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  معلومات وقائعية وإحصائية عامة-   ً أوال  

  للدولة واالقتصادية واالجتماعية والثقافيةةالدميوغرافياخلصائص  -ألف 

     األرض

                                                                                                   تقـع نيوزيلـندا يف جنوب غرب احمليط اهلادئ، يف منتصف املسافة الفاصلة بني خط االستواء والقطب                  - ١
      وتبلغ   .                                                       يرة الشمال وجزيرة اجلنوب، ومن عدد من اجلزر األصغر                                                   اجلنويب، وتتألف من جزيرتني رئيسيتني مها جز      

          وأكرب جريان   .          ً      ً                                                     كيلومتراً مربعاً، أي أهنا متاثل يف حجمها اليابان أو اجلزر الربيطانية       ٢٦٨     ٠٢١                  مساحتها اإلمجالية   
                العامل بالرباكني                     وتتميز هذه املنطقة من  .                                                                   نيوزيلندا هي أستراليا يف الغرب، ونيوكاليدونيا وفيجي وتونغا يف الشمال

                                      األسترالية وصفيحة احمليط اهلادئ عرب      -                                          ومتر احلدود الفاصلة بني الصفيحة اهلندية         .                            النشـطة وكـثرة الـزالزل     
                                                                                                               نيوزيلـندا، وكـان للعمليات الناجتة عن تصادم الصفيحتني أثر بالغ يف حتديد حجم نيوزيلندا وشكلها ومساهتا                 

                                                             لواقعة يف جزيرة اجلنوب واليت ترتفع حتت غطاء ثلجي دائم وأهنار                                     وتشـمل جبال األلب اجلنوبية ا       .            اجليولوجـية 
              كيلومتر متتد  ١     ٦٠٠                                وتغطي اجلزيرتان الرئيسيتان مسافة   .      متر ٣     ٠٠٠                        قمة يزيد ارتفاعها على   ١٩            جليدية كثرية 

     ١٢٠                                                                                                       من الطرف الشمايل إىل أقصى الطرف اجلنويب، وال يبعد أي جزء منهما عن احمليط الذي حيدمها بأكثر من                   
                                                                                                                  ويسهم طول احلدود الساحلية لنيوزيلندا واملسافة اليت تفصلها عن أقرب البلدان اجملاورة هلا يف منحها رابع أكرب                   .         ً كيلومتراً

  .                                                       ً             كما يشكل إقليم روس الواقع يف القارة القطبية اجلنوبية جزءاً من نيوزيلندا  .                                  منطقة اقتصادية حبرية حصرية يف العامل

         التاريخ 

                    وما أن جاء القرن      .       سنة  ١     ٠٠٠                                                            مستوطنني بولينيزيني وصلوا إىل نيوزيلندا منذ أكثر من                        يعتقد أن أول   - ٢
                     ، وقعت أنظار املالح        ١٦٤٢         ويف عام     .                                                                          الـثاين عشر حىت كانت املستوطنات املاورية متناثرة يف معظم أحناء البلد           

                          ن البحري الربيطاين، جيمس                                            سنة أخرى مضت قبل أن يصبح القبطا          ١٢٧                                              اهلولـندي آبل تسمان على نيوزيلندا، ولكن        
   .                          ّ                          وبدأ االستيطان األورويب املنظّم يف منتصف القرن التاسع عشر  .     ١٧٦٩                                         كوك، أول أورويب تطأ قدماه نيوزيلندا يف عام 

       والتاج   )                           وهي قبائل نيوزيلندا األصلية (          املاورية     إيوي                                     ، أبرمت معاهدة وايتانغي بني قبائل         ١٨٤٠         ويف عام    - ٣
  .                                     دة هي الصك التأسيسي لنيوزيلندا احلديثة          وهذه املعاه  .        الربيطاين

                              االجتاهات الدميوغرافية الرئيسية 

                 فقد ارتفعت نسبة    .                                                                                 مـرت نيوزيلندا بتحول دميوغرايف مماثل للتحوالت اليت شهدهتا بلدان متقدمة أخرى            - ٤
    تشري  و  .                  ً      ً                                                                            سـكان املـدن ارتفاعـاً شديداً، وأخذ متوسط حجم األسرة ينخفض ببطء، بينما يزداد عدد املسنني                

                            ومن املميزات اخلاصة لتجربة      .                                                                               اإلسـقاطات إىل بطء النمو السكاين وإىل استمرار التقدم املطرد يف سن السكان            
                                                                ومتثل اجملموعات ذات األصل غري األورويب نسبة متزايدة من السكان            .                                            نيوزيلـندا تنوع اجملموعات اإلثنية املتزايد     

  .                  املقيمني يف نيوزيلندا
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       السكان

  .     ٢٠٠١                                               ماليني نسمة يف تعداد للسكان أجري يف عام              ٣,٧٤                         ن املقيمني يف نيوزيلندا                      بلـغ عدد السكا    - ٥
         وقد أجري   .                              وجيرى تعداد السكان كل مخس سنوات  .      ً                    شخصاً يف الكيلومتر املربع    ١٣,٨                       وبلغت الكثافة السكانية 

  .                                         وال تتوفر حلد اآلن إحصائيات هذا التعداد األخري  .     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار ٨            آخر تعداد يف 

                                           باستعمال إحصائيات التعداد وعدد املواليد      (                                                        كـن، بـني تعدادين، تقدير عدد السكان املقيمني فقط             ومي - ٦
       ٤,٠٩٨        ، ب         ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠                                               ويقدر عدد السكان املقيمني يف نيوزيلندا، حىت           ).                      والوفـيات واملهاجرين  

      مقابل   )          يف املائة   ٠,٩   (  ٣٦    ٠٠ ٨       بنحو     ٢٠٠٥             يونيه من عام  /                                   وتقدر نسبة منو السكان خالل شهر حزيران  .     ماليني
                                        وقد ساهم عنصرا تغري السكان، الزيادة        .     ٢٠٠٤                يونيه من عام     /                خالل شهر حزيران    )              يف املائـة      ١,٣   (  ٥٢     ٢٠٠

           نسمة علي  ٨     ٦٠٠    و   ٢٨     ٢٠٠                             ، يف هذا النمو السكاين مبا قدره  )                     الدائمة والطويلة األمد (                    الطبيعية وصايف اهلجرة 
            وتتغري معدالت   .                     هو اخنفاض صايف اهلجرة    ٢٠٠٥      يونيه  /                  منو السكان يف حزيران                     والسبب الرئيسي الخنفاض   .       التوايل

         أكثر من   (                                                                                                           الـزيادة الطبيعية ببطء مع مرور الزمن بينما يشهد صايف اهلجرة يف السياق النيوزيلندي تقلبات كبرية                 
    ٤٠     ٠٠٠                         وارتفعت مرة أخرى لتفوق     ١٩٩٩        يف عام   ١٠     ٠٠٠                  ، اخنفضت إىل أقل من     ١٩٩٧          يف عام     ٣٠     ٠٠٠

    ).     ٢٠٠٣      يف عام 

                السكان حبسب اجلنس

       ، قدر      ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠    ويف    .     ٢٠٠١                                         يف املائة من السكان املقيمني يف عام             ٥١,٢              شكلت النساء    - ٧
َ       وقد جتاوز عدُد النساء عدَد       .             من اإلناث   ٢     ٠٨١     ٤٠٠                من الذكور و    ٢     ٠١٦     ٨٠٠                           عدد السكان املقيمني بنحو                 ُ            

         امرأة     ١٠٣                            كان يوجد ما يقرب من           ٢٠٠٥       يونيه   /         حزيران   ٣٠         ات، ويف                                         الرجال هبامش ضئيل منذ أواخر الستين     
  .                        ً     ً                                           وتتفاوت نسب اجلنسني تفاوتاً كبرياً لدى اجملموعات اإلثنية اليت أصلها من املهاجرين  .      رجل   ١٠٠         مقابل كل 

             التكوين اإلثين

     ً                وفقاً لتعداد عام                                   يف املائة من السكان املقيمني       ٨٠                                                    بلغت نسبة النيوزيلنديني املنحدرين من أصل أورويب         - ٨
                                                            وكانت غالبية النسبة املتبقية مؤلفة من جمموعة إثنية من           .            يف املائة      ١٤,٧                                   ؛ بيـنما بلغـت نسبة املاوريني            ٢٠٠١

    ).          يف املائة   ٦,٦ (                      أو جمموعة إثنية آسيوية   )          يف املائة   ٦,٥ (                    شعوب جزر احمليط اهلادئ 

                     وهم أشخاص ولدوا يف     (                   شون يف نيوزيلندا                                                                وقـد حدثت زيادة كبرية يف عدد املهاجرين اجلدد الذين يعي           - ٩
                نسمة يف عام       ١٦٤     ٥٠٠                                 إذ ارتفع عدد هذه اجملموعة من          ).                                                     اخلـارج ومل يكونـوا مقيمني أثناء التعداد السابق        

   .          يف املائة  ٢٣                  ، أي بزيادة قدرها     ٢٠٠١             نسمة يف عام    ٢٠٢     ٧٠٠     إىل     ١٩٩٦

                                            املولودون خارج نيوزيلندا والذين أقاموا يف         السكان (                                                   وال تـزال آسيا املصدر الرئيسي للمهاجرين اجلدد          -  ١٠
                                                                       ، ووفد عدد أقل من األشخاص من منطقة احمليط اهلادئ، وكانت مستويات             )                                   نيوزيلندا مدة تقل عن عشر سنوات     

                     ، حلت آسيا حمل اململكة     ١٩٩٦   و    ١٩٨٦         وبني عامي   .     ١٩٩٦                                            الوافدين من مناطق أخرى مماثلة ملستوياهتم يف عام 
  .                                                                                     ظمى وآيرلندا الشمالية كمصدر رئيسي للمهاجرين اجلدد على مدى األعوام العشرة السابقة                           املتحدة لربيطانيا الع  
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      ٢٣,٠ (         وأوروبا    )            يف املائة      ٣٩,١ (                                         ، كانت املصادر الثالثة األوىل هي آسيا            ١٩٩٦                              ففي السنوات العشر حىت عام      
       ، كانت     ٢٠٠١                   ات العشر حىت عام             ويف السنو    ).            يف املائة      ٢٦,٠   ) (                    مبا يف ذلك أستراليا    (              واحمليط اهلادئ     )           يف املائـة  

                                   واحمليط اهلادئ مبا يف ذلك أستراليا       )            يف املائة      ٢١,٥ (         وأوروبا    )            يف املائة      ٤٠,٦ (                                  املصـادر الثالثة األوىل هي آسيا       
                                  يف املائة من جمموع السكان املولودين    ٤,٨                                                 ، بينما زادت نسبة املهاجرين املولودين يف أفريقيا من  )         يف املائة    ٢٠,٣ (

  .    ٢٠٠١                يف املائة يف عام    ٩,٧                                  نيوزيلندا يف أقل من عشر سنوات إىل           يف اخلارج ويف

                                                                                               واسـتمر حـدوث تغريات مهمة يف تشكيل بلدان منشأ املهاجرين املولودين يف آسيا على مدى األعوام             -  ١١
  د                                                                     ، كانت الصني وكمبوديا وماليزيا واهلند واليابان متثل أكثر من نصف إمجايل عد    ١٩٨٦        ففي عام   .              العشرة املاضية

                                                      ، وفد ما يقرب من ثلثي عدد املهاجرين املولودين يف آسيا من     ١٩٩٦          وحبلول عام   .                             املهاجـرين املولودين يف آسيا   
   ويف   .                                                                                                            مجهورية كوريا والصني وماليزيا ومقاطعة تايوان الصينية ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة للصني             

                الصني، والفلبني،    :                                                   املهاجرين الوافدين من آسيا من البلدان التالية                             يف املائة من إمجايل        ٨٠                      ، كان ما يقرب من          ٢٠٠١     عام  
  .                                                                                                   ومجهورية كوريا، ومقاطعة تايوان الصينية، ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة التابعة للصني، واهلند، واليابان

 ١اجلدول 

 )ب)(أ( ثالث إجابات كحد أقصى-اجملموعة اإلثنية 

  واجلنس)ج()اإلجاباتجمموع (

 ٢٠٠١ و١٩٩١ان املقيمون عادة حبسب تعدادي السك

 النسبة املئوية من جمموع السكان

 سنة التعداد سنة التعداد

١٩٩١ ٢٠٠١ ١٩٩١ ٢٠٠١ 
                         ثالث إجابات كحد أقصى    -                اجملموعة اإلثنية   

      واجلنس  )             جمموع اإلجابات (

              جمموع األوروبيني    

       الذكور  ١     ٣٦٨     ٧٨٩  ١     ٣٩٤     ١٦٣ ٨٣,٠ ٧٩,٨
      اإلناث  ١     ٤١٤     ٢٣٦  ١     ٤٧٣     ٨٤٦ ٨٣,٣ ٨٠,١
      اجملموع   ٢     ٧٨٣     ٠٢٥  ٢     ٨٦٨     ٠٠٩ ٨٣,٢ ٨٠,٠
             جمموع املاوريني    

       الذكور    ٢١٤     ٤٣١    ٢٥٧     ٤٨١ ١٣,٠ ١٤,٧
      اإلناث    ٢٢٠     ٤١٦    ٢٦٨     ٧٩٧ ١٣,٠ ١٤,٦
      اجملموع     ٤٣٤     ٨٤٧    ٥٢٦     ٢٨١ ١٣,٠ ١٤,٧
                         جمموع سكان جزر احمليط اهلادئ    

       الذكور   ٨٢     ٤٠٤    ١١٤     ١٥٣ ٥,٠ ٦,٥
      اإلناث   ٨٤     ٦٦٩    ١١٧     ٦٤٥ ٥,٠ ٦,٤
      اجملموع     ١٦٧     ٠٧٠    ٢٣١     ٨٠١ ٥,٠ ٦,٥
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 ٢٠٠١ و١٩٩١ان املقيمون عادة حبسب تعدادي السك

 النسبة املئوية من جمموع السكان

 سنة التعداد سنة التعداد

١٩٩١ ٢٠٠١ ١٩٩١ ٢٠٠١ 
                         ثالث إجابات كحد أقصى    -                اجملموعة اإلثنية   

      واجلنس  )             جمموع اإلجابات (

             جمموع اآلسيويني    

       الذكور   ٤٩     ٣٩٥    ١١٢     ٦٤٤ ٣,٠ ٦,٤
      اإلناث   ٥٠     ٣٦١    ١٢٤     ٨١٨ ٣,٠ ٦,٨
      اجملموع    ٩٩     ٧٥٦    ٢٣٧     ٤٥٩ ٣,٠ ٦,٦
            جمموع اآلخرين    

       الذكور  ٣     ٦١٥   ١٣     ١٢٢ ٠,٢ ٠,٨
   اث   اإلن  ٣     ٠٧٨   ١١     ٨٠٢ ٠,٢ ٠,٦
      اجملموع   ٦     ٦٩٣   ٢٤     ٩٢٤ ٠,٢ ٠,٧
  ) د (           جمموع السكان    

       الذكور  ١     ٦٤٨     ٢٣٩  ١     ٧٤٧     ٧٥٢ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
      اإلناث  ١     ٦٩٧     ٥٧٤  ١     ٨٣٨     ٩٨٢ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠
      اجملموع   ٣     ٣٤٥     ٨١٣  ٣     ٥٨٦     ٧٣١ ١٠٠,٠ ١٠٠,٠

     إىل     ١٩٩٦                دم يف تعداد عام                     ُ                                                           أفضـت التغيريات اليت أُدخلت على شكل السؤال املتعلق باالنتماء اإلثين املستخ             ) أ ( 
                                       وهلذا السبب مل تدرج يف اجلدول بيانات         .     ٢٠٠١    و     ١٩٩٦                 أو بني عامي         ١٩٩٦    و     ١٩٩١                                     عدم اتساق بعض البيانات بني عامي       

  .                                            ويرد يف النص مزيد من املعلومات عن هذه التغيريات  .     ١٩٩٦    عام 
              فإذا أعطى شخص   .            قصى لكل شخصُ                                                           ُجمعت البيانات اإلثنية يف هذا اجلدول باستخدام ثالث إجابات كحد أ  ) ب ( 

                                                                                                                             مـا أكـثر مـن ثـالث إجابات أخذت يف االعتبار اجملموعات اإلثنية الثالث اليت تستأثر باألولوية العليا حبسب نظام تسجيل                      
      ٢٠٠١         ً                                     وميكن أيضاً أن ترتكز البيانات اخلاصة بعام          .     ١٩٩١                                  ُ                      وهذه الطريقة هي نفس الطريقة اليت اسُتخدمت يف عام            .         األولويات
  .                      يلة ست إجابات كحد أقصى      على حص
                                                                                             يشمل ذلك مجيع األشخاص الذين ذكروا انتماءهم إىل جمموعة إثنية سواء بوصفها اجملموعة اإلثنية الوحيدة أو   ) ج ( 

                                                                                    ويف احلاالت اليت أبلغ فيها أشخاص انتماءهم إىل أكثر من جمموعة إثنية واحدة جرى                .                                        بوصـفها واحدة من عدة جمموعات إثنية      
  .              عة مشمولة بذلك             عدهم يف كل جممو

                                  مت تقريب مجيع األرقام الواردة يف        .                                                                      ال يشمل ذلك األشخاص الذين مل حيددوا انتماءهم إىل أي جمموعة إثنية             ) د ( 
  .               ً                        هذا اجلدول جزافاً إىل الرقم العشري الثالث

          سن السكان

      ١٩٩٥           نيه من عام   يو /              فبني شهر حزيران  .                                                        تغري التكوين العمري للسكان النيوزيلنديني خالل العقد الفائت -  ١٢
     يف     ٣,٨ (        طفل     ٣٢     ٠٠٠       ً        ارتفاعاً قدره     )       سنة   ١٤-   صفر (                     ، سجل عدد األطفال         ٢٠٠٥                          ونفـس الشـهر من عام       

               طفل أو بنسبة  ٥     ٩٠٠                      ً        شهد عدد األطفال اخنفاضاً قدره     ٢٠٠٥             يونيه من عام  /                     إال أنه خالل شهر حزيران   ).      املائة
     فيها                                     السنة الوحيدة األخرى اليت سجل           ٢٠٠١            وكانت سنة      ).    ٨٧٠     ٤٩٠       إىل      ٨٨٥     ٣٩٠    من   (               يف املائـة        ٠,٧
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      ٢١,٥                       ، بلغت نسبة األطفال         ٢٠٠٥                يونيه من عام     /               ويف شهر حزيران    .      يونيه /                                       اخنفاض يف عدد األطفال خالل شهر حزيران      
  .    ١٩٩٥      يونيه  /                           يف املائة اليت سجلت يف حزيران    ٢٣,١                                           يف املائة من جمموع سكان نيوزيلندا، مقابل نسبة 

         نسمة،   ٢     ٧٢١     ٢٠٠  )       سنة   ٦٤-  ١٥ (                                     ، بلغ السكان البالغون سن العمل          ٠٠٥ ٢       يونيه   /         حزيران   ٣٠    ويف   -  ١٣
         وقد سجلت   .     ٢٠٠٤             يونيه من عام  /                          مقارنة مع أرقام شهر حزيران  )          يف املائة   ١,٢ (       نسمة   ٣٠     ٩٠٠             بارتفاع قدره 

        نسمة    ٣١٨     ٧٠٠                 ، زيادة قدرها        ٢٠٠٥                                                                           هـذه الفئة العمرية، اليت متثل أكرب نسبة من جمموع سكان نيوزيلندا يف              
    وقد   .     ٢٠٠٥                         ونفس الشهر من عام          ١٩٩٥                يونيه من عام     /                                  يف الفترة املمتدة بني شهر حزيران       )              يف املائـة       ١٣,٣ (

    يف     ٣٢,٦ (                نسبة زيادة أعلى   )   ٦٤-  ٤٥ (                       ً                                     سجل عدد السكان األكرب سناً ضمن فئة السكان الذين هم يف سن العمل 
                   ، بلغ متوسط عمر        ٢٠٠٥       يونيه   /      حزيران ٠ ٣    ويف    .                                                        من نسبة زيادة العاملني من الشباب خالل العقد املاضي          )      املائة

   .                          سنة سجلت يف العقد السابق    ٣٦,١            سنة مقابل     ٣٨,٧  )      سنة  ٦٤-  ١٥ (               السكان العاملني 

    ١١     ٧٠٠                                سنة فما فوق زيادة قدرها         ٦٥                              ، سجل عدد السكان البالغني          ٢٠٠٥       يونيه   /                     وخـالل شـهر حزيران     -  ١٤
        قدره                    ً    ، سجل عددهم ارتفاعاً       ٢٠٠٥       يونيه   /      حزيران    و     ١٩٩٥       يونيه   /                        ويف الفـترة بني حزيران       ).              يف املائـة      ٢,٤ (        نسـمة   
                                    وقد سجلت نسبة الفئة العمرية من سكان   .       نسمة   ٤٩٧     ٥٠٠     إىل    ٤٢٣     ٥٠٠    من    )              يف املائـة       ١٧,٥   (  ٧٤     ١٠٠

      ١٢,١     إىل     ١٩٩٥                يف املائة يف عام     ١١,٥                            ً                 سنة فما فوق زيادة ضئيلة جداً حبيث ارتفعت من   ٦٥                  نيوزيلندا البالغني 
  .                          ً         سنة فما فوق بدورها تقدماً يف السن  ٦٥                            وتشهد الفئة العمرية للبالغني   .     ٢٠٠٥           نيه من عام   يو /                يف املائة يف حزيران

                                                                                                                ومـن بني اجملموعات العمرية يف هذه الفئة، كان تقدير منو السكان من الرجال أعلى بصورة مستمرة من تقدير                   
                      وقد سجل عدد الرجال      .     ٢٠٠٥                         ونفس الشهر من عام          ١٩٩٥       يونيه   /                                           النمو اخلاص بالنساء يف الفترة بني حزيران      

                يف املائة ونسبة     ٨١,٣                                                          سنة فما فوق أكرب زيادة يف هذا العقد، حبيث بلغت نسبة الرجال   ٩٠                   والنساء البالغني سن 
                    ً      سنة فما فوق ارتفاعاً من   ٦٥                                                    وخالل نفس الفترة، شهد متوسط سن الفئة العمرية للبالغني   .          يف املائة    ٦١,٦       النساء 
   .      سنة    ٧٤,٣         سنة إىل     ٧٣,٣

                    اب ضمن اهليكل السكاين    الشب

                                                               ، قدر عدد األشخاص يف الفئة العمرية دون سن العشرين بنحو           )      مؤقـت    (    ٢٠٠٥        مـارس    /       آذار   ٣١   يف   -  ١٥
                                        ويف إطار هذه الفئة، سجل عدد األشخاص         .                                       يف املائة من جمموع سكان نيوزيلندا        ٢٩     ً        شخصاً أو     ١     ١٨٥     ٢٤٠

     ً     شخصاً يف    ٢٨١     ٤٧٠      إىل      ٢٠٠٤      مارس   /  ار     آذ   ٣١           شخص يف       ٢٨١     ٨٠٠    من   (                    ً      ً      دون سن اخلامسة اخنفاضاً طفيفاً      
   من (                                                                       ، واخنفـض كذلك عدد األشخاص املتراوحة أعمارهم بني مخس وتسع سنوات              )    ٢٠٠٥        مـارس    /       آذار   ٣١
       ، كما   )    ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٣١             أشخاص يف       ٢٩٨     ٧١٠       إىل       ٢٠٠٤        مـارس    /       آذار   ٣١     ً         شخصـاً يف        ٢٩١     ٢٩٠

     مارس  /       آذار   ٣١             أشخاص يف       ٣١٢   ٠  ١١    من   (        سنة     ١٤    و   ١٠                                              اخنفـض عـدد األشخاص املتراوحة أعمارهم بني         
                                               بينما شهد عدد األشخاص املتراوحة أعمارهم بني          ).     ٢٠٠٥      مارس   /       آذار   ٣١     ً       شخصاً يف       ٣٠٩     ٦٢٠       إىل       ٢٠٠٤

     إىل     ٢٠٠٤     مارس  /      آذار  ٣١     ً     شخصاً يف    ٢٩٩     ٨٩٠   من  (          يف املائة    ١,٥                             ً        مخس عشرة وتسع عشرة سنة ارتفاعاً بنسبة 
   ).    ٢٠٠٥     مارس  /      آذار  ٣١     ً     شخصاً يف    ٣٠٤     ٤٤٠



HRI/CORE/NZL/2006 
Page 8 

 

                              السن فيما بني اجملموعات اإلثنية     اختالف

                 وكان متوسط عمر     .       سنة     ٣٤,٨                                          ، كان متوسط عمر مجيع سكان نيوزيلندا            ٢٠٠١                     خـالل تعـداد عام       -  ١٦
                سنة للسكان من     ٤٣,٨                            سنة للسكان من أصل بريطاين و    ٤١,١         مبا يف ذلك  (      سنة     ٣٦,٨                       اجملموعة اإلثنية األوروبية 

                                                                مري للمجموعات األوروبية يف نيوزيلندا يرجع إىل أن الكثري من                                      وهذا االرتفاع يف اهليكل الع       ).              أصـل هولندي  
                                                                                                                        أفـرادها هاجـروا إىل نيوزيلندا بعد احلرب العاملية الثانية، وإىل أن أطفاهلم رمبا مل يعودوا يشعرون باالنتماء إىل                   

      ً                شيوعاً يف نيوزيلندا،                                          إال أن متوسط عمر بعض اجملموعات األوروبية األقل  .                                     اجملموعة اإلثنية اليت ينتمي إليها آباؤهم
  . ا                                                                                     مثل السكان من أصل فرنسي وروسي وإيطايل وأملاين وسويدي يقل عن متوسط عمر جمموع سكان نيوزيلند

                                                                                             وأصـغر متوسط عمر جملموعات شعوب جزر احمليط اهلادئ هو متوسط عمر سكان جزر توكيالو الذي                 -  ١٧
                               وأعلى متوسط عمر بني جمموعات سكان   .    سنة      ٢١,٩                                  سنة، يف حني كان متوسط عمر املاوريني     ١٨,٩         كان يبلغ 

                           وأكثر من ثلث شعوب جزر احمليط   .      سنة    ٢٣,٧                                                    جزر احمليط اهلادئ هو متوسط عمر سكان فيجي الذي كان يبلغ 
  .          يف املائة   ٣,٣              سنة أو أكثر   ٦٥                                                                    اهلادئ يف نيوزيلندا أطفال يف حني ال تتعدى نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم 

                            يف املائة، ونسبة األشخاص         ٣٧,٣        سنة     ١٥                                             مماثل إذ تبلغ نسبة من يقل عمرهم عن                                   ولـلماوريني تـوزع عمري    
   .              يف املائة فقط   ٣,٤              سنة فما فوق   ٦٥        البالغني 

                   ، وللسريالنكيني أعلى  )     سنة    ٢٣,٣ (                                                               وكـان لصـينيي تايوان أدىن متوسط عمر بني اجملموعات اآلسيوية           -  ١٨
                                                   ن جدد إىل نيوزيلندا وتتراوح فئاهتم العمرية بني الشباب                       وكثري من اآلسيويني مهاجرو   ).      سنة    ٣٢,١ (          متوسط عمر 

                سنة، يف حني كان   ٤٤   و  ١٥          تتراوح بني   )          يف املائة    ٥٥,٢ (                                   وقد كانت أعمار أكثر من نصف اآلسيويني   .         والبالغني
            فما فوق     ٦٥                                                       سنة، ومل تتعد نسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم            ١٥         أقل من     )            يف املائة      ٢٣,٦ (                  عمر الربع منهم    

       سنة،   ٤٤   و  ١٥                                                        يف املائة من إمجايل سكان نيوزيلندا كانت أعمارهم تتراوح بني     ٤٣,٢              ويف مقابل ذلك،   .           يف املائـة       ٤,١
  .         يف املائة    ١٢,١              سنة فما فوق   ٦٥                                          يف املائة ونسبة األشخاص الذين تبلغ أعمارهم     ٢٢,٧                       بينما كانت نسبة األطفال 

      وكانت   .             سنة للذكور    ٣٤,٠             سنة، مقابل     ٣٥,٦                                   ، كان متوسط عمر اإلناث يف نيوزيلندا    ٢٠٠١       ويف عام  -  ١٩
      ٢٣,٠                                              ً                                          اإلناث من املاوريني وشعوب جزر احمليط اهلادئ أصغر سناً مقارنة جبميع اإلناث، إذ بلغ متوسط أعمارهن 

  .    ١٩٩٦            سنة يف عام     ٢٩,٧                                                    سنة على التوايل، يف حني بلغ متوسط عمر اإلناث اآلسيويات     ٢١,٩ و

           سنة أو     ٦٥                                       حيث تصل نسبة اللوايت تبلغ أعمارهن        (                   مسنات أعلى بكثري                                  ولدى اإلناث األوروبيات نسبة      -  ٢٠
                                                                 يف املائـة فقط لدى جمموعات املاوري وشعوب جزر احمليط اهلادئ               ٣,٨                         يف املائـة، مقـابل           ١٥,٣            أكـثر إىل    

                                                                             وعلى عكس ذلك، يرجح أن تقل أعمار اإلناث لدى املاوريني وشعوب جزر احمليط                ).                     ً   واجملموعات اآلسيوية معاً  
          يف املائة     ٢٠,٤                              يف املائة على التوايل، مقابل       ٣٧,٤              يف املائة و       ٣٥,٧                   حيث تبلغ نسبتهن     (        سنة     ١٥          دئ عـن         اهلـا 

                  يف املائة منهن        ٧٣,٨ (                                                            وتتركز اإلناث اآلسيويات يف اجملموعات اليت هي يف سن العمل              ).                     لإلنـاث األوروبـيات   
   ).     سنة  ٦٤   و  ١٥                  تتراوح أعمارهن بني 
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        االقتصاد

                                                           وإبان الثمانينيات ويف بداية التسعينات، شهدت نيوزيلندا، ككثري   .                 م ذو اقتصاد سوقي                  نيوزيلندا بلد متقد -  ٢١
                           ، بلغ متوسط معدل النمو         ١٩٩٣           ومنذ عام     .                                                                  مـن الـبلدان األخرى، فترة تواصل فيها ركود النمو االقتصادي          

 ً        ً     ً             اً ارتفاعاً قوياً، فقد كان                                          وقد ارتفع النمو الذي شهدته نيوزيلندا مؤخر  .          يف املائة   ٣,٦                          االقتصادي يف نيوزيلندا نسبة 
                                ً               ً   ورغم أن مستويات املعيشة تظل نسبياً مرتفعة استناداً   .                                   يف املائة طيلة السنوات اخلمس املاضية   ٣,٨            متوسط معدله 

                                                                                                        إىل املعايري الدولية، فقد تراجعت نيوزيلندا يف املرتبة اليت كانت حتتلها يف ترتيب منظمة التعاون والتنمية يف امليدان 
                                                                                          املتعلق بالدخل الفردي، ويرجع ذلك باألساس إىل االرتفاع السريع يف الدخل الذي شهدته اقتصادات                االقتصادي  

  .                                             أخرى ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

                                         وأعيد توجيه السياسة االقتصادية بدرجة كبرية   .                                         ، بدأ تنفيذ برنامج هام لتحرير االقتصاد       ١٩٨٤         ويف عام    -  ٢٢
                               وكانت اإلصالحات اهليكلية سريعة      .                                                    سوقي التوجه ومعاجلة االختالالت يف االقتصاد الكلي                          حنـو إنشاء اقتصاد   

                     وكانت آثار اإلصالحات     .                                                                                   وواسـعة الـنطاق، وقد اقترنت باستراتيجية مالية متوسطة األجل ملكافحة التضخم           
                      عملية التكييف أن                                                                            وكما هو احلال عادة بعد القيام بتغيريات هيكلية كربى، كان من نتائج             .                   اهليكلـية واضـحة   

                                                                                  ً                    حدث اخنفاض كبري على املدى املتوسط يف مستوى العمالة وذلك ألن القطاعات اليت كانت حممية سابقاً وجدت              
   .                                                           نفسها عاجزة على املنافسة يف األسواق الدولية دون مساعدة احلكومة

                 كبرية من صادرات           وكانت نسبة  .                                     ً                             ويعـتمد اقتصـاد نيوزيلـندا الصغري، نسبياً، على التجارة اخلارجية     -  ٢٣
                                   على أن نيوزيلندا قد تكيفت على        .                          ً                                                      نيوزيلـندا اليت تتألف أساساً من املنتجات الزراعية توجه إىل اململكة املتحدة           

  .                                                                                         املاضية مع عامل متغري أصبحت هتيمن عليه اليوم منطقة آسيا واحمليط اهلادئ بشكل أبرز               ٢٠                       مـدى األعـوام ال        
                                                                           يا والواليات املتحدة األمريكية واليابان والصني واململكة املتحدة لربيطانيا                                               وأكـرب أسواقنا التصديرية هي أسترال     

                                                                                      وقد طورت نيوزيلندا صناعاهتا الزراعية والتحويلية لتلبية احتياجات أسواق املنتجات            .                           العظمى وآيرلندا الشمالية  
                        د أمهية منتجات احلراجة                                                                        ً                 املتخصصة، وبذا قللت من اعتمادها على صادرات األلبان واللحوم والصوف نظراً لتزاي           

                       وأسهمت السياحة الدولية   .                        كما تزايدت أمهية السياحة  .                                                     والبستنة وصيد األمساك والصناعات التحويلية املتخصصة     
     يف      ١٨,٥             ، أي حبوايل        ٢٠٠٤                                                                        مليارات دوالر نيوزيلندي يف إيرادات التصدير يف االقتصاد خالل سنة               ٧,٤      مببلغ  

                                                                 مليارات دوالر نيوزيلندي كإيرادات من األلبان ومشتقاته، أو            ٥,٧      قابل   م (                                     املائـة من جمموع إيرادات التصدير       
    ).                                  يف املائة من جمموع إيرادات التصدير    ١٤,٣

             الدخل الفردي

      ً                     دوالراً للنيوزيلنديني من      ١٩     ٨٢٥                                     ، بلغ متوسط الدخل اإلمجايل السنوي           ٢٠٠١                        يف التعداد األخري لعام      -  ٢٤
                            ً                وكانت هناك اختالفات كبرية أيضاً يف الدخول         .                   يني من أصل ماوري         ً              دوالراً للنيوزيلند    ١٤     ٨٢٧             أصل أورويب و  

      ً                       دوالراً بينما بلغ متوسط دخل   ٢٤     ٩١٣                        بلغ متوسط دخل الرجل       ٢٠٠١          ففي عام     .                             السنوية بني الرجال والنساء   
  .      ً  دوالراً  ١٤     ٥٢٩      املرأة 
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              سبة للرجال هو                               أن متوسط األجور يف الساعة بالن    ٢٠٠٥                                      وكشفت دراسة استقصائية للدخل أجريت يف  -  ٢٥
       سنة    ١٩    و   ١٥                 وأن األشخاص بني      .       ً           ً    دوالراً نيوزيلندياً       ١٧,٣٥      ً           ً                             دوالراً نيوزيلـندياً وبالنسبة للنساء هو             ٢١,١٦

                                     وارتفع متوسط األجور يف الساعة حبسب         ).                      دوالرات نيوزيلندية       ١٠,١٨ (                                     يتقاضون أقل متوسط أجر يف الساعة       
                         سنة، واخنفض مرة أخرى إىل   ٣٩   و  ٣٥    ً                   ندياً بالنسبة للفئة بني       ً         دوالراً نيوزيل     ٢١,٩١                           الفئات العمرية إىل حد أقصاه 

                                 وحسب اجملموعة اإلثنية، فإن أعلى       .                 سنة فما فوق     ٦٥      ً           ً                                 دوالراً نيوزيلـندياً بالنسبة لألشخاص البالغني             ١٩,٧٧
              ، أما أدناه    )      ً           ً    دوالراً نيوزيلندياً       ٢٠,١٤ (                                                                       متوسط أجور يف الساعة هو من نصيب النيوزيلنديني من أصول أوروبية            

                   ويكسب املاوريون يف      ).       ً           ً    دوالراً نيوزيلندياً       ١٥,٢٠ (                                                     فهـو لألشخاص املنحدرين من شعوب جزر احمليط اهلادئ          
      ويكسب   .       ً           ً    دوالراً نيوزيلندياً       ١٧,٢٠      ً           ً                                         دوالراً نيوزيلندياً يف الساعة واجملموعات اإلثنية األخرى              ١٦,٥٨        املتوسط  

      ً           ً    دوالراً نيوزيلندياً      ١٧,٧٨           ً         نيوزيلندياً مقابل       ً  دوالراً     ١٤,١٣                                        األشخاص الذين ليست هلم أي مؤهالت يف املتوسط  
      ً           ً             دوالراً نيوزيلندياً بالنسبة         ١٩,٩٣                                                                           بالنسبة لألشخاص الذين هلم مؤهالت املستوى السادس من التعليم الثانوي، و          

      ً           ً                                                  دوالراً نيوزيلندياً للحاصلني على شهادة البكالوريوس اجلامعية أو             ٢٦,٢٤                                       ملـن هلـم كفاءات جتارية أو مهنية و        
   .     أعلى       شهادات 

                  الناتج احمللي اإلمجايل

             مليون دوالر    ١٤٧     ٤٥٠  ،     ٢٠٠٥     مارس  /                                                         بلغ الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية للسنة املنتهية يف آذار -  ٢٦
                                        ً                                        ً        ويف احلني الذي كان فيه منو االقتصاد احمللي قوياً خالل هذه الفترة، شكل القطاع اخلارجي عائقاً أمام   .          نيوزيلندي

                                                         ومن املتوقع أن يقل النمو االقتصادي على املدى القريب           .                                 ات منت بسرعة أكرب من الصادرات                        الـنمو ألن الوارد   
   .     ً                                                                                                   نظراً إىل ما يشهده النمو يف االقتصاد احمللي من بطء وإىل أن آثار القيمة العالية للدوالر النيوزيلندي حتد من النمو

             معدل التضخم 

                إىل الربع األول     ٢٠٠٤                                  يف املائة من الربع األول من عام       ٢,٨     سبة                                                ارتفـع الرقم القياسي لألسعار االستهالكية بن       -  ٢٧
                                                  وستساعد الزيادة اليت شهدها االستثمار يف األعمال         .                     ً                           ويواجه االقتصاد قيوداً متواصلة حتد من قدراته        .     ٢٠٠٥           مـن عام    

                           قصى، من املتوقع أن يبقى          ً                                                ً                                          مؤخراً على التخفيف من بعض القيود على القدرات لكن، نظراً إىل استغالل املوارد إىل احلد األ               
    ).                          يف املائة على املدى املتوسط ٣- ١     مبعدل  (                                                      التضخم يف حدود احلد األعلى للنطاق الذي تستهدفه نيوزيلندا 

               الديون اخلارجية

         مليون     ١٥٢     ٣٠٥               ما مقداره        ٢٠٠٤       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١                                        بلغ جمموع الديون اخلارجية القائمة يف        -  ٢٨
   .                       مليون دوالر نيوزيلندي  ١٩     ٦٨٥                          ديون احلكومية من هذا املبلغ         وبلغت ال  .               دوالر نيوزيلندي

                                                ً                                                      وسـاعد ارتفـاع السلع األساسية يف األسواق العاملية عدداً من الشركات على حتمل آثار قوة الدوالر                  -  ٢٩
                        يف املائة خالل السنة        ٦,٨                          وارتفعت الصادرات بنسبة      .     ٢٠٠٥      مارس   /                                           النيوزيلـندي خالل السنة املنتهية يف آذار      

                                 ، مما أدى إىل ارتفاع العجز يف        )           يف املائة      ١١,٣ (                                   ، غري أن الواردات ارتفعت أكثر           ٢٠٠٥      مارس   /                نتهـية يف آذار     امل
           إنفاق األسر  (                                           وقد كان منو الواردات نتيجة الطلب احمللي القوي   .                               يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل ٧           احلساب إىل   

   .                                           وقوة سعر الصرف اليت جعلت الواردات أقل تكلفة  )   اء                                            املعيشية واالستثمار يف األعمال التجارية على السو
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             معدل البطالة

                يف املائة من       ٣,٩                       شخص أو ما نسبته        ٨٣     ٠٠٠   )١ (                           ً                        بلغ العدد الرمسي املعدل مومسياً للعاطلني عن العمل        -  ٣٠
    ٤٠     ٠٠٠             من الذكور و  ٤٣     ٠٠٠                     وكان من بني هذا اجملموع   .     ٢٠٠٥                                       القوى العاملة يف هناية الربع األول من عام 

                         ً     ويشهد معدل البطالة اخنفاضاً إىل    ).                     يف املائة على التوايل   ٤,٠           يف املائة و   ٣,٨                       أي أن معدل البطالة بلغ  (         من اإلناث 
   .                                                ً                    أدىن مستوياته على اإلطالق ومن املنتظر أن يظل منخفضاً خالل السنتني املقبلتني

                               لنيوزيلندية وجمموعة سكان جزر                                    ً                                       ومسـتويات البطالة أعلى بكثري نسبياً لدى كل من اجملموعة املاورية ا            -  ٣١
    ١٨     ١٠٠                                                  وبلغ جمموع عدد العاطلني عن العمل من املاوريني           .       سنة   ١٩-  ١٥                                             احملـيط اهلادئ، وال سيما يف الفئة العمرية         

                                                                      بينما بلغ جمموع عدد العاطلني عن العمل من سكان جزر احمليط اهلادئ              )            يف املائة     ٨,٨                       أي مبعدل بطالة قدره      (       شـخص   
   ).         يف املائة   ٦,٧               عدل بطالة قدره     أي مب (     ً  شخصاً  ٦     ٣٠٠

                                                                                                          وجتـاوز منـو العمالة لدى املاوريني منو العمالة لدى النيوزلنديني من أصل أورويب يف السنة املنتهية يف                   -  ٣٢
                                                                                        ، مما يعكس النمو األسرع للسكان املاوريني يف سن العمل واحلصة غري املتناسبة للماوريني                  ٢٠٠٥        مـارس    /    آذار

                                                           وباإلضافة إىل ذلك، تغري توزع عمالة املاوريني خالل الدورة           .                واخر التسعينات                                ضـمن العاطلني عن العمل يف أ      
  .                                                                                                             االقتصادية األخرية، حبيث أصبحت اآلن نسبة القوى العاملة للماوريني أعلى يف املهن اليت تتطلب مهارات عالية               

                              لة للماوريني أصبحت اآلن أقل                                                       ً      ً                               ورغم أن التحول من املهن املنخفضة املهارة ال يزال نسبياً بطيئاً، فإن القوى العام             
   .                                                                             عرضة لصدمة اقتصادية سلبية تعود إىل النمو القوي للوظائف اليت تتطلب مهارات عالية

                             معدل اإلملام بالقراءة والكتابة

                                                                                        ً                    ال يوجـد مقياس رمسي ملعدل إملام الكبار بالقراءة والكتابة يف نيوزيلندا، ولكن من املعترف به دولياً أن                -  ٣٣
                                       واستنتجت الدراسة االستقصائية الدولية      .                                                                بالقراءة والكتابة بني الرجال والنساء يف نيوزيلندا مرتفع                    مستوى اإلملام 

                                                          أن أمناط اإلملام بالقراءة والكتابة يف نيوزيلندا مشاهبة لألمناط     ١٩٩٦                                          حول اإلملام بالقراءة والكتابة اليت أجريت عام 
      وتوجد   .                                                      لندا الشمالية والواليات املتحدة األمريكية وأستراليا                                                         السـائدة يف اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأير       

  .                                    مشاريع خمتلفة حملو األمية باجملان للمتعلمني

        الديانة

                   يف املائة الديانة      ٩٥,٤          ، اختار       ٢٠٠١                                                                      مـن بني الذين أعلنوا انتماءهم إىل إحدى الديانات يف تعداد عام              -  ٣٤
                                    وقد تزايد عدد األشخاص املنتمني إىل        .     ١٩٩٦                            سبة املسجلة يف تعداد عام                          يف املائة عن الن       ٤,١                            املسيحية، أي بتراجع قدره     

                                                      

                                                                                   مجيع األشخاص يف سن العمل الذين مل يكن لديهم عمل مأجور طيلة أسبوعهم املرجعي والذين كانوا   ) ١ (
      لديهم   )  ب (                                                           األسابيع األربعة املاضية املنتهية باألسبوع املرجعي، أو                                حبثوا عن عمل بنشاط يف      )  أ   : (                    مهيئني للعمل والذين  

                                                                      وال يعترب من كانت طريقة حبثه عن عمل خالل األسابيع األربعة املاضية              .                                            عمل جديد سيبدؤونه يف غضون أربعة أسابيع      
  .                                                               تقتصر فقط على تفحص إعالنات الوظائف يف الصحف أنه يبحث عن عمل بنشاط
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              شخص بني عامي   ١٠     ٠٠٠                                                     فقد ارتفع عدد كل من اهلندوس والبوذيني واملسلمني بأكثر من   .                       ديانات أخرى غري املسيحية
  .    ٢٠٠١   و    ١٩٩٦

               يف املائة يف      ٢٥                       ال دين هلم، مقابل            بأن     ٢٠٠١                                                         يف املائة من السكان املقيمني بصفة اعتيادية يف عام             ٣٠           وأفاد حنو    -  ٣٥
  )      ً   شخصاً    ٢٥٦     ٥٩٣   (    ١٩٩٦                                                  ً      ً                     وتراجع عدد الذين رفضوا اإلجابة عن سؤال الدين تراجعاً طفيفاً بني عامي               .     ١٩٩٦     عام  
   ).     ً  شخصاً   ٢٣٩     ٢٤٤   (    ٢٠٠١ و

        اللغــة

  .      لعامة                                                                                                  اإلنكلـيزية هـي اللغة الرئيسية اليت يستخدمها معظم السكان وهي اللغة املستخدمة يف احلياة ا                -  ٣٦
     مبوجب   )   كرت   (      تاونغا            ويعترف بأهنا   .           لنيوزيلندا  )            الشعب األصلي (              تانغاتا وينوا                                 واملاورية هي لغة الشعب املاوري أو 

     وينص   .     ١٩٨٧                                                                                                    أحكـام معـاهدة وايتانغي، وقد أصبحت لغة رمسية لنيوزيلندا مبوجب قانون اللغة املاورية لعام                
                                                                  ة املاورية أثناء القيام بأي إجراءات قانونية وعلى ضرورة توفري                    ً                                          القـانون أيضـاً على أنه جيوز للناس التكلم باللغ         
    كما   .                                                    وتتضمن مناهج مدارس عديدة برامج لتعليم اللغة املاورية  .                                    خدمات مترجم فوري خمتص يف هذه اإلجراءات

                                                                                                                    تـتاح للتالمـيذ الذيـن تكون لغتهم األم هي لغة جزر احمليط اهلادئ أو لغة أي جمتمع حملي آخر فرصة لتطوير                     
  .                                      واستعمال لغتهم كجزء ال يتجزأ من دراستهم

                       هي اإلنكليزية يف أغلب     (                                                                  يف املائـة من النيوزيلنديني من أصل أورويب لغة واحدة فقط               ٩٠          ويـتحدث    -  ٣٧
                يف املائة من        ٢٥,٢                                              يف املائة من جمموع السكان النيوزيلنديني و          ٤,٥             ، أفاد حنو        ٢٠٠١                ويف تعداد عام       ).      احلاالت

  .                                   ماوري بأن بإمكاهنم التحدث باملاورية                   النيوزيلنديني من أصل

                   متوسط العمر املتوقع

  :                 على النحو التايل    ٢٠٠٢-    ٢٠٠٠                                         كان متوسط العمر املتوقع عند الوالدة للفترة  -  ٣٨

      سنة    ٨١,٩                     اإلناث غري املاوريات  

      سنة    ٧٣,٢                 اإلناث املاوريات 

      سنة    ٧٧,٢                    الذكور غري املاوريني 

      سنة    ٦٩,٠                  الذكور املاوريون 

                                                                                                  وكانت أمراض السرطان وأمراض القلب اإلقفارية أهم أسباب الوفيات خالل السنوات العشر املاضية،              -  ٣٩
                  يف املائة من جمموع   ٢٨                       ، نسب إىل أمراض السرطان     ٢٠٠٢       ويف عام   .                       منهما حنو ربع الوفيات ل            حيث نسب إىل ك

  .                    يف املائة من الوفيات  ٢٢              ُ                             الوفيات بينما ُنسب إىل أمراض القلب اإلقفارية 
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                 معدل وفيات الرضع

                  وبلغ معدل وفيات     .     ٢٠٠٣                                  مولود حي يف السنة التقوميية        ١     ٠٠٠        لكل      ٤,٩                           بلـغ معدل وفيات الرضع       -  ٤٠
                                               وبلغ معدل وفيات الرضع املاوريني لنفس السنة         .                                   يف املائة من وفيات الرضع هذه        ٥٨                          األطفـال احلديثي الوالدة     

   .           مولود حي ١     ٠٠٠      لكل     ٦,٧٧

                     وفيات األمومة املباشرة

                                                            أي الوفيات الناجتة عن مضاعفات احلمل، والوضع، وفترة ما          (                                       تتفاوت معدالت وفيات األمومة املباشرة       -  ٤١
     ١٠٠     ٠٠٠                     ً           إذ بلغ هذا املعدل صفراً لكل         .       ً       ً                                            تفاوتاً ملحوظاً من عام إىل آخر بسبب قلة عدد الوفيات           )                   بعد الوضع مباشرة  

      كان     ٢٠٠٠         ، ويف عام  )                            األمومة املباشرة يف ذلك العام                               مل تسجل أية وفاة واحدة من وفيات    (    ٢٠٠١                     مولـود حي يف عام      
   ).                                               سجلت حالتان من وفيات األمومة املباشرة يف ذلك العام (          يف املائة    ٣,٥      املعدل 

            معدل اخلصوبة

                                  وتشري أحدث معدالت اخلصوبة إىل أن        .     ً   طفالً   ٥٨     ٠٧٣                                     ، بلغ جمموع عدد األطفال املولودين           ٢٠٠٤   يف   -  ٤٢
          يف املائة  ٦                     وتقل آخر األرقام بنحو   .                  والدة لكل امرأة     ١,٩٥                       النيوزيلندية بلغ حنو                                   متوسـط عدد الوالدات للمرأة      

      وكانت    ).                    والدة لكل امرأة       ٢,١٠    أي   (                                                                      عن املستوى الذي يتطلبه السكان لتجديد أنفسهم دون احتساب اهلجرة           
      ١٩٨٨       من                          ، باستثناء ثالث سنوات       ١٩٨٠              كل سنة منذ      "               مستوى التعويض  "                                  معدالت اخلصوبة يف نيوزيلندا دون      

   .                                        وعلى العموم فإن منحىن معدل اخلصوبة يف هبوط  .     ١٩٩٠   إىل 

ُ                                             ، ُولد نصف جمموع األطفال من املواليد اجلدد             ٢٠٠٣           ويف عـام     -  ٤٣                      ألمهات يف الثالثني من      )            يف املائة    ٥١ (  
   ال                             ويف املقابل، اخنفض عدد األطف      .     ١٩٩٢                     يف املائة يف عام        ٣٥                                                  عمرهن أو أكثر، وهو رقم أعلى بكثري من نسبة          

                    يف املائة يف عام       ٢٤       إىل       ١٩٩٢                     يف املائة يف عام        ٣١                                                         املولوديـن ألمهات دون اخلامسة والعشرين من عمرهن من          
                                            ويبلغ اآلن متوسط عمر املرأة النيوزيلندية        .                                                         ومـا برحت معدالت اإلجناب املبكر تتراجع منذ أمد بعيد           .     ٢٠٠٣

  .                                   سنة يف أوائل سبعينات القرن العشرين ٦ ,  ٢٥   و    ١٩٩٢            سنة يف عام     ٢٧,٩             سنة، مقابل     ٢٩,٥            املنجبة حوايل 

  .     ٢٠٠٣            يف املائة يف   ٣١                                                                         وجتاوز معدل اخلصوبة اإلمجايل للماوريات معدل نظرياهتا من غري املاوريات بنسبة تناهز  -  ٤٤
  .                 سنة جملموع السكان    ٣٠,٢        ، مقابل     ٢٠٠٣            سنة يف عام     ٢٦,١                                 وبلغ متوسط سن اإلجناب لدى املاوريات 

                                يف املناطق الريفية واملناطق احلضرية                     النسبة املئوية للسكان 

              يف املائة فقط     ١٤,٣                                         ً                                 بالرغم من أن نيوزيلندا هي بلد زراعي أساساً من حيث استخدام أراضيه، فقد كان  -  ٤٥
   َّ   تعرَّف    . (    ٢٠٠١                                                                                                مـن جمموع السكان املقيمني بصفة اعتيادية يعيشون يف املناطق الريفية خالل إجراء تعداد عام                

            ويعيش واحد     ).        نسمة  ١     ٠٠٠                                                           ناطق ال يزيد عدد السكان يف أكرب مراكزها السكانية عن                                     املـناطق الريفية بأهنا م    
         ، ويعيش   )                 نسمة أو أكثر     ٣٠     ٠٠٠                             أي املناطق اليت يعيش فيها       (                                                           وسبعون يف املائة من السكان يف املناطق احلضرية الرئيسية          

    ).       نسمة  ٣٠     ٠٠٠           سكاهنا عن                  وهي مناطق يقل عدد (                                         يف املائة يف مناطق حضرية ثانوية وأقل أمهية     ١٤,٧   حنو 
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                                                                                            ومـنطقة أوكالند احلضرية هي أكرب جتمع سكاين حضري على اإلطالق إذ يقدر عدد سـكاهنا بنحو                 -  ٤٦
                                        يف املائة من جمموع السكان يف منطقة أوكالند     ٦٦,٩     أن     ٢٠٠١                        وأظهر تعداد السكان لعام   .       نسمة ١     ٠٧٤     ٥٠٧

    يف     ١٤,٦                                           يف املائة هم من سكان جزر احمليط اهلادئ، و       ٩,  ١٤                        يف املائة ماوريون، و        ١١,٥                      احلضـرية أوروبيون، و   
   ).      ً                                         نظراً الستخدام جممل املعلومات الواردة يف اإلجابات   ١٠٠                              يزيد حاصل مجع النسب املئوية على  (              املائة آسيويون 

     ١٩٩٦                   نسمة بني عامي       ٨٢     ٦٧١                                                                            وزاد عدد السكان املقيمني بصفة اعتيادية يف منطقة أوكالند احلضرية مبقدار            
  .                                   ً                          ، ما جيعلها واحدة من أسرع املناطق منواً يف عدد السكان يف نيوزيلندا  ٠١  ٢٠ و

                                                    النسبة املئوية لألسر الوحيدة الوالد ذات األطفال املعالني

             ، شأنه يف ذلك  "                          األسر املؤلفة من زوجني وأطفال "     هو     ٢٠٠١                         ً              كان أكثر أنواع األسر شيوعاً يف تعداد عام  -  ٤٧
  "                            األسر املؤلفة من زوجني فقط     "       ونسبة    "                               األسر املؤلفة من زوجني وأطفال       "            إال أن نسبة    .     ١٩٩٦                 شأن تعداد عام    

                              وهذا استمرار الجتاه ظهر منذ        ).            يف املائة      ٣٩,٠                       يف املائة والثانية         ٤٢,١                 حيث تبلغ األوىل     (             ً          متقاربتان جداً اليوم    
             فة من زوجني             األسر املؤل  "             وتراجع عدد     "                            األسر املؤلفة من زوجني فقط     "                              يتمـثل يف زيـادة نسبة            ١٩٩١       عـام   

     يف      ١٧,٧                                             يف املائة من جمموع األسر، بعد أن كانت              ١٨,٩                                          وارتفعت نسبة األسر الوحيدة الوالد إىل          ".         وأطفـال 
     يف      ٨١,٩ (                                                ومعظم األسر الوحيدة الوالد أسر تعوهلا إناث          .     ١٩٩١                     يف املائة يف عام          ١٧,٢    و     ١٩٩٦               املائة يف عام    

  .    ١٩٩٦              املائة منذ عام     يف  ١                          ً      وإن تراجعت بنسبة تزيد قليالً على   )      املائة

      ٧١,٣      ، كان     ٢٠٠١              ففي تعداد عام   .                                                                            وال تزال الوحدات املعيشية املكونة من أسر هي النمط السائد يف نيوزيلندا           -  ٤٨
                            وزاد عدد الوحدات املعيشية      .     ١٩٩٦                     يف املائة يف عام          ٧٣,٩                               ً                                 يف املائـة من الوحدات املعيشية أسراً، بعد أن بلغت النسبة            

          أما بقية     ).     ١٩٩٦                     يف املائة يف عام          ٢٠,٧                                                يف املائة من جمموع الوحدات املعيشية مقابل             ٢٣,٤ (                       املؤلفة من شخص واحد     
   ).                            ً      ً مثل األفراد الذين يتقامسون مرتالً واحداً (                                                                الوحدات املعيشية فكانت مؤلفة من عدة أفراد ال ينتمون إىل أسرة واحدة 

  )٢( اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين-باء 

        الدستور

ـ  -  ٤٩                                                      بل إن دستورها يرتكز على القانون الدستوري لعام          .                                               ت لنيوزيلندا وثيقة دستورية وحيدة أو عليا           ليس
   :      ً    ، فضالً عن    ١٩٨٦

                                                                               واليت مبوجبها، على سبيل املثال، أصدرت امللكة الرباءة املنشئة ملنصب احلاكم                          سـلطات امللكة    �
                   إىل احلاكم العام؛                                  ومنحت سلطاهتا املتعلقة بنيوزيلندا    ١٩٨٣                       العام لنيوزيلندا يف عام 

                                                      

ـ     ) ٢ (  On the Constitution of New   : "                                          بس مـن نـص للرايت أونرابل السري كينيث كيث                     هـذا القسـم مقت
Zealand: An Introduction to the Foundations of the Current Form of Government" (1990, updated 2001) in The 

Cabinet Manual.  
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  ،     ١٩٩٣                                                 األخرى ذات الصلة، مثل القانون االنتخايب لعام                                              القوانـني التشـريعية النيوزيلندية       و  �
                      املعين بالفروع الثالثة      (    ١٩٠٨                               ، وقانون نظام القضاء لعام          ١٩٩٨                              وقانون القطاع احلكومي لعام     

          ، وقانون      ١٩٨٢          ية لعام                            ، وقانون املعلومات الرمس       ١٩٧٥                               ، وقانون أمناء املظامل لعام       )         لـلحكومة 
   ؛     ١٩٩٠                                      ، وقانون شرعة احلقوق النيوزيلندية لعام     ١٩٨٩                   املالية العامة لعام 

       ذات                                                                                               القوانـني التشريعية اإلنكليزية وقوانني اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية           و  �
           ، وقانــون     ١٦٨٨                    ، وشرعة احلقوق لعام    ١٢٩٧      لعـام   ) Magna Carta (                        الصلة، مثل امليثاق األعظم 

                      وقوانني اإلحضار، واليت     )                                              الذي ينظم وراثة العرش من بني مسائل أخرى          (    ١٧٠٠                     وراثـة العرش لعام    
               ً                     أهنا تشكل جزءاً من قوانني نيوزيلندا؛    ١٩٨٨                                        أكد قانون تنفيذ القوانني اإلمرباطورية لعام 

                        دية ضد سلطات الدولة،                  ً                      ذات الصلة، مثالً، دعم احلقوق الفر       )               القانون العام    (             قرارات احملاكم  و  �
                       وحتديد مدى هذه السلطات؛

             ومن الناحية    .                                                                                  املمارسات القائمة منذ فترة بعيدة واملعترف هبا، واليت يوصف بعضها بأهنا أعراف             �
                                                    بتنظيم ومراقبة، ويف بعض احلاالت، حتويل استعمال                           األعـراف الدستورية                      العملـية، تقـوم     

  .                                 أو اليت منحتها القوانني التشريعية                                      السلطات القانونية اليت أنشأهتا االمتيازات

                             واملبدأ األساسي الذي يقوم عليه   .                                                               ويؤكد دستور نيوزيلندا على أن نيوزيلندا مملكة ذات نظام حكم برملاين -  ٥٠
  .                     الدستور هو الدميقراطية

                                                                                               ويسـتند دسـتور نيوزيلـندا إىل تقلـيد ويستمنستر، الذي يتمثل أحد مبادئه األساسية يف الفصل بني         -  ٥١
                                                                                                   فالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية جيب أن تفصل عن بعضها البعض من أجل توفري الضوابط                :      سلطات  ال

   .                                               وحتقيق التوازن داخل النظام وضمان املساءلة واحلياد

                                                   وتستند السلطات اليت ميارسها الربملانيون واملسؤولون        .                            ً                       ويستند دستور نيوزيلندا أيضاً إىل سيادة القانون       -  ٥٢
                                        على القانون أن يوفر ضمانات ضد سوء        (                                                                         سلطة القانونية، وجيب أن يتوافق القانون مع املعايري الدنيا للعدالة                 إىل ال 

                                                                                                                        استعمال السلطات التقديرية الواسعة، وأال يسمح بالتمييز التعسفي وأال حيرم أي شخص من حريته أو وضعه أو أي حق                   
    ).                                             حماكمة عادلة أمام حمكمة أو هيئة قضائية نزيهة                                               من حقوقه األساسية دون أن تتاح لـه الفرصة ألن حياكم

                                                                                        وقد تطور الدستور النيوزيلندي على مدى عدة سنوات، وواصل تغريه منذ االستقالل عن اململكة املتحدة  -  ٥٣
                                                                           ويعكس الدستور بصفة متزايدة املكانة الكبرية ملعاهدة وايتانغي على أساس            .                                     لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية   

        ً                                                         وجيب أيضاً أن تأخذ املؤسسات احلكومية النيوزيلندية يف االعتبار،           .                                      الصك التأسيسي للحكومة يف نيوزيلندا         أهنا  
   .                                        بصفة متزايدة، االلتزامات واملعايري الدولية
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                         رئيس الدولة واحلاكم العام

                العام ليمثلها يف                      وهي اليت تعني احلاكم      .                     هي رئيسة الدولة   -                                       اليت هلا حق السيادة يف نيوزيلندا        -         امللكـة    -  ٥٤
نا          .       ً                                       وعموماً، يتمتع كل منهما جبميع سلطات اآلخر        .          نيوزيلندا      ً                                       ّ            ووفقاً للقانون، ميكن للملكة واحلاكم العام أن يعّي

          مبوجب بعض   (               ً                                                                                    وزراء الـتاج فضـالً عـن القضـاة ورؤساء هيئة األركان وأمناء املظامل، كما ميكنهما إقالتهم                  
                                                                   ملان لالنعقاد وحله؛ والتصديق على مشاريع القوانني واملوافقة على                       ً                  ؛ وميكـنهما أيضاً استدعاء الرب      )          اإلجـراءات 

                                                                                          ومبوجب األعراف، فإهنما يقومان هبذه األمور بناء على مشورة رئيس الوزراء أو الوزراء، الذين يدعمهم   .        اللوائح
   .           جملس النواب

           جملس النواب

     ً                   عضواً يف جملس النواب        ١٢٠        وينتخب                               من التاج وغرفة واحدة،      -                      السلطة التشريعية    -                 يـتكون الربملان     -  ٥٥
                                                       وللربملان كامل السلطات يف وضع القوانني لكنه ال يفوض إال الرتر   .                                      كل ثالث سنوات إال إذا مل يتم حله قبل ذلك
   ).   ً             مثالً وضع اللوائح (                                      القليل من سلطات وضع القوانني إىل احلكومة 

                                              بتغيريات يف قانون من قوانني الربملان، رغم                                                                 ويف غالب األحيان، يكفي ألغلبية بسيطة يف اجمللس أن تقوم          -  ٥٦
               هو القانون       ١٩٩٣                         والقانون االنتخايب لعام      .                                                                     حمدودية التغيري الناجتة عن التصديق على الصكوك القانونية الدولية        

                                                               وتتعلق األحكام احملمية بفترة الوالية الربملانية اليت مدهتا ثالث           .                                  ً               التشـريعي الوحـيد الذي يتضمن أحكاماً ثابتة       
                                                                                                               وات، وبالعضـوية يف اللجان التمثيلية، وبتقسيم نيوزيلندا إىل دوائر انتخابية عامة، وبتحديد سن التصويت                   سـن 

                      يف املائة من جمموع       ٧٥      ُ                                                               وإذا أُريد تغيري هذه األحكام، جيب املوافقة على ذلك سواء بنسبة              .                  وطـريقة التصويت  
   .                                      نواب اجمللس أو بتصويت األغلبية يف استفتاء

                           عن طريق منح صالحيات مالية    (                                                       ئف الربملان األخرى تشكيل حكومة ومراقبة هذه احلكومة                    وتتضمن وظا  -  ٥٧
ّ                          سنوية وفحص ما فُّوض إليها من سلطات ووظائف    .                 ومتثيل آراء الشعب  )                ُ

                                                                                             وللربملان عدد من اللجان املختارة اليت تقوم بدراسة تفصيلية للتشريعات املقترحة واالستماع لإلفادات اليت  -  ٥٨
                       وميكنها أن تدعو إىل تقدمي   .                                        وتتلقى هذه اللجان حتقيقات يف جمال اختصاصها  .                      هتمون من أفراد اجلمهور         يقدمها امل

                                 وبعد النظر يف األدلة، قد تقدم        .                                                                             طلـبات عمومية وأن تطلب أدلة من املنظمات اليت قد تكون موضوع التحقيق            
                                        ب على احلكومة أن تستجيب للتوصيات يف         وجي  .                      ً                                         الـلجان املختارة تقريراً إىل اجمللس يضم استنتاجاهتا وتوصياهتا        

   .      ً  يوماً  ٩٠     غضون 

                 السلطة التنفيذية

                   وبصفة مجاعية اجمللس    (                          وتتألف من وزراء التاج       .                                                        السـلطة التنفـيذية هـي سـلطة احلكم يف نيوزيلندا           -  ٥٩
  .            زراء التاج                                         وال حيق إال ألعضاء الربملان أن يكونوا و         .                                                  ، ودوائر اخلدمة العامة وبعض اهليئات القانونية       )          التنفـيذي 

                                                                                                وحسب العرف، ال ميكن لرئيس الوزراء والوزراء اآلخرين أن يتقلدوا مناصبهم يف احلكومة إال بعد الفوز بتصويت 
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                    وهذا يعين أن الوزراء    ).       املالية (             وبشأن املوارد   )                                 بشأن املسائل احليوية لربنامج احلكومة (                        يف جملس النواب مبنح الثقة  
  .        احلكومةُ                             ُيحاسبون أمام الربملان على أداء

                                                          ويتخذ هذا اجلهاز قرارات يف جمال السياسات العامة ويراقب تطبيق   .                               ويشكل معظم الوزراء جملس الوزراء -  ٦٠
  .                                                   القانون والسياسات العامة من جانب دوائر اخلدمة العامة

                                                             ً        ً                                 ورئـيس الـوزراء هو رئيس احلكومة وهو يترأس جملس الوزراء ويؤدي دوراً تنسيقياً بني مجيع دوائر                   -  ٦١
                                                                                                    وحبسب العرف، ميكن لرئيس الوزراء وحده أن يشري على احلاكم العام حبل الربملان والدعوة إىل تنظيم                  .      حلكومة ا

   .                                   االنتخابات، أو قبول استقالة الوزراء

                                                                                       ويعني على رأس كل دائرة من دوائر اخلدمة العامة وزير كرئيس سياسي هلا وموظف إداري يعمل كرئيس  -  ٦٢
                                                                                          ائر اخلدمة العامة يف أجزاء متنوعة من التشريع، مبا يف ذلك قانون قطاع الدولة لعام                            وحيدد دور دو    .            إداري هلـا  

                             وحتث املبادئ الدستورية وهذه      .     ١٩٨٢                                   وقانون املعلومات الرمسية لعام          ١٩٨٩                                 ، وقانون املالية العامة لعام          ١٩٨٨
                               ح خدمة الصاحل العام، وعلى إسداء                                                           ً              القوانني التشريعية موظفي دوائر اخلدمات العامة على العمل وفقاً للقانون وبرو

   .                                                        مشورة حرة وصرحية إىل الوزراء وعلى إنفاذ القرارات الوزارية

                السلطة القضائية

                                                                                                         تقـوم السـلطة القضائية مبراقبة صالحيات السلطة التنفيذية وتضمن بأن تعمل وفق القوانني اليت سنها                 -  ٦٣
                                                        اشئ عن املبادئ القانونية األساسية وعن تفسري القوانني           الن  "              قانون القضاة  "    أو   (            ً                         الـربملان ووفقـاً للقـانون العام        

                                                                                        غري أن الربملان هو أعلى هيئة وال جيوز للقضاة إلغاء نص أي قانون من القوانني اليت تصدر عن الربملان    ).          التشريعية
    ).      لربملان                                                                                        رغم أنه جيوز هلم إلغاء التشريعات الثانوية املتعارضة مع نص أي قانون من القوانني اليت تصدر عن ا (

                                                                                             إن استقالل السلطة القضائية من املبادئ األساسية اليت نص عليها الدستور النيوزيلندي، لذا فتحررها من  -  ٦٤
       قواعده  (                                              ويتجلى هذا يف األوامر الدائمة جمللس النواب          .                                                      أي تدخـل سياسي يعد من السمات األساسية لوظيفتها        

          القضاة      ١٩٨٦                                                 باإلضافة إىل ذلك، حيمي القانون الدستوري لعام         و  .                                     اليت متنع النواب من انتقاد القضاة       )         الداخلية
                                                                                                            العـاملني يف احملكمـة العلـيا وحمكمة االستئناف واحملاكم العالية من اخنفاض األجور ومن إقالتهم من مناصبهم               

   .             ألسباب سياسية

            كمة العليا                     وأعلى حمكمة هي احمل     .                                                                   وتعمـل احملـاكم يف نيوزيلـندا على أساس نظام احملاكمة احلضورية            -  ٦٥
       وقبلها   .     ٢٠٠٤       يناير   /               كانون الثاين   ١                              وقد أنشئت احملكمة العليا يف        .                                              النيوزيلـندية اليت يوجد مقرها يف ولنتغتون      

            وال تزال بعض   .                                                                                     كانـت اللجـنة القضائية جمللس امللكة اخلاص املوجودة يف لندن آخر حمكمة استئناف لنيوزيلندا    
  ُ                  ، ُتنظر أمام اللجنة     ٢٠٠٣      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١             مت قبل تاريخ                                      الطعون ضد قرارات حمكمة االستئناف اليت قد

                                                                                                    وثاين أعلى حمكمة يف نيوزيلندا هي حمكمة االستئناف، اليت تعد احملكمة االستئنافية املتوسطة الرئيسية                .           القضـائية 
                حمكمة نيوزيلندا                                                    وتلي حمكمة االستئناف احملكمة العالية واليت تعترب          .                                              والـيت تنظر يف الغالبية العظمى من الطعون       

                                                         ً                      وتنظر يف أكرب احملاكمات أمام هيئة احمللفني ويف القضايا املدنية فضالً عن قضايا               .                             الوحيدة ذات االختصاص العام   
  .              القانون اإلداري
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    ُ                                                            وهي ُتعىن بعدد كبري من القضايا اجلنائية واملدنية، وجتري بعض            .                                        وتـلي احملكمـة العالية احملاكم اجلزئية       -  ٦٦
ُ                                             وُتعىن حمكمة األسرة، وهي شعبة من ُشعب احملكمة اجلزئية، باملسائل اليت تتعلق          .            هيئة احمللفني                    احملاكمـات أمـام                                  ُ 

                    أما حماكم املنازعات     .                                                                        وهناك حمكمة األحداث اليت تنظر يف العديد من املسائل املتعلقة باألحداث            .              بقانون األسرة 
ُ    ً                        اليت أُنشئت بوصفها ُشعباً من احملاكم اجلزئية       (    عن   )                     خبالف استرداد الديون   (                          نازعات املدنية الثانوية        ُ          فهي ُتعىن بامل    )      ُ            

                                  وتشمل حمكمة العمل وحمكمة البيئة      (    ً                                           وفضالً عن ذلك، هناك عدد من احملاكم املتخصصة           .                     طريق إجراءات مبسطة  
  ة    ً                                                            مثالً سلطة االستئناف املعنية بالتعويض عن احلوادث واحملكمة اخلاص         (                 هيئة قضائية       ١٠٠     وحنو    )                      وحمكمة أراضي املاوريني  

   ).                                                                                           حبقوق املؤلف، وقضاة التحقيق بشأن الوفيات، واحملكمة املعنية باستعراض عمليات الترحيل، وحمكمة اإلجارة

               النظام االنتخايب

ّ     وقُّسم   .                                              على إجراء استفتاء إرشادي بشأن اإلصالح االنتخايب    ١٩٩١                               نص قانون االستفتاء االنتخايب لعام  -  ٦٧ ُ  
             وهو نظام   - ُ                                                           طُلب من املقترعني االختيار بني احلفاظ على النظام القائم                          يف اجلزء األول،      :                      االسـتفتاء إىل جزأين   

                                                       واإلصالح االنتخايب؛ أما يف اجلزء الثاين فقد طلب من          -  "                          بترجيح كفة الفائز األول    "                           تعـددي بسيط يشار إليه      
              إلصالح االنتخايب                           وفضلت غالبية املقترعني ا     .                                                             املقترعني حتديد أفضلياهتم من اخليارات األربعة لإلصالح االنتخايب       

                                                                           وبدأ تطبيق نظام التمثيل التناسيب املختلط بعد االستفتاء الثاين واألخري امللزم الذي   .                             ونظام التمثيل التناسيب املختلط
   .     ١٩٩٣         ً                                  أجري جنباً إىل جنب مع االنتخابات العامة لعام 

      ومبوجب   .                    يل التناسيب املختلط                                        االنتخابات، مبا يف ذلك نظام التمث          ١٩٩٣     ّ                             وينظّم القانون االنتخايب لعام      -  ٦٨
                                             ويتيح التصويت احلزيب للمقترعني اختيار احلزب        .                                                         هـذا النظام االنتخايب، جيري تصويت حزيب وتصويت انتخايب        

    أما   .      ً       ً     ً     حزباً سياسياً مسجالً     ٢٢              ، كان هناك        ٢٠٠٥       يوليه   /       ويف متوز   .                       ً                     الـذي يـودون أن يكـون ممثالً يف الربملان         
  .                                              اختيار أعضاء الربملان لتمثيل الدوائر االنتخابية                              التصويت االنتخايب فيتيح للمقترعني

                      ويف الربملان املنتخب يف      .             يف الربملان  ًً        عضوا    ١٢٠                                                                ويف إطـار نظام التمثيل التناسيب املختلط، سيكون هناك عادة            -  ٦٩
         أعضاء   ٧     ة، و      ً                                    عضواً ميثلون الدوائر االنتخابية العام       ٦٢     ً                          عضواً يف القائمة احلزبية، و       ٥٢              ، كان هناك        ٢٠٠٥       سبتمرب   /     أيلول

                             دائرة من الدوائر االنتخابية   ٦٢                                          ويتساوى سكان املناطق اجلغرافية اليت متتد فيها   .                                       ميثلون الدوائر االنتخابية للسكان املاوريني
                                                                                                        دوائـر من الدوائر االنتخابية للماوريني، ويفوق عدد مقاعد املاوريني عدد املقاعد اخلاصة بالدوائر االنتخابية      ٧           العامـة و  

  .      نسمة ٢     ٩٩٠     ٣٠٠       بنحو     ٢٠٠٥      يونيه  /        حزيران  ٣٠                                 يقدر عدد السكان املؤهلني للتصويت يف  و  .       العامة

             متثيل املاوريني

                                 تتيح للماوريني اإلدالء برأيهم         ١٨٦٧                                                                    وأنشـأ الربملان النيوزيلندي أربعة مقاعد خاصة باملاوريني يف عام            -  ٧٠
                                     يقضي بتخيري السكان املاوريني بني تسجيل     ١٩٩٣                                      أما اليوم، فإن قانون االنتخابات لعام     .                      مباشـرة يف الـربملان    

  ُ             وُينظم االختيار    .                                                                                                        أنفسـهم كناخـبني يف دائـرة انتخابية للماوريني أو تسجيل أنفسهم كناخبني يف دائرة انتخابية عامة                
      وحتديد                                           وتستخدم النتائج حلساب الناخبني املاوريني      .                                                                االنـتخايب املاوري كل مخس سنوات، بعد التعداد السكاين مباشرة         

ـ       وإذا   .          العامة                                     بالنسبة للدورتني املقبلتني لالنتخابات     )                            والدوائر االنتخابية العامة   (                                        دد وحدود الدوائر االنتخابية املاورية         ع
         وال حيق ألي   .       ً       ً    مقعداً ماورياً    ١٣                                                                               سـجل مجيع املاوريني أنفسهم يف القائمة املاورية، فقد يصل عدد مقاعدهم إىل              
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                                    وسينظم االختيار املاوري املقبل يف أواخر   .                               االختيارات االنتخابية املاورية                                        شخص تغيري القوائم االنتخابية فيما بني     
   .     ٢٠٠٦    عام 

       ونتيجة   .                                                                                            ومبوجب نظام التمثيل التناسيب املختلط، ارتفع عدد املاوريني املسجلني يف القائمة املاورية على حنو مطرد   -  ٧١
   .                                        قاعد يف إطار النظام السابق إىل سبعة مقاعد                ً                                      لذلك، ارتفع أيضاً عدد مقاعد املاوريني يف الربملان من أربعة م

            جلنة التمثيل

                                                                      وتقوم برسم حدود الدوائر االنتخابية العامة واملاورية بعد التعداد           .                                        جلنة التمثيل هي هيئة قانونية مستقلة      -  ٧٢
        للمعايري                          ً     وحتدد احلدود االنتخابية وفقاً       .                                                                   السـكاين واالختيار االنتخايب املاوري اللذين ينظمان كل مخس سنوات         

   .     ٢٠٠٦            وستراجع يف     ٢٠٠٢      نيسان  /                             ومت حتديث احلدود آلخر مرة يف أبريل  .                       املنصوص عليها يف القانون

                                             إحصائي احلكومة، وخبري املساحة العام، وكبري موظفي  (                                         وتتشكل اللجنة من أربعة أعضاء حبكم مناصبهم  -  ٧٣
                         األول ميثل األحزاب السياسية   :                عام عضوين آخرين             ويعني احلاكم ال   ).                     اللجنة احلكومية احمللية  )  ة (               االنتخابات ورئيس

                                             ً           وعادة ما يكون العضو السابع ورئيس اللجنة قاضياً يف           .                                                      يف احلكومة؛ والثاين ميثل األحزاب السياسية يف املعارضة       
                                               ويلتحق ثالثة أعضاء آخرين باللجنة لتمثيل الدوائر   .                                                       حمكمة جزئية، يرشحه األعضاء اآلخرون ويعينه احلاكم العام    

                 ؛ وماوري يعينه    )                       وزارة التنمية املاورية     " (             يت بوين كوكريي   "                             كبري املوظفني التنفيذيني ل         :    وهم  .                 نتخابية املاورية   اال
   .                                                                احلاكم العام ليمثل األحزاب يف احلكومة، وماوري آخر ميثل أحزاب املعارضة

                معاهدة وايتانغي

            من القبائل     (    هابو                     اج الربيطاين وماوري                    بني ممثلي الت       ١٨٤٠                                           أرست معاهدة وايتانغي اليت وقعت يف عام         -  ٧٤
                                                                                        املاورية األسس القانونية الستيطان نيوزيلندا، وكان اهلدف منها محاية حقوق وممتلكات                إيوي        وقبائل    )          الفرعـية 

  .                     السكان املاوريني األصليني

    وقد   .                                                                                              وشهدت العقود األخرية تزايد أمهية معاهدة وايتانغي كأساس لتسوية مطالب املاوريني ضد التاج             -  ٧٥
                                                                   حمكمة وايتانغي لتقدمي توصيات إىل التاج بشأن املطالب املتعلقة              ١٩٧٥                                           أنشـأ قـانون معـاهدة وايتانغي لعام         

     وتظل   .     ١٨٤٠                                                                     تعديل يسمح بأن يكون للمطالبات أثر رجعي منذ توقيع املعاهدة يف عام         ١٩٨٥              وصدر يف عام      .         باملعاهدة
        نزاع                                                  نقاش متواصل بني أفراد اجلمهور، وكذلك موضع                                                                     مكانـة معـاهدة وايـتانغي يف نيوزيلـندا املعاصـرة موضع           

  .                                                                                    واستفسارات لدى حمكمة وايتانغي، اليت تقوم باإلعالم والتفاعل مع املناقشات العامة على السواء

                                                                   ، أنشئ يف وزارة العدل مكتب معين بالتسويات مبقتضى املعاهدة حتت               ١٩٩٥       يناير   /                  ويف كـانون الثاين    -  ٧٦
                                       ويقدم املكتب مشورته للحكومة بشأن املسائل   .                                   املفاوضات املتعلقة مبعاهدة وايتانغي                       سلطة الوزير املكلف بشؤون

                                                                                                                 املـتعلقة باملعاهدة، مبا يف ذلك االستراتيجيات الشاملة لتسوية مطالب املعاهدة التارخيية، ويتفاوض مع املاوريني               
   .                                                                  بالنيابة عن التاج من أجل إجياد حل للمطالب التارخيية ملعاهدة وايتانغي
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                             ، فسرت احملكمة العالقة اخلاصة بني     ١٩٨٧                                                 ويف قضية بالغة األمهية عرضت على حمكمة االستئناف يف عام  -  ٧٧
                                                                                                    الشعب املاوري والتاج بأهنا عالقة تقتضي من الشركاء يف املعاهدة أن يتصرفوا حبكمة وبأكرب قدر من حسن النية     

                                                 توجب على التاج مراعاة مبادئ معاهدة وايتانغي أو                                  وهناك اآلن عدد من قوانني الربملان اليت  .                 جتاه بعضهم البعض 
   .                            مصاحل املاوريني أو وجهات نظرهم

                                                                                                         وال تـزال حكومـة نيوزيلـندا حترز املزيد من التقدم بشأن التفاوض على تسوية املطالب الناشئة عن                   -  ٧٨
           ومتت ست       ٢٠٠٠        عام                                                وقد مت االتفاق بشأن مثاين تسويات شاملة منذ         .                                        االنـتهاكات التارخيية ملعاهدة وايتانغي    

ُ             ، ُرصد مبلغ        ٢٠٠٥       يونيه   /           وحىت حزيران   .                                                 تسـويات مـن بيـنها عن طريق سن التشريعات                         مليون دوالر      ٧٠٩  
    ً                                وفضالً عن هذه التسويات، عقدت اتفاقات   .                                                               نيوزيلندي كتعويضات للتسويات الشاملة والنهائية مبقتضى املعاهدة   

  .                             ات من أجل توثيق سندات التسوية                ، مع إجراء مفاوض    إيوي                             من حيث املبدأ مع عدد من قبائل 

ُ                                                                                               وُخصـص مزيد من التمويل للعملية التفاوضية من أجل تيسري دخول أصحاب املطالب يف املفاوضات،                -  ٧٩  
                                                                                                           ومن أجل محاية وصون الفائض من ممتلكات التاج الستخدمه احملتمل يف التسويات ومن أجل تعزيز قدرة املكتب                 

  .            القيام مبهامه                                 املعين بالتسويات مبقتضى املعاهدة على 

                                                                              ، أصدر الوزير املكلف بشؤون املفاوضات املتعلقة مبعاهدة وايتانغي جمموعة من               ٢٠٠٠       يوليه   /         ويف متـوز   -  ٨٠
  :  ي                         وتنص املبادئ على ما يل      .                                                                                   املـبادئ إلرشاد التاج يف املفاوضات ويف تسوية املطالب التارخيية ملعاهدة وايتانغي           

                                                             التسويات العالقة بني التاج وأصحاب املطالب؛ وينبغي أن تكون     ُ                                             ُتجـرى املفاوضات حبسن نية؛ وينبغي أن تعيد       
                َ                                              ؛ وينبغي أن تعالَج املطالب املتماثلة بنفس الطريقة؛ وينبغي زيادة  )                       أال تقتصر على اجلانب املايل (                 التعويضات عادلة  

  .         اب املطالب                                                                                   الشفافية يف عملية التسويات مبقتضى املعاهدة؛ وينبغي التفاوض على التسويات بني احلكومة وأصح

                                                                     ُ ِّ                                    وقـد انتهى التاج من رسم السياسات العامة لتسوية املطالب مبقتضى املعاهدة وطُبِّق إطار العمل الذي                 -  ٨١
                           ً    ً                       وتتضمن مجيع التسويات اعتذاراً فضالً عن تعويض مايل وتعويض   .                                    وضع خالل التسويات األوىل على نطاق أوسع

                                     ً      لة مع مجاعات كبرية من السكان األصليني بدالً من                                   ويتفاوض التاج بشأن تسويات شام      .                       عـن املـوروث الثقايف    
                                                                               ويف السنوات األخرية، أقرت حمكمة وايتانغي عناصر من النهج الذي اتبعه التاج يف           .                              التركيز على املطالب الفردية   

                                                                                                            تسـوية مطالب املعاهدة، مبا يف ذلك سياسته العامة اخلاصة بالتفاوض مع مجاعات كبرية من السكان األصليني،                 
  .                                                          افه بوالية املفاوضني عن أصحاب املطالب ومعاجلته للمطالب املتداخلة     واعتر

                                             فتسوية املظامل التارخيية هي جزء ال بد منه          .                                                            وحيـرص الـتاج على الوفاء بالتزاماته كشريك يف املعاهدة          -  ٨٢
          تسوية، فال                                             على أنه إذا كان التاج يعترف بأمهية عملية ال    .                                                   لتأسـيس عالقات صحية مستمرة بني املاوريني والتاج       

                   وسيعمل التاج على     .                                                                                                  ينـبغي اعتبار هذه العملية حمور التركيز أو اآللية الرئيسية لتشجيع هذه العالقة يف املستقبل              
                                                                                                                 مواصلة التقدم اهلام الذي أحرز بالفعل يف التفاوض من أجل التوصل إىل تسويات للمظامل التارخيية تكون عادلة                 

                                                    التسويات موضع التنفيذ وعلى حتسني الوضع االجتماعي                                                           ودائمـة وميسـرة، كمـا سـيعمل على وضع هذه            
                                                                                   ومن أجل حتقيق هذا اهلدف، تعتزم احلكومة توفري فرص اقتصادية واجتماعية من خالل               .                    واالقتصادي للماوريني 

                              وهذا االهتمام بإدارة وتطوير      .                        ً     ً                                              حتسني أوضاع املاوريني حتسيناً كبرياً يف جماالت الصحة والعمل والتعليم والسكن          
  .                                                   ات سليمة إمنا يعكس الغرض الكامن وراء معاهدة وايتانغي   عالق
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                    ، لتحل حمل اهليئات        ١٩٩٢           يف عام    -                  يت بوين كوكريي     -                                                 وقـد أنشئت الوزارة احلالية للتنمية املاورية         -  ٨٣
                                                       ويتمثل دور هذه الوزارة يف إسداء املشورة بشأن عالقة التاج  .                                             احلكومية السابقة اليت كانت تعىن بالشؤون املاورية

  .                                                                                            مع املاوريني وحتقيق مستويات إجناز أعلى للماوريني وذلك بتحسني خدمات التعليم والصحة والفرص االقتصادية

                                                                                                       وتتوىل وزارة شؤون املرأة، من خالل وحدهتا املعنية بالسياسة املتعلقة باملرأة املاورية، يت أوهو واكاتوبو،           -  ٨٤
  .                            وتأثري السياسات احلكومية عليها                                            إسداء املشورة للحكومة بشأن وضع املرأة املاورية 

  اإلطار العام لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان-     ً ثانيا  

  قبول نيوزيلندا باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان-ألف 

   .                                                                    أهم االتفاقيات والربتوكوالت الدولية حلقوق اإلنسان اليت قبلتها نيوزيلندا ٢          يبني اجلدول  -  ٨٥

                                                                       على الربتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو                          وتنظر نيوزيلندا يف التصديق -  ٨٦
                             مشروع تعديل القانون املتعلق -                                      وقد متت صياغة مشروع القانون الالزم لذلك   .                                        العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

                                                لربملانية املختارة للنظر فيهما وأعيدا إىل جملس         ُ                                                       وأُحيلت املعاهدة وحتليل للمصلحة الوطنية على اللجنة ا         .               جبرائم التعذيب 
                                                                                                             وقد وافقت احلكومة على تقدمي مشروع تعديل القانون املتعلق جبرائم التعذيب إىل جملس النواب ليقوم بقراءة                  .       النواب
  .     أولية

   .                     ً                                                          وتنظر نيوزيلندا أيضاً يف التصديق على الربتوكول االختياري الثاين التفاقية حقوق الطفل -  ٨٧

  .                                                              ً      وال توجد أي صكوك إقليمية حلقوق اإلنسان ميكن أن تصبح نيوزيلندا طرفاً فيها -  ٨٨
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 ٢اجلدول 

                           املعايري الدولية حلقوق اإلنسان

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
       الوضع      ١٩٧٨  :          التصديق    ١٩٦٨  :        التوقيع

ُ ّ                                                    نظراً لكون التدابري التشريعية القائمة، واليت ُسّنت لضمان متثيل فعال للنقابات العمالية              ٨                                                   حتـتفظ حكومـة نيوزيلندا حبق عدم تطبيق املادة                                                 ً     
  .         هذه املادة                                          وتشجيع عالقات صناعية حسنة، قد ال تتوافق مع

    حتفظ

               القات العمل يف                    وقانون وسياسة ع    .     ١٩٧٣                               ً                                                                      أدخلـت نيوزيلـندا هذا التحفظ نظراً النعدام التوافق مع أحكام قانون العالقات الصناعية لعام                
  .                             ً     ً  نيوزيلندا اليوم خمتلفان اختالفاً كبرياً

      السبب

      ١٩٤٨                                                    من اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام    ٣                                                ً                                   وإىل حـد اآلن، ما زال التقدم بشأن كال التحفظني مرتبطاً بالتصديق على املادة               
    ٨٦                                    وحسب منظمة العمل الدولية، فإن املادة   .                      ات التضامن أو االحتجاج                                                     ، اليت تعزز قدرة العمال على املشاركة املشروعة يف إضراب    )  ٨٧     رقم   (

              تعين أنه ال ميكن   )                                                             اليت تنص على معاقبة العمال الذين يشاركون يف مثل هذه اإلضرابات     (    ٢٠٠٠                                              مـن قانون عالقات العمل النيوزيلندي لعام        
  .                                                             أن تسمح بقانونية إضرابات التضامن واالحتجاج بإلغاء هذه العقوبات                            وال تريد احلكومة يف الوقت احلايل   .                                لنيوزيلندا التصديق على االتفاقية

                                                 لرفع هذا التحفظ، فإن نيوزيلندا تعتقد أن          ٨٧                                                                                                 ومبـا أنـه لـيس من الالزم، يف حد ذاته، التصديق على معاهدة منظمة العمل الدولية رقم                   
                                  العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية                ق اإلضراب مبوجب                                                                               االجـتهادات القانونـية ملنظمة العمل الدولية ستكون مقنعة يف حتديد مفهوم ح           

  .                    واالجتماعية والثقافية

         اإلجراءات

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية
       الوضع      ١٩٧٨  :          التصديق    ١٩٦٨  :        التوقيع

                                          أهنا تعترف باختصاص اللجنة املعنية حبقوق                                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           ٤١                                         تعلـن حكومـة نيوزيلندا مبوجب املادة        
       فيما   ٤١                                                                                                    ً                         اإلنسـان يف تسـلم ودراسة البالغات اليت تقدمها دولة طرف أخرى أعلنت على حنو مماثل اعترافها باختصاص اللجنة وفقاً للمادة               

  .                    ى ذات صلة بنيوزيلندا                     ساعة من تقدميها لشكو  ١٢                                                                   خيصها هي بالذات، إال إذا كان إعالن الدولة الطرف هذه قد صدر قبل أقل من 

     إعالن
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                                                      يف ظروف حيتم فيها النقص يف املرافق املناسبة اختالط األحداث   ١٠           من املادة  ٣ و  )  ب ( ٢                                          حتتفظ حكومة نيوزيلندا حبق عدم تطبيق الفقرتني 
                                    ين املقيمني يف إحدى املؤسسات تتطلب                                       إذا كانت مصلحة األحداث اآلخر       ١٠              من املادة     ٣                   ً                            والكبار؛ وحتتفظ أيضاً حبق عدم تطبيق الفقرة        

   .                                                    ً                     نقل أحد اجملرمني من األحدث أو إذا كان االختالط يعترب مفيداً لألشخاص املعنيني باألمر

    حتفظ

                                     ً                                 من اتفاقية حقوق الطفل، ألن لديها نقصاً يف مرافق االحتجاز اخلاصة باألحداث  ٧                                     ً            أدخلت نيوزيلندا هذا التحفظ، وآخر مماثالً على املادة 
ـ                                                                                                    ولنيوزيلندا دواعي قلق أخرى، منها أن مصلحة األحداث الفضلى قد ال تكون دائما يف فصلهم عن                  .                              ط، ممـا حيـول دون االمتثال          فق

  .                                                     املسجونني الكبار، ال سيما إذا كان ذلك يعين فصلهم عن األسرة

      السبب

                  سنة إىل وحدات      ١٩    و   ١٨                        شخاص الضعفاء البالغني                                                                    ، أبلغت اللجنة املعنية حبقوق الطفل نيوزيلندا بأن إدخال األ             ٢٠٠٣                 يف أيلول سبتمرب    
   .                             ، وبالتايل ينبغي إلغاء التحفظ ) ج (  ٣٧                           ً                                 اجملرمني الشباب ال يشكل انتهاكاً لاللتزامات املنصوص عليها يف املادة 

          ئح إصالحية                               دخلت حيز النفاذ تشريعات ولوا    ٢٠٠٥      يوليه  /      ويف متوز  .     ٢٠٠٥                                                 وقد انتهى إنشاء وحدات جديدة خاصة باجملرمني الشباب يف 
                                                                                          سنة وعلى أنه لن يكون هناك أي اختالط يف السن إال إذا قرر الرئيس التنفيذي أن                   ١٨                                              جديـدة تنص على ختفيض سن اجملرم الشاب إىل          

                                 ً                                                وتقوم إدارة املؤسسات اإلصالحية حالياً بصياغة اختبار عن املصاحل الفضلى لتوجيه             .                                               ذلـك يف املصـلحة الفضلى للشخص املعين باألمر        
     ً                                                 ورهناً بتطور وجناح إجناز هذا االختبار، وافقت حكومة          .                                                                   الرئـيس التنفيذي املتعلقة باجملرمني الشباب، الذكور منهم واإلناث                  قـرارات   

  .                ً                                                                                              نيوزيلندا مبدئياً على إلغاء حتفظها بشأن اتفاقية حقوق الطفل وتعديل حتفظها على العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

         اإلجراءات

                                                                           لكوهنا ال تتفق مع النظام القائم على دفع  إكراميات لألشخاص الذين               ١٤              من املادة     ٦                                 وزيلندا حبق عدم تطبيق الفقرة                       حتـتفظ حكومة ني   
   .                           عانوا نتيجة وقوع خطأ قضائي

    حتفظ

                   الذي ينص على     ١٤              من املادة     ٦ ُ                                                                                                     أُدرج هـذا الـتحفظ ألن نظام دفع اإلكراميات النيوزيلندي لشخص أدين خطأ ال يفي بشرط الفقرة                  
                                                              وميكن للتاج أن يدفع إكراميات لشخص استفاد من عفو امللكة            .                                      وال يوجد أي نظام تشريعي هلذا األمر         ".                 ً           تعويض الشخص وفقاً للقانون    "

                               ً            ، إال أن هذه املدفوعات تتوقف كلياً على            ١٩٦١                            من قانون اجلرائم لعام         ٤٠٦                                               ً                  أو احلاكم العام، أو أبطلت إدانته بعد اإلحالة وفقاً للمادة           
  .                                     لتقديرية للتاج وال ختضع ألي التزام قانوين        السلطة ا

      السبب

 



 

 

H
R

I/C
O

R
E/N

ZL/2006 
P

age 24 

 )تابع (٢اجلدول 

  .                                                                                                                             ، أعاد جملس الوزراء النظر يف املبادئ التوجيهية اليت جيب أن تسترشد هبا السلطة التنفيذية عند بتها يف طلب تعويض ما                        ٢٠٠١          يف عـام    
             وهذه املبادئ    .                                                      ينبغي أخذها بعني االعتبار يف حتديد حجم املدفوعات                                                                             وتتضمن املبادئ التوجيهية املنقحة معايري األهلية وتعدد العوامل اليت        

                    وبذلك أضفت املبادئ     .                                                                                                                        مفصلة للغاية وتستعمل لغة إلزامية وتأمر وزير العدل بإحالة احلاالت املؤهلة إىل مستشار امللكة للمزيد من التقييم                
            وهلذا ستحتفظ   .               ً                     ً                    هنا ليست قانوناً وال ميكن أن تكون أساساً للمطالبة بالتعويض    إال أ  .                                                      التوجيهية املنقحة املزيد من الثقة والشفافية على العملية

   .                                نيوزيلندا بتحفظها يف الوقت احلاضر

         اإلجراءات

                                             لكوهنا سنت تشريعات يف جماالت تتعلق بالدعوة إىل    ٢٠                                                                                 حتـتفظ حكومة نيوزيلندا حبق عدم إدخال املزيد من التشريعات فيما خيص املادة              
  .                                                                                                ية والعنصرية وإىل التحريض على العداوة أو احلقد ضد مجاعة أو أفراد معينني، مع مراعاة احلق يف حرية التعبري              الكراهية القوم

    حتفظ

              التحريض على     ١٩٦٣                        وحيظر قانون اجلنايات لعام   .                                 ً                                                      ال حيظـر القانون النيوزيلندي، حتديداً، الدعاية للحرب أو الدعوة إىل الكراهية الدينية       
         إثارة      ١٩٩٣                                 ومينع قانون حقوق اإلنسان لعام        .                                                                خمتلف فئات األشخاص والذي قد يؤدي إىل اإلخالل باألمن العام                                العـداوة واحلقـد بني    

     .                                                                                    الكراهية ضد أي فئة من فئات األشخاص على أساس اللون أو األصل العرقي أو اإلثين أو القومي

      السبب

                                       للدعوة إىل الكراهية الدينية خالل نظرها     ١٩٩٣                          انون حقوق اإلنسان لعام                                                                      أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم حظر ق          
  .                                                                                 يف تقرير نيوزيلندا الثالث املقدم إىل اللجنة مبوجب العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية

       إذ إن    .                          يدل على أن هناك مشكلة        ً                                                                                                          ورداً على ما يقلق اللجنة، أمعنت اللجنة النيوزيلندية حلقوق اإلنسان النظر يف املسألة، لكنها مل جتد ما                  
                                                     فاملسائل الدينية اليت قامت اللجنة بالتحقيق بشأهنا         .                                                                                          اللجـنة النيوزيلندية مل تتسلم أي شكاوى ذات أمهية تتعلق بالتمييز على أساس الدين             

                        ً            للجنة النيوزيلندية حالياً إىل القيام          وال تدعو ا  .            ً                                                                                 تـتعلق عموماً باستيعاب االختالفات الدينية أكثر مما تتعلق بالتمييز العلين على أساس الدين          
          .                                                                             بأي تعديل للقانون، بل إهنا تقوم برصد أي ظهور حمتمل للمشاكل يف هذا السياق

         اإلجراءات

ُ ّ        املتعلقة بالنقابات العمالية نظراً لكون التدابري التشريعية القائمة، واليت ُسّنت ل  ٢٢                                        حتتفظ حكومة نيوزيلندا حبق عدم تطبيق املادة            ضمان متثيل                                 ً                                      
  .                                                                 ً              فعال للنقابات العمالية وتشجيع عالقات صناعية حسنة، قد ال تتوافق متاماً مع هذه املادة

    حتفظ

      السبب   .                                                            من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٨                                                           انظر املعلومات الواردة أعاله اخلاصة بتحفظ نيوزيلندا على املادة 
         اإلجراءات  .                                                           من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ٨                                           واردة أعاله اخلاصة بتحفظ نيوزيلندا على املادة                 انظر املعلومات ال
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 )االلتماس الفردي(الربتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
      الوضع     ١٩٨٩  :        االنضمام

 )إلغاء عقوبة اإلعدام(توكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الرب
      الوضع     ١٩٩٠  :          التصديق    ١٩٩٠  :        التوقيع

 االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
     ١٩٧٢  :          التصديق    ١٩٦٦  :        التوقيع

  .    ١٩٩٣       أكتوبر  /            تشرين األول ٨                   لدى األمني العام يف     ١٩٩٢                                     أودعت نيوزيلندا موافقتها على تعديالت
      الوضع

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
      الوضع     ١٩٨٥  :          التصديق    ١٩٨٠  :        التوقيع

                ت العامة املتصلة                                                                                                           حتتفظ كل من حكومة نيوزيلندا وحكومة جزر كوك وحكومة نيوي حبق عدم تطبيق أحكام االتفاقية لكوهنا ال تتالءم مع السياسا
  :                   بالتجنيد أو اخلدمة يف

                                                                                                                                القـوات املسلحة، واليت تعكس سواء بشكل مباشر أو غري مباشر أن أفراد هذه القوات مطالبون باخلدمة على منت الطائرات أو                       ) أ (
                                                                 السفن التابعة للقوات املسلحة والعمل يف أوضاع تشهد صراعات مسلحة؛ أو

                                                                                    س سواء بشكل  مباشر أو غري مباشر أن أفراد هذه القوات مطالبون باخلدمة يف أوضاع تنطوي على                             قوات إنفاذ القانون، واليت تعك  ) ب (
  .                       العنف أو التهديد بالعنف

    حتفظ

                                                                                                                                            أدخلـت نيوزيلندا هذا التحفظ بسبب الصعوبات العملية يف استيعاب النساء على منت السفن والطائرات العسكرية وبسبب املعتقدات املعاصرة                   
َ      ة النساء على أداء األدوار القتالية والُشَرطية            املتعلقة بقدر  ُ                                      .  

      السبب

                             ، أنشأت هذه القوات منصب مدير     ١٩٩٩        ففي عام   .                                            ً     ً                                              متتثل ممارسات قوات الدفاع النيوزيلندية امتثاالً تاماً التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
   ُ                                      ، فُتحت أمام املرأة أبواب االستخدام يف           ٢٠٠٠       يناير   /                ويف كانون الثاين    .            واألقليات                                                                     إنصـاف املوظفـني من أجل ضمان تكافؤ فرص العمل بالنسبة للنساء           

ُ                                                                  األدوار القتالية وُوضعت مبادئ توجيهية لكي يتم إدماجها بالكامل يف هذه األدوار                           وفتح السالح       ١٩٨٩                                                  وقد أدجمت املرأة بالكامل يف القوات اجلوية منذ           .                  
  .    ٢٠٠٠              املرأة يف عام     أمام  )      الغوص (                       البحري آخر مهنه احملظورة 

         اإلجراءات
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                                                                  ال شيء يف هذا القانون مينع من منح معاملة تفضيلية قائمة على اجلنس داخل    : "            على ما يلي    ١٩٩٣                            من قانون حقوق اإلنسان لعام   ٣٣           وتنص املادة 
                                           فمن وجهة نظر نيوزيلندا، فإن وجود هذه          ".               هذه القوات                                                                                            القـوات املسلحة إىل فرد من أفراد هذه القوات يقوم بواجب اخلدمة يف أدوار قتالية يف               

                                                ومع ذلك فإن تعديل قانون حقوق اإلنسان لعام          .                                                                                                  املـادة مينع من االمتثال التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة يف غياب أي حتفظ                
  .                    ليس من بني األولويات    ١٩٩٣

 

  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء
      الوضع     ٢٠٠٠  :          التصديق    ٢٠٠٠  :        التوقيع

 اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
     ١٩٨٩  :          التصديق    ١٩٨٦  :        التوقيع

  .    ١٩٩٣       أكتوبر  /        رين األول    تش ٨                   لدى األمني العام يف     ١٩٩٢                                    أودعت نيوزيلندا موافقتها على تعديالت 
      الوضع

                                                                                                           من االتفاقية، تعلن حكومة نيوزيلندا أهنا تعترف باختصاص اللجنة املعنية مبناهضة التعذيب بتلقي ودراسة بالغات تفيد   ٢١           من املادة  ١    ً         وفقاً للفقرة 
                                   من االتفاقية، تقر حكومة نيوزيلندا   ٢٢           من املادة  ١  ة              ً                  ً                                                    بأن دولة طرفاً تدعي أن دولة طرفاً أخرى ال تفي بالتزاماهتا مبقتضى االتفاقية؛ ومبوجب الفقر

                                                                                                                         باختصاص جلنة مناهضة التعذيب بتلقي ودراسة البالغات من أو بالنيابة عن أفراد خاضعني لواليتها يدعون أهنم ضحايا خرق دولة طرف ألحكام 
  .        االتفاقية

     إعالن

    حتفظ  .                                                 إال حسب السلطة التقديرية للنائب العام لنيوزيلندا  ١٤                إليهم يف املادة                                                         حتتفظ نيوزيلندا حبق عدم منح التعويضات لضحايا التعذيب املشار
                                                                                        ً            ً                                         أدرجـت نيوزيلندا هذا التحفظ ألن تعويض ضحايا التعذيب يتم حسب السلطة التقديرية للتاج فقط بدالً من كونه حقاً واجب اإلنفاذ مبقتضى                      

   .        القانون
      السبب

                      من قانون الوقاية      ٦٩           من املادة     )  ج ( و  )  ب (                                        ً                  خرى، مبا يف ذلك االستفادة من التعويضات وفقاً للفقرتني                                                      تتاح لضحايا التعذيب اليوم سبل انتصاف أ      
                             من قانون شرعة احلقوق يف       ٩                                               ً                  أو االستفادة من تعويضات نقدية يدفعها التاج وفقاً للفرع               ٢٠٠١                                                من اإلصابات وإعادة التأهيل والتعويضات لعام       

      .                                                   فيما إذا كانت هذه التغيريات كافية إللغاء التحفظ            وتنظر احلكومة  .     ١٩٩٠               نيوزيلندا لعام 

         اإلجراءات
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 الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
       الوضع                  قيد النظر الفعلي  :          التصديق    ٢٠٠٣  :        التوقيع

  الطفلاتفاقية حقوق
       الوضع      ١٩٩٣  :          التصديق    ١٩٩٠  :        التوقيع

                                                                                                                          ً                        ال شيء يف هذه االتفاقية يؤثر على حق حكومة نيوزيلندا يف االستمرار، يف إطار قوانينها وممارساهتا، يف التمييز على النحو الذي تراه مالئماً                       
                                           صوهلم على مزايا وأشكال أخرى من احلماية                                                                                                 بـني األشـخاص فيما خيص طبيعة وضعهم يف نيوزيلندا، مبا يف ذلك وبشكل ال يقتصر على ح                 

  .                                                                   ً      منصوص عليها يف االتفاقية؛ وحتتفظ حكومة نيوزيلندا حبق تفسري االتفاقية وفقاً لذلك

    حتفظ

                                                        ً                                                                                           أدخلـت نيوزيلندا هذا التحفظ عل أساس املبدأ املعترف به دولياً والذي يفيد بأنه جيب على الدولة ذات السيادة أن تكون قادرة على إدارة                        
                                                                                                                                       اقـبة حدودها، وأن يكون بإمكاهنا أن تصنف السكان املقيمني بصفة اعتيادية على أراضيها حبسب األولوية فيما يتعلق بتخصيص املوارد                       ومر

  .                 االجتماعية القليلة

      السبب

          ، وسيكون      ٢٠٠٣       نوفمرب /                                ً                                            وقد وافقت حكومة نيوزيلندا مبدئياً على سحب هذا التحفظ يف تشرين الثاين             .                     ً             خيضع هذا التحفظ حالياً للمراجعة    
   .     ٢٠٠٦                                          هذا القرار موضع موافقة أو رفض يف أواخر عام 

         اإلجراءات

                 ولذا فإهنا حتتفظ     .   ٣٢              من املادة     ١                                                                                                        ترى حكومة نيوزيلندا أن القانون املوجود حيمي على حنو مناسب حقوق الطفل املنصوص عليها يف الفقرة                 
     .     ٣٢           من املادة  ٢                 ما تقتضيه الفقرة                                                    حبق عدم سن املزيد من التشريعات أو اختاذ تدابري إضافية ك

    حتفظ

                    ً                                                                                          ِّ                                    أدخل هذا التحفظ نظراً للشعور السائد بأن القانون احلايل حيمي على حنو مناسب األطفال والشباب من االستغالل أو من أوضاع تعرِّضهم لألخطار أو                       
   .                                 مكانية اكتساب الشباب خربة يف العمل                                                                          األضرار، أو من كل ما يعوق دراستهم وباإلضافة إىل ذلك، رئي أن هذه املادة حتد من إ

      السبب

                                                                                                                                               ، قررت احلكومة إرجاء النظر يف هذا التحفظ ريثما تقوم بتقييم اخلطوات اليت يفرضها التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية املتعلقة                         ٢٠٠٣        يف عام   
ـ                                                                         من قلق بشأن ما إذا كانت التدابري املتخذة حلماية عمالة األطفال                                            واستجابة ملا أعربت عنه اللجنة       ).    ١٣٨     رقم   (      ١٩٧٣   ،             االستخدام  ن     ىن لس  د       احلد األ    ب

                                                                                                                                                    مناسـبة، وافقت احلكومة النيوزيلندية على برنامج عمل ستقوم به وزارة العمل إلذكاء الوعي بشأن حقوق األطفال يف العمل ولتحديد خيارات رصد                      
                        ً                       وقدمت وزارة العمل تقريراً بشأن التقدم األويل الذي   .     ٢٠٠٦              وسيستمر إىل     ٠٠٣ ٢                                   وبدأ العمل هبذا الربنامج يف عام         .                               مشاركة األطفال يف مكان العمل    

  .    ٢٠٠٦                                        وستنظر حكومة نيوزيلندا يف إلغاء التحفظ يف   .     ٢٠٠٤      أغسطس  /                                              أحرزه برنامج عملها إىل احلكومة النيوزيلندية يف آب

         اإلجراءات
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                                                        يف ظروف حيتم فيها النقص يف املرافق املناسبة اختالط األحداث     ٣٧           من املادة     )  ج (                                                      حتـتفظ حكومـة نيوزيلـندا حبق عدم تطبيق الفقرة           
                                                              إذا كانت مصلحة األحداث اآلخرين املقيمني يف إحدى املؤسسات            ٣٧           من املادة     )  ج (                    ً                              والـبالغني؛ وحتتفظ أيضاً حبق عدم تطبيق الفقرة         

  .                  ألشخاص املعنيني باألمر                                                       ً   تتطلب نقل أحد اجملرمني األحداث أو إذا كان االختالط يعترب مفيداً ل

     حتفظ 

      السبب   .                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٠           من املادة  ٣ و  )  ب ( ٢                                                             انظر املعلومات الواردة أعاله اخلاصة بتحفظ نيوزيلندا على الفقرتني 
         اإلجراءات   .                                              من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية  ١٠            من املادة ٣ و  )  ب ( ٢                                                             انظر املعلومات الواردة أعاله اخلاصة بتحفظ نيوزيلندا على الفقرتني 

 الربتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
       الوضع      ٢٠٠١  :          التصديق    ٢٠٠٠  :        التوقيع

            وتعلن حكومة   .      سنة  ١٧                               ي يف قواهتا املسلحة الوطنية هي سن                                                                     تعلن حكومة نيوزيلندا أن السن الدنيا اليت ستسمح مبوجبها بالتجنيد التطوع
  :              ً                                                    ً          ً                        نيوزيلندا أيضاً أن الضمانات اليت اعتمدهتا لتكفل أال يكون التجنيد قسرياً أو مفروضاً باإلكراه، تشمل ما يلي

                  ً  التجنيد طوعي حقاً؛                                                                                       أن يشترط يف إجراءات التجنيد يف قوات الدفاع على األشخاص املسؤولني عن التجنيد التأكد من أن هذا  ) أ (
                                                                                                                     أن يشـترط التشـريع احلصول على موافقة أحد الوالدين أو الوصي على التجنيد مىت كانت هذه املوافقة ضرورية مبقتضى                 ) ب (

                            ً                                  ً                                     وجيب على الوالد أو الوصي أيضاً اإلقرار بأن الشخص اجملند سيكون مسؤوالً عن اخلدمة الفعلية بعد                  .                     القانون النيوزيلندي 
       سنة؛  ١٨      بلوغه 

                                                                                                                   أن تكـون عملـية التجنيد مفصلة وإخبارية، مما يضمن أن يكون مجيع األشخاص على دراية كاملة مبا سيضطلعون به من                 ) ج (
                                          واجبات اخلدمة العسكرية قبل أداء قسم اليمني؛

  .                                                                            أن تفرض إجراءات التجنيد على اجملندين إبراز شهادات امليالد كدليل موثوق به عن السن  ) د (

     إعالن

 الختياري الثاين التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةالربوتوكول ا
       الوضع                  قيد النظر الفعلي  :          التصديق    ٢٠٠٠  :        التوقيع

 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
      الوضع     ٢٠٠٣         النضمام يف                        مت النظر فيه وتقرر عدم ا  :        االنضمام
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                                                         اتفاقيات األمم املتحدة األخرى وغريها من االتفاقيات ذات الصلة 

 اتفاقيات األمم املتحدة حلقوق اإلنسان األخرى وغريها من االتفاقيات ذات الصلة  التوقيع التصديق االنضمام

 
٢٨/١٢/١٩٧٨ 
٢٨/٠٣/١٩٧٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
 اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها ٢٥/١١/١٩٤٩

 
١٨/٠٦/١٩٢٧ 
١٨/٠٦/١٩٢٧ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٥٥                     بصيغتها املعدلة عام     ١٩٢٦                          االتفاقية اخلاصة بالرق لعام  ٢٥/٠٩/١٩٢٦

                                             اتفاقية حظر االجتار باألشخاص واستغالل بغاء الغري  غري طرف يف االتفاقية  
٣٠/٠٦/١٩٦٠ 
٢٨/٠٩/١٩٦٠ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٥١                            االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني،   

٦/٠٨/١٩٧٣ 
٦/٠٨/١٩٧٣ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
                           الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني  

     ١٩٥٤                                     اتفاقية بشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية،  غري طرف يف االتفاقية  
       ١٩٦١           ام اجلنسية،                           اتفاقية بشأن خفض حاالت انعد غري طرف يف االتفاقية  

 
٧/٠٩/٢٠٠٠ 
١/٠٧/٢٠٠٢ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٩٨                                          نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية،  ٧/١٠/١٩٩٨

 
١٩/٠٧/٢٠٠٢ 
٢٩/٠٩/٢٠٠٣ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
       ٢٠٠٠                                                    اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية،  ١٤/١٢/٢٠٠٠
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١٩/٠٧/٢٠٠٢ 
٢٥/١٢/٢٠٠٣ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
                                                                                بـرتوكول منع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال وقمعه واملعاقبة عليه،            ١٤/١٢/٢٠٠٠

     ِّ                                                      املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية 

                                  وناهتا والذخرية واالجتار هبا بصورة           ومك        أجزائها                                        روتوكول مكافحة صنع األسلحة النارية و      ب غري طرف يف االتفاقية  
                                    تحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية    امل                    املكمل التفاقية األمم ،         غري مشروعة

                                        اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة 

                             اتفاقيات منظمة العمل الدولية التوقيع التصديق االنضمام

 
٢٩/٠٣/١٩٣٨ 
٢٩/٠٣/١٩٣٨ 

 )نفاذتاريخ بدء ال(
  )  ١٤    رقم    (    ١٩٢١  ،  )       الصناعة (         األسبوعية       الراحة  ة       اتفاقي 

 
٢٩/٠٣/١٩٣٨ 
٢٩/٠٣/١٩٣٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )  ٢٩    رقم    (    ١٩٣٠        اجلربي،      العمل         اتفاقية 

 
٣٠/١١/١٩٥٩ 
٣٠/١١/١٩٦٠ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )  ٨١    رقم    (    ١٩٤٧       العمل،       تفتيش         اتفاقية 

  )  ٨٧    رقم    (    ١٩٤٨         التنظيم،          ومحاية حق        لنقابية ا      احلرية        اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  

 
١٠/١١/١٩٥٠ 
٢٢/٠١/١٩٥٢ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )  ٩٧    رقم    (    ١٩٤٩  ،  )      مراجعة   (        املهاجرين       العمال         اتفاقية 

 
٩/٠٦/٢٠٠٣ 
٩/٠٦/٢٠٠٤ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )  ٩٨    رقم    ( ٩   ١٩٤         اجلماعية،          واملفاوضة        التنظيم   حق        اتفاقية 
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٣/٠٦/١٩٨٣ 
٣/٠٦/١٩٨٤ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )   ١٠٠    رقم    (    ١٩٥١         يف األجور،         املساواة         اتفاقية 

 
١٤/٠٦/١٩٦٨ 
١٤/٠٦/١٩٦٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )   ١٠٥    رقم    (    ١٩٥٧      اجلربي،       العمل      إلغاء        اتفاقية 

  )   ١٠٦    رقم    (    ١٩٥٧  ،  )       واملكاتب        التجارة (         األسبوعية       الراحة         اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  

 
٣/٠٦/١٩٨٣ 
٣/٠٦/١٩٨٤ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )   ١١١    رقم    ( ٨   ١٩٥  ،  )      واملهنة         االستخدام  يف (        التمييز         اتفاقية 

 
١٥/٠٧/١٩٦٥ 
١٥/٠٧/١٩٦٦ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )   ١٢٢    رقم    (    ١٩٦٤         العمالة،       سياسة         اتفاقية 

  )   ١٢٩    رقم    (    ١٩٦٩  ،  )       الزراعة (      العمل      تفتيش        اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٣١    رقم    (    ١٩٧٠       لألجور،        الدنيا         املستويات     حتديد         اتفاقية فاقيةغري طرف يف االت  
  )   ١٣٢    رقم    (    ١٩٧٠  ،  )      مراجعة   (           مدفوعة األجر       اإلجازة        اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٣٨    رقم  (      ١٩٧٣  ،           االستخدام   لسن     األدىن  د  احل       تفاقية ا غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٤٣    رقم    ( ٥   ١٩٧  ،  )       تكميلية      أحكام (     جرين    املها       العمال        اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٥١    رقم    (    ١٩٧٨  ،  )      العامة      اخلدمة  يف (      العمل       عالقات        اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٥٥    رقم    (    ١٩٨١  ،               والصحة املهنيتني       السالمة         اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٥٦    رقم    (  ٨١  ١٩          العائلية،          املسؤوليات    ذوي       العمال        اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  
  )   ١٦٩    رقم    (    ١٩٨٩                     يف البلدان املستقلة،         والقبلية       األصلية       الشعوب         اتفاقية غري طرف يف االتفاقية  

 
١٤/٠٦/٢٠٠١ 
١٤/٠٦/٢٠٠١ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  )   ١٨٢    رقم    (    ١٩٩٩        األطفال،           أشكال عمل     أسوأ        اتفاقية 
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            ذات الصلة          والثقافة                                منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم         اتفاقيات 

                                          منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة التوقيع التصديق االنضمام
 ١٢/٠٢/١٩٦٣ 

١٢/٠٥/١٩٦٣ 
 )تاريخ بدء النفاذ(

 
                                     اتفاقية مكافحة التمييز يف جمال التعليم

                  لقانون الدويل اخلاص       املعين با          مؤمتر الهاي          اتفاقيات 

                  لقانون الدويل اخلاص       املعين با          مؤمتر الهاي           اتفاقيات التوقيع التصديق االنضمام
     ١٩٥٥                                                               االتفاقية املتعلقة بتسوية التنازع بني قانون اجلنسية وقانون اإلقامة،  غري طرف يف االتفاقية  

٢٦/٠٢/١٩٨٦ 
٢٨/٠٣/١٩٨٦ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٥٦                             اتفاقية حتصيل النفقة يف اخلارج،   

                                                               االعتراف بالقرارات املتعلقة بالتزامات النفقة جتاه األطفال وإنفاذ             اتفاقية بشأن غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٥٨              هذه القرارات، 

ّ    اتفاقية بشأن صالحيات السلطات والقانون املنطبق يف جمال محاية القّصر،  غري طرف يف االتفاقية                                                             ١٩٦١     

                        بيق واالعتراف باملراسيم                                                          اتفاقية بشأن الوالية القضائية والقانون الواجب التط       غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٦٥                املتعلقة بالتبين، 

     ١٩٧٣                                                 اتفاقية بشأن القانون املنطبق على التزامات النفقة،  غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٧٠                                            اتفاقية بشأن االعتراف بأحكام الطالق واالنفصال،  غري طرف يف االتفاقية  

                                           ت املتعلقة بالتزامات النفقة وإنفاذ هذه                                            اتفاقـية بشـأن االعـتراف بالقرارا       غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٧٣          القرارات، 
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 )تابع (٢اجلدول 

٣١/٠٥/١٩٩١ 
١/٠٨/١٩٩١ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٨٠                                                           اتفاقية بشأن اجلوانب املدنية الختطاف األطفال على الصعيد الدويل،   

     ١٩٧٨                                        اتفاقية بشأن عقد الزواج واالعتراف بصحته،  غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٧٨                                ُ              اتفاقية بشأن القانون املنطبق على ُنظم الزوجية،  ري طرف يف االتفاقيةغ  
     ١٩٨٠                                                 اتفاقية بشأن الوصول إىل العدالة على الصعيد الدويل،  غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٨٩                                                     اتفاقية بشأن القانون املنطبق على املرياث يف حالة الوفاة،  غري طرف يف االتفاقية  

١٨/٠٩/١٩٩٨ 
١/٠١/١٩٩٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٩٣                                                                اتفاقية بشأن محاية األطفال والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل،   

                                                                                 اتفاقـية بشأن االختصاص والقانون املنطبق واالعتراف والتنفيذ والتعاون يف جمال            غري طرف يف االتفاقية  
     ١٩٩٦                                       املسؤولية األبوية والتدابري حلماية األطفال، 

     ٢٠٠٢                                      اتفاقية بشأن احلماية الدولية للراشدين،  رف يف االتفاقيةغري ط  

                                                      اتفاقيات ومعاهدات جنيف املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين 

                                                      اتفاقيات ومعاهدات جنيف املتعلقة بالقانون الدويل اإلنساين  التوقيع التصديق االنضمام

 
٢/٠٥/١٩٥٩ 
٢/١١/١٩٥٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
          يف امليدان                                                                   فاقـية جنيف األوىل لتحسني حال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة           ات ١١/٠٢/١٩٥٠

     ١٩٤٩      أغسطس   /      آب   ١٢         املؤرخة يف 

 
٢/٠٥/١٩٥٩ 
٢/١١/١٩٥٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
  يف                                                                      اتفاقـية جنـيف الثانية لتحسني حال جرحى ومرضى وغرقى القوات املسلحة     ١١/٠٢/١٩٥٠

       ١٩٤٩   ،      البحار
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٢/٠٥/١٩٥٩ 
٢/١١/١٩٥٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٤٩  ،                                           اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى احلرب ١١/٠٢/١٩٥٠

 
٢/٠٥/١٩٥٩ 
٢/١١/١٩٥٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
     ١٩٤٩  ،                                                        اتفاقية جنيف الرابعة بشأن محاية األشخاص املدنيني يف وقت احلرب ١١/٠٢/١٩٥٠

 
٨/٠٢/١٩٨٨ 
٨/٠٨/١٩٨٨ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
      ١٩٤٩       أغسطس   /     آب   ١٢                                                     بـروتوكول إضايف ملحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف          ٢٧/١١/١٩٧٨

     ١٩٧٧  ،  )              الربوتوكول األول (                                          يتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة الدولية 

 
٨/٠٢/١٩٨٨ 
٨/٠٨/١٩٨٨ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
      ١٩٤٩       أغسطس /     آب   ١٢                                                     بـروتوكول إضايف ملحق باتفاقيات جنيف املعقودة يف          ٢٧/١١/١٩٧٨

     ١٩٧٧  ،  )               الربوتوكول الثاين (                                             يتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة غري الدولية 

 
٢٧/٠١/١٩٩٩ 
١/٠٧/١٩٩٩ 

 )تاريخ بدء النفاذ(
                                                                                    اتفاقـية أوتاوا حلظر استعمال وختزين وإنتاج ونقل األلغام املضادة لألفراد وتدمري             ٣/١٢/١٩٩٧

     ١٩٩٧            تلك األلغام، 
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 لعام حلماية حقوق اإلنسان على املستوى الوطين اإلطار القانوين ا-باء 

     ُ                          ً                          كيف ُتجعل صكوك حقوق اإلنسان جزءاً من النظام القانوين الوطين

                                    ً                                                                        ال تصـبح االتفاقات الدولية تلقائيا جزءاً من قانون نيوزيلندا مبجرد عملية التصديق عليها أو االنضمام                 -  ٨٩
                                                      دا، ينبغي أن تكون أحكامه واردة بالفعل يف قانون                                                 فلكـي يسري أي اتفاق دويل يف نيوزيلن         .                     إلـيها أو قـبوهلا    

                                            ً    ولذلك تقوم حكومة نيوزيلندا، قبل أن تصبح طرفاً يف   .                                                      نيوزيلـندا احلايل أو يتعني سن تشريع جديد هلذا الغرض      
                                                                                                   أحد الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، باستعراض قانوهنا احمللي لترى ما إذا كان يلزم سن أي تشريعات أو 

                                                                                        ً     ً                 ال تعديالت إضافية على التشريعات املوجودة من أجل ضمان تنفيذ االتفاق يف قانون نيوزيلندا تنفيذاً كامالً                   إدخ
  .                                         وفعاال، أو ما إذا كان يلزم إبداء أية حتفظات

                                                          التشريعات والسلطات اليت لديها اختصاص فيما يتصل حبقوق اإلنسان

  .          يف هذا اجملال                                           يرد يف الفقرات التالية وصف للقوانني الرئيسية  -  ٩٠

     ١٩٩٠                                  قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام 

                                                                                                     كـان الغـرض مـن هذا القانون هو تأكيد حقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف نيوزيلندا ومحايتها                  -  ٩١
                          وينطبق القانون على األعمال   .                                                                                  وتعزيزها، وتأكيد التزام نيوزيلندا بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      

                                                                                                       ليت تقوم هبا األجهزة التشريعية أو التنفيذية أو القضائية حلكومة نيوزيلندا أو تلك اليت يقوم هبا أي شخص أو هيئة  ا
                                                                                                                  أثناء تأدية أية وظيفة عامة أو ممارسة أية سلطة أو أداء أية مهمة مسندة لذلك الشخص أو تلك اهليئة أو مفروضة             

  .                           ً    عليهما مبوجب القانون أو وفقاً له

                                                                                               النائب العام أن يسترعي نظر الربملان إىل أي نص من نصوص مشروع قانون يتعارض مع أي من                       وعلى   -  ٩٢
                                     ، وذلك عند تقدميه إذا كان مشروع           ١٩٩٠                                                                    احلقوق واحلريات الواردة يف قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام           

                ستعراض اللوائح              ومتلك جلنة ا    .                                                                             قـانون حكومـي، أو يف أقـرب وقت ممكن بعد تقدمي أي مشروع قانون آخر               
                               وقد أكدت حمكمة االستئناف إمكانية   .                                                           الصالحية لتسترعي نظر الربملان إىل أي الئحة متس نفس احلقوق واحلريات

                                                                                                             رفع دعوى ضد التاج للمطالبة بتعويض عن األضرار الناجتة عن انتهاك حقوق وحريات منصوص عليها يف قانون                 
  . )٣ (    ١٩٩٠                            شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام 

                                                                           ً                             يطلب جملس الوزراء النيوزيلندي أن تتضمن مجيع املشورات بشأن السياسة العامة بياناً عن آثارها على                و -  ٩٣
      ١٩٩٣                               وقانون حقوق اإلنسان لعام          ١٩٩٠                                                                   حقوق اإلنسان، لتنسجم مع قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام           

        ً                                   ومنظوراً بشأن اإلعاقة كلما كان ألحدمها                             ً      ً                           ويطلب جملس الوزراء أيضاً بياناً بشأن اآلثار اجلنسانية          ).            انظر أدناه  (
  .           صلة باملوضوع

                                                      

) ٣ (  Simpson v Attorney-General [1994] 3 NZLR 667 (Baigent s Case).  
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                                                                                                          وتؤدي وزارة العدل دور الريادة من حيث إسداء املشورة بشأن السياسة العامة إىل احلكومة فيما يتعلق                 -  ٩٤
   مع                                                                           والوزارة مسؤولة كذلك عن فحص مجيع مشاريع القوانني اجلديدة للتأكد من متشيها       .                     بقضايا حقوق اإلنسان  

  .                                                                  وتقدمي املشورة القانونية املتعلقة بنتائجها إىل النائب العام            ١٩٩٠                                     شـرعة احلقـوق يف نيوزيلندا لعام                 قـانون   
               ملساعدة مجيع       ١٩٩٠                    ً                                                                        وأصدرت الوزارة مؤخراً املبادئ التوجيهية املعنية بقانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام             

                                         شورة بشأن السياسة العامة ويف املمارسة                                                                           موظفـي اخلدمـة العامـة على إدراج اعتبارات حقوق اإلنسان يف امل            
  .         التنفيذية

     ١٩٩٣                       قانون حقوق اإلنسان لعام 

                       ، وهو جيمع بني أحكام         ١٩٩٤       فرباير   /       شباط  ١                   حيز النفاذ يف         ١٩٩٣                                  دخـل قانون حقوق اإلنسان لعام        -  ٩٥
            شريع هو قبل         وهذا الت  .     ١٩٧١                                      وأحكام قانون العالقات بني األجناس لعام     ١٩٧٧                           قانون جلنة حقوق اإلنسان لعام 

      اجلنس،   :      ً               ُ                                     سبباً من األسباب اليت ُيحظر التمييز على أساسها هي           ١٣                                           كـل شـيء قانون مناهض للتمييز، وحيدد         
      مبا يف   (                                                                                                         والوضع العائلي، واملعتقد الديين، واملعتقد األخالقي، واللون، والعرق، واألصل اإلثين أو القومي، والعجز              

                                              ، والسن، والرأي السياسي، والوضع الوظيفي،       )        بب املرض                                                   ذلـك وجـود كائنات حية يف اجلسم ميكنها أن تس          
ّ                                             ويوفر القانون خدمة لتسوية املنازعات ممّولة من أموال عامة بالنسبة للشكاوى             .                             والوضع األسري، وامليل اجلنسي                                        

                                  وفيما يتعلق بالقطاع اخلاص، حيدد       .                                                                             املتعلقة بالتمييز على هذه األسس يف القطاعني العام واخلاص على  حد سواء            
                          مبا يف ذلك فترة ما قبل       (       العمل    :                                                ً                                اجلـزء الـثاين من القانون سبعة جماالت عامة ليس مشروعاً التمييز فيها وهي             

                                                                                                       ؛ وعمليات الشراكة؛ والرابطات الصناعية واملهنية؛ واهليئات املؤهلة وهيئات التدريب املهين؛ واستخدام             )       العمـل 
                                                 توفري األرض والسكن وغري ذلك من مرافق اإليواء؛                                                                 األمـاكن واملركـبات واملرافق؛ وتوفري السلع واخلدمات؛ و        

                   ً       ً                                        ويتضمن القانون أيضاً أحكاماً تتعلق بالتنافر العرقي واملضايقات          .                                           واالسـتفادة من خدمات املؤسسات التعليمية     
  .                        اجلنسية واملضايقات العرقية

               خذ مبعيار عدم                                ألف من القانون الذي يأ     - ١                                                             وفـيما يـتعلق بالقطاع العام، ينظم معظم األنشطة اجلزء            -  ٩٦
                                                وجييز بذلك تقدمي الشكاوى املتعلقة بالتمييز يف         .     ١٩٩٠                                                          التمييز احملدد يف قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام          

                                                                                                    القطاع العام من خالل عملية لتسوية املنازعات ممولة بأموال عامة، وإذا أخفقت هذه العملية يف معاجلة الشكاوى، 
ّ                    ة مقاضاة ممّولة بأموال عامة                                     ميكن آنذاك تقدميها من خالل عملي                                                   إال أن السياسات واملمارسات احلكومية يف جمال         .           

ٍ                                                                   العمـل واجملاالت املرتبطة هبا من مضايقة وجتٍن على املستويني العرقي واجلنسي ال تزال خاضعة لنفس املعايري اليت                                               
  .    ١٩٩٣    عام                                                                     ختضع هلا أنشطة القطاع اخلاص واملبينة يف اجلزء الثاين من قانون حقوق اإلنسان ل

     ً                                                    أيضاً جلنة حقوق اإلنسان ويوجب عليها أن تركز استراتيجيتها     ١٩٩٣                             وينظم قانون حقوق اإلنسان لعام  -  ٩٧
                  ويستجيب ضم مفوض     .                            ، والتعليم وأنشطة الدعوة    )                        وليس عدم التمييز فحسب    (                              عـلى مجـيع حقـوق اإلنسان        

                                          للجنة، عقب اعتماد قانون تعديل حقوق اإلنسان     إىل ا  )    ِّ                         ً  موفِّق العالقات بني األجناس سابقاً (                  العالقات بني األجناس 
                                                                                                 ، للحاجة إىل هنج مشويل إزاء حقوق اإلنسان عن طريق إتاحة مدخل واحد لتقدمي الشكاوى املتعلقة                    ٢٠٠١      لعام  

                ُ                                                                                  جبميع األسباب اليت ُيحظر على أساسها التمييز، سواء أكانت تتعلق بنشاط للقطاع اخلاص أو العام، مع االعتراف 
  .               ً     ً                                         بني األجناس دوراً هاماً للغاية يف نشاط حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا           بأن للعالقات
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                                                                                                    كمـا أن إنشاء منصب جديد متفرغ للمفوض املعين بتكافؤ فرص العمل يكفل استمرار تطوير املبادئ                 -  ٩٨
           مبا يف ذلك    (                                                                                                التوجيهـية وقواعد ممارسات طوعية لتيسري وتعزيز املمارسات الفضلى يف جمال تكافؤ فرص العمل               

                                                                                        ويقوم املفوض املعين بتكافؤ فرص العمل برصد وقياس وضع وتطور اجملموعات اليت يستهدفها                ).              تسـاوي األجر  
     وينص   .                      يف القطاعني العام واخلاص  )                                                املاوريون وشعوب جزر احمليط اهلادئ والنساء والعاجزون (                تكافؤ فرص العمل 

                                 د، تتضمن سياسات تتعلق بتكافؤ فرص                                على أحكام بشأن صاحب العمل اجلي    ٢٠٠٥                            قـانون كيانات التاج لعام    
                                              وسيقوم املفوض املعين بتكافؤ فرص العمل بوضع         .     ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦                                               العمـل، يتعني على كيانات التاج إبالغها يف         

                                                         ً                                             مبادئ توجيهية بالتشاور مع اللجنة املعنية خبدمات الدولة، فضالً عن رصد عملية إدراج املعلومات املتعلقة بتكافؤ 
   .                        السنوية لكيانات التاج                    فرص العمل يف التقارير

      ويعرض   .                             ً      ً                                                 وتقدم جلنة حقوق اإلنسان تقريراً سنوياً إىل وزير العدل عن ممارستها لوظائفها مبوجب القانون -  ٩٩
  .                              الوزير هذا التقرير أمام الربملان

     ً                                          أيضاً إىل جلنة حقوق اإلنسان أن تضع خطة عمل           ٢٠٠١                                             ويطلـب قـانون تعديل حقوق اإلنسان لعام          -   ١٠٠
                        وشرعت اللجنة يف وضع اخلطة   .                                                                لتشاور مع األطراف املعنية، لتعزيز حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا ومحايتها        وطنية با

                                                                     ، والقيام بدراسات ومشاورات واسعة النطاق من أجل إقامة الوضع احلايل حلقوق     ٢٠٠٢      ديسمرب  /            يف كانون األول
       وقد مت    .                                    واجملاالت اليت يتعني عليها حتسينها                                              وحددت اجملاالت اليت أجادت فيها نيوزيلندا       .                       اإلنسـان يف نيوزيلندا   

                        وأعلن هذا التقرير عن       ).     ٢٠٠٤       أغسطس   /  آب   " (                                 حقوق اإلنسان اليوم يف نيوزيلندا     "                              تقدمي هذه املعلومة يف تقرير      
     مارس  /                                                                    وقد صدرت اخلطة النهائية، خطة عمل نيوزيلندا املعنية حبقوق اإلنسان، يف آذار  .                       تطور خطة العمل الوطنية

                                واستجابة للخطة، وافقت احلكومة      .                                                  توصية لتحسني حالة حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا          ١٨٠       ضـمن      وتت  .     ٢٠٠٥
  .                                                                          على مواصلة النظر يف وضع خطة عمل حكومية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان يف نيوزيلندا

     ١٩٧٥                         قانون أمناء املظامل لعام 

            وحيقق أمناء    .                            اء على توصية جملس النواب                                                                     يـنص هذا القانون على أن يعني احلاكم العام أمناء املظامل بن            -   ١٠١
                                                                                                    املظامل يف أي قرار أو توصية، أو أي فعل أو تقصري، من جانب أي وزير من وزراء التاج أو أية إدارة حكومية أو  
                                                                                                               أيـة هيـئة من اهليئات املدرجة يف اجلداول امللحقة بالقانون ويتعلق مبسألة إدارية وميس أي شخص أو جمموعة                   

                                                                     وجتري هذه التحقيقات بناء على شكوى يقدمها أي شخص أو بناء على اقتراح من   .     خصية                أشخاص بصفتهم الش
                                                                                               وجيوز ألمني املظامل أن يقدم التوصيات اليت يراها مناسبة، وأن يبلغها إىل اإلدارة أو املنظمة                 .                   أمـني املظامل نفسه   

                                   تقدمي التقرير حينذاك إىل رئيس                                                                            وإذا مل تـتخذ اإلجراءات املطلوبة يف غضون فترة زمنية معقولة، جاز             .         املعنـية 
  .                    ً       ً      ً                 ويقدم أمني املظامل أيضاً تقريراً سنوياً إىل جملس النواب  .                             الوزراء وإبالغه إىل جملس النواب

نَشأ هيئات جديدة مبوجب قانون تشريعي، ُينظر يف مدى استصواب إدراجها يف اجلداول امللحقة  -   ١٠٢ َ                                  ُ                                              وعندما ُت   ُ       
   .     ١٩٨٢                       ن املعلومات الرمسية لعام        وقانو    ١٩٧٥                        بقانون أمناء املظامل لعام 
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     ١٩٨٢                           قانون املعلومات الرمسية لعام 

                                                                                                    يرمي هذا القانون إىل زيادة حرية احلصول على املعلومات، ومحاية هذه املعلومات إىل احلد الذي يتمشى              -   ١٠٣
       الرمسية            واملعلومات    .                                                                                    مـع املصـلحة العامة واحلفاظ على اخلصوصيات، ووضع اإلجراءات الالزمة هلذه األغراض            

                                                                             من القانون وترد اهليئات اليت ينطبق عليها القانون يف اجلداول امللحقة هبذا القانون  ٢            ً      ً           معرفة تعريفاً واسعاً يف الفرع 
      ً                                                                 وعموماً، خيضع هلذا القانون الوزراء واإلدارات احلكومية ومجيع الوكاالت           .     ١٩٨٢                               وبقـانون أمناء املظامل لعام      

  .       احلكومية

  .                                                                                  ض اهليئات االعتبارية مطالبة اهليئات املدرجة يف اجلداول بإتاحة املعلومات الرمسية                              وجيـوز لألفراد ولبع    -   ١٠٤
                  وألمناء املظامل أن     .                  لعدم الكشف عنها    )              حيدده القانون  (                                                         وتـتاح املعلومات الرمسية، ما مل يكن هناك سبب وجيه           

            ويقدمون بعد   .               مسية مىت مت طلبها                                                                       حيققوا ويعيدوا النظر يف رفض أي إدارة أو وزارة أو مؤسسة إتاحة املعلومات الر
                                                     ويقع على اإلدارات والوزارات واملنظمات واجب عام يتمثل يف   .           ً                       ً          ذلك تقريراً إىل اهليئة املختصة مشفوعاً بتوصيات

                  ومن املمكن للشخص     .                                                                                       مـراعاة أية توصية، ما مل يوعز احلاكم العام خبالف ذلك مبوجب قرار من اجمللس اخلاص               
                                                                           يطلب إعادة النظر يف مثل هذا القرار الصادر عن اجمللس اخلاص يف احملكمة العليا وأن                        الذي قدم الطلب األصلي أن

  .                         يستأنف أمام حمكمة االستئناف

      ً     ً           نظاماً مماثالً يتعلق        ١٩٨٧                                                                         وينشـئ قـانون املعلومـات الرمسية واالجتماعات للحكومات احمللية لعام             -   ١٠٥
  .    حمللية                                             باملعلومات الرمسية اليت حتتفظ هبا مؤسسات احلكومات ا

     ١٩٩٣                    قانون اخلصوصيات لعام 

                           نظمة التعاون والتنمية يف                                                    ً                                يعـزز هذا القانون اخلصوصية الفردية بصورة عامة وفقاً للمبادئ التوجيهية مل            -   ١٠٦
                                          وينقل القانون أحكام قانون املفوض املعين        .                                                 بشأن محاية اخلصوصية والتدفق الدويل للبيانات                        املـيدان االقتصادي  

                                                              مبدأ خلصوصية املعلومات تنظم مجع واستبقاء واستخدام وكشف           ١٢            وينشـئ      ٩١  ١٩                     باخلصوصـيات لعـام     
                 ً                    وتنظم املبادئ أيضاً إمكانية االطالع على   .                                                              املعلومات املتعلقة باألفراد من جانب وكاالت القطاعني العام واخلاص   

              املبادئ مبقتضى                                          وقد يعفي املفوض املعين باخلصوصيات بعض         .                                             املعلومات الشخصية احملفوظة لدى هذه الوكاالت     
   .                     مدونات قواعد املمارسة

                                  تنظم طريقة االطالع على املعلومات       "                            مبادئ خلصوصية السجل العام    "                 ً                 وحيـدد القـانون أيضـاً أربعة         -   ١٠٧
          ً              وهناك أيضاً نظام لربط       ).                                      مثل سجالت املواليد والوفيات والزواج     (                                              الشخصـية احملفوظـة يف القوائـم القانونية         

  .                                                     بأحكام ربط املعلومات القانونية اليت ينفذها القطاع العام                         املعلومات يضع ضوابط تتعلق 

ٍ                                                      وخيول القانون املفوَض املعين باخلصوصيات صالحياٍت واسعة للرصد واإلبالغ بصدد السياسات العامة             -   ١٠٨                       َ                  
                            ّ                  ويضع القانون آلية للشكاوى متكّن األفراد من تقدمي   .                                                   والتشـريعات الـيت تنطوي على آثار تتعلق باخلصوصيات   

                   ويتم التركيز على     .                                                                               إىل املفـوض املعين باخلصوصيات إذا كانوا يعتقدون أن خصوصياهتم قد انتهكت                   شـكاوى 
                                                    إال أنه ميكن رفع دعاوى مدنية أمام حمكمة مراجعة           .                                                        معاجلـة الشـكاوى عن طريق التسوية حيثما أمكن ذلك         

  .                                                      شكاوى حقوق اإلنسان يف احلاالت اليت ال تتم فيها تسوية شكوى ما
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                     ً                                                                  ض املعين باخلصوصيات أيضاً وظيفة عامة تتعلق بالرصد واإلبالغ بصدد مقترحات السياسيات                    ولـلمفو  -   ١٠٩
                                            ومثل جلنة حقوق اإلنسان، يقدم املفوض املعين         .                                                            العامـة ومقـترحات التشريعات اليت متس اخلصوصيات الفردية        

                   ويعرض الوزير هذا     .       يت ختصه                 ً      ً                                                           باخلصوصيات تقريراً سنوياً إىل وزير العدل عن ممارسته لوظائفه مبوجب القوانني ال           
  .                  التقرير على الربملان

     ٢٠٠٣                              قانون املفوض املعين باألطفال لعام 

                                                                                                أنشـئ منصـب املفوض املعين باألطفال يف بادئ األمر مبوجب قانون األطفال والشباب وأسرهم لعام                 -   ١١٠
                      يف جمال رعاية األطفال                             ، وهو يتحمل املسؤولية         ٢٠٠٣                                                  واآلن مبوجب قانون املفوض املعين باألطفال لعام             ١٩٨٩

  .                                                                                             ويقوم املفوض مبجموعة واسعة من الوظائف اليت هتدف إىل تعزيز وتأمني رعاية األطفال والشباب               .          والشـباب 
  . ُ                               ً            وُتستخدم اتفاقية حقوق الطفل أساساً هلذا العمل

     ١٩٩٤                                    قانون املفوض املعين بالصحة والعجز لعام 

                                        وتتمثل مسؤولية املفوض يف تعزيز ومحاية        .          ة والعجز                                                 ينشـئ هـذا القانون منصب املفوض املعين بالصح         -   ١١١
  .                                                                                                          حقوق املستفيدين من خدمات الدوائر املعنية بالصحة والعجز من خالل أنشطة التثقيف العام ومعاجلة الشكاوى           

                                                                                                 وترد هذه احلقوق ذاهتا يف مدونة حقوق املستفيدين من خدمات الدوائر املعنية بالصحة والعجز، وهي نظام يندرج 
  .    ١٩٩٦      يوليه  /                                  ر هذا القانون وقد بدأ سريانه يف متوز     يف إطا

                                            قانون إنشاء اهليئة املعنية بالشكاوى ضد الشرطة

                                                                                              يتيح هذا القانون إمكانية التحقيق يف الشكاوى املقدمة ضد الشرطة وتسويتها عن طريق إنشاء هيئة معنية  -   ١١٢
                                   أي سوء تصرف أو تقصري عن أداء واجب                                وجيوز للهيئة أن تتلقى شكاوى بشأن  .                          بالشكاوى املقدمة ضد الشرطة

                                           ويقوم بالتحقيق يف معظم الشكاوى أفراد يعملون   .                                                      يصدر عن أي فرد من أفراد الشرطة أو بشأن إجراءات الشرطة
                                                                                                                 يف سلك الشرطة بالنيابة عن اهليئة، وجتري هذه األخرية تقييمها اخلاص لذلك التحقيق، وهلا أن توافق على قرار                  

                                      ويف القضايا اخلطرية توظف اهليئة حمققني        .                                                وصيات تشمل اختاذ إجراءات تأديبية أو جزائية                              املفـوض أو أن تقدم ت     
                                                                        وإذا تولت اهليئة التحقيق يف الشكوى بنفسها وجب عليها تقدمي آرائها             .                                       تـابعني هلا ال يعملون يف سلك الشرطة       

                       قولة جاز إرسال اآلراء                                                       وإذا مل يتخذ إجراء كاف ومناسب يف غضون فترة مع           .                               وتوصـياهتا إىل مفـوض الشرطة     
  .                                                                         والتوصيات إىل النائب العام ووزير الشرطة، وعرضها عند االقتضاء على جملس النواب

                                                                                                          وتقدم اهليئة املعنية بالشكاوى املقدمة ضد الشرطة تقارير سنوية إىل وزير العدل عن ممارستها لوظائفها                -   ١١٣
  .    ً         وفقاً للقانون

                                                             قد يغري اسم اهليئة ليصبح اهليئة املستقلة املعنية بالشكاوى                                                    وهـناك تشـريع معروض على جملس النواب          -   ١١٤
ّ                                          املقّدمة ضد الشرطة ويوسع عضويتها إىل ثالثة أشخاص    .  
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           شرعة احلقوق /       الدستور

                                                         فاإلطار الدستوري، كما ورد ذلك أعاله،  يشمل القانون           .                                            ليسـت لنيوزيلـندا وثيقة دستورية وحيدة       -   ١١٥
                               وتتحدد كيفية ممارسة هذه السلطات   .                                  ام التشريعية وقواعد القانون العام      ً          وعدداً من األحك    ١٩٨٦              الدستوري لعام 

                والقانون العادي   .                                                    وتقر الفعاليات الدستورية بالطابع اإللزامي هلذه األعراف  .                                 القانونية على أساس أعراف دستورية
                  لى أو أساسي كالذي                                                                               هو الذي ينبين عليه ويصان مبوجبه اإلطار الدستوري، وال يتم ذلك من خالل تنفيذ قانون أع

   .                         يوجد يف أنظمة قضائية أخرى

                                                                                                      وهلـذا السـبب، فـإن نيوزيلندا وإن كانت لديها شرعة للحقوق مت سنها يف قانون شرعة احلقوق يف                    -   ١١٦
                                         فاحلقوق واحلريات الواردة يف هذا القانون ختضع   .                                     ، فإهنا ال تعلو على قوانني الربملان األخرى    ١٩٩٠               نيوزيلندا لعام 

ـ                                 وكلما أمكن إعطاء معىن ألحد       .                                                                ة يـنص عليها القانون وهلا ما يربرها يف جمتمع حر ودميقراطي                          حلـدود معقول
        ، فضلت      ١٩٩٠                    ً                                                                            التشريعات يكون متفقاً مع احلقوق واحلريات الواردة يف قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام               

                                تشريعات األولية على أساس عدم                                            بيد أن احملاكم ال متلك سلطة إلغاء ال         .                                        احملـاكم هـذا املعىن على أي معىن آخر        
                                                    رغم أن بإمكاهنا إلغاء التشريعات الثانوية غري املتوافقة    (    ١٩٩٠                                             توافقها مع قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام 

    ).              مع شرعة احلقوق

                                               إنفاذ احملاكم وغريها من السلطات لصكوك حقوق اإلنسان

                                                              حتميها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، ينبغي عموما أن يكون                                                              لكي يستطيع الفرد إقامة دعوى مباشرة بشأن حقوق          -   ١١٧
                                                                                 وتفسر احملاكم القانون التشريعي، حيثما تسمح صيغته بذلك، مبا يتمشى والقانون             .          ً                                 احلـق مدرجـاً يف القانون التشريعي احمللي       

  .               ملراجعة قضائية                                                         وعدم مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة جيعل صانع القرار عرضة  .                         الدويل ويضعه موضع التنفيذ

                                 سبل االنتصاف والتعويض ورد االعتبار

      قد      ١٩٩٠                            ً                                                                 ميكن لألفراد الذين يرون أن أياً من حقوقهم مبوجب قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام                 -   ١١٨
                                                                              ويوجد عدد من سبل االنتصاف املمكنة، مبا يف ذلك األمر باستبعاد األدلة اليت               .   ُ                             انـُتهك، رفع دعوى ضد التاج     

                     وخيضع مثل هذا األمر      .     ١٩٩٠                                                                         يها من خالل انتهاك حق يضمنه قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام             ُ        ُحصل عل 
     وميكن   .                                   ً                                                                   ملوازنـة تعطـي الـثقل املناسب للحق، فضالً عن العوامل األخرى اليت تعمل لصاحل االستبعاد أو ضده                 

  )  ب (  ٢٥              ً          جراءات انتهاكاً للفرع                ً                               ّ                                  للمحكمة أيضاً أن تأمر بإيقاف اإلجراءات إذا شكّل أي تأخري بسبب طول اإل            
        وقد رأت   .  )٤   ( )              تأخري ال مربر لـه             يف احملاكمة دون         احلق   (    ١٩٩٠                                         مـن قـانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام   

                                                                                                                حمكمـة االستئناف أنه إذا تعذر إعطاء أي حكم قانوين معىن يتمشى مع قانون شرعة احلقوق يف نيوزيلندا لعام                   
  . )٥ (     ً                                  إعالناً بعدم التوافق رغم لزوم إنفاذ احلكم                      ، ميكن ألي حمكمة أن تصدر     ١٩٩٠

                                                      

) ٤ (  Martin v. Tauranga District Court [1995] 2NZLR 419.  
) ٥ (  Moonen v. Film and Literature Board of Review [2000] 2 NZLR 9.  
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                                            ، ميكن البت يف شكاوى التمييز غري املشروع من خالل     ١٩٩٣                                       وفـيما خيص قانون حقوق اإلنسان لعام        -   ١١٩
                                                            وحتاول اللجنة مساعدة األطراف على معاجلة الشكوى باستخدام هنج مرن   .                               آلية الشكاوى يف جلنة حقوق اإلنسان

           فإذا فشلت    .                                                                         عات يتضمن الوساطة وغريها من آليات تسوية املنازعات على مستوى متدن                                وسـريع لتسوية املناز   
                                                                                           تسوية الرتاع على املستوى املتدين أو كانت غري مناسبة جاز ألصحاب الشكوى عرض قضيتهم أمام حمكمة إعادة 

                 ر إجراءات حقوق            وجيوز ملدي   .               لكي تبت فيها    )                          ً    حمكمة مراجعة الشكاوى سابقاً    (                               النظر يف مسائل حقوق اإلنسان      
                                 ً                   ، أن ميثل صاحب الشكوى يف الرتاع جماناً إن استوىف           )                                        وهو مكتب مستقل ضمن جلنة حقوق اإلنسان       (          اإلنسـان   

  .                                                                         كما ميكن لصاحب الشكوى أن يرفع قضيته إىل احملكمة بنفسه أو أن يستعني مبحاميه اخلاص  .      ً       شروطاً معينة

                                                 مسائل حقوق اإلنسان إحدى الشكاوى، مبا فيها                                                            ويف احلـاالت الـيت تقر فيها حمكمة إعادة النظر يف           -   ١٢٠
                منح التعويضات؛    :                                                                                          الشـكاوى املـتعلقة بسياسات احلكومة وممارساهتا، تتوافر طائفة واسعة من أوجه االنتصاف            

                                                                                                               وإصدار أوامر زجرية؛ واألمر باختاذ إجراءات للتعويض عن اخلسائر؛ واألمر بتنظيم تدريب ملساعدة أولئك الذين               
                                                        وإذا تعلقت الشكوى بتشريعات أو أنظمة متخذة بصورة قانونية   .                                  ن على الوفاء بالتزاماهتم املستقبلية              أخلوا بالقانو 

                 وهذا ال يعين إبطال   .   ُ                                                                                  وأُقـرت هذه الشكوى، كان سبيل االنتصاف الوحيد املتاح هو إصدار إعالن بعدم التوافق         
  .                                ب إىل اإلعالن وإىل استجابة احلكومة له                                                             التشريع وإمنا يتوجب على الوزير املسؤول أن يوجه انتباه جملس النوا

                                                                                                      وجيوز استئناف قرارات حمكمة إعادة النظر يف مسائل حقوق اإلنسان أمام احملكمة العالية بشأن املسائل                -   ١٢١
   .                                                                                الوقائعية والقانونية، أو أمام حمكمة االستئناف واحملكمة العليا بشأن النقاط القانونية

                    ً                                             عمل وحمكمة العمل أيضاً بعض االختصاص فيما يتصل بدعاوى املظامل الشخصية                         وللهيئة املعنية بعالقات ال -   ١٢٢
                                                            وتشمل املسائل املندرجة يف إطار إجراءات التظلم الشخصية االدعاءات   .                                    والدعاوى املتعلقة باإلخالل بعقود العمل

               يت ال مربر هلا،                                                                                                   املـتعلقة بالفصـل من العمل دون مربر، والتمييز يف جماالت معينة، وتصرفات أصحاب العمل ال               
     وميكن   .                                                                                         واملضايقات اجلنسية، واإلكراه فيما يتعلق باالنضمام أو عدم االنضمام إىل عضوية إحدى نقابات املوظفني

  .                                                        استئناف قرارات اهليئة املعنية بعالقات العمل أمام حمكمة العمل

  ،     ١٩٩٣                 اإلنسان لعام                      من قانون حقوق      ١٣٤    و    ١٣١      ً                                           وخـتاماً، تتمتع احملكمة اجلزئية، مبوجب املادتني         -   ١٢٣
                                                                                                    باختصاص فيما يتعلق جبرائم التحريض على التنافر العرقي ومنع الدخول إىل األماكن العامة أو استخدام املركبات 

   .                                                    وال جيوز إقامة مثل هذه الدعاوى إال مبوافقة النائب العام  .                              أو املرافق العامة ألسباب متييزية

     ً                                                                   أيضاً، يف إطار إجراء تقدمي البالغات الفردية، من األحكام املتعلقة                                               وجيوز ملواطين نيوزيلندا أن يستفيدوا     -   ١٢٤
                                                                                                           بالشكاوى الواردة يف الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية ويف              

                  ت نيوزيلندا اإلعالن         كما أصدر  .                                                                        الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
                                                                                     من اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي يعترف باختصاص جلنة مناهضة التعذيب بتلقي              ٢٢                         الـذي تقتضـيه املادة      

  .                                 البالغات من األفراد املشمولني بواليتها
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  اإلطار العام لتعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين-جيم 

                     نشر صكوك حقوق اإلنسان

                     ً                                                               ل بذكـرى مرور مخسني عاماً على صدور اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أصدرت احلكومة                                مبناسـبة االحـتفا    -   ١٢٥
  . New Zealand Handbook on International Human Rights  "                                               كتيب نيوزيلندا بشأن الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان "

                                        على املزيد من املعلومات حول اإلطار                                                                                            وقـد نشـر هذا الكتيب ليكون مبثابة مقدمة ملن أراد من مواطين نيوزيلندا االطالع              
   .     ٢٠٠٣                                                                   الدويل حلقوق اإلنسان، ويتم تنقيحه منذ ذلك التاريخ، كانت آخر مرة يف عام 

                            املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان

  :            ، هي التالية    ١٩٩٣                                                                    الوظائف الرئيسية للجنة حقوق اإلنسان، املبينة يف قانون حقوق اإلنسان لعام  -   ١٢٦

                                                     رام حقوق اإلنسان وفهمها وتقديرها يف اجملتمع النيوزيلندي؛              دعم وتعزيز احت  �

                                                                                        تشجيع احلفاظ على عالقات منسجمة بني األفراد وبني خمتلف اجلماعات يف اجملتمع النيوزيلندي               �
  .                  وتطوير هذه العالقات

       ى فهم                                                                                             وللمفوض املعين باخلصوصيات وظيفة مماثلة فيما يتصل بالعمل، عن طريق التثقيف واإلعالن، عل             -   ١٢٧
  .                         وقبول محاية خصوصيات األفراد

  :                                                         جلنة حقوق اإلنسان، لتضطلع مبهامها الرئيسية عدة صالحيات منها    ١٩٩٣                           خيول قانون حقوق اإلنسان لعام  -   ١٢٨

                                                 تشجيع وتنسيق الربامج واألنشطة يف ميدان حقوق اإلنسان؛  �

                     عاد حقوق اإلنسان يف                                     ً                                        اختـاذ البحـث والتعليم واملناقشة سبيالً إىل التشجيع على حسن فهم أب              �
                                                        معاهدة وايتانغي وعالقتها بقانون حقوق اإلنسان احمللي والدويل؛

                                ً                                                    إعداد ونشر ما تراه اللجنة مناسباً من مبادئ توجيهية ومدونات ممارسات طوعية لتاليف األعمال   �
  ؛    ١٩٩٣                                                           أو املمارسات اليت ميكن أن تنايف أو ختالف قانون حقوق اإلنسان لعام 

                                                                           نات عامة بشأن أي جمموعة من األفراد موجودة يف نيوزيلندا أو قد تفد إليها وتتعرض           اإلدالء ببيا  �
                                                                 ُ                                أو قـد تـتعرض للعداء أو االزدراء، على أساس أن اجملموعة تتألف من أشخاص ُيعترب التمييز                 

                                      ضدهم غري مشروع مبوجب قانون حقوق اإلنسان؛

   .                تدخل يف اإلجراءات                                                 املثول أمام احملكمة أو إقامة دعوى أمامها أو طلبها ال  �

                                      وسبيل االتصال األول الذي يعمد إليه        .     َّ                                                        ويقـدَّم اإلعالم والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان بطرائق عدة          -   ١٢٩
               ، وهو عبارة عن  "           خط املعلومات "                                                                         معظـم الناس الذين يلتمسون املعلومات واملشورة من جلنة حقوق اإلنسان هو         

                                                         ل على شبكة الويب يتيح للمستخدمني االطالع باالتصال املباشر على            ً          وللجنة أيضاً موقع شام  .                  خدمة هاتفية جمانية
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       َّ         كما يقدَّم اإلعالم   .                                                                                 املعلومـات عن الشكاوى والبيانات الصحفية والعروض وورقات املناقشة ومذكرات القضايا   
                                                                                                         والتثقـيف يف جمـال حقوق اإلنسان بواسطة جمموعة واسعة من املطبوعات تشمل النشرات عن خدمات اللجنة                 

                                             وإضافة إىل ذلك، تعقد اللجنة بصفة منتظمة حلقات   .                                                 بادئ التوجيهية وورقات املناقشة والكراريس وامللصقات   وامل
  .                                                دراسية عامة عن طائفة واسعة من مواضيع حقوق اإلنسان

                                                                                                 ويعمل يف جلنة حقوق اإلنسان فريق تعليمي خمصص يقدم خدمات تثقيفية يف جمال حقوق اإلنسان لعدد                 -   ١٣٠
           إعمال حقوق  "                                  وتشمل هذه اخلدمات التثقيفية برنامج   .                                     ات اجملتمع املدين واملنظمات العامة واخلاصة           كبري من منظم

                                                                                                            ، وهو برنامج تدرييب معين بعدم التمييز يستفيد منه القطاع العام؛ وبرامج لتدريب املدربني مثل برنامج                 "      اإلنسان
                                   الذي يركز على األشخاص الذين سبق وأن   "   نا             كوروواي وهاميا "                              الذي يركز على املعوقني، وبرنامج   "            تو تيكانغا  "

                                                                   الذي يعد أداة لتمكني اجملتمعات احمللية من تيسري احتياجاهتا اخلاصة            "             تاكو ماناوا  "                             أصيبوا مبرض عقلي، وبرنامج     
             ً                                                        وقد نظمت أيضاً ندوات ودورات احلوار اجملتمعية يف مجيع أرجاء البالد             .                                    مـن التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      

  .                                         املعين بأبعاد حقوق اإلنسان يف معاهدة وايتانغي  "                       روع يت مانا أي وايتانغي  مش "        كجزء من 

                                            تعزيز الوعي حبقوق اإلنسان لدى املوظفني العموميني

                         وتشمل املبادرات احلكومية     .                            ً        ً                                                    تقـدم جلـنة حقـوق اإلنسان برناجماً تثقيفياً عن عدم التمييز لفائدة القطاع العام               -   ١٣١
                  ويعد هذا الكتيب      ).     ٢٠٠٤       نوفمرب   /            تشرين الثاين  (                                   يب عن شرعة احلقوق يف نيوزيلندا                                        األخـرى إصدار وزارة العدل لكت     

  .     ً      ً                                                                                           مصدراً عملياً اهلدف منه مساعدة املوظفني على إدراج اعتبارات حقوق اإلنسان أثناء وضعهم للسياسات العامة وتنفيذها

  دور عملية تقدمي التقارير يف تعزيز حقوق اإلنسان على املستوى الوطين-دال 

                                                                                                    تضـطلع وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة مبسؤولية تنسيق إعداد التقارير الدورية لنيوزيلندا إىل هيئات        -   ١٣٢
                                                        وتقوم وزارة شؤون املرأة ووزارة شؤون الشباب بإعداد          .                                                  األمم املتحدة املنشأة مبوجب معاهدات حقوق اإلنسان      

        وابتداء   .                                             أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل                                                  التقارير املطلوب تقدميها مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع
                                                                                                        ، ستقوم وزارة العدل بإعداد تقارير نيوزيلندا املطلوب تقدميها مبوجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه                  ٢٠٠٦    من  

  .                                                          من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

      وتتاح   .                                                            الواردة من جمموعة كبرية من اإلدارات والوكاالت احلكومية                                                 وتعـد الـتقارير عـلى أساس املعلومات        -   ١٣٣
    وقد   .              ً                          ً                                                                            التقارير أيضاً ملنظمات اجملتمع املدين التماساً لتعليقاهتا، وميكن احلصول عليها من موقع كل وزارة على شبكة الويب                

         واتفاقية   )                          بروتوكوله االختياري األول   و (ُ                                                                                   ُتـرجم إىل اللغة املاورية كل من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية              
  .                   واتفاقية حقوق الطفل  )                    وبروتوكوهلا االختياري (                                      القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

                                                                                                 وقـد نشرت وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة ملخصات لدراسة هيئات األمم املتحدة املنشأة مبوجب               -   ١٣٤
                                                       ورية، مبا يف ذلك األسئلة احملددة املطروحة من قبل اللجان، وهي                                                معـاهدات حقوق اإلنسان لتقارير نيوزيلندا الد     

  .          ً                                     متاحة جماناً للعموم على موقع الوزارة على اإلنترنت

----- 


