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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام  ،املنشد د مبوج د قد درار جملد د
حقوق اإلنسان  ،1/5دورتده الثانيدة والثالثدن يف الفدةة املمتددة مدن  21كدانون الثاين/ينداير إىل 1
ش ددبارب/فراير  .2019واستُعرضد د احلال ددة يف نيوزيلن دددا يف اجللس ددة األوىل يف  21ك ددانون الث دداين/
يناير  .2019وترأس وفد نيوزيلندا وزير العدل ،أندرو ليت  .واعتمد الفريق العام التقريدر املتعلدق
بنيوزيلندا يف جلسته العاشرة املعقودة يف  25كانون الثاين/يناير .2019
 -2ويف  15كددانون الثاين/يندداير  ،2019اختددار جملد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التدداي
(اجملموعددة الثالثيددة مددن أجد تيسددر اسددتعرا احلالددة يف نيوزيلندددا الرازيد  ،وسددلوفاكيا ،واململكددة
العربية السعودية.
 -٣وعمدالا أبحكدام الفقدرة  15مددن مرفدق قدرار جملد حقددوق اإلنسدان  ،1/5والفقدرة  5مددن
احلالة يف نيوزيلندا:
مرفق قرار اجملل  ،21/16صدرت الواثئق التالية ألغرا استعرا
(أ

تقرير وطي/عر كتايب مقدم وفق ا للفقرة (15أ ( A/HRC/WG.6/32/NZL/1؛

(ب جتميد د للمعلوم ددات أعدت دده مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان
(املفوضية السامية وفق ا للفقرة (15ب ( A/HRC/WG.6/32/NZL/2؛
(ج

موجز أعدته املفوضية السامية وفق ا للفقرة (15ج (. A/HRC/WG.6/32/NZL/3

 -4وأحيلد إىل نيوزيلندددا ،عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة ،قائمددة أسددةلة أعددد ا سددلفا كد مددن
أملانيددا وبلجيكددا والرتغددال وبدديالروس وليختنشددتاين نيابددة عددن جمموعددة األصدددقا املعنيددة ابلتنفي د
واإلبددال واملتابعددة عل د الصددعيد الددوطي ،وإسددبانيا وسددلوفينيا واململكددة املتحدددة لريطانيددا العظم د
وأيرلندددا الشددمالية .وميكددن االطددال عل د د األسددةلة يف املوق د الشددبكي اخلددارجي لالسددتعرا
الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5أشار الوفد إىل أن التقرير الوطي صيغ بعد عملية تشاور عامة عل الصدعيد الدوطي مدن
أج د التمدداس اآلرا بش د ن قضدداا حقددوق اإلنسددان اهلامددة ابلنسددبة إىل النيوزيلندددين ،سددا م فيهددا
العديد من نشطا ومنظمات اجملتم املدين.
 -6ونيوزيلندا بلد مدن بلددان احملديط اهلداد يفتخدر بثقافاتده املتعدددة واملتنوعدة إذ يضدم 200
فةددة إثنيددة و 160لغددة .ومثددة عالقددات دسددتورية حمددددة ت دربط نيوزيلندددا جبددزر كددو ونيددو وتددوكيالو
كجز من مملكة نيوزيلندا.
 -٧ونيوزيلندا ملتزمة التزاما قواا بتحقيق التنمية املستدامة يف الداخ وعلد الصدعيد الددوي،
و ددي مددن البلدددان ال ديت أيدددت خطددة عددام  .20٣0وقددد أدجم د يف سياسددا ا احملليددة املبدداد الدديت

2

GE.19-05372

A/HRC/41/4

ترتكدز عليهددا أ دددا التنميددة املسددتدامة .كمددا اختد ت د األ دددا إطددارا لتعاوهنددا اإلمنددائي علد
الصعيد الدوي ،ال سيما يف منطقة احمليط اهلاد  ،ولغر ذلك من أشكال التواص الدوي.
 -٨وقد قام نيوزيلندا بنا عل شراكة بن التاج (أو احلكومة واملاورين ،و م من سكان
نيوزيلندددا األصددلين .وشددهد عددام  1٨40توقيد الوثيقددة الدسددتورية الت سيسددية (معا دددة وايتددانغي ،
اليت رم إىل إضدفا طداب رمسدي علد الشدراكة الدائمدة بدن املداورين والتداج .ويُعدة اليدوم هبد
املعا دددة بوصددفها وثيقددة تكتسددي أمهيددة دسددتورية وأمهيددة اترخييددة ومسددتمرة .ومد ذلددك ،يددتم جتا د
أكثر حقوق املاورين من أجيال.
 -9ومددا زال د آاثر االسددتعمار حمسوسددة ،مددن خددالل العنص درية اهليكليددة املةسددخة وضددع
ما حيققه املاوريون من نتائج مقارنة بغر م من السكان .وقدد التزمد احلكومدات املتعاقبدة إبرسدا
أرضددية لعالقددات جديدددة ومسددتمرة مد قبائد إيددو املاوريددة .أمددا تددوفر سددب االنتصددا ممددا اختد
التاج من إجرا ات ومدا تقداع عدن اختداذ اترخييد ا ،مدن خدالل التسدوات الديت أاتحتهدا املعا ددة،
فقددد اتسددم أبمهيددة ابلغددة يف معاجلددة املظددام التارخييددة وفقدا ألحكددام د املعا ددة .وكاند تسددوات
املعا دة مبثابة اتفاقات شاملة ،هلا قوة القانون ،وقد مشل مجي ما قدمده املداوريون مدن مطالبدات
اترخيي ددة ض ددد احلكوم ددة .وأُجن ددز  61يف املائ ددة م ددن مجيد د تس ددوات املعا دددة ح ددى اآلن .ومد د أن
احلكومة تواص الةكيز عل التسوات املتبقية ،فإهنا تعم أيض ا عل االنتقال إىل مرحلة ما بعدد
التسوات .وهل ا السب  ،أنش ت وزارة جديدة تعىن ابلعالقات بن املاورين والتاج ،وحتمد اسدم
يت أراوييت ،أ "اجلسر".
 -10ويواجه بعض النيوزيلندين عقبات أكثدر مدن غدر م .ويعداين املداوريون وسدكان جدزر احملديط
اهلدداد مددن فدوارق قدميددة العهددد .فمتوسددط العمددر املتوقد عنددد املدداورين أدىن مددن غددر م ويعددانون مددن
مع دددالت بطال ددة أعلد د  .ويع دداين أيضد د ا املثلي ددون واملثلي ددات ومزدوج ددو امليد د اجلنس ددي ومغ ددايرو اهلوي ددة
اجلنسدانية وحداملو صدفات اجلنسددن وأحدرار اهلويدة اجلنسدانية واملهدداجرون اجلددد إىل نيوزيلنددا والعديددد
مددن النيوزيلندددين ذو اإلعاقددة مددن التمييددز ومددن صددعوابت ال يواجههددا الكثددر مددن الفةددات األخددر .
ورغددم أن نيوزيلندددا رائدددة يف جمددال املسدداواة بددن اجلنسددن ،فددإن النسددا ال يتمددتعن حددى اآلن ابملسدداواة
التفاواتت من التمييز املباشر والتمييز اهليكلي عل السوا .
م الرجال يف اجملتم  .وتنب
ِّ
وجترب نيوزيلندا جمموعة من النهج للتصد هل التفاواتت ،مد اإلقدرار أبهندا حتتداج إىل
-11
بعض الوق إلزالتها .وتتخ احلكومة إجرا ات امة للتصد ألوجه اإلجحا والتمييدز .فهدي
تراجد د نظ ددام العدال ددة اجلنائي ددة ،مد د الةكي ددز علد د التمثيد د غ ددر املتناسد د للم دداورين ،وعلد د دور
االستعمار ،والتمييز اهليكلي ،والصدمات املتوارثة بن األجيال يف ا اإلجحدا  .وتعتدزم ،علد
وجه التحديد ،االعةا ابهلوية اجلنسانية ،ابعتبار ا ،إىل جان نو اجلن  ،من أسباب التمييز
احملظ ددورة ق ددانو ا .وفيم ددا يتعل ددق ابألش ددخا ذو اإلعاق ددة ،تستكشد د احلكوم ددة س ددب احل ددد م ددن
العن واإلسا ة واإلمهال.
مفهوم الرفا مبا ورد أعال  ،و و جز حمور من رؤية احلكومة احلالية .وسدتكون
 -12ويرتبط
ُ
نيوزيلندددا أول بلددد يف العددام خيصد "ميزانيددة للرفددا " ويعددد تقريدرا عددن التقدددم احملددرز يف اختدداذ تدددابر
تركددز عل د صددحة ورفددا السددكان وعل د البيةددة واجملتم د احمللددي .وم دن ش د ن ميزانيددة الرفددا أن ترس د
مفهوم الرفا يف السياسات العامة.
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 -1٣ورغددم اجلددودة العاليددة لنظددام التعلدديم يف نيوزيلندددا ،ميكددن ب د ل املزيددد مددن اجلهددود مددن أجد
حتقي ددق نت ددائج منص ددفة وممت ددازة جلميد د املتعلم ددن .وي ددوىل ا تم ددام كب ددر الحتياج ددات املتعلم ددن م ددن
املدداورين وسددكان جددزر احملدديط اهلدداد  ،والطددالب ذو اإلعاقددة ،واألشددخا الد ين حيتدداجون إىل
دعم إضدايف يف جمدال التعلديم .وتعمد احلكومدة أيضدا علد تد لي العقبدات الديت تعدة التعلديم مدا
بعد املدرسي عن طريق توفر تعليم فوق اثنو جماين للطالب اجلدد يف السنة األوىل (م السدعي
إىل توفر تعليم جماين فوق اثنو ملدة ثالث سنوات يف األعوام القادمة .
 -14وفيمددا يتعلددق ابلعمالددة ،وضددع نيوزيلندددا بر جم دا شددامالا للتنميددة االقتصددادية يف األقدداليم
صددمم
يركددز عل د االسددتفادة مددن إمكددا ت األقدداليم الواقعددة خددارج املندداطق احلض درية الكددر  .وقددد ُ
الددر مج لتهيةددة الفددر االقتصددادية وتعزيدز اإلمكددا ت والقدددرات االجتماعيددة .وتسددتثمر احلكومددة
يف مش دداري حم ددددة األ دددا ترم ددي إىل زادة اإلنتاجي ددة ،وإجي دداد ف ددر عم د د  ،وزادة ال دددخ ،
والةويج ملس لة النهو ابملاورين ،وحتسن القدرة عل االتصال اإللكةوين والنق يف األقاليم.
 -15وتسج املناطق الريفية أعدادا أكر من الشباب غر املنخرطن يف العمالة أو يف التعلديم
والتدددري  .كمددا أن أعددداد املدداورين وسددكان جددزر احملدديط اهلدداد أعل د بشددك غددر متناس د يف
الفةة .ولددعم دالال الشدباب ،اسدتثمرت احلكومدة يف خطدط مبتكدرة ملعاجلدة بطالدة الشدباب،
بينها خطة "القوة يف العم " اليت ساعدت الشباب يف برامج التدري املهي.
 -16ومب ددا أن النيوزيلن دددين الد د ين ميض ددون وق ددتهم يف رعاي ددة اآلخد درين ال حيص ددلون دائمد د ا علد د
الدددعم الددالزم ،تعكد احلكومددة علد وضد خطددة عمد جديدددة لدددعم آال النيوزيلندددين الد ين
يقدددمون الرعايددة لصددديق أو فددرد مددن األسددرة بسددب حالددة صددحية ،أو إصددابة أو إعاقددة .وزادت
احلكومددة أيض دا فددةة اإلج ددازة الوالديددة املدفوع ددة األجددر م ددن  1٨إىل  22أسددبوعا ،وتعت ددزم زاد ددا
عام  2020لتص إىل  26أسبوع ا.
 -1٧وقال الوفد إن حتقيق نتائج أفض لألسر يدرتبط اباللتدزام القدو ابحلدد مدن فقدر األطفدال
بشددك كبددر ومسددتدام .وللمسدداعدة عل د التصددد هل د املشددكلة ،وض د قددانون احلددد مددن فقددر
األطفددال اجلديددد إطددارا يتعلددق ابملسددا لة فيمددا يتعلددق جبهددود احلددد مددن فقددر األطفددال وحتسددن رفددا
الطف  .وسيكون من واج احلكومدات املتعاقبدة حتديدد أ ددافها يف جمدال احلدد مدن فقدر األطفدال
واختاذ عدد من التدابر يف ا الصدد.
 -1٨وتعك نيوزيلنددا علد وضد أوىل اسدةاتيجيا ا يف جمدال رفدا األطفدال والشدباب ،و دي
اسد دةاتيجية س ددتالد إىل الةكي ددز علد د األطف ددال وأس ددر م يف مجيد د قطاع ددات احلكوم ددة .وس ددةكز
االسد دةاتيجية بش ددك خ ددا علد د حتس ددن حي دداة األطف ددال الفقد درا  ،واألطف ددال الد د ين يواجه ددون
صعوابت وأوجه حرمان أخر  ،وستُنشر يف وق الحق من عام .2019

وسج اخنفا يف معدالت متلك املساكن .فالطل واالحتياجدات يف جمدال اإلسدكان
ُ -19
يف نيوزيلندا يفوقان العر كما أن تكالي السدكن آخد ة يف االرتفدا  .واحلكومدة مصدممة علد
مسدداعدة النيوزيلندددين عل د حتقيددق حلمهددم يف متلددك مسددكن مددن خددالل مبددادرات منهددا مبددادرة
كي ددو بيل ددد ،و ددي ب ددر مج عمد د م ددن ش د نه أن ي ددوفر مس دداكن ميس ددورة التكلف ددة وجي دددة النوعي ددة
لألشددخا الد ين يشددةون منددزال ألول مددرة .كمددا أهنددا تعمد علد زادة عدددد املسدداكن العامددة إىل
حد كبر عل مد السنوات األرب القادمة.
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 -20وفيمددا يتعلددق ابلبيةددة ،تُعددر نيوزيلندددا أبهن دا بلددد نظي د وأخضددر وتريددد احلكومددة احلفددا
السمعة .ورغم أن النيوزيلندين يتمتعون ببيةة ذات نوعية رفيعة ،فإن بيةدة البلدد ومدوارد
عل
الطبيعي ددة ختض ددعان لض ددغط متزاي ددد .ولتغ ددر املن ددا أيض د ا تبع ددات ائل ددة عل د حق ددوق النيوزيلن دددين
الثقافي ددة واالقتص ددادية واالجتماعي ددة .واحلكومد دة ملتزم ددة مبع دداير بيةي ددة عالي ددة ،وابإلجد درا ات احمللي ددة
والدوليددة املتعلقددة بتغددر املنددا  ،وابلتحددول حنددو خفددض االنبعددااثت وحنددو اقتصدداد قابد للتكيد مد
تغر املنا .
 -21وتعمد د احلكوم ددة علد د حتس ددن الص ددحة يف اجملتمع ددات احمللي ددة م ددن خ ددالل االس ددتثمار يف
اخلدددمات الصددحية العامددة األساس ددية  -إعددادة بنددا املستش ددفيات ،وزادة القددوة العاملددة يف جم ددال
التمد دريض ،واالس ددتثمار يف خ دددمات الص ددحة العقلي ددة .وأش ددار الوف ددد إىل أن الص ددحة العقلي ددة م ددن
املشددكالت الدديت تعدداين منهددا نيوزيلندددا إذ إن معدددل االنتحددار عل د الصددعيد الددوطي بلددغ حدددا غددر
مقبددول .وابلنظددر إىل احلاجددة إىل حتسددن حيدداة آال النيوزيلندددين ال د ين يعددانون مددن مشدداك يف
الصحة العقلية ،أجرت احلكومة حتقيق ا يف جمال الصحة العقلية واإلدمان ،ركز عل اإلنصا يف
احلصول عل اخلدمات ،وحتقيق نتائج أفض  ،ومند االنتحدار .وخلد التحقيدق إىل وجدود أوجده
تفاوت داخ املنظومة الصدحية ويف نتدائج الصدحة العقليدة ،ال سديما ابلنسدبة للمداورين .وتعكد
احلكومددة علد اسددتعرا التوصدديات املنبثقددة عددن التحقيددق ،الدديت ستسددتخدم يف دفد عجلددة التغيددر
الالزم ملعاجلة مشاك الصحة العقلية يف البلد.
 -22وتركدزت اجلهدود الراميدة إىل جعد اجملتمعدات احملليدة أكثدر أمدا ا علد احلدد مدن اجلرميدة عددن
طريددق الت دددخ املبك ددر والعم د اإلجي ددايب م د أكث ددر األش ددخا تعرض د ا ملخ دداطر اإلدم ددان ،واجلرمي ددة
واإلي د ا  .وأكثددر األشددخا عرضددة هل د املخدداطر ددم مددن األسددر والشددباب ال د ين يعددانون مددن
احلرمدان أو الد ين يعيشدون يف حمديط عصداابت ضدالعة يف أفعدال إجراميدة .والتعجيد يف اسددتنها
ددالال األشددخا ددو الطريقددة الفضددل لوقد انتقددال الصدددمات النفسددية واإلجدرام والسددجن مددن
جي إىل آخر.
 -2٣وأشار الوفد إىل ضرورة التصد املباشر والصريح للتحدات اليت يطرحها نظام العدالة.
وأضا قائالا إن البلد يسج أحد أعلد معددالت احلدب للفدرد يف العدام ،و دو معددل ارتفد يف
السددنوات األخددرة .واملدداوريون ممثلددون بصددورة غددر متناسددبة يف كد مرحلددة مددن مراحد نظددام العدالددة
اجلنائية ،سوا كجناة أو كضحاا.
 -24وتعاين نيوزيلندا من االكتظا والعن يف السجون .ومن أج إحداث تغير حتدويلي يف
نظ ددام العدال ددة ،ش ددرع احلكوم ددة يف ب ددر مج يس ددم اابيتي ددا يت أورانغ ددا اتنغ دداات (عدال ددة م مون ددة
وفعالددة  .ويهددد الددر مج إىل احلددد مددن اإلجدرام ،ومددن ثم تقلددي عدددد السددجنا بنسددبة  ٣0يف
املائدة يف غضدون  15عامد ا .وتعمد احلكومدة مد املداورين واجملتمعددات احملليدة فيمدا يتعلدق إبصددال
العدالة اجلنائية ،ألهنا تريد أن يكون أ بر مج تغيدر مسدتدام ا وشدامالا للجميد  .ويف عدام ،201٨
عقدت احلكومة مالمتر قمة بش ن العدالة اجلنائية ،استمع فيه إىل ماورين وضدحاا وعداملن يف
القطددا الصددحي وجمددرمن سددابقن .وكددان اهلددد الرئيسددي للمدالمتر ددو الةكيددز علد أمهيددة الشدراكة
م املاورين لضمان أن تكون احللول فعالة ابلنسبة إىل املاورين.
 -25ومعدددالت العند األسددر مرتفعددة بشددك غددر مقبددول يف نيوزيلندددا .إذ تعرضد واحدددة
من ك ثالث نسا يف نيوزيلندا خالل حيا ن لعن جسد أو نفسي أو جنسدي مدن العشدر.
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وتتع ددر امل دداورات ،والنس ددا م ددن أح درار اهلوي ددة اجلنس ددانية ،ومغ ددايرات اهلوي ددة اجلنس ددانية ،والنس ددا
ذوات اإلعاقددة والنسددا الشدداابت للعند أكثددر مددن غددر ن كمددا أن احتمددال تعرضددهن لإليد ا مددن
جديد أكر من احتمال تعر غر ن له.
 -26ويف عددام  ،201٨سددن نيوزيلندددا تش دريعات تتدديح لضددحاا العن د األسددر أخ د نددو
جديددد مددن اإلجددازات مددن عملهددن ،مسددتقلة عددن اإلجددازات املرضددية أو السددنوية ،ملسدداعد ن علد
الددتخل مددن األوضددا الدديت يتعرضددن فيهددا للعند  .و د ا أول قددانون مددن نوعدده يف العددام .و ددد
قوانن مكافحة العن األسر اجلديدة اليت ستدخ حيدز النفداذ خدالل عدام  2019إىل ضدمان
سالمة ضحاا العن األسر  ،وحماسدبة اجلنداة ،والدةويج السدتجاابت منتظمدة وتعاونيدة ملسداعدة
ضحاا العن األسر .
 -2٧وكاند نيوزيلندددا أول بلددد يف العددام أعطد املدرأة احلددق يف التصددوي  .وتشددغ املدرأة بعضد ا
م ددن أعل د املناص د يف البل ددد .وليس د رئيس ددة ال ددوزرا احلالي ددة اثل د رئيس ددة وزرا فحس د  ،ب د
وكان د أيض دا اثين رئيسددة وزرا تنج د طف دالا أثنددا توليهددا ملنصددبها .وعل د الددرغم مددن اإلجنددازات
التارخيية يف جمال املساواة بن اجلنسن ،تستطي نيوزيلنددا حتقيدق املزيدد لبندا جمتمد عدادل وشدام
للجمي حق ا .فمشكلة العن اجلنساين مشكلة حادة يف البلد .وما زال النسا تةكدز يف املهدن
األقد د أجد درا ،مد د القي ددام مبعظ ددم أعم ددال الرعاي ددة غ ددر مدفوع ددة األج ددر .ووق ددد وض ددع احلكوم ددة
اس دةاتيجية إلجدرا تقيدديم مناس د ملشدداركة املدرأة النيوزيلنديددة يف سددوق العم د  ،مبددا يف ذلددك تقدددم
مش ددرو ق ددانون للمس دداواة يف األج ددر ع ددام  .201٨ويف تط ددور إجي ددايب ،ابت د املد درأة تش ددك أيضد دا
حنو  40يف املائة من أعضا الرملان  -و و أعل مستو هلا عل اإلطالق.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -2٨أدىل  ٧٧وف دددا ببي ددا ت أثن ددا جلس ددة التح دداور .وت ددرد التوص دديات املقدم ددة أثن ددا جلس ددة
التحاور يف الفر الثاين من ا التقرير.
 -29والحظد د ال دددامنر أن مب ددادرة اتفاقي ددة منا ض ددة التعد د ي علد د اس ددتعداد الستكش ددا
السب الكفيلة مبساعدة احلكومة بشد ن إمكانيدة سدح حتفظدات نيوزيلنددا علد اتفاقيدة منا ضدة
التع ي وغر من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.
 -٣0وأعرب د مصددر عددن تقدددير ا للتقدددم ال د أحرزتدده نيوزيلندددا يف تعزيددز حقددوق اإلنسددان،
ال مش اعتماد خطة وطنية ملتابعة تنفي التوصيات املنبثقة عن االستعرا السابق.
 -٣1والحظ السلفادور ابرتيا انضمام نيوزيلندا إىل الروتوكول االختيار التفاقيدة حقدوق
األشخا ذو اإلعاقة ،واجلهود املتعلقة بطاليب اللجو والالجةن.
 -٣2والحظد د إس ددتونيا اخلطد دوات اإلجيابي ددة املتخد د ة لض ددمان تنفيد د التوص دديات املنبثق ددة ع ددن
االستعرا السابق ،ال سيما إطالق األداة التفاعلية عل اإلنةن واجلهدود املب ولدة لتعزيدز محايدة
حقوق الطف .
 -٣٣و ن ت فيجي نيوزيلندا عل خطة العم الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان .وأثند
عل د نيوزيلندددا ملددا اخت تدده مددن إج درا ات لوض د هن دج منددتظم ملكافحددة العن د األسددر  ،واملبددادرات
املتعلقة بتغر املنا .
6

GE.19-05372

A/HRC/41/4

 -٣4ورحب فرنسا إبيال نيوزيلندا األولوية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان.
 -٣5وأثن جورجيا عل نيوزيلندا لوضدعها خطديت عمد وطنيتدن يف إطدار الشدراكة احلكوميدة
املفتوحة .ورحب إبنشا جلنة التحقيق امللكية ووحدة اجلرائم اخلطرة.
 -٣6وأثند أملانيددا علد نيوزيلندددا لسددج إجنازا ددا يف جمددال حقددوق اإلنسددان وجلهود ددا الراميددة
إىل حتسن حالة الفةات املهمشة ،ال سيما جهود املكثفة الرامية إىل احلد من فقر األطفال.
 -٣٧وأعربد د الي ددو ن ع ددن تق دددير ا ملنجد دزات نيوزيلن دددا يف جم ددال حق ددوق اإلنس ددان ،ال س دديما
املساواة بن اجلنسن .وأثن علد التددابر املتخد ة للتصدد للعند األسدر وتقلدي التفداواتت
االجتماعية واالقتصادية.
 -٣٨وأثند ندددوراس عل د نيوزيلندددا لتنفي د ا التوصدديات الدواردة يف االستعراضددات السددابقة،
والحظ التصديق عل الروتوكول االختيار التفاقية حقوق األشخا ذو اإلعاقة.
 -٣9والحظ د نغ ددارا اإلج درا ات املتخ د ة م ددن أج د تنفي د التوصدديات املنبثق ددة ع ددن اجلول ددة
السابقة .ورحب ابعتبار فقر األطفال ضمن أولوا دا وأثند علد اعتماد دا ملشدرو قدانون احلدد
من فقر األطفال عام .201٨
 -40وأعرب آيسلندا عن ارتياحها للتعاون ال تبديه نيوزيلندا لتعزيدز املسداواة بدن اجلنسدن
ومحاية حقوق املثليات واملثلين ومزدوجي املي اجلنسي ومغاير اهلوية اجلنسانية وحاملي صدفات
اجلنسن وحقوق األشخا ذو اإلعاقة ،وارتياحها للتطورات امل كورة يف التقرير الوطي.
 -41ورحب إندونيسيا ابلتعديالت اليت أدخل عل قانون حقوق اإلنسدان مدن أجد تعزيدز
اللجنة النيوزيلندية حلقدوق اإلنسدان .والحظد بدرامج الوقايدة مدن العند وأنشدطة نشدر املعلومدات
يف أوسارب املاورين.
 -42وقال د مجهوريددة إي دران اإلسددالمية إهنددا تشدداطر اللجنددة املعنيددة حبقددوق اإلنسددان قلقهددا إزا
عدددم وجددود اس دةاتيجية وطنيددة شدداملة ملكافحددة العنصدرية والتمييددز العنصددر وكددر األجان د وغددر
ذلك من أشكال التعص .
 -4٣ورحد د العد دراق بتع دداون نيوزيلن دددا مد د املكلف ددن ب ددوالات يف إط ددار اإلجد درا ات اخلاص ددة
و يةددات املعا دددات .وأعددرب عددن تقدددير للسياسددات واالس دةاتيجيات الراميددة إىل محايددة املدداورين
واألقليات األخر .
 -44ورحبد أيرلنددا ابلتدزام نيوزيلنددا ابحدةام احلقددوق املكرسدة يف إعدالن األمددم املتحددة بشد ن
حقوق الشعوب األصلية ،إبيالئها أمهية كبرة ملعا دة وايتانغي.
 -45وأعرب د إيطاليددا ع ددن تقدددير ا اللت دزام السددلطات ابلتصددد للعن د األسددر واجلنس ددي.
والحظ اجلهود املب ولة للحد من الفجوة يف األجور بن اجلنسن ،والقضدا علد فقدر األطفدال
والتصد للتنمر يف املدارس.
 -46ورحب د قرغيزسددتان ابجلهددود الدديت تب د هلا احلكومددة والتدددابر العمليددة الدديت تتخ د ا لتعزيددز
حقوق اإلنسان ،لكنها أشارت إىل ضرورة ب ل مزيد من اجلهود.
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 -4٧وأثن مجهورية الو الدميقراطية الشعبية عل نيوزيلندا ملا تب له من جهدود يف جمدال تعزيدز
ومحاية حقوق اإلنسان يف الداخ واخلارج ،ال سيما احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
 -4٨ورحب مدغشقر ابلتعويضدات املقدمدة إىل ضدحاا العند األسدر وابسدتحداث جهداز
جديد يعىن مبواجهة إسا ة معاملة كبار السن ،وشجع نيوزيلندا عل مواصلة تلك اإلجرا ات.
 -49وأش ددادت مل دددي ابلت دددابر املالسس ددية والتشد دريعية ال دديت اختد د ا نيوزيلن دددا .وأعربد د ع ددن
ارتياحه ددا لسياس ددة ع دددم التميي ددز يف النظ ددام التعليم ددي ،ال دديت تس ددمح لألطف ددال ذو االحتياج ددات
التعليمية اخلاصة اباللتحاق ابملدارس احلكومية.
 -50ونو املكسيك ابخلطط املقدمة يف إطار الشراكة من أج حكومات مستنرة ،فضالا
عددن اجلهددود املب ولددة ملكافحددة فقددر األطفددال والعن د األسددر واجلنسدداين ،وملعاجلددة حالددة املدداورين
ابلتحديد.
 -51ورحب د منغولي ددا ابلت دددابر املتخ د ة لتحس ددن احلال ددة االجتماعي ددة واالقتص ددادية للم دداورين
وسكان جزر احمليط اهلاد  .وسدلط الضدو علد إنشدا وزارة حلقدوق األطفدال واعتمداد مشدرو
قانون احلد من فقر األطفال.
 -52وح د اجلب د األسددود احلكومددة عل د اختدداذ اإلج درا ات الالزمددة ملعاجلددة الش دواغ املتعلقددة
ابرتفد ددا معد دددالت العن د د اجلنسد دداين ،واخنفد ددا معد دددالت اإلبد ددال عند دده ،ال سد دديما يف أوسد ددارب
املاورين ،إضافة إىل عدم وجود اسةاتيجية شاملة يف ا الصدد.
 -5٣وأعرب د ميامن ددار ع ددن تق دددير ا للجه ددود ال دديت تبد د هلا نيوزيلن دددا حلماي ددة حق ددوق األطف ددال،
واعتماد ددا مشددرو قددانون احلددد مددن فقددر األطفددال .والحظد ميامنددار أن نيوزيلندددا أول بلددد ضددمن
حق املرأة يف التصوي .
 -54والحظ نيبال التنفيد النداجح للمبدادرات الراميدة إىل ضدمان مشداركة املدرأة يف املناصد
القيادية .وأشادت نيبال ابلتزام نيوزيلندا ابلنهو مبسالوليا ا اإلنسانية وتوفر احلماية لالجةن.
 -55وأثن د ولندددا عل د احلكومددة إلعطائهددا األولويددة لوض د خطددة عمد شدداملة حت د رعايددة
جلن ددة حق ددوق اإلنس ددان ،وخباص ددة تص ددديها للعند د اجلنس دداين ،ابلتش دداور مد د أص ددحاب املص ددلحة
املعنين.
 -56وأشددادت نيجددرا بتعدداون نيوزيلندددا م د آليددات حقددوق اإلنسددان وابس دةاتيجيتها املتعلقددة
ابملهاجرين ،مبا يف ذلك توطينهم وإدماجهم ،فضالا عن التدابر املتخ ة حلماية العمدال املهداجرين
من االستغالل.
 -5٧ورحبد د عم ددان ابملش دداورات الواس ددعة النط دداق ال دديت اخت د د ا نيوزيلن دددا يف إع ددداد التقري ددر
الددوطي ،وجهود ددا الراميددة إىل تعزيددز مالسسددات حقددوق اإلنسددان ،والتغي درات الدديت أدخلتهددا عل د
تشريعا ا لتعزيز جلنة حقوق اإلنسان يف البلد.
 -5٨وأعرب د ابكسددتان عددن تقدددير ا للجهددود الدديت تب د هلا نيوزيلندددا للقضددا عل د الفجددوة يف
األج ددور ب ددن اجلنس ددن ،ولتعزي ددز مش دداركة امل درأة يف احلوكم ددة .وقال د إهن ددا تش ددعر ابلقل ددق ألن امل درأة
ال تزال ممثلة متثيالا قص ا جدا يف املناص القيادية العليا.
8

GE.19-05372

A/HRC/41/4

 -59وأشددادت ابراغدوا بتشدريعات نيوزيلندددا اجلديدددة الراميددة إىل مند ومعاقبددة الددزواج القسددر
وال ددزواج املبك ددر وتش ددويه األعض ددا التناس ددلية األنثوي ددة ،وش ددجع البل ددد علد د تنفيد د د د ا الق ددانون
بفعالية.
 -60واعةف د بددرو ابلتقدددم ال د أحرزتدده نيوزيلندددا يف تعزيددز حقددوق اإلنسددان ،ال سدديما مددن
خالل الرامج اليت وضعتها ابلتشاور م املاورين ،مث بر مج محاية الوا و وبر مج إ تو وا و.
 -61وأثن د الفلبددن عل د نيوزيلندددا لتنفي د ا إطددار معا دددة وايتددانغي فيمددا يتعلددق ابملدداورين،
وشدجعتها علد تقاسددم خر ددا علد الصددعيد العداملي .وأشددادت ابلتدددابر الراميددة إىل مند اسددتغالل
العمال املهاجرين.
 -62ورحب الرتغال ابلتزام نيوزيلندا القو ابحةام ومحاية حقوق اإلنسان.
 -6٣وأعرب د قط ددر ع ددن تق دددير ا للت دددابر التش دريعية واملالسس ددية ال دديت اخت د ا نيوزيلن دددا لتعزي ددز
ومحاية حقوق اإلنسان ،ال سيما خطة العم الوطنية حلماية حقوق اإلنسان وتعزيز ا.
 -64وأعرب د د مجهوريد ددة كد ددورا عد ددن ارتياحهد ددا لإلج د درا ات الراميد ددة إىل تعزيد ددز حقد ددوق الفةد ددات
الضعيفة ،مبا فيهدا الشدعوب األصدلية ،والحظد مد التقددير أن نيوزيلنددا عدززت يكلهدا القدانوين
واملالسسي حلقوق اإلنسان.
 -65ورحب مجهورية مولدوفا ابلتحسينات اليت حتقق يف جمال حقدوق الشدباب واألطفدال،
عددن طريددق مشددرو قددانون احلددد مددن فقددر األطفددال ،واجلهددود الراميددة إىل إش درا الشددباب يف إعددداد
التقرير الوطي.
 -66وردا علد د التعليق ددات اخلاص ددة حبق ددوق الش ددعوب األص ددلية ،أش ددار الوف ددد إىل إنش ددا جه دداز
حكومي جديد لتعزيز الشراكة م املاورين .وأشار أيضا إىل زادة عدد املاورين بن أعضا الرملدان
وأعضا احلكومة ،وإىل تعزيدز العالقدات بدن احلكومدة واملداورين يف املنداطق الديت يعداين فيهدا املداوريون
من احلرمان يف جماالت منها الصحة والتعليم ،ومن كثرة عدد م يف نظام العدالة اجلنائية.
 -6٧ونف ت وزارة تنمية املاورين هنج شراكة بن احلكومة واملاورين .فعل سبي املثال ،ن
قانون اللغة املاورية عل إعادة تنشيط اللغة املاورية .كما قدم الوفد شرحا لإلجرا ات املعتمدة يف
إطار وزارة شالون األطفال ويف سياق العم عل مكافحة العن األسر والعن اجلنسي.
 -6٨وينتشددر العند األسددر والعند ضددد املدرأة مبعدددالت غددر مقبولددة ،وتعتددزم احلكومددة احلددد
منهما بدرجة كبرة ،وقد اعتمدت عددا من املبادرات يف ا الصدد .واسدتُحدث منصد وكيد
برملد دداين مسد دداعد لد ددوزير العد دددل يتمث د د دور يف احلد ددد مد ددن العن د د األسد ددر  .وتعك د د الوكد دداالت
واإلدارات احلكومي ددة الرئيس ددية عل د وض د خط ددة عم د وطني ددة للتص ددد هل د املش ددكلة .وس دديوي
اجلهود األولوية للضحاا ويركز عل الوقاية.
النظام املتكام ال سيتمخض عن
 -69وتسج نيوزيلندا إحد أضيق الفجدوات يف األجدور بدن اجلنسدن يف العدام ،ومد ذلدك
تُعت ددر مش ددكلة ،وتُتخد د ت دددابر للح ددد منه ددا .وتعمد د احلكوم ددة علد د تعزي ددز دور امل د درأة يف اإلدارة
واحلوكمة يف القطا العام.
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 -٧0وفيم ددا يتعل ددق ابإلجه ددا  ،تب ددد احلكوم ددة التزامه ددا ابلكد د ع ددن تن دداول د د املسد د لة
كمس لة جنائية والنظر إليها ابعتبار ا مسد لة صدحية .وأصددرت اللجندة القانونيدة توصديات جيدر
النظر فيها و ي توصيات تتطل تغيرات تشريعية.
 -٧1وفيمددا يتعلددق ابملهدداجرين ،ذكددر الوفددد أن اس دةاتيجية تددوطن وإدم داج املهدداجرين حددددت
الددنهج ال د تتبعدده احلكومددة لتددوطن املهدداجرين وإدمدداجهم عل د حنددو فعددال .وعددالوة عل د ذلددك،
يطبق قانون العمد تطبيقدا فعليدا مدن أجد ضدمان عددم اسدتغالل العمدال املهداجرين .وفيمدا يتعلدق
ابلالجةن ،التزم نيوزيلندا بدزادة حصدتها السدنوية مدن الالجةدن مدن  ٧50إىل  1 000الجد
عل أن تص إىل  1 500عام .2020
 -٧2وتب د ل نيوزيلندددا قصددار جهددد ا ملكافحددة االجتددار ابلبشددر واالسددةقاق .وجيددرم القددانون
االجت ددار ابألش ددخا  ،وق ددد ُع ددر االجت ددار حبي د ال يُش ددةرب نق د الض ددحاا ع ددر احل دددود الوطني ددة
اجلرمية أيض ا االجتار داخ البلد.
العتبار ذلك جرمية جنائية ،وتشم
 -٧٣وفيما يتعلق ابألشخا ذو اإلعاقة ،يتمث اهلد يف جع نيوزيلنددا مكدا ا تتدا فيده
لألشخا ذو اإلعاقة فر متساوية م اآلخرين لتحقيدق أ ددافهم وتطلعدا م .وسديتم ضدمان
ذلددك عددن طريددق تطبيددق نظددام تعلدديم شددام لألشددخا ذو اإلعاقددة ،وحتسددن صددحتهم ،وتددوفر
فر عم هلم وضدمان أمدنهم االقتصداد وتقددم الددعم هلدم يف نظدام العدالدة .ويف د ا الصددد،
يسةشد عم احلكومة ابالسةاتيجية املتعلقة بقضاا اإلعاقة يف البلد ،و ي اسةاتيجية شدار يف
وضعها أشخا ذوو إعاقة وخرا حكوميون.
 -٧4وأعرب االحتاد الروسي عن القلق إزا عدم وجود أساس تشريعي دستور حمدد بوضو
حلماية حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا ،و و أمر يتجل يف غياب دستور مكتوب.
 -٧5وأش ددادت روان دددا ابعتم دداد نيوزيلن دددا العدي ددد م ددن الد درامج والسياس ددات الرامي ددة إىل تعزي ددز
املسدداواة بددن اجلنسددن ومتكددن امل درأة .وشددجع رواندددا نيوزيلندددا عل د اعتمدداد مزيددد مددن التدددابر
االستباقية ملكافحة العن األسر واجلنسي.
 -٧6وسددلط السددنغال الضددو عل د التدددابر الدديت اعتمددد ا نيوزيلندددا مددالخرا ملكافحددة العن د
األسددر  ،ال سدديما إنشددا جهدداز خمص د يعددىن ابختدداذ تدددابر متماسددكة ،عل د صددعيد احلكومددة
كك  ،للتصد للعن األسر واجلنسي.
 -٧٧وأشددادت ص دربيا إبنشددا فريددق احلوكمددة الدوليددة حلقددوق اإلنسددان ،ال د يتمث د دفدده يف
قيادة العم املشة بن املالسسات احلكومية فيما يتعلدق برصدد حقدوق اإلنسدان وإعدداد التقدارير
بش هنا .وأعرب عن تقدير ا لدور اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان.
 -٧٨وأثن سيشي عل نيوزيلندا ملا أحرزته مدن تقددم يف جمدال حقدوق املدرأة والطفد  ،مشدرة
إىل إنشا جهاز وطي يعىن بتطبيق هنج منسق بش ن مس لة العن األسر واجلنسي.
 -٧9ونو د س ددنغافورة ابس ددتمرار اجله ددود ال دديت تب د هلا نيوزيلن دددا هب ددد حتس ددن رف ددا س ددكاهنا
األصددلين يف مجي د القطاعددات ومحايددة حقددوقهم ،وأشددادت ابجلهددود الراميددة إىل تعزيددز املسدداواة بددن
اجلنسن.
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 -٨0ونو سلوفاكيا بتواص نيوزيلندا النشط م املفوضية السامية حلقدوق اإلنسدان وغر دا
من يةات األمم املتحددة .وأعربد عدن تقددير ا للسياسدات الراميدة إىل حتسدن الظدرو املعيشدية
لألطفال والنسا .
 -٨1ورحب سلوفينيا ابلتقدم احملرز عل الصعيد املالسسي من خالل إدخال تعديالت عل
قانون حقدوق اإلنسدان .وأشدارت إىل ضدرورة معاجلدة مسدائ معيندة ،مثد مكاندة معا ددة وايتدانغي
يف دستور البلد غر املكتوب.
 -٨2و ند ت إسددبانيا نيوزيلندددا عل د متابعددة جلنددة حقددوق اإلنسددان النيوزيلنديددة للتوصدديات الدديت
قبلتها خالل االستعرا الدور الشام .
 -٨٣والحظ د د سد ددر النكد ددا اجلهد ددود الراميد ددة إىل زادة التند ددو يف شد ددرطة نيوزيلند دددا وطلب د د
معلومات عن اخلدرات املكتسدبة يف د ا الصددد .وأشدادت مبشدرو قدانون احلدد مدن الفقدر وبدوزارة
األطفال اجلديدة.
 -٨4ورحبد د دول ددة فلس ددطن ابجله ددود املب ول ددة لتعزيد دز حق ددوق الطفد د  ،مب ددا يف ذل ددك اعتم دداد
سياسات حلمايدة األطفدال وإنشدا إدارة حكوميدة جديددة تعدىن هبدم .وأشدادت ابخلطدوات املتخد ة
بش ن مس لة اإلسكان.
 -٨5ورحب اجلمهورية العربية السدورية ابلتقريدر الدوطي لنيوزيلنددا ،فضدالا عدن تقدارير املفوضدية
السامية حلقوق اإلنسان واجلهات املعنية املشاركة يف عملية االستعرا الدور الشام .
 -٨6وأثن د اتيلنددد عل د نيوزيلندددا لتضددمن تقرير ددا جمدداالت حمددددة تتطل د حتسددينا .ورحب د
بددوزارة شددالون األطفددال اجلديدددة ،واسدةاتيجية تددوطن وإدمدداج املهدداجرين ،واجلهددود الراميددة إىل احلددد
من أوجه عدم املساواة اليت يعاين منها املاوريون.
 -٨٧ورحب توغو ابلتصديق علد سدب اتفاقيدات دوليدة حلقدوق اإلنسدان وشدجع نيوزيلنددا
عل التعجي يف إجرا ات االنضدمام إىل االتفاقيدة الدوليدة حلمايدة مجيد األشدخا مدن االختفدا
القسر .
 -٨٨وحيم د تددون اجلهددود الراميددة إىل تعزيددز اإلطددار التش دريعي واملالسسددي حلقددوق اإلنسددان،
ال سديما مددن خدالل تعزيددز صدالحيات اللجنددة الوطنيددة للمسداواة ،والتصددديق علد عدددة معا دددات
دولية.
 -٨9ورحبد أوكرانيددا ابجلهددود الراميددة إىل القضددا علد التمييددز ضددد املدرأة ،مبددا يف ذلددك إنشددا
منصد وكيد برملدداين مسدداعد لددوزير العدددل ،وهنددج االسددتجابة املتكاملددة اجلديددد يف جمددال السددالمة
لضمان اختاذ إجرا ات عاجلة حلماية ضحاا العن األسر .
 -90وأشددادت اململكددة املتحدددة لريطانيددا العظمد وأيرلندددا الشددمالية ابجلهددود الراميددة إىل تعزيددز
حرية اإلعالم .وشجع نيوزيلندا عل التفاع بصورة بنا ة م النتائج اليت توصل إليها اللجنة
امللكية املعنية ابلصحة العقلية واإلدمان.
 -91ورحب الوالات املتحدة األمريكية ابجلهود املتواصلة الرامية إىل مكافحة العن املنزي.
وش ددجع إنف دداذ األنظم ددة الرامي ددة إىل زادة الش ددفافية يف توظيد د امله دداجرين األجاند د واالمتث ددال
لشرورب اهلجرة والعمالة.
GE.19-05372

11

A/HRC/41/4

 -92ورحبد أوروغدوا ابملعلومددات الديت تفيددد أبن نيوزيلندددا تنظددر يف التصددديق علد االتفاقيددة
الدوليددة حلمايددة مجي د األشددخا مددن االختفددا القسددر  ،وعل د الروتوكددول االختيددار التفاقيددة
حقوق الطف بش ن اإلجرا املتعلق بتقدم البالغات.
 -9٣وأعرب د مجهوريددة فنددزويال البوليفاريددة عددن القلددق إزا شاشددة محايددة حقددوق اإلنسددان يف
احلقوق أب وض دستور يف البلد.
نيوزيلندا ،لعدم متت
 -94وأثند فييد م علد نيوزيلندددا ملددا حققتدده مددن إجنددازات يف جمددال املسدداواة بددن اجلنسددن،
وملبادرا د ددا الرامي د ددة إىل محاي د ددة وتعزي د ددز حق د ددوق األشد ددخا املنتم د ددن إىل الفة د ددات الض د ددعيفة ،مث د د
اسةاتيجية توطن وإدماج املهاجرين.
 -95وأثن د أفغانسددتان عل د نيوزيلندددا ملددا حققتدده يف جمددال حقددوق اإلنسددان من د االسددتعرا
األخددر وللخط دوات الدديت اخت د ت لتعزيددز تددوي امل درأة الوظددائ العليددا يف اخلدمددة العامددة ويف جمددال
وجلان القطا احلكومي.
 -96والحظ د اجلزائددر ابرتيددا اعتمدداد نيوزيلندددا أحكام دا قانونيددة جديدددة يف ميدددان التعلدديم،
ال سدديما التعددديالت التش دريعية لعددام  201٧بش د ن التعلدديم الدديت حددددت أ دددا البلددد وأولواتدده
املس لة.
بش ن
 -9٧وأثن د األرجنتددن عل د نيوزيلندددا العتمدداد خط ددة العم د الوطنيددة حلماي ددة وتعزيددز حق ددوق
اإلنسان ،وإنشا فريق احلوكمة الدولية حلقوق اإلنسان ،والتوقي عل إعالن املدارس اآلمنة.
 -9٨ورحبد أرمينيددا إبنشددا فريددق احلوكمددة الدددوي حلقددوق اإلنسددان ،وابإلجدرا ات الراميددة إىل
محاية وتعزيز حقوق املرأة ،والتقدم احملرز يف جمال محاية حقوق الطف .
 -99والحظد د أسد دةاليا تنفيد د نيوزيلن دددا توص دديات االس ددتعرا الس ددابق .وأش ددادت ابجله ددود
املتواصلة اليت تب هلا نيوزيلندا للتصد لفقر األطفدال وحتقيدق رفدا هم ،وكد لك ملعاجلدة الفدوارق يف
التعليم ،والعمالة ،والدخ  ،والصحة.
 -100وأثن جزر البهاما عل سعي نيوزيلندا إىل تعزيز قضا األحداث ،وإصدال نظدام دعدم
األشخا ذو اإلعاقة وحتسن إعمال احلق يف السكن ،فضدالا عدن اعتمداد عددد مدن الصدكو
التشريعية.
 -101وأعرب د د بد ددنغالدي عد ددن قلقهد ددا إزا عد دددم وجد ددود اس د دةاتيجية وطنيد ددة شد دداملة ملكافحد ددة
العنصرية والتمييز العنصر وكر األجان وغر ذلك مدن أشدكال التعصد  .وأوضدح أن علد
نيوزيلندا أن تواص جهود ا الرامية إىل التصد للعن العائلي.
 -102وأثن د ب درابدوس عل د نيوزيلندددا للمبددادرات الدديت اضددطل هبددا فريقهددا الدددوي للحوكمددة يف
جمال حقوق اإلنسان من أج قيادة العم املتعلق ابلرصد واإلبال يف جمال حقوق اإلنسان.
 -10٣وأحاط بيالروس علما م االرتيا ابعتماد خطة العم الوطنية حلماية وتعزيز حقدوق
اإلنسددان ،فض دالا عددن التدددابر املتخ د ة ملكافحددة االجتددار ابلبشددر ،الدديت مشل د وض د خطددط وطنيددة
وإدخال حتسينات عل التشريعات.
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 -104و ند د ت بلجيك ددا احلكوم ددة علد د وضد د خط ددة العمد د الوطني ددة حلماي ددة حق ددوق اإلنس ددان
وتعزيز ددا ،لكنهد ددا أشد ددارت إىل إمكانيد ددة حتقيد ددق املزيد ددد مد ددن التقد دددم يف مكافحد ددة التمييد ددز والعن د د
اجلنساين.
 -105و ند ت بددنن نيوزيلندددا علد التقدددم احملددرز يف تعزيددز ومحايددة حقددوق اإلنسددان ،وعلد تنفيد
التوصيات املنبثقة عن الدورة السابقة.
 -106وأثن د بوتس دوا عل د نيوزيلندددا إلنشددائها وزارة شددالون األطفددال ،وسددن قددانون األطفددال
الضعفا  .والحظ بوتسوا اإلصالحات التشريعية ،مبا يف ذلك تعدي قانون حقوق اإلنسان.
 -10٧وأثند الرازيد عل د نيوزيلندددا حلمايتهددا قددانون شددرعة احلقددوق بتمكددن احملدداكم العليددا مددن
تقيدديم مددد اتسدداق الق دوانن العاديددة م د احلقددوق األساسددية ،واعتماد ددا االس دةاتيجية النيوزيلنديددة
املتعلقة بقضاا اإلعاقة للفةة .2026-2016
 -10٨وأثن بلغارا عل ارتفا مستو متثي املدرأة واالجتدا حندو متكدن املدرأة مدن تدوي  50يف
املائة من املناص العليا يف اخلدمة العامة ،وسلط الضو عل النهج الد يركدز علد األطفدال
املتب يف وزارة شالون األطفال.
 -109وحث كندا نيوزيلندا عل تقدم متوي إضدايف إىل الفةدات اجملتمعيدة وإىل مالجد النسدا
ضددحاا العن د  ،وعل د ب د ل جهددود يف جمددال من د العن د  ،خصوص دا عددن طريددق تشددجي اخن درارب
اجلهود.
الرجال والفتيان يف
 -110وأثن شديلي علد التقددم احملدرز يف تعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان يف نيوزيلنددا ،ال سديما
م ددن خ ددالل اإلصد دالحات املالسس ددية والتشد دريعات الوطني ددة ،وتنفيد د التوص دديات املقبول ددة يف جول ددة
االستعرا السابقة.
 -111ورحب الصن ابلتقدم ال أحرزته نيوزيلندا يف محاية حقوق اإلنسان .وأعرب الصن
عددن القلددق إزا التمييددز ال د يعدداين مندده املدداوريون ،وإزا عدددم تددوفر محايددة فعليددة حلقددوق النس دا
واألطفال واملهاجرين.
 -112والحظ د كرواتيددا أن نيوزيلندددا تضددم اآلن أكثددر مددن  100 000نيوزيلنددد مددن أصددول
كرواتيددة ،مشددرة إىل أن املهدداجرين الكددرواتين مرح د هبددم ومندددجمون يف البلددد ،مددا يشددك مثدداالا
جيدا عل التسامح وتعزيز حقوق اإلنسان.
 -11٣والحظ د كددواب أن التقريددر ال دوطي ألق د الضددو عل د التقدددم ال د أحرزتدده نيوزيلندددا يف
حتدددي املالسسددات واهلياكد األساسددية يف جمددال حقددوق اإلنسددان كمددا حدددد التحدددات القائمددة،
ال سيما فيما يتعلق مبستو معيشة املاورين واملساواة بن اجلنسن.
 -114وفيما خي التعليقات علد إطدار حقدوق اإلنسدان ،أشدار الوفدد إىل أن نيوزيلنددا نفد ت
التزاما ددا يف جمددال حقددوق اإلنسددان مددن خددالل م دزيج مددن التش دريعات والتدددابر اإلداريددة والقددانون
العام .ورغم أن البلد ال ميلك دستورا مكتوابا ،فإن لديه مالسسات واتفاقيات قويدة تددعم القدوانن
القائمة.
 -115ويتمت د ق ددانون شددرعة احلق ددوق مبركددز ابل ددغ األمهيددة ،إذ حت ددر احملدداكم عل د التحقددق م ددن
اتساق التشريعات م ا الصك .ومن بن التغيرات اليت تعهدت هبا احلكومة ضمان اسدتجابة
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الرملان عل النحو املطلوب عندما تعلدن حمكمدة مدا تعدار أحدد التشدريعات مد شدرعة احلقدوق.
وتعتزم احلكومة تعدي قانون حقوق اإلنسان لتوضيح حظر التمييز عل أساس اهلوية اجلنسانية.
وأشددر أيض د ا إىل أن تغي درات أدخل د لضددمان تددوفر مددوظفن إضددافين حملكمددة اسددتعرا حقددوق
اإلنسان ملساعد ا يف الب يف القضاا املةاكمة ويف القيام بعملها.
 -116وتستعر احلكومة دوراا الصكو املتعلقة حبقوق اإلنسان غر املصدقة بعد وسيتواص
ذلددك يف ضددو التوصدديات الدديت تلقتهددا .وعددالوة علد ذلددك ،تتضددمن خطددة العمد الوطنيددة حلمايددة
حقوق اإلنسان وتعزيز دا مجيد التوصديات الصدادرة عدن االسدتعرا الددور الشدام واملنبثقدة عدن
دراسات يةات املعا دات.
 -11٧وفيما يتعلق حبقوق الشعوب األصلية ،أشار الوفد إىل االعةا مبعا دة وايتانغي ضمن
الواثئق الت سيسية لنيوزيلندا اليت تكتسدي أمهيدة اترخييدة مسدتمرة مضديف ا أهندا تغطدي احلقدوق الفرديدة
واجلماعية عل السوا  .وتتمث مبادئها يف الشراكة واحلمايدة واملشداركة .وعدالوة علد ذلدك ،رأت
احملاكم أن املعا دة تشك جز ا من سياق تفسر التشريعات.
 -11٨وردا عل د التعليقددات اخلاصددة بتغددر املنددا  ،ذكددر الوفددد أن نيوزيلندددا تدددر متام د ا أن تغددر
املنا يالثر عل البلد .كما أن البلدان اجملاورة هلا يف منطقة احمليط اهلاد  ،إىل جان دول جزرية
صغرة مية أخر  ،معرضة بصورة خاصة هل الظا رة .ونيوزيلندا ملتزمة ابختاذ إجرا ات تعاونية
لدعم جارا ا يف احمليط اهلاد .
 -119واخت د ت احلكومددة عدددة مبددادرات يف جمددال السياسددات العامددة مددن أج د حتقيددق التزامهددا
ابالنتقال إىل اقتصاد منخفض االنبعدااثت حبلدول عدام  .2050وقدد أقدرت قدانون الدتخل هنائيد ا
مددن انبعددااثت الكربددون ،وعدددل خمطددط البلددد لتبددادل حقددوق إطددالق االنبعددااثت ،وأنش د ت جلنددة
مس ددتقلة لتغ ددر املن ددا  .وخصص د د ح د دواي  100ملي ددون دوالر نيوزيلن ددد لص ددندوق االس ددتثمار
األخضر .و دي بصددد اختداذ إجدرا ات ترمدي إىل حفدز االسدتثمار يف مشداري خفدض االنبعدااثت.
و ُاخت تدبر مماث مالدا غرس بليون شجرة حبلول عام .202٨
 -120وأشددار الوفددد إىل أن السياسددات احلكوميددة وعمليددة توزي د ميزانيددة البلددد تسةشدددان بددنهج
الرفا  .ووضد قدانون احلدد مدن فقدر األطفدال عدددا مدن التددابر واأل ددا  .فهدو يقضدي أبن تقدوم
احلكومددة بوض د ونشددر اس دةاتيجية لرفددا مجي د األطفددال ،تركددز فيهددا بشددك خددا عل د الفق درا
واألشددخا األكثددر احتياج دا ،عل د أن تشددم األطفددال ذو اإلعاقددة .وسددتوفر اس دةاتيجية رفددا
األطفال والشباب إطار عم لإلدارات احلكومية واجلهات الفاعلة يف اجملتم املدين.
 -121ويف اخلتام ،شكر الوفد الدول اليت قدم توصيات وأدلد بتعليقدات بندا ة ،كمدا شدكر
أعضددا اجملتمد املدددين علد إسددهاما م .وأشددار الوفددد إىل أن االسددتعرا الدددور الشددام يشددك
فرصددة قيمددة أمددام نيوزيلندددا السددتعرا حالددة حقددوق اإلنسددان فيهددا وقيدداس مددد التحسددن يف د ا
اجملال .ونيوزيلندا ملتزمة ابلعم بصورة بنا ة م آلية االستعرا الدور الشام وبب ل مزيد من
اجلهود من أج تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان.
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اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -122ستتتن ر نيوزيلنتتدا ت التوصتتيات التاليتتةل وست د علي تتا ت الولتتأ املناستتبل علت أال
يتجاوز ذلك موعد انعقاد الدورة احلادية واألربعني جمللس حقوق اإلنسان:
الن تتر ت االناتتما لص ال تتدول الدوليتتة ال ت مل تناتتإ للي تتا بعتتدل
1-122
ومن تتا االتفالي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق جي تتو العم تتاه امل تتاجرين وأ ت تراد أس تتر إل
واتفالي تتة من م تتة العم تتل الدولي تتة رل تتإ  169بش تتلن الش تتعو األص تتلية والق لي تتةل
لعا 1989ل واتفالية من مة العمل الدولية لعتا  1954بشتلن وضتو األات ا
عتتد ا اجلنستتيةل واالتفاليتتة املتعلقتتة رألتتز األا ت ا ع تد ا اجلنستتيةل واالتفاليتتة
الدولية حلماية جيو األا ا من االختفاء القسري ( ندوراس)؛
الت ديق عل طائفة واستعة متن ال تدول الدوليتة حلقتوق اإلنستانل
2-122
مث تتل االتفالي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق جي تتو العم تتاه امل تتاجرين وأ ت تراد أس تتر إل
والربوتوأل تتوه االختي تتاري للع تتد ال تتدو ا تتا ابحلق تتوق االلت تتادية واالجتماعي تتة
والثقا ي تتةل واالتفالي تتة الدولي تتة حلماي تتة جي تتو األات ت ا م تتن االختف تتاء القس تتريل
واتفالي تتة من م تتة العم تتل الدولي تتة رل تتإ  169بش تتلن الش تتعو األص تتلية والق لي تتةل
لعا ( 1989االحتاد الروسا)؛
عق تتد مش تتاورات وطني تتة م تتو اجل تتات ص تتاح ة امل تتلحة للن تتر ت
٣-122
االناما لص االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه امل تاجرين وأ تراد أستر إ
(سيشيل)؛
مااعفة ج ود ا الرامية لص توعية عامة الناس أبمهية الت ديق عل
4-122
االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه امل اجرين وأ راد أسر إ (لندونيسيا)؛
الن ر ت االناما لص االتفالية الدولية حلماية حقتوق جيتو العمتاه
5-122
امل تتاجرين وأ تراد أستتر إ (ج وريتتة لي تران اإلس ت مية)؛ والن تتر ت الت تتديق عل ت
االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه امل اجرين وأ راد أستر إ (أ اانستتان)؛
والن تتر ت الت تتديق عل ت االتفاليتتة الدوليتتة حلمايتتة حقتتوق جيتتو العمتاه امل تتاجرين
وأ راد أسر إ (الفل ني) (سري الندا)؛
االنا ت تتما لص االتفالي ت تتة الدولي ت تتة حلماي ت تتة حق ت تتوق جي ت تتو العم ت تتاه
6-122
امل اجرين وأ راد أسر إ (م ر)؛
التوليو والت ديق عل االتفالية الدولية حلماية حقوق جيو العماه
٧-122
امل اجرين وأ راد أسر إ (بنا ديش)؛
الت ت تتديق عل ت ت االتفاليت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة حقت تتوق جيت تتو العمت تتاه
٨-122
امل اجرين وأ راد أسر إ (لريغيزستان) (بنن) (ج ورية نزوي ال وليفارية)؛
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اعتم تتاد االتفالي تتة الدولي تتة حلماي تتة حق تتوق جي تتو العم تتاه امل تتاجرين
9-122
وأ ت تراد أست تتر إل ت ضت تتوء العت تتدد الد ت تتري مت تتن ال جمت تتني ال ت ت ين يست تتتق ل إ ال لت تتد
(أوروغواي)؛
 10-122الن تتر ت الت تتديق عل ت االتفاليتتة الدوليتتة حلمايتتة جيتتو األا ت ا
من االختفاء القسري (تونس)؛
 11-122اختتتاذ جيتتو اإلج تراءات الاتترورية للت تتديق عل ت االتفاليتتة الدوليتتة
حلماية جيو األا ا من االختفاء القسري (األرجنتني)؛
 12-122االناما لص االتفالية الدولية حلماية جيو األا ا
القسري (أرمينيا)؛

من االختفتاء

 1٣-122تس ت ت تريو عمليت ت تتة االنات ت تتما لص االتفاليت ت تتة الدوليت ت تتة حلمايت ت تتة جيت ت تتو
األا ا من االختفاء القسري (العراق)؛
 14-122تس ت تريو لج ت تراءات االنات تتما لص االتفاليت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة جيت تتو
األا ا من االختفاء القسري (اليوانن)؛
 15-122االناما لص االتفالية الدولية حلماية جيو األا ا
القسري (السنااه)؛

من االختفتاء

 16-122التوليتتو والت تتديق عل ت االتفاليتتة الدوليتتة حلمايتتة جيتتو األا ت ا
من االختفاء القسري (ليطاليا)؛
 1٧-122الت ت تتديق عل ت ت االتفاليت تتة الدوليت تتة حلمايت تتة جيت تتو األا ت ت ا
االختفاء القسري ( رنسا) (بلجيدا) (بنن)؛

مت تتن

 1٨-122تست تريو ن ر تتا ت االنا تتما لص االتفالي تتة الدولي تتة حلماي تتة جي تتو
األات ت ا م تتن االختف تتاء القس تتريل وت الت تتديق علت ت الربوتوأل تتوه االختي تتاري
التفالية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي ال غات (أوألرانيا)؛
 19-122مواص تتلة الن تتر ت الت تتديق علت ت الربوتوأل تتوه االختي تتاري التفالي تتة
حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدمي ال غات (جورجيا)؛
 20-122االناتتما لص الربوتوألتتوه االختيتتاري التفاليتتة حقتتوق الطفتتل املتعلتتق
إبجراء تقدمي ال غات (سلو األيا)؛
 21-122تسريو عملية الت تديق علت الربوتوألتوه االختيتاري التفاليتة حقتوق
الطفل املتعلق إبجراء تقدمي ال غات (ابراغواي)؛
 22-122الت ديق عل الربوتوألوه االختياري التفاليتة حقتوق الطفتل املتعلتق
إبجراء تقدمي ال غات (اجل ل األسود) (السلفادور)؛
 2٣-122الت ديق عل الربوتوألتوه االختيتاري امللحتق ابلع تد التدو ا تا
ابحلقوق املدنية والسياسية (ج ورية نزوي ال وليفارية)؛
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 24-122الت ديق عل اتفالية من مة العمتل الدوليتة رلتإ  169لعتا 1989
بشلن الشعو األصلية والق لية (مدغشقر) (الدامنرل)؛
 25-122الت ديق عل اتفالية من مة العمتل الدوليتة رلتإ  189لعتا 2011
بشلن العمل ال ئق للعماه املنزليني (بنن) (مدغشقر)؛
 26-122الن تتر ت ستتحب حتف ات تا الرا نتتة عل ت املعا تتدات الدوليتتة حلقتتوق
اإلنسان (أوألرانيا)؛
 2٧-122ستتحب حتف اتتتا علت اتفاليتتة منا اتتة التعت يب وغتتري متتن ضتترو
املعاملة أو العقوبة القاسية أو ال لنسانية أو امل ينة (الدامنرل)؛
 2٨-122اعتمتتاد عمليتتة مفتوحتتة ولائمتتة علت الدفتتاءة عنتتد اختيتتار املراتتحني
التتوطنيني النت تتاابت يمتتات معا تتدات األمتتإ املتحتتدة (اململدتتة املتحتتدة لربيطانيتتا
الع م وأيرلندا الشمالية)؛
 29-122اختت تتاذ ا طت تتوات ال زمت تتة جلعت تتل احلقت تتوق االلت ت تتادية واالجتماعيت تتة
والثقا يتتة لابل تتة للتقاضتتا ت اة تتاألإ اةليتتةل و قت ت ا للع تتد ال تتدو ا تتا ابحلق تتوق
االلت ادية واالجتماعية والثقا ية (الربتااه)؛
 ٣0-122مواصتتلة العمتتل علت املواءمتتة الداملتتة للقتتانون التتوطين تتا يتفتتق متتو
أحدا اتفالية حقوق األا ا ذوي اإلعالة (ايلا)؛
 ٣1-122تنفي ت اإلص ت حات التش تريعية ال زمتتة لدفالتتة اح ت ا م تتدأ املستتاواة
بني جيو حقوق اإلنسانل حبدإ الوالو والقانونل وضمان محايته (لس انيا)؛
 ٣2-122الن تتر ت لمداني تتة وض تتو واعتم تتاد دس تتتور م تتدونل وألت ت لك ض تتمان
االع اف الدستوري أو التشريعا امل ئإ عا دة وايتاناا (االحتاد الروسا)؛
 ٣٣-122م تتنل ال تتفة الدس تتتورية لق تتانون ا تترعة احلق تتوق وتا تتمينه احل تتق ت
ا وصية واحلقوق االلت ادية واالجتماعية والثقا ية (ج ورية نزوي ال وليفارية)؛
 ٣4-122تعزيتتز االلتزامتتات املتعلقتتة حبقتتوق اإلنستتان ت لتتانون اتترعة احلقتتوق
االلتزامات بوصف ا القانون األعل (أملانيا)؛
لعا 1990ل بتعريف
 ٣5-122اعتمت تتاد لج ت تراء مناست تتب يدفت تتلل مست تتتق ال خات تتوع أي لت تتانون أو
لص ح تشريعا لتحليل مس ق ألثر عل حقوق اإلنسان (لس انيا)؛
 ٣6-122اعتمت تتاد التت تتدابري ال زمت تتة لتزويت تتد دمت تتة مراجعت تتة مست تتائل حقت تتوق
اإلنسان ابملوارد ال زمة ألداء م ام ا ابلشدل ال حيل (املدسيك)؛
٣٧-122

مواصلة تقوية مؤسساتا الوطنية حلقوق اإلنسان (ني اه)؛

 ٣٨-122تزويد جلنة نيوزيلندا الوطنية حلقوق اإلنسان ابملوارد املاليتة وال شترية
الدا ية ال متدن ا من االضط ع أبعماهلا (لس انيا)؛
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 ٣9-122لنشاء آليتة وطنيتة لالبت ا واملتابعتة بشتلن تنفيت التوصتيات الدوليتة
املتعلق تتة حبق تتوق اإلنس تتان الت ت تتلقا تتا الدول تتةل م تتن خت ت ه ن تتإ التنس تتيق الفعالت تة
املشت ت ألة ب تتني املؤسس تتات الت ت تت ترب التق تتد اة تترز أب تتداف خط تتة ع تتا 20٣0
(ابراغواي)؛
 40-122مواصلة تعزيز آلياتتا املتعلقتة ابلتنستيق؛ وتدثيتف اجل تود الراميتة لص
ضتتمان محايتتة الاتتعفاء أ ترادا وجاعتتاتل ومواصتتلة اجل تتود الراميتتة لص ز دة حتستتني
وضع إ (برابدوس)؛
 41-122تعزي تتز الت تتدابري الرامي تتة لص مدا ح تتة التميي تتز ض تتد الفم تتات الا تتعيفة
امل تلفةل والتحقيق ت أ عاه التمييز ومعال ة مرتد ي ا (األرجنتني)؛
 42-122حتستتني التشتريعات املنا اتتة للتمييتتز متتن أجتتل ضتتمان محايتتة حقتتوق
األللي تتات العرلي تتةل تتا ت ذل تتك جمتمع تتات امل تتاوري وال است تيفيدا (ج وري تتة ليت تران
اإلس مية)؛
 4٣-122تعزيز ج ود ا ملدا حة التمييز العن تريل بوستائل من تا تعزيتز لتدرة
املؤسستتات عل ت توثيتتق اجل ترائإ املرتد تتة بتتدوا و عن ترية والتحقيتتق ي تتا ومقاضتتاة
اجلناةل بشدل من جا (رواندا)؛
 44-122مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة لص مدا ح تتة التميي تتز العن تتري وخط تتا
الدرا يةل وتشجيو التنوع والتسامل (تونس)؛
 45-122وضو لطار تشريعا متني ملدا حة العن رية والتمييز العن تري وألتر
األجانت تتب وست تتائر أات تتداه التع ت تتبل ت تتا ت ذلت تتك الدرا يت تتة العن ت ترية والدينيت تتة
(مدغشقر)؛
 46-122اعتم ت تتاد است ت ت اتيجية وطني ت تتة ا ت تتاملة ملدا ح ت تتة العن ت ت ترية والتميي ت تتز
العن تتري وألتتر األجانتتب وغتتري ذلتتك متتن أاتتداه التع تتبل تتا ت ذلتتك الدرا يتتة
العن رية والدينية (توغو)؛
 4٧-122التحقيتتق ت جيتتو أ عتتاه التمييتتز العن تتريل وضتتمان مقاضتتاة اجلنتتاة
ومعال ت إ (ابألستان)؛
 4٨-122وضتتو وتنفي ت خطتتة عمتتل وطنيتتة ملدا حتتة التمييتتز العن تتري وألتتر
األجانب وجرائإ الدرا ية (ابألستان)؛
 49-122مواصتتلة تعزيتتز يدل تتا القتتانوي واملؤسستتا حلقتتوق اإلنستتان لتتتو ري
التت تتدابري االلت ت تتادية والثقا ي ت تتة واالجتماعي ت تتة الفعالت تتة لد ت تتل م ت تتة عرلي ت تتة وثقا ي ت تتة
(ج ورية ألور )؛
 50-122اختتتاذ تتتدابري لويتتة للقاتتاء عل ت التمييتتز ضتتد امل ترأة والتمييتتز القتتائإ
عل اهلوية اجلنسانية (مدغشقر)؛
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 51-122لض تتا ة اهلوي تتة اجلنس تتانية أو اا تتداه التع تتري اجلنس تتاي أو خ تتائ
اجلنس لص األس ا ال حُي ر التمييز عل أساس ا ت املادة  21من لانون حقوق
اإلنسان لعا ( 199٣آيسلندا)؛
 52-122تع تتديل ل تتانون حق تتوق اإلنس تتان لع تتا  199٣حبيت ت ُي تتر صت تراحة
التمييز عل أساس اهلوية اجلنسانية ومحل صفات اجلنسني (أس اليا)؛
 5٣-122تشتتديد التزام تتا ابلن تتوض الشتتامل حبقتتوق اإلنستتان عتتن طريتتق ز دة
تعاون تا التقتتين وغتتري ذلتتك متتن أاتتداه التعتتاون متتو دوه أختتر أعاتتاء ت األمتتإ
املتحدةل وال سيما الدوه اجلزرية ال ارية النامية وألل ال لدان منوا (برابدوس)؛
 54-122تشتتجيو اعتمتتاد اس ت اتيجيات تتعلتتق بت طتتي ولدارة مستتائل تاتتري
املناخل ا ت ذلك لجراء تقييإ عل ال عيد الوطين مل اطر تاري املناخ (ملديف)؛
 55-122مواصلة ج ود ا الرامية لص معاجلة التحد ت املستمرةل ا ت ذلك
أتثتتري ال يمتتة متتن خ ت ه تنفي ت خطتتة العمتتل املتعلق تة ابل تتحة ال يمي تة (ج وريتتة الو
الد قراطية الشع ية)؛
 56-122متابعتتة وتنفيت مشتتروع لتتانون لنتتاء ان عتتااثت الدربتتون وخطتتة العمتتل
املتعلق تتة ابل تتحة ال يميت تةل م تتو مراع تتاة أوج تته الا تتعف ا اص تتة ابلنس تتاء واألطف تتاه
والشت ا واألات ا ذوي اإلعالتتة واجملتمعتتات اةليتتة وامل مشتتةل ومراعتتاة آرائ تتإ
واحتياجاتإ ( يجا)؛
 5٧-122تعزيتتز دور لطاع تتا ا تتا عتتن طريتتق وضتتو واعتمتتاد خطتتة عمتتل
وطنيتتة لتنفي ت م تتادت األمتتإ املتحتتدة التوجي يتتة بشتتلن األعمتتاه التجاريتتة وحقتتوق
اإلنسان (اتيلند)؛
 5٨-122اعتماد لوائل تن يمية مناست ةل تشتمل متث ا خطتة لألعمتاه التجاريتة
وحقوق اإلنسانل حرصا عل أن يدون ت تدي القطتاع ا تا ل وال ستيما اترألات
الت تتلمنيل للد تتوارحمل اةتمل تتة ت لط تتار احت ت ا التزام تتات نيوزيلن تتدا حبق تتوق اإلنس تتان
(لس انيا)؛
 59-122توضتتيل تعريتتف "اإلر تتاي"ل ومراجعتتة لتتانون لمتتو اإلر تتا لاتتمان
متتو من يوصفون أبنإ "لر ابيون" ابلعدالة (ج ورية ليران اإلس مية)؛
 60-122تنفيت ت بت ترامة تدري ي تتة ت تتدف لص توعي تتة الع تتاملني ت ن تتا العدال تتة
اجلنائية عايري حقوق اإلنسان ذات ال لة (لطر)؛
 61-122تعزيتتز لاتح تتة املس تتاعدة القانوني تتة للنس تتاءل وال س تتيما نس تتاء امل تتاوري
وامل اجرات (بريو)؛
 62-122تيس تتري ح تتوه املت ترأة علت ت املس تتاعدة القانوني تتةل وال س تتيما نس تتاء
امل تتاوريل وامل تتاجراتل ونس تتاء األللي تتات العرلي تتةل وألت ت لك نس تتاء املن تتاطق الريفي تتة
والنائية (توغو)؛
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 6٣-122مواصتتلة اجل تتود الراميتتة لص منتتو التمييتتز ت ن تتا العدالتتة اجلنائيتتة ت
نيوزيلندا (لندونيسيا)؛
 64-122تدثيتتف اجل تتود الراميتتة لص منتتو ومدا حتتة جيتتو أاتتداه التمييتتزل
ال سيما ت ن ا العدالة اجلنائية (ليطاليا)؛
 65-122لنتتاء التمييتتز ضتتد املتتاوريل وضتتمان املستتاواة ت املعاملتتة بتتني جيتتو
الستتجناء و ق ت ا للمعتتايري التتدنيا للمعاملتتة اإلنستتانيةل وامتثتتاه األوضتتاع ت الستتجون
ومراأل تتز االحتج تتاز للمع تتايري الدولي تتة حلق تتوق اإلنس تتانل تتا ت ذل تتك لواع تتد األم تتإ
املتحدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء (ج ورية نزوي ال وليفارية)؛
 66-122مواصلة العمل عل تعزيز حقوق اعب املاوري واأللليتات األصتلية
األختتر ت نيوزيلنتتدال وتقتتدمي املزيتتد متتن التتدعإ إلعتتادة أت يتتل الستتجناء املتتاوريني
(أيرلندا)؛
 6٧-122اخت تتاذ لج تتراءات لا تتمان ت تتو ري خ تتدمات ال تتحة ال دني تتة والعقلي تتة
للمحتجزينل وختفيف االألت اظ ت السجون (الوال ت املتحدة األمريدية)؛
 6٨-122مواصتتلة العمتتل عل ت احلتتد متتن األت تتاظ الستتجون وحتستتني ح تتوه
األا ا املدانني عل ا دمات الط ية اجليدة (بي روس)؛
 69-122لع تتادة الن تتر ت الن تتو القانوني تتة الت ت تتعل تتق بست تن املس تتؤولية
السن لن أمدن (صربيا)؛
اجلنائيةل هبدف ر و
 ٧0-122ر تتو احل تتد األد لست تن املس تتؤولية اجلنائي تتة و قت تا للمع تتايري الدوليت تة
حلقوق اإلنسان (آيسلندا)؛ ور و سن املسؤولية اجلنائية (اجل ل األسود)؛
٧1-122

مااعفة ج ود ا ت جماه الت دي ل جتار ابل شر (نيجري )؛

 ٧2-122تدثيف اجل ود الراميتة لص منتو أ عتاه االجتتار ابألات ا
ي ا ومعال ة مرتد ي ا (بوتسواان)؛

والتحقيتق

 ٧٣-122اخت تتاذ ت تتدابري عال تتة ملن تتو االجت تتار ابل ش تتر والتحقي تتق ي تته ومقاض تتاة
ومعال ة مرتد يه (صربيا)؛
 ٧4-122اختتتاذ تتتدابري عالتتة ملدا حتتة االجت تار ابل شتتر ومحايتتة حقتتوق العمتتاه
امل اجرين (ال ني)؛
 ٧5-122مواصت ت تتلة تدثيت ت تتف اجل ت ت تتود امل ولت ت تتة ت جمت ت تتاه مدا حت ت تتة االجتت ت تتار
ابألات ت ا ل بوس تتائل من تتا حتس تتني لنف تتاذ التشت تريعات باي تتة تق تتدمي مت ترتدال االجت تتار
ابألا ت ت ت ا لص العدالت ت تتة ومعت ت تتال ت إ وجت ت تتب املت ت تتواد املتعلقت ت تتة ابالجتت ت تتار ابل شت ت تتر
(بي روس)؛
 ٧6-122الن ر ت سن تشريعات تحلز املؤسسات التجارية ابإلبت ا علنتا عتن
اجل ود امل ولة لامان الشفا ية ت س سل التوريدل هبدف القاتاء علت رارستات
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التترق املعاصتتر ت نيوزيلنتتدا وختتار ح تتدود ا (اململدتتة املتحتتدة لربيطانيتتا الع مت ت
وأيرلندا الشمالية)؛
 ٧٧-122مواصتتلة الستتعا لص لدانتتة م ترتدال االجتتتار ابل شتتر وجتتب القتتوانني
اةليتتة ذات ال تتلةل و تترض عقتتوابت صتتارمة عل تي إل واختتتاذ خطتتوات للحتتد متتن
الطل تتب علت ت عم تتل الست ت رةل تتا ت ذل تتك ت لط تتار س س تتل اإلم تتداد (ال تتوال ت
املتحدة األمريدية)؛
 ٧٨-122لحدا الرلابة عل وألاالت التوظيف متن أجتل منتو حتاالت االجتتار
ابل شر واالستا ه اجلنسا ألغراض جتارية واالستا ه ت العمل (بي روس)؛
 ٧9-122مواصتتلة تعزي تتز اإلطتتار الق تتانوي ملدا ح تتة االجتتتار ابل ش تترل ت لط تتار
(عمان)؛
خطة العمل احلدومية ملنو االجتار ابل شر ح
 ٨0-122ز دة ر العمل للفمتات امل مشتةل وال ستيما املتاوري وال استيفيدا
والنساء واألا ا ذوي اإلعالة ( ناار )؛
 ٨1-122الت دي للتمييز ت العمل ضد الشتعو األصتلية واأل تراد املنتمتني
لص جاعتتات األلليتتات العرليتتة واألا ت ا ذوي اإلعالتتةل تتن تتي إ ذوو اإلعالتتة
ال نيتتةل ولزالتتة احلتتواجز الت حتتتوه دون مشتتارألت إ ت ستتوق العمتتلل ابإلضتتا ة لص
ز دة متويل خدمات التدعإ اجملتمعتال تا ت ذلتك لاتحتة الفتر بعتد مرحلتة التتعلإ
(الوال ت املتحدة األمريدية)؛
 ٨2-122مواصتتلة ج ود تتا الراميتتة لص حتقيتتق املستتاواة ت األجتتور بتتني النستتاء
والرجاه ت ا دمة العامةل والعمل عل القااء ت ناية املطاف عل جوة األجور
بني اجلنسني (ميامنار)؛
 ٨٣-122اختتتاذ تتتدابري للقاتتاء عل ت جتتوة األجتتور بتتني اجلنستتني (اجلم وريتتة
العربية السورية)؛
 ٨4-122مواصتتلة العمتتل علت حتقيتتق املستتاواة الداملتتة بتتني الرجتاه والنستتاءل
ال سيما لتقلي جوة األجور (ألرواتيا)؛
 ٨5-122مواصتتلة تنفي ت تتتدابري لتحستتني متثيتتل امل ترأة ت املناصتتب القياديتتة ت
القطاعني العا وا ا ل والقااء عل جوة األجور بني اجلنسني (ألواب)؛
 ٨6-122مواصتتلة تعزيتتز السياستتات والتتتدابري املت ت ة ت جمتتاه متدتتني امل ترأة
وتعزيز تدا ؤ الفر ت العمل واألجور عل ال عيد الوطين (عمان)؛
 ٨٧-122توثيتتق التعتتاون متتو القطتتاع ا تتا واملن متتات والرابطتتات األختتر
ذات ال لة من أجتل لاتاد ست ل إلزالتة احلتواجز اهليدليتة أو السياستاتية الت دتن
أن تعوق النساء عتن املستامهة بشتدل أوستو ت أمتاألن العمتل وت جيتو القطاعتات
(سناا ورة)؛
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 ٨٨-122ب ه ج ود متن أجتل توستيو نطتاق ختدمات رعايتة األطفتاه لتشتمل
تعزيز املشارألة االجتماعية وااللت ادية للمرأة (ج ورية ألور )؛
 ٨9-122مواصت ت تتلة ج ود ت ت تا مت ت تتن أجت ت تتل تعزيت ت تتز ومحايت ت تتة احلقت ت تتوق املدفولت ت تتة
للمستاعفنيل ن ي إ األا ا ذوو اإلعالة (اليوانن)؛
90-122
(بوتسواان)؛

وض ت تتو وتنفيت ت ت سياس ت تتات عال ت تتة ت ت تتدف لص القا ت تتاء علت ت ت الفق ت تتر

 91-122مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة لص ز دة ت تتوا ر الس تتدن ال ئ تتق وامليس تتور
التدلفتتة جلميتتو ا ترائل اجملتمتتول متتو لي ت ء ا تمتتا ختتا لألستتر املن فاتتة التتدخل
(لطر)؛
 92-122مواص تتلة ج ود تتا الرامي تتة لص ز دة ت تتوا ر الس تتدن اجلي تتد وامليس تتور
التدلفةل وضتمان تتو ري مستاألن م ئمتة للمستنني واألات ا ذوي اإلعالتة وجيتو
الفمات العرلية (دولة لسطني)؛
 9٣-122بدء لجراءات متعددة القطاعات عل مستو الن إ إلزالة احلواجز
الت تعتتوق ح تتوه النستتاء والفتيتتات علت نتتتائة من تتفة ت جمتتاه ال تتحة اجلنستتية
واإلجنابية (أس اليا)؛
 94-122تعزيتتز سياستتات ال تتحة العقليتتة لاتتمان ح تتوه األا ت ا ذوي
احلاالت ال حية العقلية واإلعالتات النفستية  -االجتماعيتة علت ختدمات ال تحة
العقليتة املناست ةل تا ت ذلتك الرعايتة اجملتمعيتة الت حتت ألترامت إ وحقتوق اإلنستتان
املدفولة هلإ (الربازيل)؛
 95-122لزالتة الن تتو املتعلقتتة ابإلج تتاض متن لتتانون اجلترائإ لعتتا 1961
وتعديل لانون وستائل منتو احلمتل والتعقتيإ واإلج تاض لعتا  19٧٧حبيت ال ا متر
اإلج تتاضل وتنفيت التوصتتية ابعتمتتاد "النمتتوذ ألتتف" التتوارد ت تقريتتر جلنتتة القتتانون
عن "الن ة ال ديلة لقانون اإلج اض" (آيسلندا)؛
 96-122لزالتة الن تتو املتعلقتتة ابإلج تتاض متن لتتانون اجلترائإ لعتتا 1961
ومراجعة لانون وسائل منتو احلمتل والتعقتيإ واإلج تاض لعتا  19٧٧لاتمان عتد
جتتترمي اإلج تتاض ت جيتتو ال تتروفل وضتتمان ح تتوه جيتتو النستتاء والفتيتتات عل ت
اإلج تتاض املتتلمون والقتتانوي بوصتتفه جتتزءا ال يتج تزأ متتن ختتدمات ال تتحة اجلنستتية
واإلجنابيتتةل ت ستتياق اإلاتتارة أيا تا لص اعتمتتاد الاتتايتني  ٧-٣و 6-5متتن أ تتداف
التنمية املستدامة ( ولندا)؛
 9٧-122لزالة الن و املتعلقة ابإلج اض متن لتانون اجلترائإ لعتا 1961ل
عم ا بتوصية اللجنة املعنية ابلقااء عل التمييز ضد املرأةل وتعتديل لتانون وستائل
منو احلمل والتعقيإ واإلج تاض لعتا  19٧٧متن أجتل نتزع صتفة اجلر تة متامت ا عتن
اإلج اض عتن طريتق تنفيت التوصتية ألتف ال تادرة عتن جلنتة القتانون بشتلن "التن ة
ال ديلة لقانون اإلج اض" (أوروغواي)؛
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 9٨-122لص ت ح القتتانون املتعلتتق ابإلج تتاض واختتتاذ نتتة لتتائإ عل ت حقتتوق
اإلنستتان عتتن طريتتق تنفي ت التوصتتية ابعتمتتاد النمتتوذ "ألتتف" التتوارد ت تقريتتر جلنتتة
الق تتانون ال تتادر ت تشت ترين األوه/أألت تتوبر  2018بش تتلن "الت تن ة ال ديل تتة لق تتانون
اإلج اض" (ألندا)؛
 99-122اخت تتاذ خط تتوات وري تتة لول تتف احلت ت س االنفت ترادي ت املرا تتق الط ي تتة
املط ق عل األحداحملل واألا ا ذوي اإلعالة العقلية أو النفسية -االجتماعيةل
واحلواملل واألم تات املرضتعات ت الستجون وت جيتو مؤسستات الرعايتة ال تحية
(اجلم ورية العربية السورية)؛
 100-122مواصتتلة اجل تتود الراميتتة لص معاجلتتة أوجتته التفتتاوت ت جمتتاه ال تتحة
العقليةل وحتسني ا دمات املقدمة للفمات الاعيفة (سري الندا)؛
 101-122مواصلة اجل ود من أجل اختاذ تتدابري لضتا ية ملعاجلتة أوجته التفتاوت
املستتجلة عل ت أستتاس امليتتل اجلنستتا واهلويتتة اجلنستتانية وا تتائ اجلنستتية يمتتا
يتعلق ابحل وه عل ا دمات ت الن ا ال حا بدامله (أوروغواي)؛
 102-122الن ر ت لناء اإلجراءات الط يتة غتري القائمتة علت الرضتا الت تتؤثر
عل األا ا حاملا صفات اجلنسني (ايلا)؛
 10٣-122مواصلة ج ود ال وضمان ح وه جيو األطفتاه متن جيتو الفمتات
العرلية عل التعليإ اجليد (دولة لسطني)؛
 104-122مراجع تتة جي تتو ال يم تتات التعليمي تتة والتشت تريعية والسياس تتاتية لا تتمان
وجود مدارس تقد تعليم ا ميسورا واام ا للجميو ( ناار )؛

 105-122مواص تتلة اجل تتود الرامي تتة لص احل تتد م تتن التميي تتز ض تتد املت ترأةل وبوج تته
خا ل اختاذ تدابري تشريعية لتحسني متثيل املترأة ت الوظتائف اإلداريتة ت القطتاعني
ا ا والعا ( رنسا)؛
 106-122مواصتلة اجل تتود الراميتة لص ضتتمان متثيتتل املترأة ت املناصتتب القياديتتة
ت جيو القطاعات (ني اه)؛
 10٧-122مواصلة العمتل الرامتا لص حتقيتق املستاواة بتني اجلنستني وز دة متثيتل
املرأة ت املناصب القيادية العليا (ج ورية مولدو ا)؛

 10٨-122اخت تتاذ خط تتوات ملموس تتة لا تتمان حتقي تتق املس تتاواة ب تتني اجلنس تتني ت
وظائف ا دمة العامة حبلوه عا  2020و قا للمسار الرا ن (جزر ال اما)؛

 109-122مااعفة اجل ود ال ت هلا احلدومة من أجل وضو وتنفي سياسات
عامة تدف لص التقلي الفعلا والفعاه لفجوات عد املساواة بني الرجتل واملترأةل
تتا ت ذلتتك الدفتتاح متتن أجتتل القاتتاء عل ت العنتتف العتتائلا واجلنستتا ضتتد النستتاء
(ابراغواي)؛
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 110-122مواصلة اجل ود الرامية لص مدا حتة العنتف ضتد املترأةل وز دة متثيتل
املرأة ت الوظائف القيادية ت القطاع العا (أ اانستان)؛
 111-122مواصلة اجل ود الرامية لص مدا حة العنف ضد املرأة (أرمينيا)؛
 112-122ضتمان محايتة النستاء والفتيتتاتل وضتمان حق تن ت الست مة ال دنيتتة
والنفسية واحلياة ا الية من العنف (ج ورية نزوي ال وليفارية)؛
 11٣-122مراجع ت تتة وتعزي ت تتز ج ود ت تتا الرامي ت تتة لص الت ت تتدي للعن ت تتف الع ت تتائلا
واجلنسا واجلنساي ومنعه (أس اليا)؛
 114-122مواصتتلة تعزيتتز التتتدابري الراميتتة لص القاتتاء عل ت العنتتف ضتتد امل ترأةل
وال سيما العنف العائلا واجلنسا (ايلا)؛
 115-122مواصتتلة مدا حتتة العن تتف اجلنستتا واجلنس تتايل ال ستتيما ت أوس تتا
األلليات العرليةل والعنف العائلا ضد النساء واألطفاه (لستونيا)؛
 116-122مواصلة ج ود ا لامان منو العنف ضد املرأة ومنو العنف العتائلا
بتعزيز الربامة وا ط الوطنية املتعلقة ابملرأة (تونس)؛
 11٧-122تدثيف تدابري الت تدي للعنتف العتائلا والعنتف اجلنستا ضتد املترأة
(الفل ني)؛
 11٨-122ب ت ه مزيتتد متتن اجل تتود ملدا حتتة العنتتف اجلنس تايل مثتتل العنتتف ت
لطار الع لات األسرية والع لات الزوجية (لريغيزستان)؛
 119-122مواص تتلة ج ود ت تتا الرامي تتة لص مدا حت تتة العن تتف اجلنس ت تايل وتقت تتدمي
املس تتاعدة التقني تتة م تتن أج تتل تعزي تتز حق تتوق املت ترأة و قت تا لألط تتر الدولي تتة واإللليمي تتة
( ييأ ان )؛
 120-122الن ر ت وضو اس اتيجية وطنية موحدة ملدا حة العنتف ضتد املترأة
واالعتداء علي ا (ج ورية مولدو ا)؛
 121-122ليت ء األولويتتة لوضتتو است اتيجية وطنيتتة اتتاملة ومتعتتددة القطاعتتات
ملدا حة العنف اجلنسا واألسريل ا ت ذلك ت صتفوف الشتعب املتاوريل وأيات ا
ملدا حة العنف ضد الرجاه والفتيان (جزر ال اما)؛
 122-122وضت تتو اس ت ت اتيجية ات تتاملة ملدا حت تتة العنت تتف اجلنست تتاي ضت تتد امل ت ترأة
(بلجيدا)؛
 12٣-122وضو واعتماد اس اتيجية وطنية ااملة ملدا حتة جيتو أنتواع العنتف
ضد املرأة (ج ورية ليران اإلس مية)؛
 124-122وضو اس اتيجية وطنية ملدا حة العنف ضد املترأة واالعتتداء علي تا
(سلو ينيا)؛
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 125-122تنفي وخت تي متوارد مستتدامة ت األجتل الطويتل ملدا حتة العنتف
األستتري واجلنستتال وذلتتك هب تتدف وضتتو اس ت اتيجية ا تتاملة ومتستتقة ملنتتو العن تتف
اجلنساي ضد املرأة ( ولندا)؛
 126-122مواصت تتلة ج ود ت تتا الراميت تتة لص وضت تتو اس ت ت اتيجية حدوميت تتة ات تتاملة
للت دي للعنف العائلا (أيرلندا)؛
 12٧-122وضو وتنفي اس اتيجية مش ألة بني األحزا بشلن العنف األسري
واجلنسال وضمان تنفي ا بشدل عاه ومستمر (ابألستان)؛
 12٨-122مواص تتلة الت تتدي جلمي تتو أا تتداه العن تتف اجلنست تايل تتا ت ذل تتك
العن تتف اجلنس تتا والع تتائلال وخباص تتة م تتن خت ت ه ض تتمان احلماي تتة واحل تتوه علت ت
املساعدة الط ية والقانونية لفائدة جيو الاحا ( ناار )؛
 129-122تعزيت تتز التت تتدابري الراميت تتة لص التحقيت تتق ت العنت تتف اجلنس ت تاي ومعال ت تتة
مرتد ي ت تتهل وال س ت تتيما با ت تتمان ح ت تتق النس ت تتاء والفتي ت تتات ت الوص ت تتوه لص العدال ت تتة
(األرجنتني)؛
 1٣0-122تعزيز التدابري الرامية لص محاية ضحا العنف متن النستاء والفتيتاتل
وال سيما ت أوستا جمتمعتات األلليتاتل بطترق من تا ضتمان تتو ري تتدابري استتجابة
متع تتددة القطاع تتات وذات نوعيت تتة جي تتدة للات تتحا تدف تتل هلت تتن الست ت مة واملت تتلو
وال حة والعدالة وا دمات األساسية األخر (رواندا)؛
 1٣1-122مواصتتلة تعزيتتز اجل تتود الراميتتة لص مدا حتتة العنتتف العتتائلا وجيتتو
أاتداه العنتف اجلنستتايل تا ت ذلتك العنتتف اجلنستال ال ستيما يمتتا يتعلتق بنستتاء
و تيات املاوري وال اسيفيدال وأل لك النساء والفتيات ذوات اإلعالة؛
 1٣2-122تدثيتتف اجل تتود الراميتتة لص مدا حتتة العنتتف العتتائلا واالعتتتداء علت
النساءل ن ي ن نساء وأطفاه املاوري (أوألرانيا)؛
 1٣٣-122مواصتتلة خت تتي امل توارد الدا يتتة لتعزيتتز الت تتدي حلتتاالت العنتتف
األسري واجلنسال وحتسني األوضاع ابلنس ة للاحا واجلناة وأسر إ (برابدوس)؛
 1٣4-122مواص تتلة ضت تتمان تت تتو ري العدالت تتة واحلماي تتة االجتماعيت تتة مت تتن العنت تتف
العائلا املمارس ضد الفمات الاعيفةل وال ستيما نستاء الشتعو األصتلية واتعو
منطقة اةي اهلادت (ميامنار)؛
 1٣5-122اختاذ تدابري عالة للحد من العنتف العتائلال تشتمل تقتدمي متا يدفتا
من الدعإ واملساعدة للاحا (ألرواتيا)؛
 1٣6-122تعزيز ج ود مدا حة العنف العائلا (العراق)؛
 1٣٧-122مواصلة سياسة منو العنف العائلا وسائر أاداه العنف (اجلزائر)؛
 1٣٨-122اإلس تراع بستتن التش تريعات املتعلقتتة ابلعنتتف داختتل األستترة واألستترة
ة لتنفي ا بفعالية (سيشيل)؛
املمتدة وضمان ألفاية املوارد امل
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 1٣9-122اختتاذ مزيتتد متتن ا طتتوات لتل يتة احتياجتتات نستتاء و تيتتات الشتتعو
األصلية وألفالتة حقتول نل وت الولتأ نفسته تنفيت مشتروع القتانون املتعلتق ابلعنتف
داخل األسرة واألسرة املمتدة (الربازيل)؛
 140-122ترأليت ت تز ج ود ت تتا علت ت ت الت ت تتدي للعن ت تتف الع ت تتائلال وال س ت تتيما ت
اجملتمعات اةلية والفمات السدانية ال تعاي من ارتفاع مستو ت العنف األسريل
وحب التاار بني ز دة مشاألل العنف األسري واجلرائإ امل لغ عن ال من جانبل
واالجتا التناز ت عدد حاالت االحتجاز واةاألمة (ألندا)؛
تتة ل تتياغة ست ت ل ت تتدي احلدوم تتة
 141-122لنش تتاء الوح تتدة املق تتررة امل
أبألمل ا للعنف العائلا والعنف اجلنسال ت ألر ولأ ردنل وتزويد ا تا يدفتا
من املوارد وا ربات لامان عاليت ا (سناا ورة)( 1؛
 142-122مدا حتتة العنتتف ضتتد امل ترأة ب تتورة عالتتةل واحلتتد متتن قتتر األطفتتاه
(ال ني)؛
 14٣-122اختتتاذ مزيتتد متتن التتتدابري للحتتد متتن العنتتف ضتتد النستتاء واألطفتتاه
(لطر)؛
 144-122تعزيتتز ج ود تتا الراميتتة لص مدا حتتة العنتتف العتتائلا واالعتتتداء عل ت
األطفاه ت جيو األوسا (مناوليا)؛
 145-122مواصلة سن تشريعات تدف لص مدا حة العنف العائلال وال سيما
االعتداء عل األطفاه ( رنسا)؛
 146-122مواص تتلة ج ود تتا الرامي تتة لص مدا ح تتة االعت تتداء علت ت األطف تتاه ت
جيو األوسا (جورجيا)؛
 14٧-122وض تتو است ت اتيجية وطني تتة لتعزي تتز ومحاي تتة حق تتوق جي تتو األطف تتاه ت
سياق تنفي اتفالية حقوق الطفل (بلاار )؛
 14٨-122ز دة التتدعإ املتتا املقتتد لص األطفتتاه اةتتتاجني لاتتمان حق تتإ ت
مواصلة التعليإ (اجلزائر)؛
 149-122اختاذ مزيد من التدابري ذات األولوية من أجل احلتد بشتدل جتو ري
من تزايد معده قر األطفاه (بنا ديش)؛
 150-122مواصتتلة املاتتا لتتدما ت جمتتاه مدا حتتة قتتر األطفتتاه واختتتاذ تتتدابري
تدف لص احلتد متن قتر األطفتاهل وأيات ا ضتمان ست مة جيتو األطفتاه متن العنتف
واالعتداء واإلمهاه ( ناار )؛
__________
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 151-122مواص ت تتلة العم ت تتل اإلا ت تتاي املتعل ت تتق ابألطف ت تتاه الا ت تتعفاءل وبت ت ترامة
وم ادرات احلد من قر األطفاه (سري الندا)؛
 152-122تس ت تريو اجل ت تتود امل ولت تتة مت تتن أجت تتل اعتمت تتاد لت تتانون مدا حت تتة قت تتر
األطفاهل ولي ء أولوية لت ي املوارد ال زمة لتنفي (املدسيك)؛
 15٣-122لي ء أولوية لسن تشريعات للحد من قتر األطفتاه والن توض بر تا
الطفلل ا يتوا ق مو اتفالية حقوق الطفل ومعا دة وايتاناا (سلو ينيا)؛
 154-122مواصتتلة ج ود تتا الرا نتتة الراميتتة لص احلتتد متتن جيتتو أاتتداه عتتد
املساواة والتمييز بني األطفاهل وال سيما أطفاه املاوري وال اسيفيدا (ملديف)؛
 155-122العم تتل علت ت مدا ح تتة التميي تتز ض تتد األطف تتاه الا تتعفاءل تتن تتي إ
أطفت تتاه املت تتاوري وال اس ت تيفيدا واألطفت تتاه املنتم ت تون لص ألليت تتات عرليت تتةل واألطفت تتاه
ال جمون وامل اجرون واألطفاه ذوو اإلعالة (اجلم ورية العربية السورية)؛
 156-122مواصلة ج ود ا من أجل توسيو نطاق ختدمات الرعايتة واملستاعدة
املقدمة لتشمل جيو األا ا ذوي اإلعالة (بلاار )؛
 15٧-122مواصلة ج ود ا من أجل تنفي التشريعات واالس اتيجيات الراميتة
لص تعزيز ومحاية حقوق األطفاه والش ا واألا ا ذوي اإلعالة (الفل ني)؛
 15٨-122مواءمتة تشتريعاتا الوطنيتة املتعلقتة حبقتوق األات ا ذوي اإلعالتتةل
ال سيما حقول إ ت التعليإ اجلامول ا يتفق مو املعايري الدولية (بريو)؛
 159-122تعزي تتز اجل تتود امل ول تتة ملدا ح تتة الت م تتيش والتميي تتز ض تتد األطف تتاه
ذوي اإلعالت تتةل وال ست تتيما ت ست تتياق ح ت تتوهلإ عل ت ت ا ت تتدمات ال ت تتحية والتعلت تتيإ
وخدمات الرعاية واحلماية؛
 160-122متتنل األطفتتاه ذوي اإلعالتتة احلتتق ت التعلتتيإ اجلتتامو اجليتتدل وز دة
ت تتو ري ال تي تتات التيست تريية املعقول تتة ت التعل تتيإ االبت تتدائا والث تتانوي و قت تا للمع تتايري
الدولية (الربتااه)؛
 161-122مواصلة وضو برامة التعليإ اجلامو لألطفاه ذوي اإلعالة ( رنسا)؛
 162-122اح ت ا حقتتوق األا ت ا ال ت ين يعتتانون متتن حتتاالت صتتحية عقليتتة
ولعالات نفستية  -اجتماعيتةل و قتا التفاليتة حقتوق األات ا ذوي اإلعالتةل تا ت
ذلك من خ ه مدا حة اإليتداع ت مؤسستات الرعايتةل والوصتإل والعنتفل واإل ترا
ت التط يت تتب وبوضت تتو خت تتدمات جمتمعيت تتة لل ت تتحة العقليت تتة أساس ت ت ا اجملتمت تتو و ور ت تتا
اإلنسان وتعزز لدماجه ت اجملتمو وحت موا قته احلرة واملستنرية (الربتااه)؛
 16٣-122تعزيز مناذ مساعدة األلليات (لريغيزستان)؛
 164-122مواصلة التدابري الرامية لص تعزيز حقوق األلليات العرليةل وال سيما
أللية املاوري (السنااه)؛
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 165-122اختاذ جيو التدابري امل ئمة لتحسني متثيل أ راد املاوري وال اسيفيدا
ت الوظائف احلدومية عل جيو املستو تل وخباصة عل مستتو اجملتالس اةليتةل
بس ل من ا اختاذ ترتي ات انت ابية خاصة (ابألستان)؛
 166-122تزويتتد أ تراد املتتاوري وال اس تيفيدا ابلس ت ل الدا يتتة ال ت تدفتتل هلتتإ
احل وه عل التعليإ والوصوه لص سوق العمل (االحتاد الروسا)؛
 16٧-122مواصتتلة اجل تتود متتن أجتتل محايتتة وتعزيتتز حقتتوق الشتتعو األصتتليةل
ابختتتاذ تتتدابري مناس ت ة متتن حي ت الق تانون والسياستتات واملمارستتة و ق ت ا ل لتزامتتات
الدولية حبقوق اإلنسان (مناوليا)؛
 16٨-122مواصلة اجل ود الرامية لص تعزيز حقتوق اإلنستان املدفولتة للشتعو
األصلية (م ر)؛
 169-122مواصتتلة تعزيتتز الع لتتة والتعتتاون بتتني احلدومتتة والشتتعو األصتتلية
(لستونيا)؛
 1٧0-122مواصلة مواءمة لوائح ا التن يمية الوطنية ا يتفق متو لعت ن األمتإ
املتحدة بشلن حقوق الشعو األصلية (بريو)؛
 1٧1-122لدرا لع ت ت ن األمت تتإ املتحت تتدة بشت تتلن حقت تتوق الشت تتعو األصت تتليةل
ومعا دة وايتاناال ت خطة العمل الوطنية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسانل وتنفي مها
(ج ورية نزوي ال وليفارية)؛
 1٧2-122وضو خطتة عمتلل ابلتشتاور متو الشتعو األصتلية و ستاعدة تقنيتة
من آلية ا رباء املتعلقة حبقوق الشعو األصليةل عند الاترورةل تتدف لص مواءمتة
التش تريعات والسياستتات القائمتتة تتا يتفتتق متتو لع ت ن األمتتإ املتحتتدة بشتتلن حقتتوق
الشعو األصلية (املدسيك)؛
 1٧٣-122وضو اس اتيجية أو خطة عمل وطنيةل ابلشراألة مو اعب املاوريل
ملواءمتتة السياستتات العامتتة والتش تريعات تتا يتفتتق متتو لع ت ن األمتتإ املتحتتدة بشتتلن
حقوق الشعو األصلية (ألندا)؛
 1٧4-122تعزيز العمل املش ل مو اعب املاوري من أجل تنفي لعت ن األمتإ
املتحدة بشلن حقوق الشعو األصلية (السلفادور)؛
 1٧5-122مواصتتلة تعزيتتز وتوثيتتق الشتراألة متتو اتتعب املتتاوري متتن أجتتل التنفيت
الفعاه لعملية االلتزا والتسوية املستدامة (ميامنار)؛
 1٧6-122مواصتتلة تعزيتتز تتتدابري الت تتدي لعتتدد متتن حتتتد ت حقتتوق اإلنستتان
ال تؤثر علت اتعب املتاوريل مثتل العنتف األستري واجلنستا والتفتاوت ت النتتائة
ال حية (لندونيسيا)؛
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 1٧٧-122مواصتتلة العمتتل عل ت تنفي ت اإلج تراءات الراميتتة لص حتستتني مستتتو
معيشتتة اجملتمعتتات اةليتتة لشتتعب املتتاوريل وال ستتيما احلتتد متتن أوجتته التفتتاوت ت
املؤارات ال حية ومستو ت الدراسة (ألواب)؛
 1٧٨-122معاجلتتة أوجتته ع تد املستتاواة االجتماعيتتة االلت تتادية الراس ت ة ال ت
تتتؤثر عل ت الستتدان األصتتلينيل تتا ت ذلتتك ت جمتتاالت ال تتحة والعمتتل والتعلتتيإ
(بنا ديش)؛
 1٧9-122اعتمتتاد تتتدابري عالتتة تدفتتل احلمايتتة امللموستتة حلقتوق اتتعب املتتاوري
والشعو األصلية األخر ت ال حة والتعليإ والعمل والسدنل من أجتل القاتاء
عل التمييز ضد إ (ال ني)؛
 1٨0-122مواص تتلة ال ألي تتز علت ت بت ترامة ولجت تراءات تتددة ترم تتا لص حتس تتني
النت تتائة ال تتحية والتعليمي تتة جملتمع تتات امل تتاوري وجمتمع تتات منطق تتة اة تتي اهل تتادت
(سري الندا)؛
 1٨1-122تعزيت تتز التت تتدابري الراميت تتة لص ألفالت تتة املست تتاواة بت تتني جيت تتو املت تتواطننيل
وال سيما أ تراد املتاوري وال استيفيدال وألفالتة حقتول إ التامتة ت الن تا القتانوي وت
لطاعات العمل وال حة والتعليإ (اجلم ورية العربية السورية)؛
 1٨2-122ت تتميإ است ت اتيجية ملعاجل تتة أوج تته ع تتد املس تتاواة االجتماعي تتة الت ت
تواج تتا جمتمع تتات امل تتاوري وال است تيفيدا ت جم تتاالت ال تتحة واإلس تتدان والعمت تل
والتعليإ وا دمات االجتماعية والعدالة (اململدة املتحدة لربيطانيا الع م وأيرلنتدا
الشمالية)؛
 1٨٣-122اخت ت تتاذ خط ت تتوات ملموس ت تتة لتحس ت تتني مع ت تتدالت التعل ت تتيإ واملش ت تتارألة
جملتمعات املاوري وجمتمعتات منطقتة اةتي اهلتادت ت نيوزيلنتدال حبيت تتستاو متو
معدالت الفمات العرلية األخر (جزر ال اما)؛
 1٨4-122مواصتتلة ج ود تتا الراميتتة لص مدا حتتة جيتتو أاتتداه التمييتتز ضتتد
امل اجرين (نيجري )؛
 1٨5-122تعزيز دعم ا للم اجرين عن طريق مواصلة مدا حة ومنتو استتا ه
العماه امل اجرينل وتشجيو مشارألت إ ومسامهت إ ابلدامل ت اجملتمو (اتيلند)؛
 1٨6-122مواصلة تعزيتز اجل تود الراميتة لص محايتة العمتاه امل تاجرين والطت
األجانب من االستا ه (الفل ني)؛
 1٨٧-122حتسني أوضاع العماه امل اجرين وملتمسا اللجوء (العراق)؛
 1٨٨-122مواصت تتلة التنفي ت ت الفعت تتاه الس ت ت اتيجيت ا املتعلقت تتة بتت تتوطني ولدمت تتا
امل اجرين ( ييأ ان )؛
 1٨9-122ضمان حقوق اإلنسان مللتمسا اللجوء (أ اانستان)؛
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 190-122مواءمة اإلطار القانوي املتعلق ابهلجرة واللجوء تا يتفتق متو املعتايري
الدوليتتةل ال ستتيما يمتتا يت تتل ابالحتجتتاز والوصتتوه لص لجتراءات تقتتدمي الشتتداو
(املدسيك)؛
 191-122اخت تتاذ الت تتدابري ال زم تتةل تتا ت ذل تتك لمدانيت تة تنق تتيل ل تتانون اهلج تترة
املع تتدهل لع تتا 201٣ل لا تتمان ع تتد احتج تتاز امل تتاجرين وملتمس تتا اللج تتوء لال
ألم ذ أخري و ا يتناسب مو ألل حالة عل حدة وألل ر مدة ردنة (الربتااه)؛
 192-122مراجعتتة سياستتات اهلجتترة ال ت تتتؤديل و ق ت ا للتقتتاريرل لص احتجتتاز
جاعا للم اجرين وملتمسا اللجوء (بنا ديش)؛
 19٣-122ضمان عد احتجاز ملتمسا اللجوء لال ا يتفق متام ا مو التزامات
نيوزيلندا الدولية حبقوق اإلنسان (أملانيا)؛
 194-122ضمان حق ملتمسا اللجوء ت لعادة الن ر بشتدل منتت إ ت حالتة
احتجتاز إل وتتتو ري الست ل الدا يتتة هلتتإ ل ت تاه ابةتتامني وأستر إ ومقتتدما الرعايتتة
ال حية وجاعات الدعإ (أملانيا).
تعرب عن مولتف الدولتة
 -12٣وجيو االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة ت ا التقرير م
(الدوه) ال لدمت ا و/أو الدولة موضوع االستتعراض .وال ين اتا أن يحف تإ أنتا حت ت بتلييتد
الفريق العامل حألدل.
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