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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 شكال التمييز العنصريمجيع أ

  جلنة القضاء على التمييز العنصري

املالحظات اخلتامية بشأن تقارير نيوزيلندا الدورية من الثـامن عـشر               
 اليت اعتمدهتا اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة والثمـانني            ،العشرين إىل
  )٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير /شباط ١١(
نظرت اللجنة يف تقارير نيوزيلندا الدوريـة مـن الثـامن عـشر إىل العـشرين                  -١
)CERD/C/NZL/18-20 (   ــستيها ــدة يف جل ــة واح ــة يف وثيق  ٢٢٢٢ و٢٢٢١املقدم
)CERD/C/SR.2221 واعتمـدت  . ٢٠١٣فربايـر   / شباط ٢٢ و ٢١، املعقودتني يف    )2222 و

) CERD/C/SR.2230 (٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢٨ املعقـودة يف     ٢٢٣٠اللجنة يف جلستها    
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف التقرير اجلامع لتقاريرها الدورية من الثامن عشر              -٢

تقيـد  ملبادئ اللجنة التوجيهية إلعداد التقارير، مبا يف ذلـك ال         اً  إىل العشرين الذي صيغ وفق    
كمـا  . بالعدد احملدد من الصفحات وأخذ مالحظات اللجنة اخلتامية السابقة بعني االعتبـار           

ترحب اللجنة باحلوار الصريح مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى وجبهوده من أجل تقدمي              
  .أجوبة شاملة وردود إضافية على املسائل اليت أثارها أعضاء اللجنة خالل احلوار

  ب اإلجيابيةاجلوان  -باء  
حصل يف الدولة الطرف منذ تقريرها األخري من تطـورات           ما تالحظ اللجنة بتقدير    -٣

  :يف اجملال التشريعي وعلى صعيد السياسات ملكافحة التمييز العنصري، مبا يف ذلك
 / تـشرين الثـاين  ٢٩ الذي دخل حيز النفاذ يف   ٢٠٠٩قانون اهلجرة لعام      )أ(  
واجز اليت متنع حصول األطفال األجانب على التعليم وحدد         ، والذي أزال احل   ٢٠١٠نوفمرب  

  عدد احلاالت اليت جيوز فيها احتجاز طاليب اللجوء؛
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تنفيذ برنامج السكن الصحي الذي يتوخى ختفيف حـدة االكتظـاظ يف              )ب(  
  زر احمليط اهلادئ؛الشعوب األصلية جلالسكن يف أوساط 

يتعلق باخلـدمات العامـة يف       افيمنشر سياسة جديدة للمساواة والتنوع        )ج(  
  ؛٢٠٠٨ عام

  :التصديق على الصكوك الدولية التالية حلقوق اإلنسان  )د(  
  ؛٢٠٠٨سبتمرب / أيلول٢٥اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، يف  '١'
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال واسـتغالل           '٢'

  ؛٢٠١١ سبتمرب/ أيلول٢٠حية، يف املواد اإلباالبغاء ويف يف األطفال 
املوافقة الرمسية على إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية             )ه(  

وكذلك اعتماد احملكمة العليا النيوزيلندية على اإلعالن يف        ) رغم بعض الشروط   (٢٠٠٧ لعام
ارية األرضية  يتعلق باملياه العذبة ومصادر الطاقة احلر      فيمااملاوري  تفسري نطاق حقوق شعب     

 النيوزيلنـدي وآخـرين ضـد وزيـر العـدل وآخـرين           املاوري  يف قضية جملس شعب     
SC 98/2012 [2013] NZSC 6 ٢٠١٣فرباير / شباط٢٧، اليت صدر فيها احلكم يف.  

وترحب اللجنة بالربامج واالستراتيجيات واملبادرات األخرى العديدة القيِّمة الرامية           -٤
يتعلق بالتمييز العنـصري واالنـدماج       فيماة وزيادة وعي السكان     إىل حتسني العالقات اإلثني   

والتسامح والتعددية الثقافية، مبا يف ذلك حزمة برامج توظيف الشباب واحملاكم املختـصة يف              
النيوزيلنديـة املتعلقـة    الـشرطة   قضايا تعاطي الكحول وغريها من املخدرات واستراتيجية        

  ".مسار عادل للجميع؟"اسة املعنونة باإلثنيات والتوصيات الواردة يف الدر
وترحب اللجنة مبسامهات املفوض املعين بالعالقات بني األعراق يف عملها وكـذلك      -٥

  .باإلشراك النشيط ملنظمات اجملتمع املدين ومبسامهاهتا

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم  

  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان    
اً عديل املقترح لقانون حقوق اإلنسان يرمي جزئي      بينما تالحظ اللجنة أن مشروع الت       -٦

وكفاءهتا وتوسيع نطاق واليتها ليشمل مسائل من قبيل        فعالية جلنة حقوق اإلنسان     إىل تعزيز   
على مستوى الوعي بوجود املفـوض املعـين        اً  اإلعاقة، يقِلقها أن هذا التعديل قد يؤثر سلبي       

  ).٢املادة (استقالليته بالعالقات بني األعراق وإمكانية الوصول إليه و
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة االحتفاظ بتسمية املفوض املعين         

. بالعالقات بني األعراق بغية احلفاظ على مستوى الوعي بوجوده وإمكانية الوصول إليه           
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كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن حترص على أن يكفل أي تغيري ُيحِدثه هذا التعديل               
  .استقالل مؤسسة املفوض املعين بالعالقات بني األعراق حىت تؤدي واليتها بفعالية

  وايتانغيمعاهدة     
) ١٣، الفقـرة    CERD/C/NZL/CO/17(تذكِّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية الـسابقة         -٧

من القانون احمللي رغم أن الدولة      اً  تشكل جزءاً رمسي    ال وايتانغيوتالحظ بأسف أن معاهدة     
كما تالحظ اللجنة أن القرارات اليت تصدرها حمكمة        . رف تعتربها الوثيقة املؤسسة للدولة    الط
وتالحظ اللجنة أنه جتري مراجعة دستورية وجـرى تعـيني فريـق            .  ليست ُملزِمة  ايتانغيو

من املسائل منها دور معاهـدة      متنوعة  الدستور لينظر يف جمموعة     لشؤون  استشاري مستقل   
  ).٥ و٢املادتان (ات الدستورية للدولة الطرف يف الترتيبوايتانغي 
، وحتـث   )١٣، الفقرة   CERD/C/NZL/CO/17(وتذكِّر اللجنة بتوصيتها السابقة       

وايتانغي الدولةَ الطرَف على كفالة عقد مناقشات ومشاورات عامة بشأن وضع معاهدة            
 بأن تركز   وتوصي اللجنةُ، على وجه اخلصوص،    . يف سياق عملية مراجعة الدستور اجلارية     

إذا كان ينبغـي ترسـيخ     مااملناقشات واملشاورات العامة، ضمن مجلة أمور، على مسألة      
 وتوصي اللجنة الدولة الطرف كذلك بأن تنظر        .اًدستورياً  بوصفها معيار وايتانغي  معاهدة  

يف مسألة اعتماد توصية املقرر اخلاص املعين حبقوق الشعوب األصلية بأن ترفق احلكومـة              
  .وايتانغيطي أي إجراء خيالف قرارات حمكمة بتربير خ

  خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان    
تالحظ اللجنة عدم وجود خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق اإلنسان يف الدولة               -٨

غري أن اللجنة تالحظ    .  حلقوق اإلنسان مداها   ٢٠٠٥الطرف بعد أن بلغت خطة عمل عام        
ة عمل جديدة حلقوق اإلنسان، حتت إشراف اللجنـة الوطنيـة     نية الدولة الطرف وضع خط    

  ).٢املادة (حلقوق اإلنسان، يف سياق يتصل بعملية االستعراض الدوري الشامل 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على اعتماد خطة عمل وطنية بشأن حقوق اإلنسان              

ن وبرنامج عمل   إلعالاً  بشأن سبل مكافحة التمييز العنصري وفق     اً  وكفالة أن تشمل خطط   
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري مشاورات كافية مع اجلهات املعنيـة   . ديربان

  .يتعلق بوضع خطة العمل فيماذات الصلة 

  العنصرينيالتحريض على الكراهية والعنف     
العنـصرية  بينما تشيد اللجنة بقانون الدولة الطرف ملكافحة التحريض على الفتنـة              -٩

تشعر بالقلق إزاء غياب استراتيجية شاملة      فإهنا   يف إطار قانون حقوق اإلنسان،       الذي يندرج 
غـري أن   . اليت ُترَتكب على شبكة اإلنترنت    العنصرية  ملعاجلة أفعال التحريض على الكراهية      
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اللجنة تالحظ نية الدولة الطرف وضع قوانني ملعاجلة مشكل التحـريض علـى الكراهيـة               
  ).٤ و٢املادتان (ة التسلط عرب الشبكة نت، مبا يف ذلك مشكلعلى شبكة اإلنترالعنصرية 
ملعاجلـة مـشكل      شامالًاً  تشريعياً  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع إطار        

  . من االتفاقية٤للمادة اً على شبكة اإلنترنت وفقالعنصرية التحريض على الكراهية 

  اخلطاب السياسي العنصري    
أحد أعضاء الربملان واليت حقـر      اً  مللتهبة اليت أدىل هبا مؤخر    تأسف اللجنة للتعليقات ا     -١٠

فيها املتحدرين من آسيا الوسطى والشرق األوسط بسبب لون بشرهتم وموطنهم األصـلي             
ودينهم، ولكنها ترحب باالنتقاد الشديد الذي ووجِهت به هذه األقوال من قبل أشـخاص              

 بالعالقات بني األعراق، وكذلك بالقرار      ضمنهم وزير العدل والشؤون اإلثنية واملفوض املعين      
متعدد جامع  الذي اعتمده الربملان باإلمجاع مؤكِّداً التزام الدولة الطرف باحلفاظ على جمتمع            

  ).٧ و٥ و٤املواد (األعراق 
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها لتعزيز الوئام العرقي من خالل           

فحة الصور النمطية واألحكام املـسبقة القائمـة الـيت          مجلة أمور منها زيادة الوعي ملكا     
  .تستهدف بعض اجلماعات اإلثنية والدينية

  إقامة العدل    
تالحظ اللجنة اجلهود اليت بذلتها الدولة الطرف ملعاجلة مـسألة الوجـود املفـرط                -١١

خلدمات ا"يف نظام العدالة اجلنائية، من قبيل استحداث برامج         املاوري  للمنتمني إىل جمتمعات    
يتعلق  فيماوإصالحات نظام احمللفني    " معاجلة مسببات اجلرمية  "ومبادرة  " العامة األفضل جودة  
تزال تشعر بالقلق إزاء معدالت احلبس العالية بشكل          ال غري أن اللجنة  . باختيارهم من القائمة  

ـ     املاوري  غري متناسب والوجود املفرط للمنتمني إىل جمتمعات         يط واملتحدرين من جـزر احمل
  ).٦ و٥ و٤ و٢املواد (اهلادئ يف كل مراحل نظام العدالة اجلنائية 

) ٢١ ، الفقرة CERD/C/NZL/CO/17(وإذ تذكِّر اللجنة مبالحظاهتا اخلتامية السابقة         
بشأن منع التمييز العنصري يف إدارة نظـام العدالـة          ) ٢٠٠٥ (٣١وبتوصيتها العامة رقم    

الدولةَ الطرَف على تكثيف جهودها من أجـل معاجلـة          حتث  فإهنا  اجلنائية وأدائه لوظائفه،    
واملتحدرين من جزر احمليط اهلادئ يف      املاوري  مشكل الوجود املفرط للمنتمني إىل جمتمعات       

ويف هذا السياق، حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى أن           . كل مراحل نظام العدالة اجلنائية    
  .التقدم احملرز يف معاجلة هذه الظاهرةتقدم يف تقريرها الدوري املقبل بيانات شاملة بشأن 

وتشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود بيانات بشأن حاالت التمييز العنصري الـيت               -١٢
  ).٦ و٢املادتان (عاقبت عليها السلطات العامة النيوزيلندية أو زجرهتا بطرق أخرى 
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ات بشأن  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف تقريرها الدوري املقبل بيان            
  .ألحكام االتفاقيةاً بت فيه القضاء وغريه من السلطات املختصة من هذه احلاالت وفق ما

  الشعوب األصلية    
 املتعلق بالشواطئ األمامية ٢٠٠٤بينما تشيد اللجنة بإلغاء الدولة الطرف لقانون عام     -١٣

نـاطق البحريـة     املتعلـق بامل   ٢٠١١يزال يساورها القلق ألن قانون عام         ال وقاع البحار، 
الكامل املاوري  قد يقيد تطبيقها متتع جمتمعات      اً  يتضمن أحكام ) Takutai Moana(والساحلية  

والـشغل  ، من قبيل احلكم الذي يشترط إثبات االستخدام         ايتانغيوحبقوقها مبوجب معاهدة    
  ).٥ و٢املادتان  (١٨٤٠دون انقطاع منذ عام والساحلية احلصريني للمناطق البحرية 

 املتعلـق  ٢٠١١ث اللجنة الدولة الطرف على مواصلة مراجعة قانون عـام        وحت  
املـاوري  بغرض تيسري متتـع جمتمعـات       ) Takutai Moana(والساحلية  باملناطق البحرية   

 وخباصـة   اً،الكامل حبقوقها املتعلقة باألراضي واملوارد اليت متلكها أو تستخدمها تقليـدي          
  .افية والتقليديةوصوهلا إىل املواقع ذات األمهية الثق

 بشأن حقوق ٢٠١١ الصادر يف عام Wai 262وايتانغي وترحب اللجنة بقرار حمكمة   -١٤
، الذي يقدم توصيات بإدخال تعـديالت علـى         املاوريامللكية الفكرية والثقافية جملتمعات     
ـ و، يتعلق باملسائل املتصلة باملعارف التقليديـة     فيماالقوانني والسياسات واملمارسات     رد واامل

باحلمايـة  يتـصل    فيمابالبيئة  املاوري  وعالقة جمتمعات   لألنواع األصلية،   اجلينية والبيولوجية   
 ويقترح إطار شراكة للعالقة بـني التـاج         ؛والطبالتقليدي  واللغة والتراث الثقايف والعالج     

 والًتعلن بعد جـد     مل غري أن اللجنة يقِلقها أن الدولة الطرف      . يف هذا امليدان  وقبائل املاوري   
  ).٦ و٥ و٢املواد (لتنفيذ هذا القرار اً زمني

لتنفيـذ قـرار    اً  زمني  وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعلن على الفور جدوالً          
يتعلـق   فيمـا املاوري حقوق امللكية الفكرية جملتمعات  اً  بطريقة حتمي متام  وايتانغي  حمكمة  

  .مبعارفها التقليدية ومواردها اجلينية والبيولوجية

  التمييز اهليكلي    
واملتحدرين من  املاوري  تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف لتحسني وضع مجاعات           -١٥

جزر احمليط اهلادئ يف اجملتمع النيوزيلندي، وترحب باعتراف الدولة الطرف بـأن التمييـز              
تمعات املستمر الذي يعانيه املنتمون إىل جمالنتائج عن ضعف اً اهليكلي القائم فيها مسؤول جزئي

. والصحة وإدارة العدالة اجلنائية   ميادين العمالة   واملتحدرين من جزر احمليط اهلادئ يف       املاوري  
كما خياجل اللجنةَ قلق إزاء ارتفاع مستويات التغيب عن الدراسة ومعدالت االنقطاع عنها يف              

  ).٥ و٢ن املادتا(واملتحدرين من جزر احمليط اهلادئ املاوري أوساط التالميذ من جمتمعات 
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بالنـسبة  نتـائج  الوتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكثف جهودها لتحـسني            
والـصحة وإدارة   ميادين العمالة   واملتحدرين من جزر احمليط اهلادئ يف       املاوري  تمعات  جمل

. يف الدولـة الطـرف    العدالة اجلنائية جبملة إجراءات منها معاجلة التمييز اهليكلي القائم          
لدولة الطرف بأن تنظر يف مسألة تعزيز تدابريها اخلاصـة لتحـسني            توصي اللجنة ا   كما

واملتحدرين من جزر احمليط اهلـادئ،      املاوري  ألطفال جمتمعات   التحصيل العلمي   مستوى  
وذلك، على وجه اخلصوص، بتركيز تدابريها على معاجلة األسباب اجلذرية للتغيب عـن             

  .الدراسة وارتفاع معدالت االنقطاع عنها

  يز ضد املهاجرينالتمي    
ضد املهـاجرين،   مستمر  متييز  وجود  عن  الواردة  تقارير  الالقلق إزاء   عن  اللجنة  تعرب    -١٦
عـدم  منهم، يف سوق العمل، مبـا يف ذلـك تقـارير عـن              اآلسيوي  سيما ذوو األصل     وال

يـة  ذات األجور املتدن  الوظائف  يؤدي إىل تركُّزهم يف       ما ؤهالهتم التعليمية، املالئم مب  االعتراف
  ).٥ و٢املادتان (

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تكفل اإلنفاذ التام والفعـال للتـدابري املتخـذة                
إمكانيـة دخـول    ويني، مبا يف ذلك التدابري املوجَّهة لتعزيز املساواة يف          سياملهاجرين اآل  حلماية

. ر املتدنية ذات األجو الوظائف  سوق العمل بغية ختفيف مستوى تركُّز األشخاص املؤهلني يف          
  .كما حتث اللجنة الدولة الطرف على دعم نظام للتقييم املوضوعي ملؤهالهتم التعليمية

  اللغات    
ج يشكل جزءاً من منـه  )te reo Miori(املاوري ينما تالحظ اللجنة أن تدريس لغة ب  -١٧

نتاج ، يساورها القلق إزاء اسـت     املاوريتوجد وحدات لالنغماس يف لغة      أنه   و ،الدراسة العام 
كما تالحظ اللجنة أن الدولة الطـرف       . أن هذه اللغة تواجه خطر االندثار     وايتانغي  حمكمة  

ُتَصغ بعد االسـتراتيجية      مل بلغة جزر احمليط اهلادئ ولكنها تأسف ألنه      اً  متعلقاً  اعتمدت إطار 
بـشأن نقـص التمويـل    الـواردة  تقارير الالقلق إزاء تعرب عن كما . املاورياملتعلقة بلغة  

  ).٥ و٢املادتان (خصص لدعم عملية احملافظة على لغات اجملتمع احمللي امل
وجزر املاوري  ينبغي أن تضع الدولة الطرف تدابري حمددة للمحافظة على لغات             

احمليط اهلادئ ولغات اجملتمعات احمللية، وذلك بضمان ختصيص التمويل الكايف للـربامج            
تسريع وترية عملية وضـع اسـتراتيجية       كما حتث اللجنة الدولة الطرف على       . اخلاصة

  .املاوريجديدة بشأن لغة 

  املشاورات مع الشعوب األصلية    
بشأن عدم كفاية املشاورات اليت جتريها      املاوري   ملمثلي جمتمعات    ُتقِلق اللجنةَ تقارير    -١٨

البحر بوسائل احلفـر الـسيزمية      أعماق  الدولة الطرف قبل منح عقود استخراج النفط من         
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على متتـع هـذه     اً  قد تشكل خطر  ظروف   للشركات التجارية وفق     اهليدروليكييع  التصدو
وقبـل إجـراء     ،اًاجملتمعات حبقوقها يف األراضي واملوارد اليت متلكها أو تستخدمها تقليـدي          

املفاوضات بشأن اتفاقات التجارة احلرة اليت ميكن أن تؤثر بشكل مماثل على حقوق الشعوب              
بـشأن  املـاوري   نة دواعي القلق اليت أعرب عنها ممثلو جمتمعات         كما تالحظ اللج  . األصلية

منوذج ( لتعديل نظام التمويل     ٢٠١٢كفاية وصدق عملية املشاورات املتعلقة بسن قانون عام         
 لتعديل نظام الـشركات اململوكـة للدولـة         ٢٠١٢ومشروع قانون عام    ) امللكية املختلطة 

  ).٥ و٢املادتان (
وتشدد على أمهيـة كفالـة      ) ١٩٩٧(٢٣ العامة رقم    وتذكِّر اللجنة بتوصيتها    

يتعلق باألنشطة الـيت     فيمااملوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية جلماعات السكان األصليني        
 علـى النحـو     اً،متس حقوقهم يف األراضي واملوارد اليت ميلكوهنا أو يستخدموهنا تقليدي         

وحتث اللجنة الدولة   .  األصلية املعترف به يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب        
للتشاور الفعال مع السكان األصليني بـشأن مجيـع         املالئمة  الطرف على تعزيز اآلليات     

  .السياسات اليت تؤثر على طرق عيشهم ومواردهم

  املاوريمصادر املياه العذبة والطاقة احلرارية األرضية جملتمعات     
 / شـباط  ٢٧(اً  يلنديـة الـصادر مـؤخر     تالحظ اللجنة قرار احملكمة العليا النيوز       -١٩
منـوذج امللكيـة    ( لتعديل نظام التمويـل      ٢٠١٢الذي يؤكد أن قانون عام      ) ٢٠١٣ فرباير

يف املاوري  يتعلق بضمان حقوق جمتمعات      فيماقدرة التاج أو التزامه     اً  يعيق مادي   ال )املختلطة
  .وايتانغيدة والطاقة احلرارية األرضية، كما حتميها معاهالعذبة مصادر املياه 

وحتث اللجنة الدولة الطرف على كفالة إجراء أي عملية خصخصة لـشركات              
يف مصادر املياه العذبة والطاقة املاوري الطاقة بطريقة تراعي بشكل كامل حقوق جمتمعات     

  .وايتانغياحلرارية األرضية، كما حتميها معاهدة 

  احتجاز طاليب اللجوء    
، ٢٠١٢لطرف تقدمي مشروع تعديل قانون اهلجرة لعـام         تالحظ اللجنة نية الدولة ا      -٢٠

الذي ينص على إلزامية احتجاز طاليب اللجوء ومن يقعون ضمن نطاق التعريـف القـانوين               
وُيقِلـق  .  أشخاص ١٠، أي من يصلون يف مجاعة تضم أكثر من          "الوصول اجلماعي "ملفهوم  

 ماية الدولية مـن حريتـهم     اللجنةَ أن هذا النص قد يتسبب يف حرمان من حيتاجون إىل احل           
  ).٥ و٢املادتان (لشيء سوى طريقة وصوهلم إىل الدولة الطرف  ال

بشأن التمييـز ضـد غـري       ) ٢٠٠٤(٣٠وتذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة رقم        
وتكرر اإلعراب عن موقفها املتمثل يف أن الدول األطراف يف االتفاقية ينبغي أن              املواطنني

وحتث اللجنة الدولـة    . يتعلق باالحتجاز التعسفي   فيماخباصة  تضمن أمن غري املواطنني، و    
 املعايري الدوليـة    ٢٠١٢الطرف على كفالة أن يراعي مشروع تعديل قانون اهلجرة لعام           
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متييز جائر وتعسفي ضد    على  ينطوي    ال يتعلق مبعاملة احملتاجني للحماية الدولية كي      فيما
  .طاليب اللجوء

املركـزين   طالـب جلـوء مـن        ١٥٠ة الطرف قبول    وترحب اللجنة بقرار الدول     -٢١
غري أن  . الواقَعني يف بابوا غينيا اجلديدة وناورو     خارج اإلقليم   حتجاز الالجئني   األستراليني ال 

القلق إزاء تقارير مفادها أن الدولة الطرف بصدد التفكري يف إرسال طاليب            تعرب عن   اللجنة  
تنتقده مفوضية األمم املتحدة الـسامية        ما وهواللجوء يف املستقبل إىل املركزين املذكورين،       

  ).٥ و٢املادتان (لشؤون الالجئني بسبب ظروف احتجاز طاليب اللجوء ومشاكل أخرى 
املرافـق  وحتث اللجنة الدولة الطرف على االمتناع عن إرسال طاليب اللجوء إىل              

  .ملعايري الدوليةا االظروف السائدة فيهتستويف إىل أن خارج اإلقليم حتجاز األسترالية لال

  توصيات أخرى  -دال  

  التصديق على معاهدات أخرى    
، حتث اللجنة الدولة الطرف على     ئةقابلية مجيع حقوق اإلنسان للتجز    بالنظر إىل عدم      -٢٢

تصدق عليها بعد،     مل أن تنظر يف مسألة التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان الدولية اليت          
هلا صلة مباشرة باجملتمعات اليت قد تتعرض للتمييز العنصري،  اًوخباصة تلك اليت تتضمن أحكام

من قبيل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم واتفاقية منظمة             
  .بشأن الشعوب األصلية والقبلية يف البلدان املستقلة) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم العمل 
بشأن متابعة نتـائج    اليت قدمتها اللجنة    ) ٢٠٠٩(٣٣ويف ضوء التوصية العامة رقم        -٢٣

الدولةَ الطرَف بأن تفعِّـل     اللجنة  ، توصي   إعالن وبرنامج عمل ديربان   تنفيذ  ستعراض  مؤمتر ا 
ملكافحة  يف املؤمتر العاملي     ٢٠٠١عام  سبتمرب  /أيلولإعالن وبرنامج عمل ديربان املعتمَدين يف       

وثيقة وما يتصل بذلك من تعصب، مع مراعاة ال       العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب      
، وذلك لـدى    ٢٠٠٩أبريل  /الذي ُعِقد يف جنيف يف نيسان      ديربان   اخلتامية ملؤمتر استعراض  

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج       . تنفيذ أحكام االتفاقية يف نظامها القانوين احمللي      
لعمل وغريها من التدابري املتخـذة      يف تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة بشأن خطط ا        
  .لتنفيذ إعالن وبرنامج عمل ديربان على الصعيد الوطين

   من االتفاقية١٤اإلعالن املتصل باملادة     
تقدم اإلعالن االختياري املنـصوص عليـه يف          مل تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف      -٢٤
ف إىل أهنا تعتزم النظـر يف       وتالحظ كذلك إشارة وفد الدولة الطر     .  من االتفاقية  ١٤ املادة

مسألة تقدميه يف مرحلة تصادف عملية االستعراض املقبلة حلالة حقوق اإلنسان فيها يف إطار              
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غري أن اللجنة تدعو الدولـة      . آلية االستعراض الدوري الشامل التابعة جمللس حقوق اإلنسان       
  .الطرف إىل تقدمي هذا اإلعالن يف أقرب وقت ممكن

  ظمات اجملتمع املديناملشاورات مع من    
توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة التشاور مع منظمات اجملتمع املدين العاملـة يف               -٢٥

جمال محاية حقوق اإلنسان، وال سيما يف جمال مكافحة التمييز العنصري، وتكثيف احلـوار              
  .معها لدى إعداد تقريرها الدوري املقبل ومتابعة هذه املالحظات اخلتامية

  رالنش    
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتيح تقاريرها وتيسر االطالع عليها لعامة النـاس               -٢٦

لدى تقدميها وبأن تنشر مالحظات اللجنة بشأن هذه التقارير كذلك باللغات الرمسية وغريها             
  .من اللغات الشائعة، حسب االقتضاء

  متابعة املالحظات اخلتامية    
 من نظام اللجنة الداخلي املعدل،      ٦٥من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١للفقرة  اً  وفق  -٢٧

من الدولة الطرف أن تقدم، يف غضون سنة من تاريخ اعتماد هذه املالحظات             اللجنة  تطلب  
  . أعاله١٧ و١٤ و٩ و٨اخلتامية، معلومات بشأن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات 

  الفقرات ذات األمهية اخلاصة    
أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة الـيت تكتـسيها            اً  ة أيض تود اللجن   -٢٨

 أعاله، وتطلب منها أن تقدم يف تقريرها        ١٩ و ١٨ و ١٥ و ١٠التوصيات الواردة يف الفقرات     
  .الدوري املقبل معلومات مفصلة بشأن التدابري امللموسة املتخذة لتنفيذها

  إعداد التقرير الدوري املقبل    
والثـاين  تقريريها الدوريني احلادي والعشرين     اللجنة الدولة الطرف بأن تقدم      توصي    -٢٩

، على أن تأخذ    ٢٠١٥ديسمرب  / كانون األول  ٢١يف وثيقة واحدة يف أجل أقصاه       والعشرين  
يف االعتبار املبادئ التوجيهية احملددة إلعداد التقارير اليت اعتمدهتا اللجنة خالل دورهتا احلادية             

 وأن تعاجل مجيع القضايا اليت أثـريت يف هـذه املالحظـات             ،)CERD/C/2007/1(والسبعني  
وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تتقيد بالعدد احملدد للـصفحات الـذي              . اخلتامية

 صـفحة للوثيقـة     ٨٠ و ٦٠ صفحة للتقارير اخلاصة بكل معاهدة وما بني         ٤٠يقتصر على   
  ).١٩صل األول، الفقرة ، الفHRI/GEN.2/Rev.6 ( املوحدةاألساسية

        


