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        اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة      

  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

  التقارير الدورية السابعة املقدمة من الدول األطراف    
  

  *نيوزيلندا    

 
  

 . يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي  *  
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    تصدير    
يسرين أن أقدم تقرير نيوزيلندا السابع بشأن اتفاقية األمم املتحـدة للقـضاء علـى مجيـع                   

  .أشكال التمييز ضد املرأة
 قـدنا  ١٨٩٣ ويف عـام . وكثريا ما كانـت نيوزيلنـدا يف طليعـة املـساندين حلقـوق املـرأة          

ومنـذ ذلـك احلـني جـرى توسـيع نطـاق حقـوق             . العامل كأول بلد مينح املرأة احلق يف التصويت       
املــرأة بــشكل منــتظم، حبيــث تتمتــع املــرأة اآلن حبقوقهــا كاملــة وعلــى قــدم املــساواة يف مجيــع     

  .جماالت القانون
يلندا يؤيـدون   وما زالت الروح الريادية اليت أحدثت هذه التغيريات باقية، فسكان نيوز            

وأن جيري احلكم عليـه حـسب جهـوده،       ‘ انطالقة عادلة ’فكرة أنه ينبغي لكل شخص أن ينال        
ونتيجة لذلك، عادة ما جيري تـصنيفنا ضـمن أعلـى سـتة     . ال حسب نوع جنسه أو لون بشرته  

  .بلدان يف العامل من حيث املساواة بني املرأة والرجل
هبـــذا التـــراث والقـــيم الوطنيـــة الـــيت تعـــزز وســـكان نيوزيلنـــدا ُمِحقـــون يف اعتـــزازهم   

وبــالرغم مــن جــودة موقفنــا علــى  . ومــع ذلــك فــنحن ال نــشعر بالرضــا . اإلنــصاف واملــساواة
 عاما من اكتساب احلـق يف التـصويت،         ١١٧الصعيد العاملي فما زالت املرأة يف نيوزيلندا، بعد         

تخدم مهـارات النـساء االسـتخدام       وال تـس  . ال تتمتع دائما باملساواة التامة اليت يكفلـها القـانون         
الكايف يف املناصب القيادية على الصعيد االقتصادي؛ وما زالت املرأة تكسب أقل مـن الرجـل،                
حىت إذا كانت مؤهالهتما ووظائفهما متشاهبة؛ وما زال العنف داخـل األسـرة يـشكل مـصدرا                 

  .للقلق الشديد
أن قــدمنا تقريرنــا األخــري إىل ويغطــي هــذا التقريــر األعــوام األربعــة الــيت انقــضت منــذ    

. األمم املتحدة بـشأن التزاماتنـا مبوجـب اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة                       
وأربع سنوات فترة زمنية قصرية ملعاجلة املسائل االجتماعية اليت تتطلب تغيري موقـف أو سـلوك            

أول أمـة يف منظمـة      كما كانت هذه الـسنوات سـنوات صـعبة حيـث كانـت نيوزيلنـدا                . راسخ
ولـذلك تركـز احلكومـة      . التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي تـدخل رمسيـا يف حالـة كـساد               

ويف هـذا  . ، على اإلنعاش االقتصادي املـستدام  ٢٠٠٨نوفمرب  /الوطنية، املنتخبة يف تشرين الثاين    
  .االسياق، متنح أولوية أكرب لالستخدام الكامل ملعرفة املرأة ومهارهتا وخربهت

ــة هنــج جديــدة        ــضا لتجرب ــة، فاحلكومــة مــستعدة أي ــة احلالي ــد أســفر  . ويف ظــل البيئ وق
االتفــاق احلكــومي للثقــة واإلمــداد مــع حــزب املــاوري عــن هنــج جديــدة لتحقيــق نتــائج أفــضل 

ومن األمثلة على ذلك برنامج جديد يدعى وهانـاو أورا الـذي يـسعى              . أجل نساء املاوري   من
ج من أجل األسر مـن خـالل تنميـة قياداهتـا وتقـدمي اخلـدمات املتكاملـة                  إىل تعزيز وحتسني النتائ   
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ــا  ــيت تركــز عليه ــات أكــرب       . ال ــساء األخري ــاوري والن ــساء امل ــا تكــون الفجــوة بــني ن وكــثريا م
ــا       مــن ــة شــعب املــاوري مــع رغبتن الفجــوة بــني املــرأة والرجــل حبيــث يتماشــى النــهوض بتنمي
  .احلد من التفاوتات من أجل املرأةالوصول إىل اقتصاد يتسم حبسن األداء و يف

وتتمثل الرؤية الشاملة للحكومـة يف تنميـة االقتـصاد لتحقيـق االزدهـار واألمـن جلميـع                    
ويــدعم هــذا رؤيتنــا حلــصول املــرأة علــى خيــارات حقيقيــة  . النيوزيلنــديني وإتاحــة الفــرص هلــم

ــاعي و        ــن النجــاح االجتم ــصى م ــق احلــد األق ــا لتحقي ــن اســتخدام قوهت ــها م ــصادي ومتكن االقت
  .أجلها ومن أجل نيوزيلندا من

ــة، مبــا يف ذلــك تنفيــذ إصــالحات هامــة         وحنــن حنــرز تقــدما مطــردا بــشأن هــذه الرؤي
جمال العدالـة اجلنائيـة، ممـا يعـزز حقـوق الـضحايا ويـوفر قـدرا أكـرب مـن احلمايـة للمهـددين                          يف

ــائلي، ومعظمهــم مــن النــساء   ــالعنف الع ــدابري ترمــي إىل  . ب ــضا ت ــد  وقــد وضــعنا أي  إدخــال مزي
التحـسينات علـى مـشاركة النـساء يف قيـادة األعمـال التجاريـة ومعاجلـة العوامـل الـيت حتـد                        من
  .الفجوة يف األجور بني اجلنسني من

وقـد أيـدنا بقـوة      . وتواصل نيوزيلندا أيضا الدعوة من أجل املرأة علـى الـصعيد الـدويل              
، ونرحــب )ة األمــم املتحــدة للمــرأةهيئــ(إنــشاء وكالــة جنــسانية جديــدة تابعــة لألمــم املتحــدة  

ولـدى تقـدمي هـذا التقريـر، أؤكـد          . بتعيني ميشيل باشليت كوكيلة لألمني العام لقيادة الوكالـة        
زالـت تتعـرض هلـا املـرأة         من جديد التزام نيوزيلندا مبواصلة العمل علـى إزالـة األضـرار الـيت مـا               

  .نظر اللجنة يف هذا التقريروأين أتطلع قدما ل. نيوزيلندا ويف مجيع أحناء العامل يف
  

  
  )QSO(األونرابل جورجينا يت هيوهيو، كوينـز سريفيس أوردر 

  وزيرة شؤون املرأة بالنيابة
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هذا هـو تقريـر نيوزيلنـدا الـدوري الـسابع عـن تنفيـذها اتفاقيـة األمـم املتحـدة للقـضاء                         
مـارس  /الفتـرة مـن آذار   ويغطـي هـذا التقريـر       ). االتفاقيـة (على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة          

  .٢٠١٠مارس / إىل آذار٢٠٠٦
ويشمل التقرير التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية الرئيـسية والتـدابري األخـرى الـيت                

ولـذلك ينبغـي قـراءة      . مت اختاذها يف فترة االستعراض اليت تضع أحكام االتفاقيـة موضـع التنفيـذ             
سابقة املقدمــة مبوجــب االتفاقيــة، فــضال عــن تقريــر   التقريــر بــاالقتران مــع تقــارير نيوزيلنــدا الــ  

نيوزيلنــدا الــدوري اخلــامس املقــدم يف إطــار العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية 
)CCPR/C/NZL/2007(             وتقرير نيوزيلندا الدوري الثالث املقدم يف إطار العهد الـدويل اخلـاص ،

، والتقرير الوطين لنيوزيلنـدا املقـدم وفقـا     )ري مرقَّم غ(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  ).A/HRC/WG.6/5/NZL/1 (٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ألف (١٥للفقرة 

ــى             ــة عل ــرة عام ــي نظ ــيت تلق ــية ال ــدا األساس ــة نيوزيلن ــضا إىل وثيق ــارة أي ــي اإلش وينبغ
ائمــة لكفالــة تعزيــز ومحايــة خــصائص جمتمــع نيوزيلنــدا وعلــى اهلياكــل الــسياسية والقانونيــة الق 
  .حقوق اإلنسان داخل نيوزيلندا، مبا يف ذلك حقوق النساء والفتيات

ــدا الــــدوري الــــسادس       ــر نيوزيلنــ ــة عــــن تقريــ ــة للجنــ وتتــــضمن التعليقــــات اخلتاميــ
)CEDAW/C/NZL/6         بعـض االقتراحـات   ) ‘التقريـر األخـري  ’، الذي يشار إليـه فيمـا بعـد بوصـفه

سـتجابات للتوصـيات يف جـدول مـذيَّل         وترد اال . رأة يف نيوزيلندا  والتوصيات لتحسني وضع امل   
  ).انظر التذييل ألف(هلذا التقرير 

ــوميكــن االطــالع علــى معلومــات عــن حقــوق املــرأة يف       ــع  (وكيالو ت ــيم غــري متمت إقل
  .يف التذييل جيم) باحلكم الذايت
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  مقدمة    
ــه وعــادل        ــة جمتمــع نزي ــد بإقام ــذ أمــد بعي ــدا من ــزم نيوزيلن ــساواة  .تلت ــع أســس امل  ومجي

احلقــوق موجــودة، وهــي الدميقراطيــة وســيادة القــانون والــسلطة القــضائية املــستقلة اخلاليــة     يف
الفساد؛ وهياكل فعالة إلدارة شؤون احلكم؛ وآليـات متخصـصة حلقـوق اإلنـسان وغريهـا                 من

يلنـدا كانـت    واملـرأة يف نيوز   . من آليات املساءلة؛ واالعتراف بضعف فئات معينة وأفراد بعينهم        
أول امــرأة يف العــامل حتــصل علــى احلــق يف التــصويت، كمــا أهنــا تتمتــع مبــستويات مرتفعــة           

  .املشاركة يف السياسة واجملتمع واالقتصاد من
تــزال هنــاك جمــاالت ال حتقــق فيهــا املــرأة النجــاح الــذي حيققــه  وبــالرغم مــن ذلــك، ال  
ــا   . الرجــل ــة حتقيقه ــد احلكوم ــيت تري ــسية ال ــائج الرئي ــرأة  والنت ــام عــدد أكــرب  - مــن أجــل امل  قي
النــساء بــأدوار قياديــة يف مجيــع جمــاالت االقتــصاد، واحلــد مــن العنــف ضــد املــرأة، وكفالــة   مــن

.  تعكس اجملاالت اليت حتتاج إىل املزيد مـن العمـل  -املشاركة الكاملة جلميع النساء يف االقتصاد  
اجلة هذه املسائل بدال مـن تركيـزه        وجيري التركيز يف معظم هذا التقرير على ما جيري عمله ملع          

  .على اجملاالت الكثرية اليت جتيد نيوزيلندا العمل فيها
ولدى احلكومة رؤية بالنسبة للمرأة يف نيوزيلندا، وهي أن املرأة لديها خيـارات حقيقيـة                 

ويعكـس هـذا    . وميكنها استخدام قوهتا لتحقيق أكـرب قـدر مـن النجـاح االجتمـاعي واالقتـصادي               
بة احلكومة يف جعل املرأة قادرة على حتقيـق كامـل إمكاناهتـا وتركيـز احلكومـة بقـوة             كال من رغ  

ــة االقتــصادية  االقتــصاد يف  واالنتقــاص مــن قيمــة مهــارات املــرأة وخرباهتــا يعــين أن   . علــى التنمي
وتعتـرب احلكومـة   . ت نـصف الـسكان   نيوزيلندا ال حيقق يف الوقت احلايل أقـصى فائـدة مـن مهـارا             

 وقــد -ومواجهــة نيوزيلنــدا أوقــات اقتــصادية صــعبة . ة مــسألة إنــصاف وإنتاجيــةهــذه املــسأل أن
الكـساد الـذي    كانت أول بلد يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي تـدخل رمسيـا يف          

  . جتعل من زيادة مشاركة املرأة إىل أقصى حد أمرا أكثر إحلاحا-حدث مؤخرا 
ركة املـرأة يف نيوزيلنـدا علـى        اجز املتبقيـة أمـام مـشا      ولذلك تلتزم احلكومـة بإزالـة احلـو         

ــو ــا      حن ــا م ــر بأهن ــت تق ــصاد؛ وإن كان ــع واالقت ــل يف اجملتم ــبرية    كام ــه حتــديات ك ــت تواج   زال
  .يف بعض اجملاالت

تـزال إىل حـد كـبري     وعلى سبيل املثال فإن مهارات وخربات املـرأة يف جمـال القيـادة ال      
وستواصـل احلكومـة العمـل علـى زيـادة      . االت االقتـصاد  غري مستغلة بالقدر الكايف يف مجيع جمـ       

ــة       ــة للدول ــات واللجــان التابع ــساء يف جمــالس القطاع ــسبة الن ــا  (ن ــغ حالي ــة٤١,٥وتبل   ) يف املائ
 شـركة  ١٠٠إال أن التركيز اآلن جيري بشكل رئيسي على زيادة عدد النـساء يف جمـالس أكـرب     

ه هــي اجملــالس الــيت يوجــد هبــا أقــل عــدد  وهــذ. علــى قائمــة ســوق األســهم املاليــة يف نيوزيلنــدا 
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، والـيت حيقـق تعـيني عـدد أكـرب      )٢٠٠٧ يف املائة من املـديرين حـىت عـام    ٩أقل من   (النساء   من
والنهج اجلديد هو املشاركة بـشكل مباشـر يف األعمـال التجاريـة             . من النساء فيها أقصى فائدة    

  .نساء يف املناصب القياديةومع أصحاب املصلحة إلعداد دراسات اجلدوى لعدد أكرب من ال
 يف املائــة طيلــة العقــد ١٢وظلــت الفجــوة يف األجــور بــني اجلنــسني ثابتــة عنــد حــوايل    
مثـل جنـاح املـرأة      -ومثة دالئل على أن املكاسب اليت حتققـت يف اجملـاالت ذات الـصلة               . املاضي

. )١(فـأة املـرأة والرجـل    ال تؤدي بطريقة تلقائية إىل املزيد من املـساواة يف مكا      -يف التعليم العايل  
ولــذلك تتخــذ . والواقــع أن أســباب الفجــوة يف األجــور معقــدة وال توجــد أيــة حلــول ســريعة  

احلكومة هنجا خمتلفا بالتركيز على تزويد كل من النساء وقطاعـات الـصناعة مبعلومـات أفـضل                 
النـساء  ويتضمن ذلك إشراك عدد أكرب من     . ومعاجلة العوامل اليت تسهم يف الفجوة يف األجور       

يف احلرف واملهن الـيت يهـيمن عليهـا الـذكور تقليـديا وتعزيـز ممارسـات العمـل املرنـة وتوضـيح               
فائدة االستخدام األفضل ملهارات املرأة بالنسبة لألعمـال التجاريـة، فـضال عـن فائدتـه بالنـسبة                  

  .للمرأة واالقتصاد
النـساء األغلبيـة   وال تزال مسألة العنف العائلي وغريه من أشكال العنف، حيث تشكل            

ويف الواقـع فـإن املعـدالت املـسجلة         . الساحقة من الضحايا، تسبب قلقا شديدا للحكومـة أيـضا         
للعنف العائلي آخذة يف االرتفاع، رغـم أهنـا قـد تعكـس قـدرا أقـل مـن التـسامح مـع مثـل هـذا                           

ري العنــف واســتعدادا أكــرب لإلبــالغ عنــه علــى خلفيــة محلــة متــضافرة علــى الــصعيد الــوطين لتغــي  
 ٢٠٠٧اليت جرى شـنها عـام       ‘ هذا األمر ليس على ما يرام     ’وقد ساعدت محلة    . املواقف العامة 

خيــص ’النيوزيلنــديني علــى مواجهــة املواقــف الــيت تــدعهم يتعــاملون مــع العنــف العــائلي بــصفته  
واحلملــة جــزء مــن العمــل اجلــاري الــذي تــضطلع بــه فرقــة العمــل لإلجــراءات   . ‘شخــصا آخــر

داخــل األســر الــيت يــسترشد برنــامج عملــها بــالفريق الــوزاري ملكافحــة العنــف  املتعلقــة بــالعنف 
  .وهتدف هذه املبادرات وغريها إىل ختفيض معدالت العنف العائلي مبرور الوقت. العائلي

وتواجه نيوزيلنـدا أيـضا مـشاكل كـبرية تتعلـق بـالعنف اجلنـسي، مبـا يف ذلـك اخنفـاض                   
ودفــع هــذا . كــثري مــن النــاجني علــى دعــم كــافمعــدالت اإلبــالغ واإلدانــة وعــدم حــصول ال

 لتقــوم ٢٠٠٧احلكومـة إىل تــشكيل فرقــة العمــل لإلجــراءات املتعلقــة بــالعنف اجلنــسي يف عــام  
وســاعدت أيــضا األحبــاث الــيت  . بقيــادة وتنــسيق اجلهــود الراميــة إىل التــصدي للعنــف اجلنــسي 

_________________ 
ــال،    )١(   ــبيل املثـ ــر، علـــى سـ ــات انظـ ــل بيانـ ــرجيني حتليـ ــول اخلـ ــة  ٢٠٠٧‐٢٠٠٢ دخـ ــدان الدراسـ  حـــسب ميـ

والــــذي يــــبني أن متوســــط الفجــــوة    )٢٠٠٩(الــــذي اضــــطلعت بــــه وزارة شــــؤون املــــرأة      ،الرئيــــسي
 يف املائـة بعـد      ٦الرجال والنساء احلاصلني على درجة البكالوريوس أو ما فوقها كان حـوايل              بني الدخول يف

. ٢٠٠٦-٢٠٠٢عــــــــد مخــــــــس ســــــــنوات  يف املائــــــــة ب١٧ســــــــنة مــــــــن بــــــــدء العمــــــــل، وزاد إىل  
http://www.mwa.govt.nz/news-and-pubs/publications/graduate-income-data.  
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أهنـا تـؤثر علـى الـسياسات        اضطلعت هبا وزارة شؤون املـرأة علـى التوعيـة هبـذه املـسائل، كمـا                 
ولقت نتائج األحبـاث ترحيبـا واسـع النطـاق مـن املنظمـات       . والعمليات بطرق تساعد الضحايا   

وقـد اسـتخدمت    . اليت تقدم الدعم إىل الناجيات من االغتصاب وقطاع العدالـة األوسـع نطاقـا             
وجيهية للعقوبـات   حمكمة االستئناف يف نيوزيلندا األحباث استخداما مبكرا يف تنقيح املبادئ الت          

  .على جرائم االنتهاك اجلنسي
زالــت بعــض اجملموعـات النــسائية أيــضا حتـصل علــى نتــائج سـيئة مقارنــة ببعــضها     ومـا   

وعلـى سـبيل املثـال،      . اآلخر، كما يواجه البعض متييـزا يفـوق مـا تواجهـه اجملموعـات األخـرى               
ئيــسية، حــىت بعــد األخــذ فنــساء املــاوري حيــصلن علــى نتــائج ســيئة يف العديــد مــن اجملــاالت الر 

وحتــصل نـساء احملــيط اهلـادئ أيــضا علـى نتــائج    . االقتــصادي يف احلـسبان -بالوضـع االجتمـاعي  
سيئة، وكثريا ما تواجه املهاجرات والالجئات عوائق ثقافية ولغوية، باإلضـافة إىل العوائـق الـيت               

يـدة علـى هـذا      وتركـز هنـج الـسياسات بـصورة متزا        . تواجهها غريهـن مـن النـساء يف نيوزيلنـدا         
التنوع حيث أنه من املتوقع حدوث تغريات كبرية يف التكـوين العرقـي لـسكان نيوزيلنـدا علـى             

ــادمني   ــدين القـ ــدار العقـ ــسكان      . مـ ــسب الـ ــبرية يف نـ ــادات كـ ــيريات زيـ ــك التغـ ــضمن تلـ وتتـ
  .اآلسيويني واملاوري ومنطقة احمليط اهلادئ من

ــر الكــساد الــذي حــدث مــؤخرا علــى العــاملني يف        ــصناعات، إال أن  وقــد أث معظــم ال
/ وتنـاقص عـدد العـاملني بـني كـانون األول     . الرجال تضرروا على حنو أكـرب بكـثري مـن النـساء         

، ويــشكل الرجــال نــسبة )٢( عامــل٣٤ ٠٠٠ مبقــدار ٢٠٠٩ســبتمرب / وأيلــول٢٠٠٧ديــسمرب 
لـيت  وتفسري ذلك يعود إىل حد كـبري إىل الـصناعات املختلفـة ا           .  يف املائة من هذا االخنفاض     ٨٠

  .ومدى تعرض هذه الصناعات للدورة االقتصادية. يعمل هبا الرجال والنساء
وعلى الـرغم مـن هـذه التحـديات والبيئـة االقتـصادية الـصعبة الـيت سـادت علـى مـدار                         

الــسنتني املاضــيتني، فقــد أُحــرز تقــدم منــذ تقــدمي نيوزيلنــدا تقريرهــا األخــري إىل اللجنــة املعنيــة    
واألربـع سـنوات فتـرة قـصرية للعمـل صـوب            . ٢٠٠٦ملـرأة يف عـام      بالقضاء على التمييز ضـد ا     

  .إحداث تغيريات عادة ما تستغرق أجياال، ومع ذلك فقد حتققت مكاسب
ــز        •   ــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التميي ــدا حتفظهــا األخــري علــى اتفاقي ســحبت نيوزيلن

) ت املـسلحة  املرأة يف القـوا   (املرأة يف أعقاب إصدار قانون تعديل حقوق اإلنسان          ضد

_________________ 
   العاملـــــة لألســـــرةقوتقريـــــر التحقيـــــق للدراســـــة االستقـــــصائية املتعلقـــــة بـــــال ، )٢٠٠٩( وزارة العمـــــل   )٢(  

 ملــــــــاذا يتــــــــضرر الرجــــــــال علــــــــى حنــــــــو أكــــــــرب مــــــــن انتكــــــــاس ســــــــوق العمــــــــل؟ : املعيــــــــشية
http://www.dol.govt.nz/publications/lmr/hlfs-investigation-reports/men-labour-market-downturns-2009dec/index.asp.  
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وقـد أزال هـذا القـانون العوائـق األخـرية أمـام عمـل املـرأة يف األدوار                   . ٢٠٠٧يف عام   
  .القتالية يف القوات املسلحة ويف حاالت العنف يف جمال إنفاذ القانون

شــهدت احلكومــة اجلديــدة تعــيني أول وزيــرة آســيوية وثــالث وزيــرات مــن املــاوري،    •  
وري، وهو شريك يف االئـتالف يف احلكومـة الـيت           تشارك إحداهن يف رئاسة حزب املا     

  .يقودها احلزب الوطين
سنت احلكومة عـددا مـن التغـيريات يف جمـال العدالـة اجلنائيـة ترمـي إىل تعزيـز حقـوق                        •  

وتتضمن تلك التغيريات توسـيع نطـاق سـلطات الـشرطة إلصـدار             . الضحايا ومحايتهم 
ــة األشــخاص امل     ــسالمة حلماي ــة حلفــظ ال ــر ميداني ــائلي،   أوام عرضــني خلطــر العنــف الع

  .ومعظمهم من النساء
بدأت املواقف تتغري إزاء العنف العائلي نتيجة للحملـة الوطنيـة املـستدامة، ولكـن هـذا                   •  

وتواصـل فرقـة    . مل ينعكس بعد يف اخنفاض معدالت اجلرائم الـيت جيـري اإلبـالغ عنـها              
ة يف جمـال العمـل املتعلـق        العمل لإلجراءات املتعلقـة بـالعنف داخـل األسـر تـوفري القيـاد             

وتتصدى احلكومة أيضا للعنف اجلنـسي      . بالتصدي للعنف العائلي، مبا يف ذلك احلملة      
مـن خـالل اسـتجابتها لفرقـة العمـل لإلجـراءات املتعلقـة بـالعنف اجلنـسي الـيت قـدمت            

  .٢٠٠٩تقريرها يف عام 
 جــدوى ، دراســة٢٠٠٩اســتهل الرايــت أونرابــل جــون كــي، رئــيس الــوزراء يف عــام   •  

للنــساء يف اجملــالس، وتعمــل وزارة شــؤون املــرأة اآلن علــى حنــو وثيــق مــع املؤســسات  
  .الرئيسية لألعمال التجارية يف الدولة لزيادة عدد النساء يف جمالس القطاع اخلاص

عززت احلكومة أيضا متويل وزارة شؤون املرأة لتمكينها مـن التـصدي بطريقـة أفـضل                  •  
وجيـري التركيـز اآلن علـى    . فجـوة يف األجـور بـني اجلنـسني    للعوامل الـيت تـساهم يف ال     

جماالت مثل احلد من الفصل بني اجلنسني يف العمل وزيادة استخدام ممارسـات العمـل               
  .املرنة املعروفة بصلتها بتضييق الفجوة

 إىل أن نيوزيلنــدا تنظــر يف دعــم إعــالن ٢٠٠٩أبريــل /أشــار رئــيس الــوزراء يف نيــسان  •  
أن حقوق الـشعوب األصـلية، الـذي يتـضمن أحكامـا حلمايـة ودعـم                األمم املتحدة بش  

  .حقوق نساء الشعوب األصلية واحتياجاهتن اخلاصة
ــدويل       ــصعيد ال ــز حقــوق املــرأة علــى ال ــدا بتعزي ــزم نيوزيلن ــام، تلت ــدا . ويف اخلت ونيوزيلن

لـس حقـوق   تشارك بفعالية يف جلنة وضع املرأة التابعة لألمم املتحدة، وتعزز حقوق املـرأة يف جم    
ــة العامــة لألمــم املتحــدة ويف احلــوارات الثنائيــة     ــة التابعــة للجمعي ــة الثالث وقــد . اإلنــسان واللجن
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هيئـة األمـم    (دعمت نيوزيلندا بقوة أيضا إنشاء الوكالة اجلنسانية اجلديدة التابعة لألمم املتحدة            
  ).املتحدة للمرأة

تراك مع كولومبيا، قـرارا إىل      ، باالش ٢٠٠٩وعلى سبيل املثال، قدمت نيوزيلندا يف عام          
  .جملس حقوق اإلنسان يعترف بالوفيات النفاسية باعتبارها مسألة من مسائل حقوق اإلنسان

وتعمل نيوزيلندا على إزالة احلواجز املتبقية أمام املشاركة الكاملـة للمـرأة يف االقتـصاد                 
ــا مــن أ     ــا وثابت ــاملرأة  واجملتمــع علــى الــصعيد احمللــي، وتواصــل كوهنــا صــوتا قوي جــل النــهوض ب

  .مجيع أحناء العامل يف
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  اجلزء األول
  التمييز واحلمايات، وحقوق اإلنسان، والتغرض، واالستغالل    

      
. لدى نيوزيلندا التزام ثابت وقوي حبقـوق اإلنـسان وبتحـسني النتـائج مـن أجـل املـرأة                    - ١

يف املرتبـــة اخلامـــسة  نيوزيلنـــدا )٣(٢٠٠٩تقريـــر الفجـــوة اجلنـــسانية العامليـــة لعـــام وقـــد وضـــع 
مقياســه املتعلــق مبــدى جنــاح البلــدان يف تقــسيم املــوارد والفــرص بــني ســكاهنا مــن الــذكور     يف

ومتتلك نيوزيلندا آليات سليمة ملكافحة التمييز، وقد أدخلـت حتـسينات إجيابيـة علـى               . واإلناث
  .عدد من اجملاالت منذ التقرير الدوري األخري

  
  ١املادة     

   املرأةتعريف التمييز ضد
يــوفر اإلطــار القــانوين لنيوزيلنــدا محايــة شــاملة إزاء مجيــع أشــكال التمييــز الــيت تغطيهــا   - ٢

، ٢٠٠٧لعـام  ) املـرأة يف القـوات املـسلحة   (وباسـتثناء قـانون تعـديل حقـوق اإلنـسان       . االتفاقية
 التقريـر   وتنبغـي اإلشـارة إىل    .  أدنـاه، مل تطـرأ تغـيريات منـذ التقريـر األخـري             ٢املذكور يف املادة    

  .السابق ووثيقة نيوزيلندا األساسية للحصول على وصف كامل هلذا اإلطار
  

  ٢املادة     
  تدابري السياسات الرامية إىل القضاء على التمييز

تلتزم نيوزيلندا بصون إطار للقوانني والسياسات يوفر محاية شـاملة إزاء مجيـع أشـكال                 - ٣
  .مل مستقل يضمن فعالية إنفاذهويدعم هذا اإلطار هيكل مؤسسي شا. التمييز

  
  سحب نيوزيلندا لتحفظها األخري على االتفاقية    

املـرأة يف القـوات   ( بـدأ سـريان قـانون تعـديل حقـوق اإلنـسان            ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٥يف    - ٤
 إللغــاء ١٩٩٣وقــد عــدل هــذا القــانون قــانون حقــوق اإلنــسان لعــام  . ٢٠٠٧لعــام ) املــسلحة

لقــانون الــذي مســح بــالتمييز ضــد املــرأة يف القــوات املــسلحة،  مــن ا٣٣اســتثناء ورد يف القــسم 
ــة   ممــا ــدا حتفظهــا األخــري   . منعهــا مــن اخلدمــة يف املواقــع القتالي ونتيجــة لــذلك ســحبت نيوزيلن
  .٢٠٠٧يوليه / متوز٥إطار االتفاقية يف  يف
  

_________________ 
ــاملي     )٣(   ــصادي العـــــ ــل االقتـــــ ــام    ، )٢٠٠٩( احملفـــــ ــة لعـــــ ــسانية العامليـــــ ــوة اجلنـــــ ــر الفجـــــ . ٢٠٠٩تقريـــــ

http://www.weforum.org/pdf/gendergap/report 2009.pdf.  
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  خطة عمل تعزز فهم حقوق اإلنسان    
عمل نيوزيلنـدا حلقـوق     ومة خطة    إىل احلك  ٢٠٠٥قدمت جلنة حقوق اإلنسان يف عام         - ٥

للتشجيع على فهم أوسـع نطاقـا وأكثـر تعقيـدا حلقـوق اإلنـسان وتأييـد تلـك                   ) اخلطة (اإلنسان
ويتعلــق عــدد مــن أولويــات العمــل . احلقــوق يف جمــال صــنع الــسياسات العامــة واجملتمــع ككــل 

  .بتفعيل حقوق املرأة
ــني       - ٦ ــوار ب ــشجيع مواصــلة احل ــة بت ــة للخط ــتجابت احلكوم ــسان   واس ــوق اإلن ــة حق  جلن

واإلدارات احلكوميــة لــتمكني اإلدارات مــن النظــر يف تنفيــذ أولويــات عمــل اخلطــة كجــزء         
  .أعماهلا الرئيسية من
  

  ٣املادة     
  تطور املرأة والنهوض هبا

تــرتبط األهــداف واألولويــات احلاليــة للحكومــة مــن أجــل املــرأة يف نيوزيلنــدا هبــدفها      - ٧
  .ار نيوزيلندااألوسع نطاقا لتحسني ازده

  
  تغيري تدرجيي يف األداء االقتصادي لنيوزيلندا  اهلدف العام للحكومة

هـــدف مـــن أجـــل املـــرأة يف 
  نيوزيلندا

املــرأة لــديها خيــارات حقيقيــة وتــستخدم قوهتــا لتحقيــق 
  احلد األقصى من النجاح االجتماعي واالقتصادي

  األولويات
  )٢٠١٠حىت عام (

لقياديــة يف مجيــع جمــاالت  مــشاركة املــرأة يف األدوار ا  •
  االقتصاد

احلــد مــن اآلثــار املــدمرة للعنــف ضــد املــرأة، وخباصــة   •
  العنف اجلنسي

متكــن مجيــع النــساء مــن املــشاركة بــشكل كامــل يف      •
  االقتصاد واإلسهام يف النمو االقتصادي للبلد

    
تعزيــز ووزارة شــؤون املــرأة هــي اجلهــة االستــشارية الرئيــسية للحكومــة فيمــا يتعلــق ب     - ٨

  .أهدافها من أجل املرأة
  

  ٢٠٠٩انتهاء خطة العمل للمرأة يف نيوزيلندا يف عام     
، ٢٠٠٤، الـيت بـدأت يف عـام    )خطـة العمـل   (خطة العمل للمرأة يف نيوزيلنـدا    شكلت    - ٩

جهــدا اضــطلعت بــه احلكومــة بأكملــها ملــدة مخــس ســنوات لتحــسني النتــائج مــن أجــل املــرأة   
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األولويـة، هـي االسـتدامة االقتـصادية والتـوازن بـني العمـل واحليـاة                ثالثة مـن اجملـاالت ذات        يف
  . احملددة يف خطة العمل٣٤وقد جرى إحراز تقدم يف مجيع اجملاالت الـ . وحتقيق الرفاه

 اجتماعـا   ٥٢وبانتهاء خطة العمل، ُعقدت اجتماعـات ألصـحاب املـصلحة، مبـا فيهـا                 - ١٠
مــــايو / يف أيــــار)٤( شــــؤون املــــرأة والكايهــــاوتوإقليميــــة عقــــدهتا الرئاســــة التنفيذيــــة لــــوزارة

ومرفـق  . ، ملناقشة أهداف احلكومـة وأولوياهتـا اجلديـدة مـن أجـل املـرأة              ٢٠٠٩يونيه  /وحزيران
  ).التذييل باء(بالتقرير املزيد من املعلومات عن االجتماعات اإلقليمية 

  
  تقرير جديد لتتبع تقدم املرأة يف نيوزيلندا    

تتبــع : تقريــر مؤشــرات التغــيري ٢٠٠٨ن املــرأة ألول مــرة يف عــام أصــدرت وزارة شــؤو  - ١١
. )٥( الـذي يقـدم معلومـات عـن الوضـع االجتمـاعي واالقتـصادي للمـرأة               تقدم املرأة يف نيوزيلنـدا    

والغرض من التقرير الـذي جيـري اسـتكماله بانتظـام هـو تزويـد واضـعي الـسياسات واملخططـني                     
ويقدم . ن أجل حتديد أفضل مسار ينبغي توجيه اجلهود إليه        احلكوميني بطريقة لتتبع تقدم املرأة م     

  .)٦(التقرير االجتماعييكمل تقارير الرصد األخرى لنيوزيلندا مثل ‘ منظارا جنسانيا’التقرير 
  

  إمكانية حتسني مشاركة املعوقات يف التعليم والعمل    
 يف املائـة    ١٦,٢وهذا يعـادل    .  امرأة ٣٣٢ ٦٠٠ بـ   ٢٠٠٦قدر عدد املعوقات يف عام        - ١٢

واملعوقـات ممـثالت متثـيال غـري متناسـب          . )٧( يف املائـة مـن الرجـال       ١٦,٩من النساء، مقارنة بــ      
وكـان معـدل    . بني مـن يفتقـرون إىل املـؤهالت ومـن ال يعملـون وأصـحاب الـدخل املـنخفض                  

نـه  أقـل بكـثري م   )  يف املائة  ٥٧,٨ (٦٤-١٥مشاركة املعوقات يف القوة العاملة يف الفئة العمرية         
. يف نفـس الفئـة العمريـة      )  يف املائـة   ٧٨,٨(وغـري املعوقـات     )  يف املائة  ٧٠,٢(بالنسبة للمعوقني   

)  يف املائـة   ٤,٨( يف املائة أعلى منه لدى غـري املعوقـات           ٨,٧ومعدل بطالة املعوقات الذي يبلغ      
  .)٨() يف املائة٥,٢(ولدى املعوقني 

_________________ 
  .مستشار املاوري/زعيم:  الكايهاوتو  )٤(  
وزارة : ويلنغتـون . ٢٠٠٩: تتبـع تقـدم املـرأة يف نيوزيلنـدا        : مؤشـرات التغـيري   ،  )٢٠١٠( وزارة شؤون املرأة      )٥(  

  .شؤون املرأة
ــر ســنويا، وهــو يرصــد االجتاهــات مــن خــالل طائفــة        )٦(   ــة التقري ــة االجتماعي مــن املؤشــرات  تــصدر وزارة التنمي

  .اإلحصائية
  .ويلنغتون، إحصاءات نيوزيلندا، ٢٠٠٦دراسة استقصائية عن اإلعاقة عام ، )٢٠٠٦( إحصاءات نيوزيلندا   )٧(  
إحــصاءات : غتــونن، ويل٢٠٠٦اإلعاقــة وســوق العمــل يف نيوزيلنــدا يف عــام  ، )٢٠٠٦( إحــصاءات نيوزيلنــدا   )٨(  

  .نيوزيلندا
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 يف العمــل والتعلــيم إىل عــدم اســتخدام وتــشري املعــدالت املنخفــضة ملــشاركة املعوقــات  - ١٣
واالبتعـاد عـن التعلـيم والعمـل يعـين          . مهاراهتن ومواهبهن بشكل كامـل مقارنـة بغـري املعوقـات          

أيضا أن املعوقات يكون احتمال تعرضهن أكرب لنتائج اجتماعية واقتصادية سيئة خـالل كامـل               
نساء والفتيـات ذوات اإلعاقـة؛   وتوجد برامج قليلة للتعليم والعمل تستهدف ال. مراحل حياهتن 

وعلى سبيل املثال تقـدم ورك      . ومع ذلك، توجد برامج لكل من الرجال والنساء ذوي اإلعاقة         
بريدج، وهي منظمة غري حكومية متخصصة يف إحلاق املعوقني بالعمل، مـساعدة ماليـة للوفـاء                

  .يب اجلاريبالتكاليف اإلضافية لإلعاقة لألشخاص يف العمل أو العمل احلر أو التدر
وقد كانت نيوزيلندا رائدة يف املناقشات حول اتفاقية األمم املتحدة حلقـوق األشـخاص                - ١٤

، ٢٠٠٧مـارس   /  آذار ٣٠ووقعت نيوزيلندا على االتفاقية يف األمم املتحدة يف         . )٩(ذوي اإلعاقة 
  أنـشأت احلكومـة جلنـة      ٢٠٠٩فربايـر   /ويف شباط . ٢٠٠٨سبتمرب  / أيلول ٢٦وصدقت عليها يف    

وزاريـــة معنيـــة بقـــضايا اإلعاقـــة هتـــدف إىل تـــوفري قيـــادة ومـــساءلة واضـــحتني لتنفيـــذ االتفاقيـــة  
. واستراتيجية نيوزيلندا لإلعاقة وحتديد توجه متسق لقـضايا اإلعاقـة يف مجيـع قطاعـات احلكومـة                
مية وحددت اللجنة الوزارية املعنية بقضايا اإلعاقة ثالثة جماالت لألولوية لتركز الوكاالت احلكو           

لإلعاقــة، وإمكانيــة الوصــول إىل أعماهلــا علــى قــضايا اإلعاقــة، وهــي تــوفري أشــكال دعــم حديثــة 
وستساهم األعمال اليت جيري االضطالع هبا يف إطـار         . مكان يف نيوزيلندا، وإسهام املواطنني     أي

  .هذه املواضيع الثالثة يف حتقيق رؤية استراتيجية نيوزيلندا لإلعاقة
  

  نسان لألقليات اجلنسية واجلنسانيةمعايري حقوق اإل    
تفي نيوزيلندا مبعايري حقوق اإلنسان فيما يتعلق باألقليات اجلنسية واجلنسانية يف عـدد               - ١٥

مــن اجملــاالت الرئيــسية، مبــا فيهــا محايــة قانونيــة إجيابيــة مــن التمييــز علــى أســاس امليــل اجلنــسي؛  
ــن نفــس اجلــ       ــراد م ــني أف ــات ب ــانوين بالعالق ــراف الق ــة    واالعت ــوق امللكي ــك حق ــا يف ذل نس، مب

ومع ذلك فعدم وجود بيانـات رمسيـة عـن امليـل اجلنـسي              . وااللتزامات وتسجيل االقتران املدين   
جيعل مـن الـصعب رصـد حقـوق اإلنـسان لألقليـات اجلنـسية والنـهوض بتلـك احلقـوق، مبـا يف                     

  .ذلك رصد مستويات العنف والتحرش
 استعراض رئيسي لقضايا حقـوق اإلنـسان   وأصدرت جلنة حقوق اإلنسان، كجزء من     - ١٦

يف نيوزيلندا، وثيقة تشاور بشأن مشروع فصل عن حقوق اإلنسان فيما يتعلـق بامليـل اجلنـسي            
والعمـــل جـــاري لرصـــد صـــحة اجلماعـــات العرقيـــة والنتـــائج االقتـــصادية . واهلويـــة اجلنـــسانية
  .واالجتماعية هلا

_________________ 
  .٢٠١١مارس /بشأن اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف آذار تقدم نيوزيلندا تقريرها   )٩(  
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الرصد لقياس النتائج الـيت حيـصل عليهـا         ويضع مكتب الشؤون العرقية إطارا لإلبالغ و        - ١٧
ويركـز  . ذوو األصل العرقي وذلـك لتحـسني اسـتجابة الوكالـة احلكوميـة للتنـوع يف نيوزيلنـدا                  

هــذا اإلطــار علــى القطاعــات الــصحية واالقتــصادية واالجتماعيــة ويهــدف إىل مجــع معلومــات  
  .منتائج ذوي األصل العرقي وحتسني وضع السياسات وتقدمي اخلدمات هل عن
  

  ٤املادة     
  التدابري اخلاصة املؤقتة

ويف معظـم   . الكثري من الفجـوات اجلنـسانية املتبقيـة يف نيوزيلنـدا تستعـصى علـى احلـل                  - ١٨
يوجد تشريع شامل منذ سنوات عديدة، وقـد        ) الفجوة يف األجور، على سبيل املثال     (احلاالت  

الفـوارق املتبقيـة ال تـشكل جتـاهال         و. حقق هذا اخنفاضا كبريا يف الفوارق بني النساء والرجـال         
  .متعمدا للقانون وإمنا تعود إىل حد كبري إىل التغرض الالشعوري وعوامل مثل الفصل املهين

ورأت حكومات متعاقبة يف نيوزيلندا أن التدابري اخلاصة ليست السبيل األمثـل لتنـاول                - ١٩
ن األكثـر فعاليـة التـصدي       وبـدال مـن ذلـك، تعتقـد احلكومـة أنـه سـيكون مـ               . الفجوات املتبقيـة  

للقضايا املتعلقـة بأوجـه الالمـساواة مـن خـالل الـسياسات، وتزويـد النـساء مبعلومـات ومـوارد                     
ــة            متكنــهن مــن القيــام خبيــارات جيــدة، وتوضــيح الفوائــد الــيت تعــود علــى األعمــال التجاري

 مـن التـدابري     بـدال ) عنـد االقتـضاء   (االسـتخدام األفـضل ملهـارات املـرأة، والتـدابري القانونيـة              من
ولذلك، مل تطرأ تغيريات منذ التقرير األخري على األحكام القانونيـة الـيت تـنص               . اخلاصة املؤقتة 

  .على استخدام تدابري خاصة مؤقتة، وال ُيزمع أحداث أية تغيريات
  

  ٥املادة     
  قولبة أدوار كل من اجلنسني والتغرض

 السـتخدام مهاراهتـا ومواهبـها يف مجيـع          تلتزم احلكومة بإتاحـة الفرصـة واخليـار للمـرأة           - ٢٠
وتدرك احلكومة أن العوامل والتأثريات األساسية تقـيم احلـواجز أمـام حتقيـق              . جماالت االقتصاد 

  .هذا اهلدف، والتصدي لتلك األشكال جزء رئيسي من برنامج عمل وزارة شؤون املرأة
ــا معاجلــة جمــال الفــصل املهــين    - ٢١ ــة يف نيوزيلنــدا منطــا  وتــبني القــوى العا. وجتــرى حالي مل

واضحا للفصل املهين ونسبا كبرية من كل من النساء والرجال العاملني يف مهـن يهـيمن عليهـا              
 يف املائـة مـن النـساء يف مهـن هتـيمن عليهـا اإلنـاث بنـسبة                   ٤٧وتعمل حوايل   . جنس كل منهم  

يف مهـن يهـيمن     )  يف املائـة   ٥٢(وباملثل يعمل أكثر من نصف الرجال       .  يف املائة على األقل    ٧٠
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وتعمل وزارة شؤون املرأة حاليـا علـى اختـاذ         . )١٠( يف املائة  ٧٠عليها الذكور بنسبة ال تقل عن       
مبــادرات جلــذب عــدد أكــرب مــن النــساء إىل حــرف الــذكور التقليديــة واســتبقاء النــساء الــاليت  

  .يعملن حاليا يف هذه احلرف
  

  ٦املادة     
  البغاء
 جتـرمي البغـاء بـدون تأييـده أو املوافقـة      ٢٠٠٣البغـاء لعـام   ألغى قانون اإلصالح املعـين ب    - ٢٢

والغرض من ذلـك صـون حقـوق اإلنـسان للمـشتغلني بـاجلنس ومحايتـهم        . أخالقيا على إجرائه  
ويهــدف هــذا اإللغــاء إىل تــوفري قــدر أكــرب مــن احلمايــة للمــشتغلني بــاجلنس     . مــن االســتغالل

ــة و      ــصحة العامـ ــة للـ ــدابري مالئمـ ــاذ تـ ــن اختـ ــتمكني مـ ــخاص دون   والـ ــتخدام األشـ ــر اسـ حظـ
ووضـعت  . وجرى استعراض قانون اإلصالح املتعلـق بالبغـاء منـذ َسـنِّه           . سنة يف البغاء   ١٨ سن

  ).٢٥للمزيد من املعلومات انظر الفقرة (احلكومة أيضا خطة ملنع االجتار باألشخاص 
  

اســـتعراض قـــانون اإلصـــالح املعـــين بالبغـــاء يـــبني حـــدوث حتـــسينات كـــبرية مـــن أجـــل     
  باجلنس  شتغلنيامل

قدمت جلنة استعراض قـانون البغـاء استعراضـا لقـانون اإلصـالح املعـين بالبغـاء يف عـام                - ٢٣
 يف املائة من املشتغلني باجلنس على درايـة اآلن          ٩٥وبني االستعراض أن أكثر من      . )١١(٢٠٠٨

جريت يف عـام    وتذكر دراسة مقارنة أ   . حبقوقهم القانونية يف إطار قانون اإلصالح املعين بالبغاء       
 يف املائــة فقــط مــن املــشتغلني بــاجلنس علــى حنــو مــستقل شــعروا بــأن بإمكــاهنم ٣٧ أن ١٩٩٩

ويـدل هـذا علـى    . ٢٠٠٦ يف املائـة يف عـام   ٦٢رفـض زبـون، إال أن هـذه النـسبة ارتفعـت إىل      
  .حدوث حتسن كبري يف ظروف العمل بالنسبة للمشتغلني باجلنس

 يف املائة من املـشتغلني بـاجلنس   ٥٧ املعين بالبغاء يعتقد  ومنذ بدء سريان قانون اإلصالح      - ٢٤
يبلــغ املــشتغلون بــاجلنس الــشرطة عــن  ومــن األرجــح اآلن أن . أن مواقــف الــشرطة قــد حتــسنت

حوادث العنف، وقد استخدم عدد منهم بنجاح حمكمة املنازعات بغيـة اسـتعادة مبـالغ مـستحقة          

_________________ 
وظيفي للــشباب والفــصل اجلنــساين   قــرارات املــسار الــ  : خيــارات حرفيــة ، )٢٠٠٨( وزارة شــؤون املــرأة    )١٠(  

  .http://www.mwa.govt.nz/news-and-pubs/publications/trading-choices احلرف يف
تقرير جلنة استعراض قانون البغاء بشأن عمليـة قـانون اإلصـالح املعـين بالبغـاء لعـام           ،  )٢٠٠٨( وزارة العدل     )١١(  

٢٠٠٣ .http://www.justice.govt.nz/policy-and-consultation/legislation/prostitution-law-review-

committee/publications/plrc-report/documents/report.pdf.  
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ح املعين بالبغاء حقق، بإهنائه جترمي البغاء، هدفـه  ويبدو أن قانون اإلصال   . على مشغلي دور البغاء   
  .يف صون حقوق اإلنسان للمشتغلني باجلنس ومحايتهم مبوجب القانون من االستغالل

  
  إصدار خطة ملنع االجتار باألشخاص    

ــدا يف عــام    - ٢٥ ــها ملنــع االجتــار باألشــخاص   ٢٠٠٩أصــدرت نيوزيلن خطــة  ()١٢(خطــة عمل
بااللتزامات مبوجب اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب         اليت ُوضعت للوفاء    ) العمل

وجتمـع خطـة العمـل أحكـام        . الوطنية والربوتوكوالت ذات الـصلة، مبـا فيهـا بروتوكـول االجتـار            
  .االجتار القائمة وحتدد إطارا استراتيجيا لتحسني قدرة نيوزيلندا على منع االجتار باألشخاص

ومل تــــسفر . مــــل يف االدعــــاءات املتعلقــــة باالجتــــار يف نيوزيلنــــداوجيــــري حتقيــــق كا  - ٢٦
ــار       ــغ االجت ــث أن احلــوادث مل تبل ــات حي ــد عــن حماكم ــات بع ــه أن   . التحقيق ــرف ب ــن املعت وم

  .نيوزيلندا ميكن أن تكون مستهدفة من جانب املتجرين يف املستقبل
  

_________________ 
 األشـــــــــــــــــخاصخطـــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــل ملنـــــــــــــــــع االجتـــــــــــــــــار ب، )٢٠٠٩( وزارة العمـــــــــــــــــل   )١٢(  

http://www.dol.govt.nz/publications/research/people-trafficking/index.asp.  
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  اجلزء الثاين
   والتمثيل، واجلنسيةاملشاركة واملساواة يف احلياة السياسية والعامة،    

  
 بارتفــاع مــستوى مــشاركة النــساء حظيــت نيوزيلنــدا دائمــا، حــسب املعــايري الدوليــة،  - ٢٧
وكانت املرأة النيوزيلندية أول امرأة يف العـامل حتـصل علـى احلـق يف التـصويت      . احلياة العامة  يف

 متثيـل املـرأة      بلـدا مـن حيـث      ١٣٤ ضمن   ١٥وتشغل نيوزيلندا اليوم املرتبة الـ      . ١٨٩٣يف عام   
 مــن ١٩ مــن حيــث نــسبة النــساء يف املناصــب الوزاريــة واملرتبــة الـــ  ١٨يف الربملــان واملرتبــة الـــ 

ة اجلنـسانية  لتقريـر الفجـو  حيث نسبة النساء بـني املـشرعني وكبـار املـسؤولني واملـديرين، وفقـا            
  .٢٠٠٩العاملية لعام 

  
  ٧املادة     

  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة
حــدى األولويــات القــصوى للحكومــة يــشكل تعزيــز شــغل املــرأة للمناصــب القياديــة إ  - ٢٨
وقد حققت املرأة، منذ االستعراض األخري، مكاسـب مطـردة يف التمثيـل علـى               . أجل املرأة  من

وقـد شـهد متثيـل املـرأة يف املـستويات      . صعيد احلكومة املركزيـة واحملليـة ويف اجملـالس التـشريعية       
  . اخلاص حتسنا، إال أنه منخفض نسبيا؛ وتويل احلكومة لذلك اهتماما خاصاالعليا يف القطاع

  
  زيادة طفيفة يف التمثيل يف احلكومة املركزية واحمللية عقب االنتخابات    

ــام     - ٢٩ ــة لع ــات العام ــاب االنتخاب ــساء  ٢٠٠٨يف أعق ــد   ٤١ شــغلت الن ــن مقاع ــدا م  مقع
 يف املائـة عقـب انتخابـات عـام     ٣٢ مقارنـة بــ   ) يف املائة٣٤( مقعدا ١٢٢الربملان البالغ عددها   

، ) يف املائـة   ٣٠( وزيـرا    ٢٠وتوجد حاليا ست نساء ضمن الوزراء البالغ عددهم         . )١٣(٢٠٠٥
وتوجـد ثـالث وزيـرات مـن املـاوري، وتـشارك        . )١٤(مبن فيهن أول وزيرة آسيوية يف نيوزيلندا      

  .ياروا يف نيوزيلندانساء املاوري أيضا يف قيادة حزب املاوري وحزب اخلضر يف أوت
  

_________________ 
ــة    )١٣(   ــة االجتماعيــــــــــــــ ــام   ). ٢٠٠٩( وزارة التنميــــــــــــــ ــاعي لعــــــــــــــ ــر االجتمــــــــــــــ  ٢٠٠٩التقريــــــــــــــ

http://www.socialreport.msd.govt.nz/index.html.  
‘ القائمـــــــــــــــــــة الوزاريـــــــــــــــــــة’ إدارة رئاســــــــــــــــــة الـــــــــــــــــــوزراء وجملـــــــــــــــــــس الـــــــــــــــــــوزراء    )١٤(  

http://www.dpmc.govt.nz/cabinet/ministers/ministerial-list.html.  
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ــام   - ٣٠ ــاك  ٢٠٠٧ويف ع ــت هن ــاليم    ٢٩٣ كان ــدن واألق ــشارات يف امل ــن مست ــرأة يعمل  ام
ويعـادل  . )١٥(٢٠٠٤ يف عـام  ٢٧٥وكـان عـددهن   . واملقاطعات، مبن فيهن العمد والرئيـسات     

 يف ٢٧ (٢٠٠٤وميثــل ذلــك حتــسنا طفيفــا عــن عــام  .  يف املائــة٢٩هــذا متثيــل لإلنــاث نــسبته  
  .٢٠٠١رغم أن النسبة كانت ثابتة إىل حد ما منذ انتخابات اهليئات احمللية يف عام ، )املائة

  
  عدم تغري التمثيل اإلمجايل للنساء يف اخلدمة العامة    

وظـل التمثيـل    . تواصل مفوضية خدمات الدولة رصد مشاركة املرأة يف اخلدمة العامـة            - ٣١
  .)١٦(٢٠٠٩ و ٢٠٠٥ املائة بني عامي  يف٥٩اإلمجايل للنساء يف اخلدمة العامة ثابتا عند 

. واخنفض عدد الرئيسات التنفيذيات اخنفاضا ضئيال يف الفترة املشمولة بالتقرير احلـايل             - ٣٢
 رئيـسا   ٣٥ من ضمن    ٦ كان عدد الرئيسات التنفيذيات      ٢٠٠٩ديسمرب  / كانون األول  ١ويف  

)  يف املائـة   ٢٤(ا تنفيـذيا     رئيـس  ٣٧وهذا مقارنة بتسع نـساء ضـمن        . )١٧() يف املائة  ١٧(تنفيذيا  
ــران٣٠يف  ــه / حزي ــام . ٢٠٠٥يوني ــرأة  ٢٠٠٩ويف ع ــن املناصــب   ٣٨ شــكلت امل ــة م  يف املائ

 يف املائـة يف عـام       ٣٦اإلدارية العليا يف اخلدمـة العامـة، وميثـل ذلـك زيـادة طفيفـة عـن نـسبة الــ                      
١٨(٢٠٠٥(.  

  
  ربع القضاة يف احملاكم األعلى من النساء    

 يف املائـــة مـــن جممـــوع أفـــراد الـــسلطة ٢٨ مثلـــت القاضـــيات ٢٠١٠مـــارس /يف آذار  - ٣٣
 يف املائـة مـن إمجـايل عـدد القـضاة يف احملـاكم األعلـى        ٢٤ومثلـت املـرأة   . القضائية يف نيوزيلندا  

.  يف املائــة علــى صــعيد حمــاكم املقاطعــات ٢٩و ) حمكمــة االســتئناف وحمكمــة القــضاء العــايل (
ويف عـام   . وحيـدة ضـمن األعـضاء اخلمـسة للمحكمـة العليـا           ورئيسة القضاة احلالية هي املرأة ال     

ــة الــ  ٢٠٠٧ ــشريكات يف الــشركات القانوني ــر مــن    زاد عــدد ال  شــركاء ١٠يت يوجــد هبــا أكث
ــة ١٧هــن ال يــشكلن إال إمــرأة؛ ومــع ذلــك ف ١٠١ إىل ٢٠٠٥ امــرأة يف عــام ٩٦ مــن  يف املائ
  .)١٩(إمجايل عدد الشركاء يف الشركات القانونية من
  

_________________ 
  ./http://www.hrc.co.nz ٥٩، ص ٢٠٠٨تعداد نيوزيلندا ملشاركة املرأة ، )٢٠٠٨( جلنة حقوق اإلنسان   )١٥(  
ــية خــــدمات الدولــــة     )١٦(   ــشرية إلدارات اخل   ’، )٢٠٠٩( مفوضــ   دمــــة العامــــة استقــــصاء قــــدرة املــــوارد البــ

  ./http://www.ssc.govt.nz‘٢٠٠٩يونيه / حزيران٣٠يف 
ــة    )١٧(   ــدمات الدولــــــــ ــية خــــــــ ــة ’، )٢٠٠٩( مفوضــــــــ ــة العامــــــــ ــذيني يف اخلدمــــــــ ــاء التنفيــــــــ ، ‘الرؤســــــــ

http://www.ssc.govt.nz/upload/downloadable_files/Public-Service-Chief-Execs-Dec09.pdf.  
  .، املرجع السابق‘استقصاء قدرة املوارد البشرية’، )٢٠٠٩( مفوضية خدمات الدولة   )١٨(  
  .، املرجع السابق٧١ص ، ٢٠٠٨تعداد نيوزيلندا ملشاركة املرأة ، )٢٠٠٨( جلنة حقوق اإلنسان   )١٩(  
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  زال ثابتا  ملرأة يف اجملالس التشريعية مامتثيل ا    
ستواصــل حكومــة نيوزيلنــدا العمــل علــى زيــادة مــشاركة املــرأة يف اجملــالس التــشريعية    - ٣٤

تعـــيني املـــرأة ويبحثـــون بفعاليـــة وهتيئـــة بيئـــة يقبـــل فيهـــا صـــانعو القـــرارات الرئيـــسيون أمهيـــة  
  .مرشحات مؤهالت تأهيال مناسبا عن
 يف املائـة مـن املعيـنني الـوزاريني          ٤١,٥ شكلت املرأة    ٢٠٠٩سمرب  دي/ويف كانون األول    - ٣٥

  :وتتضمن القطاعات اليت يوجد هبا نسبة عالية ملشاركة النساء. يف اجملالس التشريعية
  .جملسا ١٦ يف املائة من املناصب يف ٥٧,١الرفاه االجتماعي، حيث تشغل النساء   •  
  .)٢٠( جملسا٦٩ن املناصب يف  يف املائة م٥٣,٧الصحة، حيث تشغل النساء   •  
وتواصل دائرة التعيينات يف وزارة شؤون املرأة تركيز جهودها يف اجملاالت اليت يكـون                - ٣٦

فيها متثيل املرأة منقوصـا يف اجملـالس التـشريعية، مثـل املؤسـسات اململوكـة للدولـة واملؤسـسات                
  .املالية للتاج وكيانات التاج

  
   اخنفاض عدد النساء يف جمالس القطاع اخلاصاألعمال اليت ركزت على معاجلة    

 يف ٨,٧زالــت القيــادات النــسائية نــادرة يف القطــاع اخلــاص حيــث تــشكل النــساء   مــا  - ٣٧
ــضاء جمــالس أكــرب     ــن أع ــة م ــام     ١٠٠املائ ــدا يف ع ــة يف نيوزيلن  شــركة يف ســوق األســهم املالي

 عـدد املناصـب الـيت        يف املائـة يف    ٥ومع ذلك فإن هذا الرقم يشكل زيـادة قـدرها           . )٢١(٢٠٠٧
  .٢٠٠٣شغلتها املرأة يف جمالس هذه الشركات يف عام 

 علــى معاجلــة الفجــوة الكــبرية بــني     ٢٠٠٨وعملــت وزارة شــؤون املــرأة منــذ عــام       - ٣٨
وقــد عملــت . مــشاركة النــساء يف جمــالس قطــاع الدولــة ومتثيلــهن يف جمــالس القطــاع اخلــاص   

زيلنــدا واألعمــال التجاريــة يف نيوزيلنــدا وفــرادى الــوزارة باالشــتراك مــع معهــد املــديرين يف نيو
ــشركات      ــادة مــشاركة املــرأة يف جمــالس ال ــادرات لزي ــة علــى وضــع مب ــادة األعمــال التجاري . ق

وتشمل هذه املبادرات تعزيز دراسة اجلدوى لعدد أكرب مـن النـساء يف اجملـالس وحتديـد النـساء                   
يعية، مثــل املبــادئ التوجيهيــة إلدارة الراغبــات يف عــضوية اجملــالس ودراســة اآلليــات غــري التــشر

  .املؤسسات اليت تتطلب من الشركات وضع أهداف للتنوع اجلنساين
  

_________________ 
ــرأة   )٢٠(   ــة   ، )٢٠١٠( وزارة شــــؤون املــ ــان قطــــاع الدولــ ــالس وجلــ ــة احلــــصيلة اجلنــــسانية جملــ  ٢٠٠٩مراجعــ

http://www.mwa.govt.nz/women-on-boards/stocktake2009.  
  .، املرجع السابق٢٠٠٨تعداد نيوزيلندا ملشاركة املرأة ، )٢٠٠٨(ان  جلنة حقوق اإلنس  )٢١(  
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  ٨املادة     
  التمثيل على الصعيد الدويل

يعـد النــهوض حبقــوق املــرأة علـى الــصعيد الــدويل أيــضا أولويـة مــن أولويــات حكومــة      - ٣٩
ة يف طائفـة عريـضة مـن املنتـديات الدوليـة،            وتشارك املرأة يف نيوزيلندا مشاركة فعال     . نيوزيلندا

  .وتقود الوفود إىل عدد من االجتماعات الدولية
وأيــدت نيوزيلنــدا بقــوة، يف اجتماعــات للجنــة وضــع املــرأة وجملــس حقــوق اإلنــسان     - ٤٠

واللجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة لألمم املتحدة، قـرارات وإجـراءات لألمـم املتحـدة بـشأن                 
  .قوق املرأة، وخباصة وقف العنف ضد املرأة وتعزيز شغل املرأة للمناصب القياديةالنهوض حب

  
  تقدم املرأة يف السلك الدبلوماسي    

ــدا      - ٤١ ــي يف نيوزيلنـ ــسلك الدبلوماسـ ــام يف الـ ــدور هـ ــطالع بـ ــرأة االضـ ــل املـ ويف . تواصـ
ــارس /آذار ١ ــسبة  ٢٠١٠م ــت ن ــشؤون اخلارج  ٥٣,٤ كان ــوظفي وزارة ال ــن م ــة م ــة يف املائ  ي

) الفــرع الدبلوماســي( اخلارجيــة وظــل عــدد النــساء يف فــرع الــسياسة . نــاثوالتجــارة مــن اإل
وتــشكل النــساء أغلبيــة .  يف املائــة٤٦وزارة الــشؤون اخلارجيــة والتجــارة ثابتــا عنــد نــسبة  مــن

وعلـى الـصعد اإلداريـة      ). ٢٢١ مـن    ١٢١ يف املائة أو     ٥٥(الدبلوماسيني املبتدئني يف نيوزيلندا     
ــسياسة  ــساء  لل ــشكل الن ــة ت ــشغل   ٣٥اخلارجي ــوظفني، أو ت ــة مــن امل ــصبا ضــمن  ٥٦ يف املائ  من

  .منصبا ١٦١
وبلـغ عـدد النـساء الـاليت يــشغلن منـصب رئـيس بعثـة أكثــر مـن الـضعف منـذ التقريــر             - ٤٢

ــن     ــسبتهن م ــة إىل ١٦األخــري، فارتفعــت ن ــة يف ا٣٣ يف املائ ــساء  . ملائ ــشغل الن ــصبا ١٨وت  من
وتواصـل املـرأة شـغل      . ٢٠٠٥ منـصبا يف عـام       ٥٠ مناصب من    ٨ بـ    منصبا، مقارنة  ٥٤ الـ من

بعض أكرب املناصب يف اخلـارج، مبـا يف ذلـك سـفرية نيوزيلنـدا لـدى األمـم املتحـدة يف جنيـف                        
  .وسفرية نيوزيلندا لدى فرنسا يف باريس

  
  مشاركة املرأة بفعالية يف املؤمترات واملنظمات الدولية    

بوصـفها عـضوة رمسيـة وغـري رمسيـة          زيلنـدا يف املـؤمترات الدوليـة        تواصل املرأة متثيل نيو     - ٤٣
وال تنطـوي القواعـد الـيت توجـه تـشكيل           . الوفود احلكومية دون متييز علـى أسـاس جنـساين          يف

الوفود اليت تبعثها نيوزيلندا إىل املؤمترات الدولية على أية قيود جنـسانية، وظلـت النـساء يقـدن                  
  .مها وإسداء املشورة إليها طوال الفترة املشمولة بالتقريرباستمرار هذه الوفود ويقمن بدع
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ويقــوم . وتــشارك النــساء يف نيوزيلنــدا أيــضا يف عــدد مــن املنظمــات واألدوار الدوليــة   - ٤٤
تأييد احلكومـة ملرشـحي نيوزيلنـدا إىل اهليئـات الدوليـة علـى أسـاس مزايـا املرشـح الفـرد ودون                  

ثال، أيدت حكومة نيوزيلندا ترشـيح الرايـت أونرابـل    وعلى سبيل امل . متييز على أساس جنساين   
وروسـلني نونـان كـبرية مفوضـي        . هيلني كالرك ملنصب مديرة برنامج األمـم املتحـدة اإلمنـائي          

جلنة حقوق اإلنسان هي رئيسة جلنة التنسيق الدولية التابعة للمؤسـسات الوطنيـة املعنيـة بتعزيـز        
  .ومحاية حقوق اإلنسان

  
  سة اخلارجية وقضايا املرأةصوت قوي يف السيا    

 للجنـة   ٥٤قادت األونرابل بانسي وونغ وزيرة شؤون املرأة وفد نيوزيلندا إىل الـدورة               - ٤٥
ويف هـذا االجتمـاع، أكـدت الـوزيرة جمـددا التـزام             . ٢٠١٠األمم املتحدة لوضع املرأة يف عـام        

  .نيوزيلندا بإعالن ومنهاج عمل بيجني
ــدا إىل محايــ   - ٤٦ ــدعو نيوزيلن ــديات    وت ــة للمــرأة يف املنت ــسية واإلجنابي ــصحة اجلن ة حقــوق ال

الدوليــة، وتــدعم األعمــال الــيت يــضطلع هبــا صــندوق األمــم املتحــدة للــسكان واالحتــاد الــدويل  
وقدمت نيوزيلندا، باالشتراك مع كولومبيا، قـرارا بـارزا         . لتنظيم األسرة خبصوص هذه القضايا    

إىل جملـس حقـوق     ‘  ميكـن منعهـا، وحقـوق اإلنـسان        الوفيات واالعتالالت النفاسية اليت   ’بشأن  
واعترف القرار للمرة األوىل ببعد حقوق اإلنسان للوفيـات         . ٢٠٠٩يونيه  /اإلنسان يف حزيران  

  .واالعتالالت النفاسية
 ١٣٢٥وتواصل نيوزيلندا العمل علـى تنفيـذ قـرار جملـس األمـن التـابع لألمـم املتحـدة                      - ٤٧

ن فيما يتعلق بأمهية زيادة مشاركة املرأة يف عمليات الـسالم وإعـادة        املعين باملرأة والسالم واألم   
 بـشأن   ١٨٢٠وفضال عن ذلـك تؤيـد نيوزيلنـدا بقـوة قـرار جملـس األمـن                 . إعمار اجملتمع املدين  

وتـثري نيوزيلنـدا بانتظـام مـسائل تتعلـق حبقـوق          . إهناء العنف اجلنسي يف حاالت النــزاع املـسلح        
  . الدوري الشامل واحلوار الثنائياملرأة يف عملية االستعراض

  
  دعم برنامج املعونة يف نيوزيلندا للمساواة بني اجلنسني يف اخلارج    

دعـم التنميـة املـستدامة يف البلـدان الناميـة بغيـة           ’مهمة برنامج املعونة يف نيوزيلنـدا هـي           - ٤٨
رنــامج املعونــة  بويركــز. ‘احلــد مــن الفقــر واإلســهام يف بنــاء عــامل أكثــر أمنــا وعــدال وازدهــارا 

بصفة رئيسية على التنمية االقتـصادية املـستدامة، ويركـز جغرافيـا علـى              ) الربنامج(نيوزيلندا   يف
  .وتدير هذا الربنامج وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة. منطقة احمليط اهلادئ
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ويراعي الربنامج اختالف احتياجات النساء والرجـال والفتيـات والفتيـان بغيـة حتـسني                 - ٤٩
وجيري تزويد املوظفني بـأدوات لـدعم التحليـل اجلنـساين، كمـا جيـري               . النتائج وإدارة املخاطر  

وتصمم األنـشطة حبيـث جيـري رصـد الدرجـة      . ‘تعميم مراعاة املنظور اجلنساين   ’التدريب على   
  .اليت تراعي هبا هذه األنشطة نوع اجلنس

لمـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع         وجيري اتباع هنج استراتيجي لكفالة التحقيق الفعـال ل          - ٥٠
الـربامج اإلمنائيـة ومـن خـالل املـشاركة يف الـسياسات مـع احلكومـات الـشريكة ويف املنتـديات           

وترى نيوزيلندا أن املساواة بني اجلنسني يف حد ذاهتـا هـدف مـن األهـداف                . الدولية واإلقليمية 
وكفالـة قـدرة النـساء      . ألهـداف اإلمنائية لأللفية، كما أهنا السبيل الرئيسي لتحقيق مجيـع تلـك ا           

والرجــال والفتيــات والفتيــان علــى اإلســهام الكامــل علــى حنــو متــساو يف تنميتــهم االجتماعيــة  
ــة         ــان أساســيتان إلجنــاز مهم ــة مهــا دعامت ــد التنمي ــادل لفوائ ــشاطر الع ــة الت ــصادية وكفال واالقت

  .الربنامج يف حتقيق التنمية املستدامة بغية احلد من الفقر
  

  ٩املادة     
  اجلنسية

تتمتع املرأة يف نيوزيلندا منذ فترة طويلة حبقوق متساوية فيما يتعلـق باكتـساب وتغـيري                  - ٥١
  .وال توجد تغيريات منذ التقرير السابق لنيوزيلندا. جنسيتها أو االحتفاظ هبا
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  اجلزء الثالث
التعليم؛ واملساواة يف إمكانية احلـصول علـى عمـل، والفـرص والظـروف                 

  بذلك؛ والصحة؛ واملساعدة االجتماعية؛ واملرأة الريفيةاملتعلقة 
  

املرأة يف نيوزيلندا أفضل حـاال مـن الرجـل يف عـدد مـن اجملـاالت، وخباصـة مـن حيـث                         - ٥٢
ومــع ذلــك . مــشاركتها وإجنازهــا يف جمــايل التعلــيم والتــدريب، وفيمــا يتعلــق بالنتــائج الــصحية 

شاركة مــن ناحيــة، مقترنــة بفجــوة معــدالت املــفالنتــائج املتعلقــة بالعمــل متفاوتــة حيــث ترتفــع 
وحتـصل بعـض فئـات النـساء أيـضا          .  يف املائـة   ١٢األجور بني اجلنـسني متوقفـة عنـد حـوايل            يف

فعلى سبيل املثال، حتصل نساء املاوري ونـساء احملـيط          . على نتائج ضعيفة مقارنة بفئات أخرى     
  .يقاهلادئ على نتائج تعليمية وصحية أضعف، رغم أن الفجوة تض

وبينما حتصل املرأة يف املتوسط على نتائج صحية أفضل من الرجل إال أن هناك جمـاالت              - ٥٣
وعلى سبيل املثال، فنيوزيلندا لديها معدل من أعلى معدالت         . ال يكون أداء نيوزيلندا فيها جيدا     

دل محـل  محل املراهقات يف بلدان منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي، مـع ارتفـاع معـ             
  .ومع ذلك فاملعدالت آخذة يف االخنفاض. املراهقات من املاوري بصفة خاصة

  
  ١٠املادة     

  التعليم
تــرى حكومــة نيوزيلنــدا أن ارتفــاع أداء النظــام التعليمــي علــى مجيــع املــستويات أمــر      - ٥٤

أساسي إذا كان للشباب أن حيصلوا على املهارات اليت حيتاجون إليها للحـصول علـى وظـائف        
وحتظى املـرأة مبـستويات مرتفعـة       . ملستقبل ولتعظيم النجاح االقتصادي واالجتماعي لنيوزيلندا     ا

  .من املشاركة واإلجناز يف التعليم النظامي
فاوتــات تقــل ولكنــها مــستمرة لكــل وتوجــد تفاوتــات جنــسانية قليلــة، إال أن هنــاك ت  - ٥٥
قة احمليط اهلـادئ ومـن اجملتمعـات      الطالبات والطلبة ذوي األصل العرقي من املاوري أو منط         من

ويتـضمن ذلـك معـدالت مـشاركة أدىن يف تعلـيم الطفولـة              .  اقتصاديا -احمللية املتدنية اجتماعيا    
  .املبكرة ومستويات حتصيل أقل يف املدارس

  
  ارتفاع معدالت املشاركة يف تعليم الطفولة املبكرة يف نيوزيلندا    

يوية للحصول على تعلـيم جيـد النوعيـة يف الطفولـة            تدرك حكومة نيوزيلندا األمهية احل      - ٥٦
ــدة     ــائج جي ــدين علــى نت ــسبة حلــصول صــغار األطفــال والوال ــسياسات  . املبكــرة بالن وهتــدف ال
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ــة ورفــع معــدالت املــشاركة       ــصلة بأســعار مقبول ــوفري اخلــدمات ذات ال ــة ت ــة إىل كفال احلكومي
  .دة املطلوبةوالوفاء مبختلف احتياجات اجملتمع احمللي وحتقيق معايري اجلو

 ساعة من ساعات تعلـيم الطفولـة        ٢٠ أتاحت احلكومة متويال كامال لـ       ٢٠٠٧ويف عام     - ٥٧
املبكرة أسبوعيا لألطفال البالغني مـن العمـر ثـالث وأربـع سـنوات يف اخلـدمات الـيت تـتم بقيـادة                       

 اعةسـ  ٢٠(ووفـرت هـذه الـسياسة       . )٢٢()الكوهانغـا ريـو   (معلم وبعض مراكـز الطفولـة املبكـرة         
مزيدا من اخليارات أمام األسر، وخباصة النساء، ممـن يقـدمون الرعايـة             ) تعليم الطفولة املبكرة   من

وجــرى توســيع نطــاق مبــادرة . ايــةبــشكل غالــب لتحقيــق تــوازن بــني مــسؤوليات العمــل والرع 
 ساعة من تعلـيم الطفولـة املبكـرة حبيـث تـضم مراكـز األلعـاب و مراكـز الطفولـة املبكـرة                        ٢٠ الـ

  .٢٠٠٩ سنوات يف تعليم الطفولة املبكرة يف عام ٥ال البالغني من العمر واألطف
ولدى نيوزيلندا معدالت مرتفعـة للمـشاركة يف تعلـيم الطفولـة املبكـرة مقارنـة بالبلـدان                    - ٥٨

 ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥وبــني عـــامي  . األخــرى يف منظمـــة التعــاون والتنميـــة يف امليــدان االقتـــصادي   
 يف املائة ٩٣,١باملدارس ممن شاركوا يف تعليم الطفولة املبكرة من ارتفعت نسبة امللتحقني اجلدد 

وبينما ال توجد فروق جنسانية يف معدالت املشاركة يف تعلـيم الطفولـة             . )٢٣( يف املائة  ٩٣,٩إىل  
اقتــصادية واضــحة، كمــا تقــل احتمــاالت املــشاركة  - املبكــرة، هنــاك فــروق عرقيــة واجتماعيــة

 ومنطقة احمليط اهلادئ ومن املـدارس املوجـودة باملنـاطق االجتماعيـة           السابقة لألطفال من املاوري     
  ).١انظر اجلدول (يف تعليم الطفولة املبكرة ) الشرائح الُعشرية الدنيا(االقتصادية الدنيا  -

  ١اجلدول     
م خدمة تعليم الطفولة املبكرة النسبة املئوية للملتحقني اجلدد الذين سبق حضوره    

  ٢٠٠٩عام   يف
  ١٠ الشرحية العشرية  ١ الشرحية العشرية  األوروبيون  اهلادئمنطقة احمليط  ياملاور

٨٩,٣  ٨٤  ٩٧,٦  ٨٠,٤  ٩٨,٤  
    

  البدء يف منهج تعليمي جديد للمدارس االبتدائية والثانوية    
نـوفمرب  /بدأ املنهج التعليمي النيوزيلندي للمدارس االبتدائية والثانويـة يف تـشرين الثـاين              - ٥٩

ويضع املنهج رؤية ألن يتصف الـشباب       . ٢٠١٠فرباير  / وجرى تنظيمه بدءا من شباط     ٢٠٠٧
للمنهج التعليمـي   ومن املبادئ الرئيسية    . بالثقة والتواصل واملشاركة الفعالة والتعلم مدى احلياة      

_________________ 
  .مركز للطفولة املبكرة مصمم لتعليم األطفال يف إطار اللغة والثقافة املاورية:  كوهانغا ريو  )٢٢(  
 ‘امللـــــــــتحقني اجلـــــــــدد: املـــــــــشاركة املـــــــــسبقة يف تعلـــــــــيم الطفولـــــــــة املبكـــــــــرة’ وزارة التعلـــــــــيم،   )٢٣(  

http://www.educationcounts.govt.nz/indicators/student_participation/early_childhood_education/1931.  
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 هي أنـه غـري متحيـز جنـسيا وغـري عنـصري وغـري متييـزي، وأنـه يـضمن االعتـراف                   يف نيوزيلندا 
  .ة ولغاهتم وقدراهتم ومواهبهم والتأكيد عليها وتلبية احتياجات التعلم لديهمهبويات الطلب

  
  بدء وثيقة يت ماراوتانغا أو أوتياروا    

 وجيـري تنفيـذها     ٢٠٠٨، اليت بـدأت يف عـام        )٢٤(يت ماراوتانغا أو أوتياروا   تقدم وثيقة     - ٦٠
ا احملليـة عنـد وضـعها      ، التوجيـه للمـدارس الـيت تـستخدم لغـة املـاوري وجمتمعاهتـ              ٢٠١١يف عام   

ــة   ــتعلم مـــن أجـــل الطلبـ وهتـــدف إىل زيـــادة مـــستوى النجـــاح التعليمـــي  . بـــرامج للتعلـــيم والـ
  .الثقايف للطلبة - واالجتماعي

  
  الشابات يتركن الدراسة وهن حاصالت على مؤهالت أعلى    

لمـي  املؤهل الرئيسي املتاح لطلبـة املـدارس الثانويـة هـو الـشهادة الوطنيـة للتحـصيل الع                   - ٦١
ومتكن هـذه الـشهادة الطلبـة مـن القيـام بدراسـة متعـددة               . اليت تتضمن طائفة عريضة من التعلم     

. املــستويات للحــصول علــى معــدالت دراســية صــوب التأهــل للحــصول علــى هــذه الــشهادة    
وستكون االحتمـاالت التعليميـة والوظيفيـة حمـدودة أمـام مـن يتركـون الدراسـة دون احلـصول                    

  . الشهادة من هذه٢على املستوى 
ومن املرجح أن حتصل الشابات على مستويات من املؤهالت يف جمال التعليم الثـانوي                - ٦٢

 يف املائــة مــن الــشابات الــاليت ٧٥,٨ كانــت هنــاك نــسبة ٢٠٠٨ويف عــام . أعلــى مــن الــشبان
 علــى األقــل مــن الــشهادة الوطنيــة للتحــصيل  ٢تــركن الدراســة بعــد حــصوهلن علــى املــستوى  

  .)٢٥( يف املائة من الشبان٦٦بـ العلمي مقارنة 
  

  تناقص الفجوة يف معدالت التحصيل بني اجلماعات العرقية    
ــام   - ٦٣ ــادئ        ٢٠٠٨يف ع ــة احملــيط اهل ــاوري ومنطق ــن امل ــشابات م ــرك ال ــال ت ــان احتم  ك

 على األقل من الشهادة الوطنيـة للتحـصيل العلمـي أقـل     ٢الدراسة بعد حصوهلن على املستوى   
ومـع ذلـك فـبني      . بيات واآلسيويات والنساء من اجلماعات العرقية األخرى      منه بالنسبة لألورو  

ــامي  ــاليت يتــركن       ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ع ــادئ ال ــة احملــيط اهل ــاوري ومنطق ــسبة نــساء امل  زادت ن
 علــى األقــل مــن الــشهادة الوطنيــة للتحــصيل العلمــي ٢الدراســة بعــد حــصوهلن علــى املــستوى 

_________________ 
وقـد  . ، وهي ليست ترمجـة للمنـهج  تعليمي يف نيوزيلنداللمنهج ال الوثيقة الشريكة   :  يت ماراوتانغا أو أوتياروا     )٢٤(  

  .جرى وضعها على أساس فلسفات ومبادئ املاوري
  .١، اجلدول ٢٠٠٨:تاركو الدراسة، )٢٠٠٩( وزارة التعليم   )٢٥(  
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ىل أنه مـن املـرجح أن تتنـاقض الفجـوة يف معـدالت             مبعدل أعلى من املعدل املتوسط، مما يشري إ       
  .)٢٦()٢انظر اجلدول (التحصيل بني اجلماعات العرقية مبرور الوقت 

  
  ٢اجلدول     

 من الـشهادة    ٢النسبة املئوية لإلناث الاليت يتركن الدراسة بعد حصوهلن على املستوى               
  )٢٧(الوطنية للتحصيل العلمي أو مستويات أعلى

  
  اجملموع  نساء أخريات  اآلسيويات  نساء احمليط اهلادئ  ء املاورينسا  األوروبيات  

٦٩,٠  ٢٠٠٥  ٣٦,٨  ٥١,٧  ٨٤,٧  ٦٠,٣  ٦٢,٣  
٨٠,٦  ٢٠٠٨  ٥٤,٤  ٦٩,٣  ٨٨,٣  ٧٥,٩  ٧٥,٨  

  ٢١,٧  ٢٥,٩  ٤,٣  ٣٤,٠  ٤٧,٨  ١٦,٨ الزيادة بالنسبة املئوية
    

  ايل وتكملهمن املرجح أن تشارك املرأة يف التعليم الع    
واصلت املرأة، أثناء الفترة املشمولة بالتقرير، املشاركة يف التعليم العايل مبعدل أكـرب               -  ٦٤

ــالتعليم   ٥٥ شــكلت النــساء ٢٠٠٨ويف عــام . مــن الرجــل ــة امللــتحقني ب ــة مــن الطلب  يف املائ
عــام وبينمــا كانــت هنـاك زيــادة ســريعة يف أعـداد امللــتحقني بــالتعليم العـايل منــذ    . )٢٨(العـايل 
ء يتنــاقص ســنويا منــذ بلــغ ذروتــه   للرجــال والنــسا)٢٩( فــإن إمجــايل معــدل املــشاركة ١٩٩٨

، ويعزى ذلك إىل حد كبري إىل اخنفـاض يف املـشاركة يف الـدورات الدراسـية                 ٢٠٠٥عام    يف
 امـرأة،   ٢٣٣  ٠٠٠ كان عـدد امللتحقـات بـالتعليم العـايل           ٢٠٠٨ويف عام   . اليت متنح شهادة  

 امـــرأة ٢٥٣  ٠٠٠ا مقارنـــة بــــ وهـــذ.  يف املائـــة١٣,٤ة قـــدره يعـــادل معـــدل مـــشارك  ممـــا
وبالرغم من هذا االجتاه، ظلت معدالت مـشاركة النـساء          . ٢٠٠٥يف عام   ) يف املائة   ١٥,٣(

يف مستوى احلصول على درجة البكالوريوس واملـستويات األعلـى مـن ذلـك مـستقرة بـصفة               
  . سنة٢٥عامة وزادت بالنسبة للنساء دون سن 

_________________ 
  .١، اجلدول ٢٠٠٥: تاركو الدراسة، )٢٠٠٦(وزارة التعليم .  املرجع نفسه  )٢٦(  
ــيم ١، اجلــدول ٢٠٠٨: تــاركو الدراســة، )٢٠٠٩(وزارة التعلــيم .  املرجــع نفــسه  )٢٧(    ،)٢٠٠٦(؛ وزارة التعل

  .١اجلدول ، ٢٠٠٥: تاركو الدراسة
ــيم   )٢٨(   ــيم ENR.3، اجلــدول مقــدمي اخلدمــة ، امللتحقــات حــسب  )٢٠٠٩( وزارة التعل ، )٢٠٠٩(؛ وزارة التعل

  .PPN.1، اجلدول معدالت املشاركة
 سـنة فمـا فـوق املقيـدين يف أي وقـت خـالل الـسنة                 ١٥ العمـر    نسبة الـسكان البـالغني مـن      :  معدل املشاركة   )٢٩(  

  .التعليم العايل النظامي الذي يؤدي إىل مؤهل معترف به يف نيوزيلندا يف
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 اختالفـا كـبريا حـسب األصـل         ٢٠٠٨فت املشاركة يف التعليم العـايل يف عـام          واختل  -  ٦٥
، ) يف املائـة   ٢٢,٢(وحظيت نساء املاوري بأعلى مستويات للمشاركة بـصفة عامـة           . العرقي

وتقـارن املعـدالت الـسابقة مبعـدل مـشاركة      . )٣٠() يف املائة١٦,٩(يليهن نساء احمليط اهلادئ   
ويرجــع ارتفــاع معــدل  .  يف املائــة لآلســيويات١٥,١ت و  يف املائــة لألوروبيــا١١,١قــدره 

 بصفة رئيسية إىل عودهتن إىل التعلـيم  ٢٠٠٨مشاركة نساء املاوري يف التعليم العايل يف عام      
والتحاق نساء املاوري األصغر سنا بالتعليم العـايل أقـل احتمـاال       . يف مرحلة الحقة من احلياة    

  ).٣نظر اجلدول ا(من التحاق األوروبيات األصغر سنا به 
  

  ٣اجلدول 
  )٣١(٢٠٠٨مشاركة املرأة يف التعليم العايل حسب األصل العرقي،     

مجيع األعمار  سنة فما فوق٤٠   سنة٣٩‐٢٥   سنة٢٤‐٢٠   سنة١٩‐١٨  ١٨دون سن  
 ٢٢,٢ ١٧,٢ ٢٤,٨ ٣٢,١ ٣٨,٣ ١٢,٤  نساء املاوري
 ١١,١ ٥,٦ ١٣,٥ ٣٥,٢ ٤٨,٦ ٧,٣  األوروبيات

 ١٦,٩ ٩,٥ ١٧,٦ ٣٠,٥ ٤٤,١ ٧,٨ نساء احمليط اهلادئ
 ١٥,١ ٩,٨ ١٣,٧ ٢٩,٤ ٤٨,٧ ٣,٤  اآلسيويات

    
  وري واحمليط اهلادئ على مؤهالهتناحتمال ضعيف جدا حلصول نساء املا    

 يف املائـة مـن الطلبـة احمللـيني الـذين حـصلوا علـى مـؤهالهتم حبلـول                    ٦١شكلت النساء     - ٦٦
ومـن املـرجح    . )٣٢(٢٠٠١، وذلك ضمن الذين بدأوا تعليمهم العايل يف عـام           ٢٠٠٨ام  هناية ع 

 يف املائـة    ٥٢أكـرب مـن الرجـال،       أن حتصل النساء على مـؤهالهتن خـالل مثـان سـنوات بأعـداد               
  واحتمـــال حـــصول نـــساء املـــاوري. )٣٣( يف املائـــة مـــن الطلبـــة٤٢الطالبـــات مقارنـــة بــــ  مـــن

علـى مــؤهالت التعلـيم العــايل حبلـول هنايــة عــام    )  يف املائــة٤٤ (واحملــيط اهلـادئ )  يف املائـة ٤٧(
  .)٣٤() يف املائة٦٣(واآلسيويات )  يف املائة٥٢( أقل منه بالنسبة لألوروبيات ٢٠٠٨

_________________ 
أغـسطس  / آب ١٩ وزارة التعليم، اإلحصائيات املتعلقة بطلبة املاوري يف التعليم العايل، متت زيارة املوقع يف                )٣٠(  

٢٠١٠ http://www.educationcounts.govt.nz/statistics/maori_education.  
  .PPN.1معدالت املشاركة، اجلدول :  املرجع نفسه  )٣١(  
  .COM.1، اجلدول احلصول على مؤهالت، )٢٠٠٩( وزارة التعليم   )٣٢(  
  .COM.30 املرجع نفسه، اجلدول   )٣٣(  
  .COM.33 املرجع نفسه، اجلدول   )٣٤(  
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وبينما يـرجح أن تـشارك النـساء حاليـا يف التعلـيم العـايل وإكمالـه أكثـر مـن الرجـال،                         - ٦٧
ويعود هذا إىل تـأثري أمنـاط   . مؤهل جامعي أقلزال احتمال حصول النساء بوجه عام على   فما

 يف املائـة    ٣٤ أن   ٢٠٠٦وأظهـرت أحـدث البيانـات يف عـام          . املشاركة يف الستينات وما قبلـها     
 سنة فما فوق حـصلن علـى مـؤهالت التعلـيم العـايل مقارنـة                ١٥من النساء البالغات من العمر      

ة العمرية اليت تقـل عـن مخـسني عامـا،           ومع ذلك، فبالنسبة للفئ   . )٣٥( يف املائة من الرجال    ٣٨ بـ
 يف ٣٩زادت نسبة النساء احلاصالت على مـؤهالت التعلـيم العـايل عـن نـسبة الرجـال فبلغـت                  

  . يف املائة للرجال٣٨املائة للنساء، مقارنة بـ 
  

  اختالف جماالت الدراسة حسب نوع اجلنس    
 ٢٠٠٨ويف عـام    . نسزالت جماالت الدراسة ختتلف اختالفا كبريا حسب نوع اجلـ          ما  - ٦٨

والتعلـيم والقـانون    ) مبـا يف ذلـك الطـب      (واصلت اخلرجيات هيمنتها على جماالت مثـل الـصحة          
ــارة ــة   . واإلدارة والتجــ ــا املعلومــــات واهلندســ ــيمن اخلرجيــــون علــــى جمــــاالت تكنولوجيــ وهــ

  .)٣٦(والتكنولوجيات ذات الصلة
  

  زال الفصل املهين قويا يف التدريب احلريف  ما    
ويف . عامة، املـرأة غـري ممثلـة متثـيال جيـدا يف شـىت األنـشطة احلرفيـة يف نيوزيلنـدا                    بصفة    - ٦٩
 يف املائة من املتدربني يف اجملاالت الـصناعية الـيت هتـيمن             ٨٠ مثلت النساء أكثر من      ٢٠٠٩عام  

ــشعر       ــصفيف ال ــدعم اجملتمعــي وت ــصيدلة وخــدمات ال ــل ال ــة مث ــصورة تقليدي ــاث ب ــا اإلن . عليه
واخنفــضت هــذه .  يف املائــة مــن املتــدربني علــى نطــاق مجيــع الــصناعات ٣٠ متثــل املــرأة إال ومل

 حرفة يهيمن عليهـا الـذكر بـصورة تقليديـة، وتتـضمن الـسباكة               ١٩ يف املائة يف     ٢٠النسبة إىل   
ــاء          ــة، واإلطف ــسفن، واحلراج ــاء ال ــشييد، والنجــارة، وبن ــاء والت ــاز، والبن ــب الغ ــب أنابي وتركي

  .)٣٧(الطباعة، واللدائنواإلنقاذ، وتركيب األرضيات، و
  

_________________ 
 ٢٠١٠أغـــــسطس / آب١٩ متـــــت زيــــارة املوقـــــع يف  ،اإلجنـــــازات التعليميــــة للـــــسكان  وزارة التعلــــيم،    )٣٥(  

http://www.educationcounts.govt.nz/statistics/tertiary_education/retention_and_achievement.  
ــؤهالت    ’  )٣٦(   ــذين حيـــــــــــــــصلون علـــــــــــــــى مـــــــــــــ ــة الـــــــــــــ ــال التخـــــــــــــــصص للطلبـــــــــــــ يف ‘ جمـــــــــــــ

http://www.educationcounts.govt.nz/statistics/tertiary_education/retention_and_achievement.  
   جلنة التعليم العايل  )٣٧(  

    http://www.tec.govt.nz/Documents/Reports%20and%20other%20documents/ito-stats-q4-2009-board-doa.xls.  
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وأنشطة التلمـذة الـصناعية احلديثـة جـزء مـن منـوذج التـدريب الـصناعي يف نيوزيلنـدا،                      - ٧٠
شباب الــذي تتــراوح أعمــارهم بــني  وهــي مبــادرات تعليميــة قائمــة علــى العمــل تــستهدف الــ   

وييسر املشروع استقدام وتـدريب أصـحاب العمـل للممهـنني والـسماح هلـم               .  سنة ٢١ و ١٦
 ٢٠٠٩ويف عـام  . صول على مؤهالت معترف هبا وطنيا، بينما جيري تعليمهم أثناء العمـل           باحل

ــرأة   ــكلت املــ ــديثني  ١١,٥شــ ــنني احلــ ــن املمهــ ــة مــ ـــ  )٣٨( يف املائــ ــة بــ ــة٨,١، مقارنــ    يف املائــ
  .)٣٩(٢٠٠٥يف عام 

 منظمة للتدريب الصناعي تشارك يف مبادرة التلمـذة        ٢٥ كانت هناك    ٢٠٠٨ويف عام     - ٧١
ــصناعية ا ــةال ــات       . حلديث ــها عــددا مــن املمهن ــالث من ــضم إال ث ــني هــذه املنظمــات، مل ت ــن ب وم

احلــديثات أكــرب مــن عــدد الــذكور، وهــي منظمــة رابطــة مــصففي الــشعر النيوزيلنديــة املــسجلة  
)  يف املائــة مــن اإلنــاث ٧٧,٣(ومنظمــة تــدريب القطــاع العــام  )  يف املائــة مــن اإلنــاث ٩٣,٣(

ــدريب علــى جتــارة التجز   ــة املــسجلة  ومنظمــة الت ــة النيوزيلندي ــاث ٥٣,٢(ئ ــة مــن اإلن ).  يف املائ
  .)٤٠( منظمة للتدريب الصناعي١٢ يف املائة من املمهنني احلديثني يف ٥وشكلت املرأة أقل من 

وزيادة مشاركة املرأة يف احلرف يشكل مسار عمل جديد ومتخـصص وداخـل وزارة                - ٧٢
ألجل الطويل تركز دراسـة شـؤون املـرأة علـى       وبغية حتقيق متثيل أوسع نطاقا يف ا      . شؤون املرأة 

وتقـوم الـوزارة بإنـشاء عـدد مـن شـبكات            . جذب النساء إىل احلرف وتزويدهن بالدعم ليبقني      
احلرفيات علـى الـصعيد اإلقليمـي وإعـداد مـصدر لتـشجيع النـساء علـى اختيـار مـسار وظيفـي                       

احلـرف، علـى سـبيل      حريف والتعـاون مـع منظمـات التـدريب الـصناعي لزيـادة عـدد النـساء يف                   
  .املثال عن طريق إلقاء الضوء على أمثلة للممارسات اجليدة

  
  قروض الطالب معفاة من الفوائد اآلن    

 ملـساعدهتم علـى املـشاركة يف التعلـيم          ١٩٩٢بدأ تطبيق نظام قروض الطالب يف عـام           - ٧٣
ة الرســوم وتقــدم حكومــة نيوزيلنــدا القــروض للطــالب علــى أســس غــري انتقائيــة لتغطيــ. العــايل

  .والتكاليف املتعلقة بالدورات الدراسية وتكاليف املعيشة

_________________ 
-http://www.tec.govt.nz/Tertiary-Sector/Performance‘٢٠٠٩التلمذة الصناعية احلديثة    ’ جلنة التعليم العايل،      )٣٨(  

information/Modern-Apprenticeships/2009/.  
وزارة : ويلنغتــون. تتبــع تقــدم املــرأة يف نيوزيلنــدا: ٢٠٠٩مؤشــرات التغــيري ، )٢٠١٠( وزارة شــؤون املــرأة   )٣٩(  

  .شؤون املرأة
  . املرجع نفسه  )٤٠(  
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. ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١وأصبحت قروض الطالب معفاة من الفوائد يف نيوزيلندا يف            - ٧٤
زال يـدرس أو أهنـى دراسـته، إال أنـه      وتطبق هذه السياسة بغض النظر عما إذا كان الطالب ما      

ومــن املــرجح . ل علــى تلــك القــروضنيوزيلنــدا للحــصويــتعني علــى املقترضــني أن يعيــشوا يف 
يعود تقـدمي قـروض الطـالب املعفـاة مـن الفوائـد بـالنفع بـصفة خاصـة علـى النـساء، حيـث                          أن

يشكلن أغلبية املقترضني، وبعد اآلن، لن يـسري األمـر يف غـري مـصلحتهن بزيـادة ديـون قـروض               
  .طفالالطالب إذا ما توقفن عن العمل املدفوع األجر إلجناب األ

  
  حصول عدد أكرب من النساء على عالوات الطالب    

. يقدم نظام عالوات الطالب مساعدة خمصصة لتغطية تكاليف املعيشة يف شـكل مـنح               - ٧٥
وميكــن للنيوزيلنــديني الــذين يدرســون للحــصول علــى مــؤهالت التعلــيم العــايل الــيت متوهلــا          

ات للحــصول علــى عــالوات   احلكومــة، وبعــض طــالب املــدارس الثانويــة أن يتقــدموا بطلبــ      
ــساء الــاليت    ٢٠٠٨ و ٢٠٠٥وبــني عــامي  . الطــالب ــادة طفيفــة يف عــدد الن ــاك زي  كانــت هن

 امـرأة علـى عـالوات الطـالب،         ٣٥ ٥٠٠ حـصلت    ٢٠٠٨ويف عام   . يتلقني عالوات الطالب  
ــتلقني  ٥٤ممــا شــكل   ــع امل ــة مــن مجي ــا يقــرب مــن   .  يف املائ ــع  ١٥وحــصل م ــة مــن مجي  يف املائ

  .)٤١(٢٠٠٨الوة الطالب يف عام الطالبات على ع
  

  ١١املادة 
  العمالة    

ــدة األداء هــي أحــد أســس النمــو      - ٧٦ ــصاديســوق العمــل جي ــدا  .  االقت وخبــروج نيوزيلن
 يقــدمها االنتعــاش العــاملي إىل الكــساد، ســتعتمد قــدرهتا علــى االســتفادة مــن الفــرص الــيت  مــن
  .كبري على قوة ومرونة سوق العمل يف نيوزيلندا حد
ــه  وا  - ٧٧ ــرأة ومواهبـ ــارات املـ ــة مـــن مهـ ــتفادة الكاملـ ــة  السـ ا يف العمـــل واملناصـــب القياديـ
ــن ــة          م ــو تنمي ــا، وه ــدفها األوســع نطاق ــق ه ــسي صــوب حتقي ــل رئي ــة وعام ــات احلكوم أولوي

ويركز برنامج عمل وزارة شـؤون املـرأة علـى معاجلـة العوامـل الـيت تـسهم يف نتـائج                  . االقتصاد
  .سيئة بالنسبة لعمل املرأة

_________________ 
   وزارة التعليم  )٤١(  

    http://www.educationcounts.govt.nz/statistics/tertiary_education/financial_support_for_students جـــــــدول ،
  .البيانات الثاين
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، إال أنـه  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ يف املائـة بـني عـامي    ٤قد ظل معدل بطالة اإلنـاث حـول      و  - ٧٨
)  يف املائـة   ١٣(ومعـدالت بطالـة نـساء املـاوري         . )٤٢(ارتفع يف السنتني املاضيتني نتيجة للكساد     

ــادئ   ــيط اهلـ ــسبة لألوروبيـــات  )  يف املائـــة١٤,١(ونـــساء احملـ ــها بالنـ ــثري منـ   كانـــت أعلـــى بكـ
ديـــسمرب /يف الربـــع الـــسنوي كـــانون األول  )  يف املائـــة٨,٢(يات واآلســـيو)  يف املائـــة٤,٧(

ويعكس هذا اخنفاض مـستويات التحـصيل العلمـي واهلياكـل األصـغر سـنا هلـاتني                 . )٤٣(٢٠٠٩
  .اجملموعتني من السكان

 ســنة ١٥اء البالغــات مــن العمــر للنـس (وزاد معـدل مــشاركة اإلنــاث يف القــوة العاملــة    - ٧٩
 يف املائـة  ٦٢,٩ ليبلـغ  ٢٠٠٤مـارس  /ئة خالل الربـع الـسنوي آذار    يف املا  ٥٩,٧من  ) فوق فما

، وهـو أعلـى معـدل لـه علـى اإلطـالق قبـل              ٢٠٠٩ديسمرب  /خالل الربع السنوي كانون األول    
وبينمـا كانـت معـدالت    . ٢٠١٠مـارس  / يف املائـة يف الربـع الـسنوي آذار     ٦٢,١أن يثبت عند    

 يف املائـة  ٦١,٥(عدالت مشاركة األوروبيـات     مشاركة نساء املاوري يف القوى العاملة مماثلة مل       
ـــ   ــة ب ــسنوي كــانون األول  ٦٣,٩مقارن ــع ال ــة يف الرب ــسمرب / يف املائ ــإن معــدالت  ) ٢٠٠٩دي ف

 يف املائـة   ٥٨,٨ يف املائـة و      ٥٤,٢( واآلسيويات كانت أقل بكثري      اهلادئمشاركة نساء احمليط    
الدويل، فلـديها أعلـى تاسـع معـدل         وتصنف نيوزيلندا تصنيفا جيدا على الصعيد       ). على التوايل 

 ٢٠٠٩ سـنة يف القـوة العاملـة يف عـام     ٦٤ و ١٨ملشاركة النساء الاليت تتراوح أعمـارهن بـني        
 يف املائــة، مقارنــة مبتوســط بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي البــالغ    ٧٢(

  .)٤٤() يف املائة٦١,٥
  

  تأثر الرجال بالكساد على حنو أكرب    
كان للكساد تأثري كبري على عمالة الرجـل، ويعـزى ذلـك أساسـا إىل أنـه مـن املـرجح                  - ٨٠

ويف الواقـع،  . أن يعمل الرجل يف صـناعات تـضررت بـشكل أكـرب مـن الكـساد، مثـل التـصنيع                 
ــا إىل  ازدادت عمالــة املــرأة يف صــناعيت الــصحة واملــساعدة االجتما   عيــة، ومهــا ممولتــان حكومي

ســبتمرب / والربـع الــسنوي أيلـول  ٢٠٠٧ديـسمرب  /نوي كــانون األولكـبري، بــني الربـع الـس    حـد 
وخـالل هـذه الفتـرة، اخنفـض معـدل مـشاركة الرجـال يف القـوة            .  يف املائة  ٧,٦ مبقدار   ٢٠٠٩

_________________ 
قـيس معـدل املـشاركة يف القـوة العاملـة نـسبة              يقيس معدل البطالـة نـسبة العـاطلني يف القـوة العاملـة، بينمـا ي                 )٤٢(  

  ). سنة فما فوق١٥(العاملني والعاطلني من السكان يف سن العمل 
الربـع الـسنوي كـانون    : دراسة استقصائية عن القوة العاملة باألسر املعيـشية       ،  )٢٠١٠( إحصاءات نيوزيلندا     )٤٣(  

  .إحصاءات نيوزيلندا: ويلنغتون. ٢٠٠٩ديسمرب /األول
منظمـة التعـاون   : بـاريس . ٢٠١٠توقعات العمالـة  ، )٢٠١٠(ظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي        من  )٤٤(  

  .والتنمية يف امليدان االقتصادي
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ومنـذ كـانون    .  نقطـة مئويـة للنـساء      ٠,٢ نقطة مئوية مقارنة بزيـادة قـدرها         ١,١العاملة مبقدار   
 املشاركة يف سوق العمل من نـصيب املـسنات           كانت أكرب زيادات يف    ،٢٠٠٧ديسمرب  /األول

واالجتــاه العــام ملــشاركة الرجــال والنــساء يف القــوة   . والنــساء يف أواخــر الثالثينــات مــن العمــر 
  .)٤٥(العاملة مياثل االنتكاسات السابقة لسوق العمل

  
  التعديالت املدخلة على تشريع عالقات العمل حتسن ظروف العمل    

 لعالقــات العمــل علــى حــد أدىن مــن معــايري ومبــادئ العمالــة   يــنص اإلطــار التــشريعي  - ٨١
وهــذه املعــايري واملبــادئ هلــا أمهيتــها بالنــسبة لنوعيــة   . للعالقــات يف مكــان العمــل يف نيوزيلنــدا 

ولقـد كانـت هنـاك عـدة تطـورات يف هـذا اإلطـار منـذ التقريـر                   . العمالة، وهي حمايدة جنسانيا   
ــأثري إجيــايب علــى نتــ    ــة املــرأاألخــري ســيكون هلــا ت وتتكــون هــذه التطــورات أساســا  . ةائج عمال

  :اليت تنص على) القانون (٢٠٠٠تعديالت على قانون عالقات العمل لعام  من
  استمرارية العمل  •  
  املرونة يف ترتيبات العمل من أجل من يتحملون مسؤوليات الرعاية  •  
  الوجبات وفترات الراحة  •  
  .تغذية الرضع  •  

  
  يف حالة إعادة هيكلة مكان العملتوفري االستمرارية     

ــام   - ٨٢ ــد،  ٢٠٠٦يف ع ــة    ٦ أدرج جــزء جدي ــوفري اســتمرارية العمال ــانون لت ــف، يف الق  أل
لفئات حمددة من العاملني عند إعادة هيكلة املؤسسة التجارية لصاحب العمـل وتـويل صـاحب                

ويــسمح هــذا بانتقــال العــاملني إىل صــاحب عمــل جديــد       . عمــل جديــد وظــائف العــاملني   
وتقــوم هــذه الفئــات احملــددة مــن العــاملني بــالتنظيف وتقــدمي   . بأحكــامهم وشــروطهم القائمــة 

وجيـري حاليـا    . الطعام وتقدمي الرعاية وخدمات التنظيم وغسيل املالبس يف أماكن عمل حمددة          
  . ألف كمطلب قانوين٦استعراض اجلزء 

  
  ترتيبات عمل مرنة لوحدات توازن بني احلياة األسرية والعمل    

ــديل عالقـــات العمـــل     - ٨٣ ــانون تعـ ــريان قـ ــدأ سـ ــة (بـ ــام ) ترتيبـــات عمـــل مرنـ  ٢٠٠٧لعـ
، ويهـدف إىل تعزيـز احلـوار وحتـسني العالقـات يف مكـان العمـل بغيـة                   ٢٠٠٨يوليه  /متوز ١ يف

_________________ 
ــدا    )٤٥(   ــشية     )٢٠٠٩( إحــصاءات نيوزيلن ــة باألســر املعي ــوة العامل ــصائية عــن الق ــسنوي  : ، دراســة استق ــع ال الرب

  .يوزيلنداإحصاءات ن: ويلنغتون. ٢٠٠٩سبتمرب /أيلول
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زيادة مشاركة مقدمي الرعاية يف العمل عن طريـق تقـدمي فـرص عمـل مرنـة ومـساعدهتم علـى                  
ــاة األســري    ــني احلي ــوازن ب ــق الت ــؤه . ة والعمــلحتقي ــاملني امل ــانوين  والع ــديهم اآلن احلــق الق لني ل

  .طلب ترتيبات عمل مرنة إذا كانوا يقومون برعاية شخص آخر يف
. ويتطلب التعديل أن يقدم وزير العمل تقريرا عن تطبيق الترتيبات وآثارها بعـد سـنتني           - ٨٤

. لتـشمل مجيـع العـاملني   وسيتضمن التقريـر توصـيات تتعلـق مبـا إذا كـان ينبغـي متديـد األحكـام               
  .٢٠١١وجاري القيام هبذا االستعراض وسيقدم وزير العمل تقريرا إىل جملس النواب يف عام 

  
  تعزيز ومحاية تغذية الرضع يف مكان العمل    

ــات العمــل      - ٨٥ ــديل عالق ــانون تع ــدأ ســريان ق ــسائل    (ب ــة الرضــع وامل ــرات الراحــة وتغذي فت
 منفـذا سياسـة احلكومـة بوضـع حكـم      ٢٠٠٩أبريـل  /نيف نيـسا ) القانون (٢٠٠٨لعام  ) األخرى

تشريعي لتعزيز ومحاية تغذية الرضع من خالل الرضاعة الطبيعية، ولتعيني أوقات للراحـة وتنـاول      
واملقــصود مــن ذلــك كفالــة إتاحــة فرصــة للعــاملني للراحــة وتنــاول  . الوجبــات يف مكــان العمــل

ويلــزم القــانون أصــحاب . ت عملــهمالوجبــات اخلفيفــة وقــضاء احلاجــات الشخــصية أثنــاء أوقــا 
العمل أيضا بتوفري املرافق وفترات الراحـة املناسـبة للموظفـات الـاليت يـرغنب يف إرضـاع أطفـاهلن            

  .طاملا كان هذا معقوال وعمليا) مبا يف ذلك اللنب املستحلب من األم(رضاعة طبيعية 
فيـف األحكـام    ولدى احلكومـة حاليـا مـشروع لتعـديل قـانون يف اجمللـس يـستهدف خت                  - ٨٦

املتعلقة بفتـرات الراحـة وتنـاول الوجبـات، وسـتؤدي هـذه التغـيريات إىل التركيـز علـى املرونـة                      
بدال من األوامر، وتتيح الفرصة ألصـحاب العمـل والعـاملني لوضـع سياسـات لفتـرات الراحـة                   

  .وتناول الوجبات تالئم على أفضل وجه املتطلبات الفردية
  

  تشمل العاملني حلساهبممتديد اإلجازة الوالدية ل    
وبـدأ سـريان األحكـام      . تلتزم احلكومة مبنح الوالدين اجلديدين إجـازة والديـة مدفوعـة            - ٨٧

ويف عـام   . )٤٦(٢٠٠٢يوليـه   / متـوز  ١املتعلقة باإلجازة الوالدية املدفوعة الـيت متوهلـا احلكومـة يف            
عـاملني الـذين أمـضوا     أسـبوعا لل ١٤ إىل  ١٢ جرى متديد اإلجازة الوالدية املدفوعة من        ٢٠٠٤

).  شـهرا ١٢خفضت مـن  (ستة أشهر على األقل من اخلدمة املستمرة مع نفس صاحب العمل  
وسـيعود  . )٤٧( جرى متديد اإلجازة الوالدية املدفوعة لتشمل العاملني حلـساهبم         ٢٠٠٦ويف عام   

_________________ 
  ).٢٠٠٢اإلجازة الوالدية املدفوعة لعام ( قانون تعديل إجازة الوالدية ومحاية العمل   )٤٦(  
  .٢٠٠٦لعام ) اإلجازة الوالدية املدفوعة للعاملني حلساهبم( قانون تعديل إجازة الوالدية ومحاية العمل   )٤٧(  
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. جـم هذا بالفائـدة بـشكل خـاص علـى املـرأة الريفيـة واملـرأة يف األعمـال التجاريـة الـصغرية احل           
  .وُتعّدل مدفوعات اإلجازة الوالدية سنويا مبا يتفق مع التغيريات يف متوسط األجر األسبوعي

 شــهرا علــى األقــل مــن اخلدمــة املــستمرة لــدى أصــحاب ١٢وللعــاملني الــذين أمــضوا   - ٨٨
ــا يــصل إىل     ــة غــري   ٥٢أعمــاهلم احلــق أيــضا يف احلــصول علــى م  أســبوعا مــن اإلجــازة الوالدي

وميكــن . ايــة العمــل، خمــصوم منــها أي إجــازة والديــة مدفوعــة جــرى أخــذها   املدفوعــة مــع مح
وميكـن احلـصول أيـضا علـى مـدة تـصل إىل             . العـشريين املـستحقني   /تشاطر ذلـك بـني الـزوجني      
  .األب غري املدفوعة/أسبوعني من إجازة العشري

ار  جرى االنتهاء من تقييم كامـل لنظـام اإلجـازة الوالديـة الختبـ             ،٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف    - ٨٩
وبيَّن التقييم أن األمهـات واآلبـاء وأصـحاب العمـل أيـدوا املـشروع بـصفة                . )٤٨(فعالية التشريع 

  .عامة وحددوا جماالت التحسني احملتملة
وبالنظر إىل القيود املالية واالقتصادية الراهنة، ال تعترب احلكومـة خيـارات حتـسني نظـام            - ٩٠

والدية املدفوعة أو زيـادة مـستوى مـدفوعاهتا جمديـة           اإلجازة الوالدية، مثل متديد فترة اإلجازة ال      
  .يف الوقت احلاضر

  
  ‘بعناد’تزال الفجوة يف األجور بني اجلنسني قائمة   ال    

تعود الفجوة يف األجور بني اجلنسني إىل أسـباب معقـدة، ومـن الواضـح أنـه ال توجـد                      - ٩١
 يف املائـة  ٨٨,٧ساعة ، بلـغ متوسـط مـا تتقاضـاه النـساء يف الـ        ٢٠٠٩ويف عـام    . حلول بـسيطة  

ورغــم . )٤٩() دوالرا للرجــل٢٠,٥٣ دوالرا للمــرأة مقارنــة بـــ ١٨,٢٢(يتقاضــاه الرجــال  ممــا
 يف املائة كانت أدىن املـستويات املـسجلة منـذ    ١١,٣الفجوة يف األجور بني اجلنسني البالغة      أن

، ١٩٩٨ عـام  بدأت الدراسة االستقصائية للدخل يف نيوزيلندا يف قيـاس الفجـوة يف األجـور يف          
ــا      ــد األخــري وم ــا حتركــت حتركــا ضــئيال جــدا يف العق ــد حــوايل    إال أهن ــاد عن   زالــت قائمــة بعن

 يف املائـة    ٨وعند قيـاس الفجـوة يف األجـور بـني اجلنـسني يف نيوزيلنـدا الـيت تبلـغ                    .  يف املائة  ١٢
 أقـل   باستخدام متوسط األجور يف الساعة للعاملني كل الوقت، صنفت نيوزيلندا بأن هبا ثالث            

_________________ 
  لندا إلجازة الوالدية يف نيوزي٢٠٠٥/٢٠٠٦تقييم  وزارة العمل،   )٤٨(  

    http://www.dol.govt.nz/publications/research/parental-leave/index.asp.  
ــدا    )٤٩(   ــدا  ، )٢٠٠٩( إحــصاءات نيوزيلن ــدخل يف نيوزيلن ــصائية لل ــران : دراســة استق ــسنوي حزي ــع ال ــه يون/الرب ي

  .إحصاءات نيوزيلندا: ويلنغتون. ٢٠٠٩
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 بلـدا مـن بلـدان منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                ٢٦فجوة يف األجور بـني اجلنـسني ضـمن          
  .)٥٠(٢٠٠٨االقتصادي يف عام 

وقامت وحدة اإلنصاف يف األجر والتوظيـف، التابعـة لـوزارة العمـل بتـصميم وإنتـاج                   - ٩٢
يـــة العملجمموعـــات أدوات لإلنـــصاف يف األجـــر والتوظيـــف وغريهـــا مـــن وســـائل املـــساعدة  

أجل أصحاب العمل بقطاع الدولـة يف نيوزيلنـدا ملـساعدهتم علـى تقيـيم مـسائل اإلنـصاف              من
وأجريــت استعراضــات تتعلــق باإلنــصاف يف األجــر  . يف األجــر والتوظيــف يف أمــاكن عملــهم 

وبينـــت مجيـــع االستعراضـــات، . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٥والتوظيـــف يف القطـــاع العـــام بـــني عـــامي 
 يف ٣فجـوات يف األجـور بـني اجلنـسني تراوحـت يف احلجـم بـني        عـدا اسـتعراض واحـد،     فيمـا 

  .٢٠٠٩وتوقف العمل يف وحدة اإلنصاف يف األجر والتوظيف يف عام .  يف املائة٣٥املائة و 
ــزال جمموعــات أدوات اإلنــصاف يف األجــر والتوظيــف متاحــة ألصــحاب العمــل      - ٩٣ وال ت

وتـدعم احلكومـة تنفيـذ      . كي لـوزارة العمـل    واألفراد الذين يقومون بطلبها من خالل املوقع الـشب        
  .خطط االستجابة لإلنصاف يف األجر والتوظيف يف اخلدمة العامة، باستثناء التحقق من األجور

 زادت امليزانيــة التــشغيلية الــسنوية لــوزارة شــؤون املــرأة بنــسبة   ٢٠٠٩مــايو /ويف أيــار  - ٩٤
علقـة بـالفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني           يف املائة لتـضطلع باملزيـد مـن األعمـال املتعمقـة املت             ١٢

  .واملسائل املسامهة يف ذلك
  

  عدد النساء الاليت حيصلن على مساعدات اجتماعية يزيد عن عدد الرجال    
تقوم سياسة املساعدة االجتماعية حلكومة نيوزيلندا على أساس أن وجـود األشـخاص               - ٩٥

ركـز إطـار الـسياسات علـى مـدى      ونتيجـة لـذلك ي  . يف العمل أفضل هلـم وألطفـاهلم وألسـرهم       
وتقدمي احلكومة لسياسة الرعايـة     . السنوات الست األخرية على تشجيع املستفيدين على العمل       
لقــادرين علــى العمــل بغــض النظــر  الــيت تركــز علــى املــستقبل ســيوفر تطلعــات أكــرب بالنــسبة ل  

  .حيصلون عليه من استحقاقات، ويقدم هلم دعما أكرب لكي يعملوا عما
مرأة احلق، أسوة بالرجل، يف تلقي االستحقاقات احلكوميـة، مبـا يف ذلـك اسـتحقاق                لل  - ٩٦

وجيـوز لألفـراد   . البطالة واستحقاق األغراض األسرية واستحقاق املعاش التقاعدي يف نيوزيلندا    
الــذي ال حيــق هلــم احلــصول علــى هــذه االســتحقاقات أن يتقــدموا بطلــب للحــصول علــى           

 ٢٠١٠مــارس /ويف هنايــة آذار. ا يواجهــون ظروفــا صــعبة  اســتحقاق الطــوارئ إذا مــا كــانو   

_________________ 
منظمـة التعـاون   : بـاريس . ٢٠١٠توقعات العمالـة  ، )٢٠١٠( منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي         )٥٠(  

  .والتنمية يف امليدان االقتصادي
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مـــن احلاصـــلني علـــى اســـتحقاق  ) رأة امـــ١٨٦ ٠٠٠( يف املائـــة ٥٧شـــكلت النـــساء حـــوايل 
  .)٥١( نسمة٣٢٥العمل البالغ عددهم  سن
 والدا وحيـدا حيـصلون      ٩٧ ٤١٦، كان هناك    ٢٠٠٩ديسمرب  /ويف هناية كانون األول     - ٩٧

 يف ٨٩وشــكلت اإلنــاث مـا يقــرب مــن  ). الوالــد الوحيـد (علـى اســتحقاق األغـراض األســرية   
وكــان هنــاك . مــن املــاوري) مــن مجيــع املــتلقني( يف املائــة ٤٢وكــان . املائــة مــن مجيــع املــتلقني

الذين يتلقون اسـتحقاق    )  سنة ١٩-١٦البالغني من العمر    ( والدا وحيدا من املراهقني      ٤ ١٦٩
وبلــغ عــدد النــساء . قــة يف حــاالت الطــوارئأو عــالوة نف) الوالــد الوحيــد(األغــراض األســرية 

ــهم  ــول . )٥٢(٤ ١٠٤من ــذ أيل ــبعض    ٢٠١٠ســبتمرب /ومن ــة العمــل ل ــارات إمكاني  ســتطبق اختب
.  سـنوات أو أكثـر     ٦الوقت على متلقي استحقاق األغراض األسـرية ممـن يبلـغ أصـغر أطفـاهلم                

  .وستواصل هذه السياسة تشجيع النساء الاليت لديهن أطفال على شغل وظائف
وتشمل هذه احلزمة اسـتحداث     .  قُِدمت حزمة العمل من أجل األسر      ٢٠٠٤ويف عام     - ٩٨

حوافز مالية لألسر لشغل الوظـائف، مبـا يف ذلـك اإلعفـاءات الـضريبية للعمـل، مـع هنـج معـزز                       
ــى شــغل الوظــائف       ــدين عل ــدين الوحي ــشجيع الوال ــول . إلدارة احلــاالت، حيــث جــرى ت وحبل

 الـيت تتلقـى عنـصرا مـن عناصـر حزمـة العمـل مـن أجـل          ، قـدر عـدد األسـر     ٢٠٠٨مارس  /آذار
ل مــن أجــل األســر اخنفاضــا كــبريا وشــهد تقــدمي حزمــة العمــ. )٥٣( أســرة٣٨٢ ٥٠٠األســر بـــ 

أعداد األسر اليت تتلقى دعما للدخل من خالل استحقاق األغراض األسـرية، رغـم ارتفـاع                 يف
  .هذه األعداد منذ ذلك الوقت كنتيجة للكساد

  
   عاما فأكثر٦٥يازات للبالغني من العمر خصومات وامت    

 سـنة فـأكثر ممـن يتلقـون         ٦٥ يف املائة من البـالغني مـن العمـر           ٥٥شكلت النساء نسبة      - ٩٩
 بــدأت احلكومــة مــنح البطاقــة الذهبيــة ٢٠٠٧ويف عــام . )٥٤(املعاشــات التقاعديــة يف نيوزيلنــدا

_________________ 
‘ ٢٠١٠مـــــــارس /صـــــــحائف وقـــــــائع االســـــــتحقاقات الوطنيـــــــة، آذار’ وزارة التنميـــــــة االجتماعيـــــــة   )٥١(  

http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our-work/publications-resources/statistics/benefit/2010-national-

benefit-factsheets.html.  
اســتعراض اســتحقاق األغــراض األســرية واســتحقاق ’) ٢٠١٠أبريــل /نيــسان( الفريــق العامــل املعــين بالرفــاه   )٥٢(  

-http://ips.ac.nz/WelfareWorkingGroup/Downloads/Working%20papers/MSD‘اإلعاقـــة واســـتحقاق املـــرض 

Overviews-of-DPB-SB-IB.pdf.  
-http://www.msd.govt.nz/about-msd-and-our‘تقيـــيم العمـــل مـــن أجـــل األســـر ’ وزارة التنميـــة االجتماعيـــة   )٥٣(  

work/publications-resources/evaluation/receipt-working-for-families/.  
إحـصاءات  : ويلنغتـون .  إحصاءات سريعة بشأن الدخول    ‐ ٢٠٠٦بيانات تعداد عام     إحصاءات نيوزيلندا،     )٥٤(  

  .نيوزيلندا
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اقـة سـبل احلـصول علـى طائفـة       وتوفر هذه البط  . املتميزة، وهي بطاقة للخصومات واالمتيازات    
. من اخلصومات التجارية، مبا فيهـا الـسفر اجملـاين يف املواصـالت العامـة يف غـري أوقـات الـذروة                

ــة وخــدمات وامتيــازات      ــة احلــصول علــى االســتحقاقات احلكومي وتيــسر البطاقــة أيــضا إمكاني
  .السلطات احمللية

  
  ١٢املادة 
  الصحة
ية علــى رفــاه النيوزيلنــديني داخــل نظــام صــحي    تركــز احلكومــة يف سياســتها الــصح  - ١٠٠

وترغب احلكومة يف كفالة حصول مجيع النيوزيلنـديني        . يتسم جبودة عالية ويركز على املرضى     
واخلـدمات الـصحية ال تفـرق بـني اجلنـسني           . على نفس الفرص من أجـل التمتـع بـصحة جيـدة           

 حيـصل عليهـا الرجـال،       وميكن للنساء احلصول على نفس اجملموعة الـشاملة مـن اخلـدمات الـيت             
وتـستخدم املـرأة    . باإلضافة إىل جمموعـة مـن اخلـدمات مـن أجـل االحتياجـات الـصحية للمـرأة                 

. خــدمات أكثــر مــن الرجــل، مبــا يف ذلــك خــدمات األمومــة وبــرامج للفحــص الطــيب للــسكان 
ــان،          ــة باجمل ــشفيات العام ــيمني واملرضــى اخلــارجيني باملست ــع خــدمات املرضــى املق ــاح مجي وتت

الرعايـة الـسابقة للـوالدة وأثنـاء الـوالدة ومـا بعـد الـوالدة              (ضافة إىل مجيع خدمات األمومة      باإل
  ).ملدة ستة أسابيع بعد الوالدة

ــسبة           - ١٠١ ويف املتوســط، فالنتــائج الــصحية العامــة للمــرأة يف نيوزيلنــدا أفــضل منــها بالن
يط اهلـادئ أسـوأ منـها    للرجل، يف حني أن النتـائج الـصحية للرجـال والنـساء مـن املـاوري واحملـ             

بالنسبة للرجال والنساء من غري املاوري ومن غري احمليط اهلـادئ، كمـا جـرى قياسـها بواسـطة                   
وتضيق هذه الفجوة مبرور الوقـت حيـث يرتفـع العمـر            . معدل الوفيات من مجيع أسباب الوفاة     

  .)٥٥(املتوقع عند الوالدة بوترية أسرع بالنسبة جملموعيت املاوري واحمليط اهلادئ
 وقدمت احلكومة متويال إضافيا ضـخما لتحـسني حـصول األشـخاص علـى خـدمات                  - ١٠٢

ــة  ــة األوليـ ــل ا  . الرعايـ ــيريات يف متويـ ــفرت التغـ ــامي   وأسـ ــني عـ ــات بـ  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٣إلعانـ
اخنفاض كبري يف أعداد األشخاص الذين يبلغون عن عـدم حـصوهلم علـى الرعايـة الـصحية                   عن

يف املائة من سكان نيوزيلندا احلـصول علـى الرعايـة الـصحية              ٩٦بسبب التكلفة؛ وحيق اآلن لـ      
  .األولية بتكلفة أقل

  

_________________ 
  .وزارة الصحة:  املصدر  )٥٥(  
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  التركيز على خدمات األمومة اجليدة النوعية واآلمنة وامليسورة    
 تركــز اخلــدمات الــصحية يف نيوزيلنــدا علــى تقــدمي خــدمات لألمومــة جيــدة النوعيــة   - ١٠٣

الـوالدة والوفيـات النفاسـية مؤشـر رئيـسي          وآمنة وميسورة؛ وخفض الوفيات يف فترة ما حول         
وتوفر مهنة القبالة أغلبية خـدمات رعايـة األمومـة القائمـة علـى أسـاس اجملتمـع                 . لوزارة الصحة 

ويف عـام   . احمللي ويف املستشفيات، مما يساهم يف حصول األمهات واألطفال على نتـائج جيـدة             
 يف جمال القبالة بغيـة حتـسني رعايـة      قدمت وزارة الصحة متويال إىل التعليم بعد اجلامعي        ٢٠٠٩

  .القبالة اليت تقدم يف سياقي التعليم الثانوي والعايل
  

  دعم الرضاعة الطبيعية    
تتماشــى معــدالت الرضــاعة الطبيعيــة عنــد الــوالدة يف نيوزيلنــدا مــع غريهــا مــن بلــدان    - ١٠٤

كز السابع بني بلدان املنظمـة      وتشغل نيوزيلندا املر  . منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي     
  .)٥٦(فيما يتعلق بنسبة األطفال الذين تلقوا الرضاعة الطبيعية دون غريها يف سن الثالثة أشهر

ومت القيــام بعــدد مــن املبــادرات لتعزيــز ودعــم الرضــاعة الطبيعيــة يف نيوزيلنــدا، مبــا يف    - ١٠٥
 الرضـع عـن طريـق الرضـاعة         ذلك التشريع الذي أدخل مؤخرا وينص على تعزيز ومحايـة تغذيـة           

  ).٨٥ انظر الفقرة(الطبيعية، كما ينص على فترات للراحة وتناول ا لوجبات يف مكان العمل 
  

  معدالت الوفيات النفاسية منخفضة جدا    
وجرى حتليل املتوسـط املـتغري ملـدة    .  معدالت الوفيات النفاسية منخفضة يف نيوزيلندا      - ١٠٦

 فكانت هنـاك تـسعة وفيـات مباشـرة وغـري مباشـرة يف الفتـرة                 ثالث سنوات للوفيات النفاسية،   
 لكـــل ١١,٦، ممـــا شـــكل نـــسبة وفيـــات نفاســـية قـــدرها  ٢٠٠٦ إىل عـــام ٢٠٠٤مـــن عـــام 

 الفريق العامل املعـين باسـتعراض       ٢٠٠٧وتضمن تقرير أصدره يف عام      . )٥٧( نسمة ١٠٠ ٠٠٠
. دالت الوفيـات النفاسـية    الوفيات النفاسية عددا من التوصيات لوزارة الصحة بغيـة حتـسني معـ            

  .يرجى الرجوع أيضا إىل الوثيقة األساسية لنيوزيلندا
  

  إجراء فحص لفريوس نقص املناعة البشرية قبل الوالدة يف مجيع أحناء نيوزيلندا    
 تنفيذ برنامج شـامل للفحـص الـروتيين لفـريوس نقـص املناعـة               ٢٠٠٦ أجري يف عام      - ١٠٧

وعنـد التعـرف علـى احلوامـل املـصابات بفـريوس         . اء نيوزيلنـدا  البشرية قبل الوالدة يف مجيع أحنـ      
_________________ 

قاعـــــــــدة بيانـــــــــات عـــــــــن األســـــــــرة ملنظمـــــــــة التعـــــــــاون والتنميـــــــــة يف امليـــــــــدان االقتـــــــــصادي      )٥٦(  
http://www.oecd.org/dataoecd/30/56/43136964.pdf.  

  .وزارة الصحة:  املصدر  )٥٧(  
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نقص املناعة البشرية، ميكن إعطائهن عالجا لتقليل فرص انتقال الفريوس إىل الطفـل مـن نـسبة                 
  .)٥٨( يف املائة١ يف املائة إىل أقل من ٣٢تبلغ 

  
  محلة تستهدف اجملموعات ذات الوعي املتدين بالنسبة لفحص الثدي    

، لتـشجيع النـساء علـى إجـراء     ٢٠٠٨هلت محلة أوتـريوا لفحـص الثـدي يف عـام             استُ  - ١٠٨
وبينما تعطي احلملـة األولويـة للجمهـور مـن نـساء املـاوري واحملـيط                . )٥٩(فحص دوري للثدي  

 سنة فمن املـرجح أن جتعـل مجيـع النـساء أكثـر            ٦٩ إىل   ٤٥اهلادئ الاليت تتراوح أعمارهن من      
 يف املائـة    ٤٣وُشنت احلملة نتيجـة لبحـث بـيَّن أن          . لثديوعيا بضرورة إجراء فحوص دورية ل     

أو /فقط من نساء املاوري واحمليط اهلادئ املشموالت باملسح كن على دراية بفحـص الثـدي و               
 يف املائــة مــن النــساء  ٨٣تــصويره باألشــعة كوســيلة للكــشف عــن ســرطان الثــدي مقارنــة بـــ    

ق العمـري إلجـراء الفحـص وبـأن هـذه           وبـيَّن البحـث أيـضا قلـة الـوعي بالنطـا           . )٦٠(األخريات
  .اخلدمة تقدم باجملان وعدد املرات اليت ينبغي إجراء الفحص فيها

ــاير / كــانون الثــاين٣١ وحــىت  - ١٠٩ ــة محلــة أوتــريوا لفحــص   ٢٠٠٩ين  كانــت نــسبة تغطي
   يف املائة لنـساء املـاوري، و  ٤٩,١:  سنة٦٩ و  ٥٠الثدي للنساء الاليت تتراوح أعمارهن بني       

وبغيـة زيـادة فهـم      .  يف املائـة لغريهـن مـن النـساء         ٦٦,١ املائة لنساء احملـيط اهلـادئ و          يف ٥٢,٨
اجملتمعات العرقية األخرى، أعد جملس الشؤون العرقية، باالشتراك مـع وزارة الـصحة، مـصادر               
للمعلومات املتعلقة بفحص الثدي باللغات اجملتمعيـة األخـرى، وتتـضمن اآلن الـصينية واهلنديـة                

  .)٦١(ية والكورية والتايلندية، إىل جانب اللغات السابقةواليابان
  

  محلة سرطان عنق الرحم تشجع على إجراء مسحة دورية لعنق الرحم    
 سـنة إجـراء     ٦٩ و   ٢٠يتيح الربنـامج الـوطين لفحـص عنـق الـرحم للنـساء بـني سـن                    - ١١٠

م الـيت تـسبق     مسحات لعنق الرحم ثالث مرات سنويا الكتشاف التغريات يف خاليا عنق الرح           
وتظهــر منــاذج فعاليــة هــذا الربنــامج معــدال ملنــع اإلصــابة  . الــسرطان قبــل تطورهــا إىل ســرطان

_________________ 
 الذين جيرون فحصا لفريوس نقـص املناعـة البـشرية قبـل الـوالدة       املبادئ التوجيهية ملقدمي اخلدمات النفاسية    )٥٨(  

  .٢٠٠٨فرباير /يف نيوزيلندا، شباط
  .http://www.nsu.govt.nz/current-nsu-programmes/2715.asp ٢٠٠٨ محلة اتصاالت أوتريوا لفحص الثدي   )٥٩(  
  .وزارة الصحة:  املصدر  )٦٠(  
  .http://www.nsu.govt.nz/current-nsu-programmes/2858.asp وحدة الفحص الوطنية   )٦١(  
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ــدا يبلــغ    ــة الربنــامج يف عــام  .  يف املائــة٧٥بــسرطان عنــق الــرحم يف نيوزيلن  ١٩٩٠ومنــذ بداي
  .)٦٢( يف املائة تقريبا٦٠اخنفضت الوفيات النامجة عن سرطان عنق الرحم بنسبة 

ــة لعنــق     ٢٠٠٧ عــام ويف  - ١١١ ــة لتــشجيع النــساء علــى إجــراء مــسحات دوري  ُشــنت محل
 كانــت هنــاك ٢٠٠٧ومنــذ عــام . الــرحم كجــزء مــن الربنــامج الــوطين لفحــص عنــق الــرحم   

زيادات إحصائية كبرية يف إجراء اختبار املـسحة جلميـع فئـات النـساء، وخباصـة نـساء املـاوري                  
  .واحمليط اهلادئ

فري لقـاح فـريوس الـورم احلليمـي البـشري باجملـان للفتيـات                جرى تو  ٢٠٠٨ ويف عام     - ١١٢
 سنة للوقاية من األمراض األكثر شيوعا اليت ميكـن أن تـؤدي إىل اإلصـابة                ١٨ إىل   ١٢من سن   

ــرحم   ــق ال ــسرطان عن ــشري إىل خفــض      . ب ــورم احلليمــي الب ــريوس ال ــاح ف ــامج لق ويهــدف برن
  .صابة هبذا الفريوس الفتيات من اإلةاإلصابة بسرطان عنق الرحم يف نيوزيلندا عن طريق محاي

  
  توزيع نطاق إمكانية احلصول على عقار اهلرسبتني لعالج سرطان الثدي    

ــانون األول   - ١١٣ ــة يف ك ــدمت احلكوم ــسمرب / ق ــاق    ٢٠٠٨دي ــيع نط ــويال إضــافيا لتوس  مت
  .إمكانية احلصول على عقار اهلرسبتني لعالج سرطان الثدي

  
  بيةتعزيز الصحة اجلنسية واإلجنا    

خـالل   ة اجليدة جلميع النيوزيلنديني مـن   تلتزم احلكومة بتوفري الصحة اجلنسية واإلجنابي       - ١١٤
عناصـر اخلـدمات     والصحة اجلنسية عنصر هام مـن     . )٦٣(استراتيجيتها للصحة اجلنسية واإلجنابية   

ان الــصحية املدرســية الــيت متوهلــا احلكومــة يف املنــاطق الــيت تعــاين مــن درجــات كــبرية مــن احلرمــ
وباإلضافة إىل ذلك تقـدم بعـض جمـالس صـحة املقاطعـات خـدمات               . االقتصادي - االجتماعي

  .ومبادرات تكميلية لدعم تزويد الشباب مبعلومات وخدمات الصحة اجلنسية
  

  استعراض مصادر التثقيف اجلنسي    
تـدريس التثقيـف اجلنـسي      تعمل وزارتا الصحة والتعلـيم معـا لتنفيـذ توصـيات تقريـر                - ١١٥
الــذي أصــدره مكتــب اســتعراض التعلــيم يف عــام   الــسنوات مــن الــسابعة إىل الثالثــة عــشرة   يف

ــلة تقـــدمي    .)٦٤(٢٠٠٧ ــتعراض مـــصادر التثقيـــف اجلنـــسي ومواصـ ــذا العمـــل اسـ  ويتـــضمن هـ
_________________ 

  .٢٠١٠نيه يو/، حزيران٢٠١٥-٢٠١٠ اخلطة االستراتيجية لوحدة الفحص الوطنية للفترة   )٦٢(  
  .٢٠٠١ وزارة الصحة،   )٦٣(  
 تــدريس التثقيــف اجلنــسي يف الــسنوات مــن الــسابعة إىل الثالثــة عــشرة ) ٢٠٠٧( مكتــب اســتعراض التعلــيم   )٦٤(  

http://ero.govt.nz/National-Reports/The-Teaching-of-Sexuality-Education-in-Years-7-13-June-2007.  
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ــشأن ا     ــضل املمارســات ب ــة عــن أف ــستند إىل أدل ــالغ   معلومــات ت ــال لإلب ــسي الفع لتثقيــف اجلن
  .تقدمي برامج جنسية عن
  

  مناط اإلصابات اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسياختالف أ    
.  ال ميكن اإلبالغ يف نيوزيلندا عن اإلصابات اليت تنتقل عن طريـق االتـصال اجلنـسي           - ١١٦

 املراقبـة علـى   وهلـذا تقـوم جهـود   . ومع ذلك ميكن اإلبالغ عن متالزمة نقص املناعـة املكتـسب          
ــسكان واألمــراض   . دري للبيانــات مــن خمتلــف املــصا  أســاس التقــدمي الطــوع  ــة ال وختتلــف تغطي

  .)٦٥(باختالف مصادر البيانات
وكانــت املتــدثرة أكثــر اإلصــابات الــيت تنتقــل عــن طريــق االتــصال اجلنــسي انتــشارا     - ١١٧

وتـبني األرقـام املقدمـة      . ٢٠٠٩ بالنسبة للـذكور واإلنـاث، والـيت جـرى اإلبـالغ عنـها يف عـام               
م األســرة والعيــادات الــصحية للطلبــة والــشباب  عيــادات الــصحة اجلنــسية وعيــادات تنظــي  مــن

 ٢٠٠٨ املُُُبلـغ عنـها بـني عـامي       تناقص أعـداد الـذكور واإلنـاث يف معـدالت اإلصـابة باملتـدثرة             
كما تشري بيانات هذه العيـادات إىل تنـاقص معـدالت اإلنـاث املـصابات بالـسيالن                 . ٢٠٠٩ و

  .)٦٦(٢٠٠٩ و ٢٠٠٨بني عامي 
ــشار اإلصــابة    - ١١٨ ــدل انت ــام      ومع ــشكل ع ــسكان ب ــني ال ــشرية ب ــة الب ــريوس نقــص املناع  بف

وال يزال االتصال اجلنسي بني الرجال يشكل اخلطر الرئيسي لإلصـابة بـالفريوس             . منخفض جدا 
 امرأة، أي ما ميثل زيادة مقارنـة        ٤٣ بلغ عدد املصابات بالفريوس      ٢٠٠٩ويف عام   . يف نيوزيلندا 

 امـرأة   ٤٩، وما ميثل اخنفاضـا مقارنـة بــ          ٢٠٠٧ام   امرأة يف ع   ٣٩ و   ٢٠٠٨ امرأة يف عام     ٣٠بـ  
يف املائــة  ١٠٠ومــن بــني النـساء الــاليت تــبني إصــابتهن بـالفريوس، تلقــت نــسبة   . ٢٠٠٦يف عـام  

  . مضادات للفريوسات العكوسة٢٠٠٨األمهات الاليت أجننب أطفاال يف عام  من
ة بـأربع نـساء يف عـام     سـتة نـساء، مقارنـ   ٢٠٠٩وبلغ عدد املصابات باإليدز يف عام       - ١١٩

  .)٦٧(٢٠٠٦ ومثان نساء يف عام ٢٠٠٧ ومخس نساء يف عام ٢٠٠٨
  

_________________ 
  .http://www.surv.esr.cri.nz/surveillance/annual_sti.php مراقبة الصحة العامة   )٦٥(  
  .http://www.surv.esr.cri.nz/PDF_surveillance/STISurvRpt/2008_2nd/STIAnnual2008.pdf املرجع نفسه   )٦٦(  
إىل التقريـر القطـري املرحلـي     للمزيد من املعلومات عن فريوس نقص املناعة البشرية واإليدز يرجى الرجوع             )٦٧(  

ــم املتحــدة      ــة لألم ــة العام ــدورة االســتثنائية للجمعي ــدا لل ــالتقرير  : األخــري لنيوزيلن ــشمولة ب ــرة امل كــانون : الفت
  .٢٠٠٩ديسمرب / كانون األول- ٢٠٠٨يناير /الثاين
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  معدالت أعلى بني الشباب لإلصابات اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي    
 علــى غــرار الــسنوات الــسابقة، كانــت معــدالت اإلصــابات الــيت تنتقــل عــن طريــق      - ١٢٠

ة واألشــخاص  ســن٢٥ألشــخاص دون ســن  غــري متناســبة ل٢٠٠٩االتــصال اجلنــسي يف عــام  
وشـهدت، بـصورة دائمـة تقريبـا، بيانـات          ). من الـذكور واإلنـاث    (املاوري واحمليط اهلادئ     من

املراقبة لكل من العيادات واملعامل أعلى أعداد ومعدالت كل إصابة من اإلصـابات الـيت تنتقـل                 
 إىل ٢٠ سـنة و  ١٩ إىل ١٥عن طريق االتصال اجلنسي املشمولة باملـسح يف الفئـتني العمـريتني      

وكــان الزهــري اســتثناء ملــا ســبق حيــث كانــت أعلــى معــدالت اإلصــابة يف الفئــات  .  ســنة٢٤
وكانت أعلى نسبة للمتـرددين علـى العيـادات ممـن لـديهم إصـابات تنتقـل                 . العمرية األكرب سنا  

  .)٦٨(عن طريق االتصال اجلنسي من األوروبيني يعقبهم شعيب املاوري واحمليط اهلادئ
  

  ارتفاع معدالت محل املراهقات، وخباصة لشابات املاوري    
 سـنة   ٢٠للنـساء دون    ) الـوالدة ( لدى نيوزيلندا معدل مـن أعلـى معـدالت اخلـصوبة              - ١٢١

ومـع ذلـك فهـي      . بني البلدان القابلة للمقارنة يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي           
 ١ ٠٠٠ مـن املواليـد لكـل        ٢٩,٦عـدل اخلـصوبة      كان م  ٢٠٠٩ويف عام   . آخذة يف االخنفاض  

 مــن ٣٣,١ ســنة، ممــا يــشكل اخنفاضــا عنــد مقارنتــه بـــ   ١٩ و ١٥امــرأة يتــراوح عمرهــا بــني  
ومعــدل اخلــصوبة لنــساء املــاوري يف هــذه الفئــة  . ٢٠٠٨ امــرأة يف عــام ١ ٠٠٠املواليــد لكــل 

 ١ ٠٠٠ليـد لكـل      مـن املوا   ٧١,٦ بلـغ املعـدل      ٢٠٠٩ويف عـام    . العمرية مرتفع بـصفة خاصـة     
  .)٦٩(٢٠٠٨ يف عام ٨٠,٧امرأة، ويشكل ذلك اخنفاضا من 

  
  ارتفاع معدالت اإلجهاض نسبيا، إال أهنا اخنفضت منذ التقرير األخري    

 اإلجهاض قـانوين يف نيوزيلنـدا للنـساء مـن خمتلـف األعمـار إذا مـا وافـق مستـشاران                       - ١٢٢
 ٢٠٠٨ويف عـام    . بدنية أو العقلية للمرأة   معتمدان على أن احلمل سيضر ضررا بالغا بالصحة ال        

وقـد  . أُجريت األغلبية العظمى من عمليات اإلجهاض على أساس اخلطر علـى الـصحة العقليـة            
 ١ ٠٠٠ عمليـة إجهـاض لكـل        ٢٠,٥اخنفضت معـدالت اإلجهـاض منـذ التقريـر الـسابق مـن              

ــا بــني    ــراوح عمره ــرأة يت ــة إجهــاض  ١٩,٧ إىل ٢٠٠٤ ســنة يف عــام  ٤٤ و ١٤ام عــام  عملي
  ).للمزيد من اإلحصاءات عن اإلجهاض يرجى االطالع على الوثيقة األساسية (٢٠٠٨

_________________ 
  .http://www.surv.esr.cri.nz/surveillance/annual_sti.php مراقبة الصحة العامة   )٦٨(  
  ./http://socialreport.msd.govt.nz ٢٠١٠التقرير االجتماعي لعام ، )٢٠١٠( وزارة التنمية االجتماعية   )٦٩(  
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 وتستعرض جلنة مراقبة اإلجهاض مجيع أحكام قانون اإلجهاض يف نيوزيلنـدا وتنفيـذ               - ١٢٣
ونظـرا لالرتفـاع النـسيب ملعـدل اإلجهـاض يف نيوزيلنـدا فقـد اقترحـت                 . هذه األحكام وتأثريها  

 األخـري أن جيــري النظـر يف ختفـيض العقبـات املاليــة الـيت تعـوق وسـائل منــع        اللجنـة يف تقريرهـا  
معــايري رعايــة النــساء الــاليت يطلــنب كمــا أصــدرت اللجنــة مــؤخرا . )٧٠(احلمــل لفتــرات طويلــة

ومـن املتوقـع أن يـستخدم مقـدمو خـدمات اإلجهـاض            . إجراء إجهاض مـستحث يف نيوزيلنـدا      
  .ري لإلبالغ عن أفضل املمارساتوحاملو التراخيص والعيادات هذه املعاي

  
  ١٣املادة     

  االستحقاقات االقتصادية واالجتماعية
 للمــرأة يف نيوزيلنــدا احلــق أســوة بالرجــل يف تلقــي االســتحقاقات احلكوميــة، مبــا يف     - ١٢٤

ذلــك االســتحقاقات األســرية مثــل اســتحقاق األغــراض األســرية ومــدفوعات العمــل مــن أجــل 
متـاح لـبعض    ( مقـصوران علـى النـساء، فهنـاك اسـتحقاق األرملـة              ويوجد اسـتحقاقان  . األسرة

ــزوج أو العــشري    ــاة ال ــة وف ــساء يف حال ــضال عــن اســتحقاق األغــراض األســرية    ) الن ــرأة -ف  امل
  ). سنة٥٠متاح لبعض النساء العازبات ممن يزيد عمرهن عن (الوحيدة 
ــضا أســوة بالرجــل يف احلــصول علــ     - ١٢٥ ــدا احلــق أي ــايل   وللمــرأة يف نيوزيلن ى االئتمــان امل

ومــن املــرجح .  احليــاة الثقافيــةواملــشاركة يف األنــشطة الترفيهيــة واأللعــاب الرياضــية وجوانــب 
ــر مــن الرجــ     أن ــة اآلخــرين دون أجــر أكث ــرأة برعاي ــر   . لتقــوم امل ــهن أكث ــساء بوقت ــربع الن وتت
  .الرجال ويف جماالت خمتلفة من
  

  املزيد من الدعم لألسر احملتاجة    
 قدمت وزارة التنمية االجتماعية مزيـدا مـن املـساعدة املكثفـة لـبعض               ٢٠٠٦م  يف عا   - ١٢٦
واستجابة اخلدمة املتكاملة، هي هنج مـشترك بـني الوكـاالت ملـساعدة األفـراد واألسـر،              . األسر

الذين يعتربون أكثـر تعرضـا خلطـر احلـصول علـى نتـائج سـيئة، علـى معاجلـة األسـباب الكامنـة                      
االت احلكومية وغـري احلكوميـة معـا ملـساعدة األسـر علـى وضـع                وتعمل الوك . وراء مشاكلهم 

ويــساعد هــذا النــهج األســر علــى إدارة شــؤوهنا املاليــة وحتــسني نوعيــة . خطــة وحتقيــق أهــدافها
وجرى أيضا إدخال حماور تقدمي اخلـدمات يف الـسنوات الـثالث            . سكنها وإدارة تعليم أوالدها   

ــضعي    ــة حــصول األســر ال ــة كفال ــدعم   عــشرة األوىل بغي ــصغار علــى ال فة مــن ذوي األطفــال ال
  .والتدخل املبكر بشكل أفضل

_________________ 
 ٢٠٠٩تقريـــر جلنـــة مراقبـــة اإلجهـــاض لعـــام  ، )٢٠١٠(يوزيلنـــدا  رابطـــة إصـــالح قـــانون اإلجهـــاض يف ن  )٧٠(  

http://alranz.org/documents/ASC2009.pdf.  
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 قـدمت احلكومـة متـويال علـى مـدى سـنتني إىل صـندوق االسـتجابة         ٢٠٠٩ ويف عام   - ١٢٧
ويعاجل الصندوق التكاليف الفورية وضغوط الطلب اليت يفرضـها اهلبـوط االقتـصادي      . اجملتمعية

وأعطيت األولوية للخدمات اليت تـدعم مباشـرة   . ليةعلى اخلدمات االجتماعية للمجتمعات احمل  
، إىل جانـب تقـدمي املـشورة        )العنـف العـائلي واجلنـسي علـى سـبيل املثـال           (صحة وسالمة املرأة    

  .املالية واملتعلقة بامليزانية واخلدمات لألسر اليت تتعرض لضغوط
ــدمي اخلــدمات     ٢٠٠٩ ويف عــام  - ١٢٨ ــل تق ــد لتموي ــوذج جدي ــة من ــت احلكوم ــدعى  أعلن ي

ويتخذ هذا النموذج هنجا يشمل األسرة كلها من خالل تقـدمي دعـم عملـي               . )٧١(واهاناو أورا 
ــاو(جمتمعــي لألســرة  ــة وحتــدد تنميتــها االقتــصادية    )٧٢()واهان  حبيــث تــتمكن مــن اإلدارة الذاتي

ــة  ــة واالجتماعي ــز بــشكل رئيــسي ع  . والثقافي ــائج لألســرة   وجيــري التركي لــى حتقيــق أفــضل النت
  .ير القيادة األسرية وتقدمي اخلدمات املتكاملة اليت تركز على األسرةخالل تطو من
  

  زيادة التمويل ملساعدة الوالدين املراهقني    
ــام    - ١٢٩ ــدم للوالــ   ٢٠١٠جــرى يف ع ــدعم املق ــز ال ــبرية     تعزي ــادة ك ــع زي ــراهقني م دين امل
األطفــال علــى ويــساعد العــاملون املختــصون هبــذه احلــاالت الوالــدين املــراهقني و . التمويــل يف

الوصول إىل ما حيتاجونه من خدمات ودعم، مثل خدمات الرعاية السابقة للـوالدة واإلسـكان           
ويكفل العاملون أيضا مشاركة أطفال الوالدين املـراهقني يف خـدمات فعالـة             . وامليزنة والوالدية 

واإلقـالل  تتعلق بالصحة وتعليم الطفولة املبكرة؛ ومنع املزيد مـن حـاالت احلمـل غـري املقـصود       
  .من االعتماد على االستحقاقات الطويلة األجل من األولويات أيضا

ــدين     ٢٠٠٩ ويف عــام  - ١٣٠ ــة أطفــال الوال  قــدم متويــل مــستمر مــن أجــل مــدفوعات رعاي
 سنة اللذين يكمالن تعليمهما الثانوي لتغطية تكـاليف رعايـة           ١٨الصغريين للوالدين دون سن     

  .ما احلصول على مساعدات أخرىالطفل إذا كان الوالدان ال حيق هل
  

  عدد النساء الاليت يشاركن يف العمل غري املدفوع األجر أكثر من عدد الرجال    
ويف األسـابيع  .  من املرجح أن تقوم املرأة برعاية اآلخرين بدون أجر أكثر من الرجـل   - ١٣١

  تقامـــ) ٢٠٠٦تعـــداد عـــام   (٢٠٠٦األربعـــة الـــسابقة لتعـــداد الـــسكان واملـــساكن لعـــام      
 يف املائــة ٢٧ يف املائــة مــن النــساء برعايــة طفــل يعــيش داخــل أســرهن املعيــشية، مقارنــة بـــ ٣٥

_________________ 
وميكِّــن هــذا النــهج . هنــج شــامل لتزويــد األســر يف مجيــع أحنــاء نيوزيلنــدا باخلــدمات والفــرص:  واهانــاو أورا  )٧١(  

من التخطيط لرفاهها ويتطلب تقدمي اخلـدمات وفقـا الحتياجـات األسـرة وبطريقـة تـوفر هنجـا شـامال                      راألس
  .لتقدمي اخلدمات

  .أسرة أو جتمع أصغر حجما من األقارب:  واهاناو  )٧٢(  
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 يف املائــة مــن النــساء برعايــة شــخص مــريض أو لديــه إعاقــة يف ٩وباملثــل قامــت . الــذكور مــن
  . يف املائة من الرجال٦أسرهن املعيشية، مقارنة بـ 

ة أشـخاص آخـرين خـارج أسـرهن املعيـشية           ومن املرجح أيضا أن تقوم النساء برعايـ         - ١٣٢
 يف املائـة مـن النـساء برعايـة طفـل مل يكـن يعـيش يف أسـرهن         ٢١فقد قامت  . أكثر من الرجال  

 يف املائـة مـن النـساء شخـصا     ١٢وباملثل ساعدت .  يف املائة من الرجال   ١١املعيشية، مقارنة بـ    
  . يف املائة من الرجال٦مريضا أو لديه إعاقة يعيش خارج أسرهن املعيشية، مقارنة بـ 

 يف املائــة، برعايــة طفــل يعــيش خــارج ٣١وقامــت نــسبة كــبرية مــن نــساء املــاوري،   - ١٣٣
 يف املائة من نـساء املـاوري شخـصا مريـضا أو لديـه إعاقـة           ١٥أسرهن املعيشية، بينما ساعدت     
  .)٧٣(يعيش خارج أسرهن املعيشية

  
  املرأة تتطوع أكثر من الرجل    

تطوع بأنه عمل غري مدفوع األجـر خـارج املنــزل مـن أجـل منظمـة أو مـن                     ُيعّرف ال   - ١٣٤
 نـسمة  ١ ٢٢٧ ٠٠٠ تطـوع مـا يقـدر بــ       ٢٠٠٩سـبتمرب   /ويف السنة املنتهيـة يف أيلـول      . خالهلا

وتنحـو املـرأة    ).  سـنوات فمـا فـوق      ١٠ يف املائة من السكان البالغني من العمر         ٣٣,٣(بوقتهم  
 يف املائـة مـن النـساء يف بعـض           ٣٦,٤ فقـد شـاركت نـسبة        إىل التربع بوقتها أكثر مـن الرجـل،       

  . من الرجال٣٠,١أنواع التطوع، مقارنة بنسبة 
 ومــن املــرجح أن تتطــوع املــرأة بوقتــها يف قطــاع التعلــيم االبتــدائي والثــانوي، تعقبــه    - ١٣٥

ومن املرجح أن يتطـوع الرجـل بوقتـه مـن أجـل      . األندية الرياضية واخلدمات السابقة للمدرسة   
  .)٧٤(األندية الرياضية ويعقبها قطاع التعليم االبتدائي والثانوي واألنشطة الدينية

  
  يتمتع كل من الرجال والنساء باملشاركة يف األنشطة الترفيهية والثقافية    

ويف عـام   .  املشاركة يف االستجمام والترفيه حتـسن الـصحة البدنيـة والعقليـة للكـثريين               - ١٣٦
وكانـت  . من النيوزيلنديني بالرضى بوجه عام عـن أوقـات فـراغهم           يف املائة    ٧٥ شعر   ،٢٠٠٨

. هناك اختالفات بسيطة بني الذكور واإلناث يف اإلعراب عـن ارتيـاحهم إزاء أوقـات فـراغهم                
 يف املائة من النساء عن ارتياحهم أو ارتياحهم الـشديد           ٧٦ يف املائة من الرجال و       ٧٤وأعرب  

_________________ 
  .٢٠٠٦تعداد عام :  إحصاءات نيوزيلندا، إحصاءات سريعة بشأن العمل غري مدفوع األجر  )٧٣(  
  .جملتمعي والطوعي، وزارة التنمية االجتماعية مكتب القطاع ا  )٧٤(  
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شارك النـساء يف واحـد أو أكثـر مـن األنـشطة الثقافيـة               ومـن املـرجح أن تـ      . إزاء أوقات فراغهم  
  .)٧٥() يف املائة٩٢ يف املائة مقارنة بـ ٩٥(أكثر قليال من الرجال 

ــة    ٢٠٠٧/٢٠٠٨ ويف  - ١٣٧ ــه دراسـ ــية والترفيـ ــدا لأللعـــاب الرياضـ ــة نيوزيلنـ  أجـــرت هيئـ
 الدراسـة   وترصـد هـذه   . استقصائية جديدة تدعى الدراسـة االستقـصائية لألنـشطة يف نيوزيلنـدا           

)  ســنة فمــا فــوق١٦(ني البــالغني االستقــصائية األنــشطة البدنيــة، وخباصــة مــشاركة النيوزيلنــدي
ووفقـا هلـذه الدراسـة مل تكـن هنـاك فـروق كـبرية يف مـستويات           . األلعاب الرياضية والترفيـه    يف

الرجـال  املشاركة يف األنشطة الرياضية والترفيهية والبدنيـة بـني خمتلـف الفئـات العمريـة أو بـني                   
 ٩٥,٧ يف املائـة، مقارنـة بــ         ٩٦,٣ شـهرا    ١٢وظلت نسبة مشاركة املرأة على مـدار        . والنساء

  .)٧٦(يف املائة للرجال
  

  ١٤املادة     
  املرأة الريفية

 تدرك حكومة نيوزيلندا أمهية اجملتمعات الريفية، وأن اقتصاد نيوزيلندا يعتمـد اعتمـادا         - ١٣٨
  :واملبادئ األساسية للسياسة الريفية للحكومة هي. فيةكبريا على األعمال التجارية الري

ــة علــى العــيش        •   ــاس، حيثمــا كــانوا يعيــشون، قــدرة معقول ــع الن ينبغــي أن يكــون جلمي
والعمــل وإدارة األعمــال التجاريــة، وأن يــسهموا يف اجملتمــع النيوزيلنــدي وأن يكونــوا  

  .جزءا منه
ن ويعملــون يف املنــاطق الريفيــة عنــد ينبغــي أن تراعــى اآلثــار احملتملــة علــى مــن يعيــشو   •  

  .وضع السياسات احلكومية وتنفيذها
يرتبط املاوري بعالقـات فريـدة مـع األراضـي القبليـة الريفيـة، وأمـاكن اجتمـاع قبائـل                      •  

؛ وجيـري العمـل يف أراضـي        )٧٨()واهي تـابو  (، واألماكن املقدسة    )٧٧()ماراي(املاوري  
  .ر تشريعي خاصاملاوري ذات امللكية اجلماعية مبوجب إطا

_________________ 
 http://socialreport.msd.govt.nz/2009/index.html ٢٠٠٩التقرير االجتماعي لعـام     ،  )٢٠٠٩(وزارة التنمية االجتماعية       )٧٥(  

  .ابقة أو األربعة أسابيع السابقة بناء على نوع النشاط شهرا الس١٢املشاركة على مدار الـ 
-http://www.activenzsurvey.org.nz/Results/2007-08-Active-NZ الدراسة االستقصائية للنـشاط يف نيوزيلنـدا          )٧٦(  

Survey/National-Report/Participation-in-Sport-and-Recreation/Participation-Levels/   ترتبط النسبة باملشاركة
  . شهرا١٢يف نشاط رياضي أو ترفيهي واحد على األقل على مدار 

مــاع قبائــل املــاوري، أصــال مكــان يف اهلــواء الطلــق، واآلن كــثريا مــا يكــون  املكــان التقليــدي الجت:  مــاراي  )٧٧(  
  .مبىن خمصص لذلك يف

  . واهي تابو، مكان مقدس  )٧٨(  
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 ويوجد فارق ضئيل جـدا يف الـدخل بـني املـرأة الريفيـة واحلـضرية، حيـث يكـون مـن                       - ١٣٩
  ).٤ انظر اجلدول( دوالر سنويا ٥٠ ٠٠٠املرجح أن حتصل املرأة الريفية على دخل يزيد عن 

  
  ٤اجلدول 

  دخل املرأة الريفية واحلضرية
  
  

دوالر ٢٠ ٠٠٠الــــــدخل 
  )النسبة املئوية(فأقل 

ــد ــني الــــــ  إىل ٢٠ ٠٠٠خل بــــــ
  )النسبة املئوية( دوالر ٥٠ ٠٠٠

٥٠ ٠٠٠الــدخل أكــرب مــن   
  )النسبة املئوية(دوالر 

  ١٠,٩  ٣٧,٠  ٥٢,٠  املرأة احلضرية
  ١١,٤  ٣٦,٧  ٥١,٩  املرأة الريفية

  
  .الريف/ عن احلضر)٧٩(بيان مستكمل: نيوزيلندا  :املصدر  
    

. فية على مؤهل تعليمي مثلها مثل املرأة احلـضرية         ومن املرجح أيضا أن حتصل املرأة الري        - ١٤٠
  :٢٠٠٦وتبني بعض اإلحصاءات املستمدة من تعداد نيوزيلندا للسكان واملساكن أنه يف عام 

   يف املائة من النساء يف نيوزيلندا تعيش يف املناطق الريفية١٣كانت نسبة   •  
هن املعتـادة ملكيـة كاملـة     يف املائة من نساء الريف متلك أمـاكن إقامتـ  ٦٢كانت نسبة     •  

  . يف املائة من نساء احلضر٥٣أو جزئية مقارنة بـ 
  

  حتسني نتائج السياسات للمجتمعات الريفية    
 لتحــسني نتـــائج  ٢٠٠٨ وضــعت احلكومــة دليــل إثبــات الـــسياسة الريفيــة يف عــام        - ١٤١

مارسـات  اثبـت سياسـتك الريفيـة هـو دليـل ألفـضل امل            ودليـل   . السياسات للمجتمعات الريفيـة   
 وهـو يقـدم   ٢٠١٠فربايـر  /، وقد صدقت عليه احلكومة احلاليـة يف شـباط    ملستشاري السياسات 

ــة     ــشأن ظــروف واحتياجــات اجملتمعــات الريفي ــا ب ــة   (توجيه ســكان الريــف واألعمــال التجاري
  .عند وضع وتنفيذ السياسات) الريفية
  : وتركز هذه السياسة على ثالثة جماالت رئيسية - ١٤٢
الــربط الكــفء والفعـال لــسكان الريـف واألعمــال التجاريــة   : كــل األساسـية ربـط اهليا   •  

ــسلكية والالســلكية    (وربطهمــا بالعــامل   مبــا يف ذلــك خــدمات الطــرق واالتــصاالت ال
  )واإلمدادات الكهربائية والربيد والبث

_________________ 
   إحصاءات نيوزيلندا  )٧٩(  

    http://stats.govt.nz/browse_for_stats/people_and_communities/geographic_regions/urban-rural-profile-update.aspx .  
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تزويد سكان املناطق الريفيـة خبـدمات عمليـة وميكـن           : إمكانية احلصول على اخلدمات     •  
ــا الوصــول إل ــم اإلعاقــة       (يه ــصحة والتعلــيم ودع ــوارئ وال ــك خــدمات الط مبــا يف ذل

  )وإمدادات املياه والنقل العام واخلدمات االجتماعية
ــ: تيـــسري وتكلفـــة االســـتجابة   •   ة لالســـتجابة للمطالـــب احلكوميـــة  إدراك اآلثـــار العمليـ

  . الفوائد والتكاليف-املناطق الريفية  يف
  

  مات الصحية والتعليميةتعزيز إمكانية احلصول على اخلد    
جــرى تعزيــز إمكانيــة حــصول األطفــال الــذين مل يبلغــوا ســن الدراســة يف اجملتمعــات   - ١٤٣

ــة      ــة املبكــرة عــن طريــق توســيع نطــاق اإلعانــة احلكومي الريفيــة علــى التعلــيم يف مرحلــة الطفول
كــز  لتــضم مرا٢٠٠٩ ســاعة مــن التعلــيم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة يف عــام ٢٠املخصــصة لـــ 

دمات الوحيــدة املتاحــة للتعلــيم األلعــاب ومراكــز الطفولــة املبكــرة، وهــي غالبــا مــا تكــون اخلــ  
  .مرحلة الطفولة املبكرة يف املناطق الريفية يف

ــهم         - ١٤٤ ــذين جتــري إحالت ــل لألشــخاص ال ــدمي التموي ــدا يف تق ــة نيوزيلن ــساعد حكوم وت
ــة علــى مــس    ــخلــدمات متخصــصة يف جمــايل الــصحة واإلعاق أو بــصورة متكــررة  /دة وافات بعي

وحلـت هـذه الـسياسة حمـل الـسياسات          . خالل السياسة الوطنية للمساعدة املتعلقـة بالـسفر        من
 ٢٠٠٦ينـاير   / كانون الثاين  ١اإلقليمية احلالية األخرى للمساعدة على السفر، وبدأ سرياهنا يف          

  .٢٠٠٩مارس /مع زيادة معدل تكلفة امليل يف آذار
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  اجلزء الرابع
اة أمام القانون، والقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف مجيـع املـسائل         املساو    

  املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية
  

تتمتع النساء يف نيوزيلندا باملـساواة مبوجـب القـانون، مبـا يف ذلـك املـساواة يف مجيـع                      - ١٤٥
 جلـوء املـرأة   األخـرية إمكانيـة  وقـد حـسنت بعـض الـتغريات     . املسائل املتعلقـة بـالزواج واألسـرة      

  .القضاء إىل
زال العنــف ضــد املــرأة بــشكل ســببا للقلــق الــشديد، إال أن حكومــة نيوزيلنــدا    ومــا  - ١٤٦

املــرأة مــن خـالل جمموعــة متنوعــة  ملتزمـة بتقليــل حـدوث العنــف وانتــشاره وأثـره املــدمر علـى     
  .املبادرات على النحو املفصل أدناه من
  

  ١٥املادة     
  القانون

  املرأة إىل القضاء على حنو أفضلإمكانية جلوء     
جــرى تعزيــز إمكانيــة جلــوء املــرأة إىل القــضاء يف نيوزيلنــدا مــن خــالل اختــاذ تــدابري      - ١٤٧

وقــد غيَّــر قــانون تعــديل  . املعونــة القانونيــة للنيوزيلنــديني الــذين حيــق هلــم احلــصول علــى دعــم  
لى املعونة القانونية، فـزاد عـدد        معايري األهلية املالية للحصول ع     ٢٠٠٧اخلدمات القانونية لعام    

ــؤهلني مــن   ــا يقــدر بـــ    ٧٦٥ ٠٠٠امل ــسمة  ١,٢ نــسمة إىل م وقــد زاد هــذا أيــضا   . مليــون ن
  .إمكانية جلوء املرأة إىل القضاء، وخباصة يف جمال قانون األسرة من

 وإلقــاء الــضوء علــى عــدد ٢٠٠٩ام وجــرى اســتعراض نظــام املعونــة القانونيــة يف عــ   - ١٤٨
ويعرض حاليا على الربملان مشروع قانون للخدمات القانونيـة يهـدف إىل            . فاقأوجه اإلخ  من

ويتضمن مشروع القـانون عـددا مـن املقترحـات الـيت تعـود بـالنفع            . معاجلة املسائل املشار إليها   
ــة       علــى املــرأة، وعلــى ســبيل املثــال ســيكفل النظــام اجلديــد لــضمان اجلــودة متتــع حمــامي املعون

وســيعود هــذا . ملناســبة واخلــربة وأدائهــم ألعمــاهلم مبعــايري رفيعــة املــستوىالقانونيــة باملهــارات ا
بالنفع على النساء الاليت يواجهن هتما جنائية، كمـا سـيعود بـالنفع علـى مجيـع احلاصـلني علـى                     

  .املعونة القانونية األسرية، وأغلبيتهم من النساء
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  استعراض وتعزيز حقوق الضحايا    
 جلنـة برملانيـة خمتـارة أنـه مت إجنـاز الكـثري لتعزيـز                ٢٠٠٧ يف عـام      تبني من حتقيق أجرته     - ١٤٩

واقترح التحقيق أيضا جماالت تقتـضي حتـسينا تتـضمن          . حقوق الضحايا وتقدمي خدمات الدعم    
توفري املعلومات بشأن كيفية عمل نظام العدالة اجلنائية وتنسيق خدمات دعـم الـضحايا بـشكل                

فيهـا   خلطوات لتعزيز حقوق الضحايا، مبـا     مة عددا من ا   ومنذ ذلك احلني، اختذت احلكو    . أفضل
توفري مصادر معلومات شاملة للضحايا وميثاق للضحايا حيدد معايري اخلدمة اليت ميكن لـضحايا              

ــة   ــانون تعــديل إصــدار األحكــام   . اجلرميــة أن يتوقعــوا تلقيهــا مــن الوكــاالت احلكومي وفــرض ق
وسـتمول الغرامـة الـدعم     . يـع اجملـرمني املـدانني      غرامة علـى مج    ٢٠٠٩لعام  ) الغرامة على اجلاين  (

اإلضايف واخلدمات املقدمة لضحايا اجلرائم اخلطرية، مبا يف ذلك الدعم اإلضايف لضحايا العنـف              
  ).١٦ جيري التطرق إىل مسائل العنف اجلنسي يف إطار املادة(اجلنسي 
ــيات إىل    - ١٥٠ ــن التوصـ ــد مـ ــدمي املزيـ ــيجري تقـ ــوق  وسـ ــز حقـ ــة لتعزيـ ــضحايا  احلكومـ الـ
 ٢٠٠٩ديـسمرب   /أعقاب تقدمي وثيقة احلكومة للمشاورات العامة الصادرة يف كـانون األول           يف

  .)٨٠( استعراض حقوق الضحايا‐التركيز على ضحايا اجلرمية بعنوان 
  

  ١٦املادة     
  الزواج واحلياة األسرية

ر والنــساء، ابيــة ألغلبيــة األســ ال يرمــز هــذا القــسم بدرجــة كــبرية علــى اخلــربات اإلجي - ١٥١
ويــشمل هــذا العنــف العــائلي . علــى املــشاكل الــيت تــؤثر علــى حنــو ســليب علــى بعــض منــها  بــل

واجلنسي الذين يـؤثران بـشكل غـري متناسـب علـى مـشاكل النـساء الـيت تعقـد نيوزيلنـدا العـزم                        
  .على معاجلتها

  
  تنوع األسرة يف نيوزيلندا    

ــر يف نيوز     - ١٥٢ ــكال األسـ ــن أشـ ــة مـ ــة متنوعـ ــاك طائفـ ــة  هنـ ــرة املكونـ ــدا، إال أن األسـ يلنـ
ويف عـام   . زالـت هـي الترتيـب األكثـر شـيوعا لألسـرة املعيـشية              زوجني وأطفال معـالني مـا      من

 يف املائة من األسر، يعقبها األسـر املكونـة   ٣٠ شكلت األسر ذات الوالدين واألطفال      ،٢٠٠٦
  .)٨١() يف املائة٢٨(من زوجني دون أطفال 

_________________ 
ــدل   )٨٠(   ــة    ) ٢٠٠٩( وزارة العـــــ ــحايا اجلرميـــــ ــى ضـــــ ــز علـــــ ــضحايا   ‐التركيـــــ ــوق الـــــ ــتعراض حقـــــ  اســـــ

http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/a/a-focus-on-victims-of-crime-a-review-of-

victims-rights.  
  .يوزيلنداإحصاءات ن:  مصدر اإلحصاءات املعنية باألسرة يف نيوزيلندا  )٨١(  
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 يف املائـة يف الـسنوات اخلمـس حـىت           ٨األطفال املعالني بنـسبة      وزاد عدد األسر ذات       - ١٥٣
، كما زاد عـدد األسـر ذات الوالـدين بـصورة أسـرع مـن األسـر األحاديـة الوالـد،                     ٢٠٠٦عام  
الــيت يكــون الوالــد يف معظمهــا (أدى إىل اخنفــاض طفيــف يف نــسبة األســر األحاديــة الوالــد  ممــا

  . املائة من األسر يف١٢وتشكل األسر الوحيدة الوالد ). امرأة
 مـن املواليـد للمـرأة الواحـدة، أو أعلـى      ٢,١٢ كان معدل اخلصوبة    ٢٠٠٩ ويف عام     - ١٥٤

 مـن  ٢,١(مباشرة من املستوى املطلوب لكي يقـوم الـسكان بتكميـل أنفـسهم دون مهـاجرين               
هـذا   سـنة، إال أن      ٢٨ومتوسط العمر الذي تلد فيه املرأة أول أطفاهلا هـو           ). املواليد لكل امرأة  

 سـنة   ٣٠ سـنة لألوروبيـات و       ٣١املتوسط خيتلف اختالفا كبريا حسب األصل العرقني، فيبلغ         
  . سنة لنساء املاوري٢٦ سنة لنساء احمليط اهلادئ و ٢٧لآلسيويات و 

ويف عـام   .  وعموما، يقوم عدد أقل من النيوزيلنديني بالزواج، كما يتزوجون متأخرا           - ١٥٥
 ســنة للنــساء، ٢٨,١ ســنة للرجــال و ٢٩,٨زواج األول  كــان متوســط العمــر عنــد الــ٢٠٠٩

 ســنة ٢٧ ســنة للرجــال و ٢٨,٩ حيــث كــان املتوســط  ١٩٩٩يــشكل ارتفاعــا عــن عــام   ممــا
، بـدال   )٨٢( عالقات دائمة عالقة قائمـة حبكـم الواقـع         ٥وتشكل حوايل واحدة من كل      . للنساء

اقـع حقـوق قانونيـة مماثلـة        ومبوجب القانون يف نيوزيلندا يكون للزوجني حبكـم الو        . من الزواج 
  .للمتزوجني أو املقترنني اقترانا مدنيا

وقــد بــدأ ســريان قــانون االقتــران املــدين لعــام  .  واالقتــران املــدين بــديل آخــر للــزواج  - ١٥٦
أبريــل / نيــسان٢٩، وجــرى االحتفــال بــأول مراســم يف  ٢٠٠٥أبريــل / نيــسان٢٦ يف ٢٠٠٤
 منـها بـني     ١ ٣٥٢منـذ ذلـك الوقـت، وعقـد          اقترانـا مـدنيا للمقـيمني        ١ ٦٣٠وعقد  . ٢٠٠٥

وشــكلت االقترانــات بــني أفــراد . ٢٠٠٩ديــسمرب / وكــانون األول٢٠٠٦ينــاير /كــانون الثــاين
  . يف املائة منها٨٠اجلنس الواحد حوايل 

 وميكن تقدمي طلبات فسخ الزواج أو االقتران املدين من أحد الطرفني أو من كالمهـا                 - ١٥٧
  .ن يعيش الطرفان منفصالن ملدة سنتنيوالشرط الوحيد هو أ. معا

ــزواج هبوطــا مطــردا بــني عــامي      - ١٥٨  ٢٠٠٤ وشــهد عــدد الطلبــات املــشتركة لفــسخ ال
 ٦ ٤٥٧ طلبــا مــشتركا لفــسخ الــزواج، مقارنــة بـــ  ٧ ٥٦١ قُــدِّم ٢٠٠٤ويف عــام . ٢٠٠٨ و

  .)٨٣(وظل عدد الطلبات الفردية لفسخ الزواد مستقرا. ٢٠٠٨طلبا يف عام 
  

_________________ 
  .بأهنا عالقة بني شخصني يعيشان معا كزوجني بغري زواج بينهما‘ العالقة حبكم الواقع’ تعرف   )٨٢(  
-http://www.justice.govt.nz/publications/global-publications/f/family-court-statistics-an وزارة العـــــــــــــدل   )٨٣(  

overview-of-family-court-statistics-in-new-zealand-2004-to-2008/dissolution-of-relationships.  
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  نة األسر بالدعوة إىل نتائج إجيابية من أجل األسرقيام جل    
وتـدعو اللجنـة    . ٢٠٠٤ جلنة األسر وكالة مستقلة مـن وكـاالت التـاج أنـشئت عـام                 - ١٥٩

ويف الفتــرة . ملــسائل ذات الــصلةإىل حتقيــق نتــائج إجيابيــة مــن أجــل األســر، وجتــري حبوثــا عــن ا
ة مواضـيع مثـل تقـدير الوالديـة      تـضمن دورهـا يف جمـال الـدعو    ٢٠٠٩ إىل عام  ٢٠٠٦عام   من

ــة واحلــد مــن العنــف       ــة والتــشجيع علــى ممارســات العمــل املرن وحتــسني أحكــام إجــازة الوالدي
واضطلعت اللجنة بالبحث يف مواضيع تشمل األبوة وتعليم الطفولة املبكرة واملديونيـة          . العائلي

را اسـتراتيجيا    وضـعت جلنـة األسـر أيـضا إطـا          ٢٠٠٩وخالل عام   . األسرية وعالقات الزوجني  
الذي ميهد السبيل لاللتـزام الثابـت باملـشاركة مـع أسـر املـاوري وتعزيـز رفـاه              ) وهاناو(لألسرة  

  .األسر خالل السنوات الثالث املقبلة
  

  يزال العنف ضد املرأة مدعاة للقلق الشديد  ال    
ين بـالعنف  وقد أشار الفريق الـوزاري املعـ  .  تلتزم احلكومة باحلد من العنف ضد املرأة      - ١٦٠

العائلي مؤخرا إىل عدم وجود مستوى مقبول للعنف العائلي وإىل ضرورة الـتخلص مـن فكـرة       
 املـرأة جمـددا التـزام احلكومـة     وأكـدت وزيـرة شـؤون     . أن العنف العائلي أمـر طبيعـي أو مقبـول         

مـارس  /ربياهنا أمام الدورة الرابعة واخلمسني للجنة وضع املرأة التابعـة لألمـم املتحـدة يف آذا                يف
 رأة يفومع ذلك فمن الصعب احلصول على صورة دقيقة ملدى انتشار العنف ضـد املـ           . ٢٠١٠

  .ختالفات يف االستعداد لإلبالغ بني اجملموعات املتباينةوزيلندا بسبب طبيعته احلساسة واالني
  

  زيادة معدالت اإلبالغ عن العنف العائلي    
 أن معــدل ٢٠٠٦الــسالمة يف نيوزيلنــدا لعــام  بيَّنــت الدراســة االستقــصائية للجرميــة و - ١٦١

 يف ٢١(منــه للرجــل )  يف املائــة٣٠(انتــشار عنــف العــشري طــوال احليــاة أعلــى بالنــسبة للمــرأة  
وكان معدل االنتشار مدى احليـاة، عنـد تقـسيمه حـسب األصـل العرقـي، أعلـى بكـثري          ). املائة

  .)٨٤() يف املائة٣٠(بيات منه بالنسبة لألورو)  يف املائة٤٦(بالنسبة لنساء املاوري 
.  وقد زادت املعدالت املـسجلة للعنـف العـائلي علـى مـدى الـسنوات القليلـة املاضـية                    - ١٦٢

 جرمية من جرائم العنـف العـائلي، مقارنـة          ٤٤ ٦٢٨ سجلت شرطة نيوزيلندا     ٢٠٠٨ويف عام   
ومع ذلـك قـد تعكـس هـذه الزيـادة عوامـل مثـل التـسامح         . ٢٠٠٥ جرمية يف عام    ٢٩ ٧٥٦بـ  

بدرجـة أقـل مـع مثــل هـذا العنـف والرغبــة املتزايـدة يف اإلبـالغ عنــه كنتيجـة حلمـالت التوعيــة          

_________________ 
  .٢٠١ و ١٤٠جلنة األسر، صفحيت : ويلنغتون. تقرير إحصاءات العنف العائلي) ٢٠٠٩(األسر  جلنة   )٨٤(  
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وهتـدف هـذه املبـادرات وغريهـا إىل         . العامة، فضال عن تدريب أفراد الشرطة علـى حنـو أفـضل           
  .خفض معدالت العنف العائلي مبرور الوقت

وبـني  . تـل املتعلقـة بـالزوجني      وينعكس الطابع اجلنساين للعنـف العـائلي يف جـرائم الق            - ١٦٣
 رجال ضمن مـرتكيب جـرائم القتـل املتعلقـة بـالزوجني             ٧٠ كان هناك    ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٢عامي  

 مـن العـشريات   ٧٧ ضحية من الضحايا البالغ عددهم ٦٠وكانت .  شخصا٧٩البالغ عددهم   
  .)٨٥(أو العشريات السابقات ملرتكيب اجلرائم

يانات املتعلقة بالعنف ضد الالجئات واملهـاجرات        وتوجد مصادر قليلة موثوق هبا للب       - ١٦٤
ـــ . يف نيوزيلنـــدا  ٢٠٠٦سالمة يف نيوزيلنـــدا لعـــام وبيَّنـــت الدراســـة االستقـــصائية للجرميـــة وال

عنـها بـني    )  يف املائـة   ١٥(املعاناة طيلة احليـاة مـن عنـف العـشري أقـل بكـثري بـني اآلسـيويات                    أن
ملــنخفض املــسائل املنهجيــة بــدال  الــرقم اومــع ذلــك فقــد يعكــس).  يف املائــة٣٠(األوروبيــات 

وعلى سبيل املثال تشري اإلحصاءات اليت قدمتها الـشرطة يف نيوزيلنـدا           . االختالفات الفعلية  من
 بني اجملتمعـات اهلنديـة      ٢٠٠٩ و   ١٩٩٦إىل ازدياد الشواغل املتعلقة بالعنف العائلي بني عامي         

  .)٨٦(سكانية األخرىواآلسيوية مبعدل أكرب من ازديادها بني الفئات ال
 وســتجري مواصـــلة رصـــد انتـــشار العنـــف العــائلي وحدوثـــه مـــن خـــالل الدراســـة    - ١٦٥

وجيــري حاليــا القيــام باجلولــة األخــرية مــن مجــع  . االستقــصائية للجرميــة والــسالمة يف نيوزيلنــدا
  .البيانات، وسيمكِّن هذا من إجراء املزيد من اإلبالغ والتحليل على حنو منتظم

  
  العمل املعين بالعنف داخل األسرمواصلة     

تواصـل احلكومـة تركيزهــا املتعـدد القطاعــات بـشأن العنــف مـن خــالل فرقـة العمــل         - ١٦٦
وتضم فرقـة العمـل، الـيت       . ٢٠٠٥لإلجراءات املتعلقة بالعنف داخل األسر اليت أنشئت يف عام          
ذيني ومـسؤولني كبـار     رؤسـاء تنفيـ   ترفع تقاريرها إىل الفريـق الـوزاري املعـين بـالعنف العـائلي،              

وحتـدد  . الوكاالت احلكومية وغري احلكومية الرئيسية، فضال عـن أعـضاء الـسلطة القـضائية            من
  .فرقة العمل االجتاه االستراتيجي ملنع العنف العائلي يف نيوزيلندا والتصدي له

_________________ 
  القتـــل داخـــل األســـر يف نيوزيلنـــدا،: الـــتعلم مـــن املأســـاة، )٢٠١٠( مـــارتن، جينفـــر وبريتـــشارد مارونـــدا   )٨٥(  

  .وزارة التنمية االجتماعية: ويلنغتون. ٢٠٠٦‐٢٠٠٢
وعلـى العكـس مـن التعـداد        . فئات عرقية خمتلفة من تعداد السكان واملـساكن        تستخدم الشرطة يف نيوزيلندا       )٨٦(  

الذي ميكن الناس من اإلشارة إىل أصل عرقي أو أكثر يتعني عليهم أن خيتاروا أصـال عرقيـا واحـدا مـن أجـل                 
وهلـذا الـسبب وألن األصـل العرقـي حيـدد ذاتيـا إىل حـد كـبري                  . مجع البيانات عن طريق الشرطة يف نيوزيلنـدا       

  .فمن غري املمكن مقارنة إحصاءات الشرطة يف نيوزيلندا ببيانات التعداد
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ــام  - ١٦٧ ــة العمــل   ٢٠٠٧ ويف ع ــائلي   ’ شــنت فرق ــالعنف الع ــة ب ــة لإلجــراءات املتعلق ‘ محل
، )علـى أسـاس شـعارها الـدعائي    ‘ هـذا األمـر لـيس علـى مـا يـرام      ’ا ما يـشار إليهـا حبملـة        كثري(

 املواقـــف الـــيت تـــدعهم يتعـــاملون وهتـــدف احلملـــة إىل مـــساعدة النيوزيلنـــديني علـــى مواجهـــة
ويـشري البحـث األخـري إىل أن املواقـف جتـاه        . ‘خيـص شخـصا آخـر     ’العنـف العـائلي بـصفته        مع

  .)٨٧(غري نتيجة للحملة اإلعالمية الوطنية املنسقةالعنف العائلي قد بدأت تت
قــضايا احملليــة لــدعم املتــضررين  وتــشمل أعمــال فرقــة العمــل أيــضا التعــاون بــشأن ال    - ١٦٨
العنف العائلي وحماكم خمصصة للنظـر يف قـضايا العنـف العـائلي وحتـسني قاعـدة املعلومـات             من

  . االحتياجات الشديدةلتطوير النظم واخلدمات واملشاركة مع اجملتمعات ذات
 قـــام الفريـــق املرجعـــي للمـــاوري والفريـــق االستـــشاري للمحـــيط  ٢٠٠٩ويف عـــام   - ١٦٩
ــالعنف داخــل األســر،      ئاهلــاد ــة ب ــة العمــل لإلجــراءات املتعلق ــشاريان لفرق ، ومهــا فريقــان است

 و أورا اي تـو وهانـ    إبرنـامج عمـل     بتحديد برامج عمل وضـعتها جمتمعاهتـا احملليـة واعتمـدهتا يف             
وبرنــامج عمــل شــعوب احملــيط اهلــادئ لعــام       )٨٨(٢٠١٣‐٢٠٠٨للعنــف العــائلي  للتــصدي 
  . على التوايل)٨٩( وما بعده٢٠٠٨

  
  تغيريات تشريعية لتعزيز سالمة ضحايا العنف العائلي    

 اســتجابة وكــاالت العدالــة ٢٠٠٩دعمــت التغــيريات التــشريعية الــيت أُقــرت يف عــام   - ١٧٠
ومتكـن التغـيريات الـشرطة مـن إصـدار أوامـر حلفـظ الـسالمة                . ائلياجلنائية لـضحايا العنـف العـ      

عندما تعتقد أن العنف العـائلي قـد حـدث أو حيتمـل أن حيـدث، إال أنـه ال يوجـد دليـل كـاف                
وتكفــل هــذه األوامــر الــسالمة الفوريــة للــضحية ألن الــشخص . للقــبض علــى مرتكــب العنــف

ملدة تـصل إىل مخـسة أيـام يف الوقـت الـذي             الذي يصدر بسببه األمر جيب أن يترك حمل اإلقامة          
  .جيري فيه العمل باألمر

_________________ 
محلـة لإلجـراءات    : تقريـر مـوجز   ،  )٢٠١٠( مركز البحـث والتقيـيم االجتمـاعي، وزارة التنميـة االجتماعيـة               )٨٧(  

  .املعنية بالعنف العائلي
  للتــــصدي للعنــــف العــــائليإي تــــو وهانــــاو أورا ، برنــــامج عمــــل )٢٠٠٩( وزارة التنميــــة االجتماعيــــة   )٨٨(  

٢٠١٣‐٢٠٠٨ http://www.familyservices.govt.nz/documents/working-with-us/programmes-

services/whanau-ora/e-tu-whanau-ora-programme-of-action-2008-2013.pdf.  
ــة    )٨٩(   ــة االجتماعيـ ــام     ): ٢٠٠٩( وزارة التنميـ ــادئ لعـ ــيط اهلـ ــعوب احملـ ــل شـ ــامج عمـ ــده  ٢٠٠٨برنـ ــا بعـ  ومـ

http://www.familyservices.govt.nz/working-with-us/programmes-services/whanau-ora/programme-of-

action-for-pacific-peoples-2008-and-beyond.html.  



CEDAW/C/NZL/7
 

56 11-20324 
 

 ومتكِّــن التغــيريات التــشريعية أيــضا احملــاكم اجلنائيــة مــن إصــدار أوامــر محايــة لــصاحل     - ١٧١
وتـدعم  . الضحايا يف القضايا اليت يعاقب فيهـا اجملـرم بـسبب جرميـة مـن جـرائم العنـف العـائلي                    

ة وحتد من احلواجز اليت حتول دون قيام الشرطة بالقبض علـى            التغيريات األخرى أحكام الكفال   
  .املتهمني خبرق أوامر احلماية

  
  زيادة عدد حماكم العنف العائلي    

 حمـاكم   ٨زاد عدد حماكم العنـف العـائلي املتخصـصة يف نيوزيلنـدا مـن حمكمـتني إىل                    - ١٧٢
سائل العنـف العـائلي   وهتدف هـذه احملـاكم إىل احلـسم الـسريع ملـ     . ٢٠٠٩ و ٢٠٠٧بني عامي  

وبينما تعترب حمـاكم العنـف العـائلي اجملـرمني مـسؤولني فإهنـا تـزودهم                . واحلد من خماطر تكراره   
  .بإمكانية الوصول إىل الدعم وبرامج وقف العنف

  
  تعزيز سياسة اهلجرة لضحايا العنف العائلي    

ة ضـحايا    وافقت احلكومـة علـى إدخـال تغـيريات علـى سياسـة هجـر               ٢٠٠٨يف عام     - ١٧٣
ــائلي  ــف الع ــواطن         . العن ــة مب ــى عالق ــرأة عل ــة إلم ــصريح إقام ــنح ت ــة م ــيريات إمكاني ــين التغ وتع

نيوزيلندي وكانت تسعى للحـصول علـى إقامـة علـى أسـاس هـذه العالقـة إال أن هـذه العالقـة                    
  .انتهت نتيجة للعنف العائلي

  
  احلكومة تركز على العنف اجلنسي بدرجة أكرب    

 أن انتـشار  ٢٠٠٦ة االستقـصائية للجرميـة والـسالمة يف نيوزيلنـدا لعـام        بيَّنت الدراسـ    - ١٧٤
مـن تعـرض الرجـل      )  يف املائـة   ٢٩(تعرض املرأة للعنف اجلنسي مدى احليـاة كـان أعلـى بكـثري              

اسـة للتعـرض للخطـر طـوال احليـاة          وتتماشى الصورة العامـة الـيت رمستـها الدر        ).  يف املائة  ٩( له
ــساء املــاوري   ابقة، مــع ارتفــاع معــدالت اإل الدراســات االستقــصائية الــس  مــع ــسبة لن ــذاء بالن ي

)  سـنة  ٣٩ سـنة إىل     ٢٥ يف املائة للبالغـات مـن العمـر          ٣٦(والنساء األصغر سنا    ) يف املائة  ٣٧(
  .)٩٠(عنها بالنسبة للفئات السكانية األخرى

  
  إنشاء فرقة عمل لإلجراءات املتعلقة بالعنف اجلنسي    

ــل لإل   - ١٧٥ ــة العم ــشئت فرق ــالعنف   أن ــة ب ــوز جــراءات املتعلق ــسي يف مت ــه / اجلن  ٢٠٠٧يولي
ســنتني لقيــادة وتنــسيق اجلهــود الراميــة إىل مكافحــة العنــف اجلنــسي ولتقــدمي النــصح إىل     ملــدة

وتـضم  . حكومة نيوزيلندا بشأن اإلجراءات املقبلـة ملنـع هـذا الـنمط مـن اجلـرائم والتـصدي لـه                   
_________________ 

  .٢٠٧ و ١٥٥، املرجع السابق، صفحيت )٢٠٠٩( جلنة األسر   )٩٠(  
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ومـة، فـضال عـن ممـثلني عـن املنظمـة غـري        فرقة العمل مـسؤولني كبـار مـن مجيـع قطاعـات احلك           
  .)٩١( نيست-احلكومية تواه 

وقــدم . ٢٠٠٩أكتــوبر / ونــشر التقريــر النــهائي لفرقــة العمــل علنيــا يف تــشرين األول  - ١٧٦
 توصـــية يف أربعـــة جمـــاالت هـــي املنـــع، واخلـــدمات املباشـــرة، والعدالـــة اجلنائيـــة،  ٧١التقريـــر 

  .احلكومة هلذه التوصيات قريباوستستجيب . واالجتاهات والنهج املقبلة
وجتـري اللجنـة القانونيـة حتقيقـا يف العمليـات         . وبدأ العمل بالفعل يف بعـض اجملـاالت         - ١٧٧

التمهيديــة للمحاكمــات وعمليــات احملاكمــات يف القــضايا اجلنائيــة مــع االهتمــام بــصفة خاصــة 
عـديل اإلطـار التخاصـمي      وستدرس اللجنة القانونية إذا ما كان ينبغي ت       . بقضايا العنف اجلنسي  

ومـن املتوقـع أن تكمـل    . احلايل أو تغيريه تغيريا جذريا بغية حتسني عدالة وكفاءة وفعالية النظام 
  .٢٠١١ديسمرب /اللجنة تقريرها النهائي حبلول كانون األول

  
  االضطالع بالبحث الشامل املعين بالتدخالت من أجل الناجني من العنف اجلنسي    

 مــشروعا حبثيــا ملــدة ســنتني ٢٠٠٧يوليــه / شــؤون املــرأة بــدءا مــن متــوز قــادت وزارة - ١٧٨
الناجني مـن العنـف اجلنـسي مـن البـالغني يف نظـام       /للنظر يف التدخالت الفعالة من أجل ضحايا      

وأسفر املشروع عن قاعدة أدلة قوية تساعد على حتديد طرق لتحسني سـالمة             . العدالة اجلنائية 
  .)٩٢(ي البالغني ورفاههم على املدى الطويلالناجني من العنف اجلنس/ضحايا
 يف املائـة فقـط مـن ضـحايا          ٩جرته نيوزيلندا سـابقا أن حـوايل          وأظهر البحث الذي أ     - ١٧٩

ويــبني التحليــل الــذي قامــت . )٩٣(العنــف اجلنــسي البــالغني يبلغــون الــشرطة عــن هــذه اجلــرائم 
 شـهرا  ٣٠ نيوزيلنـدا طيلـة    شـرطة وزارة شؤون املـرأة لقـضايا العنـف اجلنـسي الـيت سـجلتها           به
  . يف املائة فقط من هذه القضايا أسفرت عن إدانة١٣ أن

ويلقي هذا التحليل الضوء أيضا على ضعف كثري من الضحايا الذين أبلغـوا الـشرطة                 - ١٨٠
وبيَّنت ملفات الشرطة أن نصف الضحايا تقريبـا سـبق لـه الـزعم بـالوقوع           . عن العنف اجلنسي  

 يف املائة من هؤالء اإلبالغ عن التعـرض للعنـف البـدين كمـا أبلـغ                 ٧٠وسبق لـ   . ضحية للعنف 

_________________ 
 الشبكة الوطنية إلهناء العنف اجلنسي معـا هـي شـبكة وطنيـة ترتكـز                -يت أوهاكي إيه هاين     :  نيست - تواه    )٩١(  

  .على معاهدة وايتانغي ومتثل العاملني على إهناء العنف اجلنسي والتصدي له
عنـــف اجلنـــسي النـــاجني مـــن ال/تـــدخالت فعالـــة لـــضحايا: عـــودة الـــروح، )٢٠٠٩( وزارة شـــؤون املـــرأة   )٩٢(  

  .http://www.mwa.govt.nz/news-and-pubs/publications/restoring-soul-pdfالبالغني  من
. ٢٠٠٦يوزيلنــدا لعــام الدراســة االستقــصائية للجرميــة والــسالمة يف ن، )٢٠٠٧. (ورايلــي، ج.  مــايهيو، ب  )٩٣(  

  .وزارة العدل: ويلنغتون



CEDAW/C/NZL/7
 

58 11-20324 
 

والقضايا اليت تتضمن أضعف الضحايا، علـى سـبيل املثـال           . ربعهم عن التعرض للعنف اجلنسي    
، هــي أقــل القــضايا الــيت حيتمــل صــغار الــسن أو املعــوقني أو مــن كــانوا علــى معرفــة بــاملرتكبني

  .م العدالة اجلنائيةترفع بشأهنا دعاوى من خالل نظا أن
فعلى سبيل املثال، قامت حمكمة االسـتئناف       . واستخدمت نتائج البحث بطرق متنوعة      

يف نيوزيلندا بدراسة هذه النتائج عند تنقيح املبادئ التوجيهيـة املتعلقـة بالعقوبـات علـى جـرائم                  
ــسي  ل وتــشكل هــذه النتــائج جــزءا رئيــسيا مــن أجــزاء قاعــدة األدلــة يف أعمــا        . العنــف اجلن

  .السياسات احلكومية يف جمال العنف اجلنسي
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  قائمة التذييالت

    
االســـتجابات التفـــصيلية للتعليقـــات اخلتاميـــة للجنـــة املعنيـــة        -التذييل ألف     

ــدا      ــر نيوزيلنـ ــشأن تقريـ ــرأة بـ ــد املـ ــز ضـ ــى التمييـ ــضاء علـ بالقـ
  السادس الدوري

  
  أصوات نساء نيوزيلندا  -التذييل بـــاء     

  
  توكيالو  -التذييل جيم     
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  :التذييل ألف

ــتجاب     ــة بالقــضاء علــى التمييــز     للتعليقــات اخلتاميــة للجنــة  اتاالس  املعني
  املرأة بشأن تقرير نيوزيلندا الدوري السادس ضد

  
ــرأة        ــز ضــد امل ــى التميي ــة بالقــضاء عل ــة املعني ــة(أصــدرت اللجن أغــسطس /يف آب) اللجن
وري الــسادس عــن تنفيــذها اتفاقيــة األمــم   تعليقاهتــا اخلتاميــة بــشأن تقريــر نيوزيلنــدا الــد  ٢٠٠٧

ويقــدم هــذا ). CEDAW/C/NZL/CO/6(املتحــدة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة 
  :يلي التذييل استجابات حكومة نيوزيلندا للتوصيات املقدمة من اللجنة، وخباصة التوصيات مبا

يف هـذه التعليقـات اخلتاميـة       أن تركز الدولة الطرف على اجملاالت اليت حـددهتا اللجنـة              •  
يف األنــشطة التنفيذيــة للدولــة الطــرف، وتقــدم يف تقريرهــا الــدوري املقبــل معلومــات    

  ) من التعليقات اخلتامية للجنة١١الفقرة (بشأن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة 
ها يف هـــذه التعليقـــات اخلتاميـــة أن تـــرد الدولـــة الطـــرف علـــى الـــشواغل املعـــرب عنـــ  •  

  . من االتفاقية١٨تقريرها الدوري املقبل مبوجب املادة  يف
  

  االستجابة  التوصية
  : أن)٩٤()١١الفقرة (على الدولة الطرف 

تقدم هذه التعليقـات اخلتاميـة        - ١
إىل مجيــــع الــــوزارات املعنيــــة 
ــذها   ــة تنفي ــان لكفال وإىل الربمل

  .بالكامل

بعثت وزيرة شـؤون املـرأة، عقـب تلقـي التعليقـات اخلتاميـة
للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة، برسـائل إىل

ــسان   ــرين يف نيـــ ــوزراء اآلخـــ ــل /الـــ ــبلغهم٢٠٠٨أبريـــ  تـــ
ــن التقــدم احملــرز يف عــام بالتوصــيات وضــرورة اإلبــالغ ع

والتقت الوزيرة أيـضا بكبـار املـسؤولني يف تـشرين. ٢٠١٠
  . ملناقشة املالحظات اخلتامية للجنة٢٠٠٧نوفمرب /الثاين

  :أن) ١٣الفقرة ( الدولة الطرف على
تبـــذل جهـــود لتأكيـــد النطـــاق   - ٢

الـــــشامل لالتفاقيـــــة يف مجيـــــع 
ــا الــــــيت تــــــستهدف   جهودهــــ
التحقيــق العملــي ملبــدأ املــساواة 

  .بني املرأة والرجل

على الصعيد الداخلي، استمر تنفيذ االتفاقية بـصورة شـاملة
وخــــالل الفتــــرة. ١٩٨٥منــــذ التــــصديق عليهــــا يف عــــام 

ة هبذا التقرير اقتـرب التحقيـق العملـي ملبـدأ املـساواةاملشمول
بـــني املـــرأة والرجـــل خطـــوة أخـــرى بـــسحب نيوزيلنـــدا

 أقـر٢٠٠٧مـايو   /ويف أيـار  . لتحفظها البـاقي علـى االتفاقيـة      
ــسان     ــوق اإلن ــديل حق ــانون تع ــان ق ــوات(الربمل ــرأة يف الق امل

مما أدى إىل سحب التحفظ املتعلق بعمل املـرأة يف) املسلحة
دوار القتاليــة يف القــوات املــسلحة ويف حــاالت العنــف يفاأل

  .جمال إنفاذ القانون
_________________ 

  . تشري أرقام الفقرات إىل التعليقات اخلتامية للجنة  )٩٤(  
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وملواصلة تأكيد النطاق الشامل لالتفاقية وضـع هـذا التقريـر  

الــدوري الــسابع بالتعــاون الوثيــق مــع عــدد مــن الوكــاالت
احلكوميـــة وبتغذيـــة مرتـــدة مـــن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة

وفـضال عـن). ر الـسابقة  كان احلال عند وضع التقاري     كما(
ــى،ذلــك ــة القــضاء عل ــدا املتعلــق باتفاقي ــر نيوزيلن ــدِّم تقري  قُ

ــوزراء ــس ال ــة جمل ــرأة يف جلن ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي مجي
ــره ــدا مث أقـ ــة نيوزيلنـ ــة حلكومـ ــة التابعـ ــسياسة االجتماعيـ للـ
اجمللـس قبــل تلقــي اللجنــة املعنيـة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد

  .املرأة الصيغة النهائية
  :أن) ١٣الفقرة (على الدولة الطرف 

تتخذ اخلطوات الالزمـة لتعزيـز        - ٣
احلظــــر الــــذي تفرضــــه علــــى  
التمييـــز املباشـــر وغـــري املباشـــر  

 مــن ١ضــد املــرأة وفقــا للمــادة 
ــّرف    ــيت تع ــة ال ــز ’االتفاقي التميي

  .‘ضد املرأة

يرجى الرجـوع إىل اإلجابـة الـسابقة املتعلقـة بقـانون تعـديل
  ).رأة يف القوات املسلحةامل(حقوق اإلنسان

تتضمن األسباب احملظورة للتمييز يف قانون حقوق اإلنـسان
ويتــضمن.  اجلــنس واحلالــة الزوجيــة واألســرية ١٩٩٣لعــام

وتـرى حكومـة. بوضوح احلمل والوالدة  ‘ اجلنس’مصطلح
نيوزيلنــدا أن هــذه األســباب تــوفر محايــة شــاملة مــن التمييــز

يز غـري املباشـر غـري مـشروعوالتمي. غري املشروع ضد املرأة
  . من القانون٦٥أيضا مبوجب املادة

  :أن) ١٥الفقرة (على الدولة الطرف 
ــيم     - ٤ ــة لتعم ــضع اســتراتيجية فعال ت

مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع     
  .اخلطط واملؤسسات الوطنية

تطــور املــرأة والنــهوض هبــا جــزء ال يتجــزأ مــن اســتراتيجية
ــا   ــة شــاملة لتحــسني النت ــصاديةحكوم ــة واالقت ئج االجتماعي

ولذلك فكثريا ما جيري تعمـيم مراعـاة. جلميع النيوزيلنديني
  .املنظور اجلنساين يف عمليات السياسات

خطـة عمـل    تعزز الـروابط بـني        - ٥
نيوزيلنـــــدا حلقـــــوق اإلنـــــسان 
وخطــة العمــل مــن أجــل املــرأة  

 بغيـة كفالـة إدراج      يف نيوزيلندا 
تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنــسان 

رأة، علـــى النحـــو املكـــرس للمـــ
ــع اخلطــط    ــة، يف مجي يف االتفاقي
والــربامج واإلجــراءات الوطنيــة 

  .حلقوق اإلنسان

، يف٢٠١٠مــارس /أصــدرت جلنــة حقــوق اإلنــسان يف آذار
،خطة عمـل نيوزيلنـدا حلقـوق اإلنـسان        عمليتها الستكمال

وتـسلط الوثيقـة. وثيقة مناقشة عن حقـوق اإلنـسان واملـرأة        
 إعمـــال حقـــوق املـــرأة بغيـــة إعمـــالالــضوء علـــى ضـــرورة

ــديني  ــع النوزيلن ــضا إىل أن. احلقــوق جلمي ــشري الفــصل أي وي
صكوك األمم املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنـسان تعـزز حظـر

وحتـدد وثيقـة املناقـشة أربـع قـضايا بالغـة. التمييز ضد املـرأة
األمهيــة تتعلــق حبقــوق املــرأة، وهــي اإلنــصاف االقتــصادي،

.كة، والعنـف ضـد املـرأة، ومحايـة األمومـة          والتمثيل واملشار
ــستوى ــة امل ــات الرفيع ــع األولوي ــسق م ــذه التحــديات تت وه

  .احلالية حلكومة نيوزيلندا من أجل املرأة يف نيوزيلندا
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خبطـة العمـل مـنانظر أيضا املعلومات الواردة أدناه املتعلقـة  

  .٨ يف إطار التوصية أجل املرأة يف نيوزيلندا
  :أن) ١٥الفقرة (رف على الدولة الط

تطلــب بيانــات األثــر اجلنــساين    - ٦
جلميــــع ورقــــات الــــسياسات   
املقدمة إىل جملـس الـوزراء وإىل       

  .مجيع جلانه

ــام    ــذ عـ ــسياسة، منـ ــت الـ ــع اإلدارات٢٠٠٢كانـ ، أن مجيـ
.مــسؤولة عــن إدراج حتليــل جنــساين يف تطــوير سياســاهتا     
ةوجيب أن تتضمن مجيع الورقـات املقدمـة إىل جلنـة الـسياس            

  .االجتماعية جمللس الوزراء بيان اآلثار اجلنسانية

  :أن) ١٧الفقرة (على الدولة الطرف 
تنشر الربوتوكول االختيـاري بغيـة        - ٧

ــائل    ــساء بوســ ــة النــ ــة معرفــ كفالــ
االنتصاف املذكورة ومتكنـهن مـن      
املطالبة حبقوقهن مبوجـب االتفاقيـة      

  .والربوتوكول االختياري

تــرويج التفاقيــة القــضاء علــىتواصــل وزارة شــؤون املــرأة ال
مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة والـصكوك ذات الـصلة، مبـا
فيهـــا الربوتوكـــول االختيـــاري، مـــن خـــالل نـــشرها علـــى
ــن ــا م ــة وغريه ــات اإلقليمي ــشبكي ويف االجتماع ــا ال موقعه
املنتـديات، وخباصــة مــن خــالل جتمعهـا املعــين بقــضايا املــرأة

  .على الصعيد الدويل
  :أن) ١٧الفقرة ( الطرف على الدولة

ــة     - ٨ ــداف االتفاقيــ ــستخدم أهــ تــ
ــامال   ــتخداما كـ ــا اسـ وأحكامهـ
كأســاس معيــاري يف تطــوير أو 
اســتكمال خطــط عملــها مــن    

  .أجل املرأة

، الـــيتخطـــة العمـــل مـــن أجـــل املـــرأة يف نيوزيلنـــداانتـــهت
ومتابعـة لـذلك،. ٢٠٠٩استمرت مخـس سـنوات، يف عـام         

لويــات احلكوميــةجــرى حتديــد جمموعــة جديــدة مــن األو    
وتتـــسق هـــذه األولويـــات مـــع جمـــاالت. الرفيعـــة املـــستوى

االهتمام الرئيـسية الـيت أبرزهتـا اللجنـة يف تعليقاهتـا اخلتاميـة،
وهــي العنــف ضــد املــرأة واملــرأة يف صــنع القــرار والــتمكني

  .االقتصادي للمرأة
  :أن) ١٧الفقرة (على الدولة الطرف 

تواصل تعريف عامة اجلمهـور،       - ٩
  .وخاصة النساء، باالتفاقية

تواصــل وزارة) ٨ و ٢انظــر التوصــيتني (كمــا ذكــر ســابقا
وتواصـل. شؤون املرأة التـرويج لالتفاقيـة بعـدد مـن الطـرق           

وثيقة جلنة حقوق اإلنـسان ملناقـشة حقـوق اإلنـسان واملـرأة
وتضطلع املنظمات غـري احلكوميـة. التعريف باالتفاقية أيضا

ــةأيــضا بــدور حيــوي يف التو  وســتقوم وزيــرة. عيــة باالتفاقي
ــسابع ــر الـ ــل التقريـ ــة قبـ ــالتعريف باالتفاقيـ ــرأة بـ ــؤون املـ شـ

  .لنيوزيلندا وبعده
  :أن) ١٧الفقرة (على الدولة الطرف 

ــدريب     - ١٠ ــيم والتــــ ــزز التعلــــ تعــــ
القــانونيني للمحــامني والقــضاة  
واملسؤولني عـن إنفـاذ القـوانني       
ــراءات   ــة واإلجـ ــشأن االتفاقيـ بـ

يتـيح املنــهج التــدرييب احلــايل للقــضاة دراســة التــشريع احمللــي
ــصكوك ــوق وال ــانون شــرعة احلق ــل ق ــسان، مث ــوق اإلن حلق

ــسان  ــوق اإلنـ ــة حلقـ ــستمر. الدوليـ ــط مـ ــضا خـ ــد أيـ ويوجـ
ــوع، ومــن حــني آلخــر ــضايا التن ــدريب القــضاة يغطــي ق لت

اة يقـدم عـنوتثقيف القض . يركز على املساواة بني اجلنسني    
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ــا  ــواردة يف إطـ ــا الـ ر بروتوكوهلـ

  .االختياري
طريق معهد الدراسات القضائية الـذي يقـوم قـاض برئاسـته

وتقدم نقابة حمـامي نيوزيلنـدا التـدريب للمحـامني. وتنظيمه
ــى أســاس ــدة ذلــك وعل ــوانني جدي ــدما يتطلــب وضــع ق عن

ــستمر و ــضاء ’م ــدريب دراســة. ‘حــسب االقت ــضمن الت ويت
ــسان، ــوق اإلن ــة حلق ــة والدولي ــصكوك احمللي ــشريعات وال الت

صة الديناميات احمللية وفلسفة حمـاكم العنـف العـائلي يفوخبا
  .نيوزيلندا

  :أن) ١٩الفقرة (على الدولة الطرف 
ــى     - ١١ ــات مناســبة عل ــدرج عقوب ت

  .أعمال التمييز ضد املرأة
ــصاف     - ١٢ ــبل انتـ ــوافر سـ ــل تـ تكفـ

ــهك     ــاليت تنتـ ــساء الـ ــة للنـ فعالـ
  .حقوقهن

ــق بط     ــساعدة فيمــا يتعل ــسان امل ــة حقــوق اإلن ــدم جلن ــبتق ل
املعلومــات بــشأن مــسائل حقــوق اإلنــسان، وتقــوم بإســداء

ويتـيح أيـضا. املشورة وتسوية املنازعات ملن يواجهون متييزا    
الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء علـى مجيـع أشـكال
التمييز ضد املرأة، الذي وقَّعت وصدَّقت عليـه نيوزيلنـدا يف

جـراء للتحقيـق، للمـرأة يف نيوزيلنـدا إ      ٢٠٠٠سبتمرب  /أيلول
  .وإجراء للشكوى

  :أن) ١٩الفقرة (على الدولة الطرف 
تــــسن وتنفــــذ قــــوانني شــــاملة   - ١٣

تضمن املساواة املوضـوعية بـني      
املــــرأة والرجــــل يف كــــل مــــن 
ــاص،   ــام واخلـــ ــاعني العـــ القطـــ
وخباصــة فيمــا يتعلــق باملــساواة   
بينــــــهما يف األجــــــر وفــــــرص 

  .العمل

العمـل يف نيوزيلنـدايقدم اإلطار التـشريعي القـائم لعالقـات         
معــايري للعالقـــات يف مكـــان العمــل، وخباصـــة فيمـــا يتعلـــق

ويتــضمن هــذا اإلطــار. باملــساواة يف األجــر وفــرص العمــل 
ــام    ــانون عالقــات العمــل لع ــانون احلــد األدىن٢٠٠٠ق ، وق

،١٩٨٨، وقـانون قطـاع الدولـة لعـام          ١٩٨٣لألجور لعـام
لوالديــة، وقــانون اإلجــازة ا٢٠٠٣وقــانون العطــالت لعــام

ــام ــل لعـ ــام١٩٨٧والعمـ ــر لعـ ــساواة يف األجـ ــانون املـ ، وقـ
١٩٧٢.  

  :أن) ٢١الفقرة (على الدولة الطرف 
ــة     - ١٤ ــدابري خاصـ ــذ تـ ــد وتنفـ تعتمـ

 مـن املـادة     ١مؤقتة وفقا للفقرة    
ــية  ٤ ــة والتوصـــ  مـــــن االتفاقيـــ

تــدابري ( للجنــة ٢٥العامــة رقــم 
كجــــزء مــــن ) خاصــــة مؤقتــــة

االســتراتيجية الالزمــة للتعجيــل 
بتحقيــق املــساواة الفعليــة بـــني    

  .املرأة والرجل

ترى حكومة نيوزيلندا أنه من األكثر فعاليـة معاجلـة مـسائل
عدم املساواة من خالل الـسياسات ومتكـني املـرأة بتزويـدها

ــة     ــدابري القانوني ــوارد وبالت ــات وامل ــضرورة (باملعلوم ــد ال )عن
  .بدال من استعمال التدابري اخلاصة املؤقتة

ــرة يرجــى الرجــو ــادة  ١٨ع إىل الفق ــن امل ــر٤ م ــن التقري  م
األساسـي التفاقيــة القــضاء علــى مجيـع أشــكال التمييــز ضــد

  .املرأة لالطالع على مزيد من املعلومات
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  :أن) ٢١الفقرة (على الدولة الطرف 

ــن      - ١٥ ــدابري م ــتخدام ت ــر يف اس تنظ
قبيـــــل املعـــــايري، واألهـــــداف، 
وبــــرامج التوظيــــف والــــدعم، 

 فيمـــــا واحلـــــوافز، واحلـــــصص
  .يتعلق مبختلف مواد االتفاقية

ــستخدمه     - ١٦ ــذي ت ــزز النظــام ال تع
ــع   ــات يف مجيــــ ــع البيانــــ جلمــــ
اجملاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة       
من أجل تعزيز قاعـدة معارفهـا       
ــشأن احلالــة الفعليــة ملختلــف     ب
ــب    ــسائية وتعقـ ــات النـ اجملموعـ

  .االجتاهات على مر الزمن

 تقريــــر٢٠٠٨أصــــدرت وزارة شــــؤون املــــرأة يف عــــام    
مؤشــرات ( تتبـع تقـدم املـرأة يف نيوزيلنـدا    :مؤشـرات التغـيري

الـــذي يقـــدم معلومـــات عـــن الوضـــع االجتمـــاعي) التغـــيري
واالقتصادي احلايل للمـرأة لتتبـع تقـدم املـرأة وحتديـد أفـضل

  .مسار ينبغي توجيه اجلهود إليه لتلبية احتياجاهتا
ــر      ــن تقري ــة م ــة الثاني ــائج الطبع ــدعم نت ــيريمؤشــرات التوت غ

 اجملاالت اليت يهتم هبا برنامج عمـل وزارة شـؤون)٢٠٠٩(
املــرأة وهــي العنــف ضــد املــرأة واملــرأة يف املناصــب القياديــة

وتــسلط النتــائج الــضوء. والفجــوة يف األجــور بــني اجلنــسني
أيــضا علــى أنــه فــضال عــن التفاوتــات اجلنــسانية فــإن بعــض

ئة مقارنـةزالت حتصل على نتائج سي     اجملموعات النسائية ما
وعلـى ســبيل املثــال، حتـصل نــساء املــاوري. بـالبعض اآلخــر

على نتائج سيئة يف الكـثري مـن اجملـاالت الرئيـسية حـىت بعـد
ومـن املـرجح أن. االقتـصادي  - تعديل الوضـع االجتمـاعي    

  .٢٠١١يصدر تقرير ثالث يف أواخر عام 
ــسانيا ســنويا   ــا جن ــضا تقييم ــرأة أي وجتــري وزارة شــؤون امل

 وجلان قطاع الدولة، مما يقـدم معـدال ملـشاركة املـرأةجملالس
فـــضال عـــن بيانـــات مقـــسمة حـــسب اإلدارات واحلقائـــب

ويستخدم التقييم لوضـع املعـايري وتتبـع االجتاهـات. الوزارية
ويعمـم التقيـيم. فيما يتعلـق مبـشاركة املـرأة علـى مـر الـزمن            

ةتعـداد مـشارك   على الوزراء و املسؤولني املعينني وينشر يف        
  . الذي جتريه جلنة حقوق اإلنسان كل سنتنياملرأة

  :أن) ٢١الفقرة (على الدولة الطرف 
ــة     - ١٧ ــرات قابلــــ ــد، مبؤشــــ ترصــــ

للقيــاس، تــأثري التــدابري املتخــذة 
وجوانب التقـدم احملـرز صـوب       

  .حتقيق املساواة الفعلية للمرأة
تــــــستخدم هــــــذه البيانــــــات     - ١٨

واملؤشرات يف صـياغة القـوانني      
 والربامج من أجـل     والسياسات

  .تنفيذ االتفاقية على حنو فعال

التغـــيريانظـــر املعلومـــات أعـــاله عـــن إصـــدارات مؤشـــرات 
وفــضال.  الــذي جيــري كــل ســنتني وتعــداد مــشاركة املــرأة 

ــن ــة    عـ ــصدر احلكومـ ــك تـ ــاعي ذلـ ــر االجتمـ ــوالتقريـ ، وهـ
ــسلة ــد سلـ ــيت ترصـ ــصائية الـ ــرات اإلحـ ــن املؤشـ ــنوية مـ سـ

لــى نطــاق اجملتمــع، مبــا يفاجتاهــات النتــائج االجتماعيــة ع  
انظــــــر(عــــــن طريــــــق املؤشــــــرات اجلنــــــسانية      ذلــــــك

http://www.socialreport.msd.govt.nz/ .(وتـــــستخدم هـــــذه
 .املعلومات لتوفري االستنارة للسياسـات والربامج احلكومية
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  :أن) ٢٣الفقرة (على الدولة الطرف 

تنفــذ محلــة وطنيــة بــشأن أمهيــة    - ١٩
املــساواة بــني املــرأة والرجــل يف 
اجملتمع الـدميقراطي لتعزيـز فهـم       
ــوعية    ــساواة املوضـــ ــىن املـــ معـــ
ــضاء   ــضموهنا، والقـ ــرأة ومـ للمـ
علــى القوالــب النمطيــة الــسلبية 
املرتبطة باألدوار التقليدية لكـل     
ــرأة يف األســرة    ــن الرجــل وامل م
ــام،    ــه عــــ ــع بوجــــ ويف اجملتمــــ

) أ (٥و ) و (٢لمــادتني ل وفقــا
  .من االتفاقية

تدعم هيئة املعايري اإلذاعية، وهي كيان مستقل من كيانـات
التاج، اإلنصاف واحلرية يف البث اإلذاعي مـن خـالل البـت
يف الــشكاوى علــى حنــو حمايــد، والبحــث الفعــال وإصــالح

ــات األمــور   ومــن الوظــائف. أصــحاب املــصلحة علــى جمري
دم تــصوير أشــخاص يف الــربامجاألساســية للهيئــة ضــمان عــ

اليت جترى بثها بطريقة حترض على االستهانة بقطاعات مـن
اجملتمع أو التمييـز ضـدها علـى أسـاس اجلـنس أو العنـصر أو
الــــسن أو اإلعاقــــة أو الوضــــع املهــــين أو كنتيجــــة للتعــــبري

  .املشروع عن معتقدات دينية أو ثقافية أو سياسية

  :أن) ٢٣الفقرة (على الدولة الطرف 
ــى     - ٢٠ ــشجع وســائط اإلعــالم عل ت

ــة   ــرويج لــــصور غــــري منطيــ التــ
ــن     ــساء، مبـ ــة للنـ ــور إجيابيـ وصـ
فــيهن نــساء األقليــات، وتعزيــز  
ــسني    ــني اجلنـ ــساواة بـ ــة املـ قيمـ
للمجتمــع ككــل، مبــا يف ذلــك  
ــن    ــد مـ ــاذ مزيـ ــالل اختـ ــن خـ مـ
ــاملني يف    ــة العــ ــدابري لتوعيــ التــ
ــائر    ــون وسـ ــصحافة والتلفزيـ الـ
 وســائط اإلعــالم بــشأن قــضايا 

  .املساواة بني اجلنسني
ــادم    - ٢١ ــا القــــ ــدم يف تقريرهــــ تقــــ

معلومات عـن التـدابري املتخـذة       
  .وما خلفته من أثر

  .انظر املعلومات السابقة عن هيئة املعايري اإلذاعية
هــذا األمــر لــيس علــى’ قــدَّم فريــق محلــة   ٢٠٠٩يف عــام

ــا ــرام م ــست‘ ي ــدا يف كراي ــدريبا ملدرســة البــث يف نيوزيلن ت
وتواصــل. ئمني بالبــث والــشبكات يف بلنــهاميتــشريش وللقــا

ــدمي ــة تق ــة للحمل ــدعوة يف وســائط اإلعــالم التابع أعمــال ال
ــة املتـــسمة ــدثني احمللـــيني وتـــشجيع التغطيـ التـــدريب للمتحـ
باملــسؤولية لوســائط اإلعــالم، فعلــى ســبيل املثــال، شــنت
ــة ملكافحــة ــاوكي محل ــيج ه ــة يف خل ــالث صــحف جمتمعي ث

  . كل أسبوعالعنف العائلي تنشر قصصا
ضطلعت وسـائط اإلعـالم بـبعض مـسؤولية تقـدمي املـوارداو

ــوع، ــون عــن قــضايا التن ــذين يكتب ــدريب للــصحفيني ال والت
ــل ــادئ تعم ــضا مب ــدا أي ــصحافة يف نيوزيلن ــس ال ــدى جمل ول

وهنـاك إجـراء لتقـدمي. وسائط اإلعالم املطبوعة مـن خالهلـا      
  .الشكاوى من خالل جملس الصحافة

  :أن) ٢٥الفقرة (على الدولة الطرف 
تعمل بشكل متسق على تنفيـذ        - ٢٢

وإنفـــاذ برنـــامج العمـــل بـــشأن 
العنــف داخــل األســر، وتنقــيح   
ــام   ــائلي لعـ ــا للعنـــف العـ   قانوهنـ

  

تواصل فرقة العمل لإلجراءات املتعلقة بالعنف داخل األسـر
 مــن التقريــر١٦عملــها حــسب املــشار إليــه يف إطــار املــادة  

الرئيــسي التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد
وجيري إبالغ الوكاالت األعضاء على أسـاس دوري. املرأة

  .بالتقدم احملرز يف برامج عملها
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 مــن أجــل محايــة مجيــع  ١٩٩٥

ضحايا العنف من النـساء، مبـن       
فـــيهن نـــساء املـــاوري واحملـــيط 
ــيويات   ــادئ واآلســــــــــ اهلــــــــــ
والنازحــــــــات واملهــــــــاجرات 

  .اتوالالجئات واملعوق

وزيلنـــدا بالتقليـــل مـــن حـــدوث العنـــفوتلتـــزم حكومـــة ني
ــه   ــر املترتــب علي ــائلي ومــن األث ــانون احلــايل. الع ــق الق ويطب

 علـى مجيـع النـساء مـن ضـحايا١٩٩٥للعنف العائلي لعـام
العنف، مبن فيهن نساء املاوري واحمليط اهلادئ واآلسـيويات

وبالتــايل،. والنازحــات واملهــاجرات والالجئــات واملعوقــات
  .اث تغيري يف هذا القانونيوجد داع إلحد ال

والغرض من هـذا القـانون تقليـل ومنـع العنـف يف العالقـات  
ــف ــع أشــكال العن ــأن مجي ــراف ب ــق االعت ــن طري ــة ع العائلي
العائلي غـري مقبولـة، وكفالـة حـصول مجيـع ضـحايا العنـف

  .العائلي على محاية قانونية فعالة
ــاول حماكمــة مــرتكيب      وقــد أجريــت تغــريات يف القــانون تتن

دة احلمايـة املقدمـة جلميـعوزيـا ) انظـر أدنـاه   (العنف العائلي
  ).٤٥يرد يف االستجابة للتوصية  (ضحاياه

  :أن) ٢٥الفقرة (على الدولة الطرف 
ــع      - ٢٣ ــرتكيب مجي ــة م ــل حماكم تكف

أشــــكال العنــــف ضــــد املــــرأة  
بــشكل فعــال ومعاقبتــهم عقابــا 
كافيا متشيا مع التوصـية العامـة       

  . للجنة١٩رقم 

ــدابري لتحـــسنيقـــدمت ــة مـــن التـ ــدا طائفـ ــة نيوزيلنـ حكومـ
وهتـدف هـذه التـدابري. السالمة العامة وتقليل جرائم العنـف   

إىل التخفيف من أثر اجلرائم على مجيع الضحايا، مبـن فـيهم
والتـدابري الـيت يـرجح أن تعـود بـالنفع بـصفة خاصـة. النساء

  :على النساء من ضحايا العنف العائلي أو اجلنسي تشمل
ــة يف عـــامإ  •   ــى أحكـــام الكفالـ ــال تغـــيريات علـ دخـ

، ممـــا يزيـــد مـــن صـــعوبة حـــصول املتـــهمني٢٠٠٨
  جبرائم خطرية على اإلفراج بكفالة

إنشاء خدمة جديدة للدعم باحملاكم لضحايا العنـف  •    
وقـد شـكل. ٢٠١٠يوليـه  / متـوز ١اجلنسي تبـدأ يف     

ــضحايا ــام ال ــا أم ــق إزاء إجــراءات احملــاكم عائق القل
ــرائم العنـــفاملـــشاركني  ــة جبـ يف احملاكمـــات املتعلقـ

  .اجلنسي
ــام       ــذي أدخــل يف ع ــديل ال ــل التع ــانون٢٠٠٩ويزي ــى ق  عل

 احلواجز أمام احملاكمات املتعلقـة١٩٩٥العنف العائلي لعام
  .مبخالفات أوامر احلماية

  :أن) ٢٥الفقرة (على الدولة الطرف 
تعزز تدريب الـسلطة القـضائية        - ٢٤

 واملـــــــــسؤولني احلكـــــــــوميني 

ــف ــشأن العن ــدريبا ب ــدل بوضــع وتنظــيم ت قامــت وزارة الع
ــوظفي حمكمــة األســرة   ــائلي مل ــذا. الع ــرر إتاحــة ه ومــن املق

التــــدريب كوحــــدات منوذجيــــة جلميــــع مــــوظفي حمكمــــة
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ومــــــسؤويل إنفــــــاذ القــــــانون 
ومقـــدمي اخلـــدمات الـــصحية   
لضمان متكنهم مـن االسـتجابة      
بـــصورة كافيـــة للعنـــف ضـــد    

  .املرأة

دريب على زيـادة فهـم ديناميـات العنـفويركز الت  األسرة،
  .العائلي

ويف أعقـــاب ذلـــك أجـــرت الـــوزارة تـــدريبا بـــشأن العنـــف
ويتنـاول التـدريب. العائلي يف حماكم العنف العـائلي الثمـان       

ــائلي ــف الع ــسفة حمــاكم العن ــائلي وفل ــف الع ــات العن دينامي
ــضل ــوزارة وأفـ ــة للـ ــشغيلية الوطنيـ ــة التـ ــادئ التوجيهيـ واملبـ

وقُـدِّم التـدريب إىل. عمل مع اجملتمعات احملليـة    املمارسات لل
مجيـع املـوظفني العـاملني يف حمــاكم العنـف العـائلي، ودعــت
الــوزارة أيــضا أفــراد الــسلطة القــضائية والــشرطة وأصــحاب

وتعيـــد وزارة. املـــصلحة الرئيـــسيني اآلخـــرين إىل احلـــضور 
ــل ــات العم ــستخدمة يف حلق ــادة امل ــا تطــوير امل ــدل حالي الع

ــ ــائلي إىلالتدريبي ــسري حمــاكم العنــف الع ــا مي ــيت يقوده ة ال
  .وحدة تدريبية على اإلنترنت

  :أن) ٢٥الفقرة (على الدولة الطرف 
تكفل مجـع بيانـات كافيـة عـن           - ٢٥

مجيــــع أشــــكال العنــــف ضــــد 
املـــرأة، وحتـــث اللجنـــة الدولـــة  
الطرف على إجراء حبـوث عـن       
ــباب   ــشار وأســـــ مـــــــدى انتـــــ
وعواقــب العنــف ضــد النــساء    

هتن لكــي تــستخدم   جبميــع فئــا 
كأســـــاس للتـــــدخل الـــــشامل  

ــستهدف ــشجع  . واملــ ــا تــ كمــ
الدولــة الطــرف بوجــه خــاص    
علـــى دراســـة أســـباب تنـــاقص 
ــة والنظــر    ــر احلماي إصــدار أوام
يف وضع تـدابري إضـافية حلمايـة        
املرأة، من قبيـل متكـني الـشرطة       

. مـــن إصـــدار أوامـــر احلمايـــة   
وتطلــــب اللجنــــة إىل الدولــــة   
الطـــرف أن تـــدرج معلومـــات  

نتـــائج تلـــك التـــدابري يف   عـــن 
  .تقريرها الدوري املقبل

تقوم الشرطة يف نيوزيلندا بصيانة ونشر جمموعـة كاملـة مـن
البيانات املتعلقة باجلرائم، مبـا فيهـا بيانـات عـن العنـف ضـد

ــدا للمــرة األوىل، كجــزء مــن. املــرأة وتنــشر شــرطة نيوزيلن
تطويرهــا املــستمر للمعلومــات، حتلــيال للقتــل العمــد حــسب

.٢٠١٠مــارس /ط اجلرميــة ونــوع اجلــنس والــسن يف آذارمنــ
ــة والـــــسالمة يف ــة االستقـــــصائية للجرميـــ وتقـــــدم الدراســـ
نيوزيلنــدا، الــيت أجرهتــا وأصــدرهتا وزارة العــدل، معلومــات
بــشأن مــستويات اجلــرائم غــري املبلــغ عنــها، مبــا فيهــا العنــف

وأجريــت الدراســـات االستقــصائية ســـابقا يف. ضــد املـــرأة
وأجريــــت دراســــة استقــــصائية. ٢٠٠٦ و ٢٠٠١عــــامي

وستنـشر النتـائج. ٢٠٠٩أخرى للجرمية والـسالمة يف عـام        
 أصـدرت٢٠٠٩ويف عام   . ٢٠١٠نوفمرب  /يف تشرين الثاين

ــائلي ــف العـ ــصاءات العنـ ــة بإحـ ــة كاملـ ــر قائمـ ــة األسـ جلنـ
باستخدام معلومات من كل من الوكاالت احلكوميـة وغـري

خدامها كوثيقة مرجعيـةواملنشورات متاحة الست  . احلكومية
  :داخل قطاع العنف العائلي والقطاعات احلكومية
http://www.nzfamilies.org.nz/research/family-

violence/family-violence-statistics-report.  
بتكليــف مــن وزارة شــؤون( صــدر حبــث ٢٠٠٧ويف عــام

  .عن خربة املرأة فيما يتعلق بأوامر احلماية) املرأة

http://www.nzfamilies.org.nz/research/family-violence/family-violence-statistics-report�
http://www.nzfamilies.org.nz/research/family-violence/family-violence-statistics-report�
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انظـــر املعلومـــات املتعلقـــة بـــأوامر الـــسالمة الـــيت تـــصدرها  

  ).٤٥يف إطار التوصية (الشرطة
انظر املعلومات املتعلقة مبسألة إصدار احملـاكم اجلنائيـة ألوامـر  

  ).٤٥ يف إطار التوصية( العنف العائلي احلماية يف قضايا
 أصــدرت وزارة شــؤون املــرأة تقــارير عــن٢٠٠٩ويف عــام  

حبث السنتني الـذي اضـطلعت بـه بـشأن التـدخالت الفعالـة
.النـاجني مـن العنـف اجلنـسي       /من أجل البالغني مـن ضـحايا      

ــد ســبل ــساعد يف حتدي ــة ت ــن قاعــدة أدل ــفر البحــث ع وأس
ــالغني مــن ضــ   النــاجني مــن العنــف/حايالتحــسني ســالمة الب

اجلنسي ورفاههم على املدى األطول، كما قدم قاعدة أدلـة
  .لالستجابات املتعلقة بالسياسات والعمليات

  :أن) ٢٧الفقرة (على الدولة الطرف 
تتخذ تدابري توعية استباقية مـن        - ٢٦

أجل محاية الضحايا من النـساء      
ــاجرين،    ــات املهـ ــل جمتمعـ داخـ

ــات   ــع املنظمـ ــاون مـ ــري وتتعـ غـ
احلكوميــة الــيت تقــدم اخلــدمات 

  .هلؤالء النساء

تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى حنــو اســتباقي داخــل
اجملتمعـــات العرقيـــة لتحديـــد طـــرق لقيـــام تلـــك اجملتمعـــات
ــها     ــائلي داخل ــشأن العنــف الع ــة واختــاذ إجــراءات ب .بالتوعي
وتتــضمن األمثلــة علــى ذلــك حلقــات دراســية عــن احلقــوق

ــة، وحتديــد األمــاكن املالئمــةواملــسؤوليات و األطــر القانوني
ــوارد    ــساعدة؛ وترمجــة م ــيم’لطلــب امل ــع‘التعم ، والعمــل م

الــربامج اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ووســائط اإلعــالم املطبوعــة
وتعمل طائفة عريضة من الشركاء املتعـاونني. املناسبة عرقيا

مع هذه اجملتمعـات، مبـا يف ذلـك املنظمـات احلكوميـة وغـري
 قامــت وزارة٢٠٠٩ويف عــام . وميــة املركزيــة واحملليــةاحلك

شؤون املرأة ومكتب الـشؤون العرقيـة بالتـشاور مـع النـساء
ذوات األصــل العرقــي للتوعيــة بــشأن عنــف العــشري احلمــيم
.وحتديــد الفجــوات يف املعلومــات عــن اجملتمعــات العرقيــة     
وجرى وضع مصدر يضع اخلطوط العامة لتشريع نيوزيلنـدا

نف العـائلي واحلقـوق يف العالقـات واألمـاكن الـيتبشأن الع
.ميكــن أن يلجــأ إليهــا الــضحايا وأســرهم لطلــب املــساعدة   

ــام باملزيــد مــن العمــل يف هــذا اجملــال    ــدعم. وجــاري القي وت
وزارة التنميــــة اجملتمعيــــة ووزارة العمــــل اجمللــــس اجملتمعــــي

، وهي منظمة غري حكومية تقدم خـدمات)شاكيت(شاكيت
. األصل العرقي الاليت يواجهن العنف العـائلي       للنساء ذوات

ــاكن يف أحنــاء ــضعة أم ــآوى خمصــصة يف ب ــوفر شــاكيت م وت
ــسائل ــهاء مـــن املـ ــال حلـــني االنتـ ــدا للنـــساء واألطفـ نيوزيلنـ
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ــة ومــسائل اهلجــرة اخلاصــة هبــم   ــشمل األصــول. القانوني وت

ــط ــيا والـــشرق األوسـ ــول مـــن آسـ ــيالت أصـ ــة للعمـ العرقيـ
 علــى املزيــد مــن املعلومــات عــنوميكــن االطــالع. وأفريقيــا

  ./http://www.shakti.org.nzشاكيت على املوقع
ولدى نيوزيلندا سياسة إلقامة ضحايا العنـف العـائلي الـذين  

.يعاشــرون مـــواطنني نيوزيلنــديني أو مقـــيمني يف نيوزيلنـــدا  
وأطفــاهلم(لي ومتكــن هــذه الــسياسة ضــحايا العنــف العــائ     

ــالني ــدا ) املعـ ــاء يف نيوزيلنـ وحيـــق أيـــضا لـــضحايا. مـــن البقـ
العائلي املوجودين يف نيوزيلندا بصفة مؤقتة احلـصول العنف

ــهر      ــتة أشـ ــدة سـ ــاص ملـ ــل خـ ــصريح عمـ ــى تـ ــن. علـ وميكـ
على املزيد من املعلومات عـن هـذه الـسياسة وعـن االطالع

ــشبكي ــع الـــــــــــ ــة يف املوقـــــــــــ ــات األهليـــــــــــ متطلبـــــــــــ
http://www.immigration.govt.nz/opsmanual/17655.htm.  

وبـــصورة أعـــم، تنفـــذ وزارة العمـــل اســـتراتيجية نيوزيلنـــدا  
ــون ــد وويلنغتـ ــتني ألوكالنـ ــتراتيجيتني إقليميـ ــوطني واسـ للتـ

بــــصفتهما املنطقــــتني الرئيــــسيتني لتــــوطني املهــــاجرين يف (
وتركز األنشطة على تـدخالت تعاونيـة وشـاملة). نيوزيلندا

من أجل بناء جمتمعات حملية متماسكة اجتماعيا، فضال عـن
وفـرص الـدعم. أنشطة اقتصادية وأنشطة لألعمال التجاريـة    

هــذه متاحــة للجميــع، مبــن فــيهم النــساء ليــصبحوا منــتجني
  .ومؤهلني للعمل يف جمتمع نيوزيلندا

  :أن) ٢٩الفقرة  (على الدولة الطرف
تقــــــدم، يف تقريرهــــــا املقبــــــل   - ٢٧

معلومات وبيانـات شـاملة عـن       
االجتــــار بالنــــساء والفتيــــات،   
ــات،   وعــدد احملاكمــات واإلدان
والتدابري املتخذة ملكافحة تلـك     
األنشطة، مبا يف ذلك مـا يتعلـق    
بالنــساء والفتيــات املهــاجرات، 

  .وأثر تلك التدابري

ــات أو إدانــــ   ــاك حماكمــ ــن هنــ ــارمل تكــ ــرائم االجتــ ات جلــ
ومع ذلك فأية ادعـاءات مـن هـذا. باألشخاص يف نيوزيلندا

  .النوع تؤخذ جبدية وحتقق فيها السلطات املختصة
خطــة أصــدرت حكومــة نيوزيلنــدا  ٢٠٠٩يوليــه /ويف متــوز

ومتثـل هـذه). خطـة العمـل    (العمل ملنع االجتـار باألشـخاص     
ع هتديـداخلطة استجابة استباقية ملساعدة السلطات علـى منـ        

ــها    ــشافها ومكافحتــ ــخاص واكتــ ــار باألشــ ــرائم االجتــ .جــ
ــة ــات الدولي ــاء بااللتزام ــا للوف ــة جزئي ــذه اخلط ووضــعت ه
لنيوزيلنــدا حيــث أن نيوزيلنــدا صــدقت علــى اتفاقيــة األمــم
املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــرب الوطنيــة وبروتوكــول
ــساء ــة االجتــار باألشــخاص، وخباصــة الن ــع وقمــع ومعاقب من

  .األطفال املرتبط هباو

http://www.shakti.org.nz/�
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وتشترك وزارة شؤون املرأة يف الفريـق العامـل املـشترك بـني  

الوكاالت املعـين باالجتـار باألشـخاص بغيـة كفالـة اسـتجابة
  .خطة العمل لالحتياجات املميزة للضحايا من اإلناث

ونفذت أيضا سياسة للهجرة لـضحايا االجتـار باألشـخاص؛  
احلـصول علـى طائفـة أوسـعوتسمح هذه السياسة بإمكانية     

نطاقــا مــن اخلــدمات، مثــل اخلــدمات االجتماعيــة والرعايــة
الصحية املمولة حكوميـا؛ وجـرت توعيـة اجلمهـور باالجتـار

  .بوسائل منها إقامة موقع شبكي وتوزيع النشرات
ــل   ــة العمـ ــة خلطـ ــة كاملـ ــة عامـ ــى حملـ ــالع علـ ــن االطـ وميكـ

لـــشبكيذلـــك تفاصـــيل بنـــود األنـــشطة يف املوقـــع ا  يف مبـــا
http://www.dol.govt.nz/publications/research/people-

trafficking/index.asp.  
  :أن) ٢٩الفقرة (على الدولة الطرف 

ــانون     - ٢٨ ــامال لقـ ــا شـ ــدم تقييمـ تقـ
 لعـــام اإلصـــالح املعـــين بالبغـــاء

، مبـــا يف ذلـــك بيانـــات ٢٠٠٣
ــدابري   إحــصائية واخلطــوات والت

  .املتخذة يف ضوء تلك النتائج

تقرير جلنة استعراض قـانون البغـاء بـشأن عمليـة قـانون            قُدم
ــام    ــاء لع ــر (٢٠٠٣اإلصــالح املعــين بالبغ ــس) التقري إىل جمل

ــواب يف ــار٢٣الن ــايو / أي ــديرا. ٢٠٠٨م ــر تق ــدم التقري ويق
ــارات حقــوقلعــدد املــشتغلني ــدا، واعتب ــاجلنس يف نيوزيلن ب

اإلنــسان، واعتبــارات الــصحة والــسالمة والرفــاه، وأســباب
الــدخول يف هــذه الــصناعة واخلــروج منــها، وتقييمــا لنظــام
إصدار شهادات ملشّغلي بيوت الدعارة، وحتلـيال السـتخدام
القــصر يف البغــاء يف نيوزيلنــدا، وتقييمــا ألثــر القــانون علــى

ــاجل ــتجابات الـــسلطاتاملـــشتغلني بـ نس يف الـــشوارع، واسـ
اإلقليميــــة للقــــانون، وتقييمــــا لظــــروف عمــــل املــــشتغلني
ــشائعة بــشأن ــة ال ــيال ضــد االعتقــادات اخلاطئ ــاجلنس، ودل ب
البغــاء، وحتلــيال للزبــائن، وتقييمــا ألوضــاع االجتــار بالنــسبة

  .لشعب نيوزيلندا
ــتعراض حــدوث حتــسن كــبري يف   ــني االس ــام، ب ــشكل ع وب

ومـن املـرجح أن. مل بالنسبة للمشتغلني باجلنس   ظروف الع
يقوم املشتغلون بـاجلنس اآلن بـإبالغ الـشرطة عـن حـوادث
ــات ــة املنازعـ ــهم حمكمـ ــدد منـ ــتخدم عـ ــا اسـ ــف، كمـ العنـ

  .الستعادة أموال مستحقة على مشّغلي بيوت الدعارة
وأصـــدرت جلنــــة اســــتعراض قـــانون البغــــاء سلــــسلة مــــن  

أجـــــل اإلداراتالتوصـــــيات بنـــــاء علـــــى األحبـــــاث مـــــن 
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ــة ــة احملليـــة احلكوميـ ــة واحلكومـ ــات غـــري احلكوميـ واملنظمـ

  .وصناعة اجلنس
  :أن) ٣١الفقرة (على الدولة الطرف 

ــضع      - ٢٩ ــة وت ــدابري ملموس تتخــذ ت
أهــدافا وجــداول زمنيــة لزيــادة  
ــنع   عـــدد النـــساء يف مواقـــع صـ
القرار على الصعيد احمللـي، ويف    
ــزاب    ــة، واألحــ ــة املدنيــ اخلدمــ

اجملـــالس الـــصحية الـــسياسية، و
للمقاطعــــــــــات، واجملــــــــــالس 
  .التشريعية، والسلطة القضائية

تنفذ تـدابري لزيـادة شـغل نـساء           - ٣٠
املاوري واحمليط اهلـادئ ونـساء      
األقليات مناصـب صـنع القـرار       
ــة    ــى كافــــــ ــسياسي علــــــ الــــــ
املستويات، مبا يف ذلك التـدابري   
ــا للتوصــية     ــة وفق اخلاصــة املؤقت

  . للجنة٢٥العامة رقم 

زيـز شـغل املـرأة للمناصـب القياديـة حاليـا إحـدىيشكل تع
ــرأة      ــن أجــل امل ــة م ــصوى للحكوم ــات الق ودعــت. األولوي

وزيــرة شــؤون املــرأة إىل زيــادة كــبرية يف عــدد النــساء يف
ــد زودت. جمــالس القطــاع احلكــومي والقطــاع اخلــاص    وق

الوزيرة زمالئهـا يف جملـس الـوزراء مبقـاييس وبيانـات رصـد
  . تتعلق مبجالس القطاع احلكوميلتشجيع اختاذ إجراءات

ولزيادة مشاركة النساء يف جمالس القطاع اخلـاص، وخباصـة
ــة يف١٠٠يف جمــالس  أكــرب شــركة يف ســوق األســهم املالي

ــادة ــز املــسألة مباشــرة مــع ق ــوزيرة بتعزي ــدا، تقــوم ال نيوزيلن
  .األعمال التجارية واملنظمات

رة نـشطةوتقدم دائرة الترشيحات بوزارة شؤون املرأة بصو      
املرشـــحات لــــشغل وظــــائف يف جمـــالس وجلــــان القطــــاع
احلكـــومي، مـــع التركيـــز علـــى جمـــالس القطـــاع احلكـــومي
.والقطاعــات اهلامــة الــيت يكــون متثيــل املــرأة فيهــا ناقــصا       
ــا ــا فيه ــاون مــع اإلدارات األخــرى، مب ــدائرة بالتع وتعمــل ال

، ووزارة)٩٥()يت بـــوين كـــوكريي  (وزارة تنميـــة املـــاوري
احملـيط اهلـادئ لتعزيـز أمهيـة مـشاركة املــرأة يفشـؤون جـزر

اجملالس التشريعية وحتديد النـساء ذوات املهـارات واخلـربات
  .املطلوبة

وإدخــال نظــام التــصويت النــسيب املخــتلط لألعــضاء يف عــام  
 أسفر عـن قـدر أكـرب مـن التنـوع يف تـشكيل برملـان١٩٩٣

ويوجـــد اآلن نـــسب أكـــرب مـــن نـــساء ورجـــال. نيوزيلنـــدا
اوري واحملـيط اهلـادئ والنـساء والرجـال مـن أصـل عرقـيامل

انظر الفقـرة(بني أعضاء الربملان والوزراء وزعماء األحزاب       
وترصد جلنة اخلـدمات احلكوميـة).  من التقرير الرئيسي ٢٩

ــستويات ــع امل ــى مجي ــة عل ــة العام ــساء يف اخلدم ــشاركة الن م
  ). من التقرير الرئيسي٣٢ و ٣١انظر الفقرتني (

_________________ 
  .وزارة تنمية املاوري:  يت بوين كوكريي  )٩٥(  
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  :أن) ٣٣الفقرة (الدولة الطرف على 
ــل       - ٣١ ــن التموي ــي م ــا يكف ــدم م تق

ــدابري   ــذ التـــ ــدارس وتتخـــ للمـــ
ــز   ــة التمييـ ــدم ممارسـ ــة عـ لكفالـ
ــر ذوات   ــال األســـ ــد أطفـــ ضـــ
ــر   ــنخفض واألســـ الـــــدخل املـــ
ــوفري    ــق بتــ ــا يتعلــ ــة فيمــ الريفيــ

  .التعليم

تقـــدم حكومـــة نيوزيلنـــدا التمويـــل جملـــالس األمنـــاء جبميـــع
ملتكاملة مع الدولـة لتغطيـة نفقاهتـامدارس الدولة واملدارس ا   

 يف املائة من التمويل التـشغيلي١٣وقُدرت نسبة   . التشغيلية
- الــسنوي الــذي جــرى توزيعــه وفقــا للوضــع االجتمــاعي  

ــة ــات احملليـ ــرب للمجتمعـ ــل أكـ ــدمي متويـ ــع تقـ ــصادي مـ االقتـ
ويـــوفر هـــذا التمويـــل مـــوارد خمصـــصة. املنخفـــضة الـــدخل

لعقبـات املتعلقـة بـالتعلم الـيتملساعدة املـدارس علـى ختطـي ا       
ــة     ــة املتدنيــ ــات احملليــ ــن اجملتمعــ ــالب مــ ــا الطــ ــرض هلــ يتعــ

  . اقتصاديا- اجتماعيا
وتتلقــى املــدارس يف املنــاطق املعزولــة دعمــا تــشغيليا إضــافيا  

لتغطية التكاليف اإلضافية للحصول على الـسلع واخلـدمات
  .نظرا لبعدها عن املراكز السكانية الكربى

  :أن) ٣٣الفقرة ( الطرف على الدولة
تبــذل جهــودا لتوضــيح الطــابع    - ٣٢

الطوعي للتربعـات الـيت تطلبـها       
املــدارس والتعريــف هبــا ورصــد 
ــشأن    ــدارس بـــ ــات املـــ ممارســـ

  .حتصيل الرسوم من الوالدين

ــا ــات يف تعميمهـــ ــام معلومـــ ــيم بانتظـــ ــشر وزارة التعلـــ تنـــ
مــدفوعات والــدي الطــالب يف مــدارس الدولــة واملــدارس

 وحتـصل مجيـع املـدارس علـى نـسخ مـنمع الدولـة  املتكاملة
وحتقـق. هذه الوثيقة كما تقدم نسخ للوالـدين عنـد الطلـب          

الوزارة يف أية شكاوى بشأن املمارسات غـري املالئمـة فيمـا
  .يتعلق بتحصيل املدارس للرسوم من الوالدين

  :أن) ٣٣الفقرة (على الدولة الطرف 
تقـــوم بالتوعيـــة بأمهيـــة التعلـــيم   - ٣٣

ــيا مــــن    بو ــفه حقــــا أساســ صــ
ــوق اإلنـــــسان وأساســـــا    حقـــ

  .لتمكني املرأة

يلــزم القــانون يف نيوزيلنــدا األطفــال مــن ســت ســنوات إىل
وحيـق جلميـع.  سنة بااللتحاق باملدارس والذهاب إليهـا      ١٦

األطفـــال االلتحـــاق مبـــدارس الدولـــة والـــذهاب إليهـــا بـــني
  . سنة١٩ و ٥

  :أن) ٣٥الفقرة (على الدولة الطرف 
كثــــف اجلهــــود مــــن أجــــل    ت  - ٣٤

ــين     ــصل املهـ ــى الفـ ــضاء علـ القـ
األفقــي والرأســي علــى الــسواء  
وتـــضييق فجـــوة األجـــور بـــني  

  .املرأة والرجل وسدها

ســد الفجــوة يف األجــور بــني الرجــل واملــرأة أولويــة قــصوى
ومعاجلــة الفــصل املهــين. لــوزارة شــؤون املــرأة واحلكومــة   

از هـذهإحدى املسارات الرئيسية للعمـل الـيت تـسهم يف إجنـ           
للمزيد من املعلومات عن برنامج العمل هذا انظـر. األولوية
ــرة ــسي ٢١الفقـ ــر الرئيـ ــن التقريـ ــدة.  مـ ــرت وحـ ــد أجـ وقـ

 إىل عــام٢٠٠٥اإلنــصاف يف األجــر والتوظيــف، مــن عــام  
، استعراضــات لإلنــصاف يف األجــر والتوظيــف يف٢٠٠٩

ــام ــوفري. القطــاع الع وكجــزء مــن عمــل الوحــدة، جــرى ت
 لإلنصاف يف األجر والتوظيف بدون تكلفـةجمموعة أدوات



CEDAW/C/NZL/7  
 

11-20324 73 
 

  االستجابة  التوصية
ــيم ــدا ملــساعدهتم علــى تقي ألصــحاب العمــل داخــل نيوزيلن
ــل أمـــاكن ــف داخـ ــر والتوظيـ ــصاف يف األجـ ــسائل اإلنـ مـ

  .عملهم
ــى   ــة عل ــة العام ــذيني باخلدم ــشجيع الرؤســاء التنفي وجيــري ت

مواصــلة التــصدي ملــسائل الفجــوة يف األجــور بــني اجلنــسني
  .ظماهتمحيثما وجدت داخل من

  :أن) ٣٥الفقرة (على الدولة الطرف 
ترصـــد أثـــر التـــدابري املتخـــذة      - ٣٥

ــرزة يف كـــل مـــن   ــائج احملـ والنتـ
ــاص،   ــام واخلـــ ــاعني العـــ القطـــ
واإلبالغ عن ذلـك يف تقريرهـا       

  .الدوري املقبل

ترصد وزارة شؤون املرأة مستوى مشاركة النـساء يف جلـان
نــسانوترصــد جلنــة حقــوق اإل. وجمــالس القطــاع احلكــومي

مــستوى مــشاركة النــساء يف جمــالس إدارة شــركات ســوق
ويوجـد املزيـد مـن التفاصـيل يف. األسهم املالية يف نيوزيلندا   

  . من التقرير الرئيسي٣٨ و ٣٤الفقرتني

  :أن) ٣٥الفقرة (على الدولة الطرف 
تتخـــذ كـــل التـــدابري املالئمـــة،    - ٣٦

ومن بينها تـدابري خاصـة مؤقتـة       
اواة، مـــن وتعزيـــز آليـــات املـــس

ــان    ــة احلرم ــصدي حلال أجــل الت
اليت تعاين منها النساء يف سوق      
العمل، مبا يف ذلك حالـة نـساء        
ــادئ   ــيط اهلــــ ــاوري واحملــــ املــــ

  .واألقليات

تتــصدى حكومــة نيوزيلنــدا حلالــة احلرمــان الــيت تعــاين منــها
ــساء يف ســوق العمــل مــن خــالل سياســة شــاملة وإطــار الن

 مكــان العمــلمؤســسي مــن أجــل التوظيــف والعالقــات يف  
ــة، ــة الطبيعيـ ــا، والعدالـ ــسن النوايـ ــار حـ ــاس إظهـ ــى أسـ علـ
وحقــوق اإلنــسان، وممارســات ومطالــب صــاحب العمــل

  .الصاحل، والتشريع ذي الصلة
  :ويتضمن ذلك

، وقـانون احلـد١٩٧٢قانون األجـر املتـساوي لعـام          •  
 وقــانون قطــاع الدولــة١٩٨٣األدىن لألجــر لعــام  

١٩٩٣سان لعـام     وقـانون حقـوق اإلنـ      ١٩٨٨لعام  
ــام    وقــــانون٢٠٠٠وقــــانون عالقــــات العمــــل لعــ

  .٢٠٠٤كيانات التاج لعام 
تناول مسائل املساواة بوصـفها جـزءا مـن متطلبـات  •    

  .‘صاحب العمل الصاحل’
كفالـــــة املرونـــــة واإلنـــــصاف ألصـــــحاب العمـــــل  •    

  .والعاملني
كفالة حصول مجيـع العـاملني علـى حنـو فعـال علـى  •    

  .اية األساسيني يف مكان العملاحلقوق واحلم
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أعمال اللجنة املستقلة حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك  •    

عملها املعين بالتمييز املباشر وغـري املباشـر، وأحكـام
لسماع الشكاوى واإلجراءات القضائية مـن خـالل

  .اللجنة وغري ذلك
أعمــال وزارة شـــؤون املـــرأة، مبــا يف ذلـــك دورهـــا  •    

  .لرصد ووضع السياساتكوكالة يف جمايل ا
ــق  •     ــا يتعلـ ــوطين فيمـ ــشاري الـ ــال اجمللـــس االستـ أعمـ

بتوظيف املـرأة والـصندوق االسـتئماين للمـساواة يف
  .فرص العمل

ــام،  •     ــة يف القطــاع الع ــة خــدمات الدول ــادرات جلن مب
  .مثل سياستها للمساواة والتنوع

ــرة     ــاوري للفتـــ ــتراتيجية للمـــ وضـــــعت وزارة العمـــــل اســـ
ــهج ٢٠١٣-٢٠٠٨ ــسية للنـــــ ــوط الرئيـــــ ــضع اخلطـــــ تـــــ

االستراتيجي لوزارة العمل صوب حتقيق التنميـة االقتـصادية
 سـنوات مـن٥للماوري، وخباصة تنمية سوق العمل لفتـرة        

ــوز١ ــه / متــ ــران٣٠ إىل ٢٠٠٨يوليــ ــه / حزيــ .٢٠١٣يونيــ
ــتراتيجية للمحـــيط اهلـــادئ وتـــضع وزارة العمـــل أيـــضا اسـ

ــرة ــد األو ٢٠١٥-٢٠١٠للفت ــسيق وحتدي ــا للتن ــات فيم لوي
يتعلق بالعمل واخلدمات ملنطقة احمليط اهلادئ هبـدف حتـسني

  .النتائج االقتصادية واالجتماعية لشعب احمليط اهلادئ
وقد وضـع مكتـب الـشؤون العرقيـة برناجمـا تـدريبيا للتوعيـة  

واالتصاالت املشتركة بني الثقافات، صمم أساسا من أجـل
ــام، إال أنـــ     ــاع العـ ــل يف القطـ ــحاب العمـ ــضاأصـ ــدم أيـ ه قُـ

لوكــــاالت احلكومــــة احملليــــة واملنظمــــات غــــري احلكوميــــة
ــة ــات احملليـ ــساعدة. واجملتمعـ ــادرة إىل مـ ــذه املبـ ــدف هـ وهتـ

الوكاالت واجملتمعات احمللية علـى االسـتجابة بـشكل إجيـايب
  .لتزايد التنوع العرقي والثقايف يف نيوزيلندا

  :أن) ٣٧الفقرة (على الدولة الطرف 
جــه الــسرعة مــن تعمــل علــى و  - ٣٧

أجل تعديل معايري االسـتحقاق     
ــال   ــتحقاق العمـــ ــة اســـ لكفالـــ
ــازة   ــؤقتني إجـــ املـــــومسيني واملـــ

  .والدية مدفوعة

حيق لبعض العاملني املومسيني واملؤقتني احلصول علـى إجـازة
ــضوها يف نيوزيلنــدا      ــيت أم ــرا للفتــرة ال ــة نظ ــة مدفوع .والدي
وتـــرى احلكومـــة أن توســـيع نطـــاق أحقيـــة احلـــصول علـــى

ازة والديــة مدفوعــة جلميــع العــاملني املــومسيني واملــؤقتنيإجــ
غري ممكن يف الوقت الراهن نظرا للمناخ املـايل واالقتـصادي

  .احلايل
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  :أن) ٣٧الفقرة (على الدولة الطرف 

تتخذ املزيد مـن التـدابري لزيـادة         - ٣٨
معدل مـشاركة أمهـات صـغار       
األطفال واألمهـات الوحيـدات     

ــن ط  ــة عـ ــوة العاملـ ــق يف القـ ريـ
تعزيــز بــرامج اإلجــازة الوالديــة 
للنــساء وتــشجيع الرجــال علــى 
تقاســـــم مـــــسؤوليات تربيـــــة   

  .األطفال مع النساء
حتليــــل وتقيــــيم العوائــــق الــــيت   - ٣٩

تواجههـــــا الريفيـــــات ونـــــساء 
املاوري واحمليط اهلـادئ ونـساء      
ــة احلــصول   ــات يف إمكاني األقلي
علــى إجــازة رعايــة الطفــل أو    

 تـدابري   اإلجازة الوالديـة وتنفيـذ    
ترمـــــي إىل احلـــــد مـــــن هـــــذه 
ــة    ــادة إمكانيــــ ــق وزيــــ العوائــــ
  .حصوهلن على هذه اخلدمات

ترتيبــات العمــل(بـدأ ســريان قـانون تعــديل عالقــات العمـل    
 ويهــدف إىل٢٠٠٨يوليــه / متــوز١ يف ٢٠٠٧لعــام ) املرنــة

زيادة مشاركة مقـدمي الرعايـة يف العمـل عـن طريـق إتاحـة
ــة ومــساعدة مقــدمي الرع   ــقفــرص عمــل مرن ــة علــى حتقي اي

ــة   ــاة األســرية والعملي ــوازن بــني احلي وللعــاملني املــؤهلني. الت
اآلن احلق القـانوين يف طلـب ترتيبـات عمـل مرنـة إذا كـانوا

وبـدأ سـريان احلكـم املتعلـق. يقومون برعايـة شـخص آخـر      
ــا احلكومــة يف      ــة الــيت متوهل ــازة املدفوع ــوز١باإلج يوليــه/ مت

ــام . )٩٦(٢٠٠٢ ــا ٢٠٠٤ويف ع ــدل الق ــرة أخــرى ُع نون م
 أسـبوعا للعـاملني١٤لتمديد اإلجازة الوالديـة املدفوعـة إىل        

الذين أمضوا ستة أشهر على األقل من اخلدمة املـستمرة مـع
ويف عـام).  شـهرا  ١٢خفـضت مـن     (نفس صـاحب العمـل

 جـــرى توســـيع نطـــاق اإلجـــازة الوالديـــة املدفوعـــة٢٠٠٦
ة خاصـةويعود هذا بالفائدة بـصف  . لتشمل العاملني حلساهبم

.علـــى الريفيـــات والنـــساء يف األعمـــال التجاريـــة الـــصغرية 
ــع ــة ســنويا لتتماشــى م ــدفوعات اإلجــازة الوالدي ــدل م وتع

  .التغيريات يف متوسط األجر األسبوعي
 شـهرا علـى األقـل مـن اخلدمـة١٢وللعاملني الـذين أمـضوا

املــستمرة لــدى أصــحاب أعمــاهلم احلــق أيــضا يف احلــصول
ســبوعا مــن اإلجــازة الوالديــة غــري أ٥٢علــى مــا يــصل إىل

املدفوعة مـع محايـة العمـل، خمـصوم منـها أي إجـازة والديـة
ــذها  ــرى أخــ ــة جــ ــني. مدفوعــ ــك بــ ــشاطر ذلــ ــن تــ وميكــ

وميكـن احلـصول أيـضا علـى. العشرين املـستحقني  /الزوجني
ــازة العـــشري   ــبوعني مـــن إجـ ــدة تـــصل إىل أسـ األب غـــري/مـ

اإلجــازة بــيَّن تقيــيم لنظــام   ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف . املدفوعــة
الوالديـة أجرتـه وزارة العمـل دعمـا كـبريا لإلجـازة الوالديــة
ــامالت ــات العــ ــتفادة األمهــ ــدل اســ ــغ معــ ــة، وبلــ املدفوعــ

ووجـد التقيـيم أن معظـم اإلمهـات.  يف املائـة   ٨٠املؤهالت
عـــدن إىل صـــاحب العمـــل نفـــسه بعـــد اإلجـــازة الوالديـــة،
وكثريا ما يوفر أصحاب العمل ترتيبات عمل مرنـة ولـبعض

  .الوقت لألمهات عند عودهتن إىل العمل املدفوع

_________________ 
  ).٢٠٠٢اإلجازة الوالدية املدفوعة لعام ( قانون تعديل اإلجازة الوالدية ومحاية العمالة   )٩٦(  
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، جـــرى تعزيـــز إمكانيـــة حـــصول أطفـــال٢٠٠٩ويف عـــام  

املــاوري واألطفــال يف اجملتمعــات احملليــة الريفيــة علــى تعلــيم
٢٠الطفولة املبكرة بتمديد اإلعانـة احلكوميـة املخصـصة لــ            

ــة املبكــرة لتغطــي مراكــز األلعــاب ــيم الطفول ســاعة مــن تعل
وكـثريا مـا تكـون مراكـز األلعـاب. الطفولة املبكرة ومراكز

ــة يف ــدة املتاح ــرة الوحي ــة املبك ــيم الطفول ــي خــدمات تعل ه
  .املناطق الريفية

  :أن) ٣٩الفقرة (على الدولة الطرف 
تعمــل علــى حتــسني معـــدالت      - ٤٠

إمكانيـة احلــصول علـى الرعايــة   
الـــــــــــــصحية واخلـــــــــــــدمات 
ــصحة،    ــة بال ــات املتعلق واملعلوم

لنــسبة للمــرأة الــيت  ســيما با وال
تعــــيش يف املنــــاطق الريفيــــة أو 
ــة أو     ــات ثقافي ــه عقب ــيت تواج ال
لغويــة يف ســبيل حــصوهلا علــى  

  .الرعاية الصحية

تقدم حكومة نيوزيلندا متويال إضـافيا لـدعم تقـدمي خـدمات
ــك ــا يف ذل ــدا، مب ــة يف ريــف نيوزيلن ــصحية األولي ــة ال الرعاي

قائمة متويليـة معقولـةمتويل االحتفاظ بالقوة العاملة الريفية و     
ــون قيــد ــذين يكون ــصحيني الــريفيني ال ــدعم املمارســني ال ل
ــة    ــصفة منتظمــة وصــندوق االبتكــارات الريفي .االســتدعاء ب
ــهج املبتكــرة إزاء ــدعم أحكــام الن ــصندوق ل وأنــشئ هــذا ال

ودخـــل العمـــل هبـــذا. الرعايـــة األوليـــة يف ريـــف نيوزيلنـــدا
 مـن٢٠ر من   الصندوق عامه اخلامس اآلن، وقد ساعد أكث      

مقدمي الرعاية الصحية يف الريف على استحداث مبـادرات
  .جديدة

وتساعد حكومة نيوزيلندا يف تقدمي التمويـل إىل األشـخاص  
الـــذين جتـــري إحالتـــهم إىل خـــدمات متخصـــصة يف جمـــايل

أو بـصورة متكـررة/الصحة واإلعاقة على مسافات بعيـدة و  
  .قة بالسفرمن خالل السياسة الوطنية للمساعدة املتعل

وخيــصص التمويــل الــصحي للمجــالس الــصحية للمقاطعــات  
ويف إطـار هـذه الـصيغة،. يغة التمويل الـسكانية   صباستخدام

جيري حتديد نصيب اجملالس الصحية للمقاطعات من التمويل
وجتـــري التعـــديالت الختالفـــات. حـــسب عـــدد ســـكاهنا

ــا جملـــالس عنـــد تقـــدميها    متويلـــهاأوالتكـــاليف الـــيت تواجههـ
اخلدمات للسكان الـذين يعـانون مـن مـستويات مرتفعـة مـن

  .احلرمان واجملتمعات الريفية والزائرين الوافدين املؤهلني
واألشخاص الذين يتمتعون مبركز الالجـئني يف نيوزيلنـدا أو  

الــيت تنظــر دائــرة اهلجــرة يف نيوزيلنــدا يف طلبــاهتم للحــصول
اتعلــى مركــز الالجــئني حيــق هلــم احلــصول علــى خــدم       

ويقــوم متويــل. صــحية وخــدمات لإلعاقــة ممولــة حكوميــا    



CEDAW/C/NZL/7  
 

11-20324 77 
 

  االستجابة  التوصية
اجملــالس الــصحية للمقاطعــات أيــضا بــدعم إمكانيــة حــصول
الالجئني علـى الرعايـة األوليـة مـن خـالل خـدمات الترمجـة

  .الشفوية
ويقــدم اخلــط اللغــوي خلــدمات الترمجــة الــشفوية اهلاتفيــة  

خــدمات الترمجــة الــشفوية بــأربعني لغــة حبيــث يــتمكن غــري 
القـادرين علـى االتـصال باإلنكليزيــة مـن الوصـول إىل أكثــر

وتقدم هـذه اخلدمـة باجملـان ألفـراد.  وكالة حكومية  ٧٠من
  .اجلمهور

  :أن) ٣٩الفقرة (على الدولة الطرف 
تعزز جهودها الرامية إىل حتليل       - ٤١

ومجــع البيانــات عــن مــستويات 
ــات    ــصول اجملموعـ ــة حـ إمكانيـ
ــى     ــساء علــ ــن النــ ــة مــ املختلفــ

ــة   ا ــصحية ودرجــ ــدمات الــ خلــ
استفادهتن منـها، واختـاذ تـدابري       

  .تصحيحية حسب الضرورة

حــسَّنت وزارة الــصحة مجــع املعلومــات املتعلقــة بإمكانيــة
احلصول على اخلدمات الصحية واالستفادة منها من خـالل

ــدا    ــصحة يف نيوزيلن ــن ال ــصائية ع ــة االستق ــت. الدراس ومشل
ــت يف    ــيت أجري ــذه الدراســة ال ــن٢٠٠٦/٢٠٠٧ه ــر م  أكث

 مـــــن البـــــالغني١٢ ٤٨٨ مـــــن النيوزيلنـــــديني، ١٧ ٠٠٠
وتـــضمنت الدراســـة أكثـــر مـــن.  مـــن األطفـــال٤ ٩٢٢ و

 مـن شـعوب احملـيط١ ٨٠٠ نسمة مـن املـاوري و        ٥ ٠٠٠
 نـسمة مـن اآلسـيويني مـن مجيـع٢ ٠٠٠اهلادئ وأكثر مـن

ــصائية عــن صــحة ــها أكــرب دراســة استق ــا جعل األعمــار، مم
ومــــن املزمــــع إجــــراء الدراســــة. نالنيوزيلنــــديني حــــىت اآل

ــام   ــة يف هــــذا امليــــدان يف عــ ،٢٠١١االستقــــصائية القادمــ
ــة   كانـــت الدراســـات(وســـُتجري بعـــد ذلـــك بـــصفة دائمـ

  ).االستقصائية السابقة جتري كل ثالث إىل أربع سنوات
  :أن) ٣٩الفقرة (على الدولة الطرف 

زيــــادة جهودهــــا الراميــــة إىل     - ٤٢
لـــيت حتديـــد ومعاجلـــة العوامـــل ا

تقلل مـن العمـر املتوقـع للمـرأة         
  .غري األوروبية

حتـــسنت التفاوتـــات يف العمـــر املتوقـــع بـــني نـــساء املـــاوري
ــساء ــع لن ــاوري، فقــد زاد العمــر املتوق ــساء مــن غــري امل والن

مقارنــة)  ســنة٧٥,١ليــصبح ( ســنة ٣,٨املــاوري مبقــدار
للنـساء مـن غـري)  سـنة  ٨٣ليصبح  ( سنة   ٢,٤بزيادة قدرها

٢٠٠٥/٢٠٠٧ويف العــشر ســنوات الــسابقة لـــ    . املــاوري
كــان هنــاك أيــضا حتــسن طفيــف يف التفــاوت بــني معــدالت

  .وفيات الرضع بني املاوري وإمجايل السكان
 اخنفض معدل وفيات الرضـع٢٠٠٩ و   ١٩٩٩وبني عامي  

١ ٠٠٠ وفــاة لكــل ٨,١٢مــن الــسكان مــن املــاوري مــن  
ــود حــي إىل ــاة لكــل  ٧,١٩مول ــود حــي ١ ٠٠٠ وف . مول

٥,٥٦ومقارنــة بــذلك، اخنفــض معــدل وفيــات الرضــع مــن 
ــل ــاة لكـ ــي إىل  ١ ٠٠٠وفـ ــود حـ ــل٤,٩٢ مولـ ــاة لكـ  وفـ
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 مولـــود حـــي يف نفـــس الفتـــرة بالنـــسبة جملمـــوع١ ٠٠٠

زالــت هنــاك اختالفــات واضــحة ومــع ذلــك، مــا. الــسكان
بالنسبة لطائفة من الظروف الصحية مع معاناة املـاوري مـن

زمنـــة، مبـــا فيهـــا الـــسرطاناملعـــدالت األعلـــى لألمـــراض امل
  .والسكري وأمراض القلب واألوعية الدموية والربو

رات احلكوميـــة، مثـــل االســـتراتيجية الـــصحيةبـــادوهتــدف امل  
وخطة العمل الثانية لـصحة) اغهي كورواي أوران  (للماوري
ــاوري ــواروا (امل ــا ت ، إىل دعــم٢٠١١-٢٠٠٦) وهاكاتاتاك

دمات والقـــوةاجملـــالس الـــصحية للمقاطعـــات ومقـــدمي اخلـــ 
  .العاملة يف جمال الصحة لتقدمي خدمات أفضل للماوري

وتقدم االستراتيجية الصحية للماوري وخطـة العمـل الثانيـة  
لصحة املاوري أيضا إطارا لوزارة الصحة واجملالس الـصحية
للمقاطعــات وأصـــحاب املـــصلحة الرئيـــسيني للقيـــام بـــدور

ختفـيض أوجـهقيادي يف حتسني النتائج الـصحية للمـاوري و        
  .عدم املساواة الصحية بني املاوري وغري املاوري

  :أن) ٣٩الفقرة (على الدولة الطرف 
تقوم بتحسني تـوفري املعلومـات        - ٤٣

ــصحة    ــات عــن ال ــساء والفتي للن
ــة ومنـــــــع احلمـــــــل،   اإلجنابيـــــ
والتـــرويج علـــى نطـــاق واســـع 
للتثقيــــــف اجلنــــــسي املوجــــــه 
للفتيـــات والفتيـــان، مـــع إيـــالء 

وقايــــة مــــن اهتمــــام خــــاص لل
األمـــراض املنقولـــة عـــن طريـــق 
االتــــــصال اجلنــــــسي ومحــــــل  

  .املراهقات

ــذ اخلــدمات الــصحية املدرســية يف متــول وزارة الــصحة تنفي
ــان ــن احلرمـ ــبرية مـ ــات كـ ــا درجـ ــد هبـ ــيت يوجـ ــاطق الـ املنـ

ــاعي ــديل-االجتمــ ــيم البــ ــن التعلــ ــضال عــ ــصادي، فــ االقتــ
والـصحة اجلنـسية عامـل هـام. ووحدات الوالدين املـراهقني   

وفـضال عـن ذلـك،. ن عوامل اخلدمات الصحية املدرسـية     م
فــــبعض اجملــــالس الــــصحية للمقاطعــــات لــــديها خــــدمات
ومبـــادرات تكميليـــة للمـــساعدة علـــى تـــوفري املعلومـــات

  .وخدمات الصحة اجلنسية للشباب
 برنــامج٢٠٠٨ســبتمرب /وأدخلــت وزارة الــصحة يف أيلــول

د مـنوللمزيـ . التحصني ضد فريوس الورم احلليمي البشري     
 مــن التقريــر١١١املعلومــات يرجــى االطــالع علــى الفقــرة  

ــسي ــشبكي. الرئي ــع ال ــات يف املوق ــن املعلوم ــد م ــرد املزي وي
www.cervicalcancervaccine.govt.nz.  
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  :أن) ٤١الفقرة (على الدولة الطرف 

نـسانية  تنفذ تدريب التوعيـة اجل      - ٤٤
مــــن أجــــل كفالــــة أن يكــــون 
أعـــــضاء الـــــسلطة القـــــضائية    
ــامون   ــامون واملـــدعون العـ واحملـ
ملمني متاما باألحكام القانونيـة     
الواجبــة التطبيــق، وعلــى وعــي  
ــد    ــز ضـ ــكال التمييـ ــع أشـ جبميـ
املــرأة ومــدربني علــى التــصدي  

  .هلا بالقدر الكايف

  .٢٤ و ١٠انظر االستجابتني للتوصيتني 

  :أن) ٤١الفقرة  (على الدولة الطرف
حتلل العوائق الـيت قـد تواجههـا          - ٤٥

املرأة بالنـسبة إلمكانيـة اللجـوء       
  .إىل القضاء وتزيلها

تقــدم املراكــز القانونيــة اجملتمعيــة اخلــدمات القانونيــة مثــل
ــهم ــن ال ميكنـ ــل ملـ ــشورة والتمثيـ ــة واملـ ــات القانونيـ املعلومـ

  .احلصول على اخلدمات القانونية
لتبسيط إجراءات احملاكم هبدف حتـسنيوجيري العمل أيضا

إمكانيــــة اللجــــوء إىل القــــضاء جلميــــع األشــــخاص الــــذين
  .يلجأون إىل النظام القضائي

 اســــتعراض وزارة العــــدل حلقــــوق٢٠٠٩وبــــدأ يف عــــام  
ــضحايا ــشاور. الـ ــة التـ ــة يف وثيقـ ــدابري املقترحـ ــدف التـ وهتـ

اخلاصــة باالســتعراض إىل تعزيــز حقــوق الــضحايا ودورهــم
اءات العدالة اجلنائية وحتـسني اسـتجابات الوكـاالتيف إجر

وانتـهى موعـد تقـدمي مـدخالت. احلكومية لـضحايا اجلرميـة    
، وســتقدم التوصــيات٢٠١٠مــارس / آذار٣١اجلمهــور يف

  .٢٠١٠إىل احلكومة يف أواخر عام 
ــأهنا أن   ــن ش ــشريعية م ــيريات ت ــضا تغ ــة أي وأجــرت احلكوم

اء فيمــا يتعلــق بــالعنفحتــسن إمكانيــة جلــوء املــرأة إىل القــض
 ميكـن للحـاكم اجلنائيـة٢٠١٠يوليـه   / متـوز  ١ومن  . العائلي

إصـــدار أوامـــر محايـــة لـــصاحل الـــضحايا عنـــد احلكـــم علـــى
مرتكــب جرميــة تتعلــق بــالعنف العــائلي إذا اقتنعــت احملكمــة
بضرورة إصدار األمر حلماية ضحايا اجلرمية وإذا مل يعتـرض

وميكــن للــشرطة. مــرضــحايا اجلرميــة علــى إصــدار هــذا األ  
ــن ــدءا م ــضا، ب ــوز١أي ــه / مت ــر٢٠١٠يولي ــصدر أوام ، أن ت

حلفـظ الـسالمة) تـصل مـدهتا إىل مخـسة أيـام        (قصرية األمـد
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ــف العــائلي     ــد حــضورها حــوادث العن وميكــن إصــدار. عن

ــد عــدم وجــود أســباب ــسالمة عن ــشرطة حلفــظ ال ــر ال أوام
ــة إال أن ــهم بارتكــاب جرمي ــى مت ــبض عل ــاء الق ــة إللق كافي

رطة لـــديها أســـباب معقولـــة لتعتقـــد بـــأن إصـــدار أمـــرالـــش
  .‘املعرض للخطر’ضروري لكفالة سالمة الشخص 

ــة   ــة العمــل لإلجــراءات املتعلق ــها فرق ــيت قدمت والتوصــيات ال
 إىل وزيــر العــدل٢٠٠٩بــالعنف اجلنــسي يف تقريرهــا لعــام  

يترتب عليها آثار بالنـسبة لتحـسني إمكانيـة جلـوء املـرأة إىل
 يف ذلـك حتـسني فعاليـة واسـتجابة نظـام العدالـةالقضاء، مبـا

.اجلنائية بالنسبة للضحايا وحتسني نتائج القـرارات للـضحايا      
  .وتنظر احلكومة حاليا يف استجابتها

  :أن) ٤١الفقرة (على الدولة الطرف 
توفر خـدمات املعونـة القانونيـة         - ٤٦

جلميع النساء احملتاجـات إليهـا،      
ــشأن    ــة بـ ــى التوعيـ ــل علـ وتعمـ

فيـــة االســـتفادة مـــن ســـبل    كي
االنتــــصاف القانونيــــة املتاحــــة 
ضـــــد التمييـــــز، وأن ترصـــــد   

  .كذلك نتائج هذه اجلهود

تدير وكالة اخلدمات القانونية املعونة القانونيـة وفقـا لقـانون
وتعـزز الوكالـة اللجـوء إىل. ٢٠٠٠اخلدمات القانونية لعام

القــضاء مــن خــالل اخلــدمات القانونيــة، مبــا فيهــا املعونــة
القانونية ملن هم يف أمس احلاجـة إليهـا وأقـل القـادرين علـى

  .دفع تكاليفها
ــة جلــوء وبوجــه خــاص يعــزز نظــام املعونــة القــضائية إمكاني

إىل القضاء عـن) وأغلبهم من النساء  (ضحايا العنف العائلي
ــة يف ــة القانوني ــسديد منحــة املعون ــهم بت ــدم مطالبت ــق ع طري

ظـام املعونـة القانونيـةوجيري حاليا إصـالح ن    . حاالت معينة
ــاق يف ــه اإلخف ــن أوج ــدد م ــدا هبــدف حتــسني ع يف نيوزيلن

.٢٠٠٩النظام الـيت ُسـلّط عليهـا الـضوء يف اسـتعراض عـام               
وأعلنت احلكومة مؤخرا إدخال حتـسينات علـى النظـام، مبـا

وتعـود. يف ذلك استحقاق احلصول على املساعدة القانونيـة       
ــرأة    ــى امل ــدة عل ــسديدإل(املقترحــات بالفائ ــاء التزامــات الت غ

ــتحقاق املبـــسطة ــة االسـ ــتخدام عمليـ ــبعض الطلبـــات باسـ لـ
  ).اجلديدة، على سبيل املثال

  :أن) ٤١الفقرة (على الدولة الطرف 
ــيالت    - ٤٧ ــوث والتحلـ ــري البحـ جتـ

ــى     ــه عل ــذي ختلف ــأثري ال عــن الت
املرأة األحكام اجلديدة اخلاصـة     
بتوزيع املمتلكـات والـواردة يف      

ــة ــى العالق ــة عل ــة القائم ــشريع امللكي ــوة يف ت أحــد أوجــه الق
ويـوفر. نيوزيلندا أنه يبدأ من افتراض املساواة يف التقاسـم         يف

ومـع ذلـك،. هذا األمر الـيقني لألطـراف عنـد انتـهاء العالقـة      
تنـصل مـن هـذهتوجد بعـض جمـاالت الـتحفظ عنـد حماولـة ال           

معاجلـة أيـة  إىل ١٥القاعدة، وعلى سبيل املثال هتـدف املـادة         
  . العالقةتفاوتات مالية نتيجة لتقسيم املهام أثناء



CEDAW/C/NZL/7  
 

11-20324 81 
 

  االستجابة  التوصية
، )العالقـات  (قانون املمتلكـات  

وأن تقــدم هــذه املعلومــات يف    
  .تقريرها املقبل

 والتغـيريات التـشريعية١٥ومن الـسابق ألوانـه لتقيـيم املـادة          
ــا ــضائية، األخــرى حيــث م ــسوابق الق زال جيــري تطــوير ال

عـن طريـق حمكمـةمل جير اختبارهـا يف بعـض اجملـاالت           كما
ــى ــن. أعل ــا م ــيس حالي ــإن االســتعراض الرمســي ل ــذلك ف ول

ومــع ذلــك جيــري رصــد تــأثري التــشريع. أولويــات احلكومــة
ــينظر يف استعرا ــة وسـ ــة الحقـ ــه يف مرحلـ ــاك. ضـ ولـــيس هنـ

  .يدل على أن السياسة ال تعمل على النحو املتوخى ما
  :أن) ٤٢الفقرة (على الدولة الطرف 

ل بــإعالن تــستعني بــشكل كامــ  - ٤٨
ومنــهاج عمــل بــيجني، اللــذين  
يعــــــززان أحكــــــام االتفاقيــــــة 
ــضمن معلومــات عــن ذلــك    وُت

  .يف تقريرها الدوري املقبل

٢٠٠٩نـوفمرب   /قدمت وزارة شؤون املرأة يف تـشرين الثـاين        
اســتجابة حكومــة نيوزيلنــدا الســتبيان األمــم املتحــدة بــشأن

ــيجني      ــل ب ــهاج عم ــالن ومن ــذها إلع ــائج) ١٩٩٥(تنفي ونت
ــةالــــ ــتثنائية الثالثــــة والعــــشرين للجمعيــــة العامــ دورة االســ
)٢٠٠٠.(  

وســـلطت االســـتجابة الـــضوء علـــى إحـــراز تقـــدم كـــبري
وبيَّنـت االسـتجابة. يتعلق بالنهوض باملرأة يف نيوزيلندا     فيما

أيضا أن التحديات الرئيسية اليت تواجـه املـرأة يف نيوزيلنـدا،
جني ونتــائجالتنفيــذ الكامــل إلعــالن ومنــهاج عمــل بــي  بغيــة

ائية الثالثة والعشرين للجمعيـة العامـة بعـد عـامنالدورة االستث
، تتـــضمن شـــغل النـــساء للمناصـــب القياديـــة وإهنـــاء٢٠١٠

ريجيـ و. العنف ضد املرأة والفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني          
ــل وزارة ــامج عم ــن خــالل برن ــذه التحــديات م ــصدي هل الت

  .شؤون املرأة
  :أن) ٤٣الفقرة (على الدولة الطرف 

ــورا جنــــسانيا يف     - ٤٩ ــدمج منظــ تــ
مجيع اجلهود الراميـة إىل حتقيـق       
ــة   ــة لأللفيـــ ــداف اإلمنائيـــ األهـــ
وجتــــــسد أحكــــــام االتفاقيــــــة 
بـــــصورة واضـــــحة يف تلـــــك   
اجلهود، وتدرج معلومات عـن     
ذلـــــك يف تقريرهـــــا الـــــدوري 

  .املقبل

ترى نيوزيلندا أن املساواة بني اجلنسني يف حد ذاهتا هدفا من
منائية لأللفية، كما أهنا الـسبيل الرئيـسي لتحقيـقاألهداف اإل

وكفالة متكن النساء والرجال والفتيات. مجيع هذه األهداف
والفتيــان علــى حــد ســواء مــن اإلســهام علــى حنــو كامــل يف
تنميتهم االجتماعية واالقتـصادية، والتـشاطر املنـصف لفوائـد
التنمية ركنان أساسيان مـن أركـان تنفيـذ مهمـة الربنـامج يف             

وتــدرك حكومــة. حتقيــق التنميــة املــستدامة للحــد مــن الفقــر 
ــاه االقتــصادي واالجتمــاعي للنــساء ــة الرف ــدا أن كفال نيوزيلن
ــق ــر أساســي لتحقي ــة أم ــذ االتفاقي ــات مــن خــالل تنفي والفتي

وهلذا جيري تعمـيم مراعـاة املنظـور. األهداف اإلمنائية لأللفية
  .ات وضع السياساجلنساين بشكل متكرر يف عمليات
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  :أن) ٤٤الفقرة (على الدولة الطرف 

تــــصدق علــــى املعاهــــدة الــــيت   - ٥٠
تصبح طرفا فيها بعد، وهـي       مل

االتفاقيــة الدوليــة املعنيــة حبمايــة 
حقوق مجيع العمال املهـاجرين     

  .وأفراد أسرهم

ــى ــصديق علـ ــايل يف التـ ــت احلـ ــدا يف الوقـ ــر نيوزيلنـ ال تنظـ
يـــع العمـــالاالتفاقيـــة الدوليـــة املعنيـــة حبمايـــة حقـــوق مج    

ولـدى نيوزيلنـدا قـوانني متنوعـة. املهاجرين وأفـراد أسـرهم
  .حلماية مجيع العاملني فيها، مبن فيهم العمال املهاجرين

  :أن) ٤٥الفقرة (على الدولة الطرف 
ــة     - ٥١ ــات اخلتامي ــذه التعليق ــشر ه تن

علــى نطــاق واســع يف نيوزيلنــدا 
حىت يكون الـسكان، مبـن فـيهم       
، املـــــــــسؤولون احلكوميـــــــــون

والــــــــــساسة والربملــــــــــانيون،  
ومنظمــات  واملنظمــات النــسائية

ة مـن   نـ حقوق اإلنسان، علـى بي    
ــل    ــن أجـ ــذة مـ ــوات املتخـ اخلطـ
ضــمان املــساواة حبكــم القــانون  
ــل   ــع بــــني الرجــ ــم الواقــ وحبكــ
ــرى    ــوات األخـ ــرأة، واخلطـ واملـ

  .الالزم اختاذها يف هذا الصدد

اءيف أعقــاب تلقــي التعليقــات اخلتاميــة للجنــة املعنيــة بالقــض 
على التمييز ضد املرأة، وجهت وزيـرة شـؤون املـرأة رسـالة

 تــبلغهم فيهــا٢٠٠٨أبريــل /إىل الــوزراء اآلخــرين يف نيــسان
 عــن التقــدم٢٠١٠بالتوصــيات وضــرورة اإلبــالغ يف عــام  

والتقت الوزيرة بكبار املـسؤولني احلكـوميني ملناقـشة. احملرز
  :املالحظات اخلتامية للجنة، واتفقوا على ما يلي

ــة  •   ــن اتفاقي ــات ع ــرأة معلوم ــدرج وزارة شــؤون امل ت
ــرأة يف ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي القــضاء عل
موقعهــا الــشبكي ويف وثــائق االتــصاالت األخــرى،
علــى ســبيل املثــال يف املقــاالت املنــشورة يف الرســالة
اإلخباريــة بــانوي، وهــي النــشرة اإلخباريــة الربــع

  .سنوية للوزارة

ون املــرأة بتعزيــز االتفاقيــة والوثــائقتقــوم وزارة شــؤ  •    
  .ذات الصلة يف االجتماعات اإلقليمية

جيري تشجيع املنظمـات غـري احلكوميـة علـى تعزيـز  •    
ــسية ــسانية الرئيــ ــة اجلنــ ــائق الدوليــ ــة والوثــ االتفاقيــ
األخـــرى، علـــى ســـبيل املثـــال عممـــت التعليقـــات
اخلتاميــة للجنــة علــى أعــضاء التجمــع املعــين بقــضايا

  ).التجمع( على الصعيد الدويل املرأة
وجرت مناقشة عرض نيوزيلندا أمام اللجنـة املعنيـة بالقـضاء  

على التمييز ضـد املـرأة والتعليقـات اخلتاميـة مـع التجمـع يف
وتــدرج قــضايا االتفاقيــة يف. ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين

  .جداول أعمال االجتماعات حيثما اقتضت احلاجة ذلك
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  :أن) ٤٥الفقرة  (على الدولة الطرف

تواصـــل، علـــى نطـــاق واســـع،   - ٥٢
ســـــيما لـــــدى املنظمـــــات  وال

النــــسائية ومنظمــــات حقــــوق 
ــة   ــشر االتفاقيــــ ــسان، نــــ اإلنــــ
ــاري  ــا االختيــــــ وبروتوكوهلــــــ
ــة،    ــة للجنــ ــيات العامــ والتوصــ
وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني،      
ونتـــــائج الـــــدورة االســـــتثنائية 
الثالثــــة والعـــــشرين للجمعيـــــة  

ــة  ــة، املعنونـ ــرأ”العامـ ــام املـ ة عـ
 املساواة بـني اجلنـسني      :٢٠٠٠

ــرن   ــسالم يف القــ ــة والــ والتنميــ
  .“احلادي والعشرين

ُعــرض تقريــر نيوزيلنــدا املتعلــق باتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة علــى جلنــة الــسياسة االجتماعيــة
جمللس الوزراء التابعة حلكومـة نيوزيلنـدا للوصـول إىل اتفـاق

النهائية للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـزقبل تقدمي الصيغة
ــرأة ــة. ضــد امل ــز االتفاقي ــرأة تعزي وتواصــل وزارة شــؤون امل

والربوتوكــول االختيــاري مــن خــالل نــشرمها علــى موقعهــا
الشبكي ويف االجتماعات اإلقليميـة وغريهـا مـن املنتـديات،
وخباصــة التجمــع املعــين بقــضايا املــرأة علــى الــصعيد الــدويل

وتقـوم أيـضا وثيقـة حقـوق اإلنـسان واملـرأة الــيت. هلـا التـابع
٢٠١٠مـــارس /أصـــدرها جملـــس حقـــوق اإلنـــسان يف آذار

وتـضطلع. باملزيد من التعريف باالتفاقية على الصعيد احمللي       
.يـة ية بدور حيـوي يف التوعيـة باالتفاق    املنظمات غري احلكوم

ــسابع ــر الــدوري ال ــرة شــؤون املــرأة التقري وستــستخدم وزي
  .يلندا للتوعية باالتفاقية ومبسائل املرأة يف نيوزيلندالنيوز

ــام        ــرأة اجتمــاع ع ــرة شــؤون امل ــد حــضرت وزي ٢٠١٠وق
مــارس/الــذي عقدتــه جلنــة وضــع املــرأة يف نيويــورك يف آذار

 والـــذي ركـــز علـــى إعـــالن بـــيجني، كمـــا قامـــت٢٠١٠
بالتعريف برحلتها وبوضع املرأة من خالل وسـائط اإلعـالم

  .يف نيوزيلندا
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  :التذييل باء
  أصوات نساء نيوزيلندا    

  
يقدم هذا اجلزء معلومات عن االجتماعات واملناقشات اليت عقدت مع طائفـة متنوعـة                

ويغطـي هـذا اجلـزء القـضايا        . من اجملموعات النـسائية واملنظمـات اجملتمعيـة ومقـدمي اخلـدمات           
تـه الرئاسـة التنفيذيـة لـوزارة      الـذي عقد )٩٧()هـوي (جتمـاع    اجتماعا إقليميـا واال    ٥٢ثارة يف   امل

، ويف سـياق املـشاورات بـشأن مـسودة تقريـر اتفاقيـة       ٢٠٠٩شؤون املرأة والكايهاوتو يف عـام   
والتغذيــة املرتــدة املــذكورة أدنــاه هــي مــوجز  . القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  

  .للقضايا املثارة يف هذه االجتماعات
  

  االجتماعات اإلقليمية    
ــوزارة شــؤون املــرأة، بــني نيــسان   عقــدت ا   ــة ل ــران/لرئاســة التنفيذي ــه /أبريــل وحزي يوني
ــدا  ٢٣ اجتماعــا عامــا و ١٤: ٢٠٠٩ .  اجتماعــا خاصــا أصــغر حجمــا يف مجيــع أحنــاء نيوزيلن

 اجتماعـا مـع مؤسـسات       ١٥وخالل نفس الفترة عقد الكايهـاوتو التـابع لـوزارة شـؤون املـرأة               
والغـرض  .  ومقـدمي خـدمات املـاوري      )٩٩()إيـوي (ل الكبرية    والقبائ )٩٨()وانانغا(التعليم العايل   

مــن عقــد هــذه االجتماعــات مجــع املعلومــات بــشأن القــضايا الــيت هتــم املــرأة ومناقــشة أهــداف  
  .احلكومة وأولوياهتا من أجل املرأة

  .وأثريت القضايا التالية يف االجتماعات  
  

  :القيادة    
، بالسعي لالضـطالع بـأدوار قياديـة أكـرب          ضرورة قيام النساء، مبن فيهن نساء املاوري        •  

  .يف اجملتمع احمللي واجملالس
ضرورة شغل عدد أكرب من النساء ملناصـب الرؤسـاء التنفيـذيني علـى صـعيد احلكومـة                    •  

  .احمللية وزيادة مشاركة النساء األصغر سنا بوجه عام
  .ضرورة أن يكون للمرأة صوت أقوى يف التنمية االقتصادية  •  

_________________ 
  .اجتماع:  هوي  )٩٧(  
  .مؤسسة للتعليم العايل، وخباصة مؤسسة تقدم التعليم يف إطار املاوري: انانغا و  )٩٨(  
  .قبيلة كبرية تتكون من قبائل فرعية أو جمموعة من الناس:  إيوي  )٩٩(  
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  : املرأةالعنف ضد    
  .تأخريات تصل إىل ثالثة أشهر يف إصدار أوامر احلماية  •  
  .تأخريات يف جلسات احملاكم املتعلقة بقضايا العنف يف املدن الصغرية  •  
على سبيل املثال أوامر احلمايـة      (عقبات مالية تعوق إمكانية اللجوء إىل النظام القانوين           •  

  ).ة القانونيةوالتوكيالت الرمسية وتوافر حمامّي املعون
  .التصور بأن حماكم األسرة تؤذي النساء  •  
  .النقص يف اإليواء الطارئ لضحايا العنف  •  
استبعاد خدمات القبائل الكـبرية مـن النظـام املـشترك بـني الوكـاالت للتـصدي للعنـف              •  

ــائلي  اتفــاق لتــشاطر املعلومــات بــني اجلمعيــة التعاونيــة الوطنيــة ملالجــئ النــساء        (الع
  ).، وشرطة نيوزيلندا، ودائرة خدمات الطفل والشباب واألسرةاملستقلة

  .عدم تقدمي اخلدمات للنساء من أصل عرقي الاليت يتعرضن للعنف  •  
  .االفتقار إىل أماكن إقامة يف املالجئ للنساء ذوات اإلعاقة  •  
  .زيادة العنف الذي ترتكبه الشابات  •  

  
  :العمالة والرعاية    

  . الوقت ضروري لنجاح املسار الوظيفيالتصور بأن العمل كل  •  
التصور بأن املرأة اليت تعمل بعض الوقت أو لديها أكثـر مـن وظيفـة تتـضرر مـن نظـام                 •  

  .الضرائب
  .عدم تشاطر األعمال املنـزلية  •  
غياب سياسات لصاحل األسرة يف الشركات الكبرية، ومقاومة توظيـف الرجـال الـذين           •  

  .يقومون خبدمات الرعاية
ما يبدو أنـه الغيـاب   . (الفتقار إىل املرونة يف سياسات وخدمات تعليم الطفولة املبكرة        ا  •  

امللحوظ للتنسيق بني ساعات تعليم الطفولة املبكـرة وسـاعات العمـل، والقلـق املتعلـق                
 ســاعة لتعلــيم الطفولــة املبكــرة تتــسبب يف شــغل األمهــات الــاليت  ٢٠بــأن سياســة الـــ 

  ).هات العامالتيعملن أماكن تشغلها األم ال
  .االفتقار إىل دعم األمهات الصغريات واألمهات للمرة األوىل  •  
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عــدم قــدرة نــساء املــاوري علــى االرتقــاء مبهــاراهتن خــارج أوقــات العمــل بــسبب            •  
  .االلتزامات األسرية واجملتمعية

دة اجتـهن إىل املـساعدة بإعـا       يف البيئة االقتصادية احلاليـة وح      ضعف نساء احمليط اهلادئ     •  
  .تدريبهن

العقبــات الــيت حتــول دون عمــل النــساء مــن أصــل عرقــي، مبــا فيهــا الــصعوبات اللغويــة   •  
  .والتمييز

  .التمييز ضد النساء ذوات اإلعاقة الاليت يسعني إىل احلصول على عمل  •  
  .عدم تقدمي املشورة الكافية يف املدارس بشأن املسار الوظيفي  •  
  .ق برعاية أفراد األسرة املسننيالضغوط يف املستقبل فيما يتعل  •  
شــواغل بــشأن الرعايــة، مثــل تــوافر العــاملني بالــدعم املنـــزيل يف عطلــة هنايــة األســبوع    •  

  .وتقدمي ساعات عمل غري كافية ومعدالت ضعيفة لألجور
  .القلق من إجراء ختفيضات على التعليم اجملتمعي للكبار  •  

  
 :املسائل األخرى    

الكحوليات أمرا سويا، وصلة ذلك بالقضايا االجتماعيـة مثـل          جعل اإلفراط يف شرب       •  
  .العنف ومحل املراهقات

  ).‘P’(املشاكل املتعلقة بإدمان امليتاميفيتامني   •  
  .تدين مستويات اإلملام بالشؤون املالية بني بعض النساء  •  
يت تتـسم  الـ ارتفاع مستويات املقامرة اليت متثل مشكلة بـني النـساء مـن األسـر املعيـشية                  •  

  .العنف أو اإلجهادب
  .التمييز ضد املهاجرات ونقص الدعم املقدم إليهن  •  
  .االفتقار إىل تنسيق اخلدمات بوجه عام  •  
  .عدم كفاية التثقيف اجلنسي يف املدارس الثانوية  •  
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انعقــاد التجمــع الــدويل والقــضايا املتعلقــة بــالتقرير الــسابع التفاقيــة القــضاء علــى مجيــع       
  تمييز ضد املرأةأشكال ال
 اجتماعــات خاصــا ملناقــشة  ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢عقــدت وزارة شــؤون املــرأة يف    

مسودة تقرير اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مـع أعـضاء جتمعهـا املعـين                       
ــة       ــراف املعني ــدويل واألط ــصعيد ال ــى ال ــرأة عل ــضايا امل ــثلني   . األخــرىبق ــاع مم وحــضر االجتم

وتلقـت الـوزارة أيـضا تغذيـة مرتـدة          . غري حكومية متنوعة، وقدموا تغذية مرتـدة      منظمات   عن
  .مكتوبة من اجملموعات النسائية األخرى

وركزت التغذية املرتدة املتعلقة مبـسودة تقريـر االتفاقيـة علـى الفجـوات يف املعلومـات                    
  .على النحو املفصل أدناه

ــر      ــذلت وزارة شــؤون امل ــر، ب ــضي األم هــودا ملعاجلــة هــذه الفجــوات   أة جوحيثمــا يقت
  .منت هذا التقرير يف
  

  :العمالة والرعاية    
  .ضرورة تسليط الضوء على الرعاية غري املدفوعة ورعاية املسنني  •  
  .ضرورة إدراج فقر الوالدين الوحيدين واالفتقار إىل قضاء الوقت مع األطفال  •  
  .إدراك أن تنشئة األطفال أمر له قيمته  •  
  .رة إىل قضايا مسائل اإلنصاف يف ا ألجر والعملضرورة اإلشا  •  
  .االعتراف بعمل القطاع اجملتمعي  •  
  .االفتقار إىل مرافق رعاية الطفولة املعقولة التكلفة، وخباصة لالجئات واملهاجرات  •  

  
  :احلقوق اجلنسية واإلجنابية    

  .االعتراف باحلقوق اجلنسية واإلجنابية كأمور أساسية لتمكني املرأة  •  
فــريوس نقــص املناعــة البــشرية، ومحــل املراهقــات،   /إدراج معــدالت اإلصــابة باإليــدز   •  

  .واإلصابات اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، والتثقيف اجلنسي يف التقرير
قانون اإلجهاض قدمي وال يتسق مع احلقوق األخرى ويشكل عقبة يف سـبيل احلـصول         •  

  .شكل االنتهاك اجلنسي أساسا لإلجهاضعلى خدمات اإلجهاض وتوافرها، وال ي
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  :جمموعات نسائية معينة    
  .ينبغي إدماج آراء الشابات واملعلومات املتعلقة بالفتيات  •  
هناك حاجة إىل معلومات عن املثليني والسحاقيات ومشتهي اجلنسني ومغايري اهلويـة              •  

  .اجلنسية وذوي اجلنس املزدوج
ــات    •   ــساء احملــيط اهلــادئ، والالجئ ــات   ن ــة، واملؤمن ــساء ذوات اإلعاق  واملهــاجرات، والن

  .حيسب هلم حساب إىل حد كبري ال
  

  :العنف ضد املرأة    
هناك حاجة إىل املزيد من اإلحصاءات املعنية بالعنف ضد املـرأة مبـا يف ذلـك معـدالت         •  

  .اإلدانة الرتكاب العنف العائلي
ــستويات العنــ        •   ــال وم ــسنة األطف ــر جن ــى أث ــضوء عل ــاء ال ــى شاشــات   إلق ــدم عل ف املق

  .التلفزيون
  

  :الصعيد الدويل    
إدراج معلومات بشأن ختفيضات التمويـل الـيت تـؤثر علـى مـشاريع التثقيـف اجلنـساين                    •  

  .ومراكز أزمات املرأة يف جزر احمليط اهلادئ
  

  :اإلجراءات احلكومية    
تقريـر  تستهدف حكومة نيوزيلندا التصدي لعدد من هذه املسائل، كمـا يـسلط هـذا ال                

وعلـى  . وتراعـي وزارة شـؤون املـرأة هـذه املـسائل أيـضا يف برنـامج عملـها                 . الضوء على ذلـك   
ــة،       ــأدوار قيادي ــال، تــشجيع دائــرة الترشــيحات التابعــة للــوزارة النــساء علــى القيــام ب ســبيل املث

  .يتضمن برنامج السياسات مشاريع تستهدف قضايا العمالة واحلد من العنف ضد املرأة كما
غل احملددة الـيت أثـريت يف االجتماعـات اإلقليميـة بـشأن املـسائل الـيت ال تـرتبط          والشوا  

ارتباطــا مباشــرا بربنــامج العمــل احلــايل للــوزارة مثــل الكحوليــات واملقــامرة والتثقيــف اجلنــسي  
وتواصـل وزارة شـؤون املـرأة رصـد املـسائل مـن خـالل        . أُبلغت إىل وكاالت حكوميـة أخـرى    

ــمؤشــرات التغــيريتقريــر  ذي أصــدرته، كمــا تواصــل االتــصال بأصــحاب املــصلحة لتحديــد    ال
  .املسائل اليت تثري قلق املرأة يف نيوزيلندا واالستجابة هلا على النحو الواجب
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  :التذييل جيم

  توكيالو    
  

وعلى اللجنـة   . ترد معلومات أساسية عن توكيالو يف تقارير نيوزيلندا الدورية السابقة           
املقـدم  ) ٢٠٠٩(ملتعلق بتوكيالو يف تقرير نيوزيلنـدا الـدوري الثالـث           أيضا اإلشارة إىل القسم ا    

 وورقـة العمـل   )١٠٠(مبوجب العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            
  .)١٠١(٢٠٠٥للجنة األمم املتحدة اخلاصة بالقضاء على االستعمار لعام 

  
  امع    

 كـبري تتمتـع بـاحلكم الـذايت لعـدة       وقد ظلـت إىل حـد     . تتألف توكيالو من ثالث قرى      
ــو            ــسافة حن ــى م ــاق واســع وعل ــى نط ــة عل ــة موزع ــالث شــعاب مرجاني ــى ث ــع عل ــرون، وتق ق

وتقليـديا، يقـوم احلكـم      .  نـسمة  ١ ٥٠٠ويبلغ جمموع سـكاهنا حنـو       . كيلومتر من ساموا   ٥٠٠
ويقــوم التــراث علــى . والعــرف هــو حمــور النظــام القــائم. يف تــوكيالو علــى أســاس قريــة بقريــة

ــة هــشة   ــة يف بيئ ــشة الكفافي ــغ مــساحة األ . أســاس املعي ــا ١٢رض وتبل ــومترا مربع ــادرا .  كيل ون
 متر عرضا ويبلغ أقصى ارتفاع هلا عـن سـطح البحـر مخـسة      ٢٠٠تكون مساحتها أكثر من      ما

ويوجــد هيكــل اجتمــاعي متجــانس قــائم علــى أســاس األســرة ومبــدأ املــشاركة ويعــززه . أمتــار
  .ات قائم بدوره على أساس قاعدة هرمية ذكوريةأسلوب توافقي لصنع القرار

والظــروف . وتــوكيالو إقلــيم ال يتمتــع بــاحلكم الــذايت مبوجــب ميثــاق األمــم املتحــدة    
ومـسؤولية  . اجلغرافية املذكورة أعاله ترسم سياقا غـري منطـي يف جمـال القـضاء علـى االسـتعمار                 

. وزيلنـدا قـط أي وجـود إداري مقـيم         ومل يكـن لني   . نيوزيلندا مل تؤثر كثريا علـى احليـاة اليوميـة         
وزيـادة االتـصاالت مـع العـامل     . ومع ذلك، ففي احلقبة الراهنة جتلت أمهية قضايا احلكم الوطين 

ــاة والتوقعــات يف تــوكيالو   ــة نتيجــة   . اخلــارجي غــريت احلي ــشطة التقليدي ــة األن وتــضاءلت أمهي
ــام   ــاع العـ ــل يف القطـ ــود والعمـ ــداول النقـ ــتنادا إىل ال. تـ ــاتواسـ ــا  تفامهـ ــل إليهـ  الـــيت مت التوصـ

ها تــوكيالو يف أوائــل التــسعينات فــإن نيوزيلنــدا تــساعد تــوكيالو يف اخلطــوات الــيت تتخــذ  مــع
  .جانبها لتطوير القدرة على احلكم الوطين من

_________________ 
‘ تنفيذ العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     ’ وزارة الشؤون اخلارجية والتجارة   )١٠٠(

http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/docs/AdvanceVersions/E.C.12.NZL.3AUV.pdf.  
ورقـة العمـل   رة، توكيالو،  اللجنة اخلاصة املعنية حبالة تنفيذ إعالن منح االستقالل للبلدان والشعوب املستعم     )١٠١(

  .٢٠٠٥فرباير / شباط٢٢، A/AC.109/2005/3، اليت أعدهتا األمانة العامة
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أكتــوبر /، ومــرة أخــرى يف تــشرين األول٢٠٠٦فربايــر /وصــوتت تــوكيالو يف شــباط  
ــذايت  انــ، حتــت إشــراف األمــم املتحــدة بــشأن مــا إذا ك  ٢٠٠٧ ت ستــصبح متمتعــة بــاحلكم ال

ــدا   مــع ــاط حــر مــع نيوزيلن ــة    . ارتب ــثني املطلوب ــة الثل ــصويت إىل أغلبي ويف احلــالتني مل يفــض الت
ويف . وبالتايل بقيت توكيالو إقليما غـري متمتـع بـاحلكم الـذايت تابعـا لنيوزيلنـدا               . لتحقيق التغيري 

ستوردة، تواجه توكيالو مـسائل أساسـية   سعيها إلجياد توازن جيد بني املمارسات التقليدية وامل     
وتــسعى . ومثــة تفاعــل حاليــا بــني العــرف والقــانون بدرجــة متزايــدة . تتعلــق بــالعرف والقــانون

ــصورة مت    ــها ب ــوكيالو إىل فهــم وضــعها، كمــا ُيطلــب من ــاع جمموعــة   ت ــدة التحــول عــن اتب زاي
أخـرى ميكـن التعـرف    القواعد واملمارسات املعمول هبا ضمن سياقها الثقايف لتتبـع جمموعـة            من

  .عليها بوصفها متسقة مع احلياة يف اجملتمع الدويل
إن حقـوق اإلنـسان لألفـراد جلميـع         : ومثة مشروع للدستور اآلن يضم األحكام التاليـة         

أهــايل تــوكيالو واردة يف اإلعــالن العــاملي حلقــوق اإلنــسان والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق     
تم ممارسـتها مـع إيـالء االعتبـار املالئـم لواجبـات األفـراد               املدنية والـسياسية، وحقـوق األفـراد يـ        

وتشري هذه األحكام إىل أنه ينبغي تزويـد تـوكيالو      . اآلخرين وللمجتمع الذي ينتمي إليه الفرد     
جيدا مبا ميكّنها من معرفة كيفية تطبيق التزاماهتا املتعلقة حبقـوق اإلنـسان حمليـا عقـب احلـصول                   

  .على تقرير املصري
  

  ملرأةحقوق ا    
ــام    ــى    ١٩٩٠أُدرج يف ع ــضاء عل ــة الق ــص اتفاقي ــرأة      ن ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي مجي

  .كتيب عن حقوق اإلنسان نشر باللغتني اإلنكليزية والتوكيالوية يف
ويف . ويف إطار ثقافة توكيالو يوجد خـط واضـح فاصـل بـني أدوار الـذكور واإلنـاث                   

النظـام االجتمـاعي التقليـدي، نابعـة مـن حقهـا            نفس الوقت تتمتع املرأة مبكانة عالية نسبيا، يف         
وينتقل الـزوج إىل منــزل   . يف شغل املنـزل الذي متلكه مجاعات أقربائها وإدارة االقتصاد املنـزيل  

وبالرغم من أن النظام الثقايف يف توكيالو مينح أولوية عليـا لرفـاه األعـضاء    . زوجته عند الزواج 
ارد االقتـصادية فـإن النظـام االقتـصادي املمـول نقـديا             األضعف، وبرغم اإلنصاف يف توزيع املو     

يف الوقت احلايل أكثر مما كان يف املاضي يعتـرب أولئـك الـذين ال ينخرطـون يف أعمـال مدفوعـة                      
  .بصورة أو بأخرى حمرومني نسبيا

ومعظم سكان توكيالو الذين يشغلون وظـائف مدفوعـة األجـر لكـل الوقـت يعملـون                   
. مــا لــوحظ ســابقا، شــكل هــذا تعزيــزا كــبريا للعــدل بــني اجلنــسنييف القطــاع العــام؛ وهنــا، ك

يوجد يف قوانني توكيالو ما يسمح بأي نوع مـن التمييـز ضـد املـرأة، وبـصفة عامـة تتمتـع             وال
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 كانـت   ٢٠١٠ويف عـام    . املرأة بنفس احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أسـوة بالرجـل         
  .كومة األساسيني رجال من موظفي احل١٩ امرأة و ٢٣هناك 

وتبذل حماولة متعمدة من أجل حتديد األنشطة اإلمنائية للرجـل واملـرأة مـن خـالل هنـج                    
  .يتوافق مع املعايري احمللية والثقافية ويقبله اجلنسان

ــة صــون        ــوكيالو وأمهي ــة يف ت ــوة الثقاف ــر    ويف ضــوء ق ــذا األم ــية، فه ســالمتها األساس
ــه ــام  ل ــاره اهل ــن ا  . اعتب ــت، م ــذكور    ويف نفــس الوق ــني أدوار ال ــدي ب لواضــح أن الفــصل التقلي

توجـد  ) اهليئـة التنفيذيـة والتـشريعية الوطنيـة    (ويف جملس الفونو العام   . واإلناث أصبح أقل بروزا   
  .مندوبا ٢١نساء ضمن 

 علــى الــسياسة الوطنيــة ٢٠١٠مــارس /وصــدق جملــس الفونــو العــام يف دورتــه يف آذار  
وتتماشى اخلطـة مـع النـهج اإلمجـايل         . ٢٠١٥-٢٠١٠ وخطة العمل للمرأة يف توكيالو للفترة     

الــذي تتخــذه تــوكيالو لــربط املــسائل االقتــصادية واالجتماعيــة بــالتطوير املتواصــل ملؤســسات   
  .احلكم احمللي

. والفاتوبايبـــاي أو جلنـــة املـــرأة هـــي عبـــارة عـــن جتمـــع حمـــوري يوجـــد يف كـــل قريـــة  
زالـت تـشكل حتـديا     ن عوامل املوارد ماوباإلضافة إىل ذلك، يوجد جملس وطين للمرأة، رغم أ 

  .أمام مواصلة تشغيل هذه اهليئة الوطنية
اليت ينظمها مكتب املـرأة التـابع ألمانـة مجاعـة           (واملؤمترات الثالثية لنساء احمليط اهلادئ        

  .مناسبة هامة للذين ميثلون نساء توكيالو) احمليط اهلادئ
  


