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 ة بالقضاء على التمييز ضد املرأةاللجنة املعني
 الدورة التاسعة والثالثون

    ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ - يوليه/ متوز٢٣
 :ة بالقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأةــــة املعنيــــة للجنـــــات اخلتاميـــــالتعليق  

 جزر كوك
 يف )CEDAW/C/COK/1(نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل املقــدم مــن جــزر كــوك        - ١

 CEDAW/C/SR.807انظــر  (٢٠٠٧أغــسطس / آب٣، املعقــودتني يف ٨٠٨  و٨٠٧جلــستيها 
، CEDAW/C/COK/Q/1اللجنـة يف الوثيقـة      طرحتها  وترد قائمة القضايا واألسئلة اليت      . )808 و
 .CEDAW/C/COK/Q/1/Add.1د ردود جزر كوك يف الوثيقة روت
 

 مقدمة  
ــى   - ٢ ــة عل ــثين اللجن ــضمامهجــزر كــوك  ت ــة ا، الن ــصفتها الذاتي ــة يف ب  /آب ١١، لالتفاقي

 عـــن طريـــق التطبيـــق ١٩٨٥ لالتفاقيـــة يف عـــام ها، بينمـــا تالحـــظ انـــضمام٢٠٠٦أغـــسطس 
تقـدميها  لجلـودة تقريرهـا األويل و     جلـزر كـوك     وتعرب عـن تقـديرها      . اإلقليمي يف ظل نيوزيلندا   

جيهيــة بــشأن إعــداد التقــارير  هلــذا التقريــر يف املوعــد احملــدد، وامتثاهلــا يف إعــداده للمبــادئ التو 
وتالحظ أيـضا مـع   . األولية، وإن كانت تالحظ عدم إشارة التقرير إىل التوصيات العامة للجنة     

التقدير أن التقرير أُعد من خالل عملية تشاور واسعة النطاق شـاركت فيهـا هيئـات حكوميـة                   
 .ومنظمات غري حكومية ونساء من جزر كوك

، برئاسـة وزيـر الـشؤون اخلارجيـة          الرفيـع املـستوى     كـوك  جـزر وتثين اللجنة على وفد      - ٣
. واهلجرة، وتعرب عن تقديرها للحـوار الـصريح والبّنـاء الـذي دار بـني الوفـد وأعـضاء اللجنـة                    

علـى قائمـة القـضايا      خطيـة   ردود  ا قدمتـه مـن      ملـ جلـزر كـوك     وتعرب اللجنة أيضا عن تقـديرها       
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ورة، وللبيان االستهاليل واإليـضاحات اإلضـافية   فريقها العامل ملا قبل الد    طرحها  واألسئلة اليت   
 .اليت قدمتها ردا على األسئلة اليت طرحتها اللجنة شفويا

بالــدور اهلــام الــذي تــضطلع بــه املنظمــات غــري  جــزر كــوك وتالحــظ اللجنــة اعتــراف  - ٤
 . يف اجلهود اليت تبذهلا للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةهااحلكومية، اليت تساعد

، جلميـع   ٢٠٠٧يوليـه   / متـوز  ٣٠لـسحبها، اعتبـارا مـن       جـزر كـوك     وتثين اللجنة علـى      - ٥
 ١١املـادة    مـن ) ب (٢الفقـرة    :التحفظات اليت أعربت عنها لدى انضمامها، واملتعلقة مبا يلـي         

املتعلقتــان بوراثــة األلقــاب  ) أ (٥ و) و (٢بــشأن احلكــم املتعلــق بإجــازة األمومــة؛ والفقرتــان   
 .شكل عام ما يتعلق بتوظيف وخدمة املرأة يف القوات املسلحةالرئاسية، وب

 
 اجلوانب اإلجيابية  

، بإجراء استعراض شـامل     ٢٠٠٥، يف عام    جزر كوك إلصدارها أمرا   تثين اللجنة على     - ٦
وترحـب اللجنـة   . تساق تشريعاهتا مع االتفاقية، لتحديد اجملاالت اليت حتتـاج إىل إصـالح           ملدى ا 

 عمليــة اإلصــالح، الــذي سيتــضمن الــوزارات الرئيــسية تتــوىلح القــانون صــالإل جلنــة تــشكيلب
 وجـود املختصة واملمثلني غري احلكـوميني املعنـيني، بالتـشاور مـع مكتـب قـانون التـاج، وتقـدر                    

 .زمين واضح إلهناء العمليةجدول 
سـيما تـوفري     ملا حققته مـن إجنـازات يف جمـال التعلـيم، ال           جزر كوك   وتثين اللجنة على     - ٧

، ١٩٨٧-١٩٨٦ عـام التعليم االبتدائي والثـانوي باجملـان وللجميـع، كمـا نـص قـانون التعلـيم ل                
 .باإلضافة إىل حتقيق معدالت مرتفعة لإلملام بالقراءة والكتابة

لتوفريهـا خلـدمات الـصحة العامـة والـصرف الـصحي،            جـزر كـوك     وتثين اللجنـة علـى       - ٨
تـوافر خـدمات الرعايـة الـصحية        لكوميـة، و  الشراكة مـع املنظمـات غـري احل       أشكال عدة، منها    ب

 . اخلارجيةاجلزراألولية املمولة من احلكومة، مبا يف ذلك يف 
 

 الشواغل الرئيسية والتوصيات  
 واملستمر جلميع أحكام االتفاقية،     هجيبالتنفيذ املن جزر كوك   مع التنويه إىل التزام      - ٩

 ستدعيلتعليقـــات اخلتاميـــة تـــتـــرى اللجنـــة أن الـــشواغل والتوصـــيات احملـــددة يف هـــذه ا
. هتمام، على سبيل األولوية، فيما بني الوقت احلايل ووقت تقدمي التقرير الدوري املقبلالا

ز علـى تلـك اجملـاالت يف أنـشطتها التنفيذيـة،            يـ تركجـزر كـوك إىل ال      اللجنـة    دعووعليه، تـ  
دعو جـزر   وتـ . قبلواإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة والنتائج احملققة يف تقريرها الدوري امل         
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 هذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة وإىل الربملـان مبـا يكفـل             كوك إىل تقدمي  
 .تنفيذها بالكامل

 مــن دســتور جــزر كــوك  ٦٤مــن املــادة ) ب (١يف حــني تالحــظ اللجنــة أن الفقــرة  و - ١٠
، فإنـه يـساورها القلـق        املساواة أمام القانون ومحاية القانون دون متييز على أساس اجلنس          كفلي

إزاء عدم جتسيد الدسـتور أو غـريه مـن التـشريعات املالئمـة ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة والرجـل،                   
 مـن االتفاقيـة، الـيت       ١ا على تعريف للتمييز ضـد املـرأة، مبـا يتماشـى مـع املـادة                 موعدم احتوائه 

هبا العناصر الفاعلـة يف القطـاعني     تغطي التمييز املباشر وغري املباشر ومتتد إىل األعمال اليت تقوم           
 .٢ واخلاص مبا يتماشى مع املادة العام
ــة   - ١١ ــدعو اللجن ــشريعات    جــزر كــوك  وت ــن الت ــدمج يف الدســتور أو غــريه م إىل أن ت

 مبـدأ املـساواة     ، من االتفاقيـة   ١املالئمة، بشكل كامل ودون إبطاء، ومبا يتماشى مع املادة          
أفعـال التمييـز الـيت     ليـشمل   ز علـى أسـاس اجلـنس، ميتـد          بني املرأة والرجل، وتعريفا للتمييـ     

وتوصــي اللجنــة . ٢ترتكبــها العناصــر الفاعلــة يف القطــاعني العــام واخلــاص، وفقــا للمــادة  
 .كذلك بأن تكون هناك تشريعات فعالة إلنفاذ حظر التمييز

ا تالحـظ  وبينم. ويساور اللجنة القلق إزاء استمرار التمييز يف عدة جماالت من القانون          - ١٢
اللجنــة العمليــة اجلاريــة إلصــالح القــانون، واجلهــود املبذولــة لتحديــد أوجــه عــدم االتــساق يف  
تشريعات جزر كوك مـع االتفاقيـة، فإنـه يـساورها القلـق مـن أن االتفاقيـة مل حتـظَ بعـد بأمهيـة                         
مركزيــة بوصــفها أساســا للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني  

ويساور اللجنـة القلـق أيـضا حيـال بـطء وتـرية عمليـة إصـالح القـانون، وعـدم إيـالء               .جلنسنيا
 .للمرأةاألولوية الالزمة هلذه اإلصالحات لتحقيق املساواة الرمسية جزر كوك 

أمهيــة مركزيــة لالتفاقيــة بوصــفها األســاس  إيــالء علــى جــزر كــوك وحتــث اللجنــة  - ١٣
 املــرأة وحتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، وإعطــاء   للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد  

علــى جــزر كــوك وتــشجع . األولويــة إلدماجهــا إدماجــا كــامال يف النظــام القــانوين احمللــي  
االمتثال جلدول زمين واضح إلمتام اإلصـالح التـشريعي الـالزم علـى وجـه االسـتعجال يف                  

ل أو إلغاء مجيع التشريعات     سبيل حتقيق االمتثال لالتفاقية والتوصيات العامة للجنة، وتعدي       
اإلرادة الــسياسية إجيــاد علــى جــزر كــوك وحتــث . التمييزيــة، وســد أي فجــوات تــشريعية 

 .الالزمة إلجراء هذه اإلصالحات
وبينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولـة إلرهـاف الـوعي باالتفاقيـة يف مجيـع أحنـاء جـزر                    - ١٤

كومية، فإنه يساورها القلق إزاء عـدم معرفـة         كوك، مبا يف ذلك بالشراكة مع املنظمات غري احل        
 علـى االنتـصاف يف احملـاكم،    ا إىل القضاء، وعدم قدرهتئها، وعدم توافر سبل جلو    ا حبقوقه رأةامل
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لعدة أسباب منها ارتفـاع التكـاليف وعـدم تـوافر املعونـة القانونيـة سـوى لغـري القـادرات علـى                       
اللجنــة تقــدمي املنظمــات غــري احلكوميــة  وتالحــظ . الــدفاع عــن أنفــسهن يف الــدعاوى اجلنائيــة 

 .لبعض املساعدة القانونية باجملان للنساء
على نـشر االتفاقيـة وغريهـا مـن التـشريعات والتوعيـة             جزر كوك   وتشجع اللجنة    - ١٥

هبا على نطاق واسع، وذلك باالنكليزية ولغة املاوري اليت يتحدث هبا سكان جزر كـوك،               
والفعليـة   التمييز املباشر وغـري املباشـر، واملـساواة الرمسيـة            سيما فيما يتعلق مبعىن ونطاق     ال

 مـن خـالل   ا حبقوقهـ رأةإىل تعزيـز وعـي املـ   جـزر كـوك   وتـدعو اللجنـة    .بني املـرأة والرجـل  
القانونية وتوسيع نطاق املساعدة القانونية املقدمة إىل النساء الراغبات يف برامج حمو األمية 

إىل جـزر كـوك   وتدعو اللجنـة  . حقوقهن يف املساواةع دعاوى بسبب التمييز أو إعمال   فر
بني اجلنسني وحقوق املرأة جزءا ال يتجزأ من تعليم وتدريب          الفوارق  ضمان جعل مراعاة    

املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واملوظفني القضائيني، مبن فيهم القضاة واحملامون وأعـضاء         
ــان راســخ يف الب     ــة بني ــة إقام ــة، بغي ــة العام ــدعم   النياب ــة ت ــة قانوني ــد لثقاف ــل ــرأة لساواة امل لم

 .التمييز وعدم
نح اجلهـاز الـوطين املعـين بالنـهوض         قيـام جـزر كـوك مبـ       ويساور اللجنة القلق إزاء عدم       - ١٦

باملرأة القدرة املؤسسية واملوارد والسلطة اليت تلزمه للنهوض بالتنفيذ الكامل والفعـال لالتفاقيـة            
راتيجية تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف مجيـع قطاعـات      ستايف جزر كوك، ولدعم استخدام      

ــابعني       ــاملرأة الت احلكومــة ومــستوياهتا، مبــا يف ذلــك بالتنــسيق مــع املــوظفني املعنــيني بالنــهوض ب
وإذ تالحظ اللجنة التغريات اليت طرأت مؤخرا علـى البنيـة املؤسـسية           . ملكتب وزير إدارة اجلزر   

سياسـة  حمـل   لسياسة الوطنية لالسـتجابة للـشؤون اجلنـسانية          ل املتوقعحالل  اإلللجهاز الوطين، و  
هـذه التغـيريات   حـدوث  املرأة، فإنـه يـساورها القلـق إزاء عـدم تلقيهـا لتفـسري واضـح ألسـباب             

 .مميزاتهلا من  ماو
إىل تعزيــز الترتيبــات اهليكليــة للجهــاز الــوطين املعــين   جــزر كــوك وتــدعو اللجنــة  - ١٧

ا أو أفقيــا، وتزويــده بالــصالحيات، وســلطة صــنع القــرار،   بالنــهوض بــاملرأة، ســواء رأســي 
مساواة املرأة ومتتع املرأة على تعزيز واملوارد البشرية واملالية الالزمة للعمل على حنو فعال     

مــع اجلهــات املاحنــة   جــزر كــوك  وتوصــي اللجنــة أيــضا بــأن تعمــل     . حبقوقهــا اإلنــسانية 
االسـتفادة   اجلهـاز الـوطين علـى تنـسيق          تطـوير قـدرة   علـى   ومنظومة األمم املتحدة     الدولية
ســتراتيجية تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع قطاعــات احلكومــة ومــستوياهتا، ا مــن
 .يف ذلك عن طريق إتباع عمليات امليزنة املراعية للمنظور اجلنساين مبا



CEDAW/C/COK/CO/1  
 

07-45921 5 
 

ــؤخرا،        - ١٨ ــذي شــهدته جــزر كــوك م ــصادي ال ــدهور االقت ــة الت ويف حــني تالحــظ اللجن
 كمستقبِل للمعونة واملساعدة املاليـة والتقنيـة الدوليـة، فإنـه يـساورها القلـق الحتمـال                  اهووضع

تركيــز اخلطــة الوطنيــة للتنميــة املــستدامة، كــشرط لتلقــي مثــل تلــك املعونــة، علــى اخلصخــصة   
 لتحقيـق النمـو والتطـور االقتـصاديني، األمـر      ا حموريـ اووضع االستثمار يف القطاع اخلاص شرط  

النـهوض حبقـوق املـرأة    ،  يف حـد ذاتـه  قـق،  سلبية علـى املـرأة، وقـد ال حي   آثار له الذي قد تكون 
 . بالقدر املالئمومحايتها

مجيع خطط وسياسات وبـرامج التنميـة       تعزيز  إىل ضمان   جزر كوك   وتدعو اللجنة    - ١٩
واإلعمـال الفعلـي ملبـدأ املـساواة بـني املـرأة            بـشكل جلـي،     ،  هاساواة املرأة ومتكين  ملالوطنية  

علـى تقيـيم ورصـد أثـر        جزر كوك   وتشجع   . اإلطار املعياري لالتفاقية   ستخدامالرجل، با و
إعــادة اهليكلــة االقتــصادية واخلصخــصة علــى الوفــاء بالتزاماهتــا مبوجــب االتفاقيــة، واختــاذ  

مبتكــرة إىل التمــاس مــصادر جــزر كــوك وتــدعو  .التــدابري التــصحيحية حــسب االقتــضاء 
مجلة أمور منـها    ذلك عن طريق    واملساواة بني اجلنسني،    زيز  يف سبيل تع  للتمويل واملساعدة   

 .الشراكات مع القطاع اخلاص
قلــة هــذه لجلــنس، أو مــصنفة حبــسب اويــساور اللجنــة القلــق إزاء عــدم تــوافر بيانــات  - ٢٠

البيانات، يف عدد من جماالت االتفاقيـة، والـيت تلـزم إلجـراء تقيـيم دقيـق لوضـع املـرأة، ولرسـم                
وموجهة، ولتحقيق الرصد والتقييم املنهجَيني للتقدم احملرز، واالجتاهات مبـرور          سياسات واعية   

 . مجيع اجملاالت اليت تغطيها االتفاقيةيفالزمن، حنو حتقيق مساواة املرأة فعليا بالرجل 
جلــنس مــصنفة حبــسب اإىل تعزيــز مجــع بيانــات شــاملة  جــزر كــوكوتــدعو اللجنــة  - ٢١

جتاهـات وضـع املـرأة، والتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق مـساواة                ومؤشرات ميكن قياسها لتقيـيم ا     
ــ ــرأة فعليـ ــة   ااملـ ــية العامـ ــا إىل التوصـ ــل، وتلفـــت انتباههـ ــم  بالرجـ ــذا الـــصدد٩رقـ .  يف هـ

اجلهود املبذولة يف   ، عند االقتضاء، إىل التماس املساعدة الدولية لتطوير         جزر كوك  وتدعو
ــع ــهاتلــــك البيانــــات  مجــ ــ، ووحتليلــ ــستندضمان لــ ــود   تلــــكأن تــ ــات إىل اجلهــ احتياجــ

 .البيانات مستعملي
ويف الوقت الذي تقر فيه اللجنة بثراء ثقافة وتقاليـد جـزر كـوك ومـا هلـا مـن أمهيـة يف                        - ٢٢

احلياة اليوميـة، فـإن القلـق يـساورها إزاء اسـتمرار املواقـف النمطيـة املتأصـلة فيمـا يتعلـق بـدور                        
 احليـاة، وهـي مواقـف تنطـوي علـى           ومسؤولية وهوية كل مـن املـرأة والرجـل يف مجيـع دروب            

 .التمييز ضد املرأة وتعيق تنفيذ االتفاقية بشكل كامل
وتدعو اللجنـة جـزر كـوك إىل النظـر إىل الثقافـة والتقاليـد علـى أهنـا مـن اجلوانـب             - ٢٣

وحتـث جـزر كـوك      . الدينامية حلياة البلد ونسيجه االجتماعي، وأهنا من مث خاضـعة للتغـيري           
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بطــاء اســتراتيجية شــاملة، تــشمل ســّن التــشريعات لتعــديل أو حمــو    علــى أن تــضع دومنــا إ 
مــن ) أ (٥و ) و (٢املمارســات واملواقــف النمطيــة الــيت متّيــز ضــد املــرأة، وفقــا للمــادتني    

وينبغـي أن تتـضمن هـذه التـدابري جهـود توعيـة تـستهدف النـساء والرجـال مـن                     . االتفاقية
 التقليـديني والكنـسيني، وينبغـي االضـطالع     خمتلف املستويات اجملتمعية، مبا يف ذلك القـادة   

وتشجع اللجنة جزر   . هبا من خالل التعاون مع منظمات اجملتمع املدين واملنظمات النسائية         
كوك على استخدام تدابري مبتكرة تستهدف الشباب والكبار لتعميق فهم مسألة املـساواة             

ي وغري الرمسي، إىل جانـب      بني املرأة والرجل، والعمل من خالل نظام التعليم بشقيه الرمس         
التعاون مع أجهزة اإلعالم من أجل حتسني الشكل اليت تصور به املرأة ليكون أكثر إجيابية               

كما تطلب إىل جزر كوك أن تنـشئ آليـات رصـد وأن تقـّيم               . وخاليا من القوالب النمطية   
 .بانتظام التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف املقررة يف هذا الصدد

 اللجنة عن قلقها إزاء استمرار العنف ضـد املـرأة واالفتقـار إىل معلومـات عـن                  وتعرب - ٢٤
كمــا يــساورها القلــق إزاء عــدم مواكبــة قــانون اجلــرائم لعــام   . حجــم العنــف ومــدى انتــشاره 

للعصر، وعدم اعترافه باالغتصاب يف إطار الزواج، وعدم تضّمنه إطارا قانونيـا شـامال               ١٩٦٩
نـف ضـد املـرأة، وعـدم كفايـة سـبل االنتـصاف القـضائي املتاحـة                  للتعامل مع مجيـع أشـكال الع      

وممـا ُيقلـق اللجنـة أنـه قـد          . للضحايا وتدابري اإلنفاذ، وعدم تقدمي اخلـدمات واحلمايـة للـضحايا          
ميكن يف كل احلاالت احلصول على أوامر احلمايـة بعـد سـاعات العمـل العاديـة للمـسؤولني                    ال

حة جلميع ضـحايا العنـف العـائلي مبوجـب قواعـد احلمايـة              القضائيني، وأن هذه األوامر غري متا     
وتعـرب  . املدنية املعمول هبا حاليا، وهذا أمر لـه آثـار خطـرية علـى األمـن الشخـصي للـضحايا                    

اللجنة عن قلقها إزاء عدم تصدي موظفي إنفاذ القوانني والنظام القضائي حلاالت العنف ضـد               
اء اسـتمرار التمييـز ضـد املـرأة باعتبـاره سـببا             كمـا يـساور القلـق اللجنـة إز        . املرأة بـشكل واف   

 .جذريا هلذا النوع من العنف
وحتث اللجنة جزر كوك على إيالء االهتمام على سبيل األولويـة لتـصميم وتنفيـذ                - ٢٥

اســتراتيجية شــاملة للتــصدي جلميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة وفقــا للتوصــية العامــة          
. قبـة مرتكبيـه وتقـدمي اخلـدمات للـضحايا         بشأن منـع هـذا النـوع مـن العنـف ومعا           ١٩ رقم

وهتيب اللجنة جبزر كوك أن تقوم دومنا إبطاء بـسّن قـانون اجلـرائم اجلنـسية املقتـرح، وأن                    
، ١٩٦٩تقــوم، حــسب االقتــضاء، بتعــديل القــوانني األخــرى، مثــل قــانون اجلــرائم لعــام    

طـار الـزواج، وأن     تتم تغطية مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا فيها االغتصاب يف إ            حبيث
ــهم      ــاة ومعاقبت ــشكل كامــل وتكفــل مقاضــاة اجلن ــشريعات ب ــاذ الت ــوم بإنف ــا توجــه  . تق كم

ــة ــرأة         اللجن ــع أشــكال العنــف ضــد امل ــة عــن مجي ــام املتعمق ــاه إىل دراســة األمــني الع االنتب
)A/61/122و  Add.1 و Corr.1 .(   وتطلــب إىل جــزر كــوك أن تتخــذ خطــوات حنــو توعيــة
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 من خالل وسائط اإلعالم وبرامج التثقيف، بأن مجيع أشكال العنف           اجلمهور، مبا يف ذلك   
فيها التحرش اجلنسي والعنف العائلي واالغتصاب يف إطار الزواج، هي من  ضد املرأة، مبا

وهتيـب اللجنـة جبـزر كـوك أن     . أشكال التمييـز مبوجـب االتفاقيـة وبأهنـا أمـور غـري مقبولـة             
وريـة والفّعالـة للمـرأة والطفلـة الـيت تقـع ضـحية              تكفل إتاحة سبل االنتـصاف واحلمايـة الف       

ــرأة إىل        ــيت حتــول دون وصــول امل ــات ال ــل املعوق ــف، وتطلــب إىل جــزر كــوك أن تزي للعن
وتوصـي اللجنـة باالضـطالع    . العدالة، وأن تقدم املساعدة القانونية جلميـع ضـحايا العنـف     

سـيما مـوظفي إنفـاذ القـوانني ومقـدمي اخلـدمات         بتدريب القضاة واملسؤولني العامني، وال      
الــصحية لكفالــة توعيتــهم جبميــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة ومتكينــهم مــن تقــدمي الــدعم    

كما هتيب جبزر كوك أن حتّسن مـن جهودهـا يف جمـال مجـع البيانـات وأن تنـشئ                    . للضحايا
ابري املتخـذة ملنـع   آلية رصد وتقييم لغرض القيـام علـى حنـو منـتظم بتقيـيم أثـر وفعاليـة التـد               

وتــدعو جــزر كــوك ألن تطلــب املــساعدة الدوليــة  . العنــف ضــد املــرأة وإنــصاف ضــحاياه
 .تضطلع به من جهود إلقامة منظومة التصدي الشاملة هذه فيما
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء استغالل البغاء يف جـزر كـوك، واالفتقـار إىل معلومـات                  - ٢٦

. غـاء واالجتـار بالنـساء والفتيـات وصـناعة الـسياحة يف البلـد        عن االرتباط بني حجـم ممارسـة الب       
كما يساورها القلق إزاء عدم إنفاذ اإلطـار القـانوين حملاربـة اسـتغالل البغـاء، وإزاء جتـرمي املـرأة             

ويــساور اللجنــة القلــق أيــضا إزاء عــدم االضــطالع . والطفلــة الــيت تقــع ضــحية هلــذا االســتغالل
 والتـصدي ألسـبابه اجلذريـة، وعـدم تـوفري احلمايـة واخلـدمات          جهود ملنـع اسـتغالل البغـاء       بأي

 .لضحايا االستغالل
هنجـا كليـا، وأن      وهتيب اللجنة جبزر كوك أن تنتـهج يف تـصديها السـتغالل البغـاء              - ٢٧

تزود املرأة والطفلة ببدائل تعليمية واقتصادية، مبا يشمل برامج متكني املرأة اقتصاديا، مـع              
وهتيب اللجنة جبزر كـوك أن تتـصدى لالرتبـاط بـني الـسياحة          . رجيةمشول نساء اجلزر اخلا   

. والبغاء، مبا يف ذلك الطلب على البغاء، وأن تتخذ التدابري املالئمة للحد من هذا الطلب              
. وينبغي أن تتخذ جزر كوك خطوات لكفالة مقاضاة ومعاقبة مستغلي البغاء بشكل فعـال             

 تدابري حلماية ومعافاة ضحايا اسـتغالل البغـاء         وحتث اللجنة جزر كوك على النظر يف اختاذ       
وتوصي اللجنة بـأن تـصّدق جـزر كـوك علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة                  . واالّتجار

حقـــوق الطفـــل املعـــين ببيـــع األطفـــال واســـتغالل األطفـــال يف البغـــاء واملـــواد اإلباحيـــة،    
  واملعاقبــة عليــه، وخباصــة النــساء واألطفــال،بروتوكــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاص و

 . الوطنيةعرباملكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة 
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وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود والية قانونية لتطبيق التدابري اخلاصة املؤقتـة،               - ٢٨
وإزاء اخنفــاض مــستوى مــشاركة املــرأة يف احليــاتني العامــة والــسياسية، وال ســيما يف أعلــى         

ت صنع القرار، وباألخص يف الربملان واحلكم احمللي وخاصة يف جمالس اجلـزر اخلارجيـة            مستويا
كمـا يـساورها القلـق إزاء حيلولـة املواقـف        . واخلدمة العامة وجمـالس اإلدارة ويف احليـاة الدينيـة         

. االجتماعية والثقافية السائدة دون مشاركة املرأة بشكل كامـل يف مجيـع دروب احليـاة العامـة                
 مـن   ١ عن قلقها إزاء مقاومة جـزر كـوك لتطبيـق التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وفقـا للفقـرة                      وتعرب
كمـا تالحـظ مـع القلـق أن مـشروع القـانون املعتـزم االستعاضـة بـه عـن                  .  من االتفاقية  ٤املادة  

 ال يشترط التمثيـل املتـساوي للمـرأة والرجـل           ١٩٨٧قانون احلكم احمللي للجزر اخلارجية لعام       
 .ع القراريف مواقع صن

وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تتخــذ مجيــع التــدابري املالئمــة لزيــادة عــدد   - ٢٩
وتـشجع  .  مـن االتفاقيـة  ٧النساء املنتخبات واملعينات يف مجيع املستويات، متاشيا مع املادة        

 ١ اللجنة جزر كوك على اختاذ تدابري ملموسة، مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة وفقا للفقرة
 للجنة بشأن املرأة يف احلياتني السياسية       ٢٣ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة 

 بشأن التدابري اخلاصة املؤقتة، ووضع أهـداف ملموسـة          ٢٥والعامة، والتوصية العامة رقم     
كمــا تــشجع . وجــداول زمنيــة للتعجيــل بزيــادة متثيــل املــرأة يف مجيــع دروب احليــاة العامــة 

على االضطالع حبمالت توعية مبا يشمل محالت التوعية بـالغرض مـن التـدابري           كوك   جزر
اخلاصة املؤقتة باعتبارها استراتيجية ضرورية للتعجيل مبساواة املـرأة بالرجـل كـأمر واقـع،               
ومحــالت لتــسليط الــضوء علــى أمهيــة مــشاركة املــرأة بــشكل كامــل ومتكــافئ يف املواقــع    

كمـا تـشجع    . مجيع املـستويات بالنـسبة للمجتمـع ككـل        القيادية يف مجيع القطاعات وعلى      
جـــزر كـــوك علـــى إدراج شـــرط التمثيـــل املتكـــافئ للمـــرأة يف صـــنع القـــرار يف مـــشروع 

الذي مل ُيبت فيه واملعتزم االستعاضة به عن قـانون احلكـم احمللـي للجـزر اخلارجيـة                   القانون
 .١٩٨٧لعام 
جنازات يف جمـال التعلـيم واإلحـالل    ويف حني تالحظ اللجنة ما حققته جزر كوك من إ       - ٣٠

التدرجيي للمواد التعليمية األقـدم، فـإن القلـق يـساورها إزاء عـدم القيـام إىل اآلن بإدمـاج مبـدأ                      
 بـني املـرأة والرجـل يف مجيـع مراحـل النظـام التعليمـي، وإزاء إمكـان اسـتمرار املواقـف                       ةاملساوا

ــرأة      ــد املـ ــزة ضـ ــنس واملميـ ــوع اجلـ ــى نـ ــة علـ ــة املبنيـ ــدريس النمطيـ ــاليب التـ ــاهج وأسـ . يف املنـ
يساورها القلق إزاء عدم وجود نظام لرصد أسباب وحجم التسّرب من املـدارس، وعـدم                كما

وجــود بــرامج للطلبــة الــذين يتركــون املدرســة قبــل األوان، مبــا يف ذلــك الفتيــات احلوامــل           
 .واألمهات الصغريات
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 املرأة والرجـل يف نظامهـا   على إدماج مبدأ املساواة بني وتشجع اللجنة جزر كوك  - ٣١
التعليمي، وهتيب جبزر كوك أن تقوم برصد املناهج التعليمية وأساليب التدريس اليت تعزز             
ــرأة،       ــز ضــد امل ــة للتميي ــة والثقافي ــرأة حبقــوق اإلنــسان وتتــصدى لألســباب اهليكلي ــع امل متّت

يب وتــشجع جــزر كــوك علــى إقامــة نــشاط تــدري . وتعديلــها أو اســتحداثها عنــد االقتــضاء 
كما هتيب جبزر كوك أن ترصد التـسرب        . لتوعية املدرسني قبل التحاقهم باخلدمة وأثناءها     

وحتدد أسبابه، وأن تتخذ التدابري املالئمة إلبقاء الفتيات يف املـدارس، وخاصـة الفتيـات يف                
 .اجلزر اخلارجية، وتوفري البدائل للتعليم الرمسي ملن تركن املدرسة مبكرا

قيـد اإلقـرار، ليحـل    ) عالقـات العمـل   (للجنـة أن مـشروع قـانون العمـل          بينما تالحظ ا   - ٣٢
 جلـزر   ١٩٩٦-١٩٩٥ وقـانون اخلدمـة العامـة لعـامي          ١٩٦٤حمل قانون الصناعة والعمل لعـام       

كوك، فإن القلق يساورها من أن إقرار مشروع القانون قـد تـأخر جزئيـا بـسبب املقاومـة الـيت                     
كما تعرب اللجنة عن قلقها مـن أنـه         . ومة املقترحة فيه  تبديها غرفة التجارة ألشكال محاية األم     

ال توجــد يف الوقــت احلاضــر محايــة مــضمونة لألمومــة بالنــسبة للعــامالت يف القطــاع اخلــاص،   
.  مدفوعـة األجـر أو حفـظ للوظيفـة أثنـاء احلمـل أو بعـد الـوالدة                  إجـازة وضـع   سواء يف شـكل     

تحرش اجلنسي، ومـن الـنقص الواضـح        يساور اللجنة القلق من عدم وجود قانون معين بال         كما
كمــا تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن   .هلــذه األحكــام يف اجلــزء الرابــع مــن مــشروع القــانون  

مـشروع القــانون سـيحد مــن دور احلكومـة يف املــسائل املتعلقــة بـسوق العمــل، وأنـه قــد يتــرك      
 . أو اجلماعيإعمال حق املرأة يف املساواة يف سوق العمل إىل قدرهتا على التفاوض الفردي

عالقــات (وتوصــي اللجنــة بــأن تكفــل جــزر كــوك امتثــال مــشروع قــانون العمــل   - ٣٣
 مــن االتفاقيــة، وحظــر التمييــز ضــد املــرأة يف القطــاع   ١١بــشكل كامــل للمــادة  ) العمــل

ويف ضـوء سـحب   . مـن االتفاقيـة، وإنفـاذ هـذا احلظـر بفعاليـة           ) هـ (٢اخلاص، وفقا للمادة    
، فإن اللجنة تطلب إليها اختاذ مجيع التدابري )ب) (٢ (١١ادة جزر كوك لتحفظها على امل    

 يف مجيع وظائف القطاعني العام واخلاص، على        وضعالإجازة  املالئمة من أجل كفالة إتاحة      
كما تطلـب اللجنـة إىل   . أن تكون مدفوعة األجر أو مقترنة باستحقاقات اجتماعية مناظرة      

ل، وضـمان حقـوق املـرأة يف التفـاوض          جزر كـوك حظـر التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـ             
كمــا تــشجع اللجنــة علــى إيــالء املزيــد مــن االهتمــام لــربامج مــا قبــل  . الفــردي واجلمــاعي

 .املدرسة، مبا يف ذلك مراكز الرعاية النهارية من أجل مساعدة األمهات العامالت
مـن بينـها    ويساور اللجنة القلق من عـدم كفايـة الرعايـة الـصحية الوقائيـة، يف جمـاالت                   - ٣٤

كما تعرب اللجنة عن قلقها من احتمـال عـدم كفايـة مـا يـوىل مـن                  . الصحة اجلنسية واإلجنابية  
اهتمام جلميع جماالت الرعاية الصحية، مبـا يف ذلـك الـصحة العقليـة واخلـدمات املقدمـة للنـساء             
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ة ويـساور اللجنـ   . الالئي رمبا حيتجن إىل رعاية متخصـصة، مثـل املـسنات واملعوقـات والفتيـات              
القلق مـن أن املـرأة الـيت ترغـب يف إجـراء عمليـة ربـط البـوق طوعـا، ُيـشترط مبوجـب سياسـة                           

 .وزارة الصحة أن حتصل على إذن زوجها أو شريكها الذكر
 للجنــة بــشأن ٢٤رقــم العامــة توصــية جــزر كــوك الوتوصــي اللجنــة بــأن تراعــي   - ٣٥

يف جمــال املتباينــة االحتياجـات  ، فيمــا يتعلـق بــاملرأة والــصحة، حـىت تلــيب بفعاليــة   ١٢ املـادة 
ــصحية اخلاصــة    ــة واالحتياجــات ال ــصحة العام ــساءال ــيهن ذوات االحتياجــات  بالن ، مبــن ف

التلبيـة الكافيـة جلميـع االحتياجـات        جـزر كـوك أن تكفـل        اللجنـة إىل    تطلب  و .املتخصصة
الــصحية للمــرأة مبــا يف ذلــك الــصحة العقليــة والرعايــة الوقائيــة، وأن حتــسن مــن إمكانيــة    

جـزر كـوك    لجنـة إىل    لا كما تطلب    . النساء يف اجلزر اخلارجية على هذه اخلدمات       لحصو
القيام دون إبطاء بإلغاء السياسة احلاليـة لـوزارة الـصحة الـيت تـشترط حـصول املـرأة علـى              

مـن أجـل القـضاء      وذلـك   إذن زوجها أو شريكها الذكر إلجراء عملية ربط البوق طوعا،           
 .من االتفاقية) هـ (١٦  و١٢للمادتني قا فعلى التمييز ضد املرأة و

، مبـا يف ذلـك   مـن جـزر كـوك     وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء املعدالت املرتفعة للهجرة          - ٣٦
تـدابري كافيـة واسـتباقية    جـزر كـوك   هجرة النساء والفتيـات، ويـساورها القلـق مـن عـدم اختـاذ           

لمرأة يف عملية التنميـة علـى       لوقف هذا التناقص يف السكان من خالل تعزيز املشاركة العادلة ل          
اخلدمات الـصحية   خمتلف  عملية، وكذلك عن طريق توفري      لُصُعدها، واستفادهتا من هذه ا    مجيع  

 .ساسيةوغريها من اخلدمات األ
معاجلـة أسـباب اهلجـرة اخلارجـة للمـرأة يف خططهـا            جزر كوك   اللجنة إىل   تطلب  و - ٣٧

التعلـيم  مبـا يف ذلـك      االقتـصادي للمـرأة،     اإلمنائية، بطرق مـن بينـها تـوفري بـرامج الـتمكني             
ــة    ــهاالنظــامي وغــري النظــامي للمــرأة يف اجلــزر اخلارجي ــة حــصول   وتدريب ــة إمكاني ، وكفال

مــن أجــل تعزيــز تنظــيم    علــى أســاس املــساواة   علــى االئتمــان واملــساعدة التقنيــة     املــرأة
 .للمشاريع املرأة
القبـول  ، يبلـغ سـن      ١٩٧٣ج لعـام    ة عن القلق من أنه وفقا لقـانون الـزوا         نوتعرب اللج  - ٣٨

 ينالوالـد  أحـد    وميكـن أن يكـون أقـل مـن ذلـك مبوافقـة            بـل    عامـا،    ١٦األدىن للـزواج    القانوين  
 .الوصي أو
 عاما مبا يتفق ١٨على رفع السن األدىن لزواج املرأة إىل جزر كوك وحتث اللجنة  - ٣٩

 . واتفاقية حقوق الطفل للجنة،٢١من االتفاقية، والتوصية العامة رقم ) ٢ (١٦واملادة 
املرأة الزوجيـة اخلاصـة بـ     ممتلكات  غري الكافية لل  ماية  احلوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء       - ٤٠

يف حــال وفــاة زوجهــا دون أن يتــرك وصــية، ونقــص األحكــام التــشريعية الــيت تــشمل توزيــع     
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يزيـة يف  كمـا يـساورها القلـق إزاء األحكـام التمي     .الواقـع األمـر  املمتلكات عقب فـسخ زجيـات   
ملراسـيم  جـزر كـوك    الذي ينظم إعالة األطفال، ومن عدم إنفاذ ١٩١٥قانون جزر كوك لعام     

 .إعالة األطفال
لحماية الكافية حلقوق املرأة    ل القانون   توفري لفجزر كوك أن تك   اللجنة إىل   تطلب   - ٤١
نظــام للقــسمة العادلــة وضــع تلكــات يف حــال وفــاة زوجهــا دون أن يتــرك وصــية، وميف امل
إىل اختـاذ  جزر كـوك  لجنة لوتدعو ا .الواقعاألمر لممتلكات الزوجية عقب فسخ زجيات ل

تــدابري تــشريعية كافيــة، مــن بينــها اســتعراض القــوانني احلاليــة وتعديلــها، مــن أجــل كفالــة   
 .حصول املرأة على نفقة الطفل

على أن تصدق علـى الربوتوكـول االختيـاري التفاقيـة           جزر كوك   وتشجع اللجنة    - ٤٢
الذي تعديل التقبل يف أقرب وقت ممكن أن القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، و

 .بوقت اجتماع اللجنةفيما يتعلق  من االتفاقية ٢٠ من املادة ١الفقرة أُدخل على 
علــى أن تــستعني بــشكل كامــل، يف تنفيــذها التزاماهتــا  جــزر كــوك وحتــث اللجنــة  - ٤٣

اج عمل بيجني، اللـذين يعـززان أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب         مبوجب االتفاقية، بإعالن ومنه   
 .أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبلجزر كوك إىل 
مـن أجـل    تشدد اللجنة على أن التنفيذ الكامل والفعال لالتفاقية ال غىن عنـه             كما   - ٤٤

مجيع اجلهـود الراميـة   وتدعو إىل إدماج منظور جنساين يف  .حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية
إىل حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وجتــسيد أحكــام االتفاقيــة بــصورة واضــحة يف تلــك    

 .يف تقريرها الدوري املقبلعن ذلك أن تدرج معلومات جزر كوك اجلهود، وتطلب إىل 
املعنيـة حبقـوق    نضمام إىل الصكوك الدولية الرئيسية السبعة       االوتالحظ اللجنة أن     - ٤٥
يعــزز متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية املكفولــة هلــا يف مجيــع      )١(نــساناإل

ــاة  ــب احلي ــة   .جوان ــشجع اللجن ــذلك، ت ــى    ول ــى  أن تنظــر جــزر كــوك عل ــصديق عل يف الت
املعاهدات اليت مل تصبح طرفا فيها بعد، وهي االتفاقية الدولية للقـضاء علـى مجيـع أشـكال        

اهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية        التمييز العنصري، واتفاقية من   
أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد                أو الالإنسانية 

يف التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وأن تنظر، بصفتها الذاتية،  أسرهم،  
__________ 

ــصا   )١(  ــاحلقوق االقت ــدويل اخلــاص ب ــة العهــد ال ــة والثقافي ــة   ، ودية واالجتماعي ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب العهــد ال
اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال          ، و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       ، و والسياسية

نــسانية اتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإ ، والتمييــز ضــد املــرأة
 .االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، واملهينة أو
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باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، اللذين تعـد       والسياسية، والعهد الدويل اخلاص     
 .قيام نيوزيلندا بتطبيقهما على اإلقليم فيهما يف الوقت احلاضر من خالل اطرف
وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطاق واسع يف جزر كـوك حـىت                - ٤٦

ملــانيون، واملنظمــات ن، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــساسة، والرب سكايكــون الــ
النسائية، ومنظمات حقوق اإلنسان، على بينة باخلطوات املتخذة من أجل ضمان املساواة 
حبكم القانون وحبكم الواقع بني الرجل واملرأة، وباخلطوات األخرى الالزم اختاذها يف هذا 

أن تواصل علـى نطـاق واسـع، وال سـيما لـدى             جزر كوك   كما تطلب اللجنة إىل      .الصدد
 ،تعمـيم االتفاقيـة وبروتوكوهلـا االختيـاري       ،  ملنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان       ا

 ونتائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة        ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني    ،والتوصيات العامة للجنة  
املـساواة بـني اجلنـسني والتنميـة        : ٢٠٠٠املـرأة عـام     ” املعنونـة    ،والعشرين للجمعيـة العامـة    

 .“قرن احلادي والعشرينوالسالم يف ال
ــة إىل   - ٤٧ ــب اللجن ــذه    جــزر كــوك  وتطل ــها يف ه ــرب عن ــشواغل املع ــستجيب لل أن ت

ــل      ــدوري املقب ــا ال ــك يف تقريره ــة، وذل ــات اخلتامي ــدَّم التعليق ــادة  املق ــن ١٨مبوجــب امل  م
 .٢٠١١سبتمرب /االتفاقية، والواجب تقدميه يف أيلول

 


