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الطفلحقوقلجنة 

 *لنيوزيلنداالمالحظات الختامية بشأن التقرير الدوري الخامس   

 مقدمة -أولا  
 2١38ت جنسررر  ل  (CRC/C/NZL/5) نظرر ا لجنة ررا ت لجر  لرر  لجررمس ل لوررلند ج    لن ررمل -١
، 20١6ألن ل/سررررررررررررر ر    ١6س ١5( لملع ررررررررررررر     ت 2139س CRC/C/SR.2138)لنظررررررررررررر   2١39س

 .20١6ألن ل/س ر    30لملع   ة ت  2١60سلعر ما لملالحظلا لورلن ا لجرلج ا، ت جنسر ل 
س  ّحررا لجنة ررا مير ررمل لجمسجررا لجررر ا    ل اررل لجررمس ل لوررلند س  س اررل لج رلمي ررا عنرر   ل  ررا  -2

(، لجرررررح أ لحرررررض    رررررلق أ طررررر  دلجرررررا ح ررررر   لجر ررررر  ت لجمسجرررررا CRC/C/NZL/Q/5/Add.1لملسرررررل   )
لجرر ا لج   ر  لملسرر     رم لجمسجراس  نر  أج  ر  لجريل لج  ّرل  جنحر ل    رمل ال عر  لجنة را س ع بلجر ا. 

  سلملرعم  لج رلعلا.

 تدابير المتابعة التي اتخذتها الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته -ثانياا  
  ّحا لجنة ا ميلجر مم لجيل أح   ر  لجمسجرا لجرر ا ت ترلتا ةرن را، نر  مي   رل لجر رمل   -3

عنرر  لج س  لرر ل لترر ررل ل ت  ل  ررا ح رر   لجر رر  ميارروا مي رر  ل   ررلل سلسررر الل  20١١ت عررلم 
، 20١4ل   ررررلل ت لج  ررررل  ست لملرررر ل  لمميلح ررررا، سلعر ررررل   ررررلن ا ل   ررررلل لملسرطررررع  ، ت عررررلم 

 رررملميؤ نيسسررر ا سس لسرررل  ا أرررر    رعنررر  ا ررر   لجر ررر  ن ررري لسرع ل ررر ل لجسرررلمي . س  حرررا  سلخترررل 
  لجنة ا ألطلق ميلجر مم لج  ؤ لحمل   ت ر ض نعمل س  لا ل   لل.

__________ 

 (.20١6ألن ل/س ر    30-١3لعر مهتل لجنة ا ت  س هتل لجثلجثا سلجس ع  ) *
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 دواعي القلق الرئيسية والتوصيات -ثالثاا  
  ُررريّل  لجنة رررا لجمسجرررا لجرررر ا ميررروا ا ررر  ح ررر   لجر ررر  لمل  ررر   عن  رررل ت لت  ل  رررا -4

نرتلميررررا سقرررؤ  لمينرررا جنرةد رررا، س ارررم  عنررر  أل رررا ا ررر  لجر اررر لا لجررر ل  ة ت اررري  لملالحظرررلا 
لورلن ا. س    لجنة ا أا   ج  لنر ل  لجمسجا لجر ا إىل لجر ا لا لجرلج ا لجح  ررنا لخترل   رملميؤ 

(؛ 28)لج  ر ة (؛ سل   لل لحمل سن ا ن  مي ئرا أسر لا 23علجنا: لجع ف سلمليل  سلمللل )لج   ة 
(؛ 42(؛ سأ  ررلل ل  ن ررلا أس العررلا لجاررع ب ل اررن ا )لج  رر ة 36سنسررر   لملع اررا )لج  رر ة 
  (.45(؛ س طل  ل حملث )لج   ة 44سع   ل   لل )لج   ة 

 ((6)44و 42و 4تدابير التنفيذ العامة )المواد  -ألف 
 التحفظات  

(، وتحــ  9، الفقــر  CRC/C/NZL/CO/3-4تكــرر اللةنــة تأتيــد توصــياتها الســابقة ) -5
 الدولة الطرف على القيام بما يلي:

 32( مـ  المـاد  2النظر في سحب تحفظها العام وتحفظاتها على الفقر  ) )أ( 
 ؛37والفقر  )ج( م  الماد  

 النظر في توسيع نطاق تطبيق التفاقية لتشمل إقليم توتيالو. )ب( 

 التشريعات  
(، وتحــــ  11، الفقــــر  CRC/C/NZL/CO/3-4بتوصــــيتها الســــابقة )تُــــذتلر اللةنــــة  -6

الدولـة الطـرف علـى تفالـة امتثـاي تشـريعاتها المحليـة المتعلقـة باتففـاي لالتفاقيـة. وتوصــي 
اللةنة بأن تنظر الدولة الطرف في اعتماد قانون شامل بشـأن الطفـل يمتثـل لةميـع أحكـام 

فــي كلــت التعــديالت اتايــر  والمقــرر   التفاقيــة، وتنــم  تماشــي أي تشــريع اديــد، بمــا
 ( مع أحكام التفاقية ومبادئها.1989لقانون اتففاي والشباب وأسرهم )

 الشاملتان والستراتيةية السياسة  
(، وتوصـي 15، الفقـر  CRC/C/NZL/CO/3-4تشير اللةنة إلى توصـيتها السـابقة ) -٧

 الدولَة الطرف بما يلي:
اد سياســـــة واســـــتراتيةية شـــــاملتي  لتنفيـــــذ التفاقيـــــة وبروتوتوليهـــــا اعتمـــــ )أ( 

الاتيــاريي  اتولــي . وينبضــي ويــع السياســة والســتراتيةية بالتعــاون مــع هي ــات القطــاعي  
العــام والخــام المعنيــة بتعويــو حقــوق الطفــل وحمايتهــا، بالتشــاور مــع اتففــاي، وبالســتناد 

أن تشــمل هــذس السياســة اميــع اتففــاي فــي  إلــى نهــو يقــوم علــى حقــوق الطفــل. وينبضــي
الدولــة الطــرف واميــع المةــالت التــي تتناولهــا التفاقيــة؛ وينبضــي أن تُــدَعم بمــا يكفــي مــ  
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الموارد البشرية والتقنية والماليـة؛ وتتنـم  اعتمـادات وايـحة وتافيـة فـي الميوانيـة وُيحـد د 
 لها إفار زمني؛ وُتدمو فيها آليات المتابعة والرصد؛

النظـــر فـــي تضييـــر اســـم الـــوزار  المقترحـــة للعنايـــة باتففـــاي المستنـــعفي ،  )ب( 
 وتفادي تصنيف اتففاي، في القواني  والسياسات، تن كلت قد يؤدي إلى الوصم؛

إتمــاي وتنفيــذ تقيــيم اتثــر علــى الطفــل: المبــادأ التوايهيــة بشــأن أفنــل  )ج( 
 أثناء تخصيص الموارد العامة.الممارسات، واعل استخدامه إلوامياا، بما في كلت 

 التنسيق  
تنوس اللةنة بتعيي  نواب الرؤساء التنفيذيي  لمةلـس القطـاا الاتمـاعي لاليـطالا  -8

بدور اآلليـة المعنيـة بتنسـيق تنفيـذ التفاقيـة والتعـاون مـع فريـق رصـد التفاقيـة، ولكنهـا توصـي 
والتقنيـة والماليـة الالزمـة لكـي تـؤدي الدولة الطـرف بـأن تنـم  توويـد اآلليـة بـالموارد البشـرية 

عملها بفعالية، وتخويلهـا سـلطة تافيـة لتنسـيق اميـع اتنشـطة المتصـلة بتنفيـذ التفاقيـة علـى 
 مستوى شامل لعد  قطاعات وعلى المستويات الوفني واإلقليمي والمحلي.

 تخصيص الموارد  
الميونـة العامـة مـ  ( بشـأن عمليـة 2016)19تشير اللةنة إلى تعليقهـا العـام رقـم  -9

ــذت ر بتوصــيتها الســابقة )4إعمــاي حقــوق الطفــل )المــاد  أاــل  ، CRC/C/NZL/CO/3-4(، وُت
 وتح  الدولَة الطرف على القيام بما يلي: (،17الفقر  

اعتماد نهو قائم على حقوق الطفل في ويع ميوانية الدولة، بتنفيـذ نظـام  )أ( 
 أينـاا  الطـرف الدولـة تسـتخدم أن وينبضـيفـاي. للتتبع يشمل اميـع النفقـات المتصـلة باتف

ــــة تتنــــاوي لألثــــر تقييمــــات إلاــــراء هــــذا التتبــــع نظــــام  بهــــا تخــــدم أن يمكــــ  التــــي الكيفي
عات مصـال  الطفـل الفنـلى، مـع يـمان قيـار اآلثـار القطا م  قطاا أي في الستثمارات

 المختلفة لهذس الستثمارات على البنات والبني ؛
ميونة شفافة وتشارتية بواسطة حوار علني، يشمل اتففاي، وتفالة يمان  )ب( 

 مساءلة السلطات على الواه المطلوب.

 امع البيانات  
( بشأن تدابير 2003)5توصي اللةنة الدولة الطرف، في يوء تعليقها العام رقم  -١0

 التنفيذ العامة، بالقيام بما يلي:
ظـــام للمعلومـــات المتعلقـــة بةميـــع إنشـــاء آليـــة شـــاملة لةمـــع البيانـــات ون )أ( 

مةــالت التفاقيـــة. وينبضــي أن تكـــون البيانـــات مصــنفة بحســـب الســ  والةـــنس واإلعاقـــة 
القتصــادية لتيســير  - والموقــع الةضرافــي واتصــل اإلثنــي والةنســية والخلفيــة الاتماعيــة
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ودعي  تحليــل حالــة اميــع اتففــاي، ول ســيما أففــاي المــاوري والباســيفيكا، واتففــاي المــ
فـــي مؤسســـات الرعايـــة، واتففـــاي كوي اإلعاقـــة، واتففـــاي الفقـــراء، واتففـــاي الالا ـــي  

 وملتمسي اللةوء والمهااري ، واتففاي في حالت النعف اتارى؛
يمان تبادي البيانات والمؤشرات فيما بي  الوزارات المعنية واستخدامها  )ب( 

 والمشاريع بهدف التنفيذ الفعاي لالتفاقية؛لصياغة ورصد وتقييم السياسات والبرامو 
مراعــا  اإلفــار المفــاهيمي والمنهةــي المعــرو  فــي تقريــر مفويــية اتمــم  )ج( 

ـــل للقيـــار  المتحـــد  الســـامية لحقـــوق اإلنســـان المعنـــون نمؤشـــرات حقـــوق اإلنســـان: دلي
 في تحديد المعلومات اإلحصائية وامعها ونشرها. (١)والتنفيذن

 المستقل الرصد  
( بشـأن دور 2002)2توصي اللةنة الدولة الطـرف، فـي يـوء تعليقهـا العـام رقـم  -١١

المؤسسات الوفنية المستقلة لحقـوق اإلنسـان فـي حمايـة وتعويـو حقـوق الطفـل، بـأن تقـوم 
 بما يلي:
التأتد م  أن للمفو  المعني باتففاي الموارد البشرية والتقنيـة والماليـة  )أ( 

ورصــد تطبيــق التفاقيــة وبروتوتوليهــا الاتيــاريي ، والنهــو  بوليتــه باعتبــارس  الكافيــة لتعويــو
آليـــة وقائيـــة وفنيـــة فيمـــا يتعلـــق باتففـــاي وفقـــاا للبروتوتـــوي الاتيـــاري لتفاقيـــة مناهنـــة 
التعــذيب وغيــرس مــ  يــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة؛ وتلقــي 

 قيق فيها ومعالةتها؛شكاوى اتففاي والتح
النظر في المنـي فـي تعويـو اسـتقالي مكتـب المفـو  المعنـي باتففـاي،  )ب( 

 بما في كلت أثناء توفير ميوانيته.

 والتدريب والتوعية النشر  
(، 21و 19، الفقرتـان CRC/C/NZL/CO/3-4تشير اللةنة إلى توصـيتها السـابقة ) -١2

 وتوصي الدولَة الطرف بما يلي:
تعويــو برامةهــا وحمالتهــا المحــدود  حاليــاا فيمــا يتعلــق بالتوعيــة والنهـــو   )أ( 

بأنشطة النشر، بإاراءات تشمل زياد  التمويـل المخصـص للتوعيـة لمكتـب المفـو  المعنـي 
باتففاي، قصد تفالة تعريف عامة النار بأحكام التفاقيـة بمـا يشـمل اآلبـاء ومقـد مي الرعايـة 

ي  مـــع الشـــباب وغيـــرهم مـــ  أصـــحاب الاتصـــام الـــذي  يعملـــون مـــع والمدر ســـي  والعـــامل
 ؛ اتففاي، واتففاَي أنفسهم

__________ 

  .www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf نرلح ت لج لميط لجرليل: (١)

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Human_rights_indicators_en.pdf
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مواصلة تعويو التدريب المنهةي علـى المسـؤوليات المنبثقـة مـ  التفاقيـة  )ب( 
لةميــع الف ـــات المهنيـــة العاملـــة مـــ  أاـــل اتففــاي ومعهـــم، بمـــا يشـــمل اميـــع المـــو في  

در ســـي ، والمــو في  الصـــحيي ، والمرشـــدي  الاتمـــاعيي ، المكلفــي  بإنفـــاك القـــانون، والم
والعــاملي  فــي مؤسســات رعايــة اتففــاي، ومــو في القطــاا الحكــومي، ومــو في الســلطات 

 المحلية.

 تةاريةال اتعماي وقطاا الطفل حقوق  
(، وتوصـي 23، الفقـر  CRC/C/NZL/CO/3-4تشير اللةنة إلى توصـيتها السـابقة ) -١3

( بخصوم التوامات الـدوي بشـأن 2013)16رف، في يوء تعليقها العام رقم الدولَة الط
 أثر قطاا اتعماي التةارية على حقوق الطفل، بالقيام بما يلي:

ويع وتنفيذ لوائ  تنم  امتثاي قطاا اتعماي التةارية للمعـايير الدوليـة  )أ( 
يرهـا مـ  المعـايير، ول سـيما فيمـا والوفنية في مةـالت حقـوق اإلنسـان والعمـل والبي ـة وغ

 يتعلق بحقوق الطفل؛
تفالـــة امتثـــاي مؤسســـات القطـــاا الخـــام تحكـــام التفاقيـــة فـــي تـــوفير  )ب( 

 الخدمات اتساسية المتصلة باتففاي؛
ــاي معاهــد  شــراتة التةــار  والســتثمار عبــر المحــي  الهــادأ  )ج(  يــمان امتث

يها على إاـراء مشـاورات مـع المةتمـع المـدني تحكام التفاقية، والعمل قبل التصديق عل
 واتففاي لكفالة إيالء العتبار الوااب لمصال  الطفل الفنلى؛

اعتمــــاد معــــايير المســــؤولية الاتماعيــــة للشــــرتات، بمــــا فــــي كلــــت العنايــــة  ) ( 
الواابة في مراعا  حقوق الطفل، فيما يتعلق باتنشطة الداالية والخارايـة للشـرتات وغيرهـا 

يتســق مــع  سســات اتعمــاي التةاريــة النيوزيلنديــة الخايــعة لوليــة الدولــة الطــرف، بمــامــ  مؤ 
 أمور منها المبادأ التوايهية بشأن اتعماي التةارية وحقوق اإلنسان.

 (1تعريف الطفل )الماد   -باء 
ـــــدابير الالزمـــــة لمعالةـــــة  -١4 ـــــة الطـــــرف اميـــــع الت ـــــأن تتخـــــذ الدول ـــــة ب توصـــــي اللةن

يعات الوفنيـــة المتعلقـــة بتعريـــف الطفـــل، بطـــرق منهـــا تحديـــد الســـ  فـــي التشـــر  التناقنـــات
عامـــاا للفتيـــات والفتيـــان وتوســـيع نطـــاق قـــانون اتففـــاي والشـــباب  18 اتدنـــى للـــوواج فـــي

 ليشمل اميع اتشخام دون س  الثامنة عشر . 1989 وأسرهم لعام
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 (12و 6و 3و 2المبادأ العامة )المواد  -ايم 
 عدم التمييو  

(، وتوصـي 25، الفقـر  CRC/C/NZL/CO/3-4اللةنة إلى توصـيتها السـابقة ) تشير -١5
الدولَة الطرف بنمان الحماية الكاملة م  التمييو القائم على أي أسار، بإاراءات تشمل 

 ما يلي:
اتخاك تدابير عاالة للتصدي تواه التفاوت في حصـوي أففـاي المـاوري  )أ( 

 دمات الصحية والحد اتدنى م  مستوى المعيشة؛والباسيفيكا وأسرهم على التعليم والخ
تعويو تـدابيرها لمكافحـة المواقـف السـلبية لـدى عامـة النـار، وغيـر كلـت  )ب( 

مـ  اتنشـطة الوقائيـة للتصـدي للتمييـو، واتخـاك إاـراءات إيةابيـة، عنـد القتنـاء، لصـال  
، واتففـاي المنتمـي  إلـى أقليـات اتففاي المستنـعفي ، مثـل أففـاي المـاوري والباسـيفيكا

ــي ، واتففــاي المهــااري ، واتففــاي كوي اإلعاقــة، واتففــاي مــ   إثنيــة، واتففــاي الالا 
المثليــات والمثليــي  ومودواــي الميــل الةنســي ومضــايري الهويــة الةنســانية وحــاملي صــفات 

 الةنسي ، واتففاي الذي يعيشون مع أشخام م  هذس الف ات؛
ع التدابير الالزمة لنـمان التصـدي بفعاليـة لةميـع حـالت التمييـو اتخاك امي )ج( 

 يد اتففاي، بما في كلت فر  عقوبات تأديبية أو إدارية أو انائية عند النرور .

 مصال  الطفل الفنلى  
( المتعلق بحـق الطفـل فـي 2013)14توصي اللةنة، في يوء تعليقها العام رقم  -١6

الفنلى، بأن تُعـدلي الدولـة الطـرف قـانون تسـوية المنازعـات  إيالء العتبار اتوي لمصالحه
ليتنـــم  شـــرفاا صـــريحاا يقتنـــي المتثـــاي لـــذلت اللتـــوام. وتوصـــي  2013اتســـرية لعـــام 

اللةنــة الدولـــة الطـــرف بتعويــو اهودهـــا الراميـــة إلــى يـــمان إدراج هـــذا الحــق علـــى النحـــو 
لقــرارات التشــريعية واإلداريــة المناســب وتفســيرس وتطبيقــه باتســاق فــي اميــع اإلاــراءات وا

والقنائية، ول سيما فيما يتعلق بقانون اتسر ، وتشـريعات النـمان الاتمـاعي، واتففـاي 
المودعي  في مؤسسات الرعاية )وبخاصة أففاي المـاوري(، واتحكـام المتعلقـة بالوالـدي ، 

ــة الدولــة الطــرف علــى ويــع إاــرا ءات وفــي عمليــة تحديــد ويــع اللةــوء. وتشــةع اللةن
ومعايير لتقديم إرشادات لةميع المو في  المعنيي  لتحديد مصال  الطفل الفنلى في تل 

 مةاي م  أال إعطائها اتهمية الواابة تاعتبار كي أولوية.

 والنماء والبقاء الحيا  في الحق  
توصــي اللةنــة بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف اميــع التــدابير الالزمــة لحمايــة اتففــاي  -١٧
 اإلصابات المتعم د ، والوقاية م  اتسباب الةذرية لنتحار الشباب وتحديـدها ومعالةتهـا، م 

 مع إيالء اهتمام اام تففاي الماوري.
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 الطفل آراء احترام  
(، وتوصـي 27، الفقـر  CRC/C/NZL/CO/3-4تشير اللةنة إلى توصـيتها السـابقة ) -١8

( بشـأن حـق الطفـل فـي السـتماا 2009)12قهـا العـام رقـم الدولَة الطرف، في يوء تعلي
 إليه، بالقيام بما يلي:

تعـــــديل تشـــــريعاتها، بمـــــا فـــــي كلـــــت قـــــانون تســـــوية المنازعـــــات اتســـــرية  )أ( 
 ، لنمان حق الطفل في الستماا إليه في القنايا التي تعنيه؛2013 لعام

رسـم السياسـات إعداد مةموعات أدوات إلاراء المشـاورات العامـة حـوي  )ب( 
الوفنية لتوحيد هذس المشاورات بحي  تكون شـاملة وتنطـوي علـى مشـارتة الةميـع، بمـا فـي 

 كلت التشاور مع اتففاي حوي المسائل التي تعنيهم.

 (17-13و 8و 7الحقوق والحريات المدنية )المواد  -داي 
 الهوية في الحق  

الطــرف مــ  أاــل الحفــاي علــى هويــة تعــرب اللةنــة عــ  تقــديرها لةهــود الدولــة  -١9
المـــاوري، بطـــرق تشـــمل تعويـــو اللضـــة وبـــ  بـــرامو تلفويونيـــة، غيـــر أنهـــا قلقـــة مـــ  أن تلـــت 

 الةهود ل تواي غير تافية، وتوصي الدولَة الطرف بالقيام بما يلي:
تكثيــــف الةهــــود الراميــــة إلــــى تعويــــو وتشــــةيع لضــــة المــــاوري وثقــــافتهم  )أ( 

 اد  معدلت اللتحاق بفصوي لضة الماوري؛وتاريخهم في التعليم، وزي
يمان حصوي أففـاي المـاوري الـذي  تبنـاهم آبـاء مـ  غيـر المـاوري علـى  )ب( 

 معلومات ع  هويتهم الثقافية؛
تفالة عمل اميع الوتالت الحكومية المعنية بويع التشـريعات والسياسـات  )ج( 

المـــاوري الثقافيـــة وأهميـــة اتســـر التـــي تـــؤثر فـــي اتففـــاي علـــى مراعـــا  البعـــد الةمـــاعي لهويـــة 
 لهوية أففاي الماوري. (whanau) )الواناوو(الممتد  

 الحق في الخصوصية  
تالحــا اللةنــة إبــرام التفــاق المعتمــد بشــأن تبــادي المعلومــات مــ  أاــل تحســي   -20

، واعتـوام الدولـة الطـرف اسـتخدام 2015الخدمات العامة لألففاي المستنعفي  في عام 
التنبــؤ بالمخــافر فــي نظــام حمايــة الطفــل، وتوصــي بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف اميــع نمــاكج 

 التدابير الالزمة لتوفير الحماية الكاملة لحق الطفل في الخصوصية، بطرق تشمل ما يلي:
الحرم على أن يتنم  أي تشريع يتي  امع المعلومات الشخصية عـ   )أ( 

 حاا يقتني مراعا  مصال  الطفل الفنلى؛اتففاي وأسرهم وتخوينها وتبادلها شرفاا صري
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الحـرم علــى أن يراعــي إفــار الخصوصــية وحقــوق اإلنســان واتاالقيــات  )ب( 
ــا   الــذي يــنظم نمــاكج التنبــؤ بالمخــافر اآلثــار التمييويــة المحتملــة لهــذس الممارســة، وأن يُت

 لعامة النار، ويشار إليه في اميع التشريعات كات الصلة؛
إاــراء تقيــيم ل ثــار المترتبــة فــي حقــوق الطفــل مــ  اــراء تنفيــذ عمليــات  )ج( 

المراقبــة تغــرا  إنفــاك القــانون وامــع المعلومــات الســتخبارية، مــع إيــالء اهتمــام اــام 
 للقناء على الممارسات التي يمك  أن تنطوي على تمييو أساسه النتماء اإلثني.

 المناسبة المعلومات على الحصوي  
ترحب اللةنة بالةهود التي تبذلها الدولة الطـرف لتحسـي  الوصـوي إلـى اإلنترنـ   -2١

في المدارر وتطوير التشريعات والموارد م  أال سالمة اتففـاي علـى اإلنترنـ ، بمـا فـي 
، ومةموعـة أدوات السـالمة الشـبكية 2015كلت قانون التصـالت الرقميـة النـار  لعـام 

 وتوصي اللةنة الدولة الطرف بما يلي:(، NetSafe Kitللمدارر )
توســـيع نطـــاق وصـــوي اتففـــاي الـــذي  يعيشـــون فـــي المنـــافق الريفيـــة إلـــى  )أ( 

 اإلنترن  وحصولهم على المعلومات؛
عامـاا  17عامـاا و 14يمان حصوي اتففاي الـذي  تتـراو  أعمـارهم بـي   )ب( 

ها هي ــة معــايير البــ  ول يشــملهم تعريــف نالطفــلن، بمواــب مدونــة التلفويــون التــي ويــعت
ومدونــة هي ــة معــايير اإلعــالن بشــأن اإلعالنــات الخاصــة باتففــاي، علــى حمايــة تافيــة مــ  

 المعلومات والمواد التي تنر بسالمتهم.

 (39)أ( و37و 34( و2)28( و3)24و 19العنف يد اتففاي )المواد  -هاء 
 واإلهماي واإليذاء العنف  

  لملرعرررم ة لجرررح   ررري ل لجمسجرررا لجرررر ا جنر رررمل ملررريل  ل   رررلل   حرررا لجنة رررا ميرررل     -22
 سإلل م، سج   ل ت  دلل  اع  مي ن  ميلجغ إ ل  نل لني:

حرر ل ث لجع ررف لجررح   رر  أا   رر  إىل حررم لجرعرريلا أس لملعلننررا لج لسرر ا أس  )أ( 
خملم لج  ررر   لجالإنسرررلن ا أس لمل   رررا جيف  رررلل ت نيسسرررلا لج عللرررا لد  ن رررا،  رررل ت  جررر  لسرررر

 سسنا لد لا ت ش   لج عللا لآلن ا؛
لج ررررع ميلا لجررررح ل لج  ررررل ل   ررررلل  ررررحللل لملرررريل  سلملررررلل ت نيسسررررلا  )ب( 

لج عللا لد  ن ا ت لجر لس سر   لتنر رلا،  رل ت  جر   نرا نعر  ر م ميتج رلا   رمل لجار لس  
 ا ع  حلتا لمليل ؛سعمم ل للا لجمعم لمل مم إىل ل   لل لجطحللل لجيل  لُ ن   

لسرررر  ل  لنرارررل  لملررريل  ل سرررمل سلج  سررري سلملرررلل، ست سررر  ل ت اررر  ا  )ج( 
أ  رررلل لملرررلس ل سلج لسررر    ل سل   رررلل  سل لمعل رررا، سعرررمم سجررر   لسررررتل  ة ا شرررلننا مل ل حرررا 

 لمليل  سلمللل  طم ا   ل   لل ت ا   ل سسلط؛
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ننا ع  إليل  ل   لل ت ا   ل سسلط،  ل ت لسر  ل  عمم   ل   مي لنلا شل ) ( 
  ج  ل س  سلململ س سنيسسلا لج عللا؛

عمم ل للا لجرملميؤ لملرخية جر   م ررا ل   لل لملسرطع   سمي نرلن  لجررمر   )ا( 
 مل   لجع ف سلج ظلم لج  ين جإلنيل  ن  أج  محللا لجر   ت ن ل حا إليل  ل   لل سإلل م؛

 للا لمل ل   لملرلحا جنخمنلا ل سج ا، نث  ل    ا لملع  ا ميل   لل.عمم ل  )س( 
( بشأن حق الطفل في التحرر م  2011)13تشير اللةنة إلى تعليقها العام رقم  -23

م  أهداف التنمية المستدامة بشأن  2-16اميع أشكاي العنف، وتحي  علماا بالمقصد 
لتةــار بهــم وتعــذيبهم وســائر أشــكاي العنــف إنهــاء إســاء  معاملــة اتففــاي واســتضاللهم وا

(، وتحـ  35، الفقـر  CRC/C/NZL/CO/3-4السـابقة ) االمرتكب يدهم، وتذت ر بتوصـيته
 الدولَة الطرف على القيام بما يلي:

اتخــاك تــدابير فوريــة للقنــاء علــى اســتخدام العنــف وإيــذاء اتففــاي فــي  )أ( 
التقييــد والحتةــاز، ويــمان حصــوي مؤسســات الرعايــة الحكوميــة، بنــروب شــتى تشــمل 

اميــع المهنيــي  والمــو في  العــاملي  مــع اتففــاي ومــ  أالهــم علــى مــا يلــوم مــ  التــدريب 
 واإلشراف وانوعهم لإلاراءات النرورية للتحري ع  الفيتهم؛

التحقيــق فــوراا فــي حــوادض العنــف يــد اتففــاي وإيــذائهم فــي مؤسســات  )ب( 
تبه فـيهم، ومعاقبـة الةنـا  علـى النحـو الوااـب، ويـمان الرعاية الحكوميـة، ومالحقـة المشـ

وصــوي اتففــاي النــحايا إلــى قنــوات اإلبــالط المالئمــة لألففــاي، واســتفادتهم مــ  إعــاد  
 بما فيها ادمات الصحة العقلية؛ ية،التأهيل البدني والنفسي والخدمات الصح

ل اميـع ويع استراتيةية شاملة لمكافحـة إيـذاء اتففـاي وإهمـالهم تشـم )ج( 
اتففاي في اميع اتوساط، مع إيالء اهتمام اام تففاي الماوري واتففاي المتحدري  

 م  اور المحي  الهادأ واتففاي كوي اإلعاقة؛
إنشــاء قاعــد  بيانــات وفنيــة بشــأن اميــع حــالت العنــف يــد اتففـــاي  ) ( 

العنـف وأسـبابه  داال اتسر والمدارر ومؤسسات الرعاية، وإاراء تقييم شامل لنطاق هذا
 وفبيعته؛
إاراء رصد وتحليل منتظمي  لفعالية اطة اتففاي المستنعفي  وبرنـامو  )ا( 

التـــدال لمنـــع العنـــف والنظـــام الـــوفني لإلنـــذار مـــ  أاـــل حمايـــة الطفـــل وغيـــر كلـــت مـــ  
 سياسات وبرامو مكافحة إيذاء اتففاي وإهمالهم؛

والماليــة لألفرقــة المعنيــة  تخصــيص مــا يكفــي مــ  المــوارد البشــرية والتقنيــة )س( 
باتففــاي وغيرهــا مــ  الخــدمات اتوليــة مــ  أاــل معالةــة وافيــة لحــالت إيــذاء اتففــاي 

 المبلغ عنها؛
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مواصلة تعويو برامو التوعية والتثقيف، بما في كلت تنظـيم حمـالت لمنـع  ) ( 
ي ومكافحـــة إيـــذاء اتففـــاي، بمشـــارتة هـــؤلء، مـــع إيـــالء اهتمـــام اـــام تففـــاي المـــاور 
 واتففاي المتحدري  م  الشعوب اتصلية لةور المحي  الهادأ واتففاي كوي اإلعاقة.

 الستضالي والعتداء الةنسيان  
ترحب اللةنة بويـع سـةل لمرتكبـي الةـرائم الةنسـية يـد اتففـاي، وتشـير إلـى  -24

 2-5(، وتواه النتبـاس إلـى المقصـد 52، الفقر  CRC/C/NZL/CO/3-4توصيتها السابقة )
م  أهداف التنمية المستدامة بشأن القناء على اميع أشـكاي العنـف يـد اميـع النسـاء 

بما في كلت العنـف الةنسـي وغيـر كلـت مـ  أنـواا  ،والفتيات في المةالي  العام والخام
 الستضالي، وتوصي الدولَة الطرف بالقيام بما يلي:

علـــى اتففـــاي  تكثيــف اهودهـــا الراميـــة إلـــى مكافحــة العتـــداء الةنســـي )أ( 
وويــع آليــات وإاــراءات ومبــادأ توايهيــة لنــمان إلواميــة اإلبــالط عــ  حــالت العتــداء 

 الةنسي على اتففاي، مع إيالء اهتمام اام لألصل اإلثني ونوا الةنس واإلعاقة؛
ويع نظام بيانات شامل ع  حوادض العتداء الةنسي على اتففاي في  )ب( 

ل اتســر  وفــي المــدارر وفــي مؤسســات الرعايــة، مــ  اميــع اتوســاط، بمــا فــي كلــت دااــ
 أال تقديم استةابة مؤسسية مناسبة؛

تنفيــــذ أنشــــطة التوعيــــة لمنــــع العتــــداء الةنســــي، بمــــا فــــي كلــــت ســــفا   )ج( 
المحــارم، ومكافحــة وصــم يــحايا هــذا العتــداء ويــمان واــود قنــوات فعالــة لإلبــالط عــ  

 اوي وتالئم اتففاي.هذس النتهاتات تراعي السرية وتكون في المتن

 الممارسات النار   
 توصي اللةنة الدولة الطرف بما يلي: -25

إفـــالق حمـــالت وبـــرامو للتوعيـــة تســـتهدف اتســـر والســـلطات المحليـــة  )أ( 
ــار النــار  للــوواج المبكــر علــى  والوعمــاء الــدينيي  والقنــا  والمــدعي  العــامي ، بشــأن اآلث

 ، ول سيما الفتيات؛صحة اتففاي البدنية والعقلية ورفاههم
ويــع وتنفيــذ بروتوتــوي للرعايــة الصــحية قــائم علــى حقــوق الطفــل لفائــد   )ب( 

اتففاي م  حاملي صفات الةنسي ، لتحديد اإلاراءات والخطوات التي يةب أن تتبعها 
اتفرقة الصـحية، وتفالـة عـدم إانـاا أي شـخص لعـالج فبـي أو اراحـي ل لـووم لـه أثنـاء 

فـي السـالمة الةسـدية والسـتقالي الـذاتي  طفـلالطفولة، ويمان حق المرحلة الرياعة أو 
وتقريـــر المصـــير، وتقـــديم المشـــور  والـــدعم المناســـبي  لألســـر التـــي تنـــم أففـــالا يحملـــون 

 صفات الةنسي ؛
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التحقيق فوراا في حالت العالج الةراحي أو غيرس م  العالاات الطبيـة التـي  )ج( 
الةنسي  دون مـوافقتهم المسـتنير ، واعتمـاد أحكـام قانونيـة يخنع لها أففاي حاملون لصفات 

 إلتاحة سبل ابر النرر لنحايا هذا العالج، بما في كلت التعويض المناسب؛
تثقيف وتدريب المو في  الطبيي  والنفسانيي  في مةاي التنوا الةنسي،  ) ( 

وغيرها مـ  التـداالت  البيولواي والبدني، وبشأن النتائو المترتبة على العمليات الةراحية
 الطبية غير النرورية لألففاي الحاملي  لصفات الةنسي ؛

توسيع نطاق الحصوي مةاناا على العمليـات الةراحيـة والعالاـات الطبيـة  )ا( 
المرتبطــة بحمــل صــفات الةنســي  ليشــمل اتففــاي مــ  هــذس الف ــة ممــ  تتــراو  أعمــارهم 

 عاماا. 18عاماا و 16 بي 

 21و 20( و2( و)1)18و 11-9و 5ية والرعاية البديلة )المواد البي ة اتسر  -واو 
 ((4)27و 25و
 اتسرية البي ة  

ــة إلــى توصــيتها الســابقة ) -26 (، وتوصــي 32، الفقــر  CRC/C/NZL/CO/3-4تشــير اللةن
الدولـَة الطــرف بتكثيـف اهودهــا لتقـديم المســاعد  المناسـبة إلــى اآلبـاء واتوصــياء القــانونيي  

ايــطالعهم بمســؤولياتهم المتعلقــة بتربيــة الطفــل، والســتةابة الفوريــة لهــم علــى الصــعيد فــي 
إتاحة الخدمات ل باء الذي  يحتااون إلى المشور  فـي تربيـة الطفـل،  تالمحلي، بما في كل

وادمات معالةة اإلدمان على الكحوي أو المشاتل الناامـة عـ  تعـافي المخـدرات، فنـالا 
مناسبة ثقافياا للسـكان المـاوري ومـ  الشـعوب اتصـلية لةـور المحـي  ع  إتاحة الخدمات ال

 الهادأ لتمكينهم م  أداء دور اتبو .

 اتسرية البي ة م  المحرومون اتففاي  
 20١5  حرررا لجنة رررا مير  لررر ل لمل ررر ا لملعرررين ميل   رررلل عررر  حلجرررا لج عللرررا ت عرررلني  -2٧
أس ررلا ل   ررلل سلجارر لب سل سرر ة، سميررلجردلم لجمسجررا  ، سمير  لرر    لرر  لورر ل  عرر   ررمل 20١6س

 لجر ا ميلج   عن  لجر ا لا لج ل  ة ت اي  لجر ل ل . قؤ أا لجنة ا  اع  مي ن  ميلجغ إ ل  نل لني:
أسجررر  لج  ررر   ت نظرررلم لج عللرررا ت لجمسجرررا لجرررر ا،  رررل ت  جررر  عرررمم ن لعرررلة  )أ( 

ل لا لجررح  ع  رر  ن لشرر ة؛ سل  ررلا عرر  ل لررد عنرر     ررل لرعنرر  ميررلج    -ن ررلا لجر رر  لج طررن  س  ل رر  
ل   ررلل ل ر  رر  لج  رر ا، يررل لرري ل إىل  طررل ب لمل ل سررلا  ررل  ل   ررلل، ست سرر  ل أ  ررلل 

  سل لمعل ا؛ للمللس ل سل   ل
لجرر  ا لملسررر   ت لج ررم لا لجث ل  ررا ت نظررلم لج عللررا لد رر ني،  قررم ل  رر    )ب( 

ة، ل نرر  لجررريل لررري    رررو ؤلق قررؤ نر لسرررا ت أسررر  سأ  رررلل لملرررلس ل، لجررح ميُررريجض ت لآلسنرررا ل ررررؤ 
 لجيل  لا ن ا ألث  ن  ن ف ل   لل ت نيسسلا لج عللا لد  ن ا؛
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عررمم ل للررا لملرر ل   لملخ  ررا جإللررملا ت نيسسررلا لج عللررا،  ررل ت  جرر   نررا  )ج( 
ج عللرررا ألطرررلق، يرررل لعررر   لمشررر لا عنررر  لدرررلتا س رررم لا لجعرررلنن  ت ترررلل لج عللرررا سن رررمني ل

 رر ف   م، سلجع  ررلا لجررح ل لج  ررل ن ررمن  لج عللررا لجررمل   ا ت لد رر ل عنرر  لج اررللا لولاررا، 
 سن لق ت   ل  لجر   سلرعل ا ن  ن لد  لج طن ؛   ل ن  لجيل  م لي 

عمم ل للا لج  لنرلا عر  لج ررل   لولارا ميل   رلل، ت ترلتا  ار   لجرعنر م  ) ( 
 ج  ل ، ع منل ل  ن ا ت نيسسلا لج عللا سميعم ن ل  هتل؛سلج حا سل
لعرررردلم لجمسجرررا لجرررر ا لتسررررعلنا  يسسرررلا رلارررا ت   رررمل ميعرررض ررررمنلا  )ار( 

 لج عللا ت ق لب أ   لملسل جا لمل لس ا.
تلف  اللةنة انتباس الدولة الطرف إلى المبـادأ التوايهيـة للرعايـة البديلـة لألففـاي  -28

 ( وتحثها على ما يلي:64/142الةمعية العامة )مرفق قرار 
الحــرم، لــدى إصــال  نظــام الرعايــة، علــى يــمان مراعــا  مصــال  الطفــل  )أ( 

الفنلى على سبيل اتولوية في تل حالـة، والسـتماا إلـى الطفـل فـي اميـع المسـائل التـي 
ــنهو يرتــو علــى الطفــل فــي نظــام الرعايــة  ــه؛ تعنيــه؛ وتفالــة التوصــل إلــى فهــم مشــترع ل برمت

فـي النتـائو الخاصـة باتففـاي، مـع إيـالء  تأثيرهـاوإاراء رصد منتظم لتنفيـذ اإلصـالحات ول
 اهتمام اام تففاي الماوري واتففاي كوي اإلعاقة؛

تعويـــو اهودهـــا الراميـــة إلـــى تحســـي  القـــدرات الثقافيـــة فـــي نظـــام الرعايـــة  )ب( 
( hapū) الهــابو)اتســر الممتــد (، و الوانــاوووالحمايــة، وعملهــا مــع مةتمعــات المــاوري، و

)اماعــات قبليــة(، بطــرق تشــمل تنفيــذ التوصــيات  (iwi) اإليــوي)تةمعــات قبليــة فرعيــة( و
، بضيـة (2)المعنـون نحالـة الرعايـةن 2015لعـام  اتففـايالوارد  في تقريـر المفـو  المعنـي ب

 ية؛معالةة مسألة تثر  أففاي الماوري المودعي  في مؤسسات الرعاية الحكوم
تخصيص ما يكفـي مـ  المـوارد البشـرية والتقنيـة والماليـة لخـدمات الرعايـة،  )ج( 

ســـيما اإليـــداا فـــي مؤسســـات الرعايـــة واإلشـــراف علـــى القنـــايا وعلـــى مقـــدمي الرعايـــة،  ول
 ويمان مراعا  مصال  الطفل الفنلى على سبيل اتولوية في القرارات المتعلقة بالوصاية؛

ع  النتائو الخاصة باتففاي، في مةالت تشمل  تحسي  امع البيانات ) ( 
التعليم والصحة والرفاس، عندما يكونون في مؤسسات الرعاية وبعد مضادرتها، واعتماد نُهـو 

 قائمة على اتدلة لتحسي  نظام الرعاية والحماية؛
تفالــة إاــراء رصــد وثيــق لةميــع حــالت الســتعانة بالمؤسســات الخاصــة  )ا( 

 نمان امتثالها تحكام التفاقية؛لتقديم الرعاية، ل

__________ 

  .www.occ.org.nz/assets/Publications/OCC-State-of-Care-2016.pdf نرلح ت لج لميط لجرليل: (2)
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تفالــة دعـــم إصـــال  اإلدار  المعنيـــة باتففـــاي والشـــباب واتســـر  التابعـــة  )س( 
لــوزار  التنميــة الاتماعيــة بمــا يكفــي مــ  المــوارد البشــرية والتقنيــة والماليــة والتنظيميــة بضيــة 

ــى النمــوكج التشــض ــاء النتقــاي إل ــرام حقــوق الطفــل احترامــاا تــامالا أثن ــد وبعــد احت يلي الةدي
 كلت.

 التبني  
ترحب اللةنـة بقـرار المحكمـة المعنيـة بـالنظر فـي قنـايا حقـوق اإلنسـان فـي نيوزيلنـدا  -29

وقــــانون  1955، الــــذي أعلنــــ  فيــــه أن قــــانون التبنــــي لعــــام 2016الصــــادر فــــي آكار/مــــارر 
ــــالضي  لعــــام  ــــالتبني للب ــــو قــــائم علــــى 1985المعلومــــات المتعلقــــة ب ــــى تميي ــــان عل أســــار  ينطوي

واإلعاقـــــــة. وتشـــــــير اللةنـــــــة إلـــــــى توصـــــــياتها الســـــــابقة  ايـــــــةوالةـــــــنس والحالـــــــة الوو  الســـــــ 
(CRC/C/15/Add.216  و34، الفقــــــر ،CRC/C/NZL/CO/3-4  ــــــَة 34، الفقــــــر (، وتوصــــــي الدول

 الطرف بما يلي:
العمل فوراا على مرااعة التشريع المتعلق بالتبني، الذي ل يواي معلقاا منذ  )أ( 
 ، لمواءمته مع التفاقية؛2003 ما قبل عام
يمان إيالء العتبار في المقام اتوي لمصال  الطفل الفنلى فـي اميـع  )ب( 

 قنايا التبني؛
الحــرم فــي الممارســة العمليــة علــى الســتماا إلــى آراء الطفــل واشــتراط  )ج( 

 موافقته بما يتماشى وقدراته المتنامية، في عمليات التبني؛
لمتبنــــى فــــي الحصــــوي علــــى معلومــــات عــــ  أبويــــه يــــمان حــــق الطفــــل ا ) ( 

 البيولوايي  وع  ثقافتهما وهويتهما.

ــــة )المــــواد  -زاي   26و 24و 23( و3)18و 6اإلعاقــــة والصــــحة اتساســــية والرعاي
 (33( و3)-(1)27و
 اتففاي كوو اإلعاقة  

ــَدي  -30 ــوفير َب ــة الطــرف، بمــا فــي كلــت ت ــدابير التــي اتخــذتها الدول ــة بالت ترحــب اللةن
إلعاقة لألففاي، والدعم الفردي المكثف الشـامل، واـدمات ُميسلـر لضـة اإلشـار  بالوانـاوو ا

( بشـــأن حقـــوق اتففـــاي كوي 2006)9لألســـر، وتوصـــي، فـــي يـــوء تعليقهـــا العـــام رقـــم 
 بما يلي: فاإلعاقة، بأن تقوم الدولة الطر 

اعتماد نهـو تشـارتي شـامل وقـائم علـى حقـوق الطفـل إزاء إعمـاي حقـوق  )أ( 
تففاي كوي اإلعاقـة، والحـرم علـى أن تراعـي اطـة العمـل الخاصـة باإلعاقـة احتيااـات ا

 هؤلء اتففاي؛
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تعويو اهودها الراميـة إلـى مكافحـة التهمـيل والتمييـو يـد اتففـاي كوي  )ب( 
اإلعاقــة فــي الحصــوي علــى اــدمات الصــحة والتعلــيم والرعايــة والحمايــة، مــع إيــالء اهتمــام 

كوي اإلعاقـــة، واتففـــاي الفقـــراء كوي اإلعاقـــة، واتففـــاي كوي اـــام تففـــاي المـــاوري 
تستهدف المسـؤولي  الحكـوميي  وعامـة النـار  عيةاإلعاقات المتعدد ، وتنظيم حمالت تو 

واتسر م  أال مكافحة الوصم والتحيو يد اتففاي كوي اإلعاقة وتـرويو صـور  إيةابيـة 
 ع  هؤلء اتففاي؛

أاــل تطــوير التعلــيم الشــامل للةميــع ويــمان منحــه اتخــاك تــدابير اامعــة مــ   )ج( 
اتولويـــة علـــى إيـــداا اتففـــاي فـــي مؤسســـات وفصـــوي منفصـــلة، وإفـــالا أســـر اتففـــاي كوي 

 اإلعاقات على الخدمات التي يحق لهم الستفاد  منها؛
 تنفيذ برامو لمكافحة التسل  لمنع حدوثه في المدارر؛ ) ( 
مفتشــو المقافعــات فــي انتهاتــات حقــوق تقيــيم التحقيقــات التــي يةريهــا  )ا( 

ــة بمواــب قــانون اإلعاقــة  اتففــاي كوي اإلعاقــة المــودعي  فــي مؤسســات الرعايــة اإللوامي
 ؛2003الذهنية )الرعاية وإعاد  التأهيل اإللواميي ( لعام 

اعتماد تشـريعات تحظـر تعقـيم اتففـاي كوي اإلعاقـة دون مـوافقتهم الحـر   )س( 
ويمان اسـتفاد  اتففـاي كوي اإلعاقـات الشـديد  مـ  توعيـة مسـتقلة والمسبقة والمستنير ، 

 في القرارات التي تعنيهم؛
إرساء نظام لةمع بيانات شاملة ومصنفة عـ  اتففـاي كوي اإلعاقـة علـى  ) ( 

 نحو منتظم ومنهةي، وهو أمر ل بد منه لويع سياسات وبرامو مالئمة.

 لخدمات الصحيةوا الصحة  
ــــى توصــــيتها الســــابقة ) تشــــير -3١ (، وتــــذتلر 38، الفقــــر  CRC/C/NZL/CO/3-4اللةنــــة إل

( بشــأن حــق الطفــل فــي التمتــع بــأعلى مســتوى صــحي يمكــ  2013)15بتعليقهــا العــام رقــم 
مـ  أهـداف التنميـة المسـتدامة بشـأن ويـع نهايـة لوفيـات  2-3بلوغه، وتحي  علماا بالمقصد 

ـــام  امســـةالمواليـــد واتففـــاي دون ســـ  الخ ـــَة الطـــرف بالقي التـــي يمكـــ  تفاديهـــا، وتوصـــي الدول
 يلي: بما

التعةيل باتخـاك التـدابير الالزمـة لنـمان حصـوي اميـع اتففـاي علـى مـا  )أ( 
يكفي م  الخـدمات الصـحية، بمـا فـي كلـت اـدمات الصـحة العقليـة المناسـبة للسـ ، مـع 

 إيالء اهتمام اام تففاي الماوري والباسيفيكا؛
اتخـــاك إاـــراءات فوريـــة للحـــد مـــ  تفشـــي اتمـــرا  المعديـــة التـــي يمكـــ   )ب( 

الوقاية منها، بطرق تشمل تحسي   روف السك ، ول سـيما تففـاي المـاوري والباسـيفيكا 
 واتففاي الفقراء؛

اتخاك اميع التدابير القانونية والتعليمية المناسبة التي تستهدف البالضي ،  )ج( 
 للتداي  غير المباشر.م  أال وقف تعر  اتففاي 
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 المراهقي  صحة  
ــذتلر الل -32 ( بشــأن صــحة المــراهقي ، 2003)4ةنــة، فــي يــوء تعليقهــا العــام رقــم ُت

(، وتوصــي الدولــَة الطــرف بتكثيــف 42، الفقــر  CRC/C/NZL/CO/3-4بتوصــيتها الســابقة )
فـي كلـت التثقيـف  اهودها لتقديم ادمات الصحة اإلنةابية المناسـبة إلـى المـراهقي ، بمـا

 وتعويو نم  عيل صحي للمراهقي . مداررفي مةاي الصحة اإلنةابية في ال

 الرياعة الطبيعية  
توصــي اللةنــة الدولــة الطــرف بويــاد  عــدد الريــع الــذي  يقتصــرون علــى الريــاعة  -33

الطبيعيــة حتــى بلــوغهم ســتة أشــهر، مــع الترتيــو بصــفة ااصــة علــى توعيــة ســكان المــاوري، 
 اتمهات، بفوائد الرياعة الطبيعية الخالصة.سيما  ول

 الطفل حقوق في المناخ تضير تأثير  
يساور اللةنة القلق إزاء التأثير النار لتضيـر المنـاخ فـي صـحة اتففـاي، ول سـيما  -34

أففاي الماوري والباسيفيكا واتففـاي الـذي  يعيشـون فـي أوسـاط منخفنـة الـدال. وتوالـه 
ــ ــى المقصــد اللةنــة النتب ــو آليــات  5-13اس إل ــة المســتدامة بشــأن تعوي مــ  أهــداف التنمي

واإلدار  الفعالي  المتعلقي  بتضيلر المناخ، وتوصي الدولـَة  طي تحسي  مستوى قدرات التخ
 الطرف بما يلي:

يمان مراعا  مواف  يعف اتففاي واحتياااتهم الخاصـة وآرائهـم لـدى  )أ( 
تتنـاوي مسـائل تضيلـر المنـاخ وإدار  مخـافر الكـوارض، مـع ويع السياسات أو البرامو التـي 

إيالء اهتمام اام لف ات اتففاي التي يُرا  أن تتأثر أتثر م  غيرها بتضير المناخ، ومنهـا 
 واتففاي الذي  يعيشون في أوساط منخفنة الدال؛ فيكاف ة أففاي الماوري والباسي

يالء اهتمـام اـام لألففـاي، إاراء تقييمات منتظمة ل ثار الصحية، مع إ )ب( 
 لتوايه التشريعات والسياسات المتصلة بتضير المناخ.

 مستوى المعيشة  
  حا لجنة ا ميلمل ل اا لجعلنا تنرال      ل   لل ت لجمسجا لجر ا سميلتار رلم لجريل  -35

أسيل  ررري  لجظرررلا ة، ميرررر    اررر    ع ررر    لررر  رررر ل  لسرارررل ل م رررل  حنررر ل ج  ررر  ل   رررلل، 
سج   ررل  اررع  مي ررلجغ لج نرر  إ ل  لسررر  ل  ل   ررلا نعررمل لنراررل  لج  رر  ميرر  ل   ررلل، س  ررل  لد نررلا 

حرر  ل   ررلل ت نسررر   نع ارري ن لسررا ست لد رر ل عنرر  لجسرر   لجال رر ، سنررل لرت ررا   عنرر
عنرر   جرر  نرر   ررو ؤ سررنو ت لج ررحا سلج  ررل  سلج  ررل  سلجرعنرر م. سلسررلس  لجنة ررا  نرر  رررل  نرر  

جررر  لجر رررلسا لجرررح لعرررل  ن  رررل أ  رررلل لملرررلس ل سلج لسررر    ل    رررل لرعنررر  ميرررلجر ر   ررري  لسرررر  ل  أس 
 ن رررررا لررررريج  نررررر   رررررو ؤ لمارررررالحلا ل ررررررؤة لجرررررح   ررررر ا جررررردل لا عنررررر   الد ررررر  . سلجنة ررررر

 لسرح ل لا لج عللا ت ل   لل لجيل  لع ا ا ت أس   عر م عن  لتسرح ل لا.
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مـــ  أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بشـــأن  3-1صـــد تواـــه اللةنـــة النتبـــاس إلـــى المق -36
ـــــع،  ـــــوفني للةمي ـــــى الصـــــعيد ال ـــــة مالئمـــــة عل ـــــة ااتماعي ـــــدابير حماي اســـــتحداض نظـــــم وت

بشـــأن يـــمان حصـــوي الةميـــع علـــى مســـات  مالئمـــة وآمنـــة وميســـور   1-11 والمقصـــد
 التكلفة، وتح  الدولة الطرف على القيام بما يلي:

فـــاي، ول ســـيما أففـــاي المـــاوري اتبـــاا نهـــو نظمـــي للتصـــدي لفقـــر اتف )أ( 
 والباسيفيكا، بما في كلت ويع تعريف وفني للفقر؛

تحقيــق زيــاد  تبيــر  فــي العتمــادات الالزمــة لمعالةــة فقــر اتففــاي علــى  )ب( 
نحو مباشر وشامل، والحرم على أن تكون بنود الميوانية المخصصة لألففاي المحرومي  

ن إلى اتخاك تـدابير ااتماعيـة إيةابيـة بنـوداا تافيـة والمستنعفي  والفقراء الذي  قد يحتااو 
القتصـــادية أو الكـــوارض الطبيعيـــة أو غيـــر كلـــت مـــ   مـــةومنـــمونة حتـــى فـــي حـــالت اتز 

 حالت الطوارأ؛
تعويو آليات الحماية الاتماعية فيها وتكثيف اهودهـا الراميـة إلـى تـوفير  )ج( 

 السك  اآلم  والالئق لةميع اتففاي؛
في عقد مشاورات هادفة مـع اتسـر واتففـاي ومنظمـات المةتمـع  النظر ) ( 

المدني المعنية بحقوق الطفـل بشـأن مسـألة فقـر اتففـاي، سـعياا إلـى تعويـو السـتراتيةيات 
 والتدابير المتخذ  إلعماي حقوق الطفل في إفار استراتيةيات الحد م  الفقر.

 (31-28د التعليم والترفيه واتنشطة الثقافية )الموا -حاء 
 المهنيان والتوايه التدريب كلت في بما التعليم،  

ـــاء -4تحـــي  اللةنـــة علمـــاا بالمقصـــد  -3٧ أ مـــ  أهـــداف التنميـــة المســـتدامة بشـــأن بن
المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بــي  الةنســي ، واإلعاقــة، واتففــاي، ورفــع مســتوى 

تعليميـــة فعالـــة ومأمونـــة وااليـــة مـــ  العنـــف وشـــاملة المرافـــق التعليميـــة القائمـــة وتهي ـــة بي ـــة 
ــذتلر بتوصــيت (، وتوصــي الدولــَة 46، الفقــر  CRC/C/NZL/CO/3-4الســابقة ) هاللةميــع، وُت

 الطرف بما يلي:
يمتثـــل  1989التأتـــد مـــ  أن الســـتعرا  الةـــاري لقـــانون التعلـــيم لعـــام  )أ( 

 ؛تحكام ومبادأ التفاقية ويُنف ذ بالتشاور مع اتففاي
الحرم على أن تكـون الميوانيـة المخصصـة للتعلـيم مناسـبة وتافيـة ومنـمونة  )ب( 

 في حاي وقوا أزمة اقتصادية أو عوامل مالية أارى؛
ويــع وتنفيــذ إفــار معيــاري مالئــم للتعلــيم البــديل بمــا يتماشــى مــع التفاقيــة  )ج( 

تقييمــات منتظمــة لنوعيــة ( بشــأن أهــداف التعلــيم، وإاــراء 2001)1وتعليــق اللةنــة العــام رقــم 
 الترتيبات والمؤسسات التعليمية البديلة، بما في كلت مدارر الشراتة المنشأ  حديثاا؛
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ــدابير لويــع حــد لكثــر  اتففــاي كوي اإلعاقــة وأففــاي المــاوري  ) (  اتخــاك ت
والباسـيفيكا الـذي  تشـملهم العمليــات التأديبيـة أتثـر مـ  غيــرهم، بطـرق منهـا تـوفير الــدعم 

اعي والنفســي المالئــم لألففــاي، وعــدم اللةــوء إلــى التــدبير التــأديبي المتمثــل فــي الاتمــ
 تمالك أاير.  الستبعاد الدائم أو المؤق  إل

 النماء في مرحلة الطفولة المبكر   
مــ  أهــداف التنميــة المســتدامة بشــأن يــمان  2-4تحـي  اللةنــة علمــاا بالمقصــد  -38

الحصـوي علـى نوعيـة ايـد  مـ  النمـاء والرعايـة فـي أن تتا  لةميع الفتيات والفتيان فرم 
 مرحلة الطفولة المبكر  والتعليم قبل البتدائي، وتوصي الدولَة الطرف بما يلي:

اتخــاك التــدابير الالزمــة لُتتــا  لألففــاي مــ  الفيــات ااتماعيــة واقتصــادية  )أ( 
لتعلـيم فـي مرحلـة دنيا، وأففاي الماوري والباسيفيكا، فرم فعلية للحصـوي علـى الرعايـة وا

 الطفولة المبكر ؛
زيـــاد  الســـتثمار فـــي تـــوافر ونوعيـــة الرعايـــة والتعلـــيم فـــي مرحلـــة الطفولـــة  )ب( 

ــاا علــى اتقــل لألففــاي مــ  الفيــات ااتماعيــة واقتصــادية  المبكــر  لكفالــة تقــديمهما مةان
 فالعهـــم علـــى ثقافـــاتادنيـــا، وتـــوفير التـــدريب المالئـــم لمـــو في الرعايـــة، بمـــا فـــي كلـــت 

 الماوري وشعوب اور المحي  الهادأ.

 والفنية الثقافية واتنشطة والتسلية والترفيه الراحة  
تمامهـــــا إلـــــى تعليقهـــــا العـــــام ترحـــــب اللةنـــــة بةهـــــود الدولـــــة الطـــــرف، وتواـــــه اه -39
( بشــأن حــق الطفــل فــي الراحــة ووقــ  الفــراط ومواولــة اتلعــاب وأنشــطة 2013)17 رقــم

فــي الحيــا  الثقافيــة وفــي الفنــون، وتوصــي بــأن تعــوز الدولــة الطــرف  الســتةمام والمشــارتة
بالراحـة واللعـب والترفيـه، ومعالةـة أواـه عـدم  اياهودها م  أال زياد  تمتع اميع اتفف

المساوا  القائمة في الستفاد  م  أنشطة اللعب واتنشطة في الهواء الطلق، بما في كلت 
 عاية والترفيه اارج المدرسة.نموكاها الخام باإلعانة المقدمة للر 

 36و 35و 33و 32و 30و 22تــــــــــــدابير الحمايــــــــــــة الخاصــــــــــــة )المــــــــــــواد  -فاء 
 (40-38)د( و-)ب(37و
 للةوء واتففاي الالا ونا ملتمسو اتففاي  

توصـــــي اللةنـــــة بـــــأن تـــــنق  الدولـــــة الطـــــرف القـــــانون المعـــــد ي لقـــــانون الهةـــــر   -40
ن احتــرام حــق الطفــل فــي لــم شــمل اتســر ، وفــي )الوصــوي الةمــاعي( لنــما 2013 لعــام

إيالء العتبار اتوي لمصالحه الفنلى عند إصدار تصاري  اإلقامة الدائمـة، وتفالـة مراعـا  
تحديــد ويــع اللةــوء. وتُــذتلر اللةنــة بتوصــيتها  يــةآراء الطفــل ومصــالحه الفنــلى فــي عمل

ـــَة ال46، الفقـــر  CRC/C/15/Add.216الســـابقة ) ـــف اهودهـــا (، وتوصـــي الدول طـــرف بتكثي
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لتعويــو إدمــاج اتففــاي الالا ــي  وملتمســي اللةــوء وحصــولهم علــى الخــدمات، مــع إيــالء 
 اهتمام اام لألففاي كوي اإلعاقة.

 أففاي اتقليات أو الةماعات اتصلية  
  حررا لجنة ررا ميررل     لجررح   رري ل لجمسجررا لجررر ا نرر  أجرر      رري ميرر لن  ن لسرر ا   ل  ررلق  -4١

(، سج   رررل ت  ررردلل  ارررع  مي نررر  ميرررلجغ إ ل  أسجررر  لد نرررلا Whanau Oraنثررر  مي نرررلن  سلنرررلسس أس ل )
 ل   ن ا سلمل  ة ا لجح ل لج  ل أ  لل لمللس ل سلج لس    ل ت لجمسجا لجر ا.

( بشأن أففاي الشعوب اتصـلية 2009)11إلى تعليقها العام رقم اللةنة وتشير  -42
وحقــوقهم بمواــب التفاقيــة، وتحــ  الدولــَة الطــرف علــى ويــع اســتراتيةية شــاملة لةميــع 
القطاعات م  أال تمتع أففاي الماوري والباسيفيكا بحقـوقهم تمتعـاا تامـاا، بالتعـاون الوثيـق 

 .محليةمعهم ومع مةتمعاتهم ال

 القتصادي، بما في كلت عمل اتففاي الستضالي  
، ج   رل  ارع  20١5 الحظ لجنة ا لعر ل   لن ا لج حا سلجسالنا ت لجع ر  ت عرلم  -43

 مي ن  ميلجغ إ ل  نل لني:
 عمم سج   حم أ ىن جس  لتسرخملم؛ )أ( 
عرررمم سجررر   أح رررلم رلارررا ميل   رررلل ت  رررلن ا لج رررحا سلجسرررالنا ت لجع ررر   )ب( 

  رررلل لجعرررلنن  جنرطررر   ألثررر  نررر  قرررؤام نررر  لمارررلميلا ت ن رررلا لجع ررر ،  عررررتا مي لمين رررا ل 
 سلعر ل  ع    ني را مت ح محللا أ   جنع لل؛

علنرلق  رولث  نر  أح رلم لد للرا  ١5لسر عل  ل   لل لجيل  ل ن  ا ن  لجع ر   )ج( 
 مياوا ن لسجا لمل ل  لور ة؛ 54ل ملمة لمل رتحا ت لجال حا   م 

لنعررملم لجطرر لنلا لملرعن ررا ميلدررم ل  ىن جيفجرر   جنعررلنن  لجرريل    رر  لسررر  ل   ) ( 
علنررلق،  ررل ت  جرر  ت إ ررل  لمل ررل  ة ل ملررمة ميارروا أجرر  لتنرررال  ت لد ررلة  ١6أع ررل ام عرر  

 لمل   ا؛
  نا سعي ل   لل لجعلنن  أس ل   لل لجيل  ل ق  ا ت لجع   ا    م. )ا( 

(، وتوصـي 50، الفقـر  CRC/C/NZL/CO/3-4ا السـابقة )تشير اللةنة إلى توصـيته -44
 الدولَة الطرف بما يلي:

 تحديد حد أدنى لس  الستخدام تمشياا مع المعايير الدولية؛ )أ( 
ـــة اتففـــاي  )ب(  ـــراف بقابلي تعـــديل قـــانون الصـــحة والســـالمة فـــي العمـــل لالعت

ومعالةـة كلـت، ويـمان العاملي  للتـأثر أتثـر مـ  غيـرهم مـ  اإلصـابات فـي مكـان العمـل، 
 احترام حقوقهم بمواب أي نوا م  العقود، بما في كلت العقود المؤقتة؛
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لنمان تمتع اميع اتففـاي العـاملي   54استعرا  مشروا الالئحة رقم  )ج( 
 دون س  الثامنة عشر  بالحماية م  اتعماي الخطير ؛

  الــذي  تقــل تحديــد النــمانات المتعلقــة بالحــد اتدنــى لألاــور للعــاملي ) ( 
عاماا، بما في كلت في إفار المبـادر  الةديـد  بشـأن أاـر النطـالق فـي  16أعمارهم ع  
 الحيا  المهنية؛

تنفيذ برامو للتوعية تشمل الحمالت وتستهدف اتففـاي وآبـاءهم بشـأن  )ه( 
 حقوق اتففاي العاملي ؛

لحـد اتدنـى النظر في التصديق على اتفاقية منظمة العمـل الدوليـة بشـأن ا )س( 
  (.183)رقم  1973لس  الستخدام، 

 إدار  شؤون قناء اتحداض  
ـــة الطـــرف لـــم تحـــرز تقـــدماا فـــي مةـــاي قنـــاء اتحـــداض،  -45 تأســـف اللةنـــة تن الدول

، CRC/C/15/Add.216، و56، الفقــر  CRC/C/NZL/CO/3-4إلــى توصــياتها الســابقة ) وتشــير
( بشـأن حقـوق 2007)10ليقهـا العـام رقـم رف، في يوء تع(، وتح  الدولَة الط50الفقر  

 الطفل في قناء اتحداض، على القيام بما يلي:
رفـــع الحـــد اتدنـــى لســـ  المســـؤولية الةنائيـــة وفقـــاا لتعليـــق اللةنـــة العـــام  )أ( 

 ؛33و 32، ول سيما فقرتيه 10 رقم
 عاماا؛ 18رفع س  الرشد الةنائي إلى  )ب( 
)ج( م  التفاقية ويمان فصل 37سراا بسحب تحفظها على الماد  اإل )ج( 

 أي ففل مسلوب الحرية، كتراا أو أنثى، ع  البالضي  في اميع أمات  الحتةاز؛
ــذ التوصــيات المنبثقــة مــ  الســتعرا  الموايــيع ) (   يتكثيــف اهودهــا لتنفي

المشـــترع للشـــباب المحتةـــوي  لـــدى الشـــرفة للتقليـــل مـــ  احتةـــاز اتففـــاي فـــي مخـــافر 
ــر الشــرفة، وتحســي   ــرو  ف الحتةــاز، والحــد مــ  اللةــوء إلــى الحتةــاز إل تمــالك أاي

 وتقصر فتر  زمنية ممكنة؛
تعويو اهودها لمعالةة مشكلة تثـر  أففـاي وشـباب المـاوري والباسـيفيكا  )ا( 

فــــي نظــــام قنــــاء اتحــــداض، بطــــرق تشــــمل تحســــي  القــــدرات الثقافيــــة تفــــراد الشــــرفة، 
 والتحقيق في ادعاءات التحيو العنصري.

 اتففاي المتنررون م  زلزي تنتربري  
ــة الطــرف تخصــيص تمويــل تــاف للصــحة العقليــة  -46 ــأن تكفــل الدول توصــي اللةنــة ب

واــدمات المشــور  لألففــاي فــي تنتربــري، بمــا فــي كلــت فــي المــدارر، وأن تنــع مبــادأ 
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 توايهيــة لمراعــا  حقــوق الطفــل، بمــا يشــمل حقــه فــي الســتماا إليــه وإيــالء العتبــار اتوي
 بعد الكوارض. عميرلمصالحه الفنلى، في اهود اإلنعاش والت

مالحظــات الختاميــة والتوصــيات التــي ســبق أن قــدمتها اللةنــة فيمــا يتعلــق بــالبروتوتوي ال متابعــة  
 الاتياري بشأن اشتراع اتففاي في المنازعات المسلحة

ــم تقــدم معلومــات   -4٧ ــة عــ  تنفيــذ توصــياتها تأســف اللةنــة تن الدولــة الطــرف ل تافي
(CRC/C/OPAC/CO/2003/NZL/1 وتحــ  الدولــَة الطــرف علــى تقــديم معلومــات شــاملة ،)

ومفصــلة فــي هــذا الصــدد فــي تقريرهــا المقبــل. وعــالو  علــى كلــت، توصــي اللةنــة الدولــة 
ــأن تحظــر وتةــرم صــراحة تةنيــد اتففــ دون ســ  الثامنــة عشــر  واســتخدامهم  ايالطــرف ب

الةماعـــات المســـلحة مـــ  غيـــر الـــدوي، وأن تفـــر  وتمـــارر وليتهـــا للقتـــاي فـــي صـــفوف 
 القنائية اارج إقليمها على اميع الةرائم المشمولة بالبروتوتوي الاتياري.

 التصديق على البروتوتوي الاتياري المتعلق بإاراء تقديم البالغات -ياء 
ي لالتفاقيـــة توصـــي اللةنـــة الدولـــة الطـــرف بالتصـــديق علـــى البروتوتـــوي الاتيـــار  -48

 المتعلق بإاراء تقديم البالغات، بضية المني في تعويو إعماي حقوق الطفل.

 التصديق على الصكوع الدولية لحقوق اإلنسان -تاف 
توصي اللةنة الدولة الطرف بالنظر في التصديق علـى الصـكوع اتساسـية لحقـوق  -49

الدوليـة لحمايـة حقـوق اميـع العمـاي اإلنسان التي ليس  فرفاا فيها بعد، ااصـة التفاقيـة 
 المهااري  وأفراد أسرهم، بضية المني في تعويو إعماي حقوق الطفل.

 التعاون مع الهي ات اإلقليمية -لم 
ــة الطــرف مــع هي ــات مختلفــة، مــ  بينهــا اللةنــة  -50 توصــي اللةنــة بــأن تتعــاون الدول

 بطة أمم انوب شرق آسيا.المعنية بتعويو حقوق المرأ  والطفل وحمايتها التابعة لرا

 التنفيذ واإلبالط -رابعاا  
 المتابعة والنشر -ألف 

توصــي اللةنــة الدولــة الطــرف بــأن تتخــذ اميــع التــدابير المناســبة لنــمان التنفيــذ  -5١
 تتـي  بـأن أينـاا  اللةنـة وتوصـي الكامل للتوصـيات الـوارد  فـي هـذس المالحظـات الختاميـة.

 الكتابيـة والـردود الخـامس، الدوري التقرير البلد، وبلضات واسع نطاق على الطرف، الدولة
 س المالحظات الختامية.وهذ المسائل، قائمة على
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 المقبل التقرير -باء 
 5تـــدعو اللةنـــة الدولـــة الطـــرف إلـــى أن تقـــدم تقريرهـــا الـــدوري الســـادر بحلـــوي  -52

 وينبضـي هـذس المالحظـات الختاميـة.، وأن ُتدرج فيه معلومات عـ  متابعـة 2021أيار/مايو 
لتقـديم التقـارير الخاصـة بمعاهـد  بعينهـا،  المنس ـقة التوايهيـة للمبـادأ وفقـاا  التقرير يُعد   أن

( وأل يتةـاوز CRC/C/58/Rev.3) 2014تانون الثاني/يناير   31في  اللةنةالتي اعتمدتها 
 وفــي(. 16، الفقــر  68/268تلمــة )انظــر قــرار الةمعيــة العامــة   21 200عــدد تلماتــه 

ســُيطلب مــ   عليــه المنصــوم اتقصــى الحــد المقــد م التقريــر تلمــات عــدد تةــاوز حــاي
 الدولـــة علـــى تعـــذلر وإكا الـــذتر. الفالدولـــة الطـــرف أن تقللـــص حةمـــه عمـــالا بـــالقرار الســـ

 فيـه تنظـر لكـي التقريـر ترامـة يـمان يمكـ  فـال اديـد م  وتقديمه التقرير مرااعة الطرف
 .المعاهد  هي ة
وتدعو اللةنة الدولة الطرف أيناا إلى تقديم وثيقـة أساسـية محدلثـة، ل يتةـاوز عـدد   -53

تلمــة، وفقــاا لمتطلبــات الوثيقــة اتساســية الموحــد  الــوارد  فــي المبــادأ   42 400تلماتهــا 
ــة المنســقة لتقــديم التقــارير بمواــب  ــة لحقــوق اإلنســان، بمــا فــي التوايهي المعاهــدات الدولي

ـــادأ الت ـــةكلـــت المب ـــائق ااصـــة بمعاهـــدات بعينهـــا  وايهي لتقـــديم وثيقـــة أساســـية موحـــد  ووث
  .68/268م  قرار الةمعية العامة  16، الفصل اتوي( والفقر  HRI/GEN/2/Rev.6 )انظر

    


