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م و وووات ورع و ووامل املعلوم و ووامل املقدم و ووة مو و و ا و ووامل و وواح ة امل و وول ة
بشأن نيوزيلندا*
تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان

أوالا -معلومامل أساسية
 -1أُع ّد هذا التقرير عمالً بقراري جملس حقوق اإلنسان  1/5و ،21/16مع مراعاا ووريا
االسااتاراا الاادوري ال.ااام م وهااو مااوامل لوراااامل امالومااامل امقدما ما  40اها ما ا هااامل
صااحب املال ( )1إىل االساتاراا الادوري ال.اام  ،ويا شرو شاز ماوامل ابقداداً ى اد ا الا
لادو الزلماملم وهو يتضم اسماً منفلالً ورومل فده مسامه امؤسس الوطند قوق اإلنساان
اماتمد بناء عل االمتثال الزام مباوئ ىريسم

اثنيا -املعلومامل املقدمة مو املسسسوة الوينيوة حلقووق اإلنسوان املعتنودة بنوا لو
التقيد الكامل مب ادئ ابريس
 -2أفاااومل اللةن ا الندوديلندي ا قااوق اإلنسااان سن وور االسااتاراا الاادوري ال.ااام هااذ
أتيت امراح ا ا وىل م ا باارصمح اإلصااال الواسااع النعاااق الااذي اعتمدابااه ا زوم ا ا ديااد بقداااو
حملب الامال امنتخب اب.ري ا ول/أكتوبر )2(2017م وعلا الار م ما إحاراد بااق التقاد ،
ال ابملال هناك حتدايمل كبري جمال حقاوق اإلنساان ،ال سادما أن الفاوارق االاتماعدا  -االاتلااوي
امتةذر يلاب إلغاؤها()3م
__________

*

مل ُحتَّرر هذ الوثدق اب إرساهلا إىل ووائر الرتمج الت ريري ى مم امت د م
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 -3وأوض ت اللةنا الندوديلنديا قاوق اإلنساان أن ندوديلنادا لادس لاديها وساتور مزتاوب
وأن مدثااهااا قااوق اإلنسااان منلااو علدااه اااانون شاارع ا قااوق الندوديلناادي لاااا ،1990
لبد برماند بسدع أن اببعله()4م
الذي ياترب اانوصً عاوايً ميز
 -4وأرس ا اااانون حقااوق اإلنسااان لاااا  1993وور ووظااائل اللةن ا الندوديلندي ا قااوق
اإلنسااان واإلطااار القااانوين مزاف ا التمدداامل البلااد ،مااا ءلااحم مهااا وإااراءامل زما إعاااو
النظر شزاوى حقوق اإلنسان()5م

 -5وأصاادر الفريااس االست.اااري الدسااتوري لاااا  ،2013واللةن ا الندوديلندي ا قااوق اإلنسااان،
واالساتاراا الاادوري ال.ااام ا صااري ابوصاادامل بتااادي اااانون شاارع ا قااوق الندوديلناادي لد.اام ا ااس
اخللوصد  ،وحقوق املزد  ،وا قوق االاتلاوي واالاتماعد والثقافد ()6م
 -6وعقب إحدى احملاكماامل الباارد  ،وافاس جملاس الاودراء ما حدا امبادأ علا الساما للم ااكم
إبصدار إعالن عد اابساق إءا رأمل أن الت.ريع ال يتفس مع اانون شرع ا قوق الندوديلندي()7م
 -7وهناك الس كبري إداء أتادا اإلااراءامل زما إعااو النظار شازاوى حقاوق اإلنساان
بسبب مجل أمور بدنها عبء الام امتملايد واموارو احملدوو ()8م
 -8وعلا الار م ما ا مهدا الدسااتوري مااهااد وايتاااة) (امااهااد ) ،مل ابتخااذ ا زوما باااد
صعوامل ملموس للنظر مزانتها الدستور الندوديلندي ري امزتوب ،ر م التوصدامل الوارو
ابقرير الفريس االست.اري الدستوري لاا  2013هذا ال.أن()9م
 -9ور م أن ا زوم أارمل رمسداً إعالن ا مم امت د ب.أن حقاوق ال.ااوب ا صالد  ،مل ابضاع
باد صع عم لتنفدذ  ،ر م التملامها الدويل بذلحم()10م
 -10واعرتفت ا زومامل امتاااب سن انتهااك التاال للمااهاد ع َّارا امااوري خلساائر ااتماعدا
وثقافد ا وااتلاااوي ابااؤوي إىل ابفاااوعمل ااتماعد ا وااتلاااوي واسااا النعاااق()11م ويااااين الباساافدزا
مستوايمل مت.ااة ما التفااومل االاتمااع)  -االاتلااوي وما ا رماان ،كماا أن متوساه وصلهام
هو ا وىن البلد ،وياانون م مادالمل إالاء عالد م الام والتالدم والتدريب()12م
 -11وفدمااا يتالااس ىلتوصاادامل امقبول ا مزاف ا الاناال امناامليل( ،)13مااا ءل احم وضااع اس ارتاابدةد
وطند ا هااذا ال.ااأن( ،)14أشااارمل اللةن ا الندوديلندي ا قااوق اإلنسااان إىل أن ا زوم ا مل ابضااع باااد
اسرتاابدةد وطند ر م أهنا شرعت اهوو كبري مزاف ما ابتارا له امرأ م عنل وإيذاء()15م
 -12وفدم ااا يتال ااس ىلتوص ااد امقبولا ا ومفاوه ااا س ااد الفة ااو ا ا ااور ب ااني ا نس ااني ودايو
م.ااارك ام ارأ ا وكم ا ( ،)16الحظاات اللةن ا الندوديلندي ا قااوق اإلنسااان اإلا اراءامل امتخااذ
والتقااد احملاارد ،لزنهااا ال اب املال اب.ااار ىلقلااس م ا أن ثد ا ام ارأ مااا دال صال ااً إىل حااد كبااري
امناصاب القداويا الالداا القعاااا الااا وال.اركامل اخلاصا  ،حدا ال يوااد ماظام ال.ااركامل
أي امرأ عل اإلطالق امناصب الالدا()17م
 -13والحظت اللةن الندوديلندي قوق اإلنساان أن امارأ ال لاحم ا اس اإلاهااا عناد
العلااب وأن كا عملدا إاهاااا نااب أن شءن ةااا مست.اااران طبدااان مسااتقالن يؤكاادان اسااتدفاء
مقتضاادامل اااانون ا ارائمم واااد اارتحاات ا زوم ا ابغدااري هااذا الاانهح وطلباات أن ابسااتارا اللةن ا
القانوند الت.ريع ا ايل()18م
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 -14وفدماا يتالااس ىلتوصادامل اخلاصا بفقاار ا طفاال( ،)19الحظاات اللةنا أن عاادو ا طفااال
الااذي ياااانون م ا الفقاار وا رمااان اماااوي مااا دال مرابفا ااً وون أي إمزاند ا خلفضااهم ورحباات بتضاامني
ا زوم ا ا ديااد للفقاار ضاام أولوايسااا السداس ااابد  ،مااا ءلااحم اعتماوهااا م.ااروا اااانون ا ااد
م الفقر()20م
 -15والحظ اات اللةنا ا مب اااورامل مزت ااب ش ااؤون اإلعااا ا  ،م .ااري إىل أن اإلط ااار الت.ا اريا)
ال يازس بلور متسق االلتملامامل مواب اابفااد حقوق ا شخا ءوي اإلعاا م فال سبد
امثااال ،ف .ا اب .اريع الاناال ا سااري ابااوفري ا ماي ا الزافد ا ل شااخا ءوي اإلعاا ا الااذي
ياانون م سوء اماامل مجدع حاالمل الدعم امنملل أو مؤسسامل الرعاي ()21م
 -16وال اب املال اللةن ا الندوديلندي ا قااوق اإلنسااان اب.ااار ىلقلااس إداء النتااائح الناش ا ع ا نظااا
اإلعفاااء م ا ا ااد ا وىن ل اااور الااذي ميز ا ابعبدقااه عل ا الامااال الااذي ياااانون م ا إعاا ا كبااري
وواضا م و عاا  ،2016باادأمل ا زوما الاما علا اإلصاال  ،إطاار صعا الاما اخلاصا
ىإلعاا  ،مرااا هذا اإلعفاء م ا د ا وىن ل اور ،لز هذا الام ابوال عل ما يبدو()22م
 -17والحظاات اللةنا الندوديلنديا قااوق اإلنسااان أيضااً أن اااانون حقااوق اإلنسااان مل ياادرل
"اهلوي ا نسد والتابري ا نساين واخللائص ا نسد " إطار اباريفه لا "التمددمل ا نس)"()23م
 -18وأعربت اللةن الندوديلندي قوق اإلنساان عا القلاس ما أن ااانون اهلةار مناع نا حقاوق
اإلنسااان م ا ابلقاا) ال.اازاوى امتالق ا بقارارامل وائاار اهلةاار ()24م والحظاات اللةن ا أن ا زوم ا داومل
حلااتها ما الالا ااني كمااا داومل ويلهااا خلاادمامل الالا ااني الساانوامل ا صااري  ،لزنهااا القا أيض ااً
م اللاوىمل اليت يوااهها ملتمسو اللةوء ا لول عل اخلدمامل االاتماعد ()25م

اثلث ا -املعلومامل املقدمة م ا امل األخرى اح ة امل ل ة
ألف -نط وواق االلتتام ووامل الدولي ووة( )26والتع وواون مو و اهللي ووامل واةيحل ووامل الدولي ووة حلق وووق
()27
اإلنسان
 -19شةات عد وراامل ندوديلندا عل االنضاما إىل االابفاادا الدولدا مايا حقاوق مجداع
الامال امهااري وأفاراو أسارهم واالابفاادا الدولدا مايا مجداع ا شاخا ما االصتفااء القساري
والربوابوكول االصتداري امل س ىلاهد الادويل اخلاا ى قاوق االاتلااوي واالاتماعدا والثقافدا ،
والربوابوكااول االصتداااري الابفاادا حقااوق العفا واالابفااد ا رااام  87منظما الاما الدولدا ب.ااأن
ا ريا النقابد ا ومحاي ا حااس التنظاادم ( )1948واابفاادا منظم ا الاما الدولد ا ب.ااأن ا ااد ا وىن
لس االستخدا ( 1973 ،رام  ،)28()138واابفااد منظم الام الدولدا ب.اأن ال.ااوب ا صالد
والقبلدا ( 1989 ،رااام  )169وعلا سا ب حتفظاسااا علا اماااو  8ما الاهااد الاادويل اخلااا
ى قوق امدند والسداسد واماو  22م الاهد الدويل اخلا ى قوق االاتلااوي واالاتماعدا
والثقافد ا ( )29والنظاار س ا ب حتفظهااا عل ا اابفااد ا حقااوق العف ا فدمااا يتالااس ى ااد ا وىن
لس االستخدا ()30م
 -20وأوصت ا مل الدولد للقضاء علا ا سال النوويا ندوديلنادا ىلتواداع والتلاديس علا
مااهد ا مم امت د ظر ا سل النووي ىعتبارها مسأل مل وولداً()31م
GE.18-19555
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اب  -اإليار الويين حلقوق اإلنسان

()32

 -21الحظاات ورا ا امالومااامل ام .اارتك  13أن ندوديلناادا مل اب اادرل باااد رمسد ااً مجدااع ا ق ااوق
االاتلاوي واالاتماعد والثقافد إطارها القانوين احملل) ،ووفات سن ااوانني فرويا حتما) هاذ
ا قوق()33م
 -22والحظاات الورا ا ام.اارتك  13أن الربمااان مااارع ،باااق ا حدااان ،ساالعته إلبعااال
اانون شارع ا قاوق ،صالفااً اللتملامااباه الدولدا  ،م.اري إىل ضارور مان هاذا القاانون وضااد علداا
اباعده الغلب عل الت.رياامل امنتهز لل قوق()34م
 -23وءكرمل ا ماد القانوند الندوديلندي أنه ظ عاد إععااء الغلبا ل.ارع ا قاوق ،ما
ا مهدا مزااان أن اضااع الت.ارياامل لف ااص منااتظم وشااام منااع انتهاااك ماااايري حقااوق اإلنسااان
()35
اب الاااا
احمللد ا والدولد ا م وابزتساا) يلد ا اإلبااال مواااب اماااو  7الاايت ابقضاا) سن يبل ا النائا ُ
الربمان سي م.روا اب.ريع يبدو ري متسس مع اانون شرع ا قاوق أمهدا ىلغا ()36م لاذلحم ،ما
امثري للقلس أن يس الربمان اب.رياامل ر م ابقدمي ابقرير سليب مواب اماو )37(7م
 -24وأشار اللندوق االسات ماين لادعم حقاوق ال.ااوب ا صالد ندوديلنادا إىل أن اإلطاار
الدسااتوري والت.اريا) لندوديلناادا أعاااق ب.ااد ااادرسا علا محايا حقااوق اإلنسااان للماااوريم فثما
ضال ا ماي م انتهاكاامل أحزاا مااهاد وايتااة) وحقاوق اإلنساان الناشا عا القاوانني
الاايت يلاادرها الربمااان ،وع ا السداسااامل واممارسااامل ا زومد ا ()38م وء ّكاارمل الورا ا ام.اارتك 13
سن ندوديلناادا ابلقاات عااد ابوصاادامل لتاملياامل ا ال ا الدسااتوري للمااهااد  ،وأوصاات سن يسااتارا
البلد ،وينفذ ،عناد االاتضااء ،ابوصادامل مراااا الدساتور ،وأن ياوفر ماا يلامل لالعارتاي الدساتوري
أو الت.ريا) امناسب مااهد وايتاة)()39م
 -25والحظ اات الوراا ا ام .اارتك  13أن زما ا إع اااو النظ اار ش اازاوى حق ااوق اإلنس ااان
وااهاات ،ما بااني أمااور أصاارى ،دايو كبااري عاابء الاما وأتص اريامل كبااري م وأوصاات بتمويا
كاي للم زم لضمان البت السريع ال.زاوى()40م
 -26وءكرمل الورا ام.رتك  14أن اآللداامل الواائدا الوطندا مل حتلا ىساتمرار علا ماوارو كافدا
لتنفدااذ مهامهااا امتالقا ىلربوابوكااول االصتداااري الابفاادا مناهضا التاااذيب( )41وأوصاات ا زوما باملايو
مستوايمل التموي لتغعد التزالدل الفالد لام يلدامل الربوابوكول االصتداري()42م
 -27وأاثر مركمل مناهض القت
الدوري ال.ام ()43م

الاامل مسأل م.ارك كداصمل سداسد أصرى

االستاراا

 -28وءكاارمل منظم ا الافااو الدولد ا أن ا زوم ا عملاات مااع ن ا حقااوق اإلنسااان وا تمااع
امدين لوضع صع الام الوطند لتامليمل حقوق اإلنسان ومحايتهام وأشاارمل منظما الافاو الدولدا
حساانت مسااتوى ال.اافافد لقداااع مسااتوايمل
إىل أن أوا اإلنرتناات الاايت طُااورمل إطااار اخلع ا َّ
التقد ب.أن ابوصدامل االستاراا الدوري ال.ام ()44م وءكارمل الوراا ام.ارتك  13أن ا زوما
مل اباتمد صع الام  ،وه) ،ىلتايل ،لدست صع وطند  ،ب يلد مرااب  ،وااع ا مر()45م
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ايم -تنفيووال االلتتامووامل الدوليووة املتعلقووة قوووق اإلنسووانن م و مرا وواة القووانون الوودو
اإلنساين الساري
 -١املسائل املشرتكة بني القطا امل

امساوا وعد التمددمل

()46

 -29أشارمل الورا ام.رتك  9إىل ضرور أن ابُ ش
ضم ندوديلندا اب.ريع مناهض التمددمل أحزاماً
ّ
ابسم بتقدمي شزاوى ابتالس بنقص اخلدمامل امقدم إىل شرحي مادن م السزان()47م

التنمد والبد وا عمال التةاري وحقوق اإلنسان

()48

 -30وادمت مجاد زني سزان كرايست.ريش ابقريراً ع اهاوو اإلناااش عقاب سلسال دالدل
كاانرتبريم وءكارمل ا مادا أن ا ضارار الايت قات ى راضا) ها) واحاد ما أصعار ام.ااك الاايت
ستوااهها كرايست.ريش عل امادى العويا عقاب الاملالدل( ،)49م.اري إىل أن علا ا زوما حتدياد
وماا ا أض ارار ا راضاا) الاايت ابسااببت ةااا ال املالدل ب.ااز ص ا د  ،أو اباااويق الساازان إطااار
برصمح س ب منظم()50م

حقوق اإلنسان ومزاف

اإلرهاب

()51

 -31أوصت الورا ام.رتك  13ندوديلندا ماا يلا)ت ابوضاد اباريال "اإلرهاال" وإلغااء امااو 22
ما اااانون امااع اإلرهاااب لضاامان زااني ا شااخا املاانفني "كنرهااابدني" ما ابقاادمي طلااب إىل
احملزم مرااا هذا التوصدل مرااا كامل ()52م
 -٢حقوق مدنية وسياسية

حس الفرو ا دا وا ري وا مان عل شخله

()53

 -32أشااارمل منظم ا الاف ااو الدولد ا إىل أن ابقري اراً لا ااا  2016صلااص إىل اللة ااوء كث اارياً إىل
أشاازال فتلف ا م ا الاااملل والتقددااد ،مااا ءلااحم ا اابس االنف اراوي مجدااع امرافااس اإلصااالحد
واللا د م وأظهاار التقرياار أن جمموعااامل ا الدااامل اإلثندا  ،ال ساادما اماااوري ،ثلا ثاادالً دائااداً
وحدامل الاملل والفل ()54م وأعربت الورا ام.رتك  14ع القلاس لااد الساا) وومااً إىل ابعبداس
ابدابري أا ابقددداً وأن هذ التدابري ال ابستخد وائماً الر وات ز ()55م

 -33وأفاااو كبااري أمناااء امظااامل سن ا ا اهااً متملايااداً حنااو واااوا حاواوخ عناال صعااري يرابزبهااا
السةناء ضد اموظفني وضد ريهم م السةناء()56م
 -34وأب ااردمل الوراا ا ام .اارتك  14الا املايو ع اادو نا املالء الس ااةون م .ااري إىل أن ع اادو نا املالء
الساةون ندوديلنادا بلا  7 595عاا  ،2006وأن عاادو ناملالء الساةون هنايا عااا 2016
وص ا إىل  10 000للم اار ا وىل ،أي ب املايو ابق ااارب الثل ا م واب ااؤثر هااذ ال املايو عل ا ظ ااروي
السااة ()57م وءكاار مزتااب ك اوبر لالست.ااارامل القانوند ا أن عاادو ن املالء السااةون يتملايااد بدنمااا ابتنااااص
مادالمل ا رمي ()58م
 -35وأفاااو كبااري أمناااء امظااامل سن امفت.ااني صللاوا إىل أن امااووعني ا اابس االحتداااط) البااً
ما يتارضون لالعتقال ظروي اري مناساب ()59م والحا امرااباون وااوو ساةناء تةاملي لفارتامل
ري مقبول دصدي ال.رط ومراكمل ا بس االحتداط) امل ق مراكمل ال.رط ()60م
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 -36وأوص اات منظما ا الاف ااو الدولدا ا سن ابق اادشّم ندوديلن اادا أتث ااري دايو ع اادو ن ااملالء الس ااةون،
ال ساادما امووعااون ا اابس االحتداااط) ،عل ا حقااوق اإلنسااان اخلاص ا ىحملتة املي . ،ااداً مااع
امؤشر  2-3-16م أهداي التنمد امستدام ()61م وأوصت الورا ام.رتك  14بتبين إااراءامل
عاال ا ابااوفَّر هلااا ام اوارو الزافد ا لتقلد ا عاادو نااملالء السااةون عل ا حنااو مسااتدا  ،ال ساادما النس ااء
وامووعون ا بس االحتداط)()62م

إاام الادل ،ما ءلحم مسأل اإلفالمل م الاقاب ،وسداو القانون

()63

 -37وأشاار مزتااب كااوبر لالست.ااارامل القانوندا إىل صاااوب الوصااول إىل امساااعد القانوندا ،
وا ااال إن ا ش ااخا ام ااؤهلني لل ل ااول علا ا ه ااذ امس اااعد حيل االون علده ااا ش ااز ا اارا
يُسرتو الحقاً()64م
 -38وءكر ا لاس امااين ىمااااني أن ا حااا ماسا إىل ا لاول علا م.اور اانوندا وإىل
اهوو ابوعويا لادعم ءوي اإلعااا ما الندوديلناديني م.ارياً إىل أن لادى البلاد وائار اانوندا واحاد
فلل لتقدمي الدعم ل شخا ءوي اإلعاا عل امستوى الوطين()65م
 -39وأعرب اات الورا ا ام .اارتك  5ع ا القل ااس م ا أن االحند اااد ااري ال اواع) والت د اامل ا نس اااين
امؤسس) يضال موال النساء زم ا سار وأن وصاول اآلىء إىل ا طفاال يُاعا ا ولويا
علا اهتمامااامل امارأ ام.ااروع امتالقا ىلسااالم حاااالمل الناملاا والاناال امناامليل()66م وءكاارمل
الورا ام.رتك  4أن زم ا سر متهم ىلت دمل ا نساين ضاد النسااء أحدااصً وضاد الرااال
أحدااان أصاارى()67م وأوصاات الوراا ام.اارتك  6سن ابعلااب حزوما ندوديلناادا ما ا اااكم الاااا أن
ين.ئ عل واه السرع ن حتقدس ملزد للت قدس ارارامل زم ا سر ()68م
 -40وأاثر ح ا اوايل سا اابع وراا ااامل ش ا اوا ابتالا ااس ىلتمثد ا ا الملائا ااد للما اااوري نظا ااا الادال ا ا
ا نائد ا ()69م ونوهاات منظم ا الافااو الدولد ا بتنفدااذ مباااورامل ابسااا إىل اابباااا هنااح واااائ)م ومااع
ءلااحم ،مل يت قااس سااوى ابقااد ض ا د منااذ االسااتاراا ا صااريم وظ ا اماااوري أكثاار ثاادالً ب.ااز
مقلااس مجدااع مراحا نظااا الادالا ا نائدا  ،وهااذا التمثدا امفاارط واضا للادااان نظااا اضاااء
ا حداخم وبدنما اخنفق عدو ال.باب امتهمني م مجدع ا موعاامل اإلثندا ا صارى ،ظا عادو
شبان اماوري الذي واهت إلدهم سم عا  2017شبدهاً بادوهم عا )70(2014م
 -41وءكر اللندوق االست ماين لدعم حقوق ال.اوب ا صلد ندوديلندا أن نساء اماوري
ي.اازل  61امائ ا م ا ن امليالمل السااةون ،وأن عاادو النساااء اللااوايت يااتم احتةاااده يصااذ
التملايد()71م وأاثرمل الورا ام.رتك  5شوا اثل ()72م
 -42وأوصاات الورا ا ام.اارتك  13بتاملياامل ا هااوو ،ىلت.اااور مااع جمتماااامل اماااوري ،مزاف ا
ومنع التمددمل ضد أفاراو جمتمااامل امااوري نظاا الادالا ا نائدا ()73م وأوصات الوراا ام.ارتك 14
سن ابضا ااع ا اها اامل اماند ا ا ىالحتةا اااد أطا ااراً واس ا ارتاابدةدامل شا ااامل لتلبد ا ا احتدااا ااامل اما اااوري
احملتة املي  ،ىلت .اااور م ااع ام اااوري واب ااوفري اما اوارو الزافدا ا لتنفد ااذها()74م وأوص اات منظما ا ا تم ااع
الااول الندوديلندي ىعتماو اب.رياامل ابقض) حبلول اماوري علا أتهدا مناساب ثقافدااً مجداع
مراح نظا الادال ا نائد ()75م
 -43ورحبت منظم الافو الدولد حبقدق مفاوها أن ندوديلندا رفاات ،مناذ االساتاراا ا صاري،
سا اكما ا حااداخ إطااار نظااا الادالا ا نائدا للبااالغني إىل  18ساان  ،وأوصلاات ا شااخا
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ال ااذي بلغا اوا الس ااابا ع .اار نظ ااا اض اااء ا ح ااداخ()76م لزا ا الوراا ا ام .اارتك  15ءك اارمل أن
م.اك كبري ال ابملال اائما م واالات إن عمار امساؤولد ا نائدا (ع.ار سانوامل) متادن ،وإن أطفااالً
س الااشر اد يوااهون ،حال ا رائم اخلعري مث القت الامد والقت بادون سابس اإلصارار،
وحيزم علدهم سحزا ابلدر حبس البالغني()77م
اكم أما هد لفني احملزم الالدا ُ
 -44وأاثرمل أرباع ورااامل شاوا ابتالاس ىحتةااد شاباب دناملاصمل ال.ارط م( )78والحظاات
الورا ا ام.اارتك  14أن ال.ااباب (الااذي ابقا أعمااارهم عا  18عام ااً) حيتةااملون مااع البااالغني
مرافس االحتةااد ،م.اري إىل أن ندوديلنادا ماا دالات لاديها حتفظاامل علا امااهادامل الدولدا ءامل
اللاال هااذا اللاادو()79م وىإلضاااف إىل ءلااحم ،ال ابضاام وحاادامل السااةون امخللا لل.ااباب
ا ارمني الااذي ابقا أعماارهم عا  18ساان حلاراً ،با ابضاام باااق الوحادامل شااباىً ىلغااني بلغاوا
وحيتةاامل باااق ال.ااباب الااذي اب ارتاو أعمااارهم بااني  16و17
الثامن ا ع.اار أو التاسااا ع.اار م ُ
()80
عاماً وحدامل سةون فلل للبالغني م

 -45وأوصت منظم الافاو الدولدا سن ابُلغا) ندوديلنادا إمزاندا حةامل ا حاداخ ﺯنملﺍناﺕ
ال.رط مع أشخا ىلغني وأن ابضم است لال هذ اممارسا ()81م وأوصات الوراا ام.ارتك 15سن
ابا اااي ندوديلن اادا أوا ااه التض ااارب سا ا امس ااؤولد ا نائدا ا و ا حز ااا امتالقا ا ى ز اام علا ا
ا طفال امتهمني جبرائم صعري مث القت الامد أو القت بدون سبس اإلصرار()82م

ا رايمل ا ساسد وا س ام.ارك

ا دا الاام وا دا السداسد

()83

 -46وفدما يتالس ىلتالدم الديين امدارع االبتدائدا ا زومدا  ،أشاارمل ا مادا الندوديلنديا
لإلنساندني والاقالندني إىل أن ا طفاال واآلىء الاذي اصتااروا اخلارول ما التالادم الاديين ي.اتزون
()84
م التمددمل امدارع ا زومد م وءكرمل الورا ام.رتك  2أن مدارع الوالايمل ابانظم ابالدمااً
وينداً يقتلر عل واين واحد وون إشراي أو إرشاوامل م اانب ودار والتالدم()85م
 -47وأشارمل الورا ام.رتك  13إىل أن ا زوم أصدرمل اب.ريااً عا  2010منع السةناء
ما التلااويت االنتخاااىمل بغااق النظاار عا ماادى صعااور اارائمهم ،وأوصاات بتااادي ااوانني
لضمان أن ابزون القدوو امفروض عل حس السةناء التلويت ماقول ومتناسب ()86م

ا س اخللوصد وا دا ا سري

()87

 -48وأفاومل منظم اخللوصد الدولد سن ندوديلندا مجات ،عا  ،2017أرباا ااوانني ااانون
واح ااد ه ااو ا ااانون االس ااتخبارامل وا ما ا لا ااا  ،2017ال ااذي أرسا ا إءصً عاما ااً ونظ ااا راابا ا ش ااامالً
ن.ع امرااب الايت ابضاعلع ةاا وكااالمل االساتخبارامل الندوديلنديا الاثالخ()88م وحيادو القاانون ا دياد
ماااايري أا ا اااص ااري الندوديلنااديني ،ال ساادما فدمااا يتالااس ىستلاادار "ابف اويق اسااتخباري" وهااو أماار
ال اب.ااارك فدااه أي ساالع اضااائد ()89م والحظاات منظم ا  AccessNowأن اااانون ا م ا ا ديااد يتااد ،
مجل ا أمااور ،إصاادار أواماار " اراا اادو " ال حاا ا إىل ربعهااا ب.ااخص مااا أو منظم ا بادنهااا،
وال ابستو مادار الوضو والدا الزافدني لتمزني ا فراو م ابواع ابعبدقه()90م
 -49وءكاارمل منظم ا اخللوصااد الاامد ا أن ندوديلناادا ث ا علن ااً اااملءاً م ا حتااالل "اخلمااس
عدااون" لتباااول امالومااامل االسااتخباري م.ااري إىل عااد القاادر عل ا الاات زم كدفد ا اسااتخدا
امالومامل امتباول ()91م وأاثرمل منظم  AccessNowشوا اثل ()92م
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 -٣احلقوق االعت ادية واالاتنا ية والثقافية

ا س الام و ظروي عم عاول ومواابد

()93

 -50ءكرمل الورا ام.رتك  17أن ندوديلندا ابرااات م الناحد السداساابد منذ االساتاراا
ا صريم فقانون ابادي عالاامل الام لاا  2014ينتهحم أحزا اابفاادا منظما الاما الدولدا
رااام  ،98جبملا أمااور بدنهااا اإللغاااء الفالاا) لل ااس اإلضاراب وعمااً مفاوضا ي.ااارك فدهااا عااد
أصا اب عما ووضااع عقبااامل ااري ضااروري أمااا اإلضاراىمل واسااتقعاا مبااال ااري متناسااب ما
أاااور امضاربني ماااابتهم()94م وأاثرمل الوراا ام.اارتك  11شاوا اثلا وءكاارمل أن التغاريامل
عالاامل الام سامهت ضال مناو ا ااور()95م وأشاارمل الوراا ام.ارتك  17إىل أن حزوما
االئتالي امنتخب بقداو حملب الامال أصدرمل اب.رياامل إللغاء البد التدابري الرتااادا امتالقا
ى س امفاوض ا ماعد وباق التدابري امتالق ى س اإلضراب()96م
 -51وأش ااارمل الوراا ا ام .اارتك  11إىل أن ا ا حااا ا إىل رف ااع ا ااد ا وىن ل ا ااور ب .ااز
مسااتمر( )97وأوصاات بتنفدااذ يلدااامل ا ااار اماد.اا) وابلبد ا وابسااوي معالبااامل امساااوا ا اااور
لت قدس مساوا أكرب الدص ()98م
سوق الام والقو
 -52وءكرمل الورا ام.رتك  11أن اماوري ياانون م فوارق فاض
الاامل ا م وم ا ا مااور امبل ا عنهااا ب.ااأن هااذ الف اوارق أن ثل ا الااااملني اماااوري ال ميلزااون أي
مااؤهالمل وأكثاار م ا نلاافهم ياملااون وظااائل ابتعلااب مهااارامل بساادع ()99م وأشااارمل الورا ا
منظم ااامل
ام .اارتك  17إىل شا اوا مفاوه ااا أن ام اااوري الا اااملني جم ااال التال اادم واللا ا
اماوري واإليوي (القبلد ) يتلقون أاراً ري متزافئ ع الام ءي القدم امتساوي نتدة ابرابدبامل
التموي ا زوم) التمددملي ()100م
 -53وءكا اار ا لا ااس اماا ااين ىماا ااااني أن ا شا ااخا ءوي اإلعاا ا ا ثلا ااون ثا اادالً دائا ااداً با ااني
الااااطلني عا الاما  ،إء اب.ااري يصاار ا راااا إىل أن ا شااخا اماااااني أكثاار عرضا مارابني ابقريبااً
للبعالا ما ااريهم()101م وأوصاات يلدا الرصااد امسااتقل الابفاادا حقااوق ا شااخا ءوي اإلعااا
سن ابواص ا ا زوم ا مجااع البداااصمل املاانف امتالق ا ىإلعاا ا والامال ا وأن اباتمااد اس ارتاابدةدامل
وبرامح ءامل مغملى ماا نتائح الامال الضادف لذوي اإلعاا ()102م
 -54وءكرمل الورا ام.رتك  18أن ابلاري اإلعفاء م ا د ا وىن ل اور ّشز أص اب
الام م وفع رااباب أاا ما ا اد ا وىن ل ااور للموظال ءي اإلعااا ظاروي مادنا ()103م
وأاثرمل الورا ام.رتك  11والورا ام.رتك  5شوا اثل ()104م
 -55والحظت الوراا ام.ارتك  11عاد ابعبداس حاد أوىن لسا االساتخدا فدماا يتالاس ى طفاال
الااذي ابقا أعمااارهم عا  16ساان وءكاارمل أن ا حااا لضاامان محايا ادااد لل.ااباب عالاااامل
الام  ،بسبب ضافهم وضال اوسم التفاوضد ()105م
 -56وأشااارمل الورا ا ام.اارتك  5إىل أن الفةااو ا اااور بااني ا نسااني ابرااااات إىل 9
امائ ا عااا 2017م ومااع ءلااحم ،ال اب املال هااذ الفةااو أكثاار وضااوحاً عناادما يتالااس ا ماار بنساااء
اماوري والباسفدزا وه) ابتبااي حبساب الامارم وال اباملال امارأ اباما أساسااً امها ءامل ا اار
امنخفق ،مث الرعاي والتدريس واإلوار و ار التةملئ  ،وه) مه ما دالت ال ابُ َّ
قدر حس ادرها
()106
اةات الوراا ا ام .اارتك  12بق ااو علا ا وض ااع وابنفد ااذ اب.ا ارياامل ابتال ااس
أاره ااا همليا ا
م وش ا ّ
و ُ
()107
ىمساوا ا اور م
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ا س الضمان االاتماع)

()108

 -57وءكاارمل الورا ا ام.اارتك  11أن االس اات قااامل ااري كافد ا لت ااوفري مسااتوى ماد .اا) ماق ااول
وام.ارك ا تمع( ،)109وأوصت بملايوسا إىل مستوى كا ٍ
ي لضمان ندب الناع عد .الفقر()110م
 -58وءكارمل الوراا ام.اارتك  17أن ا زوما أوصلاات إصاالحامل كباري علا نظاا الضاامان
االاتماااع) الفاارت  ،2013-2012وفرضاات عقااوىمل عل ا عااد االمتثااال لل.ااروط ا ملائد ا
ا ديااد لل لااول علا الرعايا ()111م وأياادمل الوراا ام.اارتك  17إعااالن حزوما حااملب الامااال
امنتخب حديثاً إدال الاقوىمل امفرط  ،لزنها أعربت عا صدبا أما ما اإلااراءامل احملادوو الايت
ُااذمل لت قدس هذ النتدة ()112م
 -59والحظاات الوراا ام.اارتك  17أن امهااااري الااذي حيملااون أتشاريامل أو ابلاااري مؤات ا
ااري مااؤهلني لل لااول علا اساات قااامل الضاامان االاتماااع)م وي.اام ءلااحم الامااال امهااااري
امؤاتني وأسرهم()113م

ا س مستوى ماد ).مناسب

()114

 -60وأشااار مزتااب امفااوا اماااين ى طفااال إىل أن ندوديلناادا أبلاات بااالء حسااناً ب.ااز عااا
زا ااني شا ااابها م ا ا ام.ا ااارك االاتلا اااوي واالاتماعد ا ا  ،وعا ااملدمل مزاف ا ا الفقا اار والتفا اااومل
الدص ()115م
 -61وأاثر حااوايل مخااس وراااامل مسااأل فقاار ا طفااال()116م وأشااارمل الورا ا ام.اارتك  11إىل
أن منااه الاادص اماانخفق عمومااً وامسااتوايمل الاالدا ما عااد امساااوا أواي إىل ارابفاااا مااادالمل
فقاار ا طفااال()117م وأشااار مزتااب امفااوا اماااين ى طفااال إىل اسااتمرار ارابفاااا عاادو ا طفااال
الااذي ياااانون ما الفقاار وا رمااان اماااويم وأظهاارمل أحاادخ البداااصمل أن  27امائا ما مجدااع
ا طف ااال وال .ااباب ياد .ااون أس اار ماد .ااد ءامل وصا ا م اانخفق و 7امائا ا ما ا ا طف ااال
ياد.ون فقر مداع()118م وأاثرمل الورا ام.رتك  7فاوي اثل ()119م
 -62وأش ااارمل الوراا ا ام .اارتك  15إىل أن ا طف ااال ءوي اإلعااا ا وأطف ااال ام اااوري وأطف ااال
الباساافدزا ثلااون ب.ااز ااري متناسااب ا ساار اماد.ااد ءامل الاادص اماانخفقم وا ساار الاايت
ابضم أطفاالً ماااني أكثار عرضا بنساب  43امائا لفقار ابادين الادص م وكثارياً ماا اباؤرق شاوا
ا م ا الغااذائ) شااباب اماااوري والباساافدزا()120م وأوصاات يلد ا الرصااد امسااتقل الابفااد ا حقااوق
ا ش ااخا ءوي اإلعاا ا ا سن م ااع ا زوم ا ا البد اااصمل ال اايت م ا ا ش ااأهنا أن ابس اااعد حتدي ااد
ا سباب ا ذري للتمثد الملائد للماااني اماوري والباسفدزا النتائح االاتماعد  -االاتلااوي
السد وأن ابدعم ابنفدذ الربامح وامباورامل اهلاوف إىل ماا هذ الفوارق()121م
 -63وءك اارمل الوراا ا ام .اارتك  11أن م .ااروا ا ااانون ا ااد ما ا فق اار ا طف ااال حيت ااوي علا ا
جمموعا ما التاادابري امتفااس علدهااا ،وعلا نظااا لقداااع الفقاار بااني ا طفااال واإلبااال عنااه ب.ااز
منتظم()122م وأوص مزتب امفاوا امااين ى طفاال إبععااء ا ولويا لسا اب.ارياامل لل اد ما
فقار ا طفاال والنهااوا برفاا ا طفاال ،مااا يتماشا مااع اابفاادا حقاوق العفا ومااهاد وايتاااة)
وأهداي التنمد امستدام ()123م
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 -64وءكاارمل الوراا ام.اارتك  13أن الاااائس الرئدساا) أمااا ا ااس السااز ا دااد هااو ارابفاااا
أساار امساك واإلنارامل مقارن ى اور وأشارمل إىل ابقارير ابفداد سن ندوديلنادا ابساة واحاد
م ا أكاارب الفة اوامل بااني ا ساااار والاادصول()124م وأوص ا مزتااب امفااوا اماااين ى طفااال سن
ابقااو ندوديلناادا بوضااع وابنفدااذ اس ارتاابدةد إساازان وطند ا اباعاا) ا ولوي ا قااوق ا طفااال واب اراببه
ىهلدي  1-11م أهداي التنمد امستدام ()125م
 -65وأشااارمل ا ماد ا الندوديلندي ا للنساااء الريفدااامل إىل أن عااد وصااول ا تماااامل الريفد ا إىل
نفااس اماوارو الاايت ابلاالها ا تماااامل ا ضاري  ،والامللا ا غرافدا  ،يفضاادان إىل م.اااك متزاارر ابتالااس
ما يل)ت اإلاراءامل امتالق ىلانل ضد امرأ  ،والامال امهااري  ،وصدمامل وعام الضا ااي ،واللا
الريفد ا  ،وامساااوا االاتلاااوي  ،وحقااوق اما ااااني ،والقضااااي امتالق ا بزبااار الس ا ()126م وأاثرمل الورا ا
ام.اارتك  3شااوا اثل ا ابتالااس ىمناااطس ا نوبد ا م.ااري إىل أن مركملي ا اخلاادمامل االاتماعد ا ابساابب
حرمان الاديد م سزان البلد ،ال سدما جماالمل التثقدل الل ) واإلسزان()127م
 -66وأوص اات الورا ا ام .اارتك  13سن ابا اااي ندوديلن اادا ،عل ا س اابد االس ااتاةال ،اض ااااي ابتال ااس
بتوافر امدا وابزلفتها ونوعدتها وسالمتها وأن ابارتي عل الن و الوااب حبس اماوري اماء()128م
 -67وءك ا ا اارمل الوراا ا ا ا ام .ا ا اارتك  15أن  5 500ما ا ا ا س ا ا اازان ه ا ا ااافلوك ال .ا ا اامالد الب ا ا ااال
عاادوهم  14 000نساام أصاادبوا ىلتهاااىمل ماوي ا عااا  2016بساابب مدااا ال.اارب ،مااا يثااري
شوا ادي حول سالم مدا ال.رب()129م

ا س الل

()130

 -68وءكرمل الورا ام.رتك  15حدوخ  1 758حالا انت اار باني عاام)  2002و،2016
م ااا نا ا االنت ااار الس اابب الرئدس اا) للوف ااا ب ااني ام اراهقني ،وأوص اات سن اباع اا) ندوديلن اادا ا ولوي ا
للةهوو امبذول للتلدي النت ار ال.باب ومناه()131م والح مزتب امفوا امااين ى طفاال أن
مااادل االنت ااار لاادى ال.ااباب اماااوري أعل ا  2.8ماار مقارن ا بغااريهم م ا ال.ااباب()132م وءكاارمل
الورا ا ام.اارتك  5أن مااادالمل االنت ااار بااني امثلدااامل وامثلدااني ومملووااا) امد ا ا نساا) ومغااايري
اهلوي ا نساند وحامل) صفامل ا نسني و ريهم م ءوي اهلوي ا نساد وا نسااند امختلفا أعلا
بزثري مقارن ببقد السزان ،ومع ءلحم ،ال يتناول م.روا اسرتاابدةد ا زوم مناع االنت اار عواما
صعر االنت ار لدى هذ الف م السزان ،عل واه الت ديد()133م
 -69وءكرمل الوراا ام.ارتك  18أناه ال اباملال هنااك فةاوامل كباري النتاائح اللا د  ،إء إن
جمتماااامل اماااوري والباساافدزا ،وا شااخا ءوي اإلعاا ا والف ااامل احملروم ا ااتماعد ااً وااتلاااوايً
ب.ز عا ابااين م نتائح ص د أسوأ م ا موعامل ا صرى()134م
 -70وأكااد ا لااس اماااين ىماااااني أن اماااااني يوااهااون عقبااامل الوصااول إىل الرعاي ا الل ا د
امالئم وإىل الدعم جماال اللا الاقلدا واخلادمامل امتالقا ىلتلادي للانال ا نسا) أو الااائل)م
واب.م هذ الاقبامل عد الوصول إىل امالومامل امناسب أشزال يسه االطالا علدها()135م
 -71والحظاات الوراا ام.اارتك  4أن الراااال لااديهم نتااائح صا د أساوأ ما النساااء وأشااارمل
إىل أن الراال ميدلون إىل إظهار سلوكدامل ري صا د وميارساون مهنااً أكثار صعاور  ،لزا ينبغا)
ماا هذ الاوام إىل اانب أواه عد امساوا الل د ا صرى()136م
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 -72وأوصاات الورا ا ام.اارتك  16سن ابضااع ا زوم ا ماااايري لت سااني إمزاند ا الوصااول إىل
جمتماامل اوع امل وحتسني كفاء مقدم) اخلدمامل الل د هلم()137م
 -73وأوص اللاندوق االسات ماين الندوديلنادي اامل) صافامل ا نساني سن ابواال ندوديلنادا
عل الفور مجدع اإلاراءامل ري الرضائد ري الضاروري لل فااع علا حداا ا طفاال ما حاامل)
صفامل ا نسني()138م
 -74وءكرمل الورا ام.رتك  8أن النهح ا زوم) إداء التثقدل ا نس) جمملأ()139م والحظات
الورا ام.رتك  8ارابفااا ماادل اموالداد آلىء سا امراهقا  ،وماادل اإلصااب ى ماراا امنقولا
()140
انس ااداً ب ااني ف ا ا ال .ااباب وام اااوري م وأوص اات الوراا ا ام .اارتك  8سن ابع ااور ندوديلن اادا هنةا ااً
اسرتاابدةداً ومتزامالً عل اللادد الوطين إداء التثقدل ا نس) وبناء الاالاامل()141م
 -75واالاات الورا ا ام.اارتك  5بضاارور إلغاااء اارمي اإلاهاااا وإعحتااه كااأي صدم ا ص ا د
أصرى مارتي ةا()142م وادمت الورا ام.رتك  12ابوصد اثل ()143م
 -76وأعربت امنظما الدولدا للت االل ما أاا الادفاا عا حقاوق اإلنساان عا القلاس إداء
"م.روا اانون اإلهناء االصتداري لل دا " الذي ااتاد اراءابه ا وىل عا )144(2017م

ا س التالدم

()145

 -77وأشااارمل الورا ا ام.اارتك  15إىل أن مااادالمل التنماار مرابفا ا مقارن ا ً ىلبلاادان ا صاارىم
ولزا مدرس ا عملداسااا اخلاص ا مزاف ا التنماار ،وهااو أماار يساام ىااااء إااراءامل ابتناسااب مااع
جمتماامل مدرسد بادنها لزنه اد ياؤوي إىل عاد اابسااق()146م وأوصات الوراا ام.ارتك  16سن
ابضع ندوديلندا سداسامل شامل مزاف التنمر عل أساع التواه ا نس) ل.اخص ماا أو هويتاه
ا نسد أو ابابري ا نس) أو صلائله ا نسد ()147م
 -78وأفاااو ا لااس اماااين ىماااااني أن الاديااد ما ا شااخا اماااااني مااا دالاوا ناادون صاااوب
أو است ال الوصول إىل التالدم اإللملام) ر م واوو حس وااب اإلنفاء التالادم()148م وياؤثر
ءلحم عل ادرسم عل الوصول إىل التالدم الاايل أو الامال ا دي ()149م
 -79وأوصاات الورا ا ام.اارتك  18سن ابلتاامل ندوديلناادا مرااا ا مجدااع الت .ارياامل والسداسااامل
التالدمد وون أتصري لضمان ابوفري التالدم ال.ام مدع العالب()150م
 -80وءكاارمل الورا ا ام.اارتك  4أن الفتدااان والراااال مرتاااااون مجدااع مسااتوايمل التالاادمم
وكان الفتدان متقدمون التالدم عرخيدااً لزا أواء الفتداامل بادأ يت سا حاب أصاب أفضا ما
الفتدان أوائ عا )151(1985م
 -٤حقوق أشخاص حمددي أو فحلامل حمددة

النساء

()152

 -81أشا ااارمل الورا ا ا ام.ا اارتك  5إىل أن ام ا ارأ حققا اات مزاسا ااب متواضا ااا للغاي ا ا ابا ااويل
امناص ااب القداويا ا القع اااا اخل ااا وإىل النس ااب ام ويا ا امنخفضا ا للم ااديرامل ما ا ب ااني م اادراء
أكرب  100شرك م حد القدم السواد م بني ال.ركامل امدرا بورص ندوديلندا()153م
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 -82وفدما يتالس ىلتوصادامل امتالقا مزاف ا الانال ضاد امارأ ( ،)154نوهات منظما الافاو
الدولد ا بااادو م ا امباااورامل عل ا مسااتوى السداسااامل وامسااتوايمل امؤسسااد والت .ارياد  ،مااا ءلااحم
إصااال اااانون مزاف ا الاناال امناامليل عااا )155(2017م وأشااارمل الورا ا ام.اارتك  5إىل أن
الانال ضاد امارأ ال ياملال ملادر الاس كبااري ،مالحظا أن ال.ارط ابقضاا)  41امائا ما واتهااا
عل التلدي للانل ا سري()156م ونساء اماوري ثل ثادالً دائاداً إحلااءامل الانال امنامليل()157م
وال ياملال اإلباال عا حااالمل الانال ا نسا) ضاادفاً مناذ دما طويا إءا ال ابُبلَّا ال.ارط إال مااا
يقاادر حب اوايل  9امائ ا م ا حاااالمل االعتااداء ا نساا) ،إىل اانااب اخنفاااا مااادالمل اإلوان ا ()158م
والحظ اات الورا ا ام .اارتك  12أيض ااً أن النس اااء امااا ااامل أكث اار عرض ا ب ااثالخ م ارامل لالعت ااداء
ا نس) وا سدي()159م والحظت منظم الافو الدولدا أناه حاب عاا  2018كاان ما اللااب
ابقدمي صور وادق وحديث ع الانل ا نساين بسبب جمموعا متنوعا ما الاواما  ،ماا ءلاحم
نقص البداصمل ،والنقص الزبري كفاي اإلبال  ،والتغدريامل كدفد مجع ال.رط للبداصمل()160م
 -83وأوصاات الورا ا ام.اارتك  9سن ابلتاامل ندوديلناادا بوضااع صعااه وي ا للقعاااا امتخلااص
ىلتلاادي للاناال (الاناال الاااائل) والاناال ا نساا)) عل ا أن يزااون التموي ا كافد ااً لتااوفري مجدااع
اخلا اادمامل القائم ا ا وون اسا ااتخدا متعا ااوعني()161م وأوصا اات منظم ا ا الافا ااو الدولد ا ا سن ابضا ااع
ندوديالندا اسرتاابدةد م.رتك بني ا حملاب ب.أن الانال الااائل) والانال ا نسا) ابلتامل ةاا مجداع
ا حملاب السداسد وابنفذها ا زومامل امتاااب ()162م
 -84وأشا ااارمل الورا ا ا ام.ا اارتك  5إىل واا ااوب با ااذل اممليا ااد م ا ا ا ها ااوو لا اادعم النسا اااء م ا ا
ا تما ااامل اإلثندا ا وامه اااار موااها ا ع اادو ما ا اممارس ااامل بدنه ااا ال ااملوال القس ااري ،واب .ااويه
ا عضاء التناسلد لإلصخ ،والانل القائم عل اعتبارامل ال.ري()163م

ا طفال

()164

 -85وأشاارمل الوراا ام.ارتك  15إىل الرتكدامل امتملايااد علا ا طفاال مناذ عااا  ،2013ال سدما
ا طفااال الااذي ينظاار إلاادهم عل ا أهناام عرض ا لالعتااداء أو اإليااذاء أو الفقاار()165م وال اب املال الف اوارق
والتمدداامل ما القضااااي اهلاما  ،ال ساادما ىلنسااب طفااال اماااوري ،وأطفااال الباساافدزا وا طفااال ءوي
اإلعاا ()166م وأوصت الورا ام.رتك  15سن ابضم ندوديلندا استناو اسارتاابدةد رفاهدا العفا إىل
حقااوق العف ا ومااهااد وايتاااة) ،وابعويرهااا ىلتااااون الوثدااس مااع أطفااال وأساار وجمتماااامل ال اواصو
وهابو وإيوي()167م
 -86وأشااارمل الورا ا ام.اارتك  15إىل حرمااان عاادو كبااري ومتملايااد م ا ا طفااال م ا الرعاي ا
واص ا أساارهمم والحظاات أن عاادو اماااوري بداانهم ااري متناسااب ،مااا يؤكااد أن أكثاار م ا نلاال
ا طفااال الرضااع ال اذي أُصااذوا م ا أمهاااسم عااا  2017كااانوا م ا اماااوري()168م أوصاات الورا ا
ام.رتك  15سن ابقد ندوديلندا صدمامل وعم فاال ومناسب ثقافداً ل سر ،ال سدما أسر امااوري
الاواصو()169م وأوصاات الوراا ام.اارتك  9سن ابقلا ندوديلناادا عاادو ا طفااال اماااوري مؤسسااامل
الرعاي ا زومد ع طريس ابقدمي الدعم امسبس سرهم()170م
 -87والحظ اات الوراا ا ام .اارتك  15أن اللةنا ا املزدا ا اماندا ا ىلنظ اار اإلس اااءامل التارخيدا ا
مؤسسااامل الرعاي ا ا زومد ا اسااتثنت اإلساااء امؤسسااامل الديند ا  ،مااا مل ابز ا ا زوم ا هاا) الاايت
أمرمل بنق مسؤولد ا طفاال إىل امؤسسا الديندا  ،وأن ا طفاال اماووعني حالدااً مؤسساامل الرعايا
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ا زومدا حيتااااون إىل محايا فوريا ()171م وأعاارب مزتااب كااوبر لالست.ااارامل القانوندا عا القلااس
ما أن اإلطااار الااملمين للت قداس ،الااذي يغعاا) فقااه اإلسااءامل الاايت ابااارا هلاا ما كااانوا مؤسسااامل
الرعاي ا ا الفا اارت م ا ا  1كا ااانون الثاين/ينا اااير  1950إىل  31كا ااانون ا ول/ويسا اامرب ُ 1999حا اادو
ب.ز اباسف)()172م
 -88وأوص اات الورا ا ا ام .اارتك  15سن ابب اادأ ندوديلن اادا ىست ل ااال اس ااتخدا الان اال وس ااوء
()173
اماامل مؤسسامل الرعاي ا زومد عل الفور ،ما ءلحم استخدا القدوو واالحتةاد
وأن ابضم زاني كا طفا ماووا مؤسساامل الرعايا ا زومدا ما ابقادمي ال.ازاوى وابضام
ماا هذ ال.زاوى()174م
 -89وأعربت الورا ام.رتك  7ع القلس إداء استمرار عد واوو نظاا شاام ماع بدااصمل
ملاانف ع ا ا اااالمل الاايت يغعدهااا الربوابوكااول االصتداااري الابفااد ا حقااوق العف ا  ،ال ساادما بدااع
ا طف ا اال واس ااتغالل ا طف ااال البغ اااءم وا ااد أع اااق ءل ااحم ،ب .ااز صع ااري ،إمزاند ا ا ابزدد اال
االسرتاابدةدامل الفاال والقدر عل مراابتها()175م

ا شخا ءوو اإلعاا

()176

 -90وأشااارمل الورا ا ام.اارتك  18إىل أن ندوديلناادا ابلاات  7ابوصاادامل ابتالااس ىإلعاا ا أثناااء
االستاراا الدوري السابس والتملمت با  17إاراءً لتنفدذها()177م وأشارمل الورا ام.رتك  18إىل
اسااتمرار الفةاوامل ر اام التقااد مجااع البداااصمل ءامل اللاال ىإلعااا ()178م وءكاارمل يلدا الرصااد
امسااتقل الابفااد ا حقااوق ا شااخا ءوي اإلعاا ا أن الفة اوامل حاادثت مجدااع القضااااي ءامل
ا ولوي ىلنسب للماااني وابفاامت بسبب عد وضاع املااا الااما واخلاصا اباريفااً مقباوالً ما
ا مدع لا "اإلعاا "()179م
 -91وأفاو ا لس اماين ىماااني سن اانون رعاي امااااني لااا  1975ااد أُبعا إىل حاد كباري
مع مرور الوات ،ما أوى إىل عد اابساق ماايري الوصول()180م وأشارمل الورا ام.ارتك  18إىل
أن اماااااني اسااتمروا اإلبااال ع ا ا اااالمل الرئدسااد الاايت ال اب املال فدهااا إمزاند ا الوصااول منادم ا
وع عد االمتثال امتزافئ للماايري العوعد إلمزاند الوصول()181م
 -92وأفاو ا لس اماين ىماااني سن م امل أن ابلتمل ا زوم ىلام مع ا شخا ءوي
اإلعااامل جمال التالم ومع امنظماامل الايت اثلهم للمضا) اادماً حناو ابنفداذ ارساامل الادعم
اااء القرار واالبتااو ع ارس الوصاي جمال الرعاي ()182م

ا الدامل وال.اوب ا صلد

()183

 -93وأشارمل يلد الرصد امستقل الندوديلندي إىل أنه ال ابواد حب اآلن صعا أو اسارتاابدةد
شامل لتنفدذ إعالن ا مام امت اد ب.اأن حقاوق ال.ااوب ا صالد  ،ماا يااين وااوو ثغارامل كباري
فدما يتالس ى قوق ا ساسد لتقرير املري وام.ارك فده()184م
 -94وأشار اللندوق االست ماين لدعم حقوق ال.اوب ا صلد ندوديلندا إىل أن ا زوم
ه اا) ال اايت حت اادو سداس ااامل وعملد ااامل ابس ااوايمل امااه اادامل ىلزام ا ()185م وأوص اات يلد ا الرص ااد
امسااتقل الندوديلنديا سن ابتوصا ندوديلناادا إىل اابفاااق مااع اماااوري علا عملدا أكثاار عاادالً لتسااوي
امعالبامل امقدم مواب امااهد واليت تث للماايري الدولد قوق اإلنسان()186م
GE.18-19555
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 -95وءكارمل يلدا الرصااد امسااتقل الندوديلنديا أن ام.ااارك ا ديا عملدا صاانع القارار لدساات
حقدقد م ومل سد ام.اورامل وام.ارك االلتملامامل مواب مااهاد وايتااة) أو مااايري إعاالن ا مام
امت د ب.أن حقوق ال.اوب ا صل فدما يتلس ىموافق ا ر امسبق ع علم()187م
 -96والح ا لس التنفداذي ادامل وايتاهاا ال.ازاوى ب.اأن فااطر أعماال ال.اركامل علا
البد ا ال اايت ابااؤوي إىل اب اادمريها()188م وءك اارمل الورا ا ام .اارتك  10أن اااانون امن اااطس االاتل اااوي
اخلالل انتهحم حقوق اإلنسان (للسزان ا صلدني الذي ميلزون حقوااً ا را) ،صاص ً
اموافقا ا اار امساابق عا علاام ،م.ااري إىل عااد واااوو ابقددمااامل أثاار فاالا وعااد ابقاساام امنااافعم
وأعربت الورا ام.رتك  10ع القلاس ب.از صاا إداء حلاول إحادى ال.اركامل علا موافقا
حبري الستخرال رمال ا ديد م امنعق االاتلاوي اخلالل م وينتظر هذا القرار نتدةا اسات ناي
أما احملزم الالدا()189م
 -97وأاثرمل ا موعا ا الدولدا ا للتض ااام م ااع ش اااب س اااموا ندوديلن اادا اض ااد رف ااق م اان
ا نسااد للساااموا امولااووي بااني عااام)  1924و 1948مواااب اااانون ا نسااد (ساااموا الغربد ا )
لاا )190(1982م

امهاارون والالا ون وملتمسو اللةوء

()191

 -98وأبلغ اات الورا ا ام .اارتك  17ع ا اس ااتمرار ال.ا اوا إداء اس ااتغالل الام ااال امه ااااري م
وأشاارمل ا زوما إىل وعمهااا لإلااراءامل الرامدا إىل القضااء علا اسااتغالل الامااال ،بسااب منهااا
دايو اموارو واموظفني مفت.د الام م وماع ءلاحم ،ا حااا إىل مملياد ما اإلااراءامل ،ماا
ءلااحم مراااا سداسااامل وأنظما اهلةاار إلدالا ا اواامل أمااا الامااال امهااااري الااذي يبلغااون عا
انتهاكامل قواهم()192م
 -99وأوصاات الورا ا ام.اارتك  16بتا اادي اااانون اهلةاار لا ااا  ،2009لتمديااد والي ا ن ا
حقوق اإلنسان حبد ميزنها ابلق) ال.زاوى امتالق ىنتهاكامل حقوق اإلنسان امتالق بقوانني
وسداسامل و ارسامل()193م
 -100وءكرمل الورا ام.رتك  13أن القانون امادل لقانون اهلادر (الوصاول ا مااع) عاداو
كبااري ما الالا ااني) لاااا  2013أوصا ابغ اريامل اذري ا حبة ا "اباملياامل ااادر ندوديلناادا عل ا روا
سري ااب ا ش ااخا إىل ندوديلن اادام ووض ااع الق ااانون اباريفا ااً ل "الوص ااول ا م اااع) ل ا ا  30شخلا ااً"
وفاارا عل ا هااذ ا موع ا االحتةاااد اإللملاماا) ،وابقددااداً إلمزاند ا امرااا ا القضااائد وا ااد م ا
حقااوق مل ا ا ساار ()194م وءكاارمل ا مادا القانوندا الندوديلنديا أهنااا اباتاارب القااانون ااري متسااس
مع شرع ا قوق()195م
 -101وال ابملال منظم الافو الدولد اب.ار ىلقلاس إداء انتهاكاامل حقاوق طااليب اللةاوء ،ماا
ءلااحم احتةاااد باااق ملتمساا) اللةااوء إىل اانااب امااووعني ا اابس االحتداااط) ،وإداء أماانهم
ورفاههم ،ومد احتةادهم()196م
 -102وءكاارمل الوراا ام.اارتك  13أن ندوديلناادا أبرماات عااا  2013ابرابدبااً مااع بلااد اثلا يادااد
موابااه ابااوطني  150الا ااً كا ساان لزا هااذا الرتابدااب حياار طاااليب اللةااوء ما حقهاام طلااب
ا ماي هذا البلد()197م
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For the relevant recommendations, see A/HRC/26/3, paras.128.1-128.28, 128.46-128.47, 128.101128.102, 128.104, 128.146.
JS1, para.12, JS11, para.7.8.2, JS13, para.4.
JS17, p.9.
JS11, para. 7.8.2.
ICAN, p.1.
For the relevant recommendations, see A/HRC/26/3, paras. 128.27-128.36, 128.42-128.47.
JS13, para.5.
JS13, para.7.
NZLS para.3.
NZLS, para.6.
NZLS, para.8.
AirTrust, p.1. See also AIMM, paras.6-8, p.3.
JS13, paras.12-14.
JS13, paras. 20-21.
JS14, para.6.
JS14, p.3.
CGNK, p.4.
AI, p.1.
JS13, para.24.
For the relevant recommendations, see A/HRC/26/3, paras. paras. 128.62, 128.68–128.81 and
128.147–128.151.
JS9, p.7.
For the relevant recommendations, see A/HRC/26/3, paras. 128.48-128.53
EC, p.1.
EC, p.3.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.155.
JS13, para. 48.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.82-128.84, 128.132.
AI, p.6.
JS14, para.23.
Chief Ombudsman, para.5.
JS14, para.31-32. See also AI, p.6, JS13, para.33.
CL, para.31.
Chief Ombudsman, para.9.
Chief Ombudsman, para.15.
AI, p.8. See also IMM paras. 22-27.
JS14, para.33.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.56, 128.64, 128.81-128.84, 128.133.
CL, para. 25.
DPA, p.6.
JS5, para.33. See also JS9, p. 4, JS13, para.68.
JS4, para.51.See also, JS13, para. 69.
JS6, para.11.
AI, pp. 5-6, AirTrust, pp.1-2, JCNZ, pp.1-2, JS5, paras. 31-34, JS9, p.4, JS13, paras. 36-37, JS14,
paras. 17-22.
AI, p. 5. See also JS14, para.17.
AirTrust, p.1.
JS5, para.31.
JS13, para.37. See also AI, p.8.
JS14 p.5.
JCNZ, p.1
AI.p.6.
JS15, p.8.
AI.p.6. JS13, para.28, JS14, para.29,JS15, p.8.
JS14, para.25.
JS14, para.26.
AI, p.8.
JS15, p.9. See also JS13. para.29.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.145.

GE.18-19555

A/HRC/WG.6/32/NZL/3
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

GE.18-19555

NZAHR, p.4.
JS2, para.71,
JS13, paras. 30 and 32.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.34, 128.154.
PI, para.5.
PI, paras.6, 9 and 11.
AccessNow para. 12.
PI, paras. 12 and 29.
AccessNow para. 19.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.36, 128.39, 128.69, 128.95-128.99.
JS17, p. 4.
JS11, paras. 2.1, 2.4-2.5
JS17, p. 6. See also JS11, para.2.3.
JS11, para. 4.6.
JS11, para. 4.8.2.
JS11, para.5.2.
JS17, p. 7.
DPA, p.5. See also IMM paras. 17-21.
IMM p.6.
JS18, p.10.
JS11, paras. 6.1 and .6.6.1 and JS5 paras. 9 and 11.
JS11, paras. 7.1, 7.5-7.6.
JS5, para.8.
JS12, p. 5.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.61, 128.138.
JS11, para. 5.6.
JS11, 5.8.2.
JS17, p.8.See also JS15, p.12.
JS17, p.9.
JS17, p.9.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.51-128.53, 128.55, 128.57-128.63,
128.66128.67, 128.70, 128, 135.
OCC, para.2.
S7, paras.5, 22 and p. 7, JS11, paras. 11.1-11.4, JS13, paras. 72-73, 82-83, JS15, p.13, OCC, paras.16-18
JS11, para5.1.
OCC, para.16.
JS7, para.5.
JS15, p.13. See also IMM, para.5, OCC, para.17.
IMM, p.3.
JS11, para. 11.4.1. See also OCC, para.18.
OCC, p.5. See also JS13, para. 81.
JS13, paras. 82-83. See also OCC, para.19. JS15, p.13.
OCC, p.5.
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JS3, p.1.
JS13, para. 94.
JS15, p.13.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.64, 128.69, 128.136-128.137.
JS15, p.7.
OCC, para. 25.
JS5, para.36.
JS18, p.11. See also JS15, p.14, OCC, paras. 23-24.
DPA, p.7.
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ITANZ, p.4. See also JS16, para.25.
JS8, para. 11.
JS8, paras. 13 and 15.
JS8, para. 36.
JS5, para.38.
JS12, pp.8-9.
ADF International, para.12.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.36, 128.64, 128.69, 128.139-128.141,
128.143.
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JS15, p.7. See also JS7, para. 22, JS16, paras. 27-28.
JS16, para. 32. See also JS5, para.23.
DPA, p.4. See also JS18, p.11, IMM, p.5.
DPA, p.5.
JS18, p.11.
JS3, para.22.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.39, 128.69-128.70, 128.91-128.99, 128.106-128.112, 128.114-128.122, 128.125-128.127, 128.129-128.130.
JS5, para.14. See also JS12, paras. 3.2.2-3.2.3.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paragraphs 128.95 (Ireland), 128.106 (Romania),
128.107, (France), 128.108 (Switzerland), 128.109 (United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland), 128.110 (Chile), 128.111 (Congo), 128.112 (Germany), 128.114 (Italy), 128.115 (Namibia),
128.116 (Greece), 128.117 (Cyprus), 128.118 (Slovakia), 128.119 (Spain), 128.120 (Czech Republic),
128.121(Australia), 128.122 (Botswana), 128.125 (Republic of Moldova), 128.126 (Iran), 128.127
(Hungary), 128.129 (Italy), 128.130 (Paraguay).
AI, pp.1-2.
JS5, para.21.See also JS9, p.8.
JS5, para.22.
JS5, para.26.
JS12, para.2.1.6.
AI, p.4.
JS9, p.2.
AI, p.8. See also JS13, para.67.
JS5, para.28.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.44, 128.54-128.64, 128.66-128.67,
128.69-128.70, 128.106-128.109, 128.111-128.115, 128.122-128.124, 128.128-128-130, 128.138,
128.143.
JS 15, p. 3.
JS15, p.4.
JS15, p.4
JS15, p.10.
JS15, p.11.
JS9, p. 2.
JS15. P.7.
CL, para.20.
JS15, p.8.
JS15, p.11.
JS7,para.12.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.52, 128.67, 128.95, 128.105, 128.136.
JS18, p.3.
JS18, p.5.
IMM, para.7.
DPA, p.5.
JS18, p.7.
DPA, p.5.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.36-128.38, 128.63-128.67, 128.69,
128.73-128.90, 128.95, 128.101, 128.126-128-127, 128.137, 128.143-128.144.
AIMM, para.31.
AirTrust, p.1.
AIMM, p.8.
AIMM, para.13.
WEGC, p.4.
JS10, pp.2-3. See also AIMM, paras. 19-20.
SSIGGNZ, p.5.
For relevant recommendations see A/HRC/26/3, paras. 128.69, 128.101 and 128.146–128.153.
JS17, p.8.
JS16, paras. 48-49.
JS13, para. 49.
NZLS, para. 25.
AI, p.4. See also JS13, para. 52.

JS13, paras. 63-64.
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