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 -1ترحببن نيوزيدنببدا ابلتو ببياق الببال قببدمع اببال ارسببتشرال الببدور ال ببامل ببانون
الثاين/يناير  .2019وعقبن ارسبتشرالت تدقبع نيوزيدنبدا حبوا  600رسبالة اييبة مقدمبة مبن
اجملتمع املدين ب أن التو ياق.
 -2وأثن ببال النيف ببر ارس ببتصابة لدتو ببياقت ش ب دق نيوزيدن ببدا عم باا إرهابي ب ا مؤس ب ا وغ ب
 15آذار/مبار  .2019ونيوزيدنبدا واحبدة مبن
مسبوق ضبد تتمشنبا املسبدم رايست ب
أ ثببر أمببم الشببامل تشببددا الثقافبباق وهببط تشيببط قيمببة ب ب ة لدتنببوف .وقببد اسببت د هببذا اهلصببو
نيوزيدنببدا .ور تتسببام
قيمنببا األساسببية .وعببزز التزامنببا قمايببة حقببوق اانسببان زميببع النببا
احلكومة مع الشنف والتير من أ نوف.
 -٣وتقبببل نيوزيدنبدا  160تو ببية وحتببي عدمبا ب ب  ٣4تو ببية .و ببن ر نشببارل الق ببد مببن
ورال أ تو ببيةت لكنن ببا ر نس ببتييع قب ببول بش ببت التو ببياق ألق ببا تشتم ببد عد ب ا بباذ ق براراق
املستقبل وفق ا لشمدياتنا الدستورية.
-4

وتشتز نيوزيدندا تقدمي تقرير منت ف املدة

عا .2021

الصكوك الدولية
 -5تقببدر نيوزيدنببدا دور املشاهببداق الدوليببة حلقببوق اانسببان الدوليببة ترتيباتنببا الدسببتورية.
وتوافببن نيوزيدنببدا عدب النيفببر ارنمببما إىل مشاهببداق دوليببة أاببرقت ببا ذلب ات اقيببة ايببة
مجيببع األشببما مببن ارات ببال القسببر واليوتو ببول اراتيببار رت اقيببة حقببوق الي ببل املتشدببن
إبجب ب برال تق ب ببدمي الباغ ب بباقت واليوتو ب ببول اراتي ب ببار املدح ب ببن ابلش ب ببد ال ب ببدو ا ب ببا ابحلق ب ببوق
ارقت ببادية وارجتماعيببة والثقافيببة .وعبباوة عد ب ذل ب ت سببتنيفر نيوزيدنببدا سببحن التح يفبباق
القائمة.
 -6ور تستييع نيوزيدندا جتاوز عمدياهتا احملدية املتمثدة النيفر آاثر ارت اقيباق الدوليبة.
ولذل ت ر ميكننا قبول تو ياق "ابلت دين/التوقيع" أو بسحن التح يفاق.
التو ياق الال قُبدع 1 :و 5و 10و 18و 19و26
التو ياق الال أحي هبا عدم ا 4-2 :و 9-6و 17-11و25-20ت و27

اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان
إطار الرتتيباق الدستورية لنيوزيدندات تُيبن تموعة متنوعة من التبداب حلمايبة حقبوق
-7
اانسببان .ومببن هببذه التببداب ت عدب سبببيل املثببالت أن مجيببع م بباريع الت بريشاق تُقببيم عدب أسببا
شرعة احلقبوق النيوزيدنديبة لشبا  .1990وتبدون شبرعةُ احلقبوق احلقبوق املدنيبة والسياسبيةت با
أيم ببا ااب ببا ع ببن م ببدق امتث ببال
ذل ب احل ببن ع ببد التش ببرل لدتميي ببز .وأ ببن عد ب الو ببارق ا
املقرتحاق لالتزاماق الدولية.
 -8وميكن لدمحا م تقييم مدق ارمتثال ل رعة احلقوق وإاتحة سبل البتيفدم حبال وقبوف
انت ا اق .وسيُيدن من اليملان قريب ا البرد عدب األحكبا القمبائية البال رأق أن ت بريشاق أقرهبا
ر تتماش مع شرعة احلقوق.
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 -9ونيوزيدندا مستشدة ملوا دة احلوار ب بأن الرتتيبباق الدسبتوريةت با ذلب حالبة احلقبوق
هببذه املرحدببة رعتمبباد دسببتور
ارقت ببادية وارجتماعيببة والثقافيببة .ومببع ذلب ت ر توجببد ايب
مكتوب حيت ظ ابلوضع القانوين األعد أو يتممن حقوق ا أارق شرعة احلقوق.
 -10وتمبيدع مؤسسبتنا الوطنيبة حلقبوق اانسبانت زنببة نيوزيدنبدا حلقبوق اانسبانت ببدور هببا
اي ببة حق ببوق اانس ببان .وس ببتشمل احلكوم ببة م ببع الدصن ببة عد ب حتدي ببد أول ببو ق الشم ببل وت ببوف
امل بوارد .واحلكومببة ب ببدد تشيببد م ببول جديببد لدشاقبباق الشرقيببة وهببط ي ب لدنيفببر إداببال
حتسيناق عد هيكبل إدارة الدصنبة .و بن ب بدد وضبع ايبة ترشبيحاق دوليبة طويدبة األجبل قبد
ت مل مراجشة الشمدياق احملدية لرتشي أشما لتشيين م هيئاق املشاهداق.
 -11وتشمل احلكومة أيما عد تشزيز الشمدياق احملدية لتن يذ املشباي الدوليبة حلقبوق اانسبان
وحتسد التنسين بد الو ارق.
 -12وستُم ببم مبوارد إضببافية حملكمببة مراجشببة مسببائل حقببوق اانسببان لتمكين ببا مببن البببع
القما املرتا مة.
التو ياق الال قُبدع 28 :و40-٣5
التو ياق الال أحي هبا عدما 29 :و٣4-٣1

املساواة وعدم التمييز
 -1٣ت مر نيوزيدندا أبقا تتمبع متشبدد الثقافباق ومتنبوف ومتسبام ومدتبز ابلقمبال عدب أ
ممارساق متييزية.
 -14وأبب ببرزق هصمب بباق رايست ب ب أتيب ببة أن يكب ببون اجملتمب ببع شب بباماا لدصميب ببع .وتشكب ببف
احلكومة عد مراجشة أشكال احلمايبة مبن ايباب الكراهيبة وستمبع اسبرتاتيصية وطنيبة لدت بد
لدتمييز الشن ر والشن رية .وهتد اسرتاتيصية رفاه األط ال وال بباب املقرتحبة إىل ضبمان عبد
تشرل مجيع األط ال وال باب لدشن رية والتمييز.
 -15ولدق نيوزيدندا إطار قانوين قو ضد التمييز .فالتمييز غ قانوين وجن قانون حقبوق
اانس ببان لش ببا  .199٣وس بببل ارنت ببا متاح ببة ابلدص ببول إىل زن ببة حق ببوق اانس ببانت وةكم ببة
مراجشة مسائل حقوق اانسانت واحملا م األارق .وحتيفبر شبرعة حقبوق اانسبان التحبريت عدب
ال تن ببة ب ببد األع ب براق وتوزي ببع بش ببت امل ب بواد الشن ب برية .وتم ببيدع زن ببة حق ببوق اانس ببان وم ببول
الشاقاق الشرقية بدور ها الت د لدشن رية والتمييز.
 -16وتشتببي أ أراوهيببال كالو الببة ازديببدة الببال تنسببن الشاقبباق بببد التبباو واملبباوريد وج ببود
تيبين املساواة األجر مثالد عد از ود احلالية الرامية إىل الت د لدتمييز وعد املساواة.
 -17وس ببتبذل نيوزيدن ببدا املزي ببد م ببن از ببود حلماي ببة حق ببوق تتمش بباق ق ببو ق ببز  .وس ببتنيفر
نيوزيدن ببدا تش ببديل ش ببرعة حق ببوق اانس ببان لتم ببيف اهلوي ببة ازنس ببانية م ببن ب ببد أسب ب التميي ببز
احمليفببورة .وقببد أحينببا عدمبا هبببذه التو ببياق ألننببا مل نتمببذ بشببد قبرارا رمسيبا يتشدببن إبجبرال تتيب اق
قانونية ةددة.
التو ياق الال قُبدع50-41 :
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التو ياق الال أحي هبا عدما52-51 :

التعاون الدويل
 -18تقببدر نيوزيدنببدا التش باون مببع الببدول األعمببال األاببرق
واسشة من القما الدوليةت ا ذل حقوق اانسان.

األمببم املتحببدة ب ببأن تموعببة

التو ياق الال قُبدع5٣ :

البيئة
 -19تدتببز نيوزيدنببدا ابلسببشط إىل الببر دة ااج برالاق املتشدقببة بتت ب املنببا  .و أ ر/مببايوت
قدمع احلكومة إىل اليملان م بروعا لتشبديل قبانون الت بد لتتب املنبا كإي بال نسببة انبشبااثق
الكربببون إىل ب ر  .وحيببدد هببذا امل ببروف أهببدا ا ببت ارنبشببااثق لشببا  2050ويببنم عد ب
أيمبا اسبتكمال أول تقيبيم وطبت ملمباطر تتب
أتسي زنة مستقدة لتتب املنبا  .وتشتبز نيوزيدنبدا ا
املنا عا  2020وهط تقو بتيوير اية عمل لد حة البيئية.
التو ياق الال قُبدع56-54 :

شركات األعمال وحقوق اإلنسان
 -20س ببتشتمد نيوزيدن ببدا اي ببة عم ببل وطني ببة لتن ي ببذ املب ببادد التوجي ي ببة ل م ببم املتح ببدة .و ببن
نتشام ببل م ببع ال ببر اق ةدي با ودولي با اذ ببال ال ببوعط وتشزي ببز س بببل الت ببد ألس ببالين ارس ببرتقاق
احلديثةت ونشكف عد تشديل إطار امل رت ق احلكومية ادماو حقوق اانسان ب كل أفمل.
 -21وترق نيوزيدندا أن اآللياق احلالية رستصاابق القياف ا ا

لدكوارث افية.

التو ياق الال قُبدع57 :
التو ياق الال أحي هبا عدم ا58 :

مكافحة اإلرهاب
 -22تببدين نيوزيدنببدا مجيببع أعمببال اارهبباب .ويتماشب تشريببف "قببانون اارهبباب" مببع املشبباي
الدوليببة .بيببد أن نيوزيدنببدا تقببيفكم مببدق ايببة األطببر التنيفيميببة احلاليببة ملكافحببة اارهبباب .وسببتقو
بذل مع مراعاة حقوق اانسان زميع األشما .
التو ياق الال قُبدع59 :

نظام العدالة اجلنائية ،الوصول إىل العدالة
 -2٣تقببر نيوزيدنببدا أبن نيفام ببا لدشدالببة ازنائيببة يشبباين مببن م ببكاق اي ب ةت بين ببا ارت بباف
مشبدرق السبصن وارت باف نسبببة املبارويد ببد السببصنال .وتدتبز نيوزيدنبدا بت يئببة نيفبا أ ثبر فشاليببة
حل ظ سامة اجملتمشاق احملدية .و عا 2018ت أُطدن ببرمم الشدالبة اآلمنبة وال شالبةت هاابيتيبا.
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وهببو ي ببمل حتسببد نيفببا السببصونت وإعببادة تقيببيم التبوازن بببد إعببادة التأهيببل والشقببابت والوقايببة
املبكرةت وإقامة شرا اق قوية مع املاوريد.
 -24ويق ببود ال ري ببن ارست ببار املس ببتقل الت اع ببل م ببع ازم ببورت وس ببيشد تو ببياق
ال أن.

ه ببذا

 -25ونيوزيدن ببدا مدتزم ببة بتحس ببد النت ببائ فيم ببا يتشد ببن ابمل بباوريدت ببا ذلب ب نت ببائ قم ببال
األح ببداثت وبم ببمان مشامد ببة إنس ببانية ومتس بباوية لدصمي ببعت اس ببتنادا إىل قواع ببد مان ببديا .وأ ببر
التشاون مبع املباورييد وضبع اسبرتاتيصية اا بة بسبصوقم .مبا أبر تن يبذ اسبرتاتيصية اا بة
بسصون النسال وسياساق تتشدن ابهلوية ازنسانية .ويتوا ل الشمل عد وضع اسرتاتيصية اا ة
بتنوف موظ ط املؤسساق اا احية.
 -26وأ ببن أن تُق ببد لدس ببصنال رعاي ببة ببحية تك ببون مكافئ ببة عد ب ببو مشق ببول لدم ببدماق
املقدمببة لبقي ببة السببكان .وستوا ببل نيوزيدنببدا ارس ببتثمار حتسببد ا ببدماق ال ببحة الشقدي ببة
السصونت ا ذل املرافن ازديدة.
 -27وس ببتنيفر نيوزيدن ببدا م ببا إذا ببان ينبت ببط ز دة الس ببن ال ببدنيا لدمس ببؤولية ازنائي ببة ك10
سنواق ملوالمت ا مع املشاي الدولية.
 -28وجت بر إعببادة النيفببر
املسرتدة.

بيئبباق املسبباعدة القانونيببةت ببا

ذل ب عتببباق الببدال واملبببال

التو ياق الال قُبدع69-60 :
التو ياق الال أحي هبا عدما70 :

االجتار ابألشخاص والعمل القسري
 -29تشمل نيوزيدندا عدب مكافحبة ارجتبار ابلب بر والشمبل القسبر  .وسبيصر حتبدي ايبة
الشمببل الوطنيببة ملنببع ارجتببار ابألشببما وإدراو أهببدا ةببددة تتشدببن ابملنببع واملقاضبباة واحلمايببة
وال را ة .وتر د نيوزيدنبدا ي يبة تيبيبن الت بريشاق املتشدقبة بساسبل اامبداد ا بارو .وأبر
استشرال استتال الشمال امل اجرين املؤقتد والياب الدوليد.
التو ياق الال قُبدع79-71 :

العمالة واملساواة بني اجلنسني
 -٣0ينبت ببط أن تتمت ببع مجي ببع ال ئ بباق الس ببكانية ابملس بباواة ف ببر الشم ببل .وتن ببذ نيوزيدن ببدا
تموع ببة م ببن الب بيام الرامي ببة إىل حتس ببد املس بباواة الشمال ببة ل ببا تموع بباق األقدي بباقت مث ببل
ازماعاق ااثنية أو األشما ذو ااعاقة.
النساء
 -٣1التزمع نيوزيدندا بسد فصوة األجور بد ازنسد ا دمة الشامبةت وتتوقبع حتقيبن تقبد
بب هبذا اجملبال قدبول عبا 2020ت مببا التزمبع بمبمان مسباراق مت باهبة بقيبة القيبباف
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الشا و القياف ا ا  .وحبددق احلكومبة هبدفا جديبدا يتمثبل رفبع نسببة النسبال تبال
القيبباف احلكببومط إىل  50املائببة قدببول عببا  .2021وتشمببل وزارة شببؤون امل برأة مببع منيفمبباق
القياف ا ا لدممط قدما التتي القائم هذا القياف .وتن ذ احلكومة أيما م روف قانون
تشببديل قببانون املسبباواة األجببور الببذ يببنم عد ب عمديببة تتماش ب مببع إطببار الت بباول القببائمت
امل ببن الببال متثببل في ببا النسببال
هبببد الت ببد ألوجببه التمييببز النيفمببط القببائم عد ب نببوف ازببن
أغدبية الشامدد.
 -٣2ومشدل امل ار ة ا دماق الال متوهلا احلكومة أو ادماق رعايبة الي بل املدعومبة هبو
مش ببدل ممت بباز نيوزيدن ببدا .إذ تس ببتييع األس ببر ذاق ال ببدال امل ببنم ت احل ببول عدب ب مزي ببد م ببن
وا بم هلبذه التايبة متويبل قبدره  590مديبون
التمويل لاخنبرا
عمبل مبا أو دورة تدريبيبةُ .
دورر م ب ب ببن دورراق ال ب ب ببور ق املتح ب ب ببدة لد ب ب ببرتة  .2022-2018وأ ب ب ببر اآلن وض ب ب ببع اي ب ب ببة
اس ب برتاتيصية لد ب ببرتة  2029-2019ترمب ببط إىل إداب ببال حتسب ببيناق عد ب ب نوعيب ببة الرعايب ببة املقدمب ببة
ل ط ال ومن ا رفع نسبة الكبار الذين يقدمون الرعاية مقابل األط ال الذين يتدقوقا.
التو ياق الال قُبدع 88-80 :و108-105

مستوى املعيشة الالئق
 -٣٣مببن أول ببو ق احلكومببة حتس ببد رفبباه مجي ببع النيوزيدن ببديدت ببا ذل ب عببن طري ببن إط ببار
املشاي املشي ية بو ه أداة لقيبا الرفباه ببد األجيبال وااببا عنبه .وأبر تن يبذ ببرمم عمبل
مؤثر ي د إىل احلد من فقر األط ال .وي مل ذلب ببرام اا بة ابألسبر أعدبن عبن بيم 5.5
بديون دورر هلا من ميزانية عا  .2018وأر أيما إعادة النيفر عمل مؤسساق الرعاية.
 -٣4فمببن األولببو ق أن ي ببب لكببل شببمم مكببان داف ب وجببا وآمببن يشببي فيببه .و ببة
برمم شامل أر تن يذه ملشازة م ا ل السكن.
التو ياق الال قُبدع92-89 :

احلق يف الصحة
الصحة اإلجنابية
 -٣5تشتببز احلكومببة نببزف ال ب ة ازرميببة عببن ااج ببال لكن ببا ر تسببتييع
ارلتزا ابلنماذو احملددة املو هبا.

الوقببع احلببا

 -٣6ومتثببل ايببة ال ببحة واحلقببوق ازنسببية واايابيببة أولويببة مببن أولببو ق حقببوق اانسببان.
وأر وضع اية عمل متشددة القياعاق تتشدن ابل حة ازنسبية واايابيبة لد برتة 2025-2019
وهط ت مل حتسد التشديم وا دماق لد اابق والنسال ذواق الدال املنم ت.
الصحة العقلية
 -٣7ويدعو التقرير ا ا ابلتحر عبن ال بحة الشقديبة واادمبان املشنبون "مسبار احليباة" إىل
اعتماد تتي اقت مع الت ديد عد الرفاهت والوقايةت والتدال املبكرت وتوسيع نياق احل ول عد
ا ببدماقت وتشزيببز ا يبباراق الشاجيببةت وارسببتصاابق عد ب مسببتوق اجملتمببع احملدببطت وااج برالاق
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ال ببامدة زميببع القياعبباق احلكوميببة .وسببتقو احلكومببة
الواردة التقرير والبع ما يدز ا اذه من إجرالاق.

عببا  2019ابلببرد عد ب التو ببياق

 -٣8وتدت ببز احلكوم ببة بتقد ببيم وإق ببال الدص ببول إىل الش ببزل .و ع ببا 2018ت أُطد ببن م ببروف
ال ببحة ال ببوطت املشن ببون " ببو القم ببال الت ببا عد ب ممارس ببة الش ببزل قد ببول ع ببا  .”2020وحييف ب
هذا امل روف.
املاوريون ابهتما اا
 -٣9وأببر جتريببن ببوذو رعايببة جديببد السببصون .وهببو ببوذو يتببي مزيببدا مببن املرونببة
دعم السصنال املشرضد لإلقدا عد إيذال الن ويشزز ا ياراق الشاجية.
 -40وأر وضع مبادد توجي ية لتحسد إعمال ت بريشاق ال بحة الشقديبة با يتماشب مبع
التزاماق حقوق اانسان.
امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية
 -41تدتببز نيوزيدنببدات بو ب ا تتمش ب ا شبباماا لدصميببعت بتحسببد الرعايببة ال ببحية جملتمشبباق
قببو قببز  .وا ببذق اي بواق أوىل هامببةت ت ببمل ز دة عببدد جراحبباق تببرميم األعمببال التناسببدية
ملتاير اهلوية ازنسية.
 -42وستمع شبكة عياداق متم ة قامدط اق ازنسد مببادد توجي يبة عبن أفمبل
املمارسبباق فيمببا يتشدببن ابألط ببال حببامدط ب اق ازنسببد .وليسببع احلكومببة عد ب عدببم بوجببود
حببارق أجريببع في ببا جراحبباق تشيببد ازببن عد ب أط ببال مببن حببامدط ب اق ازنسببد .ومنببذ
عبا 2014ت امببع عببدد بت مببن األط ببال لشمديباق جراحيببة هبببد حبل م ببكاق وظي يببة
دون تشيد ازن .
التو ياق الال قُبدع 94-9٣ :و 96و102-99
التو ياق الال احي هبا عدم ا 95 :و98-97
حقوق املرأة
 -4٣نيوزيدنببدا رائببدة تببال حقببوق امل برأةت لكببن أوجببه عببد املسبباواة ر ت بزال قائمببة في ببا.
وت ببمل ااج برالاق الرامي ببة إىل مشاز ببة ال بوارق أداة لدتحديببل ازنس بباين ملس بباعدة احلكوم ببة عد ب
النيفر اوجه عد اان ا لدق وضع السياساق الشامة.
العنف اجلنسي والعنف اجلنساين
 -44ببن مدتزمببون ابلقمببال عد ب الشنببف األسببر وازنسببطت وإبن ببال نيفببا متكامببل لتقببدمي
استصابة متسقة وفشالة لدمحا وازناة وأسرهم.
 -45وأُن م روف م رتك لدو ارق احلكومية عا  2018هببد تقبدمي البدعم مبن ابال
استصابة فشالة من جانن احلكومة أب مد ا .وأر وضع اسرتاتيصية وطنية واية عمل تقبدمان
حملة عامة اسرتاتيصية عن الوقاية والتدال املبكرت وارستصابة حارق األزماقت ودعبم التشبا
األجل اليويل.

GE.19-09883

7

A/HRC/41/4/Add.1

 -46ويببوفر قببانون الشنببف األسببر ازديببد لشببا  2018إطببارا حببديثا يرمببط إىل منببع الشنببف
األسر وحتديد املشرضبد لبه وتاهبتبه .وسبتدعم الت بريشاق التشباون القيباعطت مبن ابال تقاسبم
املشدوماق ومدومق قواعد الشملت عد سبيل املثال.
 -47وسببتدال الت بريشاق حتسببيناق هامببة عد ب جتببارب المببحا إج برالاق احملببا مت مببا
يساعد عد تقدمي مزيد من ازناة إىل الشدالبة .وسبرت ز البيام وا بدماق عدب ال ئباق المبشي ة
الال يرج أن تقع ضحية.
التو ياق الال قُبدع14٣-109 :

األطفال
 -48ميثل رفاه األط ال أولوية من أولو ق نيوزيدندا .وستُن ر ارسرتاتيصية األوىل ب بأن رفباه
ايبة حقبوق الي بلت با
األط ال وال باب عا  .2019وستساعد هذه ارسبرتاتيصية
ذل تد الواردة ات اقية حقوق الي ل وات اقية حقوق األشما ذو ااعاقة.
 -49وهط تتناول مسألة الشنف ضد األط ال من اال الشمل عد مكافحة الشنف األسر
والشنببف ازنسببط .وسببو يبببت بببرمم التحببول ا مسببط نيفببا رعايببة حكومي ب ا أ ثببر تر ي بزا عد ب
وجتببر الدصنببة املدكيببة لدتحقيببن ارعتببدالاق الببال ارتكبببع املاضببط مؤسسبباق
الي ببلُ .
الرعايببة احلكوميببة ومؤسسبباق الرعايببة التابشببة لدمؤسسبباق الدينيببة حتقيقبباق ارعتببدالاق الببال
تشرل هلا األط ال والبالتون المش ال.
 -50وتشببد مسببألة احلببد مببن فقببر األط ببال إحببدق األولببو ق .و إطببار الت بريشاق ازديببدةت
أُعدنع أهدا طموحة لدحد من فقر األط الت وتقمط هذه الت ريشاق بتقدمي تقارير سنوية
هذا ال أن.
 -51وأببن أن يكببون التشدببيم شبباماا و متنبباول ازميببع .وأببر حتببدي اسبرتاتيصياق تشدببيم
املاوريد وسكان جزر احملي اهلادد لتمكد مجيع الدارسد من النصا .
التو ياق الال قُبدع 104-10٣ :و155-144

األشخاص ذوو اإلعاقة
 -52تشمل نيوزيدنبدا عدب بنبال تتمبع تكبون فيبه ل شبما
غ هم لتمكين م من حتقين أهداف م.

ذو ااعاقبة فبر متكافئبة مبع

 -5٣ويُسرتش ببد ابرس ب برتاتيصية املتشدق ببة اباعاق ببة لد ببرتة  2026-2016عم ببل احلكوم ببة
وتن ي ببذ ات اقي ببة حق ببوق األش ببما ذو ااعاق ببة .وي ببد الت ب بريع ازدي ببد إىل تشزي ببز حق ببوق
األط الت ر سيما مؤسساق الرعاية احلكومية.
 -54وتشمل احلكومة عد تتي نيفا دعم األشما ذو ااعاقة وهط تدتز بنيفا تشديمبط
شامل لدصميع ميكن الو ول إليهت بسبل من ا اية الشمل ا ا ة اباعاقة ودعم التشدم.
 -55وتدتببز احلكومببة بتحسببد نيفببا الرعايببة ارجتماعيببةت وهببط متببول أيمببا البيام الراميببة إىل
احلد من الو م والتمييز املرتبيد ا ل ال حة الشقدية.
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التو ياق الال قُبدع ٣0 :و162-156

احلقوق اللغوية لألقليات اإلثنية
 -56إن نيوزيدندا أمة متشددة الثقافاق .و ن نوا ل الرت يز عد احلبد مبن الت باواتق ل با
امل بباوريد وازماع بباق ااثني ببة األا ببرق .وتسب ب ر ث بباث و ببارق حكومي ببة ة ببددة عدب ب م ببا
املبباوريدت وسببكان جببزر احملببي اهلبباددت وازماعبباق ااثنيببة األاببرقت مببن اببال ال بيام واألطببر
ا ا ة ابرندماو والرفاه وامل ار ة.
 -57وت ببكل مشاهببدة وايتببانتط لشببا  1840وثيقببة دسببتورية أساسببية .وهببط ات بباق مببي بببد
التاو واملاوريدت أحد ششوب نيوزيدنبدا األ بدية .وأتابذ احلكومبة التزاماهتبا وجبن هبذه املشاهبدة
عد ةمل ازد.
 -58وأن ببأق احلكومببة و الببة جديببدة حتببع اسببم "مكتببن الشاقبباق بببد التبباو واملبباوريد -
مشاهدة وايتانتطت تشمل منبذ بانون الثاين/ينباير  .2019وهبط مكد بة إبيباز التسبو ق التار يبة
و الة دميومت ا .وستتي هذه الو الة أيما إقامة شرا اق أقوق مع املاوريد مجيبع القياعباق
احلكومية من أجل حتسد النتائ ا ا ة هبم.
 -59وأببر الشمببل عد ب وضببع ايببة وطنيببة شببامدة حتببدد ي يببة موالمببة ارنيفمببة النيوزيدنديببة
ازديدة مع إعان حقوق ال شوب األ دية .وستأاذ ا ية ارعتبار مبادد املشاهدة وسبتيز
اجملارق الال حتتاو إىل حتسد.
 -60ويش ببد حتس ببد النت ببائ ال ببحية لدم بباوريد إح ببدق األول ببو ق .وتشم ببل وح ببدة إس ببكان
املبباوريد مش ببم عد ب حتسببد فببر إسببكاقم .وسببو يشببزز جتديببد الدتببة املاوريببة اس برتاتيصية
التشديم اية هذه الدتة.
 -61وتبد الت ريشاق املشدلة الواجبباق احملبددة لبوزارة شبؤون األط بال فيمبا يتشدبن ابملشاهبدة.
وت مل هذه امل ا احلد من الت اواتق املتشدقة برعاية أط ال املاور ت وإقامة شرا اق اسبرتاتيصية
مبع منيفمباق القبائبل واملبباور ت وتقبدمي تقبارير سببنوية عبن أتثب التببداب الراميبة إىل حتسبد النتببائ
املتشدقة ابملاوريد.
 -62وت ببمل از ببود األاببرق ملشازببة أوجببه الت بباوق الببال تشبباين من ببا األقديبباق ااثنيببة وضببع
اية حية لسكان جزر احملي اهلادد تتسم ابتساف نياق تر يزهبا ك با ي بمل ااسبكانت عدب
س بببيل املث ببال ت واس برتاتيصية التشد ببيم الش ببا ال ببال س ببرت ز عد ب اان ببا وحتس ببد دع ببم تيدش بباق
املاوريد وسكان جزر احملي اهلادد.
 -6٣ويم ببم اليمل ببان ممثد ببد ع ببن امل بباوريد وس ببكان ج ببزر احمل ببي اهل ببادد واآلس ببيويد .وت ببنم
القواند ارنتمابية الوطنية واحملدية عد ترتيباق انتمابية اا ة ابملباوريدت وتتبي هلبم ايباراق
هذا ال دد .مبا أبن عدب احلكومباق احملديبة أن تتبي م بار ة املباوريد عمديبة بنع القبرار.
وتسببد وزارة الن ببول ابملبباوريد امل ببورة ب ببأن مرشببحط اجملببال احلكوميببة واألفرقببة ارست ببارية
هبد تشزيز م ار ة املاوريد.
التو ياق الال قُبدع 10٣ :و18٣-16٣
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املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -64إن نيوزيدندا بدد ج رة تاره اآلر موطنا هلم ل ش ر .وقد قررق نيوزيدنبدا ممباع ة
ح ت ا من الاجئد لت ل إىل  1 500رج سنو ا كحىت عا . 2020
 -65وتس بباعد احلكوم ببة امل بباجرين والاجئ ببد ارس ببتقرار
اسرتاتيصياق إعادة توطد الاجئد وامل اجرين وإدماج م.

البد ببد عدب ب النح ببو املب ببد

 -66وأببر اسببتشرال اسببتتال الشمببال امل بباجرين املببؤقتد واليبباب الببدوليد ويتوقببع تقببدمي
مقرتحاق هذا ال أن عا .2019
 -67وأن أن توافن احملكمة عد أ احتصاز مل اجر بشبد إجبرالاق داولبه األو إىل البدبد
ما أن أن يكون هذا ارحتصاز متناسب ا وأن مع آللياق املراجشة املنتيفمة وآلياق اليشون.
وحي ل مدتمسو الدصول عد التمثيل القانوينت وإبمكاقم ارست ادة من ادماق الرتمجة ال وية
واملسب بباعدة القانونيب ببة  .وارمتثب ببال ملشب بباي ارحتصب بباز مك ب ببول أيمب ببا مب ببن اب ببال الر ب ببد وجب ببن
اليوتو ول اراتيار رت اقية مناهمة التشذين .ومل تُسصل أ حالة احتصاز مجاعط.
التو ياق الال قُبدع 191-184 :و194-19٣
التو ياق الال أحي هبا عدم ا192 :
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