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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ عمالً بقرار جملس حقوق    -١

 كانون  ٢٧ ، دورته الثامنة عشرة يف الفترة من      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  
راض حالة نيوزيلنـدا يف اجللـسة األوىل،        وجرى استع . ٢٠١٤فرباير  / شباط ٧يناير إىل   /الثاين

وترأس وفد نيوزيلندا السيدة جوديـث كـولرت،        . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٧املعقودة يف   
، ١٠ويف جلـسته    . العدل ووزيرة الشؤون اإلثنية ووزيرة هيئة التعويضات عن احلوادث         وزيرة

  .مل التقرير املتعلق بنيوزيلندا، اعتمد الفريق العا٢٠١٤يناير / كانون الثاين٣١املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل        ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ١٥ويف    -٢
االحتاد الروسي وكـوت ديفـوار      : من أجل تيسري استعراض حالة نيوزيلندا     ) اجملموعة الثالثية (

  .واليابان
، ١٦/٢١ من مرفق القـرار      ٥رة   والفق ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف نيوزيلندا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــايب مق ــرض كت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/18/NZL/1(؛  
مفوضية حقوق  (معلومات جتميعية أعدهتا املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/18/NZL/2 ()ب(١٥وفقاً للفقرة ) اإلنسان

) ج(١٥مــوجز أعدتــه مفوضــية حقــوق اإلنــسان وفقــاً للفقــرة   )ج(  
)A/HRC/WG.6/18/NZL/3.(  
وأحيلت إىل نيوزيلندا عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة أسئلة أعدهتا مقدماً كل من               -٤

، واململكـة   إسبانيا، وأملانيا، واجلمهورية التشيكية، وسلوفينيا، وليختنـشتاين، واملكـسيك        
وميكن االطالع على تلك األسـئلة يف       . املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وهولندا     

  .املوقع الشبكي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز وقائع عملية االستعراض  -الًأو  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
ـ     قدمت وزيرة العدل ووزيرة الشؤون اإل       -٥ عـن  اً  ثنية، السيدة جوديث كولرت، عرض

دميقراطـي يف   وحتدثت عن نيوزيلندا على أهنا بلد ناشئ متعدد األعـراق و          . التقرير الوطين 
  .جنوب احمليط اهلادئ



A/HRC/26/3 

GE.14-13141 4 

وقالت إن نيوزيلندا تتمتع بإطار مؤسسايت قوي، حيوي مبا فيه الكفاية لتعزيز ومحاية     -٦
فِشرعة احلقوق وقـانون حقـوق      . مجتمع املدين حقوق اإلنسان، وتشجع املسامهة القوية لل     

اإلنسان يف نيوزيلندا حيميان حقوق املواطنني املدنية والسياسية على وجه التحديـد؛ وقـد              
ُصّنفت نيوزلندا، على مدى مثاين سنوات متتالية، يف املرتبة األوىل لوحدها أو مشاركة مـع               

وجود فساد بسبب امتالكها أكثـر      غريها يف مؤشر منظمة الشفافية الدولية عن التصورات ب        
وإذا كانت نيوزيلندا تتباهى بتعزيـز حقـوق        . القطاعات احلكومية والعامة انفتاحاً وشفافيةً    

  .اإلنسان واملعاملة املتكافئة جلميع املواطنني، فإهنا ال تفتأ تسعى إىل حتقيق املزيد من التحسن
محاية احلقـوق االقتـصادية     ويف معرض الرد على سؤال متقدم طرحته أملانيا بشأن            -٧

واالجتماعية والثقافية، أكّدت نيوزيلندا أهنا تقر باألمهية اجلوهرية هلذه احلقـوق املكفولـة             
بآليات تشريعية شىت، مبا يف ذلك قطاعات التعليم والرعاية الصحية واملساعدة االجتماعية اليت  

  .متوِّهلا الدولة
ملكة املتحدة، أكـدت نيوزيلنـدا أن       املطرحته  قدم  تويف معرض الرد على سؤال م       -٨

عملية إعداد استعراضها الدوري الشامل انطوت على مشاورات مكثفة مع منظمات اجملتمع            
وجرى أثناء إعداد   . املدين ومنظمات حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك عقد عدة اجتماعات عامة          

  .ا حلقوق اإلنسان واجلمهور العاممسودة التقرير استشارة جلنة نيوزيلند
لقدت زادت نيوزيلندا دعمها للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واخنراطها يف هيئـات              -٩

إلعالن األمم املتحدة بـشأن حقـوق       اً  ، قدمت نيوزيلندا دعم   ٢٠١٠ففي عام   . األمم املتحدة 
، صّدقت على الربوتوكول االختيـاري امللحـق باتفاقيـة         ٢٠١١الشعوب األصلية؛ ويف عام     

وتلقت نيوزيلندا  . ع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية        حقوق الطفل بشأن بي   
  .زيارة من املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية وزيارة من اللجنة الفرعية ملنع التعذيب

تنشتاين عن تعديالت كمباال املتعلقة     خ لي طرحتهقدم  تويف معرض الرد على سؤال م       -١٠
سي للمحكمة اجلنائية الدولية، أكدت نيوزيلندا أهنا من مساندي احملكمـة           بنظام روما األسا  

بالتصديق على التعديالت يف الربع األول اً اجلنائية الدولية منذ أمد بعيد وأهنا سوف تتخذ قرار
  .٢٠١٤من عام 

وأوضحت نيوزيلندا أن شعب ماوري النيوزيلندي األصلي جمموعة سكانية فريـدة             -١١
ويـشكل شـعب مـاوري      . ع بثقافة غنية هي جزء ال يتجزأ من هوية البلد         من نوعها تتمت  

.  يف املائة من سكان نيوزيلندا ولغة يت ريو ماوري هي لغـة رمسيـة يف نيوزيلنـدا                 ١٥ حنو
، مبثابة اتفاق شراكة بني شعب مـاوري        ١٨٤٠معاهدة وايتانغي، املوقع عليها يف عام        وتعد

  .وزيلنداية لنيوممثلي احلكومة ومبثابة وثيقة تأسيس
فقد عمل حزب ماوري واحلزب     . لقد اضطلع شعب ماوري بدور راسخ يف احلكم         -١٢

 ٢٠وعندنا اليوم احلاكم العام وثالثة وزراء و      . يف حكومة ائتالفية رمسية   اً  الوطين احلاكم سوي  
  .الربملان هم من أبناء شعب ماورييف املائة من أعضاء 
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فاملـاوريون  . ملاوري مل تكن إجيابية علـى الـدوام       وتقر نيوزيلندا أن قصة احللم ا       -١٣
يشكلون نسبة يف نظام القضاء اجلنائي تفوق نسبتهم من عدد السكان من حيث ارتكـاب               

بيد أن عدد الشباب املاوري الذي يقدم للمحاكم تقلّـص          . اجلرائم والوقوع ضحايا اجلرائم   
وأطلقـت  . ة التصدي لدوافع اجلرمية   يف املائة يف العامني املاضيني بعد اعتماد مبادر        ٣٠بنسبة  

 خطة العمل ملكافحة اإلجرام يف أوساط الشباب ترمي إىل تقلـيص            ٢٠١٣احلكومة يف عام    
   .اإلجرام والعود إىل اإلجرام يف أوساط الشباب املاوري

فقد شغلت ثـالث    . وشرحت نيوزيلندا الدور الذي تضطلع به املرأة يف قيادة البالد           -١٤
وتشغل نساء ثالثة من املناصـب      . لوزراء وامرأتني منصب احلاكم العام    نساء منصب رئيس ا   

وقد بدأ التفاوت يف األجـر      . القضائية األربعة الرفيعة، وتوجد ست نساء يف جملس الوزراء        
، وُصّنفت نيوزيلنـدا مـن      ) يف املائة  ١٠,١اً  يبلغ حالي  (١٩٩٨اجلنسني يضيق منذ عام      بني
العاملي بشأن الفوارق بني اجلنـسني الـصادر عـن املنتـدى         العشرة األوائل يف التقرير      بني

  .االقتصادي العاملي
بـشكل  اً  بلغ مستوى مرتفع  اً  أسرياً  وتقر نيوزيلندا أن النساء واألطفال يواجهون عنف        -١٥

، دعـت   ٢٠١٢ففـي عـام     . غري مقبول؛ واحلكومة مصممة على القضاء على هذه املشكلة        
لعنف األسري، املكلف باإلشراف على النهج الذي تنتهجـه         احلكومة الفريق الوزاري املعين با    

 وملـا كانـت حكومـة       .اًكامل أجهزة احلكومة للتصدي للعنف األسري، إىل االنعقاد جمدد        
نيوزيلندا تقر بوجود صلة بني اإلدمان على املشروبات الكحولية والعنف األسري، فقد سـنت           

م مسألة التزويد باملشروبات الكحولية      تعديالت تشريعية حتك   ٢٠١٣ديسمرب  /يف كانون األول  
ـ   وقد ذكرت الشرطة أن هذه التعديالت بدأت بالفعل حتدث حتوالً         . وبيعها يف ثقافـة   اً  إجيابي

  . تعاطي املشروبات الكحولية يف البلد
ومشلت التطورات اإلجيابية األخرى إصدار الشرطة تعليمات أمنية؛ وفرض عقوبات            -١٦

حة العنف األسري؛ وتوسيع تعريف العنف األسري حبيث يشمل         أشد على انتهاك أوامر مكاف    
 لصاحل املرأة النيوزيلنديـة؛ وتنفيـذ       ٢٠٠٩املفسدة االقتصادية واملالية؛ وتنفيذ خطة العمل       

   .توصيات فرقة العمل ملكافحة العنف اجلنسي
لية ويف معرض الرد على سؤال متقدم طرحته اململكة املتحدة بشأن مجع البيانات وفعا              -١٧

 برامج مكافحة العنف األسري، أكدت نيوزيلندا أن اللجنة املعنية بشؤون األسرة تقود عمـالً             
  .لتقييم مصادر البيانات وقد قدمت مؤشرات وتوصيات مؤقتة لتحسني نوعية البيانات

اجلمهورية التشيكية بشأن تنفيذ توصيات      طرحتهقدم  تمويف معرض الرد على سؤال        -١٨
لقضاء على التمييز ضد املرأة، قالت نيوزيلندا إن وكاالهتا اجتمعت بانتظـام            اللجنة املعنية با  

الستعراض التقدم احملرز بشأن مجيع التوصيات منذ نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الـسابع           
  .٢٠١٤أكتوبر /بذلك إىل اللجنة يف تشرين األولاً وستقدم نيوزيلندا تقرير. لنيوزيلندا
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إىل سؤال مقدم من إسبانيا، أكدت نيوزيلندا أن محاية األطفال          ويف معرض اإلشارة      -١٩
 ٢٠١٢فقد أصدرت يف عـام  . من اإلساءة واإلمهال يشكل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة 

وصدر مـشروع   . الكتاب األبيض لصاحل األطفال املستضعفني وخطة العمل لصاحل الطفولة        
 لوضع املقترحات اليت تضمنها     ٢٠١٣بتمرب  س/القانون املتعلق باألطفال املستضعفني يف أيلول     

وتعكف احلكومة على إدخال إصالحات واسعة يف قطاعات        . الكتاب األبيض موضع التنفيذ   
  . الصحة والتعليم والشؤون االجتماعية

يسمح بالزواج بـني شخـصني      اً  ، سن برملان نيوزيلندا قانون    ٢٠١٣مايو  /ويف أيار   -٢٠
وقد جرى أول زواج بني     . اجلنسانية أو ميوهلما اجلنسية   بغض النظر عن جنسهما أو هويتهما       

اً وقد مسح القانون أيض   . ٢٠١٣أغسطس  / آب ١٩شخصني من نفس اجلنس يف نيوزيلندا يف        
للمقترنني من نفس اجلنس بتبين أطفال وللمقترنني بالبقاء على زواجهم بغض النظر عـن أي        

   .تغيري يطرأ على الصفة القانونية هلويتهم اجلنسانية
ويف معرض اإلشارة إىل امللحق بتقرير نيوزيلندا املتعلق بتوكيلو، قالت نيوزيلنـدا إن        -٢١

ـ      ٢٠٠٧شعب توكيلو صّوت يف استفتاء جرى يف عام          ـ اً   لصاحل بقاء توكيلـو إقليم اً تابع
الستمرار حتمل نيوزيلندا مسؤوليات خاصة إزاء توكيلو، فقد تناولت حالة          اً  ونظر. لنيوزيلندا
  . نسان يف توكيلو ضمن تقريرها الوطين يف إطار االستعراض الدوري الشاملحقوق اإل

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكن االطالع على التوصيات املقدمة     .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٧٦أدىل    -٢٢

  .خالل احلوار يف الفرع ثانياً من هذا التقرير
دت فرنسا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق          وأشا  -٢٣

  .وقدمت فرنسا توصيات. ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
وأثنت الغابون على نيوزيلندا لتمكنها من إرساء تعايش متناسق بني شىت اجملموعات              -٢٤

ا مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، وبدعمها مفوضية حقوق      ورحبت بتعاوهن . اإلثنية
وشجعت نيوزيلندا على مواصلة اختاذ إجراءات لـصاحل حقـوق          . اإلنسان مبسامهات مالية  

  .وقدمت الغابون توصية. اإلنسان واحلريات األساسية
 سـيما  الف،  وأشادت أملانيا بالتقدم احملرز يف جمال محاية األطفال والنساء من العن            -٢٥

وأشـادت  . داخل األسر، ورحبت بإقرار توصيات فرقة العمل ملكافحة العنـف األسـري           
 تلك التدابري الـيت     سيما البالتدابري الرامية إىل القضاء على الفوارق االجتماعية االقتصادية،         

  .وقدمت أملانيا توصيات. تستهدف شعب املاوري
 االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق      ورحبت اليونان بالتصديق على الربوتوكول      -٢٦

وأشادت باستحداث عشر   . ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية        
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حماكم مارية وحمكمتني يف جزر احمليط اهلادئ للشباب املاوري وشباب شعب جزر احملـيط              
 األصليني يف نظام القضاء اجلنائي      اهلادئ، لكنها أعربت عن القلق إزاء التمثيل املفرط للسكان        

وأعربت عن قلقها الرتفاع معدالت العنـف       . مبا ال يتناسب مع حجمهم من عدد السكان       
   .وقدمت اليونان توصيات. ضد املرأة

وأثنت هنغاريا على نيوزيلندا لدورها الرائد يف النهوض حبقـوق األشـخاص ذوي           -٢٧
اجلة التوصيات السابقة عن املساواة بـني اجلنـسني،         اإلعاقة، واجلهود الكبرية اليت بذلتها ملع     

  . وقدمت هنغاريا توصيات. والتقدم احملرز يف زيادة متثيل املرأة يف القطاعية العام واخلاص
ورحبت . وأعربت إندونيسيا عن تقديرها لتنفيذ استراتيجية نيوزيلندا بشأن اإلعاقة          -٢٨

نية واإلدارية الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان،       بالتقدم احملرز خبصوص األطر املؤسسية والقانو     
وقـدمت إندونيـسيا    . كما رحبت بوضع خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق اإلنسان         

  .توصيات
وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن القلق لعدم كفاية التدابري االحترازيـة حلمايـة               -٢٩

فراد هذه األقليات أكثر عرضـة للتعـذيب        حقوق األقليات من التمييز والتهميش، مما جيعل أ       
املعاملة من أفراد غالبية السكان، وعن القلق إزاء استمرار وجود مستويات عاليـة مـن                وسوء

   .وقدمت إيران توصيات.  ضد نساء املاوري والباسيفيكا واألقلياتسيما الالعنف ضد املرأة، 
لة األمد يف جمـال املـساواة بـني         يرلندا بقيادة نيوزيلندا اإلجيابية والطوي    أوأشادت    -٣٠

اجلنسني، لكنها أعربت عن القلق لتعرض امرأة واحدة من كل أربع نساء نيوزيلنديات للعنف 
ونّوهت باخلطوات الكبرية اليت حتققت يف جمـال        . اجلنسي مرة واحدة يف حياهتا على األقل      

  .يرلندا توصياتأوقدمت . النهوض حبقوق شعب املاوري
يل على نيوزيلندا الستجابتها للتوصيات املقدمة هلا أثناء االسـتعراض          وأثنت إسرائ   -٣١

ونّوهـت  .  التوصيات املتعلقة بالعنف ضد املرأة وباملساواة ومبنـع التمييـز          سيما الاألول،  
بالتدابري اليت اختذت للنهوض حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وشجعت على مواصلة التركيز            

وقـدمت  . صدي ملسألة صحة األشخاص ذوي اإلعاقة العقليةعلى خطة العمل الرامية إىل الت     
  .إسرائيل توصية

التنـشئة يف   "وطلبت إيطاليا تقدمي مزيد من املعلومات عن نتائج الدراسة بعنـوان              -٣٢
االقتـصادية،   - العوامل اليت تؤثر يف ظـروف األطفـال االجتماعيـة        سيما ال،  "نيوزيلندا

 االجتاه الذي يأخذه الفقر لدى األطفال وتقيـيم         ومعلومات عن األدوات املستخدمة لرصد    
  .وقدمت إيطاليا توصيات. نتائج سياسات البلد الرامية إىل احلد من الفقر

ونوهت جامايكا باملبادرات العديدة الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، مثل مبـادرة              -٣٣
األولويات الـست الـيت     للتمييز العنصري، وبالتقدم الكبري الذي حتقق فيما يتعلق ب        " قل ال "

  .وقدمت جامايكا توصية. حددهتا احلكومة
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ونّوهت قريغيزستان بالتزام نيوزيلندا بتحسني أداء مؤسـسات حقـوق اإلنـسان              -٣٤
وتعزيزها بالتعاون البناء مع هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة، وبتوجيهها دعوة مفتوحة           

على الربوتوكول االختياري التفاقيـة  اً  مؤخرجلميع املكلفني باإلجراءات اخلاصة، وتصديقها   
. حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املـواد اإلباحيـة             

. على نيوزيلندا ألنشطتها وإجراءاهتا املالية لدعم األطفال املعرضني للخطر وأسـرهم           وأثنت
  .وقدمت توصيات

دميقراطية بتاريخ نيوزيلندا الطويل يف تعزيز ومحايـة        ونّوهت مجهورية الو الشعبية ال      -٣٥
وشّجعت احلكومة علـى مواصـلة      . حقوق اإلنسان وبدعمها القوي للمبادرات اإلنسانية     

تعاوهنا مع األمم املتحدة وسائر املنظمات الدولية واجلهات ذات املـصلحة للتغلـب علـى               
  .الصعوبات والتحديات اليت ال تزال قائمة

ا باعتزام حكومة نيوزيلندا وضع خطة عمل جديدة حلقـوق اإلنـسان            ورحبت ليبي   -٣٦
ونّوهت باجلهود املبذولـة والنتـائج      . وشجعتها على التشاور مع مجيع اجلهات ذات املصلحة       

  .الباسيفيكا يف جماالت التوظيف والصحة والتعليم وإقامة العدلواإلجيابية لصاحل شعيب املاوري 
لرامية إىل حتسني سبل عيش شعب املـاوري وشـجعت          ونّوهت ماليزيا باجلهود ا     -٣٧

يف تعزيز حقوق أفراد هذا الـشعب االجتماعيـة واالقتـصادية           اً  احلكومة على املضي قدم   
ونّوهت بالتقدم احملرز يف حتسني متتع النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقـة            . والثقافية
  .وقدمت ماليزيا توصيات. حبقوقهم

نيوزيلندا لسياساهتا غري التمييزية ملكافحة عـدم املـساواة يف          وامتدحت موريشيوس     -٣٨
. التعليم والتوظيف والصحة والرفاه االجتماعي بغية رفع املستويات املعيشية يف أوساط احملرومني           

الكتاب األبيض ومـشروع القـانون املتعلـق باألطفـال     اً  وأشادت بنيوزيلندا لوضعها مؤخر   
  .وقدمت موريشيوس توصية. ستفادة من هاتني التجربتنياملستضعفني، وقالت إهنا تقدر اال

 املتعلق بصدر قانون الـساحل وقـاع        ٢٠٠٤ورحبت املكسيك بإلغاء قانون عام        -٣٩
 املتعلق باملنطقة البحرية والساحلية، وهو ما مكـن شـعب           ٢٠١١البحار وبسن قانون عام     

أو باللجوء إىل احملكمـة     املاوري من السعي إلحقاق حقوقه بالتباحث مباشرة مع احلكومة          
ونّوهت باإلصالحات اليت أدخلت يف جمال املساعدة االجتماعية الرامية إىل تقلـيص            . العليا

  . وقدمت توصيات. أوجه التفاوت االقتصادي
وأشاد اجلبل األسود بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل             -٤٠

 واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وبالتقـدم الكـبري          املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال    
واستفسر بشأن اخلطوات املتخذة    . احملرز على صعيد التشريعات واملؤسسات وآليات الرصد      

  .وقدم اجلبل األسود توصيات. حلظر الزواج دون السن القانونية والزواج باإلكراه
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فحـة الفـساد النيوزيلنديـة،      من املعلومات عن سياسة مكا    اً  وطلب املغرب مزيد    -٤١
وتساءل املغرب عن التدابري    . باعتبارها تشكل ممارسة جيدة ميكن أن تقتدي هبا بلدان أخرى         

ورحـب  . املتوخاة لتدارك الصعوبة اليت تواجهها بعض املدارس يف األخذ مببدأ التنوع الثقايف           
  . غرب توصياتوقدم امل. باملبادرات اليت جيري اختاذها ملساعدة الفئات املستضعفة

ويف معرض الرد على طلب اململكة املتحدة معلومات عن الطريقة اليت تتعامل هبـا                -٤٢
نيوزيلندا مع ضعف ما يقدم لشعب املاوري من حيث الصحة والتعليم واإلسكان والتوظيف،      

 مـن   ١٥٠وقد التقى أكثر من     ). صحة األسرة (لربنامج واناو أورا    اً  قدمت نيوزيلندا شرح  
دمات الصحية واالجتماعية باعتبارهم جتمعات معنية برنامج واناو أورا لتطـوير           مقدمي اخل 

ومشلت احملاور ذات   . اخلدمات بالعمل مباشرة مع األسر املاورية لتحديد احتياجاهتا وتطلعاهتا        
االهتمام املشترك اليت جرى تناوهلا حتسني معيشة األطفال؛ وتوفري فرص العمل؛ واإلسـكان             

وبّينت النتائج املبكـرة    .  والتعليم وتنمية املهارات؛ والرفاه الصحي والثقايف      ومتلك املساكن؛ 
فقد أفادت مدرسة كاييت يف غيـسبورن أن مثـة          : للربنامج دالئل على حدوث تغيري إجيايب     

ورغم أن االنطباعات . يف اإلصابات باملرض وهو ما انعكس يف ارتفاع معدل احلضوراً تراجع
ود مستويات عالية من االرتياح يف أوساطها، إال أن احلكومة مستمرة      األولية لألسر بّينت وج   

  .يف تقييم خدماهتا من أجل حتسينها حيثما أمكن
وأكّدت نيوزيلندا أن التصدي للفقر لدى األطفال مـسألة ذات أولويـة قـصوى                -٤٣

اخـل  إقصاء للفـرد د   "والفقر يف نيوزيلندا ينظر إليه بشكل عام على أنه          . بالنسبة للحكومة 
". جمتمعه من احلد األدىن املقبول من املستوى املعيشي بسبب االفتقار إىل املـوارد الكافيـة              

ومعدالت الفقر بني األطفال يف نيوزيلندا حتتل املراتب الوسطى يف جداول التصنيف الدولية             
  .الصادرة عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

على التعليم والرعاية الـصحية،     اً  لندا بفرص احلصول جمان   ويتمتع األطفال يف نيوزي     -٤٤
ويتمثل النهج الذي تتبعه احلكومة يف معاجلـة        . وكذلك الرعاية آلبائهم حيثما اقتضى األمر     

مسألة الفقر بني األطفال يف تعزيز الترقية االجتماعية، وإخراج األسر من الفقر عـن طريـق       
وتعكف نيوزيلنـدا علـى     . ي وحتسن األداء التعليمي   بالنمو االقتصاد اً  العمل املأجور مدعوم  

اختبار أسلوب مغاير يف تقدمي اخلدمات االجتماعية من خالل عملية التجارب يف القطـاع              
االجتماعي، وهو ما كفل اختاذ القرار على املستوى احمللي وتعزيز التنـسيق علـى مجيـع                

  .املستويات احلكومية وضمن اجملتمع
على مشاركة األطفال يف التعليم واجتياز مراحلـه بنجـاح،          اً  وتركز احلكومة أيض    -٤٥
  . على زيادة مشاركة األطفال املستضعفني يف مرحلة تعليم الطفولة املبكرةسيما ال
 عدة مبادرات ترمي إىل احلد من الفقر بني األطفـال           ٢٠١٣وقد تضمنت ميزانية عام       -٤٦
 مخس سنوات للمساعدة يف توسيع نطاق        مليون دوالر نيوزيلندي على مدى     ٩,٥استثمار  : منها

اً  دوالر نيوزيلندي سـنوي ٥٠٠ ٠٠٠ لتقدمي فطور الصباح يف املدارس؛ وتقدمي KickStartبرنامج  
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 يف تقدمي مـواد صـحية ومعـاطف    KidsCanعلى مدى ثالث سنوات ملساعدة اجلمعية اخلريية   
زيلنـدي يف برنـامج الوقايـة        مليون دوالر نيو   ٤٥وأحذية لألطفال احملتاجني؛ واستثمار      مطرية
  .ّمحى الروماتزم من
وأوضحت نيوزيلندا أن ترتيباهتا الدستورية تستند إىل القانون الدستوري وتشريعات            -٤٧

أخرى مثل قانون شرعة احلقوق النيوزيلندية ومعاهدة وايتانغي وأحكام احملاكم واملمارسـة            
وال تزال هذه الترتيبات تتطـور مـع        . ةالدستورية والسياق العام اللتزامات نيوزيلندا الدولي     

  .استمرار احلوار مع شعب املاوري ومع استمرار التفاوض والقبول بالتزامات دولية جديدة
ويف . ٢٠١٠يف عـام   مـستقالً اً دسـتوري اً استـشاري اً لقد أنشأت نيوزيلندا فريق   -٤٨
علـى مجيـع    ، توصل الفريق إىل أنه ال يوجد دعم واسع إلجياد دستور يعلـو              ٢٠١٣ عام

ومشلت توصيات الفريق مراجعة قـانون      . القوانني، لكن هناك دعم لتكريس بعض العناصر      
وكانـت  . شرعة احلقوق النيوزيلندية ودعم مواصلة تطوير دور ووضع معاهدة وايتـانغي          

اً التوصية الرئيسية هي ضرورة دعم احلكومة استمرار املناقشات بشأن املسائل الدستورية دعم           
على النظر يف هذه التوصيات؛ وأي تغيري ميكن أن يطرأ حيتاج           اً  كف احلكومة حالي   وتع .اًحثيث

  .ة وإىل حصوله على دعم شعيب عريضإىل حبثه بعناي
نّوهت ميامنار باإلجنازات املذهلة اليت حققها البلد يف النهوض مبـشاركة املـرأة،             و  -٤٩
ت لصاحل شعب املـاوري وترحـب   وقالت إهنا تثّمن التدابري اليت اختذ     .  يف احلكومة  سيما ال

 األطفـال ببنشر الكتاب األبيض بشأن األطفال املستضعفني وإدراج مشروع القانون املتعلق           
  .املستضعفني

وأشادت ناميبيا باجلهود اليت بذلتها احلكومة لتحسني سبل عيش األشـخاص ذوي              -٥٠
م يف إطارها مساعدة مالية     اإلعاقة، مبا يف ذلك خطة الرعاية األسرية املدفوعة األجر اليت تقد          

  .وقدمت ناميبيا توصيات.  الرعايةلألسر اليت تقدم
ورحبت هولندا بالريادة اليت قدمتها نيوزيلندا يف حتسني حقوق املثليـات واملثلـيني               -٥١

 سـيما  الومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية واألزواج من نفس اجلـنس، و           
والحظت وجـود بعـض الثغـرات       . ٢٠١٣الزواج يف عام    بإدخال تعديالت على قانون     

يتعلق باحلق يف التعليم والعمل لشعب املاوري واألشخاص ذوي اإلعاقة، ويف جمـاالت              فيما
  .وقدمت توصيات. العنف ضد املرأة والفقر بني األطفال وتعرض األطفال لإلساءة

ريع الـوطين وذلـك     وأشادت نيكاراغوا بأوجه التقدم اليت حتققت يف مواءمة التش          -٥٢
ونّوهت بالدور الرائد الذي    . بإجراء مشاورات واسعة مع مجيع األطراف االجتماعية الفاعلة       

إىل جنب مع بلدان أخرى يف املساعدة على كفالة حقـوق النـساء   اً قامت به نيوزيلندا جنب  
   .وقدمت نيكاراغوا توصيات. وإحراز تقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني
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لنيجر باإلجراءات اليت اختذهتا نيوزيلندا استجابة للتوصيات اليت قدمت هلا،          ورحب ا   -٥٣
وباألخص فيما يتعلق بالتدابري التشريعية والسياساتية يف جماالت مكافحة التمييـز والتعلـيم             

 ٢٠١١وأثىن على نيوزيلندا لسنها قـانون عـام         . والتوظيف والصحة واحلماية االجتماعية   
  .وقدم توصية. رية والساحلية ولتعاوهنا مع هيئات املعاهداتاملتعلق باملنطقة البح

وطلبت من نيوزيلندا   . ورحبت نيجرييا بتعاون نيوزيلندا مع مفوضية حقوق اإلنسان         -٥٤
ودعتـها إىل   . معاجلة املسائل مثار اجلدل بشأن الصحة العامة واالستراتيجية املتعلقة باإلعاقة         

  .وقدمت توصية. ز من الربامج احلكوميةضمان استفادة مجيع األفراد دون متيي
ورحبت النرويج باخلطوة الرامية إىل دعم إعالن األمم املتحـدة بـشأن حقـوق                -٥٥

. الشعوب األصلية وباإلجنازات اليت حتققت يف النهوض باملساواة بني اجلنسني وحبقوق املرأة           
 ضد املـرأة باختـاذ   وأعربت عن ارتياحها لتصميم نيوزيلندا على بذل املزيد للتصدي للعنف   

  .وقدمت النرويج توصيات. تدابري لتمكني النساء وحتسني متتعهن حبقوقهن
ونّوهت ُعمان بإيالء نيوزيلندا أولوية للمناقشات الدستورية يف سـعيها لتحـسني              -٥٦

وأشادت باستراتيجيات نيوزيلندا املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة واألطفال        . حقوق اإلنسان 
طر، وبالتقدم الذي أحرزته يف تقدمي اخلدمات األساسية يف جماالت مثل الصحة            املعرضني للخ 

  .وقدمت توصية. والنقل والسكن
وأعربت باراغواي عن تقديرها إلقرار نيوزيلندا بضرورة تعزيـز العالقـات بـني               -٥٧

احلكومة وشعب املاوري، وهلدفها املتمثل يف العمل على تقليص مـستوى العنـف املـرتيل               
 الـربامج التعليميـة     سـيما  الونّوهت بالسياسات اليت تستهدف شعب املاوري،       . عاملرتف

وأشادت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع          . والصحية
  .وقدمت باراغواي توصيات. األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

. واصلة اجلهود إلجياد إطار قانوين متني حلماية العمال املهـاجرين         ورحبت الفلبني مب    -٥٨
وأشادت بالتغيريات اليت أدخلت على سياسات اهلجرة مبا يسمح للمهاجرين الذين يقـدمون     

وأعربت عن أملها يف أن تنظر      . شكاوى بالبقاء يف نيوزيلندا واحلصول على سبل االنتصاف       
تفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين        نيوزيلندا يف إمكانية التصديق على اال     

 ٢٠١١وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني لعام             
  ).١٨٩رقم (

وأشادت مبنح األولويـة  . ورحبت الربتغال بااللتزام بتعزيز املساواة ومكافحة التمييز        -٥٩
 معاجلة أثـره    سيما اللتعرض لإلساءة وللحد من العنف املرتيل،       لتحسني محاية األطفال من ا    

  .وقدمت توصيات. على النساء واألطفال، وذلك باختاذ تدابري مالئمة
ونّوهت مجهورية مولدوفا مبنح األولوية لضمان أخذ آثار زلزال كانتربوري علـى              -٦٠

 كانت نيوزيلندا تنوي النظر وتساءلت إن. حقوق اإلنسان بعني االعتبار يف عملية إعادة البناء    
  . وقدمت توصية.اًيف إمكانية سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل تدرجيي



A/HRC/26/3 

GE.14-13141 12 

ورحبت رومانيا باجلهود الرامية إىل معاجلة اآلثار املترتبة عن أوضاع طويلة األمـد               -٦١
نـسان  وهنأت نيوزيلندا على تعاوهنا مع آليات حقـوق اإل      . حبقوق املواطنني اً  واملضرة أحيان 

  .وقدمت توصية. والتزامها بالعمل على تعزيزها
وأشادت سلوفاكيا باجلهود الرامية إىل زيادة تعزيز حقوق األطفال وذلك بالتصديق             -٦٢

على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفـال وبغـاء األطفـال              
 وقـدمت   .اًذ أحكام هذا الربوتوكول فعلي    واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ونّوهت بتنفي      

  .توصيات
ورحبت سلوفينيا بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق الطفـل             -٦٣

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، وباجلهود اليت تبذهلا             
اً على النساء واألطفال الذي يشكل مصدر     احلكومة للحد من العنف املرتيل وأثر هذا العنف         

  . وقدمت توصيات. للقلق
  .وقدم توصيات. وهنأ الصومال نيوزيلندا على اإلجنازات املفصلة يف تقريرها  -٦٤
ورحبت إسبانيا بالتشريع اجلديد الرامي إىل كفالة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة             -٦٥

وقـدمت  . فال وملكافحة العنـف اجلنـساين     والثقافية وباملساعي للحد من الفقر بني األط      
  .توصيات

ونّوهت سري النكا باجلهود املبذولة للحد من العنـف ضـد املـرأة ولتحـسني                 -٦٦
ورحبت بالتصديق على الربوتوكول االختياري     . استقالليتهن االقتصادية واملشاركة يف احلكم    

الل األطفـال يف املـواد      التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغ         
ورحبت بإعالن احلكومـة اختـاذ   . اإلباحية، ومبشروع القانون املتعلق باألطفال املستضعفني     

  . وقدمت توصيات. تدابري إضافية ملكافحة استغالل العمال املهاجرين
ورحبت دولة فلسطني بالتقدم احملرز يف تعزيز املساواة ومكافحة التمييز يف إعمـال               -٦٧

ونّوهت بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق        . ان األصليني حقوق السك 
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيـة، وبإصـدار          

  .وقدمت توصيات.  الطفولةالكتاب األبيض لصاحل األطفال املستضعفني وخطة العمل لصاحل
وقالت إهنا ال تـزال  . نغياة التسوية على أساس معاهدة وايت  وأشادت سويسرا بعملي    -٦٨

تشعر بالقلق إزاء احلاالت العديدة من العنف املرتيل واإلساءة واملضايقة، وإزاء االخـتالالت             
.  يف حق شعيب املاوري والباسـيفيكا      سيما اليف توفري الرعاية الصحية والتعليم ويف األجور،        

شريع اجلديد املتعلق جبمع املعلومات االستخباراتية قد يـؤثر         ألن الت اً  وأعربت عن قلقها أيض   
  .وقدمت توصيات. على اخلصوصية وحرية التعبري

ويف معرض الرد على تعليق من مجهورية إيران اإلسالمية، أكّدت نيوزيلندا على عدم    -٦٩
  .وجود التعذيب يف نيوزيلندا
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م أجهـزة الـصعق الكهربائيـة       ويف معرض الرد على تعليق من ناميبيا بشأن استخدا          -٧٠
، أوضحت نيوزيلندا أن أفراد الشرطة غري مسلحني يف العادة، وأن مجيع أجهـزة تيـزر               )تيزر(

. مزودة بوظيفة تصوير آيل عند االستخدام، وأن أي حالة استخدام هلذا اجلهاز ختضع للتحقيق             
ادث كـبرية تـذكر    وأضافت أن استخدام هذا اجلهاز أنقذ أرواح بالتأكيد؛ وأنه ال توجد حو           

  . سيبقى يف اخلدمة بسبب إساءة استخدام هذا اجلهاز منذ بدء العمل به، وأنه بالتايل
 ٢١٣وقالت إن نيوزيلندا بلد صغري شديد التنوع يقوم على ثقافتني؛ وهـي تـأوي                 -٧١
، نظمت نيوزيلندا برامج تدريبية ناجحـة      ٢٠١٣ويف عام   .  لغة ١٢٠خمتلفة وهبا أكثر من      إثنية
ولتحسني . ٢٠١٤وستمدد هذه الربامج ليتسىن عقدها يف عام        . دة ونساء وشباب اإلثنيات   لقا

خدمة وطنية للترمجة الفورية اهلاتفية تتيح      اً  إمكانية احلصول على اخلدمات، تقدم احلكومة أيض      
  . لغة خمتلفة٤٤خدمات ترمجة فورية يف 

الية تدفق املهاجرين بأعـداد     ويتناول التعديل على قانون اهلجرة كيفية معاجلة احتم         -٧٢
وتقر نيوزيلندا أن حركة الالجئني وطاليب اللجوء غري القانونية         . كبرية على شواطئ نيوزيلندا   

وقالت إن نيوزيلنـدا سـتبقى      . وهتريب البشر مسائل مهمة على الصعيد العاملي ويف املنطقة        
ها السنوية من الالجئني علـى      ملتزمة باالتفاقية املتعلقة بوضع الالجئني، وبعملية بايل، وحبصت       

علـى  اً  ورد. أساس برنامج إعادة التوطني التابع ملفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني           
مداخالت إيران والفلبني وسري النكا، بّينت نيوزيلندا األهداف املتوخاة من اسـتراتيجيتها            

  .الشاملة إلعادة توطني املهاجرين
العمل على تقليص اإليذاء وحتسني خـدمات دعـم         وأضافت إن نيوزيلندا ملتزمة ب      -٧٣

، أنشئ املركز املعين بالضحايا ضمن وزارة العدل لإلشراف         ٢٠١١ويف عام   .  اإلجرام اضحاي
وأشارت نيوزيلندا إىل سنها يف اآلونـة األخـرية         . على إعمال احلقوق واخلدمات للضحايا    

ناة، مبا يتيح إصدار أمر جديد      مشروع القانون املتعلق بطلب الضحايا استصدار أوامر ضد اجل        
  .حيظر االتصال حلماية الضحايا من اجلرائم اجلنسية والعنف اخلطري

ويف رد على سؤال من املغرب عن حماربة الفساد، أشارت نيوزيلندا إىل مـشروع                -٧٤
ومن املتوقع . القانون املتعلق باجلرمية املنظمة وحماربة الفساد الذي سيصدر يف املستقبل القريب    

أن يزيد مشروع القانون هذا من فعالية اجلهود الرامية إىل التصدي لغسيل األموال وجـرائم               
اهلوية واالجتار بالبشر، وإىل حتسني قدرة البلد على مساعدة بلدان أخـرى يف التحقيقـات               
واإلجراءات اجلنائية، وإىل تعزيز امتثال نيوزيلندا بروتوكول منع وقمـع ومعاقبـة االجتـار              

 وخباصة النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة           باألشخاص،
ومن املتوقع أن تكون نيوزيلندا، بعد سن مشروع القانون، قادرة على التصديق            . عرب الوطنية 

  .على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الفساد
ساء واألطفال واألشخاص ذوي    وأشادت تايلند باجلهود املبذولة للنهوض حبقوق الن        -٧٥

ونّوهت باجلهود  . اإلعاقة واملثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية        
الرامية إىل تسوية املظامل يف إطار معاهدة وايتونغي، لكنها أعربت عن القلق إزاء العدد الكبري               

  .  وقدمت تايلند توصيات.بدرجة غري متناسبة من أفراد شعب املاوري بني املساجني
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 بإقرار نيوزيلنـدا بأمهيـة إجـراءات        سابقاًونّوهت مجهورية مقدونيا اليوغسالفية       -٧٦
 من االتفاقية الدولية ١٤الشكاوى الفردية وشجعت احلكومة على تقدمي إعالن مبوجب املادة          

نـشر  وتساءلت إن كانت احلكومة تنوي طلب     . للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري     
  .٢٠١٣تقرير اللجنة الفرعية املعنية مبنع التعذيب عن زيارهتا البلد يف عام 

 ليشيت نيوزيلندا على تصديقها على الربوتوكول االختياري التفاقية         -وهنأت تيمور     -٧٧
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وعلى             

وقدمت . لعمل لصاحل الطفولة ومشروع القانون املتعلق باألطفال املستضعفني       إصدارها خطة ا  
  .توصيات

 وهّنأت توغو نيوزيلندا على التقدم الذي أحرزته منذ اجلولة األوىل من االستعراض              -٧٨
وأشادت بتصديق نيوزيلندا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق         . الدوري الشامل 

ألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وعلى تعاوهنا          الطفل املتعلق ببيع ا   
 على مسامهتها املالية ألنشطة مفوضية حقـوق        سيما الاحلثيث مع آليات حقوق اإلنسان، و     

  . وقدمت توغو توصيات. اإلنسان
وأشادت ترينيداد وتوباغو بنيوزيلندا على تعزيز الشراكة بني احلكومـة وشـعب              -٧٩
 سيما الوحّيتها على اجلهود اليت بذلتها عقب زلزال كانتربوري إلعادة بناء املدينة،            . ورياملا

  .وقدمت توصيات. فيما خيص إجياد فرص عمل مستدامة وحقيقية للنساء
، ومن ذلك التصديق على الربوتوكول      ٢٠١٠ونّوهت تونس بالتقدم احملرز منذ عام         -٨٠

علق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف         االختياري التفاقية حقوق الطفل املت    
وشجعتها على بذل   . املواد اإلباحية وإعداد خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق اإلنسان         

املزيد من اجلهود ملكافحة التمييز بغية القضاء على القوالب النمطية اليت يوصم هبا املهاجرون              
  .وصياتوقدمت ت. والالجئون وطالبو اللجوء

وأشـادت بـاجلهود    . وأثنت تركيا على نيوزيلندا اللتزامها باحترام سيادة القانون         -٨١
اخلاصة اليت بذلت للقضاء على الفوارق االقتصادية االجتماعية فيما بني شـىت اجملموعـات              

والحظت أنه رغـم    .  لدى شعب املاوري واجملموعات األقلية واملهاجرين      سيما الالسكانية،  
بذولة للحد من الفقر بني األطفال واإلساءات اليت يتعرض هلا األطفـال، ال يـزال               اجلهود امل 

  .وقدمت تركيا توصيات. يتعني اختاذ مزيد من اإلجراءات يف هذا الصدد
وأشادت أوكرانيا باجلهود اليت بذلتها نيوزيلندا لتنفيذ خمتلف التوصيات اليت قدمت             -٨٢

وشجعت احلكومة على تعزيز اجلهود     .  الدوري الشامل  هلا أثناء اجلولة األوىل من االستعراض     
اليت تبذهلا ملكافحة االجتار بالبشر وترسيخ سياستها وممارستها ملنـع االسـتغالل واإليـذاء              

  .وقدمت أوكرانيا توصيات.  األطفال منهمسيما الاجلنسيني للمهاجرين، 
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اص ذوي اإلعاقـة،  ورحبت اجلزائر باجلهود الرامية إىل محاية املـاوريني واألشـخ         -٨٣
يف اً  وشجعت جلنة نيوزيلندا حلقوق اإلنسان على املضي قـدم        . ولتعزيز املساواة بني اجلنسني   

واعتربت أن مثة حاجة لبذل مزيـد مـن اجلهـود         . عملها لوضع خطة العمل الوطنية الثانية     
مت وقـد . ملكافحة الفقر يف أوساط األطفال ومجيع أشكال التمييز ولتعزيز حقوق املهاجرين  

  .اجلزائر توصيات
وأشادت الواليات املتحدة األمريكية باجلهود الرامية إىل تعزيز الشراكة بني احلكومة             -٨٤

وأعربت عـن   . وشعب املاوري يف سبيل تسوية املطالبات التارخيية يف إطار اتفاقية وايتانغي          
. الـضحايا القلق إزاء التحديات القائمة يف جمال االجتار باألشخاص، مثل صـعوبة حتديـد              

  .وقدمت توصيات
وأشادت أوروغواي بالتقدم احملرز يف جمال محاية األطفال من اإليذاء واإلمهال، ويف              -٨٥

بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقيـة      اً  ونّوهت أيض . جمال احلد من العنف املرتيل    
ملواد اإلباحية وبدعم   حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف ا          

  .وقدمت أوروغواي توصيات. إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقوق الشعوب األصلية
وأشادت فييت نام باستمرار نيوزيلندا يف جهودها وبإجنازاهتا يف جماالت اإلصـالح              -٨٦

التشريعي وتعزيز مؤسسات حقوق اإلنسان والنهوض حبقوق األطفـال واألشـخاص ذوي            
  .وقدمت فييت نام توصيات.  املاوري والباسيفيكاإلعاقة وشعيب

والحظت أفغانستان بارتياح اخلطوات اليت اختذت لضمان احترام ما للمواطنني من             -٨٧
ونّوهت باالستثمار الكـبري الـذي وظفتـه        . حقوق اإلنسان أثناء عمليات اختاذ القرارات     

. قل وبرامج إعادة بناء املـساكن     احلكومة يف الرعاية الصحية األساسية واهلياكل األساسية للن       
  .وقدمت أفغانستان توصية

وأثنت ألبانيا على نيوزيلندا اللتزامها بصون التنوع الثقايف للبلد، مبا يف ذلك احلفاظ على                -٨٨
ورحبت بإصالح نظام الرفاه بغية معاجلـة       . مجيع جوانب احلياة العامة جلميع اجملموعات السكانية      

  .  للمجموعات املهّمشة واملستضعفةسيما الماعية وتقدمي املساعدة، الفوارق االقتصادية االجت
وأشادت اململكة املتحدة بنيوزيلندا إلقرارها مبشكلة العنف املرتيل ونّوهت بالتدابري            -٨٩

باعتزام احلكومة معاجلة ما تبقى مـن متييـز         اً  ونّوهت أيض . اليت اختذهتا ملعاجلة هذه املسألة    
  . توصياتوقدمت. عنصري يف البلد

ورحبت أنغوال بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق            -٩٠
ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية وبدعم إعالن األمم املتحدة             

عنصري وأشادت بنيوزيلندا على التزامها مبكافحة التمييز ال      . املتعلق حبقوق الشعوب األصلية   
وقدمت . وكراهية األجانب والتعصب، وبدورها الرائد يف إعداد إعالن وبرنامج عمل ديربان      

  .أنغوال توصية
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ونّوهت األرجنتني مبنح األولوية للعالقات بني احلكومة وشعب املاوري، وحتـسني             -٩١
ا علـى   محاية األطفال من سوء املعاملة واإلمهال، واحلد من العنف املرتيل؛ وشجعت نيوزيلند           

ورحبت األرجنتني بالتدابري الرامية إىل حتسني متتع املثليـات         . مواصلة العمل يف هذه اجملاالت    
  .وقدمت توصيات. واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية حبقوقهم

نغي امن املعلومات عن عملية التسويات يف إطار معاهدة وايت  اً  وقدمت نيوزيلندا مزيد    -٩٢
وقالت إن التسويات قد تشمل إعادة األراضي والتعـويض         .  حقوق السكان األصليني   وعن

وقد وافقت مجيع األحزاب يف الربملان على التشريع الذي ينص          . املايل واالعتذار من احلكومة   
وسعت احلكومة إىل التفاوض بشأن التسويات املتصلة . على التسويات املتصلة مبعظم احلاالت

نغي واليت تكون مناسبة وعادلة ودائمة من أجـل         األحكام معاهدة وايت  اً  ية وفق باملظامل التارخي 
ـ               . درةاالتوصل يف السنوات القادمة إىل اتفاقات مع مجيع اجملموعات املطالبـة الراغبـة والق

وأنشأت احلكومة وحدة تعىن بااللتزامات املقطوعة ملا بعد التسويات إقرار منها يف سـياق              
  .سائل الناشئة عن التسويات مبوجب املعاهدةالعالقات اجلارية بامل

ويف معرض الرد على أسئلة وتعليقات متقدمة تتعلق بالعمل مع املـاوريني بـشأن                -٩٣
منذ صدور قـانون    اً   طلب ٣٤املنطقة البحرية والساحلية، أكدت نيوزيلندا أن احلكومة تلقت         

 ومصدر الطلبات وستنظر    وسترصد احلكومة عدد  . ٢٠١١املنطقة البحرية والساحلية يف عام      
يف إمكانية إجياد برنامج الستحداث آلية للعمل املباشر لدى املاوريني مع اقتـراب املوعـد               

  .٢٠١٧النهائي لتقدمي الطلبات يف عام 
 لزيادة حتسني التنسيق فيما     ٢٠٠٩وأنشأت نيوزيلندا جلنة وزارية تعىن مبسائل اإلعاقة يف           -٩٤

 األمام يف تنفيذ استراتيجية نيوزيلندا املتعلقة باإلعاقـة واتفاقيـة           بني الوكاالت وإعطاء دفعة إىل    
. وقد جرى إبراز هذه األولويات يف خطة العمل بشأن اإلعاقـة          . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

 مـن االتفاقيـة لـضمان       ٤ مـن املـادة      ٣وستطور اللجنة آلية لتنفيذ االلتزام مبوجب الفقرة        
شخاص ذوي اإلعاقة يف وضع التشريعات والسياسات اليت ختصهم         املنظمات اليت متثل األ    مشاركة

  . اإلعاقة أنفسهم ولإلقرار بأمهية أن تكون القيادات يف معاجلة قضايا اإلعاقة من األشخاص ذوي
 وأكدت نيوزيلندا على أهنا تنظر جبدية يف االنضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري               -٩٥

 وتستثمر نيوزيلندا يف إطار خطتها للرعاية األسرية        .التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    
يف دعم  اً   مليون دوالر نيوزيلندي سنوي    ٢٣،  ٢٠١٣املدفوعة األجر، اليت استحدثتها يف عام       

  .الوظائف داخل األسر لألشخاص ذوي اإلعاقة
، ٢٠١٢وتتيح خطة العمل املتعلقة باإلعاقة لصاحل املاوريني، اليت أطلقت يف عـام               -٩٦
 لتلبية احتياجات املاوريني ذوي اإلعاقة وأفراد أسرهم        ٢٠١٧يه االستراتيجي حىت عام     التوج

  .يف جمال الدعم ومعاجلة أولوياهتم، وذلك عن طريق خدمات الدعم لذوي اإلعاقة
أملانيا، ذكرت نيوزيلندا أن العديـد مـن بـرامج           طرحتهقدم  تمويف رد على سؤال       -٩٧

 تقليص مواطن التفاوت بني املاوريني وسكان جزر احملـيط          اخلدمات العامة األجود تركز على    
للقطـاع  اً  وقد حددت هذه الربامج أهداف    . اهلادئ من جهة وبقية النيوزيلنديني من جهة أخرى       
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ومن ذلك على سـبيل     . العام تسعى لبلوغها حبيث يكون تقدمي اخلدمات أسرع وأرقى وأجنع         
راكز احلضرية على أطفال شعب الباسفيك وذلك       املثال، تركّز اخلدمات الصحية اجلديدة يف امل      

بإتاحة الوصول السريع إىل خدمات جمتمعية على أيدي ممرضات للحد من اإلصـابة حبّمـى               
  .الروماتزم

. باحلق يف التعليم اجملـاين    اً   عام ١٩ أعوام إىل    ٥ويتمتع أطفال نيوزيلندا البالغني من        -٩٨
اجهها بعض األطفال يف احلـصول علـى        وتعكف احلكومة على التصدي للتحديات اليت يو      

 أطفال شعب املاوري وأطفال شعب جزر احمليط اهلـادئ واألطفـال ذوو             سيما الالتعليم،  
اإلعاقة، وذلك باختاذ تدابري من قبيل اخلطة التعليمية لصاحل أطفال شعب جزر احمليط اهلادئ              

جلميـع  اً  كومة هـدف  وقد حددت احل  . واالستراتيجية التعليمية لصاحل أطفال شعب املاوري     
   .٢٠١٤حبلول عام اً مشولياً املدارس وهو أن تثبت يف املمارسة انتهاجها هنج

 لفرقة العمل ملكافحـة العنـف       ٢٠١٣-٢٠١٢وأشادت أستراليا بربنامج العمل       -٩٩
األسري ونّوهت بالكتاب األبيض لصاحل األطفال املستضعفني وباملبادرات الرامية إىل احلد من 

وأعربت عن تأييدها للرأي القائل بالنظر يف مكانة معاهدة وايتانغي ضمن           . ألطفالالفقر بني ا  
الترتيبات الدستورية ورحبت بوضع خطة عمل بشأن حقوق اإلنسان بالتشاور مع األطراف            

  .وقدمت أستراليا توصيات. ذات املصلحة
 سـيما  الوأثارت بنغالدش شواغل بشأن استمرار املعاملة التمييزية ضد املاوريني،            -١٠٠

وأعربت . ضد النساء املاوريات واجملموعات اآلسيوية وسكان جزر احمليط اهلادئ واملهاجرين         
عن القلق إزاء األثر السليب احملتمل للتشريع اجلديد املتعلق باألمن االجتماعي علـى النـساء               

  . وقدمت بنغالدش توصيات. ات وإزاء استغالل النساء يف وسائل اإلعالماملاوري
ورحبت بنن بتعزيز حكومة نيوزيلندا شراكتها مع شعب املاوري، والعمـل علـى               -١٠١

واعتربت أن مثة حتديات كربى، منها الفوارق يف األجور . محاية األطفال من اإلمهال واإلساءة
عاقة باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة ومكافحـة    بني اجلنسني ومتتع األشخاص ذوي اإل    

  .وقدمت بنن توصية. العنصرية
ونّوهت بوتسوانا باستجابة نيوزيلندا للتوصيات املقدمة هلا أثناء اجلولة األوىل مـن              -١٠٢

االستعراض الدوري الشامل، وباجلهود اليت بذلتها ملعاجلة االختالالت االجتماعية االقتصادية          
وأشادت باملساعي املبذولة يف جمال  . رية وكراهية األجانب والعنف ضد املرأة     والتصدي للعنص 

. إقامة العدل وذلك بتعديل قانون اخلدمات القانونية الذي يكفل تقدمي املـساعدة القانونيـة        
  .وقدمت بوتسوانا توصيات

ت  وناشـد  اً،ونّوهت الربازيل بالتقدم احملرز يف حتسني استقاللية املـرأة اقتـصادي            -١٠٣
 الشابات ونساء األقليـات واألمهـات       سيما النيوزيلندا ضمان حق التعليم جلميع النساء،       

. ورحبت باملساعي الرامية إىل التصدي للعنصرية وكراهية األجانب يف التعلـيم          . املراهقات
  .وقدمت الربازيل توصية
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ـ               -١٠٤ م وأشادت بوركينا فاسو باإلجنازات اليت حتققت يف جمال حقـوق اإلنـسان رغ
ونّوهت باجلهود املبذولة لتحسني متتع األطفال باحلقوق ولزيادة مشاركة         . التحديات املتعددة 

ورحبت بالتزام نيوزيلندا مبكافحة اإلصـابة      . املرأة يف صناعة القرار ويف املناصب االنتخابية      
  .وقدمت توصيات. باملرض وبالوفاة بسبب الوالدة بالشراكة مع كولومبيا وبوركينا فاسو

ورحبت كابو فريدي بالتقدم الكبري الذي حتقق منذ اجلولة األوىل من االسـتعراض               -١٠٥
 فيما يتعلق حبالة السكان األصليني والنـساء واألشـخاص ذوي           سيما الالدوري الشامل،   

ونّوهت بأمهية متابعة الدراسة عن إمكانية دمج املبادئ اليت تضمنتها معاهدة وايتانغي . اإلعاقة
  .وقدمت توصيات. لي كأن يكون يف دستوريف القانون احمل

وأشادت كمبوديا باجلهود املستمرة منذ اجلولة األوىل من االسـتعراض الـدوري              -١٠٦
ورحبت بتنفيذ قـانون    . الشامل، وباألخص تلك الرامية إىل حتسني حالة السكان األصليني        

  .وقدمت توصية. مكافحة العنف املرتيل واحلملة من أجل العمل ملكافحة العنف األسري
وسألت كندا عن املواعيد الزمنية لالنتهاء من خطة العمل الوطنية الثانيـة بـشأن                -١٠٧

ونّوهت بالتقدم احملرز لزيادة مـشاركة      . حقوق اإلنسان وعن أهم اجملاالت اليت تركز عليها       
  .وقدمت كندا توصيات. املرأة يف املراكز القيادية يف القطاع العام

للمبادئ التوجيهية اً  ن ارتياحها إلعداد نيوزيلندا تقريرها الوطين وفق      وأعربت تشاد ع    -١٠٨
. اليت حددها جملس حقوق اإلنسان وبالتعاون مع األطراف ذات املصلحة يف اجملتمع املـدين             

والحظت أن معظم التوصيات املنبثقة عن اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل قـد        
  .وقدمت تشاد توصية. دا العديد من الصكوك الدوليةقُبلت، ونّوهت بتنفيذ نيوزيلن

ونّوهت شيلي بالتزام نيوزيلندا باملنظومة العاملية حلقوق اإلنسان وبقيادهتا يف جمال العمل              -١٠٩
وأشادت بالتطورات يف جمـال     . املتعلق باإلعاقة ومكافحة اإلصابة باملرض والوفاة بسبب الوالدة       

  . وقدمت شيلي توصيات. فال ومكافحة الفقر بني األطفالتعزيز ومحاية حقوق النساء واألط
ونّوهت الصني بوضع خطة العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق اإلنـسان وبالتـدابري               -١١٠

وأشارت . املعتمدة حلماية اجملموعات املستضعفة، كالنساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة        
  . وقدمت الصني توصيات. ماية حقوق األقلياتإىل املشاكل اليت ال تزال قائمة فيما يتعلق حب

وأشاد الكونغو بالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل املتعلـق              -١١١
التـدابري املعتمـدة لتمويـل      واألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية          ببيع
  .وقدم توصيات. تياجات األطفال واألسر احملرومةمن املبادرات احمللية والوطنية لتلبية اح طائفة
ورحبت كوت ديفوار بالعملية التشاورية اجلامعة اليت جرت يف إطار االسـتعراض              -١١٢
وأشادت بالتزام نيوزيلندا بتحسني متتع املرأة باحلقوق ونّوهت باخلطوات اليت اختذت           . احلايل

  .وقدمت توصيات. نف املرتيلحلماية األطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة واحلد من الع
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وأشادت قربص بالتقدم احملرز يف جمال النهوض حبقوق املاوريني، وبالتصديق علـى              -١١٣
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل          

إزاء مستويات العنف   وأعربت عن القلق إزاء حالة حقوق املرأة و       . األطفال يف املواد اإلباحية   
  .وقدمت قربص توصيات.  العنف اجلنسيسيما الضد املرأة، 

ورحبت اجلمهورية التشيكية بالردود على العديد من التوصيات اليت قدمت أثنـاء              -١١٤
 فيما يتعلق بالقضاء على العنف ضد       سيما الاجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل،       

وأشـادت باعتمـاد    . لق إزاء استمرار املشاكل يف هذا اجملـال       املرأة، لكنها أعربت عن الق    
  .وقدمت توصيات. التعديالت على قانون الزواج

وأثنت جيبويت على نيوزيلندا للتقدم الذي أحرزته يف جمال محاية حقوق اإلنـسان               -١١٥
  .وقدمت جيبويت توصيات. وتعزيزها
اإلنسان يف اآلونة األخـرية،     ونّوهت إكوادور بالتقدم الذي حتقق يف جمال حقوق           -١١٦

ومن ذلك تنفيذ سياسات حلماية وكفالة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والتدابري اليت اختذت  
وقـدمت  . لتحسني ظروف املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسية 

  .إكوادور توصيات
هاجرين وشجعت على بذل مزيد من وأشادت مصر بالتقدم احملرز فيما يتعلق حبالة امل    -١١٧

وطلبـت  . اجلهود ملكافحة القوالب النمطية اليت يوصم هبا املهاجرون واألقليات األخـرى          
معلومات عن التفاعل بني االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان والقوانني الوطنيـة يف              

  .وقدمت مصر توصيات. سياق اإلجراءات القضائية
لية التشاورية والعملية اجلارية مع اجملتمع املدين وبالدعوة املفتوحة         ورحب العراق باآل    -١١٨

املوجهة جلميع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة وبالتصديق على الربوتوكـول            
االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             

  .العراق توصيةوقدم . املواد اإلباحية
ويف الرد على جامايكا واجلبل األسود بشأن مسألة الـزواج دون الـسن القانونيـة                 -١١٩

والزواج باإلكراه، ذكرت نيوزيلندا أهنا تدعم هبمة اجلهود الرامية إىل القضاء علـى املمارسـة               
ظـورة  حماً  عام١٦وأضافت أن العالقات اجلنسية مع شخص دون     . املتمثلة يف الزواج باإلكراه   

وأي زواج باإلكراه ميكن أن جير إىل املالحقة بدعوى االغتصاب ويعاقب عليـه             . يف نيوزيلندا 
أي تواطؤ أو مشاركة بأي شـكل       اً   ويعد جرمية أيض   .اً عام ٢٠القانون بالسجن ملدة تصل إىل      

 وقالت إن احلكومة ال علم هلا بأية ادعاءات مسنودة بأدلة حلـاالت زواج            . يف مثل هذه اجلرمية   
على أهنا تسعى إىل احلصول على املـشورة        . دون السن القانونية أو زواج باإلكراه يف نيوزيلندا       

  .بشأن هذه املسألة وهي واعية بالصعوبات اليت يواجهها الضحايا يف التبليغ عن هذه املمارسات
وقد اختذت نيوزيلندا عدة تدابري لتقليص مستوى العنف األسري، مثل اسـتحداث              -١٢٠

، safe@homeالعنف األسري، واستعراض عمل حمكمة شؤون األسـرة، ومـشروع           حماكم  
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ومشروع القانون املتعلق بطلب الضحايا استصدار أوامر ضد اجلناة، وفرقة العمل ملكافحـة             
  .العنف األسري

ويف رد على مداخلة الربازيل بشأن ممارسات التخويف، أفادت نيوزيلندا أهنا بصدد              -١٢١
روع قانون االتصاالت الرقمية الضارة الذي سيتم مبوجبه استحداث آليـة           اإلعداد لتقدمي مش  

  .نترنتإنفاذ مدنية للتعامل مع االتصاالت الرقمية الضارة مثل التخويف عرب اإل
وأضافت نيوزيلندا أهنا بصدد النظر يف مسألة االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلمايـة               -١٢٢

 وسيقرر جملس الـوزراء النيوزيلنـدي إن كانـت          .مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
  .٢٠١٤نيوزيلندا ستوقع على هذه االتفاقية يف عام 

من أعظم التحـديات الـذي واجهتـه أي    اً وقالت إن زلزال كانتربوري كان واحد     -١٢٣
 ١١ ٠٠٠ كان هناك أكثر من ٢٠١٠سبتمرب /ومنذ الزلزال األول يف أيلول . حكومة نيوزيلندية 

وكانت . كانتربوري اليت تقع فيها ثاين أكرب مدن البلد وهي مدينة كريستشورش        هزة يف منطقة    
وقدرت األضرار الـيت    . اهلزات األرضية عنيفة لدرجة أن التربة صارت غازية يف بعض املناطق          

 احمللـي  يف املائة من النـاتج       ٢٠ مليار دوالر نيوزيلندي، وهو ما يعادل        ٤٠    خلفها الزلزال ب  
بالنسبة لبلد صغري ونيوزيلندا ممتنة للمساعدة الدوليـة املُعتـربة         اً  مدمراً  ن حدث لقد كا . اإلمجايل

  .تلقتها من عدد من البلدان اليت
وقد نشأ عن الزلزال حتديات فيما يتعلق باستعادة كرامـة الـسكان وحقـوقهم                -١٢٤

 فرضـها  وقد أنشئت هيئة التعايف من زلزال كانتربوري لالستجابة للمتطلبات اليت . األساسية
الزلزال ومشلت استراتيجية احلكومة للتعايف من الزلزال تقدمي ما يلزم للتعـايف االقتـصادي              

  .واالجتماعي والثقايف وإلعادة البناء وإعادة هتيئة البيئة الطبيعية
إسبانيا، أقرت نيوزيلندا بإصابة سكان كانتربوري       طرحتهقدم  تمويف رد على سؤال       -١٢٥

ة خدمات استشارية قصرية األمد، وزادت من مستوى اخلـدمات       وقدمت احلكوم . بالصدمة
اجملتمعية يف اجملاالت املتعلقة بالصحية وتعاطي الكحول والعقاقري، وأطلقت محلة دعائية مكثفة 
لتعزيز الصحة، وقدمت التدريب على تنمية القدرة على التحمل وإدارة اإلجهـاد للقـوى              

ماعية والتعليم، وقدمت خدمات الصحة العقليـة يف   العاملة يف جماالت الصحة واخلدمة االجت     
  .وال تزال هذه اخلدمات جارية. املدارس لدعم األطفال والشباب

على إعداد خطة العمل الثانية بـشأن       اً  وتعكف اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان حالي       -١٢٦
ليت ينتظر أن حتدد القضايا     حقوق اإلنسان، وهي مبثابة الوثيقة السياساتية الرئيسية حلقوق اإلنسان ا         

وقد قدر توقيت هذه الوثيقة حبيـث       . اليت ستكون حمل النظر على مدى السنوات اخلمس املقبلة        
  .يتسىن االسترشاد بالتوصيات اليت ينبثق عنها االستعراض الدوري الشامل يف خطة العمل الثانية

دت أن حكومـة    وأعربت نيوزيلندا عن شكرها لرئيس جملس حقوق اإلنسان وأفا          -١٢٧
  .اًبلدها سوف تنظر بعناية يف مجيع التوصيات قبل الرد عليها رمسي
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  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
بشأهنا يف الوقـت    اً   يف التوصيات الواردة أدناه، وستقدم ردود      نيوزيلنداستنظر    -١٢٨

 جمللس حقوق   املناسب، لكن يف موعد ال يتجاوز تاريخ انعقاد الدورة السادسة والعشرين          
  :٢٠١٤يونيه /اإلنسان، املقرر عقدها يف حزيران

االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص      النظر يف االنضمام إىل       -١-١٢٨
  ؛)اجلبل األسود( االختفاء القسري من

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص        التوقيع و   -٢-١٢٨
  ؛)فرنسا( تصاص جلنتهاواالعتراف باخمن االختفاء القسري 

تسريع العملية التشريعية احمللية الرامية إىل منع ومكافحة االختفاء         -٣-١٢٨
االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن       القسري، حىت يتسىن االنضمام إىل      

  ؛)أوروغواي( واالعتراف باختصاص جلنتهااالختفاء القسري 
لى االتفاقية الدولية حلمايـة     التصديق ع مواصلة اجلهود يف سبيل       -٤-١٢٨

  ؛)األرجنتني( واالعتراف باختصاص جلنتهامجيع األشخاص من االختفاء القسري 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن             -٥-١٢٨

  ؛)بوركينا فاسو (االختفاء القسري
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    النظر يف إمكانية التصديق على        -٦-١٢٨

  ؛)إسبانيا( حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     التصديق على     -٧-١٢٨

  ؛)هنغاريا (ذوي اإلعاقة
النظر يف إمكانية االنضمام إىل الربوتوكول االختيـاري للعهـد            -٨-١٢٨

  ؛)اجلبل األسود(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختياري للعهـد           -٩-١٢٨

  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
استكمال تشريعاهتا املتعلقة مبسائل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها         -١٠-١٢٨

ايـة مجيـع    االتفاقية الدولية حلم   سيما البالتصديق على صكوك دولية أخرى،      
والربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلـاص      األشخاص من االختفاء القسري     

  ؛)تونس(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

__________ 

 .مل حترر هذه االستنتاجات والتوصيات  **  
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التصديق على الربوتوكول االختياري للعهد الـدويل اخلـاص           -١١-١٢٨
ـ    وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      ة الربوتوكول االختيـاري التفاقي
  ؛)الربتغال (حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص     التصديق على     -١٢-١٢٨
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقـدمي         و ذوي اإلعاقة 
  ؛)املغرب (البالغات

 بـشأن   ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           -١٣-١٢٨
  ؛)نيكاراغوا( الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

 بـشأن   ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم           -١٤-١٢٨
  ؛)النرويج(وتنفيذها  الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة

ـ   النظر يف إمكانية التصديق على        -١٥-١٢٨ ة الربوتوكول االختياري التفاقي
  ؛)سلوفاكيا( حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات

تفاقية حقوق الطفل املتبقي الالربوتوكول االختياري االنضمام إىل   -١٦-١٢٨
  ؛)تايلند( إجراء تقدمي البالغاتب واملتعلق
االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع   االنضمام إىل   النظر يف إمكانية      -١٧-١٢٨

  ؛)مصر( اد أسرهمالعمال املهاجرين وأفر
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع       التوقيع والتصديق على      -١٨-١٢٨

  ؛)تركيا( العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         التصديق على     -١٩-١٢٨

  ؛)اجلزائر( ٢٠٠٧، املوقع عليها يف عام املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال          على   التصديق  -٢٠-١٢٨

  ؛)بوركينا فاسو( املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         التصديق على     -٢١-١٢٨

  ؛)تشاد( املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         التصديق على     -٢٢-١٢٨

االتفاقية املتعلقة مبركـز األشـخاص عـدميي        ، وعلى   د أسرهم املهاجرين وأفرا 
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية( اتفاقية ختفيض حاالت انعدام اجلنسية، وعلى اجلنسية
االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال         التصديق على     -٢٣-١٢٨

ص مـن   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخا     ، وعلى   املهاجرين وأفراد أسرهم  
 املتعلقة مبركز األشخاص عـدميي      ١٩٥٤ عام   اتفاقية ، وعلى االختفاء القسري 
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 بشأن الشعوب األصلية    ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      ، وعلى   اجلنسية
  ؛)إكوادور (وتنفيذها والقبلية يف البلدان املستقلة

 املتعلقة مبركـز األشـخاص      ١٩٥٤ عام   اتفاقيةالتصديق على     -٢٤-١٢٨
 والنظر يف إمكانية تضمني تشريعها الوطين إجراًء ميكن من حتديد           ي اجلنسية عدمي

  ؛)األرجنتني( حاالت انعدام اجلنسية
تكثيف اجلهود للتصديق على معاهدة جتارة األسلحة هبدف تعزيز           -٢٥-١٢٨

املعايري الدولية املشتركة لتنظيم التجارة الدولية يف األسلحة التقليدية والـذخرية           
صر املكونة، واملسامهة يف السلم واألمن، وتقليص املعاناة اإلنسانية،       العناوالقطع و 

  ؛)أوروغواي( وتعزيز التعاون والشفافية
السعي للتصديق دون تأخري على مجيع الصكوك الدولية حلقـوق       -٢٦-١٢٨

  ؛)نيجرييا( اإلنسان اليت مل توقع عليها بعد
زيز إطارها الوطين مبا يكفل     مواصلة اجلهود اليت تبذهلا يف جمال تع        -٢٧-١٢٨

أخذه بشكل كامل مببدئي الشمول وعدم التمييز، مبا يف ذلك عن طريق التصديق 
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم           على  

وإمكانية إدماج احلقوق اليت كرسها اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف املعـايري           
  ؛)إندونيسيا( نسانالوطنية حلقوق اإل

مواصلة اجلهود اليت تبذل يف سبيل تعزيـز حقـوق جمموعـات        -٢٨-١٢٨
سكانية معينة بغية زيادة حتسني حالتها، وتسريع عملية تكييف تشريعاهتا الوطنية           
مبا يفضي إىل توخي التصديق على صكوك دولية عديدة ذات الصلة، ومـن مث              

  ؛)جرالني( إدماجها يف النظام القانوين احمللي
النظام التشريعي والقانوين، مع إيـالء مزيـد مـن          تعزيز  زيادة    -٢٩-١٢٨

االعتبار ملواءمة التطورات احمللية والنصوص الدولية بشأن حقـوق اإلنـسان،           
 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص           سيما ال

  ؛)ت نامفيي( باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  ؛)بنن( مواصلة تفكريها وعملها للتزود بدستور مكتوب  -٣٠-١٢٨
العمل، يف إطار عمليتها للمراجعة التـشريعية، علـى إدمـاج             -٣١-١٢٨

 يف إطارهـا     كـامالً  الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها إدماجاً       
  ؛)نيكاراغوا( القانون احمللي

  واالجتماعية يف ميثاقها حلقوق اإلنسان     إدماج احلقوق االقتصادية    -٣٢-١٢٨
  ؛)توغو(
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إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قانون شرعة          -٣٣-١٢٨
  ؛)أوكرانيا(احلقوق 
إدماج احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف قانون شرعة          -٣٤-١٢٨

املعنية مـشاريع   ، مع اختاذ تدابري لضمان مراجعة السلطات        ١٩٩٠لعام  احلقوق  
القوانني واللوائح والسياسات حبيث تكون متوافقة مع أحكام العهـد الـدويل            

  ؛)أوروغواي(اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
 من أجل   ١٩٩٠لعام  اإلقدام على مراجعة قانون شرعة احلقوق         -٣٥-١٢٨

ة بـاحلقوق االقتـصادية     تضمينه أحكام االتفاقيات الدولية املصدق عليها املتعلق      
  ؛)إسبانيا( واالجتماعية والثقافية

العمل، يف سياق املراجعة الدستورية اجلارية، على تكريس مبـدأ            -٣٦-١٢٨
ومضاعفة اجلهود لتحسني حالة املاوريني وسـكان       املساواة بني الرجال والنساء،     

 احملددة اليت   جزر احمليط اهلادئ يف جمايل الصحة والتعليم من جهة، وتعزيز التدابري          
  ؛)الكونغو(اختذت يف صاحلهم لزيادة مستوى تعليم أطفاهلم من جهة أخرى 

 يف عملية املراجعة الدستورية الـيت       للمضي قدماً  اجلهود   مواصلة  -٣٧-١٢٨
 تعكف عليها، مبا يف ذلك التقدم بشأن املسائل اليت ختـص الـشعب املـاوري              

  ؛)ترينيداد وتوباغو(
جلميع أشكال التمييز السياسي واالقتـصادي      مواصلة التصدي     -٣٨-١٢٨

واالجتماعي ضد املاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ وذلك بتلبيـة مطالبـهم            
  ؛)الصومال( املختلفة خبصوص اإلصالح الدستوري والقانوين واالعتراف هبم

العمل، يف سياق املراجعة الدستورية اجلارية، على إدماج مبـدأ            -٣٩-١٢٨
 واعتماد تعريف قانوين للتمييز علـى        كامالً جال والنساء إدماجاً  املساواة بني الر  

األجـر  أساس نوع اجلنس دون إغفال مسألة إجياد تشريع ينص على احلـق يف              
  ؛)باراغواي(بني الرجال والنساء املتساوي لقاء العمل املتساوي القيمة 

ـ            -٤٠-١٢٨ ة السعي، بالتشاور مع املاوريني، إىل إجياد وتطوير سـبل معاجل
 انشغاالت املاوريني املتصلة بعمليـة التـسويات مبوجـب معاهـدة وايتـانغي            

  ؛)سلوفينيا(
مواصلة تعزيز الشراكة بني احلكومة والشعب املاوري للتوصـل           -٤١-١٢٨

إىل تسوية عادلة ومنصفة ودائمة للمطالبات التارخيية املقررة يف إطـار معاهـدة             
  ؛)أنغوال( وايتانغي
يدة حلقوق اإلنسان حتت إشراف اللجنـة       وضع خطة عمل جد     -٤٢-١٢٨

  ؛)بوركينا فاسو( النيوزيلندية حلقوق اإلنسان
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 مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانيـة حلقـوق اإلنـسان            -٤٣-١٢٨
  ؛)ديفوار كوت(

تعزيز التنسيق بني الوزارات لتنفيذ خطة العمل احلاليـة املتعلقـة             -٤٤-١٢٨
  ؛)إسبانيا(  أفضلاًبالطفولة تنفيذ

النظر يف إمكانية مشاركة الربملان يف عملية تعيني مفوض حقـوق             -٤٥-١٢٨
  ؛)أوكرانيا (اإلنسان
، اإلطالع على التوصية اليت قدمتها بعض هيئـات املعاهـدات           -٤٦-١٢٨

  ؛)تركيا (وإنشاء جلنة برملانية خمتارة معنية حبقوق اإلنسان
سياسات احملليـة   اختاذ مزيد من التدابري حبيث تكفل القوانني وال         -٤٧-١٢٨

محاية كاملة ومتسقة حلقوق اإلنسان، مع مراعاة التوصيات اليت قدمتها هيئـات            
حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة واللجنة النيوزيلنديـة اجلديـدة حلقـوق            

  ؛)هولندا( اإلنسان
زيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسية والبلوغ هبا إىل املستوى احملـدد            -٤٨-١٢٨
  ؛)تونس(  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل٠,٧  وهودولياً
 ٠,٧زيادة مستوى مسامهتها من املساعدة اإلمنائية الرمسية لبلوغ           -٤٩-١٢٨

  ؛)شيبنغالد( من الدخل القومي اإلمجايل
احلفاظ على مسامهتها من املساعدة اإلمنائية الرمسية عند املستوى           -٥٠-١٢٨

  ؛)مصر (ملائة من الناتج احمللي اإلمجايل يف ا٠,٧ وهو املتفق عليه دولياً
تسريع عملية إعادة البناء وتقدمي التعويضات اليت انطلقت عقب           -٥١-١٢٨

  ؛)أملانيا( زلزال كانتربوري
النظر يف إمكانية اعتماد سياسات، يف إطار جهود ما بعد التعايف             -٥٢-١٢٨

انية ومبالءمـة  من زلزال كانتربوري، تتعلق بتعميم مراعاة االعتبـارات اجلنـس         
  ؛)ترينيداد وتوباغو( املساكن وسهولة وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل املباين

تسهيل التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وذلك         -٥٣-١٢٨
 ٢٠١١ و ٢٠١٠بإعادة بناء املناطق املتضررة من زلزال كانتربوري يف عـامي           

  ؛)اجلزائر(
 مجيع التشريعات الوطنية املعمول هبـا حاليـاً  التأكد من انسجام      -٥٤-١٢٨
يتعلق باألطفال مع اتفاقية حقوق الطفل، مع ضمان سريان مبادئ وأحكام            فيما

  ؛)أوروغواي( تلك االتفاقية وبروتوكوالهتا على كل طفل يعيش يف إقليمها



A/HRC/26/3 

GE.14-13141 26 

 يف  سـيما  المواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق األطفال،          -٥٥-١٢٨
يم والقضاء على الفقر بني األطفال وتلبيـة احتياجـات األطفـال            جماالت التعل 

  ؛)أوكرانيا( املستضعفني واملعرضني للخطر
، زيادة تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لضمان محاية حقـوق األطفـال            -٥٦-١٢٨

  كـامالً  بطرق منها تنفيذ مشروع القانون املتعلق باألطفال املستضعفني تنفيـذاً         
  ؛)إندونيسيا( العدالة اإلصالحية على مجيع األطفالوالنظر يف تنفيذ مبادئ 

مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق الطفل واحلد من الفقـر             -٥٧-١٢٨
  ؛)أستراليا(والعنف اللذين يتعرض هلما األطفال 

صلة حتسني حالة األطفال مبا يشمل أبعادها املتعددة ومراعاة         امو  -٥٨-١٢٨
  بشأن احللول ملشكلة الفقر بـني األطفـال        توصيات فريق اخلرباء االستشاري   

  ؛)فريدي كابو(
وضع مؤشرات لقياس مستوى الفقر بني األطفال وحبث إمكانية           -٥٩-١٢٨

  ؛)كندا(اعتماد تدابري إضافية للحد من الفقر يف أوساط الشباب 
زيادة تعزيز خطة العمل الوطنية للحد من الفقر لدى األطفـال             -٦٠-١٢٨

  ؛)شيلي( طاق هذه اخلطةولدى أسرهم وتوسيع ن
اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتقدمي الدعم املناسب مبا ميكّن األسر             -٦١-١٢٨

احملرومة وأطفاهلا من اخلروج من الفقر بصورة دائمة ومواصلة تقدمي الدعم للذين       
  ؛)ماليزيا( ظلوا يعيشون دون خط الفقر

ت االجتماعيـة،   اختاذ التدابري لتقليص االختالالت بـني الفئـا         -٦٢-١٢٨
  ؛)كوت ديفوار( فيما يتعلق بالشباب سيما ال

 الفقـر  سيما التكثيف اجلهود اليت تبذل يف جمال مكافحة الفقر،    -٦٣-١٢٨
  ؛)جيبويت( لدى األطفال احملرومني يف البلد

تعزيز فرص العمل واحلق يف الـصحة واإلنـصاف القـضائي              -٦٤-١٢٨
  ؛)الصني(أطفاهلم  ع مستوى تعليمللماوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ ورف

مواصلة إيالء األولوية للسياسات الرامية إىل زيادة حتسني الوضع           -٦٥-١٢٨
  ؛)موريشيوس( للماوريني وسكان جزر احمليط اهلادئاالجتماعي االقتصادي 

للماوريني تقليص الفوارق االجتماعية االقتصادية املتبقية بالنسبة         -٦٦-١٢٨
  ؛)أملانيا( ادئ، وتكثيف جهود مكافحة الفقر بني األطفالوسكان جزر احمليط اهل

 ذلك الذي يـصيب األطفـال   سيما المكافحة الفقر بني األطفال،       -٦٧-١٢٨
  ؛)املكسيك( املاوريني والذين يعيشون يف جزر احمليط اهلادئ واألطفال ذوي اإلعاقة
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  ؛)غابون( تكثيف جهود مكافحة االختالالت  -٦٨-١٢٨
ملية تنفيذ اخلطط الوطنية احلالية للتصدي للتحـديات        تسريع ع   -٦٩-١٢٨

 سـيما  ال،  واالختالالت يف الصحة والتعليم والتوظيف واملساواة بني اجلنـسني        
بالنسبة للمجموعات املستضعفة من النساء واألطفال واملهـاجرين والـسكان          

  ؛)فييت نام( األصليني والسكان من العرقيات األخرى يف البلد
تعزيز اإلجراءات الرامية إىل محاية احلقـوق االقتـصادية         زيادة    -٧٠-١٢٨

 واالجتماعية للسكان املستضعفني وكفالة حقوق النساء واملساواة بني اجلنسني،        
باألخص اختاذ تدابري سياساتية حمددة للوقاية من وقوع األطفال يف براثن الفقـر             

  ؛)هولندا(وضحايا اإليذاء 
متكامل إزاء حاالت االستـضعاف     مواصلة السعي النتهاج هنج       -٧١-١٢٨

  ؛)جامايكا( املشدَّد بسبب أشكال التمييز املتعددة واملتقاطعة
مكافحة مجيع أشكال التمييز يف جمـاالت التوظيـف واألجـور             -٧٢-١٢٨

والصحة والتعليم اليت تستهدف بصورة أخص األشخاص املنتمني إىل اجملموعات          
  ؛)فرنسا( السكانية املهّمشة

 سـيما  ال يف درهبا البناء لتعزيز املساواة ومكافحة التمييز،         املضي  -٧٣-١٢٨
  ؛)دولة فلسطني( بالنهوض حبقوق السكان األصليني

مواصلة اجلهود الراميـة إىل معاجلـة أوجـه القـصور يف تقـدمي            -٧٤-١٢٨
االجتماعية وتنفيذ الربامج التعليمية وإىل التصدي إىل التمييز اجملتمعي ضد           اخلدمات

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (ليني وأفراد اجملموعات اإلثنية األقليةالسكان األص
 الصحة والتعليم   سيما الوضع استراتيجيات يف مجيع القطاعات،        -٧٥-١٢٨

  ؛)سويسرا( معاجلتهوالعدالة، وحتديد مواطن التمييز اهليكلي و
 اختاذ املزيد من اخلطوات لفهم أسباب عدم املساواة اليت يعـاين            -٧٦-١٢٨

  وتقليص آثارهـا إىل احلـد األدىن املمكـن          دقيقاً منها السكان األصليون فهماً   
  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(

تكثيف اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة التمييز واالحنياز املؤسـسايت           -٧٧-١٢٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية( املاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ ضد
مضاعفة اجلهود لتحسني احلالة االجتماعية االقتصادية للماوريني         -٧٨-١٢٨

 بزيادة مستوى تعليم األطفال املاوريني      سيما الوذلك مبكافحة التمييز اهليكلي،     
  ؛)جيبويت(
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اختاذ املزيد من اخلطوات للنهوض حبقـوق اإلنـسان لـسكاهنا             -٧٩-١٢٨
 يف التعليم والرعاية    سيما ال،  األصليني وتكثيف جهودها ملكافحة التمييز ضدهم     

  ؛)اليونان(الصحية والتوظيف 
مواصلة التصدي ألوجه عدم املساواة ذات األثر علـى التمتـع             -٨٠-١٢٨

حبقوق اإلنسان يف جماالت الصحة والتعليم والتوظيف والدخل واليت تؤثر بصورة           
  ؛)أستراليا(غري متناسبة يف املاوريني واجملموعات األقلية األخرى 

املاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ، تسريع اجلهود، بالتشاور مع   -٨١-١٢٨
ملعاجلة ومنع التمييز ضد املاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ يف نظام العدالـة،             

  ؛)يرلنداأ(  خبصوص سجن أعداد كبري منهمسيما ال
مواصلة سعيها إلجياد حلول ابتكاريـة ومتكاملـة لألسـباب            -٨٢-١٢٨

يت أدت إىل هذه املعدالت غري املتناسبة من سجن الـسكان املـاوريني       ال اجلذرية
  ؛)كابو فريدي(

حتديد غايات لزيادة مشاركة املـاوريني يف الـشرطة والقـضاء             -٨٣-١٢٨
  ؛)كندا( والنظام اجلنائي

مواصلة جهودها ملعاجلة احلالة املتمثلة يف كون نصف السجناء يف            -٨٤-١٢٨
خطـة  و لتصدي لدوافع اجلرميـة   ا طرق منها مبادرة  البلد من املاوريني، وذلك ب    

  ؛)تايلند(  اللتان أطلقتهما مؤخراًالعمل ملكافحة اإلجرام يف أوساط الشباب
 اإلسراع بوضع استراتيجية جديدة للنـهوض بلغـة املـاوري           -٨٥-١٢٨

  ؛)بنغالديش(
  كـامالً  االلتزام حبماية وتعزيز حقوق السكان األصليني التزامـاً         -٨٦-١٢٨
مجهوريـة  (  باختاذ تدابري مالئمة على صعيد القانون والسياسة واملمارسـة         وذلك

  ؛)إيران اإلسالمية
مواصلة التشجيع على اختاذ تدابري إلجياد تسوية إجيابية ملطالبات           -٨٧-١٢٨

السكان املاوريني املتعلقة باألراضي وتعزيز السياسات العامـة لتقلـيص اهلـوة            
  ؛)إكوادور( عب املاوري وبقية سكان نيوزيلندااالجتماعية واالقتصادية بني الش

التأكد من أن التشريع الوطين ينص على ضرورة التشاور مـع             -٨٨-١٢٨
  ؛)املكسيك( السكان األصليني لدى اختاذ أي إجراء خيصهم

إعالن األمم املتحـدة بـشأن      اختاذ تدابري ملموسة لضمان تنفيذ        -٨٩-١٢٨
  ؛)نرويجال(  والترويج لهحقوق الشعوب األصلية
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تعزيز اجلهود الرامية إىل ضمان مشاركة املـاوريني يف الـشأن             -٩٠-١٢٨
 السياسي على املستوى الوطين بغية زيادة مشاركة املاوريني يف احلكـم احمللـي            

  ؛)سلوفينيا(
مواصلة العمل يف سبيل حتقيق املساواة الكاملـة بـني الرجـال              -٩١-١٢٨

ل بلد يف العامل مينح النـساء حـق         والنساء مستفيدة من رصيدها التارخيي كأو     
  ؛)الربتغال( التصويت يف االنتخابات الوطنية

تنفيذ تدابري فعالة لبلوغ اهلدف املتمثل يف رفع مشاركة النساء يف             -٩٢-١٢٨
 يف املائة يف القطاع العام وإىل أكثر من عشرة يف املائـة يف              ٤٥شؤون احلكم إىل    

  ؛)أستراليا( ٢٠١٤القطاع اخلاص حبلول عام 
وضع تشريع فعال موضع التنفيذ مبا يكفل مساواة مجيع الرجال            -٩٣-١٢٨

  ؛)ناميبيا(والنساء أمام القانون 
حبث إمكانية إدخال مزيد من التحسني على التشريعات القائمـة        -٩٤-١٢٨
  ؛)قربص( تدارك أوجه القصور يف محاية النساء من التمييزبغية 
املدين، على وضع خطة عمل وطنية      العمل، بالشراكة مع اجملتمع       -٩٥-١٢٨

لصاحل النساء تتضمن غايات حمددة للتصدي لقضايا من قبيل العنف ضد النساء،            
والتفاوت يف األجر، وحالة نساء املاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ، والنـساء            

  ؛)يرلنداأ( ذوات اإلعاقة
اذ ما يلـزم    كفالة املساواة أمام القانون بني الرجال والنساء واخت         -٩٦-١٢٨

  ؛)فرنسا(  لتقليص الفجوة يف األجورسيما المن تدابري ملكافحة التمييز، 
القضاء على الفوارق يف األجور بـني اجلنـسني لـدى مجيـع               -٩٧-١٢٨

اجملموعات واإلثنيات باستعمال آليات فعالة ثبتت جناعتها، مبا يف ذلك عمليـات        
  ؛)ماليزيا( الرصد املكثف واألدوات التشريعية

جتسري اهلوة يف األجر بني الرجل واملرأة لتحقيق املساواة بينـهما             -٩٨-١٢٨
  ؛)العراق(

اجلنسني لـدى     اهلوة يف األجور بني     على اختاذ إجراءات للقضاء    -٩٩-١٢٨
  ؛)سري النكا( مجيع اجملموعات واإلثنيات

مواصلة مكافحة وشجب التمييز وخطاب الكراهية الذي يصدر          -١٠٠-١٢٨
 اللغة  سيما الستعمال وسائل اإلعالم عبارات تنم عن التمييز،        عن السياسيني وا  

  ؛)تونس(التمييزية وخطاب الكراهية ونشر أفكار ولغة عنصرية 
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 ذوي  سـيما  الضمان احلماية للمهاجرين وجمموعات األقليات،        -١٠١-١٢٨
سيوي، من مجيع أصناف القوالب النمطية العنصرية واملعاملة التحقريية، األصل اآل

 الـيت   جلنة القضاء على التمييز العنصري     مع توصية    يف ذلك باألخص متاشياً   مبا  
دعت فيها إىل وضع إطار تشريعي شامل ملعاجلة مشكلة التحريض على الكراهية            

  ؛)بنغالديش(نترنت العنصرية على اإل
وضع إطار تشريعي شامل ملعاجلة مـشكلة التمييـز العنـصري             -١٠٢-١٢٨

جلنة القـضاء   نصرية، على النحو الذي أوصت به       والتحريض على الكراهية الع   
  ؛)بوتسوانا( على التمييز العنصري

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة اجلرائم وأعمال العنف بدوافع           -١٠٣-١٢٨
  ؛)كوت ديفوار(عنصرية 
 جنة القضاء على التمييز العنصري    لل ٣٩ و ٣٨تنفيذ التوصيتني     -١٠٤-١٢٨

  ؛)توغو ( كامالًع عنصرية تنفيذاًاملتعلقتني باجلرائم بدواف
مواصلة اجلهود لتنفيذ استراتيجية نيوزيلندا املتعلقـة باإلعاقـة           -١٠٥-١٢٨
ألشخاص ذوي اإلعاقة من التمتـع الكامـل حبقـوقهم    ا بغية متكني   فعاالً تنفيذاً

  ؛)كمبوديا(اإلنسانية 
صـة  مواصلة جهودها ملكافحة العنف املرتيل، مع إيالء عناية خا          -١٠٦-١٢٨

  ؛)رومانيا(حلالة النساء واألطفال 
وضع استراتيجية وطنية ملكافحة العنف املرتيل وإيذاء األطفـال           -١٠٧-١٢٨

  ؛)فرنسا(
أن تكون التدابري اليت اختذت للحد من العنف املـرتيل موضـع              -١٠٨-١٢٨

  ؛)سويسرا(متابعة وتكييف وتوسيع على أسس جتريبية متينة 
رامج الوقاية مـن العنـف املـرتيل وأداء         حتسني رصد وتقييم ب     -١٠٩-١٢٨

  ؛)يرلندا الشماليةأاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى و(الوكاالت القائمة عليها 
مواصلة تعزيز التدابري واخلطط الرامية إىل معاجلة أسباب العنف           -١١٠-١٢٨

 برامج التـدريب وبنـاء      سيما ال اً،املرتيل ضد النساء والقضاء عليها قضاء مربم      
لقدرات بشأن حقوق اإلنسان اليت تستهدف موظفي الدولة املعنيني هبذه املسألة           ا
  ؛)شيلي(

 من العنـف    وضع سياسة شاملة ملكافحة العنف بغية احلد قليالً         -١١١-١٢٨
  ؛)الكونغو(األسري ومحاية السكان املستضعفني /املرتيل
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ـ            -١١٢-١٢٨ ساء زيادة حتسني الربامج الرامية إىل التصدي للعنف ضـد الن
  ؛)أملانيا(واألطفال 

توسيع نطاق الكتاب األبيض لصاحل األطفال املستضعفني وخطة          -١١٣-١٢٨
عملها املتعلقة بالطفولة وذلك مبراعاة العالقة بني الطفـل املتعـرض لإليـذاء             

  ؛)سلوفينيا(والعوامل املسامهة مثل العنف املرتيل والفقر 
 التشريعية واإلداريـة الـيت      ختصيص موارد كافية لتنفيذ التدابري      -١١٤-١٢٨

اختذت للوقاية من العنف ضد النساء واألطفال، مبا يف ذلك العنف املرتيل، وتقدمي 
  ؛)إيطاليا(الدعم الفوري والكامل للضحايا 

تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة العنف ضد النـساء وإيـذاء             -١١٥-١٢٨
  ؛)ناميبيا(األطفال وإمهاهلم 

  ؛)اليونان(ذله من جهود ملكافحة العنف ضد النساء تعزيز ما تب  -١١٦-١٢٨
مواصلة وتعزيز اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة مجيع أشكال العنـف            -١١٧-١٢٨

  ؛)قربص(ضد النساء 
املضي يف املبادرات الرامية إىل احلد من العنف ضد النساء، مـع              -١١٨-١٢٨

  ؛)سلوفاكيا(التركيز على أنشطة التوعية يف هذا اجملال 
مواصلة تعزيز التشريعات والسياسات الرامية إىل مكافحة آفـة           -١١٩-١٢٨

العنف اجلنساين واستئصاله من جذوره، والعمل بصفة خاصة على تعزيز محالت           
  ؛)إسبانيا (التوعية يف وسائل اإلعالم واملؤسسات التعليمية معاً

ص إجياد نظام جلمع وحتليل البيانات عن العنف ضد النساء، واحلر  -١٢٠-١٢٨
على أن تكون التشريعات والسياسات املتعلقة مبكافحة مجيع أشكال العنف ضد           

 ومصممة بشكل مناسب للتغلب علـى التحـديات          فعاالً النساء منفذة تنفيذاً  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(احلقيقية على األرض 

 االستمرار يف إجياد مبادرات مدعومة من احلكومة تركز حصرياً           -١٢١-١٢٨
 من خالل تنفيذ سيما اللعنف املرتيل والعنف اجلنسي واجلنساين، على وضع حد ل

توصيات فرقة العمل املعنية بالعنف اجلنسي واخلطة الوطنية ملنع العنف اجلنـسي            
  ؛)أستراليا(

اختاذ تدابري إضافية مناسبة للتصدي للعنف واإليـذاء اللـذين            -١٢٢-١٢٨
  ؛)بوتسوانا(تتعرض هلما النساء واألطفال 
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مواصلة التصدي ملشكلة إيذاء األطفال بطـرق منـها تنفيـذ             -١٢٣-١٢٨
استراتيجيات يف مجيع أحناء الوطن هبدف حتسني محاية األطفـال مـن اإليـذاء              

  ؛)دولة فلسطني(واإلمهال 
مواصلة اجلهود اليت تبذهلا للتصدي للتحديات املتصلة بتحـسني           -١٢٤-١٢٨

  ؛)شيت لي-تيمور (محاية األطفال من اإليذاء واإلمهال 
ضمان تنفيذ مشروع قانون إصالح إجراءات حمكمـة شـؤون            -١٢٥-١٢٨

 فيما خيص اختاذ قرار فوري حبماية ضحايا        سيما ال،   ومتسقاً  كامالً األسرة تنفيذاً 
  ؛)مجهورية مولدوفا(اإليذاء يف املرتل 

اختاذ تدابري قانونية فعالة وفورية ملنع ومكافحـة العنـف ضـد              -١٢٦-١٢٨
مجهوريـة إيـران    ( النساء املنتميات إىل جمموعات األقليـات        اسيم الالنساء،  
  ؛)اإلسالمية

العمل، بالتشاور مع مجيع اجلهات الفاعلة ذات الصلة، مبا فيهـا             -١٢٧-١٢٨
اجلهات اليت متثل جمتمعات السكان األصليني، على وضع خطة عمـل شـاملة             

ـ  الستهداف العنف ضد املرأة بسبب جنسها، تتضمن أهدافاً        د زمنيـة    ومواعي
  ؛)هنغاريا(واضحة لتنفيذها 

اختاذ ما يلزم من تدابري ملنع االستغالل واإليذاء اجلنسي يف حـق              -١٢٨-١٢٨
مجهوريـة إيـران    ( الفتيات، ومكافحة هذه املمارسـات       سيما الاملستضعفني،  

  ؛)اإلسالمية
اختاذ تدابري مناسبة جلمع البيانات عن ممارسات زواج الفتيـات            -١٢٩-١٢٨

ن القانونية باإلكراه وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث اليت أخـذت يف           دون الس 
  ؛)إيطاليا( هذه املمارسات ةاالنتشار ومكافح

اختاذ التدابري الالزمة ملنع الزواج باإلكراه والزواج دون الـسن            -١٣٠-١٢٨
القانونية وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واملعاقبة على هذه املمارسات وتعزيز          

لسياسات العامة املعمول هبا ملكافحة العنف ضد النساء الذي بلـغ معـدالت             ا
 العنف ضد النساء املنتميات إىل األقليات واملهاجرات والنـساء          سيما العالية،  

  ؛)باراغواي(ذوات اإلعاقة 
تكثيف اجلهود الرامية إىل التحقيق يف جرائم االجتـار بالبـشر             -١٣١-١٢٨

، واعتماد تشريع يسمح بتوسيع اإلطـار القـانوين         املزعومة وحماكمة املتورطني  
 ملكافحة االجتار بالبشر بغية حظر مجيع أشكال االجتار بالبشر          النيوزيلندي احلايل 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية ( مناسباًومعاقبة املتورطني فيها عقاباً
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حبث إمكانية التخلي عن استعمال جهاز الصعق الكهربائي مـن            -١٣٢-١٢٨
  ؛)ناميبيا( الشرطة قبل

وضع استراتيجيات وطنية مالئمة هبدف حتديد أوجـه التمييـز            -١٣٣-١٢٨
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(اهليكلي يف نظام العدالة والتصدي هلا 

 اللتزاماهتا مبوجب الصكوك القانونية الدولية حلقوق       العمل، وفقاً   -١٣٤-١٢٨
تبارها النواة األساسـية والطبيعيـة      اإلنسان، على تقدمي محاية فعالة لألسرة باع      

  ؛)مصر(للمجتمع 
إطالع دول أخرى على جتربتها الناجحة يف جمال األمن الغـذائي         -١٣٥-١٢٨

  ؛)الصومال(
احلرص على أن تكون مرافق الرعاية الصحية األوليـة مـزودة             -١٣٦-١٢٨

  ؛)إسرائيل(باملعدات املناسبة لتقدمي الرعاية لألشخاص ذوي اإلعاقة العقلية 
 مـن األقليـات     سـيما  التكثيف اجلهود لتمكني أفراد شعبها،        -١٣٧-١٢٨

  ؛)ماليزيا(والسكان األصليني، من احلصول على اخلدمات الصحية 
زيادة عدد مرافق رعاية الطفولة والتأكد من حـصول معظـم             -١٣٨-١٢٨

 على إعانات رعاية الطفولة مبوجب نظام إعانة األسـر          الفئات احملرومة هي أيضاً   
  ؛)قريغيزستان(العاملة 
اختاذ تدابري إضافية لزيادة فرص احلصول على التعلـيم اجملـاين             -١٣٩-١٢٨

ألطفال األسر ذات الدخل املنخفض واألسر اليت تعـيش يف املنـاطق الريفيـة              
  ؛)قريغيزستان(

اختاذ تدابري للتصدي للعراقيل اليت حتول دون احلـصول علـى             -١٤٠-١٢٨
  ؛)اناميبي(التعليم اجملاين 

التصدي بشكل خاص ملسألة احلصول على التعليم وحالة النساء           -١٤١-١٢٨
  ؛)الربتغال(احملرومات 

وضع املزيد من االستراتيجيات والربامج اليت تركز علـى منـع             -١٤٢-١٢٨
  ؛) ليشيت-تيمور (العنف ضد األطفال يف املدرسة وداخل األسرة 

يات التعليمية لألسر املاورية    تكثيف اجلهود الرامية إىل رفع املستو       -١٤٣-١٢٨
وأسر سكان جزر احمليط اهلادئ ويف الوقت نفسه محاية تراثها الثقايف والنهوض به          

  ؛)ناميبيا(
مواصلة تقدمي الدعم اهلادف لصون التنـوع الثقـايف يف مجيـع              -١٤٤-١٢٨

  ؛)املغرب(املدارس 
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ى أساس  مواصلة تعزيز احلوار بني خمتلف الديانات والثقافات عل         -١٤٥-١٢٨
  ؛)ُعمان(مبدأ التعايش السلمي وثقافة االعتدال والتسامح 

 يف التصدي للتحديات اليت ال تزال قائمة فيما يتعلق          املضي قدماً   -١٤٦-١٢٨
حبقوق املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء وأسرهم والنظر يف إمكانية سـحب           

التفاقية  من ا  ١٤ة  مبوجب املاد حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل وتقدمي إعالن        
  ؛)الربازيل (الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

اختاذ تدابري للحد من التمييز يف سوق العمل ضـد املهـاجرين،              -١٤٧-١٢٨
  ؛)الصني( املنحدرين من أصل آسيوي سيما ال

تكثيف اجلهود ملكافحة التمييز ضد املهاجرين واختاذ تدابري لدعم           -١٤٨-١٢٨
  ؛)سري النكا(جهم يف اجملتمع اندما
 إىل احلـد    تقليص حبس املهاجرين وطاليب اللجوء والالجئني إدارياً        -١٤٩-١٢٨

  ؛)املكسيك(األدىن املمكن وعدم اللجوء إىل هذا اإلجراء إال يف احلاالت االستثنائية 
القانون املتـضمن   (التأكد من عدم تسبب تنفيذ التشريع اجلديد          -١٥٠-١٢٨

  ؛)تركيا(يف إحداث متييز جمحف ضد طاليب جلوء حقيقيني ) اهلجرةتعديل قانون 
اختاذ إجراءات فعالة حبيث يكون مشروع قانون تعـديل قـانون             -١٥١-١٢٨

 مع املعايري الدولية فيما خيص معاملة األشخاص احملتاجني إىل محايـة            اهلجرة متوافقاً 
  ؛)أفغانستان(لجوء دولية ولكي ال ينطوي على متييز جمحف وعشوائي ضد طاليب ال

التأكد من انسجام قانون اهلجرة مع التزاماهتا الدولية يف جمـال             -١٥٢-١٢٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(حقوق اإلنسان 

عدم القبول بنقل طاليب اللجوء إىل مراكز احتجاز يف بلدان ثالثة             -١٥٣-١٢٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

مبراقبة املكاملات من قبـل  ضمان انسجام التشريع اجلديد اخلاص       -١٥٤-١٢٨
  ؛)سويسرا( مع مبدأ التناسب سيما الجهاز االستخبارات مع القانون الدويل، 

التأكد من أن قانوهنا اخلاص مبكافحـة اإلرهـاب وتـصنيفها             -١٥٥-١٢٨
 مع الضمانات القانونية املكرسـة يف العهـد         اجلماعات اإلرهابية متوافقني متاماً   

  ).مجهورية إيران اإلسالمية(ية والسياسية الدويل اخلاص باحلقوق املدن
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -١٢٩

أو الدولة موضوع االستعراض، وال ينبغي أن تفهم على أهنا حتظى           /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .بتأييد الفريق العامل بكامله
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  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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