
اجلمعيـة العامـة
  A  األمم املتحدة

 

 

 

(A)     GE.09-13927    070709    070709 

  حقوق اإلنسانجملس 
  الثانية عشرةالدورة 

   من جدول األعمال٦البند 

  االستعراض الدوري الشامل
  *الدوري الشامل تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض

  نيوزيلندا

                                                      

  .وُيعمَّم مرفق هذا التقرير بالصيغة اليت ورد هبا. A/HRC/WG.6/5/L.7وثيقة حتمل الرمز سبق أن صدر يف   *

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/12/8 
4 June 2009 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/12/8 
Page 2 

 

  احملتويات
  الصفحة  راتـقالف  

  ٣  ٤- ١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة

  ٣  ٨٠- ٥  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً 

  ٣  ٢٤- ٥  . . . . . . . . . . . . . . عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -  ألف
  ٦  ٨٠- ٢٥  . . . . . . . . . . . . . . . احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  - باء 

  ١٧  ٨٢- ٨١  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً 

  رفقامل

  ٢٢  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . دـتشكيلة الوف



A/HRC/12/8 
Page 3 

  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقوق اإلنـسان                 - ١
وأجري استعراض  . ٢٠٠٩مايو  / أيار ١٥ إىل   ٤، دورته اخلامسة يف الفترة من       ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨املؤرخ  

وترأس وفد نيوزيلندا صاحب السعادة سيمون باور، . ٢٠٠٩مايو / أيار٧نيوزيلندا يف اجللسة السابعة املعقودة يف 
، اعتمد الفريق العامل ٢٠٠٩مايو / أيار١١ويف اجللسة احلادية عشرة للفريق املعقودة يف . وزير العدل يف نيوزيلندا

  .هذا التقرير املتعلق بنيوزيلندا

 ٨ اإلنـسان، يف     ومن أجل تيسري استعراض حالة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا، اختار جملـس حقـوق               - ٢
  .إيطاليا، وموريشيوس، والفلبني: من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية( ، جمموعة مقررين٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

، صدرت الوثائق التالية من أجل استعراض حالة حقوق اإلنسان          ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ووفقاً للفقرة     - ٣
  :يف نيوزيلندا

  ؛)A/HRC/WG.6/5/NZL/1) (أ(١٥فقاً للفقرة عرض خطي مقدم و/تقرير وطين  )أ(  
) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  

(A/HRC/WG.6/5/NZL/2)؛  
  ؛(A/HRC/WG.6/5/NZL/3)) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة   )ج(  

 ريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعـدهتا سـلفاً األرجنـتني، وأملانيـا،         وأحيلت إىل نيوزيلندا، عن ط      - ٤
وميكن االضطالع  . والدامنرك، والسويد، واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، وهنغاريا، وهولندا         

  .على هذه األسئلة من خالل املوقع الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  وجز مداوالت عملية االستعراض م- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض–ألف 

عرض صاحب السعادة السيد سيمون باور، وزير العدل، التقرير الوطين وأشار إىل أن نيوزيلندا دميقراطية   - ٥
التزاماهتـا   إلنسان، وال سـيما     صغرية متنوعة يف احمليط اهلادئ دأبت دائماً على الوفاء بالتزاماهتا املتعلقة حبقوق ا             

   .باملساواة يف احلقوق والفرص بالنسبة للجميع

 يف املائة من    ١٥ ال يتجزأ من اهلوية الوطنية وميثّل حوايل         اً األصلي، جزء   املاوري وأضاف قائالً إن شعب     - ٦
بنسبهم   هلم روا االعتراف واملاوري شعب متنوعة والءاته السياسية والقبلية وبإمكان أفراده أن خيتا         . نسبة السكان  

   .املاوري عرب عملية لتحديد اهلوية الذاتية
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 يف نيوزيلندا منصوص عليـه يف معاهـدة         ني األصلي السكانوأبرز الوفد أن جزءاً كبرياً جداً من حقوق           - ٧
وال تزال  . كومة والتاج أو احل   السكان األصليني وتعّد هذه املعاهدة اتفاقاً فريداً بني       . ١٨٤٠ عام   املربمةي  غوايتان 
ومنذ عام  . املعاهدة من بني الوثائق الدستورية األساسية وتشكل أساساً الستمرار الشراكة بني املاوري واحلكومة             
ذلك أن سبعة مقاعد خمصصة لشعب املاوري .  والشعب املاوري يتمتع بتمثيل متواصل يف برملان نيوزيلندا    ١٨٦٧  
   .ن ينتسبون إىل املاوريويوجد حالياً عشرون عضواً يف الربملا 

ازدياد الربملان  وهو ما أدى إىليف االنتخابات الوطنية، " للتمثيل النسيب املختلط"واعتمدت نيوزلندا نظاماً   - ٨
   .وأعضاء شباب  عدد النساء األعضاء يف الربملان، ووجود طائفة من اهلويات اإلثنية ازديادمبا يف ذلك تنوعاً ومتثيالً 

لندا طرفاً يف مجيع الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان تقريباً وهي من أشد املؤيـدين               وتعّد نيوزي   - ٩
   .للمبادرات اإلنسانية، كما يتضح ذلك على سبيل املثال من دورها القيادي األخري بشأن اتفاقية الذخائر العنقودية 

قام األول من قانون شـرعة احلقـوق        وأضاف الوفد أن احلقوق املدنية والسياسية تستمد محايتها يف امل           - ١٠
 من قوانني احلكومـة وسياسـاهتا        احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    تتخذوقانون حقوق اإلنسان، بينما      

   .مايتها وتعزيزهامصدراً حل

ى وأبرزت نيوزيلندا مشاركتها مع جلنة حقوق اإلنسان النيوزيلندية واملنظمات غري احلكومية، كما يتجل              - ١١
   . الشاملوريالستعراض الداليت جرى يف إطارها ا والتشاورية املفتوحةذلك من خالل العملية  

تدعو   املاوري مكانة فريدة يف اجملتمع، أفبينما يتبّو. وأشارت نيوزيلندا إىل التحّديات اليت ال تزال تواجهها  - ١٢
. وايتانغي تسوية املنصوص عليها يف معاهدة الملية واحلكومة ملتزمة باملضي قدماً يف ع. احلاجة إىل إجراء حتسينات

   .٢٠١٤ املعاهدة حبلول عام  هذهوترمي احلكومة إىل حتقيق تسوية عادلة ودائمة للمطالبات التارخيية مبوجب

فقـد  .  على قدر كبري من النقاش يف نيوزيلندا٢٠٠٤وشّجع قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام     - ١٣
نة القضاء على التمييز العنصري واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية              جل  كل من  أعرب 

ودخلت احلكومة اجلديدة يف .  عن قلقهما لكون القانون حيّد من احلقوق العرفية لشعب املاوريللسكان األصليني
 وزارياً كجزء من اجلهاز التنفيذي      رمسي مع حزب املاوري، ينص على تقلّد زعيمي حزب املاوري منصباً           اتفاقٍ  
 فريق وزاري مستقل ئوباإلضافة إىل ذلك، أنش   .  الربنامج التشريعي احلكومي   طيلةاستشارة حزب املاوري     وعلى  

 ومن املقرر أن يقدم الفريق تقريره       ٢٠٠٤للخرباء من أجل استعراض قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام            
   .٢٠٠٩يونيه /العام بنهاية حزيرانالكتايب إىل املّدعي  

ورغم التحسينات االجتماعية واالقتصادية األخرية، ال تزال الفوارق قائمة بالنسبة لشعب املاوري يف جمال   - ١٤
وتوجد احلكومة بصدد البحث عن حلٍ هلذه       . التعليم والصحة والعمل وإحصاءات اجلرمية وعلى مستوى الدخل        
اصة اخلعمل  ال، وخطط   ٢٠٠٩قمة االقتصادي لشعب املاوري لعام      مؤمتر ال  من قبيل    الفوارق عرب اختاذ مبادرات    
املاوري  وتعّد لغة   . املاوري واملبادئ التوجيهية اليت أطلقت مؤخراً بشأن املناهج الدراسية لشعب املاوري          صحة  ب 

   .نيوزيلندا إىل جانب االنكليزية ولغة اإلشارة النيوزيلنديةيف لغة رمسية 
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 ا رأت أن، مل تؤيد احلكومة السابقة إعالن األمم املتحدة اخلاص حبقوق الشعوب األصلية ألهن٢٠٠٧ ويف  - ١٥
وأشـار رئـيس الـوزراء      . أحكام اإلعالن غري متسقٍ مع الترتيبات القانونية والدستورية لنيوزيلنـدا          بعضاً من   

اإلعالن شريطة أن يكون باستطاعة نيوزيلندا أنه يوّد أن يرى نيوزيلندا متضي قدماً من أجل دعم            النيوزيلندي إىل   
وقد وضع هذا اإلطار يف . ني األصليالسكانالفريد واملتطور الذي وضعته حلل القضايا املتعلقة حبقوق  محاية اإلطار 

   .الترتيبات القانونية والعمليات الدميقراطية احلالية لنيوزيلندا سياق 

ن أجل رعاية أضعف فئاهتا، ال سيما أولئك الذين ال يستطيعون           وب م ؤوأشارت نيوزيلندا إىل عملها الد      - ١٦
اليت تقدمها عرب النظام    وأشارت نيوزيلندا أيضاً إىل املساعدة      . إجياد عمل، أو املرضى أو غري القادرين على العمل         

   .أطفال  إىل األسر اليت هلا الضرييب

   .ها املتعلقة باملعونة والتنمية على الصعيد الدويلوذكرت نيوزيلندا أن حقوق اإلنسان مسة أساسية يف براجم  - ١٧

.  باحترام مجيع التزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان رغم األزمة العاملية االقتـصادية            متعهدةوتظل نيوزيلندا     - ١٨
 الذي عقده رئيس الـوزراء يف        الوظائف وعقب مؤمتر قمة  . وجيري حالياً تنفيذ خطة اقتصادية من ثالث سنوات        

  .الوظائف والنمو إىل مساعدة املتضررين من الكساد االقتصادياملتعلقة ب، تسعى خطة احلكومة ٢٠٠٩أوائل 

 نيوزيلندا إىل أن النساء تقلّدن يف السنوات األخرية مناصب دستورية عليا وأهنا أول بلد يعطي                توأشار  - ١٩
وبفضل إطار قانوين . والوظائف املهنيةالعايل ويعّد متثيل النساء جيداً يف جمال برامج التعليم . النساء حق التصويت 
غري أن املزيد من العمل ينبغي القيام       . وسياسيايت متطور، تضمن مساواة النساء يف احلقوق يف مجيع جماالت احلياة           
   . عدد النساء اللوايت يتقلّدن مناصب عليا ومناصب قيادية يف القطاعني العام واخلاصزيادةبه من أجل  

 عدد األطفال احملرومني من الفرص وقضايا        إىل الوفدأشار  أبرز الوفد أمهية األطفال بالنسبة للبلد،       وبينما    - ٢٠
الـذي  ) اجلرائم اليت تستهدف األطفالاملتعلقة ب( قانون تعديل األحكام     ومبوجب. االعتداء على األطفال وإمهاهلم    

ويعمـل  . عتداء على األطفال أو إمهـاهلم     باالهم  سبة للكبار الذين ثبتت إدانت    ن األحكام بال  ، سُتشدد مؤخراً سّن  
املسؤولون على جعل األحكام الصادرة بشأن اجلرائم املرتكبة يف حق األطفال مطابقة للعقوبات املنصوص عليها                
   .بالنسبة للجرائم املرتكبة يف حق الكبار 

د ملن هو فوق السادسة عشرة       مجيع الشباب تعليمهم أو تدريبهم، بينما يوج        يواصل وتتوقع نيوزيلندا أن    - ٢١
هجها احلكومة مسألة األعداد الكـبرية مـن        توتتناول سياسة ضمان الشباب اليت تن     . من العمر أيضاً خيار العمل     
   . أي مؤهالتاكتسابالشباب النيوزيلندي الذين ينقطعون عن الدراسة دون  

" دوافع اجلرميـة "ون املاوري بشأن وركّز اجتماع وطين استضافه مؤخراً كل من وزير العدل ووزير شؤ         - ٢٢
أن تكون ضحية للجرمية    إىل  وأشار االجتماع إىل أن الفئات احملرومة أرجح        . على كيفية منع اجلرمية يف نيوزيلندا      

   .واحلكومة ملتزمة بدمج هذه النتائج ضمن هنج سياسايت جديد يرمي إىل احلد من اجلرمية. أو مرات متكررة مرة 

ندا ما قامت به مؤخراً من تصديق على صكوك دولية وذكّرت بدفاعها الشديد عن إلغاء               وذكّرت نيوزيل   - ٢٣
   .عقوبة اإلعدام 
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. وال تصدق نيوزيلندا على معاهدة دولية إالّ عندما يكون القانون اجلاري حالياً ممتثالً ألحكام املعاهدة                - ٢٤
ها وهي ملتزمة بسحب هـذه التحفظـات        ونزعت نيوزيلندا إىل إبداء بضع حتفظات على معاهدات صّدقت علي          
  ميـع متطلباهتـا    تفـي جب  ونيوزيلندا ملتزمة باحلفاظ على سالمة نظام املعاهدات ويسرها أن تبلّغ بأهنا            . تدرجيياً 

   .فيما يتعلق بإعداد تقارير هيئات املعاهدات

    احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

وشكر عدد من هذه الوفود نيوزيلندا علـى تقريرهـا   .  وفداً ٣٦اعلي، أدىل ببيانات    يف أثناء احلوار التف     - ٢٥
. بذهلا والتحّديات اليت تواجهها، والذي يعّد بالتشاور مع اجملتمع املـدين          تالوطين الشامل، الذي أبرز اجلهود اليت        
. لية االستعراض الـدوري الـشامل  وجرت اإلشارة أيضاً إىل استعداد نيوزيلندا إلجراء حوارٍ مفتوح وبّناء عرب آ     
 يف هذا اجملال، وشدّدت على أهنا صّدقت على         احلافلورحبت الوفود بالتزام نيوزيلندا حبقوق اإلنسان وبسجلها         
وأثنت الوفود على نيوزيلندا لدورها اإلجيايب يف جمـال تعزيـز           . معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية األساسية      
لصعيدين اإلقليمي والدويل، مشّددة بوجه خاص على دورها البّناء يف إطار جملـس             ومحاية حقوق اإلنسان على ا     
   .حقوق اإلنسان، وال سيما فيما يتعلق حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

وبينما رحبت اجلزائر بالتصديق على معظم صكوك حقوق اإلنسان الدولية، الحظت أن قوانني نيوزيلندا      - ٢٦
وأوصت باختاذ التدابري املالئمة جلعل القانون الداخلي يف امتثـال تـام            . يز احملظورة ال تشمل مجيع أسباب التمي     
وذكرت اجلزائر اإلشارات الواردة يف التقرير الوطين إىل        . ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية       
وأوصت بأن تتخذ نيوزيلندا . ريأحداث التعصب الديين وإىل كون عدد كبري من الشكاوى يتعلق بالتمييز العنص         
  خطوات أخرى من أجل القضاء على مجيع ما تبقى من أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانـب                  

يتصل بذلك من تعصب، وشجعتها على تأييد الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربان هبدف اعتمادها                وما  
ستراتيجية املتعلقة باملهاجرين اجلدد والرامية إىل تيسري إدمـاجهم يف اجملتمـع            وأشارت اجلزائر إىل اال   . باإلمجاع 
وأوصت بتعزيز هذه االستراتيجية من خالل النظر يف إمكانية التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع                 
أجل محاية شـعب املـاوري،      وأشارت اجلزائر بارتياح إىل اجلهود املبذولة من        . العمال املهاجرين وأفراد أسرهم    
   .وحتقيق املساواة بني اجلنسني ومحاية األطفال 

وأثنت اهلند على االجنازات اليت حتققت يف جمال النهوض حبقوق املرأة وأيدت مبادرات نيوزيلندا بـشأن            - ٢٧
مسـي املقـدم إىل     ورحبت باالعتذار الر  . عملية املصاحلة والتوافق مع خمتلف اجلماعات األصلية واإلثنية يف البلد          
وأشارت إىل إنـشاء    . متييز عرب التاريخ  ما حاق هبم من      على   ٢٠٠٢ من أصل صيين عام       املنحدرين النيوزيلنديني 

ومعاهدة وايتانغي، وإىل املالحظات اإلجيابية اليت أبدهتا اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجلنة القضاء  حمكمة وايتانغي 
بيد أن دواعي قلـق أثـريت يف   . سامهة يف حقوق اإلنسان اخلاصة بشعب املاوري   العنصري بشأن امل   على التمييز   

بشأن مواطن الضعف الدستوري املتعلقة حبقوق شعب املاوري ومعاهدة وايتانغي، وكذا استمرار             التقرير الوطين   
الـصحة ونظـام    الشعب املاوري وغري املاوري فيما يتعلق بالتعليم، والعمل، والدخل، والسكن، و           الفوارق بني   

 من أجل النظر    ٢٠١٠وبينما أشارت اهلند إىل أن نيوزيلندا طمأنت بأن فريقاً سينشأ حبلول عام              . العدالة اجلنائية 
الدستورية، طلبت اهلند معلومات بشأن عدد املطالبات اليت سّويت والطلبات املعلّقة املعروضة أمام  يف هذه القضايا 
   .ذا كانت هذه التسويات ملزمة للحكومةوتساءلت عّما إ حمكمة وايتانغي 
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ورحبت النرويج بالتقدم الكبري احملرز يف جمال حقوق املاوري وبتعزيز الشراكة بني املاوري واحلكومة من      - ٢٨
 بشأن عدم   ٢٠٠٧ىل مالحظة أبدهتا جلنة القضاء على التمييز العنصري عام          إويف معرض اإلشارة    . باب األولوية  
غي جزءاً رمسياً من القانون الداخلي، أوصت النرويج بأن تواصل نيوزيلندا مناقشة عامة بشأن            كون معاهدة وايتان   
وأوصت أيضاً بأن تنظر نيوزيلنـدا يف       . وضع معاهدة وايتانغي، هبدف إمكانية ترسيخها بصفتها معياراً دستورياً         
صلية والقبلية يف البلدان املستقلة وبتنفيذ  املتعلقة بالشعوب األ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  
 بالتقدم احملرز فيمـا يتعلـق       وأقرتوأثنت النرويج على املبادرات الرامية إىل حتسني حقوق املرأة          . هذه االتفاقية  
ة يقيادناصب ال امليف   اً ناقص الزيالنساء ال   متثيل  بيد أن   . مبشاركة املرأة يف سوق العمل، ويف احلياة العملية واملهنية         
 العمـل بنظـام   وأوصت النرويج بأن تبدأ نيوزيلندا يف مناقشات بشأن         . احلكومية يف القطاعني العام واخلاص    و 
   .صص للجنسني يف جملس الشركات احملدودة التابعة للقطاع العاماحل 

ن إصالح  جمال حقوق اإلنسان وبقانو   يف  ورحبت هولندا بتغيري نيوزيلندا هنجها الدراسي بشأن التثقيف           - ٢٩
والسياسات   حقوق اإلنسان يف القوانني      معايريوبينما الحظت هولندا أن نيوزيلندا ال تدمج بشكل صريح          . البغاء 

حلقوق اإلنسان  الداخلية، أوصت هولندا بأن تتخذ نيوزيلندا تدابري أخرى من أجل ضمان احلماية الكاملة واملتسقة 
اإلنسان تابعـة    ع مراعاة التوصيات اليت قدمتها عدة هيئات حلقوق         يف القانون الداخلي والسياسات الداخلية، م     

األزمة االقتصادية،  وبعدما اعترفت هولندا بأن نيوزيلندا تعمل جاهدة من أجل معاجلة . لألمم املتحدة يف هذا اجملال
واالجتماعيـة    أوصت هولندا بأن تواصل احلكومة تعزيز إجراءاهتا الرامية إىل ضمان محاية احلقوق االقتـصادية             

 اإلعاقـة،  وذو ن من مناطق احمليط اهلادئ واألشخاص   ولألشخاص احملرومني، ال سيما املاوري، والسكان املنحدر      
نيوزيلندا تدرك قلق    وأشارت إىل أن    . وبإيالء اهتمام خاص هلؤالء األشخاص من أجل دجمهم يف اجملتمع بالكامل          

بانتظام يف املشاورات  لية التشاورية، وأوصت بإشراك اجملتمع املدين بعض اجلهات صاحبة املصلحة فيما يتعلق بالعم
   .املتعلقة مبتابعة توصيات االستعراض الدوري الشامل

وأشارت أن نيوزيلندا مل تؤيد إعالن حقوق . والحظت األرجنتني التقدم احملرز فيما يتعلق مبجتمع املاوري  - ٣٠
واستفـسرت  . ة، ال تزال هناك فوارق بني املاوري وغري املاوري        ورغم وجود برامج اجتماعي   . الشعوب األصلية  
 هذه الفوارق، مع    احلد من األرجنتني عن السياسات اجلاري تنفيذها أو املزمع تطبيقها من قبل نيوزيلندا من أجل               
 وأوصت بأن تنظر نيوزيلندا يف التصديق على اتفاقية منظمة العمـل          . بشكل خاص   على حالة األطفال   التشديد 
وبينما أشارت إىل ازدياد نـسبة      .  وتطبيق املعايري الدولية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية        ١٦٩الدولية رقم    
 يف  وال سـيما النساء يف الربملان، أوصت األرجنتني بأن تنفذ نيوزيلندا سياسات إجيابية لتسريع وزيادة متثيل املرأة   

االتفاقية  ودعت األرجنتني نيوزيلندا إىل النظر يف التوقيع على . صحةاحمللية، واجلهاز القضائي وقطاع ال احلكومات 
. بذلك الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري والتصديق عليها وإىل قبول اختصاص اللجنة املعنية               

مجيـع   ية حقوق   وأوصت األرجنتني بأن تنظر نيوزيلندا يف إمكانية التوقيع والتصديق على االتفاقية الدولية حلما            
األطفال،  العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع              

   .واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية

احلفاظ  للتحديات القائمة يف جمال      حصروأعربت مجهورية كوريا عن تقديرها ملا قامت به نيوزيلندا من             - ٣١
على سالمتها االجتماعية مع ضمان التنوع الثقايف، وإنشاء آليات تتصدى لتلك التحديات بالتعاون الوثيق مـع                 
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متهيد الطريق لكـل    تدرك بشكل واضح أن      نيوزيلندا   أنوالحظت مع التقدير    . مجاعات األقليات واجملتمع املدين    
ية واجتماعية فعالة أمر رئيسي لنجاحها يف التصدي هلذه املهـام           وثقافية باختاذ تدابري اقتصادية وثقاف     مجاعة إثنية   
وأعربت مجهورية كوريا عن أملها يف أن تكون األزمة االقتصادية العاملية احلاليـة فرصـة               . تواجهها اجلسام اليت   

اء الشكاوى وأوصت بأن تنظر نيوزيلندا يف قبول إجر. امللحة إىل تعزيز اجلهود اجلارية بشكل أفضل إلدراك احلاجة 
واستفـسرت عـن    .  من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري         ١٤مبوجب املادة    الفردية  

   . والتدابري املتخذة من أجل التصدي جلرائم األحداث السياسات 

اء على التمييز واستفسرت فرنسا عن التدابري اليت تعتزم نيوزيلندا اختاذها من أجل تبديد خماوف جلنة القض  - ٣٢
اخلطوات املتخذة  ضد املرأة؛ وعن املباشر وغري املباشر لتمييز اضد املرأة وضمان نص القانون الداخلي على أشكال  

. حلقوق اإلنسان من أجل ضمان تطابق التعديالت املزمع إجراؤها على قانون مكافحة اإلرهاب مع املعايري الدولية 
   .تفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريوأوصت بالتوقيع والتصديق على اال

وشاطرت مجهورية إيران اإلسالمية املخاوف اليت أعربت عنها عدة آليات لألمم املتحدة بـشأن حالـة                  - ٣٣
، واإلسكانالشعوب األصلية بشكل خاص، وال سيما شعب املاوري، الذي يعاين التمييز يف جمال التعليم، والعمل،  
وتساءلت . رعاية الصحية، بينما ُتفاِقم وسائط اإلعالم هذه املشكلة من خالل ترسيخ القوالب النمطية التمييزيةوال 
. مجهورية إيران اإلسالمية عن التدابري املتخذة لتبديد تلك املخاوف ومعاجلة معاناة املتضررين والتخفيف من حدهتا 
وأوصت بأن تراجـع    . ن اخلاص حبقوق الشعوب األصلية    وأعربت عن أسفها لكون نيوزيلندا صوتت ضد اإلعال        
يف احلكومة قرارها هبدف محاية حقوق الشعوب األصلية يف هذا البلد واملشاركة مع شعب املاوري واجملتمع قاطبة    

  وأوصتها بأن تصدِّق على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل الدوليـة،           . تعزيز إعمال حقوق الشعوب األصلية    
والحظت مجهورية إيران اإلسالمية أن محاية حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا ضعيفة يف            . ١٦٩ا االتفاقية رقم    ال سيم  
غياب وثيقة دستورية شاملة وأن نيوزيلندا غري مواظبة على دمج املعايري الدولية حلقوق اإلنسان ضمن القـوانني                  
ع هلم أجور أدىن مما ُيدفع لنظرائهم من العامة املتساوين والحظت بقلق أن العمال املهاجرين كثرياً ما ُتدف. الداخلية 
معهم يف املهارة وأوصت بأن تصدِّق نيوزيلندا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد                 
نع وقالت إن قانون مكافحة اإلرهاب يتضمن مصطلحات غامضة وسيئة التعريف ويفتقر إىل إشارة إىل م  . أسرهم 
والحظـت مجهوريـة إيـران      . االنتهاكات من قبيل االحتجاز غري احملدد بدون هتم أو احلبس االنفرادي املمدد            
 العنف األسري وأوصت بتعزيز الدعائم األساسية لألسرة وما يرتبط هبا من قيم             الرتوع إىل اإلسالمية بقلق ازدياد     

   .منع العنف األسري هبدف 

نيوزيلندا دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة والحظت أن عدداً من املؤسسات           ورحبت أوكرانيا بتوجيه      - ٣٤
وتساءلت عما إذا كانت احلكومة تعتزم سحب حتفظاهتا على اتفاقيـة           . عمل يف ميدان حقوق اإلنسان    يالوطنية   
ف اليت أعربت وبينما رحبت باجلهود املبذولة من أجل تعزيز حقوق املرأة، أبرزت أوكرانيا املخاو          . حقوق الطفل  
 بشأن عدم وجود آلية قانونية للتصدي للتمييز ضد املرأة          ٢٠٠٧عام  عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف          

وتساءلت عن التدابري اليت اختذهتا نيوزيلندا من أجل تنفيذ توصيات          . جمال العمل، ال سيما ضد نساء املاوري       يف  
   . اللجنة يف هذا الصدد 
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 أذربيجان على نيوزيلندا لتوجيهها دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة وعلى مواظبتها يف تقـدمي               وأثنت   - ٣٥ 
ورأت يف سياسة اهلجرة املتعلقة بضحايا العنف األسري، ويف فرقة العمل . الدعم املايل إىل مفوضية حقوق اإلنسان 
ى ذات صلة خطوات فعالة ترمي إىل القضاء        املعنية بالعنف اجلنسي ويف إنشاء حماكم للعنف األسري وتدابري أخر          
وحثت أذربيجان نيوزيلندا على التعجيل بالتصديق على الربوتوكول االختياري         . على العنف األسري واستئصاله    
وفيمـا يتعلـق    . امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال، واستغالل األطفال يف البغاء واملواد اإلباحية             
الرامية إىل احلد من العنف داخل األسر وتعزيز الشراكة مع املاوري تساءلت أذربيجان عن التـدابري                باألولويات   
   .املتخذة لتحقيق ذلك 

وأثنت  وتفهمت املكسيك أن مهمة بناء جمتمع متنوع، جامع وحمترم للعالقات بني الثقافات، أمر ليس باهلني   - ٣٦
وكـره   ظت املكسيك أن نيوزيلندا ملتزمة مبكافحة التمييز، والعنصرية         والح. على اإلجنازات اليت حققتها نيوزيلندا    

يف مؤمتر استعراض نتائج ديربان، وأوصت بأن تعتمد الـنص          عدم مشاركة نيوزيلندا    األجانب وتعرب عن أسفها ل    
ذوي   األطفال وتساءلت املكسيك عن التدابري اخلاصة املتخذة من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق. ذلك املؤمترأُقر يف الذي  

األصلية وأن   وأوصت بأن تنضم نيوزيلندا إىل الزخم اإلجيايب الذي تولَّد عن اعتماد إعالن حقوق الشعوب               . اإلعاقة
الدولية حلمايـة     وعلى االتفاقية    ١٦٩وأوصت بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         . تدعم هذا الصك  

التمييـز العنـصري    ومتشياً مع مالحظات جلنة مكافحة القضاء على        . سرهمحقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أ     
مبواصلة احلـوار     للشعوب األصلية، أوصت املكسيك      األساسيةواملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات        

من أجل   ،  ٢٠٠٤م  الدولة وشعب املاوري فيما يتعلق بقانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعا           اجلاري بني    اجلديد
   .إجياد سبيل للتخفيف من اآلثار التمييزية عرب آلية تشمل موافقة املتضررين املسبقة وعن اطالع

وذكرت أهنا وقَّعت على الربوتوكول االختياري امللحـق باتفاقيـة          . وشكرت نيوزيلندا الوفود على أسئلتها      - ٣٧
 وأن إجـراء تعـديل      ٢٠٠٠ البغاء واملواد اإلباحية يف عـام        حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واستغالل األطفال يف        
منظمة  وليس هلا أي خطط للتصديق على اتفاقية        . تشريعي إضايف أمر ضروري لتمكينها من التصديق على الربوتوكول         

 إىل ذلك وباإلضافة .  لكن عدداً من القوانني اخلاصة تراعي عادات الشعوب األصلية وأساليبهم١٦٩العمل الدولية رقم 
   .٢٠١٠  من املتوقع أن ُتشمل هذه القضايا ضمن استعراض دستوري واسع من املتوقع إجراؤه يف عام 

نغي غري ملزمة لكنها ذات حجية كبرية وأن احلكومات املتعاقبة اتيوأشار الوفد إىل أن توصيات حمكمة وا  - ٣٨
بني املاوري والتاج اتفاقات سياسية أساساً،      عاهدة  مبوجب م وتعد التسويات املربمة    . كانت توليها اهتماماً خاصاً    

وأوضح الوفد أن هناك إشارات عديدة إىل املعاهـدة يف          . فإن التفاوض عليها أفضل من التحكيم بشأهنا       وبالتايل  
وكان الوضع الدستوري للمعاهدة موضع مناقشة مستمرة ومن األرجح أن يكون جـزءاً مـن عمليـة                  القانون  

   .وري املذكورة أعالهالدست االستعراض 

.  االقتصادية األخرية، ال تزال الفوارق قائمة بالنسبة لـشعب املـاوري    - ورغم التحسينات االجتماعية      - ٣٩
وباإلضافة إىل . فهناك العديد من الربامج احلكومية املعدة للحد من هذه الفوارق، ال سيما يف جمال الصحة والتعليم 
ذي ُعقد مؤخراً، دعت احلكومة إىل عقد مؤمتر قمة اقتصادي لشعب املـاوري يف              مؤمتر القمة املعين بالوظائف ال     
ومن األولويات الرئيسية   .  وسُتنشأ فرقة عمل وزارية لشؤون املاوري معنية باالقتصاد        ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاين  
   .  شعب املاوري غري متناسب يف نظام العدالة اجلنائية متثيلللحكومة العمل على أال يكون 
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وتـساءلت   . وحتمست جنوب أفريقيا للتقدم احملرز يف نيوزيلندا لكنها الحظت أن حتديات كبرية ال تزال قائمة                 -٤٠ 
صول إىل  واملتعلقة بال  جنوب أفريقيا عن الكيفية اليت تعتزم هبا احلكومة التصدي للفوارق املتعلقة حبقوق املاوري؛ والفوارق               

سيما يف املناطق الريفية؛ وعن      ال   معاقني، واملهاجرين غري املوثقني ومجاعات األقليات،     التعليم والصحة والسكن بالنسبة لل    
وأشارت إىل التوصيات اليت قدمتها جلنـة    . القوالب النمطية والصور السلبية املكونة عن نساء األقليات يف وسائط اإلعالم          

للشعوب األصلية  ساسية  اإلنسان واحلريات األ   الة حقوق   القضاء على التمييز العنصري واليت قدمها املقرر اخلاص املعين حب         
واستفـسرت  . وتساءلت عن التقدم احملرز يف هذا الصدد        ٢٠٠٤فيما يتعلق بقانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام         

. لضحايا االجتـار  بشهادة خطر اإلخالل باألمن وبالدعم املقدم        أيضاً عن التقدم احملرز يف جمال استعراض القوانني املتعلقة          
دمج أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           يف  ) أ(وأوصت جنوب أفريقيا بأن تنظر احلكومة       

اعتماد خطة عملـها الوطنيـة حلقـوق        ) ب(التقاضي بشأن هذه احلقوق؛      والثقافية يف القانون الداخلي لضمان إمكانية       
   .أجل سد الفجوات القائمة يف جمال محاية املرأة من التمييز وهنا من تعديل أو إلغاء قان) ج(اإلنسان؛ و

والحظت أملانيا باهتمام التوصيات الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالوصول                  - ٤١ 
. ذة يف هذا الـصدد    ، وتساءلت عن التدابري املتخ    ذات الدخل املنخفض  إىل التعليم اجملاين، ال سيما بالنسبة لألسر         

أملانيا عن اآلليات احلالية املعدة لتحديد األولويات املتعلقة بتمتع شعب املاوري حبقوق اإلنسان وضمان    وتساءلت  
وأوصت أملانيا بالتخلي عن التعديالت املزمع إجراؤها على . اآلراء اليت يعرب عنها خمتلف جمتمعات املاوري مراعاة 
ع تعريف العمل اإلرهايب من خالل احلد من الرقابة القضائية، ومتكني احملاكم من             سستوقمع اإلرهاب، اليت     قانون  
يف معلومات سرية دون إعطائها إىل املدعى عليهم ومنح رئيس الوزراء املسؤولية الفريدة عن نعت اجلماعات  النظر 

   . واألفراد باإلرهابيني 

وأثنت على جهود نيوزيلندا من . لتسامح أمر جدير بالذكروالحظت نيبال أن احترام نيوزيلندا للتنوع وا   - ٤٢ 
أجل الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان عرب اعتماد قوانني داخلية، ومؤسسات وطنية قوية وتقدمي                 
يرها للنهج الذي اتبعته نيوزيلندا من أجل متكني شـعب املـاوري            دوأعربت عن تق  . سبل انتصاف قضائية فعالة    
ألصلي، والنساء، واألشخاص ذوي اإلعاقة، واملهاجرين وملتمسي اللجوء وكذا للخطـة الـشاملة للـضمان               ا 
   .االجتماعي وشبكات األمان االجتماعية 

.  بـه   التقرير الوطين ينبغي أن يكون منوذجاً ُيحتذى       إلعدادوالحظ املغرب أن النهج التشاركي املعتمد          - ٤٣ 
والحظ . على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمنيوزيلندا على التصديق  وشجع 
وبينما شدد على أن    . مقدراً إنشاء عدة مؤسسات حلقوق اإلنسان، منها جلنة حقوق اإلنسان النيوزيلندية           املغرب  

 وأن تواصـل  راتيجيات احلاليـة بلد متعدد األعراق واألديان، أوصى بأن تعزز نيوزيلندا التدابري واالست        نيوزيلندا  
   .  اليت ال تزال قائمة بني خمتلف اجملتمعات احملليةمواطن التفاوتتتخذ، عند اللزوم، إجراءات لتصحيح   وحتسينها

.  مشاركة كاملةوشجعت كندا نيوزيلندا على مواصلة اجلهود من أجل مشاركة شعب املاوري يف اجملتمع   - ٤٤ 
ألقليات معينة من اضاء على التمييز ضد املرأة الفجوة اليت ال تزال قائمة بني مجاعات ، أبرزت جلنة الق٢٠٠٧  ويف 
وأوصت كندا بأن تضع نيوزيلندا أهدافاً لتحسني متثيل املرأة يف اإلدارة . مستوى املؤشرات الصحية والتعليمية على 

والحظت . أ املساواة بني اجلنسني يف األجورالعليا يف القطاع العام وأن حتدد أهدافاً قابلة للقياس هبدف إعمال مبد 
ه وتساءلت عن التـدابري املتخـذة       يلعنف األسري ومرتكب  ا ضحايا   ضمنكندا أن املاوري ممثلون بشكل مفرط        
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ويف معرض اإلشارة إىل ارتفاع معدل اإلدانات واالحتجاز يف أوساط السكان األصـليني،             . لتصحيح هذا الوضع   
زيلندا مبكافحة التحيز املؤسسي الذي قد يؤدي إىل اإلفراط يف متثيل فئات معينة يف نظام أوصت كندا بأن تلتزم نيو 
واستفسرت كندا عن اخلطط واجلداول الزمنية املوضوعة لتنفيذ توصيات جلنة حقوق اإلنـسان             . العدالة اجلنائية  
   . يف التعليم بالنسبة للجميعالنيوزيلندية، فيما يتعلق باعتماد خطة ملكافحة الفقر واإلعمال الكامل للحق  

 على الـصعيد    بالبشر  نيوزيلندا بوجود اجتار     العترافيرها  دوبينما أعربت الواليات املتحدة األمريكية عن تق         - ٤٥ 
   اليت حتظر حاالت االجتار الداخليـة       ذات الصلة  برامج جيدة ملكافحته، أشارت إىل أن القوانني         المتالكها و عرب الوطين 
   . وبالتايل أوصت بأن تعتمد نيوزيلندا تعريفاً أمشل لالجتار بالبشر. ال تنص على عقوبات صارمة متشاهبة د أو احمللية ق

وبينما رحبت النمسا بالتقدم الكبري احملرز فيما يتعلق بوضع املاوري، أشارت إىل املقرر اخلاص املعين حبالة    - ٤٦ 
 الذي أبرز الفوارق املتبقية بني املاوري وغـري املـاوري،           حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية،      
ويف معرض اإلشارة إىل القلق الذي      .  نيوزيلندا اإلعالن اخلاص حبقوق الشعوب األصلية      تؤيدوأوصت النمسا بأن     
نـساء املـاوري،    ضد  أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن استمرار العنف ضد املرأة، ال سيما                 
  اإلدانة احمليط اهلادئ ونساء األقليات، تساءلت النمسا عن التدابري املزمع اختاذها لرفع نسبة            منطقة  املنتميات إىل   و

 وفيما يتعلق بالقلق الذي أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة إزاء عـدم              . الصدد املتدنية جداً يف هذا     
أة واستغالل املهاجرات من نساء وبنات يف البغاء، تـساءلت عـن            الجتار باملر بشأن ا مالحقة قضائية   وجود أي   

   . العمل بتوعية اجلمهور وحتسيس قوات الشرطة هبذه املشاكل الكيفية اليت ستقوم هبا خطة 

واستفسرت عن االستفتاء املتعلق باستخدام القوة      . ١٩٨٦ورحبت الربازيل بعدم جترمي املثلية اجلنسية يف           - ٤٧ 
وأوصت الربازيل بأن تصدِّق نيوزيلندا علـى الربوتوكـول         . اض التأديب، املقرر إجراؤه هذا العام     البدنية ألغر  
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى االتفاقيـات الرئيـسية               
وأن تدرج  .  النظر عن السن أو اإلثنية     ملنظمة العمل الدولية؛ وأن تعزز حقوق املرأة داخل سوق العمل، بصرف           
تدرجيياً على النحو     أهداف حقوق اإلنسان   حتققمكافحة كره األجانب والعنصرية ضمن املناهج الدراسية؛ وأن          
  .٩/١٢ يف قرار جملس حقوق اإلنسان املبني 

سان، وأشارت إىل أن وشددت باكستان على أن لنيوزيلندا تارخياً عريقاً الحترام الدميقراطية وحقوق اإلن  - ٤٨
وحسب باكستان، كانت مشاركة نيوزيلنـدا يف       . نيوزيلندا تقّر باستمرار وقوع أعمال عنصرية ومتييز عنصري       

مؤمتر استعراض نتائج ديربان ستكون متسقة مع التزامها بالقضاء على آفة العنصرية، والتمييز العنصري، وكـره                
بأن تتخذ نيوزيلندا إجراًء من أجل تقدمي احلمايـة         ) أ(ان  وأوصت باكست . األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

الدستورية لكل من القوانني واملعايري الوطنية والدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، وفقاً ملا أعرب عنه عدد من هيئات      
اهدات؛ أن تنظر جبدية يف تنفيذ املالحظات والتوصيات الصادرة عن خمتلف هيئات املع           ) ب(املعاهدات من قلق؛ و   

  . أن تؤيد وتنفذ اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية) ج(و

وشجعت اململكة املتحدة نيوزيلندا على السعي إىل إجياد سبل لتحسني مواقف اجملتمع ووسائط اإلعالم مـن                  - ٤٩
 إىل تقـارير    وأشارت إىل التدابري الرامية إىل التصدي إىل العنف األسري، ولكنها أشارت أيـضاً            . مكافحة العنصرية 

وأوصت بأن  . أشارت إىل عدم كفاية املعلومات املتعلقة حبجم العنف األسري من أجل التصدي إىل التحديات بفعالية              
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تنظر نيوزيلندا يف اختاذ إجراءات أخرى من أجل فهم أسباب الفوارق اليت تواجهها الشعوب األصلية فهماً كامالً وأن                  
دىن حد ممكن؛ وأن تنظر يف حتديد وسيلة أدق لقياس العنف األسري، وبالتـايل              تتخذ خطوات للتقليل من آثارها إىل أ      

وانضمت إىل جلنة القضاء . تقدمي أداة لقياس أفضل لنجاح الوكاالت والربامج املعنية مبنع العنف األسري وإدانة مرتكبيه 
وى، واملالحقات القضائية واألحكام على التمييز العنصري يف التوصية بأن تسعى نيوزيلندا إىل إجياد سبل تسجيل الشكا

  .املتعلقة باجلرائم املرتكبة بدافع عنصري، وأن حتقق يف كيفية التصدي هلذه القضايا عرب نظام العدالة اجلنائية

ورحبت أستراليا بتصديق نيوزيلندا على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ورحبت بشكل حار بنظر   - ٥٠
وشجعت نيوزيلندا على هنج سياساهتا الرامية إىل احلد       . نيوزيلندا يف تأييد اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية       

وإىل حتسني األوضاع االقتصادية واالجتماعية لشعيب من الفقر، وحتسني سبل الوصول إىل الرعاية الصحية األولية، 
وطلبت أستراليا مزيداً من املعلومات بشأن اجلهود املبذولة من أجل احلـد مـن              . ئاملاوري ومنطقة احمليط اهلاد   

  .معدالت العنف األسري وحتسني نتائج الرعاية الصحية لألطفال

قضاء على التمييز ضد املرأة بشأن سواد العنف ضد         وأشارت السويد إىل القلق الذي أعربت عنه جلنة ال          - ٥١
سيما يف أوساط املاوري، ونساء منطقة احمليط اهلادئ ونساء األقليات األخرى، وبشأن تدين معـدالت                املرأة، ال 

وأوصت بتكثيف اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال        . املالحقة القضائية واإلدانات عن ارتكاب هذه اجلرائم      
ورحبت السويد بعرض الدولة املتعلق باملساواة وعدم التمييز ضد املاوري وأشارت إىل التدابري             .  املرأة العنف ضد 

املتخذة من أجل التصدي هلذه التحديات لكنها أعربت عن قلقها إزاء التمثيل املفرط للماوري وسكان منطقـة                 
 مبواصلة اجلهود من أجل ضمان عدم التمييز        وأوصت. احمليط اهلادئ يف السجون ويف نظام العدالة اجلنائية عموماً        

  .ضد األشخاص املنتمني إىل مجاعات األقليات يف نظام العدالة اجلنائية

وأوضحت نيوزيلندا أهنا تعمل بشكل إجيايب من أجل إزالة العقبات اليت تعترض الوصـول إىل التعلـيم                   - ٥٢
رات يف جمال التعليم اخلاص، وتوسيع املدارس الشعبية وتقدمي خيارات أوسع لآلباء والتالميذ، مبا يف ذلك االستثما

  .وجعل املدارس احلرة يف املتناول

وختضع مجيع التقارير املتعلقة باالجتـار إىل       . وُيعّد االجتار باألشخاص جرمية جنائية خطرية يف نيوزيلندا         - ٥٣
وتوجد احلكومة بصدد وضع خطة عمل      . روقامت نيوزيلندا يف املنطقة بدور ريادي يف جمال مكافحة االجتا         . حتقيق دقيق 

  .على صعيد احلكومة كلها من أجل منع االجتار باألشخاص، ملواصلة حتسني جهود مكافحة االجتار اجلارية أصالً

 مـن  ١٨ يتضمن حكماً ُيجرِّم استخدام األشخاص دون سن         ١٩٦١، وقانون اجلرائم لعام     ٢٠٠٦ومنذ عام     - ٥٤
ومن املمكن أيضاً مالحقة أي مـواطن       .  أو استغالل أي شخص يف العمل القسري       العمر ألغراض االستغالل اجلنسي   

 من العمر يف بلـد      ١٨نيوزيلندي قضائياً أو مقيم بصفة دائمة يرتب خلدمات جنسية جتارية يقدمها شخص دون سن               
سليم واملساعدة القانونية   وتؤيد قوانني نيوزيلندا اليت تتناول الت     . آخر، أو يكسب من هذه اخلدمات، أو يدفع مقابالً هلا         

  . من العمر يف أي بلد١٨املتبادلة هذا التشديد من أجل احلد من االستغالل اجلنسي غري القانوين لألشخاص دون سن 

وبينما مل تصدق نيوزيلندا على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، فإن   - ٥٥
  . حقوق مجيع العمال، مبن فيهم العمال املهاجرون، على أساس املساواةهلا قوانني خمتلفة حتمي 
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، ٢٠٠٧سبتمرب /وإذا كانت احلكومة السابقة مل تؤيد اعتماد اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية يف أيلول  - ٥٦
ولنيوزيلندا .  سنني عديدة  الحظت نيوزيلندا أن العديد من احلقوق الواردة يف اإلعالن جيري التمتع هبا يف نيوزيلندا منذ              

آليات واسعة للتشاور كما أن عملية التسوية مبوجب املعاهدة تعد نظاماً ال مثيل له يف جمال اجلرب، وقد قبل به املاوري                     
  .وغري املاوري

من اتفاقية ) ج(٣٧وأشارت نيوزيلندا إىل التحفظات اليت تود أن تسحبها، مثل التحفظ على أحكام املادة   - ٥٧
لكن ينبغي املزيد من العمـل      ) ج(٣٧وفيما يتعلق بالسجون، متتثل نيوزيلندا أصالً ألحكام املادة         . لطفلحقوق ا 

وذكر الوفد أيضاً أن نيوزيلندا قد أحرزت تقدماً . فيما يتعلق باملرافق االحتجازية األخرى لضمان االمتثال الكامل
ويتيح هذا  ). لألمهات املرضعات (إلجراءات التأديبية   فيما يتعلق باألطفال الرضع للسجناء عرب سن قانون تعديل ا         

  .القانون بقاء الطفل مع أمه إىل حني بلوغ السنتني من العمر، شريطة أن يراعي ذلك مصاحل الطفل الفضلى

وأثنت نيجرييا على اجلهود املبذولة يف جمال حتسني حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وحظر استخدام القوة         - ٥٨
غري أهنا الحظت ما أعربت عنه جلنة حقوق الطفل من قلق لعدم دمج األطفال ذوي اإلعاقة يف               . الالتأديبية لألطف 

سيما يف قطاع التعليم، صعبة املنال بالنسبة لألسـر ذات    وكون اخلدمات، ال  كامالً مجيع جوانب اجملتمع إدماجاً   
طفل فيما يتعلق بقلق نيوزيلنـدا مـن        وأبرزت نيجرييا كذلك تقدير جلنة حقوق ال      . اإلعاقة يف كثري من األحيان    

انتشار االعتداء على األطفال وأسفها الفتقار اخلدمات الرامية إىل منع االعتداء وتقدمي املساعدة إىل موارد كافية                
وأوصت نيجرييا بأن ختصص نيوزيلندا املزيد من املوارد لتقدمي اخلـدمات لفائـدة             . وإىل تنسيقها بالقدر الكايف   

عاقة وأن تنسق جهودها بفعالية من أجل منع االعتداء على األطفال وكـذا تقـدمي املـساعدة                األطفال ذوي اإل  
  .الضرورية يف ذلك اجملال

وأعربت بنغالديش عن قلقها إزاء الثغرات الدستورية والقانونية واملؤسسية احلالية اليت تسمح باستمرار               - ٥٩
والحظـت أن   . من أصل آسيوي ومن منطقة احمليط اهلـادئ       املعاملة التمييزية ضد املاوري واجملتمعات املنحدرة       

الطلب الذي قدمه شعب املاوري منذ أمد من أجل جعل معاهدة وايتانغي جزءاً ال يتجزأ من الترتيبات الدستورية 
وشددت بنغالديش على ضرورة التعجيل بعملية تسوية املعاهدة مع خمتلـف مجاعـات املـاوري؛               . مل يلَب بعد  

ا إزاء انتشار العنف األسري واجلرائم املرتكبة بدافع عنصري؛ وشددت على ضرورة مراجعـة              وأعربت عن قلقه  
وأوصت . هجها نيوزيلندا بشأن الالجئنيتوأثنت على السياسات االستباقية اليت تن. السياسية احلالية يف جمال اهلجرة

واالقتصادي واالجتماعي ضد املاوري بأن تواصل نيوزيلندا التصدي جلميع أشكال التمييز السياسي ) أ(بنغالديش 
أن تتخذ  ) ب(من خالل تلبية خمتلف مطالبهم املتعلقة بإجراء اإلصالحات الدستورية والقانونية واالعتراف هبم؛ و            

تدابري فعَّالة يف جمال القانون واملؤسسات وبناء التوعية من أجل مكافحة العنف األسري، واجلرائم املرتكبة بدافع عنصري،                 
أن حتمي مصاحل املهاجرين ومجاعات األقليات، مبن فيهم املنحدرون         ) ج(ار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي؛ و     واالجت

  .من أصل آسيوي ومن منطقة احمليط اهلادئ، من مجيع أشكال القوالب النمطية العنصرية واملعاملة التحقريية

. ٢٠٠٦ يوزيلندية حصلت على املركز ألف يف عـام       والحظ االحتاد الروسي مقدراً أن جلنة حقوق اإلنسان الن          -٦٠
بيد أهنا تساءلت عن عدم إقرار احلكومة خلطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت قدمتها اللجنة، وعمَّا إذا كانت                  

وتساءلت أيضاً عن عدم رد نيوزيلندا على االستبيانات اليت أرسـلتها           . نيوزيلندا تعتزم تأييد إعداد خطة أخرى     
وحسب املعلومات الواردة من آليات األمم املتحدة، ال يزال املاوري، رغم           . ٢٠٠٥اءات اخلاصة منذ عام     اإلجر
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وأوصـى  . اجلهود املبذولة، يعانون مشاكل تتعلق بالوصول إىل مجلة أمور منها سوق العمل، والصحة والتعلـيم              
ة املـاوري يف مجيـع جمـاالت احليـاة          االحتاد الروسي بأن تواصل نيوزيلندا جهودها الرامية إىل حتسني مشارك         

  . االجتماعية، وأن تؤيد الوثيقة اخلتامية الصادرة عن مؤمتر استعراض نتائج ديربان

وأشارت تركيا إىل ما أعرب عنه عدد من هيئات املعاهدات من قلق بشأن عدم وجود دستور راسـخ                    - ٦١
جراءات هادفة للقضاء على الفوارق االجتماعية وأوصت تركيا بأن تواصل نيوزيلندا اختاذ إ. حيمي حقوق اإلنسان

احمليط  من منطقة ناالقتصادية اليت ال تزال قائمةً يف أوساط سكاهنا، مبا فيها الفوارق اليت تضرُّ باملاوري، وباملنحدري
ربت  وأع٢٠٠٤ورحبت تركيا باستعراض قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام          . اهلادئ ومن آسيا ومجاعات أخرى    

وأثنت تركيا  . ، يف إجياد حلٍ دائم يراعي مجيع املصاحل       ٢٠٠٩عن أملها يف أن ُيساهم فريق االستعراض، الذي سينتهي يف           
  .على نيوزيلندا اللتزامها بالتغلب على التحديات اليت تواجهها اجملتمعات املتعددة الثقافات

إلنسان واحلرية األساسية للسكان األصليني، الذي وأشارت سلوفينيا إىل املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق ا  - ٦٢
وتساءل عمـا إذا  . أفاد بأنه رغم الربامج االجتماعية املوضوعة، ال تزال الفوارق قائمة بني املاوري وغري املاوري   

ية كانت نيوزيلندا تعتزم وضع استراتيجيات أو تدابري خاصة قائمة على اإلثنية لتعزيز احلقوق االجتماعية واالقتصاد
وبينما رحبت سلوفينيا بالتدابري املتخذة، أشارت إىل ما أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز              . والثقافية للماوري 

وتساءلت عما إذا كانت نيوزيلندا . سيما داخل األسر ضد املرأة من قلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد املرأة، ال
  . مكافحة العنف األسريتتوقع أية صعوبات يف جمال تنفيذ مشروع قانون

وأشارت ماليزيا إىل املالحظات اليت أبداها املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية                - ٦٣
والحظت استمرار انتشار . للسكان األصليني فيما يتعلق بالفوارق القائمة بني الشعوب األصلية وغريها من الفئات

ساء املاوري ونساء األقليات، وتساءلت عن التدابري املزمع اختاذها مـن أجـل             سيما ضد ن   العنف ضد املرأة، ال   
التصدي للمشكلة وتنفيذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن                

ري بدراسـة الـسبل   بأن تقبل نيوزيلندا توصية جلنة القضاء على التمييز العنص     ) أ(وأوصت ماليزيا   . هذه املسألة 
والوسائل الكفيلة بتقييم مدى معاجلة الشكاوى من اجلرائم املرتكبة بدافع عنصري معاجلة صحيحة ضمن نظـام                

أن تسجل وتوثق قضايا االجتار بالنساء واألطفال وكذا استغالل النساء والبنـات املهـاجرات يف               ) ب(العدالة اجلنائية؛ و  
  . ان أخرى يف املنطقة من أجل تيسري مزيد من التعاون يف جمال مكافحة هذه املشكلةالبغاء وأن تتبادل املعلومات مع بلد

وأشارت الصني إىل التدابري املتخذة من أجل ضمان متتع شعب املاوري، والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة   - ٦٤
ارت أيضاً إىل النظام الصحي     وأش. وكبار السن وأقليات امليول اجلنسية باحلقوق ذاهتا اليت يتمتع هبا بقية املواطنني           

الذي ميوله القطاع العام يف نيوزيلندا وإىل جمانية التعليم االبتدائي والثانوي وجهود نيوزيلندا احلثيثة املبذولة مـن               
وأدركت الـصني أن    . أجل تعزيز الرفاه االجتماعي واجلهود الرامية إىل احلد من العنف األسري ومحاية الشباب            

واستفسرت . جمتمعاً متعدد الثقافات، تواجه حتديات يف جمال محاية حقوق السكان األصليني          نيوزيلندا، بوصفها   
ويف . عن التدابري اخلاصة املتخذة من أجل احلد من األثر السليب الذي خلفته األزمة املالية العاملية يف األقليات اإلثنية

رتفعاً نسبياً استفسرت الصني عن األسـباب       معرض اإلشارة إىل أن معدل االنتحار يف أوساط الشباب ال يزال م           
  .الكامنة وراء هذا الوضع وعن التدابري املزمع اختاذها من أجل التصدي له
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والحظت ملديف أنه حسب عدد من املنظمات غري احلكومية، ال تتضمن التشريعات أحكام قانون شرعة   - ٦٥
يل صحيحاً وعما إذا كانت نيوزيلندا قد نظرت وتساءلت عما إذا كان هذا التحل. احلقوق وقانون حقوق اإلنسان

وأشارت أيضاً إىل الفوارق القائمـة الـيت   . يف التأكيد بشكل أفضل على علو حقوق اإلنسان يف القانون الوطين        
يواجهها شعب املاوري وتساءلت إىل أي مدى ُتفاقم القوالب النمطية التمييزية يف وسائط اإلعالم الوضع السائد                

  .يام بهوعما ميكن الق

وأشارت سويسرا مبزيد من االهتمام إىل التدابري املتخذة من أجل مكافحة مجيع أشكال التمييز، وشجعت   - ٦٦
. نيوزيلندا على مواصلة جهودها من أجل مكافحة مجيع أشكال التمييز، ال سيما القائمة على أساس األصل اإلثين

 حبقوق السكان األصليني يف األراضي التقليدية من خالل         ويف معرض اإلشارة إىل اجلهود املبذولة من أجل القبول        
والحظت . إبرام معاهدات، أوصت سويسرا بأن تواصل نيوزيلندا جهودها من أجل تسوية شاملة ملطالبات األرض

سويسرا القلق الذي أُعرب عنه بشأن غموض قانون مكافحة اإلرهاب وعدم الكفاية املزعومة آللية املراقبة عنـد           
وأوصت بأن ُتعزز نيوزيلندا الضمانات اإلجرائية يف جمال قانون مكافحـة اإلرهـاب             . الت االعتداء تسجيل حا 

وشجعتها على ضمان تطبيق التدابري املنصوص عليها مبوجب القانون على حنو يتطابق بشكل صارم مع االلتزامات 
  .الدولية يف جمال حقوق اإلنسان

 جمال وضع وتعزيز إطارها القانوين واملؤسسي، مبا يف ذلك عـرب    وأشارت األردن إىل جهود نيوزيلندا يف       - ٦٧
ورحبت األردن باستمرار نيوزيلندا يف تعاوهنا مع آلية حقـوق اإلنـسان وكـذا لـدعمها            . إنشاء جلنة حقوق اإلنسان   

 االقتصادية  -بأن تواصل نيوزيلندا التصدي بفعالية للفوارق االجتماعية        ) أ(وأوصت  . للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان   
 ضمن قانوهنـا    وأن تواصل، حسب االقتضاء، دمج التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان          ) ب(اليت يعانيها املاوري؛    

أن تنظر يف تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجـراءات اخلاصـة بالـسكان           ) ج(الداخلي؛ و 
  . األصليني، حسب االقتضاء

 االقتصادية القائمة بني املاوري وشعوب منطقة احمليط اهلادئ وبقية          -ض الفوارق االجتماعية    ورحبت اليابان خبف    -٦٨
من أجـل تـصحيح      وأوصت مبواصلة التدابري املُتخذة   . السكان، على حنو ما الحظته جلنة القضاء على التمييز العنصري         

وباإلضافة إىل ذلـك،    . بني املاوري وغري املاوري   الثغرات املوجودة يف جمال العمل، واألجور، والرعاية الصحية والتعليم          
  . وبشأن مسألة ختصيص إدارة السجون، أوصت اليابان مبراعاة ضرورة ضمان املعاملة اإلنسانية للسجناء

بأن تعمل ) أ(وأوصت . وأشارت اجلمهورية التشيكية إىل أن قانون شرعة احلقوق ال يتمتع بوضع احلماية  - ٦٩
 قانون شرعة احلقوق على النحو املالئم مجيع االلتزامات الدولية لنيوزيلندا يف جمال حقوق    نيوزيلندا على أن جيسد   

اإلنسان وأن تكون مجيع األحكام القانونية الالحقة، مبا يف ذلك قوانني اهلجرة، متفقة وإياه، غري حمددة لنطاقـه؛             
ت الصلة، وأن ُتضمن مرافق احتجاز مستقلة       أن ُترفع سن املسؤولية اجلنائية حىت متتثل للمعايري الدولية ذا         ) ب(و

  لألحداث بالنسبة جلميع اجملرمني األحداث، وباختاذ تدابري أخرى لضمان محاية أكثر فعالية لألطفال من االعتداء               
وتساءلت اجلمهورية التشيكية عن كيفية دمج املنظور املتعلق حبقوق اإلنسان يف املنـاهج الدراسـية               . أو اإلمهال 
  .قترحت على نيوزيلندا أن تتبادل ممارساهتا اجليدة وحتدياهتا يف هذا اجملالالوطنية وا
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 االقتـصادية   - وأشارت أنغوال إىل التقرير الذي يشري إىل استمرار الفوارق رغم التحسنات االجتماعية               - ٧٠
الستراتيجيات واستفسرت أنغوال عن ا   . األخرية بالنسبة لشعب املاوري يف جمال التعليم والصحة والعمل والدخل         

وأوصت بإجياد السبل املالئمـة لتقـدمي   . الرامية إىل نقض هذا الوضع وإىل مواصلة حتسني حقوق شعب املاوري        
والحظت أنغوال ُمقدِّرة أن نيوزيلندا حتتل مرتبة متقدمة        . التعويض الكايف للماوري، ال سيما عن فقدان أراضيهم       

سني لكنها أشارت إىل أن هناك حتديات ال تزال قائمة، ال سـيما يف         يف جمال القياسات الدولية للمساواة بني اجلن      
وأوصـت  . جمال ضمان تكافؤ الفرص للمرأة يف اجملاالت اليت ال تزال ناقصة التمثيل فيها على مستوى قوة العمل      

  .أنغوال بأن تواصل نيوزيلندا اعتماد سياسات من أجل حتقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني

وُتناقَش .  سنة٢٠يوزيلندا أن قانون شرعة احلقوق يشكل جزءاً من القانون الوطين منذ حوايل وذكرت ن  - ٧١
وأيـة  . مجيع الشرعات املعروضة على برملان نيوزيلندا، باستثناء شرعات اِمللكية، يف إطار قانون شرعة احلقـوق              

وُيعرض هذا التقرير يف جملس .  العامشرعات يبدو عدم تناسقها مع قانون شرعة احلقوق ختضع لتقرير ُيِعده املدعي
وجيوز لألفراد الذين يرون أن أياً من حقوقهم املنصوص عليها يف قانون شرعة احلقوق قـد انُتهـك أن                   . النواب

  .يرفعوا قضية على احلكومة

. إلعاقةوتلتزم نيوزيلندا بتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالستراتيجية النيوزيلندية اخلاصة با  - ٧٢
وقد أنشئت جلنة وزارية معنية بقضايا اإلعاقة وستنظر احلكومة يف قضايا ختصيص املوارد فيمـا يتعلـق بتقـدمي             

  .اخلدمات إىل األطفال ذوي اإلعاقة

وذكر الوفد أن جتربة نيوزيلندا السابقة يف جمال اإلدارة اخلاصة للسجون قد أمثرت بعض املزايا الكبرية وأن   - ٧٣
وذكـر الوفـد أن     .  أن مقدمي اخلدمات يف القطاع اخلاص سيجلبون معهم أفكاراً جديدة وتغيرياً           احلكومة ترى 

مشروع القانون يشترط على مقدمي خدمات القطاع اخلاص تلبية املعايري الدولية املتعلقة مبعاملة السجناء ورفاههم 
  .وبضمان حقوق األشخاص احملتجزين

العنف األسري، اختذت نيوزيلندا مبادرات متعددة تزايـد التمويـل          وفيما يتعلق بالعنف ضد األطفال و       - ٧٤
وتوجد جلنـة   . ومؤخراً، أُجري تعديل على قوانني األحكام الصادرة يف جمال العنف ضد األطفال           . املخصص هلا 

ائم  مع إيالء اهتمام خاص للجر١٩٦١ من قانون اجلرائم لعام ٨القانون النيوزيلندية حالياً بصدد استعراض اجلزء 
  .وقد يؤدي هذا االستعراض إىل سّن قانون جديد ُيعَرض على الربملان. املرتكَبة يف حق األطفال

وأزالت نيوزيلندا احلماية القانونية اليت كانت متكّن اآلباء من استخدام القوة املعقولة من أجل تأديـب                  - ٧٥
 بوصف ذلك شرطاً قانونيـاً      ٢٠٠٩طس  أغس/يوليه وآب /وسُيجرى استفتاء بشأن هذه املسألة يف متوز      . أطفاهلم

  . عقب تقدمي عدد من امللتمسات

بيد أنه باستثناء اجلرائم املتعلقة بالقتـل       . وحتدَّد السن الدنيا احلالية للمسؤولية اجلنائية يف عشر سنوات          - ٧٦
 ويف ظـروف    .والقتل اخلطأ، ال ميكن مالحقة األطفال دون سن الرابعة عشرة من العمر قضائياً عن هذه اجلرائم               

باسـتثناء  (معينة ميكن النظر يف اجلرائم اليت يرتكبها األطفال الذين هم ما بني العاشرة والثالثة عشرة من العمـر         
أما جرائم الشباب . يف إطار حمكمة األسرة بوصف ذلك مسألة تتعلق بالرعاية واحلماية) جرائم القتل والقتل اخلطأ

والعمل جارٍ من أجل . ة عشرة من العمر فتنظر فيها حمكمة خاصة للشبابالذين هم ما بني الرابعة عشرة والسادس
  .حتسني احللول الفعلية جلرائم األطفال، واستخدام بدائل املالحقة القضائية عند اإلمكان
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فقد ُسّن مؤخراً قانون يسمح للشرطة . واختذت نيوزيلندا هنجاً إجيابياً إزاء التصدي ملسألة العنف األسري  - ٧٧
. وموَّلت احلكومة محلة وطنية بشأن العنف اُألسري. ر أوامر محاية فورية حفاظاً على سالمة الضحايا حاالً        بإصدا

وتوجد حالياً فرقة عمل الختاذ إجراءات بشأن العنف اجلنسي بصدد وضع توصيات تتعلق باإلصالحات التشريعية 
  . ام العدالة اجلنائيةواإلجرائية الالزمة لتحسني الدعم ومحاية الضحايا عرب مراحل نظ

فقـد ُسـّن   . وذكر الوفد أن لألشخاص ذوي اإلعاقة احلق يف كامل مزايا مجيع القوانني العامة واخلاصة    - ٧٨
قانون يطاِلب مجيع البنايات اليت ُجدِّدت واليت يدخلها اجلمهور بأن يكون الوصول إليها متاحاً بالنسبة لألشخاص 

وأشار الوفد أيضاً إىل تعيني وزير لقضايا اإلعاقة، وإنـشاء مكتـب       . لغة رمسية ذوي اإلعاقة، وُتَعد لغة اإلشارة      
  . لقضايا اإلعاقة ووضع استراتيجيات وطنية للتصدي ملسائل الصحة العقلية وإىل إنشاء هيئات أخرى

وناً ، سّنت احلكومة قان   ٢٠٠٩ففي أوائل عام    . وأبرز الوفد التزام احلكومة بتعزيز حقوق ضحايا اجلرائم         - ٧٩
  . ينشئ خطة لتعويض الضحايا

وينبغي عمل املزيد من    . وأشار الوفد يف تعليقاته اخلتامية إىل أن التساهل ال ميكن تقبله يف ميدان حقوق اإلنسان                -٨٠
واحلكومـة  . أجل خفض التمثيل املفرط للماوري يف اإلحصائيات السلبية ويف حاالت االعتداء على األطفال وإمهـاهلم              

وذكَّر الوفد بأن نيوزيلندا منفتحة على      . هذه االجتاهات رغم التحديات القائمة يف هذه الظروف االقتصادية        ملتزمة بنقض   
. احلوار البّناء عرب الرصد الذي تقوم به هيئات املعاهدات وقد أصدرت نيوزيلندا دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة                 

  .بالنسبة ملقاييس حقوق اإلنسان ومسائل التنفيذوختم الوفد بأن اجملتمع الدويل قد حدد املعامل 

  أو التوصيات/االستنتاجات و - ثانياً 
وسُتدرج الردود على هـذه     . ستنظر نيوزيلندا يف التوصيات التالية، اليت سترد عليها يف الوقت املناسب            - ٨١

  :رةالتوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية عش

) األرجنتني(النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق      )/مجهورية إيران اإلسالمية، املكسيك   (التصديق    - ١
  على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم؛

ـ               - ٢ ى تعزيز استراتيجية احلكومة املتعلقة باملهاجرين اجلدد من خالل النظر يف إمكانية التصديق عل
  ؛)اجلزائر(االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم 

على الربوتوكول ) أذربيجان(التعجيل بالتصديق )/األرجنتني(النظر يف إمكانية التوقيع والتصديق    - ٣
  االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل األطفـال يف البغـاء               

  واملواد اإلباحية؛
التصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية                - ٤

  ؛)الربازيل(واالجتماعية والثقافية 
، )الربازيل، مجهورية إيران اإلسالمية   (التصديق على االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية          - ٥

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ملتعلقة بالشعوب األصلية والقبلية  ا١٦٩وال سيما االتفاقية رقم 
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 اخلاصة بالـشعوب األصـلية      ١٦٩النظر يف التصديق على االتفاقية رقم       )/املكسيك(التصديق    - ٦
  ؛)النرويج(والقبلية وتنفيذها 

 والقبلية  املتعلقة بالشعوب األصلية١٦٩النظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   - ٧
  ؛)األرجنتني(يف البلدان املستقلة وتطبيق املعايري الدولية فيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية 

  إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية؛) باكستان(وتنفيذ ) النمسا، باكستان(تأييد   -٨
تحدة املتعلق حبقـوق الـشعوب      االنضمام إىل الزخم اإلجيايب الناجم عن اعتماد إعالن األمم امل           - ٩

  ؛)املكسيك(األصلية وتأييد هذا الصك 
مراجعة نيوزيلندا قرارها بعدم تأييد إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية، هبدف               - ١٠

محاية حقوق الشعوب األصلية يف البلد، واملشاركة مع املاوري واجملتمع احمللي قاطبة من أجـل               
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(ق الشعوب األصلية تعزيز إعمال حقو

على االتفاقية الدولية حلماية    ) األرجنتني(النظر يف التوقيع والتصديق     )/فرنسا(التوقيع والتصديق     - ١١
مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ والنظر يف قبول اختصاص اللجنة املعنية حباالت االختفاء             

  ؛)األرجنتني(القسري 
 من االتفاقية الدولية للقضاء     ١٤يف قبول إجراء الشكاوى الفردية املنصوص عليه يف املادة          النظر    - ١٢

  ؛)مجهورية كوريا(على مجيع أشكال التمييز العنصري 
الوثيقة اخلتامية اليت أقّرها مؤمتر اسـتعراض       ) اجلزائر، االحتاد الروسي  (تأييد  )/املكسيك(اعتماد    - ١٣

  ؛)اجلزائر(باإلمجاع نتائج ديربان، هبدف اعتمادها 
  التدرج يف حتقيق أهداف حقـوق اإلنـسان املنـصوص عليهـا يف قـرار جملـس حقـوق                     - ١٤

  ؛)الربازيل (٩/١٢اإلنسان 
  ؛)األردن(مواصلة دمج التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان يف القانون الداخلي، حسب االقتضاء   -١٥
ق مجيع االلتزامات الدولية لنيوزيلندا يف جمال حقـوق         العمل على أن ُيجسِّد قانون شرعة احلقو        - ١٦

اإلنسان وأن تكون مجيع األحكام القانونية الالحقة، مبا يف ذلك قوانني اهلجرة، متفقة وإياه غري               
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حمدِّدة لنطاقه 

افيـة ضـمن    النظر يف دمج أحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثق            - ١٧
  ؛)جنوب أفريقيا(القانون الداخلي من أجل ضمان إمكانية التقاضي بشأن هذه احلقوق 

اختاذ التدابري املالئمة من أجل جعل القانون الداخلي يف امتثال تام ألحكام العهد الدويل اخلاص                 - ١٨
  ؛)اجلزائر(باحلقوق املدنية والسياسية 

ية الكاملة واملتسقة حلقوق اإلنسان يف القانون الداخلي        اختاذ تدابري أخرى من أجل ضمان احلما        - ١٩
والسياسات الداخلية، مع مراعاة التوصيات اليت أبدهتا هيئات األمم املتحـدة املعنيـة حبقـوق               

  ؛)هولندا(اإلنسان يف هذا الصدد 
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ية يف جمال اختاذ إجراء من أجل تقدمي احلماية الدستورية لكل من القوانني واملعايري الوطنية والدول  - ٢٠
  ؛)باكستان(حقوق اإلنسان، وفقاً ملا أعرب عنه من قلق لدى عدد من هيئات املعاهدات 

مواصلة املناقشة العامة بشأن وضع معاهدة وايتانغي، هبدف إمكانية ترسيخها بوصفها معيـاراً               - ٢١
  ؛)النرويج(دستورياً 

  ؛)أفريقياجنوب (النظر يف اعتماد خطة عملها الوطنية حلقوق اإلنسان   - ٢٢
  ؛)باكستان(النظر جبدية يف تنفيذ مالحظات وتوصيات خمتلف هيئات املعاهدات   - ٢٣
النظر يف تنفيذ توصيات هيئات معاهدات حقوق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة بشأن الـشعوب               - ٢٤

  ؛)األردن(األصلية، حسب االقتضاء 
ال سيما تلك القائمة على أساس األصل مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال التمييز،   - ٢٥

  ؛)سويسرا(اإلثين 
مواصلة اختاذ إجراءات هادفة من أجل القضاء على الفوارق االجتماعية االقتصادية اليت ال تزال                - ٢٦

قائمة يف أوساط سكاهنا، مبا يف ذلك تلك اليت تضر باملاوري، واجلماعات املنحدرة من منطقـة        
  ؛)تركيا( أخرى احمليط اهلادئ وآسيا ومجاعات

تعزيز ومواصلة حتسني التدابري واالستراتيجيات احلالية واختاذ إجراءات، عند اللزوم، من أجـل               - ٢٧
  ؛)املغرب(تصحيح الفوارق اليت ال تزال قائمة بني خمتلف اجملتمعات احمللية 

ـ               - ٢٨ خاص مواصلة تعزيز إجراءاهتا من أجل ضمان محاية احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة لألش
احملرومني، ال سيما املاوري، واألشخاص املنحدرين من منطقة احمليط اهلادئ، واألشخاص ذوو اإلعاقة،             

  ؛)هولندا(والعمل على إيالء اهتمام خاص هبؤالء األشخاص هبدف دجمهم يف اجملتمع كلياً 
 من خالل مواصلة التصدي جلميع أشكال التمييز السياسي واالقتصادي واالجتماعي ضد املاوري  - ٢٩

  ؛)بنغالديش(تلبية خمتلف مطالبهم بإجراء إصالحات دستورية وقانونية واالعتراف هبم 
  ؛)األردن(مواصلة التصدي بفعالية للفوارق االجتماعية االقتصادية اليت تضر باملاوري   - ٣٠
صحية اختاذ تدابري أخرى من أجل تصحيح الثغرات القائمة يف جمال العمل واألجور، والرعاية ال               - ٣١

  ؛)اليابان(والتعليم بني املاوري وغري املاوري 
النظر يف اختاذ إجراءات أخرى من أجل فهم أسباب الفوارق اليت تواجهها الشعوب األصلية فهماً   - ٣٢

  ؛)اململكة املتحدة(كامالً واختاذ خطوات للتقليل من آثارها إىل أدىن حد ممكن 
قد ينتج عنه اإلفراط يف متثيل فئات حمددة يف نظام العدالة االلتزام مبكافحة التحيز املؤسسي الذي   - ٣٣

  ؛)كندا(اجلنائية 
مواصلة اجلهود من أجل ضمان عدم التمييز ضد األشخاص املنتمني إىل مجاعات أقليات يف نظام          - ٣٤

  ؛)السويد(العدالة اجلنائية 
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ة، والتمييـز   اختاذ خطوات أخرى من أجل القضاء على مجيع ما تبقى من أشـكال العنـصري                - ٣٥
  ؛)اجلزائر(العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 

  ؛)الربازيل(إدراج مكافحة كره األجانب والعنصرية يف املناهج الدراسية   - ٣٦
محاية مصاحل املهاجرين ومجاعات األقليات، مبا يف ذلك املنحدرون من أصل آسيوي ومن منطقة               - ٣٧

  ؛)بنغالديش(لقوالب النمطية العنصرية واملعاملة التحقريية احمليط اهلادئ، من مجيع أشكال ا
النظر يف قبول توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري بدراسة سبل ووسائل تقييم مـدى                 - ٣٨

التصدي للشكاوى من اجلرائم املرتكبة بدافع عنصري بطريقة مالئمة يف إطار نظـام العدالـة               
  ؛)ماليزيا(اجلنائية 

ل تسجيل الشكاوى، واملالحقات القضائية واألحكام الصادرة فيما يتعلق بـاجلرائم           التماس سب   - ٣٩
املرتكبة بدافع عنصري والتحقيق بشأن كيفية التصدي هلذه القضايا عرب نظام العدالة اجلنائيـة،              

  ؛)اململكة املتحدة(على حنو ما أوصت بذلك جلنة القضاء على التمييز العنصري 
إلغاء قوانينها من أجل سد الثغرات القائمة يف نظام محاية املرأة من التمييـز              النظر يف تعديل أو       - ٤٠

  ؛)جنوب أفريقيا(
حتديد أهداف لتحسني متثيل املرأة يف اإلدارة العليا يف القطاع العام وحتديد أهداف قابلة للقياس                 - ٤١

  ؛)كندا(من أجل إعمال املساواة بني اجلنسني يف األجور 
  ؛)أنغوال(ياسات من أجل حتقيق املساواة الكاملة بني اجلنسني مواصلة اعتماد س  - ٤٢
  بدء مناقشات بشأن إحداث حصص للجنسني يف جمالس الشركات احملدودة التابعـة للقطـاع                - ٤٣

  ؛)النرويج(العام 
  ؛)الربازيل(تعزيز حقوق املرأة داخل سوق العمل، بصرف النظر عن السن أو اإلثنية   - ٤٤
إلجيابية من أجل تعجيل وزيادة متكني املرأة، ال سيما يف احلكومات احملليـة،             تنفيذ السياسات ا    - ٤٥

  ؛)األرجنتني(واجلهاز القضائي وقطاع الصحة 
  ؛)نيجرييا(ختصيص مزيد من املوارد من أجل تقدمي اخلدمات لألطفال ذوي اإلعاقة   - ٤٦
  ؛)اليابان(صيص إدارة السجون مراعاة ضرورة ضمان املعاملة اإلنسانية للسجناء فيما خيص مسألة خت  -٤٧
  ؛)اجلمهورية التشيكية(رفع سن املسؤولية اجلنائية حىت متتثل للمعايري الدولية ذات الصلة   - ٤٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ضمان مرافق مستقلة الحتجاز األحداث بالنسبة جلميع اجملرمني األحداث   - ٤٩
  كثـر لألطفـال مـن االعتـداء أو اإلمهـال           اختاذ تدابري أخرى من أجل ضمان محاية فعالة أ          - ٥٠

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
تنسيق جهودها بفعالية من أجل منع االعتداء على األطفال وتقدمي املساعدة الالزمة يف ذلـك                 - ٥١

  ؛)نيجرييا(اجملال 
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مجهوريـة  (تعزيز الدعامة األساسية لألسرة وما يتصل بذلك من قيم هبدف منع العنف اُألسري                - ٥٢
  ؛) اإلسالميةإيران

السعي إىل حتديد قياس أدق ملدى العنف األسري، وبالتايل تقدمي أداة لقياس أفـضل لنجـاح                  - ٥٣
  ؛)اململكة املتحدة(الوكاالت والربامج املعنية مبنع العنف األسري وإدانة مرتكبيه 

سـري،  اختاذ تدابري فعالة على مستوى القانون واملؤسسات وبناء التوعية من أجل العنـف األ               - ٥٤
  ؛)بنغالديش(واجلرائم املرتكبة بدافع عنصري واالجتار بالنساء ألغراض االستغالل اجلنسي 

  ؛)السويد(زيادة اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة   - ٥٥
تسجيل وتوثيق حاالت االجتار بالنساء واألطفال وكذا استغالل النساء والبنات املهـاجرات يف               - ٥٦

ء، وتبادل املعلومات مع البلدان األخرى يف املنطقة من أجل تيسري تعاون أكـرب يف جمـال                 البغا
  ؛)ماليزيا(مكافحة هذه املشكلة 

  ؛)الواليات املتحدة(اعتماد تعريف أمشل لالجتار بالبشر   - ٥٧
ان وفقاً ملالحظات جلنة القضاء على التمييز العنصري واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنـس               - ٥٨

واحلريات األساسية للشعوب األصلية، مواصلة احلوار اجلديد بني الدولة واملاوري فيما يتعلـق             
، من أجل إجياد سبيل للتخفيف من آثـاره         ٢٠٠٤بقانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام       

  ؛)املكسيك(التمييزية عرب آلية ُتشرك املتضررين بشكل مسبق وعن اطالع 
  ؛)سويسرا(لرامية إىل تسوية شاملة ملطالبات األرض للسكان األصليني مواصلة اجلهود ا  - ٥٩
  ؛)أنغوال(إجياد السبل املالئمة لتقدمي التعويض الكايف إىل املاوري، ال سيما عن فقدان أراضيهم   - ٦٠
  مواصلة اجلهود الرامية إىل حتسني مشاركة املـاوري يف مجيـع جمـاالت احليـاة االجتماعيـة           - ٦١

  ؛)وسياالحتاد الر(
التخلي عن التعديالت املقرر إجراؤها على قانون قمع اإلرهاب، اليت ستوسع تعريـف العمـل              - ٦٢

اإلرهايب من خالل احلد من الرقابة القضائية، ومتكني احملاكم من النظر يف املعلومات السرية دون  
األفـراد  إعطائها للمدعى عليهم ومنح رئيس الوزراء املسؤولية الفريدة عن نعت اجلماعـات و            

  ؛)أملانيا(باإلرهابيني 
تعزيز الضمانات اإلجرائية يف قوانني مكافحة اإلرهاب والعمل على أن تطبق التدابري املنصوص               - ٦٣

  ؛)سويسرا(عليها مبوجب القانون تطبيقاً صارماً وفقاً لاللتزامات الدولية حلقوق اإلنسان 
  تابعة توصـيات االسـتعراض الـدوري       ضمان مشاورات منتظمة مع اجملتمع الدويل يف جمال م          - ٦٤

  ).هولندا(الشامل 

  املقدِّمـة هلـا    ) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقَف الدولة         /وجيسد مجيع االستنتاجات و     - ٨٢
  .لذا ال ينبغي أن ُينظَر إليها على أهنا حتظى بتأييد الفريق العامل ككل. أو الدولة موضوع االستعراض/و
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