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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة أسئلة على نيوزيلندا رد    
 التمييـز  علـى  بالقـضاء  املعنيـة  الـيت طرحتـها اللجنـة        األسـئلة  على نيوزيلندا رد يلي فيما  

 الفقـرات  إىل أدنـاه  الـواردة  األسـئلة  تشري أرقام و .CEDAW/C/NZL/Q/7 تقريرها يف املرأة ضد
 .التقرير ذلك يف املتضمنة

 علــى بالقــضاء املعنيــة اللجنــة اتفاقيــة عــن ٢٠١٠ لعــام نيوزيلنــدا ريــرتق مــن كــل يــبني  
 االضـطالع  جيـري  الـيت  األعمـال  مـن  الواسـعة  اجملموعـة  أدناه الواردة والردود املرأة ضد التمييز

 جتلـى  إجيـايب  تغـري  طـرأ  اجملاالت، بعض ويف. نيوزيلندا يف املرأة ضد التمييز من احلد ملواصلة هبا
 املـاوري  فتيـات  عـدد  يف الكـبري  والتحـسن  اجلنـسني  بـني  األجـور  يف الفجـوة  تـضييق  يف مـؤخراً 
ــاليت ــادرن ال ــد املدرســة يغ ــهن بع ــشهادة نيل ــة ال ــة الوطني ــة للمرحل ــى راحــلمل أو الثاني  مــن أعل

 .العلمي التحصيل
  

  حملة عامة    
  ٢ الفقرةسؤال     

 والعـرق  اجلـنس  نـوع  حـسب  املـصنفة  اإلحصائية البيانات كانت إذا ما توضيح ُيرجى  - ألف
: التغـيري  مؤشـرات  ”املعنـون  التقريـر  يف سترد لالتفاقية الرئيسية واألحكام باجملاالت يتصل فيما
التغلـب   سـيتم كيـف    حتديـد  ُيرجـى  كـذلك،  األمـر  يكن مل وإذا .“النيوزيلندية املرأة تقدم تتبع

 .على هذا القصور يف تقدمي بيانات كافية

 الـيت  امللموسـة  النتـائج بـشأن    أُخـرى  ومعلومـات  إحصائية معلومات تقدمي أيضا ُيرجى  - باء
 .املرأة ضد التمييز على القضاء يف حتققت

  
 اإلجابة    

 املـرأة  تقـدم  تتبـع : للتغيري مؤشرات املعنون التقرير إصدار املرأة شؤون وزارة ستواصل  - ألف
 .والعرق اجلنس نوع حسب مصنفة بيانات يتضمن الذي ،النيوزيلندية

 تقريـر  منـذ  تتـضاءل  بـدأت  اجلنـسني  أجـور  نيب القائمة الفجوة أن عةاملشجألمور  من ا   - باء
 مـن  وذلـك  املـرأة،  ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء باتفاقية املتعلق ٢٠١٠ لعام نيوزيلندا
ــة يف ١٢ املعــدل ــاً املائ ــسابق للعقــد تقريب ــة يف ٩,٦ املعــدل إىل ال ــة املتعلقــة   انظــر. (املائ اإلجاب
  ).١١ بالفقرة
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 علـى  حـصوهلن  بعد املدرسة يغادرن الاليت املاوري فتيات عدد على كبري حتسن طرأو  
اإلجابـة املتعلقـة     انظـر . (العلمـي  التحـصيل  من أعلى مراحل أو الثانية للمرحلة الوطنية الشهادة
  ).١٨ بالفقرة

 خـل دا القياديـة  األدوار يف املـرأة  مـشاركة  زيـادة  حنو العمل يف التقدم بعض أحرز قدو  
  ).١٢ بالفقرةاإلجابة املتعلقة  انظر. (ساتاملؤس

  
  واملؤسسي التشريعي اإلطار    
  ٣سؤال الفقرة     

، لكــي يــستطيع )HRI/CORE/NZL/2010( مــن الوثيقــة األساســية ٢٠٥وفقــا للفقــرة   
الفرد إقامة دعوى بشأن حقوق حتميها الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان، يلزم أن تكون تلـك               

  .يف القانون التشريعي احمللياحلقوق مدرجة 
 ذات أخـرى  تـشريعات  أو حمـدد،  تشريعي قانون سن مت قد كان إذا ما توضيح يرجى  - ألف
 .احمللي الصعيد على كامل بشكل االتفاقية لتنفيذ صلة،

 بأحكـام  االحتجـاج  فيهـا  مت الـيت  الـدعاوى  عـن  معلومات تقدميالسياق   هذا يف يرجى  - باء
 .الدعاوى هذه نتائج عن وكذلك الوطنية، احملاكم يف ليهاإ اإلشارة أو االتفاقية

 بــأن النــساء معرفــة لكفالــة املتخــذة اإلجــراءات عــن مفــصلة معلومــات تقــدمي ُيرجــى  - جيم
 إطـار  يف حبقوقهن املطالبة بإمكاهنن وأنَّ لالنتصاف وسيلة هو لالتفاقية االختياري الربوتوكول

 .اإلجراء هذا
  

 اإلجابة    

 ١٩٩٠ لعـام  نيوزيلندا حقوق شرعة خالل منبصفة أساسية    نافذة التفاقيةا أصبحت  - ألف
 لإلنفـاذ  وقابلـة  عامـة  حقوق على القانونان هذان وينص. ١٩٩٣ لعام اإلنسان حقوق وقانون
 شــرعة مــن) ١ (١٩ املــادة وتؤكــد.  علــى حــد ســواءواخلــاص العــام القطــاعني يف التمييــز ملنــع

 قـانون  يف الـواردة  التمييـز  أسـس  علـى  بنـاءً  للتمييـز  تعـرض ال عدم يف احلق فرد لكل أن احلقوق
 .اإلنسان حقوق

ــانون   ــوق وقـ ــسان حقـ ــي اإلنـ ــراد حيمـ ــن األفـ ــز مـ ــى التمييـ ــس علـ ــن أسـ ــمنها مـ  ضـ
 األســـري والوضـــع الطبيعيـــة، والرضـــاعة احلمـــلوهـــو مـــا يـــشمل  ،))أ (٢١ املـــادة( اجلـــنس

 علــى القانونــان هــذان يــنص كمــا. األطفـال  عــن املــسؤوليةوهــو مــا يــشمل  ،))ل( ٢١ املـادة (
 مــن املزيــد أيــضاً ويــرد. املــساواة لتحقيــق خاصــة إجــراءات مــن يلــزم مــا باختــاذ تــأذن أحكــام
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 والسـتئجار  للعمـل  الناظمـة  تلـك  ضـمنها  مـن  تـشريعات  يف التمييـز  مـن  حتمـي  الـيت  الضمانات
ــد علــى االطــالع وميكــن. املــساكن ــانون احلقــوق شــرعة عــن املعلومــات مــن مزي  حقــوق وق

 .املوحدة األساسية نيوزيلندا وثيقة من ١٨٠ إىل ١٧٦ من الفقرات يف نساناإل

احلقـوق   تـوفري ببـصفة أعـم،     والقيـام،    للتمييـز،  مناهضة تشريعات وضع إىل وباإلضافة  
 مـن  حمـددة  جوانـب  لفعِّـ ُت نيوزيلندا فإن املساواة، قدم على القانونية احلقوق من وغريهااملدنية  
 إجـازة  مـنح  منـها  سـبل  باتبـاع  مـثالً  وذلـك  املتخصـصة،  التـشريعات  مـن  جمموعـة  عرب االتفاقية
  .العنف منوالسالمة  العمل ومحاية والدية

 هقانونـ  مـن  جـزء  الدوليـة  االتفاقـات  فيه تصبح ال مزدوج قضاء ذو بلد هي ونيوزيلندا  
 هـي  تقرةاملـس  نيوزيلنـدا  وممارسـة .  القبولأواالنضمام  أوالتصديق   عملية مبجردبصورة تلقائية   

 مبوجـب  بالفعـل  االتفاقيـات  هـذه  أحكـام  تنفذ عندما إال الدولية االتفاقيات على التصديق عدم
 مـن  دويل صـك  أي يف طرفـاً  تـصبح  أن قبل ،احلكومة تقوم وهلذا،. اهتاوممارس نيوزيلندا قانون

 أي إدخـال  ضـرورة  مـدى  لتعـرف  احملليـة  نيوزيلندا قوانني باستعراض ،اإلنسان حقوق صكوك
 والفعـال  التـام  التنفيـذ  لـضمان  اًحاليـ  قائمةال التشريعات على أخرى تعديالت أو إضايف ريعتش

 .ضرورية التحفظات كانت إذا ما أو نيوزيلندا، يف لالتفاق

 أشـكال  مجيـع  علـى  القضاء اتفاقية على نيوزيلندا صدقت عندما إنهف ذلك، على بناءو  
 مـع  وممارسـاهتا  نيوزيلنـدا  قـوانني  تواءمـت  ،١٩٨٥ يناير/الثاين كانون ١٠ يف املرأة ضد التمييز
 معلومـات  يقـدم  أدنـاه  واجلـدول . حتفظـات  فيهـا  تبـد أ الـيت  اجلوانـب  عـدا  مـا  االتفاقية أحكام
 الــيت واآلليــة وتارخيهــا االتفاقيــة علــى التــصديق أثنــاء أبــديت الــيت التحفظــات عــن مفــصلة
  :مبوجبها سحبت

  
  من جانب  تاريخ االنسحاب  التحفظات

ــطح     ــت سـ ــل حتـ ــرأة للعمـ ــتخدام املـ اسـ
كانـت نيوزيلنـدا    (األرض أو يف املناجم     

ــذاك ــة منظمــة   ال آن ــزال ملتزمــة باتفاقي  ت
  ) ٤٥العمل الدولية رقم 

ــسحبت  ١٩٨٩يناير / كانون الثاين١٣ ــةانــــ ــن اتفاقيــــ ــدا مــــ  نيوزيلنــــ
ــة ــم    منظمــ ــة رقــ ــل الدوليــ  يف٤٥العمــ

  ١٩٨٧يونيه /حزيران ٢٣

جــــــر إجــــــازة األمومــــــة املدفوعــــــة األ
  ))ب (١١،٢ املادة(

ــانون تعــديل    ٢٠٠٣سبتمرب / أيلول٥ ــةاإلجــازةق ــة ومحاي  الوالدي
ــة (العمــــل  ــة املدفوعــ ــازة الوالديــ )اإلجــ

  .٢٠٠٢ لعام
ــوات     ــسلحة وقــ ــوات املــ ــرأة يف القــ املــ

  القانون إنفاذ
املـرأة يف(قانون تعـديل حقـوق اإلنـسان          ٢٠٠٧يوليه / متوز٥

  ٢٠٠٧لعام ) القوات املسلحة
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طبقت االتفاقية أساسا، ضمن نظام نيوزيلندا القانوين املزدوج، من خالل التـشريعات              -باء 
ومـع ذلـك،    . احملددة أعاله، لتقل بـذلك ضـرورة رجـوع القـضاء مباشـرة إىل أحكـام االتفاقيـة                 

فإن حماكم نيوزيلندا حتتكم إىل االتفاقية وصكوك دولية أخرى حلقوق اإلنسان، وحيدث ذلـك              
وتتــضمن القائمـة الــواردة أدنــاه  .  يف قـضايا تتعلــق مبـسائل صــعبة أو جديـدة   يف معظـم األحيــان 

  :أمثلة عن قضايا ُرفعت يف السنوات األخرية واحُتكم فيها إىل االتفاقية
، احـُتكم إىل  )احملكمـة العليـا   (NZLR 104 1 [2010]يـه ضـد وزارة اهلجـرة    يف قـضية    -  

ت اهلجـرة بـالنظر يف سـياق الطعـن يف         أثنـاء املرافعـة بـشأن مـدى التـزام سـلطا            ٥املادة  
احملكمة واجـب اختـاذ خطـوات       وأقرت  .  يف مصاحل األطفال املتضررين    قرارات اهلجرة 

  حمددة للتعامل مع هذه املصاحل على أهنا اعتبارات رئيسية
حمكمة اسـتعراض حقـوق    (NZELR 379 5 (2008) بولوك ضد وزارة السجونيف قضية   -  

فاقية يف ادعاء ناجح جزئيا خاص بالتمييز على أسـاس اجلـنس            ، احتكم إىل االت   )اإلنسان
وجـاء ذلـك االدعـاء إثـر حادثـة طُلـب فيهـا إىل املدعيـة التخلـي عـن الـصف            . يف العمـل 

ووجـدت  . األمامي أثناء احتفال تقليدي ماوري مألوف، وفقا ملا تتطلبـه املراسـم املتبعـة          
وجــب قــانون حقــوق اإلنــسان احملكمــة أن هــذا الطلــب ينتــهك احلــق يف عــدم التمييــز مب

  ١٩٩٣ لعام
هيئة االسـتئناف املعنيـة مبركـز     (NZRSAA 75829] 2007 [13 رقم يف استئناف لالَّجئني  -  

احُتكم إىل االتفاقية للمساعدة يف تفسري ادعاء باضطهاد على أسس جنـسانية         ) الالجئني
 لتأييــد ١٦املــادة يف حتديــد مركــز الالجــئني، وقــد احــُتكم يف هــذه القــضية احملــددة، إىل 

وأشارت اهليئـة أيـضا إىل      . اضطهاد على أساس هتديد بالتعقيم القسري     استنتاج حبدوث   
، انظـر  ٢١لالطالع على مثال أخري عن الرجوع إىل التوصية العامـة  : مالحظات اللجنة 

، لتأييــد اســتنتاج بــشأن وجــود ]NZRSAA 116 76530] 2010اســتئناف الالجــئ رقــم 
  مال تعرض املدعية لتعدد الزوجاتاضطهاد ناشئ عن احت

حمكمـة   (NZHRRT 19 [2005] لويس ضد شركة مصائد أمساك تاليس احملدودةيف قضية   -  
؛ وهــــي قــــضية رفــــضت بعــــض جوانبــــها بنــــاء علــــى )اســــتعراض حقــــوق اإلنــــسان

ــتنتاجات ــضية   اسـ ــائع قـ ــستند إىل وقـ ــد    تـ ــدودة ضـ ــاليس احملـ ــاك تـ ــصائد أمسـ ــركة مـ شـ
، احـُتكم إىل االتفاقيـة ضـمن اإلطـار الواسـع الدعـاء       HRNZ 413 (HC 8 (2007)( لويس

يتعلــق بتمييــز منــهجي يف مكــان العمــل ناشــئ عــن اخــتالف املعاملــة ملهــن اُدعــي بأهنــا    
وبناء على ما أُجري من فحوص آنـذاك، مت تأييـد االدعـاء جزئيـا               . متكافئة إىل حد بعيد   

  .بناء على وقائعه
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كم إىل االلتزامـات  ، احـتُ )حمكمة العمل (ERNZ 55 2 [2004] لويس ضد غرين قضيةيف   -  
 من االتفاقية باعتبارها تشكل األسـاس لقـانون إجـازة األبـوين             ١١مبوجب املادة   املقررة  

. ، الذي احتج به يف ادعـاء بـالطرد غـري القـانوين أثنـاء احلمـل             ١٩٨٧ومحاية العمل لعام    
  فةواعتربت احملكمة الطرد غري قانوين ومل تتبع فيه إجراءات منص

احملكمــة العليــا، ( مــدير دعــاوى حقــوق اإلنــسان أمــام احملكمــة ضــد كــروب  ويف قــضية  -  
 التسليم بأن عـدم التمييـز       ت مسألة ، ُنوقش )٢٠٠٤مايو  / أيار ١٢ SW03-AP7 أوكالند

 جـزءاً مـن نظـر احملكمـة يف          ، ذلك ألنـه   ضروري لصون كرامة اإلنسان مبوجب االتفاقية     
ــذي ســُيمنح يف حــاال   ــانون حقــوق   حجــم التعــويض ال ت التحــرش اجلنــسي مبوجــب ق

ـــ  . اإلنـــسان ــة التعـــويض ال ــادة منحـ ــة زيـ ــغورفـــضت احملكمـ  دوالر ٣ ٠٠٠,٠٠ يت تبلـ
اليت أقرهتا حمكمة استعراض حقوق اإلنسان يف هذه القضية احملددة، ولكنها     ونيوزيلندي  

دعــت أيــضاً حمكمــة االســتعراض إىل مواصــلة وضــع مبــادئ قابلــة للتطبيــق يف أيــة قــضية 
  .تقبلية مالئمةمس

ســبتمرب /عنــدما صــدقت نيوزيلنــدا علــى الربوتوكــول االختيــاري لالتفاقيــة يف أيلــول         - جيم
رئيس جملـس الـوزراء ووزراء شـؤون املـرأة     : ، قام بتعميم ذلك على نطاق واسع كل من     ٢٠٠٠

ة والشؤون اخلارجية والتجارة؛ وذلـك باإلشـارة إليـه يف النـشرات اإلعالميـة واخلطابـات الوزاريـ                 
وإضـــافةً إىل ذلـــك، تنـــشر نيوزيلنـــدا كـــل . واملواقـــع اإللكترونيـــة للوكـــاالت احلكوميـــة املعنيـــة

 جمموعــة معاهــدات عــرضوت. املعاهــدات الــيت هــي طــرف فيهــا يف جمموعــة معاهــدات نيوزيلنــدا 
  .لى جملس النواب كورقة برملانيةعنيوزيلندا 
ات  إشـار  من خالل يق نيوزيلندا   ف أيضاً املنظمات غري احلكومية عامة الناس بتصد       وتعرِّ  

وحيـدث علـى األرجـح التعريـف املتواصـل        . يف النشرات اإلخبارية واملواد اإلعالمية األخـرى      ترد  
. إىل اللجنـة  املقدمـة   من خالل إدراج معلومات عن الربوتوكول االختيـاري يف تقـارير نيوزيلنـدا              

الــشكل الــورقي واإللكتــروين  وتــصدر يف رأيوختــضع هــذه التقــارير للمــشاورة العامــة وإبــداء الــ
  .وتوزع على نطاق واسع

وأطلقت وزارة العدل موقعاً إلكترونياً شامالً عن حقوق اإلنسان، مبـا يف ذلـك احلمايـة                  
ــسان،    ــوق اإلن ــة حلق ــك الدولي ــانون األولوذل ــسمرب /يف ك ــع    . ٢٠١٠دي ــذا املوق ــدم ه ــا يق كم

ــة      ــشكاوى الفردي ــراءات ال ــن إج ــات ع ــروين معلوم ــصوصاإللكت ــا مبوجــب  املن ــصكوك  عليه ال
القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  اتفاقيــة اإلنــسان، مبــا يف ذلــك  األساســية حلقــوق

  .هلا االختياريووبروتوك
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  للنهوض باملرأةاجلهاز الوطين     
  

  ٤الفقرة سؤال     
رجى تقدمي معلومات حمددة عن االجراءات املتخـذة لوضـع اسـتراتيجية فعالـة هتـدف                ُي  

ميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع اخلطط واملؤسسات الوطنيـة، علـى حنـو مـا طالبـت                  إىل تع 
  ).١٥، الفقرة CEDAW/C/NZL/CO/6(به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة 

  
  اإلجابة    

علـى مـستوى    يؤخـذ هبـا     عترب تطور املرأة والنهوض هبا جزءاً ال يتجزأ من استراتيجية           ُي  
مجيـــع الـــيت تعـــود علـــى كوميـــة لتحـــسني النتـــائج االجتماعيـــة واالقتـــصادية مجيـــع الـــدوائر احل

  .النيوزيلنديني
ويــــشمل النــــهج الــــذي تعتمــــده نيوزيلنــــدا لتعمــــيم مراعــــاة املنظــــورات اجلنــــسانية   
  :التالية العناصر

  تشريعات رفيعة املستوى يف جمال حقوق اإلنسان ومكافحة التمييزوضع   -  
ات احمللية اليت حتمي حقـوق املـرأة، مبـا يف ذلـك قـانون العنـف             جمموعة من التشريع  توفري    -  

قـانون اإلجـازة الوالديـة      (العمـل   ، وقانون اإلجـازة الوالديـة ومحايـة         ١٩٩٥لعام  العائلي  
  ٢٠٠٠لعام  ، وقانون عالقات العمل٢٠٠٢لعام ) املدفوعة األجر

لنحو املـبني مـثالً يف      على ا حتديد احلكومة بشكل واضح وعلين يف أهداف تتعلق باملرأة،            -  
  إعالن النوايا الذي تصدره وزارة شؤون املرأة سنوياً

  فيما يوضع من سياساتإدماج املنظورات اجلنسانية   -  
لبيانـات املـصنفة حـسب      ل إصدار هيئة نيوزيلندا لإلحصاءات والدوائر احلكومية بانتظـام         -  

  نوع اجلنس
ب نــوع اجلــنس، والرصــد اخلــاص رصــد املؤشــرات الــسكانية الــيت ميكــن تــصنيفها حــس  -  

  وزارة شؤون املرأة وجلنة حقوق اإلنسانمن جانب لوضع املرأة 
  

  ٥الفقرة سؤال     
هـل أُخـذت يف     و .رجى تقدمي معلومات عـن عمليـة وضـع خطـة عمـل جديـدة للمـرأة                ُي  

“ مؤشــرات التغــيري”االعتبــار لــدى وضــع خطــة العمــل النتــائج الــيت وردت يف آخــر تقريــر عــن  
 اجتماعاً إقليمياً ُعقدت بشأن األهـداف واألولويـات يف مـا يتعلـق بقـضايا                ٥٢تائج  ون) ٢٠٠٩(
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املرأة أم ال؟ وما هي القيمة املُضافة اليت ميكن لوثيقة املناقشة املتعلقة حبقـوق اإلنـسان واملـرأة الـيت            
ن ، واملذكورة يف التـذييل ألـف مـن التقريـر، أ           ٢٠١٠مارس  /أعدهتا جلنة حقوق اإلنسان يف آذار     

  عملية وضع خطة عمل جديدة للمرأة؟ُتضيفها إىل 
  

  اإلجابة    
  .ال جيري وضع خطة عمل جديدة للمرأة  
التمييـز ضـد    وكما أشري يف تقرير نيوزيلنـدا املتعلـق باتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                     
، فقـد انتـهت خطـة العمـل مـن أجـل املـرأة يف نيوزيلنـدا الـيت اسـتمرت مخـس                        ٢٠١٠ املرأة لعام 

ومتابعة لذلك، جرى حتديد جمموعـة جديـدة مـن األولويـات احلكوميـة              . ٢٠٠٩ات يف عام    سنو
  :وهذه األولويات هي التالية. الرفيعة املستوى

  زيادة استقالل املرأة اقتصادياً  -  
  زيادة عدد النساء يف املواقع القيادية  -  
  .السالمة من العنفتعزيز   -  

مام الرئيسية اليت أبرزهتـا اللجنـة املعنيـة بالقـضاء     وتتسق هذه األولويات مع جماالت االهت   
وترصـد   .التقريـر الـدوري الـسادس لنيوزيلنـدا    علـى  على التمييـز ضـد املـرأة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة         

ر ويف األجـ  الفجـوة   وزارة شؤون املرأة التقدم احملرز باستخدام عدد مـن املؤشـرات، مبـا يف ذلـك                 
وتـستعرض وزارة شـؤون املـرأة حاليـاً مؤشـراهتا وسـوف              .بني اجلنـسني واالعتـداءات اإلجراميـة      

  .٢٠١٢عام يف تتيحها على موقعها الشبكي 
  

  ملمارسات الضارةالصور النمطية وا    
  ٦سؤال الفقرة     

وفقــا للمعلومــات الــيت تلقتــها اللجنــة، يــتم تعزيــز الــصور النمطيــة اجلنــسانية عــن طريــق    
تـدابري املتخـذة لرصـد التوصـيات املقدمـة إىل هيئـة       ُيرجى تقدمي معلومات عـن ال   . وسائط اإلعالم 

  .معايري اإلعالن املُتعلقة حبمالت التسويق املتسمة بالتمييز ضد املرأة
  

  اإلجابة    
  .ذايت لصناعة اإلعالن يف نيوزيلنداالتنظيم للهيئة  كهيئة معايري اإلعالنتعمل   

  : من قبيل ما يلين مبادئ رئيسيةوتشمل مدونة هيئة معايري اإلعالن للعاملني يف جمال اإلعال
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اشتراط عدم تصوير اإلعالنات لألشخاص بصورة من احملتمـل أن تـسبب اإلسـاءة علـى                 -  
أساس نوع جنسهم، وعدم استخدامها، يف تصوير دور فئات من األشخاص وطبـاعهم             

املعــايري اجملتمعيــة الــسائدة عمومــا، أن وســلوكهم، لــصور منطيــة مــن شــأهنا، مــع مراعــاة 
  أو اإليذاء أو االزدراء بشكل جسيم...  اإلساءة تسبب

  .مهني وأال ينبغي أن تستخدم اإلعالنات اجلاذبية اجلنسية بأسلوب استغاليل   -  
ــسبعينيات       ــة منــذ أوائــل ال ــة معــايري اإلعــالن وســائط اإلعــالم غــري اإلذاعي . وترصــد هيئ

ع هيئـة   طلِـ ، تُ  هـذا  تيب الرصـد  وكجزء من تر  . وترصد وزارة الثقافة والتراث هيئة معايري اإلعالن      
معايري اإلعالن وجملسها املعين بالشكاوى وزارة الثقافة والتراث على أي قـضايا هامـة قـد تنـشأ،                  

. ال ســيما يف مــا يتعلــق باســتعراض مــدونات املمارســة القائمــة أو باســتحداث مــدونات جديــدة 
هبا هيئة معايري اإلعـالن يف      يشمل دور الرصد تقييم جودة عملية اختاذ القرارات اليت تضطلع            وال

  .ما يتعلق بالشكاوى اليت تنظر فيها
  

  العنف ضد املرأة    
  ٧سؤال الفقرة     

ُيرجى توضيح وشرح نوع االختالفات القائمة بني اجلماعات، واليت ُيشري إليهـا التقريـر       -ألف 
شار ، والـيت متنـع الدولـة الطـرف مـن احلـصول علـى صـورة دقيقـة عـن مـدى انتـ                        ١٦٠يف الفقرة   

  . العنف ضد املرأة يف أراضيها
ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة ملعاجلة هـذه االختالفـات مـن أجـل التـصدي                   -باء 

  . الفعال ملسألة العنف ضد املرأة
 مــن التقريــر، زادت املعــدالت املــسجلة حلــاالت العنــف العــائلي مــن ١٦٢وفقــا للفقــرة   -جيم 
وُيرجـى تقـدمي معلومــات    .٢٠٠٨ حالـة يف عـام   ٤٤ ٦٢٨ إىل ٢٠٠٥ حالـة يف عـام   ٢٩ ٧٥٦

ُمحدثة وبيان عدد التحقيقات اليت أُجريت مع مرتكيب احلاالت املبلغ عنـها وعـدد احلـاالت الـيت                  
  .متت فيها إدانتهم والعقوبات اليت صدرت حبقهم

  
  اإلجابة    

قة عن مـدى    هناك جمموعة من العوامل اليت حتول دون حصول احلكومة على صورة دقي             -ألف 
  : العنف الذي ميارس ضد املرأة يف خمتلف الفئات السكانية، مبا يف ذلك ما يلي

الدراسات االستقصائية السكانية هي الوسيلة الرئيسية للحصول علـى بيانـات إحـصائية               -  
واألساليب املتبعة يف هـذه الدراسـات االستقـصائية ال تالئـم             .بشأن مدى انتشار العنف   
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، بسبب احلواجز اليت حتول دون التواصل واحلواجز اللغوية املطروحـة           مجيع فئات النساء  
  أمام املهاجرات والقاصرات ذهنياً على سبيل املثال

 ثقافية، مبا يف ذلك أشكال العنـف علـى غـرار            -للعنف ضد املرأة أبعاد إثنية واجتماعية         -  
. عة يف نيوزيلنــدااملتعلقــة بــاملهر والزجيــات القــسرية، الــيت هــي ليــست شــائالقتــل جــرائم 

تتناول الدراسـات االستقـصائية أو العمليـات األخـرى املتعلقـة جبمـع البيانـات هـذه                   وال
  األشكال من العنف بالضرورة

  يواجه الباحثون صعوبة يف انتزاع ثقة النساء من خمتلف اجلماعات اإلثنية واالتصال هبن  -  
فـبعض املهـاجرات     . املرأة للعامل  التنوع يف طريقة تصور العنف وفهمه وإدماجه يف نظرة          -  

يــأتني مــن بلــدان ال تعتــرف فيهــا القــوانني أو الثقافــة الــسائدة حبــق املــرأة يف  والالجئــات
  التحكم جبسدها، ولذلك فهن ال يعتربن بأن العنف القائم على نوع اجلنس يعد جرمية

صـمة العـار الـيت      ا تتعرض له من عنف نظراً إىل و       مبمصارحة الباحثني   يف  ال ترغب املرأة      -  
ــى       ــصاء عل ــام أو اإلق ــصعيد الشخــصي، واخلــوف مــن التعــرض لالنتق ــى ال تالحقهــا عل

  مستوى األسرة أو اجملتمع
تــضطلع حاليــاً فرقــة العمــل املعنيــة مبكافحــة العنــف داخــل األســرة، وهــي شــراكة بــني      -باء 

اوري  ببحــث مــسألة العنــف العــائلي يف جمتمعــات شــعب املــمنظمــات حكوميــة وغــري حكوميــة،
ومنطقــة احملــيط اهلــادئ ويف أوســاط الطوائــف العرقيــة والنــساء املعوقــات، وتتــوىل إعــداد قاعــدة   

  .معارف مجاعية ملعاجلة املسألة
وباإلضافة إىل ذلك، تستند الدراسة املتعلقة باألسر يف جزر احمليط اهلادئ، وهي دراسـة                
وترصــد البحــوث  .إثنيــاً وثقافيــاً، إىل املنظــورات املتنوعــة ٢٠٠٠عــام يف لألتــراب بــدأت  طوليــة

امليدانية اليت جيريها كل من القـائمني باملقـابالت مـن منطقـة احملـيط اهلـادئ واجمللـس االستـشاري                     
لشعوب منطقة احمليط اهلادئ التوجه العام للدراسة هبدف تعظيم فوائـدها علـى جمتمعـات منطقـة                 

  .اهلادئ احمليط
نف العائلي املبلغ عنـها إىل جهـاز الـشرطة وزيـادة      على الرغم من زيادة عدد حاالت الع        - جيم

اهتمام الشرطة بتلك احلاالت، فقـد تراجـع حجـم اجلـرائم املتعلقـة بـالعنف العـائلي الـيت سـجلها            
 ٢٠٠٩/٢٠١٠من احلـاالت يف الفتـرة        ٥٤ ١٠٤جهاز الشرطة يف نيوزيلندا تراجعاً طفيفاً، من        

ــرة    ٥٢ ٤٠٨إىل  ــاالت يف الفتـ ــن احلـ ــع يف    .٢٠١٠/٢٠١١مـ ــذا التراجـ ــبب هـ ــضح سـ ومل يتـ
  .املسجلة اجلرائم
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وتبني الدراسة االستقصائية للجرمية والسالمة يف نيوزيلنـدا أن حنـو ربـع اجلـرائم املتعلقـة                   
  .يبلغ إىل الشرطة بعنف العشري

وحتـدد املـسؤولية    . وهتتم الشرطة جبميع حاالت العنف العـائلي املبلـغ عنـها وحتقـق فيهـا                
  .تهاء من هذه العمليةاجلنائية لدى االن

وتنشر هيئة نيوزيلندا لإلحصاءات عدد اإلدانات جبرائم العنف سنوياً، إال أنـه لـيس مـن                  
فعلـى سـبيل     .املمكن إقامة صلة بني هذه اإلدانات وجرائم العنف العائلي املبلغ عنها إىل الشرطة            

  . يف ذلك العام نفسهاجلرمية يف عام ما، ولكن ال ُيحاكم مرتكبهااملثال، ميكن اإلبالغ عن 
ويطـرح تبـادل    . وسوف يستلزم ذلك حتوالً أساسياً يف طريق مجع البيانات واستخدامها           

  . البيانات أيضاً مسائل ذات صلة بالتشريعات املتعلقة حبرمة احلياة الشخصية
عــدد مــن التغــيريات التــشريعية لتعزيــز اســتجابة وكــاالت العدالــة اجلنائيــة    أُجــري وقــد   

  .وال ميكن إجراء تقييم بعد آلثار هذه التغيريات .نف العائليلضحايا الع
  

  ٨سؤال الفقرة     
ــة العمــل لإلجــراءات املتعلقــة مبكافحــة العنــف    ١٧٦تــذكر الفقــرة    ــر أنَّ فرق  مــن التقري

  . توصية إىل احلكومة٧١ قُدمت فيه ٢٠٠٩أكتوبر /اجلنسي نشرت تقريراً يف تشرين األول
  . عن التدابري املتخذة لتنفيذ تلك التوصياتُيرجى تقدمي معلومات  -ألف 
ُيرجى أيضاً تقدمي معلومات مفصلة عن اخلطوات اليت اختذت لتحسني سالمة من وقعن             -باء 

ضحايا للعنف اجلنسي ومن جنون منه، وحتقيق رفاههن على املدى الطويل، على النحو املـذكور               
ختـاذ خطـوات مماثلـة حلمايـة الفتيـات           من التقريـر، وبيـان مـا إذا كـان سـيجري ا             ١٧٨يف الفقرة   

  .الالئي يقعن ضحايا للعنف اجلنسي
  

  اإلجابة    
استجابة للتقرير الذي أعدته فرقـة العمـل لإلجـراءات املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي، أجـرت                    - ألف

مت وقـد   .  احلكومة على اخلدمات املتعلقة بالعنف اجلنسي      جردا ملا تنفقه  وزارة التنمية االجتماعية    
أن ترتيبـات التمويـل بـني       من بينـها    االستراتيجية،  ل ذلك الوقوف على عدد من املسائل        من خال 

ومنذ ذلك احلني، أنشأت وزارة التنمية االجتماعية فريق استجابة         . القطاعات غري متكاملة جيداً   
جمتمعية معنياً باخلدمات املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي، يـشمل أفـراد اجملتمـع الـذين يتمتعـون بالدرايـة                   

وسـيوفر الفريـق مـشورة اخلـرباء واملـشورة العمليـة       . واخلربة يف مـا يتعلـق بقطـاع العنـف اجلنـسي          
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كمـا سـيكفل   بشأن السبل الكفيلة بتحسني كفاءة اخلدمات املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي وجودهتـا،           
  .ملستعملي اخلدمات خدمة عالية اجلودة يسهل احلصول عليها

 إجـراءات   لتابعة ملؤسـسة التعويـضات عـن احلـوادث        وحدة املطالبات احلساسة ا   وضعت    -باء 
ــسمى ــسريري للمطالبــات احلــساسة   ” ت ــسار ال ــيم   “امل ــات وإدارة  مــن أجــل تقي املتعلقــة املطالب

ذلـك  وخـضع   . أو العقلية النامجة عن االنتهاك اجلنسي أو االعتـداء اجلنـسي          / البدنية و  اإلصاباتب
 القطاعية أنه يـسبب صـدمة للناجيـات         ، حني رأت اجملموعات   ٢٠٠٩عام  يف  املسار لالستعراض   

وتعمـل مؤسـسة التعويـضات عـن احلـوادث حاليـاً مـع ممثلـي                 .ويشكل حاجزاً أمام تقدمي الـدعم     
القطاعــات لتنفيــذ التوصــيات الــصادرة عــن االســتعراض وكفالــة مالءمــة املــسار لــضحايا العنــف  

ة الثقافيـة لـشعب   ويـشمل ذلـك وضـع مـسار يكـون مالئمـاً مـن الناحيـ           .اجلنسي والناجيات منـه   
  .وستطبق هذه التغيريات على الفتيات والنساء .املاوري

املبـادئ التوجيهيـة لـشرطة نيوزيلنـدا املتعلقـة بالـسياسات والتحقيقـات يف جمـال                 وترسى    
 عامـاً  ١٧محاية الطفل عملية إلدارة حاالت العنف اجلنسي تشمل األطفال الذين تبلغ أعمـارهم     

بادئ التوجيهية أن يعمل احملققون مع األطفال الضحايا وحييلـوهنم          هذه امل تضمن  و. أو دون ذلك  
ــدى        ــالج يف املـ ــدعم والعـ ــن الـ ــه مـ ــد حيتاجونـ ــا قـ ــم مـ ــوفر هلـ ــن أن تـ ــيت ميكـ ــاالت الـ إىل الوكـ

  .والطويل القصري
  

  ار بالنساء واستغالهلن يف البغاءجتاال    
  ٩سؤال الفقرة     

   .املهاجرات لغرض البغاءجيري استغالل الفتيات  وفقاً للمعلومات الواردة،  
ُيرجى بيان ما إذا كان باإلمكان اعتبار هذه احلاالت، مبوجـب القـانون، اجتـاراً بالنـساء                   -ألف 

   . من التقرير٢٦أم أهنا تندرج ضمن فئة احلاالت املشار إليها يف الفقرة 
ت اسـتغالل   ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها للتـصدي حلـاال              -باء 

العامالت املهاجرات الاليت يقعن، وفقا للمعلومات الـواردة، يف فـخ جتـارة اجلـنس أو الـاليت يـتم                    
اســتغالهلن يف أعمــال الــسخرة يف املــزارع وحرمــاهنن مــن حقــوقهن يف االســتفادة مــن خــدمات    

  .الرعاية الصحية واخلدمات القانونية وغريها
  

  اإلجابة    
ــه تعريــف     األرجــح هــو أن الطفــل ا   -ألف  ــق علي ــشتغل بتجــارة اجلــنس ينطب ــذي ي ملهــاجر ال

  .نيوزيلندا لالجتار بالبشر
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تلتزم حكومة نيوزيلندا بكفالة عدم استغالل العاملني ومحاية حقوق اإلنسان يف مجيـع               -باء 
الربوتوكــول االختيــاري امللحــق  علــى ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٢٠األوقــات، وقــد صــدَّقت يف 
  .أن بيع األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحيةباتفاقية حقوق الطفل بش

وتـــدرك حكومـــة نيوزيلنـــدا، مـــن خـــالل التجـــارب الدوليـــة، أن األطفـــال والنـــساء     
وهلــذا الــسبب تــشغل وزارة التنميــة  . معرضــون ملخــاطر بالغــة يف جمــال جــرائم االجتــار بالبــشر  

ــشباب واأل   ــرة شــؤون األطفــال وال ــة، ودائ ــرأة،   االجتماعي ســرة التابعــة هلــا، ووزارة شــؤون امل
مقاعد يف عضوية الفريـق العامـل املـشترك بـني الوكـاالت املعـين باالجتـار باألشـخاص، بغـرض                     
كفالة استجابة خطة العمل املتعلقة مبنع االجتار باألشخاص لالحتياجـات املميـزة للـضحايا مـن                

نظمــات غــري حكوميــة، تنــسيق  ويواصــل الفريــق العامــل، باالشــتراك مــع م . األطفــال والنــساء
  .اجلهود الرامية إىل تنفيذ تدابري التدريب والتوعية املتعلقة بتحديد ضحايا االجتار احملتملني

ــؤدي إىل عــدم التبليــغ         ــة قــد ت ــة والثقافي ــأن احلــواجز اللغوي ــدا ب وتقــر حكومــة نيوزيلن
، محلـة توعيـة     ٢٠١٠أكتـوبر   /ونتيجة لـذلك، أطلقـت إدارة العمـل، يف تـشرين األول           . الكامل

ملكافحـــة االجتـــار، اشـــتملت علـــى عـــروض موجهـــة إىل املنظمـــات غـــري احلكوميـــة ومقـــدمي 
اخلدمات غـري احلكـوميني، وكتيبـات بلغـات خمتلفـة للجمهـور، وبـدأت تـشغيل موقـع شـبكي                     

وتركز االهتمام يف الرسائل الرئيسية حلملة التوعية هذه على دور الـسلطات،            . ملكافحة االجتار 
  .هات اليت ال حتمي، ال اليت تعاقببوصفها اجل

ــن           ــق م ــرض التحق ــارة اجلــنس بغ ــاكن جت ــستهدف أم ــارات ت ــل زي ــذ وزارة العم وتنف
. االمتثــال، تــضمن إحاطــات متهيديــة للمــوظفني بــشأن املؤشــرات الدالــة علــى االجتــار بالبــشر   

العــاملني وتــشري املعلومــات االســتخبارية املــستقاة مــن هــذه الزيــارات إىل أن الرعايــا األجانــب  
غري أن مـن يعملـون بـصورة غـري     . بصورة غري قانونية يف جتارة اجلنس يشتغلون مبحض إرادهتم        

ولذلك سيستمر تدريب املوظفني على املؤشرات الدالـة        . مشروعة يصبحون عرضة لالستغالل   
على االجتار اليت يتعني البحث عنها، وكذلك على طرائق إلجراء املقابالت الشخـصية بـصورة            

  . ظروف الضحاياتراعي
، فريقـا عـامال للنظـر يف املـسائل          ٢٠١١فرباير  /لت وزارة العمل أيضا، يف شباط     وشكَّ  

، وخباصـة مـن يعملـون منـهم يف مـزارع            ؤثر على الفئات الـضعيفة مـن العمـال املهـاجرين          اليت ت 
،  عـن التبليـغ رمسيـا باملـشاكل املتعلقـة بعالقـات العمـل              واألرجح أن حيجـم املهـاجرون     . األلبان

وتـشارك وزارة العمـل يف تـوفري التثقيـف يف مواقـع العمـل               . خوفا من اإلضرار بفرص عمالتهم    
للمهاجرين العاملني يف مزارع األلبان، فيما خيتص حبقـوقهم يف أمـاكن العمـل، ويـشتمل ذلـك           
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ــة يف نيوزيلنــدا          ــة توضــح احلقــوق الوظيفي ــائع بلغــات خمتلف ــى نــشر صــحيفة وق ــف عل . التثقي
  .٢٠١٢زيد من مواد التوعية يف أوائل عام وسيجري توفري امل

  
  التعليم    
  ١٠سؤال الفقرة     

وفقــا للمعلومــات الــواردة، ميثــل تعــرض الفتيــات يف ســن املراهقــة لتــسلط األقــران يف     
  .املدرسة، عرب الرسائل النصية أو عن طريق اإلنترنت، مصدر قلق بالغ

قـران وعـن التـدابري املتخـذة       ُيرجى تقدمي معلومات عن مدى انتـشار ظـاهرة تـسلط األ             
  .ملنعها وحلماية األطفال ومنها، وال سيما الطالبات يف سن املراهقة

  
  اإلجابة    

على الرغم من تشابه أمناط تـسلط األقـران بـني اجلنـسني يف مرحلـة التعلـيم االبتـدائي،             
يعـة العامـة   وختتلـف الطب . يكون هذا التسلط أوسع انتشارا وسط األوالد يف أوائل فترة املراهقة    

ويرجح أن يكون األوالد أكثـر عرضـة ألعمـال البلطجـة اجلـسدية بينمـا              . للتسلط بني اجلنسني  
 وميثل التسلط عـن طريـق الرسـائل النـصية واإللكترونيـة           . تتعرض البنات لإلقصاء على األرجح    

وتوضـح دراسـة عـن مرحلـة مـا قبـل املراهقـة وأوائلـها         . شكال جديدة ناشئا من تسلط األقران   
  . البنات يتعرضن لقدر أكرب من أشكال تسلط األقران الناشئة هذهأن

وتتحمل مجيع املدارس يف نيوزيلندا مسؤولية توفري بيئة تعليميـة آمنـة جلميـع الطـالب،               
وهــي مطالبــة بــذلك مبوجــب املبــادئ التوجيهيــة لــإلدارة الوطنيــة الــصادرة عــن وزارة التربيــة،   

  .١٩٩٢مل لعام ومبوجب قانون الصحة والسالمة يف الع
وهناك ما يدل على أن تطبيق مبادرات على نطاق املدرسة، وهتيئة بيئة مادية ومعنويـة                 

آمنــة مــن خــالل عمليــات املراجعــة الذاتيــة، يقلــالن مــن املــشاكل الــسلوكية، مبــا فيهــا تــسلط    
  .األقران

 وتوفر حكومة نيوزيلندا التمويل لعدد مـن مبـادرات الـدعم املوجهـة لطـالب املـدارس               
وتـشمل تلـك املبـادرات      . وعائالهتم، يف جمال التعامل مع تسلط األقران بطريقة مستنرية وآمنـة          

، ‘ال تــسلط’مبــادرة الــسلوك اإلجيــايب مــن أجــل الــتعلم والــسالمة يف املدرســة، ومبــادرات         
ــان ’ و ــبكة األمــ ــرة ’، و ‘شــ ــدمات األســ ــوثالين’، و ‘خــ ‘ ســــكاياليت’، و)Youthline(‘ يــ
)Skylight( وأيرج ،)Urge.(  
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  التعليم    
  ١١سؤال الفقرة     

ُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة بــشأن التوصــيات الــواردة يف التقريــر املُعنــون تــدريس   
 مـن الـسابع إىل الثالـث عـشر والتوسـع يف شـرح اخلطـوات الـيت                   الـصفوف التثقيف اجلنسي يف    

  .اختذت لتنفيذ تلك التوصيات يف املدارس العامة واخلاصة
  

  إلجابةا    
مكتـــب اســـتعراض التعلـــيم مثــاين توصـــيات إىل املـــدارس وثـــالث توصـــيات إىل  قــدم    

تـدريس التثقيـف اجلنـسي       وزارتا التعليم والـصحة، يف تقريـره املعنـون           تني، مها  حكومي تنيوكال
  .٢٠٠٧، الذي نشر يف عام يف السنوات من السابعة إىل الثالثة عشرة

 أجـل التخطـيط والتنميـة وإجنـاز         وتتصل التوصيات املقدمـة إىل املـدراس باإلرشـاد مـن            
خدمات التثقيـف اجلنـسي؛ ومجـع املعلومـات عـن تقـدم الطـالب واسـتخدامها؛ والتـشاور مـع                     
اجملتمعات احمللية؛ وكفالة سالمة البيئـة التعليميـة؛ وتطـوير املهـارات املهنيـة للمعلمـني؛ وتنـسيق                  

 اجلهــات احلكوميــة وتتــصل توصــيات. عمــل مقــدمي اخلــدمات اخلــارجيني؛ واملراجعــة الذاتيــة 
املختــــصة بــــاملوارد وتــــوفري املــــوارد، وبأفــــضل املمارســــات القائمــــة علــــى األدلــــة وتطــــوير 

  .املهنية القدرات
ــام    ــف       ٢٠٠٨ويف ع ــوارد التثقي ــشتركا مل ــصحة جــردا م ــيم وال ــا التعل ، أجــرت وزارت

ستعراضـا  اجلنسي، حددتا فيه مجيع املوارد املستخدمة يف املدارس ألغراض التثقيف اجلنسي، وا           
وتنظـر الـسلطات   . للكتب بغرض حتديد وتلخيص أفضل املمارسات يف جمال التثقيـف اجلنـسي   

يف مسألة مواصـلة العمـل علـى تقيـيم مـوارد التثقيـف اجلنـسي ووضـع إرشـادات بـشأن أفـضل              
  .املمارسات يف جمال التثقيف اجلنسي باملدارس

، اليت تـستخدم الفنـون   “نسيةاحلصافة اجل ”وتوفر وزارة الصحة التمويل لتنفيذ مبادرة         
املسرحية لتقدمي معلومات حديثة وحقـائق عـن النـشاط اجلنـسي، وتـدفع الـشباب إىل متحـيص                   

“ احلـصافة اجلنـسية   ”وتنفـذ مبـادرة     . وتقييم السلوكيات اليت تضر بـصحتهم وصـحة اآلخـرين         
  . مدرسة كل عام تقريبا١٠٠يف 
  

  العمالة    
  ١٢سؤال الفقرة     

، بأن الفجوة يف األجور بني اجلنسني مل تـتقلص بـشكل     ٩١ الفقرة   يعترف التقرير، يف    
ُيرجــى تقــدمي معلومــات .  يف املائــة تقريبــا١٢ملحــوظ يف العقــد املاضــي، وظلــت عنــد معــدل  
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مفصلة التحديات اليت ووجهت لتقليص الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة، وكذلك تقـدمي              
وة يف األجــور بينــهما، علــى حنــو اُتخــذت لــسد الفجــأمثلــة للجهــود واإلجــراءات احملــددة الــيت 

  ).٣٥، الفقرة CEDAW/C/NZL/CO/6(أوصت به اللجنة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة  ما
  

  اإلجابة    
دأت الفجوة بني اجلنسني تـتقلص منـذ تقـدمي تقريـر نيوزيلنـدا املتعلـق باالتفاقيـة لعـام                    ب  
ويف عـام  . املائة تقريبا خـالل العقـد املاضـي    يف ١٢، بعد أن ظلت دون تغيري عن نسبة      ٢٠١٠
 يف املائة، استنادا ملتوسط أجـر الـساعة،         ١١,٣، بلغت الفجوة يف األجور بني اجلنسني        ٢٠٠٩

ــسبة إىل    ــذه النـ ــت هـ ــام  ١٠,٦وتراجعـ ــة يف عـ ــوة اآلن، يف  ٢٠١٠ يف املائـ ــلت الفجـ ، ووصـ
  .وهذه ظاهرة مشجعة.  يف املائة٩,٦، إىل ٢٠١١ عام

ــة يف امليــدان االقتــصادي   وتــشري أحــدث    الــيت تقــيس (بيانــات منظمــة التعــاون والتنمي
إىل أن الفجوة يف األجور بني اجلنـسني يف نيوزيلنـدا           ) متوسط أجر الساعة للعمل بنظام التفرغ     

بيانـات املنظمـة    ( يف املائـة     ٨تأيت يف املرتبة الثانية من حيث االخنفـاض يف املنظمـة، حيـث تبلـغ                
، إىل أن الفجوة بـني الرجـال        ٢٠١١لدراسة اإلحصائية لألجور يف عام      وتشري ا ). ٢٠٠٩لعام  

  . يف املائة٤,٢والنساء الذين يعملون بدوام كامل اخنفضت إىل 
   

  ١٣سؤال الفقرة     
 مــن التقريــر، تعمــل وزارة شــؤون املــرأة حاليــا علــى اختــاذ مبــادرات  ٢١وفقــا للفقــرة   

  .ملعاجلة حاالت الفصل املهين يف مكان العمل
ــا، وال ســيما         -ألف  ــادرات املتخــذة ونتائجه ــوع املب ُيرجــى تقــدمي معلومــات مفــصلة عــن ن

  . من التقرير١٨املذكور يف الفقرة “ التغرض الالشعوري”التدابري املُتخذة ملواجهة 
املبـادرات املـذكورة يف     ُيرجى كذلك تقدمي معلومات عن النتائج الـيت متخـضت عنـها               -باء 

 مـن التقريـر، لتعزيـز مـشاركة املـرأة يف الوظـائف اإلداريـة ومراكـز صـنع القـرار يف           ٣٨الفقـرة  
  .القطاع اخلاص

  
  اإلجابة    

قامت وزارة شؤون املـرأة، أو هـي بـسبيل القيـام، باملبـادرات التاليـة مـن أجـل معاجلـة                      -ألف 
  :التمييز الوظيفي
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 نطاق البلد، مـن أجـل معاجلـة عزلـة املـرأة، وتـوفري دعـم                 فتح شبكات للحرفيات على     -  
  األقران للمرأة العاملة يف الصناعات اليت يغلب عليها الذكور

  يعملــننإجــراء مقــابالت شخــصية مــع العــامالت يف املهــن احلرفيــة وأربــاب العمــل الــذي     -  
ال احلـريف،   لديهم، فيما يتعلـق مبـا ميكـن أن يفعلـه أربـاب العمـل الجتـذاب النـساء إىل اجملـ                     

وميكن االطالع على هذه املقابالت على املوقـع الـشبكي          . ونشر تلك املقابالت الشخصية   
  http://www.mwa.govt.nz/women-in-emplyment : التايللوزارة شؤون املرأة على العنوان

ن زلزال مقاطعة كانتربري لتـشجيع املـرأة يف املقاطعـة علـى             استغالل الفرص الناشئة ع     -  
من خالل خدمات مستشاري األعمال املهنيـة،       (الدراسة واالشتغال مبهن غري تقليدية      

ــات،   ــادرة العمــل    وشــبكات احلرفي ــة، ومب ــة، واملنظمــات التجاري واملؤســسات اجلامعي
النشرة الفـصلية للـوزارة      يف   ٣انظر الصفحة   ). والدخل يف نيوزيلندا، على سبيل املثال     

http://www.mwa.govt.nz/news-and-pubs/publications/panui-december-2011.dpf   
ن احلرفيــة العمــل مــع منظمــات اخلــدمات املهنيــة والتــدريبات الــصناعية للتــرويج للمهــ   -  

  وتقدمي موجزات مهنية عن احلرفياتوسط النساء، 
ــشأن أســباب اخــتالف         -   ــرفني ب ــع مؤســسة املهندســني احملت ــسارات إجــراء حبــوث م امل

  .الوظيفية للمهندسني من اجلنسني بعد مخس وعشر سنوات عقب التخرج
ــار رجــال األعمــال ومنظمــات     ٢٠٠٨يف عــام   -باء  ــرأة مــع كب ، عملــت وزارة شــؤون امل

وقـد أُحـرز   . القطاع اخلاص من أجل تعزيز مشاركة دور املرأة يف األدوار القياديـة بالـشركات          
  :وتشمل النتائج اليت حتققت حىت اآلن ما يلي. بعض التقدم يف ذلك اجملال

اقترحت سوق األوراق املالية يف نيوزيلندا تغيري األنظمة حبيـث يـتعني علـى الـشركات             -  
لـن للجمهـور عـن عـدد النـساء الالئـي يـشغلن أدوارا قياديـة                 املدرجة يف قوائمها أن تع    

  وإدارية عليا فيها
كرســت جمموعــة مــن دعــاة التنــوع اجلنــساين يف القطــاع اخلــاص نفــسها لــدفع عمليــة    -  

   داخل الشركات وعلى النطاق اجملتمعي األوسعالتغيري
ــا رؤســا       -   ــشارك فيه ــا ي ــدا برناجمــا توجيهي ــديرين يف نيوزيلن ء شــركات وضــع معهــد امل

ــشغلن مناصــب        ــاليت ميكــن أن ي ــساء ال ــدمون ويعمــل مــع الن ــديرون أق خمــضرمون وم
  .مديري الشركات

  
  

http://www.mwa.govt.nz/women-in-emplyment�
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  الصحة    
  ١٤سؤال الفقرة     

ــاليت           ــات ال ــني املراهق ــل ب ــدالت احلم ــادة يف مع ــإن الزي ــواردة، ف ــات ال ــا للمعلوم وفق
، ويف معـدالت    ينحدرن من خلفيـات اجتماعيـة واقتـصادية متدنيـة، مبـن فـيهن فتيـات املـاوري                 

  .االنتحار بني مراقهني تثري قلقا بالغا
ُيرجى تقدمي بيانـات ُمحدثـة عـن حـاالت محـل املراهقـات وحـاالت انتحـار املـراهقني              -ألف 

  .وعن األسباب اجلذرية لتلك احلاالت
ــدابري املتخــذة ملعاجلــة كــل مــن حــاالت محــل          -باء  ــضا تقــدمي معلومــات عــن الت ُيرجــى أي

  .انتحار املراهقنياملراهقات وحاالت 
  

  اإلجابة    
  بيانات عن حاالت احلمل واالنتحار يف سنة املراهقة  -ألف 

. شهدت السنوات الثالث املاضية استقرار نـسبيا يف معـدالت احلمـل يف سـن املراهقـة                  
، مـع ارتفـاع تلـك املعـدالت         ٢٠٠٦وتزامن ارتفاع معدالت احلمل يف سن املراهقة منـذ عـام            

، تراجعت معدالت احلمـل     ٢٠١٠ويف عام   . ة األخرى أيضا يف نيوزيلندا    يف اجملموعات العمري  
وارتفعــت معــدالت اخلــصوبة  . يف ســن املراهقــة إىل مــستوى مقــارب لنمطهــا الطويــل األجــل  

لدى املراهقات مـن طائفـة املـاوري يف حـوايل           )  نسمة من السكان   ١ ٠٠٠عدد املواليد لكل    (
  .٢٠٠٨صلة منذ عام ، لكنها عادت فتراجعت بصورة متوا٢٠٠٦عام 

وخلصت دراسات أجريت يف نيوزيلندا إىل أن نطاق العوامل املـسببة للحمـل يف سـن                  
وحـددت احلملـة الوطنيـة ملنـع        . املراهقة فيها مـشاهبة ملـا وجـد يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة              

ــدين       ــها ت ــة أســباب كــثرية للحمــل املبكــر، من ــات املتحــدة األمريكي  محــل املراهقــات يف الوالي
األكــادميي، وكــون األوضــاع االجتماعيــة واالقتــصادية لألســرة مــع اخنفــاض معــدالت اإلجنــاز  

ولدت ألم مراهقة، والشروع يف ممارسـة اجلـنس ألول مـرة يف سـن               /املراهق أو املراهقة قد ولد    
ــال        ــرة، وتعــرض األطف ــدى ممارســة اجلــنس ألول م ــع احلمــل ل مبكــرة، وعــدم اســتخدام موان

دد اآلباء واألمهات يف حياة الطفل، وكذلك االنغماس يف أمنـاط سـلوك             لالعتداء اجلنسي، وتع  
ذات خمــاطر عاليــة مثــل شــرب الكحــول وتعــاطي املخــدرات وقيــادة الــسيارات بــسرعة عاليــة   

  .واالنضمام إىل العصابات
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 يف  ٣٥,٤بنـسبة   ) ٢٤-١٥اجملموعـة العمريـة     (وتراجعت معـدالت انتحـاب الـشباب          
ــة بــني عــامي   ــذ (١٩٩٥املائ ــغ عــدد معــدل االنتحــار   ٢٠٠٨ويف عــام . ٢٠٠٨و ) روةال ، بل

 ذكــر، مقارنــة مبعــدل ١٠٠ ٠٠٠ حالــة انتحــار لكــل ٢٥,٧حــسب الفئــة العمريــة للــشباب، 
وال يبــدو أن ).  ســنة٢٤-١٥يف الفئــة العمريــة ( أنثــى ١٠٠ ٠٠٠ حالــة انتحــار لكــل ١١,١

 ١٩٨٥ الفتـرة مـن عـام        هناك منطا واضحا ملعدالت االنتحار وسط اإلناث من الشباب خـالل          
 ١٩٩٤، لكــن هنــاك مــا يــشري إىل أن هــذه املعــدالت قــد ارتفعــت بــني عــامي ٢٠٠٨إىل عــام 

ــامي   ٢٠٠٦ و ــه بــــني عــ ــا كانــــت عليــ ــدالت  . ١٩٣٣ و ١٩٨٥، عمــ ــذه املعــ وفاقــــت هــ
الشابات من طائفة املاوري املعدالت وسط الشابات مـن الطوائـف األخـرى بـأكثر مـن                  وسط

املـاوري مقابـل     حالـة فقـط لفتيـات        ١,٣ه النسبة مبرور الوقت، من      وارتفعت هذ . أربع مرات 
 حـاالت مقابـل حالـة واحـدة، يف       ٤,١، إىل   ١٩٩٦حالة واحدة للفتيـات األخريـات، يف عـام          

  .٢٠٠٨عام 
ــدا األعلــى مــن بــني مجيــع البلــدان األعــضاء يف منظمــة التعــاون        وجــاء ترتيــب نيوزيلن

 أن هـذه البيانـات      بيـد .  الـشابات  رقارنـة معـدالت انتحـا     والتنمية يف امليدان االقتصادي، عنـد م      
ليست قابلة للمقارنة الدقيقة لعدة أسـباب، تـشمل اخـتالف نظـم التـصنيف، ومـستوى األدلـة                   
الثبوتية الالزم للحكم بأن املوت جاء نتيجة انتحار، والعوامل اجملتمعية، ومدى تـوافر البيانـات               

  ).بلدان املنظمةبيانات نيوزيلندا أحدث من بيانات بقية (
وتنــتج الــسلوكيات االنتحاريــة عــادة عــن جمموعــة مــن العوامــل البيولوجيــة والنفــسية      

واألســرية واالجتماعيــة واالقتــصادية والثقافيــة، الــيت تــسهم يف حتديــد مــدى ضــعف أو صــالبة  
ويبـدو أن األحـداث     . الشخص وتسبب األمـراض العقليـة وتـؤدي إىل الـسلوكيات االنتحاريـة            

 أكـرب يف حتديـد مـدى قابليـة الـشباب للتعـرض               الطفولة وأثناء احلياة، هلا دور      مرحلة السلبية يف 
وينحو تأثري هـذه التجـارب الـسلبية إىل         . ملخاطر االنتحار، مقارنة بفئات السكان األكرب عمرا      

فالشباب األشد عرضة للمخاطر هم الذين تعرضوا لتجارب سلبية متعـددة           : أن يكون تراكميا  
وتشمل عوامل املخاطر األخرى الـيت يتعـرض هلـا الـشباب، االكتئـاب              . طفولتهمأو خطرية يف    

ــة انتحــار        ــدى اجلــنس اآلخــر وحــدوث حماول ــة ل ــراط يف شــرب الكحــول وعــدم اجلاذبي واإلف
مثـل ضـعف االعتـداد بـالنفس        (لصديق أو فرد يف العائلة وبعض الـسمات الشخـصية األخـرى             

  ).واليأس
  

  ة حاالت محل املراهقات وانتحار املراهقنيالتدابري املتخذة ملعاجل  -باء 
فبموجـب املنـهج الدراسـي      . اُتخذت جمموعة من التدابري ملعاجلـة مـسألة احلمـل املبكـر             

للتربية الصحية والبدنية يكون التثقيف اجلنسي إلزاميا يف مـدارس نيوزيلنـدا حـىت هنايـة الـصف                  
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وجيـب علـى    . التثقيـف اجلنـسي   ا مـن دروس     العاشر، غري أن للوالدين احلق يف سـحب أوالدمهـ         
جمالس أمناء املدارس التـشاور مـع أفـراد جمـتمعهم احمللـي كـل سـنتني بـشأن سياسـات التثقيـف                       

  .درسيةيعملون هبا وحمتوى الربامج املاجلنسي اليت 
علــى وجــوب موافقــة األشــخاص الــذين تزيــد  ) ٢٠٠٤(ويــنص قــانون رعايــة الطفــل   

ويـنص قـانون منـع احلمـل والتعقـيم      .  اخلـاص هبـم   عامـا علـى العـالج الطـيب        ١٦أعمارهم على   
 العمـر، علـى العـالج       عـن على وجوب موافقة األشخاص، بغـض النظـر         ) ١٩٧٧(واإلجهاض  

مـــل الطـــيب اخلـــاص هبـــم، يف مـــا يتعلـــق بتلقـــي املـــشورة املتعلقـــة بوســـائل وخـــدمات منـــع احل
  .باءذلك، من دون إخطار اآلوالوصفات الطبية اخلاصة ب

 لتنفيذ خدمات الصحة املدرسية يف املنـاطق الـيت تعـاين مـن درجـات                وقد قدم التمويل    
 االقتـــصادي إىل جانـــب تـــوفري خـــدمات التعلـــيم البـــديل -كـــبرية مـــن احلرمـــان االجتمـــاعي 

ومتثل الصحة اجلنسية عنـصرا هامـا مـن عناصـر هـذه             . ووحدات اآلباء واألمهات من املراهقني    
تقوم بعض اجملالس الصحية يف املقاطعات بتنفيـذ        وإضافة إىل ذلك    . اخلدمات الصحية املدرسية  

وتقـدم  . املعلومات وخدمات الصحة اجلنسية للشباب    خدمات ومبادرات متكاملة لدعم توفري      
احلكومــة أيــضا خــدمات األمومــة للمراهقــات، والــدعم املــايل واالجتمــاعي لآلبــاء واألمهــات   

  .املراهقني من
ويـوفر ذلـك االستـشارات    . لـصحة العامـة   ويتلقى تنظيم األسـرة أيـضا متـويال خاصـا با            
ابيــة؛ وتــدريب اخلــرجيني العــاملني يف جية للــصحة األوليــة يف جمــال الــصحة اجلنــسية واإلريالــسري

ــسية     تاملهــن الــصحية؛ و  ــة فيمــا خيــص الــصحة اجلن ــز الــصحة يف املــدارس واجملتمعــات احمللي عزي
مـــن املـــوارد للمـــدارس جمموعـــة واســـعة وجيـــري تـــوفري . والعالقـــات القائمـــة علـــى االحتـــرام

واجملتمعات احمللية، تشمل تقـدمي املـشورة للوالـدين والعـاملني يف جمـال الرعايـة بـشأن التحـدث                    
املتعلقـة بتنظـيم األسـرة جمانـا        وتقدم اخلـدمات االستـشارية      . إىل األطفال واملراهقني عن اجلنس    

ل موقــع شــبكي وجيــري أيــضا تــشغي.  عامــا فمــا دون٢٢لــسكان نيوزيلنــدا البالغــة أعمــارهم  
 الـشباب  theword.org.nzحيث يـزود موقـع    :  سنة ٢٥موجه حتديدا إىل من تقل أعمارهم عن        

  .باملعلومات واملشورة املتعلقة بالصحة اجلنسية واإلجنابية، فضال عن العالقات الصحية
وأصــدرت وزارة الــصحة أيــضا كتّيبــا يتــضمن إرشــادات للوالــدين والعــاملني يف جمــال   

بنــك إالتحــدث مــع ” بعنــوان ،غبني يف التحــدث مــع املــراهقني عــن اجلــنس اآلمــن الرعايــة الــرا
  .“عن اجلنس اآلمن املراهق

وتسترشد األنشطة املتعلقة مبنع االنتحـار الـيت تقودهـا احلكومـة باسـتراتيجية نيوزيلنـدا                 
ن ، اليت حتدد إطارا رفيع املستوى للحـد مـ         )االستراتيجية (٢٠١٦-٢٠٠٦ملنع االنتحار للفترة    
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ــدا   يف ســياق هــذه االســتراتيجية،  توجــد و. معــدالت االنتحــار وحمــاوالت االنتحــار يف نيوزيلن
توجد جمموعة واسعة من املبادرات الرامية إىل احلد من حـاالت االنتحـار يف صـفوف الـشباب                

  :من بينها ما يلي
 النـصية اجملانيـة، لزيـادة الـوعي باالكتئـاب         الرسـائل    الشبكي وخدمـة     Lowdownموقع    -  

  وتقدمي الدعم للشباب املصابني به 
وخــدمات معاجلــة اإلدمــان إىل األطفــال والــشباب يف العقليــة تقــدمي خــدمات الــصحة   -  

  كل اجملالس الصحية يف املقاطعات 
يف بعــض اجملــالس الــصحية يف املقاطعــات، للــشباب يف مركــز جــامع دمات اخلــإتاحــة   -  

ســداء املــشورة والــدعم املتبــادل  إمنــها حيــث تقــدَّم جمموعــة مــن اخلــدمات الــصحية،  
  األقران بني

  تقدمي املشورة والدعم عن طريق اهلاتف  -  
للوقايـة مـن االنتحـار خمـصص        ، وهـو برنـامج      “حنو حتقيق الرفـاه   ”ربنامج  االضطالع ب   -  

  ة رعاية األطفال والشباب واألسرةلألطفال املودعني لدى مؤسس
  . جلنة وزارية معنية هبذه املسألةاالنتحاروتشرف على تنفيذ استراتيجية نيوزيلندا ملنع   
 يبحـث يف  ةكومـ علـى نطـاق احل  وطلب رئيس الوزراء من إدارته تـويل قيـادة مـشروع         

اخلفيفة واملتوسـطة   حتسني اخلدمات املقدمة للشباب املصابني مبشاكل صحية عقلية تتراوح بني           
ب الـــسلوكي، أو الـــشدة، مبـــا يف ذلـــك االكتئـــاب و القلـــق وتعـــاطي املخـــدرات واالضـــطرا  

ــا   ــة إىل     . املعرضــني خلطــر اإلصــابة هب ــدخالت املوجه ــى الت ــالتركيز عل ــشروع ب ــذا امل ــوم ه ويق
وسينظر يف االحتياجات اليت ختتلف حـسب نـوع اجلـنس           . الشباب من طالب املدارس الثانوية    
  .أثناء إعداد املبادرات ذات الصلة

  
  ١٥الفقرة سؤال     

 التـشريع املُطبـق حاليـا يف مـا يتعلـق باإلجهـاض هـو            وفقا للتذييل باء من التقريـر، فـإنَّ         
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات الــيت اُتخــذت الســتعراض   . تــشريع قــدمي وغــري متــسق 

، علــى النحــو الــذي ١٩٦١التــشريعات املتعلقــة باإلجهــاض، والــواردة يف قــانون اجلــرائم لعــام 
  .أوصت به جلنة اإلشراف املعنية باإلجهاض
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  اإلجابة    
تضي التشريعات اليت حتدد صـالحية جلنـة اإلشـراف املعنيـة باإلجهـاض مـن اللجنـة،                تق  

اإلجهــاض، املتعلقــة بقــانون المــن بــني أمــور أخــرى، أن تبقــي قيــد االســتعراض مجيــع أحكــام  
وُيطلـب أيـضا مـن جلنـة اإلشـراف املعنيـة            . وتنفيذ هذه األحكـام وتأثريهـا يف املمارسـة العمليـة          

وقـد وفـرت دورة   . سـنوي إىل الربملـان بـشأن إنفـاذ قـانون اإلجهـاض        باإلجهاض تقـدمي تقريـر      
  .طرح مقترحات لتنظر فيها احلكومةكي تاإلبالغ السنوية هذه فرصة للجنة 

  
  فئات النساء احملرومات    
  ١٦الفقرة سؤال     

ُيرجى تقدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة ملعاجلـة التـهميش املُـستمر للمهـاجرات                    
 مـا يتعلـق بإمكانيـة حـصوهلن علـى خـدمات الرعايـة الـصحية، مبـا يف ذلـك اختـاذ                  املبلّغ عنـه يف   

  . تدابري تكفل توفر معلومات عن اخلدمات املتاحة حاليا للنساء املهاجرات
  

  اإلجابة    
مبـن  (هتدف استراتيجية الرعاية الصحية األوليـة إىل كفالـة وصـول مجيـع النيوزيلنـديني                  

 وتـشري .  مقـدمي الرعايـة الـصحية األوليـة عنـد حاجتـهم إليهـا       إىل) فيهم املهـاجرين املـستحقني   
 إىل الرعايـة الـصحية املتخصـصة الـيت يتلقاهـا أفـراد اجملتمـع احمللـي،                  “الرعاية الـصحية األوليـة    ”

  .وهي نقطة االتصال األوىل بنظام الرعاية الصحية
حية رصـد الوصـول إىل نظـام الرعايـة الـص          أُجريـت ل  دراسـة استقـصائية     آخر  وأظهرت    

ــسبته    ــا نـ ــدا، أن مـ ــة يف نيوزيلنـ ــى     ٩٤,٧األوليـ ــادرات علـ ــدا قـ ــساء نيوزيلنـ ــن نـ ــة مـ  يف املائـ
 “مهـــاجرات”ومل تـــصنَّف البيانـــات إىل  . إىل مقـــدمي الرعايـــة الـــصحية األوليـــة    الوصـــول

  .“مهاجرات غري” و
وقـد يــشكل حـاجز اللغــة للمهـاجرات اللــوايت ال يـتكلمن أو يقــرأن، أو يفهمـن اللغــة        
ــصحية     اإلنكليز ــة ال ــى خــدمات الرعاي ــام احلــصول عل ــا أم ــة عائق ــانون اخلــدمات   . ي ــق ق وينطب

ــة      ــصحية وخــدمات اإلعاق ــع اخلــدمات ال ــدا علــى مجي ــة يف نيوزيلن ــصحية وخــدمات اإلعاق . ال
ويــنص ذلــك القــانون يف نيوزيلنــدا علــى احلــق يف االتــصال الفعــال باســتخدام الــشكل واللغــة    

وهـذا يـشمل، حيثمـا كـان ذلـك          .  املعلومـات املقدمـة     املـستهلك مـن فهـم      والطريقة اليت متكـن   
  .ضروريا وقابال للتطبيق العملي، احلق يف احلصول على خدمات مترجم شفوي كُفء
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ويدير مكتب الشؤون العرقية اخلط اللغوي، وهو خدمة للترمجة الشفوية اهلاتفيـة للوكـاالت                
ترمجــة شــفوية  لغــوي لعمــالء الوكــاالتويقــدم اخلــط ال. العاملــة مــع النــاطقني بغــري اللغــة اإلنكليزيــة 

ــة ــة  ٤٢يف  جمانيــ ــة خمتلفــ -http://www.ethnicaffairs.govt.nz/oeawebsite.nsf/wpg_url/Language لغــ

Line-Languages-Available-Index .            وتـشمل  . وجيوز للعمـالء اختيـار نـوع جـنس متـرمجهم الـشفوي
ية الصحية األولية يف كل منطقة من املناطق،        الوكاالت املسجَّلة الستخدام اخلط اللغوي مقدمي الرعا      

  .فضال عن عدد من اجملالس الصحية يف املقاطعات ومقدمني آخرين للخدمات الصحية واالجتماعية
لمقاطعـة الـشمالية    الـصحي ل  لمجلـس   لوإضافة إىل ذلك، تتلقـى وكالـة الـدعم التابعـة              

لرعايـة الـصحية األوليـة علـى        ال ا يف جمـ  التمويل احلكومي الالزم لتوفري خدمة للترمجـة الـشفوية          
وهــذه اخلدمــة متاحــة أيــضا لوكــاالت اخلدمــة  . مــدار الــساعة للنــاطقني بغــري اللغــة اإلنكليزيــة 

وتـساهم هـذه اخلدمـة إسـهاما كـبريا يف      . االجتماعية وعمالئهـا خـالل سـاعات العمـل العاديـة       
ا ولغويــا يف منطقــة   تقــدمي الرعايــة الــصحية األوليــة إىل شــىت فئــات الــسكان املختلفــة ثقافيــ        

  .أوكالند
  

  ١٧الفقرة سؤال     
ــة إمكانيــة اســتفادة        ُيرجــى تقــدمي معلومــات عــن التــدابري املتخــذة لالســتمرار يف كفال

املسّنات من اخلدمات اليت تقدمها احلكومة، رغم التخفيضات يف امليزانية اليت جنم عنـها، علـى                
  .جداد واجلّداتسبيل املثال، خفض بدالت مقدمي الرعاية املمنوحة لأل

  
  اإلجابة    

ــضمان االجتمــاعي علــى الطلــب، حبيــث ُيكفــل        ــدا، تعتمــد اســتحقاقات ال يف نيوزيلن
ــك        ــى تلـ ــصول علـ ــهم للحـ ــيت تؤهلـ ــايري الـ ــستوفني للمعـ ــخاص املـ ــدفوعات لألشـ ــسديد املـ تـ

ــة   . االســتحقاقات ــضات يف امليزاني ــؤخرا أي ختفي ــك ومل ُتجــر م ــى   لتل ــؤثر عل االســتحقاقات ت
الطفـل  ويـشكل اسـتحقاق     . صول على بدالت اإلعانة املمنوحة لألجـداد واجلـدات        إمكانية احل 

ــصفتهم مقــدمني        ــه األجــداد واجلــدات ب ــذي حيــصل علي ــدل الرئيــسي ال ــه الب ــل ل ــذي ال عائ ال
ــة ــة األســرية،      . للرعاي ــدمو الرعاي ــصار مق ــسنوات األخــرية، ف ــذا االســتحقاق يف ال ــد زاد ه وق

ــا أكــرب ســيما األجــداد واجلــدات، يتلقــون د  وال ــزداد ذلــك، االســتحقاق ســنويا  . عمــا مالي وي
  . أسعار املستهلكنيواكب التغريات الطارئة على مؤشري مبا

وقدمت احلكومـة متـويال إضـافيا ضـخما لتحـسني حـصول األشـخاص علـى خـدمات                     
مجيــع أمــام لتحــسني احلــصول علــى اخلــدمات    التمويــل املخــصص  ويتــاح . الرعايــة األوليــة 

 من أجل احلد من التفاوت يف أوسـاط الـشرائح الـسكانية املعـروف               ،يةمؤسسات الصحة األوَّل  
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املــاوري وشــعب منطقــة احملــيط اهلــادئ واألشــخاص  : أن وضــعها الــصحي هــو األســوأ، وهــي 
  .الذين يعيشون يف املناطق اليت تعاين أشد ظروف احلرمان االجتماعي واالقتصادي

ــصحية       ــة ال ــة الرعاي ــوفري خدم ــضا، ت ــؤدي، أي ــسبواألســرع األفــضل ”وي يف  “واألن
، لـصحية، وخاصـة يف املنـاطق النائيـة    اجملتمع احمللي إىل حتـسني فـرص احلـصول علـى اخلـدمات ا             

ــتخدام     ــن خــالل اس ــك م ــيت حتــول دون     وذل ــات ال ــا لتــذليل العقب احلــصول علــى  التكنولوجي
  .وندرهتااخلدمات بسبب ُبعد تلك اخلدمات 

  
  ١٨الفقرة سؤال     

 منـه، إىل أن جلنـة حقـوق اإلنـسان قـد أصـدرت، يف إطـار                  ١٦ ُيشري التقرير يف الفقرة     
استعراض شامل لقضايا حقوق اإلنسان، وثيقة تشاور بشأن مشروع ورقـة عـن امليـل اجلنـسي          

ُيرجى تقدمي معلومات عن التدابري املتخذة والتدابري املزمـع اختاذهـا للتـصدي             . واهلوية اجلنسانية 
جلنسية يف أماكن العمـل ويف املرافـق الـصحية، يف مجلـة             للتمييز ضد النساء على أساس ميوهلن ا      

  .أماكن أخرى
  

  اإلجابة    
اختذت احلكومات املتعاقبة لنيوزيلندا خطوات هتدف إىل إزالـة العقبـات القانونيـة الـيت                 

سـيما املثليــات واملثليــون ومزدوجــو امليــل   األقليــات اجلنــسية واجلنــسانية، والدون متكــن حتـول  
 ١٩٩٣ وحيـدد قـانون حقـوق اإلنـسان لعـام         . حقوق اإلنسان الواجبـة هلـا      من ممارسة اجلنسي،  

امليـل  ومن بينها   عددا من األسس اليت حيمي القانون من التمييز غري القانوين بسببها،            ) القانون(
  :وحيظر القانون التمييز يف جماالت حياتية معينة، منها. اجلنسي

  األنشطة احلكومية أو أنشطة القطاع العام  -  
  العمالة  -  
  احلصول على التعليم  -  
  إمكانية الوصول إىل األماكن واملركبات واملرافق العامة  -  
  توفري السلع واخلدمات  -  
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  نساء املاوري    
  ١٩الفقرة سؤال     

 يف املائــة مــن ٦٠ُيرجــى بيــان األســباب املــربِّرة ألن ُتــشكِّل نــساء املــاوري مــا نــسبته     - ألف
  . لطرفجمموع السجينات يف الدولة ا

ُيرجى أيضا تقدمي معلومات عن القـانون االنتخـايب اجلديـد، الـذي حيـدُّ مـن مـنح حـق             - باء
عن كيفية تأثري ذلك على احلقوق الـسياسية لنـساء          والتصويت للمواطنني الذين سبق سجنهم،      

  . املاوري السجينات
ــات          - جيم ــتبقاء فتي ــدابري املتخــذة الس ــن الت ــات إضــافية ع ــدمي معلوم ــاوري يف ُيرجــى تق امل

 ٦٣الفقـــرة (املـــدارس ملـــا بعـــد املـــستوى الثـــاين مـــن الـــشهادة الوطنيـــة للتحـــصيل التعليمـــي    
  ).التقرير من
ُيرجى بيان ما إذا كان باستطاعة نساء املاوري االستفادة بـشكل كـاف مـن خـدمات               - دال

  .الرعاية الصحية
  

  اإلجابة    
ــسبة النــساء حنــو    - ألف ــة مــن املوقــو ا يف امل٢٠تــشكل ن فني واملالحقــني قــضائيا واملــدانني،  ئ

وذلــك ألن جــرائم . فقــط مــن جممــوع الــسجناء ئــة ا يف امل٦ولكنــهن ال يــشكلن ســوى نــسبة  
اإلناث تكون، يف املتوسط، أقل خطورة من جرائم الذكور، وألن احتمـال أن تعـود املـرأة إىل                  

املـــاوري ، بلـــغ عـــدد نـــساء ٢٠١١نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين٣٠ويف . ارتكـــاب اجلرميـــة أقـــل
ويبـدو، عمومـا، أن وجـود نـسبة مفرطـة مـن نـساء املـاوري                 .  امـرأة  ٢٤١السجينات املدانات   

أو إدانتـهن  بني السجينات ناجم بصفة رئيسية عن أن معدالت توقيفهن أو مالحقتـهن قـضائيا            
ُيرجح أن تكون أعلى منها عند غريهن من النساء كما ُيرجح أن يكون متوسط عـدد إدانـاهتن       

  .أكرب؛ وأن تكون اجلرائم اليت يرتكبنها خطريةالسابقة 
 األول أعدتــه إدارة الــسجون وعنوانــه النــسبة املفرطــة مــن حــاالت -وصــدر تقريــران   

والثــاين عنوانــه الوقــوف علــى  ) ٢٠٠٧(تقريــر استكــشايف : املــاوري يف نظــام العدالــة اجلنائيــة 
ض للبحوث الدولية والبحـوث يف      استعرا: حاالت التحيز والتصدي هلا يف نظام العدالة اجلنائية       

ــدا  ــه وزارة العــدل     )٢٠٠٩(نيوزيلن ــات يف هــذا اجملــال أجرت  ومهــا -، وهــو اســتعراض للكتاب
وعلــى الــرغم مــن أن التقريــر . املــشار إليهــايقــدمان حتلــيال للتفــسريات احملتملــة للنــسبة املفرطــة 

، فـإن االرتفـاع املفـرط    األول قد أشار إىل أن جزءا من تلك النسبة يتعلق بأسباب عرقية حمضة     
يف عدد نساء املاوري يف السجون يرجع إىل حـد كـبري إىل عوامـل اخلطـر املعروفـة، مثـل تـدين            
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احلالة االجتماعي واالقتصادي وضعف املؤهالت التعليمية واإليذاء وإدمـان الكحـول وتعـاطي             
ذ يف االعتبـار    وخلص التقرير الثاين إىل ضرورة اتباع هنج شامل يف السياسات يأخـ           . املخدرات

  :ثالثة جوانب خمتلفة للتباينات العرقية
ــة       -   ــات العرقيــ ــاط األقليــ ــرام يف أوســ ــية لإلجــ ــرة واألساســ ــباب املباشــ ــة األســ معاجلــ

  األصلية والشعوب
  تعزيز التفاهم الثقايف والقدرة على االستجابة يف قطاع العدالة  -  
 فئـات معينـة مـن األقليـات         تطوير سبل للتعامـل حتـدد التـأثري الـسليب الـذي تتعـرض لـه                 -  

وتـسعى  العرقية بـسبب حيـاد القـوانني واهلياكـل والعمليـات ومعـايري اختـاذ القـرارات،                  
  .إلزالة ذلك التأثري

وتنعكس نتائج كلتا الدراستني يف العمل احلكـومي الرامـي إىل معاجلـة النـسبة املفرطـة                   
جلــة هــذه املــسائل بــذل جهــود  وتتطلــب معا. حلــاالت أفــراد املــاوري يف نظــام العدالــة اجلنائيــة 

حثيثــة، لــيس فقــط مــن جانــب احلكومــة، ولكــن أيــضا مــن جانــب املنظمــات غــري احلكوميــة     
ــاوري   ــة ومجاعــات امل ــسببة     . واجملتمعــات احمللي ــل التــصدي للعوامــل امل ــال، ميث وعلــى ســبيل املث

ع للجرميـة هنجـا تعتمـده احلكومـة بكاملـها للحـد مــن ارتكـاب اجلـرائم والوقـوع ضـحية هلـا مــ           
وينطـوي هـذا النـهج علـى     . التركيز بشكل خاص على حتسني النتائج بالنـسبة لـشعب املـاوري          

تنــسيق أنــشطة عــدة وكــاالت حكوميــة ملعاجلــة األســباب األساســية لإلجــرام ويعطــي األولويــة 
  .لألنشطة الرامية إىل معاجلة األسباب املرتبطة باملاوري

حيـز النفـاذ    ) اء احملكوم عليهم مـن األهليـة      جتريد السجن (دخل قانون االنتخاب املعدل       -باء 
وُيسِقط القانون احلق يف التـصويت عـن اجملـرمني الـذين        . ٢٠١٠ديسمرب  / كانون األول  ١٦يف  

السجناء الذين يقضون حكمـا بالـسجن   (يقضون حكما بالسجن تقل مدته عن ثالث سنوات  
احلـق يف التـصويت     وحيفـظ   ). تبلغ مدته ثالث سـنوات أو أكثـر غـري مـؤهلني للتـصويت أصـال               

ديــسمرب / كــانون األول١٦للــسجناء علــى ذمــة التحقيــق، والــسجناء الــذين حكــم علــيهم يف   
  . أو قبل ذلك بالسجن ملدة تقل عن ثالث سنوات٢٠١٠

 بـني  مـن  ،)املائـة  يف ٧٠( سـجينة  ١٦٩ كانت ،٢٠١١ نوفمرب/الثاين تشرين ٣٠ ويف  
 بالـسجن  أحكامـا  يقـضني  سـجينة،  ٢٤١ عـددهن  يبلغ الاليت نعليه احملكوم املاوري سجينات

  .القانون يف التغيري هبذا تأثرن وقد سنوات، ثالث عن مدهتا تقل
 مــن  ظــل،٢٠١١ نــوفمرب/الثــاين تــشرين ٢٥ يف جــرت الــيت األخــرية االنتخابــات ويف  

 تــسجيل ذلــك قبــل أو ٢٠١٠ ديــسمرب/األول كــانون ١٦ يف علــيهن احملكــوم الــسجيناتحــق 
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ــة االنتخابــات لــولوحب .للتــصويت أمســائهن  الــسجينات مجيــع ســتكون ،٢٠١٤ عــام يف املقبل
   .للتصويت أمسائهن لتسجيل مؤهالت غري عليهن احملكوم
 الــاليت املاوريــات الفتيــات عــدد يف كــبري حتــسن حــدث ٢٠١٠ و ٢٠٠٥ عــامي بــني  - جيم

 أعلـى  أو التعليمي للتحصيل الوطنية الشهادة من ٢ املستوى على احلصول بعد املدرسة يتركن
 الراميـة  اإلدارة - )Ka Hikitia ( هيكيتيـا  كـا  هنـج  خـالل  مـن ، التربيـة  وزارة وتقـوم  .ذلك من
 الـيت  النـهج  بتحديـد  - ٢٠١٢-٢٠٠٨ للفتـرة  املـاوري  التعلـيم  استراتيجية :النجاح حتقيق إىل

ــستخدمها ــة ت ــادة أفرق ــيت املدرســية القي ــسهم وال ــع يف ت ــستوى رف ــاز م ــاوري بالطــال إجن  نيامل
 ٢ املـستوى  علـى  حـصوهلن  بعـد  مـا  إىل املاوريـات  الفتيات استبقاء ذلك يف مبا عنها، الغواإلب
 الـشباب،  اتضـمان  خطـة  أيـضا  التربيـة  وزارة وتقـود  .التعليمـي  للتحصيل الوطنية الشهادة من
 علــى حــصوهلن بعــد مــا إىل املاوريــات الفتيــات الســتبقاء خصيــصا موجهــة تكــن مل وإن، الــيت

 االنتقـال  عمليـات  حتـسني  إىل هتـدف فإهنـا   ،  التعليمي للتحصيل الوطنية دةالشها من ٢ املستوى
  .الطالب جلميعبالنسبة  العملبني مرحليت التعليم وو العايل ي املدرسالتعليم بني

 املتعلــق بنظــام الرعايــة الــصحية األوليــة ١٦يرجــى الرجــوع إىل اإلجابــة علــى الــسؤال   -دال 
ــة الوصــول إىل مقــدمي اخلــدمات وبأحــدث دراســة استقــصائية ترصــد إمكان  وقــد خلــصت . ي

 إىل أن نساء املاوري يتمـتعن بـنفس         ١٥الدراسة االستقصائية املشار إليها يف الرد على السؤال         
حظوظ غريهن من النساء من حيث احتمـال أن يكـون لـديهن مقـدم للرعايـة الـصحية األوليـة                     

 يف املائـة    ٩٤,٧ساء املـاوري و      يف املائـة لنـ     ٩٤,٨(يذهنب إليـه عنـد بدايـة شـعورهن بالتوعـك            
  ).للنساء األخريات

ورغم أن الدراسة قد خلصت إىل تلك النتيجـة، فثمـة اخـتالف يف اإلبـالغ عـن عـدم                      
وبلغــت احتمــاالت أن تفيــد نــساء املــاوري بعــدم   . تلبيــة احلاجــة إىل خــدمات املمــارس العــام  

 االحتمـــاالت حاجتـــهن إىل خـــدمات املمـــارس العـــام مـــا يقـــرب مـــن مـــرتني ونـــصف   تلبيـــة
 يف املائة لنـساء املـاوري       ١٤,٣(لدى غريهن من النساء يف األشهر االثين عشر السابقة           املوازية

وكانت التكلفة السبب الرئيسي الذي قدمتـه نـساء املـاوري    ).  يف املائة للنساء األخريات  ٦,٧و  
ام وســائل وكــان احتمــال أن يــشكل انعــد. لعــدم زيــارة املمــارس العــام عنــدما حيــتجن إىل ذلــك 

احلصول على الرعاية الصحية اليت يقدمها املمارسون العـامون         من  عائقا أمام نساء املاوري      النقل
  ). يف املائة٢,٢(أكرب بكثري من االحتمال املوازي لدى النساء األخريات )  يف املائة١١,٤(

ــة حــصول النــاس علــى         وتقــدم احلكومــة متــويال إضــافيا كــبريا مــن أجــل حتــسني إمكاني
 التمويـل املخـصص خلـدمات حتـسني إمكانيـة احلـصول             ويتـاح . مات الرعاية الـصحية األوليـة     خد
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على الرعايـة جلميـع املنظمـات املعنيـة بالرعايـة الـصحية األوليـة، مـن أجـل احلـد مـن أوجـه عـدم                  
  .املساواة بني الفئات السكانية اليت يعرف أن حالتها الصحية هي األسوأ، مبن فيهم املاوري

هنجـــا حكوميـــا يهـــدف إىل متكـــني أســـر ) Whānau Ora( وهانـــاو أروا ويــشكل هنـــج   
وهـو خيتلـف عـن النـهج        . األسر املمتدة من وضـع خطـط ملعاجلـة املـسائل الـيت تواجههـا              /املاوري

 الـردود مـن     ىوتـستق . األخرى يف أنه يعمل مع األسرة املمتدة بدال من األفراد أو األسر املعيشية            
. ا تريد تغيريه يف حياهتـا أو الكيفيـة الـيت تريـد إجـراء التغـيري هبـا                  األسر املمتدة، سواء من حيث م     

وكثريا ما تكون نساء املاوري قائدات يف إدارة شؤون اجلهـات املاوريـة الـيت تقـدم اخلـدمات يف                    
وسيحسن ذلك النهج من إمكانيـة وصـول نـساء املـاوري إىل طائفـة مـن                 . إطار هنج وهاناو أورا   

  .ية الصحيةاخلدمات، مبا يف ذلك الرعا
ــسماة       ــة امل ــادرة احلكومي ــئ املب ــسب  ’وهتي ــضل، واألســرع، واألن ــضل  ‘ األف خــدمات أف
  .من خالل اخلدمات األولية اجملتمعية واخلدمات الثانوية اليت تقدمها املستشفياتللمرضى 
وميكن هلذه املبادرة أن حتسن إمكانيـة حـصول نـساء املـاوري الريفيـات علـى اخلـدمات                     

فعلـى سـبيل   : التغلـب علـى العوائـق الـيت يتـسبب هبـا البعـد ونـدرة اخلـدمات              الصحية مـن خـالل      
ويف بعض املناطق   . املثال، تستخدم خطط الرعاية لسكان الريف الذين يعانون من أمراض مزمنة          

الريفية، مبا يف ذلـك أوبـوتيكي الـيت تقـع يف منطقـة نائيـة مـن الـساحل الـشرقي جلزيـرة نيوزيلنـدا              
 للريفيات الاليت يعانني مـن أمـراض مزمنـة وأسـرهن ممرضـة مـسجلة تـضع               الشمالية، تقدم الدعم  

وجيــري أيــضا اســتخدام التكنولوجيــا مــن أجــل حتــسني  . خطــة رعايــة فرديــة لتلبيــة االحتياجــات 
  .ملرأة الريفية على اخلدمات الصحيةاإمكانية حصول 

  
  الزواج والعالقات األسرية    
  ٢٠سؤال الفقرة     

ة، جيري االحتفال بعدد مـن الزجيـات الدينيـة غـري املـسيحية يف               وفقا للمعلومات الوارد    
ل الـزواج الـذي ينتمـي طرفـاه إىل ديانـات غـري       ينيوزيلندا دون أن يتم تسجيلها نظرا ألن تسج   

وإضـافة إىل ذلـك، فتعـدد       . الديانة املسيحية ليس إلزاميـا، وبالتـايل فـإن القـانون ال حيمـي املـرأة               
يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة   .  نيوزيلنــداالزوجــات لــيس جرميــة جنائيــة يف 

الستعراض التشريعات ذات الصلة، بغية جعل تسجيل مجيـع الزجيـات إلزاميـا، وكـذلك حظـر                 
  .تعدد الزوجات
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  اإلجابة    
ذلك أنه ال يستطيع سـوى املـوظفني املـأذون هلـم توثيـق              . هذه املعلومات غري صحيحة     

  .إجراءات الزواج
ــ   ــزواج مبوجــب   ويف نيوزيلن ــق ال ــانون دا، جيــب توثي ــام  ق ــزواج لع ــد  ١٩٥٥ال ــى ي  عل

معتمــد، وأن يــسجل هــذا الــزواج مبوجــب قــانون تــسجيل  الــزواج موظــف خمــتص بــإجراءات 
وُيجــرِّم القــانون انتحــال شخــصية  . ١٩٩٥الــوالدات والوفيــات والزجيــات، والعالقــات لعــام  

ــزواج مبــ      ــق ال ــزواج، أو توثي ــإجراءات ال ــانون  املوظــف املخــتص ب ــذا الق . ا خيــالف ألحكــام ه
  . القصوى هلذه اجلرائم هي السجن ملدة تصل إىل مخس سنواتالعقوبةو

بإقامـة عالقـة مماثلـة       طرفـا يف زواج أو اقتـران مـدين           يكـون ويعترب جرمـا قيـام شـخص          
وهذا اجلرم هو الـزواج مـن شخـصني علـى النحـو              .شكال مع شخص ثالث   األ شكل من    بأي

وكــل شــخص  .١٩٦١ مــن قــانون اجلــرائم النيوزيلنــدي لعــام ٢٠٥اب املنــصوص عليــه يف البــ
وينـدرج   . سبع سـنوات  إىل من شخصني يكون عرضة للسجن ملدة تصل         الزواجيرتكب جرم   

 ٢٠٥ مـن شخـصني علـى النحـو احملـدد يف املـادة               الـزواج تعدد األزواج والزوجات يف تعريـف       
  .من قانون اجلرائم

  
  ٢١الفقرة سؤال     

لومــات عــن التــدابري املتخــذة للتــصدي ملمارســة الــزواج بــاإلكراه        يرجــى تقــدمي مع   
مايــة الفتيــات والنــساء الــاليت يتعرضــن هلــذه  حل و،ملهــاجرينا جمتمعــات داخــلوالــزواج املبكــر 

   .التغيريات يف التشريعاتمعلومات عن املمارسات، مبا يف ذلك 
  

  اإلجابة    
ادرا مــا يــصل إىل علــم الــشرطة أو غــري قــانوين يف نيوزيلنــدا، ونــأمــر الــزواج بــاإلكراه   

طائفـة مــن  علــى  ١٩٦١قـانون اجلــرائم لعـام   مل تويــش .البلـد وكـاالت اخلدمـة االجتماعيــة يف   
 دون للـزواج  املـرأة  وتقـدمي  الـزواج،  بغـرض االختطـاف  منـها  بالزواج بـاإلكراه،   تتصل  اجلرائم  
   . سنة١٤ السجن وتصل عقوبة هذه اجلرائم إىل .موافقتها
 أو  ١٦ مـن سـن   وال ميكـن للـشباب       . سـنة  ١٦ للزواج يف نيوزيلندا هـو       والسن األدىن   

يقـل  شـاب   نـسي مـع     اجلتـصال   اال وينـدرج  . سنة أن يتزوجوا إال مبوافقة اآلبـاء أو احملكمـة          ١٧
وقـد وافقـت حكومـة       .عـشر سـنوات     إىل الـسجن   تـه عقوبوتـصل    . ضـمن   عاما ١٦عمره عن   

ــصلة ل     تحديــد مــا إذا كــان إجــراء املزيــد مــن      نيوزيلنــدا علــى اســتعراض التــشريعات ذات ال
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التغيريات التشريعية سيزيد من احلمايـة الـيت تـوفر للفتيـات املعرضـات خلطـر الـزواج بـاإلكراه،                    
  . التغيرياتهبا السري يف هذهوإذا كان األمر كذلك، الكيفية اليت ميكن 

 مهة يفساوهناك عدد من املبـادرات القائمـة ملـساعدة املهـاجرين والالجـئني اجلـدد واملـ              
وعلـى وجـه اخلـصوص، يـنظم مكتـب           .ضمان أن يندجموا بشكل جيد يف اجملتمـع النيوزيلنـدي         

 مـع اجلماعـات    التحـاور الشؤون العرقية منتديات تعـىن بإمكانيـة اللجـوء إىل القـضاء مـن أجـل                 
 معلومـات بـشأن احلـصول علـى          أيـضا  وتـوفر وزارة العـدل     .لقانون النيوزيلنـدي  ا بشأنالعرقية  
 من خالل طائفـة مـن املنظمـات وبلغـات     ١٩٩٥اليت يوفرها قانون العنف العائلي لعام     احلماية  
 العرقيـة  اجلماعـات وتعمل الشرطة النيوزيلندية باستمرار من أجل حتـسني التعامـل مـع              .متعددة

وتقــوم بــذلك حاليــا مــن خــالل مــوظفي اتــصال متخصــصني بالــشؤون العرقيــة وشــرطيني مــن  
  .اجملتمعات احمللية

ى مبادرات أخرى إىل بعـض املخـاطر املرتبطـة بـالزواج بـاإلكراه، مثـل العنـف               وتتصد  
وتقــوم فرقــة العمــل املعنيــة مبكافحــة العنــف داخــل األســرة بقيــادة مــشاريع حكوميــة    .العــائلي

رئيسية ترمي إىل احلد من العنف األسري يف نيوزيلنـدا، مبـا يف ذلـك املبـادرات الـيت تـستهدف                     
جهــات تقــدمي ومتــول وزارة التنميــة االجتماعيــة أيــضا عــددا مــن   . مباشــرة العرقيــةاجلماعــات

 ووهـ ( منظمة ملجأ النساء وجملـس مجاعـة شـاكيت       ومنهااخلدمات لدعم الالجئني واملهاجرين،     
  ).منظمة تقدم دعما واسع النطاق لنساء اجلماعات العرقية

شر كتيـب  ، قام أيضا مكتب الشؤون العرقية ووزارة شـؤون املـرأة بنـ          ٢٠١٠ويف عام     
يتـضمنان  ومهـا   العرقيـة اللـوايت يتعرضـن لالعتـداء،         اجلماعـات    لنـساء     املقدمـة  ودليل للخدمات 

ــساعدة و    ــب امل ــن طل ــات ع ــن معلوم ــواننيع ــشريعات ذات    .الق ــتعراض الت وباإلضــافة إىل اس
 العرقيـة،   اجلماعاتالصلة، ستواصل الوكاالت احلكومية التركيز على حتديد وتلبية احتياجات          

  .اجلماعات تلك  أوساط الضعيفة يفوالفئات
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	يبين كل من تقرير نيوزيلندا لعام 2010 عن اتفاقية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والردود الواردة أدناه المجموعة الواسعة من الأعمال التي يجري الاضطلاع بها لمواصلة الحد من التمييز ضد المرأة في نيوزيلندا. وفي بعض المجالات، طرأ تغير إيجابي تجلى مؤخراً في تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين والتحسن الكبير في عدد فتيات الماوري اللاتي يغادرن المدرسة بعد نيلهن الشهادة الوطنية للمرحلة الثانية أو لمراحل أعلى من التحصيل العلمي.
	لمحة عامة
	سؤال الفقرة 2

	ألف - يُرجى توضيح ما إذا كانت البيانات الإحصائية المصنفة حسب نوع الجنس والعرق فيما يتصل بالمجالات والأحكام الرئيسية للاتفاقية سترد في التقرير المعنون ”مؤشرات التغيير: تتبع تقدم المرأة النيوزيلندية“. وإذا لم يكن الأمر كذلك، يُرجى تحديد كيف سيتم التغلب على هذا القصور في تقديم بيانات كافية.
	باء - يُرجى أيضا تقديم معلومات إحصائية ومعلومات أُخرى بشأن النتائج الملموسة التي تحققت في القضاء على التمييز ضد المرأة.
	الإجابة

	ألف - ستواصل وزارة شؤون المرأة إصدار التقرير المعنون مؤشرات للتغيير: تتبع تقدم المرأة النيوزيلندية، الذي يتضمن بيانات مصنفة حسب نوع الجنس والعرق.
	باء - من الأمور المشجعة أن الفجوة القائمة بين أجور الجنسين بدأت تتضاءل منذ تقرير نيوزيلندا لعام 2010 المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك من المعدل 12 في المائة تقريباً للعقد السابق إلى المعدل 9.6 في المائة. (انظر الإجابة المتعلقة بالفقرة 11).
	وطرأ تحسن كبير على عدد فتيات الماوري اللاتي يغادرن المدرسة بعد حصولهن على الشهادة الوطنية للمرحلة الثانية أو مراحل أعلى من التحصيل العلمي. (انظر الإجابة المتعلقة بالفقرة 18).
	وقد أحرز بعض التقدم في العمل نحو زيادة مشاركة المرأة في الأدوار القيادية داخل المؤسسات. (انظر الإجابة المتعلقة بالفقرة 12).
	الإطار التشريعي والمؤسسي
	سؤال الفقرة 3

	وفقا للفقرة 205 من الوثيقة الأساسية (HRI/CORE/NZL/2010)، لكي يستطيع الفرد إقامة دعوى بشأن حقوق تحميها الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، يلزم أن تكون تلك الحقوق مدرجة في القانون التشريعي المحلي.
	ألف - يرجى توضيح ما إذا كان قد تم سن قانون تشريعي محدد، أو تشريعات أخرى ذات صلة، لتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل على الصعيد المحلي.
	باء - يرجى في هذا السياق تقديم معلومات عن الدعاوى التي تم فيها الاحتجاج بأحكام الاتفاقية أو الإشارة إليها في المحاكم الوطنية، وكذلك عن نتائج هذه الدعاوى.
	جيم - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن الإجراءات المتخذة لكفالة معرفة النساء بأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية هو وسيلة للانتصاف وأنَّ بإمكانهن المطالبة بحقوقهن في إطار هذا الإجراء.
	الإجابة

	ألف - أصبحت الاتفاقية نافذة بصفة أساسية من خلال شرعة حقوق نيوزيلندا لعام 1990 وقانون حقوق الإنسان لعام 1993. وينص هذان القانونان على حقوق عامة وقابلة للإنفاذ لمنع التمييز في القطاعين العام والخاص على حد سواء. وتؤكد المادة 19 (1) من شرعة الحقوق أن لكل فرد الحق في عدم التعرض للتمييز بناءً على أسس التمييز الواردة في قانون حقوق الإنسان.
	وقانون حقوق الإنسان يحمي الأفراد من التمييز على أسس من ضمنها الجنس (المادة 21 (أ))، وهو ما يشمل الحمل والرضاعة الطبيعية، والوضع الأسري (المادة 21 (ل))، وهو ما يشمل المسؤولية عن الأطفال. كما ينص هذان القانونان على أحكام تأذن باتخاذ ما يلزم من إجراءات خاصة لتحقيق المساواة. ويرد أيضاً المزيد من الضمانات التي تحمي من التمييز في تشريعات من ضمنها تلك الناظمة للعمل ولاستئجار المساكن. ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات عن شرعة الحقوق وقانون حقوق الإنسان في الفقرات من 176 إلى 180 من وثيقة نيوزيلندا الأساسية الموحدة.
	وبالإضافة إلى وضع تشريعات مناهضة للتمييز، والقيام، بصفة أعم، بتوفير الحقوق المدنية وغيرها من الحقوق القانونية على قدم المساواة، فإن نيوزيلندا تُفعِّل جوانب محددة من الاتفاقية عبر مجموعة من التشريعات المتخصصة، وذلك مثلاً باتباع سبل منها منح إجازة والدية وحماية العمل والسلامة من العنف. 
	ونيوزيلندا هي بلد ذو قضاء مزدوج لا تصبح فيه الاتفاقات الدولية جزء من قانونه بصورة تلقائية بمجرد عملية التصديق أو الانضمام أو القبول. وممارسة نيوزيلندا المستقرة هي عدم التصديق على الاتفاقيات الدولية إلا عندما تنفذ أحكام هذه الاتفاقيات بالفعل بموجب قانون نيوزيلندا وممارساتها. ولهذا، تقوم الحكومة، قبل أن تصبح طرفاً في أي صك دولي من صكوك حقوق الإنسان، باستعراض قوانين نيوزيلندا المحلية لتعرف مدى ضرورة إدخال أي تشريع إضافي أو تعديلات أخرى على التشريعات القائمة حالياً لضمان التنفيذ التام والفعال للاتفاق في نيوزيلندا، أو ما إذا كانت التحفظات ضرورية.
	وبناء على ذلك، فإنه عندما صدقت نيوزيلندا على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 10 كانون الثاني/يناير 1985، تواءمت قوانين نيوزيلندا وممارساتها مع أحكام الاتفاقية ما عدا الجوانب التي أبدت فيها تحفظات. والجدول أدناه يقدم معلومات مفصلة عن التحفظات التي أبديت أثناء التصديق على الاتفاقية وتاريخها والآلية التي سحبت بموجبها:
	التحفظات
	تاريخ الانسحاب
	من جانب
	باء - طبقت الاتفاقية أساسا، ضمن نظام نيوزيلندا القانوني المزدوج، من خلال التشريعات المحددة أعلاه، لتقل بذلك ضرورة رجوع القضاء مباشرة إلى أحكام الاتفاقية. ومع ذلك، فإن محاكم نيوزيلندا تحتكم إلى الاتفاقية وصكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان، ويحدث ذلك في معظم الأحيان في قضايا تتعلق بمسائل صعبة أو جديدة. وتتضمن القائمة الواردة أدناه أمثلة عن قضايا رُفعت في السنوات الأخيرة واحتُكم فيها إلى الاتفاقية:
	- في قضية يه ضد وزارة الهجرة [2010] 1 NZLR 104 (المحكمة العليا)، احتُكم إلى المادة 5 أثناء المرافعة بشأن مدى التزام سلطات الهجرة بالنظر في سياق الطعن في قرارات الهجرة في مصالح الأطفال المتضررين. وأقرت المحكمة واجب اتخاذ خطوات محددة للتعامل مع هذه المصالح على أنها اعتبارات رئيسية
	- في قضية بولوك ضد وزارة السجون (2008) 5 NZELR 379 (محكمة استعراض حقوق الإنسان)، احتكم إلى الاتفاقية في ادعاء ناجح جزئيا خاص بالتمييز على أساس الجنس في العمل. وجاء ذلك الادعاء إثر حادثة طُلب فيها إلى المدعية التخلي عن الصف الأمامي أثناء احتفال تقليدي ماوري مألوف، وفقا لما تتطلبه المراسم المتبعة. ووجدت المحكمة أن هذا الطلب ينتهك الحق في عدم التمييز بموجب قانون حقوق الإنسان لعام 1993
	- في استئناف للاَّجئين رقم 13 [2007] NZRSAA 75829 (هيئة الاستئناف المعنية بمركز اللاجئين) احتُكم إلى الاتفاقية للمساعدة في تفسير ادعاء باضطهاد على أسس جنسانية في تحديد مركز اللاجئين، وقد احتُكم في هذه القضية المحددة، إلى المادة 16 لتأييد استنتاج بحدوث اضطهاد على أساس تهديد بالتعقيم القسري. وأشارت الهيئة أيضا إلى ملاحظات اللجنة: للاطلاع على مثال أخير عن الرجوع إلى التوصية العامة 21، انظر استئناف اللاجئ رقم NZRSAA 116 76530 [2010]، لتأييد استنتاج بشأن وجود اضطهاد ناشئ عن احتمال تعرض المدعية لتعدد الزوجات
	- في قضية لويس ضد شركة مصائد أسماك تاليس المحدودة [2005] NZHRRT 19 (محكمة استعراض حقوق الإنسان)؛ وهي قضية رفضت بعض جوانبها بناء على استنتاجات تستند إلى وقائع قضية شركة مصائد أسماك تاليس المحدودة ضد لويس ((2007) 8 HRNZ 413 (HC، احتُكم إلى الاتفاقية ضمن الإطار الواسع لادعاء يتعلق بتمييز منهجي في مكان العمل ناشئ عن اختلاف المعاملة لمهن اُدعي بأنها متكافئة إلى حد بعيد. وبناء على ما أُجري من فحوص آنذاك، تم تأييد الادعاء جزئيا بناء على وقائعه.
	- في قضية لويس ضد غرين [2004] 2 ERNZ 55 (محكمة العمل)، احتُكم إلى الالتزامات المقررة بموجب المادة 11 من الاتفاقية باعتبارها تشكل الأساس لقانون إجازة الأبوين وحماية العمل لعام 1987، الذي احتج به في ادعاء بالطرد غير القانوني أثناء الحمل. واعتبرت المحكمة الطرد غير قانوني ولم تتبع فيه إجراءات منصفة
	- وفي قضية مدير دعاوى حقوق الإنسان أمام المحكمة ضد كروب (المحكمة العليا، أوكلاند SW03-AP7 12 أيار/مايو 2004)، نُوقشت مسألة التسليم بأن عدم التمييز ضروري لصون كرامة الإنسان بموجب الاتفاقية، ذلك لأنه جزءاً من نظر المحكمة في حجم التعويض الذي سيُمنح في حالات التحرش الجنسي بموجب قانون حقوق الإنسان. ورفضت المحكمة زيادة منحة التعويض التي تبلغ 000.00 3 دولار نيوزيلندي والتي أقرتها محكمة استعراض حقوق الإنسان في هذه القضية المحددة، ولكنها دعت أيضاً محكمة الاستعراض إلى مواصلة وضع مبادئ قابلة للتطبيق في أية قضية مستقبلية ملائمة.
	جيم - عندما صدقت نيوزيلندا على البروتوكول الاختياري للاتفاقية في أيلول/سبتمبر 2000، قام بتعميم ذلك على نطاق واسع كل من: رئيس مجلس الوزراء ووزراء شؤون المرأة والشؤون الخارجية والتجارة؛ وذلك بالإشارة إليه في النشرات الإعلامية والخطابات الوزارية والمواقع الإلكترونية للوكالات الحكومية المعنية. وإضافةً إلى ذلك، تنشر نيوزيلندا كل المعاهدات التي هي طرف فيها في مجموعة معاهدات نيوزيلندا. وتعرض مجموعة معاهدات نيوزيلندا على مجلس النواب كورقة برلمانية.
	وتعرِّف أيضاً المنظمات غير الحكومية عامة الناس بتصديق نيوزيلندا من خلال إشارات ترد في النشرات الإخبارية والمواد الإعلامية الأخرى. ويحدث على الأرجح التعريف المتواصل من خلال إدراج معلومات عن البروتوكول الاختياري في تقارير نيوزيلندا المقدمة إلى اللجنة. وتخضع هذه التقارير للمشاورة العامة وإبداء الرأي وتصدر في الشكل الورقي والإلكتروني وتوزع على نطاق واسع.
	وأطلقت وزارة العدل موقعاً إلكترونياً شاملاً عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك في كانون الأول/ديسمبر 2010. كما يقدم هذا الموقع الإلكتروني معلومات عن إجراءات الشكاوى الفردية المنصوص عليها بموجب الصكوك الأساسية لحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري.
	الجهاز الوطني للنهوض بالمرأة
	سؤال الفقرة 4

	يُرجى تقديم معلومات محددة عن الاجراءات المتخذة لوضع استراتيجية فعالة تهدف إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الخطط والمؤسسات الوطنية، على نحو ما طالبت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NZL/CO/6، الفقرة 15).
	الإجابة

	يُعتبر تطور المرأة والنهوض بها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية يؤخذ بها على مستوى جميع الدوائر الحكومية لتحسين النتائج الاجتماعية والاقتصادية التي تعود على جميع النيوزيلنديين.
	ويشمل النهج الذي تعتمده نيوزيلندا لتعميم مراعاة المنظورات الجنسانية العناصر التالية:
	- وضع تشريعات رفيعة المستوى في مجال حقوق الإنسان ومكافحة التمييز
	- توفير مجموعة من التشريعات المحلية التي تحمي حقوق المرأة، بما في ذلك قانون العنف العائلي لعام 1995، وقانون الإجازة الوالدية وحماية العمل (قانون الإجازة الوالدية المدفوعة الأجر) لعام 2002، وقانون علاقات العمل لعام 2000
	- تحديد الحكومة بشكل واضح وعلني في أهداف تتعلق بالمرأة، على النحو المبين مثلاً في إعلان النوايا الذي تصدره وزارة شؤون المرأة سنوياً
	- إدماج المنظورات الجنسانية فيما يوضع من سياسات
	- إصدار هيئة نيوزيلندا للإحصاءات والدوائر الحكومية بانتظام للبيانات المصنفة حسب نوع الجنس
	- رصد المؤشرات السكانية التي يمكن تصنيفها حسب نوع الجنس، والرصد الخاص لوضع المرأة من جانب وزارة شؤون المرأة ولجنة حقوق الإنسان
	سؤال الفقرة 5

	يُرجى تقديم معلومات عن عملية وضع خطة عمل جديدة للمرأة. وهل أُخذت في الاعتبار لدى وضع خطة العمل النتائج التي وردت في آخر تقرير عن ”مؤشرات التغيير“ (2009) ونتائج 52 اجتماعاً إقليمياً عُقدت بشأن الأهداف والأولويات في ما يتعلق بقضايا المرأة أم لا؟ وما هي القيمة المُضافة التي يمكن لوثيقة المناقشة المتعلقة بحقوق الإنسان والمرأة التي أعدتها لجنة حقوق الإنسان في آذار/مارس 2010، والمذكورة في التذييل ألف من التقرير، أن تُضيفها إلى عملية وضع خطة عمل جديدة للمرأة؟
	الإجابة

	لا يجري وضع خطة عمل جديدة للمرأة.
	وكما أشير في تقرير نيوزيلندا المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام 2010، فقد انتهت خطة العمل من أجل المرأة في نيوزيلندا التي استمرت خمس سنوات في عام 2009. ومتابعة لذلك، جرى تحديد مجموعة جديدة من الأولويات الحكومية الرفيعة المستوى. وهذه الأولويات هي التالية:
	- زيادة استقلال المرأة اقتصادياً
	- زيادة عدد النساء في المواقع القيادية
	- تعزيز السلامة من العنف.
	وتتسق هذه الأولويات مع مجالات الاهتمام الرئيسية التي أبرزتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا. وترصد وزارة شؤون المرأة التقدم المحرز باستخدام عدد من المؤشرات، بما في ذلك الفجوة في الأجور بين الجنسين والاعتداءات الإجرامية. وتستعرض وزارة شؤون المرأة حالياً مؤشراتها وسوف تتيحها على موقعها الشبكي في عام 2012.
	الصور النمطية والممارسات الضارة
	سؤال الفقرة 6

	وفقا للمعلومات التي تلقتها اللجنة، يتم تعزيز الصور النمطية الجنسانية عن طريق وسائط الإعلام. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لرصد التوصيات المقدمة إلى هيئة معايير الإعلان المُتعلقة بحملات التسويق المتسمة بالتمييز ضد المرأة.
	الإجابة

	تعمل هيئة معايير الإعلان كهيئة للتنظيم الذاتي لصناعة الإعلان في نيوزيلندا.
	وتشمل مدونة هيئة معايير الإعلان للعاملين في مجال الإعلان مبادئ رئيسية من قبيل ما يلي:
	- اشتراط عدم تصوير الإعلانات للأشخاص بصورة من المحتمل أن تسبب الإساءة على أساس نوع جنسهم، وعدم استخدامها، في تصوير دور فئات من الأشخاص وطباعهم وسلوكهم، لصور نمطية من شأنها، مع مراعاة المعايير المجتمعية السائدة عموما، أن تسبب الإساءة ... أو الإيذاء أو الازدراء بشكل جسيم
	- لا ينبغي أن تستخدم الإعلانات الجاذبية الجنسية بأسلوب استغلالي أو مهين.
	وترصد هيئة معايير الإعلان وسائط الإعلام غير الإذاعية منذ أوائل السبعينيات. وترصد وزارة الثقافة والتراث هيئة معايير الإعلان. وكجزء من ترتيب الرصد هذا، تُطلِع هيئة معايير الإعلان ومجلسها المعني بالشكاوى وزارة الثقافة والتراث على أي قضايا هامة قد تنشأ، لا سيما في ما يتعلق باستعراض مدونات الممارسة القائمة أو باستحداث مدونات جديدة. ولا يشمل دور الرصد تقييم جودة عملية اتخاذ القرارات التي تضطلع بها هيئة معايير الإعلان في ما يتعلق بالشكاوى التي تنظر فيها.
	العنف ضد المرأة
	سؤال الفقرة 7

	ألف - يُرجى توضيح وشرح نوع الاختلافات القائمة بين الجماعات، والتي يُشير إليها التقرير في الفقرة 160، والتي تمنع الدولة الطرف من الحصول على صورة دقيقة عن مدى انتشار العنف ضد المرأة في أراضيها. 
	باء - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الاختلافات من أجل التصدي الفعال لمسألة العنف ضد المرأة. 
	جيم - وفقا للفقرة 162 من التقرير، زادت المعدلات المسجلة لحالات العنف العائلي من 756 29 حالة في عام 2005 إلى 628 44 حالة في عام 2008. ويُرجى تقديم معلومات مُحدثة وبيان عدد التحقيقات التي أُجريت مع مرتكبي الحالات المبلغ عنها وعدد الحالات التي تمت فيها إدانتهم والعقوبات التي صدرت بحقهم.
	الإجابة

	ألف - هناك مجموعة من العوامل التي تحول دون حصول الحكومة على صورة دقيقة عن مدى العنف الذي يمارس ضد المرأة في مختلف الفئات السكانية، بما في ذلك ما يلي: 
	- الدراسات الاستقصائية السكانية هي الوسيلة الرئيسية للحصول على بيانات إحصائية بشأن مدى انتشار العنف. والأساليب المتبعة في هذه الدراسات الاستقصائية لا تلائم جميع فئات النساء، بسبب الحواجز التي تحول دون التواصل والحواجز اللغوية المطروحة أمام المهاجرات والقاصرات ذهنياً على سبيل المثال
	- للعنف ضد المرأة أبعاد إثنية واجتماعية - ثقافية، بما في ذلك أشكال العنف على غرار جرائم القتل المتعلقة بالمهر والزيجات القسرية، التي هي ليست شائعة في نيوزيلندا. ولا تتناول الدراسات الاستقصائية أو العمليات الأخرى المتعلقة بجمع البيانات هذه الأشكال من العنف بالضرورة
	- يواجه الباحثون صعوبة في انتزاع ثقة النساء من مختلف الجماعات الإثنية والاتصال بهن
	- التنوع في طريقة تصور العنف وفهمه وإدماجه في نظرة المرأة للعالم. فبعض المهاجرات واللاجئات يأتين من بلدان لا تعترف فيها القوانين أو الثقافة السائدة بحق المرأة في التحكم بجسدها، ولذلك فهن لا يعتبرن بأن العنف القائم على نوع الجنس يعد جريمة
	- لا ترغب المرأة في مصارحة الباحثين بما تتعرض له من عنف نظراً إلى وصمة العار التي تلاحقها على الصعيد الشخصي، والخوف من التعرض للانتقام أو الإقصاء على مستوى الأسرة أو المجتمع
	باء - تضطلع حالياً فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف داخل الأسرة، وهي شراكة بين منظمات حكومية وغير حكومية، ببحث مسألة العنف العائلي في مجتمعات شعب الماوري ومنطقة المحيط الهادئ وفي أوساط الطوائف العرقية والنساء المعوقات، وتتولى إعداد قاعدة معارف جماعية لمعالجة المسألة.
	وبالإضافة إلى ذلك، تستند الدراسة المتعلقة بالأسر في جزر المحيط الهادئ، وهي دراسة طولية للأتراب بدأت في عام 2000، إلى المنظورات المتنوعة إثنياً وثقافياً. وترصد البحوث الميدانية التي يجريها كل من القائمين بالمقابلات من منطقة المحيط الهادئ والمجلس الاستشاري لشعوب منطقة المحيط الهادئ التوجه العام للدراسة بهدف تعظيم فوائدها على مجتمعات منطقة المحيط الهادئ.
	جيم - على الرغم من زيادة عدد حالات العنف العائلي المبلغ عنها إلى جهاز الشرطة وزيادة اهتمام الشرطة بتلك الحالات، فقد تراجع حجم الجرائم المتعلقة بالعنف العائلي التي سجلها جهاز الشرطة في نيوزيلندا تراجعاً طفيفاً، من 104 54 من الحالات في الفترة 2009/2010 إلى 408 52 من الحالات في الفترة 2010/2011. ولم يتضح سبب هذا التراجع في الجرائم المسجلة.
	وتبين الدراسة الاستقصائية للجريمة والسلامة في نيوزيلندا أن نحو ربع الجرائم المتعلقة بعنف العشير يبلغ إلى الشرطة.
	وتهتم الشرطة بجميع حالات العنف العائلي المبلغ عنها وتحقق فيها. وتحدد المسؤولية الجنائية لدى الانتهاء من هذه العملية.
	وتنشر هيئة نيوزيلندا للإحصاءات عدد الإدانات بجرائم العنف سنوياً، إلا أنه ليس من الممكن إقامة صلة بين هذه الإدانات وجرائم العنف العائلي المبلغ عنها إلى الشرطة. فعلى سبيل المثال، يمكن الإبلاغ عن الجريمة في عام ما، ولكن لا يُحاكم مرتكبها في ذلك العام نفسه.
	وسوف يستلزم ذلك تحولاً أساسياً في طريق جمع البيانات واستخدامها. ويطرح تبادل البيانات أيضاً مسائل ذات صلة بالتشريعات المتعلقة بحرمة الحياة الشخصية. 
	وقد أُجري عدد من التغييرات التشريعية لتعزيز استجابة وكالات العدالة الجنائية لضحايا العنف العائلي. ولا يمكن إجراء تقييم بعد لآثار هذه التغييرات.
	سؤال الفقرة 8

	تذكر الفقرة 176 من التقرير أنَّ فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بمكافحة العنف الجنسي نشرت تقريراً في تشرين الأول/أكتوبر 2009 قُدمت فيه 71 توصية إلى الحكومة.
	ألف - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
	باء - يُرجى أيضاً تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات التي اتخذت لتحسين سلامة من وقعن ضحايا للعنف الجنسي ومن نجون منه، وتحقيق رفاههن على المدى الطويل، على النحو المذكور في الفقرة 178 من التقرير، وبيان ما إذا كان سيجري اتخاذ خطوات مماثلة لحماية الفتيات اللائي يقعن ضحايا للعنف الجنسي.
	الإجابة

	ألف - استجابة للتقرير الذي أعدته فرقة العمل للإجراءات المتعلقة بالعنف الجنسي، أجرت وزارة التنمية الاجتماعية جردا لما تنفقه الحكومة على الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي. وقد تم من خلال ذلك الوقوف على عدد من المسائل الاستراتيجية، من بينها أن ترتيبات التمويل بين القطاعات غير متكاملة جيداً. ومنذ ذلك الحين، أنشأت وزارة التنمية الاجتماعية فريق استجابة مجتمعية معنياً بالخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي، يشمل أفراد المجتمع الذين يتمتعون بالدراية والخبرة في ما يتعلق بقطاع العنف الجنسي. وسيوفر الفريق مشورة الخبراء والمشورة العملية بشأن السبل الكفيلة بتحسين كفاءة الخدمات المتعلقة بالعنف الجنسي وجودتها، كما سيكفل لمستعملي الخدمات خدمة عالية الجودة يسهل الحصول عليها.
	باء - وضعت وحدة المطالبات الحساسة التابعة لمؤسسة التعويضات عن الحوادث إجراءات تسمى ”المسار السريري للمطالبات الحساسة“ من أجل تقييم وإدارة المطالبات المتعلقة بالإصابات البدنية و/أو العقلية الناجمة عن الانتهاك الجنسي أو الاعتداء الجنسي. وخضع ذلك المسار للاستعراض في عام 2009، حين رأت المجموعات القطاعية أنه يسبب صدمة للناجيات ويشكل حاجزاً أمام تقديم الدعم. وتعمل مؤسسة التعويضات عن الحوادث حالياً مع ممثلي القطاعات لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الاستعراض وكفالة ملاءمة المسار لضحايا العنف الجنسي والناجيات منه. ويشمل ذلك وضع مسار يكون ملائماً من الناحية الثقافية لشعب الماوري. وستطبق هذه التغييرات على الفتيات والنساء.
	وترسى المبادئ التوجيهية لشرطة نيوزيلندا المتعلقة بالسياسات والتحقيقات في مجال حماية الطفل عملية لإدارة حالات العنف الجنسي تشمل الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 17 عاماً أو دون ذلك. وتضمن هذه المبادئ التوجيهية أن يعمل المحققون مع الأطفال الضحايا ويحيلونهم إلى الوكالات التي يمكن أن توفر لهم ما قد يحتاجونه من الدعم والعلاج في المدى القصير والطويل.
	الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء
	سؤال الفقرة 9

	وفقاً للمعلومات الواردة، يجري استغلال الفتيات المهاجرات لغرض البغاء. 
	ألف - يُرجى بيان ما إذا كان بالإمكان اعتبار هذه الحالات، بموجب القانون، اتجاراً بالنساء أم أنها تندرج ضمن فئة الحالات المشار إليها في الفقرة 26 من التقرير. 
	باء - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة أو المزمع اتخاذها للتصدي لحالات استغلال العاملات المهاجرات اللاتي يقعن، وفقا للمعلومات الواردة، في فخ تجارة الجنس أو اللاتي يتم استغلالهن في أعمال السخرة في المزارع وحرمانهن من حقوقهن في الاستفادة من خدمات الرعاية الصحية والخدمات القانونية وغيرها.
	الإجابة

	ألف - الأرجح هو أن الطفل المهاجر الذي يشتغل بتجارة الجنس ينطبق عليه تعريف نيوزيلندا للاتجار بالبشر.
	باء - تلتزم حكومة نيوزيلندا بكفالة عدم استغلال العاملين وحماية حقوق الإنسان في جميع الأوقات، وقد صدَّقت في 20 أيلول/سبتمبر 2011 على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية.
	وتدرك حكومة نيوزيلندا، من خلال التجارب الدولية، أن الأطفال والنساء معرضون لمخاطر بالغة في مجال جرائم الاتجار بالبشر. ولهذا السبب تشغل وزارة التنمية الاجتماعية، ودائرة شؤون الأطفال والشباب والأسرة التابعة لها، ووزارة شؤون المرأة، مقاعد في عضوية الفريق العامل المشترك بين الوكالات المعني بالاتجار بالأشخاص، بغرض كفالة استجابة خطة العمل المتعلقة بمنع الاتجار بالأشخاص للاحتياجات المميزة للضحايا من الأطفال والنساء. ويواصل الفريق العامل، بالاشتراك مع منظمات غير حكومية، تنسيق الجهود الرامية إلى تنفيذ تدابير التدريب والتوعية المتعلقة بتحديد ضحايا الاتجار المحتملين.
	وتقر حكومة نيوزيلندا بأن الحواجز اللغوية والثقافية قد تؤدي إلى عدم التبليغ الكامل. ونتيجة لذلك، أطلقت إدارة العمل، في تشرين الأول/أكتوبر 2010، حملة توعية لمكافحة الاتجار، اشتملت على عروض موجهة إلى المنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات غير الحكوميين، وكتيبات بلغات مختلفة للجمهور، وبدأت تشغيل موقع شبكي لمكافحة الاتجار. وتركز الاهتمام في الرسائل الرئيسية لحملة التوعية هذه على دور السلطات، بوصفها الجهات التي لا تحمي، لا التي تعاقب.
	وتنفذ وزارة العمل زيارات تستهدف أماكن تجارة الجنس بغرض التحقق من الامتثال، تضمن إحاطات تمهيدية للموظفين بشأن المؤشرات الدالة على الاتجار بالبشر. وتشير المعلومات الاستخبارية المستقاة من هذه الزيارات إلى أن الرعايا الأجانب العاملين بصورة غير قانونية في تجارة الجنس يشتغلون بمحض إرادتهم. غير أن من يعملون بصورة غير مشروعة يصبحون عرضة للاستغلال. ولذلك سيستمر تدريب الموظفين على المؤشرات الدالة على الاتجار التي يتعين البحث عنها، وكذلك على طرائق لإجراء المقابلات الشخصية بصورة تراعي ظروف الضحايا.
	وشكَّلت وزارة العمل أيضا، في شباط/فبراير 2011، فريقا عاملا للنظر في المسائل التي تؤثر على الفئات الضعيفة من العمال المهاجرين، وبخاصة من يعملون منهم في مزارع الألبان. والأرجح أن يحجم المهاجرون عن التبليغ رسميا بالمشاكل المتعلقة بعلاقات العمل، خوفا من الإضرار بفرص عمالتهم. وتشارك وزارة العمل في توفير التثقيف في مواقع العمل للمهاجرين العاملين في مزارع الألبان، فيما يختص بحقوقهم في أماكن العمل، ويشتمل ذلك التثقيف على نشر صحيفة وقائع بلغات مختلفة توضح الحقوق الوظيفية في نيوزيلندا. وسيجري توفير المزيد من مواد التوعية في أوائل عام 2012.
	التعليم
	سؤال الفقرة 10

	وفقا للمعلومات الواردة، يمثل تعرض الفتيات في سن المراهقة لتسلط الأقران في المدرسة، عبر الرسائل النصية أو عن طريق الإنترنت، مصدر قلق بالغ.
	يُرجى تقديم معلومات عن مدى انتشار ظاهرة تسلط الأقران وعن التدابير المتخذة لمنعها ولحماية الأطفال ومنها، ولا سيما الطالبات في سن المراهقة.
	الإجابة

	على الرغم من تشابه أنماط تسلط الأقران بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي، يكون هذا التسلط أوسع انتشارا وسط الأولاد في أوائل فترة المراهقة. وتختلف الطبيعة العامة للتسلط بين الجنسين. ويرجح أن يكون الأولاد أكثر عرضة لأعمال البلطجة الجسدية بينما تتعرض البنات للإقصاء على الأرجح. ويمثل التسلط عن طريق الرسائل النصية والإلكترونية شكلا جديدة ناشئا من تسلط الأقران. وتوضح دراسة عن مرحلة ما قبل المراهقة وأوائلها أن البنات يتعرضن لقدر أكبر من أشكال تسلط الأقران الناشئة هذه.
	وتتحمل جميع المدارس في نيوزيلندا مسؤولية توفير بيئة تعليمية آمنة لجميع الطلاب، وهي مطالبة بذلك بموجب المبادئ التوجيهية للإدارة الوطنية الصادرة عن وزارة التربية، وبموجب قانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1992.
	وهناك ما يدل على أن تطبيق مبادرات على نطاق المدرسة، وتهيئة بيئة مادية ومعنوية آمنة من خلال عمليات المراجعة الذاتية، يقللان من المشاكل السلوكية، بما فيها تسلط الأقران.
	وتوفر حكومة نيوزيلندا التمويل لعدد من مبادرات الدعم الموجهة لطلاب المدارس وعائلاتهم، في مجال التعامل مع تسلط الأقران بطريقة مستنيرة وآمنة. وتشمل تلك المبادرات مبادرة السلوك الإيجابي من أجل التعلم والسلامة في المدرسة، ومبادرات ’لا تسلط‘، و ’شبكة الأمان‘، و ’خدمات الأسرة‘، و ’يوثلاين‘ (Youthline)، و’سكايلايت‘ (Skylight)، وأيرج (Urge).
	التعليم
	سؤال الفقرة 11

	ُيرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن التوصيات الواردة في التقرير المُعنون تدريس التثقيف الجنسي في الصفوف من السابع إلى الثالث عشر والتوسع في شرح الخطوات التي اتخذت لتنفيذ تلك التوصيات في المدارس العامة والخاصة.
	الإجابة

	قدم مكتب استعراض التعليم ثماني توصيات إلى المدارس وثلاث توصيات إلى وكالتين حكوميتين، هما وزارتا التعليم والصحة، في تقريره المعنون تدريس التثقيف الجنسي في السنوات من السابعة إلى الثالثة عشرة، الذي نشر في عام 2007.
	وتتصل التوصيات المقدمة إلى المدراس بالإرشاد من أجل التخطيط والتنمية وإنجاز خدمات التثقيف الجنسي؛ وجمع المعلومات عن تقدم الطلاب واستخدامها؛ والتشاور مع المجتمعات المحلية؛ وكفالة سلامة البيئة التعليمية؛ وتطوير المهارات المهنية للمعلمين؛ وتنسيق عمل مقدمي الخدمات الخارجيين؛ والمراجعة الذاتية. وتتصل توصيات الجهات الحكومية المختصة بالموارد وتوفير الموارد، وبأفضل الممارسات القائمة على الأدلة وتطوير القدرات المهنية.
	وفي عام 2008، أجرت وزارتا التعليم والصحة جردا مشتركا لموارد التثقيف الجنسي، حددتا فيه جميع الموارد المستخدمة في المدارس لأغراض التثقيف الجنسي، واستعراضا للكتب بغرض تحديد وتلخيص أفضل الممارسات في مجال التثقيف الجنسي. وتنظر السلطات في مسألة مواصلة العمل على تقييم موارد التثقيف الجنسي ووضع إرشادات بشأن أفضل الممارسات في مجال التثقيف الجنسي بالمدارس.
	وتوفر وزارة الصحة التمويل لتنفيذ مبادرة ”الحصافة الجنسية“، التي تستخدم الفنون المسرحية لتقديم معلومات حديثة وحقائق عن النشاط الجنسي، وتدفع الشباب إلى تمحيص وتقييم السلوكيات التي تضر بصحتهم وصحة الآخرين. وتنفذ مبادرة ”الحصافة الجنسية“ في 100 مدرسة كل عام تقريبا.
	العمالة
	سؤال الفقرة 12

	يعترف التقرير، في الفقرة 91، بأن الفجوة في الأجور بين الجنسين لم تتقلص بشكل ملحوظ في العقد الماضي، وظلت عند معدل 12 في المائة تقريبا. يُرجى تقديم معلومات مفصلة التحديات التي ووجهت لتقليص الفجوة في الأجور بين الرجل والمرأة، وكذلك تقديم أمثلة للجهود والإجراءات المحددة التي اتُخذت لسد الفجوة في الأجور بينهما، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/NZL/CO/6، الفقرة 35).
	الإجابة

	بدأت الفجوة بين الجنسين تتقلص منذ تقديم تقرير نيوزيلندا المتعلق بالاتفاقية لعام 2010، بعد أن ظلت دون تغيير عن نسبة 12 في المائة تقريبا خلال العقد الماضي. وفي عام 2009، بلغت الفجوة في الأجور بين الجنسين 11.3 في المائة، استنادا لمتوسط أجر الساعة، وتراجعت هذه النسبة إلى 10.6 في المائة في عام 2010، ووصلت الفجوة الآن، في عام 2011، إلى 9.6 في المائة. وهذه ظاهرة مشجعة.
	وتشير أحدث بيانات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (التي تقيس متوسط أجر الساعة للعمل بنظام التفرغ) إلى أن الفجوة في الأجور بين الجنسين في نيوزيلندا تأتي في المرتبة الثانية من حيث الانخفاض في المنظمة، حيث تبلغ 8 في المائة (بيانات المنظمة لعام 2009). وتشير الدراسة الإحصائية للأجور في عام 2011، إلى أن الفجوة بين الرجال والنساء الذين يعملون بدوام كامل انخفضت إلى 4.2 في المائة.
	سؤال الفقرة 13

	وفقا للفقرة 21 من التقرير، تعمل وزارة شؤون المرأة حاليا على اتخاذ مبادرات لمعالجة حالات الفصل المهني في مكان العمل.
	ألف - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن نوع المبادرات المتخذة ونتائجها، ولا سيما التدابير المُتخذة لمواجهة ”التغرض اللاشعوري“ المذكور في الفقرة 18 من التقرير.
	باء - يُرجى كذلك تقديم معلومات عن النتائج التي تمخضت عنها المبادرات المذكورة في الفقرة 38 من التقرير، لتعزيز مشاركة المرأة في الوظائف الإدارية ومراكز صنع القرار في القطاع الخاص.
	الإجابة

	ألف - قامت وزارة شؤون المرأة، أو هي بسبيل القيام، بالمبادرات التالية من أجل معالجة التمييز الوظيفي:
	- فتح شبكات للحرفيات على نطاق البلد، من أجل معالجة عزلة المرأة، وتوفير دعم الأقران للمرأة العاملة في الصناعات التي يغلب عليها الذكور
	- إجراء مقابلات شخصية مع العاملات في المهن الحرفية وأرباب العمل الذين يعملن لديهم، فيما يتعلق بما يمكن أن يفعله أرباب العمل لاجتذاب النساء إلى المجال الحرفي، ونشر تلك المقابلات الشخصية. ويمكن الاطلاع على هذه المقابلات على الموقع الشبكي لوزارة شؤون المرأة على العنوان التالي: http://www.mwa.govt.nz/women-in-emplyment
	- استغلال الفرص الناشئة عن زلزال مقاطعة كانتربري لتشجيع المرأة في المقاطعة على الدراسة والاشتغال بمهن غير تقليدية (من خلال خدمات مستشاري الأعمال المهنية، وشبكات الحرفيات، والمؤسسات الجامعية، والمنظمات التجارية، ومبادرة العمل والدخل في نيوزيلندا، على سبيل المثال). انظر الصفحة 3 في النشرة الفصلية للوزارة http://www.mwa.govt.nz/news-and-pubs/publications/panui-december-2011.dpf 
	- العمل مع منظمات الخدمات المهنية والتدريبات الصناعية للترويج للمهن الحرفية وسط النساء، وتقديم موجزات مهنية عن الحرفيات
	- إجراء بحوث مع مؤسسة المهندسين المحترفين بشأن أسباب اختلاف المسارات الوظيفية للمهندسين من الجنسين بعد خمس وعشر سنوات عقب التخرج.
	باء - في عام 2008، عملت وزارة شؤون المرأة مع كبار رجال الأعمال ومنظمات القطاع الخاص من أجل تعزيز مشاركة دور المرأة في الأدوار القيادية بالشركات. وقد أُحرز بعض التقدم في ذلك المجال. وتشمل النتائج التي تحققت حتى الآن ما يلي:
	- اقترحت سوق الأوراق المالية في نيوزيلندا تغيير الأنظمة بحيث يتعين على الشركات المدرجة في قوائمها أن تعلن للجمهور عن عدد النساء اللائي يشغلن أدوارا قيادية وإدارية عليا فيها
	- كرست مجموعة من دعاة التنوع الجنساني في القطاع الخاص نفسها لدفع عملية التغيير داخل الشركات وعلى النطاق المجتمعي الأوسع
	- وضع معهد المديرين في نيوزيلندا برنامجا توجيهيا يشارك فيها رؤساء شركات مخضرمون ومديرون أقدمون ويعمل مع النساء اللاتي يمكن أن يشغلن مناصب مديري الشركات.
	الصحة
	سؤال الفقرة 14

	وفقا للمعلومات الواردة، فإن الزيادة في معدلات الحمل بين المراهقات اللاتي ينحدرن من خلفيات اجتماعية واقتصادية متدنية، بمن فيهن فتيات الماوري، وفي معدلات الانتحار بين مراقهين تثير قلقا بالغا.
	ألف - يُرجى تقديم بيانات مُحدثة عن حالات حمل المراهقات وحالات انتحار المراهقين وعن الأسباب الجذرية لتلك الحالات.
	باء - يُرجى أيضا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة كل من حالات حمل المراهقات وحالات انتحار المراهقين.
	الإجابة

	ألف - بيانات عن حالات الحمل والانتحار في سنة المراهقة
	شهدت السنوات الثلاث الماضية استقرار نسبيا في معدلات الحمل في سن المراهقة. وتزامن ارتفاع معدلات الحمل في سن المراهقة منذ عام 2006، مع ارتفاع تلك المعدلات في المجموعات العمرية الأخرى أيضا في نيوزيلندا. وفي عام 2010، تراجعت معدلات الحمل في سن المراهقة إلى مستوى مقارب لنمطها الطويل الأجل. وارتفعت معدلات الخصوبة (عدد المواليد لكل 000 1 نسمة من السكان) لدى المراهقات من طائفة الماوري في حوالي عام 2006، لكنها عادت فتراجعت بصورة متواصلة منذ عام 2008.
	وخلصت دراسات أجريت في نيوزيلندا إلى أن نطاق العوامل المسببة للحمل في سن المراهقة فيها مشابهة لما وجد في الولايات المتحدة الأمريكية. وحددت الحملة الوطنية لمنع حمل المراهقات في الولايات المتحدة الأمريكية أسباب كثيرة للحمل المبكر، منها تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأسرة مع انخفاض معدلات الإنجاز الأكاديمي، وكون المراهق أو المراهقة قد ولد/ولدت لأم مراهقة، والشروع في ممارسة الجنس لأول مرة في سن مبكرة، وعدم استخدام موانع الحمل لدى ممارسة الجنس لأول مرة، وتعرض الأطفال للاعتداء الجنسي، وتعدد الآباء والأمهات في حياة الطفل، وكذلك الانغماس في أنماط سلوك ذات مخاطر عالية مثل شرب الكحول وتعاطي المخدرات وقيادة السيارات بسرعة عالية والانضمام إلى العصابات.
	وتراجعت معدلات انتحاب الشباب (المجموعة العمرية 15-24) بنسبة 35.4 في المائة بين عامي 1995 (الذروة) و 2008. وفي عام 2008، بلغ عدد معدل الانتحار حسب الفئة العمرية للشباب، 25.7 حالة انتحار لكل 000 100 ذكر، مقارنة بمعدل 11.1 حالة انتحار لكل 000 100 أنثى (في الفئة العمرية 15-24 سنة). ولا يبدو أن هناك نمطا واضحا لمعدلات الانتحار وسط الإناث من الشباب خلال الفترة من عام 1985 إلى عام 2008، لكن هناك ما يشير إلى أن هذه المعدلات قد ارتفعت بين عامي 1994 و 2006، عما كانت عليه بين عامي 1985 و 1933. وفاقت هذه المعدلات وسط الشابات من طائفة الماوري المعدلات وسط الشابات من الطوائف الأخرى بأكثر من أربع مرات. وارتفعت هذه النسبة بمرور الوقت، من 1.3 حالة فقط لفتيات الماوري مقابل حالة واحدة للفتيات الأخريات، في عام 1996، إلى 4.1 حالات مقابل حالة واحدة، في عام 2008.
	وجاء ترتيب نيوزيلندا الأعلى من بين جميع البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، عند مقارنة معدلات انتحار الشابات. بيد أن هذه البيانات ليست قابلة للمقارنة الدقيقة لعدة أسباب، تشمل اختلاف نظم التصنيف، ومستوى الأدلة الثبوتية اللازم للحكم بأن الموت جاء نتيجة انتحار، والعوامل المجتمعية، ومدى توافر البيانات (بيانات نيوزيلندا أحدث من بيانات بقية بلدان المنظمة).
	وتنتج السلوكيات الانتحارية عادة عن مجموعة من العوامل البيولوجية والنفسية والأسرية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، التي تسهم في تحديد مدى ضعف أو صلابة الشخص وتسبب الأمراض العقلية وتؤدي إلى السلوكيات الانتحارية. ويبدو أن الأحداث السلبية في مرحلة الطفولة وأثناء الحياة، لها دور أكبر في تحديد مدى قابلية الشباب للتعرض لمخاطر الانتحار، مقارنة بفئات السكان الأكبر عمرا. وينحو تأثير هذه التجارب السلبية إلى أن يكون تراكميا: فالشباب الأشد عرضة للمخاطر هم الذين تعرضوا لتجارب سلبية متعددة أو خطيرة في طفولتهم. وتشمل عوامل المخاطر الأخرى التي يتعرض لها الشباب، الاكتئاب والإفراط في شرب الكحول وعدم الجاذبية لدى الجنس الآخر وحدوث محاولة انتحار لصديق أو فرد في العائلة وبعض السمات الشخصية الأخرى (مثل ضعف الاعتداد بالنفس واليأس).
	باء - التدابير المتخذة لمعالجة حالات حمل المراهقات وانتحار المراهقين
	اتُخذت مجموعة من التدابير لمعالجة مسألة الحمل المبكر. فبموجب المنهج الدراسي للتربية الصحية والبدنية يكون التثقيف الجنسي إلزاميا في مدارس نيوزيلندا حتى نهاية الصف العاشر، غير أن للوالدين الحق في سحب أولادهما من دروس التثقيف الجنسي. ويجب على مجالس أمناء المدارس التشاور مع أفراد مجتمعهم المحلي كل سنتين بشأن سياسات التثقيف الجنسي التي يعملون بها ومحتوى البرامج المدرسية.
	وينص قانون رعاية الطفل (2004) على وجوب موافقة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 16 عاما على العلاج الطبي الخاص بهم. وينص قانون منع الحمل والتعقيم والإجهاض (1977) على وجوب موافقة الأشخاص، بغض النظر عن العمر، على العلاج الطبي الخاص بهم، في ما يتعلق بتلقي المشورة المتعلقة بوسائل وخدمات منع الحمل والوصفات الطبية الخاصة بذلك، من دون إخطار الآباء.
	وقد قدم التمويل لتنفيذ خدمات الصحة المدرسية في المناطق التي تعاني من درجات كبيرة من الحرمان الاجتماعي - الاقتصادي إلى جانب توفير خدمات التعليم البديل ووحدات الآباء والأمهات من المراهقين. وتمثل الصحة الجنسية عنصرا هاما من عناصر هذه الخدمات الصحية المدرسية. وإضافة إلى ذلك تقوم بعض المجالس الصحية في المقاطعات بتنفيذ خدمات ومبادرات متكاملة لدعم توفير المعلومات وخدمات الصحة الجنسية للشباب. وتقدم الحكومة أيضا خدمات الأمومة للمراهقات، والدعم المالي والاجتماعي للآباء والأمهات من المراهقين.
	ويتلقى تنظيم الأسرة أيضا تمويلا خاصا بالصحة العامة. ويوفر ذلك الاستشارات السريرية للصحة الأولية في مجال الصحة الجنسية والإيجابية؛ وتدريب الخريجين العاملين في المهن الصحية؛ وتعزيز الصحة في المدارس والمجتمعات المحلية فيما يخص الصحة الجنسية والعلاقات القائمة على الاحترام. ويجري توفير مجموعة واسعة من الموارد للمدارس والمجتمعات المحلية، تشمل تقديم المشورة للوالدين والعاملين في مجال الرعاية بشأن التحدث إلى الأطفال والمراهقين عن الجنس. وتقدم الخدمات الاستشارية المتعلقة بتنظيم الأسرة مجانا لسكان نيوزيلندا البالغة أعمارهم 22 عاما فما دون. ويجري أيضا تشغيل موقع شبكي موجه تحديدا إلى من تقل أعمارهم عن 25 سنة: حيث يزود موقع theword.org.nz الشباب بالمعلومات والمشورة المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، فضلا عن العلاقات الصحية.
	وأصدرت وزارة الصحة أيضا كتيّبا يتضمن إرشادات للوالدين والعاملين في مجال الرعاية الراغبين في التحدث مع المراهقين عن الجنس الآمن، بعنوان ”التحدث مع إبنك المراهق عن الجنس الآمن“.
	وتسترشد الأنشطة المتعلقة بمنع الانتحار التي تقودها الحكومة باستراتيجية نيوزيلندا لمنع الانتحار للفترة 2006-2016 (الاستراتيجية)، التي تحدد إطارا رفيع المستوى للحد من معدلات الانتحار ومحاولات الانتحار في نيوزيلندا. وتوجد في سياق هذه الاستراتيجية، توجد مجموعة واسعة من المبادرات الرامية إلى الحد من حالات الانتحار في صفوف الشباب من بينها ما يلي:
	- موقع Lowdown الشبكي وخدمة الرسائل النصية المجانية، لزيادة الوعي بالاكتئاب وتقديم الدعم للشباب المصابين به 
	- تقديم خدمات الصحة العقلية وخدمات معالجة الإدمان إلى الأطفال والشباب في كل المجالس الصحية في المقاطعات 
	- إتاحة الخدمات للشباب في مركز جامع في بعض المجالس الصحية في المقاطعات، حيث تقدَّم مجموعة من الخدمات الصحية، منها إسداء المشورة والدعم المتبادل بين الأقران
	- تقديم المشورة والدعم عن طريق الهاتف
	- الاضطلاع ببرنامج ”نحو تحقيق الرفاه“، وهو برنامج للوقاية من الانتحار مخصص للأطفال المودعين لدى مؤسسة رعاية الأطفال والشباب والأسرة
	وتشرف على تنفيذ استراتيجية نيوزيلندا لمنع الانتحار لجنة وزارية معنية بهذه المسألة.
	وطلب رئيس الوزراء من إدارته تولي قيادة مشروع على نطاق الحكومة يبحث في تحسين الخدمات المقدمة للشباب المصابين بمشاكل صحية عقلية تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة الشدة، بما في ذلك الاكتئاب و القلق وتعاطي المخدرات والاضطراب السلوكي، أو المعرضين لخطر الإصابة بها. ويقوم هذا المشروع بالتركيز على التدخلات الموجهة إلى الشباب من طلاب المدارس الثانوية. وسينظر في الاحتياجات التي تختلف حسب نوع الجنس أثناء إعداد المبادرات ذات الصلة.
	سؤال الفقرة 15

	وفقا للتذييل باء من التقرير، فإنَّ التشريع المُطبق حاليا في ما يتعلق بالإجهاض هو تشريع قديم وغير متسق. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتُخذت لاستعراض التشريعات المتعلقة بالإجهاض، والواردة في قانون الجرائم لعام 1961، على النحو الذي أوصت به لجنة الإشراف المعنية بالإجهاض.
	الإجابة

	تقتضي التشريعات التي تحدد صلاحية لجنة الإشراف المعنية بالإجهاض من اللجنة، من بين أمور أخرى، أن تبقي قيد الاستعراض جميع أحكام القانون المتعلقة بالإجهاض، وتنفيذ هذه الأحكام وتأثيرها في الممارسة العملية. ويُطلب أيضا من لجنة الإشراف المعنية بالإجهاض تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان بشأن إنفاذ قانون الإجهاض. وقد وفرت دورة الإبلاغ السنوية هذه فرصة للجنة كي تطرح مقترحات لتنظر فيها الحكومة.
	فئات النساء المحرومات
	سؤال الفقرة 16

	يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لمعالجة التهميش المُستمر للمهاجرات المبلّغ عنه في ما يتعلق بإمكانية حصولهن على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل توفر معلومات عن الخدمات المتاحة حاليا للنساء المهاجرات. 
	الإجابة

	تهدف استراتيجية الرعاية الصحية الأولية إلى كفالة وصول جميع النيوزيلنديين (بمن فيهم المهاجرين المستحقين) إلى مقدمي الرعاية الصحية الأولية عند حاجتهم إليها. وتشير ”الرعاية الصحية الأولية“ إلى الرعاية الصحية المتخصصة التي يتلقاها أفراد المجتمع المحلي، وهي نقطة الاتصال الأولى بنظام الرعاية الصحية.
	وأظهرت آخر دراسة استقصائية أُجريت لرصد الوصول إلى نظام الرعاية الصحية الأولية في نيوزيلندا، أن ما نسبته 94.7 في المائة من نساء نيوزيلندا قادرات على الوصول إلى مقدمي الرعاية الصحية الأولية. ولم تصنَّف البيانات إلى ”مهاجرات“ و ”غير مهاجرات“.
	وقد يشكل حاجز اللغة للمهاجرات اللواتي لا يتكلمن أو يقرأن، أو يفهمن اللغة الإنكليزية عائقا أمام الحصول على خدمات الرعاية الصحية. وينطبق قانون الخدمات الصحية وخدمات الإعاقة في نيوزيلندا على جميع الخدمات الصحية وخدمات الإعاقة. وينص ذلك القانون في نيوزيلندا على الحق في الاتصال الفعال باستخدام الشكل واللغة والطريقة التي تمكن المستهلك من فهم المعلومات المقدمة. وهذا يشمل، حيثما كان ذلك ضروريا وقابلا للتطبيق العملي، الحق في الحصول على خدمات مترجم شفوي كُفء.
	ويدير مكتب الشؤون العرقية الخط اللغوي، وهو خدمة للترجمة الشفوية الهاتفية للوكالات العاملة مع الناطقين بغير اللغة الإنكليزية. ويقدم الخط اللغوي لعملاء الوكالات ترجمة شفوية مجانية في 42 لغة مختلفة http://www.ethnicaffairs.govt.nz/oeawebsite.nsf/wpg_url/Language-Line-Languages-Available-Index. ويجوز للعملاء اختيار نوع جنس مترجمهم الشفوي. وتشمل الوكالات المسجَّلة لاستخدام الخط اللغوي مقدمي الرعاية الصحية الأولية في كل منطقة من المناطق، فضلا عن عدد من المجالس الصحية في المقاطعات ومقدمين آخرين للخدمات الصحية والاجتماعية.
	وإضافة إلى ذلك، تتلقى وكالة الدعم التابعة للمجلس الصحي للمقاطعة الشمالية التمويل الحكومي اللازم لتوفير خدمة للترجمة الشفوية في مجال الرعاية الصحية الأولية على مدار الساعة للناطقين بغير اللغة الإنكليزية. وهذه الخدمة متاحة أيضا لوكالات الخدمة الاجتماعية وعملائها خلال ساعات العمل العادية. وتساهم هذه الخدمة إسهاما كبيرا في تقديم الرعاية الصحية الأولية إلى شتى فئات السكان المختلفة ثقافيا ولغويا في منطقة أوكلاند.
	سؤال الفقرة 17

	يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للاستمرار في كفالة إمكانية استفادة المسنّات من الخدمات التي تقدمها الحكومة، رغم التخفيضات في الميزانية التي نجم عنها، على سبيل المثال، خفض بدلات مقدمي الرعاية الممنوحة للأجداد والجدّات.
	الإجابة

	في نيوزيلندا، تعتمد استحقاقات الضمان الاجتماعي على الطلب، بحيث يُكفل تسديد المدفوعات للأشخاص المستوفين للمعايير التي تؤهلهم للحصول على تلك الاستحقاقات. ولم تُجر مؤخرا أي تخفيضات في الميزانية لتلك الاستحقاقات تؤثر على إمكانية الحصول على بدلات الإعانة الممنوحة للأجداد والجدات. ويشكل استحقاق الطفل الذي لا عائل له البدل الرئيسي الذي يحصل عليه الأجداد والجدات بصفتهم مقدمين للرعاية. وقد زاد هذا الاستحقاق في السنوات الأخيرة، فصار مقدمو الرعاية الأسرية، ولا سيما الأجداد والجدات، يتلقون دعما ماليا أكبر. ويزداد ذلك، الاستحقاق سنويا بما يواكب التغيرات الطارئة على مؤشر أسعار المستهلكين.
	وقدمت الحكومة تمويلا إضافيا ضخما لتحسين حصول الأشخاص على خدمات الرعاية الأولية. ويتاح التمويل المخصص لتحسين الحصول على الخدمات أمام جميع مؤسسات الصحة الأوَّلية، من أجل الحد من التفاوت في أوساط الشرائح السكانية المعروف أن وضعها الصحي هو الأسوأ، وهي: الماوري وشعب منطقة المحيط الهادئ والأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تعاني أشد ظروف الحرمان الاجتماعي والاقتصادي.
	ويؤدي، أيضا، توفير خدمة الرعاية الصحية ”الأفضل والأسرع والأنسب“ في المجتمع المحلي إلى تحسين فرص الحصول على الخدمات الصحية، وخاصة في المناطق النائية، وذلك من خلال استخدام التكنولوجيا لتذليل العقبات التي تحول دون الحصول على الخدمات بسبب بُعد تلك الخدمات وندرتها.
	سؤال الفقرة 18

	يُشير التقرير في الفقرة 16 منه، إلى أن لجنة حقوق الإنسان قد أصدرت، في إطار استعراض شامل لقضايا حقوق الإنسان، وثيقة تشاور بشأن مشروع ورقة عن الميل الجنسي والهوية الجنسانية. يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والتدابير المزمع اتخاذها للتصدي للتمييز ضد النساء على أساس ميولهن الجنسية في أماكن العمل وفي المرافق الصحية، في جملة أماكن أخرى.
	الإجابة

	اتخذت الحكومات المتعاقبة لنيوزيلندا خطوات تهدف إلى إزالة العقبات القانونية التي تحول دون تمكن الأقليات الجنسية والجنسانية، ولا سيما المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي، من ممارسة حقوق الإنسان الواجبة لها. ويحدد قانون حقوق الإنسان لعام 1993 (القانون) عددا من الأسس التي يحمي القانون من التمييز غير القانوني بسببها، ومن بينها الميل الجنسي. ويحظر القانون التمييز في مجالات حياتية معينة، منها:
	- الأنشطة الحكومية أو أنشطة القطاع العام
	- العمالة
	- الحصول على التعليم
	- إمكانية الوصول إلى الأماكن والمركبات والمرافق العامة
	- توفير السلع والخدمات
	نساء الماوري
	سؤال الفقرة 19

	ألف - يُرجى بيان الأسباب المبرِّرة لأن تُشكِّل نساء الماوري ما نسبته 60 في المائة من مجموع السجينات في الدولة الطرف. 
	باء - يُرجى أيضا تقديم معلومات عن القانون الانتخابي الجديد، الذي يحدُّ من منح حق التصويت للمواطنين الذين سبق سجنهم، وعن كيفية تأثير ذلك على الحقوق السياسية لنساء الماوري السجينات. 
	جيم - يُرجى تقديم معلومات إضافية عن التدابير المتخذة لاستبقاء فتيات الماوري في المدارس لما بعد المستوى الثاني من الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي (الفقرة 63 من التقرير).
	دال - يُرجى بيان ما إذا كان باستطاعة نساء الماوري الاستفادة بشكل كاف من خدمات الرعاية الصحية.
	الإجابة

	ألف - تشكل نسبة النساء نحو 20 في المائة من الموقوفين والملاحقين قضائيا والمدانين، ولكنهن لا يشكلن سوى نسبة 6 في المائة فقط من مجموع السجناء. وذلك لأن جرائم الإناث تكون، في المتوسط، أقل خطورة من جرائم الذكور، ولأن احتمال أن تعود المرأة إلى ارتكاب الجريمة أقل. وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بلغ عدد نساء الماوري السجينات المدانات 241 امرأة. ويبدو، عموما، أن وجود نسبة مفرطة من نساء الماوري بين السجينات ناجم بصفة رئيسية عن أن معدلات توقيفهن أو ملاحقتهن قضائيا أو إدانتهن يُرجح أن تكون أعلى منها عند غيرهن من النساء كما يُرجح أن يكون متوسط عدد إداناتهن السابقة أكبر؛ وأن تكون الجرائم التي يرتكبنها خطيرة.
	وصدر تقريران - الأول أعدته إدارة السجون وعنوانه النسبة المفرطة من حالات الماوري في نظام العدالة الجنائية: تقرير استكشافي (2007) والثاني عنوانه الوقوف على حالات التحيز والتصدي لها في نظام العدالة الجنائية: استعراض للبحوث الدولية والبحوث في نيوزيلندا (2009)، وهو استعراض للكتابات في هذا المجال أجرته وزارة العدل - وهما يقدمان تحليلا للتفسيرات المحتملة للنسبة المفرطة المشار إليها. وعلى الرغم من أن التقرير الأول قد أشار إلى أن جزءا من تلك النسبة يتعلق بأسباب عرقية محضة، فإن الارتفاع المفرط في عدد نساء الماوري في السجون يرجع إلى حد كبير إلى عوامل الخطر المعروفة، مثل تدني الحالة الاجتماعي والاقتصادي وضعف المؤهلات التعليمية والإيذاء وإدمان الكحول وتعاطي المخدرات. وخلص التقرير الثاني إلى ضرورة اتباع نهج شامل في السياسات يأخذ في الاعتبار ثلاثة جوانب مختلفة للتباينات العرقية:
	- معالجة الأسباب المباشرة والأساسية للإجرام في أوساط الأقليات العرقية والشعوب الأصلية
	- تعزيز التفاهم الثقافي والقدرة على الاستجابة في قطاع العدالة
	- تطوير سبل للتعامل تحدد التأثير السلبي الذي تتعرض له فئات معينة من الأقليات العرقية بسبب حياد القوانين والهياكل والعمليات ومعايير اتخاذ القرارات، وتسعى لإزالة ذلك التأثير.
	وتنعكس نتائج كلتا الدراستين في العمل الحكومي الرامي إلى معالجة النسبة المفرطة لحالات أفراد الماوري في نظام العدالة الجنائية. وتتطلب معالجة هذه المسائل بذل جهود حثيثة، ليس فقط من جانب الحكومة، ولكن أيضا من جانب المنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية وجماعات الماوري. وعلى سبيل المثال، يمثل التصدي للعوامل المسببة للجريمة نهجا تعتمده الحكومة بكاملها للحد من ارتكاب الجرائم والوقوع ضحية لها مع التركيز بشكل خاص على تحسين النتائج بالنسبة لشعب الماوري. وينطوي هذا النهج على تنسيق أنشطة عدة وكالات حكومية لمعالجة الأسباب الأساسية للإجرام ويعطي الأولوية للأنشطة الرامية إلى معاجلة الأسباب المرتبطة بالماوري.
	باء - دخل قانون الانتخاب المعدل (تجريد السجناء المحكوم عليهم من الأهلية) حيز النفاذ في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010. ويُسقِط القانون الحق في التصويت عن المجرمين الذين يقضون حكما بالسجن تقل مدته عن ثلاث سنوات (السجناء الذين يقضون حكما بالسجن تبلغ مدته ثلاث سنوات أو أكثر غير مؤهلين للتصويت أصلا). ويحفظ الحق في التصويت للسجناء على ذمة التحقيق، والسجناء الذين حكم عليهم في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 أو قبل ذلك بالسجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات.
	وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، كانت 169 سجينة (70 في المائة)، من بين سجينات الماوري المحكوم عليهن اللاتي يبلغ عددهن 241 سجينة، يقضين أحكاما بالسجن تقل مدتها عن ثلاث سنوات، وقد تأثرن بهذا التغيير في القانون.
	وفي الانتخابات الأخيرة التي جرت في 25 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ظل من حق السجينات المحكوم عليهن في 16 كانون الأول/ديسمبر 2010 أو قبل ذلك تسجيل أسمائهن للتصويت. وبحلول الانتخابات المقبلة في عام 2014، ستكون جميع السجينات المحكوم عليهن غير مؤهلات لتسجيل أسمائهن للتصويت. 
	جيم - بين عامي 2005 و 2010 حدث تحسن كبير في عدد الفتيات الماوريات اللاتي يتركن المدرسة بعد الحصول على المستوى 2 من الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي أو أعلى من ذلك. وتقوم وزارة التربية، من خلال نهج كا هيكيتيا ( Ka Hikitia) - الإدارة الرامية إلى تحقيق النجاح: استراتيجية التعليم الماوري للفترة 2008-2012 - بتحديد النهج التي تستخدمها أفرقة القيادة المدرسية والتي تسهم في رفع مستوى إنجاز الطلاب الماوريين والإبلاغ عنها، بما في ذلك استبقاء الفتيات الماوريات إلى ما بعد حصولهن على المستوى 2 من الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي. وتقود وزارة التربية أيضا خطة ضمانات الشباب، التي، وإن لم تكن موجهة خصيصا لاستبقاء الفتيات الماوريات إلى ما بعد حصولهن على المستوى 2 من الشهادة الوطنية للتحصيل التعليمي، فإنها تهدف إلى تحسين عمليات الانتقال بين التعليم المدرسي العالي وبين مرحلتي التعليم والعمل بالنسبة لجميع الطلاب.
	دال - يرجى الرجوع إلى الإجابة على السؤال 16 المتعلق بنظام الرعاية الصحية الأولية وبأحدث دراسة استقصائية ترصد إمكانية الوصول إلى مقدمي الخدمات. وقد خلصت الدراسة الاستقصائية المشار إليها في الرد على السؤال 15 إلى أن نساء الماوري يتمتعن بنفس حظوظ غيرهن من النساء من حيث احتمال أن يكون لديهن مقدم للرعاية الصحية الأولية يذهبن إليه عند بداية شعورهن بالتوعك (94.8 في المائة لنساء الماوري و 94.7 في المائة للنساء الأخريات).
	ورغم أن الدراسة قد خلصت إلى تلك النتيجة، فثمة اختلاف في الإبلاغ عن عدم تلبية الحاجة إلى خدمات الممارس العام. وبلغت احتمالات أن تفيد نساء الماوري بعدم تلبية حاجتهن إلى خدمات الممارس العام ما يقرب من مرتين ونصف الاحتمالات الموازية لدى غيرهن من النساء في الأشهر الاثني عشر السابقة (14.3 في المائة لنساء الماوري و 6.7 في المائة للنساء الأخريات). وكانت التكلفة السبب الرئيسي الذي قدمته نساء الماوري لعدم زيارة الممارس العام عندما يحتجن إلى ذلك. وكان احتمال أن يشكل انعدام وسائل النقل عائقا أمام نساء الماوري من الحصول على الرعاية الصحية التي يقدمها الممارسون العامون (11.4 في المائة) أكبر بكثير من الاحتمال الموازي لدى النساء الأخريات (2.2 في المائة).
	وتقدم الحكومة تمويلا إضافيا كبيرا من أجل تحسين إمكانية حصول الناس على خدمات الرعاية الصحية الأولية. ويتاح التمويل المخصص لخدمات تحسين إمكانية الحصول على الرعاية لجميع المنظمات المعنية بالرعاية الصحية الأولية، من أجل الحد من أوجه عدم المساواة بين الفئات السكانية التي يعرف أن حالتها الصحية هي الأسوأ، بمن فيهم الماوري.
	ويشكل نهج وهاناو أروا (Whānau Ora) نهجا حكوميا يهدف إلى تمكين أسر الماوري/الأسر الممتدة من وضع خطط لمعالجة المسائل التي تواجهها. وهو يختلف عن النهج الأخرى في أنه يعمل مع الأسرة الممتدة بدلا من الأفراد أو الأسر المعيشية. وتستقى الردود من الأسر الممتدة، سواء من حيث ما تريد تغييره في حياتها أو الكيفية التي تريد إجراء التغيير بها. وكثيرا ما تكون نساء الماوري قائدات في إدارة شؤون الجهات الماورية التي تقدم الخدمات في إطار نهج وهاناو أورا. وسيحسن ذلك النهج من إمكانية وصول نساء الماوري إلى طائفة من الخدمات، بما في ذلك الرعاية الصحية.
	وتهيئ المبادرة الحكومية المسماة ’الأفضل، والأسرع، والأنسب‘ خدمات أفضل للمرضى من خلال الخدمات الأولية المجتمعية والخدمات الثانوية التي تقدمها المستشفيات.
	ويمكن لهذه المبادرة أن تحسن إمكانية حصول نساء الماوري الريفيات على الخدمات الصحية من خلال التغلب على العوائق التي يتسبب بها البعد وندرة الخدمات: فعلى سبيل المثال، تستخدم خطط الرعاية لسكان الريف الذين يعانون من أمراض مزمنة. وفي بعض المناطق الريفية، بما في ذلك أوبوتيكي التي تقع في منطقة نائية من الساحل الشرقي لجزيرة نيوزيلندا الشمالية، تقدم الدعم للريفيات اللاتي يعانين من أمراض مزمنة وأسرهن ممرضة مسجلة تضع خطة رعاية فردية لتلبية الاحتياجات. ويجري أيضا استخدام التكنولوجيا من أجل تحسين إمكانية حصول المرأة الريفية على الخدمات الصحية.
	الزواج والعلاقات الأسرية
	سؤال الفقرة 20

	وفقا للمعلومات الواردة، يجري الاحتفال بعدد من الزيجات الدينية غير المسيحية في نيوزيلندا دون أن يتم تسجيلها نظرا لأن تسجيل الزواج الذي ينتمي طرفاه إلى ديانات غير الديانة المسيحية ليس إلزاميا، وبالتالي فإن القانون لا يحمي المرأة. وإضافة إلى ذلك، فتعدد الزوجات ليس جريمة جنائية في نيوزيلندا. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة لاستعراض التشريعات ذات الصلة، بغية جعل تسجيل جميع الزيجات إلزاميا، وكذلك حظر تعدد الزوجات.
	الإجابة

	هذه المعلومات غير صحيحة. ذلك أنه لا يستطيع سوى الموظفين المأذون لهم توثيق إجراءات الزواج.
	وفي نيوزيلندا، يجب توثيق الزواج بموجب قانون الزواج لعام 1955 على يد موظف مختص بإجراءات الزواج معتمد، وأن يسجل هذا الزواج بموجب قانون تسجيل الولادات والوفيات والزيجات، والعلاقات لعام 1995. ويُجرِّم القانون انتحال شخصية الموظف المختص بإجراءات الزواج، أو توثيق الزواج بما يخالف لأحكام هذا القانون. والعقوبة القصوى لهذه الجرائم هي السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.
	ويعتبر جرما قيام شخص يكون طرفا في زواج أو اقتران مدني بإقامة علاقة مماثلة بأي شكل من الأشكال مع شخص ثالث. وهذا الجرم هو الزواج من شخصين على النحو المنصوص عليه في الباب 205 من قانون الجرائم النيوزيلندي لعام 1961. وكل شخص يرتكب جرم الزواج من شخصين يكون عرضة للسجن لمدة تصل إلى سبع سنوات. ويندرج تعدد الأزواج والزوجات في تعريف الزواج من شخصين على النحو المحدد في المادة 205 من قانون الجرائم.
	سؤال الفقرة 21

	يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتصدي لممارسة الزواج بالإكراه والزواج المبكر داخل مجتمعات المهاجرين، ولحماية الفتيات والنساء اللاتي يتعرضن لهذه الممارسات، بما في ذلك معلومات عن التغييرات في التشريعات. 
	الإجابة

	الزواج بالإكراه أمر غير قانوني في نيوزيلندا، ونادرا ما يصل إلى علم الشرطة أو وكالات الخدمة الاجتماعية في البلد. ويشتمل قانون الجرائم لعام 1961 على طائفة من الجرائم تتصل بالزواج بالإكراه، منها الاختطاف بغرض الزواج، وتقديم المرأة للزواج دون موافقتها. وتصل عقوبة هذه الجرائم إلى السجن 14 سنة. 
	والسن الأدنى للزواج في نيوزيلندا هو 16 سنة. ولا يمكن للشباب من سن 16 أو 17 سنة أن يتزوجوا إلا بموافقة الآباء أو المحكمة. ويندرج الاتصال الجنسي مع شاب يقل عمره عن 16 عاما ضمن. وتصل عقوبته إلى السجن عشر سنوات. وقد وافقت حكومة نيوزيلندا على استعراض التشريعات ذات الصلة لتحديد ما إذا كان إجراء المزيد من التغييرات التشريعية سيزيد من الحماية التي توفر للفتيات المعرضات لخطر الزواج بالإكراه، وإذا كان الأمر كذلك، الكيفية التي يمكن بها السير في هذه التغييرات.
	وهناك عدد من المبادرات القائمة لمساعدة المهاجرين واللاجئين الجدد والمساهمة في ضمان أن يندمجوا بشكل جيد في المجتمع النيوزيلندي. وعلى وجه الخصوص، ينظم مكتب الشؤون العرقية منتديات تعنى بإمكانية اللجوء إلى القضاء من أجل التحاور مع الجماعات العرقية بشأن القانون النيوزيلندي. وتوفر وزارة العدل أيضا معلومات بشأن الحصول على الحماية التي يوفرها قانون العنف العائلي لعام 1995 من خلال طائفة من المنظمات وبلغات متعددة. وتعمل الشرطة النيوزيلندية باستمرار من أجل تحسين التعامل مع الجماعات العرقية وتقوم بذلك حاليا من خلال موظفي اتصال متخصصين بالشؤون العرقية وشرطيين من المجتمعات المحلية.
	وتتصدى مبادرات أخرى إلى بعض المخاطر المرتبطة بالزواج بالإكراه، مثل العنف العائلي. وتقوم فرقة العمل المعنية بمكافحة العنف داخل الأسرة بقيادة مشاريع حكومية رئيسية ترمي إلى الحد من العنف الأسري في نيوزيلندا، بما في ذلك المبادرات التي تستهدف الجماعات العرقية مباشرة. وتمول وزارة التنمية الاجتماعية أيضا عددا من جهات تقديم الخدمات لدعم اللاجئين والمهاجرين، ومنها منظمة ملجأ النساء ومجلس جماعة شاكتي (وهو منظمة تقدم دعما واسع النطاق لنساء الجماعات العرقية).
	وفي عام 2010، قام أيضا مكتب الشؤون العرقية ووزارة شؤون المرأة بنشر كتيب ودليل للخدمات المقدمة لنساء الجماعات العرقية اللواتي يتعرضن للاعتداء، وهما يتضمنان معلومات عن طلب المساعدة وعن القوانين. وبالإضافة إلى استعراض التشريعات ذات الصلة، ستواصل الوكالات الحكومية التركيز على تحديد وتلبية احتياجات الجماعات العرقية، والفئات الضعيفة في أوساط تلك الجماعات.

