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 ٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 
ــوك     ــزر كــــ ــدوري األويل جلــــ ــر الــــ ــابع(التقريــــ ) تــــ

)CEDAW/C/COK/1و CEDAW/C/COK/Q/1 
 )Add.1 و

بناء على دعوة الرئيسة، اختذ أعضاء وفد جـزر كـوك            - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

ــة   : الــسيدة شــوتيكول - ٢ ســألت عمــا إذا كانــت الدول
مقدمـــة التقريـــر قـــد صـــدقت أو اعتزمـــت التـــصديق علـــى       
ــع       ــشأن بي ــل ب ــوق الطف ــة حق ــاري التفاقي الربوتوكــول االختي

اخلليعـة، وبروتوكـول    األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املـواد        
ــساء      ــة النـ ــخاص، وخباصـ ــار باألشـ ــة االجتـ ــع ومعاقبـ ــع وقمـ منـ

وقالت إهنا ترحب باحلصول على معلومـات إضـافية         . واألطفال
عــن موقــف قــوة الــشرطة إزاء اجلــرائم املتعلقــة بنمــو صــناعة        

ــسياحة، و ــضا  ال ــا إذا كــان   باحلــصول أي ــشأن م ــى توضــيح ب عل
نـص   ف االجتار ومـا   من تعري التشريع احمللي ملكافحة االجتار يتض    

وأضافت أنـه   . عليه الربوتوكول من فارق بني االجتار والتهريب      
سيكون من املفيد معرفة املزيد عـن خطـط احلكومـة الـيت ترمـي            
ــسي     ــة إىل ضــحايا االســتغالل اجلن ــساعدة واحلماي ــدمي امل  إىل تق
واالجتار؛ وأعربـت عـن أملـها يف إجـراء البحـث بـشأن هـذين                

 . النتائج يف التقرير القطري التايلاجملالني وإدراج
ــوك (الـــسيد رامسوســـني - ٣ ــزر كـ ــانون ): جـ ــال إن قـ قـ

األشــكال احلديثــة تقــدمي اجلنايــات نــص علــى أحكــام تــسمح ب
ــك، توجــد   .  إىل القــضاءلالســترقاق واالجتــار  وفــضال عــن ذل

 تلـك اجلـرائم، حيـث أن        ضغوط اجتماعية قوية متنـع ارتكـاب      
أن وأضـاف   . البـشر هبـذا الـشكل      يعاَمـل    نيسمح بأ  اجملتمع ال 

ارسـون  وفد بلـده ال علـم لـه بأيـة حـاالت للبغـاء أو لـسياح مي                 

 مبوجــب قــانون قــضاء جــرى تقــدميها للمــاديقابــل اجلــنس مب
وقد جرى تقدمي النصح إىل الشباب حتذيرا هلـم مـن          . اجلنايات

أنـه مـن الـصعب احليلولـة         أخطار جتـارة الـسياحة اجلنـسية، إال       
إىل النــوادي الليليــة الــيت يتــردد عليهــا     دون ذهــاب الــشباب  

وقد ألقي القبض على جمموعة ممن يستغلون األطفـال         . السياح
يف دي امــقابــل ميارســون اجلــنس مــع األطفــال مب جنــسيا وهــم 

إحدى اجلزر اخلارجية اليت تروج فيها صناعة الـسياحة، وقـدم           
. هــؤالء األشــخاص إىل احملاكمــة مبــساعدة ســلطات نيوزيلنــدا 

 الـــشرطة يف مكافحـــة اجلـــرائم اجلنـــسية، أقامـــت ورغبـــة مـــن
اتـــصاالت باملنظمـــة الدوليـــة للـــشرطة اجلنائيـــة وبقـــوة شـــرطة 

وال تـدرك احلكومـة مـدى انتـشار البغـاء يف اجلـزر،              . نيوزيلندا
إال أنه مـن الواضـح أن املواقـف تـتغري وأنـه يوجـد وعـي أكـرب                   

 .بأمهية استعمال الرفال
 يف التــصديق علــى  ومــضى قــائال إن احلكومــة تنظــر    - ٤

أســاس عاجــل علــى الربوتوكــول االختيــاري التفاقيــة حقــوق   
ــواد       ــاء ويف امل ــال واســتغالهلم يف البغ ــع األطف ــشأن بي ــل ب الطف

وقـد أصـبحت الـشرطة مهيـأة علـى حنـو أكـرب لتنـاول                . اخلليعة
ورغــم . جـرائم اسـتغالل األطفـال يف البغــاء ويف املـواد اخلليعـة     

وكــول منــع وقمــع ومعاقبــة  تــصدق علــى بروت أن احلكومــة مل
االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفـال، توجـد أحكـام          

واختــتم . يف التــشريع احمللــي تتنــاول االجتــار واجلــرائم اجلنــسية 
قائال إنه ال توجد بيانات متاحة عن أنـشطة اجلـنس التجاريـة،             
إال أن وفد بلده قد أحيط علما باقتراح إجراء البحث يف هـذا             

 .اجملال
 ٩ إىل ٧واد من امل
قالت إنـه يبـدو أن البيانـات الـواردة         : السيدة نويباور  - ٥

يف التقرير األويل تشري إىل عدم إحراز تقدم يف زيادة مـشاركة     
وأضــافت أنــه جــرى تعــيني . املــرأة يف احليــاة الــسياسية والعامــة

بعض النساء يف جمالس وجلان حكومية، إال أنه من الـضروري           
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ــا  ــة هنجــ ــذ احلكومــ ــال  أن تتخــ ــذا اجملــ ــة يف هــ ــر فعاليــ .  أكثــ
واستفسرت عن التدابري اليت تعتزم احلكومة اختاذها لكي تزيـد          

 .من مشاركة املرأة
قالــت إنــه ســيكون مــن املفيــد معرفــة   : الــسيدة شــني - ٦

ة يف الــسلك الدبلوماســي ومعرفــة   املزيــد عــن مــشاركة املــرأ   
إذا كانــت النــساء يــشغلن أيــة مناصــب رفيعــة يف البعثــات    مــا
ــيةالد ــري      . بلوماس ــة غ ــسة والدول ــني الكني ــدو أن احلــدود ب ويب

واضحة وال يوجد جمال للـشك يف أن الكنيـسة تـضطلع بـدور            
وملا كانـت املـسيحية تعطـي املـرأة أدوارا          . هام يف احلياة العامة   

منطية فسيكون من املفيد معرفة ما إذا كانت هناك أيـة خطـط             
 .إلصالح الكنيسة

ــوب   - ٧ ــسيدة بلميهــ ــافؤ  :  زرداين-الــ ــت إن تكــ قالــ
الفرص يف التطلع إىل املناصـب الـسياسية أمـر أساسـي بالنـسبة              

وحيــث أن املــرأة قــد اضــطلعت بــدور هــام يف احليــاة   . للمــرأة
ــز      ــه يوجــد مــاض للتميي ــدو أن ــسياسية فيمــا مــضى، فــال يب . ال

وســيكون مــن املفيــد معرفــة املزيــد عــن حقــوق ســكان جــزر    
 .كوك فيما يتعلق باجلنسية

ــسيد  - ٨ ــنيالـ ــوك  (رامسوسـ ــزر كـ ــادة  ): جـ ــال إن زيـ قـ
ورغـم  . مشاركة املرأة يف احلياة السياسية والعامة عملية بطيئـة        

أنــه جيــري مــنح املــرأة فرصــة متكافئــة للتقــدم بطلبــات لــشغل    
وظـــائف يف الـــوزارات، غالبـــا مـــا حتـــول العوامـــل الثقافيـــة       

ــشغل منــصب عــام    ــا ل ــسياسية دون اختياره ــك،  . وال ومــع ذل
 للنــــساء تــــدريبا ن اجلنــــسانية والتنميــــةتــــوفر شــــعبة الــــشؤو

ــات  إلعــدادهن للمــشاركة يف األ  ــسياسية واالنتخاب . حــزاب ال
فيما يتعلـق مبـشاركة النـساء يف الـسلك الدبلوماسـي، فقـد               أما

شغلن مناصـب رفيعـة يف البعثـتني الدبلوماسـيتني يف ولينجتـون            
 .وأوكالند

وأضاف أن الكنيـسة تـضطلع بـدور حيـوي يف احليـاة              - ٩
امة، كما أن شعائر الصالة تقام عند بداية وهناية األحـداث           الع

وأثنـــاء مـــؤمتر القـــساوسة املرســـومني . العامـــة لكـــي تباركهـــا
 راروتونغــاعقــد يف يللكنيــسة املــسيحية يف جــزر كــوك، الــذي 

، ويـــستغرق ســـنتني، مســـح المـــرأة رمســـت يف     ٢٠٠٧عـــام 
ل الكنيسة املشيخية يف نيوزيلندا باحلضور بـصفة مراقـب، ومثّـ          

 .حضورها يف ذلك املؤمتر طفرة
ــسيدة بلميهــوب   - ١٠ ــشأن  -وانتقــل إىل تعليــق ال زرداين ب

وأوضــح أن جــزر . اجلنــسية، فقــال إن تلــك املــسألة حــساسة  
كــوك ال تتمتــع بالعــضوية الكاملــة لألمــم املتحــدة، رغــم أهنــا   
عضو يف منظمة الصحة العاملية وغريها من املنظمـات الدوليـة،      

ويبـدو أن   .  بلـدا  ٣٦عالقـات دبلوماسـية مـع       كما أهنا حتتفظ ب   
جلــزر كــوك احلــق يف االنـــضمام إىل األمــم املتحــدة بـــصفتها      
الذاتية إال أن ذلك سيعين قطع عالقتها اخلاصة مـع نيوزيلنـدا،            

ايل جزر كـوك، حيـث      هوهي خطوة سيعارضها كثريون من أ     
أن تلك العالقة تعطيهم احلـق يف جنـسية نيوزيلنـدا ويف الـسفر              

 .إىل نيوزيلندا وأسترالياحبرية 
 معــدالت أنأشــارت إىل : الــسيدة أروشــا دومينغيــز - ١١

ــة      ــالقراءة والكتاب ــاوري يف جــزر كــوك ب ــام شــعب امل ــري إمل  غ
ــة ــة هـــذه      معروفـ ــدم إتاحـ ــن الـــسبب يف عـ ــسرت عـ ، واستفـ

 .م احلكومــة إصــالح تلــك احلالــة   اعتــزا  يــة  وكيف،املعلومــات
البيانات عـن معـدالت   ويشري التقرير إىل عدم االنتظام يف مجع    

ــبرية،    ــة حيـــث أن املـــشكلة ال تعتـــرب كـ التوقـــف عـــن الدراسـ
وأضافت أهنـا تقتـرح أن تبـدأ احلكومـة يف مجـع البيانـات بغيـة                 
حتديد احلجم احلقيقي للمشكلة، اليت قد تكون أكثـر خطـورة           

وينبغــي إدراج املعلومــات املتعلقــة بإملــام    . ممــا كــان مفترضــا  
تابــة واملتعلقــة مبعــدالت التوقــف شــعب املــاوري بــالقراءة والك

 .عن الدراسة يف التقرير التايل للدولة الطرف
ومــــضت تقــــول إن التقريــــر يــــنص أيــــضا علــــى أن   - ١٢

احلكومة ال تقدم برامج إىل الطلبة الـذين توقفـوا عـن الدراسـة              
وذلك أمـر يـثري القلـق حيـث أنـه           . قبل بلوغ سن ترك املدرسة    
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ــركن املدرســة مبكــ    ــات يت ــد توجــد فتي ــهن أو  ق ــسبب محل را ب
ـــزل وأداء الواجبــات     ــزام أســرهن هلــن بالبقــاء يف املن بــسبب إل

وينبغــــي للحكومــــة أن تــــساعد الفتيــــات يف هــــذه . املنـــــزلية
 .احلاالت على العودة إىل املدرسة

ــسيدة زو  - ١٣ ــات إضــافية   : كــسياوكياوال ــت معلوم طلب
ــزر       ــا واجلـ ــني راروتونغـ ــيم بـ ــرص التعلـ ــات يف فـ ــن التفاوتـ عـ

 مــــن تقريــــر الدولــــة ٥-١٠ة، الــــواردة يف الفقــــرة اخلارجيــــ
وقالت إهنـا مهتمـة بـصفة خاصـة مبعرفـة كيفيـة تـأثري               . الطرف

ــذها     ــوات الـــيت تتخـ ــات، واخلطـ ــات علـــى الفتيـ تلـــك التفاوتـ
احلكومة لكفالة تكافؤ الفرص التعليمية للجميع، وفقا لقانوهنا        

 .بشأن التعليم
ــر أن بعــ    - ١٤ ــه ورد يف التقري ــصادر وأشــارت إىل أن ض امل

الدراسية القدمية تـضمنت قوالـب منطيـة تتعلـق بـأدوار الرجـال         
واستعلمت عمـا إذا كانـت هـذه املـصادر واردة مـن             . والنساء

ــا إذا كانــت      ــا ُوضــعت يف جــزر كــوك، وعم ــدا أم أهن نيوزيلن
قــد أجــرت أي تقيــيم للمنــاهج الدراســية واألدوات   احلكومــة 

ضمن مبـدأ املـساواة     التعليمية األخـرى ملعرفـة مـا إذا كانـت تتـ           
 .بني اجلنسني

قالت إن التقرير يعطـي االنطبـاع       : السيدة شوتيكول  - ١٥
بعــدم إيــالء اهتمــام كــبري للتعلــيم يف مرحلــة الطفولــة املبكــرة،  
وأضافت أنه ينبغي للحكومة كفالة توفري برامج لرعاية الطفـل       
وبــرامج مــا قبــل املدرســة بأســعار معقولــة، وخباصــة لألســر        

أن تسمع املزيـد عـن التثقيـف        عربت عن رغبتها يف     أو. الفقرية
املتعلق حبقوق اإلنـسان يف املـدارس يف جـزر كـوك، كمـا تـود               
أيــضا توضــيحا بــشأن مــا إذا كــان يوجــد جبــزر كــوك قــانون    
ــر كــذلك،      ــسي، وإذا كــان األم حمــدد ملكافحــة التحــرش اجلن

 ؟فكيف جيري إنفاذه يف أماكن العمل، وخباصة يف املدارس
ــنيالـــسيد - ١٦ ــوك ( رامسوسـ ــزر كـ ــانون ): جـ ــال إن قـ قـ

اجلنايـات يف جــزر كــوك يغطــي التحــرش اجلنــسي وأنــه جــرى  

رفع دعوى بشأن حاالت عديـدة للتحـرش اجلنـسي يف مكـان             
وتأخذ وزارة التعليم بسياسة للشكاوى، وجيري مدير       . العمل

ــا احلــادث املزعــ     ــع فيه ــيت وق ــع  املدرســة ال ــق يف مجي وم التحقي
 وتـضطلع . لك املتعلقـة بـالتحرش اجلنـسي      فيها ت  الشكاوى، مبا 

جلــان خاصــة ورابطــات للوالــدين واملعلمــني بــدور يف  كــذلك 
وتـشارك الـشرطة أيـضا يف ذلـك إذا          . االستماع إىل الشكاوى  

وختتلـف نتيجـة التحقيـق      . كانت الشكوى ذات طبيعة جنائيـة     
وقـد يوقـف اجملـرم عـن العمـل، أو           . بناء علـى خطـورة اجلرميـة      

وجيـري رفـع دعـوى      . تعليمية إذا كان مدرسـا    يفقد مؤهالته ال  
بشأن حاالت التحـرش اجلنـسي الـيت يـرى أهنـا تـشكل جـرائم            

 .مبقتضى قانون اجلنايات
وفيما يتعلق بالبيانات املتعلقة بترك املدرسـة مبكـرا أو           - ١٧

التوقف عن الدراسة، قال إنه توجد بعض املعلومـات، إال أهنـا            
. ت ملن يتركـون املدرسـة     وحتتفظ املدارس بسجال  . غري منظمة 
 املتعلقـة  بدأت وزارة التعليم يف مجع البيانـات         ٢٠٠٦ويف عام   

ويبدو أن هذه البيانات تـشري      . التغيب عن املدرسة بدون إذن    ب
إىل أن معـــدالت التوقـــف عـــن الدراســـة أعلـــى بـــني الـــذكور  
وستسعى احلكومـة إىل إدمـاج املزيـد مـن املعلومـات عـن هـذا                

 .قبلاملوضوع يف تقريرها امل
وفيما يتعلق بالتعليم يف مرحلـة الطفولـة املبكـرة، قـال             - ١٨
 مـــــن اإلنـــــاث يف جزيـــــرة ٢١٦ مـــــن الـــــذكور و ٢٦٠إن 

، ٢٠٠٥راروتونغا قد التحقـوا هبـذه املرحلـة مـن التعلـيم سـنة               
 مــن اإلنــاث يف ١٧٤ مــن الــذكور و ١٩٣بينمــا كــان هنــاك 

يـستطيع  وأضـاف أنـه ال      . السنة األوىل مـن املدرسـة االبتدائيـة       
تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات احملــددة يف الوقــت احلــايل، إال أنــه 

وقـد يكـون    . جيري مجع البيانـات، وسـتدرج يف التقريـر التـايل          
ممــا يهــم اللجنــة أن تعــرف أنــه يوجــد تأكيــد قــوي يف مرحلــة  
الطفولــة املبكــرة يف بعــض املــدارس علــى تعلــيم لغــة املــاوري،   

، خيـــشى أن تنـــدثر لغـــة حيـــث أنـــه بتزايـــد هيمنـــة اإلنكليزيـــة
 .املاوري اليت يتحدث هبا سكان جزر كوك
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ــة      - ١٩ ــالقراءة والكتاب ــام ب ــستوى اإلمل ــول إن م ــضى يق وم
ــى مكــان        ــد عل ــاوري يعتم ــدى شــعب امل ــيم ل ــستوى التعل وم

أمـا  . فريتفع هذان املستويان نسبيا يف راروتونغا     . ة أفراده معيش
 تكون فـرص    يف اجلزر النائية فينخفض هذان املستويان، حيث      

وقـد انتفعـت األجيـال الـسابقة        . احلصول على التعليم حمـدودة    
 الطالب يف اجلزر اخلارجيـة بـربامج املـساعدة اخلاصـة الـيت              نم

ــه ــا  م مكنتـ ــا يف راروتونغـ ــة إمـ ــن الدراسـ ــي أو ،مـ  أو يف فيجـ
أما اآلن فهـذه الفـرص أكثـر نـدرة، وترتكـز معظـم              . نيوزيلندا

 .دميية وحدهااملنح الدراسية على اجلدارة األكا
وفيمــا يتعلــق بالقوالــب النمطيــة اجلنــسانية يف الكتــب   - ٢٠

املدرسية واملناهج الدراسية، قـال إن النظـام التعليمـي يف جـزر             
كوك يرتبط ارتباطا وثيقا مبثيله يف نيوزيلندا، وأن جـزر كـوك            
تتبــع سياســات نيوزيلنــدا املعنيــة بالقــضاء علــى هــذه القوالــب   

ا تكيف السياسات حبيـث تالئـم       أهنغم  النمطية يف مدارسها، ر   
 .احتياجاهتا اخلاصة

 مــن االتفاقيــة، ١١أشــارت إىل املــادة : الــسيدة بــاتن - ٢١
ينـشئ  واستعلمت عما إذا كان مشروع قانون العمـل اجلديـد           

آلية لتنفيذها، مبـا يف ذلـك إجـراء للتقـدم بالـشكاوى، ومـا إذا           
وقالـت  . عمـل كان يدعو أيضا إىل إنشاء إدارة للتفتيش على ال        

 تعرف اجلزاءات اليت سينص عليها القـانون اجلديـد          أنإهنا تود   
ــيعترف       ــانون س ــذا الق ــان ه ــا إذا ك ــهاكات، وم ــسبة لالنت بالن

وفـضال عـن ذلـك، تـساءلت        . باملساومة الشاملة بـصفتها حقـا     
عن األحكام القانونية املوجودة لكفالة محايـة مـوظفي نقابـات           

ــال ع ــز    العمـ ــذة لتعزيـ ــدابري املتخـ ــن التـ ــامهم، وعـ ــد أداء مهـ نـ
 .انتخاب موظفات نقابات العمال

وأعربت عن سرورها إذا مسعت أن جملس الوزراء قد          - ٢٢
وافــق علــى إدراج إجــازة األمومــة يف جمموعــة إصــالح تــشريع 
العمل، إال أهنا تساءلت عما إذا كان للمرأة احلق يف احلـصول            

 من القطـاعني اخلـاص والعـام        على نفس االستحقاقات يف كل    

 أنفسيكون من األمهية بالنـسبة للجنـة        وإذا كان األمر كذلك     
التغلــب علــى  تعــرف الطريقــة الــيت متكنــت هبــا احلكومــة مــن    

ــداها القطــاع اخلــاص يف ا    ــيت أب ــة ال ــة جتــاه ملاضــي املقاوم محاي
األمومة، وما هي األحكام اليت ستوضع بغية كفالـة عـدم قيـام             

القطــاع اخلــاص بــالتمييز ضــد املــرأة علــى  أصــحاب العمــل يف 
أســاس دورهــا اإلجنــايب عــن طريــق حرماهنــا مــن التوظــف أو     

 . على سبيل املثال،فصلها من العمل إذا كانت حامال
وأخريا، أعربت عـن قلقهـا إزاء قـانون اخلدمـة العامـة              - ٢٣

 الـذي ال يبـدو أنـه يتـضمن أي حكـم      ١٩٩٦-١٩٩٥لعـامي  
ــى ا   ــضاء عل ــستهدف الق ــرأة يف جمــال   صــريح ي ــز ضــد امل لتميي

ــة ــراء أي     . العمالـ ــوخى إجـ ــن املتـ ــان مـ ــا إذا كـ ــألت عمـ وسـ
 .استعراض هلذا القانون أو تعديله

ــسيد رامسوســني  - ٢٤ ــال إن مــشروع  ): جــزر كــوك  (ال ق
قــانون العمــل يــستهدف إدخــال االنتظــام واالتــساق يف إدارة   
عالقات العمـل ومل يتـضمن مـشروع القـانون آليـات للتنفيـذ،              

ويف الوقـت   . صة فيما يتعلق حبقوق املرأة وظروف عملـها       وخبا
احلــايل ال حيــق إال للعــامالت يف القطــاع العــام احلــصول علــى   

 يومـا، إال أنـه      ٣٠إجازة أمومـة مدفوعـة األجـر، وتبلـغ مـدهتا            
ــابيع يف بعـــض احلـــاالت   . مـــن املمكـــن متديـــدها إىل ســـتة أسـ

وجتــري احلكومــة مناقــشات مــع أصــحاب العمــل يف القطــاع    
خلاص حول مشاريع قد تقـدم احلكومـة مبوجبـها مبـالغ مماثلـة        ا

 .من أجل تغطية تكلفة استحقاقات األمومة
 

 ١٤ إىل ١٢املواد من 
طلبـت احلـصول علـى معلومـات عـن          : السيدة بيغـوم   - ٢٥

وســألت كــذلك عــن  . الــدعم املقــدم إىل املــسنات واملعوقــات 
عــة تفاصــيل بــشأن عــدد النــساء املــصابات بفــريوس نقــص املنا 

لــيت اإليــدز وبــرامج الدولــة واملؤســسات التعليميــة ا    /البــشرية
واسـتعملت عمـا إذا   . رك يف محالت التوعية بـشأن اإليـدز     تشا

كانت احلكومة قد وضعت خطة وخصـصت مـوارد ملكافحـة           
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العنــف العــائلي والتحــرش اجلنــسي، اللــذين يــشكالن الــسببني  
ك، وفقـا   اجلذريني لألزمة املتنامية للصحة العقليـة يف جـزر كـو          

 .للمنظمات غري احلكومية
وقالت إن خدمات الصحة اإلجنابية الـيت ميكـن حتمـل            - ٢٦

نفقاهتــا والوصــول إليهــا مــن األمــور األساســية، وأعربــت عــن  
رغبتها يف معرفة مـدى توافرهـا يف اجلـزر النائيـة ومـا إذا كـان                 

ــصحية    ــة ال ــنقص يف العــاملني يف جمــال الرعاي . جيــري عــالج ال
لضرورة موافقة الزوج على إجراء الربط البـوقي        وأخريا، نظرا   

للمــرأة، استفــسرت املتكلمــة عمــا إذا كــان مــن الــضروري أن 
حيصل الرجل على تصريح من زوجته إلجراء جراحـة مـن أي            

 .شكل
ــل  - ٢٧ ــسيدة بيمنت ــررات    : ال ــت املق ــا إذا كان ســألت عم

اهقني، الدراســية تغطــي مــسائل الــصحة اإلجنابيــة وصــحة املــر  
ان التوسع يف القطاع اخلاص للرعايـة الـصحية يـشري           إذا ك  وما

وقالت إنـه  . إىل نقص يف اخلدمات الصحية اليت تقدمها الدولة       
من الضروري إجـراء فحـوص صـحية دوريـة ومتعـددة ملعاجلـة         
احلاالت املتزايدة لسرطان الثـدي وعنـق الـرحم، كمـا أنـه مـن           

. الضروري أن ختصص امليزانيـة الوطنيـة األرصـدة وفقـا لـذلك           
وأعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء عـــدم وجـــود سياســـة لـــدى وزارة  

الشرطة لإلبـالغ عـن حـاالت االعتـداء اجلنـسي أو             وأالصحة  
وقــد ترغــب الدولــة الطــرف يف أن تأخــذ يف احلــسبان . البــدين

 بــصفة ٢٥ والتوصــية العامــة ٢٤باالتفاقيــة وبالتوصــية العامــة  
 .خاصة عند وضع اخلطط الصحية وتنفيذها

رد على األسئلة الـيت     ): جزر كوك  (مسوسنيالسيد را  - ٢٨
طرحتها السيدة بيغوم، قائال إن احلكومة تقـدم مـساعدة ماليـة     
. إىل املـــــسنات وأنـــــه يوجـــــد بيـــــت للتقاعـــــد يف العاصـــــمة

يتعلــق بالرعايــة الــصحية، قــال إنــه توجــد معلومــات        فيمــاو
بفــريوس نقــص املناعــة متــضاربة حــول عــدد حــاالت اإلصــابة 

وأضـاف  .  اجلـزر، إال أنـه علـى علـم حبـالتني           اإليدز يف /البشرية

أنــه جيــري تنفيــذ قــوانني جديــدة للــهجرة بغــرض منــع انتــشار   
ط يف املـستقبل    َرشَتاألمراض املعدية، مبا فيهـا اإليـدز، وأنـه سيُـ          

وتقـدم  . القريب تقـدمي شـهادة طبيـة للـدخول إىل جـزر كـوك             
اثنتــان مــن املنظمــات غــري احلكوميــة خــدمات الــصحة العقليــة  

م مـن احلكومـة، إال أنـه توجـد حاجـة إىل عـدد أكـرب مـن                   بدع
وتنظــر وزارة . املتخصــصني املــدربني يف جمــال الــصحة العقليــة 

فقــة علــى إجــراء الــربط البــوقي،  الــصحة يف إلغــاء اشــتراك املوا
ــديل    إال ــذلك التعـ ــار زمـــين لـ ــد إطـ ــر حتديـ ــه مل جيـ ــبني . أنـ وتـ

ء يف   يف املائـة مـن النـسا       ٤٠ أن   ٢٠٠٥إحصاءات املـدن لعـام      
ــل     ــع احلمـ ــائل منـ ــستخدمن وسـ ــل يـ ــن احلمـ ــد . سـ وال توجـ

إحــصاءات للجــزر اخلارجيــة، رغــم أن التحــسن يف الــصحة      
 منـذ إنـشاء العيـادات        يف هذه املناطق النائية قد لوحظ      اإلجنابية
وجيــري النظــر أيــضا يف تقــدمي اخلــدمات الــصحية عــن   . هنــاك
 .بعد
ــان - ٢٩  مــن النــسخة ٦٣أشــارت إىل صــفحة : الــسيدة ت
، وســألت عمــا )CEDAW/C/COK/1(إلنكليزيــة مــن التقريــر ا

ــل العمــل       ــادرات، مث ــة مب ــد اختــذت أي ــة ق ــت احلكوم إذا كان
ــسياسة،       ــرار وال ــرأة يف صــنع الق ــشاركة امل ــادة م اإلجيــايب، لزي
وعما إذا كان التعديل املقترح لقـانون احلكومـة احملليـة للجـزر             

الس العــضوات يف جمــاخلارجيــة يــستهدف زيــادة عــدد النــساء  
 .اجلزيرة
ــا إزاء إيقـــاف خطـــط القـــروض    - ٣٠ وأعربـــت عـــن قلقهـ

الــدائرة يف بعــض اجلــزر بعــد حــدوث مــشاكل يف الــسداد،        
وســألت عــن بيانــات بــشأن عــدد املقترضــات املعنيــات، ألنــه   

وسألت كذلك عـن    . عادة ما تكون املرأة مقترضة جيدة جدا      
اخلطــوات الــيت تتخــذها احلكومــة لزيــادة مــشاركة املــرأة يف       

 .قطاع مزارع اللؤلؤ اليت تدر عائدا كبريا
ــسيدة ســيمز  - ٣١ ــدفق    : ال ــى وقــف ت ــة عل حثــت احلكوم

ــا عــن خــدمات       ــة حبث ــادرون اجلــزر اخلارجي ــذين يغ ــراد ال األف
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ــدا  ــحية أفـــضل يف نيوزيلنـ ــة وصـ وإنعـــاش اقتـــصادات . تعليميـ
ــة مــن شــأهنما أن يعمــال علــى      ــرة وتقــدمي خــدمات كافي اجلزي

ء ومتكينـهم مـن االنتفـاع مـن صـناعة       تشجيع األفراد على البقا   
 .وإن مل حيدث ذلك، سيشتري األجانب هذه اجلزر. اللؤلؤ
سألت عما إذا كانت شعبة الـشؤون       : السيدة ديريام  - ٣٢

اجلنسانية والتنمية قد متكنت بالفعل من انتداب موظفـات مـن          
كيانـــات حكوميـــة أخـــرى للعمـــل مـــع اثـــنني مـــن املـــوظفني   

عمـــا إذا كـــان للـــسياسة اجلنـــسانية    العـــاملني لـــديها اآلن، و 
اجلديدة أثر على اجلزر اخلارجية أكرب من أثر السياسة الـسابقة       

وقالـت إنـه يبـدو أن     . هلا، وهي السياسة الوطنية لشؤون املـرأة      
الفـارق بـني املنظمــات غـري احلكوميـة واحلكومــة غـري واضــح،      

 أنوتــساءلت عمــا إذا كــان ميكــن للمنظمــات غــري احلكوميــة  
وأعربـــت عـــن . صول علـــى متويـــل مـــن احلكومـــةحتـــاول احلـــ

اهتمامها أيضا مبعرفة كيفية التوفيـق بـني احلـث علـى االنفتـاح              
 .االقتصادي وتطوير صناعة اللؤلؤ، ومحاية حقوق املرأة

ــسيد رامسوســني  - ٣٣ ــرأة  ): جــزر كــوك  (ال أوضــح أن امل
املــرأة الـيت تعــيش يف اجلـزر اخلارجيــة أو يف   تلـك  رب عَتــالريفيـة تُ 
ومل جيـــر متريـــر قـــانون احلكومـــة . ي اجلزيـــرة الرئيـــسيةضــواح 

وقـد كـان هنـاك نـزاع        . احمللية، وإن كان قد تغـري مثـان مـرات         
ويف . رئيسي حول عملية التشاور ومـدخالت جمـالس اجلزيـرة         

إطار سياسة التفويض، يكون لكل جزيـرة إدارهتـا اخلاصـة هبـا             
د بعــض  وتعــو.يف حماولــة لتخفــيض حجــم احلكومــة املركزيــة 

ردود الفعل املتفاوتة على القـانون إىل االختالفـات بـني اجلـزر             
أمـا بالنـسبة للعمـل اإلجيـايب،        . يف نوع املرافـق اإلداريـة املتاحـة       

فتقدم شـعبة الـشؤون اجلنـسانية تـدريبا إىل النـساء املرشـحات              
 .لشغل مناصب حكومية

وفيمــا يتعلــق خبطــط القــروض الــدائرة الــيت ذكرهتــا        - ٣٤
ل إن زراعة اللؤلؤ عمليـة طويلـة األمـد تتطلـب            السيدة تان، قا  

. عمال مكثفا ويلزم القيام هبا على نطاق واسع لكي تدر رحبـا           

 مــن املــشتغلني باألعمــال احلــرة هــذه املــشاريع  ريكــث وقــد بــدأ
ومـع ذلـك   . التجارية دون استعداد كاف، مما أدى إىل فشلهم 

ــرأة،   بـــني فمـــن  ــاقني يف العمـــل امـ ــار مزارعـــي اللؤلـــؤ البـ كبـ
 .ومستوى النساء املشتغالت يف تلك الصناعة مرتفع

وأضـــاف أن حرمـــان اجلـــزر اخلارجيـــة مـــن ســـكاهنا   - ٣٥
وتـسهم املنظمـات   . مشكلة ما زال البحث جار عن حلول هلا       
 .غري احلكومية إسهاما كبريا يف هذا اجملال

 
 ١٦ و ١٥املادتان 

سألت عما إذا كان قد أحـرز أي تقـدم          : السيدة تان  - ٣٦
الح األســس الــيت يقــوم عليهــا الطــالق، كمــا ورد يف    يف إصــ

إنــه وقالــت .  مــن النــسخة اإلنكليزيــة مــن التقريــر ٦٩صــفحة 
زال هنـــاك عـــدد مـــن األســـئلة حـــول تقـــسيم املمتلكـــات  مـــا

الزواجية إذا كان الزواج قـد اسـتمر أقـل مـن ثـالث سـنوات،                
وحول خطط احلكومة الرامية إىل تنسيق قانون امللكيـة العـريف           

ــع ال ــدين م ــانون امل ــري     . ق ــران غ ــان االقت ــا إذا ك ــساءلت عم وت
مثـل الـزواج    مثله  الشرعي يقع ضمن نفس خطط املمتلكات،       

 وســألت عمــا إذا كانــت هنــاك خطــط إلصــالح     . التقليــدي
القوانني اليت حتكم توزيع أصـول الـزوج املتـوىف دون أن يتـرك              

وأعربت كذلك عـن القلـق حيـث أنـه ال ميكـن للمـرأة        . وصية
ــة  االقتــران غــري الــشرعي أن تستــصدر أوامــر قانونيــة      يف حال

وأخـريا، أعربـت عـن رغبتـها يف معرفـة           . للحماية من شريكها  
ما إذا كان من املعتزم اختاذ تـدابري تـستهدف زيـادة العقوبـات              

 .على االعتداء اجلنسي
قـــال إن اإلملـــام بالقـــانون وإدراك : الـــسيد فلنترمـــان - ٣٧

وأضـاف أنـه يـرى أن    . الهتمـام املرأة حقوقها جماالن يتطلبـان ا  
، وسـأل عمـا إذا      امتييـز يـشكل   استثناء املرأة من خدمة احمللفني      
وسـأل أيـضا عمـا إذا كانـت         . كانت توجد أية خطط إللغائـه     

احلكومة ستجعل احلد األدىن لسن الـزواج يتماشـى مـع املـادة              
 من االتفاقية ومع اتفاقية حقوق الطفل، وعمـا إذا كانـت            ١٦
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 سنة مـن أجـل      ١٨رفع سن الرضا اجلنسي إىل      احلكومة تعتزم   
 .محاية مجيع الفتيات من االعتداء اجلنسي

ــني  - ٣٨ ــسيد رامسوسـ ــوك  (الـ ــزر كـ ــى  ): جـ ــال ردا علـ قـ
 الزواجيــة أن ســند ملكيــة األرض األســئلة املتعلقــة باملمتلكــات

ــري     ال ــق يف األرض ال جيـ ــا أن احلـ ــزواج، كمـ ــد الـ ــل عنـ ينقـ
ميكـــن إدراج األرض يف وال . التخلـــي عنـــه يف حالـــة الطـــالق

الوصية، إال أن زوجة الرجل الذي يتوىف دون أن يترك وصـية            
 مث تعـود األرض إىل أسـرته        ،ميكن أن تنتفع بأرضه مدى احلياة     

والترتيبات التعاقدية الـيت تغطـي املمتلكـات        . عند وفاة الزوجة  
يف حالــة االقتــران غــري الــشرعي تتطــابق مــع ترتيبــات الــزواج    

 .التقليدي
وردا على أسئلة تقـدمت هبـا الـسيدة ديريـام والـسيدة              - ٣٩

تان والسيدة بيمنتل، قال إنه ميكـن للمنظمـات غـري احلكوميـة             
مــنح أوامــر وُت.  حتــاول احلــصول علــى متويــل مــن احلكومــة نأ

 أو الـصلح  ياحلماية على أساس التقدم شفويا بطلـب إىل قاضـ   
 ومــع ذلــك جيــري ســحب  ، وتــصدر دون إبطــاء،إىل الــشرطة

وال توجــد يف الوقــت احلــايل خطــط .  مــن هــذه الطلبــاتكــثري
 .لزيادة العقوبات على االعتداء اجلنسي

قالت إن اللجنة تعتمـد علـى حكومـة جـزر           : الرئيسة - ٤٠
كوك يف التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري، ويف سـحب            

اخلاصــة املؤقتــة لتــدابري لوأضــافت أن . حتفظاهتــا علــى االتفاقيــة
 .اركة املرأة يف اجملتمع، وخباصة يف السياسةأمهية بالنسبة ملش

كـرر اإلعـراب عـن      ): جـزر كـوك    (السيد رامسوسني  - ٤١
التزامــه بالتنفيــذ الكامــل لالتفاقيــة، وعــن أملــه يف إحــراز تقــدم 

ــايل     ــا الت ــده تقريره ــدمي بل ــول موعــد تق ــائال أن  . حبل ــتم ق واخت
 .لإلصالح القانوين األولوية الفورية

 .٣٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
 


