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 اللجنة املعنيـــة بالقضـــاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
 بالنظر يف التقارير الدوريةاألسئلة املطروحة فيما يتصل القضايا وبقائمة   
 نيــوزيلندا  

 الــــدورة يف التقريــــر الــــدوري الــــسادس لنيوزيلنــــدا نظــــر الفريــــق العامــــل ملــــا قبــــل - ١
)CEDAW/C/NZL/6.( 

 
  الوطنية للنهوض باملرأةةالسياسات واآللي/ستور والقواننيالد  

 وتعـاجل  الـسياسات العامـة     إطـار  عمـم مراعـاة قـضايا املـرأة يف        لتقريـر، كـثريا مـا تُ      وفقا ل  - ٢
 الفعـال   االسـتعمال ن كيفيـة رصـد      يرجـى بيـا    ).٨الفقـرة   (باتباع هنـج مـشترك بـني الوكـاالت          

 .آليـات قائمـة هلـذا الغـرض    أمسـاء أيـة    مـع ذكـر   ،السـتراتيجية تعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين     
 . أمثلة ملموسةتقدميويرجى يف هذا الصدد 

باختــاذ التــدابري املالئمــة لــدمج مجيــع   )١(تعليقاهتــا اخلتاميــة الــسابقةيف  اللجنــة أوصــتو - ٣
مـا إذا كـان ذلـك قـد أجنـز      تـبني  يرجى تقـدمي معلومـات    . القانون احملليأحكام االتفاقية ضمن

 .طريقة إجنازه تبنيو

تفضل أن تعاجل مسائل الالمساواة مـن خـالل         ’’ حكومة نيوزيلندا    وورد يف التقرير أن    - ٤
يرجـى   ).٥٧الفقـرة   (‘‘  املؤقتـة  إطار القوانني والـسياسات بـدال مـن اسـتخدام التـدابري اخلاصـة             

__________ 
، الفـصل   ٢زء  ، اجلـ  )A/58/38 (٣٨انظر الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة الثامنة واخلمسون، امللحق رقـم             )١( 

 .٤٠٦الرابع، الفقرة 
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ــرة    توضــيح فهــ  ــا للفق ــة اخلاصــة وفق ــدابري املؤقت ــدا للت ــادة  ١م نيوزيلن ــة،  ٤ مــن امل  مــن االتفاقي
كـر يف   ا ذُ ملـ يـضاح   اإل تقـدمي مزيـد مـن     يرجـى   و .للجنـة الصادرة عن ا   ٢٥والتوصية العامة رقم    

  . من التقرير٥٨الفقرة 

 املـرأة   كر يف التقرير أن وزارة شؤون املرأة تسترشد يف عملها خبطة العمل من أجل             ذُو - ٥
ــدا ــها ” وهــي خطــة مخــسية   ،يف نيوزيلن ــة بأكمل ــرأة يف   “للحكوم ــاة امل ــستهدف حتــسني حي  ت

د يف عـام    ويشري التقرير أيضا إىل أن احلكومة سـتزوَّ       . ٢٠٠٤يف عام   بدأ تنفيذها   نيوزيلندا وقد   
يرجـــى تقـــدمي  ).٤٧الفقـــرة ( باســـتعراض وتقريـــر مـــستكمل عـــن اخلطـــة املـــذكورة  ٢٠٠٦

رصد اخلطة وآخـر املعلومـات عـن حالـة التنفيـذ والنتـائج احملققـة إىل حـد                    كيفيةعن   معلومات
  .اآلن

 
 فئات النساء األخرى  

تـضاعف يف الـسنوات القليلـة املاضـية،         قـد   ن  و الـسج  نـزيالت ورد يف التقرير أن عـدد        - ٦
وذكـر   ).٣٥٧الفقـرة   ( مـستوى تعليمـي مـنخفض        ذواتوأن العديد مـن الـسجينات شـابات         

 ).٣٥٦الفقـرة   ( من السجينات الالئي صدرت حبقهـن أحكـام أهنـن مـن املـاوري                 يف املائة  ٥٥
انـدماجهن   نوع املبادرات القائمة اليت ترمي إىل تأهيل هذه الفئة من النساء وإعـادة     بيانيرجى  

 .يف اجملتمع

اإلنسانية تـشمل   / الفئة الدولية  منإىل أن حصة الالجئني     ) ١٣٩الفقرة  (أشار التقرير   و - ٧
يرجى تقـدمي بيانـات إحـصائية عـن      ).١٣٩الفقرة (يص جلوء لنساء معرضات للخطر  ترخ٧٥

 الـسنوات اخلمـس املاضـية ألسـباب تتعلـق       يف كـل سـنة مـن       اللجوء   التمسنعدد النساء الالئي    
يرجــى أيــضا إيــضاح مــا إذا   و. امللبــاةالطلبــاتعــدد باالضــطهاد املتــصل بنــوع اجلــنس، وعــن  

 .يعها تستنفد بصورة منتظمة مج٧٥كانت ترخيصات اللجوء الـ 
 

 العنف املوجه ضد النساء  

 العــائليعنــف ال املبــادئ التوجيهيــة للتــدخل إزاء   بفــضلمــا هــو األثــر الــذي حتقــق      - ٨
ــصا ــرة  (٢٠٠٢يف عــام  درةال ــشروع املتعلــق بــ  بفــضلو) ٤٠٨الفق  للفتــرة العــائليعنف ال امل

 اســتجابةلــق بتحــسني فعاليــة  فيمــا يتع) ٤٠٩الفقــرة ( التــابع لــوزارة الــصحة  ٢٠٠٤-٢٠٠١
 ؟لعائلي العنفضحايا ا الصحية إىل النساء الرعايةمقدمي 

 زيـادة عـدد مالجـئ النـساء مـن ضـحايا           ، يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة     ،وطلبت اللجنة  - ٩
 التقريـر  إعـداد يرجـى تقـدمي معلومـات عـن عـدد املالجـئ وعـن تغـري هـذا العـدد منـذ             .العنـف 
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ــافة إىل حـــصر الـــدوري األخـــري، باإل ــة  لضـ ــة إقامـ ــة يف دعـــم تكلفـ املالجـــئ لحـــصة احلكوميـ
 .هاوتشغيل

 .وافيـة بـشأن العنـف املـرتيل       املوثوقـة   املبيانـات   ال تـوافر    زيادةوأشار التقرير إىل ضرورة      - ١٠
أن عمليــة مجــع للبيانــات املتعلقــة بــالعنف املــرتيل ســتنفذ عــن ) ٤٠٠الفقــرة (وذُكــر يف التقريــر 

تجرى كــل ســقــصائية لنيوزيلنــدا بــشأن ضــحايا اإلجــرام، وهــي دراســة   طريــق الدراســة االست
يرجـى تقــدمي معلومــات مــستكملة عـن نطــاق مجــع البيانــات    .٢٠٠٦سـنتني اعتبــارا مــن عـام   

تقـدمي اخلـدمات     و  تلك البيانات ألغراض وضـع التـشريعات والـسياسات         إتاحةوحتليلها، وعن   
  .إىل النساء من ضحايا العنف املرتيل

حــاالت  معلومــات عــن عــدد  ، يف اســتنتاجاهتا اخلتاميــة الــسابقة ،طلبــت اللجنــةكمــا  - ١١
 ألن ،أن تلـك البيانـات ليـست متـوافرة حاليـا     يـسلم بـ   لكـن التقريـر      . بالعنف ضـد املـرأة     ةاإلدان

يرجـى   ).٤١٧الفقـرة   (ل حـسب اجلـنس       ال تفـصَّ   ةاإلدانـ االت  البيانات اإلحـصائية املتعلقـة حبـ      
 .حلكومة اتباعه للتغلب على هذا القصور اإلحصائيذكر األسلوب الذي تنوي ا

ــاألنـــشطةيـــورد التقريـــر عـــددا مـــن  و - ١٢ ــة إىل القـ ــرأة   الراميـ ضاء علـــى العنـــف ضـــد املـ
لقـضاء علـى العنـف      تـستهدف ا  اسـتراتيجيات حمـددة شـاملة       التقرير   كما ذكر  ).٤٠٦ الفقرة(
ن كيفيـة تنـسيق تنفيـذ    يرجى تقدمي معلومات، مشفوعة ببيانـات، عـ      ).٤٢٠ و ٤٠٣الفقرتان  (

 .، وعن كيفية تقييم أثرهااألنشطة وكيفية رصدهخمتلف االستراتيجيات و
 

 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  

يونيـه  /م حبلول حزيران  ذكر يف التقرير أن جلنة استعراض قانون البغاء ستستعرض وتقيّ          - ١٣
هـل تتـوافر تقييمـات      ). ٦٩الفقرة  (لبغاء   جترمي ا  ت اليت ألغ  ،إصالح البغاء قانون   عملية   ٢٠٠٨

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن طبيعـة البغــاء يف       القـانون؟ هـذا  أو اسـتنتاجات أوليـة بـشأن تنفيـذ     
  .ارسنهمي، مبا يف ذلك عدد النساء اللوايت  ومدى انتشارهنيوزيلندا

تقـدمي  يرجـى   .علومـات عـن موضـوع االجتـار بالنـساء     قدرا ضئيال من املويقدم التقرير  - ١٤
التـدابري  التـدابري املتخـذة ملنـع االجتـار بالنـساء و          عـن   معلومات عن مدى انتشار هذه الظاهرة، و      

 .محاية ضحاياهالرامية إىل 
 

 القوالب النمطية والتعليم  

 بتعزيـز تـبين سياسـات داخـل اجلامعـات           ، يف تعليقاهتا اخلتاميـة الـسابقة      ،أوصت اللجنة  - ١٥
اســتعراض نظــام قــروض الطــالب لتفــادي إثقــال باتــاة للمــرأة، وترمــي إىل هتيئــة منــاخ أكثــر مو



CEDAW/C/NZL/Q/6

 

4 07-25153 
 

أن اجلامعــات مــستقلة عــن احلكومــة  ذكــر لكــن التقريــر  .كاهــل املــرأة مبزيــد مــن الــصعوبات 
تـؤدي  ل ذلـك،  ختطـط رغـم  يرجى تقـدمي معلومـات عمـا إذا كانـت احلكومـة،       ).١٩٧الفقرة (

 .لنساء يف اجلامعاتدورا أكثر استباقا فيما يتعلق بتحسني الفرص املتاحة ل

ــر إىل اســتعراض   - ١٦ ــشري التقري ــسي ل اوي ــة كــان مــن   طــالبلتثقيــف اجلن ــدارس الثانوي  امل
علـى  أن زيادة طرأت    أفاد ب أن التقرير   كما  . )١٧٠الفقرة   (٢٠٠٦املفروض أن جيرى يف عام      

قولـة   بـاألمراض املن   ةاالت املؤكدة واحملتملـة لإلصـاب      السنوات اخلمس األخرية يف عدد احل      مدى
 ســـنة ٢٤أقـــل مـــن مـــن العمـــر  البـــالغني نســـيما يف صـــفوف الـــشبا  وال،االتـــصال اجلنـــسيب
ويرجـى   .يرجى تقدمي معلومـات مـستكملة عـن اسـتنتاجات هـذا االسـتعراض       ).٢٩٥ الفقرة(

 واإلصـابة   ،نع احلمـل لـدى املراهقـات      مل التثقيف اجلنسي    مشولاإلشارة بشكل خاص إىل مدى      
يرجـى   ،كـذلك  .اإليـدز / وفـريوس نقـص املناعـة البـشرية        ي،نـس صال اجل باالتباألمراض املنقولة   

 غــري امللتحقــاتبيــان مــا إذا كــان هــذا التثقيــف يــستهدف أيــضا فتيــات األقليــات والــشابات    
  .املدارسب

 
  يف احلياة العامة واختاذ القراراالشتراك  

ســيما يف  لتقريــر، ال تــزال املــرأة ممثلــة متثــيال ناقــصا يف مواقــع اختــاذ القــرار، وال ل وفقــا - ١٧
ــة و  ــان واحلكومــات احمللي ــصحاجملــالربمل ــضائية   يالس ال ــشريعية والق ة يف املقاطعــات واجملــالس الت

تكـافؤ عـدد النـساء    الويـشري التقريـر أيـضا إىل تـدابري تـشمل أهـدافا مثـل بلـوغ          ).٩٢الفقـرة  (
يرجـى تقـدمي آخـر املعلومـات عـن أثـر            . ٢٠١٠  عام  يف اجملالس احلكومية حبلول    الرجالعدد  و

 النساء، مبن فيهن نساء املاوري، يف اإلدارة احملليـة والقـضاء      اشتراكمجيع التدابري املتخذة لزيادة     
  .والربملان

يرجى تقدمي معلومات بشأن التدابري املتخذة لتشجيع بذل جهود يف القطـاع اخلـاص              و - ١٨
  .زيادة عدد النساء يف مواقع اختاذ القرار، وبشأن أية نتائج حتققتبتسريع لل
 

 العمالة  

لمـساواة يف  ليف تنفيـذ خطـة العمـل    احملرز يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التقدم        - ١٩
 اخلطـة علـى وجـه التحديـد فـوارق          تعـاجل هبـا    الـيت    ، والكيفيـة  )٢٤١الفقـرة   (والتوظيـف   األجر  
  . املساواة يف األجر لقاء األعمال املتساوية يف القيمة، وتعزيزنياجلنس بنياألجر 

لنـساء اللـوايت    ل تكفـل  باختـاذ تـدابري      ، يف تعليقاهتا اخلتامية الـسابقة     ،أوصت اللجنة قد  و - ٢٠
 التقريـر التـدابري     بنيويـ  . بوظـائفهن   االحتفـاظ  نـسي اجلتحرش  تعرضهن لل يتقدمن بشكاوى من    

ــة املتاحــة  ــل،     ،القانوني ــات العم ــانون عالق ــوظفنيمبوجــب ق ــل لللم ــاظ  تكف ــم يف االحتف  حقه
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 ،فـذ قـد ن يرجى تقدمي معلومات وبيانات عما إذا كان هذا القـانون   .)٢٠٩الفقرة  (بوظائفهم
  .وعن كيفية تنفيذه

 قــانون تعــديل إجــازة الوالديــة ومحايــة  حالــةيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن  و - ٢١
 ).٢٢٩الفقـرة  ) ( اخلـاص املدفوعـة لألشـخاص الـذين يعملـون حلـساهبم     إجازة الوالدية (العمل  

ــة          ــازة الوالديـ ــام إجـ ــيم نظـ ــائج تقيـ ــن نتـ ــات عـ ــدمي معلومـ ــى تقـ ــك، يرجـ ــى ذلـ ــالوة علـ وعـ
 .٢٠٠٦الذي كان من املتوقع إجنازه يف عام ) ٢٣٠ الفقرة(

سـاعات  ( قـانون تعـديل عالقـات العمـل          حالـة يرجى تقدمي معلومات مستكملة عـن       و - ٢٢
  .فيما يتصل بساعات العمل املرنة املتاحة للوالدين) ٢٣٧الفقرة ) (رنةاملعمل لا

ــد    - ٢٣ ــر إىل تزاي ــشتغالت باألعمــال   شــديدوأشــار التقري ــة يف عــدد امل ــن التجاري ــساء  م ن
ويف الوقـت ذاتـه، ذكـر التقريـر      ).٢٥٤الفقرة (حلساهبن اخلاص من يعملن ، مبن فيهن املاوري

 ).٣٢٤الفقـرة   (ن صعوبة يف احلصول علـى القـروض واملـشورة املاليـة             أن نساء املاوري يواجه   
ما هي التدابري املتخذة لتقليص أوجه عدم املساواة املتصلة باحلقوق االقتـصادية لنـساء املـاوري                

  واستقالليتهن املالية؟

 أصـحاب ’’وفقا لربنامج اهلجرة يف نيوزيلندا، متثل جمموعة املهاجرين املـصنفني يف فئـة     - ٢٤
هـــاجرين يف إطـــار الربنـــامج    يف املائـــة مـــن امل ٦٠‘‘  األعمـــال التجاريـــة يممارســـ/املهـــارات

 حسب اجلنس جملموعات مهاجري من تلك الفئة القـادمني  وزيعيرجى تقدمي ت ).١٣٩ الفقرة(
 .إىل نيوزيلندا

 
 الصحة  

 كيفيـة  يرجـى بيـان   ).٢٦٣الفقـرة  (يشري التقرير إىل عدة استراتيجيات للصحة العامة  - ٢٥
 .قني وشـعب املـاوري  وتراتيجيات بالنـسبة للمـسنني واملعـ   تعميم املنظور اجلنساين يف تلك االس

 بالنـسبة الـصحية   نتائج  الب فيما يتعلق  كيفية رصد تنفيذ تلك االستراتيجيات       تبيانويرجى أيضا   
 .للنساء

العمر املتوقـع  من أصل أورويب يفوق    املنحدرات  التقرير أن العمر املتوقع للنساء       وذكر - ٢٦
ــة األخــرى    ويرجــى تقــدمي مزيــد مــن   ).٢٦٤ و ١٤الفقرتــان (للنــساء مــن اجملموعــات العرقي

ويرجـى   .التفاصيل عن العوامل االجتماعية واالقتصادية اليت ميكن أن تؤثر على هذا االختالف
 الرعايـة الـصحية علـى    أتعـاب   دفـع  نظماعتمادأيضا بيان أثر خصخصة اخلدمات االجتماعية و  

  . من الصحة البدنية والعقليةممكنتع املرأة بأعلى مستوى مت
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اإليــدز لعــام /ويــشري التقريــر إىل خطــة  العمــل املتعلقــة بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  - ٢٧
يرجـى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن نـسب إصـابة النـساء بفـريوس           ).٢٧٦الفقرة  (٢٠٠٣

 الـسنوات   علـى مـدى   وحظـت يف هـذا الـصدد         واالجتاهـات الـيت ل     اإليدز،/نقص املناعة البشرية  
  .والتدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسألة بصورة شاملةاخلمس املاضية، 

 
 الزواج واحلياة األسرية  

، الـذي يرمـي إىل   ٢٠٠٥لعـام  ) اإلحاالت القانونية(سن قانون العالقات  ب التقرير   أفاد - ٢٨
تعديل عـدد كـبري     بتلف القوانني واألنظمة    يف خم الواردة  بشىت أنواع العالقات    االعتراف   ضمان

 ذكرويـ  ).٣٨٠الفقـرة    (االت االقتـران املـدين    تاحـة اعتـراف أعـم حبـ       إلمن األحكام التـشريعية     
ستكمل بـصورة مـستقلة حبلـول       تُـ س هالكنـ و القانون،   يشملها هذا التقرير أن بعض األحكام مل      

، وعــن كيفيــة اجلهــد اق هبــذيرجــى تقــدمي معلومــات عــن احلالــة فيمــا يتعلــ . ٢٠٠٦هنايــة عــام 
 .لمرأةالنسبة لب لآلثار تهمعاجل

 توزيـع الـذي يـنظم      ١٩٧٦لعـام   ) العالقـات (وورد يف التقرير ذكر قـانون املمتلكـات          - ٢٩
 وزارة العــدل  قيــامويــشري التقريــر أيــضا إىل ).٣٨١الفقــرة (املمتلكــات عنــد فــسخ العالقــات 

يرجـى تقـدمي    .يـة املتعلقـة بـأثر هـذا القـانون     رصد مستمر ألحكام القـضاء والكتابـات األكادمي  ب
ويرجـى بوجـه خـاص     . عنـد فـسخ العالقـات   ختضع للتوزيعمعلومات عن نوع املمتلكات اليت 

 املعاشـات   املتأتيـة مـن  مـوال األمثـل   (نظـورة بيان ما إذا كان القانون يعترف باملمتلكات غـري امل    
ــأمني   ــهاء اخلدمــة، والت ــة، ومــستحقات انت ــتعني   كجــزء ) التقاعدي مــن ممتلكــات األســرة الــيت ي

يف ويرجــى أيــضا بيــان مــا إذا كــان القــانون يــنص علــى توزيــع إمكانيــات الكــسب    .توزيعهــا
بـأن يؤخـذ يف   أو ما إذا كان يسمح بأي شكل من األشـكال   / ورأس املال البشري، و    املستقبل
 عـن طريـق     مـثال ( عند توزيع املمتلكات حتسن إمكانات الكسب ورأس املال البـشري            االعتبار

ويرجـى أيــضا   ).التوزيـع غـري املتـساوي للممتلكـات أو بالـسماح مبـنح مبلــغ تعويـضي للـزوج        
 اآلثـار   بـالفروق اجلنـسانية يف     املتعلقةتقدمي معلومات عن أعمال البحث اجلارية واالستنتاجات        

ة عمـل وزار علـى   تلك االسـتنتاجات     تأثرياالقتصادية املترتبة على فسخ العالقات، وعن كيفية        
  .العدل

 
 الربوتوكول االختياري  

ــانيرجــى  - ٣٠ ــه  بي ــذي اتبعت ــة األســلوب ال ــتعريــف يف ال احلكوم ــاري ب الربوتوكول االختي
 .٢٠٠٠ عليه نيوزيلندا يف عام صدقتلالتفاقية، الذي 

 


