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اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان

المالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري السادس

لنيوزيلندا*

 -1نظرت اللجنة يف تقرير نيوزيلندا الدوري السادس ( )CCPR/C/NZL/6يف جلستيها 3244
و CCPR/C/SR.3244( 3245و ،)3245املعق و و و و و ووودتن ي و و و و و ووو  14و 15آذار /و و و و و ووارس .2016
واعتمدت املالحظات اخلتا ية التالية يف جلستها  3259املعقودة يف  24آذار /ارس .2016

ألف -مقدمة
 -2تعرب اللجنة عو ا تنااوا للدولوة ال ورب لق وإلوا ا جوراط امل سو لتقودي التقوارير ولتقودي
تقريرهووا الوودوري السووادس رداق علووا سائمووة املسووائق السووااقة لتقوودي التقووارير وج و ذل و ا ج وراط
).وتعرب اللجنة ع ا تنااا للفرصوة الو أتيحو إلوا السوتنناب حوارهوا
( CCPR/C/NZL/QPR/6
ال ناط ع وفد الدولة ال رب الرفيع املستوى اشأن التدااري ال اختذهتا الدولة ال رب خالل الفرتة
املشومولة اوالتقرير و أجوق تنفيوذ أحلواد العهود.وتشولر اللجنوة الدولوة ال ورب علوا الوردود الو
سد ها الوفد شفوياق وعلا املعلو ات التلميلية املقد ة إليها كتااياق.

باء -الجوانب اإليجابية
-3

ترح اللجنة االتدااري التشريعية واملؤسسية ال اختذهتا الدولة ال رب والواردة أدناه:
(أ)

اعتماد سانون اجلرمية املنظمة و لافحة الفساد لعاد 2015؛

(ب)

اعتماد سانون االتصاالت الرسمية الضارة لعاد 2015؛

(ج) اعتم وواد س ووانون أنش و و ة ص وويد ا
أخرى) املعدل لعاد 2014؛
(د)
__________

*

ووا (الس ووف ا جن ي ووة املس ووتأجرة و س ووائق

اعتماد سانون ا طفال الضعفاط لعاد 2014؛

اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا  31-7( 116آذار /ارس .)2016
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(ه) اعتماد خ وة العموق املتعلقوة اا عاسوة فوراد شوع املواوري و أجوق خود ات
دعم ا عاسة (وايا يت آو ارا ا) للفرتة 2017-2012؛
(و) اعتمو وواد اخل و ووة الوطني و ووة لرعايو ووة إعاس و ووة أف و وراد ش و ووع ال اسو وويفيلا (فايف و ووا أورا)
للفرتة 2016-2014؛
(ز)

اعتماد سانون الزواج (تعريف الزواج) املعدل لعاد 2013؛

(ح)

اعتماد خ ة العمق مللافحة ا جراد يف أوساط الش اب 2023-2013؛

(ط) اعتم و وواد اس و و ورتاتيجية التعل و وويم ف و و وراد ش و ووع امل و وواوري ،ك و ووا هيليتي و ووا :تس و و وريع
النجاح .2017-2013
 -4وترحو اللجنووة اتصووديل الدولووة ال وورب يف  20أيلول/سو تم  2011علووا ال وتوكووول
االختيوواري التفاسيووة حقوووش ال فووق اشووأن ايووع ا طفووال واسووتملالل ا طفووال يف ال ملوواط ويف امل وواد
ا ااحية.

جيم -دواعي القلق الرئيسية والتوصيات
التحفظات على العهد
 -5تعوورب اللجنووة عو أسووفها لو ط التقوودد الووذي أحرزتو الدولووة ال وورب يف سووح ظفظهووا
علووا املووادتن ()2(10ب) و( ،)3للنهووا تالحووا املعلو ووات ال و سوود تها الدولووة ال وورب اشووأن
التوودااري الرا يووة إل فصووق ا تجوزي الشو اب عو ال ووالملن ،وال سوويما الوحوودات امللرسووة للشو اب
ال و و أنشو ووأهتا إدارة ا صو ووالحيات .وتالحو ووا اللجنو ووة أيض و واق أن الدولو ووة ال و وورب تنو وووي التمس و و
اتحفظاهتا ا خرى (املادة .)2
 -6تكررر اللجنررة توصرريتها السرابقة  ،CCPR/C/NZL/CO/5الفقررر  ،)5وترردعو الدولررة
الطرررإ ىلررى الشرررو علررى وجررس السرررعة فرري سررحب تحفظهررا علررى المررادتي  )2 10ب)
و  ،)3والنظر في ىسقاط جميع تحفظاتها األخرى على العهد.
خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان
 -7ترحو اللجنوة ااملعلو وات الو سود تها الدولوة ال ورب اشوأن ا روازات الرئيسوية املتصولة
اتنفيووذ خ ووة العمووق الوطنيووة سقوووش ا نسووان للفوورتة  ،2010-2005وال سوويما التصووديل علووا
اتفاسية حقوش ا شخاص ذوي ا عاسة .ايد أن اللجنة تعرب عو أسوفها لفورتة االنق واط ال ويلوة
وا اون إاواط خ ووة العموق الوطنيوة ا ول يف عواد  ،2010واعتموواد اخل وة اليانيوة يف عوواد 2015
(املادة .)2
 -8ينبغي للدولة الطرإ تقديم معلومات ع تنفيذ خطة العمل الوطنية الثانيرة لحقروق
اإلنسان في تقريرها الدوري المقبل ،بما في ذلر اإلنجرازات والتحرديات الرئيسرية ،ف رالا
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عر ر المعلوم ررات المتعلق ررة بالطريق ررة الت رري تناول رري فيه ررا الخط ررة الثاني ررة توص رريات اللجن ررة
وتوصيات أخرى صادر ع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان.
شرعة الحقوق
 -9تالحووا اللجنووة أن سووانون شوورعة اسقوووش لعوواد  1990ال يعلوومج عيووع اسقوووش امللرسووة
يف العهود ،وأنو ال يتمتوع ركوز سوانون تأصوق يف التشوريع ا لو  .كموا تالحوا اللجنوة أن القووانن
ال و تووؤلر سوول اق يف محايووة حقوووش ا نسووان ،يووق سووانون التحقيقووات اجلنائيووة (العينووات اجلسوودية)
املعدل لعاد  ،2009سود سون  ،اوالرمم و أن املودع العواد أفواد أاوا تتعوارن وع سوانون شورعة
اسقوش لعاد ( 1990املادة .)2
 -10ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
النظر في تعديل قانون شرعة الحقوق لعام  1990لكفالة ت مينس جميرع
(أ)
الحقوق المكرسة في العهد؛
(ب) ضمان مراجعة مشاريع التشريعات والقواني الصرادر التري تكرون موضرو
تقارير سلبية م المدعي العام لكفالة اتساقها مع قرانون شررعة الحقروق لعرام  1990ومرع
العهد؛
(ج) النظرر فري ترسررين قرانون شرررعة الحقروق لعررام  1990وتعزيرز دور الجهرراز
الق ررائي ،ف رالا ع ر الترردقيق البرلمرراني ،فرري عمليررة تقيرريم مرردى اتسرراق القررواني الصررادر
بالفعل مع قانون شرعة الحقوق ومع العهد.
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -11تع وورب اللجن ووة ع و سلقه ووا إزاط ح وواالت الت ووأخر الش ووديد و جان و الدول ووة ال وورب يف
إصدار شروط القانون املعدل سقوش ا نسان (املادة .)2
 -12ينبغي للدولة الطرإ كفالة امتثال عمل اللجنة النيوزيلندية لحقوق اإلنسان وىجراء
االختيار المتعلق بمفوضيها امتثاالا تام ا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنيرة لتعزيرز
وحمايررة حقرروق اإلنسرران مبررادئ برراري ) ومراعاتهمررا لمشرراركة جميررع أصررحاب المصررلحة
المعنيي مشاركة فعالة ،بم فيهم منظمات المجتمع المدني .وينبغي للدولة الطرإ اتخاذ
المعدل لحقوق اإلنسان.
جميع التدابير المناسبة للتعجيل بعملية س مشرو القانون ّ
مكافحة اإلرهاب

 -13تقوور اللجنووة جاجووة الدولووة ال وورب إل اختوواذ توودااري ملنووع أعمووال ا رهوواب واووالقرار الووذي
أصوودرت اشووأن إج وراط اسووتعران سووتقق لوودوائر االسووتخ ارات وا و  ،للنهووا تشووعر اووالقلل إزاط
ووا يل و ( :أ) س و تش وريعات مللافحووة ا رهوواب تووؤلر تووألرياق اش وراق علووا اسقوووش ا ميووة وج و
العهد خالل إطار ز ين عاجق دون توفري ا يلف
الوس للنظر فيها والتشواور اشوأاا علنيواق
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و(ب) اسوتمرار زوزإ إطووار الرسااوة واملسواطلة اخلوواص اودوائر االسوتخ ارات وودوديووة الودور الرسووا
للسل ة القضائية يف هوذا الصودد ،و(ج) عودد اعتوزاد الدولوة ال ورب تعوديق سوانون سموع ا رهواب
لعوواد  2002امليووة إدراج ا حلوواد ال و و شووأاا أن ل و ا شووخاص و ظري و ا ج وراطات
القانوني ووة لل ع و يف إج وراطات التص وونيف املفروض ووة وج و س وورار جمل وومج ا و )2001(1373
(املواد  2و 14و.)26
 -14ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
ىدم ررا الحق رروق المحمي ررة بموج ررب العه ررد ىدماجر را ك ررامالا ف رري ىجراءاته ررا
(أ)
التشريعية والسياساتية لمكافحة اإلرهاب؛
تيسر ررر عملير ررات وضر ررع ومراجعر ررة مش ر راريع القر ررواني المتعلقر ررة
(ب) ضر ررمان أن ّ
بمكافحة اإلرهاب المشاركة والمشاورات العامة على نطاق واسع؛
(ج) كفالررة امتثررال ىجرراءات التصررنيف والتحقيقررات المتعلقررة باإلرهرراب امتثرراالا
تام ا ألحكام العهد؛
(د) ت رمي تقريرهرا الردوري المقبرل معلومررات عر التردابير المتخرذ لمعالجررة
المالحظرات والتوصريات التري وضرعها المراجعررون المسرتقلون لردوائر االسرتخبارات واألمر
في تقريرهم.

الحق في الخصوصية
 -15تش ووعر اللجن ووة ا ووالقلل ن اس وول يف اخلصوص ووية ل وويمج ج ووزطاق و و س ووانون ش وورعة اسق وووش
لعوواد  1990و ن ا طووار القووانوق القووائم ميوونم لت و أ و االتصوواالت اسلو يووة واليووة واسووعة
للملايووة .وتشووعر اللجنووة اووالقلل أيض واق إزاط عوودد وجووود تعريووف واضووم ملص و لح ا و القووو
و االتصاالت اخلاصة يف سانون عاد  2013لالتصاالت السللية والالسللية (إ لانية اعرتان
االتصوواالت وا و ) .وتشووعر اللجنووة اووالقلل كووذل إزاط ودوديووة إج وراط ا ذن القضووائ لعمليووة
اع و ورتان اتصو وواالت النيوزيلنو وودين واالفتقو ووار التو وواد إل هو ووذا ا ذن يف حالو ووة اع و ورتان اتصو وواالت
ا شخاص مري النيوزيلندين (املادة .)17
 -16ينبغي للدولة الطرإ اتخاذ جميع التدابير المناسبة ل مان ما يلي:
تحقيررق اتسرراق ىطارهررا القررانوني النرراام لمراقبررة االتصرراالت ،مررع التزاماتهررا
(أ)
بموجب العهد ،وال سيما الماد 17؛
(ب) تنفي ررذ ض ررمانات ق ررائية كافي ررة ،بص رررإ النظ ررر عر ر جنس ررية األش ررخاص
المت رري أو موقعهم ،فيما يتعلق باعتراض االتصاالت وجمع البيانات الوصفية وتجهيزها
وتبادلها.
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المساوا بي المرأ والرجل
 -17ال ت و وزال اللجنو ووة تشو ووعر او ووالقلل إزاط اسو ووتمرار أوج و و عو وودد املسو وواواة او وون امل و ورأة والرجو ووق،
وال سيما ا يل ( :أ) الفوارش الل وري يف ا جوور اون املورأة والرجوق ،ا ور الوذي يوؤلر اشولق موري
تناس علا النساط ذوات الدخق املنخفض ،وال سيما نساط شعيب املاوري وال اسويفيلا ،فضوالق
ع و النس وواط ذوات ا عاس ووة ،و(ب) ع وودد املس وواواة يف يي ووق امل ورأة يف املناص و ا داري ووة العلي ووا يف
الق وواعن اخلوواص والعوواد و(ج) ارتفوواط نس و ة ييووق امل ورأة يف و ووائف ذات أجووور دنيووا .وتالحووا
اللجنووة اقلوول عوودد التقيوود اوواحرتاد وودأ ا جوور املتسوواوي لقوواط العمووق املتسوواوي القيمووة أو ت يق و
اشولق توواد يف الق وواعن العوواد واخلوواص ،وعوودد كفايووة ا طووار املؤسسو لرصوود التمييووز يف ا جووور
والتماس س ق االنتصاب (املواد  2و 3و.)26
 -18تررذكر اللجنررة بتعليقهررا العررام رقررم  )2000 28بشررأن المسرراوا فرري الحقرروق برري
الرجل والمرأ  ،وتوصي الدولة الطرإ بما يلي:
الوطنية؛

(أ)

ىدرا مبدأ المساوا بي المرأ والرجل بشكل كامل فري جميرع سياسراتها

(ب) وضررع ب ررام م ر أجررل تنفيررذ الهرردإ  5م ر أهررداإ التنميررة المسررتدامة
لتحقيق المساوا بي الجنسي وتمكي كل النساء والفتيات ،مع التركيز بوجس خراص علرى
نساء وفتيات شعبي الماوري والباسيفيكا ،ف الا ع النساء والفتيات ذوات اإلعاقة؛

(ج) تشررجيع زيرراد نسرربة تمثيررل الم ررأ فرري المناصررب اإلداريررة والقياديررة فرري
القطاعي العام والخاص ،بوسائل ،منها التدابير الخاصة المؤقتة؛
(د) ضمان تفعيل مبدأ األجرر المتسراوي لقراء العمرل المتسراوي القيمرة تفعريالا
تام ا وتنفيذه في جميع أنحاء أراضيها ،في كال القطاعي العام والخاص.
مكافحة القوالب النمطية والعنصرية وغير ذل م أشكال التعصب

 -19تسولم اللجنووة اوواجلهود الو ت ووذإلا الدولووة ال وورب للقضوواط علووا اسوواد املرتل ووة اودوافع
العنصرية والتحريض علا اللراهيوة يف وسوائ ا عوالد ويف شو لة ا نرتنو  ،للنهوا تشوعر اوالقلل
إزاط عدد وجود اسرتاتيجية وطنية شا لة مللافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره ا جان ومري
ذلو و أشوولال التعصو  ،ووا فيهووا التمييووز العنصووري واللراهيووة الدينيووة .وتأسووف اللجنووة لعوودد
وجود علو ات اشأن سلة عدد سضايا التمييز العنصري وحواد العنوف املرتل وة اودوافع عنصورية
ال جيري التحقيل فيها و قاضاة اجلناة و عاس تهم (املادة .)20
 -20ينبغرري للدولررة الطرررإ وضررع وتنفيررذ اسررتراتيجية وطنيررة شرراملة لمكافحررة العنص ررية
والتمييررز العنصررري وكراهيررة األجانررب وأشرركال التعصررب األخرررى ،بمررا فرري ذل ر الكراهيررة
العنصرية والدينية ،مرع تحديرد األهرداإ بوضرو  ،وجمرع البيانرات بصرور منهجيرة ،وتنظريم
حمالت للتوعية ،وبرام تدريبية ،وبرام إلعاد تأهيل ال حايا وجبرهم.
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عدم التمييز في العمالة والتدريب المهني
 -21ترح و اللجنووة ااعتموواد الدولووة ال وورب ا ورا الرعايووة والعمالووة والتعلوويم وتنفيووذها ،ووع
الرتكيووز اوج و خوواص علووا أف وراد شووعيب املوواوري وال اسوويفيلا ،فض والق ع و ا ورا دعووم املهوواجري ،
للنها ال تزال تشعر االقلل إزاط استمرار أوج عدد املساواة يف جمايل العمالة والتدري املهين ال
تؤلر اصورة مري تناس ة علا أفراد شعيب املاوري وال اسيفيلا ،وال سيما النساط والش اب نهما،
وعلا ا شخاص ذوي ا عاسة (املادة .)26
 -22ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
التصدي الرتفا معردالت البطالرة بري أفرراد شرعبي المراوري والباسريفيكا،
(أ)
وبخاصة النساء والشرباب ،وفري صرفوإ األشرخاص ذوي اإلعاقرة والمهراجري  ،مر خرالل
اعتماد استراتيجيات شراملة للعمالرة والتردريب المهنري وتنفيرذها تنفيرذا فعراالا وتقرديم تقريرر
ع التقدم المحرز في تقريرها الدوري المقبل؛
(ب) ضمان التحقيق في حاالت التمييز في العمل على أي أساس كان تحقيقر ا
شامالا وتوفير سبل انتصاإ كافية لل حايا.
عدم التمييز في ىنفاذ القانون

 -23تالحووا اللجنووة املعلو ووات املقد ووة اشووأن نتووائ التحقيقووات املتعلقووة ووا يسووما العمليووة
رسم ( 8الملارات املتعلقة لافحة ا رهاب املنفذة يف  14تشوري ا ول/أكتووار  ،)2007فضوالق
ع اجلهود امل ذولة دراج اعض التوصويات الصوادرة عو اإلينوة املسوتقلة ملراس وة سولو الشورطة يف
خت ي العمليات وامل ادئ التوجيهية التشومليلية للشورطة .وتشوري اللجنوة أيضواق إل ايانوات أدل اوا
سووؤولون يف الدولووة توووح اوجووود ظيووز اوودون وع و يف عمليووات الشوورطة زوواه أف وراد الشووع
املوواوري ،ويسوواورها القلوول إزاط وزاعم التنمووي العنصووري زوواه املوواورين وا شووخاص املنحوودري و
أصق أفريق (املواد  2و 7و 14و 26و.)27
 -24ينبغرري للدولررة الطرررإ ىجرراء اسررتعراض شررامل للسياسررات التنفيذيررة إلنفرراذ القررانون
بغية ضمان تطابقها مع مبادئ حقوق اإلنسان ،بما فري ذلر حظرر التمييرز ،وتقيريم تأثيرهرا
على الشعوب األصلية .كما ينبغي للدولة الطرإ توفير التدريب لموافي ىنفاذ القانون م
أجررل ترروعيتهم ب رررور أن يتصرررفوا بطريقررة ال تررؤدي ،حتررى ع ر غيررر قصررد ،ىلررى أعمررال
التنميط العنصري.
 -25وتالحووا اللجنووة اجلهووود الو ت ووذإلا الدولووة ال وورب ملعاجلووة سووألة التمييووق املفوورط فوراد
شعيب املاوري وال اسيفيلا يف نظاد العدالة اجلنائية ،ع الرتكيز اوج خاص علوا الشو اب ،ا ورش
نهووا ووادرة سل و جموورى التيووار :اس ورتاتيجية نووع اجلرميووة واس وواد أوهانوواو أورا وخ ووة العمووق
مللافحة ا جراد يف أوساط الش اب .ايد أن اللجنوة ال توزال تشوعر اوالقلل إزاط ارتفواط نسو ة أفوراد
شعيب املاوري وال اسيفيلا ان املسجونن اشولق موري تناسو وع انخوري و عودل ييوق هوؤالط
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ا فو وراد املف وورط ،وال س وويما النس وواط والشو و اب ،يف عملي ووة العدال ووة اجلنائي ووة عل ووا عي ووع املس ووتويات
(املواد  2و 14و 24و.)26
 -26تررذ ّكر اللجنررة بمالحظاتهررا الختاميررة السررابقة  ،CCPR/C/NZL/CO/5الفقررر ،)12
لكنها تحث الدولة الطرإ على ما يلي:
استعراض سياساتها إلنفاذ القانون بهدإ خف معدالت السج ومعدل
(أ)
التمثيل المفرط ألفراد جماعتي الماوري والباسيفيكا ،وال سيما النساء والشباب ،في نظرام
العدالررة الجنائيررة علررى جميررع مسررتوياتس ف رالا ع ر معرردالت ىعرراد اإلدانررة وىعرراد الحكررم
بالسج ؛
(ب) الق رراء علررى التمييررز المباشررر وغيررر المباشررر ضررد أف رراد شررعبي المرراوري
والباسيفيكا في مجال ىقامة العدل بطرق ،منها بررام التردريب فري مجرال حقروق اإلنسران
لفائد موافي ىنفاذ القانون والجهاز الق ائي وموافي السجون.
التبني
 -27تالح ووا اللجن ووة اقل وول أن النظ وواد التشو وريع الو وراه املتعل وول ا ووالت ين يتض ووم ع وودداق و و
ا حلاد ال تن وي علا التمييز (املواد  23و 24و.)26
 -28ينبغرري للدولررة الطرررإ تعررديل قانونهررا المتعلررق ب رالتبني لعررام  1955وىلغرراء جميررع
أحكامها التمييزية ،والنظر في السما للشركاء المرتبطي مدني ا بتبني األطفال.
العنف المنزلي والجنساني

 -29ترحو اللجنووة اءنشوواط الفريوول الووزاري املعووين سووأل العنووف العووائل والعنووف اجلنسو يف
عاد  ،2014وتنفيذ محوالت مللافحوة العنوف املنوزيل علوا سوتوى احملتموع ا لو  ،للنهوا ال توزال
سلقووة إزاط ارتفوواط عوودل انتشووار العنووف املنووزيل ،وال سوويما العنووف ضوود النسوواط والفتيووات ،وهووو ووا
يشمق العنف اجلنس  ،وال سيما ضد النساط والفتيات شعيب املاوري وال اسيفيلا ،فضالق ع
النس وواط والفتي ووات ذوات ا عاس ووة .وتش ووعر اللجن ووة ا ووالقلل أيضو واق إزاط اخنف ووان ع وودالت ا ا ووال
و قاضوواة ورتليب العنووف اجلنسو  ،وإزاط عوودد وجووود علو ووات عو اورا إعووادة تأهيووق الضووحايا
وج هم .وعلا الرمم أن اللجنة تالحا إصالحات ولمة ا سرة ال أجرهتا الدولة ال ورب
يف عاد  ،2014فءاا تشعر االقلل إزاط اساالت امل لغ عنها ال تفيد إرماد النسواط علوا حضوور
دورات لتسوية املنازعات ا سرية ع املعتدي (املادتان 3و.)7
 -30ينبغرري للدولررة الطرررإ تعزيررز الجهررود الراميررة ىلررى مكافحررة العنررف المنزلرري وجميررع
أشرركال العنررف الجنسرراني ،بمررا فرري ذل ر العنررف الجنسرري ،وال سرريما فيمررا يتعلررق بالنسرراء
والفتيررات م ر شررعبي المرراوري والباسرريفيكا ،ف رالا ع ر النسرراء والفتيررات ذوات اإلعاقررة.
ويتعي على الدولة الطرإ بصفة خاصة ضمان ما يلي:
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ىنفاذ تشريعاتها الجنائية المتعلقة بالعنف المنزلري والعنرف الجنسراني ،بمرا
(أ)
يشمل العنف الجنسي ،ىنفاذا فعاالا في جميع أنحاء ىقليمها؛
(ب) ىدما البرام الرامية ىلى مكافحة العنف المنزلي والعنف الجنساني ،بمرا
يشمل العنف الجنسي ،في خطة العمل الوطنية لحقوق اإلنسان؛
(ج) وضع عمليات فعالة للرصد والتقييم مع تحديد المؤشرات بوضو وجمع
بيانرات بصررور منهجيرة لتقيرريم حجرم مشرركلة العنرف المنزلرري والجنسراني وىثرراء المبررادرات
التشريعية والسياساتية المستقبلية بالمعلومات؛
(د) وضررع ب ررام إلعرراد تأهيررل ال ررحايا وجبرررهم وتنفيررذها فرري جميررع أنحرراء
أراضر رريها ،ويشر ررمل ذل ر ر تقر ررديم المسر رراعد المتخصصر ررة الطبير ررة والنفسر ررية االجتماعير ررة
والقانونية؛
(ه) تنفيررذ ىطررار تسرروية المنازعررات األس ررية القائمررة بفعاليررة ورصررده ،وبصررفة
خاصة لحماية أولئ الذي يتعرضون للعنف المنزلي ،وال سيما النساء واألطفال.
ىيذاء األطفال
 -31ترحو اللجنووة هووود الدولووة ال وورب الرا يووة إل التصوودي يووذاط ا طفووال ،ا وور الووذي
يووؤلر اشوولق مووري تناس و علووا ا طفووال الضووعفاط ،للنهووا تشووعر اووالقلل إزاط العوودد الل ووري و
ا طفووال الووذي يعووانون و ا يووذاط ال وودق والنفس و وا مووال ،وتأسووف لعوودد وجووود علو ووات
اش ووأن او ورا إع ووادة تأهي ووق الض ووحايا و و ا طف ووال وإع ووادة إد وواجهم وجو و ض ووررهم ،وخباص ووة
ا طفووال الضووحايا و شووعيب املوواوري وال اسوويفيلا .وتعوورب اللجنووة أيض واق ع و سلقهووا إزاط حفووا
سضية فرسة روس ااسرتز (املادتان  7و.)24
 -32ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
تعزيز جهودها لمكافحرة ىيرذاء األطفرال فري جميرع البيئرات ،بوسرائل منهرا
(أ)
وضرع وتنفيررذ آليررات للكشررف المبكررر واإلبرال مخصصررة ألصررحاب المصررلحة المتعررددي
ومراعية لمصالح الطفل ،وىجراء تحقيقات فعالة في الق ايا ومساءلة الجنا ؛
(ب) تقررديم معلومررات مفصررلة ،فرري تقريرهررا الرردوري المقبررل ،ع ر نتررائ خطررة
عمررل األطفررال واسررتعراض وكالررة شررؤون األطفررال والشررباب واألسررر  ،ف رالا ع ر الترردابير
المتخ ررذ لزي رراد فعالي ررة وج ررود الخ رردمات المقدم ررة لحماي ررة األطف ررال والش ررباب وىع رراد
تأهيلهم؛
(ج) ضرمان اتخراذ جميرع التردابير المناسربة ،بمرا فري ذلر تنظريم بررام توعيرة
في المدارس ،لمنع تكرار أحداث كتل التي وقعي في ق ية فرقة روسي باسترز.
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األجهز الكهربائية المعطلة للع الت ،مثل التيزر
 -33تشعر اللجنوة اوالقلل إزاط املعلو وات الوواردة اشوأن تزويود وو ف إنفواذ القوانون يف اخلو
ا ووا علووا جووو نهج و اووا جهزة اللهراائيووة املع لووة للعضووالت ،يووق التيووزر ،وعوودد وجووود
علو ووات يف تقري وور الدول ووة ال وورب عو و القواع وود وامل ووادئ التوجيهي ووة النا م ووة الس ووتخداد تلو و
ا جهزة (املادتان  6و.)7
 -34تكرر اللجنة توصيتها السرابقة  ،CCPR/C/NZL/CO/5الفقرر  )10وتردعو الدولرة
الطرإ ىلى ىعاد تقييم سياساتها بشرأن اسرتخدام األجهرز الكهربائيرة المعطلرة للع رالت،
مثل التيزر ،بغية التقليل ىلى أدنى حد م آثار استخدام هذه األسلحة األقل فتك ا وضمان
االتساق مع المبادئ األساسية بشأن استخدام القو واألسلحة النارية م جانب الموافي
المكلفرري بفنفرراذ القررواني  .وينبغرري للدولررة الطرررإ النظررر فرري تزويررد مرروافي ىنفرراذ القررانون
بالكر رراميرات المحمولر ررة علر ررى الجسر ررم بهر رردإ تحسر رري رصر ررد انتشر ررار جمير ررع الخير ررارات
التكتيكية ،بما في ذل التيزر.
عملية الهجر واللجوء
 -35تشو ووعر اللجنو ووة او ووالقلل ن تش و وريعات اإلجو وورة يف الدولو ووة ال و وورب زيو ووز اللشو ووف ع و و
علو ات قدد ال ل لصاحل أطراب لالية ،ا يف ذل ال لد ا صل ملقدد ال ل  ،و ن هنا
اختالفووات يف املعا لووة اوون اعووض فنووات الالجنوون وأولن و الووذي يصوولون يف إطووار ارنووا حصووة
الالجنوون يف فوضووية ا ووم املتحوودة السووا ية لشووؤون الالجنوون .وتالحووا اللجنووة اعت وزاد الدولووة
ال رب إجراط قااالت ع ا طفال كجزط عملية ظديد وضع الالجئ ،وه ممارسة سد توؤلر
سل اق علا ا طفال (املادتان  17و.)24
 -36ينبغي للدولة الطرإ اتخاذ جميع التدابير المناسبة م أجل ما يلي:

(أ)
ضررمان أال يشرركل اإلطررار القررانوني والسياسرراتي المتعلررق بررالهجر انتهاك ر ا
اللتزامات الدولة الطرإ بموجب العهد؛
(ب) ضرمان أن تكرون حقروق مقردمي الطلرب فري الخصوصرية والسررية مكفولررة
فرري عمليررة التحقررق م ر المعلومررات ،وال سرريما عنرردما تنطرروي العمليررة علررى الكشررف ع ر
المعلومات لصالح أطراإ ثالثة ،بما في ذل البلد األصلي لمقدمي الطلبات؛
(ج) ضمان أن تكون أية سياسة إلجراء مقابالت مع األطفال كجزء م عمليرة
تحديررد وضررع الالجئرري مقصررور علررى الحرراالت الترري تكررون فيهررا تلر المقررابالت ضرررورية
التخاذ قرار بشأن الطلب المقدم مر الطفرل ويكرون الطفرل قرد أعررب فيهرا عر رغبترس فري
االستما ىليس.
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احتجاز المهاجري وملتمسي اللجوء
 -37يسوواور اللجنووة القلوول ن سووانون اإلجوورة املعوودل لعوواد  2013يوونع علووا االحتجوواز يف
حالووة الوصووول اجلموواع  ،الووذي يعوورب اأنو وصووول جمموعووات ي لووغ عوودد أفرادهووا  30شخصواق أو
أكيور ،لفورتة أوليوة تصووق إل سوتة أشوهر ،ساالووة للتجديود كوق  28يو واق .كمووا يسواور اللجنوة القلوول
ن رافل الشرطة تستخدد مران اإلجرة ،و ن املهاجري وطاليب اللجوط ال يفصلون ع اقية
ا تجزي (املادة .)9
 -38ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
ضمان عدم احتجاز المهراجري وملتمسري اللجروء الرذي يردخلون بشركل
(أ)
غيررر قررانوني ىلررى ىقلرريم الدولررة الطرررإ ،بم ر فرريهم أولئ ر المشررمولون بررالتعريف الخرراص
بالوصررول الجمرراعي ،ىال لفتررر زمنيررة قصررير م ر أجررل توثيررق دخررولهم وتسررجيل ادعرراءاتهم
وتحديد هوياتهم ىذا كان هناك ش في صحتها؛
(ب) ضمان فصل المهاجري وملتمسي اللجوء المحتجزي فري مرافرق الشررطة
واإلصالحيات ع بقية المحتجزي .
االتجار باألشخاص ،والممارسات األخرى الشبيهة بالرق
 -39ترحو و اللجن ووة اتع ووديق امل ووادة 98دال و و س ووانون اجلو ورائم لع وواد  1961اش ووأن االز ووار
اا شووخاص الو زعووق تعريووف االزووار اا شووخاص تسووقاق ووع التعريووف الووارد يف اروتوكووول نووع
االزووار اا ش ووخاص ،وخباص ووة النسوواط وا طف ووال ،وسمع و واملعاس ووة علي و امللم ووق التفاسي ووة ا ووم
املتحوودة مللافحووة اجلرميووة املنظمووة ع و الوطنيووة .كمووا ترح و اللجنووة ااعتموواد التوودااري الرا يووة إل
لافحة االزار اا شوخاص و هوود الدولوة ال ورب الرا يوة إل نوع املمارسوات ا خورى الشو يهة
ا ووالرش ،ي ووق االس ووتملالل االستص ووادي والس ووخرة يف الس ووف املس ووتأجرة ا جن ي ووة العا ل ووة يف ي وواه
نيوزيلنوودا ويف س اعووات العمووق ا خوورى .و ووع ذلو  ،تالحووا اللجنووة اقلوول أن عوودالت املقاضوواة
وا دانة اشأن جرائم االزوار اا شوخاص واملمارسوات ا خورى الشو يهة اوالرش نخفضوة ،وتشوعر
اللجنووة ا ووالقلل ن املالحقووات القض ووائية املتعلقووة ااالز وار اا شووخاص س وود اوودأت ول وورة يف
عاد ( 2014املادتان  8و.)24
 -40ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
ضرمان حمايررة ضررحايا االتجررار واالسررتغالل الجنسرري التجرراري ،وغيررره مر
(أ)
أشرركال الرررق المعاصررر  ،وىج رراء تحقيقررات فوريررة وشرراملة فرري جميررع االدعرراءات المتعلقررة
بمثل تل األفعال ،ومقاضا الجنا ومعاقبتهم؛
(ب) وضررع وتنفيررذ ب ررام إلعرراد تأهيررل ال ررحايا وجبرررهم ،مررع التركيررز بوجررس
خاص على النساء واألطفال ال حايا؛
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(ج) التنظرريم والرصررد الفعررال لمرروردي اليررد العاملررة ووكرراالت التوايررف علررى
المسررتوى الرردولي لمنررع االتجررار بالبشررر واالسررتغالل الجنسرري التجرراري وغيررره مر أشرركال
الرق المعاصر ؛
(د) ضررمان عرردم مالحقررة ضررحايا االتجررار بالبشررر أو احتجررازهم أو معرراقبتهم
على أنشطة شاركوا فيها كنتيجة لوضعهم كأشخاص متجر بهم ،والنظرر فري تقرديم خيرارات
التمتع بمركز الهجر لهؤالء ال حايا.
سلب الحرية
 -41ال توزال اللجنووة تشووعر اووالقلل إزاط ووا لسياسووات خصخصووة السووجون يف الدولووة ال وورب
تألري سليب علا ا دارة الفعالة للسوجون وعلوا احورتاد حقووش ا تجوزي وتعزيزهوا (املادتوان 2
و.)10
 -42ينبغي للدولة الطرإ اتخاذ جميع التدابير المناسبة ل مان احترام حقوق اإلنسران
لألش ررخاص مس ررلوبي الحري ررة وحم ررايتهم ف رري جمي ررع أم رراك س ررلب الحري ررة ،بم ررا ف رري ذلر ر
المؤسسات اإلصالحية الخاصة ،تمشي ا مع المعايير الدولية الراسخة ،بما فري ذلر قواعرد
األمم المتحد المنقحة الدنيا النموذجيرة لمعاملرة السرجناء قواعرد نيلسرون مانرديال) .كمرا
ينبغي للدولة الطرإ توفير الموارد البشرية والمالية الكافيرة لمكترب أمري المظرالم لتمكينرس
م أداء واليتس بفعالية في مجالي الرصد واإلبال .
قانون المنطقة البحرية والساحلية تاكوتاي موانا) لعام 2011
 -43تشعر اللجنة االقلل ن سانون املن قة ال حرية والساحلية (تاكوتاي وانا) لعاد 2011
الذي حق وق سانون الشواطئ ا ا ية وساط ال حار لعاد  2004مل يعوا اصوورة الئموة انلوار
التمييزية علا ال ات أفراد شع املاوري املتعلقة اأراضيهم ا لو ة االقانون العريف وحقهوم يف
التنمية اليقافية (املادة .)27
 -44ينبغرري للدولررة الطرررإ تنقرريح قررانون المنطقررة البحريررة والسرراحلية تاكوترراي موانررا)
لعررام  2011بهرردإ كفالررة احتررام الحقرروق العرفيررة ألفرراد شررعب المرراوري بشررأن أراضرريهم
ومواردهم وتنميتهم الثقافية.
معاهد وايتانغي ومحكمة وايتانغي
 -45تشعر اللجنة االقلل ن الدولة ال رب مل تقدد أيوة علو وات نوذ أن اعتمودت ولموة
وايتووانمل القورار  WAI 262الصووادر يف عوواد  2011اشووأن السياسووات واجلووداول الز نيووة للتنفيووذ.
وتشوري اللجنوة إل عوودد تعواون الدولوة ال وورب االقودر اللووايف وع عاعوات الشووعوب ا صولية س ووق
التوسيووع يف ش و اط/ف اير  2016عل ووا اتف وواش ش وراكة ا ووي اإل ووادئ ال ووذي يتض ووم أحلا واق س وود
يلون إلا تألري سليب علا حقوش الشعوب ا صولية ،وال سويما فيموا يتعلول ااملوافقوة اسورة املسو قة
واملستنرية علا تنفيذ االتفاش ،وااسصول علا س يق انتصاب فعال (املواد  2و.)27 26
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 -46ينبغي للدولة الطرإ القيام بما يلي:
(أ)

تعزيز دور معاهد وايتانغي في الترتيبات الدستورية القائمة؛

(ب) كفر ررل المشر رراركة المسر ررتنير لمجتمعر ررات الشر ررعوب األصر ررلية فر رري جمير ررع
عمليات التشاور الوطنية والدولية ذات الصلة ،بما في ذل تل التي تمسهم مباشر ؛
(ج) تنفيذ برام القدرات التقنية للمجتمعرات األصرلية التري ترمري ىلرى تحقيرق
مشاركتها الفعالة في جميع عمليات التشاور وصنع القرار ذات الصلة.
تمثيل شعبي الماوري والباسيفيكا في الحكومة
 -47تالحا اللجنة اقلل استمرار اخنفان ييق أفراد شعيب املاوري وال اسيفيلا يف الو ائف
اسلو ية علا عيع املستويات .وتأسف اللجنة ن جملمج سواريسي يف ن قة أوكالند مل ينفذ
توصووية سوود تها اللجنووة امللليووة املعنيووة اووءدارة شووؤون أوكالنوود نووذ عوواد  2009والقاضووية اءنشوواط
قاعد فراد شع املاوري (املادة .)26
 -48ينبغرري للدولررة الطرررإ اتخرراذ جميررع الترردابير المناسرربة لتعزيررز تمثيررل أف رراد شررعبي
المرراوري والباس رريفيكا ف رري المناص ررب الحكومي ررة علررى جمي ررع المس ررتويات ،وبخاص ررة عل ررى
مستوى المجال المحلية ،بوسائل منها تحديد ترتيبات انتخابية خاصة.

دال -نشر المعلومات المتعلقة بالعهد
 -49ين مل للدولة ال ورب أن تنشور علوا ن س
واش واسوع نوع العهود ،وال وتوكوولن االختيوارين
امللحقوون او  ،ونووع تقريرهووا الوودوري السووادس وهووذه املالحظووات اخلتا يووة اوودب التوعيووة اوواسقوش
امللرسوة يف العهوود يف أوسوواط السول ات القضووائية والتشوريعية وا داريوة واحملتمووع املوودق واملنظمووات
مووري اسلو يووة العا لووة يف ال لوود ،وكووذا اوون عا ووة اجلمهووور .وين ملو للدولووة ال وورب أن توورتجم هووذا
التقرير وهذه املالحظات اخلتا ية إل اللملة الر ية ا خرى للدولة ال رب.
 -50وعموالق اووالفقرة  5و املووادة  71و النظوواد الووداخل للجنووة ،ين مل و للدولووة ال وورب أن
تقدد ،يف مضون عاد واحد اعتماد هذه املالحظات اخلتا ية ،علو وات عو تنفيوذ توصويات
اللجنووة ال وواردة يف الفقورات ( 30العنووف املنووزيل واجلنسوواق) و( 32إيووذاط ا طفووال) و( 44سووانون
املن قة ال حرية والساحلية (تاكوتاي وانا) لعاد  )2011أعاله.
 -51وت لو اللجنووة إل الدولووة ال وورب أن تقوودد تقريرهووا الوودوري املق ووق يف أجو سوق أسصوواه 31
آذار /وارس  ،2023وأن تضوومن علو وات وووددة وو ندلووة عو تنفيووذ عيوع التوصوويات الوواردة يف
هووذه املالحظووات اخلتا يووة وعو تنفيووذ العهوود كلووق .وت لو اللجنووة أيضواق إل الدولووة ال وورب أن
زووري ،لوودى إعووداد التقريوور ،شوواورة واسووعة الن وواش ووع احملتمووع املوودق واملنظمووات مووري اسلو يووة
العا لة يف ال لد وكذل ع احملتمعات ا صلية وا سليات والفنات املهمشة.
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 -52ونظراق إل أن الدولة ال رب س ل ا جراط امل سو لتقودي التقوارير ،سوتحيق اللجنوة إليهوا
يف الوسو املناس و سائمووة ااملسووائق السووااقة لتقوودي التقريوور .وسووتلون ردودهووا عليهووا ه و التقريوور
الدوري السااع للدولوة ال ورب .ووفقواق لقورار اجلمعيوة العا وة  ،268/68ي لوغ اسود ا سصوا لعودد
كلمات التقرير  21 200كلمة.
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