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  مقدمة    
تفخر نيوزيلندا بتقليد يتمثل يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان داخل أراضـيها ويف               -١

وألن نيوزيلندا كانت أول دولة يف العامل متنح النساء حق التصويت يف االنتخابـات     . اخلارج
ويف .  عاماً على منح النساء حق االقتـراع      ١٢٠ مبرور   ٢٠١٣يف عام   الوطنية، فقد احتفلت    

  .الوقت نفسه، ُتقرُّ احلكومة باجملاالت اليت تواجه فيها حتديات مستمرة وتعمل على جماهبتها
وقد اكتسبت نيوزيلندا هوية وطنية فريدة من نوعها تتمثل يف أهنـا شـعب ذو                 - ٢

عيش يف منطقة جنوب احمليط اهلادئ وتتعايش فيـه         ثقافتني ومتعدد الثقافات قوامه التنوع ي     
وسـكان احملـيط اهلـادئ    ) الشعب األصلي يف نيوزيلنـدا  (طوائف األوروبيني واملاوري    

 حدثاً إبداعياً   )١(وقد كان التوقيع على معاهدة وايتانغي     . واآلسيويني واألفارقة واألمريكيني  
ركائز هوية نيوزيلندا الوطنية القائمة     إذ أنشأ شراكة بني ممثلي الربيطانيني واملاوري ووضع         

وسكان نيوزيلندا،  . على ثقافتني وكان له بالغ األثر يف مسار حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا           
على تنوعهم، ممثَّلون يف الربملان وهم َمن يشكل اآلراء فيما يتعلق بإنشاء وترسيخ جمتمـع               

  .حاضن للجميع
ستعراض الدوري الشامل وهي فرصة ساحنة      وترّحب احلكومة باجلولة الثانية من اال       -٣

للوقوف على ما حققته نيوزيلندا من تقدم يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وحفزت علـى               
  .االتصال واملناقشة املثمرين بني احلكومة وأصحاب املصلحة املعنيني

مة وإقراراً باستمرار وجود حتديات، ترد فيما يلي األولويات األساسية بالنسبة حلكو            -٤
  :نيوزيلندا مثلما جاءت يف هذا التقرير

تقوية الشراكة بني احلكومة واملاوري عن طريق مواصلة دعم املـاوري يف حتقيـق               •
إمكاناهتم واستمرار الزخم من أجل حتقيق تسويات عادلة ومنصفة ودائمة للمطالبات 

  التارخيية يف إطار معاهدة وايتانغي؛
   واإلمهال؛توفري محاية أفضل لألطفال من اإليذاء •
  احلد من العنف داخل األسرة ومن تأثريه على النساء واألطفال؛ •
مبا يف ذلـك االنـضمام إىل       (مواصلة تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة         •

  ؛)بروتوكوهلا االختياري واستراتيجية نيوزيلندا اخلاصة باإلعاقة
  املضي قُدماً يف عملية استعراض الدستور؛ •
كانتربري على حقوق اإلنـسان يف االعتبـار يف     تركه زلزاال ضمان وضع أي وقْع    •

  .القرارات اجلاري اختاذها بشأن إعادة اإلعمار
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  املنهجية والعملية التشاورية  -أوالً  
يّتبع هذا التقرير املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان فيمـا               -٥

فيطابق الفصل  ). A/HRC/DEC/17/119(ي الشامل   يتعلق باجلولة الثانية من االستعراض الدور     
؛ ويطـابق الفـصل   )املنهجية(األول من هذا التقرير الفقرة ألف من املبادئ التوجيهية العامة     

؛ وجيمع الفصل الثالـث     )آخر التطورات، وال سيما املعيارية واملؤسسية     (الثاين منه الفقرة باء     
 أرض الواقع؛ ومتابعة االستعراض الـسابق؛       احلالة على (بني الفقرات جيم ودال وهاء وواو       

وألن نيوزيلندا مل تطلب مساعدة تقنية فإن الفقرة زاي ال تـسري          ). واإلجنازات والتحديات 
وخالل اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل حلالـة حقـوق اإلنـسان يف              . عليها

ويتخلل التقرير  .  توصية ٥٦    ، استجابت نيوزلندا ل   ٢٠٠٩مايو  /نيوزيلندا، اليت جرت يف أيار    
. ومت تبيان أولويات احلكومة يف مستهل مقدمة التقرير       . سرد هلذه التوصيات كعناوين ثانوية    

  .ويستند هذا التقرير على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان بوصفه إطاره املرجعي
تزامات الواردة  توكْالو إقليٌم تابع لنيوزلندا وال نزال مسؤولني دولياً على الوفاء باالل            -٦

ومن املمارسات اليت دأبت عليها . يف املعاهدات اليت ُوسِّع نطاق تطبيقها ليشمل إقليم توكالو
ويتضمن . نيوزيلندا إدراج توكالو يف تقاريرها عن معاهدات حقوق اإلنسان اليت تسري عليه

 حكومـة   ومت التشاور مـع   . هذا التقرير ملحقاً عن حالة حقوق اإلنسان يف إقليم توكالو         
  .توكالو بشأن هذا اجلزء من التقرير

وأشرفت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة، بالتعاون مع إدارات حكومية أخـرى             -٧
فيها وزارة العدل، على إعداد تقرير نيوزيلندا الوطين الثاين ألغراض االستعراض الدوري             مبا

ى اتصال دائم مـع اللجنـة       وظلت كلتا الوزارتان عل   . الشامل، مبا يف ذلك عملية التشاور     
  .الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا وهي املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا

وقبل البدء يف حترير مشروع تقرير االستعراض الدوري الشامل، ُعقدت مـشاورات              -٨
تجارة مع  عامة يف ستة مراكز يف شىت أحناء نيوزيلندا حتت إشراف وزارة الشؤون اخلارجية وال             

 ووزارة العدل واللجنة الوطنية )٢("يت بوين كوكريي"إشراٍك موضوعي للوكالة احلكومية املسماة 
وبعد إجراء املشاورات فيما بني الوزارات واإلدارات، أُعلن عـن     . حلقوق اإلنسان يف نيوزيلندا   

 جزر كوك   وُدعيت حكومة كل من   . مشروع التقرير وفُتح الباب لتعليقات عامة اجلمهور عليه       
ونيوي وتوكالو، بوصفها من اجلهات صاحبة املصلحة، للتعليق على مشروع التقرير، اعترافـاً             

وُبذلت جهود . بالعالقات الدستورية القائمة بني نيوزيلندا وكل من جزر كوك ونيوي وتوكالو
  .أيضاً إلشراك السكان من تلك املناطق املقيمني يف نيوزيلندا يف املشاورات

طائفة واسعة من منظمات اجملتمع املدين اجتماعات التـشاور وكـذلك           وحضرت    -٩
، وأشخاصاً أثاروا قضايا حمددة تتعلق حبقوق اإلنـسان         )قبائل املاوري /من قبيلة (قبائل إيوي   

منها حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واإلطار الدستوري حلماية وإعمال حقوق اإلنسان يف            
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وقـضايا معاهـدة وايتـانغي؛      ) ادية واالجتماعية والثقافية  مبا فيها احلقوق االقتص   (نيوزيلندا  
والشراكة بني احلكومة واملاوري؛ وتيسري اللجوء إىل القضاء؛ وإيذاء األطفـال وإمهـاهلم؛             
وأوجه عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية؛ وتفوق عدد األفراد من املاوري على أعـداد             

فيـه؛ والتمييـز بـني      ) أو املتصوَّرة /احلقيقية و (غريهم يف نظام القضاء والعنصرية املؤسسية       
اجلنسني؛ والزواج القسري؛ وممارسة العنف على النساء؛ ومشاكل املسّنني؛ والقضايا املتعلقة           
بامليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية؛ واحملافظة على الثقافة وقضية البيئة مقابل التنمية االقتصادية،            

وتقر احلكومة هبذه الشواغل وهي ملتزمة بإجياد       . إلنسانووقع زلزايل كانتربري على حقوق ا     
  .ُسُبل لتناوهلا مبا يف ذلك يف معرض هذا التقرير وخالل عملية االستعراض الدوري الشامل

التشاور مع اجملتمع املدين يف متابعة اجلولـة األوىل مـن االسـتعراض             : ٦٤التوصية      
  الدوري الشامل

ضوعية مع اجلهات صاحبة املصلحة ومع اجملتمـع       شرعت احلكومة يف مشاورات مو      -١٠
فاجتمعت وزارة العـدل وجلنـة      . املدين منذ اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل       

حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا مع اجملتمع املدين بعد أن قدمت نيوزيلندا ردودها على التوصيات         
وُنشرت مجيع الوثـائق    . نتصف املدة وأعدت وزارةُ العدل عرضاً لتنفيذ تلك التوصيات يف م        

وأُثريت بعض الشواغل   . ذات الصلة على شبكة اإلنترنت ُمرفقة باجلدول الزمين للمشاورات        
والتزمت احلكومة، إقراراً منها هبذه الشواغل، بأن تنخرط على     . خبصوص عملية التشاور هذه   

اجلولة الثانية من االستعراض    حنو هيكلي ومنظَّم مع اجملتمع املدين يف مناقشة متابعة توصيات           
وسُتنشر على شبكة اإلنترنت، يف هناية هذه اجلولة من االستعراض، قائمـة         . الدوري الشامل 

  .تبّين اإلدارات اليت تتحمل املسؤولية األوىل عن تنفيذ التوصيات اليت حظيت بالقبول

  ض السابقما طرأ من تطورات منذ االستعرا: املعلومات األساسية واإلطار  -ثانياً  

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -ألف  
فدستورها ليس مستمداً من قانون الدسـتور       . ليس لدى نيوزيلندا دستور مكتوب      -١١
 ومن تشريعات أخرى كقانون شرعة احلقوق النيوزيلندي فحسب، وإمنا هـو            ١٩٨٦ لعام

لسياق األوسـع   مستمد أيضاً من معاهدة وايتانغي وقرارات احملاكم واملمارسة الدستورية وا         
وال تزال الترتيبات الدستورية يف نيوزيلندا تتطور من        . )٣(املتمثل يف التزامات نيوزيلندا الدولية    

خالل تطور ترتيبات مؤسسية ال تنفك تزداد تنوعاً وترمي إىل االعتراف مبـصاحل املـاوري               
ضافة إىل هذه   وباإل. والتعاطي معها ومن خالل التفاوض على التزامات دولية جديدة وقبوهلا         

العمليات، أنشأت احلكومة أيضاً فريقاً استشارياً دستورياً مستقالً ابتكر وأدار عمليةً أتاحت            
جلميع النيوزيلنديني فرصة املسامهة يف النقاشات اليت دارت حول الترتيبـات الدسـتورية يف              
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ذلـك  وستضاف اللمسات األخرية إىل تقريـر      . ٢٠١٣نيوزيلندا يف النصف األول من عام       
ومن األولويات األساسية بالنـسبة للحكومـة       . ٢٠١٣الفريق االستشاري حبلول هناية عام      

  .املضي قدماً يف عملية حبث املسائل الدستورية
وتفي نيوزيلندا بالتزاماهتا الدولية، متاشياً مع بنيتها الدستورية، لـيس مـن خـالل             -١٢

 خـالل الـسياسة واملمارسـة       التشريعات فحسب وإمنا بواسطة القرارات القضائية ومـن       
 هـو اللبنـة     ١٩٩٠فقانون شرعة احلقوق النيوزيلندي الصادر يف عـام         . احلكوميتني أيضاً 

. األساسية لتشريعات حقوق اإلنسان اليت تشتمل على احلقوق األساسية املدنية والـسياسية           
 أنه ال ينسجم    ويقتضي هذا التشريع أن ينّبه املدعي العام الربملان إىل أي مشروع تشريع يبدو            

وعالوة على ذلك، لدى احملاكم يف نيوزيلندا اعتقاد        . مع االلتزامات يف جمال حقوق اإلنسان     
قوي بأنه جيب أن تفسر مجيع التشريعات على حنو ينسجم مع االلتزامات الدولية يف جمـال                

  .حقوق اإلنسان

  مركز معاهدة وايتانغي: ٢٩ و٢١التوصيتان     
قة تأسيسية يف نيوزيلندا وهي من املكونات األساسية لترتيباتنـا          معاهدة وايتانغي وثي    -١٣

وترتكز عليها العملية اجلارية بشأن التوصل إىل تسوية متفاَوض عليها للتظلمات           . الدستورية
إالّ أن نيوزيلندا واصلت استعراض شـكْل       . التارخيية كما يرتكز عليها عمل حمكمة وايتانغي      

فدور ومركـز املعاهـدة،     . نسان الدستوري ونظام حقوق اإل    االعتراف باملعاهدة يف نظامها   
يتصل بذلك من قضايا متثيل املاوري يف احلكومة على الـصعيدين احمللـي واملركـزي،                وما

  .يشكالن جزءاً من اختصاص الفريق االستشاري الدستوري

  إدراج االلتزامات الدولية يف القانون احمللي: ٢٠-١٥التوصيات     
دا مع الرأي القائل إنه ينبغي تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقـوق             تتفق نيوزيلن   -١٤

وتتمثل ممارسة نيوزيلندا العريقة يف هذا اجملـال يف         . اإلنسان على النحو املناسب داخل البلد     
عدم قبول االلتزامات الدولية إالّ بعد استعراضها وبعد تعـديل التـشريعات والـسياسات              

وتواصل نيوزيلندا استعراض تشريعاهتا الداخلية مـن       .  االقتضاء واملمارسات ذات الصلة عند   
أجل إتاحة التصديق على مزيد من صكوك حقوق اإلنسان وسحب التحفظات عليها واّتباع             

  .إجراءات االلتماس
ومع أنه ال توجد إشارة يف قانون شرعة حقوق اإلنسان إىل احلقـوق االقتـصادية                 -١٥

ت احلايل فإن نيوزيلندا فّعلت هذه احلقوق عن طريـق تـوفري            واالجتماعية والثقافية يف الوق   
اخلدمات العامة العريقة املتمثلة يف املساعدة االجتماعية وخدمات الصحة والتعليم وغريها، مع 

ومـن اختـصاصات الفريـق      . دعم كل واحدة من تلك اخلدمات بالتشريعات ذات الصلة        
وق إضافية كحقوق امللكيـة إىل قـانون        االستشاري الدستوري النظر يف إمكانية إدراج حق      

  .شرعة احلقوق
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والفريق االستشاري الدستوري مكلف بالتشاور مع النيوزيلنديني بشأن مركز قانون            -١٦
أما مسألة ما إذا كان ينبغي علـى نيوزيلنـدا          . شرعة احلقوق فيما يتعلق بتشريعات أخرى     

جمال حقوق اإلنـسان، فهـي      أو مكرس يشتمل على االلتزامات يف       /اعتماد دستور أعلى و   
مسألة مطروحة منذ زمن بعيد وأثارهتا اجلهات صاحبة املصلحة أثناء عملية التشاور بـشأن              

  .هذا التقرير

  تدابري سياسة حقوق اإلنسان  -باء  
أَعدت جلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا وجهات معنية أخرى خطة العمل الوطنيـة           -١٧

وأصدرت احلكومة تعليماهتـا    ). ٢٠١٠-٢٠٠٥(زيلندا  األوىل بشأن حقوق اإلنسان يف نيو     
ومت تشجيع  . إىل اإلدارات بالنظر يف تنفيذ أولويات خطة العمل كجزء من أعماهلا االعتيادية           

اإلدارات على االستجابة لطلبات االستعالم اليت تقدمها اللجنة وعلى حتديد األعمـال الـيت           
وتعكف اللجنة حالياً على إعداد خطة      . ميةتستجيب ألولويات خطة العمل يف الوثائق التنظي      

. العمل الوطنية الثانية بشأن حقوق اإلنسان بالتشاور الوثيق مع احلكومة وأصحاب املصلحة           
وقد التزمت احلكومة بالعمل مع اللجنة ومنظمات غري احلكومية واجملتمع املدين على وضـع              

ستعراض الدوري الـشامل اخلـاص      خطة العمل الثانية اليت ستنبثق عن اجلولة الثانية من اال         
  .بنيوزيلندا وستستنري بنتائجها مباشرة

  نطاق االلتزامات الدولية  -جيم  

  خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان: ٢٢التوصية     
أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، أعربت نيوزيلندا عن تأييدها لعدة صكوك دولية             -١٨

استعراض وإصالح تشريعات وسياسات وممارسات متحفَّظ      حلقوق اإلنسان؛ وعملت على     
عليها يف الوقت احلايل؛ واخنرطت يف احلوار مع هيئات املعاهدات بشأن إمكانيـة سـحب               
حتفظها، مثالً، على مشول األطفال املقيمني بصورة غري قانونية خبدميت الـصحة والتعلـيم يف    

  .ق الطفل من اتفاقية حقو٢توجه حنو سحب التحفظ على املادة 

  تأييد االتفاقيات واإلعالنات: ١٣-٨ والتوصيات ٣التوصية     
صّدقت نيوزيلندا على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع        -١٩

  .٢٠١١سبتمرب / أيلول٢٠األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية يف 
 /املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية يف نيـسان  وأّيدت نيوزيلندا إعالن األمم     -٢٠

وأكد بيان التأييد هذا التزام نيوزيلندا باألهداف املـشتركة بـني اإلعـالن             . ٢٠١٠أبريل  
  .ومعاهدة وايتانغي اليت ال تزال تشكّل أساس العالقة بني املاوري واحلكومة
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ات، وهي االتفاقية   وتنكب نيوزيلندا على حبث إمكانية االنضمام إىل أحدث املعاهد          -٢١
وال بد من إجراء تعديالت تـشريعية       . الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري      

ويشتمل ذلك على إنشاء جرمية حمّددة ختص حـاالت         . لكي تصدق نيوزيلندا على االتفاقية    
  .االختفاء القسري

تعلق بالقـضايا يف    وتعترف احلكومة بأمهية آليات الشكاوى الفردية، ال سيما فيما ي           -٢٢
وترى احلكومة أن آليات الشكاوى الداخلية والدولية املوجـودة         . مثل أمهية التمييز العنصري   

كافية إالّ أنه ميكنها يف     ) مبا يف ذلك يف إطار العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية          (
اقية القضاء على مجيع     من اتف  ١٤املستقبل إعادة النظر يف مسألة إصدار إعالن مبوجب املادة          

  .أشكال التمييز العنصري
لتمييز العنصري وكـره األجانـب    وتلتزم نيوزيلندا التزاماً تاماً مبكافحة العنصرية وا        -٢٣
يتصل بذلك من تعصب، وتبقى على تأييدها واخنراطها النـشيط يف اجلهـود الدوليـة                وما

 املناقشات التحضريية إلعـالن     وعليه، سامهت نيوزيلندا بشكل بّناء يف     . لتحقيق ذلك اهلدف  
  .ديربان الذي ال يزال يشكّل نقطة مرجعية على الصعيد الداخلي يف مناقشة التمييز

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان؛ التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -دال  
تنخرط نيوزيلندا وتتعاون بشكل بّناء مع هيئات املعاهدات واإلجـراءات اخلاصـة              -٢٤

فوضية السامية حلقوق اإلنسان بوسائل منها دفع مسامهات مالية سنوية غـري            وتدعم عمل امل  
ووّجهت نيوزيلندا دعوة مفتوحة ودائمة إىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار              . خمصصة

وزار . اإلجراءات اخلاصة التابعة لألمم املتحدة، وستبقى تلك الدعوة مفتوحة دون أي قيـد            
وق اإلنسان واحلريات األساسية للسكان األصليني نيوزيلندا يف        املقرر اخلاص املعين حبالة حق    

، زارت نيوزيلندا اللجنةُ الفرعية ملنع التعذيب؛ وتتطلع        ٢٠١٣أبريل  /ويف نيسان . ٢٠١٠عام  
كما تتطلع احلكومة إىل العمل     . احلكومة إىل تلقي تقرير اللجنة وإىل مواصلة حوار بّناء معها         

 -مـارس   /حتجاز التعسفي الذي خيطط لزيارة نيوزيلندا يف آذار       مع الفريق العامل املعين باال    
  .٢٠١٤أبريل /نيسان

  تنفيذ توصيات هيئات املعاهدات: ٢٤ و٢٣التوصيتان     
تناولت نيوزيلندا حبسن نية توصيات هيئات املعاهدات واإلجراء اخلـاص املتعلـق              -٢٥

 تقييم توصيات هيئـات     وتتعاون الوكاالت احلكومية بشكل وثيق على     . بالشعوب األصلية 
ويف العديد من احلاالت، تّتسق     . املعاهدات وعلى حتديد اجلوانب اليت ميكن إحراز تقدم فيها        

  .التوصيات مع األهداف احلالية للحكومة



A/HRC/WG.6/18/NZL/1 

GE.13-18478 8 

توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري املتعلقة بـاجلرائم ذات          : ٣٩ و ٣٨التوصيتان      
  الدوافع العنصرية

ففـي  . ٣٩ و٣٨يلندا حىت اآلن أن حترز تقدماً فيما يتعلق بالتوصيتني   مل يتسن لنيوز    -٢٦
وأعطـى  . ، فُرغ من إعداد تقرير إحصائيات استعراض اجلرائم والعدالة اجلنائية         ٢٠١٠ عام

التقرير أمهية خاصة جلمع املعلومات املتعلقة جبرائم التحامل، ومن مجلتها اجلرائم ذات الدوافع             
 إىل أنه ال بد من زيادة متحيص قيمة املعلومات الـيت ُجمعـت يف               وخلص التقرير . العنصرية

نيوزيلندا واملوافقة عليها نظراً للمشاكل اليت اعترضت مجع هذه املعلومـات يف الواليـات              
وبغية رصد االجتاهات السائدة، ستواصل شرطة نيوزيلندا االسـتفادة         . القضائية وراء البحار  

من، وهو استقصاٌء عن الوقوع ضحية الظلـم يـوفر          بشكل كامل من استقصاء اجلرمية واأل     
وأيدت شرطة نيوزيلندا أيـضاً     . يف نيوزيلندا " جرائم الكراهية "معلومات عن مدى استشراء     

إطالق مبادرات حملية الغرض منها تسهيل اإلبالغ عن التمييز القائم على العرق واملـضايقة              
 يف منطقـة    )٤("بلِّـغ "قـع   وغري ذلك من احلوادث ذات الطابع العنـصري بواسـطة مو          

  . يف منطقة تسمانيا، على سبيل املثال)٥("تكلَّم"كرايستشريتش ونظام 
وباإلضافة إىل ذلك، تقارن شرطة نيوزيلندا ومفوضية العالقات بني األعراق بـني              -٢٧

. احلوادث ذات الدوافع العنصرية اليت ُتنشر يف التقرير السنوي عن العالقات بـني األعـراق              
شرطة نيوزيلندا احلوادث ذات الدوافع العنصرية على سبيل األولوية وينص قـانون            وتتناول  

 على اعتبار معاداة فئة من الفئات العرقية من الظروف املشددة أثنـاء             ٢٠٠٢العقوبات لعام   
  )).ه)(١(٩املادة (إصدار األحكام بالعقوبات 

  تمتابعة نتائج االستعراض السابق واإلجنازات والتحديا  -ثالثاً  
يقيِّم هذا اجلزء من التقرير تنفيذ ما تبقى من التوصيات اليت حظيت بالقبول أثنـاء                 -٢٨

. اجلولة األوىل من االستعراض الدوري الشامل ويبّين اإلجنازات والتحديات والقيود اجلديدة          
 ٤ي اللـذين وقعـا يف       ري لنيوزيلندا، كان لزلـزايل كـانترب      فمنذ إجراء االستعراض األخري   

 هزة  ١٣ ٠٠٠    ، إىل جانب ما ُيقّدر عدده ب      ٢٠١١فرباير  / شباط ٢٢ و ٢٠١٠ ربتمسب/أيلول
ي، وعلى كرايستشريتش اليت هي ثاين أكرب مدينـة يف  ريالحقة، أثر مدّمر على سكان كانترب  

وُتقـّدر  .  آخـرين  ١١ ٤٣٢ شخصاً وإصابة    ١٨٥وقد تسّبب الزلزاالن يف وفاة      . نيوزيلندا
  . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل لنيوزيلندا٢٠ بنحو عمارإلالتكاليف اإلمجالية إلعادة ا

وتلتزم احلكومة بأخذ آثار الزلزالني يف احلسبان عند اختاذ القرارات بـشأن إعـادة                -٢٩
وقد استثمرت احلكومة موارد هائلة يف عملية التعايف وإعادة اإلعمار، إذ أنفقـت             . اإلعمار

تية األساسية خلدمات الصحة والنقل ووضع برنامج ضـخم         على أمور منها إنشاء البىن التح     
  . املساكنبناءإلصالح وإعادة 
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  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
ومن ضمن تلـك    . لدى نيوزيلندا تشريعات وتدابري سياساتية شاملة لتعزيز املساواة         -٣٠

ملتعلقة حبقـوق   التشريعات والتدابري السياساتية أحكام شديدة ملناهضة التمييز يف التشريعات ا         
اإلنسان وطائفة متنوعة من القوانني والسياسات واملمارسات هتم قطاعات التعليم والعمـل            

وتلتزم نيوزيلندا بتحديد الثغرات يف املعلومات وسـدها حـىت          .  االجتماعي رفاهوالصحة وال 
 إذ جيب على مجيع اإلدارات احلكومية عنـدما       . يتسىن فهم أسباب عدم املساواة فهماً أفضل      

تضع السياسات أن حتدد آثار ما تقترحه من سياسات وتشريعات على حقوق اإلنسان، مبـا          
يف ذلك التمييز غري املشروع، وأن تدرج هذا التقييم يف األوراق اليت يبحثها اجمللس الوزاري               

  ).الفرع التنفيذي للحكومة(املصغر 

  التصدي ألوجه عدم املساواة: ٦١، ٣٢-٣٠، ٢٧-٢٥ التوصيات    
تقّر احلكومة بأن املكاسب االجتماعية واالقتصادية والثقافية اليت ما فتئ يـنعم هبـا          -٣١

إقليم نيوزيلندا األوسع على مدى العقدين املاضيني مل تعم الكثري من األسر املاورية أو مـن                
وترى احلكومة دعم الدخل وغريه من أشكال احلماية االجتماعية، . سكان جزر احمليط اهلادئ 

، قد فاقم إىل حد مـا   و اليت مل يتم فيها االستثمار يف بناء املرونة لدى أسر الواناو           تااليف احل 
حلقة احلرمان االجتماعي ألنه زاد من حجم اتكال بعض األفراد واألسـر علـى اإلعانـة                

وتعتقد احلكومة أن العمل املأجور هـو الوسـيلة األفـضل           . االجتماعية اليت تقدمها الدولة   
 أو عدم املساواة االجتماعية واالقتصادية إذ يتيح لألسـر املتدنيـة            اوتتفللتصدي ألوجه ال  

ويف حني أن احتياجات األفراد، وليس االنتمـاء        . الدخل اخلروج من الفقر على املدى البعيد      
العرقي، هي ما حيدد أهداف السياسات، فإن وزارة التنمية االجتماعية تعمل بشكل حمـدد              

 وسكان جزر احمليط اهلادئ الذين يتقاضون اإلعانـات  رياوعلى خفض عدد عمالئها من امل 
عن طريق تطوير جمموعة من الشراكات الرمسية وغري الرمسية، مبا فيها شراكات صناعية، وعن 

  .طريق ترتيبات لتقدمي التدريب والتطوير، وتشجيع مشاركة املاوري يف برامج مسارات
دا إىل ضمان توفري مستوى معيشة الئق       وترمي برامج املساعدة االجتماعية يف نيوزيلن       -٣٢

. وإتاحة الفرص للجميع لكي يشارك مشاركة كاملة يف اجملتمع أياً كان عرقه أو نوع جنسه              
وقد ساعد اإلصالح الذي أُدخل على النظـام مـؤخراً يف حتـسني النتـائج االجتماعيـة                 

 مشورة الفريـق     احلكومة إصالحات على نظام الرفاه باالستناد إىل       تفقد أجر . واالقتصادية
والقصد من هذه التغيريات    . العامل املعين بالرفاه، وهو فريق استشاري مستقل عينته احلكومة        

حتسني النتائج االجتماعية واالقتصادية لألفراد واألسر ولنيوزيلندا؛ وحتسني النتائج بالنـسبة           
جور؛ وخفض  لألطفال عن طريق مساعدة اآلباء على اخلروج من الفقر عن طريق العمل املأ            

احتمال االتكال على املدى البعيد يف صفوف األشخاص الذين يبدؤون يف االسـتفادة مـن               
هلية للحصول على اإلعانـة كمـا       وعلى العموم، مل تتأثر معايري األ     . اإلعانة يف سن مبكرة   
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تتأثر مستويات املساعدة املالية، بيد أنه يقدم يف الوقت احلاضـر دعـم مكثَّـف أكثـر                  مل
القادرين على العمل والذين من املرجح أن يظلوا يعيشون على اإلعانة على املدى             لألشخاص  

  .البعيد ما مل يقدَّم هلم ذلك الدعم
وباإلضافة إىل ذلك، ُتقر احلكومة بأن هناك ثغرات واسعة وتفككاً يف توفري اخلـدمات                -٣٣

لثغرات يف جمال الرعايـة     وتسعى احلكومة إىل سّد هذه ا     . الضعيفة) العائالت(األساسية للواناوو   
 واملراد من هذا الربنامج، الذي أُطلـق يف       ). صحة العائلة (الصحية عن طريق برنامج واناوو أورا       

، تغيري هذا الواقع عن طريق اإلدماج املتزايد للخدمات يف خدمات الرعاية الـصحية              ٢٠١٠ عام
  .ركة نشيطة من وكاالت الرفاهواالجتماعية األساسية والتعليم يف الطفولة املبكرة مقروناً مبشا

 وُتقر احلكومة أيضاً بأنه من شأن النجاح يف التحصيل الدراسي أن ُيحّسن بـشكل               -٣٤
تـسريع  ): كـا هيكيتيـا   (فاستراتيجية تعلـيم املـاوري املُحّدثـة        . كبري نتائج املاوري  

تركز خصوصاً علـى التعلـيم      ") حث اخلطى أو توسيعها   "مبعىن   (٢٠١٧-٢٠١٣ النجاح
لتعّم لغة املاروي ) ("تاوو ماي يت ريو   ( املاوري يف التعليم     ةمعي وعلى تنفيذ استراتيجية لغ    اجلا

اختاذ إجراءات لتحسني العاملني    ) كا هيكيتيا (وتتضمن االستراتيجية املسماة    "). أحناء األرض 
عليم توفري اجلودة والقيادة والت   : األساسيني يف جناح تعليم األطفال والشباب من املاوري ومها        

وقبائـل  ) ووانـاو ( الفعال، من جهة؛ ومشاركة اآلباء والعائالت        كموالتعلّم املدعومني باحل  
ومنظمات املاوري وجمتمعاهتم احمللية وأعماهلم التجارية ومسامهتهم بشكل        ) اإليوي(املاوري  

وقد شرعت وزارة التعليم يف نشاط ألغـراض تنفيـذ          . قوي يف هذا األمر، من جهة أخرى      
وسُتحدَّد األهـداف مـن     .  الوطين واإلقليمي  عيدينهيكيتيا اجلديدة على الص    ية كا استراتيج

الربامج والسياسات وُتصاغ وفق االحتياجات حىت تكون فعالة وُتشجع على العمل بالتعاون            
  .مع املاوري

وإقراراً مـن   . )٦(ومن دواعي القلق يف نيوزيلندا أيضاً ارتفاع معدالت فقر األطفال           -٣٥
بوجود مشاكل تتعلق بفقر األطفال، فإهنا ركّزت على تلبية احتياجـات األطفـال      احلكومة  

 مليون دوالر على    ٣٣٣الضعفاء واملعّرضني للخطر واحتياجات أُسرهم، فاستثمرت ما يناهز         
 باالقتران مع مبادرات وطنية وأخرى يف إطار اجملتمعات         ٢٠١٠ عام   منذمدى أربع سنوات    

 مليون دوالر على مدى مخس سنوات       ٩,٥ذلك، استثمار احلكومة    ومن األمثلة على    . احمللية
، الذي ُمّدد العمل به     )كيكستارت(للمساعدة يف توسيع نطاق تنفيذ برنامج الفطور املدرسي         

، وستصبح مجيع املـدارس     ٢٠١٣ األكثر احتياجاً يف عام      رسمخسة أيام يف األسبوع يف املدا     
 دوالر يف الـسنة     ٥٠٠ ٠٠٠وسُتقدم احلكومة   . ٢٠١٤أهالً لالستفادة منه ابتداًء من عام       

على تـوفري   " األطفال يستطيعون "على مدى ثالث سنوات ملساعدة املؤسسة اخلريية املسماة         
ومن األمثلة األخـرى،    .  احملتاجني طفالمنتجات صحية ومعاطف واقية من املطر وأحذية لأل       

 الروماتيزميـة دعمـاً لألطفـال        مليون دوالر لربنامج الوقاية من احلمى      ٤٥تقدمي احلكومة   
  . بوسائل منها التعاون مع أستراليا على إجياد لقاح ممكن)٧(الضعفاء
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وإذ ُتقر احلكومة باحلاجة إىل توفر بيانات أفضل لفهم العوامل اليت تؤثر يف النتـائج                 -٣٦
 مليون دوالر يف دراسة طوليـة لنمـاء الطفـل يف    ٢٦اليت حيققها األطفال، فإهنا استثمرت    

 ٧٠٠، معلومات عن حنو     "منو األطفال يف نيوزيلندا   "وجتمع الدراسة، وهي بعنوان     . نيوزيلندا
 وعلى مدى حياهتم، وتقدم دفقاً من املعلومات عن ترعرعهم ورفاههم مع            والدهتمطفل منذ   

وسُيستنار يف وضع السياسة االجتماعية     . تغطية جيدة للتنوع اإلثين واالجتماعي يف نيوزيلندا      
  . باملعلومات املُحددة املتعلقة بالعوامل اليت تؤثر يف نتائج األطفالالعامة

  املاوري  -١  
من األمور اليت حتتل صدارة األولويات لدى احلكومة تقوية الشراكة بني احلكومـة               -٣٧

وشعب املاوري عن طريق مواصلة دعم املاوري يف حتقيق إمكاناهتم واحملافظة على الزخم من              
  .ويات نزيهة وعادلة ودائمة للمطالبات التارخيية يف إطار معاهدة وايتانغيأجل التوصل إىل تس

  ٢٠٠٤قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعام : ٥٨التوصية     
قـانون   (٢٠٠٤استعرضت احلكومة قانون الشواطئ األمامية وقاع البحار لعـام            -٣٨
ة بشأن آثاره التمييزية يف حق  استجابةً للشواغل الدولية والداخلي٢٠٠٩يف عام   ) ٢٠٠٤ عام

 ٢٠٠٤وعقب حوار مسهب مع املاوري وعامة اجلمهور، ألغى الربملان قانون عام            . املاوري
  ).٢٠١١قانون عام  (٢٠١١لعام ) ساكوتاي موانا( والساحلية بحريةوسّن قانون املنطقة ال

يـع   ُيحقق توازناً منـصفاً بـني مـصاحل مج        ٢٠١١وترى احلكومة أن قانون عام        -٣٩
فهو يعيد املصاحل العرفيـة يف املنطقـة        . النيوزيلنديني يف املنطقة البحرية والساحلية املشتركة     
 وينشئ إطاراً لترمجة تلك املصاحل ٢٠٠٤البحرية والساحلية املشتركة اليت أسقطها قانون عام        

ول احلر ويضمن ذاك القانون أيضاً الوص.  جديدة دائمة وغري قابلة للتصّرفانونيةإىل حقوق ق
واجملاين إىل تلك املناطق جلميع النيوزيلنديني باستثناء املناطق اخلاصة اليت كانت موجودة من             

وميكّن ). واهي تابو (قبل، مثل مناطق املوانئ النشيطة والقواعد البحرية أو املدافن املُعترف هبا            
باشـرة   املاوري من التماس االعتراف حبقوقهم عن طريـق االتـصال م           ٢٠١١ عام   قانون

 طلبـاً   ١٨وقد تـسلّمت احلكومـة      . باحلكومة أو عن طريق اللجوء إىل احملكمة االبتدائية       
  . طلبا١٢ًلالتصال املباشر بينما تسلّمت احملكمة االبتدائية 

  تسوية املطالبات التارخيية بأراضي املاوري: ٦٠ و٥٩التوصيتان     
لتارخيية باألراضي ُيعرف باسـم     لدى نيوزيلندا نظام متطور جداً لتسوية املطالبات ا         -٤٠

وتسعى احلكومة بنشاط، من خالل هذه العملية، إىل التسوية . عملية التسوية يف إطار املعاهدة
 ومةالشاملة للمطالبات باألراضي املقدَّمة من اجملموعات املطاِلبة من املاوري اليت تّدعي أن احلك

ى تسويات عادلة ودائمة ويف الوقت      وتسعى احلكومة إىل التفاوض عل    . قد انتهكت املعاهدة  
وتشتمل التسويات يف إطار املعاهدة على عدد متنوع من وسائل اجلرب، منها اعتذار             . املناسب
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احلكومة أو اجلرب املادي والتجاري والثقايف، الذي قد يشتمل على عروض لشراء املمتلكات             
 حبقوق الشعوب األصلية هذه     وقد وصف املقرر اخلاص املعين    . وإعادة إهداء املواقع التارخيية   

وعلـى  . العملية بأهنا إحدى أهم األمثلة يف العامل على معاجلة التظلمات التارخيية واملتواصلة           
مدى الفترة املشمولة بالتقرير، زادت احلكومة إىل حد كبري حجم املوارد املخصصة لعمليـة              

 إطار املعاهدة وللمطالبني من التسوية بوسائل منها توفري مزيد من التمويل ملكتب التسويات يف
وأنشأت وزارة العدل أيضاً وحدة خمتصة . املاوري ملساعدهتم على املشاركة يف عملية التسوية 

  .بالتزامات ما بعد التسوية كي تنظر باألساس يف تدابري كفل دوام التسويات

  املاوري ونظام العدالة اجلنائية: ٣٤ و٣٣ التوصيتان    
عّدل العقوبات واألوامر بالسجن والعقوبات واألوامر باخلدمـة        تقر احلكومة بأن م     -٤١

اجملتمعية اليت تصدر يف حق املاوري تشكل حتدياً حقيقياً بالنسبة هلـا وبالنـسبة جملتمعـات                
 يف املائة من جمموع نزالء      ٥١,٤، شكّل املاوري    ٢٠١٢ديسمرب  /ففي كانون األول  . املاوري

وتلتـزم احلكومـة   ). ائة من جمموع سكان نيوزيلنـدا  يف امل١٥ميثّل املاوري حنو   (السجون  
ومن جماالت  ". دوافع اجلرمية "بالتصدِّي لكثرة عدد املاوري مقارنةً بغريهم من خالل مبادرة          

ارتفاع معّدل استفادة اجملتمعات املعّرضة للخطر من دعم األمومة ورعاية : العمل ذات األولوية
 السلوك والتصرُّف عن طريق تقدمي خدمات التعليم         ومعاجلة مشاكل  بكِّرة؛األطفال يف سن م   

والرعاية الصحية؛ واحلدُّ من األذى الناجم عن تعاطي املواد الكحولية؛ وزيادة فـرص مـن               
  .خيالف القانون يف االستفادة من تدخُّالت للحدِّ من احتمال العود إىل خمالفة القانون والتصعيد

لشباب من املاوري الذي ميثُلون أمام احملكمة يف        ونتيجةً هلذه املبادرة، اخنفض عدد ا       -٤٢
 ١ ٦٢٣ شـبان إىل     ٢ ٤٠٣ يف املائة، أي من      ٣٠ بنحو   ٢٠١٢ و ٢٠٠٨الفترة بني عامي    

إال أن معّدل الشباب من املاوري الذين ميثلُون أمام احملكمة ال يزال يـشكِّل أربعـة                 . شاباً
 نـسمة   ١٠ ٠٠٠بان لكل    ش ٤٠٣ من غري املاوري إذ يبلغ عددهم        بابأضعاف عدد الش  

ويشكِّل .  من الشباب من غري املاوري١٠١   سنة، مقارنةً ب١٦ و١٤تتراوح أعمارهم ما بني 
 يف املائة من   ٧١ يف املائة من جمموع الشباب الذين ميثلون أمام حماكم األحداث و           ٥٤املاوري  

 أطلقت احلكومة، يف    وقد.  ميثُلون أمام حمكمة شؤون األسرة     يناألطفال املخالفني للقانون الذ   
، خطة عمل ملكافحة جرائم األحداث تركِّز على خفض عـدد           ٢٠١٣أكتوبر  /تشرين األول 

  .عمليات إلقاء القبض واملالحقة والعود إىل ارتكاب اجلرم، خاصة يف صفوف املاوري
وتعكف شرطة نيوزيلندا على وضع منوذج لصنع القرار من أجل معاجلة أوجه عـدم                -٤٣

وسيزيد هذا من االتساق يف اختاذ . يقة حل مسألة القبض على األطفال والشباب    االتساق يف طر  
وتعمل شرطة نيوزيلندا أيضاً مع     . القرار عن طريق احلد من األحكام الشخصية املعّرضة للتحيز        

يف عدد من اجملاالت بغية توفري وسائل بديلة حللِّ مسألة القبض على            )  املاوري بائلمن ق (اإليوي  
وباالقتران مع ذلك، طـّورت يت بـوين        . الشباب دون إشراك نظام القضاء الرمسي     األطفال و 

كوكريي أداةً للنمذجة املصّغرة من أجل استكشاف حجم ما يفقده املاوري مـن إمكانـات               
  . العدالة اجلنائية ومن أجل توضيح اآلفاق املستقبلية البديلةامبسبب وضع املاوري يف نظ
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 على املاوري، الذي تنظمه مفوضية الشرطة، على برنـامج  وقد اتفق منتدى التركيز    -٤٤
لتمكني مجيع املاوري من أن حييوا حياةً ملؤها الرخـاء          " انقالب التيار "عمل مشترك بعنوان    

وحّدد الربنامج أهـدافاً معينـةً لفتـرتني    . واالزدهار، خالية من اجلرمية ومن حوادث املرور   
من أجـل خفـض    ) ٢٠١٧/٢٠١٨ و ٢٠١٦/٢٠١٧ و ٢٠١٤/٢٠١٥و ٢٠١٢/٢٠١٣(

نسبة َمن خيالف القانون ألول مرة ِمن الشباب والبالغني املاوري؛ ونسبة َمن خيالف القـانون          
من الشباب والبالغني املاوري ذوي السوابق؛ ونسبة من وقعوا ضحايا من املـاوري مـراراً؛        

اليت انتـهت   ) ر ال تتعلَّق بقواعد املرو    ابألسب(وعدد عمليات القبض على أفراد من املاوري        
  .باملقاضاة؛ ونسبة الضحايا الذين قُِتلوا يف حوادث سري قاتلة وخطرية من املاوري

حيـث تـؤدِّي    ) الشباب(ومن األعمال اليت أُِجنزت حديثاً إنشاء حماكم رانغاتاهي           -٤٥
وفق مراسـيم   ) أماكن اجتماع تقليدية  (حمكمة الشباب وظائف أساسية يف ساحات مرايي        

شاء وحدة إلعادة التأهيل وإعادة اإلدماج تركز على املاوري يف سجن منغروا؛            املاوري؛ وإن 
اليت ينتمـي   ) إيوي(والقبيلة  ) هابو(والعشرية  ) وواناو( تتيح للعائلة    وحماكم ماتاريكي، اليت  

وتقوم هذه األنظمة البديلة . إليها الشخص املخالف للقانون خماطبة احملكمة عند إصدار احلكم        
يف ) إيـوي (إعادة وصل شباب املاوري بثقافتهم وإشراك العائالت والقبائـل         على فكرة أن    

  . العودتماالتاحملاكمات يساهم يف خفض اح

  املرأة  -٢  
لنيوزيلندا باع طويل يبعث على الفخر فيما يتعلَّق مبسألة حقوق املرأة ومـع ذلـك                 -٤٦
اليت حـددهتا وزارة شـؤون      ومن األولويات األساسية    . تزال هناك بعض التحدِّيات القائمة     ال

مع أن نيوزيلندا وضعت تشريعاً حلماية املرأة، فإن        (املرأة خفض العنف الذي ُيماَرس على املرأة        
 من بني كل أربعة نساء يف نيوزيلندا تتعرض للعنف اجلنسي على يد عشريها ولـو مـرة                  ةامرأ

  .زيز مشاركة النساء يف احلكم؛ وزيادة متتع املرأة باستقالهلا االقتصادي؛ وتع)واحدة يف حياهتا

  التكافؤ بني اجلنسني يف سوق العمل: ٤٤ إىل ٤٠التوصيات     
طبقاً لقانون حقوق اإلنسان ولقانون شرعة احلقوق، فإن التمييز على أساس نـوع               -٤٧

وعالوةً على ذلك، ُيشترط يف مجيع الورقات الـيت         . اجلنس يف نيوزيلندا أمر خمالف للقانون     
نة السياسة االجتماعية يف احلكومة املصّغرة أن تتضمن بياناً عن التداعيات بالنسبة            ُتقدَّم إىل جل  

وتسدي وزارة شؤون املرأة املشورة إىل الوزارات احلكومية        .  أثناء وضع السياسات   سنيللجن
  .األخرى بشأن تداعيات ما تقدمه من ورقات سياساتية بالنسبة للجنسني

ني اجلنسني حيث تكتسب النساء مؤهالت متكنهن       وقد ضاقت الفجوة يف األجور ب       -٤٨
غـري أنـه    . من مزاولة مهن جيدة األجر، وقد اخنفض الفصل األفقي يف املهن األشد مهارةً            

يزال مثّة املزيد الذي جيب فعله واحلكومة عاكفة على اختاذ خطوات لتحقيق مزيـد مـن                 ال
شؤون املرأة خلفض الفجـوة يف      ومن مجلة ما تقوم به وزارة       . رأةاالستقالل االقتصادي للم  
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األجور بني اجلنسني وتعزيز مسامهة املرأة يف القوة العاملة إجراء دراسة تتنـاول التطلعـات               
واملسارات املهنية للرجال والنساء يف جمال اهلندسة؛ وإجراء أحباث تتناول العوائد االقتصادية            

عليم؛ وإنشاء الشبكات املهنية لتعزيز  واملبادرات املسترِشدة بالتناعةملهارات النساء؛ ودعم الص 
وتعمل احلكومة أيضاً على زيادة االستفادة من       . حضور املرأة يف جماالت العمل غري التقليدية      

النساء يف جهود التعايف من زلزايل كانتربري، كما تعمل مع أصـحاب العمـل ومقـدمي                
ملـساعدة النـساء يف      من املنظمات على إجياد سبل       ريهاالتدريب والوكاالت احلكومية وغ   

احلصول على مناصب عمل مستدامة وذات جدوى مبا يدعم جهود إعادة إعمار املدينة على              
  .حنو يفيد مباَشرة األعمال التجارية يف كانتربري واالقتصاد اإلقليمي والنساء واألسر

، أُحرز تقدم يف زيادة متثيل النساء يف مناصـب اإلدارة العليـا،             ٢٠٠٩ومنذ عام     -٤٩
وترمي احلكومة إىل زيادة مشاركة النساء يف احلكم كـي تبلـغ      . سيما يف القطاع العام    وال
 يف املائة من النـساء      ٤٥مبا يف ذلك     (٢٠١٤ يف املائة يف القطاع العام حبلول عام         ٤٥ نسبة

 يف املائة يف القطـاع      ١٠وما يزيد على    ) ٢٠١٤ احلكومية حبلول عام     عاتيف جمالس القطا  
، ٢٠١٢ديـسمرب   /ويف القطاع العام، وحـىت كـانون األول       . ٢٠١٤ اخلاص حبلول عام  

 يف  ٤١,١ يف املائة من املعينني يف الوزارات من النساء، مع اخنفاض طفيف مـن               ٤٠,٥ كان
وترصد جلنة املصاحل احلكومية بانتظام القوة العاملة يف القطاع العام،          . )٨(٢٠١١ املائة يف عام  

وقد بيَّن االستقصاء السنوي لقدرات املـوارد       . دارة العليا مبا يف ذلك مشاركة النساء يف اإل      
 يف املائة من النساء يشغلن      ٤٢,١ أن نسبة    ٢٠١٢البشرية يف إدارات الوظيفة العمومية لعام       

 وهي أعلى نسبة مئوية منذ االستقـصاء الـذي     عموماً،مراكز القيادة العليا يف القطاع العام       
نة، يف شراكة مع املدراء التنفيـذيني يف الوظيفـة           اللج توقد أطلق . ٢٠٠٠ أُجري يف عام  

العمومية، مبادرة جديدة ختضع لتنسيق مركزي للتعرف على املواهب ولتطوير قدرات كبار            
 من املرشحني املهيئني للقيام بدور مدير       ة يف املائ  ٨٢املوظفني العامني على القيادة؛ وتبيَّن أن       

  .تنفيذي هم من النساء
يل، يركّز مكتب الشؤون اإلثنية بدوره على تطوير قدرات القيـادة           ويف الوقت احلا    -٥٠

أوسطي  - لدى نساء نيوزيلندا اللوايت ُيعرِّفن مرياثهن اإلثين بأنه آسيوي أو أورويب أو شرق            
وتشتمل الربامج على توفري التدريب واإلرشـاد يف جمـال          . التيين أو أفريقي   - أو أمريكي 

ويدير املكتـب   . ربط شبكات من العالقات وملساندة األقران     القيادة، وتقترن بإتاحة فرصٍ ل    
أيضاً مصلحة للتعيينات تقدم الوكاالت احلكومية من خالهلا املشورة ملكتب الشؤون اإلثنية             

املنتمني إىل  ) والرجال(بشأن الشواغر املمكنة يف املناصب القانونية حىت يتسىن تشجيع النساء           
  .اهتا على الترشح لتلك املناصبإثنيات واملوجودين يف قاعدة بيان

ومينح قانون عالقات العمل يف نيوزيلندا املسَتخدمني ذوي األهلية احلق القـانوين يف     -٥١
وبعـد  . ويتعني على أصحاب العمل النظر يف تلـك الطلبـات         . طلب تغيري ساعات العمل   

 جلميـع   استعراض القانون، ختطط احلكومة لتوسيع نطاق احلق يف طلب ترتيبات عمل مرنة           
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ومن املقرر أن ُيعـَرض     .  على من يتحملون مسؤوليات رعاية     ذلكاملسَتخدمني وأال يقتصر    
مشروع القانون الرامي إىل تنفيذ هذا التوسيع مـرة أخـرى علـى الربملـان يف كـانون                  

ويقتضي القانون أيضاً من أصحاب العمل توفري تسهيالت وفتـرات          . ٢٠١٣ديسمرب  /األول
 الطبيعية، مىت كان ذلـك معقـوالً   ةخدمات اللوايت يرغنب يف الرضاع   استراحة مناسبة للمستَ  

وتقدم مدونة املمارسات أثناء العمل إرشادات ألصحاب العمل بشأن هـذا           . وقابالً للتطبيق 
  .النص القانوين

  النساء يف القطاع اخلاص: ٤٥ و٤٣التوصيتان     
 جمالس الشركات املائة األكرب     تلتزم احلكومة بزيادة مشاركة املرأة يف احلكم يف إطار          -٥٢

املتداولة يف سوق املال يف نيوزيلندا ويف جمالس وإدارات القطاع العام، عن طريـق حتديـد                
، مت جتـاوز  ٢٠١٢يونيـه  / حزيـران ٣٠ففـي  . األهداف وليس بناًء على قاعدة احلصص 

 املائـة    كهدف حكومي ملشاركة النساء يف جمالس إدارة الشركات        حملددة يف املائة ا   ١٠ نسبة
 يف  ١٤,٧٥، بلغت نسبة النساء     ٢٠١٢ويف عام   : األكرب املتداولة يف سوق املال يف نيوزيلندا      

وساعدت وزارة شؤون املرأة    . ٢٠١٠ يف املائة يف عام      ٩,٣٢    املائة يف تلك اجملالس مقارنة ب     
فاً ، حددت هد  " يف املائة  ٢٥    جمموعة ال "يف إطالق جمموعة من بطالت القطاع اخلاص ّمستها         

 يف املائة من أعضاء جمالس شـركات القطـاع          ٢٥طوعياً يتمثل يف أن تشكل النساء نسبة        
ويساهم مشروع إعداد القيادات الذي تضطلع بـه الـوزارة يف           . ٢٠١٥اخلاص حبلول عام    

 تقدم النساء يف مساراهتن املهنيـة حنـو         ستوحيد فهم صناع القرار للقضايا الرئيسية اليت مت       
 يف اإلدارة العليا وباألدوار التنفيذيـة والعـضوية يف جمـالس اإلدارة يف              االضطالع بأدوارٍ 

ويرمي املشروع إىل حتديد ودعم املبادرات اليت ستزيد عدد النساء اللوايت يقمـن             . نيوزيلندا
إعداد قيادات  :  بعنوان اغتنام الفرصة   وزارة،ويتيح التقرير األخري الصادر عن ال     . بأدوار قيادية 

، فرصة للتأثري على أصحاب     )٩(طريق اجتذاب النساء املوهوبات واالحتفاظ هبن     نيوزيلندا عن   
العمل للتفكري يف الكيفية اليت يؤثر هبا االحنياز الالشعوري وفترات االنقطاع عـن العمـل               

  .ةوترتيبات العمل املرنة على النساء يف مراكز القياد
يف قطاع الصحة ويف القضاء ويف      وتعمل احلكومة أيضاً على زيادة نسبة متثيل النساء           -٥٣

إذ تشارك وزارة شؤون املرأة بنشاٍط يف الفرص املتاحـة لتعـيني نـساٍء              : احلكومات احمللية 
مناسبات لشغل شواغر يف جمالس اإلدارة من القطاع اخلاص ذات الصلة بالصحة؛ وتـشغل              

سة القـضاة وأمينـة     وزيرة العدل ورئي  ( األعلى يف القضاء يف نيوزيلندا       الثةنساٌء املناصب الث  
؛ وتعمل جلنة احلكم احمللي يف نيوزيلندا مع حزب العمل االنتخايب على نشر وثـائق               )املظامل

 وعلى التصويت فيها، مع ٢٠١٣لتشجيع الناس على الترشح النتخابات احلكم احمللي يف عام    
  . التنوع اجلنساين واإلثيننالتشجيع على قدر أكرب م
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -٣  
فالرؤية اليت ترّوج . لدى نيوزيلندا التزام عريق بتعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -٥٤

هلا استراتيجية نيوزيلندا اخلاصة باإلعاقة تتمثل يف إنشاء جمتمـع حاضـنٍ للجميـع ميكـن               
وقد ُوضعت اسـتراتيجية اإلعاقـة يف       . لألشخاص ذوي اإلعاقة املشاركة فيه بشكل كامل      

مع األشخاص ذوي اإلعاقة واملنظمات اليت متثلهم، ويف هذا تعبري عن            باالشتراك   ٢٠٠١ عام
وُتقر . اعتراف احلكومة بأمهية عملية تشرك هذه اجملموعات يف معاجلة مجيع املشاكل اليت هتمها

احلكومة بأنه ال يزال هناك عمل جيب القيام به لضمان اإلعمال التام حلقوق اإلنسان لصاحل               
 ما يتعلق باحلماية والدعم اجلسديني، والعيش املستقل، وتكافؤ         منهواألشخاص ذوي اإلعاقة    

فرصهم يف احلصول على عمل مع فرص غريهم، واحلـصول علـى اخلـدمات الـصحية                
وتثار . واملعلومات، واإلنصاف يف األجور، واإليواء وتيسري الوصول ووقْع اإلعاقة على األسرة

ومـن األولويـات   .  الدوري الشاملتعراضسهذه التحديات على الدوام أثناء مشاورات اال 
األساسية بالنسبة للحكومة االستمرار يف تنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، مبا يف             

  .ذلك االنضمام إىل الربوتوكول االختياري واستراتيجية نيوزيلندا اخلاصة باإلعاقة
ـ           -٥٥ ة، خصَّـصت   وللمساعدة يف رصد وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاق

احلكومة وقدَّمت التمويل آللية مستقلة أُنشئت مبوجب االتفاقية من أجل تعزيز ومحاية حقوق      
األشخاص ذوي اإلعاقة وتتألف تلك اآللية من جلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلنـدا وأمانـة               

ويف . وي اإلعاقة  وهو جمموعة من املنظمات اليت متثِّل األشخاص ذ        ية،املظامل وائتالف االتفاق  
واستمر .  دوالر يف السنة لتمويل ائتالف االتفاقية  ٢٧٥ ٠٠٠، ُحدِّد مبلغ    ٢٠١٣ميزانية عام   

 مليون دوالر على مدى ثالث سنوات لتشجيع تصميم املساكن الـدائم  ١,٥أيضاً دفع مبلغ   
ختياري  هبّمة على حبث االنضمام إىل الربوتوكول اال       وزيلنداوتنكّب ني ). أو الصاحل للجميع  (

التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وهي خطوة حتظى بدعم شديد من منظمات اإلعاقة             
  .يف نيوزيلندا

  احلقوق االقتصادية واالجتماعية لألشخاص ذوي اإلعاقة: ٢٨التوصية     
التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية باملساواة مع الغري أمر أساسـي يف حتقيـق               -٥٦

. ة يف استراتيجية نيوزيلندا اخلاصة باإلعاقة والقائمة على اإلشـراك واملـشاركة           الرؤية املتمثل 
وإقراراً بضرورة حتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة واخليارات املتاحة، اتفقـت اللجنـة             

وهي جمموعة مشتركة بني الوزارات مكلفة بتنسيق سياسات        ( بقضايا اإلعاقة    املعنيةالوزارية  
على خطة عمل تركّز على ثالثـة جمـاالت         ) فيما يتعلق بقضايا اإلعاقة   احلكومة وممارساهتا   

متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من أن حييوا حياة جيدة يعين إتاحة عدد أكـرب              ) ١: (أساسية
 أكرب على التحكم يف خدمات الدعم، مبـا فيـه الـدعم العـادي               رةمن اخليارات هلم وقد   

عمل، وخصوصاً على زيادة عدد األشخاص ذوي التركيز على إتاحة فرص ال) ٢(والتقليدي؛ 
اإلعاقة الذين حيصلون على عمل مأجور، سترتد آثاره أيضاً على حتسني التمتـع بـاحلقوق               
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 على ضمان أن تتم إعادة إعمار منطقـة         تركيزال) ٣(واملشاركة على قدم املساواة مع الغري؛       
اقة إقـراراً بـضرورة     كرايستشورتش عقب الزلزالني على حنو يشرك األشخاص ذوي اإلع        

  .معاجلة بعض الشواغل ذات الصلة باإلعاقة يف عملية إعادة البناء
ويف سعي احلكومة إىل زيادة حتسني حياة األشخاص ذوي اإلعاقة وأُسرهم، بدأت،              -٥٧
 ٢٣، تنفيذ خطة الرعاية اُألسرية املموَّلـة، فاسـتثمرت          ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ١يف  

وتتيح الرعاية  .  لدعم مقدمي الرعاية اُألسرية لألشخاص ذوي اإلعاقة       مليون دوالر يف السنة   
 شخص  ١ ٦٠٠ آلباِء أشخاص بالغني من ذوي اإلعاقة قد يصل عددهم إىل            لةاُألسرية املموَّ 

من ذوي االحتياجات الكبرية أو الكبرية جداً وألفراد أُسرهم املقيمني معهم احلصول علـى              
  .هلمأجر مقابل ما يقّدمونه من دعم 

وُتقر احلكومة بالتحديات اليت يواجهها األشـخاص ذوي اإلعاقـة وبـأن تلـك                -٥٨
التحديات كثرياً ما تتفاقم بسبب تعدُّد وتداخل أشكال التمييز، مثالً بالنـسبة للمـاوري أو    

وقد وضعت احلكومة برامج خصيصاً من أجل التصدي        . النساء أو األطفال من ذوي اإلعاقة     
وترّسخ وزارة الصحة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من .  التمييز مناخلة  هلذه األشكال املتد  

املاوري وسكان جزر احمليط اهلادئ يف احلصول على الرعاية الصحية، مثالً، من خالل خطة              
، وهي بعنوان   )٢٠١٧-٢٠١٢(العمل لتقدمي خدمات الدعم بسبب اإلعاقة لفائدة املاوري         

 استراتيجياً للعمل علـى تلبيـة االحتياجـات         توجهاًقّدم  ، واليت تُ  )السعي إىل عامل األنوار   (
واألولويات يف جمال الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة من املاوري وأُسرهم عن طريق خدمات             

ومن األولويات األساسية حتسني نتـائج      . الدعم لألشخاص ذوي اإلعاقة اليت متّوهلا الوزارة      
 املالئمة ثقافياً؛ وتوفري مزيد     اخلدماتوفري  األشخاص ذوي اإلعاقة من املاوري بوسائل منها ت       

من الدعم لُألسر؛ وبناء شراكات مع املاوري تنطوي على إشراك ودعم األشـخاص ذوي              
اإلعاقة من املاوري داخل اجملتمعات احمللية اليت خيتاروهنـا؛ وتـوفري خـدمات تـستجيب               

 املعلومـات  على   الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة من املاوري عن طريق تيسري حصوهلم         
وتعكف الوزارة أيضاً يف الوقت احلاضر على حتديث خطة العمل الوطنية         . واملوارد واخلدمات 

العمل مـن أجـل     "املسماة  (اخلاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة يف منطقة جزر احمليط اهلادئ          
ومن أهم الـشواغل    . لدعم األشخاص ذوي اإلعاقة يف جزر احمليط اهلادئ وأُسرهم        ") احلياة

حتسني اخليارات املتاحة لتوفري الدعم لُألسر يف منطقة احمليط اهلادئ نظراً إىل أن الدعم املتعلق               
باإلعاقة الذي يتلقاه معظم األشخاص ذوي اإلعاقة يف تلك املنطقة يكون يف إطار اجملتمـع               

  .احمللي وكثرياً ما يكون ضمن اُألسر
شخاص ذوي اإلعاقة الذهنيـة علـى       ويركّز برنامج عمل الوزارة املتعلق بصحة األ        -٥٩

معاجلة مشكلة نقص املعلومات وقلة الفهم فيما يتعلق بصحة هذه الفئة من األشخاص ذوي              
وُتقر احلكومة بأن األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية حيققون نتائج أقل ّممن ال يعانون             . اإلعاقة

وقـد  . )١٠(ئة من الناس   هناك أوجه تفاوت مستمرة تعاين منها هذه الف        وبأنمن إعاقة ذهنية    
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أكملت احلكومة استعراض مؤلفاٍت ودراسات حالة تتناول سبل حتسني صحة األشـخاص            
وستتواصل الوزارة مع هذا القطاع من      . ٢٠١٣ذوي اإلعاقة الذهنية، سُتنشر يف أواخر عام        

  متاحة أكثر والستكشاف اخليارات املمكنة لتحسني      ةالناس ملعرفة كيفية جعل الرعاية الصحي     
وسيتم اإلقرار بالعمل على حتسني صحة األشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية يف           . الرعاية الصحية 

  .٢٠١٣التحديث املقرر إجراؤه خلطة عمل احلكومة بشأن اإلعاقة يف أواخر عام 
ومن السمات األساسية للمجتمع احلاضن للجميع ضرورة التصدي للمواقف السلبية            -٦٠

 وزادت من   ٢٠١٣وهلذا السبب، وّسعت احلكومة يف عام       . عاقةأو املتحاملة فيما يتعلق باإل    
 اليت ترمي إىل حتسني املواقف وأوجه       )١١("فكّر بشكل خمتلف  "قيمة امليزانية املُخصصة حلملة     

  . ذوي اإلعاقة، لكي تبلغ ستة ماليني دوالر على مدى سنتنيألشخاصالسلوك جتاه ا

  ي اإلعاقةاملوارد املُخصصة لألطفال ذو: ٤٦التوصية     
تنكّب وزارة التعليم على تنفيذ رؤية احلكومة للتعليم املتخصص، والـيت حتمـل               - ٦١

وقد حّددت احلكومة هدفاً يتمثـل يف    .  لكل مدرسة ولكل طفل    - النجاح للجميع   عنوان  
 ٢٠١٤ يف املائة من املدارس أهنا تتبع ممارسات حاضنة للجميع حبلول عام             ١٠٠أن تثبت   

وترمي تلك األنشطة إىل ترسيخ مساءلة .  لتحقيق هذا اهلدفطة من األنشوأن لديها برناجماً
املدرسة واحلد من البريوقراطية وحتسني الدعم الذي يتلقاه الطالب كمَّاً ونوعاً، األمر الذي            

واجملتمعات احمللية  ) whānau(مقدمي الرعاية والعائالت    /سيجعل املدارس والطالب واآلباء   
  .يتمتعون بالثقة

وتتعاون الوزارة مع املدارس على بناء قدرات املدّرسني وهي تؤيد املـدارس يف أن                -٦٢
وتعمل الوزارة أيضاً مع ممثل قطاع التعليم وقطـاع         . تفحص بذاهتا مدى احتضاهنا للجميع    

اإلعاقة على تطوير املوارد واملواد ملساعدة مقدمي خدمات التعلُّم والتطوير املهين يف تقـدمي              
 مليون دوالر لزيـادة     ٥١، خصصت احلكومة    ٢٠٠٩ويف عام   .  الصفوف سيملدّراملساعدة  

وتقدم مصلحة التـدخل    . دعم األطفال والشباب ذوي االحتياجات الكبرية أو الكبرية جداً        
املبكر الدعم املتخصص لألطفال الذين يعانون من تأخُّر يف النمو أو التعلم أو من صعوبة يف                

  .ري على قدرهتم على املشاركة والتعلم كبلالسلوك أو التواصل تؤثر بشك
وإذ تقر وزارة الصحة حباجة أسر األطفال ذوي اإلعاقة أيضاً إىل مزيد من الـدعم،                 -٦٣

فمكّنت من الوصول على صعيد البلد . فإهنا زادت من حجم تغطية اخلدمات املقدمة لألطفال    
اجملتمـع احمللـي ويف     ككل إىل طائفة من اخلدمات اليت تليب احتياجات كل فرد على صعيد             

املنازل، يف شراكة مع األسر، من أجل حتسني نتائج األطفال والشباب ذوي اإلعاقة ونوعية              
واهلدف من هذه اخلدمات احلفاظ على وحدة األسرة أو على البيئة األسرية واحلفاظ             . حياهتم

  .على الروابط األسرية والشبكات االجتماعية
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  نيةامليل اجلنسي واهلوية اجلنسا  -٤  
اختذت نيوزيلندا عدة خطوات مؤخراًَ من أجل حتسني متتـع املثليـات واملثلـيني                -٦٤
 /ففي أيار . جي امليل اجلنسي واملتحولني جنسياً واملترددين يف ميلهم اجلنسي حبقوقهم         وومزد
القانون املعدِّل لقانون الزواج    : ، اعتمد برملان نيوزيلندا قانون املساواة يف الزواج       ٢٠١٣ مايو

، الذي يبّين أن الزواج ُيعقد بني شخصني بصرف النظر عـن            ٢٠١٣لعام  ) تعريف الزواج (
ونتيجة لذلك، سيحق لألزواج    . نوع جنسيهما أو ميليهما اجلنسيني أو هويتيهما اجلنسانيتني       

. ، تقدمي طلب مشترك لتبين طفـل      ١٩٥٥من نفس نوع اجلنس، مبوجب قانون التبين لعام         
 خطوات أيضاً من أجل حتسني متتع املتحـولني جنـسياً           مةحلكو، اختذت ا  ٢٠٠٩منذ عام   و

فقانون تعديل تعريف الزواج، مثالً، ميكّن األشخاص من االسـتمرار يف العالقـة             . حبقوقهم
  .الزوجية بصرف النظر عن تغيري هويتهم اجلنسانية القانونية

النـسبة  ، استحدثت نيوزيلندا أيضاً خيـارات ب      ٢٠١٢ديسمرب  /ويف كانون األول    -٦٥
جلوازات السفر فيما يتعلق باملتحولني جنسياً بغية إزالة العوائق غري الضرورية اليت تعتـرض              

فيجوز يف الوقـت    . طاليب جوازات السفر الذين يرغبون يف تسجيل تغيري هويتهم اجلنسانية         
 يشري إىل نوع اجلنس الذي يفضله صاحب اجلواز، مبا يف ذلـك             سفراحلاضر إصدار جواز    

، دون احلاجة إىل تعديل هذه املعلومات يف سـجل          )غري معني /غري حمدد " (X"المة  إدراج ع 
، حتديث الـسياسات  ٢٠٠٩ومت كذلك، منذ عام     . ميالد صاحب الطلب أو يف قيد جنسيته      

 التماس إعالن من حمكمـة شـؤون    اخلارجلكي يتسىن لبعض املتحولني جنسياً املولودين يف        
ي يفضلونه وكذلك قـرار حمكمـة شـؤون األسـرة           األسرة تعترف فيه بنوع اجلنس الذ     

يف تطبيـق احلـد األدىن   " كل حالة على حدة" الذي يؤكد أن احملاكم ستتناول      ٢٠٠٨ لعام
 لتغيري  ةاحملدد قانوناً وأنه لن يكون على أصحاب الطلبات اخلضوع بالضرورة لعملية جراحي           

  .اجلنس بالكامل
شكاوى من أشخاص متحولني جنسياً عن      وتلقت جلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا         -٦٦

وتتيح آليـة الـشكاوى     . تعرضهم للتمييز على أساس اإلعاقة وألسباب تتعلق بنوع اجلنس        
وقد غّيرت وزارة الصحة مبادئها التوجيهيـة       . داخل اللجنة سبيالً للتصدي ملثل ذلك التمييز      

زال هناك ما جيب فعله      ولكن ال ي   )١٢(٢٠١١ نوع اجلنس يف عام      تغيرياملتعلقة بتوفر جراحة    
لضمان حصول األشخاص املتحولني جنسياً على اخلدمات الصحية وعلى النتائج الـصحية            

وترى اللجنة أن تعديل أسباب التمييز يف قانون حقـوق اإلنـسان حبيـث           . بشكل منصف 
وتـرى احلكومـة أن     .  بعض املسائل  حيتضمن حتديداً اهلوية اجلنسانية سيساعد على توضي      

ى أساس اهلوية اجلنسانية أمر حيظره بالفعل قانون حقوق اإلنسان بوصفه متييزاً على             التمييز عل 
  .أساس نوع اجلنس
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  العنصرية  -٥  

خطوات للقضاء على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل          : ٣٥ التوصية    
  بذلك من تعصب

لتمييز العنـصري وكـره     نيوزيلندا ملتزمة مبواصلة العمل على التصدي للعنصرية وا         -٦٧
فمن غري القانوين أن يقوم أي أحد يف نيوزيلندا بنشر          . األجانب وما يتصل بذلك من تعصب     

 حتّرض على العداء جتاه أي فئـة مـن األشـخاص            أو توزيع أو استخدام كلمات على املأل      
 اإلثـين  املوجودين يف نيوزيلندا أو الذين قد يأتون إليها على أساس اللون أو العرق أو األصل           

  .أو األصل القومي، أو تعرِّضهم لالحتقار بسبب ذلك
وتشارك نيوزيلندا يف اجلهود العاملية جلسر اهلوة بني الثقافات وتـشجيع التعـاون               -٦٨

والتفاهم بني الثقافات، من قبيل حتالف احلضارات يف إطار األمم املتحدة وبرامج إقليمية من              
وحملياً، يركّز مكتب الشؤون اإلثنية     .  احمليط اهلادئ  -يا  قبيل احلوار بني األديان يف منطقة آس      

.  هذه املبادرات بوصفها خطوة مباِدرة إىل احلفاظ على التماسك االجتماعي يف نيوزيلندالىع
فربنامج بناء اجلسور، على سبيل املثال، ينشئ روابط بني الطائفة املـسلمة وغريهـا مـن                

عاً ملشاركة املسلمني يف مجيع نواحي احليـاة يف         الطوائف تصدياً للخوف من اإلسالم وتشجي     
  .لنداجمتمع نيوزي

  التصدي للعنصرية وكره األجانب يف املناهج الدراسية: ٣٦ التوصية    
، متت مراجعة املنهج الدراسي وصارت معاهدة وايتانغي والتنـوع          ٢٠٠٧يف عام     -٦٩

أن يقوم عليها صـنع القـرار يف     الثقايف واحتضان اجلميع ثالثة من املبادئ الثمانية اليت جيب          
فُيتوقَّع من تلك املناهج أن تستكشف التعصب وكره األجانـب والعنـصرية        . مجيع املدارس 

وتتصدى هلا عن طريق هذه املبادئ وغريها من العناصر املكونة للمناهج الدراسية يف شـىت               
اصل لتطبيق املنـاهج    وقد أبان الرصد املتو   . اجملاالت ومنها يف جمال تعليم العلوم االجتماعية      

الدراسية يف املدارس أن بعض املدارس حتتاج أكثر من مدارس أخرى إىل دعمٍ يف فهم أشكال           
. التعقيد اليت تشوب التنوع الثقايف واالستجابة هلا ويف إدراج ممارسات احتـضان اجلميـع             

  .وتواصل احلكومة توفري الدعم احملدد اهلدف يف هذه اجملاالت
 التعليم بأن استئساد التالميذ يف املدارس على بعضهم البعض يـرتبط            وإذ تقر وزارة    -٧٠

أحياناً بكره األجانب والعنصرية وقد يضر بصحة الطالب ورفاههم وتعلمهم، فإهنا شكلت            
 فريقاً متعدد القطاعات ملنع حدوث االستئساد من أجل حتسني الدعم املقدم            ٢٠١٣يف عام   

ق من ممثلني عن عدد مـن الوكـاالت واملنظمـات           ويتألف الفري . للمدارس يف التصدي له   
وجيري وضع دليل يبـّين حقـوق الطـالب         . القطاعية املعنية، مبا فيها جلنة حقوق اإلنسان      

ملساعدة املدارس على منع االستئساد عن طريق إنشاء بيئة آمنة للتعلم اإلجيايب وللرد بفعاليـة              
  .يف حال وقوع حوادث االستئساد
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   املهاجرين واألقلياتمحاية: ٣٧التوصية     
تقرُّ احلكومة بأن العمال املهاجرين يواجهون خماطر االستغالل إال أهنا واثقةٌ مـن أن       -٧١

، أعلن وزير اهلجرة ٢٠١٣يونيه /ففي حزيران. القوانني القائمة تستجيب الحتياجاهتم اخلاصة   
 حكّد أنه لن يتم التساميف نيوزيلندا عن مزيد من التدابري ملكافحة استغالل العمال األجانب وأ

وستجعل التغيريات املقترحـة أصـحاب      . مع أي سلوك استغاليل وغري قانوين يف نيوزيلندا       
العمل االستغالليني يواجهون السجن أو دفع غرامات ويف بعض احلاالت إعادهتم إىل بلداهنم             

فظ مركـز   وقد أُجريت تغيريات أيضاً على ممارسات إجراءات اهلجرة، على حنو حي          . األصلية
  .اهلجرة لضحايا االستغالل الذين يتقدمون بشكاوى

وتستند استراتيجيات احلكومة لتوطني املهاجرين والالجئني اجلدد على مبدأ أن نتائج          -٧٢
وقُدِّمت مـوارُد  . التوطني هي مثرة التزام من اجلانبني يفي به القادمون اجلدد واجملتمع املضيف 

 أجل زيادة فهم كيف تسري األمور يف أماكن العمـل يف            خاصةٌ بالتوطني ملهاجرين جدد من    
 وكيف خيتلف النيوزيلنديون يف طريقة عملهم عن غريهم وإلعالم أولئك املهاجرين            لندانيوزي

وقُدِّمت أيضاً موارُد للمرافقني موّجهة ألصحاب العمل       . حبقوقهم ومسؤولياهتم كمستخدمني  
تعزيز فهم ودعم أفضل لتوطني املهـاجرين يف  يف نيوزيلندا الذين يوظفون مهاجرين من أجل     

  .مكان العمل ويف اجملتمع احمللي

  حق الشخص يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه  -باء  

  العنف األسري  -١  
. يضّر العنف داخل األسرة بشكل غري مقبول حبياة آالف األشـخاص يف نيوزيلنـدا               -٧٣

ا أن الرجال مسؤولون عن ثلثي وفيات األطفال        وتؤكِّد أحباث أُجريت على التجربة يف نيوزيلند      
وأغلب ضحايا أقسى حاالت العنف األسري املميتة هم مـن النـساء     . حىت سن الرابعة عشرة   

ويضّر العنف  . وتشكِّل النساء ذوات اإلعاقة فئةً معّرضة للعنف األسري بوجه خاص         . واألطفال
الظروف االجتماعية واالقتصادية إالّ    األسري باألسر من مجيع الثقافات والطبقات واخللفيات و       

يف صـفوف    أن أعداد املاوري أكثر بكثري من أعداد غريهم سواء يف صـفوف الـضحايا أو              
 أن العنف الذي تتعرض له املثليات واملثليون ومزدوجو امليل          ماك. مرتكيب العنف داخل األسرة   

واحلدُّ من العنف   . يشكل حتدياً اجلنسي واملتحولون جنسياً واملترددون يف ميلهم اجلنسي ال يزال          
  .داخل األسرة ومن وقعه على النساء واألطفال من األولويات األساسية بالنسبة للحكومة

  زيادة اجلهود املبذولة ملكافحة العنف على املرأة: ٥٥ و٥٤ و٥٢التوصيات     
، شكّلت احلكومة جمدداً الفريق الوزاري املعين       ٢٠١٢أكتوبر  /يف تشرين األول    - ٧٤
العنف األسري من أجل اإلشراف على هنج حكومي شامل للتصدِّي للعنـف داخـل              ب

وأيَّد الفريق الوزاري فرقة العمل املعنية بربنامج العمل اخلاص مبكافحة العنـف            . األسرة
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 بأن التصدِّي للعنف األسري من السمات البارزة       رُّ، اليت تق  ٢٠١٢/٢٠١٣  داخل األسرة 
. ايل وكذلك يف العديد من الربامج اجلـاري تنفيـذها         يف برنامج أولويات احلكومة احل    

وتشمل آخر االستراتيجيات املوضوعة على جماالت عمل جديدة حتظى باألولويـة مـع            
االهتمام الشديد بتوفري أدلة ُيسترشد هبا يف االستثمار الفّعال يف التدخُّالت من أجل كبح 

  .العنف األسري
 دوراً أساسياً يف تعبئة اجملتمعات احملليـة        )١٣(سريوقد أدَّت محلة التصدِّي للعنف األ       -٧٥

وتشتمل احلملة على إعالنات تلفزيونية وعلـى       . لكي تنخرط يف منع وقوع العنف األسري      
توفري الدعم للمشاريع اليت تقودها اجملتمعات احمللية من أجل منع العنف األسـري، والعمـل       

طوير موارد مكتوبـة، وإنـشاء خـط        على الدعوة إىل نبذ العنف عرب وسائط اإلعالم، وت        
. لالستعالمات وتقدمي املعلومات واملشورة عرب مواقع إلكترونية ووسائط التواصل االجتماعي         

وتعمل فرقة العمل املكلفة باحلملة مع اجملتمعات احمللية على تغيري املواقف والـسلوك جتـاه               
لوك واحلرص على الـسالمة      أدوار الريادة وتغيري املواقف والس     يقالعنف داخل األسر عن طر    

وتبّين األحباث أن واحداً من كل ثالثة أشـخاص         . واملساءلة وتقدمي خدمات الدعم الفّعالة    
. يفيد بأنه قام بشكل من أشكال العمل ملنع حدوث العنف األسري نتيجة لتلـك احلملـة               

 يف  ٥٥(ئ  وسكان جزر احمليط اهلاد   )  يف املائة  ٤٤(وتفوق األرقام املسجلة بالنسبة للماوري      
  .أرقام غريهم) املائة
ولتصحيح جتاوز أعداد املاوري أعداد غريهم يف هذا اجملال، تبحث احلكومة أيـضاً               -٧٦

 E Tu Whanauفعلى سبيل املثـال، يقـّر برنـامج         . ُسبل االستفادة من قيم وتقاليد املاوري     
بقوة وفعاليـة   ) ٢٠١٨-٢٠١٣(اهلادف إىل التصدِّي للعنف املرتيل      ) من أجل العائلة   العمل(

). وووانـا ( ويستعني هبا يف مكافحة العنف داخل عائالت املـاوري           الشفهيةتقاليد املاوري   
وتشدِّد هذه املبادرة على مفهوم العمل اجملتمعي ذي الصلة الثقافية من أجل تغـيري املواقـف          

ق وستوسع الزيادة يف التمويل على مدى السنوات األربـع املقبلـة نطـا    . وأشكال السلوك 
 اهلادئ وعلى اجملتمعات احمللية للمهاجرين والالجـئني        يطاخلدمات لكي تركِّز على جزر احمل     

  .وهي جمتمعات معّرضة للعنف األسري بدورها وحتتاج إىل دعم ومساعدة هلما بعد ثقايف
 إىل احلدِّ من العنـف املـرتيل،        ١٩٩٥ويرمي قانون العنف املرتيل يف نيوزيلندا لعام          -٧٧

 عن طريق اإلقرار بأنه ال ميكن قبول أي شكل من أشكال العنف املرتيل مبـا يف                 ومنع وقوعه 
ويـنّص  . ذلك العنف اجلسدي واجلنسي والنفسي، وضماِن احلماية القانونية الفعالة لضحاياه     

.  إجراء رفع دعوى مدنية من أجل إصدار أوامر محاية لفائدة الضحايا وأطفاهلم            ىالقانون عل 
ف الواردة أمساؤهم يف أوامر احلماية بعدم ارتكاب مزيـد مـن العنـف              وُيلَزم مرتكبو العن  
ويعّدل مشروع قانون إصالح إجراءات     . اليت حتظى باملوافقة  " وقف العنف "وحبضور برامج   

، قانون العنف   ٢٠١٣سبتمرب  / الذي أقّره الربملان يف أيلول     سرة،التقاضي يف حماكم شؤون األ    
  ".وقف العنف"سني برامج املرتيل من أجل محاية الضحايا وحت
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وقد زادت التغيريات اليت أُدخلت على التشريعات من نطـاق احلمايـة الفوريـة                -٧٨
فبإمكان شرطة نيوزيلندا يف الوقت احلاضر إصـدار أوامـر          . املمنوحة لضحايا اإليذاء املرتيل   

من مـرتل   محاية السالمة اخلاصة بالشرطة، اليت ُيرحَّل مبوجبها من ُيدعى أنه يرتكب العنف             
وترى الشرطة أن هذه األوامر قد أثبتت فعاليتـها؛ وجيـري   . األسرة ملدة قد تبلغ مخسة أيام   

وميكن للمحاكم اجلنائية أيضاً أن تصدر أوامر . إعداد دراسة تقييمية سُتنَشر عند االنتهاء منها      
اليت يوفرهـا   ويوسع هذا األمر نطاق احلماية      . محاية عند احلكم مبعاقبة مرتكيب العنف املرتيل      

 لكي يشمل األشخاص الذين رّبما ظنوا أنـه ال ميكنـهم            ١٩٩٥ املرتيل لعام    فقانون العن 
  .استصدار أمر محاية برفع دعوى مدنية

 رسخَّت احلكومة املسؤولية الوزارية عن مـسألة العنـف          ٢٠١٣فرباير  /ويف شباط   -٧٩
بتحسني اخلدمات فيما يتعلق    اجلنسي داخل إحدى أكرب الوزارات مربهنةً بذلك على التزامها          

 أو أوهاكي أهـيين   ، أطلقت شرطة نيوزيلندا ومنظمة      ٢٠١٣مايو  /ويف أيار . بالعنف اجلنسي 
 وهي شبكة وطنية من اخلرباء للتعاون على إهناء العنف املرتيل وغريه            -) ادعوة للعناية بنسائن  (

 اجلنسي يبّين بإجيـاز     من أشكال االغتصاب أطلقت منشوراً إعالمياً لفائدة ضحايا االعتداء        
  .حقوق الضحايا أثناء التحقيق ويشرح بالتفصيل عملية التحقيق

ومع أنه ُيعتقد أن الزواج القسري قبل بلوغ السن القانونيـة وتـشويه األعـضاء                 -٨٠
التناسلية األنثوية من املشاكل اليت أخذت تربز شيئاً فشيئاً يف نيوزيلندا، فإن هناك نقـصاً يف                

 متكّن من معرفة حجم هذه املشاكل، ألنه نادراً ما تتقدم الضحايا للكشف عن              البيانات اليت 
وقد وقعت الوكاالت احلكوميـة     .  ألسباب ثقافية وألسباب تتعلق بسالمتهن     وذلكأنفسهن  

 يبّين بإجياز األدوار واملسؤوليات     ٢٠١٢ديسمرب  /الست على اتفاق مشترك يف كانون األول      
  .يا الزواج القسريويلتزم برّد مجاعي لصاحل ضحا

  قياس أدق لنطاق انتشار العنف املرتيل: ٥٣التوصية     
تعمل شرطة نيوزيلندا مع وحدة إحصائيات نيوزيلندا على تطوير جمموعة جديدة مـن               -٨١

وسيعّزز هذا األمر   . اإلحصائيات الرمسية تتعلق بضحايا اجلرمية وتتناول العالقة بني الضحية واجلاين         
 نتـاريو وقد استخدمت الشرطة أيضاً أداة أو.  العنف املرتيل ونطاقه يف نيوزيلندا   فهماً أفضل لطبيعة  

، وهي أداة إكتوارية تتنبأ باحتمـال       ٢٠١٢يوليه  /لتقييم احتمال التعرض لالعتداء املرتيل يف متوز      
دة وقد أسفر التقييم املبكر هلذه األداة يف نيوزيلندا عن نتائج واع          . ارتكاب العشري ملزيد من العنف    

  . النظام السابقمنويؤكد أن النهج اجلديد املتبَّع يف تقييم التعرض للعنف األسري أفضل 

  )منع إيذاء الطفل: ٥١ و٥٠التوصيتان (الطفل   -٢  
يتعرض عدد كبري من األطفال يف نيوزيلندا لإليذاء أو اإلمهال ويكون ذلك بالنسبة               -٨٢

لى يد بالغني على صـلة بآبـائهم أو َمبـن           للكثري منهم على يد آبائهم أو َمن يرعاهم أو ع         
، تـسلمت   ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٣٠فعلى مدى اإلثَني عشر شهراً الذين سبقوا        . يرعاهم
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 ١٥٢ ٨٠٠) وهي مصلحة تابعة لوزارة التنمية االجتماعية (واألسرةمصلحة الطفل والشباب 
 حالـة   ٢١ ٥٢٥حـدثت   ومت االستنتاج املبين على أدلة بأنه       . )١٤(إخطار للرعاية واحلماية    

وباإلضافة إىل ذلك، هناك عدد كبري من األطفال الذين يعيشون ظروفاً تعّرضـهم             . )١٥(إيذاء
ومـن األولويـات    .  ضحية إيذاء أو إمهال مثبت بأدلة      ونلسوء املعاملة مع أهنم قد ال يكون      

  .األساسية بالنسبة للحكومة حتسني احلماية املقدمة لألطفال من اإليذاء واإلمهال
، أطلقت وزارة التنمية االجتماعية الكتاب األبيض املتعلـق باألطفـال           ٢٠١٢ويف    -٨٣

الضعفاء وخطة العمل املتعلقة بالطفل، الذي يركز على األطفال املعرضني بشكل كبري لإليذاء 
واإلمهال وعلى أولئك الذين تعرضوا بالفعل لإليذاء أو اإلمهال، مع اإلقرار بأمهيـة تـوفري               

. ة اهلدف جلميع األطفال من أجل تعزيز رفاه الطفل والتدخل يف وقت مبكـر             خدمات حمدد 
ويتضمن الكتاب األبيض إصالحات وتغيريات واسعة النطاق يف قطاعات الصحة والتعلـيم            
والشؤون االجتماعية، من مجلتها إطالق مبادرٍة للتوعية العامة بالعالمات اليت ُتنذر بتعـرض             

 التماس املساعدة منها؛ وإنشاء هيئة جديدة مشتركة بـني          كنطفل لإليذاء وباجلهات اليت مي    
الوكاالت من أجل االستجابة لألطفال املعرضني لإليذاء؛ وإنشاء جملس لألطفال املستضعفني           
يتألف من مديرين تنفيذيني يف قطاع الشؤون االجتماعية ُيكلَّف بإجراء إصالحات؛ ووضع            

 يف مؤسسات الرعاية من أجل حتسني النتائج على    نياستراتيجية جديدة لصاحل األطفال واليافع    
املدى الطويل بالنسبة لألطفال املودعني يف رعاية الدولة؛ ووضع خطة عمل شاملة خاصـة              
بفرقة العمل املعنية بالطفولة؛ وتطبيق نسق منهجي لتقفي أثر البالغني الذين يشكلون خطـراً              

  .كبرياً ولإلبالغ عنهم
، استحدثت احلكومة مشروع القانون املتعلق باألطفـال        ٢٠١٣سبتمرب  /ويف أيلول   -٨٤

وترمي أحكام مشروع القانون    . املستضعفني الذي ينفِّذ مقترحات وردت يف الكتاب األبيض       
إىل حتسني احلماية املقدمة لألطفال من اإليذاء واإلمهال عن طريق العمل املنـسق والتعـاوين    

مة على التعاون من أجل إحراز تقـدم وتقـدمي          بوسائل منها إلزام كبار املسؤولني يف احلكو      
تقارير بشأنه يف جمال تنفيذ اخلطة املتعلقة باألطفال املستضعفني، وإلزام مصاحل الدولة الرئيسية         
وجمالس الصحة اإلقليمية وجمالس املدارس ومقّدمي اخلدمات التعاقدية أو املموَّلـة بوضـع             

ة للتأكد من معايري السالمة بالنسبة ملوظفي        وتنفيذ الضوابط اجلديد   ل؛سياسات حلماية الطف  
احلكومة وللقوة العامة يف هيئات معنية باألطفال متوِّهلا احلكومة وتقييد استخدام األشـخاص          
الذين سبق أن ارتكبوا جرائم إقصائية؛ والسماح بإصدار أوامر مدنية جديدة يف حق كل َمن               

اهلم يف املستقبل، ومنعهم من االتصال بفئات  إليذاء األطفال أو إمهسبةيشكل خطراً كبرياً بالن
معينة من األطفال أو بأطفال بعينهم؛ ووضع عبء اإلثبات على عاتق أحد أبوي طفلٍ آخر               
للربهنة على أن الطفل يف أمان معه يف احلاالت اليت يكون فيها ذلك األب أو تلك األم قـد                   

ل أو يف احلاالت اليت يكون فيهـا         آخر بسبب إيذاء أو إمها     لُحرم بصفة دائمة من رعاية طف     
األب أو األم قد أُدين بارتكاب جرمية قتل عمد أو جرمية قتل أو قتل طفل يف حق طفل كان                   

  .وتلتزم مجيع الوكاالت بالعمل معاً من أجل تنفيذ هذه التغيريات. يف رعايته
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رض ومع أن خطط العمل اخلاصة بالطفل تركز أساساً على معرفة مدى إمكانية تع               -٨٥
طفل لسوء املعاملة والتصدي له، فإن عملها يقع يف سياق استراتيجيات حكومية أوسع ترمي              

ويبّين الكتاب األبيض ما تقوم . إىل معاجلة العوامل اليت ُتعّرض األطفال للخطر يف املقام األول      
به احلكومة من أجل هتيئة عوامل احلماية واملرونة ومن أجل التصدي لتلك العوامـل الـيت                

ومن األمور احملورية يف هذا النهج زيادة الـدعم         . عّرض األطفال للخطر، معاً يف آن واحد      ت
املقدم لآلباء وتقوية وتوسيع نطاق اخلدمات احلكومية املتاحة للجميع حبيث تكون متيـسِّرة             

 املشاكل االجتماعية األوسع نطاقاً كالفقر والـسكن غـري الالئـق            ةجلميع األطفال ومعاجل  
  .رتبط بتعاطي املواد الكحولية ومشاكل الصحة العقليةواألذى امل

  إقامة العدل وسيادة القانون  -جيم  
فحقوق مجيع النيوزيلنديني   . أنشأت نيوزيلندا شرطة وسلطات قضائية قوية ومستقلة        -٨٦

علـى   و.مصونة يف نظام دميقراطي مفعم باحلياة يتيح التعبري عن وجهات نظر متنوعة ومتثيلها  
 السبع املاضية، احتلت نيوزيلندا الصدارة يف مؤشرات تصورات الفـساد يف            مدى السنوات 

إما حتتل املرتبة األوىل لوحدها أو تقتسمها       ( عن منظمة الشفافية الدولية      درالتقرير الذي يص  
وتلتزم احلكومة باحلفاظ على سيادة القانون      . بوصفها أقل البلدان فساداً يف العامل     ) مع غريها 

  .يع النيوزيلنديني يف الوصول إىل العدالةوبتعزيز فرص مج

  املساعدة القانونية  -١  
من العناصر األساسية يف اجلهود اليت تبذهلا احلكومة من أجل تيسري الوصول إىل               - ٨٧

فالغرض األعم من قانون اخلدمات القانونية      . العدالة يف نيوزيلندا توفري املساعدة القانونية     
سبل الوصول إىل العدالة عن طريق إنشاء نظام يـوفر           هو تعزيز    ٢٠١١الصادر يف عام    

وقد ُعدل قـانون اخلـدمات      .  ذوي اإلمكانات غري الكافية    شخاصخدمات قانونية لأل  
 لكي ُتعطى األولوية لتمويل املساعدة القـضائية لفائـدة مـن            ٢٠١٣القانونية يف عام    

ي املساعدة القانونية    معايري املمارسة املتعلقة مبقدم    ٢٠١١واسُتحدثت يف عام    . حيتاجها
 مبا يف ذلك اإلبالغ عن عوائق       لقانونيةمن أجل حتسني نوعية خدمات حماميي املساعدة ا       

ومن مجلة املعايري حتسني قدرة املوكِّل على التواصل        . اللغة واإلكراهات املرتبطة بالوقت   
وضمان توفر الوقت الكايف قبل تويل القـضايا؛ واإلقـرار باملـشاكل النامجـة عـن                

  .الثقافات  داخلت



A/HRC/WG.6/18/NZL/1 

GE.13-18478 26 

  اخلدمات اإلصالحية  -٢  

  معاملة السجناء يف السجون اخلاصة: ٤٧ التوصية    
 أن ُتقضى عقوبات مجيع الـسجناء       ٢٠٠٤يقتضي قانون اإلصالح الصادر يف عام         -٨٨

ومبوجب ذلك القانون، جيب على السجون اخلاضـعة        . بشكل آمن ومأمون وإنساين وفعال    
لقوانني الداخلية واملعايري الدولية املتعلقة برفاه الـسجناء وإدارة         إلدارة خاصة االمتثال لنفس ا    

وكالسجون العامة، جيب   .  السجون اخلاضعة إلدارة السلطات العامة     لىشؤوهنم اليت تسري ع   
على السجون اخلاصة أن تقدم تقارير منتظمة إىل رئيس إدارة السجون تتضمن تفاصيل عـن    

اء الذات اليت يكون سجناء أطرافاً فيهـا، وعـن          شكاوى السجناء وحوادث العنف أو إيذ     
  . الفرار، ووفيات السجناءاوالتاإلجراءات التأديبية، وحاالت الفرار أو حم

وتتم مراقبة السجون اخلاضعة إلدارة خاصة من قبل مراقبني يعّينهم مدير مـصلحة               -٨٩
اإلدارة إذا مـا    السجون وميكن أن تتعرض أيضاً لتحقيقات حمددة يقوم هبا خرباء من داخل             

. أُثريت مشاكل بشأن إدارة املتعاِقد للسجن أو فيما يتعلق بالسجناء أثناء فترة احتجـازهم             
 السجون للمساءلة الدائمة عن رفاه السجناء الذين يودعون يف سـجن            حةوخيضع مدير مصل  

  .خيضع لإلدارة اخلاصة أو يف سجن خيضع إلدارة السجون

  تجاز األحداثمرافق منفصلة الح: ٤٩ التوصية    
لدى نيوزيلندا وحدات منفصلة إليواء عدد صغري من السجناء اليافعني الذكور دون              -٩٠

وال توجد وحدة منفصلة للـسجينات      ).  يف املائة من مجيع السجناء     ٢,٦(سن الثامنة عشرة    
 سجينات يف أي وقـت يف مجيـع أحنـاء           ٥دون سن الثامنة عشرة ألن عددهن ال يتعدى         

وتـدار  .  مبعزل عن أغلبية السجينات عند االقتـضاء       جازهن ذلك ميكن احت   نيوزيلندا، ومع 
  .شؤون السجناء اليافعني على حنو يراعي احتياجاهتم يف إعادة التأهيل

وقد أجرت سلطة مراقبة سلوك الشرطة، وهي سلطة مستقلة، استعراضاً مواضـيعياً              -٩١
، كجزء من والية كُلفت     ٢٠١٠م  مشتركاً حلال اليافعني قيد االحتجاز لدى الشرطة، يف عا        

وقد بّين االستعراض وجـود     . هبا مبوجب الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب      
 توصيات منها مواصلة العمل مع السلطة املستقلة املكلفة مبراقبـة           معدداً من التحديات وقدّ   

ـ            . تحفظ علـيهم  سلوك الشرطة من أجل حتسني ظروف االحتجاز ومعاملة اليافعني أثناء ال
وتطوِّر هيئة الشرطة واهليئة املعنية بالطفل والشباب واألسرة بروتوكوالت تتعلـق بتبـادل             

 اليافعني لدى الشرطة؛ ومراعاة احتياجات اليافعني       ىاملعلومات مع اهتمام خاص بالتحفظ عل     
يـافعني  عند بناء خمافر شرطة جديدة أو تغيري املخافر املوجودة؛ واستعراض أساليب معاملة ال            

أثناء التحفظ عليهم من أجل ضمان حتديث النهج املتبع يف ذلك على الدوام وإجراء التحليل               
والتقييم املستمّرين؛ ووضع مبادئ توجيهية وطنية بشأن حتديد واستخدام اخليارات املتاحـة            

  .حملياً لنقل اليافعني من حمالت اإلقامة إىل أماكن التوقيف وإىل احملاكم



A/HRC/WG.6/18/NZL/1 

27 GE.13-18478 

  ون والالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجر  -دال  

  )٥٦التوصية (االجتار باألشخاص   -١  
، اعتمدت نيوزيلندا خطة عمل ملنع االجتار باألشخاص تشارك فيها          ٢٠٠٩يف عام     -٩٢

وتشتمل اخلطة على تدابري عملية لتحسني مجع املعلومات ولتبادل         . مجيع اإلدارات احلكومية  
وتعمل الوكاالت احلكوميـة    . راط يف احملافل الدولية   املعلومات مع الشركاء الدوليني ولالخن    

 غري احلكومي من أجل حتسني وسائل حتديد هويات الضحايا عن طريق            قطاعبالتعاون مع ال  
التوعية باالستغالل واالجتار يف صفوف العاملني يف اجلبهة األمامية يف املنظمات غري احلكومية             

 يف جمال االجتار بقيادة احلكومـة خـالل         وقد َتواصل التدريب  . ويف صفوف عامة اجلمهور   
 مـشترك بـني     ٢٠١٤ هيوني/ مؤمتر عن االجتار يف حزيران     موسُيستكمل بتنظي . ٢٠١٣ عام

  . ٢٠١٣احلكومة واملنظمات غري احلكومية وبتنظيم محلة توعية عامة يف أواخر عام 
ـ              -٩٣ ار يف  وقد وافقت احلكومة مؤخراً على إجراء تغيريات على اإلطار اخلـاص باالجت

نيوزيلندا عن طريق ضمان أن تشتمل القوانني على تعريف واضح للعناصر اليت تشكّل جرمية              
االجتار؛ وضمان اشتمال جرمية االجتار على عناصر العمل والوسائل والغرض االسـتغاليل؛            

ومن املقرر إدراج هذه التعديالت يف مشروع قانون        .  للحدود يف اجلرمية   روإزالة العنصر العاب  
وستؤدي . ٢٠١٣رمية املنظمة ومكافحة الفساد الذي سُيطرح على الربملان يف أواخر عام            اجل

نيوزيلندا أيضاً دوراً رائداً يف عملية بايل املتعلقة بتهريب األشخاص واالجتـار باألشـخاص              
وقد عّينـت احلكومـة   .  الصلة من أجل تشجيع التعاون يف املنطقةاتواجلرمية عرب الوطنية ذ 

مل من داخل مكتب الدعم اإلقليمي لعملية بايل يف بانكوك وستواصـل مجـع              شخصاً للع 
ومل ُتسجَّل أي جرمية اجتار باألشخاص عن طريق اإلكـراه          . املعلومات وتبادهلا كلما توفَّرت   

 وُسجلت جرمية هتريب مهاجرين واحـدة يف        اضيةأو التدليس على مدى السنوات األربع امل      
  .٢٠١٢ و٢٠١١الفترة ما بني عامي 

  الالجئون وملتمسو اللجوء  -٢  
نيوزيلندا واحدة من عدد حمدود من البلدان اليت تقبل إعادة توطني حصة سنوية من                -٩٤

الذين ترسلهم مفوضية األمم املتحدة السامية      )  يف املائة  ١٠ الجئ أي حوايل     ٧٥٠(الالجئني  
لسامية لشؤون الالجـئني    وتقّدر نيوزيلندا العمل الذي تقوم به املفوضية ا       . لشؤون الالجئني 

  . معها على إعادة توطني الالجئني عن طريق برنامج حصة الالجئنيلعملوستواصل ا
، وافقت احلكومة على استراتيجية إعـادة تـوطني الالجـئني يف            ٢٠١٢ويف عام     -٩٥

نيوزيلندا، اليت متثل هنجاً تشارك فيه مجيع الوكاالت احلكومية هبدف حتقيق نتائج أفـضل يف               
 توطني الالجئني حىت يتمكن الالجئون من حتقيق االكتفاء الذايت واالندماج االجتماعي            إعادة

وجيري تنفيذ االستراتيجية تدرجيياً يف حدود ما يتوفر من متويل،          .  أسرع ورةواالستقاللية بص 
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 / متـوز  ١وهي تسري يف املقام األول على الجئي احلصة الذين يصلون إىل نيوزيلندا بعـد               
 وسيكون مثة تركيز أكرب يف إطار االستراتيجية على اخلدمات املتعلقة بالعمـل             .٢٠١٣ يوليه

كجزء من جدول أعمال حكومي أوسع إلدخال الناس جمال العمل وإخراجهم من لـوائح              
وسُيعاد بناء مركز إعادة توطني الالجئني منغريي، الـذي يـؤدي دوراً            . استحقاقات الرفاه 

مني يف إطار احلصة السنوية على التأقلم مع حياهتم اجلديـدة  حيوياً يف مساعدة الالجئني القاد 
 يف استقبال الالجئني يف إطـار احلـصة         ستمراريف نيوزيلندا، على مراحل، حىت يتسىن له اال       

  .السنوية ضمن برنامج حصة الالجئني يف نيوزيلندا
يوزيلندا عـن   وقد أدخلت احلكومة يف اآلونة األخرية تغيريات على تشريعات اهلجرة إىل ن             -٩٦

ويرمي القانون وما يتصل به من تدابري سياساتية إىل ضمان قـدرة         . طريق قانون تعديل قانون اهلجرة    
ـ                غـري   وانيوزيلندا على تدبري وصول أعداد هائلة من املهاجرين غري النظاميني الذين ميكن أن يكون

  .  أقل اجتذاباً ملهّريب األشخاصقانونيني تدبرياً فعاالً وكفؤاً، وإىل ضمان أن تكون نيوزيلندا مقصداً

  )٦٣ و٦٢التوصيتان ( حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -هاء  
للضمانات اإلجرائية يف قانون مكافحة اإلرهاب أمهية حيوية وجيب تطبيقها مبا يتفق              -٩٧

وترى احلكومة أن قانون قمـع اإلرهـاب        . مع االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان      
 يتضّمن طائفة من الضمانات اإلجرائية اهلادفة إىل كفالة محاية حقوق           ٢٠٠٢عام  الصادر يف   

وال توجد يف الوقـت احلـايل أي        .  بااللتزامات الدولية على النحو املناسب     ءاإلنسان والوفا 
  .اقتراحات لتعديل وسائل احلماية هذه أو للحد منها

 مجع املعلومات االسـتخباراتية  وقد استعرضت نيوزيلندا وأصلحت التشريعات اليت تنظم   -٩٨
اخلارجية وعن طريق وسائل االتصال، إقراراً منها بالتغريات التكنولوجية اليت طرأت واسـتجابةً             
لتحقيقٍ انتقد طريقة عمل الضمانات القانونية اليت كانت موجودة يف السابق واسـتجابةً أيـضاً               

وتـشتمل  . تية بشكل غري قانوين    قضائية أثبتت حصول مجع للمعلومات االستخبارا      ستنتاجاتال
اإلصالحات على اشتراطات صرحية ملبدأي التناسب والضرورة؛ وعلى تقوية هيـئيت اإلشـراف             
املستقلتني، ومها املفتش العام لالستخبارات واألمن ومفوض األوامر األمنية؛ وعلى دور جديـد             

عالوةً على ذلك، وكجـزء مـن       و.  حبماية احلياة اخلاصة وتعزيز الرقابة الربملانية      ينللمفوض املع 
عملية الدراسة الربملانية واملسامهات العامة، مت استعراض قانون اإلصالح للتأكد من توافقـه مـع               
 معايري حقوق اإلنسان يف إطار مشورة قانونية معلنة ومت تعديله لكي يتضمن واجباً حمدداً يتمثل يف               

ويف حني أن طريقة    . رقابة الدميقراطية التصرف وفقاً لضمانات حقوق اإلنسان وعلى حنو يسهل ال        
مجع املعلومات االستخبارية مسألة مثرية للجدال دائماً، فإن احلكومة ترى أن القيود القائمة حالياً،              

  .ةباإلضافة إىل آليات الرقابة الشديدة، تنسجم مع معايري حقوق اإلنسان ذات الصل
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  احلق يف الصحة  -واو  
فقد طالـت   . طاع من حيث اإلنفاق العام بعد التعليم      قطاع الصحة هو ثاين أكرب ق       -٩٩

 غـري أن قطـاعي   ،أعمار السكان وصاروا يعيشون فترة أطول من أعمارهم يف صحة جيدة  
 شـيخوخة الـسكان؛ وتزايـد عـدد         :الصحة واإلعاقة يواجهان حتديات كبرية تتمثل يف      

 األمـد،   من أمـراض متعـددة وطويلـة   عانوناألشخاص الذين يعيشون مدة أطول وهم ي      
وتبقى الفوارق يف نتائج الـصحة بالنـسبة   . واحلصول على التكنولوجيات والعقاقري اجلديدة  

للماوري وسكان جزر احمليط اهلادئ والالجئني واملسنني واألطفال املستضعفني كبرية بشكل           
 مرتفعـة مقارنـة     زيلنداوال تزال معدالت االنتحار يف صفوف الشباب يف نيو        . غري مقبول 
  . ت املسجلة يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصاديباملعدال
وقد برزت خالل مشاورات االستعراض الدوري الشامل شواغل عامة تتعلق بقوانني       -١٠٠

اإلجهاض يف نيوزيلندا، ومن ضمنها املشاكل املستمرة املتعلقة باإلنصاف يف احلصول علـى             
ان األرياف، ويعد اإلجهاض جرمية يف نيوزيلندا مـا         خدمات اإلجهاض، مثالً، بالنسبة لسك    

ويسمح القانون بإجراء اإلجهـاض قبـل انقـضاء         .  عليها قانوناً  صوصعدا يف احلاالت املن   
عشرين أسبوعاً على احلمل إذا كان احلمل يشكل خطراً حقيقياً على حياة املـرأة أو علـى                 

ور أكثر من عشرين أسبوعاً على احلمل وال ُيعترب اإلجهاض بعد مر. صحتها البدنية أو العقلية   
 حياة املرأة احلامل أو ملنع تضرر صحتها البدنية أو العقلية           نقاذقانونياً إالّ إذا كان ضرورياً إل     

 فلم حتـدث أي     -واإلجهاض القانوين يف نيوزيلندا آمن بالنسبة للمرأة        . بشكل دائم وخطري  
 ونادراً جـداً مـا ُتجـرى        -يز النفاذ   حالة وفاة منذ أن دخلت قوانني اإلجهاض احلالية ح        

 بأن هناك طائفة من العوامل األخرى املرتبطـة         حلكومةوتقر ا . عمليات إجهاض غري قانونية   
وليس لدى . باحلمل غري املرغوب فيه وبأن هذه املسألة ال تزال تثري االنقسام اجتماعياً وثقافياً      

  .احلكومة حالياً أي خطط الستعراض قانون اإلجهاض

  توكالو  -عاًراب  
ُيرجى الرجوع إىل املرفق املتعلق بتوكالو املتاح على صفحة اجلولـة الثانيـة مـن                 -١٠١

 وأيضاً على   www.ohchr.org: االستعراض الدوري الشامل اخلاص بنيوزيلندا على املوقع التايل       
  .www.mfat.govt.nz: املوقع التايل

   ختاميةمالحظات    
يارات القُطرية اليت يضعها خرباء دوليون دائماً إىل ارتفـاع   تشري التقارير وتقارير الز     -١٠٢

ومع ذلك، تقر احلكومة بأنه ال تزال       . مستوى محاية حقوق اإلنسان على العموم يف نيوزيلندا       
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وستستفيد احلكومة مـن احلـوار      . مثة حتديات وبأنه من الضروري حتقيق مزيد من التحسن        
 الشامل لنيوزيلندا وتوصيات الدول لالسترشاد    يف إطار حبث االستعراض الدوري     يالذي جير 

هبا يف االجتاه الذي ستتخذه مستقبالً األعمالُ املتعلقة حبقوق اإلنسان باالقتران مع أولويـات              
  .نيوزيلندا يف جمال حقوق اإلنسان يف الوقت الراهن

Notes 
1 The Treaty of Waitangi, signed on 6 February 1840, is a founding document of New Zealand. The 

Treaty is an agreement, in Māori and English, between the British Crown and about 540 Māori 
rangatira (chiefs). It is a broad statement of principles on which the British and Māori made a 
political compact to found a nation state and build a government in New Zealand. 

2 Te Puni Kōkiri is a government agency that works within the public sector, and with Māori 
communities, to support Māori collective success at home and globally. Te Puni Kōkiri means a 
group moving forward together. 

3 Further information on New Zealand’s constitutional arrangements and legislative framework is set 
out in our first national report (A/HRC/WG.6/5/NZL/1). 

4 www.report-it.org.nz 
5 www.speakout.org.nz 
6 An estimated 19% of New Zealand children are living in poverty. 
7 This programme aims to reduce the incidence of rheumatic fever by two-thirds to 1.4 cases per 

100,000 people by June 2017. 
8 Ministry of Women’s Affairs (2011, 2012) Gender Stocktake of State Sector Boards And 

Committees. 
9 http://mwa.govt.nz/documents/realising-opportunity-addressing-new-zealand%E2%80%99s-

leadership-pipeline-2013 
10 http://www.health.govt.nz/publication/health-indicators-new-zealanders-intellectual-disability 
11 www.thinkdifferently.org.nz 
12 http://www.health.govt.nz/publication/gender-reassignment-health-services-trans-people-within-

new-zealand 
13 www.areyouok.org.nz 
14 These do not represent the number of children who were notified as some children are notified more 

than once. 
15 These do not represent the number of children with abuse and neglect findings as some children have 

multiple substantiations. 

    


