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  ٢الصفحة 
  :هبذا اجلدول عن اجلدول الوارد يف الوثيقة ستعاضيُُ

   املعلومات األساسية واإلطار- أوالً
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف

تاريخ التصديق أو   )٢(ألساسية حلقوق اإلنساناملعاهدات العاملية ا
  االنضمام أو اخلالفة

  
 التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات 
  احملددة هليئات املعاهدات

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ٢٢/١١/١٩٧٢  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
حلقوق االقتـصادية   العهد الـدويل اخلـاص بـا      

 واالجتماعية والثقافية
ــادة   ٢٨/١٢/١٩٧٨ ــسحب  (٨امل ُت

ــاطق   ــسبة للمن بالن
  )احلضرية

-  

، )ب)(٢(١٠املـــواد   ٢٨/١٢/١٩٧٨ العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
، )٦ (١٤، و )٣(١٠و
  ٢٢ و٢٠و

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول      
  ال): ٤١املادة (

ي األول للعهد الـدويل اخلـاص       الربوتوكول االختيار 
  باحلقوق املدنية والسياسية 

  -  ال يوجد  ٢٦/٥/١٩٨٩

 للعهد الـدويل اخلـاص      الثاينالربوتوكول االختياري   
  باحلقوق املدنية والسياسية 

  -  ال يوجد   ٢٢/٢/١٩٩٠

  -  ال يوجد  ١٠/١/١٩٨٥  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
تفاقية القضاء علـى مجيـع      ياري ال الربوتوكول االخت 

  أشكال التمييز ضد املرأة
): ٩ و ٨املادتان  (إجراء التحقيق    )بالنسبة لتوكيالو(نعم   ٢٠/٩/٢٠٠٠

  نعم
الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ١٤املادة   ١٠/١٢/١٩٨٩  اتفاقية مناهضة التعذيب

  نعم): ٢١املادة (
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراء التحقيق 

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

توكيالو فقط بعد إخطار 
  )األمني العام

، )٢(٣٢عام؛ املادتان   
  )ج(٣٧

-  
  

 لطفـل املتعلـق   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق ا    
   األطفال يف النـزاعات املسلحةبإشراك

إعالن ملزم مبوجـب      ١٢/١١/٢٠٠١
   عاما١٧: ٣املادة 

-  

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

االتفاقية ،  )٢٠٠٠توقيع فقط،    (األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع      
واالتفاقية الدولية حلماية   وكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة        ، الربوت وأفراد أسرهم  الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين     

  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري

  ٥٩الفقرة 

  : العبارة التالية يف هناية الفقرة بعد احلاشيةُتدرج  

  .)١٥٢٦-١٥٢٤، الفقرات A/HRC/7/28/Add.1انظر الوثيقة (وقدمت نيوزيلندا ردها على رسالة اإلدعاءات   

- - - - -  


