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 مقدمة  
عقد الفريـق العامـا املعـا ساعرـتعراد الـدورا الشـاماأ املالشـب عمـ   سقـرار  لـ   قـو   -1

ـــ   11املـــ ر   5/1اإلنســـا   ـــ  النامالـــة عشـــرة ن الفـــ ة مـــ 2001 زيرا /يوني كـــانو    21 أ دورت
راد  الة نيوزيلالدا ن اجللسة األوىلأ املعقودة . وجرى ارتع2014شباط/فرباير  1الناين/يالاير إىل 

العدل ووزيـرة  . وترأس وفد نيوزيلالدا السيدة جوديث كولالزأ وزيرة2014كانو  الناين/يالاير   21ن 
كـــانو    31أ املعقـــودة ن 10الشــ و  اإلياليـــة ووزيـــرة هييـــة التعويدـــات عــ  ا ـــواد . ون جلســـت  

 ما التقرير املتعلق ساليوزيلالدا.أ اعتمد الفريق العا2014الناين/يالاير 
أ اختــار  لــ   قــو  اإلنســا  فريــق املقــرري  التــا  2014كــانو  الناين/يالــاير   15ون  -2

 )اجملموعة الن يية( م  أجا تيسري ارتعراد  الة نيوزيلالدا: اعحتاد الروري وكوت ديفوار والياسا .
أ 16/21مـــ  مرفـــق القـــرار  5رة والفقـــ 5/1مـــ  مرفـــق القـــرار  15وعمـــ   سب كـــار الفقـــرة  -3

 صدرت الويائق التالية ألغراد ارتعراد ا الة ن نيوزيلالدا:
ا/عـــــــــــــــــــــرد كتـــــــــــــــــــــا  مقـــــــــــــــــــــدر وفقـــــــــــــــــــــا  للفقـــــــــــــــــــــرة  )أ(  )أ( 15تقريـــــــــــــــــــــر ًو

(A/HRC/WG.6/18/NZL/1؛) 
معلومــات يميعيــة أعــدوا املفوســية الســامية  قــو  اإلنســا  )مفوســية  قــو   )ب( 

 (؛A/HRC/WG.6/18/NZL/2) )ب(15اإلنسا ( وفقا  للفقرة 
)ج( 15مـــــــــــــوجز أعدتـــــــــــــ  مفوســـــــــــــية  قـــــــــــــو  اإلنســـــــــــــا  وفقـــــــــــــا  للفقـــــــــــــرة  )ج( 

(A/HRC/WG.6/18/NZL/3.) 
وأ يلــإ إىل نيوزيلالــدا عــ  ًريــق اجملموعــة الن ييــة أائمــة أرــيلة أعــدوا مقــدما  كــا مــ   -4

أ واململكــة املتحــدة إرــبانياأ وأملانيــاأ واجلمةوريــة التشــيكيةأ ورــلوفيالياأ وليوتالشــتاي أ واملكســي 
لربيطانيـــا الع مـــل وأيرلالــــدا الشـــماليةأ وهولالـــدا. وككــــ  اعًـــ ع علـــل تلــــ  األرـــيلة ن املوأــــ  

 الشبكي ل رتعراد الدورا الشاما.

 موجز وقائع عملية الستعراض -لا أو  

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الستعراض -ألف 
عــ  التقريــر ا  ياليــةأ الســيدة جوديــث كــولالزأ عرســأــدمإ وزيــرة العــدل ووزيــرة الشــ و  اإل -5

ا. وحتـديإ عــ  نيوزيلالـدا علـل أ ــا سلـد ناشــر متعـدد األعـرا  و  دكقراًــي ن جالـوب احملــي  الـًو
 اهلادئ.
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وأالــإ إ  نيوزيلالــدا تتمتــ  سؤًــار م رســاي أــواأ  يــوا  ــا فيــ  الكفايــة لتعزيــز و ايــة  -6
ــــرعة ا قــــو  وأــــانو   قــــو   قــــو  اإلنســــا أ وتشــــق  املســــا ة القويــــة لل مقتمــــ  املــــدين. فشو

اإلنسا  ن نيوزيلالدا حيميا   قو  املواًالني املدنية والسيارية علـل وجـ  التحديـد؛ وأـد صتـال فإ 
نيوزلالداأ علل مدى مثاين رالوات متتاليةأ ن املرتبة األوىل لو دها أو مشاركة م  غريها ن م شر 

وجـود فسـاد سسـبم امت كةـا أكنـر القطاعـات ا كوميـة مال مة الشفافية الدولية ع  التصورات س
والعامــة انفتا ــا  وشــفافية . وإتا كانــإ نيوزيلالــدا تتبــاهل ستعزيــز  قــو  اإلنســا  واملعاملــة املتكافيــة 

 جلمي  املواًالنيأ فؤ ا ع تفتب تسعل إىل حتقيق املزيد م  التحس .
 ايــــة ا قــــو  اعأتصــــادية ون معــــرد الــــرد علــــل رــــ ال متقــــدر ًر تــــ  أملانيــــا سشــــب   -1

واعجتماعيـة والنقافيـةأ أك ـدت نيوزيلالـدا أ ـا تقـر ساأل يـة اجلوهريـة هلـذمل ا قـو  املكفولـة س ليـات 
تشــريعية شــاأ  ــا ن تلــ  أطاعــات التعلــيم والرعايــة الصــحية واملســاعدة اعجتماعيــة الــ   و هلــا 

 الدولة.
ملكـة املتحـدةأ أكـدت نيوزيلالـدا أ  عمليـة املًر تـ  قـدر تون معرد الرد علـل رـ ال م -1

إعــداد ارتعراســةا الــدورا الشــاما انطــوت علــل مشــاورات مكنفــة مــ  مال مــات اجملتمــ  املــدين 
ومال مات  قو  اإلنسا أ  ا ن تل  عقد عدة اجتماعـات عامـة. وجـرى أيالـاد إعـداد مسـودة 

 .ا  قو  اإلنسا  واجلمةور العارالتقرير ارتشارة جلالة نيوزيلالد
لقـدت زادت نيوزيلالـدا دعمةـا للصــكوو الدوليـة  قـو  اإلنســا  واهراًةـا ن هييـات األمــم  -1

إلعــ   األمــم املتحــدة سشــب   قــو  الشــعوب ا  أ أــدمإ نيوزيلالــدا دعمــ2010املتحــدة. ففــي عــار 
أ صد أإ علل الربوتوكول اعختيــارا امللحـق ساتفاأيـة  قـو  الطفـا سشـب  2011األصلية؛ ون عار 

  األًفال وارتغ ل األًفال ن البغاد ون املواد اإلسا يـة. وتلقـإ نيوزيلالـدا زيـارة مـ  املقـرر ا ـا  سي
 املعا حبقو  الشعوب األصلية وزيارة م  اللقالة الفرعية ملال  التعذيم.

تالشــتاي  عــ  تعــدي ت كمبــاع املتعلقــة ولي ًر تــ قــدر تون معــرد الــرد علــل رــ ال م -10
رـــي للمحكمـــة اجلالائيـــة الدوليـــةأ أكــدت نيوزيلالـــدا أ ـــا مـــ  مســـاندا احملكمـــة سال ــار رومـــا األرا

سالتصـديق علـل التعـدي ت ن الرسـ  األول ا  اجلالائية الدولية مالـذ أمـد سعيـد وأ ـا رـوذ تتوـذ أـرار 
 .2014م  عار 

وأوســحإ نيوزيلالــدا أ  شــعم مــاورا الاليوزيلالــدا األصــلي  موعــة رــكانية فريــدة مــ   -11
ن  15   سنقافـة غاليـة هـي جـزد ع يتقـزأ مـ  هويـة البلـد. ويشـكا شـعم مـاورا  ـونوعةا تتمت

معاهـدة وايتـانغيأ  املائة م  ركا  نيوزيلالدا ولغة ي ريو ماورا هي لغة رمسية ن نيوزيلالدا. وتعـد
أ  ناسة اتفا  شراكة سني شعم ماورا وممنلي ا كومة و ناسة وييقـة 1140املوأ  عليةا ن عار 

 وزيلالدا.ية لاليتبريس
لقــد اســـطل  شــعم مـــاورا ســدور رارـــم ن ا كــم. فقـــد عمــا  ـــزب مــاورا وا ـــزب  -12

ا ا اكم رـوي ن  20ن  كومـة ائت فيـة رمسيـة. وعالـدنا اليـور ا ـاكم العـار وي يـة وزراد وا  الًو
 الربملا  هم م  أسالاد شعم ماورا.املائة م  أعداد 
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ملــاورا ت تكــ  إةاسيــة علــل الــدوار. فاملــاوريو  يشــكلو  وتقــر نيوزيلالــدا أ  أصــة ا لــم ا -13
نســـبة ن ن ـــار القدـــاد اجلالـــائي تفـــو  نســـبتةم مـــ  عـــدد الســـكا  مـــ   يـــث ارتكـــاب اجلـــرائم 

ن  30والوأوع سحايا اجلرائم. سيد أ  عدد الشباب املاورا الذا يقدر للمحاكم تقل ص سالسبة 
ة التصـدا لـدواف  اجلركـة. وأًلقـإ ا كومـة ن عـار املائة ن العامني املاسـيني سعـد اعتمـاد مبـادر 

خطـة العمــا ملكافحــة اإلجــرار ن أورــاط الشـباب ترمــي إىل تقلــيص اإلجــرار والعــود إىل  2013
  اإلجرار ن أوراط الشباب املاورا.

وشــر إ نيوزيلالــدا الــدور الـــذا تدــطل  ســ  املــرأة ن أيـــادة الــب د. فقــد شــغلإ يـــ    -14
لـــوزراد وامـــرأتني مالصــم ا ـــاكم العــار. وتشـــغا نســـاد ي يــة مـــ  املالاصـــم نســاد مالصـــم رئــي  ا

القدـــائية األرسعـــة الرفيعـــةأ وتوجـــد رـــإ نســـاد ن  لـــ  الـــوزراد. وأـــد ســـدأ التفـــاوت ن األجـــر 
ـــال فإ نيوزيلالـــدا مـــ   1001ا  )يبلـــا  اليـــ 1111اجلالســـني يدـــيق مالـــذ عـــار  ســـني ن املائـــة(أ وصت
العاملي سشب  الفوار  سني اجلالسني الصادر عـ  املالتـدى اعأتصـادا العشرة األوائا ن التقرير  سني

 العاملي.
سشــكا غــري ا  سلــا مســتوى مرتفعــا  أرــريا  وتقــر نيوزيلالــدا أ  الالســاد واألًفــال يواجةــو  عالفــ -15

أ دعــإ ا كومــة 2012مقبــول؛ وا كومــة مصــممة علــل القدــاد علــل هــذمل املشــكلة. ففــي عــار 
لعالف األرــراأ املكلــف ساإلشــراذ علــل الــالةه الــذا تالتةقــ  كامــا أجةــزة الفريــق الــوزارا املعــا ســا

وملــا كانــإ  كومــة نيوزيلالــدا تقــر سوجــود  ا .ا كومــة للتصــدا للعالــف األرــراأ إىل اعنعقــاد  ــدد
صلة سني اإلدما  علل املشروسات الكحولية والعالـف األرـراأ فقـد رـالإ ن كـانو  األول/ديسـمرب 

ة تعدي ت تشريعية حتك 2013 م مسبلة التزويد ساملشروسات الكحوليـة وسيعةـا. وأـد تكـرت الشـًر
ن يقافـــة تعـــاًي املشـــروسات الكحوليـــة ن ا  إةاسيـــ أ  هـــذمل التعـــدي ت ســـدأت سالفعـــا حتـــد  حتـــوع  

 البلد. 
ة تعليمـــات أماليـــة؛ وفـــرد عقوســـات  -16 ومشلــإ التطـــورات اإلةاسيـــة األخـــرى إصـــدار الشــًر

حـة العالـف األرـرا؛ وتورـي  تعريـف العالـف األرـرا حبيـث يشـما أشد علـل انتةـاو أوامـر مكاف
ــــذ خطــــة العمــــا  ــــذ  2001املفســــدة اعأتصــــادية واملاليــــة؛ وتالفي ــــة؛ وتالفي لصــــار املــــرأة الاليوزيلالدي

  توصيات فرأة العما ملكافحة العالف اجلالسي.
ليــة ون معــرد الــرد علــل رــ ال متقــدر ًر تــ  اململكــة املتحــدة سشــب   ــ  البيانــات وفعا -11

لتقيـيم  سرامه مكافحة العالف األرراأ أكدت نيوزيلالدا أ  اللقالة املعالية سش و  األرـرة تقـود عمـ   
 مصادر البيانات وأد أدمإ م شرات وتوصيات م أتة لتحسني نوعية البيانات.

اجلمةوريــة التشــيكية سشــب  تالفيــذ توصــيات  ًر تــ قــدر تمون معــرد الــرد علــل رــ ال  -11
لقدـــاد علـــل التمييـــز ســـد املـــرأةأ أالـــإ نيوزيلالـــدا إ  وكاعوـــا اجتمعـــإ سانت ـــار اللقالـــة املعاليـــة سا

عرـــتعراد التقـــدر احملـــرز سشـــب   يـــ  التوصـــيات مالـــذ ن ـــرت اللقالـــة ن التقريـــر الـــدورا الســـاس  
 .2014سذل  إىل اللقالة ن تشري  األول/أكتوسر ا  لاليوزيلالدا. ورتقدر نيوزيلالدا تقرير 
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إىل ر ال مقدر م  إربانياأ أكدت نيوزيلالدا أ   اية األًفال م  ون معرد اإلشارة  -11
 2012اإلرــــادة واإل ــــال يشــــكا أولويــــة أصــــوى سالالســــبة للحكومــــة. فقــــد أصــــدرت ن عــــار 

الكتـــاب األســـي  لصـــار األًفـــال املستدـــعفني وخطـــة العمـــا لصـــار الطفولـــة. وصـــدر مشـــروع 
لوســ  املق  ــات الــ  تدــمالةا  2013بتمرب القــانو  املتعلــق ساألًفــال املستدــعفني ن أيلول/رــ

الكتـاب األســي  موسـ  التالفيــذ. وتعكـف ا كومــة علـل إدخــال إصـ  ات وارــعة ن أطاعــات 
 الصحة والتعليم والش و  اعجتماعية. 

يسـم  سـالزواج سـني شوصـني سغـ  ا  أ رـ  سرملـا  نيوزيلالـدا أانونـ2013ون أيار/مايو  -20
اجلالسانية أو ميوهلما اجلالسية. وأد جرى أول زواج سني شوصني الال ر ع  جالسةما أو هويتةما 
للمق نـني ا  . وأـد مسـ  القـانو  أيدـ2013آب/أغسـط   11م  نف  اجلال  ن نيوزيلالدا ن 

مــ  نفــ  اجلــال  ستبــا أًفــال وللمق نــني سالبقــاد علــل زواجةــم سغــ  الال ــر عــ  أا تغيــري يطــرأ 
  علل الصفة القانونية هلويتةم اجلالسانية.

ون معرد اإلشارة إىل امللحق ستقرير نيوزيلالدا املتعلق ستوكيلوأ أالإ نيوزيلالدا إ  شعم  -21
ا  لاليوزيلالـدا. ون ـر ا  تاسعـا  لصار سقاد توكيلـو إأليمـ 2001توكيلو صو ت ن ارتفتاد جرى ن عار 

نســا  ن عرــتمرار حتمــا نيوزيلالــدا مســ وليات خاصــة إزاد توكيلــوأ فقــد تالاولــإ  الــة  قــو  اإل
ا ن إًار اعرتعراد الدورا الشاما.   توكيلو سم  تقريرها الًو

  الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الستعراض -باء 
وفدا  سبيانات أيالـاد ا ـوار التفـاعلي. وككـ  اعًـ ع علـل التوصـيات املقدمـة  16أدىل  -22

 خ ل ا وار ن الفرع يانيا  م  هذا التقرير.
دت فرنســا سالتصـــديق علــل الربوتوكـــول اعختيــارا عتفاأيــة  قـــو  الطفــا املتعلـــق وأشــا -23

 سبي  األًفال وسغاد األًفال وارتغ ل األًفال ن املواد اإلسا ية. وأدمإ فرنسا توصيات.
وأيالــإ الغــاسو  علــل نيوزيلالــدا لتمكالةــا مــ  إررــاد تعــايجمل متالارــق ســني شــا اجملموعــات  -24

ا مــ  هييــات املعاهــدات واإلجــرادات ا اصــةأ وســدعمةا مفوســية  قــو  اإلياليــة. ور بــإ ستعاو ــ
اإلنسا   سا ات مالية. وشقعإ نيوزيلالدا علل مواصلة اختات إجرادات لصار  قو  اإلنسا  

 وا ريات األرارية. وأدمإ الغاسو  توصية.
 رـــيما عفأ وأشـــادت أملانيـــا سالتقـــدر احملـــرز ن  ـــال  ايـــة األًفـــال والالســـاد مـــ  العالـــ -25

داخــا األرــرأ ور بــإ ســؤأرار توصــيات فرأــة العمــا ملكافحــة العالــف األرــرا. وأشــادت سالتــداسري 
تلــ  التــداسري الــ  تســتةدذ  رــيما عالراميــة إىل القدــاد علــل الفــوار  اعجتماعيــة اعأتصــاديةأ 

 شعم املاورا. وأدمإ أملانيا توصيات.
اعختيـــارا عتفاأيــة  قـــو  الطفــا املتعلـــق  ور بــإ اليونـــا  سالتصــديق علـــل الربوتوكــول -26

سبيـ  األًفـال وسغـاد األًفــال وارـتغ ل األًفـال ن املـواد اإلسا يــة. وأشـادت سارـتحدا  عشــر 
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حمـــاكم ماريـــة وحمكمتـــني ن جـــزر احملـــي  اهلـــادئ للشـــباب املـــاورا وشـــباب شـــعم جـــزر احملـــي  
األصـليني ن ن ـار القدـاد اجلالـائي  اهلادئأ لكالةا أعرسإ ع  القلـق إزاد التمنيـا املفـرط للسـكا 

 ا ع يتالارم م   قمةم م  عدد السكا . وأعرسإ ع  ألقةا عرتفـاع معـدعت العالـف سـد 
  املرأة. وأدمإ اليونا  توصيات.

وأيالإ هالغاريا علل نيوزيلالدا لدورها الرائد ن الالةود حبقو  األشوا  توا اإلعاأـةأ  -21
اجلة التوصيات الساسقة ع  املساواة سني اجلالسنيأ والتقدر احملرز ن واجلةود الكبرية ال  سذلتةا ملع

 زيادة  نيا املرأة ن القطاعية العار وا ا . وأدمإ هالغاريا توصيات. 
وأعرســـإ إندونيســـيا عـــ  تقـــديرها لتالفيـــذ ارـــ اتيقية نيوزيلالـــدا سشـــب  اإلعاأـــة. ور بـــإ  -21

نية واإلدارية الرامية إىل تعزيز  قو  اإلنسا أ كمـا سالتقدر احملرز خبصو  األًر امل رسية والقانو 
الية النانية سشب   قو  اإلنسا . وأدمإ إندونيسيا توصيات.  ر بإ سوس  خطة العما الًو

وأعرسإ  ةورية إيـرا  اإلرـ مية عـ  القلـق لعـدر كفايـة التـداسري اع  ازيـة  مايـة  قـو   -21
املعاملـة  فـراد هـذمل األأليـات أكنـر عرسـة للتعـذيم ورـوداألأليات م  التمييز والتةميجملأ ممـا ةعـا أ

مــ  أفــراد غالبيــة الســكا أ وعــ  القلــق إزاد ارــتمرار وجــود مســتويات عاليــة مــ  العالــف ســد املــرأةأ 
   سد نساد املاورا والباريفيكا واألأليات. وأدمإ إيرا  توصيات. ريما ع

لة األمـد ن  ـال املسـاواة سـني اجلالسـنيأ يرلالدا سقيادة نيوزيلالدا اإلةاسية والطويأوأشادت  -30
لكالةا أعرسإ ع  القلق لتعرد امرأة وا دة م  كا أرس  نسـاد نيوزيلالـديات للعالـف اجلالسـي مـرة 
وا ــدة ن  ياوــا علــل األأــا. ونو هــإ ســا طوات الكبــرية الــ  حتققــإ ن  ــال الالةــود حبقــو  

 يرلالدا توصيات.أشعم املاورا. وأدمإ 
يا علــــل نيوزيلالــــدا عرــــتقاستةا للتوصــــيات املقدمــــة هلــــا أيالــــاد اعرــــتعراد وأيالــــإ إرــــرائ -31

التوصــيات املتعلقـة ســالعالف سـد املــرأة وساملسـاواة و الــ  التمييـز. ونو هــإ سالتــداسري  رـيما عاألولأ 
ال  اختذت للالةود حبقو  األشوا  توا اإلعاأـة وشـقعإ علـل مواصـلة ال كيـز علـل خطـة 

صـــدا ملســـبلة صـــحة األشـــوا  توا اإلعاأـــة العقليـــة. وأـــدمإ إرـــرائيا العمـــا الراميـــة إىل الت
 توصية.
لبــــإ إيطاليــــا تقــــدع مزيــــد مــــ  املعلومــــات عــــ  نتــــائه الدرارــــة سعالــــوا   التالشــــية ن  -32 ًو

اعأتصـاديةأ ومعلومـات  -العواما ال  ت ير ن ظـروذ األًفـال اعجتماعيـة  ريما عنيوزيلالدا أ 
اعيامل الذا يبخـذمل الفقـر لـدى األًفـال وتقيـيم نتـائه ريارـات  ع  األدوات املستودمة لرصد

 البلد الرامية إىل ا د م  الفقر. وأدمإ إيطاليا توصيات.
ونوهإ جامايكا ساملبادرات العديدة الرامية إىل  اية  قو  اإلنسـا أ منـا مبـادرة  أـا  -33

األولويــات الســإ الــ   ــددوا ع  للتمييــز العالصــراأ وسالتقــدر الكبــري الــذا حتقــق فيمــا يتعلــق س
 ا كومة. وأدمإ جامايكا توصية.
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ونو هــإ أريغيزرــتا  ســالتزار نيوزيلالــدا ستحســني أداد م رســات  قــو  اإلنســا  وتعزيزهــا  -34
سالتعـــاو  البالـــاد مـــ  هييـــات املعاهـــدات واإلجـــرادات ا اصـــةأ وستوجيةةـــا دعـــوة مفتو ـــة جلميـــ  

علـــل الربوتوكـــول اعختيـــارا عتفاأيـــة  قـــو  ا  مـــ خر  املكلفـــني ســـاإلجرادات ا اصـــةأ وتصـــديقةا
علــل  الطفــا املتعلــق سبيــ  األًفــال وسغــاد األًفــال وارــتغ ل األًفــال ن املــواد اإلسا يــة. وأيالــإ

 نيوزيلالدا ألنشطتةا وإجراداوا املالية لدعم األًفال املعرسني للوطر وأررهم. وأدمإ توصيات.
دكقراًية ستاريم نيوزيلالدا الطويا ن تعزيـز و ايـة  قـو  ونو هإ  ةورية عو الشعبية ال -35

اإلنسا  وسدعمةا القوا للمبادرات اإلنسانية. وشق عإ ا كومة علل مواصلة تعاو ا م  األمم 
املتحــدة ورــائر املال مــات الدوليــة واجلةــات تات املصــلحة للتغلــم علــل الصــعوسات والتحــديات 

 ال  ع تزال أائمة.
ا ســـــاعتزار  كومـــــة نيوزيلالـــــدا وســـــ  خطـــــة عمـــــا جديـــــدة  قـــــو  اإلنســـــا  ور بـــــإ ليبيـــــ -36

وشقعتةا علل التشاور م   ي  اجلةات تات املصلحة. ونو هإ ساجلةود املبذولة والالتائه اإلةاسيـة 
 الباريفيكا ن  اعت التوظيف والصحة والتعليم وإأامة العدل.و لصار شعيب املاورا 

لرامية إىل حتسني ربا عـيجمل شـعم املـاورا وشـقعإ ا كومـة ونو هإ ماليزيا ساجلةود ا -31
ن تعزيـز  قـو  أفـراد هـذا الشـعم اعجتماعيـة واعأتصـادية والنقافيـة. ونو هـإ ا  علل املدي أدم

سالتقـــدر احملـــرز ن حتســـني  تـــ  الالســـاد واألًفـــال واألشـــوا  توا اإلعاأـــة حبقـــوأةم. وأـــدمإ 
 ماليزيا توصيات.

نيوزيلالــدا لسيارــاوا غــري التمييزيــة ملكافحــة عــدر املســاواة ن التعلــيم وامتــد إ موريشــيوس  -31
والتوظيف والصحة والرفامل اعجتمـاعي سغيـة رفـ  املسـتويات املعيشـية ن أورـاط احملـرومني. وأشـادت 

الكتــاب األســي  ومشــروع القــانو  املتعلــق ساألًفــال املستدــعفنيأ وأالــإ ا  ساليوزيلالــدا لوســعةا مــ خر 
 رتفادة م  هاتني التقرستني. وأدمإ موريشيوس توصية.إ ا تقدر اع

املتعلق سصدر أانو  السا ا وأـاع البحـار  2004ور بإ املكسي  سؤلغاد أانو  عار  -31
املتعلـق ساملالطقـة البحريـة والسـا ليةأ وهـو مـا مكـ  شـعم املـاورا مـ   2011وسس  أانو  عار 

أو ســاللقود إىل احملكمــة العليــا. ونو هــإ الســعي إل قــا   قوأــ  سالتبا ــث مباشــرة مــ  ا كومــة 
ساإلصـــ  ات الـــ  أدخلـــإ ن  ـــال املســـاعدة اعجتماعيـــة الراميـــة إىل تقلـــيص أوجـــ  التفـــاوت 

 اعأتصادا. وأدمإ توصيات. 
وأشـــاد اجلبــــا األرــــود سالتصــــديق علــــل الربوتوكـــول اعختيــــارا عتفاأيــــة  قــــو  الطفــــا  -40

وارتغ ل األًفـال ن املـواد اإلسا يـةأ وسالتقـدر الكبـري احملـرز  املتعلق سبي  األًفال وسغاد األًفال
علــل صـــعيد التشــريعات وامل رســـات وآليــات الرصـــد. وارتفســر سشـــب  ا طــوات املتوـــذة   ـــر 

 الزواج دو  الس  القانونية والزواج ساإلكرامل. وأدر اجلبا األرود توصيات.
لم املغرب مزيـد -41 فحـة الفسـاد الاليوزيلالديـةأ ساعتبارهـا مـ  املعلومـات عـ  ريارـة مكاا  ًو

تشــكا مماررــة جيــدة ككــ  أ  تقتــدا خــا سلــدا  أخــرى. وتســادل املغــرب عــ  التــداسري املتوخــاة 
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لتــدارو الصــعوسة الــ  تواجةةــا سعــ  املــدارس ن األخــذ  بــدأ التالــوع النقــان. ور ــم ساملبــادرات 
 غرب توصيات. ال  ةرا اختاتها ملساعدة الفيات املستدعفة. وأدر امل

ون معـــرد الـــرد علـــل ًلـــم اململكـــة املتحـــدة معلومـــات عـــ  الطريقـــة الـــ  تتعامـــا خـــا  -42
نيوزيلالــدا مــ  ســعف مــا يقــدر لشــعم املــاورا مــ   يــث الصــحة والتعلــيم واإلرــكا  والتوظيــفأ 

م  مقدمي  150لربنامه واناو أورا )صحة األررة(. وأد التقل أكنر م  ا  أدمإ نيوزيلالدا شر 
دمات الصـــحية واعجتماعيـــة ساعتبـــارهم يمعـــات معاليـــة سرنـــامه وانـــاو أورا لتطـــوير ا ـــدمات ا ـــ

سالعمــا مباشــرة مــ  األرــر املاوريــة لتحديــد ا تياجاوــا وتطلعاوــا. ومشلــإ احملــاور تات اعهتمــار 
املشـــ و الـــ  جــــرى تالاوهلـــا حتســـني معيشــــة األًفـــال؛ وتـــوفري فــــر  العمـــا؛ واإلرـــكا  و لــــ  

والتعلـــيم وتالميـــة املةـــارات؛ والرفـــامل الصـــحي والنقـــان. وسي الـــإ الالتـــائه املبكـــرة للربنـــامه  املســـاك ؛
ن ا  دعئـــا علـــل  ـــدو  تغيـــري إةـــا : فقـــد أفـــادت مدررـــة كـــاي  ن غيســـبور  أ  مثـــة تراجعـــ

اإلصاسات ساملرد وهو ما انعك  ن ارتفاع معدل ا دور. ورغم أ  اعنطباعات األولية لألرر 
ــــة مــــ  اعرتيــــاأ ن أورــــاًةاأ إع أ  ا كومــــة مســــتمرة ن تقيــــيم سي الــــإ وجــــ ود مســــتويات عالي

 خدماوا م  أجا حتسيالةا  ينما أمك .
وأك ـدت نيوزيلالـدا أ  التصـدا للفقـر لـدى األًفـال مسـبلة تات أولويـة أصـوى سالالســبة  -43

اخــا  تمعــ  مــ  للحكومــة. والفقــر ن نيوزيلالــدا يال ــر إليــ  سشــكا عــار علــل أنــ   إأصــاد للفــرد د
ا ــد األدا املقبــول مــ  املســتوى املعيشــي سســبم اعفتقــار إىل املــوارد الكافيــة . ومعــدعت الفقــر 
سني األًفال ن نيوزيلالدا حتتا املراتم الورطل ن جداول التصاليف الدوليـة الصـادرة عـ  مال مـة 

 التعاو  والتالمية ن امليدا  اعأتصادا.
علــــل التعلــــيم والرعايــــة الصــــحيةأ ا  لالــــدا سفــــر  ا صــــول  انــــويتمتــــ  األًفــــال ن نيوزي -44

وكـــذل  الرعايـــة  ســـائةم  ينمـــا اأتدـــل األمـــر. ويتمنـــا الـــالةه الـــذا تتبعـــ  ا كومـــة ن معاجلـــة 
مسبلة الفقر سني األًفال ن تعزيز ال أية اعجتماعيةأ وإخراج األرر م  الفقر عـ  ًريـق العمـا 

ا وحتســــ  األداد التعليمـــي. وتعكــــف نيوزيلالـــدا علــــل اختبــــار ســـالالمو اعأتصــــادا  املـــبجور مــــدعوم
أرلوب مغاير ن تقدع ا دمات اعجتماعية م  خ ل عملية التقارب ن القطاع اعجتمـاعيأ 
وهــو مــا كفــا اختــات القــرار علــل املســتوى احمللــي وتعزيــز التالســيق علــل  يــ  املســتويات ا كوميــة 

 وسم  اجملتم .
 رـيما ععلل مشاركة األًفال ن التعلـيم واجتيـاز مرا لـ  سالقـاأأ ا  وتركز ا كومة أيد -45

 علل زيادة مشاركة األًفال املستدعفني ن مر لة تعليم الطفولة املبكرة.
عـــدة مبـــادرات ترمـــي إىل ا ـــد مـــ  الفقـــر ســـني األًفـــال  2013وأـــد تدـــمالإ ميزانيـــة عـــار  -46

مخــ  رــالوات للمســاعدة ن تورــي  نطــا   مليــو  دوعر نيوزيلالــدا علــل مــدى 105مالةــا: ارــتنمار 
ا  دوعر نيوزيلالـــدا رـــالوي 500 000لتقـــدع فطـــور الصـــباأ ن املـــدارس؛ وتقـــدع  KickStartسرنـــامه 

ــــة  ن تقــــدع مــــواد صــــحية ومعــــاًف  KidsCanعلــــل مــــدى يــــ   رــــالوات ملســــاعدة اجلمعيــــة ا ريي
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  ــل  زيلالـدا ن سرنـامه الوأايــة مـ مليــو  دوعر نيو  45وأ ذيـة لألًفــال احملتـاجني؛ وارـتنمار  مطريـة
 الروماتزر.

وأوســــحإ نيوزيلالــــدا أ  ترتيباوــــا الدرــــتورية تســــتالد إىل القــــانو  الدرــــتورا وتشــــريعات  -41
ــــانغي وأ كــــار احملــــاكم واملماررــــة  ــــة ومعاهــــدة وايت ــــا أــــانو  شــــرعة ا قــــو  الاليوزيلالدي أخــــرى من

ة. وع تـزال هـذمل ال تيبـات تتطـور مـ  ارـتمرار الدرتورية والسيا  العار علتزامـات نيوزيلالـدا الدوليـ
 ا وار م  شعم املاورا وم  ارتمرار التفاود والقبول سالتزامات دولية جديدة.

. ون 2010ن عـــــــار  مســـــــتق   ا  درـــــــتوريا  ارتشـــــــاريا  لقـــــــد أنشـــــــبت نيوزيلالـــــــدا فريقـــــــ -41
علـل  يـ  القـواننيأ أ توصا الفريق إىل أن  ع يوجد دعم وار  إلةاد درتور يعلـو 2013 عار

لكـ  هالـاو دعـم لتكـري  سعـ  العالاصـر. ومشلـإ توصـيات الفريـق مراجعـة أـانو  شـرعة ا قــو  
الاليوزيلالديـــة ودعـــم مواصـــلة تطـــوير دور ووســـ  معاهـــدة وايتـــانغي. وكانـــإ التوصـــية الرئيســـية هـــي 

كف ا كومـة وتع ا . نينا  سرورة دعم ا كومة ارتمرار املالاأشات سشب  املسائا الدرتورية دعم
ة وإىل  صول  علل الال ر ن هذمل التوصيات؛ وأا تغيري كك  أ  يطرأ حيتاج إىل حبن  سعالايا   الي

 علل دعم شعيب عري .
 رـيما عنو هإ ميامنار ساإلجنازات املذهلة ال   ققةا البلد ن الالةود  شاركة املـرأةأ و  -41

ت لصـار شـعم املـاورا وتر ـم سالشـر الكتـاب ن ا كومة. وأالإ إ ا تنم   التـداسري الـ  اختـذ
 املستدعفني. األًفالساألسي  سشب  األًفال املستدعفني وإدراج مشروع القانو  املتعلق 

وأشـــادت ناميبيـــا ســـاجلةود الـــ  ســـذلتةا ا كومـــة لتحســـني رـــبا عـــيجمل األشـــوا  توا  -50
ر ن إًارهــا مســاعدة ماليــة اإلعاأــةأ  ــا ن تلــ  خطــة الرعايــة األرــرية املدفوعــة األجــر الــ  تقــد

 الرعاية. وأدمإ ناميبيا توصيات. لألرر ال  تقدر
ــــإ هولالــــدا سالريــــادة الــــ  أــــدمتةا نيوزيلالــــدا ن حتســــني  قــــو  املنليــــات واملنليــــني  -51 ور ب

سؤدخــال  رــيما عومزدوجــي امليــا اجلالســي ومغــايرا اهلويــة اجلالســانية واألزواج مــ  نفــ  اجلــال أ و 
يتعلـق سـا ق  . وع  ـإ وجـود سعـ  النغـرات فيمـا2013الزواج ن عـار تعدي ت علل أانو  

ن التعلـــيم والعمـــا لشـــعم املـــاورا واألشـــوا  توا اإلعاأـــةأ ون  ـــاعت العالـــف ســـد املـــرأة 
 والفقر سني األًفال وتعرد األًفال لإلرادة. وأدمإ توصيات.

ا وتلـ  ســؤجراد وأشـادت نيكـاراغوا سبوجــ  التقـدر الـ  حتققــإ ن موادمـة التشـ -52 ري  الــًو
مشـاورات وارـعة مــ   يـ  األًـراذ اعجتماعيــة الفاعلـة. ونو هــإ سالـدور الرائـد الــذا أامـإ ســ  

إىل جالم م  سلدا  أخرى ن املساعدة علل كفالة  قو  الالساد وإ ـراز تقـدر ن ا  نيوزيلالدا جالب
   ال املساواة سني اجلالسني. وأدمإ نيكاراغوا توصيات.

لاليقــر ســاإلجرادات الــ  اختــذوا نيوزيلالــدا ارــتقاسة للتوصــيات الــ  أــدمإ هلــاأ ور ــم ا -53
وســــاألخص فيمــــا يتعلــــق سالتــــداسري التشــــريعية والسيارــــاتية ن  ــــاعت مكافحــــة التمييــــز والتعلــــيم 
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املتعلـق  2011والتوظيف والصحة وا ماية اعجتماعيـة. وأيـع علـل نيوزيلالـدا لسـالةا أـانو  عـار 
 رية والسا لية ولتعاو ا م  هييات املعاهدات. وأدر توصية.ساملالطقة البح

لبــإ مــ  نيوزيلالــدا  -54 ور بــإ نيقرييــا ستعــاو  نيوزيلالــدا مــ  مفوســية  قــو  اإلنســا . ًو
معاجلــة املســـائا منـــار اجلـــدل سشـــب  الصـــحة العامـــة واعرـــ اتيقية املتعلقـــة ساإلعاأـــة. ودعتةـــا إىل 

 ز م  الربامه ا كومية. وأدمإ توصية.سما  ارتفادة  ي  األفراد دو   يي
ور بــإ الالــرويه ســا طوة الراميــة إىل دعــم إعــ   األمــم املتحــدة سشــب   قــو  الشــعوب  -55

األصلية وساإلجنازات ال  حتققإ ن الالةـود ساملسـاواة سـني اجلالسـني وحبقـو  املـرأة. وأعرسـإ عـ  
ســـد املـــرأة ساختـــات تـــداسري لتمكـــني  ارتيا ةـــا لتصـــميم نيوزيلالـــدا علـــل ســـذل املزيـــد للتصـــدا للعالـــف
 الالساد وحتسني  تعة  حبقوأة . وأدمإ الالرويه توصيات.

ونو هإ عتما  سـؤي د نيوزيلالـدا أولويـة للمالاأشـات الدرـتورية ن رـعيةا لتحسـني  قـو   -56
اإلنسا . وأشادت سار اتيقيات نيوزيلالدا املتعلقـة ساألشـوا  توا اإلعاأـة واألًفـال املعرسـني 

طـــرأ وسالتقـــدر الـــذا أ رزتـــ  ن تقـــدع ا ـــدمات األرارـــية ن  ـــاعت منـــا الصـــحة والالقـــا للو
 والسك . وأدمإ توصية.

وأعرســإ ســـاراغواا عـــ  تقـــديرها إلأـــرار نيوزيلالــدا سدـــرورة تعزيـــز الع أـــات ســـني ا كومـــة  -51
 . ونو هــإ وشــعم املــاوراأ وهلــدفةا املتمنــا ن العمــا علــل تقلــيص مســتوى العالــف املالــز  املرتفــ

الــــربامه التعليميــــة والصــــحية. وأشــــادت  رــــيما عسالسيارــــات الــــ  تســــتةدذ شــــعم املــــاوراأ 
سالتصديق علل الربوتوكول اعختيارا عتفاأية  قو  الطفا املتعلق سبي  األًفـال وسغـاد األًفـال 

 وارتغ ل األًفال ن املواد اإلسا ية. وأدمإ ساراغواا توصيات.
واصـــلة اجلةـــود إلةـــاد إًـــار أـــانوين متـــني  مايـــة العمـــال املةـــاجري . ور بـــإ الفلبـــني   -51

وأشــادت ســالتغيريات الــ  أدخلــإ علــل ريارــات اهلقــرة  ــا يســم  للمةــاجري  الــذي  يقــدمو  
شــكاوى سالبقــاد ن نيوزيلالـــدا وا صــول علــل رـــبا اعنتصــاذ. وأعرســإ عـــ  أملةــا ن أ  تال ـــر 

تفاأية الدولية  ماية  قـو   يـ  العمـال املةـاجري  وأفـراد نيوزيلالدا ن إمكانية التصديق علل اع
)رأــم  2011أرــرهم واتفاأيــة مال مــة العمــا الدوليــة سشــب  العمــا ال ئــق للعمــال املالــزليني لعــار 

111.) 
ور بـــإ الربتغـــال ســـاعلتزار ستعزيـــز املســـاواة ومكافحـــة التمييـــز. وأشـــادت  ـــال  األولويـــة  -51

معاجلة أيرمل علل  ريما علتعرد لإلرادة وللحد م  العالف املالز أ لتحسني  اية األًفال م  ا
 الالساد واألًفالأ وتل  ساختات تداسري م ئمة. وأدمإ توصيات.

ونو هإ  ةوريـة مولـدوفا  ـال  األولويـة لدـما  أخـذ آيـار زلـزال كـان سورا علـل  قـو   -60
كانـــإ نيوزيلالـــدا تالـــوا الال ـــر ن   اإلنســـا  سعـــني اععتبـــار ن عمليـــة إعـــادة البالـــاد. وتســـادلإ إ 

 وأدمإ توصية. ا .إمكانية رحم حتف اوا علل اتفاأية  قو  الطفا تدرةي
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ور بإ رومانيا ساجلةود الرامية إىل معاجلة ا يار امل تبة ع  أوساع ًويلة األمد واملدـرة  -61
نسا  والتزامةا سالعما حبقو  املواًالني. وهالبت نيوزيلالدا علل تعاو ا م  آليات  قو  اإلا  أ يان

 علل تعزيزها. وأدمإ توصية.
وأشــادت رــلوفاكيا ســاجلةود الراميـــة إىل زيــادة تعزيــز  قـــو  األًفــال وتلــ  سالتصـــديق  -62

علل الربوتوكول اعختيارا عتفاأية  قو  الطفا املتعلق سبي  األًفـال وسغـاد األًفـال وارـتغ ل 
 وأدمإ توصيات. ا .ذ أ كار هذا الربوتوكول فعلياألًفال ن املواد اإلسا ية ونو هإ ستالفي

ور بــإ رــلوفياليا سالتصــديق علــل الربوتوكــول اعختيــارا عتفاأيــة  قــو  الطفــا املتعلــق  -63
سبي  األًفال وسغاد األًفال وارتغ ل األًفال ن املواد اإلسا يةأ وسـاجلةود الـ  تبـذهلا ا كومـة 

للقلــق. ا  علــل الالســاد واألًفــال الــذا يشــكا مصــدر للحــد مــ  العالــف املالــز  وأيــر هــذا العالــف 
 وأدمإ توصيات. 

 وهالب الصومال نيوزيلالدا علل اإلجنازات املفصلة ن تقريرها. وأدر توصيات. -64
ور بـــإ إرــــبانيا سالتشــــري  اجلديـــد الرامــــي إىل كفالــــة ا قـــو  اعأتصــــادية واعجتماعيــــة  -65

 فال وملكافحة العالف اجلالساين. وأدمإ توصيات.والنقافية وساملساعي للحد م  الفقر سني األً
ونو هإ ررا عنكا ساجلةود املبذولة للحد م  العالف سد املرأة ولتحسـني ارـتق ليتة   -66

اعأتصــادية واملشــاركة ن ا كــم. ور بــإ سالتصــديق علــل الربوتوكــول اعختيــارا عتفاأيــة  قــو  
 ل األًفـــال ن املـــواد اإلسا يـــةأ و شـــروع الطفـــا املتعلـــق سبيـــ  األًفـــال وسغـــاد األًفـــال وارـــتغ

القــانو  املتعلــق ساألًفــال املستدــعفني. ور بــإ ســؤع   ا كومــة اختــات تــداسري إســافية ملكافحــة 
 ارتغ ل العمال املةاجري . وأدمإ توصيات. 

ور بـــإ دولـــة فلســـطني سالتقـــدر احملـــرز ن تعزيـــز املســـاواة ومكافحـــة التمييـــز ن إعمـــال  -61
ا  األصليني. ونو هإ سالتصديق علل الربوتوكـول اعختيـارا عتفاأيـة  قـو  الطفـا  قو  السك

املتعلــق سبيــ  األًفــال وسغــاد األًفــال وارـــتغ ل األًفــال ن املــواد اإلسا يــةأ وسؤصــدار الكتـــاب 
 الطفولة. وأدمإ توصيات. األسي  لصار األًفال املستدعفني وخطة العما لصار

نغي. وأالـــإ إ ــا ع تـــزال اة التســوية علـــل أرــاس معاهـــدة وايتــوأشــادت رويســرا سعمليـــ -61
تشـعر ســالقلق إزاد ا ـاعت العديــدة مـ  العالــف املالـز  واإلرــادة واملدـايقةأ وإزاد اعخــت عت ن 

ن  ـق شـعيب املـاورا والبارـيفيكا. وأعرسـإ  ريما عتوفري الرعاية الصحية والتعليم ون األجورأ 
شــــري  اجلديــــد املتعلــــق  مــــ  املعلومــــات اعرــــتوباراتية أــــد يــــ ير علــــل أل  التا  عــــ  ألقةــــا أيدــــ

 ا صوصية و رية التعبري. وأدمإ توصيات.
ــدت نيوزيلالــدا علــل عــدر  -61 ون معــرد الــرد علــل تعليــق مــ   ةوريــة إيــرا  اإلرــ ميةأ أك 

 وجود التعذيم ن نيوزيلالدا.
ر أجةـزة الصـعق الكةرسائيـة )تيـزر(أ ون معرد الـرد علـل تعليـق مـ  ناميبيـا سشـب  ارـتودا -10

ة غــري مســلحني ن العــادةأ وأ   يــ  أجةــزة تيــزر مــزودة سوظيفــة  أوســحإ نيوزيلالــدا أ  أفــراد الشــًر
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تصـــوير آ  عالـــد اعرـــتودارأ وأ  أا  الـــة ارـــتودار هلـــذا اجلةـــاز ختدـــ  للتحقيـــق. وأســـافإ أ  
اد  كبــــرية تــــذكر سســــبم إرــــادة ارــــتودار هــــذا اجلةــــاز أنقــــذ أرواأ سالتبكيــــد؛ وأنــــ  ع توجــــد  ــــو 

 ريبقل ن ا دمة.  ارتودار هذا اجلةاز مالذ سدد العما س أ وأن  سالتا 
 213وأالــــإ إ  نيوزيلالــــدا سلــــد صــــغري شــــديد التالــــوع يقــــور علــــل يقــــافتني؛ وهــــي تــــبوا  -11
أ ن مــإ نيوزيلالــدا ســرامه تدريبيــة ناجحــة 2013لغــة. ون عــار  120خمتلفــة وخــا أكنــر مــ   إياليــة
. ولتحســني 2014دة ونســاد وشــباب اإلياليـات. ورــتمدد هــذمل الــربامه ليتسـع عقــدها ن عــار لقـا

اليــة لل  ــة الفوريــة اهلاتفيــة تتــي  ا  إمكانيــة ا صــول علــل ا ــدماتأ تقــدر ا كومــة أيدــ خدمــة ًو
 لغة خمتلفة. 44خدمات تر ة فورية ن 

اليـة تـدفق املةـاجري  سبعـداد كبـرية ويتالاول التعديا علل أانو  اهلقرة كيفية معاجلة ا تم -12
ــاليب اللقــود غــري القانونيــة ووريــم  علــل شــواًر نيوزيلالــدا. وتقــر نيوزيلالــدا أ   ركــة ال جيــني ًو
ــــدا رــــتبقل ملتزمــــة  ــــإ إ  نيوزيلال البشــــر مســــائا مةمــــة علــــل الصــــعيد العــــاملي ون املالطقــــة. وأال

ةا الســالوية مــ  ال جيــني علــل أرــاس ساعتفاأيــة املتعلقــة سوســ  ال جيــنيأ وسعمليــة ســا أ وحبصــت
ني التاس  ملفوسية األمم املتحدة لشـ و  ال جيـني. ورد علـل مـداخ ت إيـرا  ا  سرنامه إعادة التًو

ني  والفلبني وررا عنكاأ سي الإ نيوزيلالدا األهداذ املتوخاة م  ارـ اتيقيتةا الشـاملة إلعـادة تـًو
 املةاجري .

العمــــا علــــل تقلــــيص اإليــــذاد وحتســــني خــــدمات دعــــم وأســــافإ إ  نيوزيلالــــدا ملتزمــــة س -13
أ أنشــر املركــز املعــا سالدــحايا ســم  وزارة العــدل لإلشــراذ 2011اإلجــرار. ون عــار  اســحاي

علل إعمال ا قو  وا دمات للدـحايا. وأشـارت نيوزيلالـدا إىل رـالةا ن ا ونـة األخـرية مشـروع 
الــاةأ  ــا يتــي  إصــدار أمــر جديــد حي ــر القــانو  املتعلــق سطلــم الدــحايا ارتصــدار أوامــر ســد اجل

 اعتصال  ماية الدحايا م  اجلرائم اجلالسية والعالف ا طري.
ون رد علل ر ال م  املغرب عـ  حمارسـة الفسـادأ أشـارت نيوزيلالـدا إىل مشـروع القـانو   -14

أ  يزيـد املتعلق ساجلركـة املال مـة وحمارسـة الفسـاد الـذا ريصـدر ن املسـتقبا القريـم. ومـ  املتوأـ  
مشروع القانو  هذا م  فعالية اجلةود الرامية إىل التصدا لغسـيا األمـوال وجـرائم اهلويـة واعيـار 
سالبشرأ وإىل حتسني أدرة البلد علـل مسـاعدة سلـدا  أخـرى ن التحقيقـات واإلجـرادات اجلالائيـةأ 

وخباصـــة الالســـاد  وإىل تعزيـــز امتنـــال نيوزيلالـــدا سروتوكـــول مالـــ  وأمـــ  ومعاأبـــة اعيـــار ساألشـــوا أ
اليــة. ومــ  املتوأــ  أ   واألًفــالأ املكمــا عتفاأيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلركــة املال مــة عــرب الًو
تكـــو  نيوزيلالـــداأ سعـــد رـــ  مشـــروع القـــانو أ أـــادرة علـــل التصـــديق علـــل اتفاأيـــة األمـــم املتحـــدة 

 ملكافحة الفساد.
ســاد واألًفــال واألشــوا  توا وأشــادت تايلالــد ســاجلةود املبذولــة للالةــود حبقــو  الال -15

اإلعاأـــة واملنليـــات واملنليـــني ومزدوجـــي امليـــا اجلالســـي ومغـــايرا اهلويـــة اجلالســـية. ونو هـــإ ســـاجلةود 
الراميــة إىل تســوية امل ــات ن إًــار معاهــدة وايتــونغيأ لكالةــا أعرســإ عــ  القلــق إزاد العــدد الكبــري 

 وأدمإ تايلالد توصيات.  سدرجة غري متالاربة م  أفراد شعم املاورا سني املساجني.
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سـؤأرار نيوزيلالـدا سب يـة إجـرادات الشـكاوى  رـاسقا  ونو هإ  ةوريـة مقـدونيا اليوغسـ فية  -16
مــ  اعتفاأيــة الدوليــة للقدــاد  14الفرديــة وشــقعإ ا كومــة علــل تقــدع إعــ    وجــم املــادة 

نشر تقرير اللقالـة علل  ي  أشكال التمييز العالصرا. وتسادلإ إ  كانإ ا كومة تالوا ًلم 
 .2013الفرعية املعالية  ال  التعذيم ع  زياروا البلد ن عار 

ليشـــ  نيوزيلالــدا علـــل تصـــديقةا علــل الربوتوكـــول اعختيـــارا عتفاأيـــة  -وهالــبت تيمـــور  -11
 قــو  الطفــا املتعلــق سبيــ  األًفــال وسغــاد األًفــال وارــتغ ل األًفــال ن املــواد اإلسا يــة وعلــل 

لعمــا لصــار الطفولــة ومشــروع القــانو  املتعلــق ساألًفــال املستدــعفني. وأــدمإ إصــدارها خطــة ا
 توصيات.

وهال ـــبت توغـــو نيوزيلالـــدا علـــل التقـــدر الـــذا أ رزتـــ  مالـــذ اجلولـــة األوىل مـــ  اعرـــتعراد   -11
الـدورا الشــاما. وأشـادت ستصــديق نيوزيلالــدا علـل الربوتوكــول اعختيــارا عتفاأيـة  قــو  الطفــا 

ألًفـال وسغـاد األًفـال وارـتغ ل األًفـال ن املـواد اإلسا يـة وعلـل تعاو ـا ا نيـث املتعلق سبيـ  ا
علــل مســا تةا املاليــة ألنشــطة مفوســية  قــو  اإلنســا .  رــيما عمــ  آليــات  قــو  اإلنســا أ و 

 وأدمإ توغو توصيات. 
ورا. وأشــادت ترياليــداد وتوســاغو ساليوزيلالــدا علــل تعزيــز الشــراكة ســني ا كومــة وشــعم املــا -11

فيمـا صـص  رـيما عو ي تةا علل اجلةـود الـ  سـذلتةا عقـم زلـزال كـان سورا إلعـادة سالـاد املديالـةأ 
 إةاد فر  عما مستدامة و قيقية للالساد. وأدمإ توصيات.

أ ومــ  تلــ  التصــديق علــل الربوتوكــول 2010ونو هــإ تــون  سالتقــدر احملــرز مالــذ عــار  -10
علــق سبيــ  األًفــال وسغــاد األًفــال وارــتغ ل األًفــال ن اعختيــارا عتفاأيــة  قــو  الطفــا املت

اليــة النانيــة سشــب   قــو  اإلنســا . وشــقعتةا علــل ســذل  املــواد اإلسا يــة وإعــداد خطــة العمــا الًو
املزيــد مــ  اجلةــود ملكافحــة التمييــز سغيــة القدــاد علــل القوالــم الالمطيــة الــ  يوصــم خــا املةــاجرو  

البو اللقود. وأدمإ ت  وصيات.وال جيو  ًو
وأيالــإ تركيــا علــل نيوزيلالــدا علتزامةــا ســا  ار رــيادة القــانو . وأشــادت ســاجلةود ا اصــة  -11

الــ  ســذلإ للقدــاد علــل الفــوار  اعأتصــادية اعجتماعيــة فيمــا ســني شــا اجملموعــات الســكانيةأ 
بذولـة لدى شعم املـاورا واجملموعـات األأليـة واملةـاجري . وع  ـإ أنـ  رغـم اجلةـود امل ريما ع

للحد م  الفقر سني األًفال واإلرادات ال  يتعرد هلـا األًفـالأ ع يـزال يتعـني اختـات مزيـد مـ  
 اإلجرادات ن هذا الصدد. وأدمإ تركيا توصيات.

وأشادت أوكرانيا سـاجلةود الـ  سـذلتةا نيوزيلالـدا لتالفيـذ خمتلـف التوصـيات الـ  أـدمإ هلـا  -12
الــدورا الشــاما. وشــقعإ ا كومــة علــل تعزيــز اجلةــود الــ   أيالــاد اجلولــة األوىل مــ  اعرــتعراد

تبــذهلا ملكافحـــة اعيـــار سالبشــر وتررـــيم ريارـــتةا ومماررـــتةا ملالــ  اعرـــتغ ل واإليـــذاد اجلالســـيني 
 األًفال مالةم. وأدمإ أوكرانيا توصيات. ريما عللمةاجري أ 
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ا  توا اإلعاأـــةأ ولتعزيـــز ور بـــإ اجلزائـــر ســـاجلةود الراميـــة إىل  ايـــة املـــاوريني واألشـــو -13
ن عملةا لوس  ا  املساواة سني اجلالسني. وشقعإ جلالة نيوزيلالدا  قو  اإلنسا  علل املدي أدم

اليــة النانيــة. واعتــربت أ  مثــة  اجــة لبــذل مزيــد مــ  اجلةــود ملكافحــة الفقــر ن  خطــة العمــا الًو
 مإ اجلزائر توصيات.أوراط األًفال و ي  أشكال التمييز ولتعزيز  قو  املةاجري . وأد

وأشــادت الوعيـــات املتحـــدة األمريكيـــة ســـاجلةود الراميـــة إىل تعزيـــز الشـــراكة ســـني ا كومـــة  -14
وشعم املاورا ن ربيا تسوية املطالبات التارصيـة ن إًـار اتفاأيـة وايتـانغي. وأعرسـإ عـ  القلـق 

الدـــحايا. وأـــدمإ إزاد التحـــديات القائمـــة ن  ـــال اعيـــار ساألشـــوا أ منـــا صـــعوسة حتديـــد 
 توصيات.

وأشـــادت أوروغـــواا سالتقـــدر احملـــرز ن  ـــال  ايـــة األًفـــال مـــ  اإليـــذاد واإل ـــالأ ون  -15
سالتصديق علل الربوتوكول اعختيارا عتفاأيـة  قـو  ا   ال ا د م  العالف املالز . ونو هإ أيد

ملـواد اإلسا يـة وسـدعم إعــ   الطفـا املتعلـق سبيـ  األًفـال وسغـاد األًفــال وارـتغ ل األًفـال ن ا
 األمم املتحدة املتعلق حبقو  الشعوب األصلية. وأدمإ أوروغواا توصيات.

وأشـــادت فييـــإ نـــار سارـــتمرار نيوزيلالـــدا ن جةودهـــا وسؤجنازاوـــا ن  ـــاعت اإلصـــ أ  -16
التشريعي وتعزيز م رسات  قو  اإلنسا  والالةود حبقـو  األًفـال واألشـوا  توا اإلعاأـة 

  املاورا والباريفي . وأدمإ فييإ نار توصيات.وشعيب
وع  ــإ أفغانســتا  سارتيــاأ ا طــوات الــ  اختــذت لدــما  ا ــ ار مــا للمــواًالني مــ   -11

 قو  اإلنسا  أيالاد عمليـات اختـات القـرارات. ونو هـإ ساعرـتنمار الكبـري الـذا وظفتـ  ا كومـة 
قـــا وســـرامه إعـــادة سالـــاد املســـاك . وأـــدمإ ن الرعايـــة الصـــحية األرارـــية واهلياكـــا األرارـــية للال

 أفغانستا  توصية.
وأيالــإ ألبانيــا علــل نيوزيلالــدا علتزامةــا سصــو  التالــوع النقــان للبلــدأ  ــا ن تلــ  ا فــا  علــل  -11

 يــ  جوانــم ا يــاة العامــة جلميــ  اجملموعــات الســكانية. ور بــإ سؤصــ أ ن ــار الرفــامل سغيــة معاجلــة 
 للمقموعات املةم شة واملستدعفة.  ريما عماعية وتقدع املساعدةأ الفوار  اعأتصادية اعجت

وأشادت اململكة املتحدة ساليوزيلالدا إلأرارها  شكلة العالـف املالـز  ونو هـإ سالتـداسري الـ   -11
سـاعتزار ا كومـة معاجلـة مـا تبقـل مـ   ييـز عالصـرا ن ا  اختذوا ملعاجلة هذمل املسبلة. ونو هإ أيد

 توصيات. البلد. وأدمإ
ور بإ أنغوع سالتصديق علل الربوتوكول اعختيارا عتفاأية  قو  الطفـا املتعلـق سبيـ   -10

األًفال وسغاد األًفال وارتغ ل األًفال ن املواد اإلسا ية وسدعم إع   األمم املتحدة املتعلـق 
عالصــرا وكراهيــة حبقــو  الشــعوب األصــلية. وأشــادت ساليوزيلالــدا علــل التزامةــا  كافحــة التمييــز ال

األجانـــم والتعصـــمأ وســـدورها الرائـــد ن إعـــداد إعـــ   وسرنـــامه عمـــا ديرســـا . وأـــدمإ أنغـــوع 
 توصية.
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ونو هإ األرجالتني  ال  األولوية للع أات سـني ا كومـة وشـعم املـاوراأ وحتسـني  ايـة  -11
ا علــل مواصــلة األًفــال مــ  رــود املعاملــة واإل ــالأ وا ــد مــ  العالــف املالــز ؛ وشــقعإ نيوزيلالــد

العمــا ن هـــذمل اجملـــاعت. ور بـــإ األرجالتـــني سالتــداسري الراميـــة إىل حتســـني  تـــ  املنليـــات واملنليـــني 
 ومزدوجي امليا اجلالسي ومغايرا اهلوية اجلالسية حبقوأةم. وأدمإ توصيات.

نغي امــ  املعلومــات عـ  عمليــة التســويات ن إًــار معاهــدة وايتــا  وأـدمإ نيوزيلالــدا مزيــد -12
 قو  السكا  األصليني. وأالإ إ  التسويات أد تشما إعـادة األراسـي والتعـوي  املـا   وع 

واععتــذار مــ  ا كومــة. وأــد وافقــإ  يــ  األ ــزاب ن الربملــا  علــل التشــري  الــذا يــالص علــل 
التســـويات املتصـــلة  ع ـــم ا ـــاعت. ورـــعإ ا كومـــة إىل التفـــاود سشـــب  التســـويات املتصـــلة 

نغي والــ  تكــو  مالارــبة وعادلــة ودائمــة مــ  أجــا األ كــار معاهــدة وايتــا  يــة وفقــسامل ــات التارص
درة. وأنشـبت االتوصا ن السالوات القادمة إىل اتفاأات م   يـ  اجملموعـات املطالبـة الراغبـة والقـ

ا كومة و دة تعع ساعلتزامات املقطوعة ملا سعد التسويات إأرار مالةا ن ريا  الع أات اجلارية 
 سائا الالاشية ع  التسويات  وجم املعاهدة.سامل
ون معرد الرد علل أريلة وتعليقات متقدمـة تتعلـق سالعمـا مـ  املـاوريني سشـب  املالطقـة  -13

مالـــذ صـــدور أـــانو  املالطقـــة ا  ًلبـــ 34البحريـــة والســـا ليةأ أكـــدت نيوزيلالـــدا أ  ا كومـــة تلقـــإ 
ومصــــدر الطلبــــات ورــــتال ر ن  . ور صــــد ا كومــــة عــــدد2011البحريــــة والســــا لية ن عــــار 

إمكانيــة إةــاد سرنــامه عرــتحدا  آليــة للعمــا املباشــر لــدى املــاوريني مــ  اأــ اب املوعــد الالةــائي 
 .2011لتقدع الطلبات ن عار 

لزيــادة حتســني التالســيق فيمــا  2001وأنشــبت نيوزيلالــدا جلالــة وزاريــة تعــع  ســائا اإلعاأــة ن  -14
األمــار ن تالفيــذ ارــ اتيقية نيوزيلالــدا املتعلقــة ساإلعاأــة واتفاأيــة  قــو   ســني الوكــاعت وإعطــاد دفعــة إىل

األشــوا  توا اإلعاأــة. وأــد جــرى إســراز هــذمل األولويــات ن خطــة العمــا سشــب  اإلعاأــة. ورــتطور 
املال مـات الـ   مـ  اعتفاأيـة لدـما  مشـاركة 4مـ  املـادة  3اللقالة آلية لتالفيـذ اعلتـزار  وجـم الفقـرة 

شوا  توا اإلعاأة ن وس  التشـريعات والسيارـات الـ  ختصـةم ولإلأـرار سب يـة أ  تكـو   نا األ
 اإلعاأة أنفسةم.  القيادات ن معاجلة أدايا اإلعاأة م  األشوا  توا

وأكدت نيوزيلالدا علل أ ا تال ر  دية ن اعندمار إىل الربوتوكـول اعختيـارا عتفاأيـة   -15
وتســتنمر نيوزيلالـــدا ن إًــار خطتةــا للرعايــة األرــرية املدفوعـــة   قــو  األشــوا  توا اإلعاأــة.
ن دعـم الوظـائف ا  مليـو  دوعر نيوزيلالـدا رـالوي 23أ 2013األجـرأ الـ  ارـتحديتةا ن عـار 

 داخا األرر لألشوا  توا اإلعاأة.
أ 2012وتتـــي  خطـــة العمـــا املتعلقـــة ساإلعاأـــة لصـــار املـــاورينيأ الـــ  أًلقـــإ ن عـــار  -16
لتلبية ا تياجـات املـاوريني توا اإلعاأـة وأفـراد أرـرهم ن  2011ي  اعر اتيقي  ا عار التوج

  ال الدعم ومعاجلة أولوياومأ وتل  ع  ًريق خدمات الدعم لذوا اإلعاأة.
أملانيــاأ تكــرت نيوزيلالــدا أ  العديــد مــ  ســرامه ا ــدمات  ًر تــ قــدر تمون رد علــل رــ ال  -11

تقليص مواً  التفاوت سني املاوريني وركا  جزر احملـي  اهلـادئ مـ  جةـة  العامة األجود تركز علل
للقطـاع العـار تسـعل لبلوغةـا ا  وسقية الاليوزيلالديني م  جةـة أخـرى. وأـد  ـددت هـذمل الـربامه أهـداف
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ـــز ا ـــدمات  حبيــث يكـــو  تقــدع ا ـــدمات أرـــرع وأرأــل وأجنـــ . ومـــ  تلــ  علـــل رـــبيا املنــالأ ترك 
راكــز ا دــرية علــل أًفــال شــعم البارــفي  وتلــ  سؤتا ــة الوصــول الســري  الصــحية اجلديــدة ن امل

 إىل خدمات  تمعية علل أيدا ممرسات للحد م  اإلصاسة حبم ل الروماتزر.
ســا ق ن التعلــيم اجملـــاين. ا  عامـــ 11أعــوار إىل  5ويتمتــ  أًفــال نيوزيلالــدا البـــالغني مــ   -11

اجةةـــا سعـــ  األًفـــال ن ا صـــول علـــل وتعكـــف ا كومـــة علـــل التصـــدا للتحـــديات الـــ  يو 
أًفال شعم املاورا وأًفال شعم جزر احملي  اهلادئ واألًفال توو اإلعاأةأ  ريما عالتعليمأ 

وتلــــ  ساختـــــات تـــــداسري مـــــ  أبيــــا ا طـــــة التعليميـــــة لصـــــار أًفــــال شـــــعم جـــــزر احملـــــي  اهلـــــادئ 
جلميـ  املـدارس ا  كومة هـدفواعر اتيقية التعليمية لصار أًفال شعم املاورا. وأد  ددت ا 

  .2014حبلول عار ا  مشوليا  وهو أ  تنبإ ن املماررة انتةاجةا  ق
لفرأـــــة العمـــــا ملكافحـــــة العالـــــف  2013-2012وأشـــــادت أرـــــ اليا سربنـــــامه العمـــــا  -11

األرـرا ونو هـإ سالكتـاب األسـي  لصـار األًفـال املستدـعفني وساملبـادرات الراميـة إىل ا ـد مـ  
ألًفال. وأعرسإ عـ  تبييـدها للـرأا القائـا سـالال ر ن مكانـة معاهـدة وايتـانغي سـم  الفقر سني ا

ال تيبــات الدرــتورية ور بــإ سوســ  خطــة عمــا سشــب   قــو  اإلنســا  سالتشــاور مــ  األًــراذ 
 تات املصلحة. وأدمإ أر اليا توصيات.

ســد  رــيما عوأيـارت ســالغ دو شــواغا سشــب  ارــتمرار املعاملــة التمييزيــة ســد املــاورينيأ  -100
الالســـاد املاوريـــات واجملموعـــات ا رـــيوية ورـــكا  جـــزر احملـــي  اهلـــادئ واملةـــاجري . وأعرســـإ عـــ  

ات القلق إزاد األير السليب احملتما للتشـري  اجلديـد املتعلـق سـاألم  اعجتمـاعي علـل الالسـاد املاوريـ
 وإزاد ارتغ ل الالساد ن ورائا اإلع ر. وأدمإ سالغ دو توصيات. 

ور بــإ ســال  ستعزيــز  كومــة نيوزيلالــدا شــراكتةا مــ  شــعم املــاوراأ والعمــا علــل  ايــة  -101
األًفــال مــ  اإل ــال واإلرــادة. واعتــربت أ  مثــة حتــديات كــربىأ مالةــا الفــوار  ن األجــور ســني 

عاأــة ســا قو  اعأتصــادية واعجتماعيــة ومكافحــة العالصــرية. اجلالســني و تــ  األشــوا  توا اإل
 وأدمإ سال  توصية.

ونو هــــإ سوتســــوانا سارــــتقاسة نيوزيلالــــدا للتوصــــيات املقدمــــة هلــــا أيالــــاد اجلولــــة األوىل مــــ   -102
اعرــتعراد الــدورا الشــاماأ وســاجلةود الــ  ســذلتةا ملعاجلــة اعخــت عت اعجتماعيــة اعأتصــادية 

رية وكراهيــة األجانــم والعالــف ســد املــرأة. وأشــادت ساملســاعي املبذولــة ن  ــال والتصــدا للعالصــ
إأامـــة العـــدل وتلـــ  ستعـــديا أـــانو  ا ـــدمات القانونيـــة الـــذا يكفـــا تقـــدع املســـاعدة القانونيـــة. 

 وأدمإ سوتسوانا توصيات.
ت نيوزيلالــدا وناشــد ا أونو هــإ الربازيــا سالتقــدر احملــرز ن حتســني ارــتق لية املــرأة اأتصــادي -103

الشـــاسات ونســـاد األأليـــات واألمةـــات املراهقـــات.  رـــيما عســـما   ـــق التعلـــيم جلميـــ  الالســـادأ 
ور بــإ ساملســاعي الراميــة إىل التصــدا للعالصــرية وكراهيــة األجانــم ن التعلــيم. وأــدمإ الربازيــا 

 توصية.
م التحـديات وأشادت سوركيالا فارو ساإلجنازات ال  حتققإ ن  ال  قو  اإلنسا  رغـ -104

املتعددة. ونو هإ ساجلةود املبذولة لتحسني  ت  األًفال سا قو  ولزيادة مشاركة املرأة ن صالاعة 
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القرار ون املالاصم اعنتواسية. ور بإ سالتزار نيوزيلالدا  كافحة اإلصاسة ساملرد وسالوفـاة سسـبم 
 الوعدة سالشراكة م  كولومبيا وسوركيالا فارو. وأدمإ توصيات.

ور بـــإ كـــاسو فـــريدا سالتقـــدر الكبـــري الـــذا حتقـــق مالـــذ اجلولـــة األوىل مـــ  اعرـــتعراد  -105
فيما يتعلق حبالة السكا  األصليني والالساد واألشوا  توا اإلعاأة.  ريما عالدورا الشاماأ 

ـــة دمـــه املبـــادئ الـــ  تدـــمالتةا معاهـــدة وايتـــانغي ن  ـــة متاسعـــة الدرارـــة عـــ  إمكاني ونو هـــإ سب ي
 لي كب  يكو  ن درتور. وأدمإ توصيات.القانو  احمل

وأشادت كمبوديا سـاجلةود املسـتمرة مالـذ اجلولـة األوىل مـ  اعرـتعراد الـدورا الشـاماأ  -106
ـــة الســـكا  األصـــليني. ور بـــإ ستالفيـــذ أـــانو  مكافحـــة  وســـاألخص تلـــ  الراميـــة إىل حتســـني  ال

 وأدمإ توصية.العالف املالز  وا ملة م  أجا العما ملكافحة العالف األررا. 
اليـة النانيـة سشـب   قـو   -101 وربلإ كالدا ع  املواعيد الزمالية ل نتةاد مـ  خطـة العمـا الًو

اإلنسا  وع  أهم اجملاعت ال  تركز عليةا. ونو هإ سالتقدر احملرز لزيـادة مشـاركة املـرأة ن املراكـز 
 القيادية ن القطاع العار. وأدمإ كالدا توصيات.

ا وفقوأعرسإ تشاد ع -101 للمبادئ التوجيةية ال  ا    ارتيا ةا إلعداد نيوزيلالدا تقريرها الًو
 ـــــددها  لـــــ   قـــــو  اإلنســـــا  وسالتعـــــاو  مـــــ  األًـــــراذ تات املصـــــلحة ن اجملتمـــــ  املـــــدين. 
وع  ـــإ أ  مع ـــم التوصـــيات املالبنقـــة عـــ  اجلولـــة األوىل مـــ  اعرـــتعراد الـــدورا الشـــاما أـــد 

 دا العديد م  الصكوو الدولية. وأدمإ تشاد توصية.أتبلإأ ونو هإ ستالفيذ نيوزيلال
ونو هــإ شــيلي ســـالتزار نيوزيلالــدا ساملال ومـــة العامليــة  قـــو  اإلنســا  وسقيادوـــا ن  ــال العمـــا  -101

املتعلق ساإلعاأة ومكافحة اإلصاسة سـاملرد والوفـاة سسـبم الـوعدة. وأشـادت سـالتطورات ن  ـال تعزيـز 
 فال ومكافحة الفقر سني األًفال. وأدمإ شيلي توصيات. و اية  قو  الالساد واألً

اليــــة النانيــــة سشــــب   قــــو  اإلنســــا  وسالتــــداسري  -110 ونو هــــإ الصــــني سوســــ  خطــــة العمــــا الًو
املعتمدة  ماية اجملموعات املستدعفةأ كالالساد واألًفـال واألشـوا  توا اإلعاأـة. وأشـارت إىل 

 ماية  قو  األأليات. وأدمإ الصني توصيات. املشاكا ال  ع تزال أائمة فيما يتعلق حب
وأشـــــاد الكونغـــــو سالتصـــــديق علـــــل الربوتوكـــــول اعختيـــــارا عتفاأيـــــة  قـــــو  الطفـــــا املتعلـــــق  -111
مـ   التـداسري املعتمـدة لتمويـا ًائفـةو األًفال وسغاد األًفال وارتغ ل األًفال ن املواد اإلسا ية  سبي 

الية لتلبية ا   تياجات األًفال واألرر احملرومة. وأدر توصيات.املبادرات احمللية والًو
ور بإ كوت ديفوار سالعملية التشاورية اجلامعة ال  جرت ن إًار اعرـتعراد ا ـا .  -112

وأشـــادت ســـالتزار نيوزيلالـــدا ستحســـني  تـــ  املـــرأة ســـا قو  ونو هـــإ ســـا طوات الـــ  اختـــذت  مايـــة 
 الف املالز . وأدمإ توصيات.األًفال واألشوا  توا اإلعاأة وا د م  الع

وأشـــادت أـــرب  سالتقـــدر احملـــرز ن  ـــال الالةـــود حبقـــو  املـــاورينيأ وسالتصـــديق علـــل  -113
الربوتوكـــول اعختيـــارا عتفاأيـــة  قـــو  الطفـــا املتعلـــق سبيـــ  األًفـــال وسغـــاد األًفـــال وارـــتغ ل 
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إزاد مستويات العالف سد األًفال ن املواد اإلسا ية. وأعرسإ ع  القلق إزاد  الة  قو  املرأة و 
 العالف اجلالسي. وأدمإ أرب  توصيات. ريما عاملرأةأ 
ور بإ اجلمةورية التشيكية سالردود علل العديد م  التوصيات الـ  أـدمإ أيالـاد اجلولـة  -114

فيمــا يتعلــق سالقدــاد علــل العالــف ســد املــرأةأ  رــيما عاألوىل مــ  اعرــتعراد الــدورا الشــاماأ 
لق إزاد ارتمرار املشاكا ن هذا اجملـال. وأشـادت ساعتمـاد التعـدي ت علـل لكالةا أعرسإ ع  الق

 أانو  الزواج. وأدمإ توصيات.
وأيالـــإ جيبـــوي علــــل نيوزيلالـــدا للتقــــدر الـــذا أ رزتــــ  ن  ـــال  ايــــة  قـــو  اإلنســــا   -115

 وتعزيزها. وأدمإ جيبوي توصيات.
اإلنسـا  ن ا ونـة األخـريةأ ومـ  ونو هإ إكـوادور سالتقـدر الـذا حتقـق ن  ـال  قـو   -116

تلـــ  تالفيــــذ ريارــــات  مايـــة وكفالــــة  قــــو  األشــــوا  توا اإلعاأـــة والتــــداسري الــــ  اختــــذت 
لتحســـني ظـــروذ املنليـــات واملنليـــني ومزدوجـــي امليـــا اجلالســـي ومغـــايرا اهلويـــة اجلالســـية. وأـــدمإ 

 إكوادور توصيات.
ةـاجري  وشـقعإ علـل سـذل مزيـد مـ  وأشادت مصر سالتقدر احملرز فيمـا يتعلـق حبالـة امل -111

لبإ معلومات  اجلةود ملكافحة القوالم الالمطية ال  يوصم خا املةاجرو  واألأليات األخرى. ًو
اليــــة ن رـــــيا   عــــ  التفاعــــا ســـــني اعلتزامــــات الدوليـــــة ن  ــــال  قـــــو  اإلنســــا  والقـــــوانني الًو

 اإلجرادات القدائية. وأدمإ مصر توصيات.
ليـــة التشـــاورية والعمليـــة اجلاريــة مـــ  اجملتمـــ  املـــدين وسالـــدعوة املفتو ـــة ور ــم العـــرا  سا  -111

املوجةــــة جلميــــ  املكلفــــني سوعيــــات ن إًــــار اإلجــــرادات ا اصــــة وسالتصــــديق علــــل الربوتوكــــول 
اعختيــارا عتفاأيــة  قــو  الطفــا املتعلــق سبيــ  األًفــال وسغــاد األًفــال وارــتغ ل األًفــال ن 

 العرا  توصية.املواد اإلسا ية. وأدر 
ون الــرد علــل جامايكــا واجلبــا األرــود سشــب  مســبلة الــزواج دو  الســ  القانونيــة والــزواج  -111

ساإلكراملأ تكرت نيوزيلالدا أ ا تدعم خمة اجلةود الرامية إىل القدـاد علـل املماررـة املتمنلـة ن الـزواج 
 ـــورة ن نيوزيلالـــدا. وأا حما  عامـــ 16ســـاإلكرامل. وأســـافإ أ  الع أـــات اجلالســـية مـــ  شـــوص دو  

زواج ســاإلكرامل ككــ  أ  ةــر إىل امل  قــة ســدعوى اعغتصــاب ويعاأــم عليــ  القــانو  سالســق  ملــدة 
أا تواًـــ  أو مشـــاركة ســـبا شـــكا ن منـــا هـــذمل اجلركـــة. ا  ويعـــد جركـــة أيدـــ ا .عامـــ 20تصـــا إىل 

دو  الســ  القانونيــة أو  وأالــإ إ  ا كومــة ع علــم هلــا سبيــة ادعــادات مســالودة سبدلــة  ــاعت زواج
زواج ساإلكرامل ن نيوزيلالدا. علل أ ا تسعل إىل ا صول علل املشورة سشب  هذمل املسبلة وهـي واعيـة 

 سالصعوسات ال  يواجةةا الدحايا ن التبليا ع  هذمل املماررات.
وأـــد اختـــذت نيوزيلالـــدا عـــدة تـــداسري لتقلـــيص مســـتوى العالـــف األرـــراأ منـــا ارـــتحدا   -120
أ ومشـروع safe@homeالعالف األرراأ وارتعراد عما حمكمة شـ و  األرـرةأ ومشـروع حماكم 

القــــانو  املتعلــــق سطلــــم الدــــحايا ارتصــــدار أوامــــر ســــد اجلالــــاةأ وفرأــــة العمــــا ملكافحــــة العالــــف 
 األررا.
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ون رد علــل مداخلـــة الربازيـــا سشـــب  مماررـــات التوويـــفأ أفـــادت نيوزيلالـــدا أ ـــا سصـــدد  -121
روع أانو  اعتصاعت الرأمية الدارة الذا ريتم  وجب  ارتحدا  آلية إنفات اإلعداد لتقدع مش

 ن نإ.مدنية للتعاما م  اعتصاعت الرأمية الدارة منا التوويف عرب اإل
وأســافإ نيوزيلالــدا أ ــا سصــدد الال ــر ن مســبلة اعندــمار إىل اعتفاأيــة الدوليــة  مايــة  -122

ورــيقرر  لــ  الــوزراد الاليوزيلالــدا إ  كانــإ نيوزيلالــدا   يــ  األشــوا  مــ  اعختفــاد القســرا.
 .2014رتوأ  علل هذمل اعتفاأية ن عار 

مــ  أع ــم التحــديات الــذا واجةتــ  أا  كومــة ا  وأالــإ إ  زلــزال كــان سورا كــا  وا ــد -123
هــزة ن  11 000كــا  هالــاو أكنــر مــ    2010نيوزيلالديــة. ومالــذ الزلــزال األول ن أيلول/رــبتمرب 

كــان سورا الــ  تقــ  فيةــا يــاين أكــرب مــد  البلــد وهــي مديالــة كريستشــورو. وكانــإ اهلـــزات مالطقــة  
  األرسية عاليفة لدرجة أ  ال سة صارت غازية ن سع  املالاًق. وأدرت األسرار ال  خلفةا الزلزال س

ا     دياإل ا . لقد كا احمللين املائة م  الالاته  20مليار دوعر نيوزيلالداأ وهو ما يعادل  40
عتربة ال ا  مدمر 

ت
 تلقتةا م  عدد م  البلدا . سالالسبة لبلد صغري ونيوزيلالدا ممتالة للمساعدة الدولية امل

وأد نشب ع  الزلزال حتديات فيمـا يتعلـق سارـتعادة كرامـة السـكا  و قـوأةم األرارـية.  -124
فرسـةا الزلـزال ومشلـإ  وأد أنشـيإ هييـة التعـان مـ  زلـزال كـان سورا ل رـتقاسة للمتطلبـات الـ 

ارــ اتيقية ا كومــة للتعــان مــ  الزلــزال تقــدع مــا يلــزر للتعــان اعأتصــادا واعجتمــاعي والنقــان 
 وإلعادة البالاد وإعادة ويية البيية الطبيعية.

إرـــبانياأ أأـــرت نيوزيلالـــدا سؤصـــاسة رـــكا  كـــان سورا  ًر تـــ قـــدر تمون رد علـــل رـــ ال  -125
ة خـــدمات ارتشـــارية أصـــرية األمـــدأ وزادت مـــ  مســـتوى ا ـــدمات سالصـــدمة. وأـــدمإ ا كومـــ

اجملتمعية ن اجملاعت املتعلقة سالصحية وتعاًي الكحـول والعقـاأريأ وأًلقـإ  لـة دعائيـة مكنفـة 
لتعزيز الصحةأ وأدمإ التـدريم علـل تالميـة القـدرة علـل التحمـا وإدارة اإلجةـاد للقـوى العاملـة 

ماعيــة والتعلــيمأ وأــدمإ خــدمات الصــحة العقليــة ن املــدارس ن  ــاعت الصــحة وا دمــة اعجت
 لدعم األًفال والشباب. وع تزال هذمل ا دمات جارية.

علـــل إعـــداد خطــة العمـــا النانيـــة سشـــب  ا  وتعكــف اللقالـــة الاليوزيلالديـــة  قـــو  اإلنســا   اليـــ -126
لـ  يالت ـر أ  حتـدد القدـايا  قو  اإلنسـا أ وهـي  ناسـة الوييقـة السيارـاتية الرئيسـية  قـو  اإلنسـا  ا

الــ  رــتكو  حمــا الال ــر علــل مــدى الســالوات ا مــ  املقبلــة. وأــد أــدر توأيــإ هــذمل الوييقــة حبيــث 
 يتسع اعر شاد سالتوصيات ال  يالبنق عالةا اعرتعراد الدورا الشاما ن خطة العما النانية.

دت أ   كومـة سلـدها وأعرسإ نيوزيلالدا ع  شـكرها لـرئي   لـ   قـو  اإلنسـا  وأفـا -121
 ا .روذ تال ر سعالاية ن  ي  التوصيات أبا الرد عليةا رمسي
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 **أو التوصيات/االستنتاجات و -ثانيا   
بشتتهن ا فتتي الو تت  اا فتتي التوصتتيات التتواردة أدنتتام  وستتتقد  ردود نيوزيلنتتداستتتن ر  -211

لمجلتتتس  المناستت   ل تت  فتتتي موجتتد ال يتجتتاوز تتتتارية انعقتتاد التتدورة السادستتتة والعشتتري 
 :4102يونيه /حقوق اإلنسان  المقرر جقدها في حزيران

التفاقية الدولية لحماية جميع األشخاا  النظر في النضمام إلى  -121-1
 ؛(الجبل األسود) الختفاء القسري من

التصديق جلى االتفا ية الدولية لحماية جميت  األختصا  التوقيع و -121-2
 ؛(فرنسا) تصا  لجنتهاوالعتراف باخم  االختفاء القسري 

تستتتتري  العمليتتتتة التشتتتتريعية المحليتتتتة الراميتتتتة  لتتتتى منتتتت  وم افحتتتتة  -121-3
االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتت  االختفتتتاء القستتتري  حتتتتى يتستتتنى االن تتتما   لتتتى 

 ؛(أوروغواي) والعتراف باختصا  لجنتهااألخصا  م  االختفاء القسري 
لتى االتفا يتة الدوليتة لحمايتة التصديق جمواصلة الج ود في سبيل  -121-4

 والعتخخخخخخراف باختصخخخخخخا  لجنتهخخخخخخخاجميتتتتتت  األختتتتتتصا  متتتتتت  االختفتتتتتتتاء القستتتتتتري 
 ؛(األرجنتي )

التصتتتديق جلتتتى االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة جميتتت  األختتتصا  متتت   -121-5
 (؛بوركينا فاسو) االختفاء القسري

البروتوكخخوا الختيخخاري لتفاقيخخة النظخخر فخخي إمةانيخخة التصخخدي  علخخى  -121-6
 ؛( سبانيا) حقوق األشاا  ذوي اإلعاقة

البروتوكخخوا الختيخخاري لتفاقيخخة حقخخوق األشخخاا  التصخخدي  علخخى  -121-1
 ؛(هنغاريا) ذوي اإلعاقة

الن تتتر فتتتي  م انيتتتة االن تتتما   لتتتى البروتوكتتتو  االختيتتتاري للع تتتد  -121-1
 ؛الدولي الصا  بالحقوق اال تصادية واالجتماجية والثقافية )الجبل األسود(

الن تتتر فتتتي  م انيتتتة التصتتتديق جلتتتى البروتوكتتتو  االختيتتتاري للع تتتد  -121-1
 ؛( سبانيا)الدولي الصا  بالحقوق اال تصادية واالجتماجية والثقافية 

استتتتت ما  تشتتتتريعات ا المتعلقتتتتة بمستتتتانل حمايتتتتة حقتتتتوق اإلنستتتتان  -121-10
ايتتة االتفا يتتة الدوليتتة لحم سخخيما لوتعزيزهتتا بالتصتتديق جلتتى صتت وأ دوليتتة أختتر   

__________ 

 ت حترر هذمل اعرتالتاجات والتوصيات. ** 
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والبروتوكتتتو  االختيتتتاري للع تتتد التتتدولي جميتتت  األختتتصا  متتت  االختفتتتاء القستتتري 
 ؛(تونس)الصا  بالحقوق اال تصادية واالجتماجية والثقافية 

التصتتتتديق جلتتتتتى البروتوكتتتتو  االختيتتتتتاري للع تتتتد التتتتتدولي الصتتتتتا   -121-11
ة حقخوق البروتوكخوا الختيخاري لتفاقيخو بالحقوق اال تصادية واالجتماجية والثقافية 

 ؛(البرتغا ) الطفل بشأن إجراء تقديم البالغات
البروتوكخخوا الختيخخاري لتفاقيخخة حقخخوق األشخخاا  التصخخدي  علخخى  -121-12

البروتوكخخوا الختيخخاري لتفاقيخخة حقخخوق الطفخخل بشخخأن إجخخراء تقخخديم و  ذوي اإلعاقخخة
 ؛(المغرب) البالغات
بشتتتهن  961التصتتتديق جلتتتى اتفا يتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة ر تتت   -121-13

 ؛(ني اراغوا) الشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة
بشتتتهن  961التصتتتديق جلتتتى اتفا يتتتة من متتتة العمتتتل الدوليتتتة ر تتت   -121-14

 ؛(النرويج)وتنفيذها  الشعوب األصلية والقبلية في البلدان المستقلة
ة البروتوكخخوا الختيخخاري لتفاقيخخالنظخخر فخخي إمةانيخخة التصخخدي  علخخى  -121-15

 (؛سلوفاكيا) حقوق الطفل بشأن إجراء تقديم البالغات
تفاقية حقوق الطفل المتبقي لالبروتوكوا الختياري االن ما   لى  -121-26

 ؛(تايلند) إجراء تقديم البالغاتب والمتعل 
التفاقيخخة الدوليخخة لحمايخخة حقخخوق االن تتما   لتتى الن تتر فتتي  م انيتتة  -121-11

 ؛(مصر) اد أسرهمجميع العماا المهاجرين وأفر 
التفاقيخخخة الدوليخخخة لحمايخخخة حقخخخوق جميخخخع التو يتتت  والتصتتتديق جلتتتى  -121-11

 ؛(تركيا) العماا المهاجرين وأفراد أسرهم
التفاقيخخخة الدوليخخخة لحمايخخخة حقخخخوق جميخخخع العمخخخاا التصتتتديق جلتتتى  -121-11

 ؛(الجزانر) 4112، الموقع عليها في عام المهاجرين وأفراد أسرهم
التفاقيخخخة الدوليخخخة لحمايخخخة حقخخخوق جميخخخع العمخخخاا جلتتتى  التصتتتديق -121-20

 ؛(بوركينا فاسو) المهاجرين وأفراد أسرهم
التفاقيخخخة الدوليخخخة لحمايخخخة حقخخخوق جميخخخع العمخخخاا التصتتتديق جلتتتى  -121-21

 ؛(تشاد) المهاجرين وأفراد أسرهم
التفاقيخخخة الدوليخخخة لحمايخخخة حقخخخوق جميخخخع العمخخخاا التصتتتديق جلتتتى  -121-22

التفاقيخخخة المتعلقخخخة بمركخخخز األشخخخاا  عخخخديمي   وجلتتتى د أسخخخرهمالمهخخخاجرين وأفخخخرا
جم وريتتتتة  يتتتتران ) اتفاقيخخخخة تافخخخخين حخخخخالت انعخخخخدام الجنسخخخخية  وجلتتتتى الجنسخخخخية
 ؛(اإلسالمية
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التفاقيخخخة الدوليخخخة لحمايخخخة حقخخخوق جميخخخع العمخخخاا التصتتتديق جلتتتى  -121-23
  متت  االتفا يتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتت  األختتصا  وجلتتى المهخخاجرين وأفخخراد أسخخرهم

المتعلقخخة بمركخخز األشخخاا  عخخديمي  0592عخخام  اتفاقيخخة   وجلتتىاالختفتاء القستتري
بشتهن الشتعوب األصتلية  961اتفا ية من متة العمتل الدوليتة ر ت  ، وعلى الجنسية

 ؛( كوادور) وتنفيذها والقبلية في البلدان المستقلة
المتعلقخخخة بمركخخخز األشخخخاا   0592عخخخام  اتفاقيخخخةالتصتتتديق جلتتتى  -121-24
والنظخخر فخخي إمةانيخخة تضخخمين تشخخريعها الخخومني إجخخراءا يمةخخن مخخن  ي الجنسخخيةعخخديم

 ؛(األرجنتي ) تحديد حالت انعدام الجنسية
تةثيخخخف الجهخخخود للتصخخخدي  علخخخى معاهخخخدب تجخخخارب األسخخخلحة بهخخخدف  -121-25

تعزيخخز المعخخايير الدوليخخة المشخختركة لتنظخخيم التجخخارب الدوليخخة فخخي األسخخلحة التقليديخخخة 
صتتتر الم ونتتتة  والمستتتاهمة فتتتي الستتتل  واألمتتت   وتقلتتتي  العنخخخاوالخخذخيرب والقطخخخع و 

 (؛أوروغواي) المعاناة اإلنسانية  وتعزيز التعاون والشفافية
السعي للتصديق دون تهخير جلى جميت  الصت وأ الدوليتة لحقتوق  -121-26

 ؛(نيجيريا) اإلنسان التي ل  تو   جلي ا بعد
زيتتز  رارهتتا التتورني بمتتا مواصتتلة الج تتود التتتي تبتتمل ا فتتي مجتتا  تع -121-21

ي فل أخمم بش ل كامل بمبدني الشمو  وجد  التمييتز  بمتا فتي  لت  جت  رريتق 
التفاقيخخة الدوليخخة لحمايخخة حقخخوق جميخخع العمخخاا المهخخاجرين وأفخخراد التصتتديق جلتتى 

وإمةانية إدماج الحقوق التي كرسها المجلس القتصادي والجتمخاعي فخي  أسرهم
 ؛( ندونيسيا) نسانالمعايير الومنية لحقوق اإل

مواصتتلة الج تتود التتتتي تبتتم  فتتتي ستتبيل تعزيتتتز حقتتوق مجموجتتتات  -121-21
س انية معينة بغية زيادة تحسي  حالت ا  وتسري  جملية ت ييت  تشتريعات ا الورنيتة 
بمتا يف تتي  لتتى تتتوخي التصتتديق جلتتى صت وأ دوليتتة جديتتدة  ات الصتتلة  ومتت  ثتت  

 ؛(جرالني)  دماج ا في الن ا  القانوني المحلي
الن ا  التشريعي والقانوني  م   يالء مزيد مت  االجتبتار تعزيز زيادب  -121-21

 سخخخيما للمواءمتتة الترتتورات المحليتتة والنصتتو  الدوليتتتة بشتتهن حقتتوق اإلنستتان  
الع تتتتد التتتتدولي الصتتتتا  بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية والع تتتتد التتتتدولي الصتتتتا  

 ؛(  نا فيي) بالحقوق اال تصادية واالجتماجية والثقافية
 ؛(بن ) مواصلة تف يرها وجمل ا للتزود بدستور م توب -121-30
العمتتتتل  فتتتتي  رتتتتار جمليت تتتتا للمراجعتتتتة التشتتتتريعية  جلتتتتى  دمتتتتا   -121-31

فتتي  رارهتتا  كتتامال    الصتت وأ الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي ان تتم   لي تتا  دماجتتا  
 ؛(ني اراغوا) القانون المحلي
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واالجتماجيتتتتة فتتتتي ميثا  تتتتا لحقتتتتوق   دمتتتتا  الحقتتتتوق اال تصتتتتادية -121-32
 ؛(توغو) اإلنسان
 دما  الحقوق اال تصادية واالجتماجيتة والثقافيتة فتي  تانون خترجة  -121-33

 ؛(أوكرانيا)الحقوق 
 دما  الحقوق اال تصادية واالجتماجيتة والثقافيتة فتي  تانون خترجة  -121-34

المعنيخة مشخاريع ، مع اتااذ تدابير لضمان مراجعة السلطات 0551لعام الحقوق 
القخخخوانين واللخخخوائي والسياسخخخات بحيخخخق تةخخخون متوافقخخخة مخخخع أحةخخخام العهخخخد الخخخدولي 

 ؛(أوروغواي)الاا  بالحقوق القتصادية والجتماعية والثقافية 
مخن أجخل  0551لعخام اإل دا  جلى مراجعتة  تانون خترجة الحقتوق  -121-35

ة بخالحقوق القتصخادية تضمينه أحةخام التفاقيخات الدوليخة المصخدق عليهخا المتعلقخ
 ؛( سبانيا) والجتماعية والثقافية

العمل، في سياق المراجعة الدسختورية الجاريخة، علخى تةخريس مبخدأ  -121-36
وم اجفة الج ود لتحسي  حالتة المتاوريي  وست ان المساواب بين الرجاا والنساء، 

ر جتتتزر المحتتتيد ال تتتادي فتتتي مجتتتالي الصتتتحة والتعلتتتي  متتت  ج تتتة  وتعزيتتتز التتتتدابي
المحددة التي اتصمت في صالح   لزيادة مستو  تعلي  أرفال   م  ج تة أختر  

 ؛(ال ونغو)
في جمليتة المراجعتة الدستتورية التتي  للم ي  دما  الج ود  مواصلة -121-31

 تع ت  جلي تا  بمتا فتي  لت  التقتد  بشتهن المستانل التتي تصت  الشتع  المتتاوري
 ؛(ترينيداد وتوباغو)

لجميتت  أختت ا  التمييتتز السياستتي واال تصتتادي مواصتتلة التصتتدي  -121-31
واالجتمتتاجي  تتد المتتاوريي  وستت ان جتتزر المحتتيد ال تتادي و لتت  بتلبيتتة مرتتالب   

 ؛(الصوما ) المصتلفة بصصو  اإلصالح الدستوري والقانوني واالجتراف ب  
العمخخل، فخخي سخخياق المراجعخخة الدسخختورية الجاريخخة، علخخى إدمخخاج مبخخدأ  -121-31

واعتمخخاد تعريخخف قخخانوني للتمييخخز علخخى  كخخامالا   جخخاا والنسخخاء إدماجخخاا المسخخاواب بخخين الر 
األجخخر أسخخان نخخوع الجخخنس دون إغفخخاا مسخخألة إيجخخاد تشخخريع يخخن  علخخى الحخخ  فخخي 

 (؛باراغواي)بين الرجاا والنساء المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة 
ة الستتعي  بالتشتتاور متت  المتتاوريي    لتتى  يجتتاد وترتتوير ستتبل معالجتت -121-40

 انشتتتتتغاالت المتتتتتاوريي  المتصتتتتتلة بعمليتتتتتة التستتتتتويات بموجتتتتت  معاهتتتتتدة وايتتتتتتانغي
 ؛(سلوفينيا)
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مواصتتلة تعزيتتز الشتتراكة بتتي  الح ومتتة والشتتع  المتتاوري للتوصتتل  -121-41
 لتتى تستتوية جادلتتة ومنصتتفة ودانمتتة للمرالبتتات التاريصيتتة المقتتررة فتتي  رتتار معاهتتدة 

 ؛(أنغوال) وايتانغي
يخخدب لحقخخوق اإلنسخخان تحخخا إشخخراف اللجنخخة وضخخع خطخخة عمخخل جد -121-42

 ؛(بوركينا فاسو) النيوزيلندية لحقوق اإلنسان
 مواصتتتتتلة تنفيتتتتتم خرتتتتتة العمتتتتتل الورنيتتتتتة الثانيتتتتتة لحقتتتتتوق اإلنستتتتتان -121-43

 ؛(ديفوار كوت)
تعزيخخز التنسخخي  بخخين الخخوزارات لتنفيخخخذ خطخخة العمخخل الحاليخخة المتعلقخخخة  -121-44

 ؛( سبانيا) أفضل اا بالطفولة تنفيذ
الن ر في  م انيتة مشتاركة البرلمتان فتي جمليتة تعيتي  مفتوض حقتوق  -121-45

 ؛(أوكرانيا) اإلنسان
، اإلرتتتالل جلتتتى التوصتتتية التتتتي  تتتدمت ا بعتتت  هي تتتات المعاهتتتدات -121-46

 ؛(تركيا) وإنشاء لجنة برلمانية ماتارب معنية بحقوق اإلنسان
سياستتتتات اتصتتتتا  مزيتتتتد متتتت  التتتتتدابير بحيتتتت  ت فتتتتل القتتتتواني  وال -121-71

المحلية حماية كاملة ومتسقة لحقوق اإلنسان  م  مراجاة التوصيات التتي  تدمت ا 
هي تتتتات حقتتتتوق اإلنستتتتان التابعتتتتة لجمتتتت  المتحتتتتدة واللجنتتتتة النيوزيلنديتتتتة الجديتتتتدة 

 ؛(هولندا) لحقوق اإلنسان
زيتتتادة مستتتتاجدت ا اإلنمانيتتتة الرستتتتمية والبلتتتتو  ب تتتا  لتتتتى المستتتتتو   -121-41

 ؛(تونس) في المانة م  الناتج المحلي اإلجمالي 7.0 وهو المحدد دوليا  
زيتتادة مستتتو  مستتاهمت ا متت  المستتاجدة اإلنمانيتتة الرستتمية لبلتتو   -121-41
 ؛(شيبنغالد) م  الدخل القومي اإلجمالي 7.0
الحفتتتال جلتتتى مستتتاهمت ا متتت  المستتتاجدة اإلنمانيتتتة الرستتتمية جنتتتد  -121-50

 لمانتتة متت  النتتاتج المحلتتي اإلجمتتاليفتتي ا 7.0وهتتو  المستتتو  المتفتتق جليتته دوليتتا  
 ؛(مصر)

تسري  جملية  جادة البناء وتقدي  التعوي تات التتي انرلقت  جقت   -121-51
 ؛(ألمانيا) زلزا  كانتربوري

الن ر في  م انية اجتماد سياسات  في  رار ج ود ما بعد التعافي  -121-52
انية وبمالءمتتتتة متتتت  زلتتتتزا  كتتتتانتربوري  تتعلتتتتق بتعمتتتتي  مراجتتتتاة االجتبتتتتارات الجنستتتت

 ؛(ترينيداد وتوباغو) المساك  وس ولة وصو  األخصا   وي اإلجا ة  لى المباني
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تستت يل التمتتت  بتتالحقوق اال تصتتادية واالجتماجيتتة والثقافيتتة و لتت   -121-53
 0799و 0797بإجتتادة بنتتاء المنتتارق المت تتررة متت  زلتتزا  كتتانتربوري فتتي جتتامي 

 ؛(الجزانر)
 جميت  التشتريعات الورنيتة المعمتو  ب تا حاليتا  التهكد مت  انستجا   -121-54
يتعلق باألرفا  مت  اتفا يتة حقتوق الرفتل  مت   تمان ستريان مبتادي وأح تا   فيما

 (؛أوروغواي) تل  االتفا ية وبروتوكوالت ا جلى كل رفل يعيش في   ليم ا
فتتي  سخخيما لمواصتتلة الج تتود الراميتتة  لتتى تعزيتتز حقتتوق األرفتتا    -121-55

ي  والق تتتاء جلتتتى الفقتتتر بتتتي  األرفتتتا  وتلبيتتتة احتياجتتتات األرفتتتا  مجتتتاالت التعلتتت
 ؛(أوكرانيا) المست عفي  والمعر ي  للصرر

  زيخخادب تعزيخخز الجهخخود التخخي تبخخذلها لضخخمان حمايخخة حقخخوق األمفخخاا -121-56
 كتتامال    برتترق من تتا تنفيتتم مشتترول القتتانون المتعلتتق باألرفتتا  المست تتعفي  تنفيتتما  

 ؛( ندونيسيا) العدالة اإلصالحية جلى جمي  األرفا والن ر في تنفيم مبادي 
مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقخوق الطفخل والحخد مخن الفقخر  -121-51

 ؛(أستراليا)والعنف اللذين يتعرض لهما األمفاا 
صتتتتلة تحستتتتي  حالتتتتة األرفتتتتا  بمتتتتا يشتتتتمل أبعادهتتتتا المتعتتتتددة امو  -121-51

بشتتتهن الحلتتتو  لمشتتت لة الفقتتتر بتتتي   ومراجتتاة توصتتتيات فريتتتق الصبتتتراء االستشتتتاري
 ؛(فيردي كابو) األرفا 
وضع مؤشرات لقيان مستوى الفقخر بخين األمفخاا وبحخق إمةانيخة  -121-51

 ؛(كندا)اعتماد تدابير إضافية للحد من الفقر في أوساط الشباب 
زيخخادب تعزيخخز خطخخة العمخخل الومنيخخة للحخخد مخخن الفقخخر لخخدى األمفخخاا  -121-60

 ؛(خيلي) طاق هذه الاطةولدى أسرهم وتوسيع ن
اتصتتا  جميتت  التتتدابير الالزمتتة لتقتتدي  التتدج  المناستت  بمتتا يم  تت   -121-61

األستتر المحرومتتة وأرفال تتا متت  الصتترو  متت  الفقتتر بصتتورة دانمتتة ومواصتتلة تقتتدي  
 ؛(ماليزيا) الدج  للمي  ظلوا يعيشون دون خد الفقر

ت الجتماعيخخخخة، اتاخخخخاذ التخخخخدابير لتقلخخخخي  الخخخخختاللت بخخخخين الف خخخخا -121-62
 ؛(كوت ديفوار)فيما يتعل  بالشباب  سيما ل

 سخخخيما لت ثيتت  الج تتتود التتتي تبتتتم  فتتي مجتتتا  م افحتتة الفقتتتر   -121-63
 ؛(جيبوتي) الفقر لد  األرفا  المحرومي  في البلد

تعزيتتتتز فتتتتتر  العمتتتتتل والحتتتتتق فتتتتي الصتتتتتحة واإلنصتتتتتاف الق تتتتتاني  -121-64
 ؛(الصي )أرفال      مستو  تعلي للماوريي  وس ان جزر المحيد ال ادي ورف
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مواصلة إيالء األولوية للسياسات الرامية إلى زيادب تحسين الوضع  -121-65
 (؛موريشيوس) للماوريي  وس ان جزر المحيد ال اديالجتماعي القتصادي 

للمتاوريي  تقلي  الفوارق الجتماعية القتصادية المتبقيخة بالنسخبة  -121-66
  تتتادي  وت ثيتتت  ج تتتود م افحتتتة الفقتتتر بتتتي  األرفتتتا وستتت ان جتتتزر المحتتتيد ال

 ؛(ألمانيا)
 لتت  التتمي يصتتي  األرفتتا   سخخيما لم افحتتة الفقتتر بتتي  األرفتتا    -121-61

 المتتتتتاوريي  والتتتتتمي  يعيشتتتتتون فتتتتتي جتتتتتزر المحتتتتتيد ال تتتتتادي واألرفتتتتتا   وي اإلجا تتتتتة
 ؛(الم سي )

 ؛(غابون) ت ثي  ج ود م افحة االختالالت -121-61
مليتتة تنفيتتم الصرتتد الورنيتتة الحاليتتة للتصتتدي للتحتتديات تستتري  ج -121-61

 سخخيما ل   واالختتتالالت فتتي الصتتحة والتعلتتي  والتوظيتت  والمستتاواة بتتي  الجنستتي
بالنستتتبة للمجموجتتتات المست تتتعفة متتت  النستتتاء واألرفتتتا  والم تتتاجري  والستتت ان 

 ؛(فيي  نا ) األصليي  والس ان م  العر يات األخر  في البلد
تعزيتتتز اإلجتتتراءات الراميتتتة  لتتتى حمايتتتة الحقتتتوق اال تصتتتادية زيتتتادة  -121-10

 واالجتماجية للس ان المست عفي  وكفالة حقوق النساء والمساواة بي  الجنسي  
باألخ  اتصا  تدابير سياساتية محددة للو اية م  و ول األرفتا  فتي بتراث  الفقتر 

 ؛(هولندا)و حايا اإليماء 
مت امتتتل  زاء حتتاالت االست تتتعاف مواصتتلة الستتعي النت تتتا  ن تتج  -121-11

 (؛جاماي ا) المشدَّد بسب  أخ ا  التمييز المتعددة والمتقارعة
مةافحخخة جميخخع أشخخةاا التمييخخز فخخي مجخخالت التو يخخف واألجخخخور  -121-12

والصخخخخخحة والتعلخخخخخيم التخخخخخي تسخخخخختهدف بصخخخخخورب أخخخخخخ  األشخخخخخاا  المنتمخخخخخين إلخخخخخى 
 ؛(فرنسا) المجموعات السةانية المهّمشة

 سخيما لفي درب ا البناء لتعزيتز المستاواة وم افحتة التمييتز   الم ي -121-13
 ؛(دولة فلسري ) بالن وض بحقوق الس ان األصليي 

مواصخخخخخلة الجهخخخخخود الراميخخخخخة إلخخخخخى معالجخخخخخة أوجخخخخخه القصخخخخخور فخخخخخي تقخخخخخديم  -121-14
الجتماعيخخة وتنفيخخذ البخخرامل التعليميخخة وإلخخى التصخخدي إلخخى التمييخخز المجتمعخخي  الاخخدمات

الواليتتتتات المتحتتتتدة ) ليين وأفخخخخراد المجموعخخخخات اإللنيخخخخة األقليخخخخةضخخخخد السخخخخةان األصخخخخ
 ؛(األمري ية
الصخخخخخحة  سخخخخخيما لوضخخخخخع اسخخخخختراتيجيات فخخخخخي جميخخخخخع القطاعخخخخخات،  -121-15

 ؛(سويسرا) معالجتهوالتعليم والعدالة، وتحديد موامن التمييز الهيةلي و
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اتاخخخاذ المزيخخخد مخخخن الاطخخخوات لفهخخخم أسخخخباب عخخخدم المسخخخاواب التخخخي  -121-16
وتقلخخخي  رلارهخخخا إلخخخى الحخخخد األدنخخخى  دقيقخخخاا  ي منهخخخا السخخخةان األصخخخليون فهمخخخاا يعخخخان

 ؛(الممل ة المتحدة لبريرانيا الع مى وأيرلندا الشمالية) الممةن
تةثيخخخخخخف الجهخخخخخخود التخخخخخخي تبخخخخخخذلها لمةافحخخخخخخة التمييخخخخخخز والنحيخخخخخخاز  -121-11

 ؛(الجم ورية التشي ية) الماوريي  وس ان جزر المحيد ال ادي المؤسساتي ضد
مضاعفة الجهود لتحسين الحالة الجتماعية القتصادية للماوريين  -121-11

بزيادب مستوى تعليم األمفاا الماوريين  سيما لوذلك بمةافحة التمييز الهيةلي، 
 ؛(جيبوتي)

اتاخخاذ المزيخخد مخخن الاطخخوات للنهخخوض بحقخخوق اإلنسخخان لسخخةانها  -121-11
في التعليم والرعاية  سيما ل، األصليين وتةثيف جهودها لمةافحة التمييز ضدهم

 (؛اليونان)الصحية والتو يف 
مواصتتتلة التصتتتدي ألوجتتته جتتتد  المستتتاواة  ات األثتتتر جلتتتى التمتتتت   -121-10

بحقوق اإلنسان في مجاالت الصحة والتعلي  والتوظي  والدخل والتتي تترثر بصتورة 
 ؛(أستراليا)غير متناسبة في الماوريي  والمجموجات األ لية األخر  

المتتتاوريي  وستتت ان جتتتزر المحتتتيد تسخخخريع الجهخخخود، بالتشخخخاور مخخخع  -121-11
ال تادي  لمعالجتة ومنت  التمييتز  تد المتتاوريي  وست ان جتزر المحتيد ال تادي فتتي 

 ؛(يرلنداأ) بصصو  سج  أجداد كبير من   سيما لن ا  العدالة  
مواصخخخخخلة سخخخخخعيها إليجخخخخخاد حلخخخخخوا ابتةاريخخخخخة ومتةاملخخخخخة ل سخخخخخباب  -121-12
تي أدت إلى هذه المعدلت غير المتناسبة من سجن السةان الماوريين ال الجذرية

 ؛(كابو فيردي)
تحديخخخد غايخخخات لزيخخخادب مشخخخاركة المخخخاوريين فخخخي الشخخخرمة والقضخخخاء  -121-13

 ؛(كندا) والنظام الجنائي
مواصلة جهودها لمعالجة الحالة المتمثلة في كون نصف السجناء  -121-14

خطخة و  لتصخدي لخدوافع الجريمخةا طرق منها مبادربفي البلد من الماوريين، وذلك ب
 ؛(تايلند) اللتان أملقتهما مؤخراا  العمل لمةافحة اإلجرام في أوساط الشباب

 اإلسخخخخخخراع بوضخخخخخخع اسخخخخخختراتيجية جديخخخخخخدب للنهخخخخخخوض بل خخخخخخة المخخخخخخاوري -121-15
 ؛(بنغالديش)

 كخخخامالا   اللتخخخزام بحمايخخخة وتعزيخخخز حقخخخوق السخخخةان األصخخخليين التزامخخخاا  -121-16
جم وريتتة ) باتاخخاذ تخخدابير مالئمخخة علخخى صخخعيد القخخانون والسياسخخة والممارسخخة وذلخخك

 (؛ يران اإلسالمية
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مواصخخخخلة التشخخخخجيع علخخخخى اتاخخخخاذ تخخخخدابير إليجخخخخاد تسخخخخوية إيجابيخخخخة  -121-11
لمطالبات السةان الماوريين المتعلقة باألراضي وتعزيخز السياسخات العامخة لتقلخي  

 عب المخخخخاوري وبقيخخخخة سخخخخةان نيوزيلنخخخخداالهخخخخوب الجتماعيخخخخة والقتصخخخخادية بخخخخين الشخخخخ
 ؛( كوادور)

التأكخخخد مخخخن أن التشخخخريع الخخخومني يخخخن  علخخخى ضخخخرورب التشخخخاور مخخخع  -121-11
 ؛(الم سي ) السةان األصليين لدى اتااذ أي إجراء ياصهم

إعخخالن األمخخم المتحخخدب بشخخأن اتاخخاذ تخخدابير ملموسخخة لضخخمان تنفيخخذ  -121-11
 ؛(نرويجال) والترويج له حقوق الشعوب األصلية

تعزيتتتز الج تتتود الراميتتتة  لتتتى  تتتمان مشتتتاركة المتتتاوريي  فتتتي الشتتتهن  -121-10
 السياسي جلى المستو  الورني بغية زيادة مشتاركة المتاوريي  فتي الح ت  المحلتي

 ؛(سلوفينيا)
مواصتتلة العمتتل فتتي ستتبيل تحقيتتق المستتاواة ال املتتة بتتي  الرجتتتا   -121-11

  بلتتد فتتي العتتال  يمتتن  النستتاء حتتق والنستتاء مستتتفيدة متت  رصتتيدها التتتاريصي كتتهو 
 ؛(البرت اا) التصوي  في االنتصابات الورنية

تنفيم تدابير فعالة لبلتو  ال تدف المتمثتل فتي رفت  مشتاركة النستاء  -121-12
فتي المانتة فتي القرتال العتا  و لتى أكثتر مت  جشترة فتي  54في خترون الح ت   لتى 

 ؛(أستراليا) 0795المانة في القرال الصا  بحلو  جا  
وضع تشريع فعاا موضع التنفيذ بما يةفل مسخاواب جميخع الرجخاا  -121-13

 (؛ناميبيا)والنساء أمام القانون 
بحق إمةانية إدخاا مزيخد مخن التحسخين علخى التشخريعات القائمخة  -121-14
 ؛( بر ) تدارأ أوجه القصور في حماية النساء م  التمييزب ية 
المخخدني، علخخى وضخخع خطخخة عمخخخل العمخخل، بالشخخراكة مخخع المجتمخخع  -121-15

ومنية لصالي النساء تتضمن غايات محددب للتصدي لقضايا من قبيل العنف ضد 
النسخخخخاء، والتفخخخخاوت فخخخخي األجخخخخر، وحالخخخخة نسخخخخاء المخخخخاوريين وسخخخخةان جخخخخزر المحخخخخي  

 ؛(يرلنداأ) الهادئ، والنساء ذوات اإلعاقة
اذ مخا يلخخزم كفالخة المسخاواب أمخخام القخانون بخخين الرجخاا والنسخاء واتاخخ -121-16

 ؛(فرنسا) لتقلي  الفجوب في األجور سيما لمن تدابير لمةافحة التمييز، 
الق تتتتاء جلتتتتى الفتتتتوارق فتتتتي األجتتتتور بتتتتي  الجنستتتتي  لتتتتد  جميتتتت   -121-11

المجموجتتتات واإلثنيتتتات باستتتتعما  لليتتتات فعالتتتة ثبتتتت  نجاجت تتتا  بمتتتا فتتتي  لتتت  
 ؛(ماليزيا) جمليات الرصد الم ث  واألدوات التشريعية
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تجسخخخير الهخخخوب فخخخي األجخخخر بخخخين الرجخخخل والمخخخرأب لتحقيخخخ  المسخخخاواب  -121-11
 ؛(العراق)بينهما 
الجنسين لخدى  الهوب في األجور بين على اتااذ إجراءات للقضاء -121-11

 ؛(سري الن ا) جميع المجموعات واإللنيات
مواصخخلة مةافحخخة وشخخجب التمييخخز وخطخخاب الةراهيخخة الخخذي يصخخدر  -121-100

الل خة  سخيما لستعماا وسخائل اإلعخالم عبخارات تخنم عخن التمييخز، عن السياسيين وا
 ؛(تونس)التمييزية وخطاب الةراهية ونشر أفةار ول ة عنصرية 

 وي  سخخيما ل تتمان الحمايتتة للم تتاجري  ومجموجتتات األ ليتتات   -121-101
ستتتتيوي  متتتت  جميتتتت  أصتتتتناف القوالتتتت  النمريتتتتة العنصتتتترية والمعاملتتتتة األصتتتتل اآ

لجنخخة القضخخاء علخخى التمييخخز متت  توصتتية  فتتي  لتت  بتتاألخ  تماختتيا  التحقيريتتة  بمتتا 
التتتتتي دجتتتت  في تتتتا  لتتتتى و تتتت   رتتتتار تشتتتتريعي ختتتتامل لمعالجتتتتة مشتتتت لة  العنصخخخري

 ؛(بنغالديش)نترن  التحري  جلى ال راهية العنصرية جلى اإل
و تتت   رتتتار تشتتتريعي ختتتامل لمعالجتتتة مشتتت لة التمييتتتز العنصتتتري  -121-102

لجنخخة القضخخاء نصتترية  جلتتى النحتتو التتمي أوصتت  بتته والتحتتري  جلتتى ال راهيتتة الع
 (؛بوتسوانا) على التمييز العنصري

تعزيز التدابير الرامية إلى مةافحخة الجخرائم وأعمخاا العنخف بخدوافع  -121-103
 ؛(كوت ديفوار)عنصرية 
 جنخخة القضخخاء علخخى التمييخخز العنصخخريلل 85و 83تنفيخخذ التوصخخيتين  -121-104

 ؛(توغو) كامالا   ع عنصرية تنفيذاا المتعلقتين بالجرائم بدواف
مواصخخخلة الجهخخخود لتنفيخخخذ اسخخختراتيجية نيوزيلنخخخدا المتعلقخخخة باإلعاقخخخة  -121-105
ألشخخاا  ذوي اإلعاقخخة مخخن التمتخخع الةامخخل بحقخخوقهم اب يخخة تمةخخين  فعخخالا  تنفيخخذاا 

 اإلنسانية )كمبوديا(؛
صخة مواصلة جهودها لمةافحة العنف المنزلخي، مخع إيخالء عنايخة خا -121-106

 لحالة النساء واألمفاا )رومانيا(؛
وضع اسختراتيجية ومنيخة لمةافحخة العنخف المنزلخي وإيخذاء األمفخاا  -121-101

 )فرنسا(؛
أن تةخخون التخخدابير التخخي اتاخخذت للحخخد مخخن العنخخف المنزلخخي موضخخع  -121-101

 متابعة وتةييف وتوسيع على أسس تجريبية متينة )سويسرا(؛
رامل الوقايخخخخة مخخخخن العنخخخخف المنزلخخخخي وأداء تحسخخخخين رصخخخخد وتقيخخخخيم بخخخخ -121-101

 (؛يرلندا الشماليةأالمملةة المتحدب لبريطانيا العظمى و الوكالت القائمة عليها )
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مواصلة تعزيز التدابير والاط  الرامية إلخى معالجخة أسخباب العنخف  -121-110
بخخرامل التخخدريب وبنخخاء  سخخيما ل اا،المنزلخخي ضخخد النسخخاء والقضخخاء عليهخخا قضخخاء مبرمخخ

لقخخخدرات بشخخخأن حقخخخوق اإلنسخخخان التخخخي تسخخختهدف مخخخو في الدولخخخة المعنيخخخين بهخخخذه ا
 المسألة )شيلي(؛

مخن العنخف  وضع سياسخة شخاملة لمةافحخة العنخف ب يخة الحخد قلخيالا  -121-111
 المنزلي/األسري وحماية السةان المستضعفين )الةون و(؛

سخخاء زيخخادب تحسخخين البخخرامل الراميخخة إلخخى التصخخدي للعنخخف ضخخد الن -121-112
 واألمفاا )ألمانيا(؛

توسيع نطاق الةتاب األبين لصالي األمفاا المستضعفين وخطة  -121-113
عملهخخخا المتعلقخخخة بالطفولخخخة وذلخخخك بمراعخخخاب العالقخخخة بخخخين الطفخخخل المتعخخخرض ل يخخخذاء 

 والعوامل المساهمة مثل العنف المنزلي والفقر )سلوفينيا(؛
التشخخخريعية واإلداريخخخة التخخخي  تاصخخخي  مخخخوارد كافيخخخة لتنفيخخخذ التخخخدابير -121-114

اتاذت للوقايخة مخن العنخف ضخد النسخاء واألمفخاا، بمخا فخي ذلخك العنخف المنزلخي، 
 وتقديم الدعم الفوري والةامل للضحايا )إيطاليا(؛

تعزيخخخز التخخخدابير الراميخخخة إلخخخى مةافحخخخة العنخخخف ضخخخد النسخخخاء وإيخخخذاء  -121-115
 األمفاا وإهمالهم )ناميبيا(؛

 ذله من جهود لمةافحة العنف ضد النساء )اليونان(؛تعزيز ما تب -121-116
مواصلة وتعزيز الجهود التي تبذلها لمةافحة جميع أشةاا العنف  -121-111

 ضد النساء )قبر (؛
المضخي فخي المبخخادرات الراميخة إلخخى الحخد مخن العنخخف ضخد النسخخاء،  -121-111

 مع التركيز على أنشطة التوعية في هذا المجاا )سلوفاكيا(؛
مواصخخلة تعزيخخز التشخخريعات والسياسخخات الراميخخة إلخخى مةافحخخة رفخخة  -121-111

العنف الجنساني واست صاله من جذوره، والعمل بصفة خاصة على تعزيخز حمخالت 
 )إسبانيا(؛ التوعية في وسائل اإلعالم والمؤسسات التعليمية معاا 

إيجخخخاد نظخخخام لجمخخخع وتحليخخخل البيانخخخات عخخخن العنخخخف ضخخخد النسخخخاء،  -121-120
  على أن تةون التشريعات والسياسات المتعلقة بمةافحخة جميخع أشخةاا والحر 

ومصخخممة بشخخخةل مناسخخب للت لخخخب علخخخى  فعخخخالا  العنخخف ضخخخد النسخخاء منفخخخذب تنفيخخذاا 
 التحديات الحقيقية على األرض )الجمهورية التشيةية(؛

 الستمرار في إيجخاد مبخادرات مدعومخة مخن الحةومخة تركخز حصخرياا  -121-121
مخن خخالا  سخيما للعنخف المنزلخي والعنخف الجنسخي والجنسخاني، على وضخع حخد ل
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تنفيذ توصيات فرقة العمخل المعنيخة بخالعنف الجنسخي والاطخة الومنيخة لمنخع العنخف 
 الجنسي )أستراليا(؛

اتاخخخاذ تخخخدابير إضخخخافية مناسخخخبة للتصخخخدي للعنخخخف واإليخخخذاء اللخخخذين  -121-122
 تتعرض لهما النساء واألمفاا )بوتسوانا(؛

مواصخخخخلة التصخخخخدي لمشخخخخةلة إيخخخخذاء األمفخخخخاا بطخخخخرق منهخخخخا تنفيخخخخذ  -121-123
استراتيجيات في جميخع أنحخاء الخومن بهخدف تحسخين حمايخة األمفخاا مخن اإليخذاء 

 واإلهماا )دولة فلسطين(؛
مواصخخخخخلة الجهخخخخخود التخخخخخي تبخخخخخذلها للتصخخخخخدي للتحخخخخخديات المتصخخخخخلة  -121-124

 شتي(؛لي -بتحسين حماية األمفاا من اإليذاء واإلهماا )تيمور 
ضخخخمان تنفيخخخذ مشخخخروع قخخخانون إصخخخال  إجخخخراءات محةمخخخة شخخخؤون  -121-125

فيما يا  اتااذ قرار فوري بحماية ضحايا  سيما ل، ومتسقاا  كامالا   األسرب تنفيذاا 
 اإليذاء في المنزا )جمهورية مولدوفا(؛

اتاخخخاذ تخخخدابير قانونيخخخة فعالخخخة وفوريخخخة لمنخخخع ومةافحخخخة العنخخخف ضخخخد  -121-126
النسخخخاء المنتميخخخات إلخخخى مجموعخخخات األقليخخخات )جمهوريخخخة إيخخخران  اسخخخيم لالنسخخخاء، 

 اإلسالمية(؛
العمل، بالتشاور مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة، بما فيهخا  -121-121

الجهخات التخي تمثخل مجتمعخات السخةان األصخليين، علخى وضخع خطخة عمخل شخاملة 
د زمنيخخخة ومواعيخخخ لسخخختهداف العنخخخف ضخخخد المخخخرأب بسخخخبب جنسخخخها، تتضخخخمن أهخخخدافاا 

 واضحة لتنفيذها )هن اريا(؛
اتاخخاذ مخخا يلخخزم مخخن تخخدابير لمنخخع السخخت الا واإليخخذاء الجنسخخي فخخي  -121-121

الفتيات، ومةافحخة هخذه الممارسخات )جمهوريخة إيخران  سيما لح  المستضعفين، 
 اإلسالمية(؛

اتااذ تدابير مناسخبة لجمخع البيانخات عخن ممارسخات زواج الفتيخات  -121-121
ن القانونيخخة بخخاإلكراه وتشخخويه األعضخخاء التناسخخلية ل نخخاف التخخي أخخخذت فخخي دون السخخ

 هذه الممارسات )إيطاليا(؛ ةالنتشار ومةافح
اتاخخاذ التخخدابير الالزمخخة لمنخخع الخخزواج بخخاإلكراه والخخزواج دون السخخن  -121-130

القانونية وتشويه األعضاء التناسلية ل ناف والمعاقبة على هذه الممارسات وتعزيخز 
لسياسخات العامخخة المعمخخوا بهخا لمةافحخخة العنخخف ضخخد النسخاء الخخذي بلخخ  معخخدلت ا

العنف ضد النساء المنتميخات إلخى األقليخات والمهخاجرات والنسخاء  سيما لعالية، 
 ذوات اإلعاقة )باراغواي(؛



A/HRC/26/3 

33 GE.14-13141 

تةثيخخف الجهخخود الراميخخة إلخخى التحقيخخ  فخخي جخخرائم التجخخار بالبشخخر  -121-131
ن، واعتمخخاد تشخخريع يسخخمي بتوسخخيع اإلمخخار القخخانوني المزعومخخة ومحاكمخخة المتخخورمي

لمةافحخخة التجخخار بالبشخخر ب يخخة حظخخر جميخخع أشخخةاا التجخخار  يالنيوزيلنخخدي الحخخال
 )الوليات المتحدب األمريةية(؛ مناسباا  بالبشر ومعاقبة المتورمين فيها عقاباا 

بحخخق إمةانيخخة التالخخي عخخن اسخختعماا جهخخاز الصخخع  الةهربخخائي مخخن  -121-132
 الشرمة )ناميبيا(؛ قبل

وضخخخع اسخخختراتيجيات ومنيخخخة مالئمخخخة بهخخخدف تحديخخخد أوجخخخه التمييخخخز  -121-133
 الهيةلي في نظام العدالة والتصدي لها )جمهورية إيران اإلسالمية(؛

للتزاماتها بموجب الصةوك القانونية الدولية لحقخوق  العمل، وفقاا  -121-134
تبارهخخخا النخخخواب األساسخخخية والطبيعيخخخة اإلنسخخخان، علخخخى تقخخخديم حمايخخخة فعالخخخة ل سخخخرب باع

 للمجتمع )مصر(؛
إمالع دوا أخرى على تجربتها الناجحة في مجاا األمن ال ذائي  -121-135

 )الصوماا(؛
الحخخخخر  علخخخخى أن تةخخخخون مرافخخخخ  الرعايخخخخة الصخخخخحية األوليخخخخة مخخخخزودب  -121-136

 (؛بالمعدات المناسبة لتقديم الرعاية ل شاا  ذوي اإلعاقة العقلية )إسرائيل
مخخخخن األقليخخخخات  سخخخخيما لتةثيخخخخف الجهخخخخود لتمةخخخخين أفخخخخراد شخخخخعبها،  -121-131

 والسةان األصليين، من الحصوا على الادمات الصحية )ماليزيا(؛
زيادب عدد مراف  رعاية الطفولة والتأكد من حصوا معظخم الف خات  -121-131

العاملخة على إعانات رعاية الطفولخة بموجخب نظخام إعانخة األسخر  المحرومة هي أيضاا 
 قيرغيزستان(؛)

اتااذ تدابير إضافية لزيخادب فخر  الحصخوا علخى التعلخيم المجخاني  -121-131
ألمفخخاا األسخخر ذات الخخدخل المخخنافن واألسخخر التخخي تعخخيل فخخي المنخخام  الريفيخخة 

 قيرغيزستان(؛)
اتاخخاذ تخخدابير للتصخخدي للعراقيخخل التخخي تحخخوا دون الحصخخوا علخخى  -121-140

 ا(؛التعليم المجاني )ناميبي
التصخخخخدي بشخخخخةل خخخخخا  لمسخخخخألة الحصخخخخوا علخخخخى التعلخخخخيم وحالخخخخة  -121-141

 النساء المحرومات )البرت اا(؛
وضخخخع المزيخخخد مخخخن السخخختراتيجيات والبخخخرامل التخخخي تركخخخز علخخخى منخخخع  -121-142

 ليشتي(؛ -العنف ضد األمفاا في المدرسة وداخل األسرب )تيمور 
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يات التعليميخخخخة ل سخخخخر تةثيخخخف الجهخخخخود الراميخخخخة إلخخخخى رفخخخع المسخخخختو  -121-143
الماورية وأسر سةان جزر المحي  الهادئ وفي الوقا نفسه حماية ترالها الثقافي 

 والنهوض به )ناميبيا(؛
مواصخخلة تقخخديم الخخدعم الهخخادف لصخخون التنخخوع الثقخخافي فخخي جميخخع  -121-144

 المدارن )الم رب(؛
ى أسان مواصلة تعزيز الحوار بين ماتلف الديانات والثقافات عل -121-145

 مبدأ التعايل السلمي ولقافة العتداا والتسامي )ُعمان(؛
فخخخي التصخخخدي للتحخخخديات التخخخي ل تخخخزاا قائمخخخة فيمخخخا  المضخخخي قخخخدماا  -121-146

يتعلخخ  بحقخخوق المهخخاجرين والالج خخين ومخخالبي اللجخخوء وأسخخرهم والنظخخر فخخي إمةانيخخة 
 02ب بموجخخب المخخادسخخحب تحفظاتهخخا علخخى اتفاقيخخة حقخخوق الطفخخل وتقخخديم إعخخالن 

 )البرازيل(؛ لتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشةاا التمييز العنصريمن ا
اتااذ تخدابير للحخد مخن التمييخز فخي سخوق العمخل ضخد المهخاجرين،  -121-141
 المنحدرين من أصل رسيوي )الصين(؛ سيما ل

تةثيخخف الجهخخود لمةافحخخة التمييخخز ضخخد المهخخاجرين واتاخخاذ تخخدابير  -121-141
 جهم في المجتمع )سري لنةا(؛لدعم اندما

إلخخى الحخخد  تقلخي  حخخبس المهخاجرين ومخخالبي اللجخوء والالج خخين إداريخاا  -121-141
األدنخخخخخى الممةخخخخخن وعخخخخخدم اللجخخخخخوء إلخخخخخى هخخخخخذا اإلجخخخخخراء إل فخخخخخي الحخخخخخالت السخخخخختثنائية 

 )المةسيك(؛
التأكد من عدم تسخبب تنفيخذ التشخريع الجديخد )القخانون المتضخمن  -121-150

الهجخخخرب( فخخخي إحخخخداف تمييخخخز مجحخخخف ضخخخد مخخخالبي لجخخخوء حقيقيخخخين تعخخخديل قخخخانون 
 (؛)تركيا
اتاخخخاذ إجخخخراءات فعالخخخة بحيخخخق يةخخخون مشخخخروع قخخخانون تعخخخديل قخخخانون  -121-151

مخخع المعخخايير الدوليخخة فيمخخا ياخخ  معاملخخة األشخخاا  المحتخخاجين إلخخى  الهجخخرب متوافقخخاا 
لجخخوء حمايخخة دوليخخة ولةخخي ل ينطخخوي علخخى تمييخخز مجحخخف وعشخخوائي ضخخد مخخالبي ال

 )أف انستان(؛
التأكد من انسجام قانون الهجخرب مخع التزاماتهخا الدوليخة فخي مجخاا  -121-152

 حقوق اإلنسان )الجمهورية التشيةية(؛
عخخدم القبخخوا بنقخخل مخخالبي اللجخخوء إلخخى مراكخخز احتجخخاز فخخي بلخخخدان  -121-153

 لالثة )الجمهورية التشيةية(؛
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بمراقبخخة المةالمخخات مخخن ضخخمان انسخخجام التشخخريع الجديخخد الاخخا   -121-154
مخخخخخع مبخخخخخدأ التناسخخخخخب  سخخخخخيما لقبخخخخخل جهخخخخخاز السخخخخختابارات مخخخخخع القخخخخخانون الخخخخخدولي، 

 )سويسرا(؛
التأكخخخخد مخخخخن أن قانونهخخخخا الاخخخخا  بمةافحخخخخة اإلرهخخخخاب وتصخخخخخنيفها  -121-155

مخخع الضخخمانات القانونيخخة المةرسخخة فخخي العهخخد  الجماعخخات اإلرهابيخخة متخخوافقين تمامخخاا 
 ية والسياسية )جمهورية إيران اإلسالمية(.الدولي الاا  بالحقوق المدن

جميخخخع السخخختنتاجات و/أو التوصخخخيات الخخخواردب فخخخي هخخخذا التقريخخخر تعبخخخر عخخخن موقخخخف  -212
الدولة )الدوا( التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الستعراض، ول ينب ي أن تفهم على أنهخا 

 .تحظى بتأييد الفري  العامل بةامله

 المرف 
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