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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

   عشرةالثامنةالدورة 
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير / كانون الثاين٢٧

أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمعلومات      
 ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     ) ب(١٥ للفقرة

  ١٦/٢١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  نيوزيلندا    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات              
والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـية الـسامية         اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات      

والتقرير مقدم يف   . حلقوق اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة           
ولالطالع على النص الكامـل، ُيرجـى       . شكل موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات      

لتقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن          وال يتضمن ا  . العودة إىل الوثيقة املرجعية   
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنية الصادرة عن    

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
 حواشي هناية النص مراجع املعلومـات       وقد ذُكرت على حنو منهجي يف     . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف     وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض       . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان    

 السابقةاحلالة خالل الدورة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها االستعراض

  التصديق أو االنضمام
  أو اخلالفة

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع     
  )١٩٧٢(أشكال التمييز العنصري 

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٧٨(  
نية العهد الدويل اخلاص باحلقوق املد

  )١٩٧٨(والسياسية 
الربوتوكول االختياري الثاين للعهد    
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      

  )١٩٩٠ (والسياسية
اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال      

  )١٩٨٥(التمييز ضد املرأة 
  )١٩٨٩(اتفاقية مناهضة التعذيب 
 التفاقيـة   الربوتوكول االختيـاري  

ــذيب   ــضة التع ، ٢٠٠٧(مناه
  )الويسري على توك ال

  )١٩٩٣(اتفاقية حقوق الطفل 
ي التفاقيـة   الربوتوكول االختيـار  

حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك      
املـسلحة  املنازعـات   األطفال يف   

الو سحب على توك  ، ال ين  ٢٠٠١(
  )إال بإخطار األمني العام

اإلعاقـة  اتفاقية األشـخاص ذوي     
الو ، ال ينسحب على توك    ٢٠٠٨(

 )إال بإخطار

ــاري   ــول االختي الربوتوك
تفاقية حقوق الطفل املتعلق    ال

ببيـع األطفـال واسـتغالل    
يف املـواد   يف البغاء و  األطفال  
، ال ينسحب  ٢٠١١(اإلباحية  

 )على توكالو إال بإخطار

االتفاقية الدولية حلماية حقوق    
مجيع العمال املهاجرين وأفـراد     

  أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري
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 السابقةاحلالة خالل الدورة  
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

 مل ُتقبل/مل يصدق عليها االستعراض

أو / والتحفظـــات
 التفامهات/اإلعالنات

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق      
 االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة   

؛ وسـحب   ٨  على املـادة   حتفظ(
 التحفظ بالنسبة إىل اإلقليم املتروبويل    

  )٢٠٠٣، فقط
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

حتفظات على الفقـرتني    (والسياسية  
 ٦، والفقرة   ١٠ من املادة    ٣و) ب(٢

  )٢٢ و٢٠، واملادتني ١٤من املادة 
حتفظ على  (اتفاقية مناهضة التعذيب    

  )١٤املادة 
حتفظ عـام؛   (اتفاقية حقوق الطفل    
 من املـادة    ٢وحتفظان على الفقرة    

من املـادة   ) ج (ة، وعلى الفقر  ٣٢
١٩٩٣، ٣٧(  

   

الشكـوى  إجراءات
واإلجراءات  والتحقيق
 )٣(العاجلة

املدنية العهد الدويل اخلاص باحلقوق 
  )١٩٧٨ (٤١والسياسية، املادة 

 للعهد  األولالربوتوكول االختياري   
الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة      

  )١٩٨٩ (والسياسية
الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة     

كال التمييـز   القضاء على مجيع أش   
  )٢٠٠٠( ٨ضد املرأة، املادة 

 ٢٠، املواد   اتفاقية مناهضة التعذيب  
 )١٩٨٩( ٢٢ و٢١و

فاقية الدولية للقضاء علـى     االت  
مجيع أشكال التمييز العنصري،    

  ١٤املادة 
الربوتوكول االختياري امللحـق    

بـاحلقوق  بالعهد الدويل اخلاص    
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الربوتوكول االختياري التفاقية   
حقوق الطفل املتعلق بـإجراء     

  تقدمي البالغات
االتفاقية الدولية حلماية حقوق    

ع العمال املهاجرين وأفـراد     مجي
  أسرهم

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
  حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 

االتفاقية الدولية حلماية مجيـع     
 األشخاص من االختفاء القسري
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 صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 احلالة خالل الدورة السابقة 
اإلجــراءات املتخــذة بعــد 

  مل ُيصدق عليها  االستعراض
التصديق أو االنضمام   

  أو اخلالفة
اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعيـة     

  واملعاقبة عليها
نظام روما األساسـي للمحكمـة      

  اجلنائية الدولية
  )٤(بروتوكول بالريمو

االتفاقيــات املتعلقــة بــالالجئني 
قيـة  ، ما عدا اتفا   وعدميي اجلنسية 

  )٥(١٩٥٤ عام
/  آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

 والربوتوكـوالن   ١٩٤٩أغسطس  
اإلضافيان األول والثاين امللحقـان     

  )٦(هبا
االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل    

ــة ــاقيتني  الدولي ــدا االتف  ٨٧ع
  )٧(١٣٨و

 اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييـز    
  يف جمال التعليم

اتفاقيتا منظمة العمل الدوليـة       
ــم  ــيتان رقـ  ٨٧األساسـ

  )٨(١٣٨ ورقم
لدوليـة  اتفاقيتا منظمة العمل ا   

  )٩(١٨٩ ورقم ١٦٩رقم 
الربوتوكول اإلضـايف الثالـث     

  )١٠(١٩٤٩ التفاقيات جنيف لعام

 بشأن وضع   ١٩٥٤اتفاقية عام   
  )١١(األشخاص عدميي اجلنسية

يـع   للنظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مج          نيوزيلنداحتمست    -١
لدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء        واالتفاقية ا  )١٢(مالعمال املهاجرين وأفراد أسره   

 والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية     )١٣(القسري
 والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي           )١٤(واالجتماعية والثقافية 

 )١٦(جراء تقدمي البالغات   والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإ       )١٥(اإلعاقة
تقدمي اإلعالن  ؛ كما حتمست ل   )١٨(١٦٩ ورقم   )١٧(١٣٨لعمل الدولية رقم     منظمة ا  واتفاقييت

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز         ١٤االختياري املنصوص عليه يف املادة      
  .)٢٠(اتفاقية حقوق الطفللشمول إقليم توكالو بتطبيق ، و)١٩(العنصري

 من اتفاقيـة  ١٤دة لنظر يف سحب حتفظها على املابا نيوزيلندادمت توصيات إىل    وقُ  -٢
 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة         ٨ ، واملادة )٢١(مناهضة التعذيب 

 من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق        ١٠ من املادة    ٣و) ب(٢  نيالفقرتعلى  ، و )٢٢(والثقافية
النظر يف سحب مجيع التحفظات األخرى على العهد الـدويل اخلـاص     بة، و املدنية والسياسي 

 ٣٢ من املادة    ٢لفقرة  ، وسحب التحفظ العام والتحفظ على ا      )٢٣(املدنية والسياسية  باحلقوق
  .)٢٤( من اتفاقية حقوق الطفل٣٧ املادة  من)ج(وعلى الفقرة 
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 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  

جنة املعنية حبقوق اإلنسان اإلعراب عن قلقهـا مـن أن            كررت الل  ٢٠١٠يف عام     -٣
مجيع احلقوق الواردة يف العهد الدويل اخلـاص        تضمن   ال ي  ١٩٩٠ قانون شرعة احلقوق لعام   
 أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       ،٢٠١٢ويف عام   . )٢٥(باحلقوق املدنية والسياسية  

راف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     واالجتماعية والثقافية عن قلقها من عدم االعت      
من أن العملية التشريعية وعملية رسم الـسياسات ال تتيحـان إجـراء             ويف شرعة احلقوق    

استعراض ملدى توافق مشاريع القوانني واللوائح والسياسات مع احلقوق املنصوص عليهـا يف      
 على  نيوزيلنداوحثت اللجنة   . قافيةالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث      

  .)٢٦(إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف شرعة احلقوق
تعلـو   قلق أن شرعة احلقوق ال    ب الحظت جلنة مناهضة التعذيب      ،٢٠٠٩ويف عام     -٤

 نساناللجنة املعنية حبقوق اإلوال تزال . )٢٧(التشريعات العادية يف النظام القانوين الداخلي   على  
إقـرار  ، بالرغم مـن  ؤثر سلباً يف محاية حقوق اإلنسان ت يف نيوزيلندا  قوانني نسقلقة من أن    

قرارات احملاكم قليالً   أن   اللجنة أيضاً    والحظت. )٢٨(النائب العام بتعارضها مع شرعة احلقوق     
  .)٢٩(تشري إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان ما
اجلارية، حثت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية       ويف سياق عملية مراجعة الدستور        -٥

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      على إنفاذ العهد     نيوزيلنداواالجتماعية والثقافية   
ضمان إمكانية السعي إىل جرب الـضرر       على   بشكل كامل يف نظامها القانوين احمللي و       والثقافية

  .)٣٠( يف العهد من خالل آليات التظلم املتنوعةالناجم عن انتهاكات احلقوق الواردة
ـ       ، صّرح   ٢٠١١ويف عام     -٦ ه تنبغـي   املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بأن

ذات الصلة احملميـة مبوجـب       املبادئ املكرسة يف معاهدة وايتانغي وحقوق اإلنسان         كفالة
 من املهم تطـوير ضـمانات       ،وعلى أقل تقدير  . النظام القانوين احمللي  صكوك دولية يف إطار     

ويف . )٣١(يف سـياق معاهـدة وايتـانغي      شبيهة بتلك املنصوص عليها يف شرعة احلقـوق         
بأن تنظر يف مـسألة      أيضاً   نيوزيلندا، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري        ٢٠١٣ عام

 وذكّرت اللجنـة بتوصـياهتا الـسابقة      . )٣٢(املقرر اخلاص هذه التوصية من توصيات     اعتماد  
يف وايتانغي عقد مناقشات ومشاورات عامة بشأن وضع معاهدة  وحثت نيوزيلندا على كفالة     

إذا كـان    مسألة مـا  على  التركيز   أيضاً على    وحثتها،  سياق عملية مراجعة الدستور اجلارية    
  .)٣٣(بوصفها معياراً دستورياًوايتانغي معاهدة تكريس ينبغي 

  قوق اإلنسان وتدابري السياسة العامةاإلطار املؤسسي والبنية األساسية حل  -جيم  

  )٣٤(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
  )٣٥(املركز خالل دورة االستعراض احلالية املركز خالل دورة االستعراض السابقة املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

   )٢٠١١(ألف   )٢٠٠٦(ألف    حلقوق اإلنسان نيوزيلنداجلنة 
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وضع تعتزم  نيوزيلنداأن ظت جلنة القضاء على التمييز العنصري   الح ،٢٠١٣يف عام     -٧
 حلقوق اإلنسان، يف سـياق      نيوزيلنداجلنة  خطة عمل جديدة حلقوق اإلنسان، حتت إشراف        

 مشاورات كافية مـع  ىجربأن ُتوأوصت اللجنة . يتصل بعملية االستعراض الدوري الشامل  
 .)٣٦( العمليتعلق بوضع خطة اجلهات املعنية ذات الصلة فيما

عاهدات توصيات حمددة بشأن خطة العمل املقبلة       املمن هيئات   وقدمت عدة هيئات      -٨
 املعنية بـاحلقوق االقتـصادية      قوق اإلنسان، مع مراعاة املالحظات اخلتامية للجنة      املتعلقة حب 

مكافحة التمييز العنصري، متاشياً مع     تستهدف  ؛ وبشأن خطة عمل     )٣٧(واالجتماعية والثقافية 
وتعميم املنظور اجلنساين   ؛  )٣٩(تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل   و،  )٣٨(عالن وبرنامج عمل ديربان   إ

  .)٤٠(يف مجيع اخلطط الوطنية
 نيوزيلندابأن تذكي  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      -٩

وأوصت اللجنة املعنيـة     . باحلقوق الواردة يف العهد    )٤١(الربملانيني وواضعي السياسات  وعي  
يف إنشاء جلنة خمتارة معنية حبقوق اإلنسان        نيوزيلندابأن تنظر   بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

يف الربملان من أجل تعزيز الرقابة الربملانية على حقوق اإلنسان بصفة عامة، وال سيما علـى                
  .)٤٢(حقوق املرأة واملساواة بني اجلنسني

 على النظر يف اختاذ تـدابري       نيوزيلنداعت جلنة حقوق الطفل      شج ،٢٠١١ويف عام     -١٠
امتثال قطاع األعمال التجارية للمعايري الدولية واحمللية بشأن املـسؤولية االجتماعيـة        لكفالة  

  .)٤٣(قوق الطفلحبللشركات، وخاصة فيما يتعلق 

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٤٤(تالتعاون مع هيئات املعاهدا  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئات املعاهدات

ة   املالحظات اخلتامـي
 الواردة يف االستعراض  

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية  السابق
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز العنصري
حيل موعد تقدمي التقريرين احلادي       ٢٠١٣مارس /آذار  ٢٠١٢ ٢٠٠٧أغسطس /آب

لعشرين والثاين والعشرين يف عام     وا
٢٠١٥  

اللجنة املعنية باحلقوق   
االقتصادية واالجتماعية  

  والثقافية 

حيل موعد تقدمي التقرير الرابع       ٢٠١٢مايو /أيار  ٢٠٠٩  ٢٠٠٣مايو /أيار
  ٢٠١٧يف عام 

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

ير السادس حيل موعد تقدمي التقر  ٢٠١٠أبريل /نيسان  -  ٢٠٠٢ يوليه/متوز
  ٢٠١٥يف عام 



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

7 GE.13-18401 

  هيئات املعاهدات

ة   املالحظات اخلتامـي
 الواردة يف االستعراض  

  السابق

آخر تقرير قُدم 
منذ االستعراض 

  حالة اإلبالغ  آخر مالحظات ختامية  السابق
اللجنة املعنية بالقضاء   
  على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقرير الثامن       ٢٠١٢أغسطس /آب  ٢٠١٠  ٢٠٠٧أغسطس /آب
  ٢٠١٦يف عام 

تأخر تقدمي التقرير السادس منذ       ٢٠٠٩ يهنيو/حزيران  - ٢٠٠٤ يهنيو/حزيران جلنة مناهضة التعذيب
   ٢٠١٣مايو /أيار

أكتوبر /تشرين األول   وق الطفلجلنة حق
٢٠٠٣  

 ٢٠١١أبريـل  /نيـسان   -
اتفاقية حقوق الطفـل،    (

وبروتوكوهلا االختياري  
شتراك األطفال  ااملتعلق ب 

   )يف املنازعات املسلحة

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس     
اتفاقية حقوق   (٢٠١٥يف عام   

الطفل وبروتوكوهلا االختيـاري    
املتعلق باشـتراك األطفـال يف      

حيل موعد ؛ و )نازعات املسلحة امل
يف تشرين  األويل  تقدمي التقرير   

اتفاقيـة  ( ٢٠١٣أكتوبر  /األول
حقوق الطفـل وبروتوكوهلـا     

 ) علق ببيع األطفالاالختياري املت
اللجنة املعنية حبقـوق    
 األشخاص ذوي اإلعاقة

  النظرويل قيد التقرير األ  -  ٢٠١٢  -

  املقدمة من هيئات املعاهداتالردود على طلبات املتابعة احملّددة   -٢  

  املالحظات اخلتامية    
 مقدم يف املوضوع التاريخ املقرر هيئة املعاهدة

خطة العمل الوطنية حلقوق اإلنـسان؛        ٢٠١٤  جلنة القضاء على التمييز العنصري
 التحريض علـى الكراهيـة والعنـف      

  )٤٥(؛ الشعوب األصلية؛ اللغةالعنصريني

 

 املسجونني من شعب املاوري   كثرة عدد     ٢٠١١  ساناللجنة املعنية حبقوق اإلن
؛ قمع اإلرهاب والعمليـة     مقارنة بغريهم 

األماميـة  قانون الشواطئ   استعراض  ؛  ٨
  )٤٦(٢٠٠٤وقاع البحار لعام 

  )٤٨(٢٠١٢ و)٤٧(٢٠١١

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     
  ضد املرأة 

وضع النساء ذوات اإلعاقـة والنـساء         ٢٠١٤
نات والنساء من األقليات    الريفيات واملس 

والـزواج  القُـصَّر   العرقية؛ حظر زواج    
  )٤٩(باإلكراه

  

ادعاءات التعرض لسوء   ظروف االحتجاز؛     ٢٠١٠  جلنة مناهضة التعذيب
؛ ١٤؛ سحب التحفظ على املـادة       املعاملة

  )٥٠( الصعق الكهربائياستخدام أسلحة

٥١(٢٠١٠(  
  )٥٢(ال تزال املتابعة جارية
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  اآلراء    
  احلالة  عدد اآلراء  ملعاهدةهيئة ا

  )٥٤(حوار املتابعة جارٍ  )٥٣(١  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان 

 أو التحريات اليت أجرهتا هيئات املعاهدات/الزيارات القطرية و    

 املوضوع  التاريخ هيئة املعاهدة

  -  ٢٠١٣مايو / أيار٨ -أبريل / نيسان٢٩ للجنة الفرعية ملنع التعذيبا

مجيـع اآلراء املتعلقـة      نيوزيلنـدا بأن تنفّـذ    جنة املعنية حبقوق اإلنسان     أوصت الل   -١١
  .)٥٥( تنفيذاً كامالًبالبالغات الفردية اليت اعتمدهتا اللجنة

وأوصت جلنة حقوق الطفل بإحالة مالحظاهتا اخلتامية إىل رئيس الدولة واحملكمـة              -١٢
لنظر فيها بشكل مناسب واختاذ إجراءات      لاحمللية  السلطات  املعنية و والوزارات   الربملانو العليا

  .)٥٦(إضافية بشأهنا

  )٥٧(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  احلالة الراهنة  احلالة خالل الدورة السابقة  
  نعم  نعم  دعوة دائمة 

نوفمرب / تشرين الثاين  ٢٦-١٦(الشعوب األصلية     الزيارات املُضطلع هبا
٢٠٠٥(  

  ال يوجد

ــسفي    ال يوجد  ها من حيث املبدأالزيارات املتفق علي ــاز التع  ٢٤(االحتج
أبريل / نيسان ٧ -مارس  /آذار

٢٠١٤(  
  ال يوجد  ال يوجد  الزيارات اليت طُلب إجراؤها

الردود على رسائل االدعـاء والنـداءات       
  العاجلة

 على مجيع هذه نيوزيلنداوردت . أرسلت ثالثة بالغات خالل الفترة قيد االستعراض   
  البالغات

  )٥٨()٢٠١٠ يوليه/ متوز٢٣-١٨بعثة (الشعوب األصلية    وبعثات املتابعةتقارير

مالحظات وتوصـيات املقـرر      على مراعاة    نيوزيلنداشجعت جلنة حقوق الطفل       -١٣
 .)٥٩(٢٠١٠ يف عام اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية اليت قدمها عقب زيارته
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 قوق اإلنسان السامية حلمفوضية األمم املتحدةالتعاون مع   -جيم  

 يف مفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلقـوق      )٦٠( باألموال سنوياً  نيوزيلنداتربعت    -١٤
سوفا  يف   ،٢٠٠٥ويقع املكتب اإلقليمي آلسيا واحمليط اهلادئ، الذي أنشئ يف عام           . اإلنسان
 . )٦١(نيوزيلندا بلداً، منها ١٦، وهو يغطي بلدان منتدى جزر احمليط اهلادئ وعددها بفيجي

 مع مراعاة القـانون   ،  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  الدويل اإلنساين الواجب التطبيق

 املساواة وعدم التمييز  -ألف  

، يف سـياق   بأن تكفل نيوزيلنداأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة         -١٥
، مبا يف ذلك    )٦٢(ل ملبدأ املساواة بني املرأة والرج     الً كام االستعراض الدستوري احلايل، إدماجاً   

 يف  ،ضمن أحكامها التشريعية اخلاصة باملساواة للتشجيع على استخدام تدابري خاصة مؤقتـة           
 ضع تعريف قانوين للتمييز علـى     ، كما أوصتها بو   )٦٣(كل من القطاع العام والقطاع اخلاص     

 .)٦٤(اجلنسنوع أساس 

ن قلقهـا مـن     وع،  حالة الفئات احملرومة من النساء    قها إزاء   وأعربت اللجنة عن قل     -١٦
على نساء املاوري وخيفـض     باألخص  للضمان االجتماعي   احتمال أن يؤثر التشريع اجلديد      

 إزاء قلة عدد برامج التعليم والتوظيـف         اللجنة القلق أيضاً   ساوريو. استحقاقاهتن االجتماعية 
 اللجنة بقلق مـا خلّفـه زلـزال         والحظت. ةاليت تستهدف النساء والفتيات ذوات اإلعاق     

التقارير سيما النساء الريفيات واملسنات، مبا يف ذلك         كرايستشريش من تأثري على املرأة، وال     
واالكتئاب، وكذلك ما جنم عنه من ارتفـاع        ع  تفيد باشتداد اإلحساس بالكرب واجلز    اليت  

 .)٦٥(أعداد النازحني والعاطلني عن العمل

نة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية القلق من أن أحكام          ساور اللج يو  -١٧
الدويل   من العهد  ٧املادة  أحكام  ال ترقى إىل متطلبات      ١٩٧٢قانون املساواة يف األجر لعام      

 نيوزيلنـدا اللجنة بـأن تعـّدل   وأوصت . اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
األجر على العمل ذي القيمة املتساوية، وحثتها علـى اختـاذ           املساواة يف   تشريعاهتا املتعلقة ب  

، )٦٦(اخلطوات الالزمة يف إطار زمين واضح، لسد الفجوة بني اجلنسني يف القطـاع العـام              
 .)٦٧(يف هذا الشأناللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصيات وقدمت 

لى التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء مجلة أمور منها          وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء ع      -١٨
التـسلط عـرب اإلنترنـت       و يف وسائط اإلعالم  أحياناً  تصوير املرأة بشكل سليب واستغاليل      

داخـل  الفتيات بـاإلكراه    تزويج  املمارسة املتمثلة يف    وخصوصاً   يستهدف املراهقات  الذي
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دون إبطاء للتوعيـة    تنفيذ محلة وطنية     على   نيوزيلنداوحثت اللجنة   . )٦٨(جاليات املهاجرين 
 .)٦٩(الصور النمطية السلبيةبأمهية املساواة وللقضاء على 

اليت أدىل هبا   عن أسفها للتعليقات النارية     جلنة القضاء على التمييز العنصري      أعربت  و  -١٩
وصتها وأ. )٧٠(بالتوعيةتعزيز الوئام العرقي     على   نيوزيلندا، وحثت   مؤخراً أحد أعضاء الربملان   

على شـبكة  العنصرية  التحريض على الكراهية     كلةتضع إطاراً تشريعياً شامالً ملعاجلة مش     بأن  
 .)٧١(اإلنترنت

اليت حيققها املـاوري    نتائج  الجهودها لتحسني    نيوزيلندابأن تكثف   لجنة  الوأوصت    -٢٠
ـ  والصحة وإدارة العدالة اجلنائية   ميادين العمالة   جزر احمليط اهلادئ يف     وسكان   ن طريـق   ع

يز تدابريها اخلاصة لتحـسني     تعزث  ح؛ كما أوصتها بأن تب     املوجود التصدي للتمييز اهليكلي  
عن طريق  جزر احمليط اهلادئ،    وسكان  املاوري  ألطفال جمتمعات   الدراسي  التحصيل  مستوى  

عـن الدراسـة    وراء التغيب املتكرر    على معاجلة األسباب اجلذرية     تركيز تدابريها خصوصاً    
اللجنة املعنية بـاحلقوق    وقدمت جلنة حقوق الطفل و    . )٧٢(دالت االنقطاع عنها  وارتفاع مع 

 .)٧٣(االقتصادية واالجتماعية والثقافية توصيات يف هذا الصدد

عـن  الـواردة   تقـارير   الإزاء  جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها        وأعربت    -٢١
 .)٧٤(منهم، يف سوق العملاآلسيوي   األصليسيما ذو املهاجرين، والاستمرار التمييز يف حق 

 حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  

يف استخدام الشرطة النيوزيلندية قلقها العميق لبدء أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن        -٢٢
 يف  نيوزيلنـدا بأن تنظـر    أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      و. أسلحة الصعق الكهربائي  

 .)٧٥(أسلحة الصعق الكهربائيال التخلي عن استعم

 عـن قلقهـا إزاء   أعربتاملتخذة فإهنا مع أن اللجنة حتيط علماً مبختلف املبادرات        و  -٢٣
عـدم  إزاء اجلنائي، ومقارنة بغريهم يف خمتلف درجات القضاء املاوري كثرة عدد األفراد من  

 اللذين جيعالهنا أكثـر     كفاية الضمانات املقدمة حلماية حقوق األقليات من التمييز والتهميش        
 .)٧٦(عرضة للتعذيب وسوء املعاملة

عدم كفاية ما يتم تـوفريه      نقص عدد مرافق السجن؛ و    ويساور اللجنة القلق بسبب       -٢٤
ونية للسجناء املصابني مبـرض عقلـي؛ وإزاء        لصحة العقلية ومن خدمات قان    يف ا من رعاية   

 أن تتسبب يف أمل وإذالل ال داعي        استخدام سلطات السجون أدوات لتقييد احلركة من شأهنا       
 .)٧٧(هلما

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز     يساور القلق   ،  وعلى الرغم من التطورات اإلجيابية      -٢٥
عنه اخنفاض معدالت اإلبالغ    ارتفاع وتزايد العنف ضد املرأة، وإزاء       إزاء استمرار   ضد املرأة   
جلنـة مناهـضة    القلق خياجل   زال  يال  و. )٧٨(نسي، ال سيما يف ما يتعلق بالعنف اجل        به واإلدانة
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من املـاوري   استمرار انتشار ممارسة العنف ضد النساء، خاصة النساء         أيضاً بسبب   التعذيب  
أن تـشجع علـى      نيوزيلنداوناشدت اللجنة   . )٧٩( ونساء األقليات  ومن جزر احمليط اهلادئ   

مـستوى  الضرورية وأن حتسن     اخلدمات القانونية والنفسية   وكفالة   تدريبالتعزز   و اإلبالغ
وأوصـت اللجنـة املعنيـة      . )٨٠(التمثيل يف فرقة العمل املعنية مبكافحة العنف داخل األسرة        

، على سبيل األولويـة، إطـار لتنفيـذ     عتمدي  بأن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   
 .)٨١(توصيات فرقة العمل املعنية مبكافحة العنف اجلنسي

إيذاء الطفل وإمهاله   وهي تالحظ استشراء     جلنة حقوق الطفل  جلزع خياجل   ازال  يال  و  -٢٦
وأوصـت  . يف هذا الـصدد ككل داخل األسرة، وانعدام استراتيجية شاملة على نطاق البلد    

حاالت العنف أو اإليذاء اجلنـسي أو       ونطاق  آليات لرصد عدد     نيوزيلندابأن تنشئ   اللجنة  
ويف  غالل، مبا يف ذلـك داخـل األسـرة ويف املـدارس،           اإلمهال أو إساءة املعاملة أو االست     
أموال ختصص  وأوصت اللجنة أيضاً بأن     . )٨٢(الرعايةأوساط  مؤسسات الرعاية أو غريها من      

علـى مـدار    كافية للتمكني من إنشاء خطوط لنجدة األطفال ميكن االتصال هبـا جمانـاً              
 . )٨٣(الساعة

 قانوناً إىل القوة ألغراض التأديب، فإهنـا        وبينما رحبت اللجنة بإلغاء جلوء األبوين       -٢٧
تأديب إجيابية ختلو من العنف يف تنشئة       لتشجيع على اتباع أشكال      مبواصلة ا  نيوزيلنداأوصت  
 .)٨٤(الطفل

تـدابري   نيوزيلنـدا بأن تتخذ   وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٢٨
تعزز تدابري محاية املرأة املتضررة من      بأن  باإلكراه و ج  القصَّر والتزوي ملنع زواج   جديدة  قانونية  

  .)٨٥(تعدد الزوجات والعنف املرتبط باملهر
 عن قلقها   أعربت حبقوق اإلنسان بالتدابري املعتمدة، فإهنا       وبينما رحبت اللجنة املعنية     -٢٩

ملعنية وأوصت اللجنة ا  .  مل تعثر على أي حالة من حاالت االجتار باألشخاص         نيوزيلندامن أن   
كشف لتحديـد   إجراء   و بأخطار االجتار واالستغالل  بالتوعية  بالقضاء على التمييز ضد املرأة      

العـرائس  السكان املعرضة للخطر، مبا يف ذلك النساء والفتيات املهـاجرات، مثـل             فئات  
  .)٨٦("باإلنترنت"و" بالربيد"

 إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  

 يف التخلي عن النظام الذي ميـنح        نيوزيلندابأن تنظر    أوصت جلنة مناهضة التعذيب     -٣٠
يتوفر فيهـا  النائب العام السلطة التقديرية لكي يقرر املالحقة من عدمها حىت يف القضايا اليت           

لشرطة الـسلطة التقديريـة     كما مينح ا  كب،  سبب معقول لالعتقاد بأن فعل التعذيب قد ارتُ       
  .)٨٧(املصلحة العامةاالستناد إىل بذيب من ُيّدعى أهنم ارتكبوا أعمال تعملالحقة 



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

GE.13-18401 12 

يف قـانون   كاملـةً    من االتفاقية    ١٥ألنه مل يتم إدراج املادة      ويساور اللجنة القلق      -٣١
 حـىت   ١٥مع أحكام املـادة      بأن تتم مواءمة ذلك القانون       ، وأوصت ٢٠٠٦األدلة لعام   

 . )٨٨(حتت التعذيبُيستبعد بشكل صريح أي دليل ُينتزع 

 تعزيز استقاللية اهليئة املستقلة ملراقبة سـلوك        نيوزيلندابأن تواصل   لجنة  وأوصت ال   -٣٢
  .)٨٩(الشرطة اليت ينبغي تعيني العاملني فيها من بني خرباء مستقلني من خارج جهاز الشرطة

 يف اعتمـاد تعـديالت      نيوزيلندابأن تسرع   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٣٣
 .)٩٠(الرباءةقرينة ، من أجل كفالة احلق يف ١٩٧٥لعام قري العقالقانون إساءة استعمال 

مجيع التدابري املتعلقة بتحويـل  ن كثب رصد ع نيوزيلندابأن تواصل وأوصت اللجنة     -٣٤
 .)٩١(جون إىل القطاع اخلاصإدارة الس

املبادرات املختلفـة،   أحاطت علماً ب  جلنة القضاء على التمييز العنصري      ويف حني أن      -٣٥
للتصدي لكثرة عدد األفراد من املاوري وسـكان    تكثيف جهودها    على   نيوزيلندا تحث افإهن

. )٩٢(نظـام العدالـة اجلنائيـة     جزر احمليط اهلادئ مقارنة بغريهم يف كل مرحلة من مراحل           
يف حق   جهودها ملنع التمييز     نيوزيلنداأيضاً بأن تكثف    وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      

 وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بأن       . )٩٣(قامة العدل املاوريني يف جمال إ   
لتصدي ملشكلة ارتفـاع   بغية ابالتشاور مع قادة شعب املاوري، جهودها   تضاعف احلكومة،   
اليت يعانيها  وينبغي إيالء انتباه خاص لآلثار السلبية       . املاورييف صفوف   معدالت االحتجاز   

وقلّلـت  فترات االحتجاز   مددت  مبادرات عدالة جنائية    ّراء  شعب املاوري أكثر من غريه ج     
 املركز االجتماعي كعامـل     تاستخدمفرص اإلفراج حلسن السلوك أو اإلفراج املشروط، و       

  . )٩٤(احتمال احلكم باحلبساحملكوم هبا أو يزيد من مشدد للعقوبة 
تسهيل جلوء املرأة   لى   ع نيوزيلنداوحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -٣٦

د الكافية رىل املواللنساء اللوايت يفتقرن إالقانونية اجملانية   املعونة  إىل القضاء، بوسائل منها توفري      
تعزيـز  ؛ و املهاجرات ونساء املاوري يف سياق إقامة العـدل       يف حق   من عدم التمييز    والتأكد  

يف حال التعرض   لقانونية املتاحة   مبادرات توعية النساء بكيفية االستفادة من سبل االنتصاف ا        
 .)٩٥(مبا يف ذلك ما يتعلق مبفوضية حقوق اإلنسانللتمييز، 

 إتاحـة   نيوزيلنـدا بأن تضمن   وأوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية          -٣٧
اكم لديها من مظامل تارخيية تنتظـر       ما تر التمويل الالزم لتمكني حمكمة وايتانغي من تسوية        

بفعالية ويف الوقت املناسب، وأوصاها أيضاً بالتشاور مع شعب املاوري لتحديد           ،  الفصل فيها 
 أيضاً اختاذ خطوات لضمان أال حيول املوعـد    نيوزيلنداوينبغي ل . )٩٦(دور احملكمة يف املستقبل   

 دون تقـدمي مطالبـات مـشروعة،        ٢٠٠٨النهائي لتقدمي املطالبات التارخيية احملدد يف عام        
 بأي عملية تسوية    ، وهو تسوية مجيع املطالبات التارخيية     ،٢٠١٤احملدد لعام    اهلدف   يضر الوأ

وأوصى أيضاً بأن يكـون أي قـرار تتخـذه          . )٩٧(املزيد من الوقت للتشاور   قد تستفيد من    
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 معينة مصحوباً مبربر خطـي،      ةمبا خيالف توصيات حمكمة وايتانغي يف حال      للتصرف  احلكومة  
  .)٩٨(عاهدة واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانوأن يكون متماشياً مع مبادئ امل

مرضـى  وأطفال مودعني يف مؤسسات تابعة للدولة       تعرُّض  وباإلشارة إىل ادعاءات      -٣٨
إنسانية أو مهينة على أيـدي   عاملة قاسية أو ال   مليعاجلون يف مستشفيات لألمراض النفسانية،      

 التحقيق  نيوزيلنداأن تضمن   ب أوصت جلنة مناهضة التعذيب      ،أشخاص يتصرفون بصفة رمسية   
مالحقة املرتِكبني وإتاحة سـبل     و،  "القضايا التارخيية "دعاءات يف   االالفوري والرتيه يف هذه     

 .)٩٩(انتصاف للضحايا، مبا فيها التعويض وإعادة التأهيل املالئمان

  اإلعراب عن قلقها إزاء السن املتدنية للمسؤولية اجلنائية        جلنة حقوق الطفل   وجددت  -٣٩
عـن  اللجنة أيضاً   وأعربت  .  عاماً ١٧ أبقت سن املسؤولية اجلنائية عند سن        نيوزيلنداوألن  

بالرغم مـن وجـود     ،  )١٠٠(اإلصالحيأسفها ألن القضاء يتَّبع النهج العقايب أكثر من النهج          
، ومنها  )١٠١(حلل هذه املسائل وغريها   توصيات  اللجنة  وقدمت  . "ندوات اجملموعات األسرية  "

ملخـالفني  وضع جمموعة واسعة من التدابري البديلة الحتجـاز األطفـال ا         ب وزيلندانيأن تقوم   
 .)١٠٢(رهن االحتجاز عن البالغني ، سواء كان ذكراً أم أنثى،فصل أي طفلوللقانون، 

توفري احلمايـة املنـصوص      نيوزيلندابأن تكفل   أوصت اللجنة   باإلضافة إىل ذلك،    و  -٤٠
  . )١٠٣(أو الشهود عليها/ل ضحايا اجلرائم وعليها يف االتفاقية جلميع األطفا

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  

جهودها لتقدمي املساعدة إىل اآلبـاء   نيوزيلندابأن تكثف أوصت جلنة حقوق الطفل       -٤١
 الستجابة الفورية هلم  ل، و النشأواألوصياء القانونيني يف اضطالعهم مبسؤولياهتم املتعلقة بتربية        

املشاكل النامجـة   عاجلة  والدعم مل املشورة  عن طريق تقدمي خدمات منها      على الصعيد احمللي،    
 ئاملاوري وجزر احملـيط اهلـاد     عن تعاطي الكحول أو املخدرات، وتوفري خدمات لسكان         

 . )١٠٤(تناسب ثقافاهتم

ين موافقة الطفل عند التب    اشتراط   خطوات تكفل  نيوزيلندابأن تتخذ   وأوصت اللجنة     -٤٢
، كما توصيها بـأن     يف تشريع التبين  ، وبأن تستأنف إعادة النظر      داخل البلد حسب االقتضاء   

  على األقل   عاماً ١٨ختفّض السن اليت حيق فيها لألطفال املتبنني االطالع على ملفاهتم لتكون            
  .)١٠٥( ) عاماً حاليا٢٠ًبدالً من (

 مة واحلياة السياسيةحرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العا  -هاء  

 تشجيع مشاركة املرأة يف     نيوزيلندابأن تواصل   أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٤٣
وقدمت اللجنـة املعنيـة     . )١٠٦( الشركات اخلاصة  ةاملناصب العليا واإلدارية ويف جمالس إدار     

  .)١٠٧(بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصية مشاهبة
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وتنفذ مبدأ احترام آراء الطفـل يف        نيوزيلندابأن تعزز   فل  وأوصت جلنة حقوق الط     -٤٤
  .)١٠٨(التشريعات ويف املمارسة

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  

أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة عـن قلقهـا إزاء            -٤٥
البطالة، وأوصـت بـأن تـضمن نيوزيلنـدا         تضرر الشباب، أكثر من غريهم من       استمرار  

بغرض ختطي العقبات اليت حتـول دون       هادفة   املهارات والعمـالة تدابري  تعزيز  لاستراتيجيتها  
 . )١٠٩(حصول الشباب على فرص عمل

أعربت جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية املعنيـة بتطبيـق            ٢٠١٣ويف عام     -٤٦
 ١٨ و ١٥ألطفال بني سـن     له ُيسمح   د عن قلقها البالغ ألن    االتفاقيات والتوصيات من جدي   

نفها اخلطر بكل وضوح، كما     ت، يف القانون واملمارسة، باالضطالع بأنواع من العمل يك        عاماً
 .)١١٠(أقرت بذلك احلكومة وأكدته إدارة حبوث العملسبق و

 تـستحدث   بـأن وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٤٧
بأن حتقق على وجه الـسرعة يف       ومبوجب نص قانوين حداً أقصى لساعات العمل         نيوزيلندا

 . )١١١(مجيع ادعاءات انتهاك قوانني العمل

التـدابري   نيوزيلنـدا بأن تضع    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأوصت    -٤٨
قيـة  التصديق على اتفاوبأن تنظر يف  ة األجراملدفوع القانونية املناسبة لضمان اإلجازة الوالدية    

  . )١١٢(املسؤوليات العائليةاملتعلقة بالعمال ذوي ) ١٩٨١(١٥٦منظمة العمل الدولية رقم 

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -زاي  

 بينما الحظت جلنة حقوق الطفل التدابري املتخذة، أعربت عن قلقهـا ألن نـسبة               -٤٩
 نيوزيلندابأن تتخذ   الفقر، وأوصت   خط   يف املائة من األطفال ال تزال تعيش دون          ٢٠ تناهز

ن األسر احملرومة وأطفاهلا من اخلروج من       الدعم املالئم الذي ميكّ   لتوفري  مجيع التدابري الالزمة    
 . )١١٣(، واملواصلة يف تقدمي املساعدة ملن يظلون حتت خط الفقرالفقر بصورة مستدامة

بقلـق الـنقص    والحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٥٠
 األسر  نتفاع ملا أفادت به التقارير من ا      ، وأعربت عن أسفها   يف مرافق رعاية األطفال   احلاصل  

ذات الدخل املتوسط واملرتفع بشكل رئيسي من اإلعانات املخصصة لرعاية األطفال يف إطار             
وأن تضمن  عدد مرافق رعاية األطفال     أن تزيد    نيوزيلنداوناشدت اللجنة   . عاملةخطة األسر ال  

 .)١١٤(على هذه اخلدماتأيضاً من احلصول أشد الفئات حرماناً وهتميشاً متكني 

احملتمل الذي من الطبيعة الرجعية واألثر التمييزي وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء   -٥١
اختبار العمل  شروط   يف    بإعادة النظر  نيوزيلنداوطالبت  . رفاهنظام ال إصالحات  أن ينشأ عن    
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تطبيق إدارة الدخل على أساس فردي وحبسب     كما طالبتها بضمان    اليت جيري اعتمادها حالياً     
 نيوزيلنـدا تكفـل   بأن   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأوصت  . )١١٥(احلاجة

رية إىل التمييز ضد الفئات احملرومة من النساء، وأن يتم          الرفاه اجلا نظام  إصالحات  تؤدي   أالّ
كفالة تعميم مراعـاة املنظـور      طالبتها كذلك ب  ، و إجراء تقييم مستقل لتأثريها على اجلنسني     

 وإجراء حتليل   ٢٠١١من الزلزال الذي وقع عام      التعايف  اجلنساين يف السياسات املتعلقة بعملية      
  .)١١٦(اجلنسنيوقعه على ل

 التحـديات   الحظت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ا  ينموب  -٥٢
حقـوق  يقوم علـى    اً  هنج نيوزيلندابأن تعتمد   فقد أوصت   لزالني األخريين،   النامجة عن الز  

 تـوافر الـسكن،     مبسألةاإلنسان يف جهود إعادة اإلعمار، ومن مث ضمان االهتمام املناسب           
تطبيق ؛ وشجعت على     مساكن مؤقتة  توفري مبا يف ذلك     ، ومالءمته كلفتهتوالقدرة على حتمل    
  .)١١٧(هذه املساكندخول  من ن األشخاص ذوي اإلعاقةالتصاميم اليت متكّ

  اجتماعي أهلية احلصول على سكن    حصر نيوزيلنداعن أسفها لقرار    وأعربت اللجنة     -٥٣
احلرص علـى أن    ها إىل   ودعت.  دون سواهم  "يف أشد احلاجة إليه    "على األشخاص الذين هم   

على اختاذ التدابري املالئمة     وحثتها   للجميعالالئق  حلق يف السكن    اتشريعاهتا وسياساهتا   تكفل  
 .)١١٨(قائمة االنتظار فيما يتعلق بالسكن االجتماعيطول ملعاجلة مشكلة 

ملياه امليـسورة الكلفـة     احلق يف ا  بأن حترص نيوزيلندا على كفالة      وأوصت اللجنة     -٥٤
  .)١١٩(توزيع املياهقطاع ، مبا يف ذلك يف سياق خصخصة أمونةوامل

 احلق يف الصحة  -حاء  

لـدعوهتا   نيوزيلنـدا على  أثنت  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        مع أن     -٥٥
إعـادة  ، فإهنا حثتها على     حلماية حقوق املرأة اجلنسية واإلجنابية والوقاية من الوفيات النفاسية        

،  قانون اإلجهاض وممارسته هبدف تبسيطه وضمان استقاللية املـرأة يف االختيـار            النظر يف 
إىل اللجوء إىل عمليات اإلجهاض غري املأمونة، وإزالة األحكام         واحليلولة دون اضطرار النساء     

 .)١٢٠(العقابية املفروضة على النساء اللوايت جترى هلن عملية إجهاض

اجلنـسية  بـاحلقوق   يز التثقيف على نطاق واسع      تعز على   نيوزيلنداوحثت اللجنة     -٥٦
وخاصة يف ما يتعلق بالوقاية من حاالت محل املراهقات واحلمل غري املرغوب فيه،             ،  واإلجنابية

معاجلة تدهور حالة   على  ، و الفتيات احلوامل مساندة  تعزيز التدابري الرامية إىل     كما حثتها على    
منع على حالتهن الصحية، وإساءة استغالل حة  ومنع ومكافالصحة العقلية للفتيات الصغريات  

 .)١٢١(نتحاراالاملخدرات، ومنع ومكافحة تعاطي الكحول و

والحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية أن اإلحصاءات الصحية املتاحة             -٥٧
بنفس معايري اخلـدمات    صحية  خدمات  تثري شواغل بالغة ألن شعب املاوري ال حيصل على          
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أوجه  بأن تعاجلَ وأوصت جلنة حقوق الطفل     . )١٢٢(نيوزيلندال عليها سائر الفئات يف      اليت حتص 
بني السياسات الصحية والسياسات الرامية إىل احلد من         من خالل اتباع هنج متسق     التفاوت

وشجع املقرر اخلاص احلكومة على مواصلة العمل مـع         . )١٢٣(تفاوت الدخل ومستوى الفقر   
أسـباب التفـاوت يف     لتحديد  املاوري  قادة شعب   و) القبائل(واإليوي  ) العائالت( الواهاناو

 .)١٢٤(األوضاع الصحية واحللول املمكنة املناسبة من الناحية الثقافية

زيـادة اجلهـود     على   نيوزيلندا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وحثت    -٥٨
، لفائدة نـساء    ك رعاية الصحة العقلية   يف ذل الرامية إىل حتسني خدمات الرعاية الصحية، مبا        

حتسني حـصول النـساء     إىل  ؛ و احمليط اهلادئ جزر  األقليات، وال سيما نساء املاوري ونساء       
كفالة إعالم النساء   إىل  ؛ و املثليات ومغايري اهلوية اجلنسانية على اخلدمات الصحية وجودهتا       

كفالـة  إىل  ، و إلزاميـاً لـيس    البشرية   احلوامل بأن فحص الكشف عن فريوس نقص املناعة       
 . )١٢٥(فحصهنإذا لزِم احلصول على موافقتهن املستنرية 

 بأن تعزز نيوزيلندا  وأوصت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٥٩
سكان جزر احمليط   املاوري و وال سيما يف أوساط أفراد      مكافحة التدخني،   تدابريها الرامية إىل    

  .)١٢٦(من برامج اإلقالع عن التدخني حتسني فرص استفادهتم اهلادئ، وإىل

 احلق يف التعليم  -طاء  

من  أعربت عن قلقها     فإهنا املبذولة،   اجلهود العديدة قدرت  جلنة حقوق الطفل    مع أن     -٦٠
العودة أن عدة فئات من األطفال تواجه مشاكل يف االلتحاق باملدرسة أو مواصلة التعليم أو               

األطفـال ذوو االحتياجـات التعليميـة       (وخباصة األطفال ذوو اإلعاقة   سة،  إىل مقاعد الدرا  
جزر احملـيط   سكان   واألطفال الذين يعيشون يف املناطق الريفية، وأطفال املاوري و         )اخلاصة
األمهات املراهقات، واألطفـال    أطفال   وأطفال األقليات، وأطفال ملتمسي اللجوء، و      اهلادئ

وعالوة على ذلـك    . يواظبون على احلضور ألسباب خمتلفة    ن  عن الدراسة أو الذي   املنقطعون  
لطفولـة  يف ا  ساعة فقط من التعليم والرعاية اجملانيني        ٢٠إتاحة  من  أعربت اللجنة عن قلقها     

األطفال، وخباصة من هم يف حاجة     من قلة فرص احلصول عليهما بالنسبة للعديد من         واملبكرة  
خطـورة مـشكلة    من   و ؛"للتربع"على الوالدين   رس العامة   من املدا إليها ومن ضغط العديد     

وهو ما من شأنه أن حيول دون مواظبة األطفال علـى املدرسـة       ،)١٢٧(وانتشارهااالستئساد  
منع التالميذ  عدد حاالت   وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء       . بشكل ناجح ودون تعلمهم   

خاصة على األطفـال مـن      بصفة  مؤقتاً من احلضور إىل املدارس وطردهم منها وتأثري ذلك          
  .)١٢٨(جنازها الدراسي عموماًإالفئات املتدين 

ـ  نيوزيلنـدا بأن تضع    اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة      وأوصت    -٦١  اًبرناجم
للتأكد من أن اآلباء واألمهات يفهمون الطابع الطوعي للمدفوعات الـيت تطلبـها             منهجياً  

تدابري ترمـي   بأن تنفذ   ؛ و )١٢٩(حصيل الرسوم يما يتعلق بت  فاملدارس ورصد ممارسات املدارس     
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إىل ختفيض معدالت االنقطاع عن الدراسة يف صفوف فتيات املاوري وإعـادة دجمهـن يف               
تدابري لتوسيع الفرص املتاحـة للنـساء والفتيـات للعمـل يف            بأن تتخذ   ؛ و النظام التعليمي 

 نيوزيلنـدا  )اليونسكو (والعلم والثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية     وشجعت  . )١٣٠(املستقبل
األطفال عدم تعرض   على اختاذ تدابري إضافية لزيادة فرص الوصول إىل التعليم اجملاين وضمان            

للتمييز يف احلـصول علـى      من األسر املنخفضة الدخل واألسر اليت تعيش يف املناطق الريفية           
  .)١٣١(التعليم

 األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء   

للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عما يساورها مـن          أعربت ا   -٦٢
 املتخذة، ودعـت     على الرغم من التدابري    ،استمرار حرمان األشخاص ذوي اإلعاقة    إزاء  قلق  

إىل واستحداث حوافز وتدابري خاصة أخرى للتشجيع على منحهم فرص عمل            إىل   نيوزيلندا
إىل ؛ و  بصريح العبارة   من أشكال التمييز   ية املعقولة شكالً  لتيسريمن الترتيبات ا  اعتبار احلرمان   

ضمان أن يكون نظام الرعاية الصحية األولية جمهزاً جتهيزاً كافياً لتقدمي الرعاية لألشـخاص              
 .)١٣٢(ذوي اإلعاقة الذهنية

  الشعوب األصلية  -كاف  
، وخـصوصاً يف    لندانيوزيأشار املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية إىل أن            -٦٣

عاجلة الـشواغل   مللنهوض حبقوق شعب املاوري و    السنوات األخرية، اختذت خطوات هامة ل     
ومن مجلة تلك اخلطوات، تعبري نيوزيلنـدا عـن    .سلفه بصفته مقرراً خاصاًاليت أعرب عنها  

دعمها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية، واخلطوات اليت اختذهتا إلبطال            
، وجهودها يف سبيل إجناز عمليـة  ٢٠٠٤وتعديل قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام     

 )١٣٣( جوانبه املتعلقة بتمثيل شعب املاوري ودور معاهـدة وايتـانغي          يفاستعراض الدستور   
 ورغم وجود نقائص واضحة، فإن عملية التـسوية         ،وعالوة على ذلك  . وغريها من اجلوانب  

يف نيوزيلندا من أهم األمثلة يف العامل على السعي إىل معاجلة التظلمـات       وفق أحكام املعاهدة    
للشعوب األصلية، وقد كانت التسويات اليت مت التوصل إليهـا بالفعـل            واملتواصلة  التارخيية  

وبينما رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان هبذه اجلهود، فإهنا         . )١٣٤(مفيدة جداً يف عدة حاالت    
بأن تكفل املراعاة الكاملة لآلراء اليت تعرب عنها خمتلف مجاعات املـاوريني             نيوزيلنداأوصت  

  .)١٣٥(املعاهدةيف إطار التارخيية املطالبات أثناء املشاورات اجلارية يف سياق عملية تسوية 
آليات الوساطة أو غريها من آليات تسوية       احلكومة  بأن تعزز   وأوصى املقرر اخلاص      -٦٤

منازعات بشأن املشاركة أو    حل أي   لتشاور مع شعب املاوري من أجل       املنازعات املتاحة با  
تحلى باملرونة يف مواقفهـا     الوشجع احلكومة أيضاً على     . )١٣٦(التمثيل يف مفاوضات التسوية   

، إلجياد حلول مبتكرة تـوفر       االقتضاءً خالل مفاوضات التسوية، وأن تسعى جاهدة، حسب      
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. )١٣٧(ملاوري، وفقاً ملعاهدة وايتانغي واملعايري الدوليـة      سبل االنتصاف املناسبة ملطالبات شعب ا     
هذا تبديد أسباب قلق    وينبغي للحكومة أن تستطلع وتطور، بالتشاور مع شعب املاوري، سبل           

ُيعتـرب   مـا سيما    على أحكام املعاهدة، وال    الشعب فيما يتعلق بعملية مفاوضات التسوية بناءً      
 .)١٣٨(احلكومة من شعب املاوري واملفاوضني من اختالل يف ميزان القوة بني املفاوضني

 فقد  ،Wai 262وايتانغي  بقرار حمكمة   رحبت  جلنة القضاء على التمييز العنصري      مع أن   و  -٦٥
بطريقـة  وايتانغي  لتنفيذ قرار حمكمة    عن جدول زمين    بأن تعلن على الفور      نيوزيلنداأوصت  

يتعلق مبعارفها التقليدية ومواردهـا      فيما املاوريحتمي متاماً حقوق امللكية الفكرية جملتمعات       
  .)١٣٩(اجلينية والبيولوجية

كفالة إجراء أي عملية خصخصة لـشركات الطاقـة         على   نيوزيلنداوحثت اللجنة     -٦٦
يف مصادر املياه العذبة والطاقة احلرارية      املاوري  بطريقة تراعي بشكل كامل حقوق جمتمعات       

  .)١٤٠(نغيوايتامعاهدة احملمية مبوجب األرضية، 
 املتعلـق باملنـاطق     ٢٠١١على مواصلة مراجعة قانون عام       نيوزيلنداوحثت اللجنة     -٦٧

الكامل حبقوقهـا   املاوري  بغرض تيسري متتع جمتمعات     ) Takutai Moana(والساحلية  البحرية  
ت املتعلقة باألراضي واملوارد اليت متلكها أو تستخدمها تقليدياً، وخباصة وصوهلا إىل املواقع ذا            

  .)١٤١(األمهية الثقافية والتقليدية
كفالـة   إىل نيوزيلندا اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ودعت    -٦٨

حقوق شعب املاوري غري القابلة للتصرف يف أراضيه وأقاليمه ومياهـه ومناطقـه             تكريس  
احلرة واملسبقة واملـستنرية     إىل احترام مبدأ موافقة شعب املاوري     البحرية وموارده األخرى، و   

  . )١٤٢(، يف تشريعاهتا وكفالة إعمال تلك احلقوق على النحو الواجبصهعلى أي قرار خي
اجلهود املبذولة لضمان مشاركة لـشعب       نيوزيلندابأن تعزز   وأوصى املقرر اخلاص      -٦٩

ص على زيادة   أن تركِّز اهتمامها بوجه خا    بعلى الصعيد الوطين، و   يف احلياة السياسية    املاوري  
  .)١٤٣(مشاركة املاوري يف احلكم احمللي

 عن قلقها إزاء اسـتنتاج حمكمـة        جلنة القضاء على التمييز العنصري    وبينما أعربت     -٧٠
 على تسريع وترية عمليـة     نيوزيلنداوايتانغي أن لغة املاوري تواجه خطر االندثار، فقد حثت          

  .)١٤٤(وضع استراتيجية جديدة بشأن لغة املاوري

   اللجوءون وطالبون والالجئواملهاجر  -مال  
 تشريعاهتا متوافقة توافقـاً     نيوزيلندابأن جتعل   أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        -٧١

 حلقوق  انيوزيلندجلنة  يف توسيع نطاق والية     بأن تنظر   كامالً مع مبدأ عدم اإلعادة القسرية، و      
نتهاكات حقوق اإلنسان املتصلة بقـوانني      اإلنسان حّتى يتسّنى هلا تلقي الشكاوى املتعلقة با       
  .)١٤٥(وسياسات وممارسات اهلجرة وإعداد تقارير عنها
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تجـاز  ُيلزِم باح بينما الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن قانون اهلجرة           و  -٧٢
 علـى   نيوزيلندا أشخاص، حثت    ١٠أكثر من   تضم  مجاعة  ضمن  طاليب اللجوء ومن يصلون     

يتعلق مبعاملـة    املعايري الدولية فيما٢٠١٢روع تعديل قانون اهلجرة لعام  كفالة أن يراعي مش   
طاليب يف حق   متييز جائر وتعسفي    على  ذلك التعديل   ينطوي   احملتاجني للحماية الدولية كي ال    

  .)١٤٧(توصية اللجنةلشؤون الالجئني مية وأيدت مفوضية األمم املتحدة السا. )١٤٦(اللجوء
حتجاز الامرافق  االمتناع عن إرسال طاليب اللجوء إىل        على   لندانيوزيوحثت اللجنة     -٧٣

. )١٤٨(ملعايري الدولية االظروف السائدة فيها    تستويف  إىل أن   الواقعة يف بلد جماور     خارج اإلقليم   
بأن تتاح ألي طالب جلوء يصل إىل       لشؤون الالجئني   وأوصت مفوضية األمم املتحدة السامية      

ة البدء يف إجراءات حتديد مركـز الالجـئني بالكامـل يف            واً، فرص ، إما حبراً أو ج    نيوزيلندا
  . )١٤٩(نيوزيلندا

  احلق يف التنمية  -ميم  
زيادة  على   نيوزيلنداشجعت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية          -٧٤

 يف املائة ٠,٧سبة نلتبلغ هذه املساعدة  زيادة حجم   مسامهتها يف املساعدة اإلمنائية الرمسية بغية       
  .)١٥٠(من الدخل القومي اإلمجايل

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -نون  
إلرهاب مكافحة ا غارات   (٨العملية  بالنظر إىل الشواغل املطروحة بشأن ما يسمى          -٧٥

، اليت ُيزعم أنه مت فيها استخدام القوة املفرطة )٢٠٠٧أكتوبر / تشرين األول  ١٥يف  اليت شنت   
 عدم تطبيـق    نيوزيلندابأن تكفل    ماورية، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان        ضد مجاعات 

قانون تعديل قانون قمع اإلرهاب على حنو متييزي وأالّ يؤدي هذا التطبيق إىل استخدام القوة               
تكفل حماكمة األشخاص املوقـوفني يف سـياق        كما أوصت بأن    املفرطة ضد املشتبه فيهم     

 ، أنـه  ٢٠١٢ يف عام الوارد   يف ردها    نيوزيلنداوذكرت  . )١٥١(معقولأجل   ضمن   ٨العملية  
ـ     ٢٠١١سبتمرب  / أيلول ٢ إثر حكم من احملكمة العليا بتاريخ        على  ة، ُسحبت التـهم املوجه
وكان من املزمع   . منها أربع   إالَّجبميع القضايا    شخصاً حبيازة أسلحة نارية فيما يتعلق        ١٨ إىل

املشاركة يف منظمة إجراميـة وحيـازة       ملتبقيتني، ومها   تني ا احملاكمات على التهم  الشروع يف   
  .)١٥٢(٢٠١٢فرباير / شباط١٣ يف ،أسلحة بطريقة غري قانونية

 تطابق تشريعها املتعلق مبكافحة اإلرهاب تطابقاً       نيوزيلندابأن َتكفُل   وأوصت اللجنة     -٧٦
ان تطابق التدابري  بضمكما أوصت. الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية    العهد كامالً مع 

 وكذلك اإلجـراءات الوطنيـة اخلاصـة       ،)١٩٩٩(١٢٦٧املتخذة لتنفيذ قرار جملس األمن      
املكرسـة  إرهابية، تطابقاً كامالً مع مجيع الضمانات القانونيـة         بتسمية جمموعة ما جمموعةً     

  .)١٥٣(العهد يف
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Notes 

1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be 
found in the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal 
Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United 
Nations compilation on New Zealand from the previous cycle (A/HRC/WG.6/5/NZL/2). 

2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 

Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from Enforced 

Disappearance 
3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, 

art. 1; OP-CRC-IC, art.5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. 
Inquiry procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-
ICESCR, art. 11; and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 
76; CPED, art. 32; CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12; Urgent action: 
CPED, art. 30. 

4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and 
Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, and 1961 Convention 
on the Reduction of Statelessness. 

6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed 
Forces in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition 
of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); 
Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva 
Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); 
Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection 
of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International 
Armed Conflicts (Protocol II). For the official status of ratifications, see Federal Department of 
Foreign Affairs of Switzerland, at 
www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 
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7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 98 concerning 
the Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention 
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; 
Convention No. 111 concerning Discrimination in respect of Employment and Occupation; 
Convention No. 182 concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the 
Worst Forms of Child Labour. 

8 International Labour Organization Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise; and Convention No. 138 concerning Minimum Age for 
Admission to Employment. 

9 International Labour Organization Convention No.169 concerning Indigenous and Tribal Peoples 
in Independent Countries and Convention No.189 concerning Decent Work for Domestic 
Workers.  

10 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption 
of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). 

11 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons. 
12 Concluding observations of the Committee against Torture (CAT/C/NZL/CO/5), para. 19; 

concluding observations of the Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
(CEDAW/C/NZL/CO/7), para. 43; concluding observations of the Committee on Economic, 
Social and Cultural Rights (E/C.12/NZL/CO/3), para. 32; concluding observations of the 
Committee on the Rights of the Child (CRC/C/NZL/CO/3-4), para. 60; concluding observations 
of the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD/C/NZL/CO/18-20), para. 
22. 

13 CAT/C/NZL/CO/5, para. 19; CEDAW/C/NZL/CO/7, para. 43; E/C.12/NZL/CO/3, para. 32; 
CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 60. 

14 E/C.12/NZL/CO/3, para. 31; CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 60. 
15 E/C.12/NZL/CO/3, para. 32; CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 60. 
16 E/C.12/NZL/CO/3, para. 32. 
17 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 50. 
18 CERD/C/NZL/CO/18-20, para. 22. 
19 Ibid., para. 24. 
20 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 9 (b).  
21 CAT/C/NZL/CO/5, para. 14. 
22 E/C.12/NZL/CO/3, para. 30.  
23 CCPR/C/NZL/CO/5, para. 5.  
24 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 9 (a).  
25 CCPR/C/NZL/CO/5, para. 7. 
26 E/C.12/NZL/CO/3, para. 10. 
27 CAT/C/NZL/CO/5, para. 4. 
28 CCPR/C/NZL/CO/5, para. 7. 
29 CAT/C/NZL/CO/5, para. 4. 
30 E/C.12/NZL/CO/3, para. 9. 
31 A/HRC/18/35/Add.4, para. 77. 
32 CERD/C/NZL/CO/18-20, para. 7. 
33 Ibid., para. 7. 
34 According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee 

(ICC) Sub-Committee on Accreditation, the different classifications for accreditation used by the 
Sub-Committee are: A: Voting Member (fully in compliance with each of the Paris Principles); B: 
Non-Voting Member (not fully in compliance with each of the Paris Principles or insufficient 
information provided to make a determination); C: No Status (not in compliance with the Paris 
Principles). 

35 For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the 
International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of 
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Human Rights (ICC), see A/HRC/23/28, annex. 
36 CERD/C/NZL/CO/18-20, para. 8.  
37 E/C.12/NZL/CO/3, para. 33. 
38 CERD/C/NZL/CO/18-20, para. 8. See also para. 23.  
39 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 14. 
40 CEDAW/C/NZL/CO/7, paras. 17-18. 
41 E/C.12/NZL/CO/3, para. 10. 
42 CEDAW/C/NZL/CO/7, para. 10.  
43 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 23. 
44 The following abbreviations have been used for this document: 

CERD Committee on the Elimination of Racial Discrimination 
CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights 
HR Committee Human Rights Committee 
CEDAW Committee on the Elimination of Discrimination against Women 
CAT Committee against Torture 
CRC Committee on the Rights of the Child 
CRPD Committee on the Rights of Persons with Disabilities 
SPT Subcommittee on Prevention of Torture 

45 CERD/C/NZL/CO/18-20, para. 27.  
46 CCPR/C/NZL/CO/5, para. 22. 
47 CCPR/C/NZL/CO/5/Add.1. 
48 CCPR/C/NZL/CO/5/Add.2. 
49 CEDAW/C/NZL/CO/7, para. 44. 
50 CAT/C/NZL/CO/5, para. 21.  
51 CAT/C/NZL/CO/5/Add.1.  
52 Letter dated 7 May 2012 from the Committee against Torture to the Permanent Mission of New 

Zealand, available at  
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/NZL/INT_CAT_FUF_NZL_120
99_E.pdf.  

53 CCPR/C/95/D/1512/2006; views adopted on 17 March 2009.  
54 Ibid., para. 10. 
55 CCPR/C/NZL/CO/5, para. 8. 
56 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 61.  
57 For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and 

www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.  
58 A/HRC/18/35/Add.4. 
59 CRC/C/NZL/CO/3-4, para. 58. 
60 http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/FundingBudget/Voluntary_contributions_2006-

2010.pdf and  
http://www.ohchr.org/Documents/AboutUs/FundingBudget/Voluntary_contributions_17.06.2011.
pdf.  

61 OHCHR Annual Report 2011, p. 314, available at: 
http://www2.ohchr.org/english/ohchrreport2011/web_version/ohchr_report2011_web/allegati/23_
Asia.pdf  

62 CEDAW/C/NZL/CO/7, para. 12. 
63 Ibid., para. 20.  
64 CEDAW/C/NZL/CO/7, para. 12. 
65 Ibid., para. 36. See also para. 9.  
66 E/C.12/NZL/CO/3, para. 14.  
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68 Ibid., para. 21. 
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