
(A)   GE.13-18342    141113    151113 

  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة عشرة
  ٢٠١٤فرباير / شباط٧ - يناير/ كانون الثاين٢٧جنيف، 

) ب(١٥ته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقـرة         موجز أعدَّ     
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     من

  ١٦/٢١اجمللس 

  *دانوزيلني    

صلحة إىل عملية   امل من أصحاب  ٥٤ مة من املقدَّ )١(للمعلومات موجز هو هذا التقرير   
 املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس        بع هيكل يتَّهو  و. االستعراض الدوري الشامل  

  نظـر  وجهـاتِ   أو ن التقريـر أي آراءٍ    يتـضمَّ   وال .١٧/١١٩ يف مقرره    حقوق اإلنسان 
يتصل   فيما قرار  أو أي حكمٍ   وال  من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان،      اقتراحاٍت أو

 النص مراجـع املعلومـات      منهجية يف حواشي هناية    ذُكرت بصورةٍ قد  و. دة حمدَّ بادعاءات
 وعمـالً . مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري          كما الواردة يف التقرير،  

، ُيخصص، حسب مقتضى احلـال، فـرع مـستقل          ١٦/٢١  حقوق اإلنسان  بقرار جملس 
إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بناء           

وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق          .على التقيد الكامل مببادئ باريس    
وقد روعيت يف إعداد التقرير     . الواردةاليت تتضمن مجيع املعلومات     اإلنسان النصوص الكاملة    

  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة
  

__________ 

  . ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدةمل  *  
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 الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولـة       املؤسسةقدَّمة من   املعلومات  امل  -أوالً  
  موضوع االستعراض واملعتمدة بناء على التقيد الكامل مببادئ باريس

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -ألف  
أيدت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا زيادة االعتراف مبعاهدة وايتانغي             -١

  .)٢(يف الترتيبات الدستورية
لجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا الثغرات الكبرية اليت تشوب          وإذ الحظت ال    -٢

إدراج حقوق اإلنسان يف التشريعات احمللية، فإهنا أوصت حبماية حقوق امللكيـة يف قـانون               
شرعة احلقوق وباالعتراف الصريح يف القانون باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ومن   

خيص حـل     فيما ائل االنتصاف القضائية والبديلة، عند االقتضاء،     ضمنها توفري اآلليات ووس   
  .)٣(املنازعات املتعلقة حبقوق اإلنسان

أُجري تقييم شفاف اللتزامات نيوزيلندا الدولية   ماوالحظت اللجنة الوطنية أنه نادراً   -٣
  مـن دليـل    ٦٠-٧فالشرط املبّين يف املادة     . يف جمال حقوق اإلنسان عند وضع التشريعات      

احلكومة ينبغي أن يكون أكثر صراحةً يف اشتراط حتديد التبعات الناشئة عـن االلتزامـات               
الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وأن يسري ذلك الشرط أيـضاً علـى مجيـع الـسياسات          
والتشريعات؛ حبيث ُتعطى توجيهات إىل الوزراء واملسؤولني للتمسك بصرامة بتلبية املتطلبات           

  .)٤(ملبّينة يف دليل احلكومةاحلالية واملوسعة ا
 أكثر من سـبعني     ٢٠٠٨  عام وإذ تالحظ اللجنة الوطنية أن احلكومة قد أقرت منذ          -٤

مشروع قانون بصورة عاجلة كانت هلا آثار كبرية على حقوق اإلنسان، فإهنا أوصت بأمور              
  .)٥(منها قصر االستعجال على الظروف االستثنائية مع اشتراط تأييد احلزبني

طرح مجيع املالحظات اخلتامية الـيت      : يلي  ملا دمت توصيات بأن متتثل احلكومة    وقُ  -٥
تصدرها هيئات معاهدات األمم املتحدة على الربملان بصورة رمسية؛ وإنشاء جلنـة مـصّغرة              

األوليـة  (حبقوق اإلنسان كي ُتجري حتليالً شامالً حلقوق اإلنسان يف مجيع التشريعات          معنية
  .)٦()والثانوية

الحظت اللجنة الوطنية أن االعتبارات املتعلقة حبقوق اإلنسان عموماً ليـست يف            و  -٦
 وأوصت بأن تلتزم احلكومة بوضع وتنفيـذ اسـتراتيجية          )٧(صلب صناعة السياسات العامة   

للتثقيف حبقوق اإلنسان تشتمل على برامج لبناء القدرات لفائدة أعضاء الربملـان وكبـار              
معرفة أصحاب احلقـوق وأصـحاب الواجبـات حبقـوقهم     املوظفني العموميني، ولضمان    

ومسؤولياهتم اإلنسانية، ولوضع سياسات وتشريعات مستنرية بنهج حقوق اإلنسان، وجلعل          
  .)٨(صناعة القرار منسجمةً مع التزامات نيوزيلندا يف جمال حقوق اإلنسان
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ـ             -٧ ع اللجنـة   وينبغي جمللس حقوق اإلنسان أن حييط علماً بالتزام احلكومة بالعمل م
الوطنية ومع املنظمات غري احلكومية وأعضاء آخرين يف اجملتمع املدين على وضع خطة العمل              

  .)٩(الوطنية الثانية من أجل حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا وعلى رصدها وتنفيذها بنشاط
يزال مثة نقص بائن يف البيانات وأوصت بـأن تلتـزم             ال وقالت اللجنة الوطنية إنه     -٨

وضع جمموعة متفق عليها من املؤشرات األساسية يف جمال حقوق اإلنسان؛           : يلي مبا احلكومة
ومجع البيانات بصورة منهجية بواسطة تلك املؤشرات؛ وضمان أن تكون هـذه البيانـات              

  .)١٠(مفصلة بالقدر الكايف لقياس األثر على الفئات املعرضة للحرمان بسبب عيب يف النظام
حلكومة على ضمان أن تطبِّق مجيع األعمال التجارية الـيت          وحثت اللجنة الوطنية ا     -٩

 املبادئ التوجيهية بشأن األعمال التجارية وحقـوق اإلنـسان        تسجَّل يف نيوزيلندا      أو تعمل
  .)١١(يف مجيع أنشطتها) مبادئ راغي(

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
االتصال بآليـات الـشكاوى     فيما يتعلق خبفض النفقات اليت ميكن أن تترتب على            -١٠

الفردية، اقترحت اللجنة الوطنية أن تعمل احلكومة مع هيئات املعاهدات من أجل استكشاف             
  .)١٢(سبلٍ ميكن هبا استخدام آليات بديلة لتسوية املنازعات

وأوصت اللجنة الوطنية بأن تنشئ احلكومة عملية تـشمل االسـتعراض الـدوري            -١١
 هيئات املعاهدات، ترتبط بعملية التخطيط اليت تقوم هبا احلكومـة       الشامل وتقدمي التقارير إىل   

ذاهتا وبوضع خطط عمل وطنية دورية من أجل حقوق اإلنسان، يشارك فيها اجملتمع املـدين               
يتعلق بتنـسيق     فيما يشمل مساءلة أوضح    مبا وتندمج فيها بصورة أكرب الوكاالت العمومية     

  .)١٣(ونشر التقارير ومتابعة توصياهتا

االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون الـدويل           تنفيذ    -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

حتديد أهداف جديدة لتمثيل املرأة     : يلي  مبا أوصت اللجنة الوطنية بأن تقوم احلكومة       -١٢
تب بـني اجلنـسني     ُتقّر صراحة باملساواة بني اجلنسني وتسد تدرجيياً الفجوة القائمة يف الروا          

 عن طريق آليات ثبتت فعاليتها، ومـن        ٢٠١٩  عام داخل كل اجملموعات واإلثنيات حبلول    
مجلتها عمليات الرصد املكثف والدعائم التشريعية؛ وتنفيذ التوصيات الـواردة يف التقريـر             

  .)١٤("الرعاية مهمة"املعنون 
فيهـا    مبـا  يع القطاعات، وأوصت اللجنة الوطنية بوضع استراتيجيات لُتنفَّذ يف مج         -١٣

وينبغي أن حتدَّد   . الصحة والتعليم والعدالة، من أجل حتديد معامل التمييز اهليكلي والتصدي له          
  .)١٥(لتلك االستراتيجيات آجال وأهداف معينة وأن ُترصد وُترفع بشأهنا تقارير دورية
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عنـف رصـداً    وتوصي اللجنة الوطنية برصد أشكال التدخل الرامية إىل احلد من ال            -١٤
  .)١٦(نشيطاً وبتعديل أشكال ذلك التدخل وتوسيع نطاقها باالستناد إىل أدلة حسية متينة

وأشارت اللجنة الوطنية إىل أن جتربة التعايف من زلزال كانتربري تدل على التحرك باجتاه                -١٥
للجنة الوطنيـة  وأوصت ا . )١٧(ُيبعد تدرجيياً املتضررين عن عملية صنع القرار        مبا احلوكمة املمركزة 
االلتزام حبوكمة مفتوحة وشفافة وقائمة على املـشاركة واالخنـراط          : يلي  مبا بأن تقوم نيوزيلندا  

؛ وبضمان مشاركة اجملتمعات احمللية واألفراد النـشيطة يف         شراكة احلكومات املستنرية  بنشاط يف   
يق وضـع وتنفيـذ     مجيع عمليات صنع القرار اليت ختصهم على الصعيدين احمللي والوطين عن طر           

  .)١٨(أنظمة وعمليات تستجيب الحتياجاهتم اخلاصة، ورصدها بنشاط
 من أشد األطفال فقراً يعـانون التمييـز يف      ٢٣٠ ٠٠٠وأفادت اللجنة الوطنية بأن       -١٦

.  وتطبيقها ضريبة املكافأة على العمل   حقهم بسبب طبيعة عمل آبائهم ويعود ذلك إىل تسمية          
وقـد أوصـت    . ائية معروضة حالياً على حمكمة االستئناف     وهذا األمر موضوع دعوى قض    

اللجنة الوطنية بأن تلتزم احلكومة جبدول زمين يف تنفيذ التوصيات الواردة يف تقريـر فريـق                
  .)١٩(اخلرباء االستشاري عن احللول املقترحة للقضاء على فقر األطفال

 فري الـسكن الالئـق،    ضمان تو : يلي  مبا وأوصت اللجنة الوطنية بأن تقوم احلكومة       -١٧
سيما للفئات الضعيفة من النـاس؛        وال يف ذلك السكن االجتماعي لألشخاص احملتاجني      مبا

وتطوير خطة إسكان وطنية ُتعِمل احلق يف السكن الالئق وتعطـي األولويـة الحتياجـات               
يف الضعفاء مع توفري مجيع أنواع احليازة؛ واعتماد هنج قائم على حقوق اإلنسان من أجل التعا              

  .)٢٠(من آثار زلزال كانتربري يضمن إيالء املراعاة الالزمة للسكن املؤقت
وأوصت اللجنة الوطنية بأن تلتزم احلكومة متاماً حبماية وتعزيز حقـوق الـشعوب               -١٨

األصلية عن طريق اختاذ تدابري مالئمة يف القانون والسياسة واملمارسة، وباإلعالن بسرعة عن             
Wai 262حمكمة وايتانغي   جدول زمين لتنفيذ قرار     

؛ وبترسيخ آليات مناسـبة للتـشاور       )٢١(
  .)٢٢(الفعال مع الشعوب األصلية حول مجيع السياسات اليت متس أساليب عيشها ومواردها

إعادة النظر على وجه السرعة يف      : يلي  مبا وأوصت اللجنة الوطنية بأن تقوم احلكومة       -١٩
غاء تلك املواد منه اليت حتد من املـضي أبعـد يف             وإل تعديل قانون الصحة العمومية واإلعاقة    

التقاضي ومن الظروف اليت ميكن فيها دفع مستحقات ألفراد األسر وفئات أفراد األسرة اليت              
جيوز دفع املستحقات هلا؛ وضمان إتاحة سبل انتصاف حملية فعالة من انتهاكات مجيع احلقوق 

 إليها نيوزيلنـدا؛ واإلخبـار بـاخلطوات    املنصوص عليها يف املعاهدات الدولية اليت انضمت   
امللموسة املتخذة من أجل التصدي لسوء استغالل صحة األشخاص ذوي اإلعاقة الفكرية من             

  .)٢٣(٢٠٠٩  عامِقبل النظام منذ
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  املعلومات املقدمة من اجلهات املعنية األخرى  -ثانياً  

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  )٢٤(ةنطاق االلتزامات الدولي  -١  
 بأن تصدق نيوزيلنـدا علـى       ١٤ الورقة املشتركة /أوصت مؤسسة حقوق اإلنسان     -٢٠

االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقيـة الدوليـة             
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية األمم املتحـدة ملكافحـة الفـساد،              

، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص      ٨٧لعمل الدولية رقم    واتفاقية منظمة ا  
باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفـل          

، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي       )٢٥(املتعلق بإجراء تقدمي البالغات   
 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع ١٤ بإصدار إعالن مبوجب املادة      توصيها  كما اإلعاقة؛

 ١٢ الورقـة املـشتركة   /وحثت منظمة إدموند رايس الدولية    . )٢٦(أشكال التمييز العنصري  
  .)٢٧(١٦٩نيوزيلندا على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

تتقيـد    مل، فإن نيوزيلنـدا ١٦ ركةالورقة املشت"/تكلّم عن القضاء"وحسب منظمة     -٢١
 من اتفاقية مناهضة التعذيب املتمثل يف أن ألي شخص يتعـرض  ١٤بالشرط الوارد يف املادة     

النتهاك حق من حقوق اإلنسان حق واجب اإلعمال يف احلصول على تعويض، وأوصـت              
  .)٢٨(املنظمة بأن تعيد نيوزيلندا النظر يف هذا التحفظ

 بأن تسحب نيوزيلندا حتفظاهتا     ١٨ الورقة املشتركة /نيوزيلنداوأوصى جملس نقابات      -٢٢
 من العهـد  ٨ من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية وعلى املادة        ٢٢على املادة   

أوصاها بالتماس مساعدة     كما )٢٩(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
 بـشأن احلريـة   ٨٧ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       منظمة العمل الدولية يف التصديق    

  .)٣٠(النقابية ومحاية حق التنظيم
 بتحديد الـسن الـدنيا      ١٠ الورقة املشتركة /وأوصى مشروع املساواة أمام القضاء      -٢٣

للعمل بالنسبة لألطفال حىت يتسىن بذلك التصديق على اتفاقيـة منظمـة العمـل الدوليـة              
. )٣١( من اتفاقيـة حقـوق الطفـل    ٣٢حب التحفظ على املادة     أوصى بس   كما ،١٣٨ رقم

 بـسحب   ١ الورقة املـشتركة  /Aotearoaوأوصت منظمة العمل من أجل الطفولة والشباب        
التحفظ على اتفاقية حقوق الطفل فوراً حىت يتسىن توفري الرعاية الصحية لألطفال املقـيمني              

  .)٣٢(وغري املقيمني على قدم املساواة
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  لدستوري والتشريعياإلطار ا  -٢  
 بتغيري قانون شرعة احلقـوق لكـي        ٢٥ الورقة املشتركة "/نستطيع"أوصت منظمة     -٢٤

لكل شخص احلق يف أالّ     "؛ وإن   "مجيع الناس سواسية أمام القانون    "يدَرج فيه املبدأ القائل إن      
وأوصت مؤسسة حقـوق    . )٣٣("تنتزع احلكومة منه أمالكه اخلاصة إالّ مقابل تعويض كامل        

 بتعديل قانون شرعة احلقوق من أجل منح احلـق          ١٤ الورقة املشتركة / نيوزيلندا -نسان  اإل
الصريح يف سبيل انتصاف من انتهاك قانون شرعة احلقوق ذاك؛ وبتكريس قـانون شـرعة               

  .)٣٤(احلقوق بصفته يعلو على القوانني العادية
تماعية والثقافيـة يف    وأوصت منظمة العفو الدولية بإدراج احلقوق االقتصادية واالج         -٢٥

وأوصت مجعية القانون النيوزيلندية أيضاً بـإدراج مركـز تلـك           . )٣٥(قانون شرعة احلقوق  
  .)٣٦(احلقوق يف استعراض الترتيبات الدستورية

وبينما أقرت احلكومة تشكيل فريق االستعراض اخلـاص هبـا للنظـر يف املـسائل                 -٢٦
" املعاهدة"أن النسخة املاورية من     ) الرونانعا(اوا  يت رار   أو يت رونانغا الدستورية، أبرزت منظمة    

)Te Triti o Waitangi ( اليت أبقت على السلطة املطلقة للماوري)tino rangatiratanga(  ولـيس ،
النسخة اإلنكليزية منها، هي اليت ينبغي أن تعلو على غريها يف أي من تلـك االستعراضـات                 

رسيخ أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز        وأوصت الرونانغا أيضاً بت   . )٣٧(الدستورية
  .)٣٨(العنصري وإعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية ومحايتها يف الدستور

وباإلشارة إىل التشريعات اليت سّنها الربملان على الرغم من تقرير سليب قّدمه املدعي               -٢٧
، قالت مجعية القانون    )٣٩()درج يف التذييل باء   م( من قانون شرعة احلقوق      ٧العام بشأن املادة    

تفي بالتزامات نيوزيلندا يف جمال   الالنيوزيلندية إنه ينبغي أن تعاد دراسة التدابري التشريعية اليت      
وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي أن ُتعاد دراسة أربعة مشاريع قوانني بغيـة            . )٤٠(حقوق اإلنسان 

  املعايري الدولية حلقوق اإلنسان وينبغي عدم إقرارها إذا        مواءمتها مع قانون شرعة احلقوق ومع     
وقّدمت منظمة العفو الدولية توصـيات يف       . )٤١()مدرج يف التذييل جيم   (اعُتربت متنافية    ما

  .)٤٢(ذات املوضوع

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  
 بزيـادة التمويـل     ١٩ الورقة املشتركة /وطنية يف نيوزيلندا  أوصت اآلليات الوقائية ال     -٢٨

  . )٤٣(لكي يغطي نفقات األعمال املتعلقة بالربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب
-IMM(وأوصت آلية الرصد املستقلة املعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة             -٢٩

CRPD/JS15 (     يلندا جمموعات بيانات قابلة للمقارنـة      بأن تضع مصلحة اإلحصاءات يف نيوز
 تتعلق بالتحصيل الدراسي وباملشاركة يف القوة العاملـة         ٢٠١٤ديسمرب  /حبلول كانون األول  

  .)٤٤(وبالعيش املستقل وباالندماج يف اجملتمع احمللي



A/HRC/WG.6/18/NZL/3 

7 GE.13-18342 

 بإشراك الربملان   ١٤ الورقة املشتركة /وأوصت مؤسسة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا       -٣٠
ني مفوض حقوق اإلنسان، وقد تتمثل إحدى الصيغ املمكنة لذلك يف إناطة هذه            يف عملية تعي  

  .)٤٥(املسؤولية بلجنة برملانية مصغرة ُتعىن حبقوق اإلنسان
 بالبـدء   ٢٤ الورقة املشتركة /وأوصت جمموعة رصد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل         -٣١

 بدالً من ذلك، على تنفيـذ بنـد يتعلـق           يف العمل على تنفيذ عملية تقييم األثر على الطفل أو،         
  .)٤٦(باملصاحل الفضلى يأمر صراحةً مبراعاة أثر عمليات صنع القرار على األطفال املعنيني هبا

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  
 أثناء الزيارة اليت أجرهتا اللجنة الفرعية لألمم املتحدة املعنية مبنع التعذيب لنيوزيلندا يف  -٣٢
 احلكومة على ١٩ الورقة املشتركة/، شجعت اآلليات الوقائية الوطنية يف نيوزيلندا      ٢٠١٣ عام

  . )٤٧(نشر التقرير وعلى وضع جدول زمين لتنفيذ توصياته

 الـدويل   تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان مع مراعاة القـانون           -جيم  
  اإلنساين الواجب التطبيق

  تمييزاملساواة وعدم ال  -١  
حسب ائتالف املنظمات غري احلكومية يف نيوزيلندا بشأن اتفاقية القضاء على مجيع              -٣٣

، دخلت حقوق املرأة واملساواة بني اجلنـسني يف   ٦ الورقة املشتركة /أشكال التمييز ضد املرأة   
 ٦ الورقـة املـشتركة   /وحث التحـالف  . )٤٨(حالة شلل بل إهنا تراجعت يف بعض احلاالت       

ى وضع خطة عمل مبشاركة اجملتمع املدين تتوخى أهدافاً حقيقية وأوجه مساءلة            نيوزيلندا عل 
ويتعني أن تستهدف اخلطة العنف ضد املرأة وعدم املساواة يف األجر ووضع النساء من              . قوية

املاوري ونساء منطقة احمليط اهلادئ وأمهية اإلصالح املتعلق بالرفاه والعمالة بالنـسبة حليـاة              
وباإلضافة إىل ذلك،   . )٤٩( ومن الواجب أيضاً معاجلة وضع النساء املعاقات       .النساء وأسرهن 

 شواغل بشأن   ٢١ الورقة املشتركة /أثارت منظمة رصد حالة نساء احمليط اهلادئ يف نيوزيلندا        
  .)٥٠(صحة املسنات ورفاههن

ـ                 -٣٤ ذ وقال معهد يت ريو ُتوا التعليمي إن الفارق يف األجور بني اجلنسني هو األكرب من
 باستمرار وجود   ٦ الورقة املشتركة /وأفاد ائتالف املنظمات غري احلكومية    . )٥١(عشر سنوات 

وأوصـى  . )٥٢(فوارق بني النساء والرجال يف املناصب اإلدارية يف مجيع القطاعات الصناعية          
 باختاذ تدابري وتطوير مؤشرات لتحقيق اإلنصاف       ١٨ الورقة املشتركة /احتاد نقابات نيوزيلندا  

جور، وبإرساء عملية لتنفيذ املساواة والتكافؤ يف األجور لصاحل العامالت يف قطاعات            يف األ 
  .)٥٣(رعاية املسنني واإلعاقة والتعليم اخلاص
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وأوصت شبكة حقوق اإلنسان كرييكرييُرَوا بأن جتمع الشرطة إحصاءات عن عدد             -٣٥
  .)٥٤(اجلرائم ذات الدوافع العنصرية

قلية يف نيوزيلندا أن عدد األفراد من شعب املـاوري يف           وأبرزت مؤسسة الصحة الع     -٣٦
أن املستوى املعيشي     كما إحصائيات املرض العقلي يفوق عدد األفراد من الشعوب األخرى،        

لذلك الشعب أكثر رداءة ومعدالت البطالة فيه أعلى وحتصيله الدراسي أدىن وكذلك احلال             
. )٥٥(ن أحواله الصحية أردأ من أحوال غريه      بالنسبة ملركزه االجتماعي واالقتصادي ومن مث فإ      

والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً أن جملس حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا أشار إىل االحنياز              
. )٥٦(بوصفه عامالً يساهم يف وجود أشكال عدم املساواة تلك        ) أي التمييز اهليكلي  (املؤسسي  

التحقيق يف حمـدِّدات رفـاه      لطفل إىل   وأشارت جمموعة رصد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق ا       
  والـذي  ٢٠١٢  عـام  الذي أجرته اللجنة املصغرة املعنية بشؤون املاوري يف       أطفال املاوري   

  .)٥٧(يعلَن عن نتائجه بعد مل
، )OMEPAotearoaNZ(وحسب املنظمة العاملية من أجل التعليم يف الطفولة املبكرة            -٣٧

 السجن من أشد اجملموعات هتميشاً وأقلها ظهوراً يف         فإن األطفال الذين يوجد أحد آبائهم يف      
وأشارت مجعية التمثيل الدولية أيـضاً إىل أن االعتـداء والظلـم            . )٥٨(السياسة االجتماعية 

وأوصت املنظمة العاملية من أجـل      . )٥٩(بدرجاهتما خيلّفان أثراً كبرياً ينتقل من جيل إىل آخر        
يف وضع السياسات من اخلربة واألدلة املـستقاة مـن          التعليم يف الطفولة املبكرة باالستفادة      

  . )٦٠(األحباث احمللية اليت تتناول أطفال السجناء

   يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد  -٢  
 بـأن عـدد     ١٤ الورقـة املـشتركة   /أفادت مؤسسة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا       -٣٨

ريهم يف إحصائيات اسـتخدام     األشخاص الذين يعانون من مرض عقلي يفوق بكثري عدد غ         
  .)٦١(الشرطة للصواعق الكهربائية واألسلحة النارية

 بـأن الـسلطة   ١٩ الورقة املـشتركة /وأفادت اآلليات الوقائية الوطنية يف نيوزيلندا      -٣٩
املستقلة املعنية بسلوك الشرطة قد أجرت استعراضاً حلاالت الوفاة أثنـاء االحتجـاز لـدى           

ي املشروبات الكحولية واملخدرات ومشاكل الصحة العقلية علـى         الشرطة، فبّينت أثر تعاط   
األشخاص الذين يوجدون رهن االحتجاز لدى الشرطة بوصف ذلك مـن اجملـاالت الـيت      

وينبغي للحكومة أن تواصل اختاذ تدابري من أجل حتـسني الرعايـة            . )٦٢(تستلزم االهتمام هبا  
حتجاز، وأن تواصل متويـل اآلليـات       والعالج اخلاصني بالصحة العقلية لألشخاص رهن اال      

  .)٦٣(الوقائية الوطنية حىت حتتفظ باخلربة الطبية والنفسية الكافية واملالئمة
ملنظمات املعنية بامليل اجلنسي واهلويـة اجلنـسانية        بني ا وأوصى ائتالف آووتياروا      -٤٠

 السياسة  بتحديثمن أجل االستعراض الدوري الشامل      وحباملي صفات اجلنسني يف نيوزيلندا      
املتبعة يف قسم إصالح السجناء إزاء حاملي صفات اجلنس اآلخر لكي تراعـي املمارسـات           
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الفضلى الدولية يف هذا الشأن وذلك ألن القلق يساورها من أن نزالء السجون من حـاملي                
  .)٦٤(أو لالعتداء اجلنسي/صفات اجلنس اآلخر معرضون بوجه خاص لإليذاء و

السجناء يف السجون اخلاصة، أوصت مؤسسة حقوق اإلنسان يف وفيما يتعلق مبعاملة   -٤١
 بأن جتري اآلليات الوقائية الوطنية عمليات تفتيش للـسجون          ١٤ الورقة املشتركة /نيوزيلندا
  .)٦٥(التعاقدية

 جبعل مجيـع    ٨ الورقة املشتركة /وأوصى الفريق العامل املعين بالعنف املرتيل واإلعاقة        -٤٢
تسمح بتعقيم النساء واألطفال املعاقني رغماً عنهم متماشية مع االلتزامات          القوانني احمللية اليت    

  .)٦٦(الدولية
 أنـه طـرأ     ٦ الورقة املشتركة /والحظ ائتالف املنظمات غري احلكومية يف نيوزيلندا        -٤٣

جلنـة غلـني    (تطور إجيايب يتمثل يف مبادرة أحد األفراد من اخلواص إىل متويل جلنة حتقيـق               
وقالت منظمة رصـد أحـوال نـساء احملـيط          . )٦٧(شاكل العنف األسري  يف م ) للتحقيق
  إن عدد األفراد من املاوري الذين يرتكبون العنـف األسـري           ٢١ الورقة املشتركة /اهلادئ

وقال جملـس اخلـدمات االجتماعيـة       . )٦٨(يقعون ضحايا له أكثر بكثري من عدد غريهم        أو
 لـق باألطفـال الـضعفاء، الـذي ُنـشر يف        املسيحية يف نيوزيلندا أن الكتاب األبيض املتع      

 مبعناه الضيق من أجل خفـض معـدل         هدف حتسني اخلدمة العامة   ، ركّز على    ٢٠١٢ عام
 مبـادرة   ٢٧ركّز على     كما ٢٠١٧  عام  يف املائة حبلول   ٥االعتداءات على األطفال بنسبة     
 .)٦٩(تيجـة توخيـاً هلـذه الن  ) خطة العمل املتعلقة بالطفل(سياسية أخذت احلكومة بزمامها     

 وجمموعة رصد اتفاقية األمـم املتحـدة حلقـوق          )٧٠(حني رحبت منظمة العفو الدولية     ويف
 هبذه اخلطوات، فإن القلق ظل يساورمها ألن موضوع التركيز          )٧١(٢٤ الورقة املشتركة /الطفل

يتناول العالقة بني إيذاء األطفال وعوامل تساهم فيه من قبيـل العنـف     وملكان بالغ الضيق 
  .)٧٢(رتيل والفقرامل

 احلكومة على   ٧ الورقة املشتركة /وحث االئتالف من أجل سالمة النساء واألطفال        -٤٤
وضع خطة تنفيٍذ استراتيجية شاملة بالتعاون مع القطاعات املعنية بالعنف املـرتيل واجلنـسي        

وينبغي للحكومة أن تتـشاور مـع شـعب         . )٧٣(وباالستناد إىل املمارسات الفضلى الدولية    
  .)٧٤(اوري حىت يدلون برأيهم يف صياغة هذه السياساتامل

الورقة /والحظت آلية الرصد املستقلة املعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٤٥
 أن احلكومة قد شرعت يف استقصاء آخر يتناول املعاملة اليت يتلقاها األشخاص             ١٥ املشتركة

وصى الفريق العامل املعـين بـالعنف املـرتيل         وأ. )٧٥(املعاقون املقيمون يف مؤسسات الرعاية    
وهي ( بأن توفر نيوزيلندا خدمة اإلصغاء واملساعدة حماطة بالسرية ٨ الورقة املشتركة/واإلعاقة
ملساندة مجيع من تعرض لالعتداء     ) ١٩٩٢  عام تكن متاحة إالّ حلاالت اإليذاء قبل       مل خدمة

صت مجعية األشخاص املعاقني بـأن      وأو. )٧٦(توفره وزارة الصحة من خدمات      ما عن طريق 
تكفل الدولة، من خالل إنشاء وزارة خاصة بأنواع اإلعاقة ووضع قانون لإلعاقة، احلمايـة              
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وجاء يف  . )٧٧(أثناء اإلقامة يف دور الرعاية      أو جلميع األشخاص املعاقني سواء يف اجملال اخلاص      
 أنـه يـتعني علـى       ٨ قة املشتركة الور/مشاركة الفريق العامل املعين بالعنف املرتيل واإلعاقة      

نيوزيلندا التشاور مع األشخاص املعاقني من أجل صياغة تشريعات تتناول جرائم الكراهيـة             
  .)٧٨(بسبب اإلعاقة

 إىل ضرورة   ٢١ الورقة املشتركة /وأشارت منظمة رصد نساء احمليط اهلادئ نيوزيلندا        -٤٦
، علماً بأن الفريق العامل املعين بـالعنف        )٧٩(إعطاء األولوية إليواء النساء الفاّرات من العنف      

 يوصي بتيسري احلصول على السكن احلكومي لألشخاص        ٨ الورقة املشتركة /املرتيل واإلعاقة 
  .)٨٠(املعاقني اهلاربني من اإليذاء

 بأن إساءة   ٢١ الورقة املشتركة / نيوزيلندا -وأفادت منظمة رصد نساء احمليط اهلادئ         -٤٧
تفتأ حتظى بـاعتراف متزايـد        ال  الزواج القسري والزواج املبكر    استخدام املهور وحاالت  
  .)٨٢(توصياتوالورقة  وقد قدمت املنظمة )٨١(بوصفها مشاكل خطرية

 بـأن   ٢١ الورقة املـشتركة  / نيوزيلندا -وأوصت منظمة رصد نساء احمليط اهلادئ         -٤٨
يف اتفاقيـات األمـم     تعتمد نيوزيلندا تعريفاً واضحاً لالجتار يتوافق مع التعريـف الـوارد            

وأوصت منظمة االستنفار ألجل الطفل من أجل إهناء بغاء األطفال واسـتغالل            . )٨٣(املتحدة
 نيوزيلندا بـأن تعـزز نيوزيلنـدا      -األطفال يف املواد اإلباحية واالجتار هبم ألغراض جنسية         

ـ          ن نطـاق   سياساهتا وممارساهتا ملكافحة االستغالل اجلنسي للفتيات املهاجرات ولإلبالغ ع
  .)٨٤(االستغالل واإليذاء اجلنسيني اللذين يتعرض هلما األطفال يف نيوزيلندا

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
 التشريعية الـيت    أعربت مجعية القانون النيوزيلندية عن قلقها من أن عدداً من التدابري            -٤٩

وأثـارت مجعيـة    . )٨٥()فانظر التذييل أل  ( ختالف يف األساس سيادة القانون       اتُّخذت مؤخراً 
األطفال الكسيحني للعمل من أجل اإلعاقة العديد من الشواغل بشأن مشروع تعديل قانون             

 والذي حظر على حمكمـة اسـتعراض        ٢٠١٣مايو  / أيار ١٦الصحة واإلعاقة الذي أُقر يف      
فاع وأفاد احتاد الد  . )٨٦(على احملاكم االستماع إىل الشكاوى      أو حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا   

  نيوزيلندا بوجود شواغل بشأن قانون التعديل املتعلق بالضمان االجتماعي         -عن املستفيدين   
وأوصت مجعية القانون   . )٨٧()فئات االستفادة وتركيز العمل   (سبق    مبا  ذات صلة  ٢٠١٣ لعام

الّ النيوزيلندية بأن تؤكد نيوزيلندا التزامها مببدأ عدم جتريد احملاكم من اختصاص إعادة النظر إ             
  .)٨٨(يف ظروف استثنائية حقاً

 إن عدد املـاوري يف      ١٩ الورقة املشتركة /وقالت اآللية الوقائية الوطنية يف نيوزيلندا       -٥٠
يـزال ميثّـل مـشكلة        وال يزال يفوق عدد غريهـم      ال مجيع درجات نظام العدالة اجلنائية    

  .ققت بعض النتائج، على الرغم من مالحظتها أن بعض املبادرات األخرية قد ح)٨٩(مستمرة



A/HRC/WG.6/18/NZL/3 

11 GE.13-18342 

، اإلقـرار   ٢٠١١  عـام  وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وزارة العدل رفضت، يف          -٥١
وأوصـت اآلليـة الوقائيـة الوطنيـة يف         . )٩٠(بوجود أي حتيز مؤسسي ممكن والتصدي له      

 بوضع استراتيجيات لتحديد أوجه التمييز اهليكلي والتصدي له         ١٩ الورقة املشتركة /نيوزيلندا
 بتنفيذ سياسات ١٦ الورقة املشتركة"/تكلم عن القضاء"وأوصت منظمة . )٩١(م العدالةيف نظا

 لتعيني املزيد من القضاة املاوري واملضي يف تشجيع املاوري على ولـوج املهـن القانونيـة               
يتعلـق    فيمـا  تشجيع وتأييد املمارسات اليت أُعيد النظر فيهـا         ويف ؛)٩٢(ودعمهم يف ذلك  

وأوصت . )٩٣(يف السجون من أجل ضمان امتثاهلا ملعايري األمم املتحدة        باألمهات ومواليدهن   
 بأن تنشئ نيوزيلنـدا خدمـة عـالج         ٢٣ الورقة املشتركة "/احلديث عن املشاكل  "منظمة  

  .)٩٤(صعوبات النطق داخل نظام العدالة
 إىل أنـه مت تغـيري       ٢٣ الورقة املـشتركة  "/احلديث عن املشاكل  "وأشارت منظمة     -٥٢

 حىت تتسىن مقاضاة األطفال الذين تبلـغ        ٢٠١٠  عام  املتعلقة بقضاء األحداث يف    التشريعات
وأوصـت  . )٩٥( سنة يف حماكم أحداث عوض حماكم شؤون األسرة        ١٣ سنة و  ١٢أعمارهم  

 برفع سن املسؤولة اجلنائيـة      )٩٦(١الورقة املشتركة /منظمة العمل من أجل الطفولة والشباب     
ألغراض نظام قضاء األحداث على أنـه أي        " ص اليافع الشخ" سنة؛ وبإعادة تعريف     ١٢ إىل

أوصت باالستثمار يف إنشاء مرافق احتجاز مناسبة لألطفـال       كما )٩٧(١٨شخص دون سن    
  .)٩٨(مع أشخاص بالغني  أوُيضطر إىل احتجازهم لدى الشرطة  الواليافعني حىت

  احلق يف اخلصوصية واحلياة األسرية  -٤  
قانون  باستعراض   ١٤ الورقة املشتركة / يف نيوزيلندا  أوصت مؤسسة حقوق اإلنسان     -٥٣

 ١٧بغية ضمان تقيده بقانون شرعة احلقوق وباملادة         ٢٠١٢  عام التفتيش واملراقبة الصادر يف   
وأعربت مؤسسة حقوق اإلنسان يف     . )٩٩(من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

مشروع القانون املتعلق مبكتب أمن املراسالت ن  عن قلقها من أ١٤ الورقة املشتركة/نيوزيلندا
 سينتهك حق النيوزيلنـديني يف اخلـصوصية       ٢٠١٣  لعام احلكومية والتشريعات ذات الصلة   

  .)١٠٠(عدم اخلضوع للمراقبة غري املرغوب فيها ويف
وأوصى صندوق ديْنغوول لدعم الطفل واألسرة باستعراض التـشريعات املتعلقـة             -٥٤

يف ذلك رفع سن اإلبـراء مـن الرعايـة      مبا  يف ضوء اتفاقية حقوق الطفل     بالرعاية واحلماية 
 سنة؛ وبوضع تشريعات مفصلة من أجل توفري التخطيط والدعم يف املراحل االنتقالية             ١٨ إىل

  .)١٠١(جلميع الشباب الذين يتخلون عن الرعاية لالستقالل حبياهتم
ياروا بأن تعـدل احلكومـة      وأوصت منظمة العمل من أجل الطفولة والشباب آووت         -٥٥

مشروع إصالح إجراءات حمكمة شؤون األسرة لإلبقاء على تعيني حمامٍ للطفل يف مجيع قضايا         
حضانة الطفل ولألمر باالستماع إىل آراء األطفال والشباب وأخذها بعني االعتبار يف مجيـع            

  . )١٠٢(عمليات الوساطة اإلجبارية اليت تسبق اللجوء إىل احملاكم



A/HRC/WG.6/18/NZL/3 

GE.13-18342 12 

 باسـتعراض   ٣ الورقة املشتركة /صت مدرسة فنون احلكم ألستراليا ونيوزيلندا     وأو  -٥٦
 بغرض جعله يعّبر عن التنوع املشروع الذي ميّيز ترتيبات األسـرة            ١٩٥٥  لعام قانون التبين 

  .)١٠٣(والقيام بواجبات األبوة واألمومة

يف احليـاة العامـة   حرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي، واحلق يف املشاركة       -٥  
  والسياسية

قانون إدارة   بإلغاء   ١٤ الورقة املشتركة /أوصت مؤسسة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا       -٥٧
 الذي حيد من حق النيوزيلنديني      )التراخيص واألراضي اململوكة للتاج   (املعادن اململوكة للتاج    

  .)١٠٤(يف االحتجاج يف عرض البحر
قـانون التعـايف مـن       بأن   ١١ الورقة املشتركة /لوأفادت منظمة قياس وقع الزالز      -٥٨

 املنشئ هليئة كانتربري للزالزل، ميس بشكل       ٢٠١١  لعام الطوارئ يف منطقة كرايستشورتش   
 بـأن   ١١ الورقة املشتركة /وأوصت منظمة قياس وقع الزالزل    . )١٠٥(خطري احلقوق السياسية  

؛ )١٠٦(اخل هيئة كانتربري للـزالزل    تشرك نيوزيلندا املنتَخبني احملليني يف عملية صنع القرار د        
وبأن تتبع سبالً جلعل اجملتمع احمللي يشارك يف عملية صنع القرار يف منطقة كرايستـشورتش               

  .)١٠٧(الكربى
تعديل قانون   بأن   ١٩ الورقة املشتركة /والحظت اآللية الوقائية الوطنية يف نيوزيلندا       -٥٩

 حيرم بالفعل مجيع السجناء احملكوم      ٢٠١٠ ام لع )استبعاد السجناء احملكوم عليهم   (االنتخابات  
 بأن تلتزم   ١٩ الورقة املشتركة /وأوصت اآللية الوقائية الوطنية   . )١٠٨(عليهم من حق التصويت   

احلكومة باستعراض مجيع التشريعات املتعلقة باحملتجزين لضمان امتثاهلا الكامل لاللتزامـات           
   .)١٠٩(الدولية اليت قطعتها نيوزيلندا على نفسها

  التمتع بشروط عمل عادلة ومواتية  ويفاحلق يف العمل  -٦  
القانون املعـدل لقـانون     ، فإن   ١٨ الورقة املشتركة /حسب جملس نقابات نيوزيلندا     -٦٠

ينتهك اتفاقية منظمـة العمـل الدوليـة         ٢٠١٠  لعام )أعمال إنتاج األفالم  (عالقات العمل   
أخرى مقترحة رجعيةٌ على حنـو مـشابه        وتفيد تقارير بأن تعديالت قانونية      . )١١٠(٩٨ رقم

الورقـة  /وأوصى جملس نقابات نيوزلندا   . وتشكل اعتداًء آخر على حقوق التفاوض اجلماعية      
 بأن تلتمس احلكومة النصح من منظمة العمل الدولية بـشأن مـدى قانونيـة            ١٨ املشتركة

  .)١١١( للتشريعات اليت تنظم عالقات العمل٢٠١٣  عامالتعديالت املقترحة يف
برنامج  بأن ينفَّذ بشكل كامل      ١٨ الورقة املشتركة /وأوصى جملس نقابات نيوزيلندا     -٦١

 وبإجراء حتقيق مستقل يف     )١١٢(فرقة العمل املستقلة املعنية بالصحة والسالمة يف مكان العمل        
  . )١١٣(يتعلق بالصحة والسالمة يف قطاع احلراجة  فيمااملمارسات املتبعة
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جملس الطفولة والشباب إنه يتعني على      / فرع نيوزيلندا  - الطفولة   وقالت منظمة إنقاذ    -٦٢
نيوزيلندا أن توفر مزيداً من فرص العمل للبالغني وللشباب وأن تلغي التمييز القـائم علـى                

 بإبطال التعـديالت    ١٨ الورقة املشتركة /وأوصى جملس نقابات نيوزيلندا   . )١١٤(أساس السن 
 ألهنا تنتهك اتفاقية منظمة العمل      احلد األدىن لألجور  قانون   على   ٢٠١٣  عام اليت أجريت يف  

  .)١١٥(١١١الدولية رقم 
 بـأن بعـض     ٨ الورقة املشتركة /وأفاد الفريق العامل املعين بالعنف املرتيل واإلعاقة        -٦٣

 وأوصى بإهناء العمل    )١١٦(األشخاص املعاقني يتقاضون أجراً يقل عن ربع احلد األدىن لألجور         
  .)١١٧(ملتعلق باحلد األدىن لألجوربتراخيص اإلعفاء ا

 لضمان قانون اإلجازة األبوية املدفوعة األجر وأوصى جملس نقابات نيوزيلندا بتعديل        -٦٤
 ٢٦ إىل   ١٤أهلية العمال املومسيني واملؤقتني للحصول عليها وبـدعم متديـد مـدهتا مـن               

  .)١١٨(أسبوعاً

  مستوى معيشة الئق  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -٧  
 أعلى مستوى من تفـاوت      ٢٠١١  عام الحظت منظمة العفو الدولية أنه ُسجل يف        -٦٥

وأشـار جملـس اخلـدمات      . )١١٩(الدخل على الصعيد الوطين يف صفوف عامة الـسكان        
االجتماعية املسيحية يف نيوزيلندا إىل تقرير اجملموعـة األوروآسـيوية الـذي جـاء فيـه                

من أطفال منطقـة      أو  من أطفال املاوري    طفل يعيشون يف الفقر، معظمهم     ٢٧٠ ٠٠٠ أن
وأّيد فرع اليونيسيف يف نيوزيلندا التوصـية الـيت         . )١٢٠(الباسيفيكا واألطفال ذوي اإلعاقة   

قدمتها منظمة العمل من أجل الطفولة والشباب آووتوتياروا بأن تقبل احلكومة وتنفذ علـى              
  .)١٢١(الفور التوصيات الواردة يف تقرير اجملموعة األوروآسيوية

 إدراج  ٢٤ الورقة املشتركة /والحظ فريق رصد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل         -٦٦
األمر الذي يعتربه احتاد املـستفيدين      (قانونية بالنسبة لآلباء املستفيدين     " التزامات اجتماعية "

 متـدرج   ، ُتقرن بنظام عقوبات   ) ُمعزِّزاً لألفكار النمطية السلبية    ٥ الورقة املشتركة /املتكافلني
يف ذلك خفض مبلغ االستحقاق بنـسبة قـد           مبا بغية التصدي لعدم الوفاء هبذه االلتزامات،     

وأشارت جمموعة العمل ملكافحة فقر األطفـال إىل   . )١٢٢( يف املائة يف بعض احلاالت     ٥٠ تبلغ
 طفل حمرومني من االستحقاقات املرتبطة ٢٢٧ ٠٠٠  لالصعوبة القانونية اليت تواجهها بالنسبة      
  .)١٢٣(بالطفل وذلك بسبب مركز عمل آبائهم

) وهي منظمة تساند َمن جتاوزوا مخسني سنة من العمر        (وأوصى احتاد القوة الرمادية       -٦٧
بأن تضع نيوزيلندا استراتيجية وخطط عمل بغية عكس اجتاه امليول احلالية يف االفتقـار إىل               

يف سياسة الطاقة اليت تتبعهـا      وقود التدفئة وكذلك لتضمني خدمات الطاقة بأسعار معقولة         
  .)١٢٤(نيوزيلندا كأحد أهدافها
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وقال جملس اخلدمات االجتماعية املسيحية يف نيوزيلندا إنه مت حتديـد االفتقـار إىل                -٦٨
. )١٢٥(العرض الكايف من املساكن بأسعار معقولة بوصفه مشكلة اجتماعية واقتصادية كـبرية           

 إىل تنامي القلق إزاء عدد املستأجرين ١١ املشتركةالورقة /وأشارت منظمة قياس وقع الزالزل   
وأوصى جملس اخلدمات االجتماعية    . )١٢٦(الذين يعيشون يف مساكن دون املستوى املطلوب      

املسيحية احلكومة بأن تلتزم خبطة عمل خاصة بالسكن تضمن ضخ استثمار إضايف كـبري يف               
أوصاها باختبار    كما ؛)١٢٧(توسطتوفري مساكن بأسعار معقولة لذوي الدخل املنخفض إىل امل        

  .)١٢٨( كان شكل إجيار املساكنصالحية املساكن للسكن أياً
الورقة "/نستطيع" ومنظمة   )١٢٩(٢٢ الورقة املشتركة /وقدمت منظمة مشردي الزلزال     -٦٩

 إفادة عن الوقع الـذي      )١٣١(١١ الورقة املشتركة /، ومنظمة قياس وقع الزالزل    )١٣٠(املشتركة
 علـى حقـوق   ٢٠١١ و٢٠١٠  عامالن القويان اللذان هّزا منطقة كانتربري يف خلّفه الزلزا 

وحسب منظمة قيـاس  . اإلنسان مع اإلشارة بصورة خاصة إىل حالة املنطقة احلمراء السكنية  
 مـسكن تقريبـاً يف منطقـة    ١٩٠ ٠٠٠ يف املائة مـن    ٩١وقع الزالزل اليت بّينت أن حنو       

وأوصـت مجعيـة مـشردي      . )١٣٢(الزلكرايستشورتش الكربى قد تضررت مـن الـز       
بقـانون  يتعلق    فيما  بأن تكف احلكومة عن ممارسة صالحياهتا      ٢٢ الورقة املشتركة /الزلزال

 القاضي بتملك الدولة قسراً أمالكاً خاصة يف املنطقة         ٢٠١١  لعام التعايف من زلزال كانتربري   
 نطقة احلمـراء الـسكنية؛    احلمراء السكنية؛ وأوصت مبواصلة توفري اخلدمات األساسية يف امل        

أوصت بدفع تعويضات يف وقتها وعلى أساس عدم التمييز جلميع سكان املنطقة احلمراء              كما
 أيضاً بالوقع الكـبري     ١١ الورقة املشتركة /وأفادت منظمة قياس وقع الزالزل    . )١٣٣(السكنية

ق الذي ختلفه أفعال العديد من الشركات الناشطة يف منطقة كرايستشورتش علـى حقـو              
 بتشجيع الشركات علـى     ١١ الورقة املشتركة /وأوصت منظمة قياس وقع الزالزل    . اإلنسان

مبادئ االستثمار  التوقيع على مبادئ توجيهية خاصة بكل قطاع صناعي والتقيد هبا من قَبيل             
 مبادئ برنامج األمم املتحدة للبيئة مـن أجـل التـأمني املـستدام             و ٢٠٠٦  لعام املسؤول

  .)١٣٤(٢٠١٢ لعام
 بوضع اسـتراتيجيات بغيـة   ١١ الورقة املشتركة/وأوصت منظمة قياس وقع الزالل      -٧٠

  .)١٣٥(التصدي لظاهرة التشرد

  احلق يف الصحة  -٨  
أبرزت منظمة املمرضات يف نيوزيلندا االفتقار إىل بيانات أساسية بشأن القوة العامة              -٧١

ائج رديئة بالنسبة للقـوة     يؤدي إىل ضعف التخطيط وإىل نت       مما من املاوري يف جمال الصحة    
  .)١٣٦(العاملة ونتائج رديئة بالنسبة للماوري

وقدمت مؤسسة الصحة العقلية يف نيوزيلندا اقتراحات منها اسـتعراض وتعـديل              -٧٢
القانون املتعلق بالصحة العقلية بغية ضمان اعترافه بأن األشـخاص الـذين يعـانون مـن                
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درهتم على املوافقة على العالج؛ وبغية ضمان أن يفقدون بصورة تلقائية ق  الاضطرابات عقلية
يكون العالج بالصدمات الكهربائية باملوافقة املستنرية حقاً؛ وبغية زيادة التحقق من سـبب             
الفوارق يف إيداع أفراد من املاوري يف املستشفيات العقلية وإعطاء األولوية لتيسري اخلدمات             

  .)١٣٧( استجابتهااجملتمعية واألساسية وزيادة فعاليتها وحسن
قـانون  وأوصت مجعية إصالح قانون اإلجهاض يف نيوزيلندا حبذف اإلجهاض من             -٧٣

يتجزأ مـن خدمـة       ال أوصت باعتبار اإلجهاض جزءاً     كما ١٩٦١  عام اجلرائم الصادر يف  
 كـذلك   ٢ الورقة املشتركة /وأوصت منظمة أكاهاتا  . )١٣٨(الصحة اجلنسية واإلجنابية الشاملة   

كومة توجيهات إىل جلنة القانون لكي جتري استعراضاً كـامالً للتـشريعات            بأن تصدر احل  
قانون التعقيم واإلجهاض ومنع احلمل     املتعلقة باإلجهاض وإلزالة العوائق اإلدارية اليت وضعها        

  .)١٣٩(١٩٧٧  عامالصادر يف
يـستجيب    ال وأفادت منظمة اجلسر اجلنساين بأن نظـام الـصحة يف نيوزيلنـدا             -٧٤

وقّدمت املنظمة توصيات بإلغـاء     . )١٤٠(جات السكان ذوي اهلويات اجلنسانية املتنوعة     الحتيا
الشرط املتمثل يف اخلضوع إلجراءات طبية من أجل احلصول على االعتراف القانوين باهلوية             

وأوصى صندوق أوروياروا اخلاص حباملي صفات اجلنسني يف نيوزيلندا بأن          . )١٤١(اجلنسانية
جراءات اجلراحية على األطفال غري املؤهلني للموافقة عليها بأنفسهم والـيت           حيظر القانون اإل  

أوصى بضمان توفري سـبل       كما ؛)١٤٢(ترمي فقط إىل رفع االلتباس بشأن هويتهم اجلنسانية       
 بإعطـاء   ٣ الورقة املـشتركة  /وأوصت مدرسة فنون احلكم   . )١٤٣(االنتصاف واجلرب الفعالة  

ات بشأن نوع اجلنس واهلوية اجلنسانية واستفادة األشـخاص         األولوية إىل حتسني مجع البيان    
ذوي اهلويات اجلنسانية املتنوعة من اخلدمات الصحية وبشأن النتائج الـيت حتققهـا هـذه               

  .)١٤٤(اخلدمات

  احلق يف التعليم  -٩  
 إن  ٢٤ الورقـة املـشتركة   /قالت جمموعة رصد اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل         -٧٥

. )١٤٥(تنجح يف توفري التعليم يف الطفولة املبكرة باجملان وجلميـع األطفـال         مل ةالسياسة احلالي 
 وأبلغ املعهد التعليمي يف نيوزيلندا بوجود عوائق حتول دون توفري تعليم من نوعيـة جيـدة               

وقدمت املنظمة العاملية من أجل التعليم يف       . )١٤٦(إطار اجملتمعات احمللية يف الطفولة املبكرة      ويف
توصيات لضمان استفادة األطفال املعاقني وأُسرهم من ) OMEPAotearoaNZ(ة املبكرة الطفول

  .)١٤٧(التعليم يف الطفولة املبكرة باملساواة مع غريهم من األطفال
، فإن  ١ الورقة املشتركة /وحبسب منظمة العمل من أجل الطفولة والشباب آووتياروا         -٧٦

 سُينشئ فئة جديدة من املدارس املموَّلة من املـال          ٢٠١٢  لعام مشروع تعديل قانون التعليم   
 تكـون عرضـة للمـساءلة       لن ، غري أن هذه الفئة من املدارس      )كورا هوروا /شراكة(العام  
وأوصـى املعهـد    . )١٤٨(غري ذلك من السياسات     أو املناهج  أو يتعلق بسياسات الطرد   فيما
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حاضـن    عام ي متكّن نشوء نظام تعليم    التعليمي يف نيوزيلندا بأن تضمن نيوزيلندا التمويل ك       
للجميع ومن نوعية جيدة يعمل فيه مدرسون مؤهَّلون ومعتَمدون على النحو الواجب ويوفر             

أوصاها بتمكني األسر والعوائل املاورية مـن         كما للمجتمعات احمللية إمكانية الوصول إليه،    
  .)١٤٩(احلضور إىل هذه املرافق

الورقـة  /املعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     وأوصت آلية الرصد املستقلة       -٧٧
تنفيذ   ويف  بإنشاء حق واجب اإلعمال يف احلصول على التعليم احلاضن للجميع          ١٥ املشتركة

، بينما قّدمت مدرسـة فنـون       )١٥٠(برامج مدرسية تكافح االستئساد على األطفال املعاقني      
  .)١٥١(الهبا توصيات ذات صلة تتعلق بط٣ الورقة املشتركة/احلكم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
الورقـة  /الحظت آلية الرصد املستقلة املعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٧٨

 يف نيوزيلندا كان من    ٢٠١٣  لعام قانون تعديل الصحة العامة واإلعاقة     أن إقرار    ١٥ املشتركة
 ٨ الورقة املـشتركة  /رتيل واإلعاقة وأوصى الفريق العامل املعين بالعنف امل     . )١٥٢(دواعي القلق 

بأن تلغي نيوزيلندا ذلك القانون وبأن تشرع يف حوار بّناء مع جمتمع ذوي اإلعاقة من أجـل               
يدمي التمييز الـذي ينتـهك        ال إجياد حل ملسألة دفع أجور ملقدمي الرعاية األسرية على حنو         

 اإلعاقة عـاجزين عـن   الذي قد جيعل األشخاص ذوي  أوقانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا   
  .)١٥٣(التخلص من مقدمي الرعاية املتعسفني

  إن التعديل الـذي أُجـري يف       ١٧ الورقة املشتركة /وقالت املؤسسة الوطنية للصمّ     -٧٩
 قد رفع احلد األدىن احملدد قانوناً مـن نـسبة           قانون التعويض عن احلوادث    على   ٢٠١٠ عام

وقد أدت تلـك التغـيريات إىل       . )١٥٤( يف املائة  ٦ فقدان الصّم املطلوبة لتقدمي أي مطالبة إىل      
. )١٥٥(اخنفاض يف عدد املطالبات ونفقاهتا، األمر الذي ميكن أن يشكل نوعـاً مـن التمييـز           

 بوضـع إجـراء     ٥ الورقة املشتركة /وباإلضافة إىل ذلك، أوصى احتاد املستفيدين املتكافلني      
. )١٥٦(اعي ونظام التعويض عن احلوادث    إلدماج االستحقاقات الطبية املرتبطة بالضمان االجتم     

 إىل االبتكار يف استخدام التكنولوجيا من    ١٣ الورقة املشتركة /ودعت منظمة الصحة واإلعاقة   
ِقَبل اهليئات املعنية بالصحة واإلعاقة، عن طريق استخدام الرعاية اإللكترونيـة واخلـدمات             

 ١٧ الورقة املشتركة /الوطنية للصمّ واّدعت املؤسسة   . )١٥٧(الصحية عن ُبعد، على سبيل املثال     
توضع بعد أي تدابري سياساتية ملعاجلة مشكلة التدوين احلريف وتيسري الوصـول              مل أيضاً أنه 

  .)١٥٨(لفائدة الصّم وثقالء السمع
الورقة /وأوصت اآللية املستقلة للرصد املعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٨٠

زارة الصحة وتنفّذ خطة لتحسني صحة ورفاه األشـخاص          كذلك بأن تضع و    ١٥ املشتركة
  .)١٥٩(أو التعلُّمية/ذوي اإلعاقات العقلية



A/HRC/WG.6/18/NZL/3 

17 GE.13-18342 

الورقـة  /وأعربت آلية الرصد املستقلة املعنية باتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة           -٨١
 وتيسري احلـصول    )١٦٠( عن اعتقادها بأن تيسري الدخول إىل املباين والبيئة املبنية         ١٥ املشتركة

وأوصت منظمة قيـاس وقـع      . )١٦١(على املعلومات الرمسية أمران يستلزمان اهتماماً عاجالً      
إعادة  باغتنام مجيع الفرص من أجل حتسني البيئة املبنية أثناء فترة            ١١ الورقة املشتركة /الزالزل

  .)١٦٢( منطقة كرايستشورتشبناء

  السكان األصليون  -١١  
 أن إعالن نيوزيلندا خبـصوص      ٢٠ رقة املشتركة الو/أبرزت حركة السالم آووتياروا     -٨٢

، الذي ُيّدعى أنه    ٢٠١٠  عام تأييدها إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية يف        
مشروط، حيث إن التزامها به سيحدَّد من خالل إطاري العمل القـانوين والدسـتوري يف               

منها أن املاوري هم الـسكان      ودعت منظمة رونانغا إىل اعتراف الدستور بأمور        . )١٦٣(البلد
يتفق مع إعالن األمم املتحـدة        مبا دعت إىل متكني املاوري من تقرير مصريهم        كما األولون؛

  .)١٦٤(بشأن حقوق الشعوب األصلية
قانون ، يف معرض إفادهتا عن      ٢٠ الورقة املشتركة /وأوصت حركة السالم آووتياروا     -٨٣

 الذي ينطوي على شروط حمددة يف معاهدة        ١٩٨٦  لعام الشركات اململوكة للدولة الصادر   
، بوقف بيع شركات الطاقة اململوكة للدولة حىت يتم التوصل إىل اتفـاق مـع               )١٦٥(وايتانغي

  .)١٦٦(شعيب هابو وإيوي بشأن كيفية محاية حقوقهم ومصاحلهم بشكل كامل
 وأوصت منظمة رانونغا بأن تتشاور احلكومة مع شعب املاوري املعين من خـالل               -٨٤

املؤسسات اليت متثله بغية احلصول على موافقة املاوري احلرة واملسبقة واملستنرية عند وضـع              
  .)١٦٧(إدارية قد متسهم وقبل اعتمادها وتنفيذها  أوتدابري سياسية

، يتمثل أحد األحكام التقييدية ٢٠ الورقة املشتركة/وحسب حركة السالم آووتياروا     -٨٥
يف اختبـار    ٢٠١١  لعـام  )تاكوتـاي موانـا   (رية والساحلية   قانون املنطقة البح  الواردة يف   

 حيث  - ١٨٤٠  عام للمناطق الواقعة يف بداية الشاطئ منذ     " االستخدام واحليازة احلصريني  "
مصادرهتا بصورة غري قانونية، ويشكّل هـذا الـنص           أو مت االستيالء على العديد من املناطق     

  . )١٦٨(من تلك األفعالالقانوين ظلماً مزدوجاً بالنسبة ملن تضّرروا 
يتعلـق    فيما وأُثري عدد من الشواغل املستمرة بشأن حتديد اجملموعة املطاِلبة املكلَّفة           -٨٦

يف ذلك هيئـة تـسوية مطالبـات          مبا بكل من املطالبات احلالية وتلك اليت سبق أن ُسويت        
ويات يتـراوح   وأفادت منظمة رونينغا بأن متوسط قيمة التس      . )١٦٩(رواوايبو إيوي يت تريييت   

وأوصى صندوق االئتمان إنغايت هواريري كي      . )١٧٠( يف املائة من القيمة اإلمجالية     ٣ و ١ بني
حمكمـة    أو وان كابوا مبنح صالحيات ملزمة هليئة مستقلة عن احلكومة، كمحكمة وايتانغي          

أراضي املاوري، للبت يف املنازعات بشأن متثيل املطاِلبني من أجـل ضـمان التوصـل إىل                
  .)١٧١(يات دائمةتسو
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٢  
 إىل أمـور منـها      ٤ الورقة املشتركة /أشارت مجعية األعمال التجارية يف كانتربري       -٨٧

وجود تقارير تفيد بأن العديد من املهاجرين حديثي العهد يواجهون عقبات هائلة يف احلصول       
. )١٧٣(يضطرون إىل إعادة تأهيـل أنفـسهم        ما  وكثرياً )١٧٢(على فرص عمل مفيدة ومثمرة    

 بإلغاء العمل بفترة الوقف     ٤ الورقة املشتركة /وأوصت مجعية األعمال التجارية يف كانتربري     
وأوصت . )١٧٤(ملدة سنتني اليت ُتفرض على حصول املقيمني اجلدد على قروض ومنح دراسية           

ندا استراتيجية وطنية طويلـة      بأن تضع نيوزيل   ١١ الورقة املشتركة /منظمة قياس وقع الزالزل   
  . )١٧٥(األمد من أجل إدماج ومساندة العمال املهاجرين

ومع أن منتدى الالجئني صانعي التغيري رّحب باستراتيجية إعادة توطني الالجئني اليت    -٨٨
يتعلق باالكتفاء الـذايت واخلـدمات الـصحية          فيما متكّن من فهم نتائج حصص الالجئني     

والسكن، فإنه أوصى بأمور منها توسيع نطاق االسـتراتيجية لتـشمل           واملشاركة والتعليم   
  . )١٧٦(الالجئني مبوجب اتفاقيات ولتقدمي الدعم األسري ألفواج الالجئني اليت تصل إليها

تعديل قانون   بإبطال   ١٤ الورقة املشتركة /وأوصى احتاد حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا       -٨٩
 الجئاً  ١٥٠ا عن تنفيذ الترتيب القاضي بإعادة توطني         وبامتناع نيوزيلند  ٢٠١٣  لعام اهلجرة

من أحد البلدان اجملاورة مقابل أن تعالَج أيُّ أفواج كبرية من الالجئني تصل إىل نيوزيلندا يف                
  .)١٧٧(مراكز احتجاز تقع يف ذلك البلد

  احلق يف التنمية واملشاكل البيئية  -١٣  
 نيوزيلنـدا   -" مستقبلنا"ادئ، أوصت منظمة    قبل إبرام اتفاق الشراكة عرب احمليط اهل        -٩٠

بأن تطلب ومتول إجراَء جملس حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا دراسة لتقييم             أو بأن تعّد احلكومة  
املبادئ التوجيهية لتقييمات أثر اتفاقات التجارة واالستثمار على حقـوق          يتفق مع     مبا األثر

ودعت منظمة مشروع املساواة    . )١٧٨( الغذاء  اليت أعدها املقرر اخلاص املعين باحلق يف       اإلنسان
) نظام شراء األدوية باجلُملة   ( إىل ضمان إجناز عملية فارماك       ١٠ الورقة املشتركة /أمام القضاء 

أثناء التفاوض على تلك األجزاء من اتفاق الشراكة عرب احمليط اهلـادئ املتعلقـة بامللكيـة                
  .)١٧٩(الفكرية

 عن قلقها من ٩ الورقة املشتركة/ نيوزيلندا-واحملافظة وأعربت شبكة منظمات البيئة   -٩١
والحظ احتاد حقوق اإلنـسان يف      . )١٨٠(أن احلكومة تعتمد قوانني وسياسات بيئية تقهقرية      

 من فتـرة االلتـزام      ٢٠١٢  عام  أن نيوزيلندا قد انسحبت يف     ١٤ الورقة املشتركة /نيوزيلندا
 ٩ الورقة املـشتركة  /نظمات البيئة واحملافظة   وشّجعت شبكةُ م   )١٨١(الثانية بربوتوكول كيوتو  

يتعلق خبفض االنبعاثات وعلى اعتماد خطـة عمـل           فيما نيوزيلندا على حتديد هدف ملزم    
؛ وعلى التـصديق    )١٨٣( وعلى االعتراف قانوناً باحلق يف بيئة صحية       )١٨٢(لتحقيق ذلك اهلدف  

وأوصت منظمة مـشروع    . )١٨٥(؛ وعلى االلتزام بالتنمية املستدامة    )١٨٤(اتفاقية آرهاوس على  
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 كذلك باالعتراف باحلق يف املاء بوصفه من حقوق         ١٠ الورقة املشتركة /املساواة أمام القضاء  
  . )١٨٦(اإلنسان وباختاذ إجراءات حلماية ذلك احلق

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٤  
ي سلسلة من   ، وه ٨ أن العملية    ٢٠ الورقة املشتركة /ادعت حركة السالم آووتياروا     -٩٢

، مثال على معاملة املاوري الـيت       )١٨٧("مكافحة اإلرهاب "املدامهات اليت تنفَّذ فجراً بدعوى      
 بأن تتخذ نيوزيلندا    ٢٠ الورقة املشتركة /وأوصت حركة السالم  . )١٨٨(تنم عن متييز عنصري   

راقبـة  خطوات على الفور من أجل تنفيذ مجيع التوصيات الواردة يف تقرير اهليئة املـستقلة مل              
  . )١٨٩("٨العملية "سلوك الشرطة بشأن 

 بأمور منها توضيح    ١٤ الورقة املشتركة /وأوصى احتاد حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا       -٩٣
  .)١٩٠( من قانون قمع اإلرهاب٢٢تعريف اإلرهايب وإلغاء املادة 

Notes 
1 The stakeholders listed below have contributed information for this summary; the full texts of all 

original submissions are available at: www.ohchr.org.  (One asterisk denotes a national human rights 
institution with “A” status). 

  Civil society 
  Individual submissions 
   AI   Amnesty International, London, United Kingdom of Great Britain and 

    Northern Ireland (UK); 
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    Zealand;  
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    (FP NZ) and the Sexual Rights Initiative (SRI), a coalition including: 
    Action Canada for Population and Development (Canada); Coalition 
    of African Lesbians (Africa),Creating Resources for Empowerment 
    and Action (India), AKAHATA (Latin America - Buenos, Aires, 
    Argentina), Egyptian Initiative for Personal Rights (Egypt),  
    Federation for Women and Family Planning (Poland), and others;  

   ANZSOGII/JS3 Joint submission 3 of the Aotearoa New Zealand’s Sexual Orientation, 
    Gender Identity Intersex (SOGII) UPR Coalition, Auckland, New 
    Zealand, composed of: Rainbow Youth Aotearoa, Intersex Trust 
    Aotearoa, Queer Straight Alliance Network Aotearoa, Women’s 
    Health Action Trust, GenderBridge, Agender Christchurch,Nautilus 
    Creative Trust, New Zealand AIDS Foundation, New Zealand Council 
    of Trade Unions’ Out@Work Council, Legalise Love Aotearoa and 
    TransAdvocates; 

   CBA/JS4  Joint submission 4 of Canterbury Business Association, Christchurch,
    New Zealand and Migrant Action Trust, Auckland, New Zealand;  

   CBU/JS5  Joint submission 5 submitted by the Combined Beneficiaries Union, 
    Auckland, New Zealand, in coalition with Rotorua Peoples Union, 
    Kaitaia Peoples Centre, East Coast Advocacy Service, Beneficiary 
    Advisory Service;  

   CCNZNGOs/JS6 Joint Submission 6 CEDAW Coalition of New Zealand NGOs, 
    Auckland, New Zealand, the members of the coalition represent the 
    following organisations: The New Zealand Federation of Business and 
    Professional Women (BPW), Bridgebuilders Trust, New Zealand 
    Council of Trade Unions (NZCTU), Catholic Women's League 
    Auckland Diocese, Methodist Women's Fellowship, National  
    Collective of Independent Women’s Refuges, Pacific Island Safety 
    and Prevention Project (THE PROJECT), PACT Restorative Justice 
    Group, Presbyterian Women Aotearoa New Zealand, New Zealand 
    Federation of Graduate Women, National Council of Women  
    Auckland Branch, New Zealand Prostitutes Collective, Pacific 
    Women’s Watch (New Zealand), Pan Pacific and South East Asia 
    Women’s Association, Rape Prevention Education, Shakti  
    Community Council, To Ohaaki a Hine – National Network for 
    Ending Sexual Violence Together, Tongan Methodist Women's 
    Fellowship; Homeworks Trust; Women’s International League for 
    Peace and Freedom; Women's Health Action Trust, YWCA Auckland, 
    Zonta, Coalition for the Safety of women and Children and the 11 
    groups under its  umbrella; 

   CSWC/JS7  Joint Submission 7 The Auckland Coalition for the Safety of Women 
    and Children, Auckland, New Zealand, comprised of the following 
    members: Auckland Sexual Abuse HELP, Auckland Women’s Centre, 
    Eastern Women’s Refuge, Homeworks Trust, Inner City Women’s 
    Group, Mental Health Foundation, Mt Albert Psychological Services 
    Ltd, North Shore Women’s Centre, Rape Prevention Education – 
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    Whakatu Mauri, SHINE Safer Homes in NZ Everyday, Supportline 
    Women’s Refuge, Te Rito Rodney, Women’s Health Action Trust; 

   DVD/JS8  Joint submission 8 submitted by: Domestic Violence and Disability 
    Group, Auckland Disability Law Inc., CCS Disability Action  
    Northern Region, Peace Movement Aotearoa and supported by: 
    People first New Zealand – Nga tangata tuatahi, IHC Advocacy, 
    Auckland New Zealand;  

   ECO-NZ/JS9  Joint submission 9 of the Environment and Conservation  
    Organizations of New Zealand, Wellington, New Zealand,  
    membership of which includes New Zealand branches of large 
    international groups such as Greenpeace and Friends of the Earth, 
    national groups including National Council of Women, as well as 
    small local groups such as Kapiti Environmental Action and Save the 
    Otago Peninsula, and issue oriented groups like the Yellow-eyed 
    Penguin Trust;  

   EJP/JS10  Joint submission 10 submitted by Equal Justice Project on behalf of : 
    Human Rights Foundation Aotearoa, New Zealand, covering the 
    submissions of: Human Rights’ Foundation UPR Coalition  
    Report on various human rights issues; Joint NGO submission 
    on Indigenous Peoples' Rights and the Treaty of Waitangi,  
    submitted by the Aotearoa Indigenous Rights Trust and Peace  
    Movement Aotearoa, et al; Action for Children and Youth  
    Aotearoa (ACYA)’s submission on children’s and young  
    people’s human rights in Aotearoa New Zealand;   
    ChangeMakers Refugee Forum NZ’s submission on Refugees; 
    It’s Our Future NZ’s submission on the Trans-Pacific   
    Partnership Agreement (TPPA); Joint NGO submission  
    submitted by the University of Canterbury UPR Submission  
    Group on the human rights impacts of the Canterbury   
    earthquakes; Aotearoa  New Zealand’s Sexual Orientation,  
    Gender Identity and Intersex (SOGII)’s submission on Sexual  
    Orientation, Gender Identity and Intersex issues; Child  
    Poverty Action Group (CPAG)’s submission on Child   
    Poverty; Joint NGO submission on Employment and Human  
    Rights Issues submitted by New Zealand Council of Trade  
    Unions Te Kauae Kaimahi (NZCTU); Environment and  
    Conservation Organisations of NZ Inc (ECO)’s submission on 
    environmental issues; 

   EQImpacts/JS11 Joint submission 11 on the human rights impacts of the Canterbury 
    Earthquakes, Christchurch, New Zealand, which is endorsed in whole 
    or in part by the following supporting organizations:  1. Action for 
    Children & Youth Aotearoa 2. Age Concern Canterbury 3.  
    Brooklands Residents 4.Canterbury Business Association 5.  
    Canterbury Men’s Centre 6. Christchurch Migrants Centre/Te Whare 
    Ta Wahi 7. Christchurch Multicultural Council 8. Christchurch 
    Resettlement Services 9. Community Law Canterbury 10.  
    Development Plus 11. Ferndale School 12. Human Rights Foundation 
    13. Lead School Transition 14. National Council of Women of New 
    Zealand 15. Network Waitangi Otautahi 16. 100% Rates Relief 17. 
    Pacifica (Christchurch Branch) 18. Peace Movement Aotearoa 19. 
    Quake Outcasts 20. Red Section Owners Group 21. Royal New 
    Zealand Foundation of the Blind 22. Tenants Protection  
    Association/Tē Tōpu Tiaki–ā–Kainoho 23. University of Canterbury 
    UPR Submission Group 24. Wider Earthquakes Communities Action 
    Network 25. Women's International League for Peace and Freedom 
    (WILPF) Aotearoa 26. Youth and Cultural Development Society;  
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   ERI/JS12  Joint submission 12 submitted by Edmund Rice International,  
      Geneva, Switzerland, and Edmund Rice Justice Aotearoa Justice 

    Foundation; 
   H&D/JS13  Joint submission 13, prepared and submitted by: Cystic Fibrosis 

    Association of New Zealand, Diabetes New Zealand, Haemophilia
    New Zealand, Motor Neurone Disease Association of New Zealand, 
    Muscular Dystrophy Association of New Zealand, New Zealand 
    Organisation for Rare Disorders,The National Foundation for the 
    Deaf, Auckland, New Zealand;  

   HRF-NZ/JS14  Joint submission 14 by Human Rights Foundation of Aotearoa, New 
    Zealand, Auckland, New Zealand, submitted on behalf of Equal 
    Justice Project, Child Poverty Action Group, Combined Beneficiaries 
    Union, Rotorua Peoples Union, East Coast Advocacy Service,  
    Beneficiary Advisory Service Christchurch, Disability Law Centre, 
    Human Rights Lawyers Association of Aotearoa New Zealand, 
    Justspeak, New Zealand Council of Trade Unions, Child Poverty 
    Action Group, Refugee Trauma Recovery, ChangeMakers Refugee 
    Forum; and supported by: Action for Children and Youth Aotearoa 
    (ACYA), Peace Movement Aotearoa, Public Health Association of 
    New Zealand (PHANZ), Environment and Conservation  
    Organisations of NZ Inc (ECO), Women's International League for 
    Peace and Freedom (WILPF) Aotearoa, the New Zealand Centre for 
    Human Rights Law, Policy and Practice, It’s Our Future NZ,  
    Auckland Disability Law, University of Canterbury UPR Submission 
    Group; 

   IMM-CRPD/JS15 Joint submission 15 from the Independent Monitoring Mechanism of 
    the CRPD, consisting of three independent partners: the Ombudsman, 
    the Human Rights Commission and the Convention Coalition, which 
    is presently made up of seven national Disabled People’s  
    Organisations (DPOs),  Christchurch, New Zealand;  

   JustSpeak/JS16  Joint submission 16 submitted by: JustSpeak and Wellington  
    Community Justice Project, New Zealand; 

   NFD/JS17  Joint submission 17,  prepared and submitted by The National  
    Foundation for the Deaf Incorporated (NFD) in New Zealand,  
    Auckland, New Zealand, working with a coalition of organisations as 
    follows: Pindrop Foundation (for people with cochlear implants); The 
    Hearing Association of New Zealand (for people who are hard of 
    hearing); The New Zealand Federation for Deaf Children; The 
    Acoustical Society of NZ Inc.; The Hearing Therapists Association of 
    New Zealand; The New Zealand Audiological Society;  

   NZCTU/JS18  Joint submission 18 submitted by the New Zealand Council of Trade 
    Unions, Wellington, New Zealand, is made on is made on behalf of 
    the 37 unions affiliated to the New Zealand Council of Trade Unions 
    Te Kauae Kaimahi (CTU): Alloy Yachts Employees Federation 
    Amalgamated Workers Union Central (AWUNZ) Association of 
    Salaried Medical Specialists (ASMS) Aviation and Marine Engineers 
    Association (AMEA) Bakers and Pastrycooks Union Cape Foulwind 
    Drivers, Operators and General Workers Corrections Association of 
    New Zealand (CANZ) Customs Officers Association of New Zealand 
    (COA) Engineering, Printing and Manufacturing Union (EPMU) 
    FIRST Union (Merger of Finsec and NDU) Flight Attendants and 
    Related Services Association Furniture, Manufacturing & Associated 
    Workers Union Independent Schools Education Association Maritime 
    Union of New Zealand (MUNZ) Media Entertainment and Arts 
    Alliance (NZ Actors Equity) Midwifery Representation and Advisory 
    Services (MERAS) NZ Dairy Workers Union (DWU) New Zealand 
    Educational Institute, Te Riu Roa (NZEI) NZ Meat Workers and 
    Related Trades Union NZ Merchant Service Guild Industrial Union of 
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    Workers NZ Nurses Organisation (NZNO) NZ Post Primary Teachers 
    Association Te Wehengarua ( NZ Professional Firefighters Union 
    (NZPFU) NZ Professional Footballers Association (NZPFA) NZ 
    Tramways and Public Transport Employees Union NZ Writers Guild 
    (NZWG) Postal Workers Union of Aotearoa Public Service  
    Association (PSA) Rail & Maritime Union (RMTU) Service & Food 
    Workers Union - Nga Ringa Tota (SFWU) Southern Local  
    Government Officers Union (SLGOU) Tertiary Education Union - Te 
    Hautu Kahurangi o Aotearoa Takitini o Aotearoa (TEU) Tertiary 
    Institutes Allied Staff Association (TIASA) TUIA Union UNITE; 

   NPMs-NZ/JS19 Joint submission 19 by New Zealand’s OP-CAT National Preventative 
    Mechanisms, comprising four independent monitoring bodies: the 
    Ombudsman, the Independent Police Conduct Authority (IPCA), the 
    Children’s Commissioner and the Inspector of Service Penal  
    Establishments, New Zealand; 

   PMA/JS20  Joint submission 20, submitted by coordinating organizations:  
    Aotearoa Indigenous Rights Trust (air TRUST) and Peace Movement 
    Aotearoa, Wellington, New Zealand, and jointly submitted by: 
    Auckland Catholic Diocese Bicultural Working Party, Corso Aotearoa 
    New Zealand Inc, Disabled Persons Assembly NZ Inc, Network 
    Waitangi Otautahi, Ngati Huarere ki Whangapoua Trust, Pax Christi 
    Aotearoa New Zealand, Pacific Centre for Participatory Democracy, 
    Poutama First Nation Iwi and Nga Hapu o Poutama, Quaker Treaty 
    Relationships Group, Tamaki Treaty Workers, Tauiwi Solutions, Te 
    Runanga o Nga Kaimahi Maori o Aotearoa (New Zealand Council of 
    Trade Unions Runanga), Te Runanga o te Whanau, Wellington 
    Treaty Educators Network, and Women's International League for 
    Peace and Freedom Aotearoa; Supported by: Action for Children and 
    Youth Aotearoa, Auckland Anglican Social Justice Council, Christian 
    World Service, Freedom Roadworks, Human Rights Foundation, 
    Interchurch Northland Urban Rural Mission Inc, and Network  
    Waitangi Whangarei; 

   PWW-NZ/JS21 Joint submission 21, by the Pacific Women’s Watch (New Zealand) 
    Inc, (a coalition), containing specific material from eight NGOs and 
    endorsed by 20 NGOs within the coalition: Shakti Community 
    Council, Women's Health Action Trust, Tu Wahine Trust, Women's 
    Refuge  NZ, Pacific Islands Safety and Prevention PROJECT, TOAH-
    NNEST-National Network Ending Sexual Violence Together, NZ 
    Federation of Graduate Women, Presbyterian Women Aotearoa New 
    Zealand; 

   QuakeOutcasts/JS22 Joint submission 22 submitted by Quake Outcasts New Zealand, 
    Human Rights Incorporated New Zealand, Wider Earthquake  
    Communities Action Network (WeCan) New Zealand, and supported 
    by New Zealand Council for Civil Liberties;  

   TT-NZ/JS23  Joint submission 23 by Talking Trouble New Zealand, academics 
    School  of Psychology, The University of Auckland, Auckland, New 
    Zealand, supported by the NZ Speech Language Therapists  
    Association (NZSTA); 

   UNCROCMG/JS24 Joint submission 24 by the UNCROC Monitoring Group, Wellington, 
    New Zealand; including Children’s Commissioner, Human Rights 
    Commission, Action for Children and Youth Aotearoa, UNICEF New 
    Zealand, Save the Children New Zealand, Child Poverty Action 
    Group, Every Child Counts; 

   WeCan/JS25  Joint submission 25 from WeCan The submission is endorsed, in 
    whole or in part, by WeCan and Quake Outcasts, New Zealand. 

  National human rights institution 
   NZHRC  The New Zealand National Human Rights Commission*. 
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101 DT, recommendation, p.4. See also, ACYA/JS1, para. 23 and UNCROCMG/JS24, paras. 75-76. 
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102 ACYA/JS1, para. 11. See also, UNCROCMG, paras. 27-29. 
103 ANZSOGII/JS3, para. 18, recommendation h). See also, UNCROCMG/JS24, para. 44. 
104 HRF-NZ/JS14, para. 33. See also, ECO-NZ/JS9, p. 5. 
105 EQImpacts/JS11, paras. 6 and 10.  
106 EQImpacts/JS11, para. 10, recommendation. 
107 EQImpacts/JS11, para. 11, recommendation. 
108 NPMs-NZ/JS19, para. 11. 
109 NPMs-NZ/JS19, para. 12. See also, JustSpeak/JS16, p.10, recommendations. 
110 NZCTU/JS18, para. 2.1. 
111 NZCTU/JS18, para. 2.9. 
112 NZCTU/JS18, para. 9.9. 
113 NZCTU/JS18, para. 9.10. 
114 SC-NZ-CYC, para. 7, recommendation 2. See also, ACYA/JS1, para. 12. 
115 NZCTU/JS18, para. 3.4. 
116 DVD/JS8, para.7.10. 
117 DVD/JS8, para.7.11, recommendation 11. 
118 NZCTU/JS18, paras. 7.5 and 7.6.  
119 AI, p.2. 
120 NZCCSS, para. 7. 
121 UNICEF-NZ, para. 10. See also, ACYA/JS1, para. 21 and CPAG, para. 3.1. 
122 UNCROCMG/JS24, para. 46 and CBU/JS5, p.1 and recommendation 2, p.2.  
123 CPAG, para. 2. 
124 GPF-NZ, executive summary. 
125 NZCCSS, para. 23. 
126 EQImpacts/JS11, para. 27. 
127 NZCCSS, para. 25. 
128 NZCCSS, para. 26. 
129 QuakeOutcasts/JS22, Executive Summary. 
130 WeCan/JS25, pp. 1-5.  
131 EQImpacts/JS11, paras. 1-53. 
132 EQImpacts/JS11, para. 13.  
133 QuakeOutcasts/JS22, para. 30. 
134 EQImpacts/JS11, para. 53. 
135 EQImpacts/JS11, para. 32. 
136 NZNO, conclusion, p. 6. 
137 MHF-NZ, p. 5. 
138 ALRANZ, paras. 2 and 14.  
139 AKAHATA/JS2, para. 28. 
140 GB, p.1 and pp.2-5.  
141 GB, p.2, recommendation 2. 
142 ITANZ, p.1, recommendation a.  
143 ITANZ, para. 2, p.2. See also, recommendations d, e and f. 
144 ANZSOGII/JS3, para. 6, recommendations. 
145 UNCROCMG/JS24, para. 71.  
146 NZEI, paras. 4.0 to 4.7 and para. 4.8, recommendation. 
147 OMEP, para. 1, recommendations, p.2.  
148 ACYA/JS1, para. 10.  
149 NZEI, para. 3.5. See also, ACYA/JS1, para. 28 and SC-NZ-CYC, para 7, conclusión 1. 
150 IMM-CRPD/JS15, para. 21. 
151 ANZSOGII/JS3, para. 34, recommendation j).   
152 IMM-CRPD/JS15, para. 5 and NM, pp.1-2. 
153 DVD/JS8, para. 10.9, recommendation 19. 
154 NFD/JS17, para. 30.  
155 NFD/JS17, para. 28.  
156 CBU/JS5, recommendation 11, p. 3. 
157 H&D/JS13, para. 16. 
158 NFD/JS17, para. 18. 
159 IMM-CRPD/JS15, para. 24 b. 
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160 See also, EQImpacts/JS11, paras. 33-34.  
161 IMM-CRPD/JS15, para. 11. 
162 EQImpacts/JS11, para. 33. 
163 PMA/JS20, para. 18.  
164 The Rūnanga, para. 3.3 a. 
165 PMA/JS20, para. 25.  
166 PMA/JS20, para. 31, recommendation. 
167 The Rūnanga, para. 3.2.   
168 PMA/JS20, para. 35. 
169 RITTCSA, paras. 1-13.  
170 The Rūnanga, para 2.13. 
171 NHKWT, para. 25.   
172 CBA/JS4, issue 1, p. 1.  
173 CBA/JS4, issue 2, p. 2.  
174 CBA/JS4, issue 2, recommendation, p. 2. 
175 EQImpacts/JS11, para. 47. See also, EJP/JS10, para. 31, recommendation. 
176 ChangeMakers, pp.4-5. See also AI, p. 3 and recommendations, p.5.  
177 HRF-NZ/JS14, paras. 44 and 56, recommendations. 
178 It’sOurFuture, para 6, recommendation.  
179 EJP/JS10, para. 53 and  para 55, recommendation. 
180 ECO-NZ/JS9, p. 2. 
181 HRF-NZ/JS14, para. 89. See also, recommendations in para. 91. 
182 ECO-NZ/JS9, p. 3. 
183 ECO-NZ/JS9, p. 4. 
184 ECO-NZ/JS9, p. 6. 
185 ECO-NZ/JS9, p. 7. 
186 EJP/JS10, para 78, recommendation.  
187 PMA/JS20, para. 40, p.8. 
188 PMA/JS20, para. 4, p.2.   
189 PMA/JS20, para. 43, recommendation, p.9. 
190 HRF-NZ/JS14, para. 40, recommendation. 

        
 

 


