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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 نيالدورة التاسعة والثالث

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
ـــالتعليق   ـــات اخلتاميـــ ـــة املعنيـــــة للجنـــ ــز ضـــد    ــ ــضاء علـــى التمييـ ة بالقـ

 نيوزيلندا :املرأة
 
ــسادس لنيوزيلنـــدا       - ١ ــدوري الـ ــة يف التقريـــر الـ ــرت اللجنـ يف  (CEDAW/C/NZL/6)نظـ

 CEDAW/C/SR.805 (B)انظـر   (٢٠٠٧غـسطس  أ/آب ٢ تني يف املعقود٨٠٦ و ٥٠٨تيها جلس
 ،CEDAW/C/NZL/Q/6 الوثيقـة  يفقضايا واألسئلة اليت طرحتها اللجنة قائمة الوترد ). (B) 806 و

 .CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1الوثيقة كومة نيوزيلندا يف وترد ردود ح
 

 مقدمة  
الــسادس ري تقريرهــا الـدو علـى تقـدميها ل  لدولـة الطــرف  ل  تقـديرها  عــناللجنـة تعـرب   - ٢

اخلطـوات  غطـى   عـداد التقـارير و    فيمـا يتعلـق بإ     للجنـة    ةلمبادئ التوجيهيـ  ل سم باالمتثال الذي ات 
كـان صـرحيا    ن التقريـر    أوتالحـظ اللجنـة      . الـسابقة للجنـة    اخلتاميـة لتعليقـات   لاملتخذة استجابة   

لتحــديات الــيت تواجــه  أثبــت أن مثــة إدراكــا ل يف نيوزيلنــدا، وومفيــدا يف توضــيحه حلالــة املــرأة  
قائمـة  اخلطيـة علـى      هاردودلوتثين اللجنة على الدولة الطرف       . متعدد الثقافات واللغات   اجمتمع

ــدورةالــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل   األســئلة  والقــضايا  الــصريح الــشفويوللعــرض ، ال
 علــى ، ولردودهــانفيــذ االتفاقيــة يف نيوزيلنــدا عــن تةالــذي قــدم معلومــات مــستكمل واملفــصل 
 . اللجنةها عليهااليت طرحتالشفوية  األسئلة

هتنئ اللجنة الدولة الطرف على اشتراكها بوفد رفيع املستوى برئاسـة وزيـرة شـؤون               و - ٣
 .بني الوفد وأعضاء اللجنةدار اء الذي احلوار البّن صدق وجودة اللجنةتقدر و. ةأاملر
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ــثين الل - ٤ ــة الطــرف   وت ــة علــى الدول ــه/يف متــوزلقيامهــا جن  بــسحب حتفظهــا  ٢٠٠٧ يولي
 .إنفاذ القوانني وقوات املسلحةاالتفاقية املتعلق بالقوات على خري األ
 

 اجلوانب االجيابية  
 البّنـاء بـشأن      العـرض الـشفوي واحلـوار      ملا أعلنتـه أثنـاء    تثين اللجنة على الدولة الطرف       - ٥

 جلميـع النـساء     الفعليـة تحقيـق املـساواة     التزامهـا الـسياسي فيمـا يتعلـق ب        توافر إرادهتا الـسياسية و    
حتــديات  مــن يف الدولــة الطــرفبتــذليل مــا يواجــه املــرأة حكــام االتفاقيــة، ووالتنفيــذ الكامــل أل
 .ناشئة وأخرى قائمة

فائـدة  اعتمـاد خطـة عمـل ل      ب ٢٠٠٤ عـام    لقيامهـا يف  وتثين اللجنة على الدولة الطـرف        - ٦
 .مبوجب االتفاقية ومنهاج عمل بيجني التزاماهتا الدوليةتساهم يف الوفاء بيوزيلندا ناملرأة يف 

تـدعم علـى حنـو شـامل        وترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف لتنفيذ بـرامج وخـدمات            - ٧
تـثين  حتديـدا،   و. وحتقق هلا التوفيق بني حياهتا املهنيـة وحياهتـا األسـرية           ،ة يف العمل  أمشاركة املر 
العمـل لـصاحل األسـر، وهـي        خـدمات   لقيامهـا باسـتحداث جمموعـة       الدولة الطرف   اللجنة على   

ة تــساعد األســر يف تغطيــة تكــاليف رعايــة     عفــاءات ضــريب إواخلــدمات الــيت تقــدم معونــات    
يف األســبوع عــشرين ســاعة علــى مــدى اين اجملــلتعلــيم ا الــذي يــوفربرناجمهــا علــى طفــال، واأل

 .ة وأربعة أعواملألطفال الذين تتراوح أعمارهم بني ثالث

ــة الطـــرف    - ٨ ــى الدولـ ــة علـ ــثين اللجنـ ــا وتـ ــام لقيامهـ ــل   بإ٢٠٠٥يف عـ ــة عمـ ــشاء فرقـ نـ
نفــاذ ســلطات إ مــن احلكومــة، وة أصــحاب املــصلحجتمــع لإلجــراءات املتعلقــة بــالعنف املــرتيل 

ن أوتالحـظ اللجنـة مـع التقـدير         . املـرتيل لعنـف   سبل التصدي ل  القانون واجملتمع املدين لتحسني     
أن التقريــر ، واملــرتيلول عــن العنــف  تقريرهــا األ٢٠٠٦ هيوليــ/متــوز أصــدرت يفعمــل فرقــة ال

 .ة عاجلإجراءاتىل اختاذ إاحلاجة شدد على ولية وأتضمن برنامج عمل ومجع بيانات 
ــة الطــرف   و - ٩ ــة الدول ــئ اللجن ــدفوعات هتن ــاء م ــى إلغ ــامج   عل ــدة مــن برن القــروض الفائ

مــن شــواغل بــشأن   الــسابقة اخلتاميــةتعليقاهتــا لجنــة يف مــستجيبة بــذلك ملــا أبدتــه ال ، ةالطالبيــ
 .احتمال أن يكون لربنامج القروض الطالبية أثر غري إجيايب على املرأة

 احلكوميــةوتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف اللتزامهــا بالتعــاون مــع املنظمــات غــري     - ١٠
ام يف وضـع الـسياسات   ر هـ  لتقدير الدولة الطرف ملا لتلك املنظمات مـن دو        وتها معها،   وشراك

تمويــل ممثلــي قيامهــا بعــن تقــديرها للدولــة الطــرف لأيــضا تعــرب اللجنــة و. اخلــدماتإســداء و
 . والثالثني للجنةالتاسعة حلضور الدورة احلكوميةاملنظمات غري 



CEDAW/C/NZL/CO/6  
 

07-45975 3 
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
 ومـستمرة  بصورة منتظمـة بأن تنفذ لتزام الدولة الطرف رغم أن اللجنة تشري إىل ا  - ١١

الـشواغل والتوصـيات احملـددة يف هـذه التعليقـات      أن  تـرى اللجنـة   مجيع أحكـام االتفاقيـة،      
تقدمي موعد  ن وحىت   من اآل هتماماهتا   ا ةولويأن متنحها أ   تقتضي من الدولة الطرف      اخلتامية

تلــك أن تركــز علــى ىل إوعليــه، تــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف   . التقريــر الــدوري املقبــل 
معلومـات بـشأن    تقريرهـا الـدوري املقبـل       قـدم يف     وت ،نشطتها املتعلقة بالتنفيـذ   أ يفاجملاالت  

أن تقــدم هــذه ىل إالدولــة الطــرف اللجنــة تــدعو و. جــراءات املتخــذة والنتــائج احملققــة اإل
 .الكاملب تنفيذها ةلاكفلىل الربملان إىل مجيع الوزارات املعنية وإ اخلتاميةالتعليقات 

 متفقـة   ليـة قوانينها احمل عل  نة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف جل       تقدر اللج  ويف حني  - ١٢
ــالقلــق أليــساورها اللجنــة فــإن مبوجــب االتفاقيــة،  التزاماهتــامــع  دمج كليــا يف ن االتفاقيــة مل ُت

نــسان لعــام قــانون حقــوق اإلأن نــه علــى الــرغم مــن اللجنــة القلــق أليــساور و. القــانون احمللــي
 ةمومـ اجلـنس، ويتـضمن إشـارات إىل األ       نـوع   ساس  القائم على أ   لتمييزا ل  يتضمن حظر  ١٩٩٣
 ةألتمييـز ضـد املـر   صريح وشـامل ل  تعريف  فإنه ليس مثة يف تشريعات الدولة الطرف        جناب،  واإل

 .التمييز املباشر وغري املباشروينسحب على  من االتفاقية، ١ملادة يتفق مع ا
 خطـوات  ، من االتفاقيـة ١لمادة وفقا ل أن تتخذ،   حتث اللجنة الدولة الطرف على       - ١٣

تـشدد  ن  أبـ اللجنـة أيـضا     توصـي   و. ةألتمييز املباشر وغري املباشـر ضـد املـر        ها ل لتعزيز حظر 
ىل إ ةالراميــمــا تبذلــه مــن اجلهــود التفاقيــة يف مجيــع علــى النطــاق الــشامل لالدولــة الطــرف 

 .ة والرجلأالتنفيذ العملي ملبدأ املساواة بني املر
لتكــافؤ الفــرص نــسان بتعــيني مفــوض جلنــة حقــوق اإلبقيــام للجنــة اترحــب ويف حــني  - ١٤
ن جلنــة ألالقلــق إن اللجنــة يــساورها ركــز علــى الــشواغل املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني، فــ  ي

مل تـدرج   نسان يف نيوزيلنـدا      حقوق اإل  ومحايةنسان اليت تلعب دورا حموريا يف تعزيز        حقوق اإل 
ويـساور  . علـى حنـو كامـل   ة أوحقـوق املـر  ور اجلنـساين   املنظ نشطتهاأيف خطط عملها و   وتعمم  

إعماهلــا ال تراعــي حتلــيالت نــسان ورصــد حقــوق اإلاللجنــة القلــق أيــضا ألن اآلليــات القائمــة ل
أيـضا ألنـه بـالرغم      القلـق   ويساور اللجنة    .املساواة اجلنسانية على حنو كاف أو بصورة منتظمة       
ياسات املقدمـة إىل جملـس الـوزراء وجلـان     من وجوب أن تتـضمن مجيـع الورقـات املتعلقـة بالـس         

، فـإن  احلقـوق يف نيوزيلنـدا   جملس الوزراء بيانا يتعلق باالمتثال لقانون حقوق اإلنـسان والئحـة            
اين ال يشترط تقدميها إال يف حالة الورقـات املقدمـة إىل جلنـة جملـس الـوزراء                  ثر اجلنس بيانات األ 

 .املعنية بالتنمية االجتماعية
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ــة الطــرف علــى  وحتــث اللج - ١٥ ــة لتعمــيم املنظــور   أنــة الدول ن تــضع اســتراتيجية فعال
نيوزيلنـدا  تعزيـز الـروابط بـني خطـة عمـل           واجلنساين يف مجيع اخلطط واملؤسسات الوطنيـة        

بغيـة كفالـة أن يـتم يف مجيـع اخلطـط            نيوزيلنـدا،   للمـرأة يف    نسان، وخطـة العمـل      حلقوق اإل 
نسان للمرأة  حقوق اإلومحايةتعزيز  وق اإلنسان   والربامج واإلجراءات الوطنية املتعلقة حبق    

بيانـات   الدولـة الطـرف      وتوصـي اللجنـة أيـضا بـأن تطلـب         . يف االتفاقية على النحو الوارد    
األثر اجلنساين يف مجيع الورقـات الـسياسية الـيت ُتقـدم إىل جملـس الـوزراء ومجيـع جلـان               عن

 .جملس الوزراء
 ٢٠٠٤ عــاملنيوزيلنــدا مــرأة يف  خطــة العمــل للنأبينمــا تالحــظ اللجنــة مــع التقــدير و - ١٦

 فــإن الدولــة الطــرف مبوجــب هــذه االتفاقيــة، تــضمنت إشــارات إىل االلتزامــات الدوليــة علــى  
ــة  ــساورها اللجن ــق ألي ــداف ن القل ــة وأه ــا املوضــوعي أاالتفاقي ــري   حكامه ــست مدرجــة وغ ة لي

ن االتفاقيـة والربوتوكـول   ويساور اللجنة القلق أيـضا أل . متبلورة على حنو كامل يف هذه اخلطة     
عان هبمــا علــى حنــو ستُيــحنــاء البلــد وال أيــع مج يفعلــى نطــاق واســع ني معــروفغــري االختيــاري 

 .ةأقضايا التمييز ضد املرحتريك و يف وضع السياسات أيف كاف 

أحكـام  أن تـستعمل علـى حنـو كامـل أهـداف و           وحتث اللجنة الدولة الطرف علـى        - ١٧
وتـدعو اللجنـة أيـضا      .  للمـرأة  او حتديث خطـط عملـه     أيف وضع   ساس معياري   كأاالتفاقية  

، وخـصوصا النـساء،     يف أوساط اجلمهور عامة   االتفاقية  التعريف ب ىل زيادة   إالدولة الطرف   
 بـشأن  نيانونفاذ القـ املسؤولني عن إ للمحامني والقضاة والقانوينوتعزيز التعليم والتدريب  

الدولة وتشجع اللجنة أيضا . االختياري اتوكوهلبروالواردة يف إطار  واإلجراءاتاالتفاقية 
ــرف  ــى الطـ ــاري  علـ ــول االختيـ ــشر الربوتوكـ ــرأة نـ ــرف املـ ــة أن تتعـ ــائل   لكفالـ ــى وسـ علـ
ــ االنتـــصاف التفاقيـــة طالبـــة حبقوقهـــا املنـــصوص عليهـــا مبوجـــب ا ستطيع املاملـــذكورة، وتـ

 .والربوتوكول االختياري

املمـارس  ة مـن التمييـز      أ املـر  جمـال محايـة   يف  زاء الثغـرات املتبقيـة      إاللجنـة القلـق     يساور  و - ١٨
حتديـدا، فـإن اللجنـة يـساورها        و. القطـاع العـام   فـضال عـن      ،من جانب القطـاع اخلـاص     ضدها  
للتمييـز الـذي    مـن االتفاقيـة     ) ـهـ  (٢وفقـا للمـادة     ة للتـصدي    فر آليات قانوني  ازاء عدم تو  إالقلق  

نـه بينمـا يعتـرف     عـن قلقهـا أل    وتعـرب اللجنـة   . ميارسه القطـاع اخلـاص ضـدها يف جمـال العمـل           
اآلليـات الالزمـة لتنفيـذ هـذا     لغيت ، أُعمل املتساويعن الجر املتساوي بدأ األمبقانون نيوزيلندا   

جـر  تقاضـي املـرأة أل     لـضمان    املبدأ يف القطاع اخلاص كتقييمات الوظائف يف كامل الصناعات        
ــساو يف داء عمــل مــساو ألجــر الرجــل عــن أ   ــذي يؤد القيمــمت ــه الرجــل ة للعمــل ال ــر ، وي تفتق

 .تكافؤ فرص العمل يف القطاع اخلاصسياسات سلطة تنفيذ وتطبيق إىل حلكومة ا
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اللجنــة الدولــة الطــرف بــأن تــسن وتنفــذ قــوانني شــاملة تــضمن املــساواة  وتوصــي  - ١٩
املوضـوعية بــني املـرأة والرجــل يف كـل مــن القطــاعني العـام واخلــاص، وخباصـة فيمــا يتعلــق      

بـأن تـدرج الدولـة الطـرف        وتوصي اللجنة أيضا    .  األجر وفرص العمل   باملساواة بينهما يف  
 فعالـة النتـصاف  االسـبل  تـضمن تـوافر   وأة،  التمييـز ضـد املـر      عقوبات مناسبة علـى أعمـال     
 .للنساء الالئي ُتنتهك حقوقهن

ؤقتـة  املاصـة  اخلتـدابري  بـأن ال   الدولـة الطـرف      لتـسليم وبينما تعرب اللجنة عـن تقـديرها         - ٢٠
مـن  فيهـا تلـك التـدابري       تعتـرب   يف احلاالت الـيت     نسان   مبوجب قانون حقوق اإل     فقط مسموح هبا 

اللجنـة القلـق   يـساور  ، احتياجـات و أهـداف  ما يتم التأكد منـه مـن أ     أكثر الوسائل فعالية لتلبية     
ــة،   أل ــدابري اخلاصــة املؤقت ــه الفقــرة  ن هــدف ونطــاق الت ــدعو إلي ــادة  ١ حــسبما ت  مــن ٤ مــن امل

يف الدولة الطـرف،    قد ال ُيفهمان على النحو السليم       ،   للجنة ٢٥  رقم  العامة والتوصيةاالتفاقية  
أن وتالحـظ اللجنـة     .  للمـرأة  ةتعزيز املساواة الفعلي  يف  ىل عدم استخدام تلك التدابري      إمما يؤدي   

 تـشملها   الـيت اجلـنس يف مجيـع اجملـاالت        نـوع   حـسب   صنفة   املـ  ةيئحـصا عدم كفايـة البيانـات اإل     
 يفئية  ات النـسا  اجلماعـ خمتلـف   فائـدة   لاحملـرز   تقـدم   وال ةقيـيم احلالـ   ت الـصعب    االتفاقية جيعـل مـن    

 . تقييما دقيقااالتفاقيةتنسحب عليها  اليتمجيع اجملاالت 
ــا        - ٢١ ــة، وفق ــدابري خاصــة مؤقت ــة الطــرف وتنفــذ ت ــأن تعتمــد الدول ــة ب وتوصــي اللجن

، كجـــزء مـــن ة للجنـــ٢٥العامـــة رقـــم توصــية  ال مـــن االتفاقيـــة و٤ مـــن املـــادة ١ للفقــرة 
وهتيـب بالدولـة    . للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة والرجـل        الالزمة   ستراتيجيةاال

ــرامج التوظيــف      ــدابري مــن قبيــل املعــايري، واألهــداف، وب الطــرف أن تنظــر يف اســتخدام ت
 الـذي   نظـام الوالدعم، واحلوافز، واحلصص فيما يتعلق مبختلف مواد االتفاقيـة، وأن تعـزز             

 تـشملها االتفاقيـة مـن أجـل تعزيـز قاعـدة              جلمـع لبيانـات يف مجيـع اجملـاالت الـيت           دمهتستخ
.  وتعقّب االجتاهات على مر الزمنويةالنساجلماعات  معارفها بشأن احلالة الفعلية ملختلف      

رصد، باسـتخدام مؤشـرات قابلـة للقيـاس، تـأثري التـدابري       توهتيب أيضا بالدولة الطرف أن  
وتـشجع الدولـة   . حتقيق املـساواة الفعليـة بـني املـرأة والرجـل         صوب   رزاملتخذة والتقدم احمل  

الطرف على استخدام هذه البيانات واملؤشرات يف صياغة القوانني والـسياسات والـربامج    
 .من أجل تنفيذ االتفاقية على حنو فعال

ة رد” وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ما حدث من تغري يف اجلـو العـام علـى مـا يبـدو و         - ٢٢
إلقرار حبقوق اإلنـسان للمـرأة وتعزيزهـا يف الدولـة الطـرف، علـى الـرغم                 اناهض  ت“ فعل سلبية 

سـيما   ويـساور اللجنـة القلـق ألن النـساء، وال         . من اسـتمرار عـدم املـساواة بـني املـرأة والرجـل            
. صّورن يف وسـائط اإلعـالم واجملتمـع علـى حنـو سـليب ودوين ومنطـي                ألقليات، ما زلـن يُـ     ا نساء
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اللجنة عن القلق ألن هذه املواقف والقوالب النمطية تـشكل عوائـق كـبرية أمـام تنفيـذ                  وتعرب  
االتفاقيـة ومتثـل سـببا جـذريا وراء وضـع املـرأة اجملحــف يف عـدد مـن اجملـاالت، مبـا فيهـا ســوق            

 .العمل واحلياة السياسية والعامة
مهية املـساواة بـني   وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تقوم بتنفيذ محلة وطنية بشأن أ   - ٢٣

ــرأة          ــساواة املوضــوعية للم ــىن امل ــم مع ــز فه ــدميقراطي، وتعزي ــع ال ــرأة والرجــل يف اجملتم امل
ومضموهنا، والقضاء على القوالب النمطية السلبية املرتبطة باألدوار التقليدية اليت يؤديهـا            

مــن ) أ (٥و ) و (٢كـل مــن املـرأة والرجــل يف األسـرة ويف اجملتمــع عامـة، وفقــا للمـادتني      
وتوصي اللجنة أيضا بأن تشجع الدولـة الطـرف وسـائط اإلعـالم علـى التـرويج           . االتفاقية

لصور غري منطية وصور إجيابية للنساء، مبن فيهن نساء األقليات، وتعزيز قيمة املساواة بني              
اجلنسني للمجتمع ككل، مبا يف ذلك من خالل اختاذ مزيد من التدابري لتوعيـة العـاملني يف                

وتطلـب  . وسائط اإلعالم بـشأن قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني          سائر  ة والتلفزيون و  الصحاف
ــدابري املتخــذة      ــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا القــادم معلومــات عــن الت ــة إىل الدول  اللجن

 .خلفته من أثر وما
وبينما تقدر اللجنة اخلطوات اليت اختذهتا الدولة الطرف، مـن قبيـل إنـشاء فرقـة العمـل                 - ٢٤
 عـن العنـف داخـل األسـرة،         ٢٠٠٦نية مبكافحة العنـف داخـل األسـرة وإصـدار تقريـر عـام               املع

يساورها القلق إزاء استمرار انتشار العنف ضد املرأة، وال سيما نساء املـاوري واحملـيط اهلـادئ                 
ال تـزال  و.  معدالت احملاكمة واإلدانة عن جرائم العنف ضد املـرأة تدين، وإزاء   األقلياتونساء  
قلق أيــضا ألن حتليــل املــسائل املتعلقــة بــالعنف ضــد املــرأة ال يــزال غــري كــاٍف تــشعر بــالاللجنــة 

ألغــراض حتديــد أســباب العنــف ضــد املــرأة، ورصــد االجتاهــات، وتقيــيم مــدى مالءمــة وتــأثري  
وتعــرب اللجنــة أيــضا عــن قلقهــا إزاء تنــاقص عــدد أوامــر   .الــسياسات وجهــود إنفــاذ القــانون

 . احلماية املمنوحة للنساء
وهتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعمل بـشكل متـسق علـى تنفيـذ وإنفـاذ برنـامج                   - ٢٥

 مـن أجـل     ١٩٩٥تنقح قانون العنف العائلي لعام      أن  العمل بشأن العنف داخل األسرة، و     
اوري واحملــيط اهلــادئ وآســيا املــمحايــة مجيــع ضــحايا العنــف مــن النــساء، مبــن فــيهن نــساء  

وهتيب بالدولة الطـرف أن تكفـل حماكمـة         . جئات واملعوقات والنازحات واملهاجرات والال  
مــرتكيب مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة بــشكل فعــال ومعاقبتــهم عقابــا كافيــا متــشيا مــع  

وتوصي اللجنة بتعزيز التدريب املقدم إىل مـوظفي اجلهـاز          .  للجنة ١٩ رقم   التوصية العامة 
ن، ومقــدمي خـــدمات الرعايـــة  القــضائي، واملـــوظفني العمـــوميني، ومــوظفي إنفـــاذ القـــانو  

وتدعو الدولة الطـرف إىل كفالـة مجـع       . بصورة كافية للمسألة  الصحية، مبا يكفل تصديهم     
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بيانات كافية عن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، وحتث الدولة الطرف على إجراء حبـوث               
ــاهتالنــساءعــن مــدى انتــشار وأســباب وعواقــب العنــف ضــد    ــن جبميــع فئ ستخدم  لكــي ُت

علـى دراسـة   بوجـه خـاص   تشجع الدولـة الطـرف     و. كأساس للتدخل الشامل واملستهدف   
أسباب تناقص إصدار أوامر احلماية، والنظر يف وضع تدابري إضافية حلماية املرأة، من قبيل 

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج نتـائج تلـك           .متكني الشرطة من إصدار أوامر احلماية     
 . الدوري املقبلالتدابري يف تقريرها

ويساور اللجنـة القلـق ألن العنـف املوجـه ضـد املـرأة داخـل األسـرة واملمارسـات غـري                       - ٢٦
القانونية املتعلقة بـالزواج علـى أسـاس الثقافـة والـدين جتـري داخـل جمتمعـات املهـاجرين، وقـد                    

  .يتسىن معاجلتها بشكل كاف بسبب تبعية النساء املعنيات وانعزاهلن ال
اللجنـة بـأن تتخـذ الدولـة الطـرف تـدابري توعيـة اسـتباقية مـن أجـل محايـة              وتوصي   - ٢٧

الضحايا من النساء داخل جمتمعات املهاجرين والتعاون مع املنظمـات غـري احلكوميـة الـيت                
 . النساءهلؤالءتقدم اخلدمات 

ــساء        - ٢٨ ــشار االجتــار بالن ــشأن مــدى انت ــات ب ــق إزاء نقــص املعلوم ــة القل ــساور اللجن  وي
ويساور اللجنـة القلـق علـى وجـه         . ت يف نيوزيلندا وعدم اختاذ تدابري ملعاجلة هذه املسألة        والفتيا

ــالغ   ــشكل رمســي  اخلــصوص إزاء عــدم اإلب ــساء أو احملاكمــة علــ   ب ى عــن حــاالت االجتــار بالن
وتعـرب  . ، على الرغم من املؤشـرات الدالـة علـى ممارسـة االجتـار بالنـساء يف نيوزيلنـدا                  ارتكاهبا

 يف نيوزيلنــدا، هومــدى انتــشارالبغــاء ن القلــق إزاء نقــص املعلومــات عــن طــابع اللجنــة أيــضا عــ
ويـساور اللجنـة القلـق      . ٢٠٠٣ لعـام    بغـاء يف ذلك ما يتعلق بتنفيذ قانون اإلصالح املعـين بال          مبا

كفايـة تـدابري تقـدمي      ما يتعلق مبـدى     أيضا إزاء استغالل النساء والفتيات املهاجرات يف البغاء، و        
 .ساعدة للنساء املهاجراتاحلماية وامل

، معلومات وبيانـات    بلقوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم، يف تقريرها امل          - ٢٩
شــاملة عــن االجتــار بالنــساء والفتيــات، وعــدد احملاكمــات واإلدانــات، والتــدابري املتخــذة    

 تلـك   يتعلـق بالنـساء والفتيـات املهـاجرات، وأثـر         مـا   ملكافحة تلـك األنـشطة، مبـا يف ذلـك           
 لقـانون اإلصـالح املعـين        شامال اتقدم تقييم أن  وتطلب كذلك إىل الدولة الطرف      . التدابري
يف ضـوء   ، مبا يف ذلك بيانات إحصائية، واخلطـوات والتـدابري املتخـذة             ٢٠٠٣ لعام   بالبغاء

 .تلك النتائج
آلونــة  يف اوبينمــا ترحــب اللجنــة بتقلــد املــرأة أعلــى املناصــب الدســتورية يف نيوزيلنــدا  - ٣٠

، يساورها القلق ألن عدد النساء يف احلكومات احمللية ومناصب صـنع القـرار الـسياسي            األخرية
ما فتئ يتناقص يف واقع األمـر، وألن املـرأة مـا زالـت ممثلـة متثـيال ناقـصا يف احلكومـات احملليـة،                         
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 القلـق   ويـساور اللجنـة   . وجمالس الصحة يف املقاطعات، واجملالس التـشريعية، واجلهـاز القـضائي          
أيضا إزاء نقص متثيل نساء املاوري واحملـيط اهلـادئ وآسـيا ونـساء األقليـات، وذلـك يف معظـم                     

 .مستويات احلياة العامة والسياسية
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ تــدابري ملموســة وأن تــضع أهــدافا     - ٣١

توى احمللي، ويف اخلدمـة     زيادة عدد النساء يف مواقع اختاذ القرار على املس        لوجداول زمنية   
املدنية، واألحزاب السياسية، واجملالس الصحية للمقاطعات، واجملالس التشريعية، واجلهـاز          

وحتث أيضا الدولة الطرف على تنفيذ تدابري لزيادة شغل نساء املـاوري واحملـيط              . القضائي
ا يف ذلـك    اهلادئ ونساء األقليات مناصب صنع القرار السياسي على املستويات كافـة، مبـ            

 . للجنة٢٥  رقمتوصية العامةلالتدابري اخلاصة املؤقتة وفقا ل
ىل إوبينما تثين اللجنة على الدولة الطرف ملا تبذلـه مـن جهـود لزيـادة فـرص الوصـول                     - ٣٢

ذوي الـدخل املـنخفض وأطفـال     من  القلق إزاء فرص حصول األطفال      ها  التعليم اجملاين، يساور  
 اللجنة القلق على وجـه اخلـصوص إزاء املعلومـات الـواردة الـيت               ويساور .األرياف على التعليم  

 إىل ‘تربعــات’تــشري إىل أن العديــد مــن املــدارس متــارس الــضغط علــى اآلبــاء مــن أجــل تقــدمي    
وينتـاب  . املدارس، وغالبا ما يتم ذلك دون إخطـار األبـوين بالطـابع الطـوعي هلـذه املـدفوعات                 

القائمة علـى    الدخل املنخفض واألسر     األسر ذوات هل   على كا  امللقىاللجنة القلق إزاء العبء     
، وتباين األثر الذي ختلفه هذه املمارسات على النـساء الالئـي يكـسنب عامـة أقـل                  الوالدين أحد

 .أن يكن والدات وحيداتاألرجح ل وامن الرج
وحتث اللجنة الدولة الطرف على تقـدمي مـا يكفـي مـن التمويـل للمـدارس واختـاذ                    - ٣٣

كفالـة عـدم ممارسـة التمييـز ضـد أطفـال األسـر ذوات الـدخل املـنخفض واألسـر                    التدابري ل 
وتوصي اللجنة بأن تبذل الدولة الطرف جهودا من أجل توضيح           .الريفية يف توفري التعليم   

طلبـها املـدارس ونـشر معلومـات عنـها، ورصـد ممارسـات        تالطابع الطوعي للتربعـات الـيت     
وتـشجع اللجنـة الدولـة الطـرف أيـضا علـى            . يناملدارس بشأن حتصيل الرسوم مـن الوالـد       

 . لتمكني املرأةإذكاء الوعي بأمهية التعليم بوصفه حقا أساسيا من حقوق اإلنسان وأساساً
املنتميـات  مبـن فـيهن    ،النساءتعرب اللجنة عن قلقها إزاء حالة احلرمان اليت تعاين منها          - ٣٤

 ،تمييــز الــذي تواجهــه املــرأة يف العمالــة    إىل املــاوري ومنطقــة احملــيط اهلــادئ واألقليــات، وال    
ويـساور اللجنـة     . حيث تطبـق أحكـام أقـل فيمـا يتعلـق باملـساواة             ،سيما يف القطاع اخلاص    وال

ــرأة والرجــل،           ــني امل ــساع ب ــه اخلــصوص إزاء فجــوة األجــور اآلخــذة يف االت ــى وج ــق عل القل
املــنخفض املعــدل قــل أجــرا، وز املــرأة يف املهــن األواملــستويات املرتفعــة مــن العــزل املهــين وتركُّــ

 .شاركة املرأة يف مناصب اإلدارة وصنع القرار يف القطاع اخلاصملللغاية 
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وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف اختـاذ كـل التـدابري املالئمـة، ومـن بينـها تـدابري                     - ٣٥
تعزيـز املـساواة، مـن أجـل التـصدي حلالـة احلرمـان الـيت تعـاين منـها                    لخاصة مؤقتة وآليات    

ــة أة يف ســوق العمــل، مبــا يف ذلــك  املــر املنتميــات إىل املــاوري ومنطقــة احملــيط اهلــادئ   حال
جل القضاء على العـزل املهـين األفقـي والرأسـي           أوتوصي بتكثيف اجلهود من      .واألقليات

وتطلب اللجنة إىل الدولة    .  وسدها فجوة األجور بني املرأة والرجل    تضييق  على السواء، و  
املتخذة والنتائج احملققة يف القطاعني العام واخلاص سواء بسواء،         الطرف رصد أثر التدابري     

 .واإلبالغ عن ذلك يف التقرير الدوري املقبل
وبينما ترحـب اللجنـة مبـا تتخـذه الدولـة الطـرف مـن تـدابري راميـة إىل دعـم مـشاركة                         - ٣٦

األطفــال  مـشاركة أمهــات صـغار   املـرأة يف القــوة العاملـة، يــساور اللجنـة القلــق مـن أن معــديل    
منظمة التعـاون والتنميـة يف        الدول األعضاء يف   متوسط أقل من    يزاالن ال   الوحيداتواألمهات  

غـري  ال يزالـون  العمال املومسيني واملـؤقتني     ألن  كما تعرب اللجنة عن قلقها       .امليدان االقتصادي 
 املعـدل   إزاءأيضا  قلق  الاللجنة  يساور  و .مستحقني للحصول على إجازة والدية مدفوعة األجر      

كما يساور اللجنـة القلـق    .املنخفض ملشاركة الرجل يف برامج اإلجازة الوالدية املدفوعة األجر
ــصول       ــة حـ ــول دون إمكانيـ ــق حتـ ــشكل عوائـ ــيت تـ ــسياسات الـ ــات وإزاء الـ ــات الريفيـ املنتميـ

ــادئ     إىل ــة احملــيط اهل ــاوري ومنطق ــن  امل ــات م ــاتواألخري ــل     األقلي ــة الطف ــازة رعاي ــى إج عل
 .لوالديةجازة ااإل أو
وتطلب اللجنة أن تعمل الدولة الطرف على وجه السرعة من أجل تعـديل معـايري                - ٣٧

ن مـستحقني للحـصول علـى       ون واملؤقتـ  واالستحقاق هبدف كفالة أن يصبح العمال املومسي      
كما حتث الدولة الطرف على اختاذ املزيد من التدابري الرامية  .إجازة والدية مدفوعة األجر

أمهات صغار األطفال واألمهات الوحيدات يف القوة العاملة مـن      مشاركة  ل  معدإىل زيادة   
 ات مـسؤولي  للرجـال وتـشجيع الرجـال علـى تقاسـم          برامج اإلجـازة الوالديـة       خالل تعزيز 

أن تقوم الدولة الطـرف بتحليـل وتقيـيم العوائـق     اللجنة تطلب و .النساءتربية األطفال مع 
 املاوري ومنطقة احمليط اهلادئ واألقليات يف إمكانيـة     املنتميات إىل الريفيات و اليت تواجهها   

جازة الوالديـة، وتنفيـذ تـدابري ترمـي إىل احلـد مـن              اإلاحلصول على إجازة رعاية الطفل أو       
 .هذه العوائق وزيادة إمكانية حصوهلن على هذه اخلدمات

 شـاملة   الدولـة الطـرف تغطيـة صـحية       أنـه تتـوفر يف      وبينما تالحـظ اللجنـة مـع التقـدير           - ٣٨
وخدمات صحية جمانية مثل الكـشف عـن الـسرطان للمـرأة، تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا مـن أن                       

ــساوية  املنتميــات إىل األعــراق املختلفــة والريفيــات رمبــا ال    ــة  يتمــتعن مبــستويات مت مــن إمكاني
يف التبـاين  كمـا يـساور اللجنـة القلـق إزاء      .احلصول علـى اخلـدمات الـصحية واالسـتفادة منـها     
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أصـول أوروبيـة والنـساء املنتميـات إىل اجملموعـات العرقيـة             للنساء املنحدرات مـن     توقع  العمر امل 
إزاء املعدالت املرتفعة لألمراض املنقولـة عـن طريـق          كذلك  وتعرب اللجنة عن قلقها      .األخرى

 .االتصال اجلنسي وحاالت محل املراهقات
ت إمكانية احلصول   تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعمل على حتسني معدال         و - ٣٩

على الرعاية الصحية واخلدمات واملعلومات املتعلقة بالصحة، والسيما بالنسبة للمرأة اليت     
تعيش يف املناطق الريفيـة أو الـيت تواجـه عقبـات ثقافيـة أو لغويـة يف حـصوهلا علـى الرعايـة              

يانـات  كما حتث الدولة الطرف على تعزيـز جهودهـا الراميـة إىل حتليـل ومجـع الب                 .الصحية
عـن مـستويات إمكانيــة حـصول اجملموعــات املختلفـة مــن النـساء علــى اخلـدمات الــصحية       

حتـث اللجنـة    و .ودرجة استفادهتن منـها، وعلـى اختـاذ تـدابري تـصحيحية حـسب الـضرورة               
الدولة الطرف على زيادة جهودها الرامية إىل حتديد العوامل اليت تقلل مـن العمـر املتوقـع                 

حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى حتـسني    كما  .معاجلة هذه العواملللمرأة غري األوروبية و
توفري املعلومات للنساء والفتيات عن الصحة اإلجنابية ومنع احلمل، والترويج علـى نطـاق              
واســع للتثقيــف اجلنــسي املوجــه للفتيــات واألوالد، مــع إيــالء اهتمــام خــاص للوقايــة مــن   

 .محل املراهقاتاألمراض املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي و
وبينمــا ترحــب اللجنــة مبــا تبذلــه الدولــة الطــرف مــن جهــود راميــة إىل توســيع نطــاق     - ٤٠

ــة    امتطلبــات اســتحقاق  ــة واإلداري ــة، فــإن القلــق يــساورها إزاء احلــواجز املالي ملــساعدة القانوني
إلنـصاف يف  والثقافية اليت تواجهها املرأة يف إمكانية احلصول على املساعدة القانونية والتمـاس ا           

ويــساور  .احملـاكم، وإزاء درجـة وعـي املــرأة حبقوقهـا وباملتـاح مـن ســبل اإلنـصاف واخلـدمات        
اللجنة القلق بوجه خاص بشأن ما إذا كانت املرأة على وعي كاف حبقوقها املكفولـة مبوجـب                 

املـنقح، ومـن نقـص البحـوث املتعلقـة بالتـأثري الـذي تتركـه علـى                   )العالقـات (قانون املمتلكات   
ردة يف القــانون خبــصوص توزيــع املمتلكــات والــيت ترمــي إىل جــرب ارأة األحكــام اجلديــدة الــواملــ

 .التباينات االقتصادية بني الشركاء عند فسخ العالقات
ة يف إمكانية   أوتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن حتلل العوائق اليت قد تواجه املر            - ٤١

ن أكمــا تطلـب اللجنــة إىل الدولـة الطــرف    .هــذه العوائـق أن تزيـل  اللجـوء إىل القــضاء، و 
ن تعمل على زيادة الـوعي  أتوفر خدمات املساعدة القانونية إىل كل من هن حباجة إليها، و    

القانونيــة املتاحــة ضــد التمييــز، وأن ترصــد  ســبل االنتــصاف بــشأن كيفيــة االســتفادة مــن  
دريب للتوعيـة   لجنة الدولة الطرف على تنظيم تـ      لكما تشجع ا   .اجلهودهذه  كذلك نتائج   

ــضائية واحملــامون         ــسلطة الق ــة أن يكــون أعــضاء ال ــن أجــل كفال ــسني م ــني اجلن ــالفروق ب ب
 متامــا باألحكــام القانونيــة الواجبــة التطبيــق، وعلــى وعــي جبميــع نيواملــدعون العــامون ملمــ



CEDAW/C/NZL/CO/6  
 

07-45975 11 
 

كما تطلب إىل الدولـة   .أشكال التمييز ضد املرأة ومدربني على التصدي هلا بالقدر الكايف     
 املرأة األحكام اجلديدة ى جتري البحوث والتحليالت عن التأثري الذي ختلفه عل     الطرف أن 
ــانون املمتلكــات اتوزيــع املمتلكــات والــو اخلاصــة ب ، وأن تقــدم هــذه )العالقــات(ردة يف ق

 .املعلومات يف تقريرها املقبل
وحتث اللجنة الدولة الطرف على أن تستعني بـشكل كامـل، يف تنفيـذها التزاماهتـا               - ٤٢

مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنهاج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب            
 .إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعـال لالتفاقيـة ال غـىن عنـه لتحقيـق                 كما   - ٤٣
 إىل إدمـاج منظـور جنـساين يف مجيـع اجلهـود الراميـة إىل                وتـدعو  .األهداف اإلمنائية لأللفية  

حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وجتسيد أحكام االتفاقية بصورة واضحة يف تلـك اجلهـود،              
 .يف تقريرها الدوري املقبلعن ذلك وتطلب إىل الدولة الطرف أن تدرج معلومات 

ية الرئيـسية الـسبعة اخلاصـة       وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدول        - ٤٤
يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية املكفولة هلا يف مجيـع   )١(حبقوق اإلنسان 
ولذلك، تشجع اللجنة حكومة نيوزيلندا على التصديق على املعاهدة الـيت           . جوانب احلياة 

حقوق مجيع العمال املهاجرين ة ـة الدولية حلمايــي االتفاقيــد وهــا بعــا فيهــطرفلــم تصبح 
 .وأفراد أسرهم

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية علـى نطـاق واسـع يف نيوزيلنـدا حـىت                  - ٤٥
، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــساسة، والربملــانيون، واملنظمــات   الــسكانيكــون 

ل ضمان املساواة النسائية، ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة باخلطوات املتخذة من أج
حبكم القانون وحبكم الواقع بني الرجل واملرأة، وباخلطوات األخرى الالزم اختاذها يف هذا 

تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تواصل على نطـاق واسـع، وال سـيما لـدى                  و .الصدد
 ،املنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، تعمـيم االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري               

 ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة        ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني    ،توصيات العامة للجنة  وال
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ” : املعنونـة  ،والعشرين للجمعية العامة  

 .“والسالم يف القرن احلادي والعشرين
__________ 

ــة    )١(  ــة والثقافي ــصادية واالجتماعي ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــة   ، والعهــد ال ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب العهــد ال
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          ، و التفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ا، و والسياسية

اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنــسانية   ، والتمييــز ضــد املــرأة
 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهماالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع ، واتفاقية حقوق الطفل، واملهينة أو
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ب عنـها يف هـذه      وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـر              - ٤٦
ــدوري    ــة، وذلــك يف تقريرهــا ال ــل،التعليقــات اخلتامي ــادة  املقب  مــن ١٨ املقــدم مبوجــب امل

 .٢٠١٠سبتمرب /أيلولاالتفاقية، والواجب تقدميه يف 
 


