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  رد حكومة نيوزيلندا على التوصيات الواردة يف تقرير
  لـباالستعراض الدوري الشام الفريق العامـل املعين
(A/HRC/12/8) ٢٠٠٩مايو / أيار١١ املؤرخ  

وقـد   .**٢٠٠٩مايو  / أيار ٧ أثناء االستعراض الدوري الشامل يف       املقدمةترحب نيوزيلندا بالتوصيات      - ١
  : بعناية وفيما يلي ردودهانظرت نيوزيلندا يف التوصيات

  الصكوك الدولية

  ٢ و١التوصيتان 

 االتفاقيـة الدوليـة     فهي يف الوقت الراهن ال تفكر يف التصديق على        . نيوزيلندا هذه التوصيات   تقبلال    - ٢
محاية حلماية مجيع العمال يف نيوزيلندا شىت فلنيوزيلندا قوانني . حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد سرهم

  .نو العمال املهاجرمبن فيهمعلى قدم املساواة، كافية و

  ٣التوصية 

اري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل      التفكري يف التصديق على الربوتوكول االختي     بنيوزيلندا التوصية   قبل  ت  - ٣
نيوزيلنـدا عـدداً مـن    أدخلـت  فقد . املواد اإلباحيةواستغالل األطفال يف األطفال بغاء املتعلق ببيع األطفال و  

  .ملتبقيةاالتعديالت للمضي قُدماً بالتعديالت التشريعية لكي يصبح التصديق ممكناً، والعمل جارٍ 

  ٤التوصية 

توصية بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق          نيوزيلندا ال  قبلال ت   - ٤
ال تفكر يف التصديق على هذا الربوتوكـول يف املرحلـة          نيوزيلندا  وإن كانت   . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  .وقت الحقهذه املعاهدة يف الراهنة، فمن احملتمل أن تعيد النظر يف 

  ٧ و٦ و٥التوصيات 

 نيوزيلندا طرف يف ست اتفاقيات من بني االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية البالغ عددها مثـاين                 - ٥
االتفاقيتني األساسيتني ملنظمة العمـل الدوليـة    على  التوصيات بالنظر يف التصديق      نيوزيلندا   قبلوال ت . تفاقياتا

أية اتفاقيات ولن تطبق أيـة  ونيوزيلندا لن تصدق على . ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم املتبقيتني أو على    

                                                      

بالنسبة للتوصيات غري املدرجة يف هذه الوثيقة بسبب القيود املفروضة من حيث عـدد الكلمـات، يرجـى                   **
  .٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ١١املـؤرخ    (A/HRC/12/8)الرجوع إىل تقرير الفريق العامل املعين باالسـتعراض الـدوري الـشامل             
(www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/NZSession5.aspx).  
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معاهدة وايتانغي، مبا يف ذلك اتفاقية منظمة مع والفريدة معايري دولية ال تتمشى مع الترتيبات القانونية والدستورية 
  .١٦٩العمل الدولية رقم 

  ١٠ و٩ و٨التوصيات 

إعالن األمم املتحدة املتعلق حبقـوق الـشعوب   دعم  االنتقال إىل   أشارت نيوزيلندا إىل أن احلكومة توّد         - ٦
 قامت بوضعه حلسم القضايا املتعلقـة       الذي واملتطوراألصلية، شريطة أن تتمكن نيوزيلندا من محاية اإلطار احمللي الفريد           

 .يلندافقد ُوضع هذا اإلطار يف سياق الترتيبات القانونية والعمليات الدميقراطية يف نيوز. حبقوق السكان األصليني

  ١١التوصية 

فنيوزيلندا . التوصية بشأن االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري         نيوزيلندا   قبلت  - ٧
إدخاهلـا علـى القـوانني      اليت حيتاج األمـر إىل      بصدد النظر يف اآلثار املترتبة على هذه االتفاقية ويف التغيريات           

  .لتمكني نيوزيلندا من أن تصبح طرفاً يف املعاهدة إىل إدخال أية تغيريات، إن احتاج األمرواملمارسات الداخلية 

  ١٢التوصية 

 من اتفاقيـة    ١٤نيوزيلندا هذه التوصية وستنظر يف قبول إجراء الشكاوى املنصوص عليه يف املادة              قبلت  - ٨
  .القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري

  ١٣التوصية رقم 

ليست يف وضع يسمح    وبالتايل   ،٢٠٠٩أبريل  /ر استعراض نتائج ديربان يف نيسان     مل حتضر نيوزيلندا مؤمت     - ٩
ونيوزيلندا اليت تدعم بقوة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال         . هلا باعتماد أو تأييد الوثيقة اخلتامية اليت أقرها املؤمتر        

ـ      كـره األجانـب  ز العنـصري و التمييز العنصري، تظل ملتزمة بثبات مبكافحة مجيع أشكال العنصرية أو التميي
  .وما يتصل بذلك من تعصب

  ١٤التوصية 

نيوزيلندا التوصية بالتدرج يف حتقيق أهداف حقوق اإلنسان املنصوص عليها يف قرار جملس حقوق               قبلت  - ١٠
  .ذلك أو أهنا أحرزت تقدماً جيداً يف بلوغ مجيع هذه األهدافإىل بالفعل تسعى  وهي ،٩/١٢اإلنسان 

  ري والتشريعياإلطار الدستو

  ١٥التوصية 

وتنفذ نيوزيلندا االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان مـن خـالل            . نيوزيلندا هذه التوصية   قبلت  - ١١
حبث مسألة ما إذا    وستواصل نيوزيلندا   . التشريعات العامة واحملددة ومن خالل السياسات واملمارسات احلكومية       

  .أو سياسات أو ممارسات أخرىتشريعات كان األمر حيتاج إىل استنباط 
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  ١٦التوصية 

حقوق اإلنسان جيب أن تطبـق علـى النحـو    يف جمال نيوزلندا على أن مجيع االلتزامات الدولية        توافق  - ١٢
على أن مجيع االلتزامات جيب ال توافق  نيوزيلندا غري أن. املناسب يف التشريعات والسياسات واملمارسات الداخلية

  . إالّ باحلقوق املدنية والسياسية األوليةيعىن، الذي ال ١٩٩٠ة احلقوق لعام أن تدمج يف قانون شرع

بوجوب توافق التشريع مع قانون شرعة احلقوق وعدم جواز أن حيد التشريع             ةنيوزلندا التوصي وال تقبل     - ١٣
الربملان سلطات  فقانون شرعة احلقوق وغريه من الصكوك املتعلقة حبقوق اإلنسان ال يقيد            . من نطاق هذا القانون   

  .لنيوزيلندامتشياً مع البنية الدستورية احلالية ، بشكل مباشرالتشريعية 

ويشترط قانون شرعة احلقوق مراجعة مجيع التشريعات للتأكد من أهنا تتفق مع املعايري الوطنية والدولية                 - ١٤
وفضالً عـن   . انون شرعة احلقوق  أي وجه من أوجه عدم االتساق مع ق       ببرملان نيوزيلندا   ويبلَّغ  . حلقوق اإلنسان 

  . قدر اإلمكان، بشكل يتمشى مع احلقوق املؤكد عليها،سّنه حال ،ذلك، ينبغي أن يفّسر التشريع

  ١٧التوصية 

نيوزلندا على فرضية ضرورة تنفيذ احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على النحو املناسب يف توافق   - ١٥
افق إالّ جزئياً على أن هذه احلقوق ينبغي تنفيذها من خالل إدماج تشريع يـضمن                لكنها ال تو   ،القانون الداخلي 
فنيوزيلندا تقوم بإعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من خـالل تـشريع حمـّدد              . إمكانية التقاضي 

حية واملـساعدة   املوضوع، ينص على سبيل املثال على توفري التعليم الذي متوله الدولة وتقـدمي الرعايـة الـص                
  .االجتماعية، وكذلك من خالل السياسيات واملمارسات احلكومية

  ١٨التوصية 

اليت ُيحظر  لألسباب  يف نيوزيلندا   احلصري  التشريع  سرد  يف سياق   قُّدمت  التوصية  تدرك أن هذه     نيوزلندا  - ١٦
انينها احمللية ال متتثل بالكامـل      ال توافق على أن قو    لكنها   مفتوحة، و  ترك هذه األسباب  مبوجبها التمييز، بدالً من     

تعاجل مجيع الشواغل الرئيـسية    سردها  اليت مت   فاألسباب  . ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      
  .يف نيوزيلنداالضعيفة  حتمي اجملموعات ويتم استعراضها دورياً لضمان أنللتمييز 

  ٢٠ و١٩التوصيتان 

يف التوصيتني باختاذ تدابري أخرى من أجل ضمان احلماية الكاملة واملتـسقة            ظر  الن نيوزيلندا على    توافق  - ١٧
والسياسات الداخلية؛ واختاذ اإلجراءات لتوفري احلماية الدستورية إلجراءات ومعايري         القوانني  حلقوق اإلنسان يف    

  .حقوق اإلنسان على املستويني الوطين والدويل
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  ٢١التوصية 

لفرضية اليت تستند إليها هذه التوصية مبواصلة املناقشة العامة بشأن وضع معاهـدة    نيوزيلندا على ا   توافق  - ١٨
ليست كافية أو القائمة   أن اآلليات احلالية     تزعموستشجع نيوزيلندا هذه املناقشة على الرغم من أهنا ال          . وايتانغي

  .املعاهدة هو النتيجة املمكنة الوحيدة للمناقشة العامةحتصني أن 

  ة حقوق اإلنسانتدابري سياس

  ٢٢التوصية 

 وتسلّم ،تدعم وضع خطة عمل حلقوق اإلنسان لنيوزيلندا  ونيوزيلندا. نيوزيلندا هذه التوصية جزئياً    تقبل  - ١٩
ونظراً للنطاق الواسع للمواضـيع  . باستمرارآخذة يف التطور بأن فهم وتعزيز حقوق اإلنسان بشكل فعال عملية     

 وزاراتهو أن تنظر     لواجب مراعاهتا، ترى حكومة نيوزيلندا أن أنسب الُنهج       املشمولة باخلطة ونطاق العوامل ا    
  .احلكومة يف مالءمة تنفيذ أولويات خطة العمل كجزء من عملها العادي

   حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات

  ٢٤ و٢٣التوصيتان 

توصـيات اهليئـات    تصرف بشكل متسق مع     لقد دأبت دوماً على ال    ونيوزيلندا هاتني التوصيتني،     تقبل  - ٢٠
  .الدولية لرصد املعاهدات واإلجراءات اخلاصة فيما يتعلق بالشعوب األصلية

  املساواة وعدم التمييز

  ٣٢ و٣١ و٣٠ و٢٨ و٢٧ و٢٦و ٢٥التوصيات 

االقتصادية  -  نيوزيلندا التوصيات بالتصدي جلميع أشكال التمييز غري القانوين والفوارق االجتماعية تقبل  - ٢١
وتتضمن التـدابري   . اختاذ إجراءات لفهم أسباب الالمساواة    ب و ،نها اجملموعات املستضعفة يف نيوزيلندا    اليت تعاين م  

غري متييزية يف تشريع حقوق اإلنسان يف متينة جملموعات املستضعفة أحكاماً من أجل االرامية إىل النهوض باملساواة 
. اعات التعليم والعمل والصحة والرعاية االجتماعيةنيوزيلندا، وطائفة من القوانني والسياسات واملمارسات يف قط

  .ونيوزيلندا ملتزمة بتحديد الثغرات القائمة يف املعلومات الالزمة لتحسني فهم أسباب الالمساواة

  ٢٩التوصية 

نيوزيلندا على التوصية بالتصدي جلميع أشكال التمييز السياسي واالقتصادي واالجتماعي ضـد            توافق    - ٢٢
 بني احلزب الـوطين وحـزب       واإلمداد وكجزء من اتفاق الثقة      ،فمثالً. اصل السعي لتحقيق ذلك   املاوري، وستو 

  .، للنظر يف القضايا الدستورية٢٠١٠، يف موعد ال يتجاوز أوائل عام جمموعةاملاوري، اتفق احلزبان على إنشاء 
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  ٣٤ و٣٣التوصيتان 

 فرطالعدالة اجلنائية وااللتزام مبكافحة   التمييز يف نظاممبواصلة اجلهود ملنع نيتيالتوص جزئياًنيوزيلندا  قبلت  - ٢٣
ولكنها ال توافق على أن التفاوت يف متثيل بعض اجملموعات اإلثنية يف نظام العدالة اجلنائية،  . متثيل فئات حمّددة فيه   

حلكومـة  وقد بـدأت ا   . فهناك عوامل أخرى مسؤولة عن هذه النتيجة      . مثل املاوري، يعود إىل التحّيز املؤسسي     
 ذلك حتليل العوامل االجتماعية واالقتصادية الـيت      وسيشملمؤخراً العمل على النظر يف دوافع اجلرمية ومعاجلتها،         

  .متثيل فئات حمددة يف نظام العدالة اجلنائيةلفرط  وطرق التصدي اإلجراميتسهم يف السلوك 

  ٣٥التوصية 

ونيوزيلندا ملتزمة باختاذ خطوات أخرى من أجل القضاء على مجيع ما تبقى . هذه التوصيةنيوزيلندا  تقبل  - ٢٤
 لكنها تشري إىل ضـرورة  ،من أشكال العنصرية، والتمييز العنصري، وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           

  .حتقيق توازن بني هذه اجلهود واحلقوق األساسية األخرى مثل احلق يف حرية التعبري

  ٣٦ية التوص

وتشري املناهج الدراسية يف نيوزيلندا صراحة إىل التنوع الثقايف واالنـدماج         .  نيوزيلندا هذه التوصية   تقبل  - ٢٥
  املتعلقة باملـدارس،   ا مجيع عمليات صنع القرار    بوصفهما مبدأين من بني املبادئ الثمانية اليت جيب أن تستند إليه          

  .ار هذه املبادئإطضمن مكافحة كره األجانب والعنصرية تندرج و

  ٣٧التوصية 

 نيوزيلندا التوصية حبماية مصاحل املهاجرين وجمموعات األقليات، مبا يف ذلك املنحدرون من أصـل               تقبل  - ٢٦
  .آسيوي ومن منطقة احمليط اهلادئ، من مجيع أشكال القوالب النمطية العنصرية واملعاملة التحقريية

  ٣٩ و٣٨التوصيتان 

 التوصيتني لكنها لن تتمكن من إحراز تقدم يف هذا اجملال يف الفترة املتوسطة األجل                نيوزيلندا هاتني  تقبل  - ٢٧
  . لديهابسبب وجود عمل ذي أولوية أعلى

  ٤٠التوصية 

 نيوزيلندا التوصية بالنظر يف تعديل أو إلغاء قوانينها من أجل سد الثغرات القائمة يف نظام محاية املرأة تقبل  - ٢٨
  .زيلندا اجلديدة ليست على علم بأي تشريع ُوضع هلذا الغرضوحكومة نيو. من التمييز
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  ٤٥ و٤٤ و٤٣ و٤٢ و٤١التوصيات 

 نيوزيلندا على اهلدف املتمثل يف تعزيز حقوق املرأة يف اجملتمع، وال سيما يف سوق العمل ويف دور                  توافق  - ٢٩
ـ  تحتعلقة ب وال تعترب نيوزيلندا أن التشريعات امل     . احلكومة وغريه من األدوار القيادية     هـداف  األصص أو   ديد احل

فهناك عدد من برامج احلكومة اليت تركز على إحراز مزيد مـن            . لجنسني هي أفضل آلية لبلوغ هذه األهداف      ل
  .املشاركة واملساواة بني اجلنسني

  ٤٦التوصية 

ل ذوي  نيوزيلندا التوصية بااللتزام بتخصيص مزيد من املوارد من أجل تقدمي اخلـدمات لألطفـا              تقبل  - ٣٠
وهناك عدد من الربامج املنفذة حالياً يف نيوزيلندا لدعم وحتسني حياة األطفال ذوي اإلعاقة، وال سيما يف . اإلعاقة

  .قطاعي التعليم والصحة

  على شخصهيف احلياة واحلرية واألمن الفرد حق 

  ٤٧التوصية 

نفيذ مجيع العقوبات حبق السجناء  يشترط ت٢٠٠٤وقانون اإلصالحات لعام . نيوزيلندا هذه التوصية تقبل  - ٣١
ومن شأن التعديالت املقترح إدخاهلا على القانون اليت تـسمح خبصخـصة           . بشكل آمن ومأمون وإنساين وفعال    

  .السجون أن تدعم هذه الشروط

  ٤٨التوصية 

مني جنائيـاً    ينبغي معاملة األطفال والصغار يف السن املته        على أنه وفقاً للمعايري الدولية      نيوزيلندا توافق  - ٣٢
وتنص التشريعات وإجراءات احملاكم يف نيوزيلندا على أحكام خاصة موسعة ملثل           . سنهم وقدراهتم تتفق و معاملة  

أن من الضروري أيضاً رفع سن املسؤولية اجلنائية، ب نيوزيلندا تقبلال ومع ذلك . أولئك األطفال والصغار يف السن
  .إضافة إىل هذه التدابري

  ٤٩التوصية 

فقد أُدخلت حتسينات كبرية على السجون لضمان احتجاز اجلـاحنني          .  نيوزيلندا على قبول هذه التوصية     عملت  -٣٣
فمثالً، متلك نيوزيلندا وحدات منفصلة لعدد صغري مـن اجلـاحنني           . األحداث يف مرافق منفصلة عن غريهم من السجناء       

 عاماً واحملكـوم علـيهم      ١٨ الذين تقل أعمارهم عن      ) يف املائة من مجيع السجناء     ١,٢٥نسبة  (الذكور الصغار يف السن     
 عاماً ألن عددهن مل يتجـاوز  ١٨وال توجد وحدة مستقلة للسجينات دون سن . بالسجن بسبب ارتكاب جرائم خطرية 

وتسلم نيوزيلندا بـضرورة    . مخس سجينات يف أي وقت من األوقات، وهناك إجراءات إدارية خاصة ُتتبع يف هذه احلالة              
  .ملزيد فيما يتعلق مبرافق االحتجاز األخرىالقيام با
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  ٥١ و٥٠التوصيتان 

. محاية األطفال من اإلساءة واإلمهال    ويشمل ذلك   . تلتزم احلكومة جبعل اجملتمع احمللي أكثر أمناً لألطفال         - ٣٤
وقد سعت احلكومة بشكل استباقي للتصدي للعنف ضد األطفال، من خالل األخذ مببادرات متعددة األشـكال                

  .ي إىل منع العنف ضد األطفال وزيادة التمويل املخصص سنوياً لتنفيذ املبادراتترم

  ٥٥ و٥٤ و٥٣ و٥٢التوصيات 

نيوزيلندا هذه التوصيات وهي مستمرة يف اتباع هنج نشيط للتصدي للعنف املرتيل والعنـف ضـد                تقبل  - ٣٥
السكان  العنف األسري، ترمي إىل تشجيعجراءات بشأن خراً محلة الختاذ اإلوقد شنت حكومة نيوزيلندا مؤ. املرأة

كما أُعيد النظر يف القوانني املتعلقة بالعنف املرتيل        . على تغيري طريقة تفكريهم وتصرفهم فيما يتعلق بالعنف املرتيل        
وكجزء من هذه املراجعة، ينظر الربملان حالياً       . حاالت العنف األسري  وأساليب تعاملها مع    لتعزيز سلطة الشرطة    

 بإمكان كبـار    ،وبصفة خاصة . ع يقترح إدخال عدد من التغيريات اجلوهرية واإلجرائية يف نظام احلماية          يف تشري 
  .للتصدي فوراً ألمن الضحايا" أوامر فورية للحماية"العاملني يف الشرطة أن يصدروا 

  ٥٦التوصية 

ستغالل النساء والبنات   ا ا نيوزيلندا التوصية بتسجيل وتوثيق حاالت االجتار بالنساء واألطفال وكذ         تقبل  - ٣٦
  . يف البغاء، وتبادل املعلومات مع البلدان األخرى يف املنطقة عند االقتضاءاملهاجرات

  ٥٧التوصية 

فنيوزيلندا تطبق تعريف االجتار الوارد يف      . نيوزيلندا التوصية باعتماد تعريف أمشل لالجتار بالبشر       تقبلال    - ٣٧
 املكمل التفاقية األمم املتحدة     ،اصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه     بروتوكول منع االجتار باألشخاص، وخب    

  .ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية

  الشعوب األصلية

  ٥٨التوصية 

نيوزيلندا التوصية مبواصلة احلوار اجلديد بني الدولة واملاوري فيما يتعلق بقانون الشواطئ األمامية              تقبل  - ٣٨
، لكنها تشري إىل أنه مل يتم، حىت اآلن، البت يف طبيعة أي آلية جديدة، مبا يف ذلك ما إذا ٢٠٠٤وقاع البحار لعام 

  . املترويةكانت تتعلق باملوافقة املسبقة

، أعلنت حكومة نيوزيلندا عن إنشاء فريق خرباء وزاري مستقل للتحقيق فيما إذا ٢٠٠٩مارس /ويف آذار  - ٣٩
املصاحل العرفية والعامة يف منطقة الشواطئ ب يعترف بالفعل ٢٠٠٤البحار لعام كان قانون الشواطئ األمامية وقاع 

وسيتيح هذا االستعراض الفرص للماوري وغريهم من الشعوب واجملموعات ذات املصلحة .  وينص عليهاالساحلية
  .يف الشواطئ األمامية وقاع البحار لتقدمي آرائهم ومقترحاهتم
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 لكي تنظـر فيـه   ٢٠٠٩يونيه /راً مكتوباً إىل املدعي العام يف هناية حزيرانوسيقدم الفريق الوزاري تقري     - ٤٠
ومراعـاة  . تـشريعي إجراء تعديل   وستنظر احلكومة يف هذه املشورة لكي تقرر ما إذا كان من الالزم             . احلكومة

 للفريـق   التوصيات املقبلـة  تستبق احلكم على نتيجة     لعملية االستعراض اجلارية، ليس من املناسب للحكومة أن         
  .املوافقة على طبيعة أي آلية مقبلةبالوزاري 

  ٥٩التوصية 

 املتعلقـة   لسكان األصـليني  انيوزيلندا التوصية مبواصلة اجلهود الرامية إىل تسوية شاملة ملطالبات           تقبل  - ٤١
 إطـار  وتتمثل سياسة حكومة نيوزيلندا يف التوصل إىل تسويات شاملة جلميع املطالبات التارخييـة يف         . باألراضي

 وإحراز تقدم جيد    ،وارد لعملية التسوية  ختصص قدراً كبرياً من امل    احلكومة  و. ٢٠١٤معاهدة وايتانغي حبلول عام     
  .مستمرال يزال يف تسوية املطالبات 

  ٦٠التوصية 

نيوزيلندا على املبدأ الذي تقوم عليه هذه التوصية وتعمل على تقدمي انتصاف عادل ودائم للماوري توافق   - ٤٢
  . وية مطالباهتم التارخيية مبوجب معاهدة وايتانغيلتس

. ٢٠١٤وتلتزم حكومة نيوزيلندا بتسوية مجيع املطالبات التارخيية يف إطار معاهدة وايتانغي حبلول عـام                - ٤٣
اخلسائر، فإن اجلرب ُيقـدم   ووعلى الرغم من أن إطار التسويات ال يطبق هنجاً صارماً يتعلق بالتعويض أو األضرار 

ويتخذ اجلـرب   . يتعلق باالنتهاكات التارخيية ملعاهدة وايتانغي، مبا يف ذلك تلك اليت جنم عنها فقدان األرض             فيما  
  .نقدي ونقل ملكية األرض على السواءالتعويض الشكل 

  ٦١التوصية 

   .يف مجيع جماالت احلياة االجتماعيةاملاوري نيوزيلندا التوصية مبواصلة اجلهود لتحسني مشاركة  تقبل  - ٤٤

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب

  ٦٢التوصية 

وال توجد يف الوقت الراهن أية . ٢٠٠٧قانون قمع اإلرهاب يف عام عدة على  نيوزيلندا تعديالت أدخلت  - ٤٥
  .تعديالت أخرى خمطط هلا

هـاب  ويسمح قانون قمـع اإلر    .  نيوزيلندا على أن الرقابة القضائية ضرورية وهامة يف حاالت اإلرهاب          توافق  -٤٦
على تقـدمي مـوجز عـن       فعالً  ينص  هوية املدعى عليهم، لكنه     دون الكشف عن    السرية  للمحاكم بالنظر يف املعلومات     

وفضالً عن ذلك، حيتفظ قانون قمـع       . يف حال الوفاء بشروط حمددة    املدعى عليهم   الواجب تقدميها إىل    السرية  املعلومات  
  .مبوجب القانونبالكشف عن اهلوية ارات املتعلقة اإلرهاب باحلق يف املراجعة القضائية جلميع القر
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  ٦٣التوصية 

الـضمانات اإلجرائيـة يف   كون املتمثل يف ونيوزيلندا على األساس الذي تقوم عليه هذه التوصية         توافق  - ٤٧
وتالحظ . حقوق اإلنسان يف جمال   قوانني مكافحة اإلرهاب هامة للغاية وجيب تطبيقها عمالً بااللتزامات الدولية           

  .يوزيلندا أن األحكام التشريعية احلالية تستويف هذه الشروطن

  متابعة االستعراض الدوري الشامل

  ٦٤التوصية 

  . االستعراض الدوري الشاملات نيوزيلندا التوصية بإجراء مشاورات مع اجملتمع املدين يف متابعة توصيتقبل  -٤٨

 -  -  -  -  -  


