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  .٠٨/١٥افتتحت اجللسة الساعة   
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

  )تابع ( من االتفاقية١٨
ــدا       ــن نيوزيلنــ ــدم مــ ــسابع املقــ ــدوري الــ ــر الــ  التقريــ

)CEDAW/C/NZL/7(   
ــى د   - ١ ــاء عل ــد     بن ــضاء وف ــس أع ــسة، جل ــن الرئي ــوة م ع

 .اللجنةاجتماعات   إىل طاولةنيوزيلندا

 من أصـل    ٨٠ قالت إن ): نيوزيلندا(السيدة غودهيو     - ٢
 كـانوا   ٢٠١٠ عضوا يف برملان الـشباب املعقـود يف عـام            ١٢٢
ــن  ــساءم ــاة      الن ــد باحلي ــرأة املتزاي ــام امل ــى اهتم ــدل عل ــذا ي ، وه

اصــيل مــصنفة حــسب تفأضــافت أنــه لــيس هنــاك  و.الــسياسية
نوع اجلنس بشأن عدد النساء املهاجرات العامالت يف مـزارع   
إنتــاج األلبــان؛ ولكــن ســلطات اهلجــرة تعمــل مــع املهــاجرين   
ــتجابة     ــة االسـ ــرين بغيـ ــصلحة اآلخـ ــحاب املـ ــات وأصـ  والنقابـ

ــي   ــشواغل، وهـ ــضا للـ ــة أيـ ــى  عاكفـ ــن  علـ ــة مـ ــع جمموعـ وضـ
ــة   ــادئ التوجيهي ــت.األهــداف واملب ــا ســتوفر    وقال تفاصــيل إهن

 .شــروط احلــصول علــى اإلقامــة الدائمــة واجلنــسية  خطيــة عــن
نه ال توجـد قيـود علـى اجلنـسية املزدوجـة غـري              إوأردفت قائلة   

 تـــنص علـــى ١٩٧٧ مـــن قــانون اجلنـــسية لعــام   ١٦أن املــادة  
إمكانيــة حرمــان األشــخاص مــن اجلنــسية إذا تــصرفوا بطريقــة  

اللجنـة بـنص     أهنـا سـتزود      خمالفة ملـصاحل نيوزيلنـدا؛ وأضـافت        
حـــدوث حتـــسن فيمـــا يتعلـــق   وعلـــى الـــرغم مـــن.١٦املـــادة 

بالفصل بني أدوار اجلنسني يف تـوكيالو، ال تـزال هنـاك بعـض              
 وجيري التصدي لتلك التحديات من خـالل        .التحديات املاثلة 

عدد من املبادرات، مـن بينـها الـسياسة الوطنيـة لـشؤون املـرأة               
زيادة متثيـل   : ف هي يف توكيالو، اليت تنطوي على مخسة أهدا      

املرأة يف األدوار التنفيذية املتعلقة بصنع القـرار علـى الـصعيدين       
 يف املائة؛ وتوفري إمكانيـة الوصـول        ٣٠الوطين والقروي بنسبة    

ــاج    ــاجلودة؛ وإدمـ إىل اخلـــدمات الـــصحية الـــشاملة املتـــسمة بـ

منظور جنساين يف املبادرات الوطنية والقروية؛ وتوفري إمكانيـة      
ى قدم املساواة مع الرجل علـى التعلـيم والتـدريب           احلصول عل 

الرمسيني وغري الرمسيني؛ وحتقيـق املـشاركة االقتـصادية الكاملـة           
  .جلميع النساء

 ١٤ إىل ١١املواد 

ــرون    - ٣ ــسيد ب ــساءل : ال ــٌج    ت ــاك ُنُه ــت هن ــا إذا كان عم
ســيما  ملعاجلــة مــشكلة البطالــة، وال  تــستهدف فئــات بعينــها   
  وقــال إنــه مــن الــصعب.ة مــن النــساءبالنــسبة للفئــات الــضعيف

ــور    ــة باملـــساواة يف األجـ ــدة املعنيـ ــباب إغـــالق الوحـ فهـــم أسـ
والتوظيـف؛ وتـساءل عـن الكيفيــة الـيت تعتـزم هبـا احلكومــة أن       

ــاوت يف   ــاالت التفـ ــاجل حـ ــورتعـ ــة  األجـ ــل املدفوعـ ــاء العمـ لقـ
أن التغـيريات الـيت تقتـرح نيوزيلنـدا           وأضاف .املتساوي القيمة 
ظام املفاوضة اجلماعية قـد تـؤدي إىل املزيـد مـن            إدخاهلا على ن  

إنـه يـود     التخفيض لألجـور، وال سـيما بالنـسبة للمـرأة، وقـال           
  وأضـاف  .معرفة الكيفية اليت سـيتم هبـا قيـاس ذلـك االحتمـال            

أن التشريع املتعلق بإجازة األبوين املدفوعة األجـر عـزز بـشدة            
ــع ــة يف اجملتمـ ــزم احل ؛األدوار النمطيـ ــساءل مـــىت تعتـ ــة  وتـ كومـ

معاجلــة ذلــك التــشريع، وهــل تعتــزم التــصديق علــى اتفاقيــة        
ــم    ــة رقـ ــل الدوليـ ــة العمـ ــال ذوي   C156منظمـ ــة بالعمـ املتعلقـ

 ؟العائليةاملسؤوليات 

قالت إن التشريع املتعلـق باإلجهـاض       : السيدة شولتز   - ٤
؛ ونتيجتــه املباشــرة هــي أن املــرأة تــصبح رهينــةً  التعقيــدشــديد 

 .ص ُيبــــِْطل حقهـــا يف اختـــاذ قـــرار مـــستقلللتفـــسريٍ اخلَيِّـــر لـــن
وأضـــافت أنـــه لـــيس هنـــاك اتـــساق، فيمـــا يتعلـــق بالعقوبـــات 
املفروضة على إجراء عمليـات اإلجهـاض، بـني قـانون اجلـرائم          

وقــانون منــع احلمــل والتعقــيم واإلجهــاض لعــام    ١٩٦١لعــام 
ــى    ١٩٧٧ ــة ملــن حيــصل عل ــوع العقوب ــانون ن ، وال يوضــح الق

 إهنـا  وقالـت    .حكام املنصوص عليهـا   اإلجهاض خارج إطار األ   
يف تـشريعها   تود أن تعرف ما إذا كانت احلكومة ختطط للنظر     
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املتعلق باإلجهاض بغرض إجراء مراجعـة هـي يف أشـد احلاجـة             
 .ملواءمة التشريع املذكور مع معايري حقوق اإلنسان إليها

قالـت إهنـا تـود الوقـوف علـى معـدل            : السيدة راسخ   - ٥
عـن سـرطان عنـق الـرحم بـني نـساء املـاوري،             الوفيات النامجة   

واستفــسرت عــن  .وعلــى تــاريخ إصــدار البيانــات ذات الــصلة
بتوعيـة نـساء     األنشطة اليت تقوم هبا وزارة الـصحة فيمـا يتعلـق          

املــاوري واألقليــات األخــرى بــضرورة إجــراء الفحــص الــالزم  
وعمـا إذا    سرطان الثدي وسـرطان عنـق الـرحم،        للكشف عن 

ــة ُتراعــي عــاملي الثقافــة واللغــة  كانــت تلــك التوع  ومــضت .ي
قائلة إنه سيكون من املفيد احلصول على معلومـات بـشأن أي            

تتعلق بالصحة اجلنسية واإلجنابيـة، وبـشأن تـوافر          استراتيجيات
ــدمات ا ــات و  خــ ــات األقليــ ــة جلماعــ ــصحة العقليــ ــباب لــ شــ

  .د الوالدةاملهاجرين والالجئني وللنساء بع
ــه يــ  :الــسيد بــرون  - ٦ ــؤثر  قــال إن ود أن يعــرف كيــف ت

 علــى النــساء الــاليت   االجتماعيــةالتغــيريات يف نظــام الرعايــة   
ــدة، وكيـــف تـــضمن   ال ــوائح اجلديـ ــال للـ ــَتمكَّن مـــن االمتثـ  َيـ

أن تلـــك التغـــيريات ال جتعـــل احليـــاة أكثـــر صـــعوبة   احلكومـــة
بالنسبة هلن، وال سيما بالنسبة لألمهـات الـشابات مـن النـساء             

ــاور  ــساء امل ــه مــن غــري الواضــح     وأضــاف.ياملهــاجرات ون أن
 علـــى أرض ]Whãnau Ora[ كيـــف يعمـــل هنـــج وهانـــاو أورا

 .الواقع

بـصرف النظـر عـن تـأثر         قالت إنـه،  : السيدة هاياشي   - ٧
املساواة بني اجلنسني سلبا يف أعقاب الزلـزال الـذي حـدث يف             

 . والبطالـة  العـائلي زادت معـدالت العنـف       كرايستشريش؛ فقد 
 التدابري الالزمـة    عنصول على معلومات    أهنا تود احل   وأضافت

ــة  ــرأة يف عمليـ ــشاركة املـ ــام   لـــضمان مـ ــة قيـ ــاش، وكيفيـ اإلنعـ
احلكومــة برصــد تقيــيم الــسياسات واملمارســات، مبــا يف ذلــك  

 ومــا هــي اجلهــود الــيت .اإلنعــاش حتليــل األثــر اجلنــساين لعمليــة
بذلتها احلكومـة لتـشجيع النـساء علـى دخـول الـصناعات الـيت         

ــذكور؟ وقالــت يهــيمن عليهــ  ــأي معلومــات   إهنــا ا ال ترحــب ب
، يف االتفاقيـــةتتلقاهـــا عـــن رأي احلكومـــة، يف ضـــوء أحكـــام  

 الذي يفـرض قيـوداً      ٢٠١٢مشروع تعديل قانون اهلجرة لعام      
   .على مل مشل أسر الالجئني

ــدا(غودهيــو   الــسيدة- ٨  قــانون العنــف قالــت إن): نيوزيلن
ئلي حبيـــث يـــشمل  ُيعـــرُِّف العنـــف العـــا١٩٩٥العـــائلي لعـــام 

 البدين واجلنـسي والنفـسي، ويـنص القـانون علـى عـدٍد              اإليذاء
من التدابري منـها أوامـر احلمايـة وأوامـر الـسالمة الـصادرة عـن          

 ويورد قـانون  .الشرطة والربامج املعنية بتكرار ارتكاب اجلرائم 
 التعريـــف القـــانوين للجـــرائم، الـــيت قـــد ١٩٦١اجلـــرائم لعـــام 

عــائلي، كمــا َبــيَّن ســبل االنتــصاف     تــشمل جــرائم العنــف ال  
 وذكــرت املمثلــة أنــه مــن املمكــن، مبوجــب أحكــام .والعقــاب

ــف     ــتَّهمني بارتكــاب العن ــانون اجلــرائم، مقاضــاة امل ــائلي ق  الع
وختــتص حمكمــة األســرة بالتــدابري  .يف حالــة اإلدانــة ومعاقبتــهم

ذات املــستوى األدىن، مثــل الوســاطة، بغيــة تــسوية اخلالفــات   
 . األقل فداحة لقانون العنف العائليواالنتهاكات

 ميزانيـــة نظـــام التعلـــيم يف مرحلـــة وأردفـــت قائلـــة إن  - ٩
وزادت معــــدالت  .٢٠١٢الطفولـــة املبكــــرة زادت يف عــــام  

القيــد يف مثـــل هـــذه الـــربامج بالنــسبة للـــسكان مـــن املـــاوري   
ــسكان مــن جــزر احملــيط اهلــادئ وذوي األصــل اآلســيوي      وال

معـدالت القيـد    اخنفـضت   ، يف حـني      يف املائة أو أكثـر     ٦بنسبة  
 وتضمنت امليزانيـة التمويـل الـالزم لتحـسني          .بني بقية السكان  

إشراك أولئك الذين مل تتـوافر هلـم حـىت ذلـك الوقـت إمكانيـة                
 وأضـافت أن    .احلصول على التعليم يف مرحلة الطفولة املبكـرة       

األطفال يستفيدون بشكل عام بـأكثر مـن الـساعات العـشرين        
اســتحقاق لتمويــل؛ كمــا أن النــساء الــاليت يــتلقني  املــشمولة با

تلقني أمـــواال إضـــافية لـــضمان حـــصول األغـــراض األســـرية يـــ
 وأشـارت إىل  .أطفاهلن على التعليم يف مرحلة الطفولـة املبكـرة       

ــد املراجعــة؛ وأن وزارة شــؤون املــرأة تــشارك يف   أن النظــام قْي
  .تلك العملية لضمان مراعاة تأثريه على املرأة
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التعلـــيم الثـــانوي إن مؤســـساِت  استرســـلت فقالـــتو  - ١٠
 تشجع الفتيات على احتـراف املهـن        أكادمييات التعليم الفين    و

ــي   ــة، وه ــري التقليدي ــني ســين     غ ــا ب ــال م ــستهدف األطف  ١٢ ت
 عامـــا؛ أمـــا التـــدريب علـــى اِحلـــرف وبرنـــامج التلمـــذة ١٨ و

 .الـــصناعية احلديثـــة فهمـــا خيـــاران ملـــا بعـــد املرحلـــة الثانويـــة 
ح معاجلـــة الفـــصل اجلنـــساين يف دراســـة اجملـــاالت غـــري  وُتطـــر

 فـسوق   .يف مرحلـة التعلـيم العـايل قـدراً مـن التحـدي             التقليدية
ــسني    ــني اجلن ــرق ب ــل يف ــسبة     العم ــساهم بن ــا ي ــبري، مم ــدر ك  بق

 ومـع ذلـك،     .يف املائة من الفجوة يف األجور بني اجلنسني        ٣٠
ــساء يف عــام   ــادل  ٢٠١٠شــكلت الن ــا يع ــة مــن  ٩٤ م  يف املائ

املتدربني يف اجملـال الـصناعي وأصـبحن ُيـشاركن مبعـدلٍ أعلـى              
ــع اجملــاالت      ــل، ومبعــدلٍ أعلــى مــن الرجــال يف مجي مــن ذي قب

ــا ــى أن      .تقريب ــدل عل ــه ي ــث إن ــاخلري حي ــشِّر ب ــذا مؤشــر ُيَب  وه
الشابات أصبحن ُيْدركن أن بإمكـاهنن العمـل يف جمـاالت غـري          

ــة ــدمي ال   .تقليديـ ــرأة بتقـ ــت وزارة شـــؤون املـ تمويـــل يف  وقامـ
اجملــاالت املــستهدفة، مبــا يف ذلــك هيئــة التــدريب الــصناعي يف  

ُبغيــة حتديــد العوائــق الــيت تواجههــا    جمــال اإلمــداد بالكهربــاء، 
املرأة وكيفية احلد منها، وهو أمر قد ُيثْبت جـدواه يف جمـاالت        

 وَتمثَّل أحـد أهـداف الفريـق احلكـومي يف           .غري تقليدية أخرى  
شباب مبا يعود بالفائدة على الشابات مـن        معاجلة البطالة بني ال   

نساء املـاوري ونـساء جـزر احملـيط اهلـادئ، حيـث إن أهـداف                
 وتـدعم املبـادرات   .الفريق ترمي إىل حتسني نتـائجهن التعليميـة   

توفري فـرص عمـل مـستدامة للـشابات العـاطالت عـن العمـل،               
بيـة إلعـادة تعـريفهن    ويشمل ذلـك جمموعـة مـن الـربامج التدري        

 .عملمبكان ال

ــت قائلــة إن    - ١١ ــى القطــاع احلكــومي   وأردف  التركيــز عل
وحده مل يكن فعاالً يف سد الفجوة يف األجـور بـني اجلنـسني،              
لـــذا أغلقـــت احلكومـــة الوحـــدة املعنيـــة باملـــساواة يف األجـــور 
والتوظيـف وأعـادت ختـصيص التمويـل املرصـود هلـا إىل وزارة       

الـسياسات    جمـايل   مما َوسَّع بالتايل من دورها يف      ،شؤون املرأة، 

ــور بـــني    ــوة يف األجـ ــة والبحـــوث ليـــشمل مـــسألة الفجـ العامـ
اجلنــسني ومــسائل العمالــة األخــرى؛ وتتنــاول الــوزارة مــسألة   
ــها     ــامج عمل الفجــوة يف األجــور بــني اجلنــسني مــن خــالل برن

 املـرأة   ويشارك اجمللس االستشاري الوطين املعـين بعمالـة        .أيضا
الدراســة االستقـــصائية    وأضــافت أن .يف هــذا اجملــال كـــذلك  

 لتتبع الفجـوة    مصداقية هي املصدر األكثر     للدخل يف نيوزيلندا  
أن   وتعتقد احلكومـة   .يف األجور بني اجلنسني مع مرور الوقت      

ــى       ــز يف األجــور عل ــذي حيظــر التميي ــا ال ــائم حالي ــشريع الق الت
أساس نوع اجلنس هو تـشريع شـامل، وبنـاء علـى ذلـك لـيس                

 .ت إضــافية للمــساواة يف األجــورمــن الــضروري ســّن تــشريعا
ــة      ــاك حاجــة ملعاجلــة األســباب الكامن ــة أن هن ــدرك احلكوم وت
وراء الفجوة املـستمرة يف األجـور يف القطـاع اخلـاص، وتفهـم       
ــني        ــساواة ب ــدم امل ــذيني مبعاجلــة أوجــه ع ــاء التنفي ــزام الرؤس الت

ــذ       ــدعم تنفي ــي ت ــذا فه ــدها؛ ل ــتم حتدي ــيت ي ــسني ال  خطــط اجلن
 الــــيت املــــساواة يف األجــــور والتوظيــــفاالســــتجابة لتحقيــــق 

ــور والتوظيـــف   ــة باملـــساواة يف األجـ ــدة املعنيـ ــعتها الوحـ  .وضـ
وتطرقت املمثلة إىل األحكام التشريعية املتعلقة بإجازة األبوين        

مسيني املدفوعــــة األجــــر فقالــــت إن املــــوظفني املــــؤقتني واملــــو
 اســـتيفاءُيـــستبَعدوا بـــشكل صـــريح ولكنـــها اعترفـــت بـــأن  مل

 . أكثــر صــعوبة يف حالتــهمهــذه اإلجــازات ســتحقاقشــروط ا
ــضروري    ــزال مــن ال ــال ي ــة مــع رب العمــل   ف أن تكــون العالق

وقالـت إن    .أجال لضمان العودة إىل العمل بعد اإلجازة       أطول
مدفوعــة األجــر، ولكنــها  احلكومــة تؤيــد مــنح األبــوين إجــازة 

ليــست يف موقــف يــسمح هلــا بتوســيع نطــاق التغطيــة يف ظــل    
  .يل احلايلاملناخ املا

 واســـتطردت قائلـــة إن أغلـــب اإلحـــصاءات احلديثـــة   - ١٢
 وتــشري؛ ٢٠٠٩ بــسرطان عنــق الــرحم تعــود إىل عــام  املتعلقــة

 إصـابة،   ١٦١بلـغ     إىل أن معـدل اإلصـابة      ٢٠١١بيانات عـام    
 ومـن املطلـوب أن يكـون        .نـساء املـاوري     إصابة بـني   ٣٤منها  

ــة لل      ــة الثقافي ــباً مــن الناحي ــامج الفحــص مناس مجموعــات برن
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ويتمثـل   . املختلفة، وأن يعاجل أوجه التفـاوت فيمـا بينـها      اإلثنية
 بغيــة معاجلــة لتغذيــة املرتــدةلالتحــدي يف االســتجابة باســتمرار 

حتقـق بعـض     أي عوائق حتول دون الوصول إىل الربنامج، وقـد        
النجــاح يف هــذا الــصدد إال أن هنــاك الكــثري ممــا ميكــن َتعلُّمــه   

رنامج الصحة اجلنسية واإلجنابيـة التـابع        وقد اشتمل ب   .بالتأكيد
لـــوزارة الـــصحة علـــى أنـــشطة رئيـــسية لتعزيـــز إدارة الـــصحة  

  .اجلنسية واإلجنابية من خالل مشروع مشترك بني الوزارات
جهـاض  اإل عمليـات  أن شروط إجراء      املمثلة وذَكَرت  - ١٣

قد تبدو معوِّقـة، إال أن معـدالت اإلجهـاض اخنفـضت بـسبب              
حتـــسن املـــشورة املقدمـــة بـــشأن وســـائل منـــع احلمـــل وســـبل  

 عامــا حيــصلون ٢٢فجميــع النيوزيلنــديني حتــت ســن  .توافرهــا
على املشورة وخدمات منـع احلمـل باجملـان يف عيـادات تنظـيم              

اآلبـاء   نغـري أ   األسرة؛ والتثقيف اجلنسي إجباري يف املدارس،     
واألمهات ميكن أن خيتاروا أال يدرس أطفاهلم ذلك اجلـزء مـن            

أن الوزارة أبرمت عقداً مع املنظمـة         وأضافت .املنهج التعليمي 
 مــن مقــدمي خــدمات ٢٦اخلرييــة لتنظــيم األســرة؛ وأن هنــاك 

 عيـادة  ٣٢ عيـادة و  ٣٠عالوة على  الصحة اجلنسية واإلجنابية  
 للنـساء  نترنـت موجـه   كة اإلمرتبطة باملدارس وموقعٍ علـى شـب     
ــتراتيجية  وليـــست.دون ســـن اخلامـــسة والعـــشرين  هنـــاك اسـ

 ورغـم   .للصحة اجلنسية واإلجنابية ألجـزاء خمتلفـة مـن القطـاع          
اجملــالس الــصحية باملقاطعــات ملزمــةٌ بتقــدمي خــدمات إهنــاء  أن 

ــساء  ــا وأن     احلمــل للن ــي اســتوفني شــروط احلــصول عليه الالئ
ــة لتقــدمي   ــسياسة الوطني ــوفر   ال ــسفر ت ــق بال ــساعدة فيمــا يتعل امل

تكاليف السفر ملسافات طويلة بغـرض الوصـول إىل اخلـدمات           
 هناك شواغل تتصل بقدرة النساء يف املنـاطق النائيـة           الصحية،  

واسـتطردت قائلـة إن جلنـة        .على احلصول على تلك اخلدمات    
ــانون    ــة اإلجهــاض قامــت باســتعراض أحكــام الق ، وهــي مراقب

غـرايف غـري الكثيـف لالستـشاريني املعتمـدين          ترصد التوزيـع اجل   
  .الذين ميكن أن يأذنوا بعمليات اإلجهاض

ــاو أورا   وأضــافت  - ١٤ ــهج وهان ــه، فيمــا يتعلــق بن ــإن ،أن  ف
 حيـث  سـيما النـساء   العديد من األسر املاورية تشارك فيه، وال   

  وقـد سـعت    .أرباهبا الرجـال    املعيشية أكثر من   ربات األسر إن  
يف قطــاع    إىل إدمــاج شــعب املــاوري   ســعيا حثيثــا   احلكومــة 

الرعايــة الــصحية خلدمــة الــسكان املــاوريني، حيــث أدى ذلــك  
ــة  ــائج اإلجيابيـ ــادة النتـ ــصحة  .إىل زيـ ــصاءات الـ  وأظهـــرت إحـ

ــة ــاك   العقلي ــات أن هن ــالألمه ــني   ارتفاع ــدل االنتحــار ب  يف مع
 . يومــا بعــد الــوالدة٢٨ الفتــرة املــستهدفة البالغــة يف الــشابات

بالـصحة   وزارة الـصحة لـديها وحـدة معنيـة          إن وأردفت قائلـة  
يف اجلزيرة اجلنوبية، والعمل جـار لتأسـيس        مقرها  لألم   النفسية

وحدة أخرى يف اجلزيرة الشمالية؛ ويبدو أن األمـراض العقليـة          
الـــسابقة الـــيت مل تعـــاجل العـــالج الكـــايف ســـامهت يف حـــدوث  

ــار، ــة حـــاالت االنتحـ ــه   واحلكومـ عاكفـــة علـــى معاجلـــة أوجـ
أن التغيريات الـيت أُجريـت علـى نظـام            وأضافت .ر هذه القصو

ــبني أن     ــيت ُتـ ــا البحـــوث الـ ــة روعيـــت فيهـ ــة االجتماعيـ الرعايـ
 مبزيـد مـن األطفـال    يـرزقن األمهات املراهقات يرجح جـدا أن      

القـصد مـن    أن  قبل أن يبلغن مرحلة االسـتقالل االقتـصادي، و        
ق تلــك التغــيريات هــو إعطــاء النــساء املــستفيدات مــن اســتحقا

األسرية سبيال للخروج مـن دائـرة العـوز مـن خـالل             األغراض  
ــوجيههن ــارات   ت ــور املاليــة وتنــشئة    إلكــساهبن مه تــدبري األم
 .واملهارات الالزمة ملكان العمل األطفال

النـساء تـأثرن بـشكل غـري        اختتمت حديثها قائلة إن     و  - ١٥
ــه   ــذي أعقب ــالزلزال ال ــشكِّل .متناســب بالكــساد وب إشــراك  وُي

 العــاطالت عــن العمــل يف التــدريب علــى اِحلــرف قــدراً النــساء
 للزلـزال   نـسانية وتشري البيانات املتعلقة باآلثار اجل     .من التحدي 

ــذكور واإلنــاث     ــة بــني ال إىل وجــود اخــتالف يف أمنــاط العمال
 بالزيــادة يف أعمــال البنــاء والتراجــع يف جتــارة     تفــسريهميكــن 
 أخـرى،  ات مـع مؤسـس  ،وأضـافت أن الـوزارة تقـوم    .التجزئـة 

 .اإلنعـاش  توسيع فـرص مـشاركة املـرأة يف عمليـة          ببحث سبل 
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أهنا ستقدم إىل اللجنة معلوماٍت عن مـشروع تعـديل        وأضافت
   .٢٠١٢قانون اهلجرة لعام 

ســألت عــن الوضــع القــانوين للمــرأة  :  الــسيدة شــولتز- ١٦
يف ضــــوء إدراج استفــــسرت،  و.فيمــــا يتعلــــق باإلجهــــاض  
علـى   ي، عمـا إذا كانـت احلكومـة       اإلجهاض يف القانون اجلنـائ    
وأضــافت أهنــا تــود معرفــة املزيــد  .اســتعداد لتناولــه بالتحــديث

ــن ــدمات الـــصحة  عـ ــةخـ ــسية  العقليـ  لـــذوي التوجهـــات اجلنـ
  .املختلفة

ــخ   - ١٧ ــسيدة راسـ ــى    : الـ ــصول علـ ــود احلـ ــا تـ ــت إهنـ قالـ
معلومــات عــن اجلماعــات اإلثنيــة مــن اهلنــد والــشرق األوســط 

ابة بـسرطان عنـق الـرحم بـني تلـك           وأفريقيا، وعن معدل اإلص   
 جتـري   اجلماعـات تلـك   تساءلت عمـا إذا كانـت        و .اجلماعات

ــسرطان؟       ــة الفحــص للكــشف عــن اإلصــابة بال ــها بأمهي توعيت
 ٢٠٠٧أن تقريــر مكتــب اســتعراض التعلــيم لعــام      وأضــافت

ــسي،      ــف اجلنـ ــامج التثقيـ ــضات يف برنـ ــود تناقـ ــار إىل وجـ أشـ
راءات بشأن التوصـيات    وتساءلت عما إذا كان قد مت اختاذ إج       

  .الواردة يف التقرير
ــا إذا كانـــت لـــدى وزارة  : الـــسيد بـــرون  - ١٨ ســـأل عمـ

 .باملساواة يف األجور شؤون املرأة وحدة معنية

موقـف   حتدثت بصفتها خبرية، فسألت عـن      :الرئيسة  - ١٩
ــة بتحــسني     ــة حقــوق اإلنــسان القائل احلكومــة مــن توصــية جلن

 علـــى خـــدمات نـــسانيةاهلويـــة اجل يمغـــايرإمكانيـــة حـــصول 
الصحة العامة وبتوفري معلومات عن اخلدمات الصحية إلعـادة         
  .حتديد نوع اجلنس اليت ُتقدَُّم عرب اجملالس الصحية باملقاطعات

وزارة شـؤون   قالت إن   ): نيوزيلندا(غودهيو   السيدة  - ٢٠
ــةاملــرأة مــسؤولة عــن حتــسني املــساواة يف     وهــي تــسعى العمال

لــيس هنــاك  و .ســاليب البحــث والتقيــيم  باســتمرار ملراجعــة أ 
ــا ــق     مـ ــشريع املتعلـ ــديث التـ ــزم حتـ ــة تعتـ ــشري إىل أن احلكومـ يـ

 .باإلجهاض، أو أن أعضاء الربملان يعتزمون املبادرة إىل حتديثـه  

اجلماعــات أهنــا ســتقدم حتلــيالت مــصنفة حبــسب      وأضــافت
 .لفحوصــات ســرطان الثــدي وســرطان عنــق الــرحم      اإلثنيــة

ة والتعليم َنفَّـذتا التوصـيات الـواردة        وذكرت أن وزاريت الصح   
املـصادر املتعلقـة    ، وراجعتـا    مكتب اسـتعراض التعلـيم    يف تقرير   

ــة عــن     ــستند إىل األدل ــسي، وأعــدتا معلومــات ت ــالتثقيف اجلن ب
وأكــدت  .أفــضل املمارســات بــشأن التثقيــف اجلنــسي الفعــال 

ــصادر       ــربامج وامل ــة مــن ال ــة وجــود جمموعــة كافي هــذه املراجع
 وأردفــت قائلــة إن وزارة الــصحة قامــت  .ماتومقــدمي اخلــد

اخلدمات الصحية إلعادة حتديـد  : بنشر مبادئ توجيهية بعنوان   
دليـــل  : يف نيوزيلنـــدا اهلويـــة اجلنـــسانيةيغـــايرنـــوع اجلـــنس مل

، وذكرت أن هـذه     عاملني يف جمال الصحة   لل اجليدةاملمارسات  
ال مـشتغلني يف جمـ    لل يف املقـام األول       موجهـة  بادئ التوجيهية امل

إال أهنـــا تعتـــرب أيـــضا مـــصدرا للمعلومـــات  الرعايـــة الـــصحية؛
 الذين يسعون للحـصول علـى الرعايـة          اهلوية اجلنسانية  يغايرمل

عاملني يف جمال الـصحة وإن   ل ويتضمن الدليل قائمة با    .الصحية
كل جملـس مـن اجملـالس        ال تشتمل على جهة اتصال يف     كانت  

 حللقـات العمـل     إن هنـاك متـويال    وقالـت    .الصحية باملقاطعـات  
 اهلويـة  يمغـاير اليت ُتعىن بالتثقيف والتوعية املوجهة جملموعـات    

متويل خـدمات الـصحة العقليـة قـد          ، غري أن  نياملثلي و اجلنسانية
أهنــا ســتوفر املزيــد مــن املعلومــات   وأضــافت .تــشوبه الثغــرات

 اهلويـــة يمغـــايربـــشأن خـــدمات الـــصحة العقليـــة جملموعـــات 
  .نياملثلي واجلنسانية

  ١٦  و١٥ادتان امل
إهنـا تـود أن تعـرف    قالـت  :  كداري- السيدة هالبريين  - ٢١

كيف تعتزم احلكومة معاجلة القضايا اليت مل ُتَعـاجل يف تـشريعاٍت         
 وأضـافت أن التقريـر   .تتصل هبا مباشـرة، مثـل الـزواج القـسري      

، املقـدم مـن جـني بريتـشارد         ٢٠٠٨/٥٢ رقم   االلتماساملتعلق ب 
رد توصياٍت جيدة ال تنـوي احلكومـة      آخرين، أو  شخصاً   ٤٦ و

ــة     ــاً حلماي ــيس كافي ــشريعي القــائم ل ــذها، مــع أن اإلطــار الت تنفي
 الـسن القانونيـة للرضـا بـالزواج       الفتيات الصغريات فيما يتعلـق ب     
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التوعيــة  وقالــت إن .واحلــصول علــى املوافقــة مــن أجــل الــزواج
ــزم       ــة تعت ــت احلكوم ــا إذا كان ــألت عم ــي مث س وحــدها ال تكف

الزجيـات   وذكـرت أن     .القانونيـة للرضـا بـالزواج     لـسن   مراجعة ا 
سلطات ألغـراض    الثقافية تعتـرف هبـا الـ       التقاليداليت تتم حسب    
مما يشكل هتديداً آخـر للفتيـات        ُتسجَّل رمسيا،  اهلجرة إال أهنا ال   

وهناك جماالن آخران ال ُيقدِّم فيهما       .الاليت ُيْجربن على الزواج   
ناٍت ضد إساءة اسـتخدام القـوة مـن         اإلطاُر القانوين القائم ضما   
فــي  ف.الوســاطة وحــضانة األطفــالمهــا ِقَبــل أحــد الــشريكني، و

ــشريكني إىل        ــا أحــد ال ــأ فيه ــيت يلج ــائلي ال ــف الع حــاالت العن
استخدام القوة املفرطة، يشكل كل مـن الوسـاطة والتـشارك يف            

 لــذا .احلــضانة الفعليــة لألطفــال خمــاطَر جــسيمةً بالنــسبة للمــرأة 
أن تعرف ماهيـة التـدابري الـيت ُوِضـعت بعـني االعتبـار               فهي تريد 

االطــالع علــى كيفيــة  وتــود أيــضاً .ملعاجلــة مثــل هــذه احلــاالت
 حلاالت الـزواج حبكـم      ٢٠٠٤  لعام  املدين الزواجتعريف قانون   

ومعرفة ما إذا كان هناك حٌد أدىن من الوقت ينبغـي أن              الواقع،
  .ني حبكم الواقعيعيشه الزوجان معاً لكي ُيْعَتَبرا متزوج

إن الــــسن قالــــت ): نيوزيلنــــدا(غودهيــــو  الــــسيدة  - ٢٢
 والـــزواج القـــسري .ســـنة١٦  هـــيللرضـــا بـــالزواجالقانونيـــة 

 فالقـانون القـائم قـدمي ووزارة العـدل          ؛مسألة تـثري القلـق البـالغ      
أن   ومـن املهـم جـدا، ريثمـا يـتم ذلـك،           .عاكفة على مراجعتـه   

زواج  كومة إىل حـاالت تقوم وكاالت الدعم بتوجيه انتباه احل     
حتديــد  يف قــضايا أن احملــاكم هــي الــيت تبــت  وأضــافت.القُــصر
 الزواج حبكـم الواقـع؛ ولكـي يعتـرب زوجـان متـزوجني        حاالت

أال يقـل عمـر     حبكم الواقع ينبغي توافر عدة شـروط مـن بينـها            
 ســنة وأن يكونــا قــد عاشــا معــا ملــدة ثــالث ١٨الــزوجني عــن 

رقــة العمــل املعنيــة بــإجراءات  واسترســلت قائلــة إن ف.ســنوات
مكافحة العنف داخـل األسـرة تـضم قـضاة خمتـصني يف حمـاكم            
األســرة، وهــو أمــر بــالغ األمهيــة لكــي تعمــل الفرقــة علــى حنــو  

 ويف حاالت حضانة األطفال، يـتم تـوفري زيـارات حتـت          .فعال

املراقبـة ممولـة مـن جانـب احلكومـة إذا مـا سـاور النـساء القلـق          
  .أطفاهلن ة أو على سالمةعلى سالمتهن الشخصي

قالـــت إن الـــسادسة :  كـــداري- الـــسيدة هـــالبريين  - ٢٣
الرضـا بـالزواج، كمـا أن     عشرة سن صـغرية جـداً للتأكـد مـن      

 وأكـدت ضـرورة     .موافقة الوالدين ليست هي البديل املناسب     
 . املتصلة باالتفاقية٢١أن يتماشى القانون مع التوصية العامة 

عــن الوضــع الــراهن ملــشروع ســألت : الــسيدة جاهــان  - ٢٤
انفـصال    وقالت إن الشرط املتمثل يف     .قانون اخلدمات القانونية  

الزوجني ملدة عامني من أجل احلصول علـى الطـالق قـد يكـون            
العائلي، وأضافت أهنـا تـود االستفـسار         صعباً يف حاالت العنف   

تقع على عاتقه مـسؤولية إعاشـة النـساء واألطفـال خـالل              عمن
الــشرط ينطبــق علــى   ذه، وعمــا إذا كــان هــذا فتــرة الــسنتني هــ 

ــة أن تعيــد احلكومــة     ــة األخــرى، وعــن إمكاني اجملموعــات اإلثني
 .لتسهيل احلصول على الطالق النظر يف القانون

 قال إنه يـود احلـصول علـى إيـضاحات           :السيد برون   - ٢٥
بشأن قيام وزارة العدل باستعراض التشريعات وعمـا إذا كـان        

 .لزواج القسريذلك مرتبطاً مبسألة ا

إنــه ال يوجــد  قالــت ): نيوزيلنــدا(غودهيــو  الــسيدة  - ٢٦
يدل على أن وزارة العدل تعتزم معاجلة سن الرضا بـالزواج،            ما

ولكن مبا أن املراجعة ُتركِّز على الزواج القسري، فمـن املـرجح          
وأضــافت أن  .للموافقــةالــسن القانونيــة أيــضا أن تعــاجل مــسألة  

ــسيم املمتلكــات يف حــاال   ــامني؛  تق ــستغرق ع وأن  ت الطــالق ي
اليت يعـشنها حيـصلن      النساء الالئي يتعرضن لإليذاء يف العالقات     

على الـدعم الـالزم للعثـور علـى املـسكن اآلمـن وحيـصلن أيـضا                 
الــيت  نفقــة األطفــال علــى إعانــة فوريــة مــن احلكومــة إىل جانــب

 ويف اخلتـام أعربـت املتحدثـة عـن شـكرها للجنـة              .يدفعها األب 
  .التحديات ثارته من أسئلة تطرح الكثري منعلى ما أ
  .٠٣/١٧رفعت اجللسة الساعة   
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	4 - السيدة شولتز: قالت إن التشريع المتعلق بالإجهاض شديد التعقيد؛ ونتيجته المباشرة هي أن المرأة تصبح رهينةً للتفسيرٍ الخَيِّر لنص يُبـْطِل حقها في اتخاذ قرار مستقل. وأضافت أنه ليس هناك اتساق، فيما يتعلق بالعقوبات المفروضة على إجراء عمليات الإجهاض، بين قانون الجرائم لعام 1961 وقانون منع الحمل والتعقيم والإجهاض لعام 1977، ولا يوضح القانون نوع العقوبة لمن يحصل على الإجهاض خارج إطار الأحكام المنصوص عليها. وقالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة تخطط للنظر في تشريعها المتعلق بالإجهاض بغرض إجراء مراجعة هي في أشد الحاجة إليها لمواءمة التشريع المذكور مع معايير حقوق الإنسان.
	5 - السيدة راسخ: قالت إنها تود الوقوف على معدل الوفيات الناجمة عن سرطان عنق الرحم بين نساء الماوري، وعلى تاريخ إصدار البيانات ذات الصلة. واستفسرت عن الأنشطة التي تقوم بها وزارة الصحة فيما يتعلق بتوعية نساء الماوري والأقليات الأخرى بضرورة إجراء الفحص اللازم للكشف عن سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم، وعما إذا كانت تلك التوعية تُراعي عاملي الثقافة واللغة. ومضت قائلة إنه سيكون من المفيد الحصول على معلومات بشأن أي استراتيجيات تتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية، وبشأن توافر خدمات الصحة العقلية لجماعات الأقليات وشباب المهاجرين واللاجئين وللنساء بعد الولادة.
	6 - السيد برون: قال إنه يود أن يعرف كيف تؤثر التغييرات في نظام الرعاية الاجتماعية على النساء اللاتي لا يَتَمكَّن من الامتثال للوائح الجديدة، وكيف تضمن الحكومة أن تلك التغييرات لا تجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لهن، ولا سيما بالنسبة للأمهات الشابات من النساء المهاجرات ونساء الماوري. وأضاف أنه من غير الواضح كيف يعمل نهج وهاناو أورا [Whãnau Ora] على أرض الواقع.
	7 - السيدة هاياشي: قالت إنه، بصرف النظر عن تأثر المساواة بين الجنسين سلبا في أعقاب الزلزال الذي حدث في كرايستشيرش؛ فقد زادت معدلات العنف العائلي والبطالة. وأضافت أنها تود الحصول على معلومات عن التدابير اللازمة لضمان مشاركة المرأة في عملية الإنعاش، وكيفية قيام الحكومة برصد تقييم السياسات والممارسات، بما في ذلك تحليل الأثر الجنساني لعملية الإنعاش. وما هي الجهود التي بذلتها الحكومة لتشجيع النساء على دخول الصناعات التي يهيمن عليها الذكور؟ وقالت إنها ترحب بأي معلومات تتلقاها عن رأي الحكومة، في ضوء أحكام الاتفاقية، في مشروع تعديل قانون الهجرة لعام 2012 الذي يفرض قيوداً على لم شمل أسر اللاجئين. 
	8 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن قانون العنف العائلي لعام 1995 يُعرِّفُ العنف العائلي بحيث يشمل الإيذاء البدني والجنسي والنفسي، وينص القانون على عددٍ من التدابير منها أوامر الحماية وأوامر السلامة الصادرة عن الشرطة والبرامج المعنية بتكرار ارتكاب الجرائم. ويورد قانون الجرائم لعام 1961 التعريف القانوني للجرائم، التي قد تشمل جرائم العنف العائلي، كما بَيَّن سبل الانتصاف والعقاب. وذكرت الممثلة أنه من الممكن، بموجب أحكام قانون الجرائم، مقاضاة المتَّهمين بارتكاب العنف العائلي ومعاقبتهم في حالة الإدانة. وتختص محكمة الأسرة بالتدابير ذات المستوى الأدنى، مثل الوساطة، بغية تسوية الخلافات والانتهاكات الأقل فداحة لقانون العنف العائلي.
	9 - وأردفت قائلة إن ميزانية نظام التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة زادت في عام 2012. وزادت معدلات القيد في مثل هذه البرامج بالنسبة للسكان من الماوري والسكان من جزر المحيط الهادئ وذوي الأصل الآسيوي بنسبة 6 في المائة أو أكثر، في حين انخفضت معدلات القيد بين بقية السكان. وتضمنت الميزانية التمويل اللازم لتحسين إشراك أولئك الذين لم تتوافر لهم حتى ذلك الوقت إمكانية الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأضافت أن الأطفال يستفيدون بشكل عام بأكثر من الساعات العشرين المشمولة بالتمويل؛ كما أن النساء اللاتي يتلقين استحقاق الأغراض الأسرية يتلقين أموالا إضافية لضمان حصول أطفالهن على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة. وأشارت إلى أن النظام قيْد المراجعة؛ وأن وزارة شؤون المرأة تشارك في تلك العملية لضمان مراعاة تأثيره على المرأة. 
	10 - واسترسلت فقالت إن مؤسساتِ التعليم الثانوي وأكاديميات التعليم الفني  تشجع الفتيات على احتراف المهن غير التقليدية، وهي تستهدف الأطفال ما بين سني 12 و 18 عاما؛ أما التدريب على الحِرف وبرنامج التلمذة الصناعية الحديثة فهما خياران لما بعد المرحلة الثانوية. وتُطرح معالجة الفصل الجنساني في دراسة المجالات غير التقليدية في مرحلة التعليم العالي قدراً من التحدي. فسوق العمل يفرق بين الجنسين بقدر كبير، مما يساهم بنسبة 30 في المائة من الفجوة في الأجور بين الجنسين. ومع ذلك، شكلت النساء في عام 2010 ما يعادل 94 في المائة من المتدربين في المجال الصناعي وأصبحن يُشاركن بمعدلٍ أعلى من ذي قبل، وبمعدلٍ أعلى من الرجال في جميع المجالات تقريبا. وهذا مؤشر يُبَشِّر بالخير حيث إنه يدل على أن الشابات أصبحن يُدْركن أن بإمكانهن العمل في مجالات غير تقليدية. وقامت وزارة شؤون المرأة بتقديم التمويل في المجالات المستهدفة، بما في ذلك هيئة التدريب الصناعي في مجال الإمداد بالكهرباء، بُغية تحديد العوائق التي تواجهها المرأة وكيفية الحد منها، وهو أمر قد يُثْبت جدواه في مجالات غير تقليدية أخرى. وتَمثَّل أحد أهداف الفريق الحكومي في معالجة البطالة بين الشباب بما يعود بالفائدة على الشابات من نساء الماوري ونساء جزر المحيط الهادئ، حيث إن أهداف الفريق ترمي إلى تحسين نتائجهن التعليمية. وتدعم المبادرات توفير فرص عمل مستدامة للشابات العاطلات عن العمل، ويشمل ذلك مجموعة من البرامج التدريبية لإعادة تعريفهن بمكان العمل.
	11 - وأردفت قائلة إن التركيز على القطاع الحكومي وحده لم يكن فعالاً في سد الفجوة في الأجور بين الجنسين، لذا أغلقت الحكومة الوحدة المعنية بالمساواة في الأجور والتوظيف وأعادت تخصيص التمويل المرصود لها إلى وزارة شؤون المرأة،، مما وَسَّع بالتالي من دورها في مجالي السياسات العامة والبحوث ليشمل مسألة الفجوة في الأجور بين الجنسين ومسائل العمالة الأخرى؛ وتتناول الوزارة مسألة الفجوة في الأجور بين الجنسين من خلال برنامج عملها أيضا. ويشارك المجلس الاستشاري الوطني المعني بعمالة المرأة في هذا المجال كذلك. وأضافت أن الدراسة الاستقصائية للدخل في نيوزيلندا هي المصدر الأكثر مصداقية لتتبع الفجوة في الأجور بين الجنسين مع مرور الوقت. وتعتقد الحكومة أن التشريع القائم حاليا الذي يحظر التمييز في الأجور على أساس نوع الجنس هو تشريع شامل، وبناء على ذلك ليس من الضروري سنّ تشريعات إضافية للمساواة في الأجور. وتدرك الحكومة أن هناك حاجة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الفجوة المستمرة في الأجور في القطاع الخاص، وتفهم التزام الرؤساء التنفيذيين بمعالجة أوجه عدم المساواة بين الجنسين التي يتم تحديدها؛ لذا فهي تدعم تنفيذ خطط الاستجابة لتحقيق المساواة في الأجور والتوظيف التي وضعتها الوحدة المعنية بالمساواة في الأجور والتوظيف. وتطرقت الممثلة إلى الأحكام التشريعية المتعلقة بإجازة الأبوين المدفوعة الأجر فقالت إن الموظفين المؤقتين والموسميين لم يُستبعَدوا بشكل صريح ولكنها اعترفت بأن استيفاء شروط استحقاق هذه الإجازات أكثر صعوبة في حالتهم. فلا يزال من الضروري أن تكون العلاقة مع رب العمل أطول أجلا لضمان العودة إلى العمل بعد الإجازة. وقالت إن الحكومة تؤيد منح الأبوين إجازة مدفوعة الأجر، ولكنها ليست في موقف يسمح لها بتوسيع نطاق التغطية في ظل المناخ المالي الحالي.
	12 -  واستطردت قائلة إن أغلب الإحصاءات الحديثة المتعلقة بسرطان عنق الرحم تعود إلى عام 2009؛ وتشير بيانات عام 2011 إلى أن معدل الإصابة بلغ 161 إصابة، منها 34 إصابة بين نساء الماوري. ومن المطلوب أن يكون برنامج الفحص مناسباً من الناحية الثقافية للمجموعات الإثنية المختلفة، وأن يعالج أوجه التفاوت فيما بينها. ويتمثل التحدي في الاستجابة باستمرار للتغذية المرتدة بغية معالجة أي عوائق تحول دون الوصول إلى البرنامج، وقد تحقق بعض النجاح في هذا الصدد إلا أن هناك الكثير مما يمكن تَعلُّمه بالتأكيد. وقد اشتمل برنامج الصحة الجنسية والإنجابية التابع لوزارة الصحة على أنشطة رئيسية لتعزيز إدارة الصحة الجنسية والإنجابية من خلال مشروع مشترك بين الوزارات.
	13 - وذَكَرت الممثلة أن شروط إجراء عمليات الإجهاض قد تبدو معوِّقة، إلا أن معدلات الإجهاض انخفضت بسبب تحسن المشورة المقدمة بشأن وسائل منع الحمل وسبل توافرها. فجميع النيوزيلنديين تحت سن 22 عاما يحصلون على المشورة وخدمات منع الحمل بالمجان في عيادات تنظيم الأسرة؛ والتثقيف الجنسي إجباري في المدارس، غير أن الآباء والأمهات يمكن أن يختاروا ألا يدرس أطفالهم ذلك الجزء من المنهج التعليمي. وأضافت أن الوزارة أبرمت عقداً مع المنظمة الخيرية لتنظيم الأسرة؛ وأن هناك 26 من مقدمي خدمات الصحة الجنسية والإنجابية علاوة على 30 عيادة و 32 عيادة مرتبطة بالمدارس وموقعٍ على شبكة الإنترنت موجه  للنساء دون سن الخامسة والعشرين. وليست هناك استراتيجية للصحة الجنسية والإنجابية لأجزاء مختلفة من القطاع. ورغم أن المجالس الصحية بالمقاطعات ملزمةٌ بتقديم خدمات إنهاء الحمل للنساء اللائي استوفين شروط الحصول عليها وأن السياسة الوطنية لتقديم المساعدة فيما يتعلق بالسفر توفر تكاليف السفر لمسافات طويلة بغرض الوصول إلى الخدمات الصحية،  هناك شواغل تتصل بقدرة النساء في المناطق النائية على الحصول على تلك الخدمات. واستطردت قائلة إن لجنة مراقبة الإجهاض قامت باستعراض أحكام القانون، وهي ترصد التوزيع الجغرافي غير الكثيف للاستشاريين المعتمدين الذين يمكن أن يأذنوا بعمليات الإجهاض.
	14 - وأضافت أنه، فيما يتعلق بنهج وهاناو أورا، فإن العديد من الأسر الماورية تشارك فيه، ولا سيما النساء حيث إن ربات الأسر المعيشية أكثر من أربابها الرجال. وقد سعت الحكومة سعيا حثيثا إلى إدماج شعب الماوري في قطاع الرعاية الصحية لخدمة السكان الماوريين، حيث أدى ذلك إلى زيادة النتائج الإيجابية. وأظهرت إحصاءات الصحة العقلية للأمهات أن هناك ارتفاعا في معدل الانتحار بين الشابات في الفترة المستهدفة البالغة 28 يوما بعد الولادة. وأردفت قائلة إن وزارة الصحة لديها وحدة معنية بالصحة النفسية للأم مقرها في الجزيرة الجنوبية، والعمل جار لتأسيس وحدة أخرى في الجزيرة الشمالية؛ ويبدو أن الأمراض العقلية السابقة التي لم تعالج العلاج الكافي ساهمت في حدوث حالات الانتحار، والحكومة عاكفة على معالجة أوجه القصور هذه. وأضافت أن التغييرات التي أُجريت على نظام الرعاية الاجتماعية روعيت فيها البحوث التي تُبين أن الأمهات المراهقات يرجح جدا أن يرزقن بمزيد من الأطفال قبل أن يبلغن مرحلة الاستقلال الاقتصادي، وأن القصد من تلك التغييرات هو إعطاء النساء المستفيدات من استحقاق الأغراض الأسرية سبيلا للخروج من دائرة العوز من خلال توجيههن لإكسابهن مهارات تدبير الأمور المالية وتنشئة الأطفال والمهارات اللازمة لمكان العمل.
	15 - واختتمت حديثها قائلة إن النساء تأثرن بشكل غير متناسب بالكساد وبالزلزال الذي أعقبه. ويُشكِّل إشراك النساء العاطلات عن العمل في التدريب على الحِرف قدراً من التحدي. وتشير البيانات المتعلقة بالآثار الجنسانية للزلزال إلى وجود اختلاف في أنماط العمالة بين الذكور والإناث يمكن تفسيره بالزيادة في أعمال البناء والتراجع في تجارة التجزئة. وأضافت أن الوزارة تقوم، مع مؤسسات أخرى، ببحث سبل توسيع فرص مشاركة المرأة في عملية الإنعاش. وأضافت أنها ستقدم إلى اللجنة معلوماتٍ عن مشروع تعديل قانون الهجرة لعام 2012. 
	16 - السيدة شولتز: سألت عن الوضع القانوني للمرأة فيما يتعلق بالإجهاض. واستفسرت، في ضوء إدراج الإجهاض في القانون الجنائي، عما إذا كانت الحكومة على استعداد لتناوله بالتحديث. وأضافت أنها تود معرفة المزيد عن خدمات الصحة العقلية لذوي التوجهات الجنسية المختلفة.
	17 - السيدة راسخ: قالت إنها تود الحصول على معلومات عن الجماعات الإثنية من الهند والشرق الأوسط وأفريقيا، وعن معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم بين تلك الجماعات. وتساءلت عما إذا كانت تلك الجماعات تجري توعيتها بأهمية الفحص للكشف عن الإصابة بالسرطان؟ وأضافت أن تقرير مكتب استعراض التعليم لعام 2007 أشار إلى وجود تناقضات في برنامج التثقيف الجنسي، وتساءلت عما إذا كان قد تم اتخاذ إجراءات بشأن التوصيات الواردة في التقرير.
	18 - السيد برون: سأل عما إذا كانت لدى وزارة شؤون المرأة وحدة معنية بالمساواة في الأجور.
	19 - الرئيسة: تحدثت بصفتها خبيرة، فسألت عن موقف الحكومة من توصية لجنة حقوق الإنسان القائلة بتحسين إمكانية حصول مغايري الهوية الجنسانية على خدمات الصحة العامة وبتوفير معلومات عن الخدمات الصحية لإعادة تحديد نوع الجنس التي تُقدَّمُ عبر المجالس الصحية بالمقاطعات. 
	20 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن وزارة شؤون المرأة مسؤولة عن تحسين المساواة في العمالة وهي تسعى باستمرار لمراجعة أساليب البحث والتقييم. وليس هناك ما يشير إلى أن الحكومة تعتزم تحديث التشريع المتعلق بالإجهاض، أو أن أعضاء البرلمان يعتزمون المبادرة إلى تحديثه. وأضافت أنها ستقدم تحليلات مصنفة بحسب الجماعات الإثنية لفحوصات سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم. وذكرت أن وزارتي الصحة والتعليم نَفَّذتا التوصيات الواردة في تقرير مكتب استعراض التعليم، وراجعتا المصادر المتعلقة بالتثقيف الجنسي، وأعدتا معلومات تستند إلى الأدلة عن أفضل الممارسات بشأن التثقيف الجنسي الفعال. وأكدت هذه المراجعة وجود مجموعة كافية من البرامج والمصادر ومقدمي الخدمات. وأردفت قائلة إن وزارة الصحة قامت بنشر مبادئ توجيهية بعنوان: الخدمات الصحية لإعادة تحديد نوع الجنس لمغايري الهوية الجنسانية في نيوزيلندا: دليل الممارسات الجيدة للعاملين في مجال الصحة، وذكرت أن هذه المبادئ التوجيهية موجهة في المقام الأول للمشتغلين في مجال الرعاية الصحية؛ إلا أنها تعتبر أيضا مصدرا للمعلومات لمغايري الهوية الجنسانية الذين يسعون للحصول على الرعاية الصحية. ويتضمن الدليل قائمة بالعاملين في مجال الصحة وإن كانت لا تشتمل على جهة اتصال في كل مجلس من المجالس الصحية بالمقاطعات. وقالت إن هناك تمويلا لحلقات العمل التي تُعنى بالتثقيف والتوعية الموجهة لمجموعات مغايري الهوية الجنسانية والمثليين، غير أن تمويل خدمات الصحة العقلية قد تشوبه الثغرات. وأضافت أنها ستوفر المزيد من المعلومات بشأن خدمات الصحة العقلية لمجموعات مغايري الهوية الجنسانية والمثليين.
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	21 - السيدة هالبيرين - كداري: قالت إنها تود أن تعرف كيف تعتزم الحكومة معالجة القضايا التي لم تُعَالج في تشريعاتٍ تتصل بها مباشرة، مثل الزواج القسري. وأضافت أن التقرير المتعلق بالالتماس رقم 2008/52، المقدم من جين بريتشارد و 46 شخصاً آخرين، أورد توصياتٍ جيدة لا تنوي الحكومة تنفيذها، مع أن الإطار التشريعي القائم ليس كافياً لحماية الفتيات الصغيرات فيما يتعلق بالسن القانونية للرضا بالزواج والحصول على الموافقة من أجل الزواج. وقالت إن التوعية وحدها لا تكفي ثم سألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم مراجعة السن القانونية للرضا بالزواج. وذكرت أن الزيجات التي تتم حسب التقاليد الثقافية تعترف بها السلطات لأغراض الهجرة إلا أنها لا تُسجَّل رسميا، مما يشكل تهديداً آخر للفتيات اللاتي يُجْبرن على الزواج. وهناك مجالان آخران لا يُقدِّم فيهما الإطارُ القانوني القائم ضماناتٍ ضد إساءة استخدام القوة من قِبَل أحد الشريكين، وهما الوساطة وحضانة الأطفال. ففي حالات العنف العائلي التي يلجأ فيها أحد الشريكين إلى استخدام القوة المفرطة، يشكل كل من الوساطة والتشارك في الحضانة الفعلية للأطفال مخاطرَ جسيمةً بالنسبة للمرأة. لذا فهي تريد أن تعرف ماهية التدابير التي وُضِعت بعين الاعتبار لمعالجة مثل هذه الحالات. وتود أيضاً الاطلاع على كيفية تعريف قانون الزواج المدني لعام 2004 لحالات الزواج بحكم الواقع، ومعرفة ما إذا كان هناك حدٌ أدنى من الوقت ينبغي أن يعيشه الزوجان معاً لكي يُعْتَبَرا متزوجين بحكم الواقع.
	22 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إن السن القانونية للرضا بالزواج هي 16سنة. والزواج القسري مسألة تثير القلق البالغ؛ فالقانون القائم قديم ووزارة العدل عاكفة على مراجعته. ومن المهم جدا، ريثما يتم ذلك، أن تقوم وكالات الدعم بتوجيه انتباه الحكومة إلى حالات زواج القُصر. وأضافت أن المحاكم هي التي تبت في قضايا تحديد حالات الزواج بحكم الواقع؛ ولكي يعتبر زوجان متزوجين بحكم الواقع ينبغي توافر عدة شروط من بينها ألا يقل عمر الزوجين عن 18 سنة وأن يكونا قد عاشا معا لمدة ثلاث سنوات. واسترسلت قائلة إن فرقة العمل المعنية بإجراءات مكافحة العنف داخل الأسرة تضم قضاة مختصين في محاكم الأسرة، وهو أمر بالغ الأهمية لكي تعمل الفرقة على نحو فعال. وفي حالات حضانة الأطفال، يتم توفير زيارات تحت المراقبة ممولة من جانب الحكومة إذا ما ساور النساء القلق على سلامتهن الشخصية أو على سلامة أطفالهن.
	23 - السيدة هالبيرين - كداري: قالت إن السادسة عشرة سن صغيرة جداً للتأكد من الرضا بالزواج، كما أن موافقة الوالدين ليست هي البديل المناسب. وأكدت ضرورة أن يتماشى القانون مع التوصية العامة 21 المتصلة بالاتفاقية.
	24 - السيدة جاهان: سألت عن الوضع الراهن لمشروع قانون الخدمات القانونية. وقالت إن الشرط المتمثل في انفصال الزوجين لمدة عامين من أجل الحصول على الطلاق قد يكون صعباً في حالات العنف العائلي، وأضافت أنها تود الاستفسار عمن تقع على عاتقه مسؤولية إعاشة النساء والأطفال خلال فترة السنتين هذه، وعما إذا كان هذا الشرط ينطبق على المجموعات الإثنية الأخرى، وعن إمكانية أن تعيد الحكومة النظر في القانون لتسهيل الحصول على الطلاق.
	25 - السيد برون: قال إنه يود الحصول على إيضاحات بشأن قيام وزارة العدل باستعراض التشريعات وعما إذا كان ذلك مرتبطاً بمسألة الزواج القسري.
	26 - السيدة غودهيو (نيوزيلندا): قالت إنه لا يوجد ما يدل على أن وزارة العدل تعتزم معالجة سن الرضا بالزواج، ولكن بما أن المراجعة تُركِّز على الزواج القسري، فمن المرجح أيضا أن تعالج مسألة السن القانونية للموافقة. وأضافت أن تقسيم الممتلكات في حالات الطلاق يستغرق عامين؛ وأن النساء اللائي يتعرضن للإيذاء في العلاقات التي يعشنها يحصلن على الدعم اللازم للعثور على المسكن الآمن ويحصلن أيضا على إعانة فورية من الحكومة إلى جانب نفقة الأطفال التي يدفعها الأب. وفي الختام أعربت المتحدثة عن شكرها للجنة على ما أثارته من أسئلة تطرح الكثير من التحديات.
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