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، تولــــت الــــسيدة فيتشنوسيدة ســــيمو غيــــاب الــــيف 
 .ة، رئاسة اجللسةديريام، املقرر

 .١٠/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  
النظـــر يف التقاريـــر املقدمـــة مــن الـــدول األطـــراف مبوجــب 

 )تابع ( من االتفاقية١٨ملـادة ا
 )تـــــــابع (نيوزيلنـــــــدالدس دوري الـــــــساـــــــــر الـــــــــالتقري 

CEDAW/C/NZL/6) ؛CEDAW/C/NZL/Q/6و  (Add.1 
 أعـــضاء وفـــد اختـــذ، ةدعـــوة مـــن الرئيـــسنـــاء علـــى ب - ١

 .اللجنةاجتماعات على طاولة أماكنهم  نيوزلندا
 ٦ إىل ١املواد 

ــئ): نيوزيلنــــدا (دالزيــــلالــــسيدة  - ٢ لة ردا علــــى األســ
 مـن قـانون     ٧٣املطروحة يف اجللـسة الـسابقة، قالـت إن املـادة            

ــاذ       ــانوين الخت ــي األســاس الق ــدا ه ــسان يف نيوزيلن ــوق اإلن حق
وال تـستهدف   . تدابري مؤقتة أو أخرى قانونيـة لتعزيـز املـساواة         

 النــساء لكنــها ُصــممت لتغطــي مجيــع اخلــصائص      ٧٣املــادة 
ا ما لزم اختاذ إجـراء      وإذ. الواردة يف األحكام اليت حتظر التمييز     

. خـــاص لتحقيـــق املـــساواة، فـــإن القـــانون يـــنص علـــى ذلـــك 
وأضافت أن هيئـة حقـوق اإلنـسان يف نيوزيلنـدا نـشرت أيـضا         

ــة     ــدابري اخلاصـ ــشأن التـ ــة بـ ــادئ توجيهيـ ــصدد مبـ ــذا الـ . يف هـ
وأكدت أن اهليئة أُنشئت طبقا ملبادئ باريس، وأهنـا ال تعـرف            

ــر  ــها ســامهت يف   منفــصال إىل ااملــاذا مل تقــدم تقري ــة، لكن للجن
 .إعداد تقرير نيوزيلندا الدوري السادس

ــل     - ٣ ــة عمـ ــدت خطـ ــة أعـ ــارت إىل أن نفـــس اهليئـ وأشـ
وعلـى الـرغم مـن أنـه متـت صـياغة            . نيوزلندا حلقـوق اإلنـسان    

اخلطــة بعبــارات حمايــدة إزاء اجلنــسني ومل تتــضمن أيــة أحكــام  
املـرأة  خمصصة للمرأة حتديدا، فقـد كـان هلـا تـأثري مباشـر علـى                

ــنخفض     ــاألجر املـ ــسائل كـ ــة مـ ــعت إىل معاجلـ ــا سـ حيـــث أهنـ
والعــودة إىل الــدخول يف ســوق العمــل بعــد انقطــاع بــسب       

ووردت بــصورة حمــددة أحكــام تتعلــق  . املــسؤوليات اُألســرية
واســُتبدلت . املــرأة يف نيوزيلنــدابــشأن بــاملرأة يف خطــة العمــل 

وال الفــرص املتعلقــة جبميــع الــسياسات بــسياسة عامــة أكثــر مشــ
ــر   ــار، والـــيت تـــضمَّنت  -ُعرفـــت باســـم اُألسـ  الـــصغار والكبـ

ــصحة     ــاالت الـ ــة يف جمـ ــل انفراديـ ــط عمـ ــتراتيجيات وخطـ اسـ
والتعلـــيم واإلســـكان، إىل جانـــب أهـــداف حمـــددة مـــن أجـــل 

 .املاوري وسكان اجلُزر يف احملـيط اهلـادئ والنـساء املهـاجرات           
ا وجلميع تلك االستراتيجيات أُطر زمنية كل على حدة، لكنـه         

 .مصممة أساسا لفترة تتراوح من مخس إىل عشر سنوات
ــضم      - ٤ ــالعنف املــرتيل ت ــة ب ــة العمــل املعني وقالــت إن فرق

. ممثلني من الذكور لقطاع املنظمات غري احلكوميـة واحلكومـة         
وتــشارك يف الفرقــة . ولــديها أيــضا جمموعــة استــشارية وطنيــة  

لني، أيضا الشرطة ووكاالت محاية الطفل وغريمها مـن املـسؤو         
ــي      ــستوى احملل ــى امل ــسية عل ــصفة رئي ــذ ب ــتم التنفي ــشمل . وي وت

خــدمات إعــادة تأهيــل الرجــال عــالج مــرتكيب أعمــال العنــف 
بتوجيهــات مــن احملكمــة يف إطــار جمموعــة متنوعــة مــن بــرامج  
ــها تلــك الــيت تقــدمها منظمــة إيقــاف       ــل، مــن بين إعــادة التأهي

هنـج  ويـشارك الرجـال أيـضا يف        . العنف الذي ميارسـه الرجـال     
ــادة       ــسجن احلاجــة إىل إع ــة العمــل، وتعكــس ألحكــام بال فرق
ــة     ــاملواد الكحوليـ ــق بـ ــا يتعلـ ــيما فيمـ التأهيـــل والعـــالج، ال سـ

ــدرات ــن   . واملخـ ــسجناء مـ ــرامج خمصـــصة للـ ــاك أيـــضا بـ وهنـ
 .املاوري

خمتلـف  وأضافت قائلة إنه فيما يتعلق بتلبية احتياجات         - ٥
. وزيلنــدا، توجــد العديــد مــن وكــاالت الــسكان يف ني الفئــات

فباإلضـــافة إىل وزارة شـــؤون املـــرأة، هنـــاك مكتـــب الـــشؤون 
اإلثنية، واملكتب املعين مبسائل اإلعاقة، ووزارة تنمية املـاوري،   
ووزارة شــؤون جــزر احملــيط اهلــادئ، ومكتــب وزيــر الــشؤون  

. الريفية، واملكتب املعـين بكبـار الـسن، ووزارة تنميـة الـشباب         
اون الوثيق مع مجيـع وكـاالت       وتعمل وزارة شؤون املرأة بالتع    

السكان األخرى لضمان مراعاة قضايا املـرأة داخـل الـوزارات           
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وتكفـل تلـك الـوزارة أيـضا أن يراعـي عملـها             . كل على حدة  
يف جمــــال الــــسياسات أوجــــه احلرمــــان الــــيت تعــــاين منــــها       

 .أخرى فئات
وفيما يتعلق بتعزيز التغيري الثقايف، وجهت االنتبـاه إىل          - ٦

 تتصل مبواقف اجملتمعات احمللية اليت على وشـك أن          احلملة اليت 
واعُتمـدت مبـادرة مـشاهبة يف       . تبدأ بشأن مسألة العنف املرتيل    

طي اخلمــر أثنــاء قيــادة امبــسألة تعــتتــصل جمــال الــصحة العامــة 
وأثبـت النـهج املؤلـف مـن ثالثـة ُسـبل            . السيارات والدراجات 

بري للـضبط يف    اإلعالن يف التلفزيون واخلطـر الكـ      : فاعلية كبرية 
كمـا أن   . حالة تلبُّس والعواقـب الوخيمـة املترتبـة علـى اإلدانـة           

ــة جــدا يف تغــيري      ــدخني كانــت فعال ــة مــشاهبة ملكافحــة الت محل
وســـيتم نفـــس الـــشيء حاليـــا بالنـــسبة . املواقـــف واالجتاهـــات

يد بشأن القوالب النمطيـة   غري أنه يلزم عمل املز    . للعنف املرتيل 
ــنس يف   ــوع اجلـ ــى نـ ــة علـ ــتلقى  القائمـ ــالم، وسـ ــائط اإلعـ  وسـ

الترحيـــب أيـــة نـــصيحة تقـــدمها اللجنـــة بـــشأن تلـــك املـــسألة  
وأضافت أنه ليست لـديها أيـة معلومـات إضـافية عـن             . الصعبة

وســيتم إدراج نتــائج البحــث يف . تنفيــذ قــانون إصــالح البغــاء 
االســتعراض املتعلــق بالقــانون، الــذي ســيقدم إىل وزارة العــدل 

 أن وفدها سوف يتمكن حينئـذ       وأشارت إىل . ٢٠٠٨يف عام   
 .من تقدمي معلومات يف هذا الصدد يف فترة اإلبالغ القادمة

 ١٤ إىل ١٠املواد من 
قالــت إن مثــة مــسألة    ): نيوزيلنــدا (دالزيــل الــسيدة  - ٧

أخرى أُثريت يف اجللسة السابقة هـي مـسألة الرسـوم املدرسـية             
جــا  املقدمــة إىل املــدارس، والــيت ال تعكــس بالفعــل هن    املــنحو

بيد أهنا تشري إىل احلقيقة القائلة بأن تعلـيم املـرأة عامـل             . متييزيا
ومبوجـــب القـــانون، . رئيـــسي يف تعلـــيم أطفاهلـــا يف املـــستقبل 

ــدريس       ال ــن ت ــوم ع ــة تقاضــي رس ــدارس احلكومي ــستطيع امل ت
املنهاج الدراسي، لكن ميكنـها طلـب هبـات لتغطيـة التكـاليف            

يلي يف املـدارس قيـد     وأضافت أن معدل التمويـل التـشغ      . العامة

ــا، وســتقدم نتــائج هــذا االســتعراض مــدخال يف     املراجعــة حالي
 .املنحسياسة احلكومة لتخفيض احلاجة إىل 

طلبت معلومـات عـن نتـائج       : السيدة زو إكسياكياو   - ٨
االستعراضــات الــيت أجرهتــا تــسع منظمــات للخــدمات العامــة   
بـــشأن تنفيـــذ خطـــة العمـــل اخلمـــسية للحكومـــة فيمـــا يتعلـــق 

وأضافت أنه من املفيد معرفـة      . املساواة يف األجور والتوظيف   ب
املــــشاكل والتحــــديات الرئيــــسية املواجهــــة واإلجــــراءات أو  

وأشــارت إىل أهنــا . التــدابري العالجيــة الــيت مت أو ســيتم اختاذهــا
تلقت معلومات من خالل قناة أخرى تفيد بأنه مل يتم تـضييق            

ومثـال ذلـك،   .  السابقالفجوة يف األجور منذ النظر يف التقرير    
ــساعة    مالت ابــني العمــال والعــ أن الفجــوة يف أجــر العمــل بال

 إىل  ٢٠٠٣ يف املائـة عـام       ١٠املتفرغني واملتفرغات زادت من     
وســألت عمــا إذا كانــت أُجريــت  . ٢٠٠٥ يف املائــة عــام ١٣

 .أية دراسات استقصائية وما أسباب تلك الظاهرة
ــد مــن امل    - ٩ ــه مــن املطلــوب مزي علومــات عــن  وقالــت إن

اخنفــاض معــدالت املــشاركة يف العمــل مــن جانــب أُمهــات       
وكــم عــدد . األطفــال الــصغار واألب الوحيــد واُألم الوحيــدة 

املستفيدين منهم من جهود احلكومة لتحسني احلالة ومـا نـوع           
التدابري اإلجيابية اليت اُتخذت لتحسني رعاية الطفل؟ وسيكون        

مت إدمـــاج منظـــور مـــن املفيـــد أيـــضا معرفـــة مـــا إذا كـــان قـــد 
ــاوري     ــز توظيـــف املـ ــة إىل تعزيـ ــادرات الراميـ ــساين يف املبـ جنـ
وســكان اجلــزر يف احملــيط اهلــادئ ومــا هــي التــأثريات اإلجيابيــة  
اليت حتققت لتوظيف نساء املـاوري واجلـزر يف احملـيط اهلـادئ؟             
وأخــريا، فقــد اختــذت نيوزيلنــدا خطــوات هامــة لزيــادة أحقيــة  

أجر وامتـدَّ ذلـك ليـشمل النـساء         احلصول على إجازة والدية بـ     
العامالت حلساهبن اخلاص، ولكنه مل يـشمل العمـال املـومسيني           

وتـساءلت عمـا إذا كانـت       . أو املؤقتني ومعظمهـم مـن النـساء       
احلكومة لديها أية خطط لتوسيع نطاق أحكام إجازة الوالديـة          

 .املدفوعة األجر لتشمل هذه الفئة من العمال
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قالت إن إدارهتـا كانـت      ): زيلندانيو (غليسنرالسيدة   - ١٠
واحدة من األوائل اليت أكملت استعراض اإلنصاف يف األجـر          

ومعظم الوكاالت اعترهتا الدهشة عنـدما وجـدت        . والتوظيف
ومثــة نتيجــة  . أن مــستوى اإلنــصاف أعلــى ممــا كــان متوقعــا     

ــاة       ــوازن بــني العمــل واحلي ــة الــيت تــوىل للت أخــرى وهــي األمهي
ومت هتيئــة الوســائل الالزمــة  . العمــلت ســاعااُألســرية ومرونــة 

ــصف      ــل املنـ ــيم العمـ ــتنظر يف تقيـ ــيت سـ ــة، الـ ــة التاليـ . للمرحلـ
 ة وكالـة  لألجـور يف أيـ    أية آلية لتسوية عالجيـة      توجد بعد    وال

.  يف هــذا الــشأن مــن الوكــاالت، لكــن جيــري إحــراز تقــدم     
والواقــع أن االســتعراض يــستغرق زمنــا طــويال لكنــه عمليــة       

 .جدا جمزية
استطردت قائلة إن الفجوة يف األجور بـني اجلنـسني          و - ١١

. ١٩٧٧ يف املائـة يف عـام        ٩ يف املائة مقابـل      ١٢,٤تبلغ حاليا   
ــوع اجلــنس       ــى ن ــائم عل ــزل املهــين الق ــت البحــوث أن الع وبيَّن

ويف .  يف املائــة يف هــذا الفــرق٤٠ إىل ٢٠مــسؤول عــن نــسبة 
ة يف سـت     يف املائة من قوة العمل النـسائي       ٢٥نيوزيلندا، يعمل   

ومشلـت التـدابري املتخـذة البحـث يف كيفيـة التـأثري             . مهن فقـط  
علــى خيــارات الــشباب الوظيفيــة وإجــراء حبــث بالتعــاون مــع   
منظمة التعاون يف امليدانني االقتـصادي والتنميـة واسـتراليا عـن            

وإذا ما ثبت وجود صلة مـا،      . تأثري العزل املهين على اإلنتاجية    
 .جل التغيريفسوف تكون رسالة قوية من أ

وقالت إنه حدث تغيريين رئيسيني فيما يتعلـق برعايـة           - ١٢
ــل ــدمي    . الطف ــتم تق ــل، ي ــن  ٢٠وحــسبما ورد مــن قب  ســاعة م

ــراوح      ــذين تتـ ــال الـ ــع األطفـ ــل إىل مجيـ ــة للطفـ ــة اجملانيـ الرعايـ
ومعــدل املــشاركة مرتفــع يف  .  ســنوات٤ و ٣أعمــارهم بــني 

ملائـة إمجـاال     يف ا  ٩٨تعليم األطفال يف سن مبكرة، حيـث بلـغ          
ويتمثـل التغـيري الثـاين يف    .  يف املائة للسكان من املـاوري      ٩٠و  

خطة الرعاية خـارج املدرسـة لتقويـة جـودة ونطـاق اخلـدمات              
وجــودة رعايــة الطفــل آخــذة يف االزديــاد     . خــارج املدرســة 

ولــدى وزارة شــؤون املــرأة فريــق    . وجيــري ختفــيض التكلفــة  

ــا حــــول    املــــشاريع استــــشاري مــــن املــــاوري بتــــشاور غالبــ
وســـتنطلق قريبـــا اســـتراتيجية    . االســـتثمارية املتعلقـــة بـــاملرأة   

اقتصادية جلـزر احملـيط اهلـادئ تـشمل مكونـا شـامال للمـرأة يف          
 .تلك اجلزر

قالــت إن وزارة العمــل ): نيوزيلنــدا (الــسيدة دالزيــل - ١٣
أجرت يف وقت مبكر من هـذه الـسنة تقييمـا إلجـازة الوالديـة               

ضافة إىل إجراء حتليـل بـشأن املـستفيدين         وباإل. املدفوعة األجر 
من تلك اإلجازة، أُجريت مقـابالت مـع أفـراد اسـتفادوا منـها              
ــة     ــد اجلوانــــب اإلجيابيــ ــها لتحديــ ــستفيدوا منــ ــرين مل يــ وآخــ

ونتيجـــة لـــذلك، . واحلــواجز والتحـــسينات املمكـــن إجراؤهـــا 
التزمــت احلكومــة باســتعراض التــشريعات فيمــا يتعلــق بــثالث   

عــايري التأهيــل، الــيت كانــت حــاجزا أمــام       م: جمــاالت حمــددة 
العمال املومسيني والعمال املؤقتني؛ إمكانيـة إدراج بنـد مـستقل          

أخـــذها أو ”بـــشأن اإلجـــازة بالنـــسبة للرجـــال علـــى أســـاس  
فتـرة  تبلـغ   و. ؛ ومّد فترة إجازة الوالدية مدفوعة األجر      “فقدها

ــا   ــر حاليـ ــة األجـ ــازة مدفوعـ ــول  ١٤اإلجـ ــن تقـ ــبوعا، لكـ  أسـ
. إهنـا ال تـزال غـري كافيـة للـسماح بالرضـاعة الثدييـة              اُألمهات  

 شهرا،  ١٢وتسمح بعض البلدان، ومنها كندا، بفترة متتد إىل         
 .وقد يصبح ذلك هدفا تتوق نيوزيلندا إىل حتقيقه يف املستقبل

الحظت أن التقرير يـسلِّم   : السيدة أروكا دومينغويز   - ١٤
اهلــادئ يف بــأن األجــل املتوقــع للمــاوري ونــساء جــزر احملــيط   

وقالـت إهنـا تريـد معرفـة مـا إذا           . نيوزيلندا أقل من األوروبـيني    
ــوفري املــوارد     ــودا لت ــة الــصحية تتــضمن بن ــرامج الرعاي كانــت ب
املالية والبشرية الكافية لتحقيق تغيريات على الـصعيد اجملتمعـي          

. يف األحــــوال املعيــــشية ويف التــــأثري علــــى العوامــــل الثقافيــــة 
راهقـات يف نيوزيلنـدا مرتفـع جـدا         وأضافت أن معـدل محـل امل      

ــراض    ــدو اعت ــا يب ــاك فيم ــة أو  ألوهن ــدم لســباب ثقافي فهــم الع
تـأثري ذلـك علـى تنظـيم        مدى   و ، ألمهية استعمال الرفال   كايفال

مــــن األمــــراض الــــيت تنتقــــل عــــن طريــــق  اُألســــرة والوقايــــة 
 .اجلنسي االتصال



CEDAW/C/SR.806 (B)  
 

07-44748 5 
 

وأضافت قائلة إن معدل انتشار فـريوس نقـص املناعـة            - ١٥
اإليـدز، ولـو أنـه مـنخفض، قـد زاد قلـيال علـى مـدى                 /يةالبشر

السنوات القليلة املاضية، كما توجد أيـضا زيـادة يف األمـراض            
األخــرى املنقولــة عــن طريــق االتــصال اجلنــسي يف صــفوف       

وسألت ما إذا كانت هناك أية بـرامج خاصـة لتعلـيم            . الشباب
اجلنس إىل جانـب خـدمات تنظـيم اُألسـرة للمـاوري وسـكان              

وطالبـت بـأن تبـيِّن الدولـة مقدمـة التقريـر            . احمليط اهلادئ جزر  
مــا إذا كانــت توجــد أيــة دراســة حديثــة عــن مــضامني بــرامج   
تعلــيم اجلــنس يف املــدارس وأســاليبها وكفاءهتــا، ومــا إذا كــان   
القـــائمون هبـــا حـــصلوا علـــى التـــدريب املالئـــم، مبـــا يف ذلـــك 

 .النهوض مبهاراهتم بصفة منتظمة
ــن  - ١٦ ــه مـ ــن   وقالـــت إنـ ــد مـ ــى مزيـ ــد احلـــصول علـ  املفيـ

املعلومات عن الربامج واخلدمات الناجحة للوقاية من سـرطان         
الثدي وسـرطان عنـق الـرحم أو الـرحم والكـشف مبكـرا عـن             

وتــساءلت عمــا إذا كــان العــالج يف متنــاول  . هــذين املرضــني
املسافة والتكلفة جلميع النـساء الالئـي       اليد أو متاحا من حيث      

ــن هــذين ال   ــانني م ــسرطان  يع ــواع ال ــن أن ــوعني م ــة . ن ويف حال
ســرطان عنــق الــرحم، ســألت مــا إذا كانــت احلكومــة قــدمت  
ــريوس       ــة ملكافحــة ف ــنخفض التكلف ــامج حتــصني شــامل وم برن

 .الورم احلُليمي البشري الذي يصيب الشابات
رحبــت باخنفــاض أرقــام   :  آبيــاه-الــسيدة كــوكر   - ١٧

اعتبــاره اإلصــابة مبــرض اإليــدز، لكنــها حــذَّرت مــن خطــورة   
وأضـافت أنـه مـن املهـم جـدا التركيـز            . وافدا من خارج البلـد    

علــى معرفــة أســباب الزيــادة يف إصــابة مــشتهي اجلــنس اآلخــر  
وأضـافت أن   . هبذا املرض ليتـسىن وضـع اسـتراتيجيات للوقايـة         

ــا، انطلــق أيــضا     ــدان أخــرى، ال ســيما يف أفريقي اإليــدز، يف بل
نــسي بــني  كعــدوى انتــشرت أساســا عــن طريــق االتــصال اجل  

املثليني، لكن معدل اإلصابة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي بـني             
إذا  وسـألت عمـا   . مشتهي اجلـنس اآلخـر ارتفـع بـسرعة أيـضا          

كان املهاجرون الـذين مت تـشخيص إصـابتهم هبـذا املـرض هلـم               

احلــق يف احلــصول علــى مجيــع أنــواع الرعايــة الــصحية واملزايــا  
ــرة    ــود فتـ ــشترط وجـ ــان ُيـ ــا إذا كـ ــة، ومـ ــة  املتاحـ ــة معينـ  إقامـ

 .للحصول على هذا االستحقاق
تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة - ١٨

عمـــا إذا كانـــت وزارة الـــصحة أجـــرت أي تقيـــيم للمرحلـــة   
األوىل مــــن مراحــــل اســــتراتيجية الــــصحة اإلجنابيــــة ومــــدى  

ــأثري ــة لالســتراتيجية     ت ــة الثاني ــى املرحل ــيم عل ــائج هــذا التقي . نت
الت احلمل بني املراهقات، أعربت عـن الرغبـة       وفيما يتعلق حبا  

يف معرفة ما إذا كانت وزارة الصحة جتمع بيانات عـن معـدل             
شــيوع وســائل منــع احلمــل بــني الــشابات ونتــائج احلمــل مــن   
ــات يف     ــية، والوفيـ ــة املرضـ ــة، واحلالـ ــوالدات املأمونـ ــث الـ حيـ
صفوف الشابات احلوامل، ومعدل الوالدات، ومعدل املواليـد        

ــوتى،  ــات   املــ ــات اُألمهــ ــاض ودوره يف وفيــ ــدل اإلجهــ ومعــ
وسألت عما إذا كانـت هـذه       . واحلاالت املرضية بني الشابات   

ــنس      ــوع اجلـ ــسب نـ ــصنيفها حـ ــا وتـ ــد مت مجعهـ ــات قـ املعلومـ
والعنــصر لتــشمل النــساء مــن املــاوري وكــذلك املهــاجرات       
ــستهدف تلـــك الفئـــات     ــود تـ ــاك جهـ ــل هنـ ــات، وهـ والالجئـ

 املختلفة من النساء؟
ا يتعلق خبطة العمل من أجل املـرأة يف نيوزيلنـدا،           وفيم - ١٩

ــسلطة فعــال يف      ــرأة ال ــوزارة شــؤون امل ســألت عمــا إذا كــان ل
يف هـو احلـال   ضمان تنفيذ الوكاالت األخرى للربنـامج، كمـا        

 والـيت برامج الصحة يف املناطق الريفية املدرجة يف خطة العمل          
وهـل  . حيـاء من املقرر أن تتوىل تنفيذها اجملالس الصحية يف األ        

هناك متويـل كـاف متـاح مـن أجـل الزيـارات املرتليـة والرعايـة                 
يف املناطق املنعزلة أو أنـه يلـزم بـذل مزيـد مـن اجلهـود يف هـذا                   
اجملال؟ وأخريا، أبدت أيضا اهتماما مبعرفة ما إذا كانـت ُتبـذل            
فعـــال جهـــود للوصـــول بطريقـــة مـــستهدفة إىل خمتلـــف فئـــات 

ت والالجئــات ونــساء املــاوري  النــساء، مبــا يف ذلــك املهــاجرا 
 . جداحادةالالئي قد تكون احتياجاهتن الصحية 
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قالــت إن اســتراتيجية الرعايــة الــصحية  : الــسيدة تــان - ٢٠
ــه حتــسني       ــذي جيــري مبوجب ــسي ال ــامج الرئي ــة هــي الربن األولي
وصول املرأة إىل اخلـدمات الـصحية، وسـألت عمـا إذا كانـت              

ل املقــدم يف هــذا  معلومــات متاحــة عــن مــستوى التمويــ هنــاك
عـداد النـساء الريفيـات الالئـي اسـتفدن مـن الربنـامج              أالشأن و 
ــل     . املــذكور ــة مقــدار التموي ــضا معرف ــد أي وســيكون مــن املفي

املخصص لتحسني مياه الـشرب وشـبكات الـصرف الـصحي؛        
وخدمات الرعاية الصحية املرتلية، والربنامج الـوطين للتـدريب         

 .لطوارئ الطبيةعلى االستجابة األولية يف حاالت ا
وقالــت إن التقريــر أشــار إىل مــشروع التــدابري املقــدم    - ٢١

ــدارس واملدرســني وحــصول      ــية للم لتحــسني اهلياكــل األساس
وسـألت  . الطلبة يف املناطق الريفية على تكنولوجيـا املعلومـات        

عما إذا كانت هنـاك أيـة معلومـات متاحـة عـن عـدد الفتيـات                 
 مثـــل هـــذا التعلـــيم الالئـــي تـــوافرت هلـــن فـــرص الوصـــول إىل

ومستويات التعليم اليت وصلن إليها، وتساءلت أيضا عن عـدد          
املــدارس مــن هــذا النــوع املوجــودة يف املنــاطق الريفيــة يف كــل  
ــا إذا كــان لــدى تلــك املــدارس العــدد الكــايف مــن      منطقــة وم

 . أيضازماللاملوظفني والتمويل ا
ــشمال      - ٢٢ ــاطق الـ ــة يف منـ ــات احملليـ ــت اجملتمعـ ــا كانـ وملـ

وغيسبورن وبولر تعاين من أشد أنواع احلرمـان، فقـد          األقصى  
سألت عن وجود أيـة أرقـام متاحـة عـن مـستوى الوصـول إىل                
ــدالت الــدخل يف تلــك        ــوال املعيــشية ومع ــق وعــن األح املراف
األقاليم، وهـل مت اختـاذ أيـة تـدابري حمـددة يف الـشمال األقـصى                 

فيـد  لتحسني مستويات املعيـشة؟ وأضـافت أنـه سـيكون مـن امل       
معرفــة مــا إذا كــان لــدى احلكومــة أيــة خطــط لتوســيع نطــاق   
ــومسيني     ــال املـ ــر لتـــشمل العمـ ــة األجـ ــة مدفوعـ ــازة الوالديـ إجـ

ــدين ــه      . واملتعاق ــام ب ــة القي ــزم احلكوم ــا تعت وســألت أخــريا عم
ــيم       ــى االســتفادة مــن ســاعات تعل ــة عل ــساعدة اُألســر الريفي مل

ــغ     ــيت تبل ــال يف ســّن مبكــرة وال ســبوع  ســاعة يف األ٢٠األطف

ــذ      ــوارد الالزمــة لتنفي ــة إىل امل ــد تفتقــر املــدارس الريفي حيــث ق
 .الربنامج ذلك
قالـــت إنـــه يف حـــني :  زرداين-الـــسيدة بلميهـــوب  - ٢٣

يتركز سـكان نيوزيلنـدا بـصورة متزايـدة يف املنـاطق احلـضرية،           
. نساء املاوري فوق سن الـستني يف بيئـات ريفيـة          يعيش معظم   

اذها ملعاجلة القلق املعرب عنـه    وسألت عن اخلطوات اليت مت اخت     
ــدوري اخلــامس     ــر ال ــة علــى التقري ــة للجن يف التعليقــات اخلتامي
ــاوري       ــات امل ــساء وفتي ــأن أوضــاع ن ــادت ب ــيت أف ــدا ال لنيوزيلن

. وجزر احملـيط اهلـادئ ال تـزال غـري ُمرضـية يف جوانـب كـثرية                
ــن        ــدال م ــصف اخلطــط ب ــدوري احلــايل ي ــر ال ــا كــان التقري ومل

 ترغــب يف معرفــة االلتزامــات احملــددة الــيت مت اإلجنــازات، فإهنــا
التقيُّــد هبــا حيــث أنــه بــدون تلــك املعلومــات لــن تكــون هنــاك  

كمـا أن اجلـزء مـن التقريـر         . معايري حمددة لقياس التقـدم احملـرز      
املكـــرس لوصـــول املـــرأة الريفيـــة إىل اخلـــدمات يـــصف أيـــضا  

وسألت ما إذا كانت هذه اخلطـط       . اخلطط بدال من املنجزات   
ــدأت بالفعــل قــد ــائج الــيت حتققــت  .  ب ــا هــي النت ، ال ســيما وم

 .بالنسبة لألقليات والالجئني والنساء والفتيات املهاجرات
ــل - ٢٤ ــسيدة دالزيــ ــدا (الــ ــة ): نيوزيلنــ قالــــت إن سياســ

اإليــدز يف /نقــص املناعــة البــشرية  فــريوس احلكومــة يف جمــال  
الرجـال الـذين ميارسـون      : الثمانينات ركزت على ثالث فئات    

اجلنس مع الرجـال، ومـستعملي املخـدرات عـن طريـق احلقـن              
أمـــا الزيـــادة يف عـــدد   . يف الوريـــد، واملـــشاركات يف البغـــاء  

ــام    ــسجلة يف ع ــك   ٢٠٠٦احلــاالت امل ــه يرجــع إىل أن تل ، فإن
ي للمهــاجرين للكــشف عــن الـسنة شــهدت أول فحــص مجـاع  

وأضـافت أن نيوزيلنـدا واحـدة       . فريوس نقـص املناعـة البـشرية      
نقـص  فـريوس   من البلدان القالئل يف العـامل الـيت تقبـل الجـئني             

إجيايب وهي حريـصة علـى تقـدمي العـالج          لديهم  املناعة البشرية   
ــضاء، إىل جانــب اختــاذ اخلطــوات الالزمــة إليقــاف     عنــد االقت

 .انتشار الفريوس
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واستطردت قائلة إن الفحص اجلمـاعي للكـشف عـن           - ٢٥
ســرطان الثــدي وســرطان الــرحم يقــدَّم جمانــا، وبعــض مرافــق    

كمـا أجـرت الوكالـة الـيت تـشتري       . إجراء االختبـارات متنقلـة    
 اســُتبعد احلكومــة منــها األدويــة حتلــيال ملقارنــة الكلفــة بالفائــدة
 .ليميمنه متويل التحصني اجلاري حاليا ضد فريوس الورم احلُ

ــدا (الـــسيدة غليـــسنر - ٢٦ ــة ): نيوزيلنـ قالـــت إن احلكومـ
تسلِّم بأن األجل املتوقع األقل مـن املتوسـط يف صـفوف نـساء              

وبــدأت اجلهــود املبذولــة لتحــسني  . املــاوري أمــر غــري مقبــول 
احلالة بدراسة الظروف احمليطة بالطفولـة املبكـرة الـيت هلـا تـأثري              

امج الكــثرية املخصــصة وتــضمَّنت الــرب. علــى احليــاة فيمــا بعــد
ــى العنـــف يف      ــضاء علـ ــراءات للقـ ــاوري إجـ ــن املـ ــسكان مـ للـ
صـفوف اُألسـرة وأخـرى تـستهدف العـدد الكـبري مـن ســكان        

وأجــرى فريــق يــضم أعــضاء يف الربملــان . املــاوري مــن اإلنــاث
ــشباب واكتــشف      ــسية لل ــصحة اجلن دراســة استقــصائية عــن ال

 وأضـافت أن    .الفريق أن تعليم اجلـنس يف املـدارس غـري مالئـم           
التدابري احلكومية لعالج األوضاع تركز أوال وقبـل كـل شـيء            

ويقــوم فريــق إثــين بتحليــل مجيــع  . علــى أشــد الفئــات حرمانــا 
اإلحــصاءات الــصحية تقريبــا ومــن بينــها تلــك اإلحــصاءات       
بشأن الوفيات واحلاالت املرضية واإلجهـاض واخنفـاض أوزان         

ــد ــيِّن تقر  . املوالي ــدا أن يب ــل نيوزيلن ــادم   وتأم ــدوري الق ــا ال يره
 .إحراز تقدُّم بشأن مجع البيانات املتعلقة هبذا الشأن

ــأثري      - ٢٧ ــن الت ــرأة م ــن وزارة شــؤون امل وأشــارت إىل متكُّ
على توفري الرعايـة الـصحية عـن طريـق وزارة الـصحة الـيت هلـا                

ــاطق     ــصحية يف املن ــشؤون ال ــع جمــالس ال ــدات م ونتيجــة . تعاق
ــرأة     ــوزارة شــؤون امل ــذلك، كــان ل ــد مــن  ل مــدخالت يف عدي

جوانب السياسة العامة مبا يف ذلـك مـا يتعلـق بـربامج الفحـص        
ــة    ــدخني والبدانـ ــة والتـ ــة باُألمومـ ــسائل املرتبطـ ــاعي واملـ . اجلمـ

ويركَّز اهتمام خـاص علـى ضـمان وصـول خـدمات الفحـص              
اجلماعي للكشف عن سرطان عنـق الـرحم إىل نـساء املـاوري             

 جديـدة للتمويـل عـن       وأسفرت ترتيبـات  . وجزر احمليط اهلادئ  

حتــسُّن معــدل الزيــارات املرتليــة الــيت يقــوم هبــا عمــال الرعايــة    
ويتوىل أفراد من املاوري تشغيل كـثري مـن منظمـات           . الصحية

 .الرعاية الصحية األولية خلدمة سكان املاوري
 يف املائـة مـن جممـوع      ٨٦وأشارت إىل أنه صحيح أن       - ٢٨

ــدا يعيــشون يف املنــاطق احلــ   ــرقم . ضريةســكان نيوزيلن وهــذا ال
. بالنــسبة للــسكان مــن املــاوريكثــر اخنفاضــا بــصورة طفيفــة أ

وأضافت أن احلكومـة سـتعمل بالتعـاون الوثيـق مـع املنظمـات              
غري احلكومية لتحسني حصول املرأة علـى املزايـا، وهـي تـسلِّم         
ــة بوجــه       ــات إجــازة الوالدي ــل وترتيب ــة الطف ــدالت رعاي ــأن ب ب

وقالت إن اخلدمات التعليميـة يف      . خاص ينبغي أن ُتدار مبرونة    
ــة    ــاهج التعليميـ ــن نقـــص يف املنـ ــاين مـ ــة ال تعـ ــاطق الريفيـ . املنـ

عـن  يتم توفري وسائط النقل املدرسية، ويتم ترتيب التعلُّم          كما
 .ُبعد عن طريق مدرسة املراسلة

قالـــت إن املهـــاجرين ): نيوزيلنـــدا (دالزيـــلالـــسيدة  - ٢٩
كـذلك حـاملي تـصاريح      اجلُدد احلاصلني على تصاريح إقامة و     

عمل صاحلة ملدة سـنتني أو أكثـر، هلـم احلـق يف احلـصول دون                
قيد على خدمات الصحة والتعليم، ولو أنه يتعني على الـبعض           

غـري أنـه    . منهم سداد رسوم أعلـى يف مرحلـة التعلـيم اجلـامعي           
يف حالة اهلجرة حتت رعاية أُسرة ما، ليس من حـق املهـاجرين        

ى إسكان حكـومي أو مزايـا تقـدمها         غري الالجئني احلصول عل   
احلكومــة لفتــرة الــسنتني األوىل وعلــيهم االعتمــاد علــى اُألســر  

وبشأن إجـازة الوالديـة مدفوعـة األجـر، ذكـرت           . اليت ترعاهم 
ــدفوعات      ــسألة امل ــيبحث م ــام س ــرح للنظ ــتعراض املقت أن االس

 .املقدمة إىل العمال املومسيني والعمال املتعاقدين
قالــت إهنــا مل تــستطع :  كــاداري-ن الــسيدة هــالربي - ٣٠

العثور، يف التقريـر الـدوري، أو يف قائمـة املـسائل واألسـئلة أو       
أية إشارة إىل التشريع الذي يتنـاول       يف هذا الشأن على     الردود  

ويبـدو أن  . مفهوم املساواة يف األجر عن العمل متعادل القيمـة    
  ال ينظـــر يف التمييــز يف األجـــر ٢٠٠٠القــانون الـــصادر ســنة   
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وأضـافت أهنـا    . بني العاملني التابعني لنفس صـاحب العمـل        إال
تــود احلــصول علــى مزيــد مــن التفاصــيل بــشأن اإلنــصاف يف    

 .األجر، ال سيما يف القطاع اخلاص
أعربـت عـن األمـل يف     :  زرداين -السيدة بلميهـوب     - ٣١

متابعــة التعليقــات اخلتاميــة للجنــة علــى التقريــر احلــايل بــصورة  
ببيانـات كافيـة مـصنفة حـسب نـوع اجلـنس           تفصيلية ودعمهـا    

وسـألت عـن الترتيبـات      . ليتسىن حتسني احلوار البنَّاء مع اللجنة     
ــساء املــشاركات يف     ــة إىل الن القائمــة لتقــدمي املــساعدة القانوني
إجراءات قانونية بشأن جمموعة كـبرية مـن املـسائل، مـن بينـها              

  الـــذي يـــستلزم غالبـــا اختـــاذ إجـــراء عاجـــل -العنـــف املـــرتيل 
 . املسائل املتعلقة بالتوظيف واملرياثكذلكو

تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٣٢
إن االتفاقيــة تقــضي بــضرورة أن ُتتــاح للمــرأة فــرص الوصــول 

ــا  ــا ولــيس نظري ولــذلك فإهنــا تــود معرفــة  . إىل اخلــدمات عملي
إذا كانـت احلكومـة قـادرة علـى تتبُّـع مـدى االسـتفادة مـن                  ما

الصحة اإلجنابية، ال سيما من جانـب نـساء األقليـات           خدمات  
ــدمات تناســــب       ــك اخلــ ــا إذا كانــــت تلــ ــاجرات، ومــ واملهــ

وأضافت أهنا مـع علمهـا بـأن وزارة         . احتياجاهتن ثقافيا ولغويا  
ــصورة غــري       ــة ب ــدمي الرعاي ــأثري يف تق ــستطيع الت ــرأة ت شــؤون امل
ــساءل       ــا تت ــصحة، فإهن ــن خــالل وزارة ال مباشــرة فحــسب، م

كانــت تلــك الــوزارة قــد أبــرزت احلاجــة إىل حتــسني   إذا  عمــا
القـــدرة املؤســـسية، يف قطـــاع خـــدمات الـــوالدة علـــى ســـبيل 

ــال ــة   . املث ــوزارات احلكومي وباملثــل، ســألت عمــا إذا كانــت ال
األخرى ترى أن عليها واجبا بضمان التقيُّد بأحكـام االتفاقيـة           
ى أو مــا إذا كانــت متيــل إىل النظــر إىل وزارة شــؤون املــرأة علــ

 .أهنا تتدخل يف أداء وظائفها اليومية
أكـــدت للجنـــة أن  ): نيوزيلنـــدا (الـــسيدة غليـــسنر  - ٣٣

ــة     ــع توصــياهتا يف املاضــي بــصورة جدي ــها أخــذت مجي حكومت
 منها كمرجـع لتطـوير الـسياسات، وأعربـت          تمتاما، واستفاد 

ــر   ــة يف التقريـ ــفها ألن ذلـــك مل ُينقـــل بـــصورة كافيـ . عـــن أسـ
وطنيــة التابعــة لــوزارة الــصحة  وأضــافت أن وحــدة الفحــص ال

أنـــشأت ســـجال للفحـــص املتعلـــق بالكـــشف عـــن الـــسرطان   
يتيح هلا تتبُّع حضور النـساء إلجـراء الفحـص؛ وهـي تعمـل          مما

 لزيـادة   (Pacifica)بالتعاون مع املنظمة غري احلكومية باسيفيكا       
. الوعي، ال سيما بني نساء املاوري ونساء جزر احمليط اهلـادئ          

ا تــشرف شخــصيا علــى زيــادة تركيــز وزارة  وأشــارت إىل أهنــ
الــصحة علــى الفكــرة الــيت طرحتــها الرئيــسة بــأن علــى مجيــع    

 .الوزارات واجب حبماية املرأة من التمييز
 ١٦ و ١٥املادتان 

طلبت معلومات إضـافية عـن االحتـادات       : السيدة تان  - ٣٤
وحــول خمتلــف ) ٣٧٩الفقــرة (املدنيــة املــشار إليهــا يف التقريــر 

ونتائج حبوثهـا   )  من التقرير  ٣٩٠الفقرة  (يئة اُألسر   سياسات ه 
 ومدى تـأثري الـسياسات احلكوميـة        ،ن خمتلف أنواع اُألسر   بشأ
وأثنت على احلكومة العترافها بأن العنـف املـرتيل ميثـل           . عليها

مــشكلة رئيــسية وعلــى تنفيــذها اســتراتيجيات كــثرية للقــضاء   
ا كانــت وأضــافت أنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة مــا إذ . عليــه

تلك االستراتيجيات قد أدت إىل اخنفاض العنف املرتيل؛ ومـن           
املفيد أيضا احلصول على بعض اإلحصاءات الـيت مت مجعهـا يف            

الفقـرة  (الدراسة االستقصائية النيوزيلندية عـن ضـحايا اجلرميـة           
وســألت عمــا إذا كــان مــن العــسري علــى  ).  مــن التقريــر٣٩٥

و قـرار باالسـتبعاد املـرتيل،    املرأة احلصول علـى قـرار باحلمايـة أ        
 فـرص احلـصول علـى أوجـه     سوما إذا كان للمـرأة الريفيـة نفـ        

االنتــصاف أمــام حمــاكم اُألســرة يف منطقتــها، ومــا إذا كانــت    
توجــد أيــة بــرامج تثقيفيــة للمهــاجرات وأطفــاهلن بالتحديــد       

 .إلبالغهن حبقهن يف عدم الرضوخ للعنف املرتيل
معرفـة مـا إذا كـان يـتم      وأعربت عـن الرغبـة أيـضا يف          - ٣٥

عند فسخ عالقة ما، تقسيم املمتلكات روتينيـا بالتـساوي بـني            
ــة    ــانون امللكي ــزوجني مبوجــب ق ــات(ال ــسنة ) العالق ، ١٩٧٦ل
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) ٢٩الــسؤال رقــم (حــسبما ورد يف الــرد علــى قائمــة املــسائل 
ــومــا إذا كانــت امل  ــرأة علــى   عون ــة متاحــة ملــساعدة امل ة القانوني

 .كيةاستئناف قرار بشأن املل
تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة - ٣٦

كيــف ترصــد احلكومــة الوصــول إىل النظــام القــانوين ال ســيما  
ــذاء    ــن لإليــ ــاجرات أو الجئــــات تعرضــ ــساء مهــ ــسبة لنــ بالنــ

يتعــرفن بعــد علــى ثقافــة نيوزيلنــدا، ومــا إذا كانــت تلــك     ومل
ها احلكومة تدرك احلاجـة إىل توعيـة هـؤالء النـساء، وهـل لـدي              

مؤســساهتا الــيت تعمــل معهــن؟ وأضــافت أن املنظمــات غــري       
احلكومية تتحمل قدرا كبريا مـن املـسؤولية، وسـألت عمـا إذا             
كانـــت اخلـــدمات الـــيت تقـــدمها تلـــك املنظمـــات ممولـــة مـــن   

وأضافت أنـه مـن املفيـد احلـصول علـى بيانـات عـن               . احلكومة
أشـــكال اإليـــذاء الـــيت تتعـــرض هلـــا املهـــاجرات والالجئـــات،   

سيما على ضوء التقـارير الـواردة مـن بعـض املنظمـات غـري             ال
 خدمات الوسـاطة    رسخعلى النقيض من ذلك ت    احلكومية بأنه   

املقدمة إىل اجملتمعات اإلثنية املركـز االجتمـاعي املتـدين للمـرأة            
 .هذه الفئة من السكاناملنتمية إىل 

قالت إهنـا تتـوق ملعرفـة       :  كاداري -السيدة هالربين    - ٣٧
ــا إذا  ــانون  م ــان ق ــةك ــات (امللكي ــل يف   ) العالق ــد جنــح بالفع ق

وأضـافت  . منهعلى النحو املقصود    مساعدة الطرف األضعف    
أن بعـــض اآلليـــات الـــيت ســـبق مناقـــشتها فيمـــا يتعلـــق بـــاملواد 

وعلـى سـبيل    : ١٥األخرى قد تكون أيضا وثيقة الصلة باملادة        
املثال، هل االشتراط بـضرورة مراجعـة كـل قـانون جديـد مـن          

 مــن ٢١الفقــرة ( االتــساق مــع مــشروع قــانون احلقــوق  أجــل
يتضمن إشارات إىل عدم التمييز ضد املـرأة واملـساواة          ) التقرير

ــة األخــرى ملراعــاة املنظــور     ــانون؟ والحظــت أن اآللي ــام الق أم
األجوبة علـى   (اجلنساين والبيانات املتعلقة بالتأثريات اجلنسانية      

جلنـة التنميـة    أجل  من  قد مت إعدادمها فحسب     ) ٢السؤال رقم   
االجتماعيــة التابعــة جمللــس الــوزراء، ولــيس مــن أجــل مجيــع        

وأضـافت أنـه سـيكون مـن        . اجملاالت األخرى الـيت متـس املـرأة       

املفيـــد أيـــضا معرفـــة كيفيـــة تـــدريب أعـــضاء اهليئـــة القـــضائية 
جمــاالت املــساواة بــني اجلنــسني والنقــد األنثــوي للقــانون        يف
 .شابه ذلك وما
ــسيدة دال - ٣٨ ــلال ــدا (زي ــت   ): نيوزيلن ــا كان ــه مل ــت إن قال

الــــذكر ”معظــــم تــــشريعات الــــزواج تتــــضمن إشــــارات إىل 
أقليـة معارضـة بـشن محلـة مكثفـة ضـد            نظـرا لقيـام     و“ واألنثى

مــنح ارتبــاط مــدين متــساو للــزوجني مــن نفــس اجلــنس، فقــد    
قررت احلكومة تغيري التشريع ليتسىن لكل من مشتهي اجلـنس          

. نس اختيــار ارتبــاط مــدين  اآلخــر والــزوجني مــن نفــس اجلــ    
 .وحظي هذا احلل بترحيب حار يف البلد

ومضت قائلة إن احلكومة، تـسعى، يف الواقـع، ملعرفـة            - ٣٩
ففـي املنـاطق    . السبب يف هبوط عدد قرارات احلماية الـصادرة       

ــة  ــها احلاجــة إىل إرســال   هنــاك مــشاكلالريفي  حمــددة، مــن بين
سافات بعيـدة  املعلومات عن طريق الفـاكس إىل قـضاة علـى مـ      
وأضــافت أن . قبـل أن يــصبح باإلمكــان إصـدار قــرار باحلمايــة  

ــات      ــق بالالجئ ــا يتعل ــة إزاء العنــف املــرتيل فيم سياســة احلكوم
واملهاجرات هو ضمان متكني املرأة من تقدمي طلـب للحـصول      
على اإلقامة حىت يف حالـة سـحب الرعايـة الفرديـة املقدمـة هلـا                

ــشرط أن تثبــت تقــدميها شــكوى وأن    ــأن  ب ــيِّن ب عودهتــا إىل تب
وقـد وافقـت وزارة اهلجـرة علـى         . وطنها تشكل خطـرا عليهـا     

 ملعرفـة مـا إذا   ٢٠٠٢استعراض تلك السياسة املتبعـة منـذ عـام     
 .كان يلزم حتديثها

وأشــارت إىل عــدد مــن املــشاريع الــيت تتنــاول صــحة     - ٤٠
 جمتمع الالجئني كتلك اليت تضطلع هبا دوائر الـصحة العموميـة       

ــز خــاص علــى العنــف ضــد املهــاجرين     يف أوكال ــد مــع تركي ن
باإلضــافة إىل مــشروع آخــر يف إطــار وزارة العــدل للحــد مــن  

وأضــافت أن قــانون امللكيــة . العنــف اجلنــسي ضــد املهــاجرات
 هـــو يف الواقـــع تـــسمية خاطئـــة يف ١٩٧٦لـــسنة ) العالقـــات(

ــسنة    : مــدلوهلا ــة ل ــة الزوجي ــانون امللكي ــداد لق  ١٩٧٦فهــو امت
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غـري أنـه يرجـع الفـضل        . ٢٠٠٢عـام   إال  اعتمـاده   تم  الذي مل ي  
إىل نيوزيلندا يف أن تقسيم امللكية بالنـصف دخـل حـري التنفيـذ              

ومع ذلـك، يتـضمن القـانون     . ١٩٧٦القانون عام   صدور  منذ  
 بنـدا يقـضي بتطبيـق تفـاوت يف ظـروف حمـددة،       ٢٠٠٢لـسنة  

قــــد يــــستخدم يف أغلــــب األحيــــان يف حالــــة وجــــود أزواج  
 .وزوجات أثرياء

وقالت إنه من املؤكد أن احلكومة علـى علـم حبـاالت             - ٤١
إســـاءة املعاملـــة املـــستمرة يف جمتمـــع املهـــاجرين، ومـــن بينـــها  

والواقع أنه كان من اليـسري تطبيـق القـانون          . االحتفاظ باملهور 
غري أنـه جيـب علـى       . االبتزاز ملعاجلة هذه احلاالت   بشأن  القائم  

 “رَمهْـ ”ريف مـصطلح  احلكومة أن تقرر ما إذا كانت تريد تع       
لتمييــزه عــن املمارســة العامــة بتقــدمي هــدايا إىل األبنــاء عنــد        

. زواجهم، إذا ما كانت تريد أن جتعـل ذلـك أمـرا غـري قـانوين             
وستقوم وزارة شؤون املرأة مع وزارة العـدل بعـالج أي ثغـرة             

وأضــافت أهنــا املــرة األوىل الــيت تــسمع فيهــا عــن   . يف القــانون
ويف حالـة وجـود أي منـها،        . يوزيلنـدا زجيات حتـت الـسن يف ن      

الـشرطة  فإهنا من املؤكـد أن تكـون غـري قانونيـة وجيـب إبـالغ                
ــها ــة الطفــل أن تأخــذ     عن ــسؤولة عــن محاي ــة امل ــسىن للوكال  ليت

ــها     ــزواج حتــــت رعايتــ ــى الــ ــن علــ ــي أُرغمــ ــات الالئــ . الفتيــ
ــدا هــي      ــستوطنات يف نيوزيلن ــشأن امل ــة ب واســتراتيجية احلكوم

سات تابعة هلا تتمتع بوعي ثقـايف مالئـم         األساس يف إقامة مؤس   
ــة    ــر ٥٠الفقــرة (يف التعامــل مــع اجملتمعــات اإلثني ).  مــن التقري

تتنــازل احلكومــة عــن مــسؤوليتها إزاء قطــاع اجملتمعــات       ومل
احملليــة؛ وتقــوم املنظمــات غــري احلكوميــة ببــساطة بــدور أفــضل 

تلــك املنظمــات بالفعــل علــى الــصعيد احمللــي، ومتــول احلكومــة 
 .اء يف مجيع اجملاالت ال سيما يف جمال العنف العائليكشرك
أوضـحت أن البيانـات     ): نيوزيلنـدا  (السيدة غليـسنر   - ٤٢

املتعلقـــة باآلثـــار اجلنـــسانية، املطلوبـــة يف مجيـــع ورقـــات جلنـــة  
واردة غالبـا يف كـثري   التنمية االجتماعية التابعة جمللس الـوزراء،      

 تلـك البيانـات يف      وتأيت. ورقات اجمللس يف جماالت أخرى    من  

ــة بوصــفها شــبكة أمــان قيِّمــة    ــة العملي وهــدف احلكومــة  . هناي
باألحرى هو إعاقة التحليل القائم على نـوع اجلـنس مبكـرا يف         
ــيلة      ــسية، كوسـ ــشاريع الرئيـ ــسياسات يف املـ ــع الـ ــة وضـ عمليـ

إليــضاح املوقــع الــذي حيتــاج إىل هــذا التحليــل وضــمان   قويــة
 .حدوثه بالفعل

ــر  - ٤٣ ــت إن أكث ــن وقال ــن    ٢٦ م ــضاة م ــن الق ــة م  يف املائ
أمـا عـن تـدريب القـضاة واحملـامني ومـوظفي احملـاكم،        . النـساء 

ــالعنف داخــل      ــاإلجراءات املتعلقــة ب ــة ب ــة العمــل املعني ــإن فرق ف
ــرة (اُألســر  ــر ٤٠٦الفق ــسلطة  )  مــن التقري ــستخدم منــوذج ال ت

واملراقبة جلعل أعضاء اهليئة القضائية وأفراد الشرطة علـى علـم           
وتدرك احلكومة جيدا التحـديات الناشـئة باسـتمرار         . ةباملشكل

اليت تواجه جمتمعاهتا اإلثنية واملهاجرين فيها وتسعى إىل معرفـة          
 .املشكلة واستمرار التعلُّم من التجارب

تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة - ٤٤
عن نوع التدريب يف جمال املساواة بـني اجلنـسني الـذي جيـري              

 . إىل القضاة املعينني من قبل احلكومة يف جزيرة كوكتقدميه
قالـت إهنـا سـوف جتـد        ): نيوزيلنـدا  (السيدة غليـسنر   - ٤٥

 .إجابة على هذا السؤال
ات اليت تواجه   دقالت إنه إدراكا منها للتعقي    : الرئيسة - ٤٦

ــشكر       ــه ال ــا توّج ــات، فإهن ــدد اللغ ــات ومتع ــدد الثقاف ــدا متع بل
الكبرية الـيت أبـدوها يف املـشاركة    ألعضاء الوفد على الصراحة    

ــة    ــع اللجن ــدة م ــادل الفائ ــة  . يف حــوار متب وطلبــت إىل احلكوم
تعريــف التمييــز، حيــث أن :  مــن بينــهاالنظــر يف نقــاط عديــدة

التمييز اجلنسي ليس هو نفسه التمييز ضـد املـرأة كمـا ورد يف              
وعلى احلكومة، بعد إقرار خطـة عملـها        .  من االتفاقية  ١املادة  

ــدة ــالل    احلميـ ــن خـ ــر، مـ ــدا، أن تنظـ ــرأة يف نيوزيلنـ ــشأن املـ  بـ
 مــن أجــل إجيــاد ٢ و ١جهودهــا لتنفيــذ االتفاقيــة إىل املــادتني 

ــها ضــمانات للوصــول إىل      ــضيف إىل خطت ــل وأن ت ــار عم إط
. القــضاء ولزيــادة مــشاركة القطــاع اخلــاص يف محايــة املــرأة      
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ــه مت توســيع نطــاق خطــة العمــل املتعلقــة حبقــوق      وأضــافت أن
مبعـزل  )  من التقريـر   ٢٧ و   ٢٦الفقرتان  (يف نيوزيلندا   اإلنسان  

عن خطة العمل بشأن املرأة يف نيوزيلنـدا، ولكـن ينبغـي النظـر          
.  كـل منـهما اآلخـر      انإليهما بـاالقتران معـا حيـث أهنمـا يعـزز          

ــها بــ   ــام كلمت ــى   سورحبــت يف خت ــا عل ــدا حتفظه حب نيوزيلن
غـــري االتفاقيــة وأثنــت عليهـــا لتعاوهنــا الوثيــق مـــع املنظمــات      

 .احلكومية يف البلد
قالـت إن حكومتـها، يف      ): نيوزيلنـدا  (دالزيلالسيدة   - ٤٧

التزامها مبكافحة التمييز ضد املرأة، تركز علـى ثالثـة مواضـيع            
. التحــول االقتــصادي واُألســرة واهلويــة الوطنيــة: بالغــة األمهيــة

ــصادية       ــاة االقت ــة يف احلي ــرأة يف مراكــز قوي ــور امل ويتوقــف ظه
وأشـارت  . حدوث التحـول االجتمـاعي املطلـوب      على  لبلدها  

إىل أن احلكومة بدأت أخـريا يف رؤيـة الطريـق ملعاجلـة ويـالت                
إصـالح أوضـاع    علـى   العنف داخـل اُألسـر وهـي تعمـل أيـضا            

وأضــافت أن نيوزيلنــدا تأخــذ . األقليــات احملرومــة داخــل البلــد
تقريرهـــا املقـــدم إىل اللجنـــة علـــى حنـــو بـــالغ اجلديـــة بوصـــفه  

اللتزامهــا باالتفاقيــة، وتأمــل يف أن تكــون قــد نقلــت  انعكاســا 
 .اجلدية وكذلك خطة عملها لصاحل املرأةإىل اللجنة تلك 

 .٢٥/١٧ُرفعت اجللسة الساعة  
 


