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 .٠٠/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  
النظـــر يف التقاريـــر املقدمـــة مــن الـــدول األطـــراف مبوجــب 

 )تابع ( من االتفاقية١٨املـادة 
ـــر األويل ا  ــلتقريــ ــوكجلـ ؛ (CEDAW/C/COK/1 زر كـ

CEDAW/C/COK/Q/1و  (Add.1 
 أعـضاء وفـد جـزر       اختـذ ،  ةعوة مـن الرئيـس    دناء على   ب - ١

 .اللجنةاجتماعات على طاولة أماكنهم كوك 
لتقريـر األويل   ادم  قـ ): جـزر كـوك    (رامسوسـني السيد   - ٢

 هجهـود يف قـال إن بلـده   ف، (CEDAW/C/COK/1)جلزر كـوك    
ة التحـديات  عاجلـ االتفاقيـة وم اآلثار املترتبـة علـى    لفهم  املبذولة  

مـن حكومـة    قيِّمـا    ادعمتلقى   كوك،   جزراملرأة يف   اليت تواجه   
احملـــيط اهلـــادئ، وصـــندوق األمـــم مجاعـــة نيوزيلنـــدا، وأمانـــة 

املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان،   
ــصادية     ــة االقتـ ــادئ، واللجنـ ــيط اهلـ ــزر احملـ ــدى جـ ــة منتـ وأمانـ

 .احمليط اهلادئمنطقة واالجتماعية آلسيا و
اب كــثرية إجيابيــة حــول إنــه توجــد أســب قــائال مــضىو - ٣

فمنـذ بدايـة احلكـم الـذايت عـام          . املـرأة يف جـزر كـوك      أوضاع  
 .لربملــانرئــيس امنــصب  وملــدة عقــدين، شــغلت املــرأة ١٩٦٥

امرأة منصب نائبة الرئيس، ولـدى البلـد وزيـرة      وحاليا، تشغل   
وحيمـل لقـب    . عـضوات يف الربملـان    ثـالث   و يف جملس الـوزراء   

، وهــذا عــدد الرجــالثــر مــن أكالنــساء مــن عــدد رئـيس أعلــى  
كما أن عدد النـساء   . اللقب هو األعلى مرتبة يف النظام الُعريف      

. ورئاســـة أعمـــاهلن اخلاصـــة هبـــن آخـــذ يف االزديـــاداملهـــن يف 
ــك،   ــافة إىل ذلـ ــساء  وباإلضـ ــت النـ ــسات لكرعملـ ــات ئيـ لبعثـ

ُتعـّد املـرأة    وأخـريا،   . وكرئيسات للوزراء زر كوك   اخلارجية جل 
سرة واحملور الرئيسي يف العالقـات اجملتمعيـة        العمود الفقري لألُ  

 .يف جزر كوكاألمهية ذات الوثيقة 
م التقليدية تشكِّل أدوار الرجال     يِّأضاف قائال إن الق   و - ٤

ويف وقـت   . والنساء يف حزر كوك منذ أقدم األيـام يف تارخيهـا          

 أنـشطة   حتديـد الحق، كان لعدد من العوامل األخرى تأثري يف         
ــسني،  ــدوم  وأدوار اجلن ــها ق ــسيحيةمــن بين ــالنظم  امل  واألخــذ ب

 يفوأصبحت جزر كوك طرفـا   . السياسية والقانونية يف الغرب   
، ١٩٨٥عـام  تـصديق نيوزيلنـدا عليهـا يف    االتفاقية مـن خـالل     

ونتيجــة . ٢٠٠٦عــام كحــق هلــا يف  االتفاقيــة انــضمت إىل و
أشـكال التمييـز ضـد      مت االعتراف بالقـضاء علـى مجيـع         لذلك،  
 اهلدف األمسى للجهود املبذولة لتحـسني أوضـاع          بوصفه املرأة

 .املرأة يف جزر كوك
ــيت تواجــه   أشــار إىل أن و - ٥ ــشاكل ال ــساء أحــد امل يف الن

افتقـارهن  اجلـزر، هـي     من خـارج    النساء  ال سيما   جزر كوك،   
ممـــا يفـــاقم مـــن حـــدة املـــشكلة عوامـــل  و. فـــرص التعلـــيمإىل 

ــرأة    ــات امل ــد الواضــح لواجب ــةكاحلمــل املبكــر والتحدي .  املرتلي
كعـضو يف   الكنيـسة   من املستحيل فعليـا دخـول املـرأة          هأن كما

وأكـــرب التحـــديات لتحقيـــق االمتثـــال لالتفاقيـــة  . اإلكلـــريوس
يتمثــل يف احلقيقــة القائلــة بــأن جــزر كــوك متنــاثرة يف مــساحة  
كبرية مما جيعل االتـصاالت عـسرية، فـضال عـن صـعوبة إقنـاع               

اإلجحاف بني الرجـل    الرجال بوجه خاص بأن للقبول بأوجه       
 .واملرأة تأثري سليب على التنمية الوطنية

طرفـا   ١٩٨٥يف عـام    قال إن جـزر كـوك أصـبحت         و - ٦
الــسنة ويف . للنــهوض بــاملرأةالتطلعيــة  نــريويب اتيف اســتراتيجي

 بــشأن احملــيط اهلــادئا إقليميــا جلــزر  مــؤمترافت، استــضهانفــس
تقـدما حمـدودا يف    يف العقـد التـايل، أحـزر البلـد           أنـه    غـري . املرأة

ركت جـزر   ا، شـ  ١٩٩٥ويف عام   . تعزيز املساواة بني اجلنسني   
 الرابع للمرأة وأصبحت طرفا يف إعـالن        عامليكوك يف املؤمتر ال   

ة لذلك، اعتمدت سياسة وطنيـة       ومتابع .جينغعمل بي ومنهاج  
وطنية لتنفيذ تلك الـسياسة،  خطة عمل  بشأن املرأة إىل جانب     

لتا الـوثيقتني إىل املـاوري لغـة جـزر          واختذت ترتيبات لترمجة ك   
 أضـــاف أن الركـــودو. كــوك ونـــشرمها يف مجيــع أحنـــاء البلــد   

 شتت االنتباه إىل حد ما عـن أمهيـة   ١٩٩٥عام يف  االقتصادي  
ــد       ــة يف البل ــسائية الدينامي ــة، لكــن املنظمــات الن ــذ االتفاقي تنفي
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ومت . عملت جبد للحفاظ على االلتزام الوطين بالنهوض بـاملرأة        
ز التعــاون بــني اجمللــس الــوطين للمــرأة واحلكومــة، وعمــال تعزيــ

معا، بوجـه خـاص، لتنظـيم مـؤمترات وطنيـة بـشأن املـرأة كـل                 
 .سنتني

ــن - ٧ ــواجــزر كــوك ســحب   أن وأُعل ــع  ت ت ــمجي  احتفظاهت
ــة، فيمــا يتعلــق بتجنيــد   ــة علــى االتفاقي القــوات  املــرأة يف الثالث
ــة  ــة والثقافيـ ــان امل (املـــسلحة، واملمارســـات التقليديـ ) و (٢ادتـ

 ٢، الفقـرة    ١١املـادة   (اُألمومة  بإجازة  البند املتعلق   و)) أ( ٥ و
وأضاف أن املرأة من جزر كوك تعمـل حاليـا يف بعثـة             )). ب(

ــليمان وللـــسالم يف  ــزر سـ ــتراليا يف جيـــوش جـ ــدا واسـ نيوزيلنـ
سحب بـــ احلكومـــة وقـــال إن اقتـــراح  . والواليـــات املتحـــدة 

 نـوي  كوتـو حظي بقبول الحتفظاهتا على املمارسات التقليدية،    
(Koutu Nui)و فريــق مــن الزعمــاء يقــدم املــشورة إىل     ، وهــ

ــي    ــادات واألراضــ ــة بالعــ ــسائل املتعلقــ ــشأن املــ ــة بــ . احلكومــ
ــا مــــؤخرا علــــى جمموعــــة مــــن  الــــوزراء وافــــق جملــــس  كمــ

ــشأن إجــازة       ــا ب ــضمن أحكام ــيت تت ــشريعية ال اإلصــالحات الت
 .اُألمومة

مــع الرجــل يف حــق واســتطرد قــائال إن مــساواة املــرأة  - ٨
متلُّــك األراضــي والعقــارات ُمعتــرف بــه منــذ زمــن طويــل مــن   
جانب حمكمة األراضي، الـيت اعترفـت أيـضا حاليـا حبـق املـرأة               

وتتمتــع املــرأة أيــضا حبــق التــصويت ودخــول . يف لقــب رئــيس
ــام         ــذايت ع ــى احلكــم ال ــذ حــصول جــزر كــوك عل ــان من الربمل

لغــة جــزر كــوك ومتــت ترمجــة االتفاقيــة إىل املــاوري  . ١٩٨٥
وُوزعــت أيــضا . ، وُنــشرت يف مجيــع أحنــاء البلــد ٢٠٠١عــام 

ــى       ــة وعل ــع وزارات ووكــاالت احلكوم ــى مجي ــها عل ــسخ من ن
ــسني     ــضايا اجلنـ ــة بقـ ــة املعنيـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــع املنظمـ . مجيـ

وشاركت نساء من مجيع أحناء البلد ومن مجيـع منـاحي احليـاة             
ية علـى نطـاق   يف إعداد التقرير األويل من خالل عملية تـشاور     

كمـا مت نـشر مـشروع التقريـر علـى نطـاق واسـع لكـي         . البلـد 
 .يعلّق عليه اجلمهور

وقـــال إن أحـــد األولويـــات الرئيـــسية للحكومـــة يف      - ٩
ــادل إىل اخلــدمات       ــق الوصــول الع ــو حتقي ــة ه ختــصيص امليزاني

ومت . علـى الـسواء   الصحية والتعليمية لكـل مـن املـرأة والرجـل           
 عامــا، إىل ١٥ميــع األطفــال حــىت ســن تــوفري التعلــيم العــام جل

جانـــب ارتفـــاع معـــدل اإلملـــام بـــالقراءة والكتابـــة واخنفـــاض   
ومت مــؤخرا تعــيني أول . معــدالت وفيــات األطفــال واألمهــات

قاضــية يف احملكمــة العليــا وهــي نيوزيلنديــة، وهنــاك عــدد مــن    
 .نساء جزر كوك يشغل منصب قاضية للصلح

 يت عــن املــرأة الــ  تاؤمتراملــ ثوأردف قــائال إن أحــد  - ١٠
 ركَّــز علــى حقــوق املــرأة كمــا وردت يف   ،عقــد كــل ســنتني ُت

االتفاقيــة وأســفر عــن اعتمــاد خطــة عمــل متتــد ســنتني لتعزيــز    
كما مت مؤخرا مبساعدة أطـراف خمتلفـة إجـراء          . تنفيذ االتفاقية 

ــة     ــع اللجن ــداد للحــوار م ــة لإلع ــة تدريبي وباإلضــافة إىل . عملي
صــالح القــوانني، أحــد مهامهــا ذلــك، ُشــكِّلت مــؤخرا جلنــة إل

ــة     ــة باالتفاقي ــيت هلــا عالق ــشريعات ال ــذ إصــالح الت ــسري تنفي . تي
وتتوقع جزر كوك أيضا أن تنضم إىل الربوتوكـول االختيـاري           

 .يف األسابيع القادمة
وقــال إنــه ســيتم تكثيــف اجلهــود يف املــستقبل للقــضاء  - ١١

 وستــشمل األولويــات. علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة
ــاة املنظــور      ــة، واإلســراع مبراع ــسانية وطني صــياغة سياســة جن
ــسية،    ــة الرئيــ ــاالت احلكوميــ ــوزارات والوكــ اجلنــــساين يف الــ

وسـيتم  . والتدريب يف جمال القـضايا اجلنـسانية وزيـادة التوعيـة          
 ،إدراج تعريف التمييز الوارد يف االتفاقية يف القـانون الـداخلي          

النـساء يف مواقـع   وسـيجري حتديـد تـدابري خاصـة لزيـادة عـدد       
ــرار  ــامج شــامل إلصــالح    . اختــاذ الق ــذ برن وأخــريا، ســيتم تنفي

. القوانني مبا يضمن اتساق مجيع القوانني الوطنية مـع االتفاقيـة          
ــرائم       ــة جب ــوانني املتعلق ــصدد للق ــذا ال ــة يف ه ــُتعطى األولوي وس

ومحاية العمالة، واملـساواة يف الـزواج واحليـاة العائليـة،       اجلنس،  
ــن   ــة م ــز، واحلماي ــات    التميي ــضعيفة كاملعوق ــات ال ــة الفئ ومحاي

. واملهاجرات والنساء الالئي يعشن يف املنـاطق الريفيـة والنائيـة          
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وأضاف أن وفده يرحب مبـا تقدمـه اللجنـة مـن دعـم وتوجيـه                
 .يف مساعيه املبذولة

 ٢ و ١املادتان 
رحبت بتعهد الدولة الطرف بالتصديق     : السيدة باتن  - ١٢

تيـاري وجهودهـا املبذولـة للقـضاء علـى        على الربوتوكول االخ  
ــز ــة     . التميي ــوىل لعملي ــذي ي ــة ال وســألت عــن مــستوى األولوي

ــة     ــذه العمليـ ــوخى هلـ ــزمين املتـ ــار الـ ــوانني واإلطـ ــالح القـ . إصـ
 مـن  -وأضافت أنه من األمور احليويـة إدمـاج تعريـف التمييـز       

 يف القــانون - مــن االتفاقيــة  ١األفــضل مــا يتفــق مــع املــادة     
وبعد أن أشـارت إىل أن      .  األخذ به يف احملاكم    الداخلي ليتسىن 

ــة يف       ــا لألطــراف املتهم ــط حالي ــة متاحــة فق ــساعدة القانوني امل
قضايا جنائية وأن تكلفة الوصول إىل القـضاء مرتفعـة، سـألت            
ــول هبــا لتحــسني فــرص وصــول املــرأة إىل        ــن اخلطــط املعم ع

وأخــريا، طلبــت مزيــدا مــن التفاصــيل عــن املخــصص . القــضاء
يف امليزانيـة يف الـسنة احلاليـة والـسنوات القادمـة لتعزيـز              املدرج  

 .املساواة بني اجلنسني
ــسيدة شــني  - ١٣ أشــارت إىل أهنــا تعلمــت الكــثري مــن   : ال

مشاركتها يف عمليـة تدريبيـة بـشأن احلـوار الـذي جتريـه جـزر                
وأضافت أهنا تتفـق يف الـرأي بوجـود حاجـة           . كوك مع اللجنة  

ة إنـشاء آليـة لـضمان وجـود         عاجلة إلصالح القوانني وضـرور    
ــة تراعــى فيهــا الفــوارق بــني اجلنــسني وال تقتــصر علــى      ميزاني

.  األجـــل الطويـــل أيـــضامتتـــد إىلالـــسنة احلاليـــة وحـــدها بـــل 
وطالبــت بــضرورة إعطــاء األولويــة جلمــع البيانــات املــصنفة       
حــسب نــوع اجلــنس يف مجيــع اجملــاالت، ليتــسىن تقــدمي أســاس 

 .نسنيسليم للسياسات املتعلقة باجل
ــايغا - ١٤ ــة الطـــرف  : الـــسيدة سـ رحبـــت بـــسحب الدولـ

 التـصديق علـى الربوتوكـول       اعتزامهـا حتفظاهتا على االتفاقيـة و    
ــاري ــدا مـــن املعلومـــات عـــن مـــضمون   . االختيـ وطلبـــت مزيـ

مشروع قانون العمل، ال سيما أحكامه بشأن إجـازة اُألمومـة           

والتحــرش اجلنــسي، خاصــة وأن التقريــر أشــار إىل الــصعوبات  
وملــا كــان الربملــان يف . ثــل هــذه األحكــامالقبــول مبيت تواجــه الـ 

دورة انعقاد متتد أليام قليلة كل عـام، فـال بـد أن تبـيِّن الدولـة                 
ــة ترتيــب أولويــات مــشاريع القــوانني    وأخــريا، . الطــرف كيفي

ــتني      ــان واهليئ ــة بــني الربمل طلبــت معلومــات إضــافية عــن العالق
ــروفتني   ــديتني املعـ ــشاريتني التقليـ ــا االستـ ــي   ومهـ ــس أريكـ جملـ

(Ariki) و كوتو نوي (Koutu Nui). 
تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فأثنـت           : الرئيسة - ١٥

ــر     ــة التــشاركية الــيت مت اســتخدامها يف إعــداد تقري علــى العملي
مل يكـــن أضـــافت أن الربملـــان فيمـــا يبـــدو  و. الدولـــة الطـــرف
 .ملانتقدمي التقارير القادمة إىل الربدعت إىل مشاركا فيها؛ و

بعــد أن رحبــت بــسحب التحفظــات علــى  -قالــت و - ١٦
 إنه من املهـم إدمـاج االتفاقيـة بالكامـل يف القـانون              - االتفاقية
وينبغي إعطاء األولوية لتعديل تلـك القـوانني الـيت مت           . الداخلي

. حتديـدها بالفعــل علــى أهنـا غــري متوافقــة مـع أحكــام االتفاقيــة   
ــون   ــد أن يكـ ــك، ال بـ ــافة إىل ذلـ ــز يف  وباإلضـ  تعريـــف التمييـ

وأخـريا، ســألت  . القـانون الـوطين متـسقا مـع أحكـام االتفاقيـة      
عمــا إذا كــان قــد مت جتــسيد مبــدأ املــساواة يف الدســتور أو يف   
القوانني الوطنيـة ومـا هـي التـدابري التـشريعية املتوخـاة لتحقيـق               

 ؟ من االتفاقية٢هذا املبدأ عمليا، مبا يتفق واملادة 
قــال إن املستــشار ): جــزر كــوك (رامسوســنيالــسيد  - ١٧

الذي اسـتبقته احلكومـة السـتعراض أوضـاع الـشرطة يف جـزر              
واسـتجابة  . كوك أوصى بتغيريات جوهرية يف قـوانني الـشرطة        

لذلك، أنشأ جملس الوزراء جلنة معنية بإصالح القـوانني للنظـر           
وحددت اللجنـة   . حتديدا يف مسائل من بينها سلطات الشرطة      

هيئـة ملراجعـة القـوانني، وجيـري حاليـا النظـر            احلاجة إىل إنشاء    
 .يف مشروع قانون بشأن إنشائها

ــق جملـــس     - ١٨ ــن طريـ ــر عـ ــر التقريـ ــائال إن متريـ وأردف قـ
الــوزراء كــان عــسريا جــدا يف بدايــة األمــر بــسبب املواقــف        
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املترسخة بني أعضاء اجمللـس األكـرب سـنا واحملـافظني والـذكور              
شـار إىل أنـه يعمـل       وأ. ومـع ذلـك، جـرى إحـراز تقـدم         . منهم

عن كثب مع مكتب قوانني التاج لتحديد اجملاالت اليت حيتـاج           
فيها التـشريع إىل إصـالح ليتـسىن األخـذ بعـني االعتبـار قـضايا              

مــن أن أحــد توصــيات هيئــة وأضــاف أنــه تأكــد تقريبــا . املــرأة
مراجعــة القــوانني ســيدعو إىل إدمــاج االتفاقيــة يف التــشريعات   

 .الداخلية
ــال إ - ١٩ ــادة تلـــــك   وقـــ ن الفريـــــق العامـــــل املنـــــشأ لقيـــ

اإلصــالحات اقتــرح ضــرورة أن يــسترشد موظفــو احلكومــة      
وتضمنت مبادرات متوسـطة األجـل جمموعـة        . بتلك األهداف 

ــتور  ــوانني لتحـــسني الدسـ ــزم، يف . إصـــالحات للقـ ــن املعتـ ومـ
األجــل املتوســط إىل األجــل الطويــل، العمــل بــشأن مزيــد مــن  

ومـع ذلـك أقـر بأنـه مـن          . وهريـة جماالت اإلصالح القانوين اجل   
 .احملتمل أن تواجه تلك العملية عددا من التحديات

ومضى قائال إنـه حـدث عـدد مـن التغـيريات اهليكليـة               - ٢٠
ــويل حكومــات      . يف جــزر كــوك  ــن ت ــثرية م ــنوات ك ــد س فبع

ــة يف      ــد باألغلبيـ ــزب واحـ ــاز حـ ــد، فـ ــم يف البلـ ــة احلكـ ائتالفيـ
يــد أن توجــد وهــو أمــر جد. االنتخابــات الــيت جــرت مــؤخرا 

أخــريا حكومــة مــن حــزب واحــد تــستطيع يف واقــع األمــر أن   
 .تقرر سياسات تظل قائمة طوال فترة بقائها يف احلكم

ــ - ٢١ لحــصول لميــع النــساء فــرص  جل ه ُيتــاحوأشــار إىل أن
وتلعـب ارتباطـات    . على املساعدة القانونيـة والتمثيـل القـانوين       
عليــه كمحــام،  هوإنــ. القرابــة دورا هامــا يف هــذا الــصدد أيــضا

وبالتايل، ليس مـن  . التزام اجتماعي بتمثيل أُسرته املوسعة جمانا    
وأضــاف أن الــسبب . العــسري علــى املــرأة احلــصول علــى حمــام 

ــسي  ــو      يف الرئيـ ــة هـ ــوك إىل احملكمـ ــزر كـ ــرأة يف جـ ــوء املـ جلـ
عــن مــساواهتا يف حقــوق املــرياث يف الرتاعــات املتعلقــة  الـدفاع 

وعلـى سـبيل    . شـواغل أخـرى   بيـد أن هنـاك      . مبلكية األراضـي  
املثــــال، أُنــــشئت دائــــرة املــــشورة النــــسائية يف جــــزر كــــوك  

(Punanga Tauturu Inc.)  لتقــدمي املــشورة إىل النــساء ضــحايا 
 .العنف املرتيل وإساءة املعاملة

وحتوَّل إىل تناول املسائل املتعلقة بامليزانيـة، فأشـار إىل           - ٢٢
ــزر الرئيـــ     ــني اجلـ ــصاحل بـ ــضارب يف املـ ــود تـ ــزر وجـ سية واجلـ

وأضـاف أن امليزانيـة الـسنوية، الـيت تبلـغ           . اخلارجية األقـل منـوا    
، تغطـــي مجيـــع األنـــشطة ٢٠٠٧ مليـــون دوالر يف عـــام ١٠٠
وعقــب األزمــة االقتــصادية يف . يف ذلــك اإلدارة احلكوميــة مبــا

منتصف التسعينات، مت تقلـيص امليزانيـة وأُعيـد هيكلـة الـدوائر       
صــبحت الــدوائر احلكوميــة   وأ. املتــضخمة احلجــم احلكوميــة 

ــا  ــوارد   حاليـــ ــع املـــ ــثري لـــــضمان توزيـــ ــا بكـــ ــغر حجمـــ أصـــ
 .عادلة بصورة
وقال إن شعبة شـؤون اجلنـسني والتنميـة حتـصل علـى              - ٢٣

وعندما يقتـضي األمـر     . ميزانية رمزية لتغطية تكاليف موظفيها    
ــها حلــاالت       ــستخدم ميزانيت ــشطة حمــددة، ميكــن أن ت ــل أن متوي

 ال يزيــد علــى موظــف واحــد أو ولــدى الــشعبة مــا. الطــوارئ
ــنني  ــوظفني اث ــن وزارات    . م ــوظفني م ــداب م ولكــن مبكــن انت

ومــن املهــم أال يغيــب عــن األذهــان أن  . أخــرى إذا لــزم األمــر
 .جزر كوك بلد صغري جدا

. وقال إن مجع البيانات يف جـزر كـوك عمليـة معقـدة             - ٢٤
وبالنظر إىل التقليد الشفهي، هنـاك عـدد قليـل مـن الـسجالت              

، بـــدأت وعلـــى الـــرغم مـــن إمكـــان حتقيـــق الكـــثري . توبـــةاملك
احلكومــة معاجلــة تلــك املــسألة، مبــا يف ذلــك مجــع بيانــات عــن 
الــــسياحة، واالحتفــــاظ مبستــــشار الســــتخراج بيانــــات عــــن 

وأضـاف أنـه علـى ثقـة بـأن          . مـسائل أخـرى   يف مجلة   اُألمومة،  
 .احلالة سوف تتحسن مبرور الوقت

ــا  - ٢٥ ــائال إن مـــشروع قـ ــتطرد قـ ــه واسـ نون العمـــل يواجـ
ومـع ذلـك، هنـاك      . معارضة كبرية من جانب القطاع اخلـاص      

 تــوافرحاجــة واضــحة إىل مثــل هــذا القــانون، بــسبب عــدم       
ومتـــت اســـتمالة احلكومـــة . يف هـــذا القطـــاعالكافيـــة احلمايـــة 
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بـــصورة مكثفـــة بـــشأن هـــذا املوضـــوع، وهـــي ملتزمـــة بـــسن 
 .ملقبلمشروع القانون، يف مجيع االحتماالت يف اجتماعها ا

جـــاء  (Ariki)إنـــشاء جملـــس األريكـــي أن وأشـــار إىل  - ٢٦
ــديني    ــاء التقلي ــة الرؤس ــسليما بأمهي ــيمي  . ت ــس مراس ودور اجملل

أساسا؛ واحلكومة هي اليت تقرر املوافقة أو عـدم املوافقـة علـى      
ــس يف مــسألة معينــة   ويف حالــة فــشل مــسؤول مــا    . رأي اجملل

ــا     يف ــد ال ُيعــ ــي، قــ ــرئيس احمللــ ــع الــ ــشاور مــ ــهالتــ . د انتخابــ
األنــشط  فهــم (Koutu Nui)جملــس الكوتــو نــوي  أعــضاء أمــا
 .تشددا كثرواأل
وقال إنه كان من العـسري يف املاضـي حتديـد أولويـات              - ٢٧

ملشاريع القوانني، حيث كانـت األولويـة الرئيـسية ألي حـزب            
، بعـد    فقـد تغيَّـر ذلـك      أمـا حاليـا   . سياسي هي البقاء يف احلكم    
 . أغلبيةأن تولت السلطة حكومة

ومضى قائال إن الدستور ال يفرق بني الرجل واملـرأة،           - ٢٨
لكنـــه يقـــرر ببـــساطة أن مجيـــع أهـــايل جـــزر كـــوك خيـــضعون 

 مــن الدســتوروكــان جيــري التــذرع ب .  البلــدألحكــام دســتور
تـضمَّن  هـو ي  وقت آلخـر يف الربملـان وأثنـاء تغـيري احلكومـات و            

ى إدمـاج   وأكـد أنـه مـن املتـوخ       . تشكيلة واسـعة مـن األحكـام      
االتفاقيــة يف القــانون الــداخلي، لكــن األمــر يقتــضي موافقــة       

ــان أوال ــانون   . الربملـ ــى القـ ــي، حيظـ ــراء الطبيعـ ومبوجـــب اإلجـ
ــن        ــراره م ــراءة األخــرية إق ــتم يف الق ــراءات ي ــثالث ق ــد ب اجلدي

 .جانب احلاكم العام
وأخــريا، قــال إن مــشروع القــانون حيتــاج إىل موافقــة   - ٢٩

، وهـو اهليئـة العليـا يف جـزر كـوك، والـذي              األغلبية يف الربملان  
ــا يف   ــشاور  جيتمــع غالب ــسة ســرية للت ــو  . جل ودور املعارضــة ه

 .حتفيز النقاش وتوفري نظام للضوابط والتوازنات
تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٣٠

إنــه مــن املهــم إشــراك الربملــان يف العمليــة، حيــث أن االتفاقيــة   
 .ملزمة

 ٣املادة 
 قالــت إهنــا شــغوفة لكــي  :ا ســيلفادالــسيدة تافــاريز  - ٣١

ــة شــؤون         ــصبح جلن ــرأة لت ــعبة امل ــسمية ش ــد ت ــاذا أُعي ــرف مل تع
 وملاذا انتقل برنامج العمل من التركيـز علـى          ،اجلنسني والتنمية 

األنشطة اليت تـستهدف املـرأة وحـدها إىل ضـم اجملتمـع بأسـره               
 مــن ١١-٢الفقــرة (بــصرف النظــر عــن نــوع اجلــنس والعمــر  

 وهل حققت تلك التغيريات أية قيمة مضافة؟). التقرير
ــة إهنــا  و - ٣٢ ــامج احلكومــة  تحــني أضــافت قائل رحــب بربن

ــة       ــة للتنميـ ــة الوطنيـ ــة واخلطـ ــسني والتنميـ ــضايا اجلنـ ــين بقـ املعـ
فإهنـا تـود   املستدامة، اليت تضمَّنت أهدافا حمـددة لـصاحل املـرأة،           

ر اجلنـساين واجلهـة     معرفة كيفية ضمان التنسيق ومراعاة املنظو     
 .اليت تراقب التنفيذ

التقريـر  الـسبب يف أن     وأخريا، قالت إهنا مهتمة ملعرفة       - ٣٣
بينمـا  كثريا على النـساء والفتيـات والـشابات املعوقـات،     يركِّز  

 .توجد فئات أخرى حباجة إىل االهتمام أيضا
قالــت إن املــوارد املخصــصة للهيئــة : الــسيدة نيوبــوير - ٣٤

م شـــعبة شـــؤون اجلنـــسني والتنميـــة يبـــدو أهنـــا  املعروفـــة باســـ
ولذلك فإهنـا تـسأل عـن التـزام         . تناقصت يف السنوات األخرية   

ــام        ــا للقي ــاج إليه ــيت حتت ــوارد ال ــشعبة امل ــوفر لل ــأن ت ــة ب احلكوم
ة بــني عالقــكمــا أهنــا ترغــب يف معرفــة املزيــد عــن ال  . مبهامهــا

 .الشعبة واجمللس الوطين للمرأة يف جزر كوك
طلبت إىل الدولة الطـرف أن توضـح        : ديريامالسيدة   - ٣٥

الــصلة بــني عمليــة مراعاهتــا املنظــور اجلنــساين واجمللــس الــوطين 
وأبـــدت أيـــضا رغبتـــها يف أن تعـــرف مـــا إذا كانـــت . للمـــرأة

ــا     ــشأن التزامه ــدريب ب ــى أي ت ــة حتــصل عل اإلدارات احلكومي
بإدماج حقوق املرأة يف مهامها أو أيـة قـرارات بـشأن اإلبـالغ            

 .متثال هلذا االلتزامعن اال
وقالــت إن اخلطــة الوطنيــة للتنميــة املــستدامة تــضمَّنت  - ٣٦

تعزيـز القطـاع    أيـضا    تسـتهدف اأهدافا للنهوض باملرأة، لكنـها      
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وبعـد أن أشـارت إىل      . اخلاص بوصفه احملرك للنمو االقتصادي    
أن اخلصخــصة يف بلــدان أخــرى مل تــساعد دائمــا علــى تعزيــز  

رغبتـها يف أن تعـرف كيـف توفـق          حقوق املـرأة، أعربـت عـن        
 .الدولة الطرف بني هذين البندين ومها فيما يبدو متضاربني

 ٤املادة 
 قالـت إن تعليقـات الدولـة       :ا سـيلفا  دالسيدة تافاريز    - ٣٧

)  من التقريـر   ٢-٤الفقرة  (الطرف على التدابري اخلاصة املؤقتة      
.  مــن االتفاقيــة٤تــوحي بوجــود نقــص يف فهــم أحكــام املــادة  

س الغرض من هذه التدابري اخلاصة إغفـال اسـتحقاق مـا أو        فلي
ــويض عــن       ــاألحرى التع ــل ب ــساعدة خاصــة، ب ــرأة م إعطــاء امل

ــالتغيري     ــل ب ــرأة والتعجي ــز ضــد امل ــذا املعــىن  . ســنوات التميي وهب
تكــون تلــك التــدابري اخلاصــة آليــات صــاحلة لتحقيــق املــساواة   

  شـــرحا٢٥وتقـــدم التوصـــية العامـــة رقـــم  . وحتقيـــق التـــوازن
 .تفصيليا للتدابري اخلاصة املؤقتة والطرائق العملية لتنفيذها

قال إن وفـده حباجـة      ): جزر كوك  (رامسوسنيالسيد   - ٣٨
 .إىل مزيد من الوقت إلعداد ردود على بعض األسئلة

وطالــب بــالنظر إىل الــنقص الواضــح يف ميزانيــة شــعبة   - ٣٩
وأضــاف أن لــدى وزارة . شــؤون اجلنــسني والتنميــة يف ســياقه

الشؤون الداخلية واخلدمات االجتماعية ثالثـة مـوظفني تقريبـا          
 ماليــني دوالر، ٦يتعــاملون مــع مــدفوعات للرعايــة تــصل إىل  

يف حني أن لدى شعبة شؤون اجلنسني والتنمية موظف واحـد           
أو مــوظفني اثــنني يغطيــان مــساحة واســعة وال يــزاالن بــصدد   

ويقـوم املوظفـون جبمـع      . حتديد االحتياجات اليت يتعني تلبيتـها     
املعلومات وإعداد التوصيات ليتسىن للـوزير اختـاذ قـرار بـشأهنا         
ويف أغلــب األحيــان يــصدر جملــس الــوزراء القــرار يف إطـــار       

ــة    ــصورة مجاعي ــرارات ب ــة اختــاذ ق ــاك أ. عملي ــسألة  وهن ــضا م ي
ــة املـــستدامة   ــة للتنميـ ــة الوطنيـ ــلتها باخلطـ ــة وصـ ــوارد املاليـ . املـ

وتفرض بعض الوكاالت املاحنـة شـروطا معينـة علـى املعونـات             
 .اليت تقدمها إىل جزر كوك

ومــضى قــائال إن احلكومــة تعمــل غالبــا مــع منظمــات  - ٤٠
اجملتمــع احمللــي وتعطــي شــعبة شــؤون اجلنــسني والتنميــة التابعــة  

لـــشؤون الداخليـــة واخلـــدمات االجتماعيـــة األولويـــة لـــوزارة ا
ــو أن     ــرة كــوك، ول للعمــل مــع اجمللــس الــوطين للمــرأة يف جزي
ذلك يتم يف إطار عالقة خمصصة لكي يتزامن مـع اجلهـود الـيت              

ــة   ــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــذهلا احلكومـ ــام . تبـ وأُويل اهتمـ
 .إلقامة عالقة يغلب عليها الطابع الرمسي

 إنـــه أحـــاط علمـــا بتعليقـــات الـــسيدة وأضــاف قـــائال  - ٤١
تافاريز دا سـيلفا حـول التـدابري اخلاصـة املؤقتـة ملعاجلـة التمييـز                

وكما ورد يف التقرير، فإن املـرأة يف جـزر          . التارخيي ضد املرأة  
كوك تفّضل النظر إليها على أهنا تعتمد على نفـسها بـدال مـن              

صد وأشــار إىل أن وفــده يفهــم القــ. تلقِّيهــا مــساعدات خاصــة
 وهناك بعض األمثلـة لـربامج إجيابيـة لتعزيـز رعايـة             ٤من املادة   

املرأة وتعليمهـا، ال سـيما املـرأة يف اجلـزر اخلارجيـة الـيت لـديها         
وجيـري النظـر    . فرص أقل يف جمال التعليم وغـريه مـن اجملـاالت          

 .يف اختاذ تدابري خاصة يف هذه احلاالت
ار لقيـاس   وقال إنـه ينظـر إىل الـسياسات بوصـفها معيـ            - ٤٢

وال تقـدم مـساعدة خاصـة للمـرأة الـيت تـدخل             . مشاركة املرأة 
 دجتـ أن  ووعليها أن تـسعى حلـشد التأييـد هلـا           . معترك السياسة 

. موارد خاصة للتمويل وتقدم نفسها كمـا يفعـل الرجـل متامـا            
غــري أنــه صــحيح أن األحــزاب الــسياسية ال تــزال حتــت هيمنــة 

 ،ومــع ذلــك. رالرجــال الــذين يفــضلون مرشــحني مــن الــذكو 
ثــالث نــساء يف الربملــان وكانــت هنــاك أُخريــات  حاليــا هنــاك 

 .املاضي يف
ــادرة ناجحــة    - ٤٣ وأشــار إىل أن وزارة التعلــيم أطلقــت مب

جدا تدفع مبوجبـها لطالبـات يف املـدارس الثانويـة أجـرا مقابـل               
 ،وكجزء من تلك املبـادرة . حضور أسبوع عمل يف راروتونغا 

لـــسنوي املعـــين بـــالعلم والتكنولوجيـــا أتـــاح املـــؤمتر النـــسائي ا
الفرصــة للطالبــات لاللتقــاء مــع نــساء يعملــن يف مهــن يــسيطر  
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عليها الـذكور تقليـديا، مـن بينـها العمـل كمراقبـات يف النقـل                
اجلــوي، وراصــدات لألحــوال اجلويــة، وشــرطيات، وطبيبــات  
عموميــات، وطبيبــات أســنان، ومتخصــصات يف علــم األحيــاء 

كمـا أعـرب عـدد مـن الفتيـان          . جمال البيئـة  املائية، وعاملات يف    
عن الرغبة يف العمل يف مهن ختص اإلناث تقليـديا كـالتمريض    

 .وتصفيف الشعر
ــتطرد قــائال إن شــعبة شــؤون اجلنــسني والتنميــة       - ٤٤ واس

تقــوم بتجميــع قائمــة تــضم نــساء مــن أجــل الترشــيح لعــضوية   
جمــالس اإلدارات واللجــان احلكوميــة، وهــو جمــال حققــت فيــه 

 .رأة مستوى كبريا للمشاركةامل
سـؤال حـول فئـات أخـرى مـن          كـان هنـاك     وقال إنـه     - ٤٥

والتقريـر  . النساء خبالف النساء والفتيات والـشابات املعوقـات       
أشار أيضا إىل نساء من اجلزر اخلارجية وعـامالت مـن النـساء          

وهناك سياسات موضع التنفيـذ حلمايـة العـامالت         . املهاجرات
املعاملـة واالسـتغالل فيمـا يقمـن بـه مـن            املهاجرات من إسـاءة     

أعمـــال وهـــي جمـــاالت مل يـــتم جتاهلـــها، لكنـــها مل تـــدرج يف 
 .التقرير نص

 ٥املادة 
سألت عما إذا كان اإلبالغ بـشأن       : السيدة غسبارد  - ٤٦

االتفاقيــــة قــــد أســــهم يف النــــهوض حبالــــة املــــرأة أو التوعيــــة 
 .ضدها بالتمييز
كـثريا يف  ة، قالت إنه يتم  وفيما يتعلق بالقوالب النمطي    - ٤٧

اسـتغالل فكـرة احتـرام الثقافـة والتقاليـد لتربيـر           أغلب األحيان   
لكن مـن املمكـن أيـضا أن        . التمييز، ال سيما التمييز ضد املرأة     

الـذي  تتطور الثقافة والتقاليد، والتقرير نفسه قدم مثاال للتغـيري          
 .وصول البعثات التبشرييةعقب مركز املرأة طرأ على 

وطلبت مزيدا من املعلومات عن العمل الذي تضطلع         - ٤٨
وأضـافت أن القوالـب     . به احلكومة للتصدي للقوالب النمطيـة     

النمطية السلبية هلا عواقبها على املـرأة، حيـث ال يقتـصر ذلـك              

علــى أهنــا يف مركــز األقليــة فيمــا يتــصل بــشغل وظــائف صــنع   
وسـألت عـن    . القرار، بل يشمل أيضا ما تتعرض له من عنـف         

ــرأة      ا ــدمي امل ــضمان تق ــة ل ــيت تتخــذها احلكوم ــدابري احملــددة ال لت
 .تسم باملساواةعلى حنو يوالرجل 

رحبت مببادرة احلكومة إلعادة كتابـة      : السيدة بيغوم  - ٤٩
ــم االجتمــاع بأســلوب       ــوم وعل ــاديت العل ــامج الدراســي مل الربن
حمايــد جنــسانيا، لكنــها الحظــت أن املواقــف النمطيــة ال تــزال 

وال تزال املرأة تقوم بـأدوار منطيـة     . لنظام التعليمي مستمرة يف ا  
ــضايقة     ــول املـ ــا لقبـ ــها اجتماعيـ ــتم تأهيلـ ــل ويـ ــان العمـ يف مكـ
ــا اللجــوء إىل        ــز هل ــد جيي ــشأهنا أي بن ــيت ال يوجــد ب ــسية ال اجلن

وال يوجــد أيــضا أي قــانون منــاهض للعنــف املــرتيل،  . القــضاء
 اإلبـالغ   على الرغم من أنـه أكثـر اجلـرائم ضـد املـرأة الـيت يـتم                

 . يف معظم األحيان يف جزر كوكاعنه
وأشـــارت إىل أن نقـــص املـــساعدة القانونيـــة يـــشكل   - ٥٠

ــضحايا    ــة للــ ــوفري احلمايــ ــبريا يف تــ ــا كــ ــافت أن و. عائقــ أضــ
االغتــصاب يف إطــار الــزواج غــري معتــرف بــه بوصــفه جرميــة،   
ــرأة ســبب رئيــسي يف      ــد شــيوع العنــف اجلنــسي ضــد امل وتزاي

ت عمـا إذا كانـت احلكومـة ختطـط          وسـأل . االضطراب العقلي 
لسن قـانون بـشأن التحـرش اجلنـسي والعنـف اجلنـسي ليتـسىن               
ــا       ــة منطي ــن أوجــه التعــصب واالجتاهــات املقولب ــرأة م ــة امل محاي

ــف ــات تفــصيلية عــن وجــود أيــة آليــة       . والعن وطلبــت معلوم
وأضافت أنه سـيكون   . حلماية الضحايا وتقدمي خدمات الدعم    

يد عن دور أمني املظـامل يف احلـد مـن           من املفيد أيضا معرفة املز    
وسـألت  . العنف وعدد الشكاوى اليت مت تسجيلها العام احلايل       

ما إذا كانت هناك أية برامج تدريبية للقضاة ورجـال الـشرطة            
ومـــوظفي إنفـــاذ القـــوانني بـــشأن قـــضايا اجلنـــسني لتوعيتـــهم   

 .باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان والقوالب النمطية
قالــت إن القوالــب النمطيــة ال تــزال  : يدة ســيمزالــس - ٥١

ويـتم محايـة بعـض      .  أكثر التشريعات تقـدما    ظلقائمة حىت يف    



CEDAW/C/SR.807  
 

07-45174 9 
 

الثقافة والتقاليد، ومثـال ذلـك مـا يتعلـق          حتت ُمسمَّى   القوالب  
 ،ويف بوكابوكـا  . حبصول املرأة على نـوع معـني مـن األراضـي          

دي تعاين املرأة من مشاكل صحية رئيسية بسبب عملها التقليـ         
ــال     ــن الرجـ ــا مـ ــن يطلـــنب حاليـ ــاس، وهـ ــستنقعات القلقـ يف مـ

ــذا العمـــل  ــم املـــشاكل  . مـــساعدهتن يف هـ ــافت أن تقاسـ وأضـ
وعلى احلكومـة   . الصحية مع الرجال قد ال يكون حال مالئما       

أن تراعـــي التزامهـــا بتثقيـــف اجلمهـــور حـــول املـــسائل البيئيـــة 
 .وكذلك القضايا املتعلقة بالفوارق بني اجلنسني

مـــا يتعلـــق بالتـــدابري اخلاصـــة املؤقتـــة والقوالـــب      وفي - ٥٢
ــة، أبــدت دهــشتها ألن مجيــع القــضاة يف جــزر كــوك،     النمطي

. يف ذلك أول قاضية من اإلناث، يتم تعيينهم من نيوزيلنـدا           مبا
وتساءلت عما إذا كان ذلك شرط يف تشريعات جـزر كـوك،       

وأضـافت أنـه مـن املؤكـد العثـور          . اليت تتبع منوذج وستنمنستر   
جـزر كـوك ممـن      أهـايل    قاض من بني كثري من الناس مـن          على

 .يعيشون يف نيوزيلندا ويستفيدون من نظامها التعليمي الرائع
وأشــارت إىل أن الــسياحة آخــذة يف التوســع يف جــزر   - ٥٣

كـــوك وســـألت عمـــا جيـــري اختـــاذه مـــن إجـــراءات ملكافحـــة 
القوالــب النمطيــة اجلنــسية فيمــا يتعلــق بنــساء اجلــزر يف احملــيط  

احلالــة الوحيــدة أشــارت إىل أن و. هلــادئ ويف جــزر الكــارييبا
قمـة  رمبـا متثـل     ملقاضاة أحد الـسائحني املـشار إليهـا يف التقريـر            

 .جبل الثلج
تكلمـت بـصفتها عـضوا يف اللجنـة، فقالـت       : الرئيسة - ٥٤

إن على الدولة الطرف التـزام مبنـع العنـف ومقاضـاة مرتكبيـه،              
يتبع القانون اجلديد التوصـية     أن  طالبت ب و. وتقدمي التعويضات 

 للجنة بشأن العنف ضد املرأة ورمبـا االسـتفادة          ١٩العامة رقم   
مــن التوصــيات احملــددة الــواردة يف تقريــر األمــني العــام األخــري  

 .(A/61/122/Add.1)عن العنف ضد املرأة 
 مزيـــدا مـــن املعلومـــات عـــن توصـــية جملـــس  وطلبـــت - ٥٥

رورة توســيع نطــاق االستــشارات النــسائية يف جــزر كــوك بــض

ــزواج    ــار الـ ــصاب يف إطـ ــشمل االغتـ ــصاب ليـ . تعريـــف االغتـ
وأعربــت عــن اهتمامهــا مبعرفــة نــوع قــرارات احلمايــة املتاحــة   

وهـل مـن اليـسري أن       . وكيفية استخدامها يف كثري من األحيان     
حتصل املرأة عليها؟ وأضافت أهنـا مهتمـة أيـضا مبعرفـة التـدابري              

وتـساءلت عمـا إذا     . ة مـن العنـف    اإلضافية املمكنة حلماية املـرأ    
كان يتم مجع بيانات إحصائية حيث أهنا بالغة األمهيـة يف نقـل             
صورة واضحة عـن حـدوث العنـف والتـدابري الوقائيـة الالزمـة              

قليـل جـدا مـن البلـدان        عـدد   وأشـارت إىل أن     . يف هذا الـشأن   
الذي جيمع بيانات حمددة من بينها مـا يتعلـق بعـدد النـساء              هو  

 .لن سنويا على يد أزواجهن احلاليني أو السابقنيالالئي ُيقت
يف إشــــارة إىل ): جــــزر كــــوك (رامسوســــنيالــــسيد  - ٥٦
الثقافـة والتقاليـد لتربيـر التمييـز،        التـذرُّع ب  عن احتمـال    ورد   ما

قال إن األسئلة اليت يطرحها أعضاء اللجنـة تفـصح فيمـا يبـدو              
 جمــاالت تــثري حــساسية شــديدة لــدى ســكان  إزاءعــن موقــف 

ــة بوصــفها    .  كــوكجــزر ولقــد ظلــت النظــرة دائمــا إىل الثقاف
ــة ــة ألهــايل جــزر كــوك   ، أمــامــربرا للهوي فإهنــا  التنــشئة الثقافي

وعلـــى ســـبيل املثـــال، فـــإن ارتبـــاطهم . مغروســـة يف أعمـــاقهم
بــاألرض شــيء روحــي عميــق كمــا هــو احلــال يف مجيــع أحنــاء  

ومـن مث فـإن تـشكيل أهـايل جـزر كـوك ميثـل ظـاهرة                 . بوليرتيا
دة مع اجلانب املدرك يف عقوهلم الـذي ميلـي علـيهم أشـياء            معق

وضرب أمثلة للمفهـوم    . معينة ينفرد هبا املواطن يف جزر كوك      
التقليدي للمرأة القويـة صـانعة القـرار مـستمدة مـن كـل أحنـاء                

وأشـار إىل أن هـذا    . وتـوكيالو بوليرتيا، مبا فيها ساموا وتونغـا       
. ة بني أهايل جزر كوك    سدجاملفهوم متأصل أيضا يف القيم املت     

فعلـى سـبيل املثـال، عنـدما        . غري أن الثقافة شـيء ميكـن تغـيريه        
وصلت البعثات التبـشريية املـسيحية إىل جـزر كـوك، أحـدثت             

وأحـد هـذه التغـيريات أن احلـضور         . بعض التغيريات يف الثقافة   
إىل الكنيسة أصبح جزءا ال يتجزأ من حياة أهايل جزر كـوك،            

بـصفة رئيـسية    فحـسب، بـل رمبـا أيـضا         ليس من أجـل العبـادة       
 .من أجل العالقات االجتماعية والترابط االجتماعي
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احلكومـة أخطـار القوالـب      تـدرك   مع ذلـك،    قال إنه   و - ٥٧
واملـسألة هـي كيـف ميكـن حتديـد تلـك القـيم           . النمطية السلبية 

وسـتكون حماولـة    . اليت تكرس القوالب النمطية املعاديـة للمـرأة       
وقــد ســربت احلكومــة غــور    . ضــخمةالتغلــب عليهــا مهمــة   

العديــد مــن الــسبل للقيــام بــذلك، ال ســيما أساســا مــن خــالل 
 .تغيري التشريعات والطعون أمام احملاكم

وردا علــى ســؤال حــول القوالــب النمطيــة الــسلبية يف   - ٥٨
جماالت كالتعليم، أشار إىل أن املنهج التعليمـي يف اجلـزر يتفـق      

ــدا   ــيم يف نيوزيلن ــأيت مــن   و. مــع نظــام التعل الكتــب املدرســية ت
وكجــزء . نيوزيلنــدا، ومــن مث ال حتتــوي علــى تــصورات منطيــة

من التدريب، يكمل املدرسون املوفدون إىل جزر كوك حلقـة          
دراســية عــن التنميــة البــشرية، أحــد مناذجهــا التثقيــف يف جمــال 

احلواجز الـيت تعـوق التعلـيم       التدريبية  وتفحص الدورة   . اجلنس
ــة  ــل االجتماعيـ ــة،    واهلياكـ ــات التمييزيـ ــرس املمارسـ ــيت تكـ  الـ

ــا    ــن أثرهـ ــف مـ ــبل التخفيـ ــذلك سـ ــب   . وكـ ــك، جيـ ــع ذلـ ومـ
ــى     ــضاء علـ ــدريب للقـ ــن التـ ــد مـ ــة إىل مزيـ ــراف باحلاجـ االعتـ

 .القوالب النمطية
وقال إن جزر كوك ليـست تعـبريا ثقافيـا واحـدا، بـل               - ٥٩

ففـي واحـدة مـن اجلـزر،        . تشكيلة كليـة خمتلفـة مـن التعـبريات        
تـــزرع األرض، وهـــذا هـــو أن  املـــرأة علـــى ميلـــي نظـــام القـــيم

وال ميكـن  . السبب يف أن النساء يعملن يف مستنقعات القلقاس     
ــيم،       ــريوا تفكريهــم حــول الق ــأن يغ ــسكان ب ــالغ ال ــساطة إب بب
ــرأة       ــة امل ــادة توعي ــة لزي ــن املؤكــد أن سياســة احلكوم ولكــن م
والقــضاء علــى التمييــز ضــدها ميكــن أن تــصبح مــؤثرة يف هــذا  

 يتعلق بالسؤال احملدد عمـا تفعلـه احلكومـة بـشأن            وفيما. اجملال
الشواغل الصحية للمرأة، أشار إىل أن عدد الـسكان يف اجلـزر            

ــة صــغري نــسبيا وآخــذ يف االنكمــاش   ويغــادر هــؤالء . اخلارجي
ــوجهني إىل أمــاكن أخــرى،     الــسكان اجلــزر بأعــداد كــبرية مت

ك سيما نيوزيلندا حتـت إغـراء الفـرص الكـبرية املتـوافرة هنـا              ال
ــة     ــة االجتماعيـ ــا الرعايـ ــصحة ومزايـ ــيم والـ ــاالت التعلـ . يف جمـ

وتــسعى احلكومــة إىل تقــدمي حــوافز لتــشجيعهم علــى البقــاء،    
كتعيني األطباء يف اجلزر اخلارجية أو إجراء حتسينات يف البنيـة           

 .التحتية، لكن اخنفاض عدد السكان ال يزال مستمرا
ة ملناهــضة وفيمــا يتعلــق بعــدم مالءمــة القــوانني الالزمــ  - ٦٠

ــزواج أو العنــف املــرتيل     االغتــصاب أو االغتــصاب يف إطــار ال
وعدم كفاية املـساعدة القانونيـة، قـال إن اإلصـالح التـشريعي             
الـــذي بدأتـــه احلكومـــة يتـــضمن قيـــام جلنـــة بالعمـــل لـــضمان   

وملـا كانـت العمليـة      . االتساق بني القانون الـداخلي واالتفاقيـة      
 حتقيــقن باإلمكــان متامــا برمتــها تبــدأ مــن نقطــة االنطــالق، فــإ

 .إدماج اشتراطات االتفاقية يف القانون الداخلي
وأشار إىل أنه حىت وقت قريب، كان اجلمهور يـشعر           - ٦١

بأن الشرطة ال تتعامل على النحو الكايف مـع حـوادث الـسطو             
وكانـت الـشرطة تـدَّعي      . أو العنف، مبا يف ذلك العنف املـرتيل       

 يف راروتونغــا علــى األقــل قــوة بأهنــا تفتقــر إىل املــوارد، ولكــن
. شــرطة كــبرية نــسبيا تــرى احلكومــة أهنــا خاملــة إىل حــد مــا    

ولــذلك أمــرت احلكومــة بــإجراء اســتعراض موضــوعي إلدارة  
وأسفر االستعراض عـن توصـيات واسـعة        . أعمال قوة الشرطة  

النطاق، مت على أثرها تعيني مفوض حمايد للشرطة مـن خـارج            
عـيني القـضاة مـن نيوزيلنـدا،        أمـا عـن الـسبب يف ت       . جزر كوك 

ــة حبيــث ختــشى       ــة يف جــزر كــوك قوي ــات القراب ــال إن عالق ق
 مـن  نيالقضاة أو مفوضو الشرطة املعيناحنياز احلكومة احتمال  

 .السكانبني 
وقــال إنــه جيــري تنفيــذ بــرامج تدريبيــة ألعــضاء اهليئــة   - ٦٢

وبــشأن قــضاة الــصلح،  . القــضائية ولوكــاالت إنفــاذ القــوانني 
منــهم مــن اإلنــاث املعينــات حــديثا، قــال إنــه ُعقــدت  والكــثري 

ورش عمـــل يف فيجـــي ونيوزيلنـــدا وأســـتراليا تغطـــي املـــسائل 
ــرتيل     ــف امل ــضائية أو العن ــة الق ــة بالوالي ــانون   وأاملتعلق ــذ ق تنفي

وأُنــشئت وحــدة ملكافحــة العنــف املــرتيل تابعــة  .  العــاماجلــرائم
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يف لعـاملني   القوة الشرطة، تقدم التـدريب بانتظـام إىل الـضباط           
 .امليدان
ــشأن العنــف املــرتيل     - ٦٣ ومــضى يقــول إن اإلحــصاءات ب

ــدد احلــاالت    ــيِّن أن ع ــدى    تتب ــى م ــة عل ــصورة طفيف ــاقص ب تن
.  حالــــة١١٦ و ١٤٥ و ١٥١: الــــسنوات الــــثالث املاضــــية

العنف متاحة مبوجب النظام القـانوين      وقرارات محاية املرأة من     
نقـل املـرأة بعيـدا      ُتتقضي هذه القـرارات بـأن       وقد  . جلزر كوك 

حتت محاية أسرة ما أو سـلطة مـا         أن ُتوضع   عن عالقة مسيئة و   
أو قد تشترط، بدال من ذلك، مسافة جيب أن يبتعـد طبقـا هلـا               

ومن املعترف به وجـود     . رجل ما عن املرأة اليت أساء معاملتها      
ال تراعـى  قـرارات احلمايـة   عيوب جسيمة يف النظام، مبعـىن أن       

سرعة الـــوكـــاالت إنفـــاذ القـــوانني بهلـــا غالبـــا وال تـــستجيب 
وباإلضــافة إىل ذلــك، مــن املــستحيل احلــصول علــى   . الواجبــة

قرار خـالل عطلـة هنايـة األسـبوع، علـى الـرغم مـن أنـه ميكـن                   
إصدار قرار بالكف عن التحـرش يكـون سـاري املفعـول حـىت              

وأعـرب عـن األمـل يف أن تتحـسن املعـايري مـع              . صباح االثنني 
ئــة التنظيميــة والتركيــز اجلديــد علــى حفــظ      التغــيريات يف البي

 .النظام ونشر العدالة
أعــادت إىل األذهــان أن حكومــة نيوزيلنــدا : الرئيــسة - ٦٤

عيَّنت مؤخرا قوة عمل بشأن العنف ضـد املـرأة تقـوم بتحليـل              
ــع احلــاالت الــيت مت فيهــا قتــل نــساء علــى يــد أزواج       هــن مجي

ومـن  . املـرتيل  واستعراض قوانني البلد بـشأن العنـف         ،السابقني
املمكن أن يصبح ذلك موضوع اتفـاق ثنـائي بـني جـزر كـوك           

 .ونيوزيلندا
 ٦املادة 
الحـــظ أن قـــانون اجلـــرائم العـــام : الـــسيد فلنترمـــان - ٦٥
ــرق، وســأل    ١٩٦٩ لــسنة ــدا جيــرِّم الــرق وجتــارة ال  تــضمَّن بن
ــا إذا كــــان ميكــــن اســــتخدام ذلــــك القــــانون كأســــاس    عمــ
ديث اليـوم، أال وهـو االجتـار     مرتكيب جـرائم الـرق احلـ       ملقاضاة

كمــــا الحــــظ أن قــــانون اجلــــرائم العــــام ال جيــــرِّم  . بالنــــساء
استغالل املرأة يف البغاء، مبا يتفـق متامـا مـع االتفاقيـة،              فحسب

ــسهن    ــا أنفـ ــضا البغايـ ــل أيـ ــذة    . بـ ــدابري املتخـ ــن التـ ــأل عـ وسـ
ــساعدة ــور      مل ــساعدات هلــن للعث ــدمي م ــسابقات، كتق ــا ال البغاي

اءل ملــاذا اختــارت احلكومــة أال جتــرِّم  وتــس. عمــل بــديل علــى
ــة    . شــراء اجلــنس  ــرار جمموع ــر أشــار إىل إق وأضــاف أن التقري

إصــالحات للقــوانني املتعلقــة بــاألمن واالجتــار باألشــخاص،      
ــسائل واألســــئلة       ــى قائمــــة املــ ــا الــــردود علــ الوثيقــــة (بينمــ

CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1 (    أشــارت إىل أنــه مل يــتم بعــد
وســأل مــا إذا كانــت القــوانني    . ديــدةاســتخدام القــوانني اجل 

 .اجلديدة تتضمن تقدمي املساعدة إىل ضحايا االجتار
وأخريا، أفاد التقرير أيضا أنه ال توجد بيانات موثـوق       - ٦٦

هبــا بــشأن البغــاء املــنظم حيــث مل يــتم إجــراء أيــة حبــوث، وأن  
وقـال  . الشرطة يف البلد ال تعترب أن البغـاء املـنظم ميثـل مـشكلة             

ــك  ــة صــناعة الــسياحة      إن ذل ــرا ألمهي ــشة نظ ــدعو للده ــر ي أم
 .بالنسبة جلزر كوك

ــسيد  - ٦٧ ــنيالـ ــوك  (رامسوسـ ــزر كـ ــاء  ): جـ ــال إن البغـ قـ
وهو غري مرئي تقريبا يف جـزر كـوك،         . حيظى بصفة قانونية   ال

وأضاف أنه صـحيح    . رغم أنه ال ميكن القول بأنه غري موجود       
اء، ولــدى الــسياحة تــدعو إىل ممارســة البغــصــناعة القــول بــأن 

احلكومة تـدابري قائمـة، ليـست بالـضرورة إليقـاف البغـاء، بـل               
حيـث حـدثت    اإليـدز   /ملنع انتشار فريوس نقص املناعة البشرية     

طفــرة رئيــسية يف جمــايل التثقيــف والتوعيــة علــى مــدى   بــشأنه 
 .العامني السابقني

وذكر أن قوانني اهلجرة يف جزر كـوك تبـيح للزائـرين             - ٦٨
 يوجد أي فحـص إال ألسـباب        الو. أشريةدخول البلد بدون ت   

تتعلق باإلدانات يف القـضايا اجلنائيـة، ممـا يعـين أن أي شـخص               
.  يومـــا٣٠حيمـــل جـــواز ســـفر ميكنـــه الزيـــارة واإلقامـــة ملـــدة 

ــا ــن       ومل ــوع م ــذا الن ــن أن ه ــالقلق م ــشعر ب ــة ت كانــت احلكوم
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الــدخول احلــر قــد يــشجع النــاس علــى اجملــيء إىل جــزر كــوك  
ا تعكـف حاليـا علـى اسـتحداث سياسـات         لشراء اجلـنس، فإهنـ    

وأشـار إىل أن مـا يـسمى بـالعروض          . وقوانني جديـدة للـهجرة    
ــدا،    ــستفز جـ ــة مـ ــثالثقافيـ ــ حيـ ــستر  يـ ــات ال يـ ستند إىل فتيـ

ويسعى البلـد إىل االبتعـاد عـن        . أجسادهن إال قليل من الثياب    
نــوع جديــد مــن العــروض  تــشجيع مــن خــالل تلــك الــصورة 

لسائحني يعـودون إىل جـزر كـوك        وكثري من ا  . األصالةيتسم ب 
وتريــد احلكومــة أن تنقــل إلــيهم . ملــا تتمتــع بــه مــن جــو مــريح

أن أهـايل جـزر كـوك بـشر وليـسوا أشـياء يـتم               القائلة ب فكرة  ال
توجد إحصاءات متاحـة بـشأن       ومن املؤسف أنه ال   . استغالهلا

البغـــاء، لكـــن مـــن املعـــروف أنـــه متـــاح ألفـــراد أطقـــم ســـفن  
قب احلكومة عن كثب ذلـك النـشاط،        وترا. اجلوالت البحرية 

ن أشـار إىل أ و. مع إحراز بعض التقـدم يف ضـبط هـذا النـشاط         
غـري مالئـم بدرجـة خميفـة لـسنوات،      ظل نظام الضبطية السابق  

 .احلالةتلك ولكن جيري اختاذ موقف جديد إزاء 
 .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة  

 


