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 نة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأةجالل
 الفريق العامل ملا قبل الدورة
 الدورة التاسعة والثالثون

   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
ــصلفيمــا ردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة      ــالنظر يف   يت ب

 التقرير الدوري السادس
 

  نيوزيلندا
املعلومـات  .  املائل ويليها رد احلكومة على كل سؤال باخلط العـادي     ترد أسئلة اللجنة باخلط     

 .املقدمة معلومات جارية يف تاريخ هذه الوثيقة

 السياسات واآللية الوطنية للنهوض باملرأة/الدستور والقوانني
وفقا للتقرير، كثريا ما ُتعمم مراعاة قضايا املرأة يف إطار السياسات العامـة وتعـاجل                - ٢

يرجى بيان كيفية رصـد االسـتعمال الفعـال    ). ٨الفقرة (ج مشترك بني الوكاالت   باتباع هن 
. الستراتيجية تعميم مراعاة املنظور اجلنساين، مع ذكر أمساء أية آليات قائمـة هلـذا الغـرض      

  .ويرجى يف هذا الصدد تقدمي أمثلة ملموسة
ن أخــذ اجلنــسانية يف يتمثــل هنــج نيوزيلنــدا يف حتــسني النتــائج املتعلقــة بــاملرأة يف ضــما   

احلسبان أثناء وضع السياسة، لكي يتسىن تصميم السياسات وتنفيـذها وتقييمهـا بطريقـة تعـاجل             
وتوجد آليتـان هامَّتـان اثنتـان ألداء ذلـك،          . فيها تعقُّد املسائل املتعلقة باجلنسانية معاجلة مالئمة      

ار اجلنـسانية يف أوراق جملـس       واسـتخدام بيانـات اآلثـ      )١(ومها خطة العمل للمـرأة يف نيوزيلنـدا         
 .الوزراء

_________________ 
ــد خطـــــــة العمـــــــل للمـــــــرأة يف  نيوزيلنـــــــدا يف املوقـــــــع التـــــــايل علـــــــى شـــــــبكة اإلنترنـــــــت         )١(   :توجـــــ

MWA website,at http://www.mwa.govt.nz/news-and-pubs/publications/action-plan.html. 
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 خطة العمل للمرأة يف نيوزيلندا   
 من تقريـر نيوزيلنـدا الـدوري الـسادس، تـشكل      ٤٧ حىت  ٤٢كما لوحظ يف الفقرات      

وتنـسق وزارة   . خطة العمل للمرأة يف نيوزيلندا خطـة حكوميـة كاملـة لتحـسني ظـروف املـرأة                
نما يشرف على تنفيذ اخلطـة فريـق تـوجيهي يتـألف     شؤون املرأة العمل يف خطة العمل هذه، بي       

 .، ويرأسه املدير التنفيذي لوزارة شؤون املرأة)٢(من كبار املديرين التنفيذيني
. ، استعرضت وزارة شـؤون املـرأة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة العمـل                 ٢٠٠٦يف عام    

 .٥ويرد حبث تفاصيل هذا االستعراض ونتائجة يف ردنا على السؤال 
 

 يانات اآلثار اجلنسانيةب  
، كـــان ُيطلـــب أن تـــشتمل كـــل أوراق جلنـــة التنميـــة االجتماعيـــة   ٢٠٠٢منـــذ عـــام  
ويبني هـذا إن كـان ُيتَوقَّـع مـن االقتـراح الـسياسي، وإىل أي                . بياناً باآلثار اجلنسانية   )٣(الوزارية

وحيـث مل ُيجـَر حتليـل    . مدى ُيتوقع منه، أن يؤثر يف الرجال تأثرياً خمتلفـاً عـن التـأثري يف النـساء           
 .هئجنساين، ينبغي لبيان اآلثار اجلنسانية أن يوجز األسباب لعدم إجرا

 
ــالَج          ــث ُتعــ ــسياسة، حيــ ــال الــ ــذة يف جمــ ــية املُنفَّــ ــات األساســ ــسارات العمليــ ــة ملــ أمثلــ

 اجلنسانية املسائل
توجد سلسلة من األعمال اجلاري تنفيـذها اآلن، تـستخدم هنجـاً للتعمـيم يـشمل كـل                   
ومن بني األمثلة امللموسة لـربامج العمـل الـيت    . ت احلكومة لتحسني النتائج املتعلقة باملرأة    وكاال

 :تشمل خمتلف وكاالت احلكومة ما يلي
ي  يف اخلدمة احلكوميـة وقطـاعَ     خطة العمل اخلمسية لإلنصاف يف األجر والتوظيف،       • 

 )٤(الصحة العامة والتعليم
خطة مدهتا عشر سنوات لتحسني خيارات العنايـة     خيارات املعيشة والعناية والعمل،      • 

، أُطلقــت يف )باألطفــال(ين والقــائمني بالعنايــة والتوظيــف املتاحــة للوالــَد) بــاآلخرين(
 .)٥(٢٠٠٦آب /أغسطس

_________________ 
يـــضم الفريـــق التـــوجيهي يف عـــضويته املـــديرين التنفيـــذيني لـــوزارة املاليـــة، ووزارة العمـــل، ووزارات التنميـــة    )٢( 

 .االجتماعية، وشؤون جزر احمليط اهلادئ، وتنمية املاوري، والتنمية االقتصادية
وتنظـر جلنـة التنميـة االجتماعيـة الوزاريـة يف مـسائل اإلنـصاف               . لس الـوزراء  اللجان الوزارية هي جلان فرعية جمل      )٣( 

 .االجتماعي وتطوير وتنفيذ السياسة االجتماعية للحكومة
 . من التقرير الدويل السادس لنيوزيلندا٢٤٧ حىت ٢٤١الفقرات  )٤( 
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 .)٦(وضع خطة عمل مخسية لتقدمي اخلدمات خارج املدرسة • 
 )٧(.فرقة العمل معنية مبكافحة العنف داخل األسرة • 
 باختاذ التـدابري املالئمـة لـدمج مجيـع       )٨(ة يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة،    أوصت اللجن  - ٣

ُيرجى تقدمي معلومات تبني ما إذا كان ذلك قد أُجنز          . أحكام االتفاقية ضمن القانون احمللي    
 .وُتبني طريقة إجنازه

إدراجهـا  جيب، يف نيوزيلندا، أن ُتنفَّذ االلتزامات، املرَتَبط هبا بواسطة معاهدة دوليـة، ب             
وجرت العادة منذ زمن طويل يف نيوزيلندا أن يصبح البلـد طرفـاً يف معاهـدة           . يف القانون احمللي  

مبجــرد كــون التــشريع القــائم والــسياسة واملمارســة القــائمتني تتفقــان مــن قَبــلُ مــع االلتزامــات   
 أن  بويعين هذا أن أي تـشريع جديـد أو تعـديالت لتـشريع قـائم جيـ                . الواردة يف نص املعاهدة   

ندا احمللي متـسقاً مـع االلتزامـات الـواردة يف املعاهـدة، وجيـب أن                ُتطلب لكي جتعل قانون نيوزل    
 .نَّ القانون املذكور قبل أن تصبح نيوزيلندا طرفاً يف املعاهدةُيَس

ُتنفَّــذ االلتزامــات الــواردة يف االتفاقيــة بواســطة عــدد مــن القــوانني القائمــة، ال مبجــرد     
قــانون شــرعة : وتــشمل التــشريعات اجلاريــة ذات الــصلة مــا يلــي . قــطتــشريع واحــد ُمحــدد ف

، قـانون العنـف األسـري    ١٩٩٣، قانون حقوق اإلنسان لعام ١٩٩٠احلقوق يف نيوزيلندا لعام  
، قـانون   ١٩٧٢، قانون األجر املتـساوي لعـام        ٢٠٠٠، قانون عالقات العمل لعام      ١٩٩٥لعام  

 .٢٠٠٢لعام ) إلجازة الوالدية املدفوعة األجرقانون ا(اإلجازة الوالدية ومحاية الوظيفة 
عالوة على ذلك، ُتفسِّر حماكم نيوزيلندا، حيثما يسمح بـذلك نـص القـانون، بطريقـة                 

وإن عـدم أخـذ صـانع القـرار يف االعتبـار            . وُتنفِّـذه ) حلقـوق اإلنـسان   (تتفق مع القانون الـدويل      
ولالطــالع علــى مزيــد مــن  . يةالــصكوك الدوليــة ذات الــصلة جيعلــه عرضــة للمراجعــة القــضائ  
علـى الـصعيد الـوطين،      ) الدوليـة (التفاصيل بشأن اإلطار القانوين العام حلمايـة حقـوق اإلنـسان            

 ).HRI/CORE/NZL/2006(تشري احلكومة إىل اجلزء باء من الوثيقة األساسية لنيوزيلندا 

_________________ 
ــت       )٥(  ــبكة اإلنترنــــــــ ــى شــــــــ ــايل علــــــــ ــروين التــــــــ ــع اإللكتــــــــ ــة يف املوقــــــــ ــة متاحــــــــ ــذه اخلطــــــــ  :هــــــــ

http://www.dol.govt.nz/publications/general/gen- choices-for-living- full- asp 
هـم يف سـن   تشمل هذه اخلطة عناية باألطفال قبل املدرسة وبعد املدرسة، وعناية يف أثناء العطل لألطفال الذين   )٦( 

 .الدراسة
 . من تقرير نيوزيلندا الدوري السادس٤٠٦الفقرة  )٧( 
، اجلـزء الثــاين،  )A/58/38 (٣٨انظـر الوثـائق الرمسيـة للجمعيـة العامـة، الــدورة الثامنـة واخلمـسون، امللحـق رقـم           )٨( 

 .٤٠٦الفصل الرابع، الفرع باء، الفقرة 
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ــدا   -٤ ــر أن حكومــة نيوزيلن ة مــن تفــضل أن تعــاجل مــسائل الالمــساوا  "ورد يف التقري
). ٥٧الفقرة  " (خالل إطار القوانني والسياسات بدالً من استخدام التدابري اخلاصة املؤقتة         

 مــن ٤ مــن املــادة ١يرجــى توضــيح فهــم نيوزيلنــدا للتــدابري املؤقتــة اخلاصــة وفقــاً للفقــرة   
ويرجى تقدمي مزيد من اإليضاح     .  الصادرة عن اللجنة   ٢٥االتفاقية، والتوصية العامة رقم     

 . من التقرير٥٨َر يف الفقرة ملا ذُِك
 مـن االتفاقيـة والتوصـية    ٤ مـن املـادة   ١فهم نيوزيلندا للتدابري اخلاصة املؤقتة وفقاً للفقـرة         

  الصادرة عن اللجنة٢٥العامة رقم 
 ٢٥تفهــم نيوزيلنــدا التــدابري اخلاصــة املؤقتــة كمــا هــي ُمعرَّفــة يف التوصــية العامــة رقــم   

 .التمييز ضد املرأةالصادرة عن جلنة القضاء على 
وتــشمل التــدابري اخلاصــة املؤقتــة سلــسلة واســعة التنــوُّع مــن التــدابري للتعجيــل بتحقيــق   

وتشمل هذه التـدابري أدوات تـشريعية وتنفيذيـة    . املساواة سواء حبكم الواقع أو مبوجب القانون 
صــل أو وإداريــة وغريهــا مــن الــصكوك التنظيميــة والــسياسات واملمارســات، مثــل بــرامج التوا  

أو إعادة ختـصيص املـوارد؛ واملعاملـة التفـضيلية؛ وتوجيـه عمليـات التعـيني            /الدعم، وختصيص و  
وُتحـدَّد فتـرة    . أو االستئجار أو الترقية؛ وأهـدافاً رقميـة تتـصل بـاألطر الزمنيـة؛ ونظـم حـصص                 

 .سبقاًاإلجراء بنتيجته الوظيفية استجابةً ملشكلة ملموسة، ال مبرور فترة من الزمن ُمحدَّدة م
 

  من التقرير٥٨زيادة توضيح البيان الوارد يف الفقرة   
ــدا تــشريعات وسياســات تــوفِّر محايــة للجميــع مــن كــل أشــكال       توجــد لــدى نيوزيلن
وتركز نيوزيلندا اآلن على حتسني املركـز الفعلـي للمـرأة حبكـم الواقـع وعلـى اسـتمرار                   . التمييز

ولتحقيــق هــذه الغايــة تــستخدم احلكومــة . القوالــب النمطيــة القائمــة علــى أســاس نــوع اجلــنس
غـري أن   . سلسلة من التدابري للتعجيل بتحقيق منجزات املرأة، مبا يف ذلك التدابري اخلاصة املؤقتة            

 يف معاجلــة االحتياجــات  وأجنــَعالتــدابري اخلاصــة املؤقتــة ال ُتــستخَدم إال عنــدما ُتعَتــرب ضــروريةً  
تة، اليت اسُتخدمت أثنـاء فتـرة التقريـر لتعزيـز املـساواة بـني               ومن بني التدابري اخلاصة املؤق    . املُثبتة

اجلنسني، تنفيذ خطة العمل للمرأة يف نيوزيلندا وإنشاء وحـدة اإلنـصاف يف األجـر والتوظيـف                 
 .التابعة لوزارة العمل

ــام   ــة     ٢٠٠٤يف ع ــربامج يف إطــار اخلدم ــسياسات وال ــة باســتعراض ال ، قامــت احلكوم
وطُلب مـن الـوزارات أن تـبني        . هنا تستند إىل احلاجة ال إىل العرق      احلكومية األساسية لضمان أ   

احلاجــة بوضــوح؛ وتــبني أن احلاجــة مــا زالــت قائمــة؛ وأن تــبني األصــل العرقــي كمؤشــر إىل     
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وأُكملـت االستعراضـات يف     . احلاجة وكيف يـساعد حتديـد األهـداف علـى تلبيـة هـذه احلاجـة               
 .ان مثة دليل كاف على فعاليتها، واستمرت الربامج اهلادفة حيثما ك٢٠٠٥عام 
ذُكر يف التقرير أن وزارة شؤون املـرأة تـسترشد يف عملـها خبطـة العمـل مـن أجـل                      -٥

تـستهدف حتـسني حيـاة املـرأة يف     " للحكومة بأكملـها "املرأة يف نيوزيلندا وهي خطة مخسيه       
ة سُتزوَّد يف   ويشري التقرير أيضاً إىل أن احلكوم     . ٢٠٠٤نيوزيلندا وقد بدأ تنفيذها يف عام       

وُيرجــى ). ٤٧الفقــرة ( باســتعراض وتقريــر ُمــستكَمل عــن اخلطــة املــذكورة  ٢٠٠٦عــام 
تقدمي معلومات عن كيفية رصد اخلطة وآخر املعلومات عن حالة التنفيذ والنتائج املُحقَّقـة              

 .إىل اآلن
 : مبا يلي خطة العمل للمرأة يف نيوزيلندااكتمل التقدم يف رصد 

 ٢٠٠٤ اليت حصلت يف مستوى النتيجة منذ عام قياس التغريات • 
  تدبرياً الواردة يف خطة العمل٣٤حتليل وضع التدابري الــ • 

ــام       ــذ ع ــيت حــدثت من ــتغريات ال ــشمل ال ــدة،   ٢٠٠٤ت ــات جدي ــا ُوجــدت بيان ، حيثم
 :يلي ما

زيادات يف مكاسب املرأة املاليـة؛ مـع أن املـرأة مـا زالـت تكـسب أقـل مـن الرجـل يف                         • 
 املتوسط

 زيادات يف مشاركة املرأة يف العمل املأجور • 
ختفيضات يف الفجوة احلاصـلة يف األجـر بـني الرجـال وجمموعـات خمتلفـة مـن النـساء،                     • 

وجـزر احملـيط اهلـادئ مـا زلـن يتقاضـني أُجـوراً أقـل                الشعب املاوري   وإن كانت نساء    
 من أجور النساء األوروبيات والرجال

 ابة باألمراض اليت تنتقل بواسطة االتصال اجلنسيزيادات يف عدد حاالت اإلص • 
 ن تعويضات بسبب املرض أو اإلعاقةزيادات يف عدد الرجال والنساء الذين يتلقو • 

 :تشمل التدابري املكتملة ما يلي  
ــة     •  ــة التعلــيم الثالث ــة(حتــسني إمكانيــات إكمــال املــرأة ملرحل بتغــيري نظــام دعــم  ) اجلامعي

 الطالب
العمــل ’ألســرة بتغــيري مــساعدة األســرة، بواســطة جمموعــة مــساعدات   حتــسني دخــل ا • 

 بالدرجة األوىل‘ لألسر
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 تشجيع املشاركة يف اليد العاملة بتحسني القدرة على دفع تكاليف رعاية األطفال • 
 .توسيع نظام اإلجازات الوالدية مدفوعة األجر • 

 عــدد مــن اجملــاالت، مثــل باإلضــافة إىل هــذه اجملــاالت الرئيــسية، جيــري العمــل اآلن يف 
 .التوفريات للتقاعد، والصحة العقلية، والعنف املرتيل

 
 جمموعات خاصة من النساء  

جون قـــد تـــضاعف يف الـــسنوات القليلـــة ورد يف التقريـــر أن عـــدد نـــزيالت الـــس - ٦
ــد  الفقــرة (مــن الــسجينات شــابات ذوات مــستوى تعليمــي مــنخفض     املاضــية، وأن العدي

املائــة مــن الــسجينات الالئــي صــدرت حبقهــن أحكــام أهنــن مــن   يف ٥٥وذكــرت ). ٣٥٧
ُيرجى بيان نوع املبـادرات القائمـة الـيت ترمـي إىل تأهيـل              ). ٣٥٦الفقرة  (الشعب املاوري   

 .هذه الفئة من النساء وإعادة اندماجهن يف اجملتمع
 يف املائــة يف عــدد  ٦١ حــدثت زيــادة مقــدارها   ٢٠٠٥ حــىت ١٩٩٩يف الفتــرة مــن   

بينمـا كانـت الزيـادة يف نـسبة الـذكور الـذين             (اليت صدرت حبقهن أحكام بالسجن      السجينات  
 ٣٧٠ومـا زال جممـوع عـدد النـساء الـسجينات البـالغ               )٩() يف املائة  ١٢صدرت حبقهم أحكام    

 .)١٠( رجال٥ً ٦٧٠امرأة، أقل كثرياً من عدد الرجال السجناء، البالغ 
وقـد ُوجِّـه   . النساء املرتكبـات للمخالفـات   احلكومة قلقة على الزيادة الكبرية يف أعداد         

املوظفون إىل وضع خيارات ملعاجلة األسباب الكامنة وراء خمالفات النـساء مـع وضـع خيـارات      
 .ومن املتوقع أن ُينَجز هذا العمل يف وقت الحق من هذه السنة. لإلصالح
ينات يعــين اخنفــاض عــدد النــساء الــسجينات أن تــدبري املــأوى وختطــيط الــربامج للــسج  

غري أن عدداً مـن     . يشكل حتدياً أكرب مما يشكله تدبري املأوى وختطيط الربامج للسجناء الذكور          
ــساء مــن       ــادرات إلصــالح الــسجينات وإعــادة دجمهــن يف اجملتمــع، مبــا يف ذلــك الن الــشعب املب

ومثـال ذلـك أن كاوهرييتانغـا برنـامج أساسـي لإلصـالح ُصـمِّم وأُجنـز                 . ، قد مت تنفيـذه    املاوري
 وبـاملركز الثقـايف للنـساء    ،لبية احتياجات تتصل بنـوع اجلـنس حتديـداً، وبارتكـاب املخالفـات        لت

ــة لكـــي    .املخالفـــات ــام والعنايـ  وتوجـــد يف مجيـــع الـــسجون النـــسائية مرافـــق خمصـــصة لإلطعـ

_________________ 
ــة )٢٠٠٦(وزارة العــدل  )٩(  ــدخالت الفعال ــايل    اإل: ، الت ــع الت ــى املعلومــات مــن املوق  :شــراف، ميكــن احلــصول عل

http:www.justice.gov.nz/effective-enterventions/cabinet-papers/overview.pdf  April 18 2007. 
ويـتغري عـدد    . ٢٠٠٧ينـاير   / واألرقام مأخوذة من أرقام شهر كانون الثاين      . إحصاءات من وزارة اإلصالحيات    )١٠( 

 .ساس يوميالسجناء على أ
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وميكـن أن تـساهم هـذه املرافـق         . تستخدمها السجينات الالئي هلن أطفال دون سن ستة أشـهر         
 .ح يف اجملتمع بعد اإلفراج عنها من السجنيف إدماج املرأة بنجا

ــل         ــذكور، مث ــسجناء ال ــادرات املتاحــة لل ــسجينات االســتفادة مــن املب ــضاً لل وميكــن أي
فوحــدات الرعايــة الذاتيــة متاحــة للنــساء والرجــال املــسجونني علــى  . وحــدات الرعايــة الذاتيــة

 .قةأو الش‘ البيت’السواء لتمكني السجناء من أن يعيشوا حياة يف بيئة 
اإلنـسانية  /إىل أن حـصة الالجـئني مـن الفئـة الدوليـة           ) ١٣٩الفقـرة   (أشار التقريـر     - ٧

يرجـى تقـدمي بيانـات     ).١٣٩الفقـرة  ( ترخيص جلوء لنـساء معرضـات للخطـر    ٧٥تشمل 
إحصائية عن عدد النساء الالئي التمسن اللجوء يف كل سنة من السنوات اخلمس املاضية              

 رجـى أيـضاً   وُي. صل بنوع اجلنس، وعن عدد الطلبات امللّبـاة       ألسباب تتعلق باالضطهاد املت   
 . مجيعها ُتستنفد بصورة منتظمة٧٥إيضاح ما إذا كانت ترخيصات اللجوء الـ

وقـد أُمـر    ). يف املتوسـط كـل سـنة      ( الجئـاً    ٧٥٠تقبل نيوزيلندا حصة سنوية مقـدارها        
ن ِقَبـل مفـوض األمـم املتحـدة         باستقبال هؤالء الالجئني باعتبارهم يف حاجة إىل إعادة توطني م         

واحــدة مــن مخــس فئــات  ‘ النــساء الالئــي هــن يف خطــر ’وإن فئــة . الــسامي لــشؤون الالجــئني
، ومجـع مشـل     )وهـي أكـرب الفئـات     (مشمولة باحلصص؛ والفئـات األربـع األخـرى هـي احلمايـة             

 ويف معظــم الــسنوات كانــت . قني، واحلمايــة يف حالــة الطــوارئ واألســرة، وفئــة املرضــى واملعــ 
ويــبني اجلــدول التــايل عــدد . النــساء يــشكلن حنــو نــصف عــدد الالجــئني املــشمولني باحلــصص 

 .النساء الالئي قُبلن كحصة من جمموع الالجئني خالل السنوات اخلمس املاضية
أبريــل / حــىت نيــسان ٢٠٠١ عــدد النــساء الالجئــات املقبــوالت كحــصة مــن الالجــئني      

١١(٢٠٠٧( 
 

_________________ 
 .هذه اإلحصاءات واردة من وزارة العمل )١١( 

 العدد السنة

٣٦٧ ٢٠٠١ 
٣٢٤ ٢٠٠٢ 
٢١٣ ٢٠٠٣ 
٣٦٥ ٢٠٠٤ 
٣٦٦ ٢٠٠٥ 
٣٥٧ ٢٠٠٦ 
 ٢٧٩ )حىت هذا التاريخ من السنة (٢٠٠٧
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يبني اجلدول التايل عدد الالجـئني مـن فئـة النـساء املعرضـات للخطـر خـالل الـسنوات                     
وُيحـدَّد عـدُد األمـاكن الـيت تعرضـها نيوزيلنـدا يف             . اخلمس املاضية الالئي قبلن عرضاً بالتوطني     

وجيـوز  . دد األشخاص الذين حييلهم مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجـئني          أية سنة بع  
وال ُيعـرف عـدد الالجـئني الـذين رفـضوا عـرض التـوطني               . لالجئني أن يرفضوا عرض التـوطني     

 .ألن الالجئني الذين يقبلون العرض هم فقط الذين ُيسجلون
 

 ضات للخطراء املعرَّعدد الالجئني املقبولني مبوجب نظام احلصص من فئة النس
 )١٣(،)١٢()٢٠٠٧مارس / آذار١٦ حىت ٢٠٠٢-٢٠٠١(

 العدد السنة

٣٣ ٢٠٠١/٢٠٠٢ 
١٠ ٢٠٠٢/٢٠٠٣ 
٥٣ ٢٠٠٣/٢٠٠٤ 
١٤ (٩ ٢٠٠٤/٢٠٥( 
٧٣ ٢٠٠٥/٢٠٠٦ 
 ٢٤ )جزء من السنة (٢٠٠٦/٢٠٠٧
 ٢٠٢ اجملموع

 
بروتوكـــول  و١٩٥١نظـــراً إىل أن نيوزيلنـــدا طـــرف يف اتفاقيـــة األمـــم املتحـــدة لعـــام  
 املتعلــق مبركــز الالجــئني، جيــوز ألي عــدد مــن النــاس أن يقــدموا طلبــاً للحــصول علــى  ١٩٦٧

ويبني اجلدول التايل نتائج القـرارات املتخـذة بـشأن          . مركز الالجئ لدى وصوهلم إىل نيوزيلندا     
النساء الالئي التمسن احلـصول علـى مركـز الالجئـة علـى أسـاس االضـطهاد القـائم علـى نـوع                       

ومـن بـني   . ، وهذا يشكل نـسبة مئويـة صـغرية مـن طـاليب احلـصول علـى مركـز الالجـئ                اجلنس
 فمـا بعـد،     ٢٠٠٥األسباب الـيت أدت إىل اخنفـاض عـدد األشـخاص املوافَـق علـيهم، منـذ عـام                    

سبتمرب، وحتسني نظم إجـراء املعـامالت لـضمان تقليـل     / أيلول ١١ارتفاُع مستويات األمن بعد     
 ممن يلتمسون اللجوء، وإجـراء معـامالت الطلبـات املقدمـة بـسرعة              عدد الداخلني إىل نيوزيلندا   

 .أكرب مما كان عليه األمر من قبل

_________________ 
 ألن الـسنة  ٢٠٠٦/٢٠٠٧ميكن أن يتغري الرقم املتعلق بالسنة املاليـة      . قُِدَمت هذه اإلحصاءات من وزارة العمل      )١٢( 

 .٢٠٠٧يونيو / حزيران٣٠تنتهي يف 
 .يشمل هذا الرقم األطفال الذين هم يف وحدة أسرة املرأة )١٣( 
بة ملخاوف نيوزيلندا من أن يكون عدد األشـخاص احملـالني مـن فئـة النـساء املعرضـات للخطـر قلـيالً زاد                        استجا )١٤( 

 .مفوض األمم املتحدة السامي لشؤون الالجئني عدد األشخاص احملالني من فئة النساء املعرضات للخطر
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القرارات املتَّخـذة بـشأن مركـز الالجـئني حينمـا يكـون املـربر هـو االضـطهاد القـائم علـى                       
 أساس نوع اجلنس

  ٢٠٠٧)١٥(فرباير / إىل شباط٢٠٠١السنوات التقوميية من 
 

 جمموع القرارات املرفوضون املوافَق عليهم السنة

٢٧ ٦ ٢١ ٢٠٠١ 
٤٠ ٢٤ ١٦ ٢٠٠٢ 
٢٦ ١٢ ١٤ ٢٠٠٣ 
٢٢ ١١ ١١ ٢٠٠٤ 
٩ ٢ ٧ ٢٠٠٥ 
٦ ٢ ٤ ٢٠٠٦ 
 صفر صفر صفر )جزء من السنة٢٠٠٧
 ١٣٠ ٥٧ ٧٣ اجملاميع

 
 العنف املوجه ضد النساء  

نــف العــائلي مــا هــو األثــر الــذي حتقــق بفــضل املبــادئ التوجيهيــة للتــدخل إزاء الع  - ٨
وبفضل املشروع املتعلـق بـالعنف العـائلي للفتـرة          ) ٤٠٨الفقرة   (٢٠٠٢يف عام    الصادرة
فيمـــا يتعلـــق بتحـــسني فعاليـــة ) ٤٠٩الفقـــرة ( التـــابع لـــوزارة الـــصحة ٢٠٠٤-٢٠٠١

 استجابة مقدمي الرعاية الصحية إىل النساء ضحايا العنف العائلي؟

ف العائلي واملـشروُع املتعلـُق بـالعنف العـائلي          أدت املبادئ التوجيهية للتدخل إزاء العن      
التابعــان لــوزارة الــصحة إىل زيــادة فعاليــة اســتجابات مقــدمي الرعايــة الــصحية للنــساء ضــحايا  

 .العنف العائلي، زيادة كبرية
ــسنتني    ــا بــني ال ــضحايا العنــف   ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤م ــشفيات ل ، حتــسنت اســتجابة املست

، مت تــدريب ٢٠٠٢ إعــالن املبــادئ التوجيهيــة يف عــام   ومنــذ)١٦(. يف املائــة٥٠العــائلي بنــسبة 
 من املهنيني العاملني يف جمـال الـصحة يف موضـوع التـدخل إزاء العنـف                 ٤٠٠٠ ٥٠٠أكثر من   

_________________ 
. عـــة سـجالهتا مراجعـــة يدويــــة       بعـد مراج  ) اهلجـرة إىل نيوزيلنـدا    (قدمت هذه اإلحصاءات مـن وزارة العمـــل          )١٥( 

 .٢٠٠٧مارس / آذار١٦وهذه األرقام جارية حىت 
 )١٦( Koziol-McLain J.; Adams J et al Hospital Responsiveness to Family Violence: 12 month follow-up 

evaluation.  Report to Ministry of Health , 2006.. 
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، مت تــدريب أطبــاء عمــوميني وقــابالت يف موضــوع التــدخل ٢٠٠٦ويف الــسنة املاليــة . العــائلي
 .٢٠٠٥ائة عن السنة املالية  يف امل٨إزاء العنف العائلي، وهذا يشكل زيادة بنسبة 

بالفحص الطـيب    )١٧( النيوزيلندية امللكية  (Plunket) قامت مجعية ْبلَْنِكْت     ٢٠٠٦يف عام    
ــ ــادئ        ٢٩ ٢٠٠ ـل ــدة مبوجــب املب ــادرة جدي ــائلي، كمب ــالعنف الع ــق ب ــور تتعل ــدة ألم  أمٍّ جدي

ة  حالـة مـن حـاالت تعـرض طفـل أو شـريك             ٦٠٠وأسفر هـذا الفحـص عـن إحالـة          . التوجيهية
 .)١٨( يف املائــة عّمــا كــان عليــه احلــال يف الــسنة املاليــة الــسابقة  ٢٠٠حيــاة للعنــف، أي بزيــادة 

ــساندة         ــصحية زادت امل ــدخالت ال ــذه الت ــساء أن ه ــن الن ــواردة م ــيم ال ــات التقي ــرت بيان وأظه
االجتماعيــة هلــن، وتــصرفهن بالتمــاس املــساعدة، وقلَّلــت عــدد حــوادث العنــف يف األجــل          

 .)١٩(املتوسط
لبت اللجنة، يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة، زيادة عدد مالجئ النساء من ضـحايا             ط - ٩

يرجى تقدمي معلومات عن عدد املالجئ وعن تغري هـذا العـدد منـذ إعـداد التقريـر       .العنف
الـــدوري األخـــري، باإلضـــافة إىل حـــصرٍ حلـــصة احلكومـــة يف دعـــم تكلفـــة إقامـــة املالجـــئ 

 .وتشغيلها
 

 الجئمعلومات عن عدد امل  
، حــصلت التطــورات ٢٠٠٢منــذ تقــدمي التقريــر الــدوري اخلــامس لنيوزيلنــدا يف عــام   
 :التالية
 نيـو يو/ يف املائة يف جممـوع التمويـل احلكـومي، حـىت شـهر حزيـران               ١٤زيادة تبلغ حنو     • 

٢٠٠٦ 
إنـشاء ملجــأ إضــايف يف مدينـة كرايــست تــشريتش للنـساء املنتميــات إىل أصــول عرقيــة     • 

 .وكان ذلك انعكاساً للحاجة إىل هذه اخلدمةواملهاجرات، 
أن أغلبيـة اخلـدمات الـيت     )٢٠(أفادت اجلمعية التعاونيـة الوطنيـة ملالجـئ النـساء املـستقلة            

فالنـساء يلتمـسن    . ُتقدَّم اآلن تستند إىل اجملتمع احمللـي، بـدالً مـن االعتمـاد علـى البيـوت اآلمنـة                  
_________________ 

 . مورِّدة خلدمات دعم صحة األطفال الذين هم دون سن اخلامسة وتنميتهمهي أكرب مجعية يف نيوزيلندا )١٧( 
تقارير واردة إىل وزارة الصحة من كلية نيوزيلندا للقابالت، ومجعيـة أطبـاء للعنايـة بـضحايا االعتـداء اجلنـسي،                      )١٨( 

 .٢٠٠٦ومجعية ْبلَْنِكْت النيوزيلندية امللكية، 
مراجعـة تقـارير استـشارات مـن أربعـة          :  جتربة النساء للعنـف املـرتيل      –امة  فريق البحوث اجلنويب يف الصحة الع      )١٩( 

 .٢٠٠٥تقرير موجَّه إىل مجعية أطباء للعناية بضحايا االعتداء اجلنسي، . أطباء عموميني
 .هي أكرب جهة موردة للخدمات لالجئني )٢٠( 
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 حيـاهتن املرتليـة، أو االنقطـاع عـن شـبكات            السالمة بـصورة متزايـدة دون االضـطرار إىل قطـع          
 .)٢١(دعمهن، ووظائفهن ومدارس أطفاهلن

تعمل احلكومة على توفري متويل مستدام للقطاع غـري احلكـومي، بواسـطة فرقـة العمـل                  
وتعمـل الوكـاالت احلكوميـة مـع القطـاع غـري            . املعنية بإجراءات مناهضة العنف داخل األسـرة      

لتطوير أدوات جديـدة    ) ة التعاونية الوطنية ملالجئ النساء املستقلة     مبا يف ذلك اجلمعي   (احلكومي  
 .حلساب التكاليف واستعراض مناذج التمويل يف خدمات دعم األسرة

حصة احلكومة يف التمويل املُقدَّم إىل املالجئ اليت هي أعضاء يف اجلمعية التعاونيـة الوطنيـة                
 ملالجئ النساء املستقلة

تمويــل املُقــدَّم إىل املالجــئ الــيت هــي أعــضاء يف اجلمعيــة   تــشكل حــصة احلكومــة يف ال  
ــة ملالجــئ  ــة الوطني ــستقلة، حنــو   التعاوني ــساء امل ــة    ٨٣الن ــرادات اجلمعي ــة مــن جممــوع إي  يف املائ

 يــشمل هــذا الــرقم متــويالً )٢٢(.٢٠٠٦التعاونيــة الوطنيــة ملالجــئ النــساء املــستقلة للــسنة املاليــة  
وقُـدِّمت إىل اجلمعيـة   . لـدفع تكـاليف تـشغيل املالجـئ    لتقدمي برامج وخدمات حمـددة وكـذلك       

 ١٩تكـاد تعـادل حنـو    (التعاونية الوطنية ملالجئ النساء املستقلة دفعة إضافية كبرية غري متكررة         
ــة    ــة مــن التمويــل احلكــومي الــسنوي املُقــدَّم إىل اجلمعي ــران )٢٣()يف املائ ــه /يف حزي ، ٢٠٠٦يوني

 .املالجئاعترافاً بالطلب املتزايد على خدمات 
. أشار التقرير إىل ضرورة زيادة توافر البيانات املوثوقة املوافية بشأن العنف املرتيل            - ١٠

أن عملية مجع للبيانات املتعلقة بالعنف املرتيل سُتنفَّذ عـن          ) ٤٠٠الفقرة  (وذُكر يف التقرير    
 كـل   طريق الدراسة االستقصائية لنيوزيلندا بشأن ضحايا اإلجـرام، وهـي دراسـة سـُتجرى             

ُيرجى تقدمي معلومات مـستكملة عـن نطـاق مجـع البيانـات       .٢٠٠٦سنتني اعتباراً من عام 
ــسياسات وتقــدمي       ــشريعات وال ــات ألغــراض وضــع الت ــها، وعــن إتاحــة تلــك البيان وحتليل

 .اخلدمات إىل النساء من ضحايا العنف املرتيل

_________________ 
 ١٩ شــفوياً إىل أعــضاء برملــان نيوزيلنــدا، معلومــات قدمتــها اجلمعيــة التعاونيــة الوطنيــة ملالجــئ النــساء املــستقلة )٢١( 

 .٢٠٠٧فرباير /شباط
وزارة خدمات األطفال والشباب واألسرة؛     ( دوالراً نيوزيلندياًّ    ٥ ٢٣١ ٨٥٠تساوي اإليرادات متويالً مقداره      )٢٢( 

ام  دوالراً نيوزيلنـدياًّ، باسـتخدام أرقـ   ٦ ٣١٦ ٨٢٨كنـسبة مئويـة مـن جممـوع اإليـرادات البـالغ        ) منح حكومية 
ــايل ’مــن ــان األداء امل ــرة  ‘بي ــسنوي للفت ــر ال ــساء   ٢٠٠٦-٢٠٠٥، التقري ــة ملالجــئ الن ــة الوطني ــة التعاوني ، اجلمعي

 .املستقلة
كان مقدار التمويل مليون دوالر نيوزيلندي كجزء مـن متويـل حكـومي للجمعيـة التعاونيــــة الوطنيــــة ملالجـئ                      )٢٣( 

 .نيوزيلندياًّ دوالراً ٥ ٢٣١  ٨٥٠النساء املستقلة مقداره 
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 ٢٠٠٦حتديث الدراسة االستقصائية للجرمية والسالمة يف نيوزيلندا لعام 
ُنشر تقرير النتائج الرئيسية للدراسة االستقـصائية للجرميـة والـسالمة يف نيوزيلنـدا لعـام                 
 وُتقــدِّم الدراســة االستقــصائية للجرميــة والــسالمة   )٢٤(.٢٠٠٧أبريــل / يف شــهر نيــسان٢٠٠٦

وتقـدم الدراسـة معلومـات عـن جـرائم رمبـا ال تلفـت انتبـاه                 . معلومات عن طبيعة اجلرم ومـداه     
وتقـدم أيـضاً مؤشـراً عامـاً ُيمكِّـن مـن قيـاس              . ومات إضافية عن آثار هذه اجلرائم     ومعلالشرطة  

 .التغريات يف ارتكاب هذه اجلنايات على مر الزمن
فالدراسة تسأل املشاركات عـن اجلـرم الـذي يرتكبـه ضـدهن شـركائهن أو أشـخاص                    

تهديــد والعنــف وتغطــي الدراســة جنايــات مثــل االعتــداء وال . آخــرون معروفــون جيــداً لــديهن 
وهناك أيضاً أسئلة عن عواقب هذه اجلنايـات، كاخلـسائر املاليـة، أو        . اجلنسي والعنف النفساين  

وُتـسأل أيـضاً أسـئلة عمـا إذا كانـت الـضحية قـد               . أي عناية طبية تتلقاها الضحية بعد االعتداء      
 .أبلغت الشرطة واستعملت خدماهتا

ريع الـيت جيـري وضـُعها اآلن أو جيـري     سيسترشد بنتائج هـذه الدراسـة عـدٌد مـن املـشا            
 إىل قطــاع القــضاء، الســيما يف  مرتــدَّةوتقــدم الدراســة معلومــات هامــة ومعلومــات   . تنفيــذها

جمــاالت منــع اجلــرائم واحلــد منــها، واخلــدمات املقدمــة لــضحايا اجلــرائم، وخــدمات الــشرطة     
 .عاتواحملاكم، واخلدمات املتعلقة بالعنف العائلي، ووضع السياسة والتشري

وسُيجرى يف العام القادم مزيد مـن التحلـيالت لبيانـات الدراسـة االستقـصائية وتقـدمي                  
نظــرات ثاقبــة فيمــا يتعلــق بــسالمة اجملتمــع، والعنــف العــائلي، وارتفــاع نــسبة خطــورة الوقــوع  
ضحية لعملٍ إجرامي يف األسـرة الـيت يرأسـها أحـد الوالـدين فقـط، وأهـم العوامـل الـيت ُتحـدد                         

وع ضـحية للجـرائم، ومعلومـات عـن حاجـات الـضحايا، وعـن خـداع الـضحايا                   خطورة الوقـ  
 .بواسطة جرائم الكترونية، وتكلفة اجلرمية اليت تتحملها الضحايا
 مبادرات أخرى لتحسني مجع البيانات عن العنف العائلي

 اللجنة املعنية باألسرة
يف الـسـنــة  ) التقريـر ( تقرير إحـصاءات العنـف العـائلي        ستنشر اللجنة املعنيــة باألسرة    
وســُيحلل التقريــر بيانــات العنــف العــائلي اآلتيــة مــن سلــسلة مــصادر  . ٢٠٠٧/٢٠٠٨املاليـــــة 

واهلـدف مـن وراء التقريـر هـو حتـسني تـوفُّر بيانـات           ). حكوميـة وغـري حكوميـة     (بيانات قائمـة    
_________________ 

 يف املوقــع التــايل علــى ٢٠٠٦ميكــن االطــالع علــى الدراســة االستقــصائية للجرميــة والــسالمة يف نيوزيلنــدا لعــام  )٢٤( 
ــت  ــبكة اإلنترنــــ -www.courts.govt.nz/pubs/reports/2007/crime-safety-survey-2006/key-findings/MOJ :شــــ

Crime-Surv-Findings-v9.pdf. 
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مــرة كــل وسُينــَشر التقريــر . العنــف العــائلي والتــشجيع علــى حتــسني مجــع البيانــات ونوعيتــها  
 .سنتني

 شرطة نيوزيلندا
تقوم شرطة نيوزيلندا باستعراض الطريقة اليت ُتجَمع هبا املعلومات عـن شـكل تقريرهـا      

ويهدف االستعراض إىل جعل أشكال مجع املعلومات أيـسر         . املقدَّم عن أحداث العنف العائلي    
 العنـف العـائلي مـن       ويقوم ُمنـسقو معاجلـة    . استعماالً وأوضح، وإىل حتسني مصداقية املعلومات     

ــراد الــشرطة يف خمتلــف أحنــاء البلــد علــى حتــسني ممارســات        ضــباط الــشرطة أيــضاً بتــدريب أف
 .تسجيل أعمال العنف العائلي

وتعمــل الــشرطة أيــضاً علــى حتــسني طــرق تــسجيل جــرائم العنــف العــائلي، كوضــع       
ن جــرائم العنــف ويعــين هــذا أن البيانــات عــ. بطاقــات تعريــف للجــرائم املتــصلة بــالعنف املــرتيل

 .العائلي ستكون متوفرة بشكل أسهل وأكثر
كما طلبت اللجنة، يف استنتاجاهتا اخلتاميـة الـسابقة، معلومـات عـن عـدد حـاالت                  - ١١

لكن التقرير ُيسلِّم بأن تلك البيانات ليست متوافرة حاليا، ألن      . اإلدانة بالعنف ضد املرأة   
يرجى ). ٤١٧الفقرة (ة ال ُتفصَّل حسب اجلنس البيانات اإلحصائية املتعلقة حباالت اإلدان

 .ذكر األسلوب الذي تنوي احلكومة إتباعه للتغلُّب على هذا القصور اإلحصائي
اعتـداء  ’رم  تنشر وزارة العدل إحصاءات عن اإلدانـات جبـرائم جنـسية ضـد املـرأة وجبُـ                 

ــى  ــى األنث ــذكر عل ــرد هــذه اإلحــصاءات يف اجلــدولني   . ‘ال ــى التــ ٧-٢ و١٩-٢وت وايل يف  عل
اعتـداء  ’رم   وُيـشري جُـ    )٢٥(.إدانة املذنبني يف نيوزيلنـدا واحلكـم علـيهم        التقرير السنوي املعنون    

، الـذي يـشمل القـضايا       ١٩٦١من قانون اجلرائم لعـام      ) ب(١٩٤إىل البند   ‘ الذكر على األنثى  
 ‘ذكراً يعتدي على أي أنثى’اليت يكون فيها اجلاين 

 إذ ميكــن أن ُتــسجَّل اإلدانــات بــالعنف ضــد املــرأة .غــري أن هــذه البيانــات غــري شــاملة 
وال تـرد بيانـات عـن      . كاعتداء عادي، على غرار االعتداءات اليت يكون ضحيتها مـن الـذكور           

 .خاصِّّيات الضحايا الذين نتجت اإلدانة عن االعتداء عليهم

_________________ 
ــايل    )٢٥(  ــع التــ ــر يف املوقــ ــول إىل التقريــ ــن الوصــ -http://www.justice.govt.nz/pubs/reports/2006/conviction: ميكــ

sentencing-1996-2005. 
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ة بتعـيني احلاجـ    )٢٦(قامت فرقة العمل املعنيـة بـإجراءات مناهـضة العنـف داخـل األسـرة               
والعمـل جـارٍ لـدفع      . إىل ضمان توفري بيانات شاملة عن العنـف العـائلي باعتبارهـا ذات أولويـة              

 .١٠ على السؤال رقم ملبادرات اليت ُبِحثت أعاله رداًّهذه األولوية إىل األمام، مبا يف ذلك ا
ــرأة         - ١٢ ــى العنــف ضــد امل ــضاء عل ــة إىل الق ــشطة الرامي ــن األن ــدداً م ــر ع ــورد التقري ي

كمــا ذكــر التقريــر اســتراتيجيات حمــددة شــاملة تــستهدف القــضاء علــى  ). ٤٠٦ الفقــرة(
يرجـى تقـدمي معلومـات، مـشفوعة ببيانـات، عـن كيفيـة              ). ٤٢٠ و ٤٠٣الفقرتان  (العنف  

 .تنسيق تنفيذ خمتلف االستراتيجيات واألنشطة وكيفية رصده، وعن كيفية تقييم أثرها
 مـن التقريـر الـدوري       ٤٠٦هـا يف الفقـرة      مما ُيذكر أن عدداً من التدخالت الوارد ذكر        

. السادس لنيوزيلندا إما هي يف املراحل املبكرة من تنفيذها أو مل يـتم االنتـهاء مـن تقييمهـا بعـد              
، جيـري اآلن تقييمهـا      ٢٠٠٥مثال ذلك أن األفرقة املعنية بسالمة األسرة، اليت أُنـشئت يف عـام              

ت احلاضـر انتـهت مرحلـة واحـدة فقـط      الوقـ  ويف. باستخدام عمليـة تقيـيم ذات ثـالث مراحـل      
 .هي مرحلة التقييم االبتدائي للنظر يف القضايا اليت تؤثر يف إنشاء األفرقة

وتقوم فرقة العمل املعنية بإجراءات مناهضة العنف داخل األسرة برصـد اسـتراتيجيات              
لي، وتشمل هذه رصد أثر التدخالت، ومـستوى العنـف العـائ          . التدخل ملكافحة العنف العائلي   

ــف العــائلي يف          ــة بــشأن العن ــادرات ســد الفجــوات يف املعرف ــسيق البحــث والتطــوير، ومب وتن
 .نيوزيلندا

 
 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء  

ذُكـــر يف التقريـــر أن جلنـــة اســـتعراض قـــانون البغـــاء ستـــستعرض وتقـــيِّم حبلـــول    - ١٣
). ٦٩الفقـرة  ( جتـرمي البغـاء    عملية قانون إصالح البغاء، اليت ألغت    ٢٠٠٨يونيه  /حزيران

يرجـى تقـدمي معلومـات     هل تتوافر تقييمات أو استنتاجات أولية بشأن تنفيذ هذا القانون؟
  .ي ميارسنهئعن طبيعة البغاء يف نيوزيلندا ومدى انتشاره، مبا يف ذلك عدد النساء الال

 ٢٠٠٣استعراض عمل قانون إصالح البغاء 
أو نتــائج أوليــة بــشأن عمــل قــانون إصــالح البغــاء عمليــات تقيــيم  ال توجــد حــىت اآلن 
 وســُتقدَّم إىل جلنــة  ٢٠٠٦وقــد بــدأت البحــوث يف عمــل القــانون يف أواخــر عــام       . ٢٠٠٣

وتـشمل البحـوث مراجعـة أدبيـة ومقـابالت مـع           . ٢٠٠٧استعراض قانون البغاء يف أواخر عام       
افة إىل ذلــك، تقــوم وباإلضــ. منظمــات غــري حكوميــة وُمــشغِّلي دور البغــاء وجمموعــات حمليــة  

_________________ 
 . من التقرير الدوري السادس٤٠٦كما أُشري إليها يف الفقرة  )٢٦( 



CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1  
 

07-32378 15 
 

وزارة العدل جبمع معلومات من الوكـاالت احلكوميـة والـسلطات اإلقليميـة عـن االسـتجابات                 
وُتجرى حبوثٌ أيضاً لتقييم أثر قانون إصالح البغاء على صحة وسـالمة            . لقانون إصالح البغاء  

 اللجنـة   وسوف ُيـسَتْرَشد بنتـائج مـشاريع البحـث هـذه يف اسـتعراض             . املشتغلني بتجارة اجلنس  
 .٢٠٠٨يونيه /لقانون إصالح البغاء، الذي سُيقدَّم إىل وزير العدل يف حزيران

 
ــساء          ــا يف ذلــك عــدد الن ــشاره، مب ــدا ومــدى انت ــاء يف نيوزيلن ــة البغ معلومــات عــن طبيع

 ميارسنه الالئي
فهــذه . ال يوجــد ســجل رمســي أو وســيلة لعــدِّ العــاملني يف جتــارة اجلــنس يف نيوزيلنــدا  

ــها، ولــذلك مــن الــصعب حــساب عــدد األشــخاص الــذي     الــصناعة ر خــوة وخاصــة يف طبيعت
وإن أساليب العدِّ أيـضاً ال ُتميـز يف الوقـت الـراهن بـني عـدد                 . ميارسون اجلنس يف عمل جتاري    

النساء وعدد الرجـال وعـدد األشـخاص الـذين حتولـوا مـن جـنس إىل آخـر، الـذين يعملـون يف                   
طبيعـة صـناعة    ، املُعنـَون    ٢٠٠٥راض قـانون البغـاء لعـام        وقدَّر تقرير جلنة اسـتع    . صناعة اجلنس 

 شخــصاً يعملــون يف ٥ ٩٣٢، أنــه كــان حنــو تقــدير: اجلــنس يف نيوزيلنــدا ومــدى انتــشارها 
وإن أغلبية املمارسـني هلـذه الـصناعة        . صناعة اجلنس التجاري قبل سن القانون املذكور مباشرة       

 يف املائـة فقـط مـن العـاملني يف اجلـنس             ٥٥ يف معظم مناطقها من النساء؛ غـري أن النـساء ميـثلن           
 )٢٧(.املوجودين يف الشوارع

ش يف عــام تريلقــد تــبني مــن دراســة استقــصائية أجرهتــا كليــة الطــب يف كرايــست تــش   
 أن عــدد العــاملني يف ميــدان اجلــنس يف الــشوارع مل يــزدد منــذ إدخــال قــانون إصــالح   ٢٠٠٦
، وولنغتـون، وكرايـست     أوكالنـد ارع يف    كان عدد العـاملني يف الـشو       ٢٠٠٦ففي عام   . البغاء

تشريتش، قد مت إحصاؤه على مدى بـضع ليـالٍ ملعرفـة مـا إذا كانـت مثـة أيـة زيـادة يف األعـداد             
كـانوا حنـو    كرايـست تـشريتش      أن العاملني يف شوارع      ٢٠٠٦وقُدَِّر يف عام    . منذ نفاذ القانون  

، ١٩٩٩يف عــام ريتش كرايــست تــشوأُجــري تقــدير مماثــل للعــاملني يف شــوارع . مئــة شــخص
ومل ُيسجَّل جـنس العـاملني      .  أشخاص ١٠٦باستخدام األسلوب نفسه، فتبني أن عددهم كان        

 .يف الشوارع يف أي من الدراستني
ــام أوكالنــدووجــدت نفــس الدراســة يف      عــاملني يف ١٠٦ أنــه يوجــد  ٢٠٠٦ يف ع
رت أنـه كـان يوجـد       قـدَّ  ، الـيت  ٢٠٠٣يقل كثرياً عن إحصائية الشرطة يف عام         وهذا. الشوارع

_________________ 
وهي ال متثل عـدداً موثوقـاً   . تستند أعداد العاملني يف صناعة اجلنس اليت ذُكرت يف التقرير إىل تقديرات الشرطة  )٢٧( 

وينبغـي ألي تفـصيل للبيانـات علـى أسـاس نـوع             . شخاص الذين ميارسون صناعة اجلنس بشكل جتاري      متاماً لأل 
 .اجلنس أن ُيعامل بنفس املستوى من العناية من حيث دقة هذه البيانات
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 ٤٧ يف ولنغتـون، ُوجِـَد   ٢٠٠٦ويف عـام   . أوكالنـد  عامالً يف ميـدان اجلـنس يف شـوارع           ٣٦٠
 .٢٠٠٣يف عام  ٥٠عامالً يف ميدان اجلنس، مقارنة بــ

يرجـى تقـدمي    .يقدم التقرير قدراً ضئيالً من املعلومات عن موضوع االجتار بالنساء - ١٤
هرة، وعــن التــدابري املتخــذة ملنــع االجتــار بالنــساء   معلومــات عــن مــدى انتــشار هــذه الظــا  

 .هوالتدابري الرامية إىل محاية ضحايا
 حتديث املعلومات عن مدى انتشار الظاهرة

قدم التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا معلومات ضئيلة جـداً عـن االجتـار بـاملرأة ألنـه                  
. يف نيوزيلنــداباألشــخاص اجتــارٍ حــىت هــذا التــاريخ مل يكــن قــد ورد أي تقريــر عــن حــدوث    

باإلضــافة إىل ذلــك، مل ُتحــدِّد نيوزيلنــدا أي وضــع جــرى فيــه اتِّجــار بالنــاس، وال حــدَّدت أي 
ــزورة      ــرة أو التحقيقـــات املـ ــياق عمليـــات اهلجـ ــار باألشـــخاص يف سـ ــا اتِّجـ ــة جـــرى فيهـ حالـ

يــة وهلــذا علــى الــرغم مــن زيــادة جهــود وكــاالت محا. وممارســات إنفــاذ القــانون علــى احلــدود
 .احلدود وإنفاذ القوانني الرامية إىل تعيني أنشطة من هذا القبيل

 
 التدابري املُتَّخذة ملنع االجتار

 باألشـخاص  تشمل التدابري املُتَّخذة لوضع ورصد وتقييم جهود نيوزيلنـدا ملنـع االجتـار    

 :ما يلي
، مبـا  )٢٠٠٠(نيـة  التصديق على اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوط     • 

يف ذلك الربوتوكول اإلضايف ملنع وقمع ومعاقبة االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النـساء               
، وبروتوكــول مكافحــة هتريــب   )بروتوكــول االجتــار (واألطفــال، املُكمِّــل لالتفاقيــة   

 ؛)بروتوكول التهريب(املهاجرين عن طريق الرب والبحر واجلو 
فحة االجتار باألشخاص، مبا يف ذلك العـضوية الفاعلـة          املشاركة يف الربامج الراهنة ملكا     • 

يف عمليــة بــايل الوزاريــة وعمــل وكالــة نيوزيلنــدا للتنميــة الدوليــة يف مكافحــة االجتــار   
 باألشخاص يف آسيا واحمليط اهلادئ

وضــع خطــة عمــل وطنيــة لنيوزيلنــدا تــشمل احلكومــة بأســرها، بالتــشاور مــع اجملتمــع    • 
 شخاصاملدين، ملنع االجتار باأل

 :رصد وتقييم القطاعات ذات الصلة، مثل • 
 خطــة العمــل الوطنيــة – محايــة براءتنــاخطــط عمــل وطنيــة خمتلفــة، مبــا يف ذلــك   -  

 لنيوزيلندا ملكافحة استغالل األطفال للجنس التجاري 
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لــيس مــن ( وأثــره علــى صــناعة اجلــنس ٢٠٠٣عمــل قــانون إصــالح البغــاء لعــام  -  
 )الدائمني ممارسة هذا العملاملشروع لغري املقيمني  

آليــات لكــي تكــون العالقــات والعمليــات يف مواضــعها لــضمان متابعــة أي إدعــاءات    • 
 .اهلجرة والسلطة متابعة مالئمة من ِقَبل سلطات 

هذا النهج اجملتمعي الشامل للحكومة بأسرها وللمجتمع يقدم رداًّ كليـاًّ علـى االجتـار؛         
 .صدر ويضمن وجود عمليات احتياطية تعمل على احلدودإذ يتناول املسألة يف بلدان امل

وعدَّلت نيوزيلندا أيضاً تـشريعها لكـي تفـرض عقوبـة علـى االجتـار باألشـخاص وهـي            
 . دوالر أو كلتا العقوبتني٥٠٠ ٠٠٠ سنة، وغرامة ال تتجاوز ٢٠السجن لفترة ال تتجاوز 

 
 تدابري حلماية ضحايا االجتار  

فقـانون  . املتعلق باهلجرة من االستجابة مبرونـة لـضحايا االجتـار          اُيمكِّن تشريع نيوزيلند   
وتـشمل هـذه احلقـوق      .  يـوفِّر إحقاقـاً لعـدد مـن حقـوق الـضحايا            ٢٠٠٢حقوق الضحايا لعام    
اخلـدمات املُتاحـة هلـم، مثـل اخلـدمات الطبيـة وخـدمات الـصحة العقليـة                   احلق يف إبالغهـم عـن     

 .ية، وإسداء املشورةواخلدمات القانونية، والرعاية االجتماع
 

 القوالب النمطية والتعليم  
أوصت اللجنـة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، بتعزيـز سياسـات داخـل اجلامعـات                   - ١٥

ترمي إىل هتيئة مناخ أكثر مواتاةً للمرأة، وباستعراض نظام قروض الطـالب لتفـادي إثقـال                
اجلامعـات مـستقلة عـن احلكومـة        لكـن التقريـر ذكـر أن        . كاهل املرأة مبزيد من الصعوبات    

يرجــى تقــدمي معلومــات عمــا إذا كانــت احلكومــة، ختطــط، رغــم ذلــك،   ).١٩٧الفقــرة (
 . فيما يتعلق بتحسني الفرص املتاحة للنساء يف اجلامعاتلتؤدي دوراً أكثر استباقاًً

لتعليمية األخرى خاضعة للقوانني الـيت متنـع التمييـز ضـد املـرأة              ااجلامعات واملؤسسات    
ومبوجــب املرحلــة األوىل مــن خطــة العمــل احلكوميــة لإلنــصاف يف . علــى أســاس نــوع اجلــنس

، طُلــب مــن ) مــن التقريــر الــدوري الــسادس لنيوزيلنــدا١٠٧انظــر الفقــرة  ( األجــر والتوظيــف
. األجــر والتوظيــف مؤسـسات التعلــيم يف املرحلـة الثالثــة أن جتـري استعراضــات لإلنـصاف يف     

للمرحلة الثالثة من التعليم لوضع هنـج لالستعراضـات يف           )٢٨(ريق ثالثي وسُينشأ يف هذه السنة ف    
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨قطاع التعليم الثالث، اليت يتوقع أن تبدأ يف السنة 

_________________ 
 .يضم الفريق يف أعضائه أرباب عمل وممثلني للحكومة ونقابات العمال )٢٨( 
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ُوِضــَع برنــامج جديــد يف نيوزيلنــدا، امســه برنــامج املــرأة يف دور قيــادي يف نيوزيلنــدا،     
ا الربنامج مبـادرة مـشتركة بـني جلنـة        هذ. إليصال مزيد من النساء إىل مراكز عليا يف اجلامعات        

ــد، ومركــز         ــة أوكالن ــصاف يف جامع ــرئيس لإلن ــب ال ــساعد نائ ــب م ــسان، ومكت ــوق اإلن حق
. نيوزيلندا لتعزيز القيـادة النـسائية يف جامعـة ماسـي، بتأييـد مـن جلنـة نـواب رؤسـاء اجلامعـات                      

 . وتعقد مرتني يف السنة٢٠٠٧يونيو /وستبدأ الدورات الدراسية يف حزيران
يـشري التقريـر إىل اسـتعراض التثقيـف اجلنـسي لطـالب املـدارس الثانويـة كـان مــن           - ١٦

كما أن التقرير أفاد بأن زيادة طـرأت        ). ١٧٠الفقرة   (٢٠٠٦املفروض أن جيرى يف عام      
على مدى السنوات اخلمس األخرية يف عدد احلاالت املؤكدة واحملتملة لإلصابة باألمراض 

 ٢٤، وال سيما يف صـفوف الـشبان البـالغني مـن العمـر أقـل مـن                   املنقولة باالتصال اجلنسي  
 .يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن اسـتنتاجات هـذا االسـتعراض   ). ٢٩٥ الفقرة(سنة 

ويرجى اإلشارة بشكل خاص إىل مدى مشول التثقيف اجلنسي ملنع احلمل لدى املراهقات، 
. اإليــدز/قــص املناعــة البــشريةواإلصــابة بــاألمراض املنقولــة باالتــصال اجلنــسي، وفــريوس ن

كذلك، يرجى بيان ما إذا كان هذا التثقيـف يـستهدف أيـضاً فتيـات األقليـات والـشابات                   
  .غري امللتحقات باملدارس

 
 حتديث نتائج هذا االستعراض  

يف ) االسـتعراض (أُجنز البحث املستند إىل املدارس من أجل استعراض التثقيف اجلنسي            
 .٢٠٠٧تحليل والتوصيات يف وقت الحق من عام وسُينَجز ال. ٢٠٠٦عام 

 
مدى تغطية التثقيف اجلنسي ملنع محل الفتيـات املراهقـات، واإلصـابة بـاألمراض املنقولـة              

 اإليدز/عن طريق االتصال اجلنسي، وفريوس نقص املناعة البشرية
 بدنيـة منـهاج التربيـة الـصحية وال      ُيقدَّم التثقيف اجلنساين يف مدارس نيوزيلنـدا داخـل           

ــهاج( ــاه، وحتــسني     ). املن ــهاج، جوانــب الرف ــساين، يف هــذا املن ويــشمل مــصطلح التثقيــف اجلن
وهــذا يف احلقيقــة أوســع نطاقــاً مــن التثقيــف      . اإليكولوجيــة-الــصحة، واآلفــاق االجتماعيــة  

 .البعد البدين للتثقيف اجلنساين فقط اجلنسي، الذي يشري بوجه عام إىل
و إعطــاء الطالبــات معرفــةً وفهمــاً ومهــارات إلجيــاد  الغــرض مــن التثقيــف اجلنــساين هــ  

مواقف إجيابية جتاه اجلنسانية، لكي يعتنني بصحتهن اجلنـسية، وحتـسني عالقتـهن الشخـصية يف                
ويــشمل التثقيــف اجلنــساين فرصــاً لتطــوير املعرفــة والتفامهــات    . الوقــت احلاضــر ويف املــستقبل 

ة احلمل واملهارات الالزمة الختـاذ القـرارات الـيت    واملهارات فيما يتعلق باملعرفة، مثالً، عن عملي     
 .حتافظ على صحتهن اجلنسية وُتحسِّنها
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توجد لـدى املـدارس مرونـة يف كيفيـة تطبيـق املنـهاج، ألن مـن املتوقـع منـها أن ُتقـدِّر                         
 واملطلوب أن يتم تطوير الـربامج     . احتياجات الطلبة فُتفَصِّل الربامج لتلبية هذه احلاجات املُعرَّفة       

املقدمة مع مراعاة احلساسية لكي حتترم القيم واملعتقدات املنوعة للطالب والطالبات واجملتمـع،             
ومطلـوب مـن    . وتلبية االحتياجات التعليمية للطلبـة الـذين لـديهم احتياجـات وقـدرات خاصـة              

املدارس أيضاً، حبكم القانون، أن تستشري اجملتمـع الـذي ختدمـه مـرة كـل سـنتني بـشأن املنـهاج          
، الـشعب املـاوري   راسي الذي تقدمه، باستخدام بروتوكوالت مالئمة عندما تستـشري أبنـاء            الد

وجــزر احملــيط اهلــادئ، واآلســيويني، والطوائــف العرقيــة األخــرى، لــضمان فهــم االحتياجــات    
 .املتنوعة للطلبة فهماً جيداً وتلبيتها تلبية جيدة

 
 ئي تركن املدرسةتوجيه التثقيف اجلنسي لبنات األقليات والشابات الال  

).  ســـنة١٥ و ١٤الـــسن بـــني (املنـــهاج الدراســـي إلزامـــي لطـــالب الـــسنة العاشـــرة    
ويــستطيع والــدا كــل طالــب أو طالبــة مــسجلني يف مدرســة تابعــة للدولــة أن يــسحبا أوالدمهــا   

 .وبناهتما من أجزاء ُمحددة من عنصر التثقيف اجلنساين الذي هو جزء من الربنامج الصحي
مة يف أن حيصل مجيع الطالب والطالبـات علـى تثقيـف جنـساين شـامل                وترغب احلكو  

ــة  ــتعراض       . ذي جــودة عالي ــدَّم، ُيجــرى اآلن اس ــساين املق ــف اجلن ــدى جــودة التثقي ــر م ولتقري
وسُيوفِّر االستعراض للمرّبني وصانعي السياسة معلومات عن مـدى الـربامج           . للتثقيف اجلنساين 

املعلومـات علـى وضـع تـدابري         وسـوف تـساعد هـذه     . ااجلنسانية وجودهتـا يف مـدارس نيوزيلنـد       
واالرتفـاع املـضطرد يف الـسنوات     )٢٩(ملعاجلة ارتفاع نسبة محل الفتيات املراهقات دون ختطـيط   

ــشبان         ــني ال ــسي ب ــصال اجلن ــراض نتيجــة لالت ــا أم ــيت انتقلــت فيه األخــرية يف عــدد احلــاالت ال
 .)٣٠(والشابات
تنظيم األسـرة النيوزلنديـة، وعيـادات الـصحة         ُتقدِّم منظمات غري حكومية، مثل مجعية        

اجلنــسية، واألطبــاء العــاّمني، أيــضاً معلومــات عــن الــصحة اجلنــسية وخــدمات للــشباب، مبــا يف  
 .ذلك الذين مل يعودوا منتظمني يف النظام املدرسي

_________________ 
-http://www.stats.govt.nz/productsتيــات املراهقــات يف نيوزيلنــدا ، خــصوبة الف)٢٠٠٣(إحــصاءات نيوزيلنــدا  )٢٩( 

and-services/Articles/teen-Sep03.htm.  
والـصحة البيئيـة، معهـد علـوم وحبـوث      فريق مالحظة األمراض اليت تنتقل باالتـصال اجلنـسي، جمموعـة الـسكان         )٣٠( 

البيئة احملدود، لوزارة الصحة، تقرير املراقبة السنوية لألمراض اليت تنتقل بواسطة االتصال اجلنسي يف نيوزيلنـدا،                
 .٢٠٠٦أبريل /نيسان
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 املشاركة يف احلياة العامة واختاذ القرارات  
يالً ناقـصاً يف مواقـع اختـاذ القـرار، السـيما يف             وفقاً للتقرير، ال تزال املرأة ممثلـة متثـ         - ١٧

الربملان واحلكومات احمللية واجملالس الصحية يف املقاطعـات واجملـالس التـشريعية والقـضائية              
ويشري التقرير أيضاً إىل تدابري تـشمل أهـدافاً مثـل بلـوغ التكـافؤ بـني عـدد         ).٩٢الفقرة (

يرجــى تقــدمي آخــر   . ٢٠١٠ عــام النــساء وعــدد الرجــال يف اجملــالس احلكوميــة حبلــول     
املعلومات عن أثر مجيع التدابري املتخذة لزيادة مشاركة النساء، مبـن فـيهن نـساء املـاوري،                 

 .يف اإلدارة احمللية والقضاء والربملان
 

حتديث أثر مجيع التدابري املُتَّخـذة لزيـادة مـشاركة املـرأة، مبـا يف ذلـك املـرأة املاوريـة، يف                        
 الربملاناحلكم احمللي ويف 

أُبلغ عن أثر مجيع التدابري اهلادفة إىل زيادة مشاركة املرأة يف احلكم احمللـي والربملـان يف                  
 كانــت ٢٠٠٥ويف عــام . ٩٩ إىل ٩٢التقريــر الــدوري الــسادس لنيوزيلنــدا، يف الفقــرات مــن  

تـصادي، وقـد   مرتبة نيوزيلندا الثامنة بني ثالثني دولة يف منظمة التنميـة والتعـاون يف امليـدان االق      
وتــبني نتــائج انتخابــات نيوزيلنــدا علــى   .)٣١( يف املائــة٨١بلغــت نــسبة املــصوتني يف انتخاباهتــا  

ــه ال توجـــد فـــوارق ُتـــذكَر بـــني نـــسبة الرجـــال والنـــساء املـــصوتني      مـــدى بـــضع ســـنوات أنـ
 .)٣٢(واملصوتات

األحــزاب الــسياسية مــستقلة عــن الدولــة وهــي ُمــساءلة مــن قبــل النــاخبني عــن تنويــع     
 يف املائـة يف  ٣٢وكانت نسبة النساء يف برملان نيوزيلندا، الـيت بلغـت        . رشحني الذين تقدمهم  امل

، أعلى كثرياً من متوسط نسبة النساء يف برملانات دول منظمة التنميـة والتعـاون يف       ٢٠٠٥عام  
 .)٣٣(امليدان االقتصادي يف السنوات األخرية

فنـسبة  . طية أشد ما تكون إثـارة للقلـق       يف العملية الدميقرا   مشاركة الشعب املاوري  إن   
الذين شـاركوا يف االنتخابـات أدىن مـن نـسبة املـشاركني يف االنتخابـات                الشعب املاوري   أبناء  

يف املنـاطق الـيت بلغـت       الشعب املاوري   من كل الناخبني بوجه عام، وكانت نسبة الناخبني من          
ومل يـتغري هـذا الـنمط    . وجـه عـام  أعلى نسبة ملشاركتهم أقل من أدىن نسبة مشاركة للنـاخبني ب      

_________________ 
 .وزارة التنمية االجتماعية: ولنغتون. التقرير االجتماعي) ٢٠٠٦(وزارة التنمية االجتماعية  )٣١( 
 .رجع نفسهامل )٣٢( 
 .املرجع نفسه )٣٣( 
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بــإجراء حبــوث عــن  )٣٤(وتقــوم جلنــة االنتخابــات. بإدخــال النظــام النــسيب واألعــضاء املخــتلطني
ــاء   ــاء   الــشعب املــاوري جوانــب مــشاركة أبن ــادة مــشاركة أبن ــة زي يف االنتخابــات ملعرفــة كيفي

 .ومل يكتمل هذا البحث بعد. يف االنتخابات الشعب املاوري
ــة، يف    حتـــديث أثـــر مج   ــا يف ذلـــك املـــرأة املاوريـ ــادة مـــشاركة املـــرأة، مبـ يـــع التـــدابري لزيـ

 القضاء سلك
ُيفهـم مـن هـذا إبالغهـا     (طلب الـوزراء إبـالغ وزارة شـؤون املـرأة بـني احلـني واآلخـر          
ــساء        ) ســنوياً ــع الن ــتمكن مجي ــضاء لكــي ت ــع حــدوثها كــل ســنة يف ســلك الق ــشواغر املتَوقَّ بال

يف قاعــدة بيانــات وزارة شــؤون املــرأة تــسجيل اهتمــامهن بــالتعيني املــؤهالت الــواردة أمســائهن 
 .وسُيشَمل أثر هذه املبادرة يف التقرير الدوري القادم لنيوزيلندا. لدى الوكالة املُوظِّفة

ُتركز اجملموعة االستشارية النسائية، وهي هيئة استشارية لنقابة حمـامي نيوزيلنـدا، هـي               
 مهنة احملاماة والعمل على ترقيـة النـساء املوظفـات واالحتفـاظ             أيضاً على حتسني مركز املرأة يف     

وتشمل األنشطة يف هذا اجملال فهم التوازن بني العمل واحلياة يف إطار املهنـة              . هبن يف وظائفهن  
 . اليت تأخذ هبا شركات احملاماة‘ أفضل املمارسات’بإجراء حبوث يف سياسات 

.  يف املائــة٢٦,٦اء بــني مجيــع القــضاة  كانــت نــسبة النــس٢٠٠٦يوليــه /يف شــهر متــوز 
واحملــاكم الــيت توجــد فيهــا أعلــى نــسبة مــن القاضــيات هــي حمكمــة أراضــي املــاوري وحمكمــة    

 .)٣٥(وُربـع قـضاة حمكمـة االسـتئناف مـن النـساء           . األسرة، حيث ثلث القضاة تقريباً من النساء      
 .وتشغل امرأة يف الوقت الراهن منصب قاضي القضاة

تعلقــة مبــشاركة املــرأة يف مراكــز قياديــة يف مهنــة القــانون ال ُتجَمــع        وإن البيانــات امل 
وُيـبني هـذا أن نـسبة النـساء يف     . ٢٠٠٥وأحدث املعلومـات املُتاحـة هـي بيانـات عـام            . بانتظام

ففـي  . ٢٠٠٥ حـىت    ٢٠٠٣ يف املائـة خـالل الفتـرة مـن           ٣شركات احملاماة قـد ارتفعـت بنـسبة         
ــهم      شــريكاً يف ٥٤٥ كــان يوجــد  ٢٠٠٣ســنة  ــساء مــن بين ــسبة الن ــغ ن ــاة، وتبل مكاتــب حمام

 شريكاً يف مكاتـب احملامـاة وبلغـت نـسبة           ٥٥٧ كان هناك    ٢٠٠٥ويف عام   .  يف املائة  ١٤,١٢
 .)٣٦( يف املائة١٧النساء بينهم 

_________________ 
وهـي تتلقـى    . جلنة االنتخابات هيئة مستقلة أنـشأها الربملـان لتـسجيل األحـزاب الـسياسية وشـعارات األحـزاب                  )٣٤( 

وهي ختصص وقتاً يف حمطات اإلذاعة وأمواالً . تربعات سنوية من األحزاب املسجلة ونفقات إجراء االنتخابات      
وتقـوم أيـضاً بتثقيـف شـعيب عـن مـسائل االنتخابـات وُتـسدي املـشورة إىل                   . لألحزاب الـسياسية املؤهلـة لـذلك      

 .الربملان
 .جلنة حقوق اإلنسان: ولنغتون. تعداد نيوزيلندا ملشاركة املرأة) ٢٠٠٦(جلنة حقوق اإلنسان  )٣٥( 
 .املرجع نفسه )٣٦( 
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يرجــى تقــدمي معلومــات بــشأن التــدابري املتخــذة لتــشجيع بــذل جهــود يف القطــاع    - ١٨
 . مواقع اختاذ القرار، وبشأن أية نتائج حتقَّقَتاخلاص للتسريع بزيادة عدد النساء يف

معلومــات عــن التــدابري املُتخــذة لتــشجيع اجلهــود الراميــة يف القطــاع اخلــاص إىل      
تشجيع عدد النساء املـشتغالت يف عمليـات اختـاذ القـرارات يف القطـاع اخلـاص للتـسريع                   

 .قَتبزيادة عدد النساء يف مواقع اختاذ القرار، وبشأن أية نتائج حتقَّ
 :تشمل التدابري احلكومية املُتخذة ما يلي 

ــسياسية     •  ــادة ال ــشتغالت بالقي ــدد امل ــادة ع ــرأة   –زي ــوزارة ووزارة شــؤون امل ــرئيس ال  ف
ُملتزمان التزاماً قوياً بإثارة هذه املسألة وتشجيع املنافع اآلتية من زيـادة مـشاركة املـرأة     

س الدولــة بــني الرجــال والنــساء  يف القطــاع اخلــاص، وحتقيــق تقاســم التمثيــل يف جمــال  
 بالتساوي

 :بيع فوائد التنوُّع بواسطة ما يلي • 
ــسلة مــن        -  ــوُّع بواســطة سل ــادة التن ــة لزي ــشر القــضية التجاري ــشاط علــى ن العمــل بن
 القنوات، من بينها وسائط اإلعالم  
 )التعداد (٢٠٠٦تعداد نيوزيلندا ملشاركة املرأة دعم مواصلة نشر  - 
 .يد املناصرين للقطاع اخلاص والعمل معهمحتديد وتأي - 

استخدام املوارد احلكومية لتنبيه النساء الالئي لديهن املؤهالت املناسـبة الغتنـام فـرص               • 
 العمل يف القطاع اخلاص

دعــم تطــوير قواعــد البيانــات يف القطــاع اخلــاص الجتــذاب النــساء الالئــي لــديهن           • 
 .مؤهالت مناسبة للتعيني يف جمالس إدارة املؤسسات اخلاصة

 :االستمرار يف توسيع وتعميق ُمجمَّع املرشحات للتوظيف بواسطة • 
 حتديد هويات النـساء الالئـي لـديهن مـؤهالت مناسـبة، مبـا يف ذلـك األعـضاء يف                    -  

اجملالس واملوظفات لـدى منظمـات ُيـسيطر عليهـا اجمللـس، والكيانـات الواقعـة يف           
 داخل القطاع اخلاص‘ مارزيبان’القطاع التطوعي والنساء الالئي هن يف طبقة  

ــى       -   ــساء علـ ــدرة النـ ــؤثر يف قـ ــذي يـ ــوظيفي، الـ ــصل الـ ــر الفـ ــة أمـ ــلة معاجلـ مواصـ
 .اكتساب اخلربة الالزمة 



CEDAW/C/NZL/Q/6/Add.1  
 

07-32378 23 
 

 لـذلك   ونتيجـةً . ، نـشرت جلنـة حقـوق اإلنـسان التعـداد          ٢٠٠٦أبريـل   /يف شهر نيسان   
أصبح مركز املرأة يف احلياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية أوضح بكثري مما كـان عليـه مـن                 

ــل ــوُّع         . قب ــر يف التن ــى التفكُّ ــديرين اآلخــرين عل ــاء اجملــالس وامل ــشجيعاً لرؤس ــداد ت ــوفر التع وي
حلملة األسـهم واملؤسـسات املـستثِمرة بـالنظر يف ختطـيط            والتكوين الراهن جملالسهم، والسماح     

ــاههن علــى     . تعاقُــب أعــضاء اجملــالس  ــز انتب ــة بتركي ــسائية الوطني ــضاً للمنظمــات الن ويــسمح أي
مشاركة املرأة يف الدوائر احلكومية واختاذ القرار ومتابعة األنشطة والـسياسات اهلادفـة إىل سـد                

 .الفجوات القائمة بني اجلنسني
 

 ات عن النتائج اليت حتققتمعلوم  
مع مديرين كبارٍ ومديرات كبريات يف القطـاع        )٣٧(تشري املعلومات اآلتية من املقابالت     

اخلاص ووكاالت التعيني إىل أن رؤساء اجملالس واجملالس يسعون بنـشاط وبـصورة متزايـدة إىل                
مليــة، تــشمل هــذه األســباب اعتبــارات جتاريــة ع . اجتــذاب مرشَّــحات لسلــسلة مــن األســباب 

ــى جمــالس اختــاذ          ــوُّع عل ــا التن ــود هب ــيت يع ــد ال ــاد بالفوائ ــصاف، واالعتق ــة واإلن ــسائل العدال وم
 .القرارات
ويوفر التعـداد أدوات حتديـد معـايري إرشـادية لرصـد األنـشطة وتقـدمي تقـارير عنـها يف                      

زتـه  املستقبل إىل اللجنة، لكي تكون نيوزيلنـدا أقـدر علـى تقـدمي تقـارير عـن التقـدم الـذي أحر              
 .املرأة يف جمال القيادة

 
 العمالة  

يرجى تقدمي املزيد من املعلومات عن التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمـل للمـساواة               - ١٩
، والكيفيـة الـيت تعـاجل هبـا اخلطـة علـى وجـه التحديـد              )٢٤١الفقـرة   (يف األجر والتوظيف    

  .عمال املتساوية يف القيمةفوارق األجر بني اجلنسني، وتعزيز املساواة يف األجر لقاء األ
 

 التقدم املُحرز يف تنفيذ خطة عمل اإلنصاف يف األجر والتوظيف  
ــف        ــصاف يف األجــر والتوظي ــن خطــة عمــل اإلن ــة األوىل م ــذ املرحل . جيــري اآلن تنفي

ــيم         ــة والتعل ــصحة العام ــة وال ــة أن ُتكمــل قطاعــات اخلــدمات احلكومي ــذه املرحل ــستدعي ه وت
وقـد أجنـزت    . ١٥نـا علـى الـسؤال رقـم         لعمالـة، كمـا ُوصـف يف ردِّ       استعراضها لإلنـصاف يف ا    

ــراهن استعراضــاهتا، وأن      ــة يف الوقــت ال ــسع منظمــات خــدمات حكومي  منظمــة أخــرى  ١٦ت

_________________ 
 .٢٠٠٦حبوث آجرهتا وزارة شؤون املرأة يف عام  )٣٧( 
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وُيتوقع من مجيع الـوزارات األخـرى   . توشك أن تبدأ أو أهنا دخلت املراحل املُبكرة من العملية  
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨أن تبدأ استعراضاهتا يف السنة املالية 

يف مخـس مقاطعـات      )٣٨(يف قطاع الصحة العامة، االسـتعراض جـارٍ يف جمـالس الـصحة             
 ١٦وسيتم التحقُّق مـن هـذه النتـائج يف اجملـالس الـصحية لــ       . ٢٠٠٧ومن املقرر إجنازه يف عام     

وستوضع خطة استجابة وطنيـة يف عـام         .)٣٩(مقاطعة األخرى والدائرة املعنية بالدم يف نيوزيلندا      
٢٠٠٨. 

بوضع خطة استجابة وطنية سـتنظر      )٤٠( قطاع التعليم، يقوم الفريق الثالثي للمدارس      يف 
بينما تبدأ االستعراضات يف مؤسسات املرحلة الثالثة من التعلـيم           ،٢٠٠٨فيها احلكومة يف عام     

 .ومجعيات رياض األطفال يف السنة املالية التالية
خطـة العمـل لتـشمل مـوظفني        سوف تتخذ احلكومة القرارات املتعلقـة بتوسـيع نطـاق            

واملــشاريع الــيت  )٤١(مــن خــارج نطــاق اخلدمــة احلكوميــة، مبــا يف ذلــك مــوظفي كيانــات التــاج 
 . متلكها الدولة يف وقت الحق من هذه السنة

 .مل يقع أي حتقيق يف املرتبات أو أية تسوية إلصالح املرتبات 
 

ني يف األجـر، والعمـل علـى        معلومات عن كيفية معاجلـة أمـر الفجـوة القائمـة بـني اجلنـس                
 حتقيق املساواة يف األجر املدفوع مقابل األعمال املتساوية يف القيمة

تساعد خطة العمل على معاجلة الفجوة القائمة بـني اجلنـسني يف األجـر، وتعمـل علـى                   
حتقيــق املــساواة يف األجــور املدفوعــة لقــاء أعمــال متــساوية يف القيمــة بتــوفري أدوات وعمليــات 

املنظمات من فهم قيمة العمل الذي تؤديه النـساء، ومعرفـة مـىت يكـون ذلـك العمـل غـري          متكِّن  

_________________ 
خـدمات العنايـة الـصحية الـيت متوهلـا احلكومـة            ) أو متويل تـوفري   (طعات مسؤولة عن توفري     جمالس الصحة يف املقا    )٣٨( 

 .للسكان يف منطقة جغرافية حمددة
ويتمثـل  . الغرض الرئيسي خلدمات الدم يف نيوزيلندا هو توفري الدم وخدمات الـدم للعيـادات لـسكان نيوزيلنـدا            )٣٩( 

وباإلضافة إىل هـذا النـشاط األساسـي    . دة بكفاءة ويف حينها نشاطها الرئيسي يف توفري خدمات دم مأمونة وجي       
تقــوم دائــرة خــدمات الــدم يف نيوزيلنــدا بتــوفري خــدمات ذات صــلة، مــن بينــها مقارنــة فــصائل دم املرضــى مــع  

 .املتربعني بالدم قبل نقله إىل املرضى، وتوفري خدمات بنك أنسجة
 .كومة وأعضاء النقاباتتضم اجملالس يف عضويتها أرباب العمل وموظفي احل )٤٠( 
تشمل كيانات التاج كيانات منشأة بقوانني، وشركات تابعة لكيانات التاج، ومؤسسات فرعية تابعة لكيانات    )٤١( 

وكيانـاُت التـاج مفـصولةٌ قانونيـاًّ عـن      . التاج، وجمالس أمنـاء املـدارس، ومؤسـسات التعلـيم ذات املرحلـة الثالثـة         
 . الوزير أو الوزراء املسؤولني عنها أو املسامهني فيهاالتاج وتعمل دون إشراف مباشر من
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ــدها      ــتم حتدي ــسائل ي ــصاف، واالســتجابة ألي م ــدفوع أجــره بإن ــات   . م ــرد تفاصــيل العملي وت
 .  من التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا٢٤٧ حىت ٢٤١واألدوات يف الفقرات 

. أداة تقيـيم منـصف للوظـائف    لنيوزيلنـدا تطـوير  مت منذ إرسال التقرير الدوري األخـري   
 .شامالً لالعتبارات اجلنسانيةللوظائف وتوفِّر هذه األداة تقييماً 

أوصت اللجنة، يف تعليقاهتـا اخلتاميـة الـسابقة، باختـاذ تـدابري تكفـل للنـساء الالئـي            - ٢٠
قريــر ويــبني الت. يتقــدمن بــشكاوى مــن تعرُّضــهن للتحــرش اجلنــسي االحتفــاظ بوظــائفهن   

ــانون عالقــات العمــل، للمــوظفني لتكفــل حقهــم يف      ــة املتاحــة، مبوجــب ق ــدابري القانوني الت
يرجـى تقـدمي معلومـات وبيانـات عمـا إذا كـان هـذا         ).٢٠٩الفقـرة  (االحتفاظ بوظـائفهم  

  .القانون قد ُنفِّذَ، وعن كيفية تنفيذه
له مظلمـة شخـصية      يف نيوزيلندا، الذي يعتقد بأن       – رجالً كان أو امرأة      –للموظف   

وميكــن تقــدمي طلبــات . تتــصل بعملــه، أن يتــابع هــذه املظلمــة مبوجــب قــانون عالقــات العمــل  
اإلنصاف من املظامل الشخصية بعدد من األسباب، بغـضِّ النظـر عـن بقـاء املوظـف يف وظيفتـه                    

 .أو استقالته منها
 

 معلومات عن كيفية تنفيذ هذا القانون  
ــذين ُيفــصلو    ــدموا    جيــوز للمــوظفني ال ــأهنم فُــصلوا ألهنــم ق ن مــن عملــهم ويعتقــدون ب

شــكوى مــن حتــرش جنــسي، أن يقــدموا شــكوى، مــدَّعني بــأن فــصلهم غــري مــربر، إىل ســلطة   
وكذلك إذا شعر موظـف بأنـه أُرِغـَم علـى االسـتقالة بـسبب حتـرش                 ). السلطة(عالقات العمل   

نوعـاً  (كـان فـصالً تقـديرياًّ    جنسي يف مكان العمل، جيوز له أن يقدم شكوى مدَِّعياً بأن فصله           
وميكـن للموظـف أيـضاً أن يقـدم شـكوى مـدَّعياً بـالتحرش اجلنـسي يف                  ). من الفصل غري املربر   

وإذا وجدت السلطة أن لدى املوظف مظلمـة شخـصية جيـوز للـسلطة أن حتكـم                 . كلتا احلالتني 
وميكـن  . له بـإجراء تـصحيحي كإعادتـه إىل وظيفتـه، أو تعويـضه، أو دفـع مـا فقـده مـن أجـور                       

 :للسلطة أيضاً أن تقدم توصية إىل رب العمل
بــشأن اإلجــراء الــذي جيــب أن يتخــذه رب العمــل فيمــا يتعلــق بالــشخص الــذي قــدم   • 

 .شيالطلب أو الذي أدين بالسلوك التحرُّ 
ش بـاملوظف املعـين     بشأن أي إجراء آخر ينبغي لرب العمل أن يتخـذه ملنـع وقـوع حتـرُّ                • 

 .أو أي موظف آخر 
ا اعتقدت موظفة بأهنا تعرضت لتحرش جنسي جيـوز هلـا أن تقـدم شـكوى مبوجـب                  إذ 

. قــانون حقــوق اإلنــسان، بــدالً مــن االدعــاء مبظلمــة شخــصية مبوجــب قــانون عالقــات العمــل 
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 واليـة عالقـات العمـل أو حقـوق         -وجيوز للموظفة أن تستخدم الوسـاطة يف أي مـن احلـالتني             
 يصل األمـر إىل تقـدمي طلـب إىل سـلطة عالقـات العمـل                غري أنه عندما  .  أو كلتيهما  -اإلنسان  

أو إقامة قضية مبوجب قانون حقوق اإلنسان، جيب عليها أن ختتار إمـا تقـدمي طلـب إىل سـلطة      
تقـدم طلبـاً وتقـيم      أن  ال ميكنها   . (عالقات العمل أو إقامة قضية مبوجب قانون حقوق اإلنسان        

 ).قضية يف آن واحد
رضت لتحرش جنسي من قبل زميـل يف العمـل أو زبـون أو              إذا اعتقدت موظفة أهنا تع     

وإذا قـدمت شـكواها إىل      . عميل أو رب العمـل ميكنـها أن تقـدم شـكوى إىل رب العمـل أوَّالً                
وإذا حتقـق رب  . الستجالء احلقائق رب العمل فإن علي رب العمل أو ممثل له أن جيري حتقيقاً

ك املدعى به قد وقع فعالً جيـب علـى رب العمـل    العمل أو ممثله أن الطلب قد قُدِّم أو أن السلو   
 .أو ممثله أن يتخذ أي خطوات عملية ممكنة ملنع تكرار طلب أو سلوك من هذا القبيل

ش جنـسي مـن ِقَبـلِ الـشخص الـذي اشـتكت منـه               إذا تعرضت املوظفة مرة ثانية لتحـرُّ       
ــة ملنــ     ــة ممكن ــه أي خطــوات عملي ع تكــرار هــذا  إىل رب العمــل، ومل يتخــذ رب العمــل أو ممثل

الطلب أو السلوك، ُيعتَبر أن لدى املوظفة مظلمة شخـصية، كمـا لـو كـان الطلـب أو الـسلوك                     
وللموظفة أن تتابع ادعاءها مبظلمة شخـصية بتقـدمي         . املعين صادراً عن رب عمل املوظفة نفسه      

 . شكوى إىل سلطة عالقات العمل
 

 ا يتعلق بالتحرش اجلنسيبيانات بشأن الطلبات املقدمة إىل مؤسسات العمل فيم  
 طلبـاً تتـصل مبظـامل     ١٧ ٢٠٠٥/٢٠٠٦تلقت سـلطة عالقـات العمـل يف الـسنة املاليـة              

 .شخصية ناجتة عن التحرش اجلنسي
وُتقدم وزارة العمل أيضاً خدمات وسـاطة للمـساعدة علـى حـل املـشاكل الناجتـة عـن                    

اطة متعلقـة بـالتحرش      طلبـاً للوسـ    ٥٥ تلقت الـوزارة     ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف سنة   . عالقات العمل 
بـسبب   )٤٢( شـكوى  ٢٠ تلقت جلنة حقوق اإلنـسان       ٢٠٠٥/٢٠٠٦ويف السنة املالية    . اجلنسي

 .حترش جنسي يف العمل
يرجى تقـدمي معلومـات مـستكملة عـن حالـة قـانون تعـديل إجـازة الوالديـة ومحايـة                   - ٢١

ــذين يعملــون حلــساهبم اخلــاص    (العمــل  ــة املدفوعــة لألشــخاص ال ــرة ) (إجــازة الوالدي الفق
وعالوة على ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن نتـائج تقيـيم نظـام إجـازة الوالديـة                 ). ٢٢٩

 .٢٠٠٦الذي كان من املتوقع إجنازه يف عام ) ٢٣٠ الفقرة(

_________________ 
 .البيانات واردة من جلنة حقوق اإلنسان )٤٢( 
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مشروع تعـديل قـانون اإلجـازة الوالديـة         (حتديث وضع اإلجازة الوالدية ومحاية الوظيفة         
 )فسهماملدفوعة األجر لألشخاص العاملني حلساب أن

اإلجازة الوالديـة املدفوعـة األجـر       (دخل تعديل قانون اإلجازة الوالدية ومحاية الوظيفة         
ــاملني حلــساب أنفــسهم   ــاذ يف  ) لألشــخاص الع ــز النف ــوز١حي ــو / مت وهــو يعطــي  . ٢٠٠٦يولي

 .فَنيالوالَدين العاملَني حلساب أنفسهما نفس األحكام اليت تعطى للوالَدين املوظَّ
 

 ٢٠٠٦ الذي أُجنز يف عام نتائج التقييم  
ــة        ــسنة املاليـ ــري يف الـ ــذي أجـ ــيم الـ ــر التقيـ ــيقدم تقريـ ــرة  ٢٠٠٥/٢٠٠٦سـ ــد فتـ  بعـ
وكـان الغـرض مـن التقيـيم زيـادة تفهُّـم قـرارات األمهـات واآلبـاء وأربـاب العمـل                       .)٤٣(وجيزة

اص ، وخـربة األشـخ    ))٤٤(املدفوعة وغري املدفوعة األجر   (وخرباهتم فيما يتعلق باإلجازة الوالدية      
وحبــث كــذلك مــدى تلبيــة قــانون اإلجــازة الوالديــة ومحايــة    . غــري املــؤهَّلني لإلجــازة الوالديــة 

وتشمل هذه األهداف اإلنصاف بـني اجلنـسني يف سـوق العمـل             .  ألهدافه ١٩٨٧الوظيفة لعام   
ــتقرار دخــل األســرة         ــات واألطفــال؛ واس ــصحية لألمه ــرة؛ وحتــسني النتــائج ال . وداخــل األس

ئج التقييمِ العملُ املـضطلُع بـه خـالل الـسنة القادمـة بـشأن إمكانيـات زيـادة                   ويسترشد اآلن بنتا  
 .حتسني إعطاء اإلجازة الوالدية

 :فيما يلي النتائج الرئيسية للتقييم 
 يوجد تأييد واسع النطاق بوجه عام لإلجازة الوالدية من قبل الوالَدين وأرباب العمل • 
 اإلجـازة الوالديـة لـتمكني الوالـَدين مـن أخـذ             يعترف اجلميـع تقريبـاً بأمهيـة مـدفوعات         • 

 طفل أو تبّني طفل إجازة مدفوعة األجر يف وقت والدة 
 يف املائة من النساء املوظفـات قبـل والدة طفـل أو تبّنـي طفـل مباشـرة          ٧٦يوجد لدى    • 

ــة مدفوعــة األجــر، وإن     ــساء  ٥٨أمنــاط عمــل تؤهلــهن إلجــازة والدي ــة مــن الن  يف املائ
ــالغ طوهلــا   مــؤهالت لإلجــازة ــدة غــري املدفوعــة األجــر الب  أســبوعاً وكــذلك  ٥٢ املمت

 . اإلجازة الوالدية املدفوعة األجر

_________________ 
ــشره     )٤٣(  ــد نـــــ ــبكة اإلنترنـــــــت عنـــــ ــى شـــــ ــل علـــــ ــع وزارة العمـــــ ــل يف موقـــــ ــيم الكامـــــ ــع التقيـــــ : سيوضـــــ

.parentalleave/nz.govt.dol.www. 
األب ملدة تصل إىل أسبوعني، وإجازة      / إجازة الشريك  تشمل أحكام القانون بشأن اإلجازة غري املدفوعة األجر        )٤٤( 

ميكـن تقاُسـُمها بـني الـشريكَني     ) خمـصوماً منـها أي إجـازة والديـة مدفوعـة األجـر      ( أسـبوعاً    ٥٢ممتدة تـصل إىل     
 .املؤهَّلني لإلجازة
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 الـيت جتعــل األمهـات العــامالت غـري مــؤهَّالت ألخـذ إجــازة والديــة     -أكثـر األســباب   • 
 شيوعاً هي عدم توفُّر متطلبـات الوظيفـة املؤهِّلـة لإلجـازة أو كـوهنن             -مدفوعة األجر   

ساب أنفسهن، وإن كـان توسـيع نطـاق اإلجـازة الوالديـة املدفوعـة األجـر                عامالت حل 
ــشمل العــاملني حلــساب أنفــسهم َحــلَّ بعــَض هــذه املــسائل املانعــة     ٢٠٠٦يف عــام   لت
 )٤٥(لألهلية

دفوعة األجر ينحصر يف األمهات الالئي يلدن، ويعـود         امليكاد إعطاء اإلجازة الوالدية      • 
يولوجيـة، كحاجـة األم إىل اسـترداد عافيتـها بعـد            معظم السبب يف ذلـك إىل أسـباب ب        

 الوالدة وحاجتها إىل إرضاع طفلها، وألسباب اجتماعية
ــشركاء   •  ــادراً مــا يأخــذ ال ــانون     /ن ــة غــري مدفوعــة األجــر مبوجــب ق ــاء إجــازة والدي اآلب

اإلجازة الوالدية ومحاية الوظيفة، ومعظم األمهات ال ينقلن أي إجازة مدفوعـة األجـر              
هن، ويعــود معظــم الــسبب يف ذلــك إىل أن األم واألب كليهمــا يريــان أن   إىل شــركائ

اإلجازة مدفوعـة األجـر أكثـر فائـدة لـألم لكـي تـستعيد عافيتـها مـن الـوالدة وترتيـب                       
  )٤٦(إرضاعها لطفلها، وأن من األمهية مبكان ألن حيافظ األب على دخل األسرة

ألسرة لكثري مـن األسـر، لكـن أكثـر          دفع أجور اإلجازة الوالدية حيسِّن استقرار دخل ا        • 
مــن نــصف األمهــات الالئــي أخــذن إجــازات والديــة مدفوعــة األجــر يــوافقن علــى أن 

 .توقُّف دفع أجر اإلجازة له أثر كبري يف قرارهن العودة إىل العمل
وجد التقييم أيضاً أن معظم األمهات يغيِّرن ترتيبات عملهن بعـد والدة طفـل أو تبّنـي           

ألمهات الالئي أخـذن إجـازة والديـة مدفوعـة األجـر وعـدن إىل العمـل قالـت                  فمن بني ا  . طفل
 يف ٥٧ي طفل رضـيع، وقالـت   والدة طفل أو تبّنل يف املائة إهنن يعملن ساعات أقل، نتيجةً     ٦٩

 .املائة إهنن يعملن ساعات أكثر مرونة
ت سـاعا (ُيرجى تقدمي معلومات مستكملة عن حالة قانون تعديل عالقـات العمـل              - ٢٢

 .فيما يتصل بساعات العمل املرنة املتاحة للوالَدين) ٢٣٧الفقرة ) (العمل املرنة
مـن املقـرر أن ُيقـدَّم عنـه تقريـر إىل       ) سـاعات العمـل املرنـة     (مشروع قانون عالقات العمل     

 .٢٠٠٧يونية / الربملان يف شهر حزيران

_________________ 
ديـسمرب  /كـانون األول  ١ُجمعت البيانات من والَدي األطفال املولودين أو املتبّنني يف األشهر الستة املمتدة مـن    )٤٥( 

؛ غري أن توسيع نطاق القانون ليشمل األشخاص العاملني حلـساب أنفـسهم             ٢٠٠٥مايو  / أيار ٣١ حىت   ٢٠٠٤
 .٢٠٠٦يوليو / متوز١مل يسرِ مفعوله حىت 

 .معظم اآلباء يأخذون إجازةً مدفوعة األجر مدهتا أسبوعان عند والدة طفل هلم أو تبّني طفل )٤٦( 
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مــال منــها ، حينمــا قُــدم التقريــر، قامــت احلكومــة بأع  ٢٠٠٦مــارس /منــذ شــهر آذار 
البحــث يف اخليــارات الدوليــة لــساعات العمــل املرنــة وفيمــا هــو حــادث يف أمــاكن العمــل يف     

 .نيوزيلندا
وعملت احلكومة أيضاً مع قطاع التجـارة، والنقابـات، وقـادة أمـاكن العمـل األخـرى                  

ويف وقـت   . للتوصل إىل طرق عملية إلدخـال سـاعات العمـل املرنـة يف أمـاكن العمـل وإدارهتـا                  
زيادة التوفُّر وتـسلُّم    : العمل املرن  نوعية جداً، نشرت احلكومة ورقة املناقشة املعنونة        حديث

ت احلكومـة معلومــات مرتـدة مـن سلــسلة    وتلقَّـ . للتعليـق العــام عليهـا   )٤٧(العمـل يف نيوزيلنـدا  
عريضة من األفـراد واملنظمـات بـشأن مـسائل سـاعات العمـل املرنـة الـيت هتمهـم، والـنُُّهج الـيت                        

وسوف يسترشد هبذه النتائج واضعو السياسة بـشأن التـوازن بـني العمـل     . هم أكثر الفائدة  ُتفيد
 .واحلياة
أشــار التقريــر إىل تزايــد شــديد يف عــدد املــشتغالت باألعمــال التجاريــة مــن نــساء   - ٢٣

ويف الوقـت ذاتـه، ذكـر     ).٢٥٤الفقـرة  (املاوري، مبـن فـيهن مـن يعملـن حلـساهبن اخلـاص       
ــساء ا  ــر أن ن ــة     التقري ــواجهن صــعوبة يف احلــصول علــى القــروض واملــشورة املالي ــاوري ي مل

مــا هــي التــدابري املتَّخــذة لتقلــيص أوجــه عــدم املــساواة املتــصلة بــاحلقوق  ). ٣٢٤الفقــرة (
 .االقتصادية لنساء املاوري واستقالليتهن املالية

القتــصادية مــن بــني التــدابري املُتَّخــذة لتقليــل حــاالت عــدم املــساواة املتــصلة بــاحلقوق ا   
لـشعب   واإلطـار املُحتمـل ل     خطة العمـل للمـرأة يف نيوزيلنـدا       واالستقالل املايل لنساء املاوري     

 :يعترف إطار العمل مبا يلي). إطار العمل(املاوري 

 شعب ُمنوَّع وطموح ولديه ثقافة متميزة ونظام قيم ُمتميزالشعب املاوري  • 
  هوية اجملتمع األوسع ورفاهه وإثرائهجمتمع املاوري وثقافته األصلية كمساهم يف • 
 .ومبادرته وطموحه إىل اختيار خياراته بنفسهالشعب املاوري قدرة  • 

الــشعب يعتــرف إطــار العمــل بثالثــة عوامــل رئيــسية للــتمكني، وهــي أساســية لتحقيــق  
 بنــاء (ماتورانغــاوُتــسمى هــذه بلغــة املــاوري . نوعيــة حيــاة ُمحــسنَّة وحتقيــق إمكانياتــهاملــاوري 

التنميـة واسـتخدام     (راوا و،  )تعزيز القيادة واختـاذ القـرارات      (كَمانا وا و،  )املعارف واملهارات 
 ).املوارد

_________________ 
 .www.dol.govt.nz/consultation/qualityfilexiblework/index.asp:  على ورقة املناقشة يف املوقع التايلميكن االطِّالع )٤٧( 
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لذلك فـإن التـدابري الراميـة       . املنجزات التعليمية عامل هام للتنبُّؤ بنتائج اقتصادية إجيابية        
ــة ل   ــائج التعليمي ــاوري  إىل حتــسني النت ــشعب امل ــةل ــة اآلن  . هام ــة  وتعكــف احلكوم ــى مراجع عل

، لكـي ُتقـرر كيـف ميكـن حتقيـق حتـسني             ١٩٩٩استراتيجية تعليم املاوري، اليت قُدِّمت يف عام        
أُجنز مؤخراً َتعاُمـلٌ مـع أصـحاب    . كبري ومستدام، بناًء على هنج قدرات املاوري املذكور أعاله     

تراتيجية هنائيـة   ومـن املقـرر أن ينتـهي وضـع اسـ          ) كاجملتمعات احمللية املاورية  (املصلحة الرئيسيني   
 .٢٠٠٨يف أوائل عام 

من شأن التغريات الكبرية يف املساعدة املالية املقدمة إىل األسر، ونظام الفوائـد، واحلـد                
األدىن لألجور أن تساعد أيضاً علـى حتـسني االسـتقالل االقتـصادي للنـساء املاوريـات، الالئـي                   

 :شمل هذه التغريات ما يليوت. يكثر متثيلهن يف أوساط ذوي الدخل املنخفض واملتوسط
 اليت مت تنفيذها بصورة تدرجييـة يف الفتـرة مـن شـهر تـشرين        )٤٨(حزمة العمل مع اُألسر    • 

 ٢٠٠٧أبريل / حىت شهر نيسان٢٠٠٤أكتوبر /األول
إصــالحات رئيــسية لنظــام الفوائــد جلعلــه أكثــر تركيــزاً علــى العمــل وتقــدمي خــدمات    • 

 )٤٩(عن وظائفأفضل لدعم فائدة العمالء والباحثني 
. ٢٠٠٠زاد احلــد األدىن لألجــور كــل ســنة منــذ ســنة  . زيــادات احلــد األدىن لألجــور • 

 ١١,٢٥ دوالرات يف الـساعة إىل       ٧ ازداد احلد األدىن لألجور مـن        ١٩٩٩ومنذ سنة   
أبريـل  / نيـسان ١ويف .  يف املائـة ٦١وميثل هذا زيادة بنـسبة  . يف املائة دوالراً يف الساعة   

ــة فأصــبح ٩,٨د األدىن لألجــور بنــسبة ، ازداد احلــ٢٠٠٧  دوالراً يف ١١,٢٥ يف املائ
الساعة، وهذه أكرب زيادة بالنسبة املئوية وبالدوالر للحد األدىن من األجـور منـذ عـام                

 دوالراً بنهايــة ١٢,٠٠وهتــدف احلكومــة إىل زيــادة احلــد األدىن لألجــور إىل . ١٩٩٧
ــادات احلــد األدىن  وممــا. ، إذا مسحــت األحــوال االقتــصادية ٢٠٠٨عــام  ــذكر أن زي  ُي

لألجــور ُتــشكِّل دفعــة قويــة بــدخل النــساء إىل األمــام، فهــن ممــثالت بنــسبة أعلــى مــن  
 .اللزوم يف أوساط شاغلي أقل الوظائف أجراً

ع أن تؤدي هذه التدابري، يف األجل الطويل، إىل تقليل فقر األطفـال تقلـيالً كـبرياً،         ُيتوقَّ 
 اليت حتصل عليها األسر، مبا يف ذلك األسر املاورية، يف سلـسلة مـن              ويتبع ذلك أثر على النتائج    

 .اجملاالت

_________________ 
 ).٣٩١الفقرة (يرد ذكرها يف التقرير الدوري السادس لنيوزيلندا  )٤٨( 
ــ )٤٩(  ــم العمالــــة، انظــــر         لالطــ ــالحات الفوائــــد وخــــدمات دعــ ــن املعلومــــات عــــن إصــ : الع علــــى مزيــــد مــ

http://www.winz.govt.nz/get- assistance/working-new-zealand/index.html. 
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 لربنـــامج اهلجـــرة يف نيوزيلنـــدا، متثـــل جمموعـــة املهـــاجرين املـــصنفني يف فئـــة وفقـــاً - ٢٤
 يف املائــة مــن املهــاجرين يف إطــار  ٦٠‘‘ ممارســي األعمــال التجاريــة /أصــحاب املهــارات’’

تقدمي توزيع حسب اجلنس جملموعات املهاجرين مـن تلـك   يرجى  ).١٣٩ الفقرة(الربنامج 
 .الفئة القادمني إىل نيوزيلندا

 امــرأة للحــصول علــى ١٥ ٤٤٧ ووفــق علــى طلبــات ٢٠٠٥/٢٠٠٦يف الــسنة املاليــة  
ممارسـي األعمـال التجاريـة، مقارنـة بعـدد الرجـال الـذين              /إقامة مبوجب فئة أصحاب املهـارات     

لــذلك كانــت نــسبة اإلنــاث الالئــي ووفــق علــى  . الً رجــ١٦ ٤٢١ووفــق علــى طلبــاهتم وهــو 
 يف املائــة مــن مقــدمي الطلبــات    ٣٤وكانــت نــسبة  .  يف املائــة٤٨,٤طلبــاهتن يف هــذه الفئــة   

نـساًء يف   ) األفراد الذين قُدِّرت مؤهالهتم ومهاراهتم يف العمـل علـى أسـاس الـسياسة             (األصليني  
 .لى مدى السنوات اخلمس املاضيةوظلت النسبتان كلتامها ثابتتني ع. ٢٠٠٥/٢٠٠٦السنة 

 
 الصحة  

يرجـى بيـان    ).٢٦٣الفقـرة  (يشري التقرير إىل عـدة اسـتراتيجيات للـصحة العامـة      - ٢٥
ــتراتيجيات بالنـــسبة للمـــسنني واملعـــوقني    كيفيـــة تعمـــيم املنظـــور اجلنـــساين يف تلـــك االسـ

  .ملاوريا الشعبو
 اًّكيفية إدراج االستراتيجيات الصحية منظوراً جنساني  

مشاركة النساء املعوقـات    )٥٠( يف استراتيجية نيوزيلندا للمعوقني    ١٤ُيشجِّع اهلدف رقم     
وجيري تقييم التقدم املُحرز يف تنفيذ استراتيجية نيوزيلنـدا للمعـوقني         . بغية حتسني نوعية حياهتن   

 .كل سنة، وُيقدَّم التقرير إىل جملس النواب
اتفاقيـة األمـم املتحـدة حلقـوق األشـخاص ذوي            يف تطـوير     أدت نيوزيلندا دوراً رئيسياًّ    

ــها     ــيت وقَّعت ــدول ال ــل ال ــن أوائ ــة وكانــت م ــدأ    . اإلعاق ــة مب ــا العام ــة يف مبادئه ــشمل االتفاقي وت
 .بشأن النساء ذوات اإلعاقات) ٦املادة (ومادة ُمحددة ‘ املساواة بني الرجل واملرأة’

ــرزت يف     ــدابري الــيت أُب ــسننياســتراتيجية صــحة وإن كــثرياً مــن الت  ســتفيد الرجــال   املُ
وُتربز هذه االستراتيجية حقيقـة أن النـساء املـسنات يتعرضـن خلطـورة              . والنساء على حدٍّ سواء   

وبينما يكـون العمـر املتوقـع للمـرأة أطـول دائمـاً مـن العمـر املتوقـع للرجـل،                    . أكرب يف صحتهن  
. من نسبة إصابة الرجـال    متيل نسبة إصابة النساء بأمراض مزمنة وإعاقة يف أواخر حياهتن أعلى            

وتعترف االستراتيجية باحلاجة إىل اسـتهداف النـساء، كمجموعـة، إلجـراء بعـض التـدخالت،                
_________________ 

 ./http://www.odi.govt.nz/nzds: الستراتيجية يف املوقع التايلميكن االطِّالع على ا )٥٠( 
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 نـشرت وزارة الـصحة كتابـاً بعنـوان          ٢٠٠٧ينـاير   /ويف شهر كـانون الثـاين     . يف حالة االكتئاب  
للرجـال  ُيجـري هـذا التقريـر مقارنـات واسـعة النطـاق بـني النتـائج الـصحية                . )٥١(صحة املُسنني 

 .املسنني والنساء املسنات
، ُدشِّنت اآلن خطة العمل الثانيـة لـصحة املـاوري           ٢٠١١-٢٠٠٦واكَتاَتكا تواروا    

واهلـــدف اإلمجـــايل املُتمثـــل يف أن ).  مـــن التقريـــر األخـــري٢٦٧ُيرجـــى الرجـــوع إىل الفقـــرة (
عم األسـر املاوريـة     د: "ْوهاناْو أورا  هي   ماوري أُورانغا كوُرواي هي"االستراتيجية الصحية لــ  

، مبـا يف    ْوهانـاوْ وتعتقـد نيوزيلنـدا أن حتـسني رفـاه          . لتحقيق أعلى مستوى مـن الـصحة والرفـاه        
 .ذلك النتائج الصحية، يؤدي أيضاً إىل حتسني صحة النساء املاوريات

 كيف يتم رصد تنفيذ هذه االستراتيجيات فيما يتعلق بالنتائج الصحية للنساء
يات الــصحية واالســتراتيجيات املتعلقــة باإلعاقــة املــشمولة     هتــدف مجيــع االســتراتيج   

بـالتقرير الــدوري الـسادس لنيوزيلنــدا إىل املـسامهة يف حتــسني النتـائج الــصحية والنتـائج املتعلقــة      
ــا علــى الــسؤال  وكمــا جــاء. باإلعاقــة للنــساء، مبــا يف ذلــك النــساء املاوريــات    يف تفــصيل ردِّن

. ة يف نيوزيلندا رصـداً للتقـدم املُحـَرز يف صـحة املـرأة             ، سيشمل رصد خطة العمل للمرأ     ٥ رقم
ــصحية،        ــائج ال ــسية عــن النت ــسؤولية الرئي ــوىل امل ــيت تت ــصحة، ال ــوم وزارة ال ــائج  بوتق ــاس النت قي

بـصورة روتينيـة، لكـي تـسترشد هبـا التوجيهـات الـسياسية،               الصحية جلميع جمموعات السكان   
ــه الــربامج إىل اجمل  ــتغريات املــستقبلية، وتوجي ــديها احتياجــات صــحية   وال موعــات الــيت توجــد ل

 .كبرية
ذكر التقرير أن العمـر املتوقـع للنـساء املنحـدرات مـن أصـل أورويب يفـوق العمـر                     - ٢٦

ويرجـى تقـدمي    ). ٢٦٤ و   ١٤الفقرتـان   (املتوقع للنـساء مـن اجملموعـات العرقيـة األخـرى            
 أن تـؤثر علـى هـذا        مزيد مـن التفاصـيل عـن العوامـل االجتماعيـة واالقتـصادية الـيت ميكـن                

ويرجــى أيــضا بيــان أثــر خصخــصة اخلــدمات االجتماعيــة واعتمــاد نظــم دفــع  .االخــتالف
 .أتعاب الرعاية الصحية على متتع املرأة بأعلى مستوًى ممكن من الصحة البدنية والعقلية

االقتــصادية الــيت تــؤثر يف الفــرق يف -مزيــد مــن التفاصــيل املتعلقــة بالعوامــل االجتماعيــة   
 عات عمر أطول توقُّ

. االقتـصادي -تتناسب الفروق يف طول العمر املتوقع مع مؤشرات الوضـع االجتمـاعي            
وتـــشمل هـــذه املؤشـــرات مـــستويات الـــدخل، والتعلـــيم، واملهنـــة، وملكيـــة األصـــول املاديـــة، 

_________________ 
، ولنغتـون، وزارة  )Old People Health Chart Book(كتـاب جـداول صـحة املُـسنني     ) ٢٠٠٦(وزارة الـصحة   )٥١( 

 .الصحة
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وباإلضافة إىل هذه املؤشرات، يبدو أيـضاً أن العـرق لـه أثـر يف       . واحلرمان من اإلقامة يف اجلوار    
 .ذلك

 ١٠، كان ميكن للذكور الذين يعيشون يف فئـة أقـل            ٢٠٠٢ حىت عام    ٢٠٠٠من عام    
ــاً أن يعيــشوا يف املتوســط عمــراً أطــول بنــسبة      ســنوات مــن ٨,٩يف املائــة مــن الــسكان حرمان

وكـان الفـرق بالنـسبة    .  يف املائة من السكان حرمانـاً ١٠األشخاص الذين ينتمون إىل فئة أكثر  
 .)٥٢( سنوات٦,٦إىل اإلناث 

هتدف االستراتيجيات االجتماعية الشاملة لعدة قطاعـات، الـوارد تفاصـيلها يف الفقـرة               
االقتـصادية علـى طـول العمـر        - من التقرير الدوري، إىل احلد مـن أثـر العوامـل االجتماعيـة             ٣٨

 .املُتوقع وجودة احلياة
ع رسـوم   أثر خصخصة اخلدمات االجتماعية وإدخال نظم العناية الصحية القائمة علـى دفـ            

 على متتُّع املرأة بأعلى مستويات الصحة البدنية والعقلية املمكن بلوغها
استثمرت احلكومة استثماراً كـبرياً لـضمان تـوفري خـدمات عنايـة صـحية أوليـة يـسهل             

ــة  . علــى املرضــى احلــصول عليهــا باملــسامهة بــدفع مبلــغٍ مقــدور عليــه    وأُدخلــت إعانــات العناي
 ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ١فابتـداًء مـن     . ت العمريـة تقريبـاً يف نيوزيلنـدا       الصحية األولية جلميع الفئـا    

.  سـنة ٤٤ إىل ٢٥سيتم مشول اجملموعـة النهائيـة، أي األشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم مـن               
ــع          ــة، وهــذا يعــين أن مجي ــسجل يف منظمــة صــحة أولي ــدي ُم ــرد نيوزيلن ويعــين هــذا أن كــل ف

ــؤهلني للحــ    ــاً، ســيكونون م ــديني تقريب ــة بتكــاليف    النيوزيلن ــصحية األولي ــة ال ــى العناي صول عل
ويتسىن جلميع النساء احلصول على خدمات األمومة اجملانيـة، مبـا يف ذلـك العنايـة قبـل                  . معقولة

 .الوالدة، وأثناء املخاض والوالدة، وبعد الوالدة
اإليـدز لعـام    /العمل املتعلقة بفـريوس نقـص املناعـة البـشرية          يشري التقرير إىل خطة     - ٢٧

ــرة  (٢٠٠٣ ــساء      ).٢٧٦الفق ُيرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن نــسب إصــابة الن
اإليدز، واالجتاهات اليت لوحظت يف هذا الصدد على مـدى          /بفريوس نقص املناعة البشرية   

  .السنوات اخلمس املاضية، والتدابري املتخذة ملعاجلة هذه املسألة بصورة شاملة
 

_________________ 
 .وزارة الصحة: ، ولنغتونثالث العدد ال–عقود من الفرق ) ٢٠٠٦(وزارة الصحة  )٥٢( 
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اإليدز واجتاهاته علـى    /وس نقص املناعة البشرية   حتديث املعلومات عن إصابة النساء بفري       
 مدى السنوات اخلمس املاضية

اإليــدز يف /ُيــبني اجلــدول التــايل عــدد النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية  
 .نيوزيلندا، الالئي مت تسجيلهن كل سنة على مدى السنوات اخلمس املاضية

اإليـدز  /مصابات بفريوس نقص املناعـة البـشرية  عدد اإلناث يف نيوزيلندا الالئي ُوجد أهنن        
  ٢٠٠٦-٢٠٠٢كل سنة يف الفترة 

 
 العدد السنة

٢٢ ٢٠٠٢ 
٣٠ ٢٠٠٣ 
٣٤ ٢٠٠٤ 
٤٢ ٢٠٠٥ 
٥٢ ٢٠٠٦ 

  
ــة عــام    ــا جمموعــه   ٢٠٠٦بنهاي ــاك م ــأهنن مــصابات   ٤٣٨ كــان هن ــسجَّالت ب ــى ُم  أنث

ظــم النــاس الــذين أُصــيبوا هبــذا  وكــان مع. اإليــدز يف نيوزيلنــدا/بفــريوس نقــص املناعــة البــشرية 
 .الفريوس نتيجة لالتصال بني اجلنسني قد أُصيبوا به خارج نيوزيلندا

  مثلـيٍّ   جنـسيٍّ  خالفاً لذلك، معظم األشخاص الذين أُصيبوا بالفريوس بواسـطة اتـصالٍ           
، كــان عــدد األشــخاص املــصابني بــالفريوس نتيجــة ٢٠٠٦ويف عــام . أُصــيبوا داخــل نيوزيلنــدا

 أُصـنب بـالفريوس أعلـى ممـا         الالئـي نسي بني اثنني من جنسني خمـتلفني وعـدد النـساء            التصال ج 
 كانــت أول ســنة ٢٠٠٦ومــن أســباب ذلــك أن ســنة . كــان عليــه الوضــع يف أي ســنة ماضــية 

غـت  وبل. كاملة جيري فيها فحص طيب للمهاجرين اجلدد خشية أن يكونـوا مـصابني بـالفريوس              
 .٢٠٠٦ املائة من مجيع احلاالت اليت ُشخَِّصت يف عام  يف٢٨ نسبة املهاجرين الذين فُِحصوا

 ُوجدت مخس نساٍء مـصابات بـالفريوس أثنـاء الفحـوص الـيت ُتجـرى       ٢٠٠٦ويف عام    
للنــساء قبــل الــوالدة، وتبيَّنــت إصــابة واحــدة منــهن بــالفريوس أثنــاء الفحــص مبوجــب الربنــامج 

ري تنفيذ هذا يف كل أحناء البالد علـى         وجي. اجلديد لفحص مجيع النساء احلوامل فحصاً روتينياًّ      
حيـدث أبـداً يف   ، مل ٢٠٠٦ وهناية سـنة  ١٩٩٥ومما ُيذكر أنه فيما بني سنة     . مدى سنتني اثنتني  

ــدا أن ُشخِّــَصت أمٌّ ــود مــصاباً     نيوزيلن ــالفريوس قبــل والدهتــا وجــاء املول  واحــدة بأهنــا ُمــصابة ب
  .بالفريوس
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 معاجلة شاملةالتدابري القائمة ملعاجلة هذه املسألة 
تـستخدم نيوزيلنـدا، اسـتجابةً حلـاالت اإلصـابة بـالفريوس، هنجـاً لتعزيـز الـصحة يقـوم            

وُتــبني خطــة عمــل مكافحــة فــريوس نقــص املناعــة  . علــى أســاس ميثــاق أوتــاوا لتعزيــز الــصحة 
 جمموعــة شــاملة مــن التــدابري لــضمان كــون نيوزيلنــدا تــستجيب   ٢٠٠٣اإليــدز لعــام /البــشرية

وإن واحداً مـن التـدابري اجلاريـة مبوجـب خطـة عمـل            . اإليدز/ ملكافحة الفريوس  استجابة شاملة 
اإليـدز هـو دليـل الـصحة الوظيفيـة والـسالمة يف صـناعة              /مكافحة فريوس نقص املناعـة البـشرية      

وُوضـعت كـذلك بـرامج لإلفـريقيني        . ٢٠٠٤اجلنس اجلديدة يف نيوزيلندا، الذي ُنـشر يف عـام           
 . خطة العمل هذهوغريهم من املهاجرين مبوجب

ُتَموَّل املنظمات غري احلكومية أيضاً بغية تنفيذ برامج هتدف إىل تقليل عدد اإلصـابات               
فجمعيـة تنظـيم األسـرة النيوزيلنديـة، مـثالً، تتلقـى متـويالً          . اإليدز/بفريوس نقص املناعة البشرية   

والنـساء املعاشـرين   من احلكومة لتوجيه تثقيٍف يف مسألة فريوس نقص املناعـة البـشرية للرجـال              
 .للجنس اآلخر يف نيوزيلندا

 
 الزواج واحلياة األسرية  

، الذي يرمي   ٢٠٠٥لعام  ) اإلحاالت القانونية (أفاد التقرير بسن قانون العالقات       - ٢٨
إىل ضمان االعتراف بشىت أنواع العالقـات الـواردة يف خمتلـف القـوانني واألنظمـة بتعـديل           

ــشريع   ــام التـ ــن األحكـ ــبري مـ ــدد كـ ــمَّ عـ ــراف أعـ ــة اعتـ ــدين  ية إلتاحـ ــران املـ ــاالت االقتـ  حبـ
ويــذكر التقريــر أن بعــض األحكــام مل يــشملها هــذا القــانون، ولكنــها        ). ٣٨٠ الفقــرة(

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن احلالـة      . ٢٠٠٦سُتستكمل بصورة مـستقلة حبلـول هنايـة عـام          
 .فيما يتعلق هبذا اجلهد، وعن كيفية معاجلته لآلثار بالنسبة للمرأة

 
 معلومات عن حالة هذا اجلهد  

 عــدداً كــبرياً مــن األحكــام ٢٠٠٥لعــام ) اإلحــاالت القانونيــة(َعــدَّل قــانونُ العالقــات  
التشريعية إلزالة التمييز ضد الـزوجني املقتـرنني حبكـم الواقـع سـواء أكانـا مـن اجلنـسني أو مـن                       

اعتـراف قـانوين بـالزوجني      ما اجلنسي، ولتوفري    هِ، بسبب حالتهما الزواجية وتوجُّهِ    نفس اجلنس 
 .املقترنني حبكم الواقع أو املقترنني اقتراناً مدنياً

 اليت أُجريت هلا مراجعة مستقلة عقب سن القـانون،          ٣٢من بني القوانني أو اللوائح الــ      
وما زالت القوانني أو اللوائح الباقيـة قيـد         .  قانوناً أو الئحة، أو إلغاؤها أو نقضها       ١٤مت تعديل   
 . يف هذا الوقتاملراجعة
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ــانون املمتلكــات    - ٢٩ ــر ذكــر ق ــام ) العالقــات(ورد يف التقري ــنظم  ١٩٧٦لع ــذي ي ، ال
ويشري التقرير أيضا إىل قيـام وزارة   ).٣٨١الفقرة (توزيع املمتلكات عند فسخ العالقات 

 .العدل برصـد مـستمر ألحكـام القـضاء والكتابـات األكادمييـة املتعلقـة بـأثر هـذا القـانون          
 . معلومـات عـن نـوع املمتلكـات الـيت ختـضع للتوزيـع عنـد فـسخ العالقـات          يرجـى تقـدمي  

مثــل (ويرجــى بوجــه خــاص بيــان مــا إذا كــان القــانون يعتــرف باملمتلكــات غــري املنظــورة    
، كجـزء مـن   )األموال املتأتية من املعاشات التقاعدية، ومستحقات انتهاء اخلدمة، والتـأمني      

يرجـى أيـضاً بيـان مـا إذا كـان القـانون يـنص علـى         و .ممتلكات األسرة الـيت يـتعني توزيعهـا   
أو مـا إذا كـان ُيـسمح بـأي     /توزيع إمكانيات الكسب يف املستقبل ورأس املال البشري، و    

شكل من األشكال بأن يؤخذ يف االعتبار عند توزيع املمتلكات حتسُّن إمكانيات الكـسب              
متلكات أو بالـسماح مبـنح      مثالً عن طريق التوزيع غري املتساوي للم      (ورأس املال البشري    

ــزوج   ــضي لل ــغ تعوي ــة        ).مبل ــال البحــث اجلاري ــن أعم ــات ع ــدمي معلوم ــضا تق ويرجــى أي
ــالفروق اجلنـــسانية يف اآلثـــار االقتـــصادية املترتبـــة علـــى فـــسخ    واالســـتنتاجات املتعلقـــة بـ

 .العالقات، وعن كيفية تأثري تلك االستنتاجات على عمل وزارة العدل
 

 كات اجلاري توزيعها لدى فسخ العالقاتمعلومات عن نوع املمتل  
لعـام  ) العالقـات (امللكية القائمة علـى العالقـة كمـا هـي ُمعرَّفـة مبوجـب قـانون امللكيـة             
ــة تركــة أو مــصلحة يف أي عقــار أو     ١٩٧٦ ، تــشمل العقــارات، واملمتلكــات الشخــصية، وأي

 حـق آخـر أو   ملكية شخصية، أو أي َدين أو شيء يكـون موضـوع قـضية أمـام احملكمـة أو أي                  
وميكن أن يـشمل هـذا قيمـة أي بوليـصة تـأمني علـى احليـاة، وأي مـستحقات                   . مصلحة أخرى 

وُتقــَسم . زائــدة عــن الراتــب، أو أي بوليــصة تــأمني علــى املمتلكــات القائمــة علــى العالقــة        
املمتلكــات بــني الطــرفني إذا ُصــنِّفَت املمتلكــات بأهنــا ممتلكــات قائمــة علــى العالقــة، بــدالً مــن  

ويــشمل القــانون أحكامــاً . ا ملكيــةً مــستقلة، وُتقــسم بوجــه عــام بالتــساوي بــني الطــرفنيكوهنـ 
تــستخدمها احملــاكم يف إصــدار أوامــر بإصــالح الفــوارق االقتــصادية بــني الطــرفني لــدى توزيــع  

وميكــن للمحكمــة أن تـأمر بــدفع مبلــغٍ واحــد أو بنقــل  ).  ألــف١٥ و ١٥البنــدان (املمتلكـات  
لعالقة إذا اقتنعت احملكمـة أنـه بعـد إهنـاء العالقـة ُيـرجَّح أن يكـون مـستوى                    امللكية القائمة عل ا   

دخل الطرف ألف ومستويات معيشته أعلى بكثري مـن دخـل الطـرف بـاء ومـستويات معيـشته               
وجيـوز للمحكمـة    . بسبب آثار قسمة الوظائف داخل العالقة حينما كان الطرفان يعيشان معـاً           

بتعويض الطرف باء حينمـا تكـون الزيـادة يف قيمـة ممتلكـات            أيضاً أن ُتصدر أمراً للطرف ألف       
 .ألف املنفصلة َمعُزوَّةً إىل أعمالٍ قام هبا الطرف باء حينما كانا يعيشان معاًالطرف 
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معلومات عن البحوث اجلارية والنتائج املتعلقة باالختالفات القائمـة علـى نـوع اجلـنس يف                
  تأثري هذه النتائج على عمل وزارة العدلالعواقب االقتصادية لفسخ العالقات، وكيفية

أُخذت البحوث والنتائج املتعلقة باالختالفـات القائمـة علـى نـوع اجلـنس يف العواقـب                  
االقتــصادية لفــسخ العالقــات يف احلــسبان قبــل اإلصــالحات الــيت أدخلــها هــذا القــانون يف عــام  

. القتصادية بني الـشريكني   وأسفر ذلك عن إدراج أحكام يف القانون ملعاجلة الفوارق ا         . ٢٠٠٢
 .وما زال يلزم إجراء مزيد من البحوث

 
 الربوتوكول االختياري  

ُيرجى بيان األسلوب الـذي اتبعتـه احلكومـة يف التعريـف بـالربوتوكول االختيـاري             - ٣٠
 .٢٠٠٠لالتفاقية، الذي صدَّقت عليه نيوزيلندا يف عام 

اري لالتفاقيـة، نـشرت احلكومـة، مبـا         عندما صدَّقت نيوزيلندا على الربوتوكول االختي      
يف ذلــك رئــيس الــوزراء ووزراء شــؤون املــرأة والــشؤون اخلارجيــة والتجــارة يف ذلــك الوقــت، 

ومـن بـني الطـرق الـيت اسـُتخِدَمت يف نـشر الدعايـة هلـذا الربوتوكـول                   . دعايةً على نطاق واسع   
سخٍ مطبوعـة ويف كـثري مـن        إشارات يف وسائط اإلعالم واخلطابات الوزارية، اليت ُنـِشَرت يف نُـ           

وباإلضـافة إىل ذلـك   . احلاالت يف مواقع على شبكة اإلنترنت للوكاالت احلكومية ذات الـصلة          
وُتقـدَّم  . سلـسلة معاهـدات نيوزيلنـدا     تنشر نيوزيلندا كل املعاهدات الـيت هـي طـرٌف فيهـا يف              

 .سلسلة معاهدات نيوزيلندا بانتظام إىل جملس النواب كوثيقٍة برملانية
وقامــت املنظمــات غــري احلكوميــة أيــضاً بنــشر تــصديق نيوزيلنــدا بواســطة إشــارات يف   

 .رسائلها اإلخبارية واملواد املنشورة األخرى
معظم الدعاية اجلارية يتم بإدخال معلومات عـن الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة يف                

ع وُتوَضـع يف موقـع وزارة   وُتـوزَّع هـذه التقـارير علـى نطـاق واسـ      . تقارير نيوزيلندا إىل اللجنـة  
 .شؤون املرأة على شبكة اإلنترنت

 


