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ــسيدة       ــت الرئاســة ال ــسيدة ســيمونوفيتش، تول ــاب ال ــرا لغي نظ
 .ديريام، املقررة

 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  
النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة         

 )عتاب(  من االتفاقية١٨
 CEDAW/C/NZL/6(التقرير الـدوري الـسادس لنيوزيلنـدا         
 )Add.1  وCEDAW/C/NZL/Q/6 و

بناء على دعـوة الرئيـسة، اختـذ أعـضاء وفـد نيوزيلنـدا               - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

عرضت التقرير الـدوري    ): نيوزيلندا (السيدة دالزيل  - ٢
 تسـجل ، وقالت إنه    (CEDAW/C/NZL/6)السادس لنيوزيلندا   

 تطورات إجيابية كـثرية، مبـا فيهـا االسـتعراض           ٢٠٠٣منذ عام   
وما تبعه من تدعيم لـوزارة شـؤون املـرأة واعتمـاد تـدابري مثـل                

ــصاحل اجمموعــة العمــل   ــادة معــدل   ةألســرل ــستهدف زي ــيت ت  ال
وتتضمن هذه اجملموعـة زيـادة عـالوات الـسكن،          . عمالة املرأة 

 للوصــول إىل وتقـدمي اإلعفـاءات الــضريبية وتـوفري فــرص أكـرب    
وبعــد تقــدمي تقريــر نيوزيلنــدا الــدوري   . رعايــة الطفــل اجليــدة 

ــدا      ــد لنيوزيلن ــاقي الوحي ــتحفظ الب ــسادس، جــرى ســحب ال ال
بــشأن املــرأة يف القــوات املــسلحة، وقــد مســح هــذا الــتحفظ        

ــة     ــة يف أدوار قتاليـ ــق باخلدمـ ــا يتعلـ ــرأة فيمـ ــد املـ ــالتمييز ضـ . بـ
ي لنيوزيلنـــدا وســـحب هـــذا الـــتحفظ يعـــين أن التـــشريع احمللـــ 

 .يتمشى متاما مع االتفاقية
وأضــافت أن رصــد خطــة العمــل مــن أجــل املــرأة يف     - ٣

نيوزيلندا يشكل آلية املساءلة الرئيسية لتحسني النتائج املتعلقـة         
. ٢٠٠٧وجـرى االسـتعراض األول خلطـة العمـل عـام            . باملرأة

تقــدم يف األغلبيــة الــساحقة أحــرز  هوانتــهى االســتعراض إىل أنــ
جملاالت، مبا فيها زيادة مـشاركة املـرأة يف العمـل املـدفوع             من ا 

 زيــادة يف ســجلتو. األجــر، وزيــادة الــدخل احلقيقــي للمــرأة 

 الـاليت   نـساء املـاوري    مشاركة املرأة يف التعليم العايل، وخباصة     
وألقى االستعراض الـضوء    . ة كبري زيادة زادت مشاركتهن فيه  

ام احلكومــة، مبــا أيــضا علــى بعــض اجملــاالت الــيت تتطلــب اهتمــ
ــادة معــدالت املــشاركة يف   ــصناعية  فيهــا زي ــامج التلمــذة ال برن

سني ، وحتـ ، وحتسني الصحة اجلنـسية للفتيـات والنـساء        احلديث
 .مشاركة املعوقات

 التوصيات، بـدأت    تلكومضت تقول إنه بعد صدور       - ٤
وتعمـل وزارة شـؤون     . احلكومة تعمل يف هذه اجملاالت الثالثة     

علــى األحكــام بالفعــل التعلــيم العــايل للقــضاء  املــرأة مــع جلنــة  
شروع لتــشجيع املزيــد مــن الــشابات  قــوم مبــالتمييزيــة، كمــا ت
وتعــاجل . رويهــيمن عليهــا الــذكاختيــار مهــن علــى الــتفكري يف 

 املقـصود احلكومة أيضا املعدالت املرتفعة حلـاالت احلمـل غـري           
نـسي  والزيادة املطردة يف عدد اإلصابات املنقولـة باالتـصال اجل         

ــشباب  ــني ال ــا إذا    . ب ــيم م ــصدد تقي ــة ب ــوفرواحلكوم ــع تت  جلمي
. الطلبة إمكانية احلصول على التثقيـف اجلنـسي الـشامل اجليـد           

ــرام       ــادي يف إب ــدورها القي ــدها تفخــر ب ــة بل ــت إن حكوم وقال
، األشـخاص ذوي اإلعاقـة    اتفاقية األمم املتحدة بـشأن حقـوق        

نيوزيلنـدا مـن    وتستعرض التشريع احمللي الذي يرمي إىل متكني        
ومــن خــالل . التــصديق علــى االتفاقيــة يف أقــرب وقــت ممكــن 

ــاء     ــرى إعطـ ــة، جـ ــشاريع احلكوميـ ــة املـ ــساء ذوات اإلعاقـ  النـ
عـزز مـن آفـاق      يإمكانية أكرب للوصول إىل بـرامج العمالـة، ممـا           

 .توظيفهن
ــتطردت قائ - ٥ ــة  واسـ ــة إن البطالـ ــريع لـ ــاض سـ ، يف اخنفـ

وبلغت نسبة تلـك    . عمل مشاركة املرأة يف سوق ال     تتزايد كما
 وهــي نــسبة مل يــسبق هلــا مثيــل؛      يف املائــة،٦١,٨املــشاركة 

 ٧٥,٧ر، وهـي    وأهنا ما زالت أقل من نسبة مشاركة الذك        إال
 يف املائـة عـام      ١٧واخنفضت الفجوة يف األجـور مـن        . يف املائة 
وبـــــالرغم مـــــن أن . ٢٠٠٧ يف املائـــــة عـــــام ١٢ إىل ١٩٩٧

يف األجور، فقـد   جز املساواة   حطمن حا القابالت يف نيوزيلندا    
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كان من األصعب لغريهن من النساء أن يفعلـن نفـس الـشيء،           
 يف األجـور يف     املساواةحيث أنه ال توجد آلية هيكلية لتحقيق        

ومع ذلـك فاحلكومـة تعطـي املثـل مـن خـالل             . القطاع اخلاص 
 اخلدمـة   ات يف األجور والعمالـة يف قطاعـ       املساواةاستعراضات  

ومن املـرجح بـصورة أكـرب أن        . والتعليمعامة  الالعامة والصحة   
 زاد عمـل  ١٩٩١تعمل نساء املاوري بدوام كامل، ومنذ عام      

ورغــم . املائــة يف ١٦٧بنــسبة اخلــاص نــساء املــاوري حلــساهبن 
زلن حيـصلن علـى دخـل أقـل مـن الرجـال              أن نساء املاوري ما   

واجملموعــــات األخــــرى مــــن النــــساء، فــــالفجوة يف األجــــور 
 .تتناقص

اجلمـع  مـن    سـكان نيوزيلنـدا      متكـني أضافت أنه بغية    و - ٦
بني العمل واحليـاة األسـرية، وضـعت احلكومـة           مريح   وعلى حن 

 خطــة عمــل اخليــارات مــن أجــل احليــاة والرعايــة  ٢٠٠٦عــام 
ومبقتضى هذه اخلطة، مددت احلكومـة تغطيـة إجـازة          . والعمل

 لنـساء الـاليت يعملـن حلـساهبن       تشمل ا لالوالدية املدفوعة األجر    
.  أسـبوعا  ١٤ إىل   ١٢ اإلجـازة مـن      فتـرة اخلاص، كما مددت    

ــّس ــة الطفـــل   وحـ ــة احلـــصول علـــى رعايـ ــة إمكانيـ نت احلكومـ
ونوعيتــها والقــدرة علــى حتمــل نفقاهتــا، كمــا اختــذت التــدابري   

 .الالزمة لتحسني التوازن بني العمل واحلياة للمرأة والرجل
وأردفت قائلـة إن احلكومـة اختـذت خطـوات رئيـسية             - ٧
ــى العنــف األســري، وشــكلت    لل ــضاء عل ــق ــة  فرق ة عمــل معني

الفرقـة  وتـضم هـذه     .  العنـف داخـل األسـر      كافحـة بإجراءات م 
صــانعي القــرارات مــن القطــاعني احلكــومي وغــري  أعــضاء مــن 

احلكــومي والــسلطة القــضائية والــشرطة ورئــيس جلنــة األســرة   
 تقريرهـا األول عـام     الفرقـة ونشرت  . ومفوض شؤون األطفال  

وأقــرت . احلاجــة إىل اختــاذ إجــراءات عاجلــة وأكــدت ٢٠٠٦
 ضـد عنف الذكر   هو  الغالب لعنف الشريك    النمط  بأن  الفرقة  

 أعماهلـا بإنـشاء وظـائف منـسقني         الفرقـة وبدأت  . شريكة أنثى 
 العنــف األســري، وفحــص النــساء يف املستــشفيات     ملكافحــة

 مـن   احلـد العامة، وشـن محلـة علـى الـصعيد الـوطين تـستهدف              

أيــضا إىل حتــسني  الفرقــة تــسعىو. ع العنــفتمــع مــتــسامح اجمل
إمكانيــة وصــول ضــحايا العنــف املنـــزيل إىل العدالــة، كمــا أهنــا 

 .١٩٩٥بصدد استعراض تنفيذ قانون العنف املنـزيل لعام 
ة عمـل   فرقوأضافت أنه جرى إنشاء جمموعة وزارية و       - ٨

ــإجراءات   ــتني ب ــة  مكافحــةمعني ــسي بغي احلــد مــن   العنــف اجلن
ــسي وآثارهــا حــوادث العنــف ا  ــق  . جلن ــة القل ــساور احلكوم وي

بشأن اخنفاض مستوى اإلبالغ عن اجلـرائم اجلنـسية، كمـا أن            
يت الـ العنـف اجلنـسي     حـاالت   ا بـشأن عـدد      حبثـ ري  احلكومة جت 

وحتــاول احلكومــة تقليــل . الــيت أســفرت عــن إدانــةوبلـغ عنــها  أُ
احلــواجز الــيت تعتــرض طريــق التقــدم بــشكوى، كمــا تنظــر يف  

 . الضحايا من خالل نظام العدالة اجلنائيةأفضل طرق دعم
ــدها يف    - ٩ ــة وفــد بل ــة  أن يؤوأعربــت عــن رغب كــد للجن

وحيــث أن نيوزيلنــدا . م لالتفاقيــةاتــالقــوانني نيوزيلنــدا امتثــال 
لتزامـات  التنفيذ اعموما  جيري  ،ليس لديها دستور راسخ متاما    

املعاهدة من خالل عدد من النظم األساسية بـدال مـن           مبوجب  
وفيمــا يتعلــق بالقيــادات النــسائية يف نيوزيلنــدا  . ريع واحــدتــش

  نتيجــةتداعــدالت مــشاركة النــساء يف الربملــان ز ن مقالــت إ
ن النـساء يـشكلن     إإىل التمثيـل النـسيب، و      ١٩٩٦عـام   التحول  

ويف الوقـت احلـايل، تـشغل املـرأة         . حوايل ربـع أعـضاء الربملـان      
س النـواب،   مناصب رئيس الوزراء ورئيس القضاة ورئيس جمل      

.  يف املائة من أعـضاء اجملـالس التـشريعية         ٤٢كما تشكل نسبة    
يف املائـة مـن      ٧يض من ذلك، ال تـشكل النـساء إال          وعلى النق 

ــل     ــدا، وتعمـ ــركة مـــسجلة يف نيوزيلنـ ــة شـ ــديري أكـــرب مائـ مـ
احلكومــة مــع القطــاع اخلــاص علــى زيــادة مــشاركة املــرأة يف    

ــدرك   . ذلــك اجملــال  ــدها ت ــه يوجــد  وأضــافت أن حكومــة بل أن
، احليـاة العمليـة  فـارق بـني املـساواة أمـام القـانون واملـساواة يف       

وتلتزم احلكومة التزامـا تامـا بتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني يف        
 ضــدوتلتــزم احلكومــة كــذلك مبعاجلــة التمييــز  . احليــاة العمليــة

ــساء     ــادئ، والنـ ــيط اهلـ ــة احملـ ــاوري ومنطقـ ــات املـ ــساء وفتيـ بنـ
ــاجرات أو   ــات امله ــةالالجئــات والفتي  أو الــاليت ذوات اإلعاق
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يعــانني مـــن احلرمــان بـــسبب الــسن أو اإلقامـــة يف الريـــف أو    
 .التوجه اجلنسي

 ٦ إىل ١املواد من 
ــسيدة ســيمونوفيتش  - ١٠ ــة  : ال أشــارت إىل إدراج االتفاقي

ضمن التشريع احمللي، فقالت إنه ينبغي للدولة مقدمة التقرير أن          
قــد أدرج يف شــرعة احلقــوق توضــح مــا إذا كــان مبــدأ املــساواة 

وأضــافت أنــه ســيكون مــن املفيــد أيــضا . ويف القــوانني األخــرى
معرفة ما إذا كان قانون حقوق اإلنسان يتضمن خطـرا للتمييـز            
غري املباشـر، مبـا فيـه التمييـز يف احليـاة األسـرية، ومـا إذا كانـت                   

وسـألت عمـا إذا     . قوانني نيوزيلندا تسمح باختـاذ تـدابري خاصـة        
 العمــل مــن أجــل املــرأة يف نيوزيلنــدا تــشري إىل       كانــت خطــة  

 سبل االنتصاف املتاحـة   االتفاقية، وطلبت معلومات إضافية عن      
 .للمرأة على الصعيد الوطين قبل أن تتقدم بشكواها إىل اللجنة

 مــن املفيــد معرفــة أحكــام  قــال إن: الــسيد فلنترمــان - ١١
ــا إذا كــان قــ     ــها شــرعة احلقــوق، وم ــة الــيت عاجلت انون االتفاقي

إذا  تــضمن تعريــف التمييــز ضــد املــرأة، ومــا يحقــوق اإلنــسان 
ــزمكــان  ــة   يعت ــساين حمــدد بغي ــشريع جن ــادة  ســن ت توضــيح زي

لدولـة مقدمـة التقريـر أن       مطلوب مـن ا   وأضاف أنه   . االتفاقية  
ــة قــد     ــة حقــوق اإلنــسان النيوزيلندي توضــح مــا إذا كانــت جلن

ملعلومـات  أن تقـدم املزيـد مـن ا       وأنشئت وفقا ملبـادئ بـاريس،       
 إدراج القضايا اجلنسانية وتعمـيم مراعاهتـا يف أنـشطة جلنـة             عن

األســاس التــشريعي خلطــة العمــل مــن  عــن حقــوق اإلنــسان، و
يعتـزم وضـع    أجل املـرأة يف نيوزيلنـدا، وأن تـذكر مـا إذا كـان               

خطــة عمــل مــن أجــل حقــوق اإلنــسان ومــا إذا كانــت هــذه    
 .اخلطة تتناول حقوق اإلنسان للمرأة

ــس - ١٢ أشــارت إىل االســتراتيجية  : كــسياوكياويدة زو ال
  جلميع سكان نيوزيلندا، فقالـت إن      االجتماعية إلتاحة الفرص  

مــــن املفيــــد معرفــــة املزيــــد عــــن األهــــداف احملــــددة لتلــــك   
اجملموعـات   خمتلـف    لـصاحل والقطاعات  خمتلف  االستراتيجية يف   

لنساء، والدور الذي تضطلع به وزارة شـؤون        من ا االجتماعية  
ــرأ ــة،    امل ــذ تلــك االســتراتيجية، ودور الوكــاالت احمللي ة يف تنفي

ومــــستويات التوظيــــف يف وزارة شــــؤون املــــرأة وامليزانيــــة     
باحلـصول علـى    قالـت إهنـا سـترحب أيـضا         و. املخصصة لذلك 

 الوكالـة أو الوكـاالت املـسؤولة عـن      عـن مزيد مـن املعلومـات      
الرصـــد الـــشامل حلالـــة املـــرأة، وعـــن وضـــع اســـتراتيجيات       

 . جديدة، وعن رصد االمتثال لالتفاقيةوسياسات
ــالربين   - ١٣ ــسيدة ه ــضيل  :  كــاداري-ال أشــارت إىل تف

اإلطــار القــانوين قــضايا عــدم املــساواة ضــمن  احلكومــة معاجلــة 
 اذ تدابري خاصة مؤقتة، فقالـت إن وإطار السياسات بدال من اخت 

مــع علــى مــا يبــدو تفــق تــدابري اخلاصــة قــد ال يفهــم احلكومــة لل
تــدابري ال أن التــدابري املؤقتــة تــشري إىل    تــرىاللجنــةف. جنــةاللتفــسري 

تـستهدف  الـيت  حلـصص  اخطـط  ال العمل اإلجيايب وإىل واإلستباقية  
حاجــة واضــحة إىل اختــاذ علــى مــا يبــدو وهنــاك . املستــضعفات

 مناصــب يف املـرأة بغيــة زيـادة مــشاركة  مـن ذلــك القبيـل   تـدابري  
 .اإلدارة يف القطاع اخلاص

احلقـوق  قالت إن شـرعة     : )نيوزيلندا (الزيلالسيدة د  - ١٤
ــام  يف  ــدا لع ــضمن ١٩٩٠نيوزيلن ــساوا تت ــدأ امل ــني الرجــل   مب ة ب

من أمهية ذلك التشريع بوصـفه آليـة        عدم التقليل   وينبغي  . واملرأة
. مــن أجــل تقيــيم مــضمون التــشريع املقتــرح ومــوازين لــضوابط 

ــشرعة       ــة ب ــدا مقارن ــشريعات نيوزيلن ــع ت ــدقيق يف مجي وجيــري الت
شريعات مــن أيــة أحكــام   احلقــوق بغيــة كفالــة خلــو تلــك التــ     

وجيــري تــدعيم أحكــام مناهــضة  .  احلقــوقشــرعةتتعــارض مــع 
قـــانون حقـــوق اإلنـــسان، بالتمييـــز الـــواردة يف شـــرعة احلقـــوق 

، الذي مل يكن بأي حال مـن األحـوال أول           ١٩٩٣الصادر عام   
 تشريع يناهض التمييز يف نيوزيلندا، حيث سبقه قـانون عالقـات          

 وقــانون جلنــة حقــوق اإلنــسان لعــام     ١٩٧١األجنــاس لعــام  
١٩٧٧. 
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ــسان يعــرِّف اجلــنس     - ١٥ ــانون حقــوق اإلن وأضــافت أن ق
ــز   أبوضــوح بوصــفه   ــورةحــد أســس التميي ــد . احملظ  ســنوبع

 التمييــز ضــد املــرأة ألســباب  حلظــرالقــانون، أضــيفت أحكــام  
ــك       ــاق تلـ ــيع نطـ ــت توسـ ــوالدة، واقترحـ ــل والـ ــق باحلمـ تتعلـ

ناهـضة للتمييـز حبيـث تـشمل الرضـاعة الطبيعيـة يف             األحكام امل 
وبالتـــايل، فالقـــانون يعـــاجل أيـــضا اجلوانـــب  . األمـــاكن العامـــة

. القـــائم علـــى أســـاس اجلـــنسضـــد املـــرأة اجلنـــسانية للتمييـــز 
ــر        ــيت حيظ ــن األســس ال ــضا م والوضــع الزواجــي واألســري أي

 .التمييز بسببها
الة تكفـل   ومضت تقول إنه ليس لدى نيوزيلندا آلية فع        - ١٦

بينـت ذلـك     كمـا    ،حظر كل من التمييـز املباشـرة وغـري املباشـر          
ــؤخرا     ــصيت رفعــت م ــة ال ــضية ذائع  شــركة ضــداحملــاكم إىل ق

لتجهيز األمساك يف نيوزيلنـدا قـسمت العمـل يف مـصنع التجهيـز       
وظفت نساء فقـط للقيـام      إن   جنسانية   العتباراتالتابع هلا وفقا    

ت رفعــو. أعمــال أخــرى فقــط للقيــام ببأعمــال معينــة ورجــاال 
حمكمة النظـر يف مـسائل حقـوق اإلنـسان، وأحيلـت        إىل   القضية

يف هناية املطـاف إىل احملكمـة العليـا لنيوزيلنـدا، الـيت قـضت بـأن                 
 .قانون نيوزيلنداممارسة الشركة تشكل متييزا حيظره 

 أيـضا   تبنيسالفة الذكر   الواستطردت قائلة إن القضية      - ١٧
تعـرض  ميكن أن   إذ  . ييز يف نيوزيلندا  تناول شكاوى التم  كيفية  

لى جلنة حقوق اإلنسان اليت تضم دائـرة        عهذه الشكاوى أوال    
ــصراعات بأســلوب      ــسعى إىل حــسم ال غــري حلــل املنازعــات ت

يفلح ذلك، ميكن أن ترفـع الـشاكية قـضيتها           وإن مل . ختاصمي
حمكمـــة النظـــر يف مـــسائل حقـــوق اإلنـــسان، الـــيت ميكـــن   إىل 

 .م إحدى احملاكم األعلىاستئناف أحكامها أما
 أن خطــة عمــل نيوزيلنــدا صــحيحوأردفــت قائلــة إنــه  - ١٨

 تـستهدف النـساء بـصفة      إجـراءات حلقوق اإلنسان ال تتـضمن      
مدرجـة ضـمن خطـة العمـل مـن          تلـك اإلجـراءات     خاصة ألن   

وأعربت عن رغبتـها يف التأكيـد علـى      . أجل املرأة يف نيوزيلندا   

 الـيت ميكـن أن      اإلجراءاتعلى  أمهية الوثيقة األخرية اليت تركز      
وقــد . ة اهليكليــأوجــه عــدم املــساواةتتخــذها احلكومــة ملعاجلــة 

أجريـت فيهـا    تـشاركية    من خـالل عمليـة       اخلطةوضعت تلك   
مقابالت مع نساء يف مجيـع أحنـاء البلـد بغيـة التعـرف علـى مـا                  

أمــا فيمــا . املــساواة احلقيقيــةأمــام بلــوغ يواجهنــه مــن عقبــات 
 للخطــة فمــن األســباب األساســية    عيــاريامليتعلــق باألســاس  

 .لوضعها كفالة وفاء نيوزيلندا بالتزاماهتا مبقتضى املعاهدة
وأعربت عن رأيهـا يف مـسألة مـا إذا كانـت احلكومـة               - ١٩

ســتنظر يف اعتمــاد قــانون للمــساواة بــني اجلنــسني، فقالــت إن   
فحـص القـوانني بغيـة كفالـة        للغايـة ل  شرعة احلقوق آليـة فعالـة       

ــا  ــدم تع ــات     ع ــع االلتزام ــان م ــه الربمل ــشريع ينظــر في رض أي ت
هنـــا ال ترغـــب يف إضـــعاف تلـــك اآلليـــة أو إالدوليـــة للبلـــد، و

 جلنــة حقــوق  ملركــزوبالنــسبة . االنتقــاص منــها بأيــة طريقــة   
مبــادئ بــاريس، قالــت إهنــا  مــن منظــور اإلنــسان النيوزيلنديــة 

ســتجري حتقيقــا يف هــذا الــشأن وتقــدم تلــك املعلومــات يف       
 .حقتاريخ ال

وردت علـــى ســـؤال الـــسيد فلنترمـــان قائلـــة إن جلنـــة  - ٢٠
فــي عــام ف. اجلنــسانيةمنــشغلة جــدا بالقــضايا حقــوق اإلنــسان 

 هـو تكـافؤ فـرص العمـل و      ب معينا عينت اللجنة مفوضا     ٢٠٠٣
 اجلنــسانيةضطلع بــدور هــام يف تــسليط الــضوء علــى املــسائل يــ

. سائلواسترعاء انتباه كـل مـن اللجنـة واجلمهـور إىل تلـك املـ              
انـت مـسؤولة عـن إجـراء        أهنـا ك   وأضافت، على سـبيل املثـال،     

دراسة استقـصائية بـشأن مـستويات مـشاركة النـساء يف مجيـع              
سـلطت  وتلـك الدراسـة هـي الـيت         . جماالت احلياة يف نيوزيلندا   

 القيـادة   الضئيلة جدا من النساء يف مناصـب      ضوء على النسبة    ال
 .واإلدارة يف القطاع اخلاص

ول إن اســتراتيجية إتاحــة الفــرص جلميــع  ومــضت تقــ - ٢١
تكفل خمتلـف الـوزارات واإلدارات      لسكان نيوزيلندا صممت    

احلكومية أن تعمل معـا، وأن جتمـع مواردهـا بـدال مـن العمـل                
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أن هـو   وترى املتكلمة أن الغرض     . يف عزلة عن بعضها البعض    
واسـتدركت قائلـة إهنـا      تكون تلك االستراتيجية طويلة األمد،      

املزيــد مــن املعلومــات احملــددة بــشأن  تــاريخ الحــق يف ســتقدم 
 .اإلطار الزمين للتنفيذ

واستطردت قائلة إن وزارة شؤون املـرأة أصـغر وزارة       - ٢٢
ــق بعــدد موظفيهــا، وهــو     ــا، ٣٥يف احلكومــة فيمــا يتعل  موظف

.  ماليني مـن الـدوالرات النيوزيلنديـة       ٤,٢ومبيزانيتها اليت تبلغ    
 حتقيــق الكــثري مبواردهــا  ومــع ذلــك، جنحــت هــذه الــوزارة يف 

وتــضطلع الــوزارة بــدور جــوهري يف تعمــيم مراعــاة . احملــدودة
بعــدة طــرق منــها   احلكومــة دوائــراملنظــور اجلنــساين يف مجيــع  

فريق توجيهي يرأسه مدير تنفيذي ويعمل كأداة تكفل إجـراء          
التحليــل اجلنــساين ومعاجلــة قــضايا املــرأة يف أعمــال الوكــاالت 

 .احلكومية برمتها
، اعترفـــت فيمـــا يتعلـــق بالتـــدابري  يف ختـــام كلمتـــهاو - ٢٣

والعمالـة   يف األجـر     املـساواة اخلاصة املؤقتة بأن تشكيل وحـدة       
 العمــل مل يكــن تــدبريا خاصــا مؤقتــا مــن األمنــاط وزارةداخــل 

ويتيح قـانون نيوزيلنـدا     .  من االتفاقية  ٤املادة  يف إطار   املتوخاة  
وهي ال تستعمل إال عنـدما      تطبيق هذه التدابري اخلاصة املؤقتة،      

ــة لتحقيــق هــدف     يرجــى منــها أن تكــون أكثــر الوســائل فعالي
، فمهمتـها    املـساواة يف األجـر،     يمـا يتعلـق بوحـدة     أما ف .  معني

علــى أســاس جنــساين يف   القائمــةأوجــه عــدم املــساواة  حتديــد 
 تكـون احلكومـة أن    ترجـو   و.  يف القطاع العام   العمالةاألجور و 

حبيث حتث القطاع   أوجه عدم املساواة    ة  عاجليقتدى به مب  مثاال  
 .اخلاص على أن حيذو نفس احلذو 

ــيمونوفيتش  - ٢٤ ــسيدة سـ ــان  : الـ ــا إذا كـ ــتعلمت عمـ اسـ
لوفــد تقــدمي معلومــات عــن عــدد النيوزيلنــديات      باســتطاعة ا
وقالـت إهنـا ترغـب      . هنائعلى أيـدي عـشر    سنويا  الاليت يقتلن   

ــد إزاء ا    ــضا يف االســتماع إىل وجهــات نظــر الوف ــسبب يف أي ل
ــر      ــدد أوام ــسنوات األخــرية يف ع ــذي حــدث يف ال ــاقص ال التن

 تنفيــذ أصــدرهتا ســلطات نيوزيلنــدا، حيــث أن   احلمايــة الــيت  
إىل زيـادة   عـادة مـا يـؤدي       تدابري أشد لكبح العنف ضـد املـرأة         

وأضافت أهنا ترغب يف احلـصول علـى        . استخدام هذه األوامر  
ل معلومـــات بـــشأن طـــرق معاجلـــة احلكومـــة للعنـــف داخـــ       

جمموعـــات معينـــة، مثـــل جمتمـــع املـــاوري، وعمـــا إذا كانـــت   
 .تأهيل مرتكيب العنفلاحلكومة قد اختذت أية تدابري 

أشـارت إىل أن كـثريا مـن     : السيدة أروشـا دومينغيـز     - ٢٥
املعلومات املتعلقة جبهود تعديل القوالب النمطيـة واملمارسـات         

ــة  ــة يالثقافيــ ــام  التمييزيــ ــود إىل عــ ــام ٢٠٠٢عــ  ٢٠٠٣ أو عــ
ــدم معلومــات  ا باســتطاعةوســألت عمــا إذا كــان   ــد أن يق لوف

أحدث، وخباصة فيما يتعلق بكيفيـة التـصرف حيـال توصـيات          
 .٢٠٠٢اللجنة لعام 

وقالـــت إهنـــا تـــود أيـــضا أن حتـــصل علـــى مزيـــد مـــن  - ٢٦
مجـع البيانـات    عمليـة   احلكومة لتحـسني    تقوم به   املعلومات عما   

توصـــيات إحـــدى الذا موضـــوع  العنـــف ضـــد املـــرأة، وهـــعـــن
وأعربــت عــن اهتمامهــا مبعرفــة مــا إذا كانــت  . األخــرى للجنــة

نيوزيلندا قـد اختـذت هنجـا شـامال متعـدد األسـباب إزاء العنـف            
ضد املرأة، وعمـا إذا كانـت قـد وضـعت اسـتراتيجيات ملعاجلـة               
األشــــكال املتعــــددة للتمييــــز ضــــد املــــسنات أو املعوقــــات أو  

ــة  ــة معينـ ــات عرقيـ ــات إىل جمموعـ ــو. املنتميـ ــاأضـ ــود افت أهنـ  تـ
 األطفال  احلصول على معلومات عن احلالة املتعلقة بالعنف ضد       

ــة   ــن أي ــني طــرق ارتكــاب العنــف ضــد الفتيــات      فــروقوع  ب
املــشار وفيمــا يتعلــق بفــرق عمــل مكافحــة العنــف،  . والفتيــان

يف البيان االفتتاحي للوفد، تساءلت عما إذا كانـت هـذه           إليها  
 .الوطنية للحكومة دون عاملني من املستويات تضمالفرق 
رددت تعليــق املتكلمــة : الــسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ٢٧

السابقة بشأن االفتقـار إىل معلومـات عـن اإلجـراءات املتخـذة             
للقضاء على القوالب النمطية القائمة على أساس نـوع اجلـنس           
ــيت      ــة، واســتعلمت عــن اإلجــراءات ال ــيري املواقــف التمييزي وتغ
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ــتغ  ري الثقــايف فيمــا يتعلــق بــأدوار  تتخــذها احلكومــة لتــشجيع ال
النساء والرجال، وتعزيـز الـصور اإلجيابيـة للمـرأة، وخباصـة يف             
جمتمعــات املــاوري وجــزر احملــيط اهلــادئ واجملتمعــات الــضعيفة 

عــن رغبتــها يف معرفــة مــا إذا  باخلــصوص وأعربــت . األخــرى
وسـائط اإلعـالم أو وضـع أيـة         يف  كان جيري شن أيـة محـالت        

 الغرض، وكيفية مشاركة الرجل يف تعزيـز        برامج مدرسية هلذا  
 .املساواة بني اجلنسني

ــادة  - ٢٨ ــارت إىل املـ ــة فالحظـــت أن  ٦وأشـ ــن االتفاقيـ  مـ
الردود علـى قائمـة القـضايا واألسـئلة الـيت تقـدمت هبـا اللجنـة                 
تـــشري إىل عـــدم اإلبـــالغ عـــن حـــاالت االجتـــار بالبـــشر يف       

ت يعملـن علـى     نيوزيلندا، رغم أنه جاء يف التقرير أن املهـاجرا        
حنو غري قـانوين كبغايـا، كمـا جـرت اإلشـارة فيـه إىل ضـرورة          

وتـــبني املعلومـــات . حماكمـــة مـــن يـــشاركون يف االجتـــار هبـــن 
الـــواردة مـــن منظمـــات نيوزيلنـــدا غـــري احلكوميـــة قلـــق تلـــك  
املنظمــات إزاء اســتغالل األجنبيــات الــاليت يــسقطن يف حبائــل 

ي لالجتـار جيـدر    وتساءلت عما إذا كان هذا شكل خفـ       . البغاء
 .باحلكومة أن تعترف به وتعاجله

هنـا تـود معرفـة مـا إذا كـان           اختتمت حـديثها قائلـة إ     و - ٢٩
البغــاء، املعــين بصــالح اإليوجــد أي تقيــيم أّويل ألثــر قــانون    

ــري      ــات غـ ــن املنظمـ ــواردة مـ ــات الـ ــوء املعلومـ ــة يف ضـ وخباصـ
 القـــانون أصـــبح توظيـــف ســـناحلكوميـــة ومؤداهـــا أنـــه منـــذ 

 يف صناعة اجلنس أكثر تعقيدا، حيث تأيت النـساء مـن             العاملني
ــا  ــشاريع     ومــن أوروب ــدعى بامل ــا ُي ــاطق يف آســيا للعمــل فيم من

 وســألت هن يعمــل بــدون إرادتــه  التجاريــة للمرافقــة، وبعــض  
 . على االجتاردليالإذا كان هذا  عما
قالت إهنا سـتزود اللجنـة      ): نيوزيلندا (السيدة دالزيل  - ٣٠

ة العمل املعنيـة بـإجراءات مناهـضة العنـف          بنسخ من تقرير فرق   
حـىت وقـت     ، تكـن  ملنيوزيلنـدا    أن   أوضـحت   و. داخل األسـر  

ات عن العنف األسـري، إال أن الـشرطة          ءقريب،  جتمع إحصا   

استعرضت مـؤخرا ملفـات قـضاياها بغيـة إتاحـة بيانـات أكثـر               
وأضــافت أنــه وفقــا . احملــددةدقــة عــن عــدد القــضايا وطبيعتــها 

، الــيت حــذرت أهنــا قــد ال تكــون دقيقــة بنــسبة    هلــذه البيانــات
 ٢٠٠٤  و ٢٠٠٠ امرأة بـني عـامي       ٥٤ يف املائة، قُتلت     ١٠٠

 مل يقتــل أثنــاء نفــس الفتــرة ســوى  علــى يــد شــركائهن، بينمــا 
رجال علـى يـد شـريكاهتم، وهـذا يوضـح الطـابع اجلنـساين                ٣

وأظهـــرت الدراســـة االستقـــصائية الوطنيـــة . للعنـــف األســـري
ــة لعــ  ــضحايا اجلــرائم ٢٠٠٤ام النيوزيلندي ــة إحــصائية   ل مذهل

 يتـضح منـها أن امـرأة مـن كـل أربـع نـساء تقـع                  بشكل خاص 
 .خــالل حياهتــا ضــحية للعنــف املنـــزيل الــذي يرتكبــه شــريكها 

ذلك، فعدد نساء املـاوري الـاليت يتعرضـن هلـذا           باإلضافة إىل   و
ومـن املهـم اإلشـارة إىل       . العنف يبلغ ضعف عدد األوروبيـات     

يت توصــل إليهــا أحــد البــاحثني النتــائج الــ حظيــت يف حــنيأنــه 
أن الرجـال والنـساء يتـأثرون بـالعنف األسـري           الذي أشار إىل    
قـدر كـبري مـن الدعايـة يف نيوزيلنـدا، فـإن هـذه           ببنفس املقدار   

ــف      ــحايا العنـ ــان ضـ ــا إذا كـ ــات عمـ ــضمن بيانـ ــائج مل تتـ النتـ
 . بالتهديدنشعروي

مـــسألة ومـــضت تقـــول إن احلكومـــة تـــستعرض اآلن  - ٣١
مـع  أوامر احلماية، وجيري إعداد تقريـر يتنـاول جتـارب النـساء             

وسيقدم هذا التقرير إىل جملـس الـوزراء متـضمنا          . تلك األوامر 
اجلهود اليت تضطلع هبا وزارة العدل بغية تدعيم قـانون العنـف            

 أن حتكـــم مـــسبقا علـــى نتـــائج ال تريـــدورغـــم أهنـــا . املنــــزيل
 تـشري إىل أن اخنفـاض عـدد أوامـر           تناقلـة املدلـة   األإن  فـ التقرير،  

احلماية يعود إىل عدم متكـن النـساء مـن احلـصول علـى الـدعم                
. القــانوين الواجــب وعــدد القــضايا الــيت يرفعهــا طــرف واحــد  

وإحــدى املــسائل الــيت ســتناقش فيمــا يتعلــق بــالتقرير احتمــال   
وأضافت أنه أتيحـت    . متكني الشرطة من إصدار أوامر احلماية     

 ذلك األجراء يف أستراليا، وتعتقد أنه سـيكون         هلا فرصة مراقبة  
 .فعاال يف نيوزيلندا أيضا
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وردا علــى املالحظــة بــأن وفــد نيوزيلنــدا ال يــضم إال    - ٣٢
ــع أن      ــارا متعمــدا، والواق ــساء، قالــت إن ذلــك مل يكــن اختي ن

ــسبة   ــشكلون ن ــاملني يف وزارة  ١٤الرجــال ي ــة مــن الع  يف املائ
التقريــر قالــت إن  االجتــار، وفيمــا يتعلــق مبــسألة. شــؤون املــرأة

، فــرغم أن احلكومــة ال تأخــذ بوجهــة النظــر     لــيس متــضاربا 
القائلة بعدم حدوث االجتار يف نيوزيلندا، مل جيـر اإلبـالغ عـن             

 تــشريع صــارم ملناهــضة االجتــار،    ســن و. حــاالت حــىت اآلن 
أو / سـنة و ٢٠بالسجن ملـدة تـصل إىل   اآلن فيعاقب املرتكبون   
إضـــافة إىل .  دوالر نيوزيلنـــدي٥٠٠ ٠٠٠غرامـــة تـــصل إىل 

نص خطــة العمــل مــن أجــل املــرأة يف نيوزيلنــدا علــى  تــ. ذلــك
ــة      ــدابري ملكافحــة االجتــار، وشــاركت احلكوم ــن الت جمموعــة م

.  هتريــب البــشر واالجتــار باألشــخاصشأنبفعاليــة يف عمليــة بــ
ــا        ــيت أثارهت ــئلة ال ــى األس ــه ردا عل ــة إن ــا قائل واختتمــت كالمه

ــي   ــاريس دا س ــسيدة تاف ــوات   ال ــتعراض أّويل للخط ــّين اس لفا، ب
 اخنفــضالــشوارع يف كرايــست تــشريش قــد  بغــاء املتخــذة أن 

 . هذا القانونسنبدرجة كبرية بعد 
ــسيد فلنترمــان  - ٣٣ ــوق حتظــر    : ال ــرعة احلق الحــظ أن ش

التمييز على أساس اجلنس، وأشار إىل أن الغرض من االتفاقيـة           
ملـة طـرق منـها      جبالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        

ــة  ــسلطوهلــذا . معاجلــة أســبابه اجلذري ــصفة  ت ــضوء ب ــة ال  اللجن
مستمرة على ضرورة إدمـاج تعريـف دقيـق للتمييـز ضـد املـرأة         

ــذلك مطلــوب مــن ا و. يف التــشريع احمللــي  ــة الطــرف أن  ل لدول
ذا  إ مـا ،  وجـد ما إذا كان هذا التعريف موجـودا، وإن مل ي         تبني  
 اممكنـ  حقـوق اإلنـسان   أو قـانون  /تعديل شرعة احلقوق و   كان  
 ١وبــالرغم مــن أن االتفاقيــة تــرد يف التــذييل  . دراج تعريــفإل

ــدا، فاخلطــة ال تــشري      ــرأة يف نيوزيلن خلطــة العمــل مــن أجــل امل
وتـساءل عـن مـدى تـأثر     . صراحة إىل حقـوق اإلنـسان للمـرأة       

حقــوق اإلنــسان للمــرأة الــيت   اخلطــة بالرغبــة يف تــدعيم محايــة 
 .احمللييتيحها النظام القانوين 

ــالربين  - ٣٤ ــاداري-الـــسيدة هـ طلبـــت املزيـــد مـــن  :  كـ
اإليضاح لفهـم الدولـة الطـرف لألهـداف واملقاصـد األساسـية             

وسألت، فيما يتعلـق ببيانـات اآلثـار اجلنـسانية، عـن            . لالتفاقية
وأضـافت أن  .  اليت قدمت فيها هذه البيانات    احملددةاملالبسات  

اختتمت حـديثها قائلـة     و. من املفيد أيضا معرفة طرق متابعتها     
ات أكثــر ء علــى إحــصالــو أمكــن احلــصولإهنــا ســتكون ممتنــة 

 .االعتداءمن أجل تفصيال حلاالت اإلدانة 
مطلــوب مــن قالـت إنــه  : الـسيدة تافــاريس دا ســيلفا  - ٣٥
 لتـصورها مفهـوم التمييـز       دقلدولة الطـرف أن تقـدم شـرحا أ        ا

هـو،  زيـل  غري املباشر، حيث أن املثال الذي ذكرتـه الـسيدة دال         
 .حالة للتمييز املباشر، وليس غري املباشرعلى ما يبدو، 

بالـــصعوبات الـــيت اعترفـــت : الـــسيدة ســـيمونوفيتش - ٣٦
ولكنها تـساءلت  تواجهها البلدان ذات النظم القانونية الثنائية،     

ــة        ــد وضــعت أســسا قانوني ــة الطــرف ق ــت الدول ــا إذا كان عم
ــة    ــدابري خاصــة مؤقت ــت احلكو. حمــددة الختــاذ ت ــى  وحث ــة عل م

، يف ختــام وعــادت. متابعـة هــذه املــسألة علــى الــصعيد الــوطين 
إىل مسألة العنف ضد املرأة، فسألت عمـا إذا كانـت           ا،  هحديث

توجــد مالجــئ كافيــة يف نيوزيلنــدا وعمــا إذا كانــت احلكومــة 
 إىل املنظمـــات غـــري احلكوميـــة الـــيت تـــدير تلـــك أمـــواالتقـــدم 
 .املالجئ

 أن قـانون    تأكيـد كررت  ): نيوزيلندا (السيدة دالزيل  - ٣٧
ــى أســاس اجلــنس       ــائم عل ــز الق ــر التميي ــسان حيظ ــوق اإلن . حق

احملـاكم، وعمـال علـى      قرارات  استجابة لعدد من    أضافت أنه   و
 من التمييـز القـائم علـى        حمددةمناط  معرضة أل املرأة  أن  توضيح  

أساس اجلنس، حيظر القانون أيضا املعاملة التمييزية يف املـسائل          
وهلذا حيمي القانون حقـوق اإلنـسان       . دة واحلمل املتعلقة بالوال 

. للمرأة بأسلوب شـامل ويتـيح التعـويض يف حـاالت االنتـهاك            
واسـتدركت  تعديل أحكامه، ال تعتزم  احلكومة  أوضحت أن   و

. بتعليقـات اللجنـة   علـى النحـو الواجـب          علمـا    قائلة إهنا حتيط  
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ــا الــشرعة ق فقالــت إنوانتقلــت إىل شــرعة احلقــو   حتتــل مكان
يلغـــي ولكـــن الربملـــان ال يـــزا يف النظـــام القـــانوين احمللـــي،  متم

 .ال ميتثل ألحكامهاالتشريعات اليت بالضرورة 
ـــ  - ٣٨ درج يف وأضــــافت أن بيانــــات اآلثــــار اجلنــــسانية تـ

نظـور  مراعـاة امل  تورقات جملس الوزراء لكي تبني أنه قد جـر      
وإن مل توافـق وزارة     . نساين عنـد صـياغة الـسياسات املعنيـة        اجل

اجلنـسانية، حيـق هلـا تقـدمي رأي         اآلثـار   ن املـرأة علـى بيـان        شؤو
 .خمالف إىل جملس الوزراء

ردا علـــى املالحظـــات الـــيت أبـــدهتا الـــسيدة     قالـــت و - ٣٩
متييــز نطــوي علــى ســيلفا، إن القــضية الــيت ذكرهتــا ت تافــاريس دا

مباشـر، ال ألن أجـر املـرأة كـان أقـل مـن أجـر الرجـل عـن                     غري
ــل، ولكــن ألن ا   ــت    نفــس العم ــام حمــددة كان ــن مبه ــساء كلف لن

ومــشروع قــروض الطلبــة مثــل أفــضل  . معــدالت أجورهــا أقــل
التمييــز غــري املباشــر ألن عــبء الــسداد أكــرب بكــثري علــى   علــى
وبالتـايل، ألغـت احلكومـة الفائـدة علـى          . منـه علـى الرجـل      رأةامل

وسـيعود هـذا    . ٢٠٠٦أبريـل   / نيسان ١مجيع قروض الطلبة من     
فة خاصـة علـى املـرأة الـيت لـن تتحمـل بعـد               التدبري بالفائـدة بـص    

ــاب        ــل إلجن ــت عــن العم ــا توقف ــادة الــدين إذا م ــبء زي اآلن ع
 .أطفال
زالـت    جـرائم العنـف مـا   عنت ءاوأقرت بأن اإلحصا   - ٤٠

ــة    ــة، خاصـ ــري كافيـ ــرتكبني   وغـ ــع املـ ــشري إىل دوافـ ــا ال تـ . أهنـ
وقــد . ات أكثــر مشــوال بكــثري يف املــستقبل ءوســتكون اإلحــصا

حتسينات كـبرية يف طـرق اإلبـالغ عـن العنـف             بالفعل   سجلت
 الشرطة بأن العنف يف املنــزل ال يـؤثر          بلغت دوائر األسري، وأ 

. علــى الــضحايا واملــرتكبني فحــسب، بــل علــى مجيــع املعنــيني  
وتقدم احلكومة دعما ماليا إىل املالجـئ الـيت تـديرها منظمـات        

ــه    ــد ممــا جيــب عمل ــاك املزي ــة، إال أن هن ــذلكو. غــري حكومي  ل
ــدره  خــيس ــغ إضــايف ق ــون دوالر نيوزيلنــدي   ٢٠صص مبل ملي

وســيجري قريبــا شــن محلــة . لقطــاع املنظمــات غــري احلكوميــة

 بـالعنف األسـري، ونظـرا للعـبء اإلضـايف الـذي تـضعه               توعية
احلملة على عاتق املنظمات غري احلكومية، سـتتعاون احلكومـة          

 .عن كثب معها بغية الوفاء بسرعة بأية احتياجات إضافية
ــة إن خطــة العمــل مــن أجــل   حــديثها واختتمــت  - ٤١ قائل

عزيــز ومحايــة  مــصممة  لتوهــياملــرأة تــشكل شــاغال مــستمرا، 
ومـا زالـت خطـة      . حقوق املرأة بوصـفها مـن حقـوق اإلنـسان         

العمــل هــذه موضــوع حلقــات عمــل تقــدم توصــياهتا أساســا     
لتحــديث عمــل الــوزارة وحتــسينه، وخباصــة يف تعزيــز أهــداف  

 ستحل حمل هذه اخلطة خطـة عمـل      ٢٠٠٩ ويف عام . االتفاقية
 .جديدة من املؤكد أهنا ستأخذ يف احلسبان توصيات اللجنة

 ٩ إىل ٧املواد من 
يف حني تواصل   قالت إنه   : السيدة تافاريس دا سيلفا    - ٤٢

ــة   ــرأة النيوزيلنديــــــ ــك كمــــــــا ورد املــــــ يف التقريــــــــر ذلــــــ
)CEDAW/C/NZL/6   املـشاركة بقـوة يف احليـاة        )٩٢، الفقرة ،

زالــت ممثلــة متثــيال ناقــصا،   مــافإهنــا ة واحليــاة الــسياسية، العامــ
ــاص   ــاع اخلــ ــادة يف القطــ ــز اإلدارة والقيــ ــة يف مراكــ . وخباصــ

وأعربت عن أسفها ألن املعلومات املتاحة مـن الدولـة الطـرف       
 أثر التدابري اليت تـستهدف زيـادة مـشاركة املـرأة يف احليـاة               عن

ومـن املهـم    . وريالسياسية ال تعطي أية تفاصيل عن نـساء املـا         
أن يكون هلؤالء النسوة رأي يف املسائل الـيت هتمهـن، وخباصـة             

 يف الـردود علـى      الـوارد ويف ضـوء البيـان      . على الـصعيد احمللـي    
) ١٧، ص CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1(قائمــــــة القــــــضايا  

الــذي يــنص علــى أن األحــزاب الــسياسية مــستقلة عــن الدولــة 
بيـة فيمـا يتعلـق بتنـوع        وجتري مـساءلتها بواسـطة اهليئـة االنتخا       

ــدث     ــا حيـ ــساءلت عمـ ــحني، تـ ــواملرشـ ــزاب  لـ ــل األحـ  مل متتثـ
ــرأة ومتثيـــل    ــة مـــساواة املـ ــة بكفالـ الـــسياسية اللتزامـــات الدولـ

وسـألت عمـا تنـوي احلكومـة أن تتخـذه           . جمموعات األقليات 
اجلمـود، ولإلسـراع    نزعـة إىل    من إجراءات إضـافية جملاهبـة أي        

  هــذا الــصدد يف الــتفكري يفأردفــت قائلــة إنــه جيــوزو. بالتقــدم
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ــاذ  ــة اختـ ــدابري خاصـ ــة ، تـ ــيما مؤقتـ ــتمرت  ال سـ ــه إذا اسـ  وأنـ
ستمر سنوات عديدة قبل أن يتحقق تكـافؤ   فاملعدالت احلالية،   

ــان  ــدابري   . اجلنــسني يف الربمل ــة عــن الت وطلبــت معلومــات كامل
مــن امللموســة املتخــذة والنتــائج الــيت أحرزهــا القطــاع اخلــاص  

 .صنع القرارعملية  املرأة يف شاركةمبلتعجيل شأن ا
طاقــــات  قالــــت إن:  زرداين-الــــسيدة بلميهــــوب  - ٤٣

نــهوض بقــضية املــرأة أن تــضعها يف طليعــة الكامنــة للنيوزيلنــدا 
وينبغي أال تتـهاون يف جهودهـا       . احلركة بني بلدان العامل أمجع    

الراميــة إىل حتقيــق ذلــك اهلــدف، بــل علــى العكــس، ينبغــي أن 
ــة ل  ــضاعفها، وخباصـ ــرأة يف    تـ ــل املـ ــستوى متثيـ ــي مبـ ــي ترتقـ كـ

الربملان، رغم املستوى الذي وصل إليه ذلـك التمثيـل بالفعـل،            
وأعربت عن قلقها بشأن نساء املـاوري       . والذي يستحق الثناء  

 ال يقـــــل ، أول ســـــكان البلـــــد املـــــاروي  بوصـــــف،الـــــاليت
استحقاقهن لدعم الدولة الطرف عن استحقاق البلدان الناميـة         

. الدولـة لـك   تقـدمها   تاملـساعدات اإلمنائيـة الـيت       اليت تنتفع مـن     
وسألت عن نسبة نساء املـاوري يف املراكـز الـيت جيـري شـغلها        
عــن طريــق االنتخــاب علــى الــصعيدين الــوطين واحمللـــي ويف       

ــوزارات ــت إن متثيلــ . ال ــستوى وقال ــى امل ــي هن عل  أســاس احملل
أخــذ يف احلــسبان  أن توحثــت الدولــة الطــرف علــى. تقــدمهن
 للجنــة بــشأن املــرأة يف احليــاة الــسياسية     ٢٣لعامــة التوصــية ا

ــاة العامــة، والتوصــية العامــة    ــدابري اخلاصــة  ٢٥واحلي  بــشأن الت
حــد أدىن مــن  حتــصل املــرأة علــى وقــد ثبــت أنــه إن مل. املؤقتــة

 يف املائة، ال تستطيع اإلسـهام بفعاليـة يف          ٣٠يصل إىل   التمثيل  
ــة الطــرف أن    لنفــسها دد حتــالنــهوض حبقوقهــا؛ وينبغــي للدول

، وأن تعتمـــد حصـــصا لتحقيـــق  كهـــدف يف املائـــة٥٠ نـــسبة
وأشارت إىل أن االتفاقية تطالـب الـدول األطـراف بـأن            . ذلك

ــة   ” ــاء، سياســ ــبة ودون إبطــ ــائل املناســ ــل الوســ ــهج، بكــ تنتــ
، وخباصة من خالل    “تستهدف القضاء على التمييز ضد املرأة     

ــرأة     ــني الرجــل وامل ــساواة ب ــدأ امل ــي ملب ــق العمل وميكــن . التحقي

سحب أو ختفيض الدعم املـايل املقـدم إىل األحـزاب الـسياسية             
 . احلصصلشروطاليت ال متتثل 

ــسيدة دالزيــــل - ٤٤ ــدا (الــ ــدى ): نيوزيلنــ قالــــت إن إحــ
ــق       ــا يتعل ــدم فيم ــرض مواصــلة التق ــيت تعت ــسية ال ــات الرئي العقب

بالفعـل  بالنهوض باملرأة يف بلدها التصور بأن نيوزيلنـدا بلغـت           
مل أنــه ونــها أن تبلغــه يف هــذا الــصدد، خاصــة  أقــصى حــد ميك

أعلـى أربعـة    تـشغل   املـرأة   أن أصـبحت    منـذ   ميض وقت طويـل     
ن النـساء حيكمـن     إوالواقع أن الـرأي القائـل       . مناصب يف البلد  

البلد أثار رد فعل مضاد أسفر عن عدم تـدعيم الـسكان دائمـا              
أشــارت إىل أن هنــاك و. للجهــود الــيت يبــدو أهنــا تناصــر املــرأة 

 يف متثيـل املـرأة يف احلكومـة احملليـة،      ا مقلق اتدهورى ما يبدو    عل
 ناصـب وبالتايل يف عدد النـساء الـاليت يتقـدمن صـوب شـغل م             

، إال أن السعي إىل فـرض حـصص حزبيـة     املركزيةيف احلكومة 
ــدمي اجلــدوى     ــيكون ع ــة س ــات احمللي واملرشــحون  .يف االنتخاب

نتخــاب ال للمناصــب احملليــة الــيت جيــري شــغلها عــن طريــق اال 
جيــري ترشــيحهم نيابــة عــن األحــزاب، بــل كمــستقلني، حــىت  

ويف نفس الوقت ال توجـد       .ما يتجمعون داخل جمموعات   عند
عمليـــا مثـــل هـــذه اآلليـــة علـــى الـــصعيد الربملـــاين نظـــرا لعـــدد 

ــتقالهلا   ــسياسية واسـ ــزاب الـ ــف   . األحـ ــضروري تثقيـ ــن الـ ومـ
ويت، ل املتـساوي عنـد التـص      يالتمث لكي يراعني مبدأ  الناخبات  

 .وخباصة على صعيد احلكومة احمللية
ــشكلون    - ٤٥ ــاوري يـ ــافت أن املـ ــن  ١٥وأضـ ــة مـ  يف املائـ

ــة مــن أعــضاء الربملــان مــن   ١٧أن وجممــوع الــسكان،    يف املائ
وإحـدى نـساء املـاوري عـضوة يف         . املاوري، منهم ست نساء   

 يف ١٠أخــرى يف زعامــة حــزب، و تــشارك جملــس الــوزراء، و
وهــذه األرقــام فائقــة . نــساء املــاورياملائــة مــن القاضــيات مــن 

ــة أن ، رغــم احلاجــة إىل حتــسينها، حيــث ينبغــي    بالفعــلاألمهي
حلياة السياسية واحلياة العامة يف نيوزيلندا تعـبريا صـادقا       تكون ا 

 .عن اجملتمع، بتمثيل مناسب للسكان األصليني
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وفيما يتعلق بالتدابري امللموسة لتحسني مشاركة املرأة        - ٤٦
ــيات    يف إدارة  ــع إىل توصـ ــا تتطلـ ــاص، قالـــت إهنـ ــاع اخلـ القطـ

وأفــضل . اللجنــة، الــيت مــن املؤكــد أن حكومتــها ســتراعيها     
الـذين يريـدون دائمـا      يوفرهـا أصـحاب األسـهم       وسائل العمل   

أفضل عائد الستثماراهتم، وحتقيقا هلذا اهلـدف، ينبغـي حتـسني           
 ذلكولــ. رأة بــشكل أفــضلتمثيــل املــبعــضوية جمــالس إدارهتــم 

ئرة التعيني بوزارة شؤون املـرأة عـددا مـن املبـادرات            أخذت دا 
اسـتخدام قواعـد بيانـات للنـساء املـؤهالت،          نطوي علـى    اليت ت 

وجتتمع هذه الـدائرة بانتظـام مـع هيئـات القطـاع اخلـاص هلـذا                
 .الغرض
ــوب   - ٤٧ ــسيدة بلميهـ ــر  :  زرداين-الـ ــارت إىل تقريـ أشـ

لـذي جـاء فيـه    االحتاد الربملاين الدويل، ونيوزيلنـدا عـضو فيـه، ا      
ــسادس    ــدوري الـ ــر الـ ــداد التقريـ ــان مل يـــشارك يف إعـ أن الربملـ
للدولة الطرف، ومل يكن له أي دور يف رصـد ردود احلكومـة             

 القائمـة على التعليقات اخلتامية للجنة، رغم أن شبكة املساءلة         
تـسمح للربملـانيني بـأن يــشرفوا علـى تنفيـذ االتفاقيـة ويــسامهوا       

وحثــت الوفــد علــى .  املختــارةاللجــانفيــه مــن خــالل عمليــة  
ــصدد، خاصــة      ــذا ال ــه يف ه ــان بواجبات ــذكري الربمل ــك وت أن ذل

 .سيوفر أيضا وسيلة للتعريف باالتفاقية
ــدا (الــــسيدة دالزيــــل - ٤٨ ــان ): نيوزيلنــ قالــــت إن الربملــ
يشارك يف إعـداد أي تقريـر مـن تقـارير نيوزيلنـدا الدوريـة،                مل

ــى املعاهــدات الد    ــع عل ــة توق ــة وتتحمــل  حيــث أن احلكوم ولي
ومع ذلك، فللربملان دور هـام يف عمليـة التـصديق           . مسؤوليتها

من خالل جلنته للشؤون اخلارجية والتجارة، كما أنـه يواصـل           
ونظـرا للتغـيري التـشريعي الـذي        . ممارسة وظائف إشرافية هامـة    

حــدث مــؤخرا والــذي يتطلــب مــن نيوزيلنــدا ســحب حتفظهــا 
 يف واقـع األمـر إىل تلـك         حاملقتـر بشأن املرأة يف القتـال، أحيـل        

وأضـافت  . اللجنة، وهبذا يكون قـد جـرى التعريـف باالتفاقيـة          
أنه جـرى تـصويرها فوتوغرافيـا مـع عـسكريات يقمـن بـأدوار               
قتالية، واغتنمت الفرصة لتهنئة القـوات الدفاعيـة علـى دورهـا            

فهـي ترحـب     وهلذا. الفعال يف الوفاء بالتزامات الدولة الطرف     
االنتبــــاه إىل  مليــــة اإلبــــالغ الســــترعاءبــــاقتراح اســــتخدام ع

 .ستراعي ذلك ااالتفاقية، ومن املؤكد أهن
ممكنـا  تـساءلت عمـا إذا كـان        : السيدة سيمونوفيتش  - ٤٩

آليـة لتحـسني مـشاركة املـرأة يف         كقوانني االنتخـاب    استخدام  
وضـع  احلياة السياسية احمللية من خالل العمل بنظام احلصص و         

 .لتقدمي الدعم املايلشروط 
أن تأكيـــد  كـــررت  ): نيوزيلنـــدا (الـــسيدة دالزيـــل  - ٥٠

املرشــحني لالنتخابــات علــى صــعيد احلكومــة احملليــة يتقــدمون  
والوسـيلة الوحيـدة الـيت قـد      . على أسـاس مـستقل وغـري حـزيب        

ختــصيص مقاعــد للنــساء يف اجملــالس  هــي جيــري الــتفكري فيهــا  
ــه الـــسكان، ومـــن املؤكـــد أهنـــم     ــر ال يقبلـ ــة، وذلـــك أمـ احملليـ

املفــوض املكلــف قيــام وممــا لــه فعاليــة أكثــر .  عليــهحتجونســي
 عــدد مــن احللقــات  بتنظــيمبتحقيــق التكــافؤ يف فــرص العمــل  

الدراســية يف مجيــع أحنــاء البلــد لتــشجيع النــساء علــى الترشــح   
 .للوظائف يف احلكومة احمللية

 ١٤ إىل ١٠املواد من 
أثنـت علـى الدولـة الطـرف        :  أبيـاه  -السيدة كـوكر     - ٥١
بري اليت اختذهتا يف جمال التعليم، الذي يقال إنه جمـاين علـى             للتدا

ــانوي   ــدائي والث ــستويني االبت ــه   و. امل ــة إن ــا اســتدركت قائل وفق
املنظمات غري احلكومية، جتري مطالبة الوالـدين يف        من  ملصادر  

وقــد أكــدت . بعــض املــدارس بــدفع رســوم عــن طريــق التــربع
ــام  جمــالس إدارة رابطــة  ــدارس ع ــس٢٠٠٥امل ــدا  وجمل  نيوزيلن

 أن متويل الدولة غري كـاف وأنـه         ٢٠٠٦للبحث التعليمي عام    
. يـتعني علــى املـدارس أن تــسعى للحـصول علــى متويـل إضــايف    

 ذلك، تلقت جلنة حقـوق اإلنـسان شـكاوى مـن            لى ع وعالوة
 ال ميكنـــهم حتمـــل نفقـــات املـــواد املدرســـية أو ُحـــرَِم  والـــدين

التعلـيم حـق ينبغـي    و. أطفاهلم من احلصول على التعلـيم اجملـاين    
ــات    ــة للفتيـ ــز، وخباصـ ــع دون متييـ ــل للجميـ ــرض . أن يكفـ وفـ
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ــسبة لألســر ذات       ــادل بالن ــر غــري ع ــالغ إضــافية أم ــدارس مب امل
وسألت عما إذا كانت احلكومـة علـى علـم          . الدخل املنخفض 

هبذه احلالة وما إذا كان من احملتمل أن تزيـد مـن دعمهـا املـايل                
لتمويـل اخلـارجي وتكفـل      للمدارس حبيث تتجنب احلاجة إىل ا     
 .إتاحة التعليم على أساس متساو حقا

 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


