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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
   واألربعونثامنةالالدورة 

  ٢٠١٢مايو / أيار١٨ - أبريل/ نيسان٣٠

 ١٦مبوجـب املـادتني      دمة من الدول األطراف   النظر يف التقارير املق       
   من العهد١٧و

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    

  نيوزيلندا    
الـدوري  نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير            -١

 لدويل اخلاص باحلقـوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     عن تنفيذ العهد ا    لنيوزيلنداالثالث  
(E/C.12/NZL/3)  ٧ و ٤يـومي    يف   ةودـ املعق التاسعة والعاشرة واحلادية عشرة   ا   يف جلساهت 

، ٢٠١٢ مـايو / أيـار  ١٨ املعقودة يف    الثامنة والعشرين واعتمدت، يف جلستها    ،  ٢٠١٢مايو  /أيار
  .املالحظات اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف  
 يتضمن نقـداً ذاتيـاً      الذي بتقدمي التقرير الدوري الثالث لنيوزيلندا،    ترحب اللجنة     -٢

. ويصف التدابري املتخذة لتنفيذ التوصيات اليت قدمتها اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة            
 ).E/C.12/NZL/Q/3/Add.1(وترحب اللجنة أيضاً بالردود اخلطية على قائمة املسائل اليت طرحتـها            

  . الوثيقتني لنوعية املعلومات الواردة يف كلتاوتعرب اللجنة عن تقديرها
 ريح واإلجيايب والبناء  ـالصوفد الدولة الطرف    تعاون  دير  ـالحظ اللجنة مع التق   وت  -٣
  . اللجنةمع
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء  
ة بتصديق الدولة الطرف على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـض        ترحب اللجنة     -٤

 ٢٥اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة يف        على  ، و ٢٠٠٨مارس  / آذار ١٤التعذيب يف   
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع        على  ، و ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلول

. ٢٠١١سـبتمرب  / أيلـول ٢٠ يف األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيـة       
عالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب        إل  الدولة الطرف  تأييدبوترحب اللجنة أيضاً    

  .األصلية
الدولة الطرف هبدف تعزيـز إعمـال       التدابري اليت اختذهتا    رحب اللجنة مبجموعة    تو  -٥

  :يليما  إىل صوصوتشري على وجه اخلاحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، 
 ؛غة رمسيةاالعتراف بلغة التخاطب باإلشارات كل  )أ(  

ون اهلجـرة   ـب قان ـ وملتمسي اللجوء مبوج   استحقاقات الالجئني  إدراج  )ب(  
 ؛ ٢٠٠٩لعام 

 للتنوع القائم   يتميز باملزيد من االستجابة   وضع وتنفيذ منهج تعليمي جديد        )ج(  
 ؛يف صفوف الطالب يف الدولة الطرف

، ٢٠٠٤ لعـام    اعتماد قانون االحتاد املدين   بيف جمال محاية األسرة،      ،القيام  )د(  
 وتوسيع نطاق نظام عالقـات امللكيـة        ٢٠٠٥لعام  ) اإلحاالت القانونية (وقانون العالقات   

دفوعة اإلجازة الوالدية امل  ب بدء العمل  و الذين يتعاشرون معاشرة األزواج؛   األشخاص  ليشمل  
ـ  الذي  ( ٢٠٠٧اجلنائي لعام   قانون  الاألجر؛ واعتماد التعديل الذي أدخل على        ل ـحـل حم

  .سديالعقاب اجلتسليط الذي حيظر على الوالدين ) ٥٩ل الفص
 إعمـال احلقـوق      جمـال   يف  اليت حتققت  وتالحظ اللجنة بعض اإلجنازات العملية      -٦

االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وحتديداً التحسن الكبري الذي شهده معـدل التطعـيم يف             
 واالخنفاض امللحوظ يف ، السنمعدالت املشقة يف أوساط كبارتدين وأوساط شعب املاوري،    

    .خالل الفترة املشمولة بالتقريرمعدل البطالة 
دمـاج حقـوق    إل اليت تنتهجها الدولة الطرف    سياسةالوتالحظ اللجنة مع التقدير       -٧

  .اإلنسان يف برامج تعاوهنا اإلمنائي
تالحظ و. وتثين اللجنة على العمل الذي تضطلع به جلنة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا             -٨

 لتلبيةهذه اللجنة   والية   قد وسعت باستمرار نطاق       الدولة الطرف  أناللجنة أيضاً مع التقدير     
  .االحتياجات املتطورة
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  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
عـدم إدمـاج    يساور اللجنة القلق من     يف ضوء النظام املزدوج الذي تتبعه الدولة الطرف،           -٩

 النظام القانوين احمللي على الرغم من أن التـشريعات القائمـة   أحكام العهد بشكل كامل يف    
  .)٢ من املادة ١الفقرة  (تنص على بعض عناصر احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

الدسـتور  مراجعـة   ، يف سياق عملية     أن تتخذ حتث اللجنة الدولة الطرف على        
وتـدعو  .  يف نظامها القانوين احمللـي      إلنفاذ العهد بشكل كامل     التدابري الالزمة  ،اجلارية

 إمكانية السعي إىل جـرب الـضرر النـاجم عـن            اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل ضمان     
. انتهاكات احلقوق الواردة يف العهد من خالل آليات التظلم املتنوعة لدى الدولة الطرف            

 عـن    معلومـات  القـادم  تقريرها الدوري    تضّمنوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       
 بل جرى  فحسب واليت مل جير فيها االحتجاج بأحكام العهدالقضايا املعروضة على احملاكم  

   .تطبيقها أيضاً
يساور اللجنة القلق من عدم االعتراف باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة         و  -١٠

ور  يـسا  وعالوة على ذلك،  . ١٩٩٠يف شرعة احلقوق اليت اعتمدهتا الدولة الطرف يف عام          
  إجـراء تتيحـان اللجنة أيضاً القلق من أن العملية التشريعية وعملية رسـم الـسياسات ال     

دى توافق مشاريع القوانني واللوائح والسياسات مع احلقوق املنصوص عليهـا يف      مل استعراض
  ).٢ من املادة ١الفقرة (العهد 

ة والثقافية   إدراج احلقوق االقتصادية واالجتماعي    حتث اللجنة الدولة الطرف على      
وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ خطوات حبيـث         . ١٩٩٠يف شرعة احلقوق لعام     

تاح للسلطات املختصة استعراض مشاريع القوانني واللوائح والسياسات لضمان توافقها          ي
وتوصي اللجنة الدولة الطرف ببذل املزيد من اجلهود إلذكاء الـوعي           . مع أحكام العهد  
  .ية واالجتماعية والثقافية فيما بني الربملانيني وواضعي السياساتباحلقوق االقتصاد

ـ امحاية كافية حلقوق     وفريساور اللجنة القلق من أن الدولة الطرف ال ت        و  -١١ شعوب ل
ـ    ا ومناطقه امياهه و ا وأقاليمه ا أراضيه يفللتصرف   غري القابلة    ةاألصلي  ا البحريـة وموارده
 عن علم لـشعب     تنريةمراعاة املوافقة احلرة واملس   ، كما يتجلى ذلك يف حقيقة عدم        األخرى

  ).١٥؛ واملادة ١ من املادة ٢الفقرة (املاوري بشأن استخدام واستغالل هذه املوارد بشكل دائم 
راسخ يف تشريع الدولة الطرف      بشكل   أن تدرج تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        

أراضيه وأقاليمه ومياهـه      يفحقوق شعب املاوري غري القابلة للتصرف       وتنفذ كما ينبغي    
 واملـستنرية املوافقة احلرة واملـسبقة     احترام   األخرى، وكذلك    ومناطقه البحرية وموارده  

  . ختصه اتلشعب املاوري بشأن أي قرار
 لضمان حق شـعب  حتث اللجنة أيضاً الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة    و  

احلقوق، مبا يف ذلك من خالل تنفيـذ        املاوري يف جرب الضرر الناجم عن انتهاكات هذه         
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بالفوائـد  ضمان تلقي التعويض املناسب والتمتع      لوصيات إجراءات حمكمة وايتاجني، و    ت
  .لموسة النامجة عن استغالل مواردهامل

 التمتـع   مـن فيكا  ياملاوري والباس   شعيب  حرمان يساور اللجنة القلق من استمرار    و  -١٢
قافية، على الرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف،         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والث   

  ).٢ من املادة ٢الفقرة  ( يف جمال الصحة والتعليم اليت أدخلتوالتحسينات
القـضاء علـى     تدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل تعزيز جهودها الرامية إىل           

ـ    شعبا  يواجهها جوانب احلرمان اليت    التمتـع بـاحلقوق      جمـال  فيكا يف ي املاوري والباس
 وضمان أن تعـود   لعوامل اهليكلية   ل التصدياالقتصادية واالجتماعية والثقافية من خالل      

 توصي اللجنـة  و. على الفئات األشد حرماناً   بالفائدة   التدابري ذات الصلة على حنو فعال     
 حتقيـق هـذه     صدر و  املساواة كل سنة لتكريس  يف   وضع أهداف حمددة  بالدولة الطرف   

) ٢٠٠٩(٢٠حتيل اللجنة الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقـم          و.  كثب  عن األهداف
  .بشأن عدم التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التمتـع  ويساور اللجنة القلق من استمرار حرمان األشخاص ذوي اإلعاقـة مـن               -١٣
ري العديدة اليت اختذهتا الدولة     باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، على الرغم من التداب       

وتعرب اللجنة عن قلقها حتديداً إزاء عدم كفاية التدابري القائمة، التشريعية أو غـري              . الطرف
 وإزاء الصعوبات اليت يواجهها األشخاص      ،التشريعية، لتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة     

  ).٢ من املادة ٢قرة الف( اإلعاقة الذهنية يف احلصول على بعض اخلدمات الصحية وذو
تقدمي احلـوافز واختـاذ     ) أ: (تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االضطالع مبا يلي         
 النظر صراحة إىل  ) ب(اخلاصة األخرى لتعزيز توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة؛        التدابري  

ضـمان  ) ج(الترتيبات التيسريية املعقولة على أهنا شكل من أشكال التمييز؛          احلرمان من   
ن نظام الرعاية الصحية األولية جمهزاً جتهيزاً كافياً لتقدمي الرعاية لألشخاص ذوي            أن يكو 
  . الذهنيةاإلعاقة

متتع األشخاص    مدى  لرصد  الالزمة مع البيانات جب رفتوصي اللجنة الدولة الط   و  
 املعلومـات والبيانـات     قدمي وت ،باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   ذوي اإلعاقة   

وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطـرف  . قادم هذا الصدد يف التقرير الدوري ال      ة يف حصائيإلا
 علـى   ملعين مبسألة اإلعاقة  إىل اختاذ مجيع التدابري املناسبة لضمان إنشاء منصب املفوض ا         

  .مأساس دائ
 اجلنس يف الدولـة      نوع سبحب ة والرأسي ة األفقي ةاملهنيجزئة  الحظ اللجنة بقلق الت   وت  -١٤

وتالحظ . جل سد الفجوة يف األجور بني املرأة والر        حيول دون  هو ما يشكل عائقاً   الطرف، و 
وعالوة علـى ذلـك،   . يف القطاع العاماتساعاً ر ثأكاللجنة بقلق بالغ أن الفجوة يف األجور      

تنص على أنـه   اليت ،١٩٧٢يساور اللجنة القلق من أن أحكام قانون املساواة يف األجر لعام          
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املتماثلة أو  املؤهالت   من ذوي  خمتلفة للموظفني    اًأجورأرباب العمل   ن يدفع   أ غري القانوين    من
وعالوة على ذلك، تالحظ اللجنة     .  من العهد  ٧املادة  أحكام  ال ترقى إىل متطلبات     املتشاهبة،  

 ليـست  والتماس سبل االنتصاف   رصد التمييز يف األجور   يف جمال    القائمة   أن الترتيبات بقلق  
   ).٧و ٣املادتان ( كافية

  مبـدأ   بـشأن  لنـساء ل وا اتوصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة تثقيف الرج        
 احلصول على التثقيـف   إىل  لسعي  ا مواصلة من أجل تعزيز  وظيفية  الفرص  ال التساوي يف 

تقليدياً أحد اجلنسني، واختاذ    والتدريب يف جماالت أخرى غري تلك اليت كان يهيمن عليها           
 وتدعو اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل .املرأة يف سوق العملالنهوض بلتعزيز تدابري حمددة 

األجـر   على تقاضي    ياًحبيث تنص فعل  تعديل تشريعاهتا املتعلقة باملساواة يف فرص العمل        
. تطبيق أداة التقييم الوظيفي هلـذا الغـرض       إىل   و ،املتساوي عن العمل املتساوي القيمة    

 أن تتخذ، يف إطار زمـين واضـح،       على  وعالوة على ذلك، حتث اللجنة الدولة الطرف        
  . لسد الفجوة يف األجور بني اجلنسني يف القطاع العاماخلطوات الالزمة

ن تقريرها السنوي املقبل معلومات عن وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن ُتضمّ     
تنفيذ خطط االستجابة املشار إليها يف تقرير الدولة الطرف وعن التقييم الوظيفي املضطلع             

  .ه ودفوعات التسويات التعويضية املسددةب
 بشكل غري متناسب علـى      لبطالةإزاء استمرار تأثري ا   ال تزال اللجنة تشعر بالقلق      و  -١٥

  ).٦املادة (الشباب 
 املهارات تعزيزب املتعلقةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تدرج يف استراتيجيتها           
الـشباب   ول دون حصول  ـالتصدي للعقبات اليت حت    هادفة ترمي إىل   تدابري الةـوالعم

ة الطرف إىل تعليقهـا     ـة الدول ـل اللجن ـ، حتي ددـذا الص ـويف ه . على فرص العمل  
  .بشأن احلق يف العمل) ٢٠٠٥(١٨العام رقم 

من ساعات العمل القانونية    أقصى  عدد  النص على    إغفالن  أليساور اللجنة القلق    و  -١٦
 من العهـد    ٧املادة  يقّصـر يف الـوفاء بأحكام     قانون العمل     يف الصحة والسالمة     جمايل يف

ويساور اللجنـة   . عقول لساعات العمل  املتحديد  الفيما يتعلق حبماية حق العمال يف الراحة و       
أيضاً القلق إزاء التقارير اليت تفيد بعدم توصل بعض االتفاقات اجلماعية إىل حتديد سـاعات               

  ). ٧املادة ( الدولة الطرف العمل، وهو ما يتناىف مع تشريعات
 وتـدعو  .توصى اللجنة الدولة الطرف باعتماد حد أقصى قانوين لساعات العمل    

اللجنة أيضاً الدولة الطرف إىل التحقيق على وجه السرعة يف مجيع املزاعم املتعلقة بانتهاك              
  .قوانني العمل
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 إلصـالحات ل احملتمل   زي التميي  واألثر  الرجعية الطبيعةوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء        -١٧
 ضوء  ال سيما يف  و على الربملان،    ، مبا يف ذلك تلك املعروضة حالياً      عاية االجتماعية الرب املتعلقة
  ).٩املادة (  االقتصاديركودالدولة الطرف من التعايف 

 مبوجب العهد من خالل ضمان      حتث اللجنة الدولة الطرف على الوفاء بالتزاماهتا        
من  االجتماعية، مبا فيها تلك اليت هتدف إىل احلد          ملتعلقة بالرعاية  ا اإلصالحات تتكفلأن  

،  احملرومني واملهمشني  حبماية حق   على املدى الطويل،    االجتماعية عاناتاالعتماد على اإل  
وتدعو . الئق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي         ،مجاعاتأم  كانوا  أفراداً  

اليت  العمل    اختبار  يف متطلبات  لتحديد إىل إعادة النظر   على وجه ا  اللجنة الدولة الطرف    
وحبـسب  ضمان تطبيق إدارة الدخل على أساس فردي         وأيضاً إىل     حالياً جيري اعتمادها 

بشأن احلق  ) ٢٠٠٩(١٩الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم       نظر  وتوجه اللجنة   . احلاجة
 بشأن احلقـوق    ٢٠١٢مايو  /أيار ١٦يف الضمان االجتماعي، ورسالتها املفتوحة املؤرخة       

    . واألزمة االقتصادية واملاليةالقتصادية واالجتماعية والثقافيةا
فإن  ابري اليت اختذهتا الدولة الطرف،     من أنه على الرغم من التد      ويساور اللجنة القلق    -١٨

ـ  ـ مشكلة تؤثر حتديداً عثالنزاال ميما  العنف العائلي والعنف اجلنسي      اوري ـلى نـساء امل
  ).١٠املادة (

 مكافحـة العنـف     أن تكثف تدابريها الرامية إىل    بتوصي اللجنة الدولة الطرف       
تعتمد أيضاً، على سبيل األولوية، إطاراً لتنفيذ توصيات فرقة العمل املعنية           بأن  األسري و 

 تقريرها الـدوري    تضّمنوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن       . مبكافحة العنف اجلنسي  
النتائج احملققة، مبا يف ذلك تقدمي بيانات إحصائية حمدثة عن حـاالت   عن   معلومات لقادما

  .والعنف اجلنسيالعائلي العنف 
  ).١٠املادة ( على نطاق واسع يف املدارس ترهيبتفشي العنف وال بقلق وتالحظ اللجنة  -١٩

 مجع البيانات بصورة منتظمة عن العنف     ) أ: ( مبا يلي  اللجنة الدولة الطرف  توصي    
ـ اليت  مبادرات الرفاه   وعقلية   صحة الطالب ال   تأثريرصد  ) ب( يف املدارس؛    رهيبتوال  دأَب

تقيـيم فعاليـة   ) ج(؛ ترهيباحلد من حاالت العنف وال   عن   يف املدارس    مؤخراًالعمل هبا   
  .لترهيبالتدابري املتخذة، التشريعية أو غري التشريعية، يف التصدي للعنف وا

 تعـرب ملسجل يف مرافق رعاية األطفال يف الدولة الطرف، و        بقلق النقص ا   اللجنة   الحظوت  -٢٠
 األسر ذات الدخل املتوسط واملرتفع بشكل رئيسي نتفاعا ملا أفادت به التقارير من عن أسفها

  ).١٠ و٩املادتان (خطة األسر العاملة  اإلعانات املخصصة لرعاية األطفال يف إطار من
ري حمددة لزيادة عدد مرافق رعاية      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ تداب        

إمكانية أن حتصل أيضاً أشد الفئات حرماناً وهتميشاً علـى هـذه        األطفال وضمان   
  .اخلدمات
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التحديات النامجة عن الزالزل اليت وقعت مؤخراً علـى متتـع            أثرتالحظ اللجنة   و  -٢١
 مـن  ٢الفقرة ( السكن   يف األشخاص املتضررين باحلقوق الواردة يف العهد، وال سيما حقهم        

  ).١١؛ واملادة ٢املادة 
حقـوق اإلنـسان يف     يقوم على   توصي اللجنة الدولة الطرف باعتماد هنج         

 توافر السكن، والقدرة على مبسألةضمان االهتمام املناسب من مث جهود إعادة اإلعمار، و
نـة  يف هذا الصدد، حتيل اللج    و.  مساكن مؤقتة  توفري ، مبا يف ذلك   كلفته ومالءمته تحتمل  

وتـشجع  . بشأن احلق يف السكن املالئم) ١٩٩١(٤ رقم الدولة الطرف إىل تعليقها العام 
ـ    اللجنة أيضاً الدولة الطرف على انتهاز فرصة إعادة اإلعمار           ن لتطبيق التصاميم اليت متكّ

 إىل البيئة املاديـة     ،على قدم املساواة مع اآلخرين    ،   من الوصول  األشخاص ذوي اإلعاقة  
  . للجمهورتاحةمات املواملرافق واخلد

 سكن اجتماعي يف الدولة      على قائمة االنتظار للحصول  طول  الحظ اللجنة بقلق    وت  -٢٢
 سـكن ل علـى  أهلية احلصو صرحب عن أسفها لقرار الدولة الطرف     وتعرب كذلك . الطرف

 الكثري  وهو ما حيرم   ، دون سواهم  "يف أشد احلاجة إليه    "على األشخاص الذين هم    اجتماعي
  ).١١املادة  (الئق من حقهم يف السكن المن الناس
لحق يف  لتشريعاهتا وسياساهتا   هر على ضمان    سالتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل        
 احملتاجني إىل السكن االجتماعي، وال سيما أولئك        مبن فيهم مجيع  للجميع،  الالئق  السكن  

رف علـى اختـاذ     وحتث اللجنة أيضاً الدولة الط    . الذين مل يعودوا مؤهلني للحصول عليه     
وتوجه . قائمة االنتظار فيما يتعلق بالسكن االجتماعيطول التدابري املالئمة ملعاجلة مشكلة    

 . بشأن احلق يف السكن) ١٩٩١(٤الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم نظر اللجنة 
مـن   أو  الـشبكية  إمدادات امليـاه    نوعية املياه املوزعة من    أنالحظ اللجنة بقلق    وت  -٢٣
 ٢٠٠٧قانون عام  على الرغم من بدء نفاذبشكل دائم،  مضمونة مدادات غري املسجلة غري  اإل

  .)١٢ و١١املادتان  (واملتعلق بالصحة ومياه الشرب املعدل
  امليـسورة الكلفـة    احلق يف املياه  اللجنة الدولة الطرف بضمان أن يبقى       توصي    

حتيـل اللجنـة الدولـة      و. ياه، مبا يف ذلك يف سياق خصخصة توزيع امل        مكفوالًاملأمونة  و
   .بشأن احلق يف املاء) ٢٠٠٢(١٥ رقم الطرف إىل تعليقها العام

لتـصدي  معلومات عن أثر التدابري املتخـذة ل عرب اللجنة عن أسفها لعدم تلقيها   وت  -٢٤
 احلـصول علـى   يف جمال لصعوبات اليت تواجهها اجملتمعات احمللية يف املناطق الريفية والنائية          ل

  ).١٢املادة (شبكات اجملاري ات الصحية وحتسني بعض اخلدم
 معلومات عن   قادم تقريرها الدوري ال   تضّمنتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         

أثر التدابري املتخذة لضمان حصول اجملتمعات احمللية يف املناطق الريفيـة والنائيـة علـى               
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وحتيل اللجنـة   . اريخدمات الرعاية الصحية الكاملة واستفادهتا من حتسني شبكات اجمل        
  .  بشأن احلق يف املرافق الصحية٢٠١٠الدولة الطرف إىل بياهنا املعتمد يف عام 

 شـهار  حظر اإلمن أنه على الرغم من التدابري املتخذة من قبيلويساور اللجنة القلق      -٢٥
يب التبغ، فإن استهالك التبغ ال يزال واسع االنتشار، وال سيما يف صفوف أفراد شـع              املتعلق ب 

  ).١٢املادة  (فيكاياملاوري والباس
ظـاهرة  التـصدي ل   بتعزيز تدابريها الراميـة إىل       توصي اللجنة الدولة الطرف     

 وحتـسني فـرص     ،فيكايشعيب املاوري والباس  استهالك التبغ، وال سيما يف أوساط أفراد        
  .االستفادة من برامج اإلقالع عن التدخني

 التزامها حبماية احلقوق الثقافية للـشعب       مبراعاةوتوصي اللجنة الدولة الطرف       -٢٦
ي، كما وردت يف    لتوصيات الصادرة عن حمكمة وايتاجن    املاوري حينما تتصرف بناًء على ا     

 ثقافة وهوية   نيوزيلندا اليت تؤثر على   بقوانني وسياسات    صلة املت املطالباتب املتعلقالتقرير  
صون  يف املاوري    شعب حق، من بني أمور أخرى،       املطالبات وتشمل هذه . شعب املاوري 

ما لديه من أشكال التعـبري       و وتعزيز وتطوير ثقافته ولغته وتراثه الثقايف ومعارفه التقليدية       
يف هذا الصدد، حتيل اللجنة الدولة الطرف       و.  ومظاهر العلوم والثقافات   الثقايف التقليدي 
 ة الثقافيـة  احليـا  يف   املشاركة يف    حق كل فرد   بشأن) ٢٠٠٩(٢١ رقم   إىل تعليقها العام  

   .)١٥املادة (
 معلومـات   القادم تقريرها الدوري    نتضمِّوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         -٢٧

  ).١٥املادة (التوكيالويني وتعزيزها وإعماهلا عن التدابري املتخذة حلماية حقوق 
،  معلومـات  قادم تقريرها الدوري ال   تضمنوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن         -٢٨

  : بيانات إحصائية، عما يليلكمبا يف ذ
   السكان العاملني فيه؛شرائححجم االقتصاد غري الرمسي و  )أ(  
  البطالة اجلزئية وتعدد املهن؛  )ب(  
نتائج التدابري املتخذة يف جمال الصحة العقلية، مبا يف ذلـك اخلـدمات               )ج(  

  املقدمة للسجناء؛
  ؛جنابيةتدابري التثقيف فيما يتعلق بالصحة اجلنسية واإل  )د(  
  . مستوياته مجيععلىتكلفة التعليم   )ه(  

 املساعدة اإلمنائية الرمسية    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة مسامهتها يف         -٢٩
، اليت حددهتا    يف املائة من الدخل القومي اإلمجايل      ٠,٧نسبة  لتبلغ  بغية رفع هذه املساعدة     
  .األمم املتحدة كهدف
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أجل متكينـها   طرف باعتماد هذه التدابري التشريعية من       توصي اللجنة الدولة ال   و  -٣٠
  . من العهد٨من سحب حتفظها على املادة 

 الربوتوكـول   التـصديق علـى   التفكري يف    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على      -٣١
  .لعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةامللحق بااالختياري 

 يف التوقيع والتصديق على االتفاقيـة       ة الطرف على النظر   وتشجع اللجنة الدول    -٣٢
االتفاقية الدولية حلمايـة    الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، و        

مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة حقـوق             
قوق الطفل بـشأن إجـراء   األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية ح      

   .تقدمي البالغات
 مبراعاة هذه املالحظات اخلتامية يف خطة عملـها         توصي اللجنة الدولة الطرف   و  -٣٣

الوطنية القادمة حلقوق اإلنسان، وتشجعها على مواصلة العمل مع جلنة حقوق اإلنـسان             
  .يذ هذه اخلطةوكذلك مع املنظمات غري احلكومية وسائر أعضاء اجملتمع املدين لوضع وتنف

 أن تنشر هذه املالحظات اخلتامية على نطـاق         وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف      -٣٤
واسع بني مجيع شرائح اجملتمع، وال سيما يف صفوف املسؤولني احلكوميني وجهاز القضاء             
ومنظمات اجملتمع املدين، وترمجتها ونشرها قدر اإلمكان، وأن تبلغ اللجنـة يف تقريرهـا              

وتشجع أيـضاً   . قادم باخلطوات املتخذة لوضع هذه املالحظات موضع التنفيذ       الدوري ال 
ات غري احلكوميـة    ـان واملنظم ـحقوق اإلنس جلنة   إشراك   مواصلةالدولة الطرف على    

وى الوطين قبل تقدمي تقريرها ـلى املست ـوسائر أعضاء اجملتمع املدين يف عملية املناقشة ع       
  .الدوري القادم

وفقـاً  ف أن تقدم تقريرها الدوري الرابع، ُمعدَّاً         الدولة الطر  إىلوتطلب اللجنة     -٣٥
 ٢٠٠٨بالغ الـيت اعتمـدهتا اللجنـة يف عـام           املتعلقة باإل لمبادئ التوجيهية املنقحة    ل
)E/C.12/2008/2( ٢٠١٧مايو / أيار١٨، حبلول.  

       


