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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة اخلامسة
  ٢٠٠٩مايو / أيار١٥- ٤جنيف، 

  )ب(١٥املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته 
  ∗٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  نيوزيلندا

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك    
  .  وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الـصلة       املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من         

ما عدا   نسان،وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإل               
وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها       . ما هو وارد يف التقارير اليت سبق أن نشرهتا املفوضية السامية          

. وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر            . اإلنسانجملس حقوق   
 ويف حال عدم . وترية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات   وقد أُعد التقرير حبيث يضع يف االعتبار أن       

وملا . احة إن كانت ال تزال صاحلة     وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املت          
كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو 

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل /إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
    .آلليات الدولية حلقوق اإلنسانأو التعاون مع ا

  

                                                      

 .قُّدم يف وقت متأخر  ∗
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   املعلومات األساسية واإلطار-  أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية-  ألف

  
  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان

تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٢/١١/١٩٧٢  اقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصرياالتف
ُتسحب بالنسبة   (٨املادة    ٢٨/١٢/١٩٧٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  )للمناطق احلضرية
-  

ــواد   ٢٨/١٢/١٩٧٨ اسيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي ، )ب) (٢ (١٠امل
، )٦ (١٤و ،)٣ (١٠و
  ٢٢ و٢٠و

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول     
  ال): ٤١

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق         
   املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ٢٦/٥/١٩٨٩

ملدنية  للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االثاينالربوتوكول االختياري 
   والسياسية

  -  ال يوجد   ٢٢/٢/١٩٩٠

  -  ال يوجد  ١٠/١/١٩٨٥  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز      الربوتوكول االختياري ال  

  ضد املرأة
  نعم): ٩ و٨املادتان (إجراء التحقيق   )بالنسبة لتوكيالو(نعم   ٢٠/٩/٢٠٠٠

املادة (الشكاوى املتبادلة بني الدول       ١٤املادة   ١٠/١٢/١٩٨٩  مناهضة التعذيباتفاقية 
  نعم): ٢١

  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراء التحقيق 

  --  )بالنسبة لتوكيالو(نعم   ١٤/٣/٢٠٠٧  الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
طبيقه ت (٦/٤/١٩٩٣  اتفاقية حقوق الطفل

على توكيالو فقط بعد    
  )إخطار األمني العام

، )٢ (٣٢عام؛ املادتـان    
  )ج (٣٧

--  
  
  

  بإشـراك  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق      
  األطفال يف النـزاعات املسلحة

إعالن ملزم مبوجب املادة      ١٢/١١/٢٠٠١
   عاما١٧ً: ٣

--  

  --  )بالنسبة لتوكيالو(نعم   ٢٥/٩/٢٠٠٨  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول ،  )٣( الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          :املعاهدات األساسية اليت ليست نيوزيلندا طرفاً فيها      

االتفاقية الدولية حلماية حقـوق     ،  )٢٠٠٠توقيع فقط،    (ل األطفال يف املواد اإلباحية    األطفال وبغاء األطفال واستغال    االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع     
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع ، الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         )٢٠٠٧التوقيع عليها فقط،     (وأفراد أسرهم  مجيع العمال املهاجرين  

  .األشخاص من االختفاء القسري
  

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة      صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم      اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم      نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم      )٤(بروتوكول بالريمو
  ١٩٥٤قية عام نعم، باستثناء اتفا      )٥(الالجئون واألشخاص عدميو اجلنسية
ــة   ــف املؤرخ ــات جني ــسطس / آب١٢اتفاقي  ١٩٤٩أغ
  )٦(والربوتوكوالن اإلضافيان امللحقان هبا

  نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث    

 ٨٧نعم، باستثناء االتفاقيـة رقـم             )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
  ١٣٨واالتفاقية رقم 

) ملتحدة للتربية والعلم والثقافـة    منظمة األمم ا  (اتفاقية اليونسكو   
  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

  نعم    
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الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     قُدمت لنيوزيلندا توصيات للتصديق على االتفاقية        - ١
تغالل األطفال  ببيع األطفال وبغاء األطفال واس    ، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق        )٨(أسرهم

، واتفاقيات منظمة )١١(١٣٨ ورقم )١٠(٨٧، واالتفاقيتني األساسيتني ملنظمة العمل الدولية رقم )٩(يف املواد اإلباحية
اتفاقيـة   (١١٨، ورقـم  )١٢()األهداف واملعايري األساسية(السياسة االجتماعية  اتفاقية (١١٧العمل الدولية رقم   
 يف البلـدان    الـشعوب األصـلية والقبليـة      تفاقيةا (١٦٩، ورقم   )١٣()جتماعيالضمان اال (املساواة يف املعاملة    

  . )١٥(، واالتفاقية املتعلقة حبالة األشخاص عدميي اجلنسية)١٤()املستقلة

 من االتفاقية، يف املوافقة ١٤ودعت جلنة القضاء على التمييز العنصري نيوزيلندا إىل النظر، مبوجب املادة  - ٢
 .)١٦( املقدمة من األفرادالشكاوى استالم اختصاص اللجنة يف على

  . )١٧(بسحب نيوزيلندا لتحفظها األخري على االتفاقية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وأشادت  - ٣

وأوصت جلنة حقوق الطفل بسحب التحفظات اليت أبدهتا نيوزيلندا على االتفاقية، ومبواصلة املناقشات               - ٤
وأوصت اللجنة املعنية حبقـوق     . )١٨(يع نطاق تطبيق االتفاقية لتشمل هذا اإلقليم      مع إقليم توكيالو من أجل توس     

  . )١٩( من العهد١٠اإلنسان بسحب التحفظات املتعلقة باملادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي - باء 

عن قلقها إزاء عدم حصانة قـانون شـرعة          جلنة القضاء على التمييز العنصري       أعربت،  ٢٠٠٧يف عام     - ٥
وقدمت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مالحظات  .)٢٠(وق النيوزيلندية وإمكانية سن تشريعات خمالفة ألحكامهاحلق

   .)٢١( إزاء جتاهل قانون شرعة احلقوق لبعض احلقوق الواردة يف العهدأيضاً تعرب عن األسف ٢٠٠٢مماثلة يف عام 

ة والثقافية نيوزيلندا بالتزاماهتا املتعلقة باإلدماج التام وذكّرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعي  - ٦
للعهد يف النظام القانوين احمللي حبيث ينص على سبل االنتصاف القضائي وغري القضائي يف حالة وقوع انتهاكات                 

  . )٢٢(للحقوق املكفولة مبوجب العهد

خطوات اليت اختذهتا الدولة، فقد أبدت ويف حني تعرب جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن تقديرها لل           - ٧
   .)٢٣( إزاء عدم دمج االتفاقية بشكل تام يف القانون احمللي٢٠٠٧قلقها يف عام 

، أوصت جلنة حقوق الطفل نيوزيلندا بالشروع يف إجـراء مراجعـة شـاملة جلميـع                ٢٠٠٣ويف عام     - ٨
  . )٢٤(التشريعات املتعلقة باألطفال، ومواءمة تشريعاهتا مع االتفاقية

وقام املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للشعوب األصلية بزيارة إىل نيوزيلندا                - ٩
 أوضح بعدها عدم وجود اعتراف دستوري حبقوق املاوريني أو باهليئات اإلدارية التقليدية اخلاصة              ٢٠٠٥يف عام   

  سيطة مت مبوجبه تعديل العالقة بـني املـاوريني والتـاج،           ومسح هذا الوضع للربملان بإصدار تشريع بأغلبية ب       . هبم
، ٢٠٠٧ويف عـام  . )٢٥( لضعف متثيلهم يف العملية الـسياسية ومل يتمكن املاوريون من تصحيح هذا الوضع نظراً     

 من القانون احمللي ما مل الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن معاهدة وايتانغي لن ُتعد بصفة رمسية جزءاً          
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صدر يف شكل تشريع، مما جيعل من العسري على املاروريني االحتجاج بأحكام هذه املعاهدة أمـام احملـاكم ويف                ت
  .)٢٦(املفاوضات مع التاج

وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري نيوزيلندا على مواصلة املناقشة العامة بشأن معاهـدة وايتـانغي                  - ١٠
كما رأى املقرر اخلاص ضـرورة      . )٢٨( املقرر اخلاص   على حنو ما أوصى به أيضاً      ،)٢٧( حلمايتها كمعيار دستوري   توخياً

عقد مؤمتر للنظر يف إدخال تعديالت دستورية تنظم بوضوح العالقة بني احلكومة وشعب املاوري على أساس معاهدة                 
رر اخلاص مـنح هيئـة      وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري واملق      . )٢٩(وايتانغي وحق الشعوب يف تقرير املصري     
  .)٣٠( للفصل يف املسائل املتعلقة باملعاهدة، وزيادة مواردها املاليةمعاهدة وايتانغي سلطات ملزمة قانوناً

   اهليكل املؤسسي وهيكل حقوق اإلنسان- جيم 

يف سياق االمتثـال التـام      (‘  ألف -  املركز‘، ُمنحت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان       ١٩٩٩يف عام     - ١١
  . )٣١(٢٠٠٦، وأُعيد تأكيد ذلك يف عام )بادئ باريسمل

ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالقانون              - ١٢
، ومت مبوجبه حتويل مكتب العالقـات  )٣٢( املتعلق بإجراء تعديالت ذات صلة حبقوق اإلنسان    ٢٠٠١الصادر عام   

قية وجلنة حقوق اإلنسان إىل جلنة جديدة حلقوق اإلنسان ذات والية أوسع ومعنية بوضع خطة عمل وطنيـة                  العر
وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأن تتـوىل اللجنـة            . )٣٣(تتعلق حبقوق اإلنسان  

. )٣٤(لى النحو الواجب يف خطة العمل الوطنيـة       الوطنية حلقوق اإلنسان هذه احلقوق الثالثة وأن تكفل تناوهلا ع         
 ملنظمـة التابعـة  ية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات اخلرباء املعنوالحظت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة   

 قيام اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان بتعيني مفـوض       ) جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية     (ة  العمل الدولي 
، أعربت جلنة القضاء على التمييز      ٢٠٠٧ويف عام   . )٣٥(معين بتكافؤ الفرص يقوم بالتركيز على املساواة اجلنسانية       

   .العنصري عن ارتياحها لزيادة امليزانية املخصصة للجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان

   التدابري السياساتية- دال 

 على خطة العمل املتعلقة     صري أن نيوزيلندا مل توافق رمسياً     يف حني تالحظ جلنة القضاء على التمييز العن         - ١٣
حبقوق اإلنسان اليت قدمتها اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان، فإهنا قد شجعت الدولة الطرف على أن تعتمـد                 

  . )٣٧( إىل مقترحات اللجنة الوطنيةخطة عمل خاصة هبا استناداً

الربنـامج  املتمثلـة يف    ) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(مل األمم املتحدة    ، اعتمدت نيوزيلندا خطة ع    ٢٠٠٥ويف عام     - ١٤
كما أبلغـت نيوزيلنـدا     . )٣٨(، مع التركيز على النظام الدراسي الوطين      العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان     

 بأن النظام املدرسي خيضع لقانون شرعة احلقوق النيوزيلنـدي          ٢٠٠٦املفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف عام       
وأوضحت أن حقوق اإلنسان هي جزء من منهج الدراسات االجتماعية وهـي متاحـة         . ١٩٩٣ عام   الصادر يف 

  . )٣٩(باللغتني اإلنكليزية واملاورية
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع-  ثانياًً
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان- ألف 
   التعاون مع هيئات املعاهدات- ١

  
  )٤٠(هيئة املعاهدة

ير قُدم  تقرآخر
  وُنظر فيه

آخر مالحظات 
  ختامية

  
  رد املتابعة

  
  حالة اإلبالغ

أغـــسطس /آب  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري
٢٠٠٧  

سبتمرب /أيلول
٢٠٠٨  

  الثامن عشر  التقارير من ل موعد تقدمي    حي
  ٢٠١١إىل العشرين يف عام 

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  ٢٠٠٣مايو /أيار  ٢٠٠١
  

 ٢٠٠٨التقرير الثالث منذ عام تأخر تقدمي   - - 

، ٢٠٠٧قُدم التقرير اخلـامس يف عـام          - -  ٢٠٠٢يوليه /متوز  ٢٠٠١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
  ٢٠٠٩ويتوقع النظر فيه يف عام 

أغـــسطس /آب  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة
٢٠٠٧  

قرير السابع يف عـام     حيني موعد تقدمي الت     - - 
٢٠١٠  

  ٢٠٠٤مايو /أيار  ٢٠٠٢  جلنة مناهضة التعذيب
  

يونيه /حزيران
٢٠٠٥  

، ٢٠٠٧قُدم التقرير اخلـامس يف عـام        
   ٢٠٠٩ويتوقع النظر فيه يف عام 

ــشرين األول  ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل  /ت
  ٢٠٠٣أكتوبر 

قُدم التقريران املدجمان الثالث والرابع يف         - - 
  ٢٠٠٨عام 

كول االختياري التفاقية   الربوتو
ـ  حقوق الطفل امل   راك تعلـق بإش

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

ــشرين األول  ٢٠٠٣  /ت
  ٢٠٠٣أكتوبر 

قُدم التقريران املدجمان الثالث والرابع يف         - - 
  ٢٠٠٨عام 

املتعلـق بقـضايا الـسكان    ) ٦٦(١اعتمدت جلنة القضاء على التمييز العنصري املقرر ،  ٢٠٠٥يف عام     - ١٥
  . صليني، وذلك يف إطار إجراء اإلنذار املبكر واإلجراءات العاجلةاأل

ة مناهضة التعذيب بشأن املـسائل املتعلقـة        ـدا تعليقات إىل جلن   ـت نيوزيلن ـ، قدم ٢٠٠٦ويف عام     - ١٦
  . )٤١(بالتصديق والتحفظات

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢
  نعم   دعوات دائمة 

 املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للـسكان األصـليني              لبعثاتآخر الزيارات أو التقارير عن ا
  .)٤٢()٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين٢٦ إىل ١٦(

  ال يوجد  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ
  ال يوجد  الزيارات املطلوبة واليت مل ُيتفق عليها بعد

قرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية للـسكان            أعرب امل   التعاون أثناء البعثات/تيسري
  األصليني عن شكره للحكومة

  -  متابعة الزيارات 
وقامت احلكومة بـالرد    . أُرسلت ثالثة بالغات خالل الفترة موضوع االستعراض       الردود على الرسائل املتعلقة باالدعاءات واالستئنافات العاجلة

  .على مجيع البالغات
 الـيت   ١٣ لمل ترد نيوزيلندا، يف غضون اآلجال احملددة، على أي من االستبيانات ا              )٤٣(الردود على االستبيانات املتعلقة بالقضايا املواضيعية

  .)٤٤(أرسلتها اإلجراءات اخلاصة خالل الفترة موضوع االستعراض
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  حلقوق اإلنسانالسامية  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة - ٣

 ٢٠٠٧ و٢٠٠٦ و٢٠٠٥ت نيوزيلندا مسامهات مالية للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان يف األعوام        قدم  - ١٧
  .٢٠٠٨و

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان- باء 

  املساواة وعدم التمييز - ١

قانون تضمني ال  لكون نيوزيلندا ال تعترب أن من الضروري       عن قلقها    أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      - ١٨
احمللي مجيع أسباب حظر التمييز الواردة يف العهد، وال سيما التمييز القائم على أساس اللغة، وأوصت اللجنة يف                   

  . )٤٥( مع العهد متاماً جبعل القانون احمللي متوافقا٢٠٠٢ًعام 

لوطنية لتعريف صريح ، أبدت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة قلقها إزاء افتقار التشريعات ا٢٠٠٧ويف عام   - ١٩
كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء استمرار      . )٤٦( لالتفاقية، يشمل التمييز املباشر وغري املباشر      وفقاًوشامل للتمييز ضد املرأة،     

تصوير املرأة يف وسائل اإلعالم واجملتمع، وال سيما النساء املنتميات إىل األقليات، بطريقـة سـلبية ودونيـة وتتـسم         
وأعرب املقرر اخلاص املعين بالشعوب األصلية عن قلقه اخلاص إزاء النتائج اليت توصلت إليهـا دراسـة                 . )٤٧(بالنمطية

  . )٤٨( مفادها وجود عدم توازن يف تناول قضايا املاوريني يف الصحف والتلفزيون٢٠٠٤أُجريت يف عام 

محاية حقوق املاوريني مبوجب ، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتقدم احملرز بشأن ٢٠٠٢ويف عام    - ٢٠
 أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري       ،٢٠٠٧العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ويف يف عام          

عن ارتياحها إزاء تقليص التفاوتات االجتماعية واالقتصادية بني املاوريني وشعوب جزر احمليط اهلادئ من جهة،               
وعقب زيارة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية . )٤٩(رىوبني بقية السكان من جهة أخ

  ، صرح بأن التفاوتات بني املاوريني وغـري املـاوريني          ٢٠٠٥للسكان األصليني اليت قام هبا إىل نيوزيلندا يف عام          
لة اجلنائية، وذلك بالرغم من ال تزال قائمة يف جماالت التوظيف والدخل والصحة والسكن والتعليم ويف نظام العدا

) إيوي، هابو، وهانو  (وعلى الرغم من مشاركة اجلمعيات التعاونية للماوريني        . الربامج االجتماعية اليت اعُتمدت   
. ستراتيجيات الرامية إىل تقليص هذه التفاوتات، مل ُتبتكر آليات فعلية للحكم الـذايت            البشكل متزايد يف وضع ا    

دو أن هناك حاجة إىل مواصلة اختاذ تدابري حمددة على أساس االنتماء اإلثين بغية تعزيـز                للمقرر اخلاص، يب   ووفقاً
ومع اإلشارة إىل ضرورة إعادة توجيه بعـض الـربامج          . )٥٠(احلقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية للماوريني    

التمييـز العنـصري بـضمان       عن االنتماء اإلثين، أوصت جلنة القضاء على         والسياسات على أساس احلاجة بدالً    
مشاركة اجملتمعات احمللية املعنية يف تقييم واستعراض التدابري اخلاصة اليت ُتعتمد للنهوض باجلماعات، وإطالع عامة 

  . )٥١(اجلمهور على طبيعة وأمهية التدابري اخلاصة

شكاوى واملالحقات   لشعور جلنة القضاء على التمييز العنصري بالقلق إزاء عدم وجود تسجيل لل            ونظراً  - ٢١
القضائية واألحكام املتعلقة باجلرائم ذات الدوافع العنصرية، فقد أوصت اللجنة نيوزيلندا بدراسة سبل ووسـائل               

  . )٥٢(تقييم مدى مالءمة تعامل نظام العدالة اجلنائية لديها مع الشكاوى املتعلقة جبرائم ذات دوافع عنصرية
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ن الالجئني إىل أن اجلهود الرامية إىل احملافظة على الفهم اإلجيـايب            وأشارت مفوضية األمم املتحدة لشؤو      - ٢٢
لقضايا الالجئني واملهاجرين وحماربة كره األجانب والعنصرية تتطلب أن تكفل احلكومة دمج هـذه املـسائل يف        

  .)٥٣(املناهج التعليمية

 يتم دجمهم بصورة تامة يف      ، شعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق من أن األطفال املعوقني مل          ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٣
 ما تواجه صـعوبات يف الوصـول إىل   مجيع جوانب احلياة االجتماعية وأن األسر اليت لديها أطفال معوقون غالباً     

  .)٥٤(اخلدمات، وال سيما يف نظام التعليم

  يالشخصن يف احلياة واحلرية واألمالفرد حق  - ٢

احلبس (حاالت الفصل غري الطوعي املطول يف االحتجاز          لشعور جلنة مناهضة التعذيب بالقلق إزاء      نظراً  - ٢٤
ورّدت نيوزيلندا قائلة   . )٥٥(، فقد أوصت اللجنة نيوزيلندا بتخفيض فترات هذا احلبس وحتسني ظروفه          )االنفرادي

ني كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء النتائج اليت توصل إليها أم      . )٥٦( من احلبس االنفرادي   إهنا ال تعترب ذلك ضرباً    
دعاءات تعدي حراس السجون على السجناء، وال سيما عدم التعامل بسرعة مع ااملظامل بشأن التحقيقات املتعلقة ب

  . )٥٧(دعاءات، وإزاء نوعية التحقيقات ونزاهتها ومصداقيتهاالهذه ا

 إدارة  ، الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أنه مت التعاقد مع شركة خاصة على             ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٥
وفيما ترحب اللجنة باملعلومات اليت تفيد أن الدولة الطرف قررت أن تعهد . أحد السجون وأداء خدمات احلراسة

 وأن املتعاقدين ُيتوقع منهم احترام      ٢٠٠٥بإدارة مجيع السجون إىل القطاع العام بعد انقضاء العقد احلايل يف عام             
جناء، فإهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء ما إذا كانت اخلصخصة يف هذا             معايري األمم املتحدة الدنيا بشأن معاملة الس      

وتالحـظ  . اجملال متكن الدولة من الوفاء بفعالية بالتزاماهتا مبقتضى العهد وبإمكانية مساءلتها عن أي انتهاكات             
لون معاملـة  اللجنة كذلك أنه ال توجد على ما يبدو أي آلية للرصد اليومي تسمح بالتحقق من أن السجناء يعام  
  . )٥٨(إنسانية وأهنم يستفيدون من هذه املعاملة اليت هتدف أساساً إىل إصالحهم وإعادة تأهيلهم اجتماعياً

وتشاطر جلنة حقوق الطفل الدولة الطرف قلقها بشأن انتشار اإلساءة لألطفال، وتالحظ مـع األسـف أن                   - ٢٦
عدة هلم وتأمني تعافيهم ال تتوفر هلا موارد كافية وال تنسق على            اخلدمات الرامية إىل منع اإلساءة لألطفال وتقدمي املسا       

  .)٥٩(النحو الوايف

، يساورها القلـق    طوات اليت اختذهتا الدولة الطرف    اخلالقضاء على التمييز ضد املرأة      جلنة   تالحظوبينما    - ٢٧
كما تـشعر    .)٦٠(اء األقليات ي واحمليط اهلادئ ونس   إزاء استمرار انتشار العنف ضد املرأة، وال سيما نساء املاور         

؛ والعنـف   )٦١(؛ وتدين عدد أوامر احلماية    إزاء تدين معدالت احملاكمة واإلدانة عن جرائم العنف ضد املرأة         بالقلق  
الذي تتعرض له املرأة داخل األسرة واملمارسات غري القانونية املتعلقة بالزواج يف جمتمعات املهاجرين اليت قد ال يتم 

   .)٦٢(ة مالئمة لكون النساء املعنيات معزوالت وال يتمتعن باالستقالليةالتصدي هلا بصور

ويساور اللجنة القلق إزاء عدم اإلبالغ بشكل رمسي عن حاالت االجتار بالنساء أو احملاكمة على ارتكاهبا،   - ٢٨
 عـن القلـق إزاء      اًأيضوتعرب اللجنة   . على الرغم من املؤشرات الدالة على ممارسة االجتار بالنساء يف نيوزيلندا          

  .)٦٣(اء والفتيات املهاجرات يف البغاءاستغالل النس
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   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

 من جهود رامية إىل توسيع نطـاق    نيوزيلندامبا تبذله   القضاء على التمييز ضد املرأة       ترحب جلنة    يف حني   - ٢٩
حتلل العوائق اليت قد تواجه املـرأة يف إمكانيـة      تطلب إىل الدولة أن      امتطلبات استحقاق املساعدة القانونية، فإهن    
 توفر خدمات املساعدة القانونية إىل كل من هن حباجة إليها، وأن وأن ،اللجوء إىل القضاء، وأن تزيل هذه العوائق

تعمل على زيادة الوعي بشأن كيفية االستفادة من سبل االنتصاف القانونية املتاحة ضد التمييز، وأن ترصد كذلك 
ووفقاً للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصـليني،        . )٦٤(ج هذه اجلهود  نتائ

  .)٦٥( املاوريتنيإيوي وهابوينبغي تعديل قانون اخلدمات القانونية لكفالة تقدمي املساعدة القانونية جملموعيت 

ما انتهاك من جانب نيوزيلندا للعهد الدويل اخلاص ووجدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان حالتني وقع فيه  - ٣٠
، تبينت اللجنة وقوع انتهاك حلق الفرد يف أن تبت حمكمة يف قانونية             ٢٠٠٣ففي عام   . باحلقوق املدنية والسياسية  
وحفظت اللجنة ملف هذه القضية بعد رد الدولة الذي أوضحت فيه أهنا عّدلت             . )٦٦(احتجازه ألسباب احترازية  

. )٦٨(، وجدت اللجنة وقوع انتهاك للحق يف حماكمة سريعة٢٠٠٧ويف عام . )٦٧( لتكفل عدم تكرار ذلكتشريعاهتا
واعترضت الدولة على هذه النتائج لكنها أشارت إىل وجود مبادرات هتدف إىل تسريع النظر يف القضايا، واعتربت 

  . )٦٩(اللجنة أن احلوار سيستمر يف إطار إجراء املتابعة

 عـن قلقهمـا إزاء      ٢٠٠٤ وجلنة حقوق الطفل يف عام       ٢٠٠٤نة مناهضة التعذيب يف عام      وأعربت جل   - ٣١
 بني األحداث اجلاحنني والسجناء البـالغني، واحتجـازهم يف          اخنفاض سن املسؤولية اجلنائية وعدم الفصل أحياناً      

   .)٧٠( ملا أوردته جلنة حقوق الطفلوفقاًزنزانات الشرطة لعدة أشهر يف بعض األحيان، 

وإذ تعرب جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء النسبة الكبرية من املاوريني وسكان جـزر                   - ٣٢
احمليط اهلادئ يف السجون، وبصورة عامة يف مجيع مراحل نظام العدالة اجلنائية، فقد أوصت اللجنة نيوزيلندا بتعزيز 

  . )٧١(ألولويات القصوىاجلهود الرامية إىل معاجلة هذه املشكلة واعتبارها من ا

  حرية التنقل - ٤

تشعر اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالقلق إزاء املعلومات اليت تفيد بأن املقيمني الدائمني يف نيوزيلنـدا،                  - ٣٣
وحىت بعض املواطنني يف حاالت معينة، حيتاجون إىل تأشرية عودة لدخول نيوزيلندا من جديد، وأوصت بإعـادة                 

  . )٧٢(ات املتعلقة هبذا األمرالنظر يف التشريع

  حق املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية - ٥

، أورد أحد مصادر شعبة اإلحصاء التابعة لألمم املتحدة، أن نسبة النساء يف الربملان قد زادت                ٢٠٠٨يف عام     - ٣٤
 قضاء على التمييز ضد املـرأة      ال بينما ترحب جلنة  و. )٧٣(٢٠٠٨ يف عام    ٣٣,١ إىل   ٢٠٠٤ يف املائة يف عام      ٢٨,٣من  

ألن عدد النساء    ٢٠٠٧يف عام   ساورها القلق   فقد  ،   يف اآلونة األخرية   بتقلد املرأة أعلى املناصب الدستورية يف نيوزيلندا      
  ناقصاًيف احلكومات احمللية ومناصب صنع القرار السياسي ما فتئ يتناقص يف واقع األمر، وألن املرأة ما زالت ممثلة متثيالً

  . )٧٤( احلكومات احمللية، وجمالس الصحة يف املقاطعات، واجملالس التشريعية، واجلهاز القضائييف
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 ملا ورد يف تقرير صـدر عـن   وفقاًوعاجلت اإلصالحات االنتخابية استمرار التمثيل الناقص للماوريني،          - ٣٥
 عن صيغة استئثار الفائز بكل شيء،       وباعتماد التمثيل النسيب بدالً   . ٢٠٠٤برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام       

، ويتسق ذلك مـع     ٢٠٠٢ يف املائة يف انتخابات عام       ١٦ إىل   ١٩٩٣ يف املائة يف عام      ٣ارتفع متثيل املاوريني من     
، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا إزاء التمثيـل              ٢٠٠٧ويف عام   . )٧٥(نسبتهم من السكان  

 واملنحدرات من جزر احمليط اهلادئ واآلسيويات والنساء املنتميات إىل أقليات أخرى يف             الناقص للنساء املاوريات  
  . )٧٦(احلياة العامة واحلياة السياسية

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومواتية - ٦

 بقانون عالقات   رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية            - ٣٦
، الذي ييسر املفاوضة اجلماعية، ويعزز دور النقابات، ويقضي باختاذ تدابري للحماية من التحرش )٧٧(٢٠٠٠العمل لعام   

  . )٧٨(والتمييز يف مكان العمل

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء عدم توفر آليـات قانونيـة                 ٢٠٠٧ويف عام     - ٣٧
وقد أُلغي يف القطاع اخلاص مبـدأ       . تمييز الذي تتعرض له املرأة يف جمال التوظيف يف القطاع اخلاص          للتصدي لل 

 وال تتمتع احلكومة بسلطة تنفيذ وإنفاذ سياسات تكـافؤ فـرص            على العمل املتساوي القيمة،   املتساوي  األجر  
هذه  ()٨٠( األجور بني النساء والرجال بالقلق إزاء تزايد تفاوتأيضاًوشعرت اللجنة . )٧٩(التوظيف يف هذا القطاع

، وإزاء  )٨١()٢٠٠٣املسألة سبق وأن تناولتها اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف عـام               
ارتفاع مستويات الفصل الوظيفي، وتركز النساء يف الوظائف املتدنية األجر والتدين الشديد يف مشاركة النساء يف 

  . )٨٢(ائف اختاذ القرارات يف القطاع اخلاصاإلدارة ووظ

وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التهميش يف جمال التوظيف الـذي تواجهـه                    - ٣٨
، أكدت ٢٠٠٨ويف عام . )٨٣(النساء املاوريات واملنحدرات من جزر احمليط اهلادئ والنساء املنتميات إىل األقليات

 تعليقاهتا املتصلة بالتفاوتات يف سوق العمل على أساس االنتمـاء           ابعة ملنظمة العمل الدولية جمدداً    جلنة اخلرباء الت  
اإلثين، وال سيما بالنسبة للماوريني والسكان املنحدرين من جزر احمليط اهلادئ، بينما الحظت اللجنة التدابري اليت                

وبينما ترحـب جلنـة اخلـرباء       . )٨٤(ظائفاختذت لتحسني تدريب هؤالء النساء وحتسني فرص حصوهلن على و         
باملبادرات اليت اختذهتا الدولة الطرف، فإهنا ال تزال قلقة إزاء أوجه التحامل والسلوكيات املقولبة ألصحاب العمل 

  . )٨٥(جتاه العمال املهاجرين

 والثقافية باعتماد   ورحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية           - ٣٩
 القضاء علـى    جلنةوبينما ترحب   . )٨٦(تشريعات جديدة بشأن برنامج إجازة الوالدين املمول من جانب احلكومة         

 وحتقيق التوازن  مبا تتخذه الدولة الطرف من تدابري رامية إىل دعم مشاركة املرأة يف القوة العاملة    التمييز ضد املرأة  
 مشاركة أمهات صغار األطفال واألمهات  معديلإزاء تدينالقلق تشعر ب اللجنة  تزالال، بني العمل واحلياة األسرية

وحثت اللجنة نيوزيلندا على تعزيز برنامج إجازة الوالدين بالنسبة للرجال وتشجيعهم على مشاركة              .الوحيدات
لة بغية تعديل معايري    كما أوصت اللجنة الدولة الطرف باختاذ إجراءات عاج       . املرأة يف مسؤوليات رعاية األطفال    

استحقاق اإلجازة بغية كفالة حق العمال املومسيني واملؤقتني يف احلصول على إجازة من هذا القبيل تكون مدفوعة       
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األجر؛ وتقييم العقبات اليت حتول دون وصول القرويات والنساء املاوريات واملنحدرات من جزر احمليط اهلـادئ                
ىل خدمات رعاية األطفال واحلصول على إجازة األمومة؛ عالوة علـى تنفيـذ     واملنتميات إىل األقليات األخرى إ    

  . )٨٧(التدابري الرامية إىل تقليل هذه العقبات وزيادة وصول هؤالء النساء إىل هذه اخلدمات

  وشعرت جلنة حقوق الطفل بالقلق لكون احلماية املقدمة ملن هم دون الثامنة عشرة يف سـوق العمـل                    - ٤٠
، الحظت جلنـة    ٢٠٠٨ويف عام   . )٨٨( مع االتفاقية، ولعدم حتديد السن الدنيا لدخول سوق العمل         اًال تتسق متام  

رفـع  (خرباء منظمة العمل الدولية عزم احلكومة على حظر توظيف من هم دون السادسة عشرة يف املهن اخلطرة              
  . )٨٩(سرعة، وأعربت اللجنة عن أملها يف تنفيذ ذلك على وجه ال)احلظر من سن اخلامسة عشرة

، فقد أسهم التشريع املتعلق باملساواة ٢٠٠٧ومثلما ورد يف تقرير صدر عن منظمة العمل الدولية يف عام      - ٤١
العمرية يف القضاء على التحيز ضد املسنني، حنو إعالنات التوظيف التمييزية، غري أن هذا التشريع كان أقل فعالية               

    .)٩٠(يف التعامل مع التمييز املستتر

  الئقاحلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشي  - ٧

حسبما أشار املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، فإن التفاوتات   - ٤٢
فالنـساء  . بني املاوريني والباكيها ال تزال قائمة، على الرغم من نية احلكومة العمل على تقليل هـذه التفاوتـات                 

وريات ال زلن يعانني من النواحي االقتصادية والصحية واالجتماعية مقارنة بالنساء األخريات، بيد أن هناك نوع                املا
، الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مـع القلـق أن             ٢٠٠٣ويف عام   . )٩١(من التقدم 

حظت جلنة حقوق الطفل أن األسر وحيدة الوالـد الـيت   ، وال)٩٢( من كل أربعة أشخاص يعيش يف حالة فقر واحداً
  . )٩٣(تعوهلا األم، عالوة على أسر املاوريني واألشخاص املنحدرين من جزر احمليط اهلادئ، تتأثر بصورة غري متناسبة

، فإن الفجوة يف عدالة توزيع اخلدمات الصحية ٢٠٠٨ لتقرير صدر عن منظمة الصحة العاملية يف عام وفقاًو  - ٤٣
، ٢٠٠٣ويف عام   . )٩٤(ني السكان األصليني واملواطنني من غري السكان األصليني قد ظهرت كقضية سياسية وطنية            ب

أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وجلنة حقوق الطفل عـن قلقهمـا بـشأن هـذه                  
 أن العمر املتوقع    ٢٠٠٥ الزيارة اليت قام هبا يف عام        والحظ املقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني عقب      . )٩٥(املسألة

من العمر  )  سنوات تقريباً  ١٠(، أقل بكثري    عند الوالدة بالنسبة للماوريني، بالرغم من املكاسب اليت حققوها مؤخراً         
اوتات العمر ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن القلق إزاء تف        ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٦(املتوقع لغري املاوريني  

  . )٩٧(املتوقع عند الوالدة بني النساء املنحدرات من أصول أوروبية والنساء املنتميات إىل جمموعات إثنية أخرى

ويف حني تعرب جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن ارتياحها إزاء توافر التغطية الـصحية الـشاملة                    - ٤٤
ىل حتسني معدالت الوصـول إىل الرعايـة الـصحية واخلـدمات     واخلدمات الصحية اجملانية، فهي تدعو الدولة إ    

واملعلومات الصحية، وال سيما للنساء الاليت يعشن يف املناطق الريفية ويواجهن عقبات ثقافية أو لغوية حتول دون                 
ستراتيجية صحة الطفل، فقد أعربت يف      اوبينما ترحب جلنة حقوق الطفل باعتماد       . )٩٨(وصوهلن إىل هذه الرعاية   

 عن قلقها إزاء عدم تغطية خدمات التحصني جلميع األطفال، وإزاء االرتفـاع النـسيب يف وفيـات                  ٢٠٠٣ام  ع
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كما أعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية خدمات الصحة العقلية للشباب، وخباصة يف املناطق               . )٩٩(األطفال
  . )١٠٠(الريفية ولألطفال املاوريني واألطفال املقيمني يف مؤسسات الرعاية

 حتسني احلصول على املعلومات املتعلقة بالصحة     نيوزيلندا  إىل  القضاء على التمييز ضد املرأة      جلنة   توطلب  - ٤٥
، مع إيالء اهتمام خاص للوقاية من األمـراض         نسيومنع احلمل، والترويج على نطاق واسع للتثقيف اجل       اإلجنابية  

   .)١٠١(املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي ومحل املراهقات

بعملية اإلصالح اجلارية لنظام الرعاية املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وبينما تنوه اللجنة   - ٤٦
االجتماعية، فإهنا توصي بأال تؤدي الشواغل املتعلقة باحتواء التكلفة إىل اخنفاض يف مستوى احلماية االجتماعيـة     

توصي اللجنة الدولـة    و. )١٠٢(لتحديد للمجموعات احملرومة واملهمشة   الفعالة، لدى ختصيص املساعدة على وجه ا      
   .)١٠٣(اجلميعالطرف بأن تعمم على نطاق واسع املعلومات املتاحة بشأن نظام الرعاية االجتماعية كي يطلع عليها 

   احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي- ٨

مـن جهـود   الدولة الطرف ا تبذله  مب٢٠٠٧التمييز ضد املرأة يف عام    على  اء  القضجلنة  يف حني رحبت      - ٤٧
األطفال فهي توصي بتوفري التمويل الالزم للمدارس؛ وكفالة عدم تعرض          لزيادة فرص الوصول إىل التعليم اجملاين،       

كما حتث اللجنة    ؛التعليمللتمييز يف احلصول على     األرياف  واألسر اليت تعيش يف     املنخفض  ذات الدخل    األسرمن  
للمبالغ اليت تطلبها املـدارس،     بالطابع الطوعي   الدولة الطرف على بذل جهود لتوضيح ونشر املعلومات املتعلقة          

، أعربت جلنة حقوق الطفـل  ٢٠٠٣ويف عام  .)١٠٤(ومراقبة ممارسات املدارس املتعلقة بتحصيل الرسوم من اآلباء    
  . )١٠٥(سبب زيادة تكاليفه غري املعلنةعن قلقها إزاء تقييد احلصول على التعليم ب

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تفتح مؤسسات التعليم العام أبواهبا دون قيود أمام مجيع                  - ٤٨
ورّدت نيوزيلندا قائلة إن مشروع القانون املتعلق باهلجرة سيمنع         . )١٠٦(األطفال الذين ال حيملون الوثائق الالزمة     

  .)١٠٧(ت التعليمية بسبب قبوهلا لألطفال الذين ال حيملون التصاريح الالزمة لإلقامةجترمي املؤسسا

إنفاذ التشريعات املتعلقة بالتعليم اإلجباري وحظر حاالت االستبعاد علـى          وأوصت جلنة حقوق الطفل ب      - ٤٩
الذين اسـتبعدوا    يف سن التعليم اإلجباري    مجيع التالميذ    أنأساس تعسفي مثل االستبعاد بسبب احلمل، وضمان        

  .)١٠٨( أخرىدارسقد أُعيد إحلاقهم مب  من دخول املدرسةبصورة قانونية

 للمقرر اخلاص املعين بالسكان األصليني، فإن أداء النظام التعليمي كان دون املتوسـط بالنـسبة                وفقاًو  - ٥٠
ملعنية بـاحلقوق االقتـصادية   وقد أعربت اللجنة ا. )١٠٩(للماوريني، بالرغم من التقدم الذي حتقق يف هذا املضمار 

وأوصي املقرر اخلاص بتوفري املزيد من املـوارد        . )١١٠( عن قلقها هبذا الشأن    ٢٠٠٣واالجتماعية والثقافية يف عام     
. لتعليم املاوريني على كافة املستويات، مبا يف ذلك برامج تدريب املعلمني وتطوير املواد التعليمية املالئمة ثقافيـاً                

  . )١١١( الرسوم الدراسية وزيادة اإلعانات بغية تشجيع وصول املاوريني إىل التعليم اجلامعيكما ينبغي ختفيض
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  األقليات والسكان األصليون - ٩

 للمقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني، فإن القضايا املتعلقة وفقاً  - ٥١
فبعد قيام التـاج    . لقة حبقوق اإلنسان بالنسبة للماوريني يف الوقت الراهن       باألراضي هي من الشواغل امللحة املتع     

بتجريدهم من ملكية معظم أراضيهم ومواردهم، اضطر املاوريون إىل املوافقة على تعويضات متفرقة وغري كافية               
يف مجيع التسويات وأوصى املقرر اخلاص باالعتراف حتديداً، . )١١٢(واُتهِموا باحلصول على امتيازات ال يستحقوهنا   

.  ملفـاهيمهم العرفيـة    وفقاًالقائمة على العهد، حبق املاوريني يف املشاركة يف إدارة مواقعهم ذات القيمة الثقافية              
 بطريقة متكن وأوصى بضرورة تعديل القانون الساري املتعلق باملستوطنات وصياغة سائر القوانني املماثلة مستقبالً         

  . )١١٣(هلياكل املالئمة الستالم وإدارة األصول من وضع اوهابو إيويجمموعيت 

ورأت . )١١٤(٢٠٠٤وأشار املقرر اخلاص إىل األزمة اليت نشأت بسبب قانون الشواطئ وقاع البحار لعـام           - ٥٢
 أن القانون ينطوي على ما يبدو على        ٢٠٠٥الصادر يف عام    ) ٦٦(١جلنة القضاء على التمييز العنصري يف مقررها        

  د املاوريني، ال سيما وأنه يستبعد إمكانية منح املاوريني امللكية العرفية للشواطئ وقـاع البحـار                جوانب متييزية ض  
، فإهنا ٢٠٠٧ يف مالحظاهتا اخلتامية الصادرة يف عام ومثلما أكدت اللجنة جمدداً. )١١٥(وال ينص على احلق يف التظلم   

نون بغية التوصل إىل طريقة للتقليل من تأثرياته التمييزية، أوصت باستئناف احلوار بني الدولة واملاوريني بشأن هذا القا
مبا يف ذلك من خالل التعديالت التشريعية، إذا اقتضى األمر ذلك؛ كما أوصت اللجنة الدولة مبواصلة املراقبة الوثيقة     

يـق التـشريع    إلنفاذ القانون؛ واختاذ خطوات للحد من أية تأثريات سلبية، وخباصة عن طريق توخي املرونة يف تطب               
وأوصى املقرر اخلاص بإلغاء أو تعديل القانون؛ كما أوصـى       . )١١٦(وتوسيع نطاق سبل االنتصاف املتاحة للماوريني     

وأوضـحت  . )١١٧(بأن يشرع التاج يف إجراء مفاوضات بغية التوصل إىل تسوية هلذه القضايا على أسـاس العهـد   
عنصري أهنا تواصل املفاوضات مع بعض اجملموعات املاورية بشأن         نيوزيلندا يف ردها على جلنة القضاء على التمييز ال        

  . )١١٨(قانون الشواطئ وقاع البحار، وسلطت الضوء على التقدم احملرز يف بعض املفاوضات

، رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بالتقدم احملرز يف تسوية مطالبات املعاهـدة              ٢٠٠٧ويف عام     - ٥٣
، وأوصت  املوعد النهائي لتقدمي مطالبات تسوية املعاهدة التارخيية       هو   ٢٠٠٨جنة أن عام    التارخيية، والحظت الل  

 ملساعدة  هودكما أوصت مبواصلة اجل    .ن ُيبطل على حنو غري منصف مطالبات مشروعة       بكفالة أن املوعد النهائي ل    
  . )١١٩(اجلماعات املقدمة للمطالبات يف املفاوضات املباشرة مع التاج

  ون والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجر - ١٠

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أن تشريعات اهلجرة ال تشمل التزام عدم اإلعادة                ٢٠٠٤يف عام     - ٥٤
 بنيـة  ٢٠٠٨ورحبت املفوضية السامية لشؤون الالجئني يف عام    . )١٢٠( من االتفاقية  ٣القسرية املنصوص عليه يف املادة      

ق عليهم تعريف الالجئ الوارد يف اتفاقية الالجـئني         ـاص الذين ال ينطب   ـة لألشخ ـاية إضافي الدولة الطرف توفري مح   
، على حنو ما توصي به اتفاقية       )١٢١( وال ميكن إعادهتم إىل بلداهنم األصلية مراعاة ملبدأ عدم اإلعادة القسرية           ١٩٥١لعام  

  .)١٢٢(مناهضة التعذيب
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الذين يطلقـون    إزاء االخنفاض الكبري يف عدد ملتمسي اللجوء         وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها       - ٥٥
. )١٢٣( السجناء بقيةدون قيد يف اجملتمع فور وصوهلم، واحتجاز العديد منهم يف السجون املؤقتة دون فصلهم عن                

، أوصت جلنة القضاء على التمييـز       ٢٠٠٧ويف عام   . )١٢٤(وقامت نيوزيلندا بالرد على اللجنة بشأن هذه املسألة       
  . )١٢٥(العنصري الدولة الطرف بوضع حد ملمارسة احتجاز ملتمسي اللجوء

، أشارت املفوضية السامية لشؤون الالجئني إىل إمكانية        ٢٠٠٧وفيما يتعلق مبشروع قانون اهلجرة لعام         - ٥٦
علومات حتسني بعض جوانب مشروع القانون املتعلقة بالالجئني وعملية حتديد محايتهم؛ وإىل جتميع واستخدام امل             

 بـضمانات   مصحوباً) السمات البيولوجية (املصّنفة؛ واحلاجة إىل كفالة أن يكون استخدام املعلومات البيومترية          
مالئمة وصرحية حتترم اخلصوصية الشخصية؛ وضرورة اعتماد ضمانات مالئمة تكفل مراعاة املعايري الدولية املتعلقة 

 فيما يتعلـق    ١٩٥١اصر اهلامة الواردة يف اتفاقية الالجئني لعام        باستقبال ومعاملة ملتمسي اللجوء؛ واحترام العن     
  . )١٢٦(بترحيل املطالبني باحلصول على مركز الالجئ

   حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب- ١١

، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء اآلثار السلبية املمكنة للتـشريعات              ٢٠٠٢يف عام     - ٥٧
إبعاد خطر "، مبا يف ذلك )٢٠٠١(١٣٧٣دة على طاليب اللجوء، عقب صدور قرار جملس األمن واملمارسات اجلدي

، وعدم وجود آليات رصد فيما خيص طرد املشتبه يف ممارستهم أنشطة إرهابية إىل بلداهنم "اهلجرة عن سواحل البلد
من التأكيدات املتعلقة باحترام    األصلية، األمر الذي ميكن أن يعرض سالمة املطرودين وحياهتم للخطر على الرغم             

وطلبت اللجنة إىل نيوزيلندا كفالة أال يؤدي تعريف اإلرهاب إىل وقوع انتهاكات وأن يكون       . حقوقهم اإلنسانية 
  . )١٢٧( مع العهدمتوافقاً

احلرص يف مجيع األوقات علـى أال تـؤدي         ، أوصت جلنة مناهضة التعذيب نيوزيلندا ب      ٢٠٠٤ويف عام     - ٥٨
هاب إىل انتهاك االتفاقية وإىل تكبد ملتمسي اللجوء مشقة ال مربر هلا، وحتديـد مهلـة الحتجـاز           مكافحة اإلر 

 استعراض التشريعات املتعلقة بشهادة خطر اإلخالل باألمن      ب كما أوصتها . ملتمسي اللجوء ولفرض قيود عليهم    
 بغية ضمان إمكانية الطعن الفعال ين، على األمن الوطاليت يتم مبوجبها إبعاد أو ترحيل من ُيعتقد بأنه يشكل خطراً

يف قرارات احتجاز شخص أو ترحيله أو طرده، وبغية متديد املهلة املتاحة لوزير اهلجرة للبت يف هـذا الـشأن،                    
 قائلة إهنا تعكف علـى      ٢٠٠٥وقامت نيوزيلندا بالرد يف عام      . )١٢٨( من االتفاقية  ٣وكفالة االحترام التام للمادة     

  . )١٢٩(املتعلقة بشهادة خطر اإلخالل باألمناستعراض التشريعات 

 من املاوريني الناشطني يف امليدان االجتماعي الذين اشُتبه يف قيامهم           ١٧، أُثريت مسألة احتجاز     ٢٠٠٧ويف عام     -٥٩
اإلنسان باعتداءات تتعلق باإلرهاب، وأثار هذه املسألة كل من املمثل اخلاص لألمني العام املعين حبالة املدافعني عن حقوق                  

واملقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني واملقرر اخلاص املعين بتعزيز ومحاية حقوق 
كما أُعرب عن القلق من أن احلكومة تسعى إىل توسيع نطـاق            . اإلنسان واحلريات األساسية يف سياق مكافحة اإلرهاب      

لرقابة القضائية اليت تسمح للمحاكم بالنظر يف معلومات سرية دون اطالع املتـهمني             تعريف أفعال اإلرهاب، واحلد من ا     
فالتعديالت اليت اقُترِح إدخاهلا . عليها، ومنح رئيس الوزراء وحده مسؤولية إضفاء صفة اإلرهاب على اجملموعات واألفراد           

  . )١٣٠(حقوق اإلنسانعلى قانون كبح اإلرهاب لن تكون، إذا اعتمدت ونفّذت، متوافقة مع معايري 
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   اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات-  ثالثاً
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بارتياح أن حماكم نيوزيلندا تراعي العهد والتعليقات العامة للجنة                - ٦٠

  . )١٣١(عند البت يف القضايا

ليت توليها نيوزيلندا ملبدأ تعريف األفراد ألنفسهم عند ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باألمهية ا  - ٦١
 ٢٠٠٤ستراتيجية التوطني يف نيوزيلندا يف عـام        اجتميع البيانات عن التركيبة اإلثنية للسكان؛ ورحبت باعتماد         

الغني، مبن ؛ وبالزيادة الكبرية يف عدد البربنامج العمل النيوزيلندي للتنوعوخبطة العمل الوطنية املتعلقة بالتوطني؛ وب
  . )١٣٢(فيهم غري املاوريني، الذين ميكنهم فهم واستخدام وكتابة اللغة املاورية

دا بالتعاون والشراكة مع املنظمات     ـد املرأة بالتزام نيوزيلن   ـاء على التمييز ض   ـة القض ـوأشادت جلن   - ٦٢
  .)١٣٣(غري احلكومية

دولة الطرف مع مفوضـية شـؤون الالجـئني    ورحبت جلنة مناهضة التعذيب جبملة أمور منها تعاون ال      - ٦٣
وترى املفوضية أن نيوزيلندا يسودها . )١٣٤(ورغبتها يف االلتزام باملبادئ التوجيهية والتوصيات الصادرة عن اللجنة        

جو إجيايب فيما يتعلق حبماية الالجئني وتنفيذ السياسات القائمة ذات الصلة بالالجئني، كما أن لديها تـشريعات       
 فيما يتعلق باحلماية     إجيابياً وأوضحت أهنا تشكل منوذجاً   . )١٣٥(انونية لربالية ومتطورة يف هذا اجملال     واجتهادات ق 

ومع ذلك، رأت املفوضية ضـرورة أن تكـون للحكومـة           . الدولية لالجئني يف هذه املنطقة وعلى نطاق عاملي       
م كفالة توفري الدعم الالزم لالجئني الـذين     ومن امله . ستراتيجيات تكفل استدامة البيئة اإلجيابية حلماية الالجئني      ا

  . )١٣٦(ُيعاد توطينهم

   األولويات الوطنية الرئيسية واملبادرات وااللتزامات-  رابعاً
  توصيات حمددة للمتابعة

إىل الدولة الطرف أن تقدم، خالل عام واحد، معلومـات     مناهضة التعذيب   جلنة  ت  طلب،  ٢٠٠٤يف عام     - ٦٤
ادة خطر اإلخالل باألمن؛ وظروف الفصل غري الطـوعي؛ والتحقيقـات املتعلقـة              مكافحة اإلرهاب؛ وشه   عن

  .)١٣٨(٢٠٠٥يونيه /وقدمت نيوزيلندا ردودها يف حزيران .)١٣٧(باعتداءات حراس السجون على السجناء

 عـن متابعـة   ٢٠٠٨أغـسطس  /وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري تقدمي معلومات حبلول آب      - ٦٥
ن اقتراح الدولة الطرف املتعلق باستبعاد اإلحاالت القانونية إىل معاهدة وايتانغي عن طريق مبـادئ               توصياهتا بشأ 

؛ وعن تضمني النسخة النهائية )٦٦(١؛ وعن متابعة تنفيذ مقرر اللجنة )٢٠٠٦(مشروع قانون إلغاء هذه املعاهدة 
عن عدم تقييد وصول األطفال الذين ال حيملون        من املناهج الدراسية النيوزيلندية اإلشارة إىل معاهدة وايتانغي؛ و        

  . )١٤٠(وقامت الدولة الطرف بتقدمي ردودها إىل اللجنة. )١٣٩(الوثائق الالزمة إىل مؤسسات التعليم العام

   بناء القدرات واملساعدة التقنية-  خامساً
  .ال ينطبق
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CAT   Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or 
  Punishment 
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Protection of the Right to Organize; Convention  No. 98 concerning the Application of the Principles of the Right to 
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(j) report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography 
(E/CN.4/2005/78), questionnaire on child pornography on the Internet sent in July 2004; (k) report of the Special 
Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography (A/HRC/7/8), questionnaire on 
assistance and rehabilitation programmes for child victims of sexual exploitation sent in July 2007; (l) report of the 
Special Representative of the Secretary-General on the issue of human rights and transnational corporations and 
other business enterprises (A/HRC/4/35/Add.3), questionnaire on human rights policies and management practices; 
(m) report of the Special Rapporteur on the right to education (A/HRC/8/10), questionnaire on the right to education 
in emergency situations sent in 2007. 
45 CCPR/CO/75/NZL, para. 9. 
46 CEDAW/C/NZL/CO/6, para. 12. 
47 Ibid., para. 22. 
48 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 66. 
49  CERD/C/NZL/CO/17, para. 7. CCPR/CO/75/NZL, para. 7. See also E/C.12/1/Add.88, para. 6. 
50 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 80. See also para. 101. 
51 CERD/C/NZL/CO/17, para. 16. 
52 Ibid., para. 25. 
53 UNHCR submission to the UPR on New Zealand, p. 2. 
54 CRC/C/15/Add.216, para 39. 
55 CAT/C/CR/32/4, paras. 5 (d) and 6 (d). 
56 CAT/C/CR/32/4/RESP.1, para. 25. 



A/HRC/WG.6/5/NZL/2 
Page 18 

 

57 CAT/C/CR/32/4,  paras. 5 f). 
58 CCPR/CO/75/NZL, para. 13. 
59 CRC/C/15/Add.216, para. 27. 
60 CEDAW/C/NZL/CO/6, para 24. 
61 Ibid., para. 24. 
62 Ibid., para. 26. 
63 Ibid., para. 28. 
64 Ibid., paras. 40 and 41. 
65 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 88. 
66 Rameka et al., Communication no. 1090/2002, Views adopted on 6 November 2003. 
67 A/59/40 (Vol. II). 
68 E.B, Communication no. 1368/2005, Views adopted on 16 March 2007. 
69 A/63/40. 
70 CAT/C/CR/32/4, para. 5 e); CRC/C/15/Add.216, paras. 20 and 49. 
71 CERD/C/NZL/CO/17, para.21. 
72 CCPR/CO/75/NZL, para.12. 
73 United Nations Statistics Division coordinated data and analyses, available at: 
http://mdgs.un.org/unsd/mdg/Data.aspx. 
74 CEDAW/C/NZL/CO/6, para 30. 
75 UNDP, Human Development Report 2004, New York, 2004, p. 7, available at 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf. 
76 CEDAW/C/NZL/CO/6, para. 30. 
77 E/C.12/1/Add.88, para. 7, CCPR/CO/75/NZL, para 6 (c). 
78 E/C.12/1/Add.88, para. 7. See also ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and 
Recommendations, doc. No. (ILOLEX) 062006NZL098. 
79 CEDAW/C/NZL/CO/6, para. 18.  
80 Ibid., para. 34.  
81 E/C.12/1/Add.88, para. 14. 
82 CEDAW/C/NZL/CO/6, para. 34.  
83 Ibid., para. 34. 
84 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations,doc. No. (ILOLEX) 
062008NZL111, para. 1. 
85 Ibid., para. 3. 
86 E/C.12/1/Add.88, para. 8; CCPR/CO/75/NZL, para. 6 (a). 
87 CEDAW/C/NZL/CO/6, paras. 7 and 36-37. 
88 CRC/C/15/Add.216, para. 47. 
89 ILO Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendation,doc. No. (ILOLEX) 
092008NZL059.  



A/HRC/WG.6/5/NZL/2 
Page 19 

90 ILO, Equality at work:  tackling the challenges, Geneva, 2007, para. 152, available at 
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---
webdev/documents/publication/wcms_082607.pdf.  
91 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 70. 
92 E/C.12/1/Add.88, para. 17. 
93 CRC/C/15/Add.216, para. 41. 
94 World Health Organization, The World Health Report 2008, Primary Health Care, Now More Than Ever, 
Geneva, 2008, p. 32, available at http://www.who.int/whr/2008/en/index.html.  
95 E/C.12/1/Add.88, para. 18 and CRC/C/15/Add.216, para 35. 
96 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 71. 
97 CEDAW/C/NZL/CO/6, para 38. 
98 Ibid., paras. 38-39. See also E/C.12/1/Add.88, para. 19. 
99 CRC/C/15/Add.216, para 35. 
100 Ibid., para 37. 
101 CEDAW/C/NZL/CO/6, para. 39. 
102 E/C.12/1/Add.88, para. 28. 
103 Ibid., para. 29. 
104 CEDAW/C/NZL/CO/6, paras. 32-33. 
105 CRC/C/15/Add.216, para. 43. 
106 CERD/C/NZL/CO/17, para. 23. 
107 CERD/C/NZL/CO/17/Add.1, para. 26. 
108 CRC/C/15/Add.216, para. 44 (b). 
109 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 64. 
110 E/C.12/1/Add.88, para. 20. 
111 E/CN.4/2006/78/Add.3, paras. 97 and 98. 
112 Ibid., para. 79. 
113 Ibid., paras. 93-94. 
114 Ibid., para. 79. 
115 A/60/18, para. 18. 
116 CERD/C/66/NZL/Dec.1; CERD/C/NZL/CO/17, para. 19. 
117 E/CN.4/2006/78/Add.3, para. 92. 
118 CERD/C/NZL/CO/17/Add.1, paras 5-22. 
119 CERD/C/NZL/CO/17, para. 17. 
120 CAT/C/CR/32/4, para. 5 (a).  
121 UNHCR submission to the UPR on New Zealand, p. 2 and 3. 
122 CAT/C/CR/32/4, para. 6 (a). 
123 Ibid., para. 5 (b). 
124 CAT/C/CR/32/4/RESP .1, paras. 4-6.  



A/HRC/WG.6/5/NZL/2 
Page 20 

 

125 CERD/C/NZL/CO/17, para. 24. 
126 UNHCR submission to the UPR on New Zealand, pp. 2-3. 
127 CCPR/CO/75/NZL, para. 11. 
128 CAT/C/CR/32/4, paras. 6 (b) and (c). 
129 CAT/C/CR/32/4/RESP .1, para. 8. 
130 A/HRC/7/28/Add.1, paras. 1519-1523. 
131 CCPR/CO/75/NZL, para. 5. 
132 CERD/C/NZL/CO/17, paras. 4, 5, 6, and 8. 
133 CEDAW/C/NZL/CO/6, para. 10. 
134 CAT/C/CR/32/4, para. 4 (b). 
135 UNHCR submission to the UPR on New Zealand, p. 1. 
136 Ibid., pp. 1-2. 
137 CAT/C/CR/32/4. para. 9. 
138 CAT/C/CR/32/4/RESP.1. 
139 CERD/C/NZL/CO/17, para. 31. 
140 CERD/C/NZL/CO/17/Add.1. 

_ _ _ _ _ 

  


