتمع. داخل حجز ترتيبات

وجوب على استراليا في الهجرة قوانين تنص
حتى الشرعيين“ المواطنين غير ”غير حجز
دولة ترحيلهم إلى أو منحهم تأشيرة يتم
أي الشرعي ”هو غير المواطن ” غير أخرى.

شخص:
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الحقائق  نشرة

المعاشات في التمييز
الفدرالية

يانغ إدوراد شريك كينز، الري كان
من المحاربين  ٣٨ عاماً، لمدة
العالمية الحرب في القدامى

رفضت الري، موت وبعد الثانية.
تدفع إلدوارد أن الحكومة الفدرالية

عادة يدفع ومعاش ثكل دفعة
القانون فبموجب الميت. لزوج

من سوى لألزواج يحق ال األسترالي،
والشريكات الشركاء أو وأنثى ذكر

جنسيا، والمغايرين بالمعاشرة،
الحصول القدامى، المحاربين من

الدفعات. تلك على

إلى التمييز ضد إدعاءه أخذ أن بعد
المحاربين شؤون مراجعة مجلس
حقوق اإلنسان القدامى مفوضية
وتكافؤ الفرص، رفع إدوارد مطلبه

/ أب في المتحدة. األمم إلى
لجنة وجدت ،٢٠٠٣ أغسطس

اإلنسان المتحدة لحقوق األمم
ضد ميزت الفدرالية الحكومة أن

طلب لذلك، واستجابة إدوارد.
الحكومة إلى الشيوخ مجلس

يعترف تشريعاً تدخل أن الفدرالية
وتعكف المماثل. الجنس بعالقات
في النظر على الفدرالية الحكومة
لم إدوارد زال وما لذلك. استجابتها

المعاش.1 دفعة الثكل أو يستلم

الجنسية الطباع  حقوق
Sexuality Rights - Arabic

القانون

دراسات الحالة

الطباع حقوق
في الجنسية

الدولية المعاهدات
الخاصة الدولية المعاهدة توجب

والسياسية المدنية بالحقوق
بالحقوق الخاصة الدولية والمعاهدة
والحضارية، االقتصادية واالجتماعية
والمهنة) (العمالة التمييز واتفاقية

على  العمل الدولية، ١١١ لمنظمة رقم
أشكال التمييز جميع تمنع أستراليا أن

للتمييز. فعالة عقوبات وتؤمن

تشير ال المدرجة الدولية المعاهدات إن
وهوية الجنسي التوجه إلى بالتحديد
األسس هذه الجنسي. ولكن التحول

على الحكومات االشتراط في مشمولة
تمييز ”بدون الجميع احترام تضمن أن

بالتساوي أمام ومعاملتهم أي نوع“ من
القانون.

تونان، نك قدمها فردية شكوى عقب
لحقوق المتحدة األمم لجنة وجدت

تزمانياً  قانوناً ١٩٩٤ أن عام اإلنسان في
ينتهك جريمة المماثل الجنس يجعل
اللوطيين.4  للناس الخصوصية حقوق

تشريعاً الفدرالية الحكومة فسنت
مقاطعة والية أو ال ال أن من للتأكد
الطريقة.5   بهذه التمييز تستطيع

على التزمانيّة الحكومة أجبرت وهكذا
قانونها. تغيير

الدولية العمل منظمة اتفاقية إن
أساس  على التمييز تحظر ال ١١١ رقم

أن قررت أستراليا ولكن الجنسي. التوجه
سبباً باعتباره الجنسي التفضيل تدرج

االتفاقية. ألغراض هذه للتمييز

حول  المعلومات من لمزيد  
الدولية العمل منظمة

الحقائق رقم انظر نشرة
العمال.  حقوق :15

d

األسترالية السياسة
الراهنة حول الطباع

الجنسية
تؤثر القانونية التي مسؤولية المسائل إن

الحكومة بها تشارك الجميع حياة في
والمقاطعتين. الوالية وحكومات الفدرالية

المسائل القانونية هذا على ويشتمل
وثنائيي واللوطيات اللوطيين في تؤثر التي

جنسياً. والمتحولين الجنس

الماضية العشر السنوات مدى على
من بالعديد والمقاطعتين الواليات قامت

حقوق المساواة التحسينات لحماية
الجنس وثنائيي واللوطيات للوطيين

جنسياً. والمتحولين

والمقاطعتين الواليات جميع ولدى
المجحفة المعاملة تحظر تشريعات

هناك ولكن الجنسي. التوجه أساس على
االتساق وعدم المهمة االستثناءات بعض

التي المواقف وفي تحميها التي األمور في
عليها. تنسحب
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تربية حقوق في التمييز
األطفال

في معاً وأماندا تعيش بردجيت
أعوام. منذ خمس سدني منذ تسعة

بإنشاء  تبدآ أن قررتا سنوات خلت
الوالدة. األم بردجيت فكانت عائلة.

تسجيل وتم جوزيف ابنهما وولد
يكن لم ولكن بردجيت بأنه األم.

بوصفها أماندا لتسجيل حيز هناك
تلقيا ولم لجوزيف. الشريك األم

الموضوع آنذاك. ومنذ باالً كثيراً إلى
جوزيف لتسجيل ذهبتا قريبة، مدة

ولكنهما الجديدة، مدرسته في
تعترف ال المدرسة أن اكتشفتا

ليست ألنها لجوزيف كوالدة بأماندا
شهادة ميالده.2  مذكورة في

في تبني واللوطيات حق اللوطيين إن
وشريكاتهن بحيث أطفال شركائهم
على االعتراف يستطيعون الحصول
متوافراً صار األوصياء، بأنهم رسميا

تزمانيا، وأستراليا ً في مؤخرا فقط
الشمالية والمقاطعة الغربية،

األسترالية. العاصمة ومقاطعة

التقاعد معاش في التمييز
أنيويشن السوبر

عام 1993، في كورفو روبرت  توفي
لعشر حياته شريك وراءه تاركاً
عمل ولقد براون. غريغ سنوات،

الكومنولث دفاع دائرة في روبرت
معاش خطة في عضواً وكان

الكومنولث. سوبرأنيويشن تقاعد
ملكه لغريغ، أورث أن روبرت ورغم

صناديق من يتطلب ال القانون فإن
أنيويشن السوبر تقاعد معاشات
ورفض وصية المتوفى، يتبعوا أن

لغريغ يدفع أن المعاش صندوق
استئناف رفع وبعد الزوج“. ”مكسب

اإلداري3  االستئناف محكمة إلى
اإلنسان وتكافؤ حقوق ومفوضية

ألنه ذلك رغم غريغ ينجح لم الفرص،
لروبرت. كزوج به معترفاً يكن لم

المراجع
لوطيي  مطلب تدعم المتحدة ”األمم كارفيالس، باتريشا 1

 Patricia Karvelas, “UN backs gay man’s الحرب“. معاش
.war pension bid”, The Australian, 5/9/2003, p 3

واللوطيات  اللوطيين حقوق لَوْب تقديم من حالة دراسة  2

نيو ساوث ويلز. ،(Gay and Lesbian Rights Lobby)
 Gregory .التقاعد مفوض معاش ضد غريغوري براون قضية  3

 Brown v Commissioner for Superannuation (1995) 21
.AAR 378

 UN Human Rights ،اإلنسان لحقوق المتحدة األمم لجنة 4

 Committee, Communication No. 488/1992, Australia,
.4/4/1994, UN Doc CCPR/C/50/D/488/1992

لعام 1994  الجنسي) (السلوك حقوق اإلنسان قانون 4

(كومنولث). 

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  حماية بشأن للخيارات  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 

دراسات الحالة

دراسات الحالة

الجنسية الطباع حقوق
غير المحمية في

أستراليا

ال الفدرالي القانون في مهمة نواح هناك
اللوطيين عند المعاشرة بعالقة تعترف
والمتحولين وثنائيي الجنس واللوطيات

على: هذه وتشتمل جنسياً.
والسوبر التقاعد معاشات إلى الوصول  •

أنيويشن
و االجتماعي، والضمان الضريبة  •

الزواج في الحق  •

يحظر فدرالي الغٍ وليس هناك تشريع
المضايقة أو المجحفة المعاملة بالتحديد

ووجود الطباع الجنسية. أساس على
حماية فدرالي من شأنه أن يوافر تشريع
الواليات جميع عبر أكبر واتساق أفضل

والمقاطعتين.

ضد على التمييز أمثلة دراسات الحالة تظهر
ورغم واللوطيات. اللوطيين واآلباء الشركاء

المماثل حب الجنس على أساس التمييز أن
والمقاطعتين الواليات جميع في محظور

الجنس والمتحولين ثنائيي التمييز ضد فإن
المناحي. جميع في محظور غير جنسياً

الجنسي التفضيل أساس على التشهير إن
قانوناً محرماً ليس الجنسية الطباع أو
مثالً، والمقاطعتين. الواليات جميع في
تعد ال وكوينزالند، الغربية في أستراليا

العامة التصريحات للقانون مخالفاً جرماً
تستفزهم على الناس أو التي تحرض

واللوطيات ومحبي اللوطيين كراهية الناس
الجنسين والمتحولين جنسياً.

كل والية التمييز في يحتوي تشريع مناهضة
اإلعفاءات. وفي العديد بعض على ومقاطعة
الدينية، للمنظمات إعفاء هناك الواليات من

دينية لمنظمة يعمل شخص أي أن يعني
على نحو ضده للتمييز يتعرض يمكن أن

الجنسي. ميله أساس على قانوني

للمرء يمكن التي السن هي القبول سن إن
بممارسة الجنس. قانونياً قبوالً يقبل أن فيها

اآلن مماثلة القبول أصبحت سن أن ورغم
والممارسة المماثل الجنس لممارسة

في جميع حد سواء الجنس المغاير على
مطابقة ليست فهي والمقاطعتين الواليات

إن سن فمثالً، والمقاطعتين. الواليات بين
والمقاطعة ويلز نيوساوث في القبول

المماثل  للجنس ١٦ عاماً هي الشمالية
في أما سواء. حد على المغاير والجنس

عاماً. ١٧ فهي تزمانيا

واللوطيات وثنائيي اللوطيين حماية حقوق إن
يتماشى بما جنسياً والمتحولين الجنس

أن من للتأكد مطلوبة الدولية المعايير مع
النظر بغض بإنصاف يعاملون جميعاً الناس
الجنس صفة الذي يفضلونه أو الجنس عن

يفضلونها. التي

عن  المعلومات من لمزيد  
التقنية خدمات الوصول

الحقائق نشرة انظر التناسل
النساء. حقوق :14 رقم

d

اللوطيين حقوق تحسين
وثنائيي واللوطيات

والمتحولين الجنس
في أستراليا جنسيا

حماية ببطء تحسن أستراليا برحت ما بينما
الحماية صنوف فإن الجنسي التوجه حقوق
عبر الناس لجميع مماثلة ليست الموجودة

ال ذلك، على عالوة والمقاطعتين. الواليات
قوانين إلغاء من ما حكومة دستورنا يمنع

عن النظر الناس بغض التي تحمي المساواة
الحكومة فمثالً، تحاول الجنسي. توجههم

التمييز قانون أن تعدل حالياً الفدرالية
يسمح  بما ١٩٨٤ (كومنولث) لعام الجنسي

بمن الفرادى النساء ضد تميز أن للواليات
خدمات تأمين في اللوطيات، النساء فيهن

التناسل. تقنيات

d
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االجتماعي األمن حقوق

13
 ٢٠٠٥ / يوليو تموز

الحقائق  نشرة

دراسات الحالة

دخل في والحق  اإلخالل
االجتماعي الضمان

البطالة دفعة تتلقى رايتشل كانت
(Newstart) الجديدة) (البداية

دوالراً في األسبوع،  ١٩٠ مقدارها
وتدرس عن عمل كانت تبحث بينما

رايتشل تحضر لم جزئي. بدوام
لم ألنها سنترلينك لدى موعداً

بالموعد. تعلمها رسالة تستلم
قد فوّتت كانت رايتشل ألن ونظراً

موعدين من قبل فقد تم إلغاء
أسابيع. ثمانية لمدة دفعتها

قرار اإللغاء استأنفت رايتشل
الدفعة. ولكن استعادة ونجحت في

أسابيع بضعة استغرق االستئناف
دفع اإليجار على تكن قادرة ولم

ونتيجة ألنها فخسرت مسكنها.
إلى اضطرت مأوى فقد بال أصبحت

دراستها الجزئية.1 االنسحاب من

عندما تفرض عقوبات هي اإلخالالت
ببعض الوفاء في الناس يخفق

ببعض دفعات الشروط المقترنة
من أيلول ً واعتبارا االجتماعي. الضمان

نظام  توسيع ٢٠٠٣ تم سبتمبر /
الذين هذا ليشمل اآلباء العقوبات

والناس أطفال تنشئة دفعة يتلقون
دفعة البداية يتلقون الراشدين الذين

في (مكسب البطالة). الجديدة
على الناس فقط هذا السابق انطبق

الحظ البطالة. مكسب يتلقون الذين
إدخال المتوقع كان من النشر وقت أنه

تعليق عقوبات يستبدل جديد نظام
الدفعات.

يونيو / يوليو إلى حزيران / تموز من
إخالل.  ١٣٤٫٢٣٩ تم فرض ،٢٠٠٣

تعرضاً فإن الناس األكثر عام وبشكل
من والناس والمشردين واألميين

اإلنجليزية، ليست لغتها خلفيات
أو الجسدية اإلعاقة ذوي أو الناس

ألغيت أو خفضت من هم الذهنية
دفعاتهم.

دراسات الحالة

في المهاجرين حق
االجتماعي الضمان

روسيا من ماريا هاجرت عندما
قليل. بمقدار تحدثت اإلنجليزية

ولكنها أقاربها، بكفالة جاءت وقد
تجد عمالً أن تستطع عندما لم

والطهو العمل إلى اضطرت
ألن مال أي تتلق ماريا لم للعائلة.

لقاء دفعة عملها اعتبرت العائلة
فأصبحت والمأكل. المسكن

مدفوعة غير منزل خادمة بالفعل
الحصول ماريا تستطع ولم األجر.

الحكومة من مالي دعم على
البقاء على واجبرت عامين لمدة

أن بمقدورها يكن ولم أقاربها. مع
نظراً المجتمع في نفسها تؤسس

العائلة على تعتمد كانت ألنها
وبذلك أصبحت للمأكل والمأوى

سيطرتهم.2 رهن

Social Security Rights - Arabic

االجتماعي الضمان الحق
الدولية المعاهدات في

الدولية  المعاهدة ٩ من المادة تعترف
والحضارية واالجتماعية االقتصادية للحقوق
فيه بما االجتماعي في األمن بـ ”حق الجميع

االجتماعي.“ الضمان

للمعاهدة باالمتثال أستراليا التزمت وقد
.١٩٧٢ في

لمعظم الدفعات، مجانية االستئناف هذه
مكاسبهم خسارة يتكبدون الناس ولكن

االستئناف. في البت يتم أن إلى
 

للمهاجرين عامين االنتظار فترة
معظم على ،١٩٩٧ مارس / آذار من ً  اعتبارا
الذين أولئك الجدد المقيمين أو  الوافدين

االنتظار دائمة إقامة منحهم  يجري
على الحصول من التمكن قبل  سنتين

صعب األمر وهذا اجتماعي. ضمان  دفعات
من األشخاص إلى بالنسبة خاص  بشكل

اإلنجليزية، الذين غالباً غير لغتها  خلفيات
قبل أن اللغة في تدريب إلى  ما يحتاجون

عمل. من إيجاد  يتمكنوا

وبعض الدائمين للمقيمين الممكن ومن
يواجهون الذين المؤقتين المقيمين فئات
االنتظار فترة شديدة خالل مالية ضائقة
من خاص الحصول على مكسب عامين
دفعة هو الخاص والمكسب سنترلينك.
أحياناً عندما دفعها ويمكن األخير المالذ

أخرى غير مؤهل ألية دفعة يكون الشخص
ومن كافية“. كسب معيشة على قادر و“غير
خالل المكسب الخاص الحصول على أجل
الشخص على ينبغي عامين، االنتظار فترة
خارج ظروفه في تغييراً ”عانى أنه يبرهن أن

ضائقة مالية. في سيطرته“ وأنه

المحمية غير  الحقوق
أستراليا في

       

اإلخالل
االجتماعي لعام الضمان قانون بموجب

ثالث  ما أقصاه فرض (كومنولث) يمكن ١٩٩١
النشر، وفي وقت عامين. عقوبات خالل فترة
قريباً. النظام هذا يتغير أن المتوقع من كان

تبلغ أن للعقوبات يمكن النشر، وقت وفي
فرض  ويمكن دوالر. ٣٫٥٠٠ عن تزيد خسارة

عدم نسبياً، مثل تافهة ألمور العقوبات
رسالة. على عدم الرد أو موعد حضور

عام في جرت مستقلة مراجعة أظهرت
غالباً  كان العقوبات نظام تنفيذ ٢٠٠٢ أن

القسوة“.6 وقد  ومفرط ومجحفاً ”تعسفياً،
فرضت ”اإلخالالت أن المراجعة اكتشفت

غالباً لإلخالالت العقوبات [و] مفرط بتكرار
في تتسبب وبذلك ، الشدة مفرطة تكون ما

لها.“7 مبرر وال ضرورية مشقة غير

االجتماعي الضمان سياسة
الراهنة األسترالية

الكومنولث حكومة تقترح النشر، وقت
الضمان سياسة على مهمة تغييرات

الحرص عليك القائمة.  وينبغي االجتماعي
القانون لم يتغير.3 للتأكد من أن

اإلخالل
لعام  االجتماعي الضمان قانون بموجب

بعض  تخفيض يمكن ١٩٩١ (كومنولث)،
شخص يخفق عندما إلغاؤها أو الدفعات

بشروط الوفاء معقول“ في غير ”بشكل
إدارية  مراجعة عملية الدفعات.4 هناك

القرارات.5 وعملية  الستئناف للناس كذلك



* www.piac.asn.au * احملدود العامة عن املصلحة الدفاع  مركز
يوليو ٢٠٠٥  / متوز * ويلز والعدالة بنيوساوث ومؤسسة القانون ماير مؤسسة بتمويل من

أن الربح شريطة تستهدف ال تربوية ألغرض هذه املواد تستنسخ أن لك النشرات. يجوز هذه ترجمة مبراجعة قامت التي املسلمة املرأة رابطة من الزعيم لوفاء وامتنانه شكره عن العامة املصلحة عن الدفاع مركز يعرب
مسبقاً. املركز جانب من عليه آخر فيجب املوافقة استخدام أما أي .(Scratch Media) ميديا (PIAC) وسكراتش املصلحة العامة عن الدفاع ملركز التأليف هي حقوق أن إلى تنوه

المراجع

”أي شكل يجب أن
حقوق حماية تتخذه

اإلنسان؟“
حقوق  للخيارات بشأن حماية  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق  نشرة انظر الحقوق

1: خلفية حقوق رقم
اإلنسان.

للحصول مؤهل أنت هل
على مساعدة من

الحكومة؟

اجلسْ   ١
اهدأ   ٢

تدحرجْ   ٣
توّسلْ ٤

! زبون يا أحسنت
أحسنت!

CENTRELINK

سنترلينك استقبال

بما االجتماعي الضمان حق حماية إن
تضمن الدولية المعايير مع يتماشى

هم الذين ألولئك الدخل من المستوى األدنى
حرماناً. أشد

المتحدة األمم أعربت لجنة ،٢٠٠٠ عام في
والحضارية واالجتماعية االقتصادية للحقوق
االجتماعي الضمان دفعات حق بأن قلقها عن

أستراليا.8 في قانوناً محمي غير

التخفيض القاسي ضد توجد حماية ال
االجتماعي. الضمان دفعات في والمجحف

            
للمهاجرين عامين فترة االنتظار

المكسب إلى الوصول الناس على يصعب
نظرة مقيدة تتبنى سنترلينك ألن الخاص،

في ً ”تغييرا يشكل الذي الوضع لشرط
الظروف“.

دفعات أخرى، ألية خالفاً الخاص، المكسب
للطالب يتوافر وال استنسابي، بسعر يدفع

سن فوق وهم كامل بدوام يدرسون الذين
عشرة. الثامنة

ناشدت اللجنة الخاصة ،٢٠٠٠ عام في
الحضارية واالجتماعية بالحقوق االقتصادية
عامين االنتظار من أن فترة ”التأكد أستراليا
الضمان مساعدة الجدد المهاجرين لتلقي

مستوى حقهم في تنتهك ال االجتماعي
معيشة الئق.“9 

للمقيمين عامين انتظار فترة فرض إن
الحق األساسي. هذا يخرق الوافدين الجدد

حماية على دولي مثال
االجتماعي الضمان حق

ثالثة أخوة دخل ،١٩٩١ عام في
غير بطريقة سويسرا تشكسلوفاكيين

سويسرا المستحيل على وكان من شرعية.
تشكوسلوفاكيا ألن وذلك تطردهم أن

نع على  جنسيتهم.10 وقد مُ ألغت قد كانت
أساس على االجتماعي الضمان دعم األخوة
سويسرا، هناك في القانوني. وضعهم غير

مستوى على الحصول في دستوري حق
الوجود يكفل بما للمعيشة أدنى أساسي

حقاً ذلك كان ولما الكريم. اإلنساني
السويسرين المواطنين فبإمكان أساسياً

به. االستجارة سواء حد على واألجانب

دعم من أن االستثناء المحكمة ووجدت
لهذا الحق. كان انتهاكاً االجتماعي الضمان

الضمان حقوق تحسين
أستراليا في الجتماعي

بتأمين حافالً سجالً أستراليا لدى أن رغم
للضمان االجتماعي جودة أمان ذات شبكة

لتأمين محدودة قانونية ضمانات فهناك
المستقبل. في ذلك

بنويساوث ويلز  الرفاهية حقوق مركز تقديم من دراسة الحالة  1

(Welfare Rights Centre)
 ١٩ ص ،١٩٩٨ االستقرار، انتظار ”في سدني. الرفاهية، حقوق مركز   2

التغييرات   عن معلومات ويلز نيوساوث الرفاهية، حقوق مركز لدى   3

تؤثر فيك. انظر الموقع www.welfarerights.org.au وكيف
لعام ١٩٩١   قانون الضمان االجتماعي اإلخالل محتواة في شروط 4

أنواع الدفعات. من نوع معين كل تحت
لعام  (اإلدارة) االجتماعي قانون الضمان يغطيها القرارات مراجعة 5

١٩٩ (كومنولث). 
المستقلة المراجعة تقرير تعمل. جعلها وآخرون (٢٠٠٢)، بيرس د،  6

 Pearce,) .13 ص االجتماعي، الضمان نظام في والعقوبات إلخالالت
 D. et al (2002) Making it Work, Report of the Independent
 Review of Breaches and Penalties in the Social Security

(.System, p 13
في المالحظة 6. كما 7

االقتصادية  بالحقوق الخاصة للجنة الختامية المالحظات 8

المتحدة وثيقة األمم .1/9/2000 أستراليا. والحضارية: واالجتماعية
.٢ (E/C.12/1/Add.50)، ص

في المالحظة ٨، ص ٤. كما 9

الفدرالية.  السويسرية المحكمة في للقضية اإلنجليزية الخالصة 10

 Switzerland, V v Einwohrnergemeine X und Regierungsrat
 des Kantons Bern, BGE/ATF 121 I 367, Swiss Federal Court,

 27 October 1995. English summary at 
.www.escr-net.org (accessed on 24/3/2004)
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الحقائق  نشرة

النساء حقوق
Women's Rights - Arabic

الخبر
هو السعيد

توأمان! أنهما

العاطل الخبر
النوع هذا أن هو
قد الحمل من

لسنوات! يستمر

أجر
مساوٍ  األجر مدفوعة أمومة أجازة 

المساوي األجر
مصنع تعليب في آنا كعاملة عملت
جميع تصنيف تم حيث سيدني في
المستوى المعلبين فئة من النساء

بالعمل قاموا الذين الرجال أما .12
المساوية القيمة أو المشابه

المشابهة، المهارات واستخدموا
بشكل مختلف تم تصنيفهم فقد

استخدمت آنا أعلى. أجور ودفع لهم
وفزن قضية لرفع إتحادهن وزميالتها

عملهن.1 لقاء مساو بأجر

وفي الفدرالية العمالية القوانين إن
تدعم بها أن المفترض الواليات من
في بما العمل، مكان في المساواة
ولكن للنساء. المساوي األجر ذلك
النساء عليها تطغى التي المهن

من تتقاضى أقل عام تزال بشكل ما
وإذا يطغى عليها الرجال. التي تلك

فإن ، المنوال هذا على استمرينا
أن قبل سنوات يستغرق سوف األمر

المساوي. األجر يتحقق

المدفوعة األمومة  إجازة
األجر

بالوردية وعاملة وحيدة أم  فالنتياين
قليل بدعم إال تحظى  (بالمناوبة) ال
فالنتاين عمل  لرعاية األطفال. ورب

األجر. مدفوعة أمومة إجازة يعطي  ال
الحكومية األطفال تربية  ودفعة

لقسط قرض الدنيا الدفعة  أقل من
خيار أمامها فليس لذا  بيت فالنتاين.

المناوبة عمل إلى تعود أن  سوى
طفلها يولد حالما الدوام  الكامل

البيت.2 على الحفاظ  بغية
اللواتي األستراليات النساء  معظم

على الحصول في الحق لهن  يعملن
ولكن 3.ً شهرا ١٢ مدتها أمومة  إجازة

الموظفات من بالمئة ٦٠ من  أكثر
أية الحق في لهن  النساء ليس

وحيث مدفوعة األجر.4  إجازة أمومة
المدفوعة إجازة األمومة تأمين  يتم

المدفوعة اإلجازة من أقل فهي  األجر
أسبوعاً وفقاً للمعايير ١٤  البالغة

يعملن اللواتي والنساء  الدولية.
لهن اللواتي أو عرضياً أو جزئي  بدوام

المهارات، من متدنية  مستويات
إجازة على حصولهن  فاحتمال
أقل.5 األجر المدفوعة األمومة

دراسات الحالة

دراسات الحالة

في المرأة حقوق
الدولية  المعاهدات

      
عن النظر بغض المساواة في الحق إن
العالمي به في اإلعالن معترف الجنس

الخاص لحقوق اإلنسان والميثاق الدولي
(ICCPR) والسياسية المدنية بالحقوق

االقتصادية بالحقوق الخاصة والمعاهدة
.(ICESCR) واالجتماعية والحضارية

الخاصة المتحدة األمم اتفاقية وتحمي
ضد أشكال التمييز على جميع بالقضاء
خاص بشكل النساء“) (”اتفاقية النساء

في بالنساء المتعلقة اإلنسان حقوق
النواحي اآلتية:

االقتراع حق فيها (بما العامة الحياة  •
في االنتخابات) والترشح

التعليم  •
المساوي األجر فيه التوظيف (بما  •

المساوي) للعمل
العائلة  •

الخدمات إلى الوصول  •
النساء ضد العنف  •

االتجار بالنساء  •

للعمل المساوي األجر في الحق إن
اتفاقيات في به معترف المساوي

النساء اتفاقية فيها بما عديدة، دولية
بالحقوق المدنية الخاص والميثاق الدولي
منظمة اتفاقيات و ،(ICCPR) والسياسية

المساوي باألجر الخاصة الدولية العمل
التمييز على والقضاء المساوي للعمل

يخص التوظيف.11 ولقد وقعت  فيما
كلها. هذه االتفاقيات على أستراليا

اإلنسان لحقوق الدولية المعايير تستوجب
أمومة تضمن إجازة الحكومات أن على
أسبوعاً.١٢ ولدى  ١٤ أدنى مقدارها بحد

الصلة ذات المادة على تحفظات أستراليا
اتفاقية توقع ولم النساء، اتفاقية في

بإجازة الخاصة الدولية العمل منظمة
أنها يعني بما األجر، المدفوعة األمومة

الحق اإلنساني ضمان هذا توافق على لم
األساسي.

خياري برتوكول إدخال تم ،٢٠٠٢ عام في
يستطيع بحيث النساء اتفاقية على

اللواتي أو مجموعات النساء النساء أفراد
القانونية السبل جميع استهلكن

يرفعن شكواهن أن بالدهن في الممكنة
رفضت أستراليا ولقد األمم المتحدة. إلى

الخياري. البروتوكول هذا على التوقيع

األسترالية السياسة
حقوق حول الراهنة

النساء

 ١٩٨٤ الجنسي لعام التمييز يوافر قانون
ضد للنساء الحماية بعض (كومنولث)

الجنسي. والتحرش الجنسي التمييز



والعنصري الجنسي التمييز
فيتناميتان. امرأتان هْ وثانــْ آنــْهْ

مؤقتة بصورة تعمل كانت وكلتاهما
”أستراليا البريد مؤسسة لدى

بوست“. وعندما تقدمتا لوظيفة دائمة
تستوفيا لم طلبهما ألنهما رفض

كانتا أنهما رغم الجسم، وزن شروط
فادعت بالعمل. القيام من مقدرة على

”منخفضاً اعتبر وزنهما أن هْ وثانــْ آنــْهْ
آسيويتين امرأتين كانتا ألنهما جداً“.

لرجل آسيوي صغيرتي البينية. وما كان
بموجب يستثنيا أن قوقازية امرأة أو

في اعتقادهما كان وقد الشرط.  هذا
اإلنصاف من أقل بقدر عوملتا أنهما

وجنسهما.9  عرقهما بسبب

آنــْهْ على عرض األمر نهاية وفي
لدى أستراليا دائمة هْ وظائف وثانــْ
الحالي التمييز قانون ولكن بوست.
مع التعامل قادر على غير يظل قد
الجنس والعرق على التمييز القائم

معا.10 

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“
حقوق  للخيارات بشأن حماية  

شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان. 

المراجع
 HPM/AMWU C.No.23933,) رقم قضية الحالة على أساس دراسة  1

العالقات العمالية األسترالية. مفوضية في (.1995
للجنة  بل فيرالين التي قدمتها رقم 19 المداخلة أساس على بنيت  2

اإلنسان وتكافؤ حقوق لمفوضية التابعة األمومة إجازة في التحقيق
   .1 ص الفرص،

للموظفين  يحق لعام 1996 (كومنولث) العمال عالقات قانون بموجب 3

لمدة عملوا والذين جزئي دوام أو كامل بدوام يعملون الذين الدائمين
إجازة تربية  على الحصول عملهم رب ً لدى 12 شهرا عن تقل مستمرة ال
الطفل.  تبني أو والدة بعد 52 أسبوعاً مدتها األجر مدفوعة أطفال غير

 ABS 6361.0 Survey of .األسترالي اإلحصاء استبيان مكتب 4

 Employment Arrangements and Superannuation, April–June 2000
الفرص. اإلنسان وتكافؤ حقوق مفوضية تحقيق في ذكر منشور، غير
مقترح  ”وقت نثمنه: مقترح الفرص، وتكافؤ اإلنسان حقوق مفوضية 5

 HREOC, A Time .3.3.6 الجزء ،(2002) األمومة إلجازة وطنية لخطة
 to Value: Proposal for a national paid maternity leave scheme

.(2002), Section 3.3.6
المحكمة الفدرالية فكتوريا [2000]. والية ضد ماكبين قضية  6

.McBain v State of Victoria [2000] FCA 1009 األسترالية.
(كومنولث).  ، 2000 لعام (رقم 1) الجنسي التمييز تعديل قانون مشروع  7

(كومنولث). ، 2002 لعام (رقم 1) الجنسي التمييز تعديل قانون مشروع  8

 .CLR 317 162 األسترالية (1987)، البريد مفوضية ضد ضاو قضية  9

والعرق  اإلنسان وتكافؤ الفرص، تقاطعية الجنس حقوق مفوضية 10

 .6 ص ،Gender and Race Intersectionality)، 2001)
واتفاقية ،1951 المساوي 100، اتفاقية األجر منظمة العمل الدولية، 11

11(1)(d)؛ المادة النساء اتفاقية 1958؛ ،111 والمهن) (التوظيف التمييز
..(a)(i)7 المادة (ICESCR) اتفاقية

لحماية الدولية العمل منظمة واتفاقية (b)(2)11 المادة النساء اتفاقية  12

4 و 5. المادتان 2000 (رقم 183)، لعام األمومة

* www.piac.asn.au * احملدود العامة عن املصلحة الدفاع  مركز
يوليو ٢٠٠٥  / متوز * ويلز والعدالة بنيوساوث ومؤسسة القانون ماير مؤسسة بتمويل من

أن الربح شريطة تستهدف ال تربوية ألغرض هذه املواد تستنسخ أن لك النشرات. يجوز هذه ترجمة مبراجعة قامت التي املسلمة املرأة رابطة من الزعيم لوفاء وامتنانه شكره عن العامة املصلحة عن الدفاع مركز يعرب
مسبقاً. املركز جانب من عليه آخر فيجب املوافقة استخدام أما أي .(Scratch Media) ميديا (PIAC) وسكراتش املصلحة العامة عن الدفاع ملركز التأليف هي حقوق أن إلى تنوه

الوضع العائلي التمييز في
في تعيش أم وحيدة ميلدرم ليسا

ولكنها أن تنجب طفالً، أرادت فكتوريا،
في إخصاب.  عالج بحاجة إلى كانت

عالج اإلخصاب قانون اشترط فكتوريا
مؤهلة  المرأة تكون ١٩٩٥ لكي لعام

أو متزوجة إما تكون أن اإلخصاب لعالج
بالعرف. في عالقة زواج تعيش

الفدرالية في المحكمة أعلنت إلى أن
كان  الفكتوري القانون ٢٠٠٠ أن عام

لعام الجنسي التمييز لقانون مناقضاً
الطبيب على قانوناً محرماً كان ،١٩٨٤

اللوطية أو الوحيدة المرأة يعطي أن
وبدعم في عام ٢٠٠١، إخصاب.٦  عالج

استأنف الفدرالية، الحكومة من
األسترالي الكاثوليك األساقفة مؤتمر

العليا. المحكمة في القضية هذه
رُفض. االستئناف ولكن

في  7،٢٠٠٠ وأيضاً عام أواخر في
الحكومة  8،٢٠٠٢ اقترحت عام

على لتعديل قانون مشروع الفدرالية
،1984 الجنسي لعام قانون التمييز

التمييز من يمكن الواليات والذي
الحالة الزوجية أساس الوضع على
التناسل. ولم بتقنيات فيما يتعلق
من أي مجلس الشيوخ على يصادق

الوصول ولكن المشروعين. هذين
بين ما يتفاوت التناسل تقنيات إلى

سبيل فعلى والمقاطعتين. الواليات
يبقى الحصول فكتوريا المثال، في

على ً صعباً أمرا تقنيات التناسل على
واللوطيات. الوحيدات النساء

دراسات الحالة

دراسات الحالة

 ١٩٨٤ لعام الجنسي التمييز قانون يحرم
للتمييز المناهضة والتشريعات (كومنولث)

بشخص الجنسي التحرش الواليات في
اإلنصاف من أقل بقدر أحدهم معاملة أو
وضعه أو جنسه بسبب آخر شخص من

المحتمل، الحمل أو والحمل االجتماعي،
األوضاع هذه األوضاع. وتشتمل مختلف في

على:
أماكن العمل   •

التربوية المؤسسات  •
والسكن والخدمات الطعام تأمين  •

برامج الحكومة الفدرالية، إدارة  •
المسؤوليات بسبب العمل من الصرف  •

العائلية.

حقوق النساء غير
أستراليا في المحمية

والسياسات الجنسي التمييز قوانين إن
النساء جميع تحمي الراهنة ال الحكومية

األوضاع. جميع في

القوانين أن الحالة دراسات تظهر
األمومة إجازة تؤمن األسترالية ال والسياسات

ضد التمييز الحماية وال األجر المدفوعة
التمييز أو الزوجية الحالة أساس على القائم
أخرى وعوامل الجنس من خليط أساس على

العرق. مثل

الزوجية“ ”الحالة أساس على التمييز إن
الفدرالي الجنسي التمييز قانون في محظور
فقط  يشتمل ولكنه ١٩٨٤ (كومنولث)، لعام

بالعرف مع زواج عالقة العيش في على
على يشتمل وال الجنس اآلخر. من شخص
شخص مع عالقة زواج بالعرف في العيش

المماثل. الجنس من

منظمة اتفاقية في توقيع أستراليا إخفاق إن
المدفوعة األمومة إجازة حول الدولية العمل

الخياري البروتوكول توقيع ورفضها األجر
التزام عدم يظهران النساء اتفاقية من

حقوق النساء بحماية الحكومة الفدرالية
أستراليا. في

في حقوق النساء تحسين
أستراليا

   
في تشجيع جيد سجل لها أن استراليا رغم

هناك فليس النساء والرجال، بين المساواة
متناول الموجودة في بأن الحماية ضمانات
في محمية أو أنها ستظل النساء جميع

المستقبل.

التقنيات الستثناء المقترحة التعديالت إن
الجنسي التمييز قانون من التناسلية

الحالة  دراسة (انظر ١٩٨٤ (كومنولث) لعام
الحالة أساس على بالتمييز المتعلقة

أن الحكومة على يسهل كيف تبيّن الزوجية)
اإلنسان. حقوق حماية تخفض

مع يتماشى بما النساء حقوق حماية إن
المساواة لضمان مطلوبة الدولية المعايير

الجنس. عن النظر بغض
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الحقائق  نشرة

العمال حقوق
دراسات الحالة

 دراسات الحالة
تتكلم الصين من مهاجرة ماي

من تعمل بشكل محدود. اإلنجليزية
القمصان لمدة خياطة البيت في

بالقميص لها يُدفع أعوام. خمسة
دوالرات وثالثة دوالرين وتكسب بين
 ١٢ ماي تعمل بالمعدل بالساعة.

سبعة لغاية اليوم، في ساعة
يعني وهذا األسبوع. أيام في

 $ ٢٥٠ إلى $١٧٠ من تكسب أنها
بمواعيد تفي ولكي األسبوع. في

إلى ماي تحتاج ما غالبا التسليم
١٠ أعوام  البالغتين بنتيها مساعدة
من طفلتاها تعمل أحياناً عاما. و١٢و

ولغاية  الليلة في ٣ إلى ٤ ساعات
األسبوع.  عطلة في ساعات ١٠

أنجزته عمل لقاء ماي تقبض ولم
لدفع تكابد أشهر، وهي ثالثة منذ

الفواتير.1
   

الجمعيات حرية
الجماعي والتفاوض
 ٢٠ لمدة شركة لحساب سام عمل

اتفاقية موجودة في شروط عمله عاماً.
نقابته. عبر عليها التفاوض تم جماعية

النقابة أن يترك العمال الشركة وتريد
وقعوا إذا أفضل أجراً عليهم وتعرض

تمثلهم لهم بأن تسمح ال فردية عقوداً
األجر في زيادة إلى سام يحتاج نقابة.

أن النقابة يكون بمقدور أن يريد ولكنه
المستقبل.3 وغيره في تمثله

جولي إلى مقابلة عمل فأخبروها ذهبت
مكان في عمالية نقابات يوجد بأنه ال

إن فردياً عقداً توقع أن عليها وأن العمل
الوظيفة.4 أرادت هي

المعلومات  من لمزيد  
نشرة انظر المساوي األجر حول

النساء  حقوق :14 رقم الحقائق
التمييز :2 رقم الحقائق ونشرة

العمر. ضد

Workers' Rights - Arabic

دراسات الحالة

في العمال حقوق
الدولية المعاهدات

اإلنسان يعترف اإلعالن العالمي لحقوق
االقتصادية الحقوق حول الدولي والميثاق

(ICESCR) واالجتماعية والحضارية
: في بالحقوق

العمل   •
وآمنة  منصفة عمل شروط  •

و مساو؛ لعمل مساو أجر •
باتحادات.5 وااللتحاق تشكيل •

هيئة هي (ILO) الدلولية العمل منظمة إن
ممثلين من تتألف المتحدة لألمم تابعة
العمل واالتحادات. الحكومات وأرباب عن
المعاهدات حول من العديد ولقد طورت

من العديد عليها وقع والتي العمال، حقوق
األسترالية. الحكومة فيها بما الحكومات

المعاهدات: هذه وتغطي
القسري6 العمل منع •

آمنة  عمل أوضاع  •
العمل مكان في التمييز عدم •

مساو7ٍ مساوٍ لعمل أجر •
عمل  لمنع للعمال سن الحد األدنى •

األطفال8، و
عمالية  اتحادات تنظيم في الحق  •

بشكل العمل شروط على والتفاوض
جماعي.9

المذكورة الحقوق تطبيق يجر لم ولكن
القانون في الموقعة المعاهدات في
عندنا وليس اإلطالق. األسترالي على

تشريعات بعض في مبعثرة حمايات سوى
والكومنولث. الواليات

األسترالية السياسة
حقوق حول الراهنة

العمال

مستوى على عمالية قوانين ألستراليا
الدنيا المعايير تحدد والوالية، الفدرالية

للعمالة.

 ١٩٩٦ العمل لعام مكان عالقات قانون
يغطي األساس الذي الفدرالي القانون هو
على أستراليا. ويشتمل العمل في أماكن
المساوي  واألجر واألبوة،10 األمومة إجازة

بدور  واالعتراف 11 المساوي، للعمل
12 االتحادات.

على العمالية القوانين تشترط عموماً
وإجازة األدنى، الحد أجور الوالية صعيد

في العمال ولكن مرضية. وإجازة سنوية
يشملهم النواحي هذه في فكتوريا والية
13 .١٩٩٦ العمل لعام مكان عالقات قانون

من العمل أرباب أيضاً القانون هذا يمكن
(اتفاقيات فردية عمل مكان اتفاقيات تنفيذ

أن يمكن والتي األسترالية)، العمل مكان
الجماعي عبر التفاوض حق تنكر عليهم

االتحادات.

التمييز مناهضة التمييز تحرم قوانين
أو الجنس أساس على العمل مكان في

الصحة قوانين وتشجع اإلعاقة. العرق أو
آمنة. عمل بيئة المهنية والسالمة

أن المتوقع من ،٢٠٠٥ أب / أغسطس في
مجلسي في تتحكم وهي الحكومة، تقوم

مكان عالقات اصالحات بسن البرلمان،
المجحف الصرف حماية إلزالة عمل

 ١٠٠ فيها لغاية العمل أماكن للعمال في
الفردية بين العقود وتشجيع موظف ؛

العمال وأرباب العمل؛ وتخفيض سلطات
بما األسترالية العمالية العالقات مفوضية

لألجور، األدنى الحد تحديد سلطة فيها
أوضاع العمل حول وتخفيض الحمايات

األجور. مكافاءات في حاليا الموجودة

المحمية غير الحقوق
أستراليا في

العديد على وقعت قد أستراليا أن رغم
هذه فإن المهمة الدولية المعاهدات من
، دائماً التنفيذ موضع توضع لم المعايير

األحيان. بعض في وانتهكت بل

الخارجيون العمال
الماضية، السنوات العشر مدى على

بعض هناك الخارجيين. العمال عدد زاد
ولكن يحميهم. أن يحاول الذي التشريع

استغاللهم سهل الخارجيين العمال
ما وغالباً فردي، أساس على يعملون ألنهم

وال محدودة عندهم، اإلنجليزية اللغة تكون
بحقوقهم.   لهم علم
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المراجع
فير  انترنت من موقع ”ماي“ دراسة حالة أساس على  1

الدخول تم (Fairwear web site: www.fairwear.org.au)وير
.1/4/2004 في إليه

العالقات  مكتب انترنت موقع في ذكرت حالة أساس على 2

www.dir.nsw.) ويلز التجارة بنيوساوث التابع لدائرة العمالية
الدخول تم ،(gov.au/action/policy/w&f/2001/general.html

.7/11/2003 في إليه
العمالية  مفوضية العالقات أساس مبينة على حالة دراسة 3

 Decision 054/96 S Print M8600 رقم القرار األسترلية،
.26/1/1996 المؤرخ

المصلحة  عن الدفاع لمركز عنها التبليغ تم حالة دراسة  4

العامة.
تباعاً و٨ و٧ ٦ المواد ،ICESCR  5

و١٠٥. ٦ معاهدتا منظمة العمل الدولية ٢٩
و١٠٠. ٧ معاهدتا منظمة العمل الدولية ١١١
و١٨٢. ٨ معاهدنا منظمة العمل الدولية ١٣٨

و٩٨. ٩ معاهدنا منظمة العمل الدولية ٨٧
الجزء لعام 1996، (كومنولث) العمل مكان عالقات قانون 10

العمل  معاهدة منظمة ٥ والجدول ١٤ يجعل القسم 6أ،
العائلية“ ١٥٦،  المسؤولية ذوو ١٩٨١ ”العمال لعام الدولية

نافذةً.
٦أ، الجزء لعام ١٩٩٦، (كومنولث) العمل مكان عالقات قانون 11

رقم ٩٠ لعام  الدولية العمل منظمة توصية ٤ يجعل القسم
رقم ١١١  المنظمة وتوصية المساوي باألجر الخاصة ١٩٥١

نافذة.  والمهن)، (العمالة بالتميز ١٩٥٨ الخاصة لعام
١٠أ. الجزء لعام ١٩٩٦، (كومنولث) العمل مكان عالقات قانون 12

الجزءان لعام ١٩٩٦، (كومنولث) العمل مكان عالقات قانون ١٣
الحد عمل وأوضاع شروط تجعل و٥٠١ والجدول ١أ ٥٠٠

وإجازة والمرضية السنوية اإلجازة فيها بما األدنى نافذة،
لمفوضية وتعطي سلطات للعمال بفكتوريا األمومة

األدنى الحد أجور وتعدل األسترالية لتحدد العمالية العالقات
تصنيف العمل. للموظفين ضمن

العمال  االقتصادية، للمرجعية الشيوخ مجلس لجنة 14

.٩ – ١٢ ص ،١٩٩٦ كانبرا، األثواب، صناعة في الخارجيون
 Senate Economics Reference Committee, Outworkers)

.(.pp xi–xii ,١٩٩٦ ,in the Garment Industry, Canberra
االتحادية الدولية  قدمتها الحكومة األسترالية ضد شكوى 15

الدولي عمال النقل واتحاد (ICFTU) الحرة العمال التحادات
، (ACTU) العمالية األسترالي لالتحادات والمجلس (ITF)

الحالة ،320 رقم التقرير ،(MUA) األسترالي المالحة اتحاد
.١٩٦٣ رقم

.١٩٩٩ األول تشرين / محكمة استئناف هلسنكي ٢٨ أكتوبر 16

.S 98/225 رقم القضية

معقولة غير ساعات
عائلية ومسؤوليات

مبيع كعاملة تعمل كانت  سارة
قامت سنوات. لعدة الهاتف على

برنامج مؤخراً بإعادة جدولة الشركة
(دورية) نوبة تبدأ فصارت المناوبة.

الساعة ٦٫٣٠ صباحاً  اآلن في سارة
وهذا  ٨ صباحاً. الساعة من بدالً

بأطفالها يتوافق مع العناية ال التغيير
تسمح الشركة أن رفضت الثالثة. وقد

لها تبدأ زميلة مع نوبتها لسارة بتبديل
صباحاً.2 ٧ الساعة في نوبتها

أن يجب شكل ”أي
تتخذه حماية حقوق

اإلنسان؟“

حقوق  للخيارات بشأن حماية  
شرعة أو وثيقة عبر اإلنسان
الحقائق نشرة انظر الحقوق
خلفية حقوق :1 رقم

اإلنسان.

العمال حقوق

الدولية: صممته االتفاقية ما األسترالية: الحكومة بنته ما

قوانين
مناهضة
لالتحادات

عقود
فردية

تفاوض
جماعي

دراسات الحالة

بالقطعة يقبضون منهم العديد أستراليا في
الحد األدنى أجر على يحصلون ال وغالباً

عملهم. لقاء يُدفع لهم ال وأحيانا بالساعة.
إجازة أو مرضية أجازة على يحصلون وال

والسالمة الصحة بحماية ويحظون سنوية،
وال بها، يحظون ال أو محدود المهنية بشكل
في إذا أصيبوا العمال على تعويض يحصلون

من العديد تخرق األوضاع هذه العمل. أثناء
الدولية.14 اإلنسان حقوق معايير

في التفاوض الجامعي الحق
أنه الدولية إلى العمل خلصت منظمة لقد

مكان قانون عالقات الممارسة يسمح في
العمل  أستراليا ألرباب في ١٩٩٦ العمل لعام

ولقد الجماعية. في االتفاقيات الحق بإنكار
باستمرار بأن الدولية العمل طلبت منظمة
التشريع بتعديل األسترالية الحكومة تقوم

بالحق في الخاصة االتفاقية مع يتماشى بما
عن حالة وفي الجماعي. والتفاوض التنظيم

منظمة  ١٩٩٨ وجدت عام اضرابات الموانئ في
عالقات مكان قانون أن كذلك الدولية العمل
على التفاوض حق ١٩٩٦ ينتهك العمل لعام

لم هذا اللحظة، العمل جماعياً. وحتى أوضاع
الالزمة الحطوات الفدرالية الحكومة تتخذ

لحقوق اإلنسان األساسي الخرق هذا لمعالجة
التشريع.15 في

حماية على دولي مثال
العمال حقوق

يمكن مدى إلى أي تظهر األمثلة الدولية
فعلى سبيل العمال. حقوق تحسين حماية

والتشريع الدستور يضمن فنلندا، في المثال،
للجميع خدمات اجتماعية وصحية وطبية

واألمهات لآلباء رعاية األطفال فيها الئقة، بما
لم حديثة العهد قضية العاملين. في

أسابيع لعدة العمل األبوين أحد يستطع
لخدمات الترتيب في البلدية تأخر بسبب

محكمة فأقرت لطفليهما. رعاية األطفال
أن في الحق لألبوين أن بهلسنكي االستئناف
للبلدية النهارية الرعاية في طفلهما يضعا

هذه الحالة  يبدأ الطفل المدرسة.16 في حتى
عن مسؤولة المحلية السلطة اعتبرت

نتيجة لألب سببتها التي المالية الخسارة
النهارية.     الرعاية ألماكن الترتيب في لتأخرها

في حقوق العمال تحسين
أستراليا

أوضاع العمالية المنظمات حسنت لقد
واضعي والتأثير في العمال عبر تنظيم العمل

االتحادات أخذت كذلك والسياسة. القوانين
العمالية. المحاكم عبر اختبار قضايا

المعقولة اختبار الساعات قضية وتشكل
النقابية لالتحادات األسترالي للمجلس

العمالية العالقات مفوضية في (ACTU)
هذه وقد أقامت إيجابياً. مثاالً األسترالية

العمل ساعات العمال في رفض القضية حق
عن سيسفر كان قيامهم بذلك إذا إضافية

معقولة. واعترافاً غير الموظف ساعات عمل
الموظف صحة على السلبية بالتأثيرات

يجوز بأنه المفوضية حكمت وعائلته،
إذا إضافية ساعات العمل يرفضوا أن للعمال
وسالمته العامل صحة على خطر هناك كان

ولكن العائلية. المسؤولية أساس على أو
ويمكن مضمونة التحسينات غير هذه مثل

عكسها.

مع يتماشى بما العمال حقوق حماية إن
المعاملة لمنع مطلوبة الدولية المعايير

العمل. مكان في المجحفة

d

www.piac.asn.au


لدعم عن امتنانه أن يعرب المركز يود
المشروع: لهذا المنظمات اآلتية

األسترالية الصينية اجلالية  جمعية
Australian Chinese Community Association

االجتماعية للخدمة األسترالي المجلس
Australian Council of Social Service

األسترالي التربية اتحاد
Australian Education Union

اإلسسالمية األسترالي للمجالس االتحاد
Australian Federation of Islamic Councils

اإلنسان لحقوق األستراليون المحامون
Australian Lawyers for Human Rights

األسترالي الشباب شؤون إئتالف
Australian Youth Affairs Coalition

بالوالية العام – اتحادية القطاع والقطاع العام المجتمع اتحاد
Community and Public Sector Union – State Public

Sector Federation

نيوساوث ويلز البيئة، عن مكتب المدافعين
Environmental Defenders Office, NSW

ويلز ساوث نيو طوبين للقانون العام، و غلبيرت كز مر
Gilbert and Tobin Public Law Centre, UNSW

الفرص وتكافؤ حقوق اإلنسان مفوضية
Human Rights and Equal Opportunity Commission

بسدني التقنية جامعة األصليين، لمعارف السكان جومبانا بيت
Jumbunna Indigenous House of Learning, UTS

املسلمة  رابطة املرأة
Muslim Women’s Association

القانونية المجتمع لمراكز الوطنية الجمعية
National Association of Community Legal Centres

اإلعاقات أستراليا ذوو الناس
People with Disability Australia Incorporated

األسترالية المؤالفة الكنيسة
Uniting Church of Australia

ويلز ساوث نيو أستراليا، فرع الفيتنامية في اجلالية
Vietnamese Community in Australia, NSW Chapter

ويلز نيوساوث الرفاهية، حقوق مركز
Welfare Rights Centre, NSW

النسائي النتخابي اللوب
Women’s Electoral Lobby

المسيحيات الشابات جمعية
Young Women’s Christian Association

باتريشا والدكتورة بتيت آني جانب وإعدادها من التثقيفية العدة هذه بحث تم
مؤسسة ماير  (PIAC) بدعم من العامة المصلحة عن الدفاع مركز رانالد،

عينه المركز من ستراتن جين جانب من تحديثها وتم .(Myer Foundation)
مؤسسة دعم بفضل التثقيفية العدة ترجمة وتيسرت .2005 يوليو / تموز في

.(Law and Justice Foundation of NSW) ويلز بنيوساوث والعدالة القانون

مستقل ال وسياسة قانون مركز العامة المصلحة عن الدفاع إن مركز
وديمقراطي عادل مجتمع من شأن اإلعالء إلى المركز الربح، يسعى يستهدف

والمهمشين. المحرومين أولئك السيما األفراد والجماعات، تمكين وإلى

في والمساواة شأن اإلنصاف من اإلعالء المؤسسة إلى ويلز. وتسعى نيوساوث في القانون والعدالة من مؤسسة مالية بمساعدة النشرات هذه انتاج تم
. http://www.lawfoundation.net.au . اجتماعياً واقتصادياً. المحرومين الناس بالنسبة إلى ال سيما العدالة، إلى الوصول وتحسين العدالة نظام

والعدالة. القانون مؤسسة مجلس محافظي آراء بالضرورة تعكس وال المؤلفات آراء هي هذا المنشور في المعبر عنها اآلراء إن : إبراء

المحدود  عن المصلحة العامة الدفاع مركز
Public Interest Advocacy Centre Limited

Level 9, 299 Elizabeth Street
Sydney NSW 2000

(02)  8898 6500 هاتف:
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DX 643 Sydney
 piac@piac.asn.au األلكتروني: البريد
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