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جملس حقوق اإلنسان

الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل
الدورة الثانية والثالثون
 ٢١كانون الثاين/يناير  ١ -شباط/فرباير ٢0١9

جتميع بشأن نيوزيلندا
تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومات أساسية
 -١أُعد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  ١/5و ،٢١/١6مع مراعاا ووريا
االس ااتضرال ال اادوري الش اااموا والتقري اار لمع ااع للمضلوم ااات ال اوارو ا عق ااارير هع ااات ا ضاه اادات
واإلجاراتات اصا ا و مهااا مااأل و اااح ا م ا ا تةااد ات اليفاال  ،وهااو مقااد ا ش ا و مااوج
عقعّداً ابحلد ا قيفى لضدو ال لماتا

اثنيا -نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق
()٢( )١
اإلنسان
 -٢شجضت عد هع ات مضاهدات نعوزيلندا على النظار ا التيفاديح علاى االعياقعا الدولعا
حلماي حقوق مجعع الضمال ا هاجريأل وأفراو أسره ( ،)3واالعياقع الدولع حلماي مجعع ا شخاص
مااأل االفتيااات القسااري( ،)4والربوعوكااول االفتعاااري ا لةااح ابلضهااد الاادو اصاااص ابحلقااوق االقتيفاااوي
واالجتماعع ا والثقافع ا ( ،)5والربوعوكااول االفتعاااري العياقع ا حقااوق الجيااو ا تضلااح ج ارات عق ااد
البال ات( ،)6واعياقعيت منظما الضماو الدولعا بشالن الشاضول ا الع والقبلعا ( ١989 ،رقا ،)١69
وبشلن الضمال ا ن لعني( ٢0١١ ،رق  ،)7()١89كما شجضتها على عوساعع نجااق عجبعاح اعياقعا
حقوق الجيو لعشمو إقلع عوكعالو()8ا
 -3وقُا ّتدمت عو ااعات إو نعوزيلناادا عاادعوها إو النظاار ا سااة مليظا ااا علااى ا اااو ١4
م ااأل اعياقعا ا مناهي ا ا التض ااذي و اام م ااأل ا اارول ا ضاملا ا أو الضقوب ا ا القاس ااع أو الالإنس ااانع
أو ا هعن ا ( )9وا اااو ()٢(١0ل) و( )3مااأل الضهااد الاادو اصاااص ابحلقااوق ا دنع ا والسعاسااع ،
والنظر ا سة التةيظ على ا او  )٢(3٢وا او (37ج) مأل اعياقع حقوق الجيوا
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وعق ّتد نعوزيلندا سنويً مسامه مالع إو ميواع ا م ا تةد السامع حلقوق اإلنسان()١0ا

اثلثا -اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان

()١١

 -5أعربت اللجن ا ضنع ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل قلقهاا ن احلقاوق
االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع ال ملظى بوااع مساا لو لوااع احلقاوق ا دنعا والسعاساع  ،ا ااوت
شارع احلقااوق النعوزيلنديا ا كمااا سااور هااذ اللجنا القلااح ن شارع احلقااوق النعوزيلنديا ال عضلااو
علااى مهااا مااأل الق اوانني و ن التشاريضات الاايت عااسار ا حقااوق اإلنسااان ،لاات ساااري ا الواقااع،
ر إعالن اهلع القيااع راجض حقوق اإلنساان وااااك ا فارو بوجا قاانون حقاوق اإلنساان
وجااوو عيااارل ا علاار التشاريضات()١٢ا وأو اات اللجنا تن عتخااذ نعوزيلناادا اصجاوات الالزما إلوراج
أح ا الضهد الدو اصاص ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع ابل امو ا النظا القاانوين،
ل ي يتسىن االحتجاج هبا أما اااك االع ()١3ا
 -6وأو اات اللجن ا ا ضنع ا اق ااوق اإلنس ااان تن عنظ اار نعوزيلن اادا ا عرس ااع ش اارع احلق ااوق
لضا  ١990وعض ي وور القيات ،وكذلر التدقعح الرب اين ،عناد عقعاع مادو اعسااق القاوانني الايت
عُ َسأل مع الشرع ومع الضهد الدو اصاص ابحلقوق ا دنع والسعاسع ()١4ا

 -7والحاظ اليرياح الضامااو ا ضات ابالحتجاااز التضسايي أن إحاادو الركااا ا ساسااع لنظاا احل ا
النعوزيلناادي هااي مضاهااد وايتااان،ي ،الاايت ُوقتّضاات بااني القاااو ا اااوريني والتاااج الربيجاااين ا عااا ١840ا
ومع أن مضاهد وايتان،ي هي الواعق التلسعسع لنعوزيلندا كدولا  ،فهنااا ال عشا و جا تاً رمسعااً ماأل
القااانون الاادافلي لنعوزيلنااداا والحااظ اليريااح الضامااو أيي ااً إنشااات م م ا وايتااان،ي ا ساابضعنات القاارن
ا ااي ،ل أل قرارات هذ اا م م مل م ()١5ا
 -8وأو اات اللجن ا ا ضنع ا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماعع ا والثقافع ا تن عتخااذ نعوزيلناادا
فجوات فوري  ،بشراك مع ا سسسات اليت متثاو ا ااوريني ،لتنيعاذ عو اعات اليرياح االستشااري الدساتوري
بشلن وور مضاهد وايتان،ي ا إطار الرتععبات الدستوري ()١6ا
 -9وأعربات اللجنا ا ضنعا ابلقيااات علااى التمععا ااد ا ارأ عااأل قلقهااا ن نا حقااوق اإلنسااان
النعوزيلندي ا قااد عاناات مااأل اميااال مسااتمر ا ا اوارو ا الساانوات القلعل ا ا ااااع  ،و ن واليتهااا
مدوو بوج قانون اهلجر  ،مما مينضها مأل قبول ش اوو ا هاجريأل()١7ا
 -١0وأو اات نا مناهيا التضااذي تن ع يااو نعوزيلناادا ماانة اهلع ا ا سااتقل ا ضنعا بساالو
الشاارط والي ا أوسااع واسااتقاللع قم ا كااي لااري ملقعقااات فوري ا وفضال ا ون يه ا ا مجعااع عقااارير
الضنف()١8ا
 -١١وأو ا اات نا ا ا حق ا ااوق الجي ا ااو تن ع ي ا ااو نعوزيلن ا اادا ا ا ا اوارو ال افعا ا ا ي ا ااول ش ا ااسون
ا طيال()١9ا
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رابع ا -تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون
الدويل اإلنساين الساري
ألف -املسائل املشرتكة بني القطا ات
 -١املساواة و دم التمييا

()٢0

 -١٢أعربت اللجن ا ضنع اقوق اإلنسان عأل قلقها إزات عد وجوو اسرتاععجع وطنع شامل
افة الضنيفري والتمعع الضنيفري وكر ا جان و م لر مأل أش ال التضيف  ،با ا لر
ال راهعا الضنيفاري والدينعا ا وأعرباات اللجنا عااأل أساايها لقلا ا ضلومااات بشاالن الضاادو القلعااو مااأل
حاالت التمعع الضنيفاري وحاواوا الضناف ات الادوافع الضنيفاري الايت جارت فعهاا ملقعقاات ومالحقا
ا نا ومضاقبته ()٢١ا وأو ات نا القياات علاى التمععا الضنيفاري تن عيامأل نعوزيلنادا التةقعاح
ا أعمال التمععا الضنيفاري ومالحقا ا ناا ومضااقبته ( ،)٢٢واااجال ا ياول ا ضات ابلضالقاات
بني ا عراق بدور قعاوي ا إعداو فجا عماو وطنعا افةا التمععا الضنيفاري وكار ا جانا ،
و لر ابلتشاور مع مجعع أ ةال ا يفلة ()٢3ا
 -١3وأعربات اللجنا ا ضنعا ابلقياات علاى التمععا ااد ا ارأ عاأل قلقهاا بساب عاد حظار التمععا
على أساس اهلوي ا نسانع أو التضبم ا نساين أو اصيفااص ا نسع على وجه التةديد()٢4ا
 -١4وأو اات نا حقااوق الجيااو تن عضا ز نعوزيلناادا عاادابمها افةا ا واقااف الساالبع بااني عاما
الن اااس وأن عضا ا ز ا نش ااج ا ف اارو الرامعا ا إو م افة ا ا التمععا ا وأن عتخ ااذ إج ا اراتات إ ابعا ا  ،عن ااد
االقتيات ،ليفاحل ا طيال ا ستياضيني ،مثاو أطياال ا ااوري والباساعيع ا ،وا طياال ا نتماني إو
أقلعااات إانعا  ،وا طيااال الالج ااني ،وا طيااال ا هاااجريأل ،وا طيااال وي اإلعاقا  ،وا طيااال مااأل
ا ثلعات وا ثلعني وم ووجي ا عو ا نسي وم،ايري اهلوي ا نسانع وحاملي يات ا نسني()٢5ا
 -2التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان

()٢6

 -١5أعربات اللجنا ا ضنعا ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل قلقهاا ن اإلطااار
التنظعمي للشركات الضامل ا البلد وعلار الضاملا ا اصاارج واصاااض لواليتاه ال ي ياو ابل اماو
اح ارتا احلقااوق االقتيفاااوي واالجتماعع ا والثقافع ا ا وأو اات نعوزيلناادا تن عساار ابعتماااو فج ا
عمااو وطنعا بشاالن ا عمااال التجاريا وحقااوق اإلنسااان لتنيعااذ ا باااوأل التوجعهعا بشاالن ا عمااال
التجاري ا وحقااوق اإلنسااان ،وأن عض ا ز اإلطااار التنظعمااي ،بااا ا لاار اإلطااار ا تضلااح اب سااسولع
القانونع  ،اصااص ابلشاركات الضاملا ا البلاد وعلار الضاملا ا اصاارج واصاااض لواليتاه ،ليامان
أال عسار أنشاجتها سالباً ا التمتاع ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا واامان أن ياتم أل
اليةاي مأل ا جالب ابلتضوييات()٢7ا
 -١6وأعرب اات ن ا ا حق ااوق الجي ااو ع ااأل قلقه ااا إزات ا ا اار الي ااار لت ،اام ا ن ااا عل ااى ااة
ا طيااال ،وال سااعما أطيااال ا اااوري والباسااعيع ا وا طيااال الااذيأل يضعشااون ا أوساااط منخيي ا
الاادفوا ووجهاات اللجن ا االنتبااا إو ال،اي ا  5-١3مااأل أهاادات التنمع ا ا سااتدام بشاالن عض ي ا
بت،م ا نا ()٢8ا
آلعات ملسني مستوو قدرات التخجعط واإلوار اليضالني ا تضلقني ّ
 -١7وأعرباات اللجن ا ا ضنع ا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماعع ا والثقافع ا عااأل قلقهااا إزات بااطت
وعم البت ا ا جالبات الناش عأل زالزل كانرتبمي وأو ات تن عضا ز نعوزيلنادا جهووهاا الرامعا
إو اإلسرا ا مضا ا جالبات ا تبقع الناش عأل ال الزل()٢9ا
GE.18-19178
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 -3حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

()30

 -١8أعرباات اللجنا ا ضنعا اقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا ن عشاريضات م افةا اإلرهااال قااد
ُساانت ااامأل أطاار زمنعا عاجل ا وون عااوفم الوقاات ال اااا للنظاار فعهااا والتشاااور بشاالاا بشا و علااتا
وأو ت اللجن تن عدمج نعوزيلندا ابل امو احلقوق اامع بوجا الضهاد ا إجراتا اا التشاريضع
والسعاساااعع افة ا اإلرهااال وأن ع ي ااو امتثااال اإلج اراتات الاايت يُيف اانف بوجبهااا اإلره ااابعون
والتةقعقات اليت ُلرو مضه امتثاالً قماً ح ا الضهد()3١ا

ابء -احلقوق املدنية والسياسية
-١

حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان لى شخصه

()3٢

 -١9أعربت اللجن ا ضنع اقوق اإلنساان عاأل قلقهاا إزات ا ضلوماات الايت وروت بشالن ع وياد
ا ااو،يني ا ليااني نيااا القااانون ا اصجااوط ا مامع ا تجه ا كهراباع ا عض تجّااو الضيااالت ،مثااو
أجه اليفضح ال هرابايا ووعت اللجن نعوزيلندا إو إعاو عقعع سعاسا ا بشلن استخدا هاذ
ا جها  ،لت يااو االعساااق مااع ا باااوأل ا ساسااع بشاالن اسااتخدا القااو وا ساالة الناريا مااأل جان ا
ا و،يني ا ليني نيا القوانني()33ا
 -٢0وأعرباات نا مناهيا التضااذي عااأل قلقهااا بسااب التقااارير الاايت عيعااد تن االكتظااا ال يا ال
مشا ا ل قااما ا ا الضدي ااد م ااأل أم اااكأل االحتج اااز عل ااى ال اار م ااأل الت اادابم التيف ااةعةع ال اايت ا ااذ ا
الساالجات ،وكااذلر بسااب التقااارير الاايت عشاام إو سااوت الظااروت ا اوي ا وفاادمات الرعاي ا اليفااةع ،
ال سااعما فاادمات رعاي ا اليفااة الضقلع ا  ،ا عاادو مااأل هااذ ا ماااكألا وأو اات تن عوا ااو نعوزيلناادا
احل ااد م ااأل االكتظ ااا  ،ال س ااعما م ااأل ف ااالل التجبع ااح ا وس اع نجاق ااً للت اادابم اام االحتجازي ا كب ااديو
للسجأل ،وأن ع يو عوفم رعاي كافع لليفة الضقلع ليفاحل مجعع ا شخاص مسلويب احلري ()34ا
 -٢١وأعرباات ن ا مناهي ا التضااذي عااأل قلقهااا إزات ا ضلومااات الاايت وروت بشاالن اسااتمرار
عا ل ا شااخاص ا مرافااح اليفااة الضقلع ا ارال ا ضاقب ا والتلوي ا  ،وكااذلر ساابال متيفاال
ابليفااة ا والحظاات أن عاادواً كب اماً مااأل اليااةاي قااد ُع ل اوا كثاار مااأل  48ساااع وأن ا اااوريني
أكثر عرا للض لا كما أعربت عأل قلقها إزات ا ضلومات اليت عيعد تن نعوزيلندا ما زالات عنشا ،
ا مرافح الج النيسااين ا دياد  ،زنا امت ميفامم فيفعيفااً للةابس االنياراويا وأو ات اللجنا
تن عستخد نعوزيلندا احلبس االنيراوي والض ل كتادبمي ا اال ا فام ،و قيفار وقات مم األ ،ملات
إشارات ااار ومااع إم انعا ا راجض ا القيااااع  ،وأن ملظاار عجبعااح احلاابس االنياراوي والضا ل علااى
ا ح ااداا وا ش ااخاص وي اإلعاق اات الذهنع ا أو النيس ااع االجتماعع ا والنس ااات احلوام ااو والنس ااات
را ااع وا مه ااات ا را ااضات ،ا الس ااجأل وا مجع ااع مسسس ااات الرعايا ا اليف ااةع ()35ا
اللا اواع مضه ااأل ّ
وأو اات اللجنا ا ا ضنعا ا اق ااوق ا ش ااخاص وي اإلعاقا ا اب ااا فجا اوات فوريا ا للقي ااات عل ااى
استخدا الض ل والقعوو ا ا رافح الجبع ()36ا
 -٢٢والحظ اات نا ا فا اربات منظما ا الضم ااو الدولعا ا ا ضنعا ا بتجبع ااح االعياقع ااات والتو ااعات،
فعمااا يتضلااح خيفخيفا السااجون وعمااو السااجون ،أن مساالل ا وافقا اصجعا الجوععا عُضااا ا
قاانون اإل ااالحعات علاى مااا يباادو ،وطلبات مااأل احل وما عواااعة مااا إ ا كانات اسااتمار الجلا
اليت علاى الساجنات ا الساجون اصا ا عقادميها ماأل أجاو الضماو قااما علاى ماوافقته الجوععا أ ال،
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أي م ااا إ ا كان اات ه ااذ ا وافقا ا وون دي ااد تي عقوبا ا  ،ب ااا ا ل اار التهدي ااد بيق اادان احلق ااوق
أو االمتعازات()37ا وأو ت ن مناهيا التضاذي تن عيامأل نعوزيلنادا امتثاال مرافاح االحتجااز
اليت يديرها القجا اصاص امتثاالً قماً للقوانني االع وا ضايم وااللت امات الدولع ()38ا
 -2إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون

()39

 -٢3أعربت اللجن ا ضنع ابلقيات على التمعع ااد ا ارأ عاأل قلقهاا إزات االمياال ا عاوافر
ا ساااعد القانونعا  ،ومدوويا إم انعا حيفااول النسااات علااى ا ضلومااات ا تضلقا بساابو االنتيفااات
ا تاح ا  ،ال سااعما النسااات الرييعااات وا هاااجراتا وأو اات تن ع يااد نعوزيلناادا مااأل ع اوافر ا ساااعد
القانونع ا للنسااات ،وال سااعما نسااات ا اااوري وا هاااجرات والنسااات الل اواع ينتمااني إو جمموعااات ا قلعااات
اإلانع ا ا  ،وأن عنش اار ا ضلوم ااات ،اب ف ااص ا ا ن اااطح الرييع ا ا والنااع ا ا  ،بش االن س اابو االنتيف ااات
القانونع ا تاح ()40ا
 -٢4وأعربات اللجنا ا ااا عاأل قلقهاا إزات ا زما الظااهر وافاو نظااا م ما ا سار  ،وبعنمااا
رحبت اب راجض ا قبل لنظا م ما ا سار الايت أعلاأل عنهاا وزيار الضادل ،أعربات عاأل قلقهاا ماأل
أن عرك ا هااذ ا راجض ا علااى إ ااالحات عااا  ٢0١4وحاادها ،وون النظاار ا ا ساابال ا ذري ا
النضدا الثق ولضد مراعا النسات اةاي الضنف ا ن ا وأو ت تن عنش نعوزيلندا ن ملقعاح
مل عا ا إلجا ارات عقع ااع واس ااع النج اااق لنظ ااا م ما ا ا س اار وعق ااد عو ااعات بش االن الت،ع ا امات
التشاريضع واهلع لعا الالزما ضاو مااك ا ساار آمنا وعاولا ابلنسااب للنساات وا طياال ،ال سااعما
ا حاالت الضنف ا ن ()4١ا
 -٢5والحااظ اليريااح الضامااو ا ضاات ابالحتجاااز التضساايي أن ا شااخاص ا نةاادريأل مااأل أ ااو
ماااوري يشا لون أكثاار مااأل  50ا ا ااا مااأل نا الت السااجون ،ا حااني أن ا اااوريني ال يشا لون سااوو
قراب  ١5ا ا اا مأل عام الس انا ونتعجا بااور اساااقو ا رميا ا ،اميا عادو الشابال ا ااوريني
الااذيأل ميثُلااون أمااا اااااك بااني عااامي  ٢008و ٢0١٢بنسااب عقااارل  30ا ا ااا ا ومااع لاار ،ال يا ال
عدو الشبال ا اوريني الذيأل ميثُلون أما اااك يش و أربض أاضات عدو م ا اوريني()4٢ا
 -٢6وأو اات ن ا القيااات علااى التمعع ا الضنيفااري تن عض ا ز نعوزيلناادا جهووهااا ضا ا ا ساابال
ا ذري ا ا سوي ا إو ارعيااا مضاادالت ا اااوريني ا السااجون()43ا وحثاات اللجن ا ا ضنع ا اقااوق اإلنسااان
نعوزيلناادا علااى إعاااو النظاار ا سعاسااا ا ا تضلق ا نيااا القااانون هباادت في ا مضاادالت احلاابس
وا عااداو ا يرط ا ف اراو جمتمضااي ا اااوري والباسااعيع ا ا السااجون ،وال سااعما النسااات والشاابال ،علااى
مجعع مستويت نظا الضدال ا نااع  ،وفي مضدالت إعاو اإلوان واإلعاو إو السجأل()44ا
 -٢7و،ل اات نا ا مناهي ا ا التض ااذي عش ااضر ابلقل ااح إزات الث،ا ارات ا وج ااوو ا جم ااال اي ا ا
ا حداا وافو نظا الضدال ا نااع للدول ()45ا وأعربت اللجن اليرعع نع التضذي و ام ماأل
ارول ا ضامل أو الضقوب القاسع أو الالإنسانع أو ا هعن عأل القلح إزات اميال السأل القانونع
للمسسولع ا نااع  ،اليت عبدأ ا عشر سنوات بوج قانون ا طيال والشابال وأساره لضاا ،١989
وأو ت تن عنظر نعوزيلندا ا رفع سأل ا سسولع ا نااع ()46ا
 -3احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

()47

 -٢8أواةت اللجن ا ضنع اقوق اإلنسان ارور أن عتخاذ نعوزيلنادا مجعاع التادابم ا الاما
لتض ي متثعو أفراو ا اوري والباسعيع ا ا الو،ااف احل ومع علاى مجعاع ا ساتويت ،وخا ا علاى
مستوو اجملالس االع  ،بسبو منها واع عرععبات انتخابع فا ()48ا
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 -٢9وأعربت اللجن ا ضنع ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل القلاح ن النساات
يشا لأل أ لبعا مااو،يي اصدما ا دنعا  ،ومااع لاار ال عسااتلار النسااات إال بنسااب  38ا ا ااا مااأل
منا ا الراسااات التنيعااذيني لاالوارات الضاما ا وأو اات اللجنا تن عوا ااو نعوزيلناادا جهووهااا لتةقعااح
الت ااافس بااني ا نسااني ا مجعااع اهلع ااات ا نتَ َخبَ ا  ،وأن عض ا ز عاادابمها الرامع ا إو زيو متثعااو ا ارأ
ا ا ووار القعاوي ا القجا الضا ()49ا
 -٤حظر مجيع أشكال الرق

()50

 -30رحباات ن ا مناهي ا التضااذي ابلتقااد اااارز ا م افة ا االلااار اب شااخاص ،اام أن
االلار ابلبشر ،و يش و ميفدر قلح للجن  ،حعث عيعد التقارير تن نعوزيلنادا ال عا ال بلاد مقيف لاد
لرجااال ونسااات أجان ا ياُتجاار هب ا ارال الضمااو ا ااربي وا اانس وبلااد ميفااد لر طيااال يتجاار هب ا
وافو البلد رال ا نسا والحظت اللجن أيياً أن هنا عادواً ا،ماً فقاط ماأل قيااي االلاار
اليت ُعو ت بوج عشريضات الدول الجرت ا تضلق ب افة االلار ابلبشر()5١ا
 -3١وأو اات ن ا مناهي ا التضااذي تن عضتمااد نعوزيلناادا عاادابم فضال ا نااع أعمااال االلااار
ابلبشاار والتةقعااح فعهااا ومقااااا مرع بعهااا ومضاااقبته ()5٢ا وأو اات اللجن ا ا ضنع ا ابلقيااات علااى
التمعع اد ا رأ تن عضتمد نعوزيلندا بسرع فجا عماو وطنعا جدياد افةا االلاار ابلبشار،
متاشاعاً ماع بروعوكاول منااع وقماع ومضاقبا االلاار اب شااخاص ،وخا ا النساات وا طياال ،ا مااو
العياقع ا م ا تةد افة ا رمي ا نظم عرب الوطنع ()53ا
 -3٢وحثاات ن ا حقااوق الجيااو نعوزيلناادا علااى ملديااد وحظاار مجعااع حاااالت بعااع ا طيااال
واساات،الهل ا الب،ااات وا ا اواو اإلابحع ا  ،بااا ا لاار ماااوالت ارع ااال أي مااأل هااذ ا فضااال
والتواطس ا ارع اهبا( ،)54وموا ل بذل ا هوو مأل أجو واع وعنيعذ نظا شامو ومنساح وفضاال
مع البعامت ومللعلها ور دها وعقعع ا ار ا مجعع اجملاالت اليت ي،جعها الربوعوكاول االفتعااري
بشلن بعع ا طيال واست،الل ا طيال ا الب،ات وا ا واو اإلابحع ()55ا
 -5احلق يف اخلصوصية واحلياة األُسرية

()56

 -33أعربت اللجن ا ضنع اقوق اإلنسان عأل قلقها ن احلح ا اصيفو ع لعس مدرجاً ا
شرع احلقوق لضا  ،١990و ن اإلطار القانوين احلا مينة م ت أمأل االعيفاالت احل اومي واليا
واسض النجااقا وأعربات اللجنا عاأل قلقهاا إزات عاد وجاوو عضرياف واااة يفاجلةي اا ماأل القاوميا
وااالعيفاال اصااصا ا قاانون االعيفااالت (إم انعا اعارتال االعيفااالت وا ماأل) لضاا ٢0١3ا
وأش ااارت إو ا اارور أن عتخ ااذ نعوزيلن اادا مجع ااع الت اادابم ا ناس ااب ل يال ا ا عنيع ااذ م ااا ي ي ااي م ااأل
اليمامت القيااع ()57ا

جيم -احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية
 -١احلق يف العمل ويف ظروف مل ادلة ومواتية

()58

 -34أعرباات اللجنا ا ضنعا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماععا والثقافعا عااأل قلقهااا إزات ارعيااا
عاادو الض اااطلني عااأل الضم ااو وأو اات نعوزيلن اادا اب ااا ع اادابم ماادو ا ه اادات للتيفاادي للبجال ا
ا اع ب يد مأل اليضالع ()59ا
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 -35والحظاات اللجن ا نيسااها بقلااح أنااه علااى الاار مااأل ا هااوو الاايت بااذلتها نعوزيلناادا ،مااا زال
مضدل البجال بني أفراو ا اوري والباسعيع ا يضاول اضف ا ضدل الضاا عقريبااً ،وأن النساات وا شاخاص
وي اإلعاق ا أكث اار عرا ا للبجال ا ا وأو اات تن ع ي ااد نعوزيلناادا م ااأل ف اارص الضمااو بش ا و ع ااا
وليفاحل جمموعاات مادو  ،وال ساعما ليفااحل أفاراو ا ااوري والباساعيع ا والنساات وا شاخاص وي
اإلعاق والشبال()60ا
 -36وأعرباات اللجنا عااأل قلقهااا ن قااانون احلااد ا وع ل جااور ياانص علااى إم انعا وفااع مرعبااات
أقااو مااأل احلااد ا وع ل جااور ل شااخاص وي اإلعاق ا  ،وحثاات اللجن ا نعوزيلناادا علااى ا ااا التاادابم
التش اريضع واإلواري ا الالزم ا  ،بج اارق منهااا عنق ااعة قااانون احل ااد ا وع ل جااور ،لي اامان حيف اول مجع ااع
الضمال ،وون متعع  ،على احلد ا وع ل جور الذي يسمة هل بظروت مضعشع الاق ()6١ا
 -37والحظاات اللجنا أن لاادو نعوزيلناادا أوع فجااو ا ا جااور بااني ا نسااني مااأل بااني بلاادان
منظم التضاون والتنمع ا ا عدان االقتيفااويا وماع لار ،أعربات اللجنا عاأل قلقهاا ن النساات
ياُاو،يأل ا أ ل ا ا حعااان باادوا ج اااي وا و،ااااف عراااع ومنخيي ا ا جاار ،ا ماار الااذي يش ا و
عقب ا أم ااا القي ااات عل ااى اليج ااو ا ا ج ااور ب ااني ا نس ااني وي اسار ا اس ااتةقاقات مض ااا ا ارأ عن ااد
عقاعدهاا كما أعربت عأل قلقها ن النسات يشاركأل بش و م متناس ا و،ااف متضدو ()6٢ا
 -38وأعربات اللجنا ا ضنعا ابلقياات علااى التمععا ااد ا ارأ عااأل القلاح إزات اميااال التمويااو
ا قد رافح وفدمات رعايا الجياو ،مماا يضعاح مشاارك ا ارأ ا القاوو الضاملا علاى قاد ا سااوا
مع الرجو()63ا
 -39وأشارت ن فربات منظم الضمو الدولع إو عضلعقا ا السابق  ،ووجهت انتبا احل وم
إو أن مباادأ ا جاار ا تساااوي لقااات الضمااو ا تساااوي القعم ا ال يتجلااى متام ااً ا قااانون عالقااات الضمااو
لضاا  ٢000وقاانون حقاوق اإلنساان لضاا  ١993وقاانون ا سااوا ا ا جار لضااا  ،١97٢ن
هااذ القاوانني عقيفاار شاارط ا ساااوا بااني ا ارأ والرجااو ا ا جاار علااى نيااس الضمااو والضمااو ا مااااو إو
حااد كباام()64ا وأو اات اللجن ا ا ضنع ا ابلقيااات علااى التمعع ا اااد ا ارأ نعوزيلناادا ابعتماااو وإنيااا مباادأ
ا جر ا تساوي لقات الضماو ا تسااوي القعما ا عشاريضات عالقاات الضماو ا نقةا الايت ع،جاي أمااكأل
الضمو الضام واصا على حد سوات()65ا
 -40وأو اات ن ا حقااوق الجي ااو تن ملاادو نعوزيلن اادا احلااد ا وع لس ااأل االلتةاااق ابلضم ااو
بااا يتماشااى مااع ا ضااايم الدولعا  ،وتن ع يااو ايا مجعااع ا طيااال الضاااملني الااذيأل عقااو أعماااره
عأل  ١8سن مأل ا عمال اصجر ()66ا
 -2احلق يف الضمان االجتما ي

()67

 -4١أو ت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا نعوزيلنادا تن متياي ا
ع مها علاى إ االن نظاا اليامان االجتمااعي ،باا يشامو قاانون اليامان االجتمااعي لضاا ،١964
و لار جارات مشااورات واسااض النجااق ماع اجملتمااع ا ادين ،ماأل أجاو ااامان إعماال احلاح ا الياامان
االجتماعي ،وأن عقع فضالع نظا ا اتات ا جبح على ا نتيضني ا خاليني ،ماع مراعاا ا يامون
ا ساسي للةح ا اليمان االجتماعي وميفاحل الجيو الييلى()68ا

GE.18-19178

7

A/HRC/WG.6/32/NZL/2

 -3احلق يف مستوى معيشي الئق

()69

 -4٢أعرباات اللجنا ا ضنعا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماععا والثقافعا عااأل قلقهااا إزات ارعيااا
مضاادالت اليقاار بااني ا طيااال ا نعوزيلنااداا كمااا أعرباات عااأل قلقهااا إزات ا عااداو ا يرط ا طيااال
ا اوري والباسعيع ا وا طيال وي اإلعاق الذيأل يضعشون ا أسر مضعشع يقاو وفلهاا عاأل فاط
اليقر النسيب الناج عأل اميال الدفو()70ا وأ رت ن حقوق الجيو شوا و مماال ()7١ا
 -43وأعربت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفاوي واالجتماعع والثقافع عاأل قلقهاا ن الي اات
وا فا اراو اا اارومني ،ال س ااعما أس اار ا اااوري والباس ااعيع ا وا ش ااخاص وو اإلعاقا ا  ،أكث اار عراا ا
للةرمااان الشااديد ا جمااال الس ا أل ،بااا ا لاار ،ااروت االكتظااا ا وأو اات اللجن ا نعوزيلناادا
ابعتم اااو اسا ارتاععجع وطنعا ا للسا ا ان عق ااو عل ااى حق ااوق اإلنس ااان ،م ااع مراع ااا عقري اار حيف ااعل
اإلس ا ان ال ااذي أعدع ااه احل وم ا ا ع ااا ٢0١8ا كم ااا أو اات تن ع ث ااف نعوزيلن اادا جهووه ااا
لتاوفم م ياد مااأل ا سااكأل ا عااد وا عساور الت ليا  ،ماع إيااالت اهتماا فاااص ل سار ات الاادفو
ا نخي  ،وأسر ا اوري والباسعيع ا ،وا شخاص وي اإلعاق وكبار السأل()7٢ا
 -44وأعرباات اللجن ا ا ااا عااأل قلقهااا إزات اسااتمرار التةااديت ا تضلق ا ابحليفااول علااى معااا
الشاارل ا لمون ا  ،ممااا يااسوي إو عيشااي ا م ارالا وأو اات اللجن ا تن عتخااذ نعوزيلناادا فج اوات
فوري ضا الضقبات اليت ملول وون احليفول على معا الشرل ا لمون  ،و لر بسبو منها عنيعذ
نتااج ملقعح هعيلو نورا ا تضلح بعا الشرل()73ا
 -٤احلق يف الصحة

()74

 -45أعربت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل قلقهاا إزات اساتمرار
اليوارق ا التمتع ابحلح ا اليفة  ،إ يضاين أفراو ا اوري والباسعيع ا مأل أسوأ النتااج اليفةع ا
وأعربات اللجنا عااأل قلقهاا بشا و فاااص ن ا ااوريني يضااانون مااأل مضادالت أعلااى مااأل ا مارال
ا من ا  ،ومااأل اإلعاق ا  ،وميثلااون متثااعالً ساالبعاً ميرط ااً ا إحيفاااتات االنتةااار واليفااة الضقلع ا ()75ا
وأ رت ن القيات على التمعع الضنيفري شوا و مماال ()76ا
 -46والحظات اللجنا ا ضنعا ابلقياات علاى التمععا ااد ا ارأ أن قاانون ا اراا لضااا ١96١
يتيمأل أسساً مدوو للجهال القانوين ،وال عشمو هذ ا سس اال تيفال والضنف ا نسيا
وأو اات اللجن ا نعوزيلناادا زال ا اإلجهااال مااأل قااانون ا اراا لضااا  ،١96١وا امان مشااروعع
اإلجهااال ،علااى ا قااو ا حاااالت اال تيفااال ،أو س اايان ااااار  ،أو اصجاار علااى حعااا ا ارأ
احلامااو أو علااى ااةتها ،أو عشااوهات ا نااني الشااديد  ،وااامان حيفااول النسااات علااى الرعاي ا
واصدمات إلجرات إجهال ملمون وليرت ما بضد اإلجهال()77ا
 -5احلق يف التعليم

()78

 -47الحظت منظم ا م ا تةد للرتبع والضلا والثقافا (العونسا و) أن نعوزيلنادا اعتمادت
عدابم قانونع جديد ا معدان التضلع منذ ا ول السابق لالستضرال الدوري الشاموا وا إطار
هااذ التاادابم ،حاادو قااانون التضلااع ا ضاادل (التةااديث) لضااا  ٢0١7أهاادافاً وأولااويت ا جمااال
التضلع ()79ا ومع لار ،يانص هاذا القاانون علاى عاوفم سان واحاد علاى ا قاو ماأل التضلاع قباو
االبتدااي اجملاين واإلل اميا وا هذا اليفدو ،أشارت العونس و إو ارور عشاجعع نعوزيلنادا علاى
أن عيعف أح اماً بشلن عوفم سن واحد على ا قو مأل التضلع قبو االبتدااي اجملااين واإلل اماي
إو إطارها القانوين وفقاً اللت اما ا بوج اهلدت  4مأل أهدات التنمع ا ستدام ()80ا
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 -48وأعرباات اللجنا ا ضنعا اقااوق ا شااخاص وي اإلعاقا عااأل قلقهااا بسااب التقااارير الاايت
عشم إو عضرل ا طيال وي اإلعاق لتسلط ا قران ا ا دارس ،وأشاارت إو عاد وجاوو حاح
واجا النيااا ا التضلااع ا ااامعا وأو اات اللجنا بوا اال الضمااو لا يو عااوفم الرتععبااات التعسامي
ا ضقول وشجضت على عنيعذ برامج م افة عسلط ا قران ا ا دارس()8١ا
 -49وعلى الر مأل ا هوو اليت بذلتها نعوزيلنادا ،أعربات اللجنا ا ضنعا ابحلقاوق االقتيفااوي
واالجتماعع ا والثقافع ا عااأل قلقهااا إزات اسااتمرار الي اوارق ا التمتااع ابحلااح ا التضلااع  ،حعااث قااح
طااالل ا اااوري والباسااعيع ا ،ال سااعما ا ا اادارس الثانويا وا امضااات ،نتااااج أوع مااأل علاار الاايت
ققه ااا الج ااالل وو أ ااول أوروبعا ا ا وأعرب اات اللجنا ا ع ااأل قلقه ااا بوج ااه ف اااص إزات قلا ا عا اوافر
مدرسااني ماااوريني ،أو مدرسااني مطقااني ابلل،ا ا اوريا  ،ممااا يقلااو مااأل فاارص احليفااول علااى التضلااع
بل ،ا اوري إو حد أبضد()8٢ا
 -50وأشارت العونس و إو ارور عشجعع نعوزيلندا على امان حيفاول مجعاع ا طياال ماأل
مجعع الي ات اإلانع على عضلع جعد با يتماشى مع الت اماات احل وما ا وا هاذ الضملعا  ،ينب،اي
عشجعع نعوزيلندا بشد على اعتماو اسرتاععجع على مستوو احل وم عيمأل فه هع اات اإلوار
ومو،يعها على مجعع ا ستويت لجبعض وأار التةع الالشضوري()83ا
 -5١وأشااارت العونس ا و أيي ااً إو ااارور عشااجعع نعوزيلناادا بشااد علااى مواتم ا عش اريضا ا االع ا
ا تضلق اقوق ا شخاص وي اإلعاق  ،با فعها ما يتضلح ابلتضلع ا امع ،مع ا ضايم الدولع ()84ا

دال -حقوق أشخاص حمددين أو فيات حمددة
 -١النساء

()85

، -5٢لت اللجن ا ضنع ابلقيات على التمعع ااد ا ارأ عشاضر ابلقلاح إزات مساتويت الضناف
ا نساااين اااد ا ارأ ا رعيض ا بش ا و مثاام للج ا ومسااتويت اإلبااالة ا نخيي ا لل،اي ا وارعيااا
مض اادل مض اااوو اإلجا ارا  ،ال س ااعما واف ااو جمتم ااع ا اااوري ،وإزات ع ااد اعب ااا ا ااج مالاا ا وما ارا
للجوان ا الثقافع ا  ،ممااا أسااير عااأل ح اواج اقافع ا ول،وي ا  ،وإزات عااد الثق ا ا الساالجات الضام ا ،
وإزات زيو عضرل النسات وات اإلعاق للضنف الذي يرع به مقدمو الرعاي ()86ا كما أعربت عاأل
قلقها إزات عد وجوو فج عمو وطنع أو اسرتاععجع شامل نع الضنف ا نسااين والقياات علاى
هذا الضنف ،الذي عياق بسب عد استمراري السعاسات احل ومع مع مرور الوقت()87ا
 -53وأو اات اللجن ا ا ضنع ا اقااوق اإلنسااان تن عض ا ز نعوزيلناادا ا هااوو الرامع ا إو م افة ا
الضنف ا ن ومجعع أشا ال الضناف ا نسااين ،باا ا لار الضناف ا نساي ،ال ساعما فعماا يتضلاح
بنسات وفتعات ا اوري والباسعيع ا ،وكاذلر النساات واليتعاات وات اإلعاقا ا وأو ات علاى وجاه
اصيفوص تن عيمأل نعوزيلندا إنياا عشاريضا ا ا نااعا ا تضلقا ابلضناف ا نا والضناف ا نسااين،
باا ا لاار الضنااف ا نساي ،إنيااا اً فضاااالً ا مجعاع أاااات إقلعمهااا ،وإوراج بارامج م افةا الضنااف
ا نا ا ا والضن ا ااف ا نس ا اااين ،ب ا ااا ا ل ا اار الضن ا ااف ا نس ا ااي ،ا فجا ا ا الضم ا ااو الوطنعا ا ا حلق ا ااوق
اإلنس ااان()88ا وأو اات نا ا مناهي ا ا التض ااذي نعوزيلن اادا تن ع ي ااو ا ا مارس ا ا ايا ا مجع ااع
اليةاي واستياو مأل الربامج ا مول متويالً كافعاً واصا ا اب سااعد الجبعا والقانونعا وا شاور
النيسع واالجتماعع والدع االجتماعي()89ا
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 -54و،لت اللجن ا ضنع اقوق اإلنساان عشاضر ابلقلاح إزات اساتمرار عاد ا سااوا باني ا ارأ
والرجااو ،بااا ا لاار التمثعااو اام ا ت اااف للمارأ ا ا نا ا اإلواريا الضلعااا ا القجاااعني الضااا
واصاص()90ا والحظت اللجن ا ضنع ابلقيات على التمعع اد ا رأ أن النساات ال يشا لأل ساوو ١9
ا ا اا مأل مديري الشركات ا درج ا قاام جملس اإلوار الراعسي لبور نعوزيلندا وأاأل ال يش،لأل
علعا ا  56ا ا اا مأل الشركات()9١ا
أي منا
 -55وأو اات اللجنا ا ضنعا اقااوق اإلنسااان تن عيااع نعوزيلناادا بارامج لتنيعااذ اهلاادت  5مااأل
أهاادات التنمعا ا سااتدام مااأل أجااو ملقعااح ا ساااوا بااني ا نسااني ومت ااني مجعااع النسااات واليتعااات،
مع الرتكع بوجه فاص على نسات وفتعات ا اوري والباساعيع ا والنساات واليتعاات وات اإلعاقا ،
وأن عش ااجع عل ااى زيو متثع ااو ا ا ارأ ا ا نا ا ا اإلواريا ا والقعاويا ا ا ك ااو م ااأل القج اااعني الض ااا
واصاص ،بسبو منها ا ا عدابم فا مسقت ()9٢ا
 -2األطفال

()93

 -56أعربت اللجن ا ضنع اقوق اإلنسان عأل قلقها إزات ارعياا عادو ا طياال الاذيأل يضاانون
مأل سوت ا ضامل واإلمهال ،وأو ت تن عض ز نعوزيلندا جهووها افةا إياذات ا طياال ا مجعاع
ا ماكأل ،بسبو منها واع وعنيعذ آلعات متضدو أ ةال ا يفلة ومالاما ل طياال ماأل أجاو
ال شف عأل حاالت إيذات ا طيال واإلبالة عنها ا وقت مب ر()94ا
 -57و،لت ن حقوق الجياو عشاضر ابلقلاح إزات اليفاضوابت الايت يواجههاا ا طياال ااةاي
اإلياذات واإلمهااال ا مسسسااات الرعايا احل ومعا عنااد التماااس سابو االنتيفاااتا وحثاات نعوزيلناادا
علااى ا ااا عاادابم فوري ا للقيااات علااى اسااتخدا الضن ااف اااد ا طيااال وإيااذااه ا مسسس ااات
الرعايا احل ومع ا ( ،)95بياارول شااه منهااا التقععااد واالحتجاااز ،وااامان أن ييااع مجعااع ا هنعااني
وا و،يني الضاملني ماع ا طياال وماأل أجلها للتادري واإلشارات الالزماني وللجاراتات الياروري
للتةااري عااأل فليع ااته  ،وإج ارات ملقعقااات فوري ا ا ح اواوا الضنااف ا ااد ا طيااال وإي ااذااه ا
مسسسااات الرعايا احل ومعا ا وأو اات اللجنا ا ضنعا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماععا والثقافع ا
نعوزيلن اادا ج ارات ملقعق ااات فضال ا ا اوع اااتات إي ااذات ا طي ااال ا مسسس اات الرعاي ا احل ومع ا ،
وعيضعو اللجن ا ل ع ا ضنع ابلتةقعح ا ،اهر ا و التااريي ا مسسساات الرعايا احل ومعا ،
وامان ع ويدها اب وارو الالزم وات مهامها بيضالع ()96ا
 -58وأ رت ن القيات على التمعع الضنيفري شوا و مماال بشلن عقارير عتيمأل اوعااتات
إيااذات ا طيااال ا وور الرعاي ا علااى ماادو فاارت  40ساان عقريب ااً ،مشاام إو أن أ لبع ا ه اسالت ا طيااال
ه ا مااأل أطيااال ا اااوري وأن أطيااال ا اااوري مااا زال اوا أكثاار عرا ا للياادا ا مسسسااات الرعاي ا
احل ومع ا وأو ت تن عتخذ نعوزيلندا فجوات فضال لتخيع عدو أطياال ا ااوري والباساعيع ا
ا مسسسااات الرعاي ا احل ومع ا  ،بجاارق منهااا سعاس ا إعجااات اا ولوي ا ل ساار ا وسااض ا إلياادا
ا طيال ا اوريني()97ا
 -59وأعربت ن حقوق الجيو عأل عقديرها للجهوو الرامعا إو احلياا علاى هويا ا ااوري،
ومع لر ،لت عشضر ابلقلح ن هذ ا هوو ال ع ال ام كافعا ا وأو ات نعوزيلنادا بيامان أن
عراعااي مجعااع الوكاااالت احل ومعا الاايت عيااع التشاريضات والسعاسااات ا اسار ا ا طيااال البضااد ا ماااعي
للهوي الثقافع ا اوري وأمهع ا سر ا وسض ابلنسب هلوي ا طيال ا اوريني()98ا
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 -3األشخاص ذوو اإل اقة

()99

 -60أعرباات اللجنا ا ضنعا ابحلقااوق االقتيفاااوي واالجتماععا والثقافعا عااأل قلقهااا ن ا شااخاص
وي اإلعاق ما زالوا يضانون مأل احلرماان ،إ ال عا ال نتاااجه االجتماععا واالقتيفااوي أقاو ماأل نتاااج
الس ا ان عموم ااً()١00ا وأ رت اللجن ا ا ضنع ا اقااوق ا شااخاص وي اإلعاق ا ش اوا و مماال ا وأشااارت
إو أن ا طيااال وي اإلعاق ا يس ااتلارون تعااداو كباام ا اإلحيف اااتات ا تضلق ا بيقاار ا طي ااال،
وه أكثر عرا للضعش ا أسر مضعشاع يضعلهاا والاد واحاد()١0١ا وأو ات اللجنا جارات مراجضا
للت العف ات اليفل ابإلعاق ليمان يفعص ماا ي ياي ماأل الدفو/ا ضاشاات ،ال ساعما ل طياال
وي اإلعاق وأسره ()١0٢ا
 -6١وأعربا اات اللجن ا ا ا ضنع ا ا ابحلقا ااوق االقتيفا اااوي واالجتماعع ا ا والثقافع ا ا عا ااأل قلقها ااا ن
ا ح ا القانونع احلالع ال عتيح مع ا ضايم الدولعا ا تضلقا ابلرتععباات التعسامي ا ضقولا والتضلاع
ا امع()١03ا والحظت اللجن ا ضنعا اقاوق ا شاخاص وي اإلعاقا أن قاانون حقاوق اإلنساان
يتياامأل عضرييااً منييفاالً للرتععبااات التعسامي ا ضقولا ل نهااا أعرباات عااأل القلااح إزات مااول لاار
التضرياافا ومااأل أجااو عواااعة مضااىن الرتععبااات التعس امي ا ضقول ا  ،أو اات هااذ اللجن ا نعوزيلناادا
ابلنظار ا عضاديو قااانون حقاوق اإلنساان لضااا  ١993لعشامو عضرييااً للرتععبااات التعسامي ا ضقولا
يتيح مع التضريف الوارو ا االعياقع ()١04ا كما أو ات ابالااجال ب ياد ماأل الضماو لا يو عاوفم
الرتععبات التعسمي ا ضقول ا مسسسات التضلع االبتدااي والثانوي()١05ا
 -٤األقليات والشعوب األصلية

()١06

 -6٢الحظت ن القيات على التمععا الضنيفاري عاد إحاراز ساوو عقاد اا عو فعماا ياص
كيالا حقااوق الشاضول ا االع ا عقريار ا يفاام بوجا مضاهااد وايتاان،ي أو عرععبااات عقاسا الساالج
بني عشم هابو ونعوزيلندا وفقا ا عقتيعه هذ ا ضاهد ا وأعربات اللجنا عاأل قلقهاا إزات التقاارير
الايت عيعاد تن م ما وايتاان،ي عضااين ماأل نقاص ا ا اوارو ،مماا أوو إو فار الييفاو ا القياااي
ف ارتات طويل ا ا وأو اات اللجن ا نيسااها نعوزيلناادا تن عيفاادر ،وون إبجااات ،جاادوالً زمنع ااً إلج ارات
مناقش  ،بشراك مع ا اوري ،بشلن عو عات اليريح االستشاري الدستوري ا تضلق بدور مضاهاد
وايتااان،ي ا إطااار الرتععبااات الدسااتوري  ،إو جان ا ا قرتحااات ال اوارو ا عقرياار ماقياار ماااي أوععاااروا
ومجعع أ ةال ا يفلة ()١07ا
 -63والحظاات ن ا القيااات علااى التمعع ا الضنيفااري اصج اوات الاايت ا ُ ااذت ابليضااو ،ل نهااا
أعرباات عااأل القلااح إزات عااد إح اراز أي عقااد ا عنيعااذ التو ااعات ال اوارو ا عقرياار واي ،٢6٢
اليف اااور ع ااأل م م ا وايت ااان،ي ا ع ااا  ٢0١١بش االن مجل ا أم ااور منه ااا حق ااوق ا ل ع ا الي ريا ا
والثقافع ا للماااوري وممتل ااات ا اااوري الثمعن ا بااا فعهااا الل ،ا والثقاف ا وا ضرف ا ا وأو اات اللجن ا نعوزيلناادا
عااداو ونشاار فج ا ات أهاادات وجاادول زماات لتنيعااذ مااا عبقااى مااأل التو ااعات ال اوارو ا ق ارار
واي )١08(٢6٢ا وأو اات نا ا حق ااوق الجي ااو تن ع ث ااف نعوزيلن اادا جهووه ااا لتش ااجعع وعض يا ا
ل ،ا اوريني واقافته وقريه ا جمال التضلع وزيو مضدالت االلتةاق بييفول ل ،ا اوري()١09ا
 -64وأعربت اللجن ا ضنع ابحلقوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل قلقهاا إزات ا هاوو
ااادوو ا بذولا ليامان مشاارك ا ااوريني مشاارك فضالا ا انع القارارات ا تضلقا ابلقاوانني الاايت
عسار ا حقاوقه  ،باا ا لار حقاوق ا رل وا عاا ا وأعربات عاأل قلقهاا أييااً ن مبادأ ا وافقا
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احلاار ا ساابق ا سااتنم ال يُجبااح بيفااور منهجع ا وال سااعما ا سااعاق ا نشااج اإل ااع ا واالسااتخراجع
الاايت عُنيااذ علااى ا رااااي الاايت ميل هااا ا اااوريون أو يسااتخدمواا عاااو ()١١0ا وأو اات تن عتخااذ
نعوزيلناادا عاادابم فضال ا لياامان االمتثااال لشاارط احليفااول علااى ا وافق ا احلاار ا ساابق ا سااتنم مااأل
الشااضول ا االع  ،ال سااعما ا سااعاق ا نشااج االسااتخراجع واإل ااع ا  ،وأن لااري عقععمااات ل ا ر
االجتماعع والبع ع واآل ر علاى حقاوق اإلنساان قباو مانة الرتافاعص ل نشاج االساتخراجع واإل ااعا
وكذلر أانات الضملعات()١١١ا
 -65وأعربت ن القيات على التمعع الضنيفري عأل قلقهاا إزات عجبعاح قاانون ا نااطح البةريا
والساحلع (قكوقي موام) لضا  ٢0١١بشلن حقوق ا اوري ا ا رااي وا وارو ،وإزات التقارير
الاايت عيعااد تن نعوزيلناادا عجبااح ابسااتمرار مباادأ ا وافقا احلاار ا ساابق ا سااتنم علااى ا سااااو الاايت
عااسار ا ا يفاااحل البةري ا الضرفع ا للماااوريا وكااررت عو ااعتها تن عراجااع نعوزيلناادا قااانون ا ناااطح
البةري والساحلع (قكوقي موام) لضا  ٢0١١هبدت احرتا و اي متتع مجاعات ا اوري متتضااً
كامالً اقوقها ا تضلقا اب راااي وا اوارو الايت متل هاا أو عساتخدمها عااو  ،وإم انعا و اوهلا إو
ا ماكأل ات أمهع اقافع وعقلعدي ابلنسب هلا()١١٢ا
 -66وأعرباات نا القيااات علااى التمععا الضنيفااري عااأل القلااح لااوروو عقااارير عيعااد تن نعوزيلناادا
قااد منةاات شااركات فا ا احلااح ا اساات،الل م اوارو ا عااا الضذب ا ا وجااوو ا أرااااي ا اااوريني
التقلعديا علاى الار ماأل اسااتمرار مضاراا ا ااوريني االعاني لااذلرا وحثات نعوزيلنادا علاى ااامان
االح ارتا التااا حلقااوق مجاعااات ا اااوري ا م اوارو ا عااا الضذب ا والجاق ا احلراري ا ا راااع  ،اامع ا
بوج مضاهد وايتان،ي()١١3ا
 -5املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء واملشردون داخلي ا

()١١4

 -67أعربت اللجنا ا ضنعا ابحلقاوق االقتيفااوي واالجتماععا والثقافعا عاأل قلقهاا إزات ،اروت
عمو الضمال ا هاجريأل ،اليت عتس بسااعات الضماو ا يرطا وعاد وفاع ا جاور أو نقاص ا جاور
ا دفوع ا كما أعربت عأل قلقها إزات عد امتثال أ ةال الضمو لقاوانني الضماو ،باا ا لار ا
اليفااناعات الاايت عو تّ،ااف الضمااال ا هاااجريأل()١١5ا والحظاات ن ا القيااات علااى التمعع ا الضنيفااري
ابهتمااا مااا ا ُ اذ مااأل إجاراتات نااع اساات،الل ا هاااجريأل ،ل نهااا ،لاات عشااضر ابلقلااح إزات التقااارير
اليت عيعد تن الضماال ا هااجريأل مضرااون للتمععا ا الضماو ولالسات،اللا كماا أعربات عاأل قلقهاا
إزات التقااارير الاايت عشاام إو عااد كياي ا ساابو و ااول ملتمسااي اللجااوت والالج ااني إو اصاادمات
االجتماعع  ،با ا لر برامج اليفة الضقلع واإلس ان والضمال ()١١6ا
 -68وأعرباات اللجنا ا ضنعا اقااوق اإلنسااان عااأل قلقهااا ن عشاريضات اهلجاار ا نعوزيلناادا عساامة
ابل شف عأل مضلومات متضلق بيفاح ش وو طرات لث  ،با ا لار البلاد ا الي ليفااح
الش وو ،و ن هنا افتالفات ا ا ضامل بني بضا ف اات الالج اني وا شاخاص الوافاديأل ا إطاار
برممج حيفص الالج ني التابع يواع ا م ا تةد السامع لشسون الالج ني()١١7ا
 -69وأعربت اللجن ا ضنع اقوق اإلنسان عأل قلقها ن قاانون اهلجار ا َضادل لضاا ٢0١3
يانص علاى احتجااز ا شاخاص الاذيأل ييفالون مجاعا ليارت أولعا قاد عيفاو إو سات أشاهر ،قابلا
للتجديااد كااو  ٢8يوم ااًا وأعرباات اللجنا أيي ااً عااأل قلقهااا ن مرافااح الشاارط عُسااتَخد ارال
احتجاز ا هاجريأل ،و ن ا هاجريأل وملتمسي اللجوت ال يييفلون عأل بقع ااتج يأل()١١8ا
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 وأو اات اللجنا ا ضنعا اقااوق اإلنسااان تن ع يااو نعوزيلناادا فيفااو ا هاااجريأل وملتمسااي-70
)ا وأو اات ن ا مناهي ا١١9(اللجااوت ااتج ا يأل ا اإل ااالحعات ومراك ا الشاارط عااأل بقع ا ااتج ا يأل
،التضااذي تن عضتمااد نعوزيلناادا التاادابم الالزم ا لياامان عااد عجبعااح االحتجاااز إال كتاادبم مااال أفاام
 وامان عجبعقه بجريق عتناس مع كو حال علاى حاد و قيفار ماد، اي،عندما يتقرر أنه اروري لل
 والالج ااني، وااامان عااد واااع ا شااخاص عاادميي ا نسااع الااذيأل ُرفياات طلبااا للجااوت، مم ن ا
 رهااأل االحتجاااز إو أجااو اام، ااروفه ا منع ا وفيفااااه عقععمااات ساالبع، الااذيأل جاارت بشاالن
)ا١٢0(مسمى
 وأو اات ن ا حقااوق الجيااو تن عض ا ز نعوزيلناادا جهووهااا ل ااي عشااجع ومااج ا طيااال-7١
 ماع إياالت اهتماا فااص،ملتمسي اللجوت والالج ني ا اصدمات وع يد ماأل فارص و اوهل إلعهاا
)ا١٢١( ل طيال وي اإلعاق
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