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ترحِّب نيوزيلندا بالتوصيات املقدمة يف إطار االستعراض الدوري الـشامل الثـاين              -١
ستعراض، اجتمعـت   وعقب اال . ٢٠١٤يناير  / كانون الثاين  ٢٧املتعلِّق هبا، الذي جرى يف      

احلكومة باملنظمات غري احلكومية، واألشخاص املهتمني، واللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان          
  . ورقة معلومات من منظمات اجملتمع املدين١١وتلقت 

والتوصيات .  توصية ٣٤ توصية وترفض    ١٢١وكما هو مبني أدناه، تقبل نيوزيلندا         -٢
. ورفضنا توصيات لعـدة أسـباب     .  متاماً وننفذها عملياً   املقبولة هي التوصيات اليت نؤيدها    

وبالنـسبة  . بالنسبة للتوصيات اليت تتناول جماالت خمتلفة، قد نقبل فقط جزءاً من التوصـية            
لتوصيات أخرى، قد نقبل روح التوصية، لكننا ال نستطيع االلتزام بأي طريقة تنفيذ مقترحة              

  .لذي حيكم قرارنا يف هذا الصددوقد أشرنا يف ردودنا إىل املنطق ا. بعينها
وتعي حكومة نيوزيلندا أن بعض القضايا اليت أثارهتا جلنة حقوق اإلنسان واملنظمات              -٣

غري احلكومية يف ورقات املعلومات اليت قدمتها يف إطار االسـتعراض الـدوري الـشامل                
ملثال، القـضايا  تنعكس يف احلوار التفاعلي ويف توصيات الفريق العامل، ومنها على سبيل ا          مل

 وحاملي صفات ،املتعلِّقة باإلجهاض املباح، واحلقوق املرتبطة بامليل اجلنسي، واهلوية اجلنسانية
 التزامنا مبواصلة العمل مع اجملتمـع       منوننوي متابعة هذه القضايا على حنو منفصل        . اجلنسني
  . االستعراض الدوري الشاملبشأناملدين 

  املعاهدات الدولية  -أوالً  

  التوصيات املقبولة  -٤  
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشـخاص مـن    نيوزيلندا يف   ستنظر  : ٤،  ٣،  ١

االختفاء القسري، مبا يتماشى مع عملياهتا احمللية، وذلك قبل االستعراض الدوري الـشامل             
  .الثالث اخلاص هبا

م إىل الربوتوكول االختياري امللحق     تشرع نيوزيلندا يف العملية احمللية لدراسة االنضما      : ٧،  ٦
  .باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

ستنظر نيوزيلندا يف اآلثار املترتبة على التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري            : ١٥
 كجزء من التزامها باتفاقيـة حقـوق        ،التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات      

  .الطفل
نيوزيلندا من التصديق على معاهدة جتارة األسلحة مبجرد مواءمـة قوانينـها            ستتمكن  : ٢٥

  .الداخلية مع متطلبات املعاهدة
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  التوصيات املرفوضة  -٥  
. بالكامـل تقبل نيوزيلندا روح هذه التوصيات، لكنها ال تستطيع قبوهلا          : ٢٤،  ١٠،  ٥،  ٢

  .ديق عليهاوجيب أن ينظر برملان نيوزيلندا يف مجيع املعاهدات قبل التص
رغم أن نيوزيلندا ال تنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري امللحـق بالعهـد           : ٩،  ٨

  .الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف هذه املرحلة، فإهنا قد تعيد النظر يف ذلك الحقاً
ول االختياري  تنظر نيوزيلندا يف بدء العملية احمللية لدراسة االنضمام إىل الربوتوك         : ١٢،  ١١

  ).١١انظر الرد على التوصية (امللحق باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، 
ات ولن تطبق أية معايري دولية ال تتماشى مـع          يلن تصدق نيوزيلندا على أية اتفاق     : ١٤،  ١٣

  .وايتانغيترتيباهتا القانونية والدستورية الفريدة ومع معاهدة 
ملترتبة على التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختيـاري        ستنظر نيوزيلندا يف اآلثار ا    : ١٦

التفاقية حقوق الطفل املتعلِّق بإجراء تقدمي البالغات كجزء من التزامها باتفاقيـة حقـوق              
  .الطفل
ال تنظر نيوزيلندا يف التصديق علـى االتفاقيـة   : ٢٦، ٢٣، ٢٢، ٢١، ٢٠، ١٩،  ١٨،  ١٧

  .جرين وأفراد  أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العمال املها

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -ثانياً  

  :التوصيات املقبولة  -٦  
  .ستواصل نيوزيلندا تعزيز حقوق الفئات السكانية الضعيفة بشىت الوسائل: ٢٨
  .مقبولة بالكامل: ٤٧، ٣١، ٢٩
 .تلتزم نيوزيلندا مبعاهدة وايتانغي وهي تدعم العالقات بـني التـاج واملـاوريني            : ٣٧،  ٣٠

وتدرس احلكومة حالياً رداً على تقرير الفريق االستشاري الدستوري، عقب عملية مراجعـة             
  .الدستور

  :التوصيات املرفوضة  -٧  
  .٣٣ و١٧انظر التوصيتني : ٢٧
أوصى الفريق االستشاري الدستوري مبواصلة املناقشات بشأن احلقوق        : ٣٥،  ٣٤،  ٣٣،  ٣٢

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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يوفر اإلطار التشريعي لنيوزيلندا احلماية من التمييز، مبا يف ذلك التمييز على أساس      : ٣٩،  ٣٦
املاوريني وشعوب جـزر    فعل على معاجلة مسأليت صحة وعمل       وحنن نعمل بال  . نوع اجلنس 

  .بوسائل أخرىاألصلية احمليط اهلادئ 
اوريني، وهي تعمل مـع  تلتزم احلكومة مبعاهدة وايتانغي وتدعم العالقات بني التاج وامل      : ٣٨

  .على موضوع التمييزاألصليني املاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ 

  تدابري سياسة حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  : التوصيات املقبولة  -٨  
  .تقوم جلنة حقوق اإلنسان بوضع خطة عمل وطنية ثانية حلقوق اإلنسان: ٤٣، ٤٢
  .مقبولة بالكامل: ٤٤

  : التوصيات املرفوضة  -٩  
وحيدد قانون الكيانات التابعة    . إن جلنة حقوق اإلنسان كيان مستقل من كيانات التاج        : ٤٥

  . التعيينات اليت يقوم هبا احلاكم العام٢٠٠٤للتاج لعام 
حيدد الربملان طبيعة اللجان الربملانية، وتنظر مجيع اللجان يف آثار ما تضعه من تشريعات              : ٤٦

  .على حقوق اإلنسانذات صلة 

  املساواة وعدم التمييز  -اًرابع  

  األطفال    

  :التوصيات املقبولة  -١٠  
ستواصل نيوزيلندا تعزيز حقـوق األطفـال، ال سـيما األطفـال         : ١٤٢،  ٥٨،  ٥٦،  ٥٥

املستضعفون واألطفال املعرضون للخطر، من خالل مجلة أمور بينها مشروع القانون املتعلِّق            
ويبني الرد الذي قدمته احلكومة إىل فريق       . لةباألطفال املستضعفني وخطة العمل لصاحل الطفو     

اخلرباء االستشاري بشأن حلول مشكلة الفقر بني األطفال برنامَج عمل احلكومة ملكافحـة             
  .الفقر
وضعت نيوزيلندا طائفة من التدابري الرامية إىل مكافحة الفقر الناجم عن تدين الـدخل              : ٥٩

  .وتدابري مكافحة حاالت املشقة
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يتمثَّل النهج الذي تتبعه احلكومة يف معاجلة مـسألة         : ٦٧،  ٦٦،  ٦٣،  ٦٢،  ٦١،  ٦٠،  ٥٧
 عن طريق العمل املأجور مـدعوماً بـالنمو االقتـصادي           احلراك االجتماعي الفقر يف تعزيز    

وتوقعات العمل الواضحة، وحتسني األداء التعليمي، ويف الوقت نفسه ضـمان أن تواصـل              
ا دعم األشخاص الـذين ال يـستطيعون إعالـة          شبكة أمان الضمان االجتماعي يف نيوزيلند     

  .وتواصل نيوزيلندا العمل على احلد من العنف ضد األطفال. أنفسهم
ويـشمل  .  نظمها اخلاصة باملساعدة االجتماعية    على نيوزيلندا تغيريات كبرية     أدخلت: ٦٤

  املاوريون وسكان جزر احملـيط اهلـادئ     مبن فيهم  ،ذلك تقدمي دعم فردي جلميع األشخاص     
  .ألصليونا

ستواصل نيوزيلندا السعي يف سياساهتا إىل حتسني الظـروف االجتماعيـة           ): ٦٦أيضاً   (٦٥
  . األصلينيواالقتصادية للماوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ

وقد . ستلجأ نيوزيلندا إىل وسائل خمتلفة للتقيد باملبدأ الذي تقوم عليه هذه التوصيات           : ١٣٨
 يف املائة من األطفال الـذين سـيلتحقون باملـدارس           ٩٨ حددت احلكومة هدفاً مفاده أن    

وتوفر احلكومة التمويل الالزم    .  سيحظون بتعليم للطفولة املبكرة من نوعية عالية       ٢٠١٦ عام
 من يقدمون هذه اخلدمات إىل أكثر       مبن فيهم لدعم مقدمي خدمات التعليم للطفولة املبكرة،       

  .األطفال ضعفاً
  .ندا بالفعل حصول األطفال على تعليم جماينتضمن نيوزيل: ١٤١، ١٤٠، ١٣٩

  التوصيات املرفوضة  -١١  
تواصل نيوزيلندا التقدم حنو امتثال أكرب ملبادئ وأحكام الربوتوكول االختياري التفاقية           : ٥٤

وأينما ينعدم . حقوق الطفل بشأن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
نيوزيلندا فرصة وضع أو مراجعة السياسات والتشريعات لتعزيـز إدمـاج           االتساق، ستغتنم   

  .مبادئ االتفاقية وأحكامها

  الشعوب األصلية    

  التوصيات املقبولة  -١٢  
  .ركزت نيوزيلندا بقدر أكرب على العمليات املثبتة باألدلة لزيادة أثر اخلدمات إىل احلد األقصى: ٧٦
 -استراتيجية كاهيكيتيا تقوم عليه هذه التوصية من خالل    ستتقيد نيوزيلندا باملبدأ الذي     : ٧٨

  .٢٠١٧-٢٠١٣تسريع النجاح 
وضعت نيوزيلندا أهدافاً واضحة لتحسني النتـائج االقتـصادية واالجتماعيـة،           : ٨٠،  ٧٩

  .وأعطت توجيهات إىل وكاالهتا للعمل بشكل تعاوين مع منظمات اجملتمعات احمللية
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يوزيلندا التركيز على جمموعات املاوريني وسـكان       ستواصل ن : ١٣٣،  ٨٤،  ٨٣،  ٨٢،  ٨١
يف سياق العمل على احلد من اجلرمية، مبا يف ذلك مسألة ارتفاع            األصليني  جزر احمليط اهلادئ    

  . الشرطةقواتونيوزيلندا ملتزمة بزيادة مشاركة املاوريني يف . نسبتهم يف نظام العدالة
  .مقبولة بالكامل: ١٣٧
ويتطلـب  . دا لضمان النجاح الدراسي جلميع األطفال والطالب      تعمل نيوزيلن : ١٤٤،  ١٤٣

، اعتراف النظام التعليمـي      األصليني ذلك، فيما يتعلق باملاوريني وسكان جزر احمليط اهلادئ       
  .باحتياجاهتم وهويتهم ولغتهم وثقافتهم ودعمها وإدماجها يف جتارب التعلُّم اخلاصة هبم

  النساء    

  التوصيات املقبولة  -١٣  
اسـتقاللية  : نيوزيلندا ملتزمة بإدخال حتسينات يف ثالثة جماالت ذات أولوية هـي          : ٩٢،  ٩١

. اقتصادية أكرب للنساء، وزيادة عدد النساء يف املناصب القيادية، وحتسني محاية النساء من العنف    
  . املناصب القيادية بسبل شىتيفوتقدم وزارة شؤون املرأة خدمة ترشيحات تدعم النساء 

يوفر اإلطار التشريعي لنيوزيلندا محاية شاملة من التمييز، مبا : ٩٩، ٩٨، ٩٧، ٩٦، ٩٤، ٩٣
يف ذلك احلماية من التمييز على أساس نوع اجلنس، وطائفة من التشريعات احملددة اليت توفر               

كما تركز جلنة حقوق اإلنسان، وهي مؤسسة مستقلة، علـى          . محاية مباشرة أو غري مباشرة    
وتعمل نيوزيلندا على معاجلة األسباب األساسية للفجـوة يف         . ص العمل حتقيق التكافؤ يف فر   
  .األجور بني اجلنسني

  :التوصيات املرفوضة  -١٤  
يترتب   الفوائد للنساء وما   أكرب قدر من  وضعت نيوزيلندا أولويات ُمحددة تتمثّل يف توفري          :٩٥

نيوزيلندا وضع النساء ووضـع  وترصد  ). ٩١انظر الرد على التوصية     (على ذلك من منافع لنيوزيلندا      
   . وقد حددت األهداف أو الغايات املرتبطة بكل أولوية من األولويات،السكان عموماً

  الِعرق    

  التوصيات املقبولة  -١٥  
ُيعّزز مكتب الشؤون اإلثنية التفاعـل بـني خمتلـف          : ١٠٤،  ١٠٣،  ١٠٢،  ١٠١،  ١٠٠

 ويدير برناجمـاً    يف نيوزيلندا، اة  اجلماعات اإلثنية ومشاركة كل شخص يف مجيع جوانب احلي        
وهو برنامج ُوضع للترويج لقبول املسلمني يف اجملتمعات النيوزيلنديـة          " بناء اجلسور "يسمى  

يوفّر التدريب يف جمايل الوعي بالتنوع الثقايف والتواصل بني الثقافات، وُيقدم           وبإجيابية أكرب،   
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خدمات ملساعدة املنظمات يف وضع أو حتسني استراتيجياهتا املتعلقة بإدارة التنوع اإلثـين يف              
  .أماكن العمل

  األشخاص ذوو اإلعاقة    

  التوصيات املقبولة  -١٦  
االشتراك مع منظمات األشخاص ذوي اإلعاقة      وضعت نيوزيلندا خطة عمل لإلعاقة ب     : ١٠٥

  . ٢٠١٥ومن املزمع أن ُتحدَّث االستراتيجية عام . لتنفيذ استراتيجية اإلعاقة تنفيذاً فعاالً
تستكشف نيوزيلندا اخليارات املمكنة لتحسني صحة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية          : ١٣٦

 حصول هذه الفئة علـى الرعايـة   وتنوي العمل مع قطاع اإلعاقة الذهنية حول كيفية تيسري        
  .الصحية

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء    

  التوصيات املقبولة  -١٧  
 مقدمي خدمات التعليم من املالحقة القضائية عندما        ٢٠٠٩حيمي قانون اهلجرة لعام     : ١٤٦

ـ      . ُيسجلون أطفاالً مقيمني بصورة غري شرعية يف نيوزيلندا        رار ويتماشى هذا التغيري مع أي ق
  . ٢تتخذه نيوزيلندا يف املستقبل لسحب التحفظ على املادة 

ُتقر نيوزيلندا بأن إدماج املهاجر يف أماكن العمل واجملتمعات احمللية يتطلـب            : ١٤٨،  ١٤٧
ويـشترك يف   . إجراء إصالحات تتعلق جبميع فئات املهاجرين وباجملتمعات احمللية املضيفة هلم         

  . لوكاالت احلكوميةتيسري هذا االندماج العديد من ا
تنظر نيوزيلندا يف مجيع وسائل تيسري تطبيق قانون اهلجرة تطبيقاً منهجياً وحصيفاً قبل             : ١٤٩

وعندما يتعني احتجاز شخص ما، تضمن نيوزيلنـدا وجـود          . إصدار أمر باحتجاز األفراد   
  . إمكانية إلجراء ما يتعلق باهلجرة بشأن ذلك الشخص يف املستقبل املنظور

، فإن الفرق الوحيد يف التعامل مع ملتمسي اللجوء         ٢٠٠٩وجب قانون اهلجرة لعام     مب: ١٥٠
تتجاوز ستة أشـهر مبوجـب      ال  الذين يصلون بأعداد كبرية هو السماح باحتجازهم لفترة         

إهنا آلية إدارية تنطوي على عدد من أشكال احلماية اليت ُوضـعت            . مذكرات توقيف مجاعية  
ريقة تتماشى متاماً مع التزامات نيوزيلندا يف جمـال حقـوق           لضمان عدم استخدامها إال بط    

  .اإلنسان
جرى تقييم التدابري الواردة يف القانون مقارنة بالصكوك الدولية اليت وقَّعـت عليهـا              : ١٥١

  .نيوزيلندا
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اتفاقية األمم املتحـدة اخلاصـة      يف القانون النيوزيلندي     قانون اهلجرة وُيدوِّن     يتضمن: ١٥٢
وُيـدوِّن  .  اخلاص بوضـع الالجـئني  ١٩٦٧ وبروتوكول عام  ١٩٥١ لعام   بوضع الالجئني 

 الوفاء هبذه االلتزامات، يف إطار اجلهات املستهدفة منالقانون أيضاً بعض االلتزامات، وُيحدد   
  .اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  التوصيات املرفوضة  -١٨  
وأي استخدام لنيوزيلندا   . يوزيلندا جتاهل ذلك كخيار يف حال تغّير الظروف       ال تريد ن  : ١٥٣

  . كمراكز خارجية لدراسة ملفات الالجئني يتطلب تعديالت تشريعية

  توصيات عامة    

  التوصيات املقبولة  -١٩  
  .مقبولة بالكامل: ١٤٥، ٧٢، ٧١، ٧٠، ٦٩، ٦٨
  . إيوي وهابو ووهاناو املاوريةنيوزيلندا ملتزمة باملضي يف شراكاهتا مع قبائل : ٧٣
على سبيل املثال، عّزز استثمار نيوزيلندا يف هنج وهاناو أورا إمكانية وصول املـاوريني              : ٧٤

  .إىل خدمات التعليم والصحة واخلدمات االجتماعيةاألصلية وشعوب جزر احمليط اهلادئ 
يمية والقانونيـة   سنواصل البحث عن سبل جديدة لتقدمي اخلدمات الصحية والتعل        : ٧٧،  ٧٥

  . بطريقة تليب احتياجات األشخاص الذين يستفيدون من تلك اخلدمات
إن احترام حقوق اإلنسان واخلصوصية الفردية وتقاليد حرية التعبري يف نيوزيلندا هـي      : ١٥٤

وكانـت  . ٢٠٠٣مبادئ توجيهية يف مراجعة قانون مكتب أمن االتصاالت احلكومية لعام           
. ١٩٩٠ على القانون متماشية مع قـانون شـرعة احلقـوق لعـام     التعديالت اليت أُدخلت 

  .٢٠١٥وسيخضع قانون مكتب أمن االتصاالت احلكومية للمزيد من املراجعة عام 

  األمان على شخصهوحق الفرد يف احلياة واحلرية   -خامساً  

  العنف ضد النساء واألطفال    

  التوصيات املقبولة  -٢٠  
: ١٢٨،  ١٢٤،  ١٢٣،  ١٢٢،  ١١٧،  ١١٦ ،١١٥،  ١١٢،  ١١١، و ١١٠،  ١٠٨،  ١٠٦

تواصل نيوزيلندا التزامها بوضع حد للعنف ضد النساء، ووضع حد إلساءة معاملة األطفـال          
  .وجيري تنفيذ عدد من املبادرات ويتواصل العمل يف هذا الشأن. وإمهاهلم
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 وذلك  ،تضع نيوزيلندا برنامج عمل للمضي يف معاجلة مشكلة العنف اُألسري         : ١٢٧،  ١٠٧
وباإلضـافة إىل ذلـك،     . العنف داخل األسرة  مبسألة  ن خالل فرقة العمل احلكومية املعنية       م

وضعت نيوزيلندا خططاً وهي بصدد وضع خطط أخرى ملعاجلة جماالت ُمحددة من العنـف            
  .ضد النساء واألطفال

لعنف تعمل اللجنة املشتركة بني الوزارات املعنية بتقييم اخلدمات املتخصصة املتعلقة با          : ١٠٩
  . اجلنسي على وضع ُنُهج متكاملة لرصد أداء قطاع العنف اجلنسي وتقييم مدى فعاليته

تنفِّذ نيوزيلندا تدابري تشريعية وسياساتية ملنع العنف ضد النساء         : ١٢٦،  ١٢٥،  ١٢٠،  ١١٤
وُتقر نيوزيلندا  . واألطفال، مبا يف ذلك مشروع قانون إصالح إجراءات حمكمة شؤون األسرة          

  .ع بيانات دقيقةبأمهية مج
يف إطار املراجعة املشتركة بني الوزارات، ُوضعت استراتيجية وطنية للوقايـة           : ١١٩،  ١١٨

وُتنفِّـذ  . األولية من العنف اجلنسي تتضمن التشجيع على سلوكيات آمنة وتتسم بـاالحترام   
احلكومة مشروع قانون إصالح إجراءات حمكمة شؤون األسرة، وهـي ملتزمـة بوضـع              

  . تتعلق بالعنف اجلنسي والترويج هلامتماسكة تدريبات ورسائل سياسات و
وبـات تنفيـذ    . ال تزال الوكاالت احلكومية ملتزمة بالقضاء على العنف اجلنـساين         : ١٢١

  .التوصيات املذكورة باطالً حبكم ما أُجنز من عمل بعد صدورها
ج دون السن القانونيـة     ُتطبِّق نيوزيلندا تشريعات ملنع الزواج باإلكراه والزوا      : ١٣٠،  ١٢٩

ووافقت الوكاالت احلكومية املعنية على العمل على حتديد ودعم ضـحايا           . واملعاقبة عليهما 
وُتطبِّق نيوزيلندا أيضاً تشريعات ملنع تـشويه       . الزواج باإلكراه والزواج دون السن القانونية     

  . األعضاء التناسلية لإلناث ومكافحة هذه املمارسات

  رفوضةالتوصيات امل  -٢١  
. هتدف خطة العمل لصاحل الطفولة إىل محاية األطفال املستضعفني من سوء املعاملـة            : ١١٣

  . وُتطبِّق نيوزيلندا برامج أخرى للتصدي لعنف العشري وفقر األطفال

  التوصيات األخرى    

  التوصيات املقبولة  -٢٢  
يلنـدا اخلاصـة    تتخذ احلكومة حالياً خطوات تشريعية لضمان امتثال تشريعات نيوز        : ١٣١

مبكافحة االجتار امتثاالً تاماً لربوتوكول األمم املتحدة ملنع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص،            
  . وخباصة النساء واألطفال
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اُألسر املوسَّعة يف نيوزيلندا من خـالل التـشريعات         /تواصل نيوزيلندا دعمها لُألسر   : ١٣٤
  .وخمتلف املبادرات

  .مقبولة بالكامل: ١٣٥
 اإلرهـاب لعـام   قمعن التشريع األساسي ملكافحة اإلرهاب يف نيوزيلندا هو قانون    إ: ١٥٥

، وهو يتوافق مع الضمانات القانونية املنصوص عليها يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق ٢٠٠٢
  .املدنية والسياسية

  التوصيات املرفوضة  -٢٣  
لضمان سـالمة عامـة النـاس       تشكّل األسلحة املُشلَّة للحركة خياراً تكتيكياً هاماً        : ١٣٢

وُيراقَـب أي   . والشرطة، ألن أفراد الشرطة يف نيوزيلندا ال حيملون أسلحة نارية يف العـادة            
  .استخدام لألسلحة املُشلَّة للحركة مراقبة دقيقة

  الشعوب األصلية  -سادساً  

  التوصيات املقبولة  -٢٤  
 مبوجـب   مفاوضات التـسوية   ُيشجَّع املاوريون على طرح انشغاالهتم املتصلة بعملية      : ٤٠

وبوسع املاوريني أيضاً اللجوء إىل حمكمة وايتنـاغي    . معاهدة وايتانغي مع املسؤولني والوزراء    
  .من أجل االستفسار عن ادعاءات خرق التاج ملبادئ املعاهدة

 مبوجب املعاهدة   جزء ال يتجزأ من عملية التسوية     إن تعزيز العالقة بني التاج واملاوريني       : ٤١
  . حاضر يف كل تسويةوهو 
انتهت احلكومة مؤخراً من التشاور بشأن مقترحات تتعلق بوضع استراتيجية جديـدة            : ٨٥

  . وهي تنظر حالياً يف اخلطوات املقبلة،للنهوض بلغة املاوري
وُتقر . نيوزيلندا ملتزمة باملضي يف شراكاهتا مع قبائل إيوي وهابو وواناو املاورية          : ٨٨،  ٨٦

وجيب النظر يف معاهدة وايتانغي وإيالء . ق ومصاحل املاوريني وتنص عليهاتشريعات شىت حبقو
يف األولوية لضمان حتديد مصاحل املاوريني وإجراء املشاورات مع اجملتمعات احملليـة املعنيـة              

وتشري املبادئ التوجيهية اليت وضعها التاج فيما يتعلق بالتفاوض على املطالبات . مرحلة مبكرة
  .ة أال تؤدي التسويات مبوجب املعاهدة إىل املزيد من الظلمالتارخيية ضرور

يوجد لدى وزارة التنمية املاورية برنامج عمل لفتح الباب أمـام إمكانيـة اسـتخدام               : ٨٧
  ).٨٤ و٧٩انظر التوصيتني (األراضي اليت ختضع مللكية مطلقة وزيادة استخدامها 

األصلية مع معاهدة وايتانغي، اليت     يتماشى إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب        : ٨٩
  . الشعوب األصلية لنيوزيلنداهتّمتزال اجلهود احلكومية تركّز عليها هبدف حلّ املسائل اليت  ال
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يواصل املكتب املعين بالتسويات مبوجب املعاهدة التفاوض بـشأن تـسوية املطالـب             : ٩٠
وعند اللـزوم، تـنص     . ن التاج التارخيية الناشئة عن انتهاك معاهدة وايتانغي، وذلك نيابة ع        

. التسويات على ترتيبات حوكمة مشتركة للموارد الطبيعية بني السلطات احمللية واملـاوريني           
وتنظر احلكومة أيضاً يف كيفية حتسني مشاركة املاوريني يف احلكم احمللي ويف عمليـات إدارة      

  . املوارد

  زالزل كانتربريي  -سابعاً  

  التوصيات املقبولة  -٢٥  
توافق نيوزيلندا على تسريع عمليات إعادة البناء اليت تدخل ضـمن نطـاق اخلطـط               : ٥١

  .احلكومية
  .مقبولة بالكامل: ٥٣، ٥٢

  املساعدة  -ثامناً  

  التوصيات املقبولة  -٢٦  
 مـساعدهتا اإلمنائيـة     ، زادت نيوزيلندا تدرجيياً   ٢٠٠٩ و ٢٠٠٢بني عامي   : ٥٠،  ٤٩،  ٤٨

وبـسبب  .  القومي اإلمجـايل   الدخلة اإلمنائية الرمسية من     الرمسية املعتمدة لرفع نسبة املساعد    
الضغوطات الضريبية الكبرية الناجتة عن الزالزل اليت ضربت كرايست تشريش، جرى توزيع            

 مليون دوالر نيوزيلندي على فتـرة زمنيـة         ٦٠٠    لالزيادات األخرى املقرَّرة لبلوغ هدف ا     
، تستند  ٢٠٠٩/٢٠١٠ومنذ  . ٢٠١٥/٢٠١٦وحنن اآلن نتوقع بلوغ هذا اهلدف يف        . أطول

الزيادات يف ميزانية املساعدة اإلمنائية الرمسية املعتمدة إىل األداء والنتائج وليس إىل األهـداف              
  .  القومي اإلمجايلالدخلاملتعلقة برفع نسبة املساعدة اإلمنائية الرمسية من 

        


