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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة

 الدورة التاسعة والثالثون
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣

الــردود علــى قائمــة القــضايا واألســئلة املطروحــة فيمــا يتــصل بــالنظر يف     
 التقارير األولية

 
 *جزر كوك  

 
 قضايا وأسئلة عامة  

يرجى تقدمي معلومات إضافية عن عملية إعداد التقرير األويل مع اإلشارة            - ١ 
إىل اإلدارات احلكوميــة املــشاركة يف إعــداده وطبيعــة مــشاركتها ومــداها   

 .وتبيان ما إذا جرت مشاورات مع اهليئات النسائية ومع اآلرونغا مانا

 :ويل على النحو التايلالتقرير األكانت عملية إعداد  

 الفريق االستشاري املعين بنوع اجلنس والتنمية )أ(

 الفريق االستـشاري املعـين بنـوع اجلـنس والتنميـة عـام              الشؤون الداخلية أنشأت وزارة    
لفـروق بـني    راعي ا  ورصد تنفيذ املشاريع اليت ت     لتوجيه املتعلق بالسياسات العامة    لتوفري ا  ٢٠٠٠

. ىل اللجنـة املعنيـة بـالتمييز ضـد املـرأة          عـداد تقريـر جـزر كـوك إ        ا يف ذلك العمـل إل     اجلنسني، مب 
 :وجيتمع هذا الفريق مرة كل ثالثة أشهر، ويتألف من ممثلني من

 الداخلية؛الشؤون شعبة املرأة يف وزارة  • 

 

 . أي حترير رمسي تصدر هذه الوثيقة دون * 
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 دارة شؤون اجلزر اخلارجية؛مكتب وزير إ • 

 إلدارة االقتصادية؛شعبة إدارة املعونات يف وزارة املالية وا • 

 ؛)التقرير ليت توفر األموال الالزمة إلعدادا(مفوضية نيوزيلندا يف جزر كوك  • 

 اجمللس الوطين للمرأة يف جزر كوك؛ • 

 .منظمة بونانغا تاوتورو، وهي منظمة نسائية غري حكومية • 
 
 املشاورات )ب(

، ٢٠٠٢-٢٠٠٠بـــدأ التـــشاور مـــع وزارات ووكـــاالت حكوميـــة منتقـــاة يف الفتـــرة  
 ُعينـــت أمينـــة هلـــذه اللجنـــة،  الـــشؤون اجلنـــسانية مـــن شـــعبة املـــرأة، الـــيت ةومشلـــت مستـــشار

الوكــاالت احلكوميــة الرئيــسية /والــوزارات. شخــصيا بزيــارة الــوزارات الــواردة أدنــاه  وقامــت
 :املشاركة هي

 
وزارة شؤون اجلزر اخلارجية •  وزارة التعليم • 
  التاجمكتب قانون •  وزارة الصحة • 
 مرفق الشرطة •  وزارة العدل • 
 شعبة اإلحصاءات •  وزارة اخلارجية واهلجرة • 
    وزارة الشؤون الداخلية واخلدمات االجتماعية • 

 وحتديــد اجملــاالت الــيت  مجــع املعلومــات الالزمــة للتقريــر وكــان الغــرض مــن الزيــارات  
وضع اسـتراتيجيات للمـضي قـدما وتـوفري          ثغرات يف التنفيذ، مبا يف ذلك النظر يف          ي على ونطت

 .أية خدمات تتصل بذلك

وقــد مت أيــضا التــشاور مــع املنظمــات غــري احلكوميــة، غــري أن اجمللــس الــوطين للمــرأة،   
ومنظمة بونانغا تاوتوروكانا مها اجلهتـان الرئيـسيتان اللتـان شـاركتا يف إعـداد التقريـر مـن بـني                     

وكان من بني املنظمات غري احلكومية األخـرى الـيت          . جمموعة املنظمات النسائية غري احلكومية    
يت كاينغـا،   (قامت بدور كبري يف إعداده، املنظمتـان غـري احلكـومتني املعنيتـان بالـصحة العقليـة                  

 ملنطقـة احملـيط اهلـادئ       الرابطـة النـسائية   ، واللجنة األوملبيـة الوطنيـة جلـزر كـوك، و          )وأر با تاونغا  
ــوب شــرق  ــوي، واجمل  آســياوجن ــو ن ــة، وبعــض اجملموعــات     ، وكوت ــين حبــاالت اإلعاق لــس املع

وكان هناك من بني االجتماعات مع املنظمات غري احلكومية ما عقد مع اجملموعـات              . الكنسية
 وقد وافقت املنظمات غري احلكومية علـى أن تقـدم معلومـات          . وما عقد مع فرادى األشخاص    

 .بسبل إنفاذ القانون على أرض الواقعذات صلة 
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 بــصورة ث نــساء بتجميــع التقريــر بالتــشاور يف ذلــك مــع عــدة جمموعــاتوقامــت ثــال 
ــة ــرة         . منتظم ــر خــالل فت ــشروع األول للتقري ــن جــزر كــوك امل ــهن م ــد أعــدت واحــدة من فق

مـايو إىل جلنـة عاملـة تـضم أعـضاء الفريـق           /مث قدمت هـذا املـشروع يف أيـار        . استغرقت شهرين 
ــة    ــوع اجلــنس والتنمي ــشاري املعــين بن ــسامي باســتثناء(االست ــدا ال ــوزارات )  مفــوض نيوزيلن وال

وبالرغم من أن املـشروع األول للتقريـر        . احلكومية واملنظمات غري احلكومية املشار إليها أعاله      
ــدا شــكل ــر للت أساســا جي ــيت  قري ــات ال ــة أن املعلوم ــة   ، رأت اللجن ــر غــري كافي ــضمنها التقري  يت
 امـرأة   ُعينـت ولـذا، . عا ثانيـا وطلبـت إىل األمانـة أن تقـدم مـشرو    . تستند إىل سند ملمـوس     وال

 االنتـهاء مـن   ٢٠٠٣مـايو  / يف أيـار اومت أخـري . أخرى مـن جـزر كـوك إلعـداد املـشروع املقبـل          
وقد قام بصياغته حمام من نيوزيلندا يعمـل حلـساب جلنـة حقـوق              . إعداد املشروع الثاين للتقرير   

جنــاز خمتلــف مــشاريع وتلقــت النــساء الــثالث مجيعهــا مــساعدة ماليــة إل. اإلنــسان يف نيوزيلنــدا
 . للمشاريعةقدماملساعدة املالتقرير، وذلك من خالل 

وبعد االجتماعات املباشرة اليت مت عقدها يف البداية مع كـل مـن احلكومـة واملنظمـات                  
ات معهمـا سـويا     ـة اجتماع ـــة من ثالث  لـد سلس ــوة لعق ـــة، وجهت لكليهما الدع   ــر احلكومي ــغي

ــر   ــع      (للنظــر يف مــشروع التقري ــادة بــني ثــالث وأرب ــراوح يف الع كانــت مــدة كــل اجتمــاع تت
 ).ساعات

 الشؤون الداخلية، ووزير الشؤون الداخلية لينظـرا فيـه     أمنيوقدم املشروع النهائي إىل      
  ليوافـق عليـه    ٢٠٠٦ يف عـام     اءمث قدمه وزير الـشؤون الداخليـة إىل جملـس الـوزر           . ويوافقا عليه 

 . قبل إرساله إىل اللجنةالوزراء

 ىــــا علـــــزم ســحب حتفظاهتــــتعتة ــــت احلكومــــان مــا إذا كانــــى تبيــــيرج - ٢ 
 .من االتفاقية يف أجل معني) ب (‘٢’ ١١و ) أ (٥و ) و( ٢املواد 

ــتبذل          ــواد، وس ــذه امل ــى ه ــا عل ــل يف ســحب حتفظاهت ــة بالفع ــصارى نظــرت احلكوم ق
 .٢٠٠٧يوليه /جهودها لسحبها حبلول متوز

 
 ٢ و ١املادتان   

 من الدسـتور حقـوق اإلنـسان واحلريـات األساسـية دون             ٦٤تكفل املادة    - ٣ 
متييز على أساس اجلنس، لكنه ال يبدو أن مثة حكما موضوعا على منـوال              

 مــن االتفاقيــة حيظــر التمييــز املباشــر والتمييــز غــري املباشــر علــى     ١املــادة 
 حكم  يرجى تقدمي معلومات عن اخلطوات املزمع اختاذها إلدراج       . السواء

 .من هذا القبيل يف الدستور أو يف تشريع مناسب آخر يف أجل معني
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إىل الوكالة احلكومية املـسؤولة عـن تقـدمي املـشورة القانونيـة      (وفقا ملكتب قانون التاج     
ر أعــضاء املكتــب بعــد بالتفــصيل يف  ، مل ينظــ)حلكومــة، فــضال عــن صــياغة مجيــع التــشريعات ا
 صـياغة تـشريعات حتظـر التمييـز املباشـر            بـدء  كن املكتـب مـن     من االتفاقية ليتم   ١حكام املادة   أ

 أن تقـدم اآلن  واحلالـة هـذه،    ،ولذا، فإن احلكومة ال تـستطيع     . والتمييز غري املباشر على السواء    
 مـن الدسـتور مبـا يراعـي علـى           ٦٤ه مىت سيمكنها تنقيح املادة      ــدد في ــا حت ــا دقيق ـــدوال زمني ــج
غـري أن هـذه املـسألة سـتعرض علـى           . ي هـذا الـصدد    ـــ ة ف ــــ ه االتفاقي ــــ ل ما تنص علي   ــو أفض ــحن

 .نظر الوزراء

يرجى تقـدمي معلومـات عـن أي خطـة حكوميـة لتـوفري املـساعدة القانونيـة                   - ٤ 
 .للنساء الالئي يطلنب اإلنصاف يف قضايا التمييز

طيعون وزارة العــدل مقــصورة علــى تقــدمي املــساعدة القانونيــة للــذين ال يــستمــسؤولية  
وتقــدم هــذه املــساعدة . حتمــل نفقــات الــدفاع عــن أنفــسهم إذا مــا وجهــت إلــيهم هتــم جنائيــة 

 .جلميع من يطلبوهنا بصرف النظر عن جنسهم

ــدم مــساعدة قانونيــة جمانيــة         ــيس هنــاك مكتــب حملــامني عــامني يق وهنــاك بعــض  . ول
ــاوتورو الــيت املنظمــات غــري احلكوميــة، مثــل   ساعدة يف بعــض  تقــدم هــذه املــ منظمــة بونانغــا ت

 ممـن يبـدو أهنـم تركـوا ألنفـسهم           ، مبن فيهم النساء   ، ولكن هناك عددا أكرب من الناس      ،اجملاالت
ويقول مكتب قانون التاج إن تكلفـة استـصدار أوامـر للحمايـة             . لتدبر أمر الدفاع عن أنفسهم    

يـشكل   ممـا    ،من التحرش اجلنسي عالية وإن تكلفة الوصول إىل احملـاكم عـادة مـا تكـون كـبرية                 
 .حاجزا يف وجه عدد كبري من النساء

 الـــصغرية الـــذي يتـــيح ســـبل االنتـــصاف يف  مطالبـــات لل١٩٨٦وهنـــاك قـــانون عـــام  
بيـد أن وزارة العـدل أوضـحت أن هـذا     . بـالغ ماليـة صـغرية نـسبيا    مبل صالرتاعات املدنية اليت تت  

 .املستهلك قانون محاية إصالحلجأ إليه يف الواقع وأن مثة حاجة إىل القانون ال ُي

وقد عرض مكتب أمـني املظـامل أن ينظـر يف قـضايا خارجـة عـن نطـاق اخلدمـة العامـة                        
 .تنطوي على ادعاء بالتعرض لتمييز

يرجى تقدمي معلومات عن مركز القانون العريف وأثره، مـع تبيـان القـانون               - ٥ 
الذي تكـون لـه احلجيـة حينمـا يكـون هنـاك تـضارب بـني القـانون العـريف                     

 .لوطين واملعايري الدولية حلقوق اإلنسانوالقانون ا

باألراضـي  القـضايا املتـصلة     : هناك جماالن يتصالن بـاحلقوق الثقافيـة حيميهمـا الدسـتور           
 .والعادات بصورة أعموالقيم التقاليد األعراف ووالقضايا املتصلة ب
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ففــي اجملــال األول، يــتم محايــة األعــراف بغــرض تثبيــت احلقــوق يف األراضــي وحجــج   
 ).١٩١٥ لعام  من قانون جزر كوك٤٢٦  و٤٢٢  و٤٢١املواد (كية العرفية املل

ــان، بعــد     ــاين، فقــد أصــبحت للربمل  الدســتور يف  إدخــال تعــديل علــى أمــا يف اجملــال الث
ــوانني ت  ١٩٩٥-١٩٩٤ ــر، صــالحية ســن ق ــد ق ــادات أو تكــرس التقالي ــنص الت.  والع ــديلوي  ع

 األعـراف ” راضي وحجج ملكيتـها، علـى أن      املذكور املتعلق مبسائل أوسع نطاقا من مسألة األ       
ال ينطبـق  هذا احلكـم   إال أن .“جزر كوكيف قانون ال  أصبح هلا فعل  التقاليد والعادات والقيم  و

حكـم مـن   أي ال تتسق، وبقدر ما ال تتسق، مع ”تقاليد أو عادات أو قيم   على أي أعراف أو     
 للدســتور )١٧رقــم  (ةعدلــاملالــصيغة  مــن ٧املــادة (“ كــام هــذا الدســتور أو مــع أي تــشريعأح
 مـن  فاكـا  اجلزيـرة أو    آرونغـا مانـا   وألغراض الدستور، فإن ما يصدر عن       . ))١٩٩٥-١٩٩٤(

ــاوى ــد    فت ــشأن تلــك األعــراف أو التقالي ــرارات ب ــادات  وق ــيم أو الع ــن حيــث  أو الق وجــود م
ال جيــوز الطعــن فيهــا يف تكــون هنائيــة وباتــة و” ونطــاق انطبــاق عــرف مــن األعــراف وانطبــاق

 .“حمكمة يأ

وعـادات   بـأعراف وتقاليـد      قـرار  ألف من دستور جزر كوك علـى اإل        ٦٦وتنص املادة    
 .وقيم الشعوب األصلية اليت سرياعيها الربملان عند سن القوانني

 جلـزر كـوك علـى أن القـانون العـريف ينفـذ              ١٩١٥ مـن قـانون عـام        ٤٢٢وتنص املادة    
 حجـة ملكيـة أو مـصلحة يف أراض عرفيـة            كل”ويرد يف هذه املادة أن      . ر كوك مباشرة يف جز  

 .“سكان األصليني جلزر كوكالقدمية للوالعادات لتقاليد لحتدد وفقا 

  مفعـوال  املعـايري ال تكتـسب   الدولية حلقوق اإلنـسان، فـإن هـذه       فيما يتعلق باملعايري  أما   
لقـانون   حمليـا لتـصبح جـزءا مـن ا         تشريعيا يف جزر كوك إال بعد التصديق عليها أوال واعتمادها         

 ).R v. Smith, CC0.A 3/98نظر القضية ا (الوطين

وجـود  يـبني   ٢٠٠٥تقريرا أُعـّد عـام   إىل أن   ) ٥-٢الفقرة  (التقرير  يشري   - ٦ 
. يف بعــض اجملــاالت بــني قــوانني جــزر كــوك واالتفاقيــةعــدم اتــساق أوجــه 

يرجــى تقــدمي مزيــد مــن اإليــضاحات بــشأن أوجــه التــضارب املبّينــة يف         
 لقيــادة جهــود إصــالح هــذه ة املنــشأةالعاملــلفرقــة  عمــل االتقريــر، وخطــة

 .القوانني

 :يستعرض التقرير أربعة جماالت للتحقق من اتساق التشريعات مع االتفاقية 
 
 :معهاال تتسق  لالتفاقية أو اتتثل فيها التشريعمتاجملاالت احملددة اليت  )أ(

 التمييزمن احلماية ملساواة وفيما يتعلق باالضمانات الدستورية  • 
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 حرية الكالم وحرية التعبري • 

 التجمع السلمي وحرية تكوين اجلمعيات • 

 املشاركة يف احلياة العامة • 

 حرية الفكر والضمري والدين • 

 محاية احلياة واحلرية • 

احلق يف عدم التعرض لالحتجاز التعسفي؛ والعقوبة القاسية وغري العادية؛ واالحتجـاز             • 
 اإلجراءات القانونية الواجبة؛ وقرينة الرباءةمراعاة كمة العادلة والتعسفي؛ واحملا

 احلماية من االستغالل ألغراض البغاء واالجتار بالبشر • 

 اجلنسية • 

 )موماع(احلق يف امللكية  • 

 احلق يف الثقافةمن جوانب  • 
 
نون مواكبــا متييــز والــيت مل يعــد فيهــا القــاات علــى  فيهــا التــشريعتنطــوياجملــاالت الــيت  )ب(

 :للعصر

سياسـات ترمـي إىل معاجلـة أوجـه         وضـع   تـدعو احلاجـة إىل      . الزواج واحلياة األسـرية    • 
ــة    عــدم االتــساق يف  القــانون بــشأن التــبين والطــالق وإدارة التركــات وجوانــب امللكي

 .الزوجية

يف جمــال العنــف العــائلي، هامــة تــدعو احلاجــة إىل إجــراء إصــالحات . احلــق يف األمــن • 
ائم اجلنـــسية علـــى وجـــه العمـــوم، واالغتـــصاب يف إطـــار الـــزواج علـــى وجـــه  واجلـــر

 . إلغاء القوانني اجلنائية اليت عفا عليها الزمناخلصوص، وإىل

انتـصاف قانونيـة للتـصدي حلـاالت انتـهاك          مثة حاجة إىل إتاحة سـبل       . احلق يف العدل   • 
انونيـة أو غريهـا مـن    القاملعونـة  الدستور؛ ومن الضروري إرساء قاعدة تشريعية لتقـدمي   

أشــكال املعونــة للمــرأة الــيت تتقاضــى دخــال منخفــضا؛ وتــدعو احلاجــة إىل إدخــال         
لالطـالع علـى    اإلجـراءات الربملانيـة وإىل إفـساح اجملـال بـصورة أفـضل              على  حتسينات  
 .التشريعات

ال يوجـه أي تعريـف للتمييـز غـري املباشـر،            . لتمييـز التعرض ل احلق يف املساواة وعدم      • 
وال تـشمل احلمايـة الدسـتورية       . ال توجد نصوص مالئمة بشأن سـبل االنتـصاف        كما  
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، وفـرص احلـصول     ةلـ امن التمييز مجيع مناحي احليـاة العامـة، مـن قبيـل الـسكن، والعم              
 .العامةودخول األماكن على السلع واخلدمات، 

 ويف بعــض جوانــب(إىل احلمايــة العمــال يف القطــاع اخلــاص افتقــار . احلــق يف العمــل • 
 ).القطاع العام

. وال ينفذ على حنـو مالئـم    قدمي  قانون إعالة الطفل    . احلقوق االقتصادية واالجتماعية   • 
 .ضد املرأةينطوي على متييز مباشر وهو يتضمن حكما 

تتناىف شـروط املوافقـة علـى إجـراء التعقـيم مـع اتفاقيـة القـضاء علـى                  . احلق يف الصحة   • 
دعو احلاجة إىل إجراء بعـض التغـيريات فيمـا يتعلـق            وت. مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

 ذوات اإلعاقةبالصحة العقلية وإدراج نصوص بشأن النساء 
 
إثــارة نــشوء أوجــه عــدم اتــساق أو اجملــاالت الــيت تتــسبب فيهــا الثغــرات التــشريعية يف  )ج(

 :شواغل

 )ليس مثة أي تشريعات على ما يبدو(محاية الالجئات من النساء والفتيات  • 

 التدابري املؤقتة اخلاصة • 
 
 :اجملاالت اليت ميكن إجراء حتسينات فيها )د(

 حقوق اإلنسانكامل جمموعة  لاحلماية الدستورية • 

ركة  مبا يتـيح مـشا   اجلزر اخلارجية لحكم يف   دخال حتسينات على مشاريع مقترحات ل     إ • 
 .املرأة والفتاة على حنو أفضل

يـشمل   مبـا (ثـر وضـوحا بـشأن احلـق يف التعلـيم            أكن  القانوقد يكون   . احلق يف التعليم   • 
 املرأة والفتـاة حصول وأمهية املساواة يف    ) احلق يف تلقي التعليم االبتدائي والثانوي جمانا      

منـهن، ووضـع إطـار تـشريعي للتـدريب          ذوات اإلعاقـة    ، وال سـيما     على فرص التعلـيم   
 املقترحـة يف جمـال      ومـن شـأن التـشريعات اجلديـدة       . املهين وسواه من أشكال التدريب    

 .التعليم أن تتيح الفرصة ملعاجلة هذه املسائل

يبــدو أن النــصوص القانونيــة غــري مالئمــة للمتعاشــرين مــن غــري        . احلــق يف امللكيــة  • 
 .املتزوجني

قتضي إصالحها، وخباصـة مـا يتعلـق منـها          بعض التشريعات قدمية وي   . احلق يف الصحة   • 
 .ي اإلعاقةاألشخاص ذوباإلطار التشريعي اخلاص ب
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فيمــا يتعلــق جهــود إصــالح القــوانني الالزمــة قيــادة الفرقــة العاملــة املنــشأة لخطــة عمــل   
 باالتفاقية

وزارة الـشؤون  ممـثلني عـن   أن يعكف فريـق عامـل يتـألف مـن       اقتراحا ب لتقرير  يتضمن ا  
الداخلية، ووزارة العـدل وقـانون التـاج، وكـذلك اجمللـس الـوطين للمـرأة، علـى العمـل صـوب                      

 :التايلنحو الوغ األهداف القصرية واملتوسطة والطويلة اآلجال على بل

يف األجــل القــصري، ينبغــي أن يركــز هــذا الفريــق علــى جمموعــة أو جمموعــات   )أ( 
القيـام   أو غـري خالفيـة و      بـسيطة متنوعة من األحكام اليت تتيح املضي قـدما يف إجـراء تعـديالت              

 .تكتسي أولوية عاليةبعمليات إبطال 

 األجــل املتوســط، ينبغــي أن يركــز الفريــق علــى جمموعــة مــن اإلصــالحات  يف )ب( 
وسيقتضي ذلك وضع مقترحـات أكثـر تفـصيال، وإجـراء           . القانونية الرامية إىل حتسني الدستور    

 .مشاورات، وإعداد تعديالت تشريعية

عـدد  ويف األجل املتوسط إىل الطويل، ينبغـي أن يركـز الفريـق يف عملـه علـى                   )ج( 
 ذات الـصلة ، وأن يقـدم الـدعم إىل الـوزارات    املوضـوعية لإلصـالح القـانوين    االت  اجملـ أكرب من   

مبـا يف ذلـك      (كـل يف جماهلـا    متكينا هلـا مـن االضـطالع مبـسؤوليتها عـن اإلصـالحات التـشريعية                
وميكن للفريق أن يسدي هـذا الـدعم أيـضا كلمـا تقـدمت              ). اجملاالت اليت تكتسي أولوية عالية    

 .بادرات اإلصالح القانوينفرادى الوكاالت مب

وقد وافقت حكومة نيوزيلندا، عن طريق جهازها التمـويلي املـسمى وكالـة نيوزيلنـدا                
للتنميــة الدوليــة، علــى تقــدمي املــساعدة املاليــة إىل الفريــق العامــل وتزويــده مبــا يلــزم مــن املــوارد  

 . حمرر قانوينعلالضطالع باإلصالح التشريعي، من قبيل التعاقد م

 : ما يليقبلةح االستعراض أن تشمل اخلطوات املويقتر 

 )٢٠٠٧أكتوبر /حبلول تشرين األول(إنشاء الفريق العامل  • 

حبلــول (عقــد أوىل االجتماعــات مــن أجــل حتديــد األدوار واملــسؤوليات املتفــق عليهــا   • 
 )٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول

فربايــر /شــباط - ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األول(إعــداد برنــامج عمــل متفــق عليــه      • 
٢٠٠٨( 

 - فربايـر /شـباط (إعداد مشاريع تشريعات، مبا يشمل نظر الفريـق العامـل يف املـشاريع      • 
 )٢٠٠٨يونيه /حزيران
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 - مـايو /أيـار (ذات الـصلة    عقد مشاورات بـشأن مـشاريع التـشريعات مـع الوكـاالت              • 
 )٢٠٠٨يوليه /متوز

 )٢٠٠٨أغسطس /آب - يوليه/متوز(تقدمي مشاريع التشريعات إىل احلكومة  • 

تــشرين  - أغــسطس/آب(لعمليــة الربملانيــة لتقــدمي الــدعم الــتقين ويف جمــال الــسياسات  • 
 )٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 )٢٠٠٨ديسمرب /كانون األول(بالتنفيذ ذات صلة أي مسائل  • 
 

 ٣املادة 

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التحــديات الــيت واجهتــها شــعبة الــشؤون          - ٧ 
ــوزارة  اجلنــسانية والتنم ــة التابعــة ل ــة يف تنفيــذ الــسياسة  الــشؤون ي الداخلي

 . املرأة يف اجلزر اخلارجيةتنميةالوطنية ومدى تعاوهنا مع موظفات شؤون 

ملا أقدمت الشعبة على تغيري امسها من شعبة شؤون املرأة إىل شـعبة الـشؤون اجلنـسانية                  
سياسـة  (عاجلة الـشواغل اجلنـسانية      وضع سياسة وطنية مل   املالئم  والتنمية، ارتأت الوزارة أنه من      

نظـرا القتـصار الـسياسة الوطنيـة لـشؤون املـرأة علـى مـشاركة النـساء دون                   ) الشؤون اجلنسانية 
 . يف االعتبارالرجالأخذ 

وعنــد وضــع شــعبة الــشؤون اجلنــسانية والتنميــة سياســة الــشؤون اجلنــسانية، التمــست   
، والطاقـة، والتخطـيط     األشغال العامـة  رية، و تنمية املوارد البش  (خمتلفة  موافقة وزارات حكومية    

، والــــشؤون املاليــــة وإدارة االقتــــصاد، والــــصحة، والزراعــــة، والعــــدل، والتعلــــيم، العمــــراين
ورغـم  . بشأن االستعاضة عن سياسـة شـؤون املـرأة بـسياسة الـشؤون اجلنـسانية            ) اتواإلحصاء

ة، جــرى وضــع سياســة تفــضيل اجمللــس الــوطين للمــرأة اإلبقــاء علــى اســم سياســة شــؤون املــرأ 
ومـن املتـوخى اعتمـاد سياسـة        . الشؤون اجلنسانية اجلديدة بالتشاور مـع اجمللـس الـوطين للمـرأة           

واحـتفظ بتـسمية سياسـة شـؤون املـرأة          .  األخـري مـن هـذه الـسنة        نـصف الشؤون اجلنسانية يف ال   
 .كمرجع يف وثائق شعبة الشؤون اجلنسانية والتنمية

 مكتـب وزيـر   شـراف  املـرأة حتـت إ  نميـة ون ت، وضـعت موظفـات شـؤ      ٢٠٠٠ويف عام    
ويف الوقـت الـراهن، متـر       . إدارة اجلزيرة، فأصبحن من مث مسؤوالت مباشرة أمام أمـني اجلزيـرة           

 إىل مـن مث قناة االتصال بني شـعبة الـشؤون اجلنـسانية والتنميـة واملوظفـات عـرب أمـني اجلزيـرة و           
وفيما تـسند بـرامج العمـل إىل        . صالبيد أن ذلك شكل حتديا بسبب التأخر يف االت        . املوظفات

املوظفات بغرض التنفيذ، يظل القرار النهائي بشأن ما يتعني تنفيـذه يف يـد أمـني اجلزيـرة الـذي                
ومــا زالـت املوظفــات  . يتـوىل حتديـد مــا إذا كـان األمـر يقــع ضـمن نطــاق واليـة إدارة اجلزيـرة       
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أحيانـا  يـشككن  ر جديـد، فـإهنن   يتعاونّ مع الشعبة، غري أهنن ما دمن مسؤوالت اآلن أمام مدي          
وما زالت الـشعبة تـزود      . برامج الشعبة بتنفيذ  إليهن  من حيث توجيه طلب     صالحية الشعبة   يف  

بيـد أنـه مـن الـالزم التـشديد      .  املرأة باملوارد، من قبيـل ورق االستنـساخ  نميةموظفات شؤون ت 
 وافـرا مـن برنـامج عمـل         يف هذه املرحلة على أن وكالة نيوزيلندا للتنمية الدوليـة مولـت قـسطا             

 .الشعبة

ــشعبة     ــت ال ــد طلب ــالغ وق ــام   إدراج مب ــة لع ــة احلكوم ــيم دورات ٢٠٠٧يف ميزاني  لتنظ
 .املرأةتنمية تدريبية ملوظفات شؤون 

 
 )التدابري اخلاصة املؤقتة (٤املادة   

إىل اختــاذ خطــوات تــشمل ســن تــشريعات  ) ١-٤الفقــرة (يــشري التقريــر  - ٨ 
، بيـد أن هـذه املبـادرات        ‘‘لتبيـان التنـوع اجلنـساين     ’’ منح دراسية    وتقدمي

فهـــل جـــرت أي مـــشاورات مـــع . قــد ال حتظـــى بتأييـــد النـــساء أنفــسهن  
ــدابري     موعــات اجمل ــدمي معلومــات عــن الت ــشأن؟ يرجــى تق ــسائية هبــذا ال الن

ــن        ــع الرجــل، وع ــة م ــرأة الفعلي ــساواة امل ــق م ــل بتحقي ــة إىل التعجي الرامي
 للتوعية بالغرض املتوخى من تلك التدابري،       اخلطوات اليت اختذهتا احلكومة   

 مـن االتفاقيـة     ٤ مـن املـادة      ١مبا فيها التدابري اخلاصة املؤقتة، وفقا للفقـرة         
 . اللجنة٢٥والتوصية العامة 

 مناقـشات   ٢٠٠٧أبريـل   /دارت خالل مؤمتر اجمللـس الـوطين للمـرأة املعقـود يف نيـسان              
احليـاة  تعلق بزيادة مشاركة املرأة يف احلياة الـسياسية و        بشأن مسألة التدابري اخلاصة املؤقتة فيما ي      

وبينما عارضت غالبية املشاركني اعتماد تـدابري مـن هـذا القبيـل، ظلـت هنـاك جمموعـة                   . العامة
 .صغرية ما زالت تؤيد بقوة تنفيذ تلك التدابري

، غــري أنــه خمتلفــونن حكوميــووقــد زاد عــدد النــساء الالئــي عّينــهن يف اجملــالس وزراء   
 .تعتمد بعد أي سياسات يف سبيل إضفاء طابع رمسي على هذا الترتيب مل

 
 ٥املادة   

ــة    - ٩  ــة واملنظمـــات غـــري احلكوميـ ــر إىل أن الوكـــاالت احلكوميـ يـــشري التقريـ
اضطلعت حبمالت إعالمية للترويج للمساواة بني اجلنسني والقـضاء علـى           

ــأثري يرجــى تقــدمي معلومــات عــن نطــاق ومــضمون   . القوالــب النمطيــة وت
التـــدابري الـــيت اختـــذهتا احلكومـــة وغريهـــا مـــن اجلهـــات الفاعلـــة للتوعيـــة   
باملمارســـات واملواقـــف الثقافيـــة الـــيت تنطـــوي علـــى التمييـــز ضـــد املـــرأة  

 .وضرورة القضاء عليها
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بـرامج وثائقيـة تلفزيونيـة ترمـي إىل تـسليط الـضوء علـى أمهيـة                  ٦صدرت سلسلة مـن      
. ية وعلى ما حيدق بالنـساء والرجـال علـى الـسواء مـن حتـديات               االتفاقية يف مناحي احلياة اليوم    

يوليـه، وتواصـلت إىل غايـة عـشية انعقـاد      /وبثت الربامج مرة كل أسبوعني ابتداء من شهر متوز       
 .٢٠٠٥أكتوبر /مؤمتر اجمللس الوطين للمرأة يف مطلع شهر تشرين األول

النـساء  كل مـن    عن حياة   وقدمت السلسلة بيانات إحصائية عن النساء، ونبذة تارخيية          
 .قطاعكل املرموقات يف القطاعات املبينة أدناه، مبا يشمل حتليال ملركز املرأة يف 

 :ومن بني القطاعات املبينة يف هذا املشروع ما يلي 

 وما هـي القـوانني   وانني؛أي ما عدد النساء العامالت يف جمال إنفاذ الق  (املرأة والقانون    • 
وما هي أوجه املقارنـة مـع سـائر بلـدان احملـيط اهلـادئ يف هـذا                  اليت حتمي حقوق املرأة     

 )الصدد

 املرأة والصحة • 

 املرأة والتعليم • 

 املرأة ووسائط اإلعالم • 

 املرأة يف اخلدمة العامة • 

  األعمالجمال إدارةاملرأة يف  • 

امج ولقيــت الــربامج الوثائقيــة قبــوال إجيابيــا لــدى املــشاهدين، وباتــت تــستعمل يف الــرب  
 .االتفاقية يف مجيع أحناء البلدب املتصلةالتدريبية 

 
 ٦املادة   

ــانوين      - ١٠  ــائج اإلصــالح الق ــات عــن نت ــدمي معلوم ــرة (يرجــى تق ، )٢-٦الفق
 الـذي يتنـاول األمـن واالجتـار         ٢٠٠٤ لعـام    اجلـرائم وبالتحديد عن قانون    

 . وعن تنفيذ القانون،باألشخاص

 . منذ سّنه٢٠٠٤لعام اجلرائم ن مل يستخدم القانون املعدل لقانو 

 ٨ و ٧املادتان   

تفتقـر إىل   الـيت   تقليديـة   القيـادة   المتثيال جيدا يف مراكز     ممثَّالت  النساء  فيما   - ١١ 
يزلن ممثالت متثيال ناقصا يف املستويات العليـا لـصنع      ال ،السلطة السياسية 

ــرار يف  ــن  القـ ــل مـ ــؤون اجلـــ  كـ ــان ويف إدارة شـ ــة والربملـ ــة العامـ زر اخلدمـ
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) ب (٧املـادة   ما اخلطوات اليت تتخذها احلكومـة لكفالـة تنفيـذ   . اخلارجية
 من االتفاقية تنفيذا تاما، مبا يف ذلك اعتماد تدابري خاصة مؤقتة؟

) ب (٧يرد فيما يلي بيان اخلطوات اليت تتخذها احلكومة لكفالة التنفيـذ التـام للمـادة             
 :من االتفاقية

 اخلطـة جـزءا     شملوتـ . طة الوطنيـة للتنميـة املـستدامة      قيام احلكومة باعتماد اخل    )أ( 
أن املـرأة،   ـــا الـسياسة الوطنيـة بـش      ــــ ي حددهت ـــ ة الت ــؤون اجلنـساني  ــة بالش ــخاصا باجملاالت املعني  

كما تسلم بأن تطبيقاهتا ستخلف آثارا تـشمل عـدة قطاعـات عـرب مجيـع اجملـاالت الـيت تغطيهـا                      
 .اف اإلمنائية لأللفيةواخلطة تستوعب أيضا األهد. اخلطة

مــا زالــت هــذه .  الــشواغل اجلنــسانيةراعــاةإكمــال وإقــرار الــسياسة الوطنيــة مل )ب( 
السياسة يف صيغة مشروع، وهي من النـواتج ذات األولويـة بالنـسبة لـشعبة الـشؤون اجلنـسانية             

 . ٢٠٠٨-٢٠٠٧والتنمية يف سنتها املالية 

ة الـشؤون اجلنـسانية والتنميـة مـن         وضع قاعـدة بيانـات للنـساء مبـا ميكـن شـعب             )ج( 
وهــذه . إصــدار توصــيات إىل احلكومــة بــشأن التعيينــات يف عــضوية اجملــالس واللجــان النظاميــة 

ويتمثـل  . ٢٠٠٨-٢٠٠٧اخلطوة مبثابة مبادرة جديدة تدخل ضمن نواتج الشعبة للسنة املاليـة            
ــوازن بــني اجلنــسني يف عــضوية   ٥٠اهلــدف يف بلــوغ نــسبة   ــة مــن الت اجملــالس واللجــان  يف املائ

 .٢٠١٠النظامية حبلول عام 

ما زال مثة حاجة إىل إجـراء مـشاورات واسـعة داخـل احلكومـة بغيـة التـرويج                   )د( 
 عدد النـساء يف احليـاة الـسياسية، وال سـيما يف             بزيادةالتدابري اخلاصة املؤقتة فيما يتعلق      لألخذ ب 

 .اجلزر اخلارجية

 التعليم: ١٠املادة   

ن اإلصالح التـشريعي املقتـرح لقـانون التعلـيم          ــات ع ــمي معلوم دـيرجى تق  - ١٢ 
وعــن ســبل ترمجــة التحــصيل العلمــي إىل إجنــازات يف  ) ٣٢-١٠الفقــرة (

  .ة، خاصة فيما يتعلق باملرأةهنياحلياة امل

وقـد مت اعتبـار     . اإلصالح التشريعي املقترح لقانون التعلـيم     العمل جاريا بشأن    ال يزال    
 .٢٠٠٧/٢٠٠٨ يف خطة عمل وزارة التعليم للسنة املالية هذا األمر أولوية

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن جامعــة جنــوب احملــيط اهلــادئ، مبــا يف ذلــك     - ١٣ 
بيانــات عــن عــدد الطــالب، والنــسبة املئويــة للطالبــات، ومــواد الدراســة    

 . من قبل الطالبات املختارةاملتاحة واملواد
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 ٧٠٠ جامعـة جنـوب احملـيط اهلـادئ إىل           يصل املتوسط الـسنوي لتـسجيل الطـالب يف         
 يف املائـة، أغلبـهن مـسجالت يف         ٧٥  إىل تصل نسبة الطالبـات فيمـا خيـص جـزر كـوك           . طالب
 علـى هـذه احلـال    وقد كان األمر    .  متبوعة بالتعليم واحملاسبة واالقتصاد    اإلداريةدراسات  جمال ال 

الجتاه، ممـا يعكـس حقيقـة       مس إىل ست سنوات املاضية ويتوقع أن يستمر هذا ا         اخلخالل فترة   
فعلى سبيل املثـال، لـوحظ، وال سـيما         . حرص املرأة على احلصول على مؤهالت أكادميية عليا       

 دورات الدراســـيةيف حقـــل الدراســـات التعليميـــة أن النـــساء الالئـــي يتـــسجلن يف هـــذه الـــ       
سـهن،  ر مدا إدارةتطلعات عالية، مبا أن بعـضهن يعتربهنـا ممـرا إىل ضـمان مناصـب عليـا يف                    هلن

 أعلــى يف النظــام أن يــشغلن مناصــبمــثال لتمكينــهن مــن أن يــصبحن مــديرات مدارســهن أو   
 .التعليمي

 
 ١١املادة   

يفيد التقرير بأنه ليست هناك يف الوقت احلايل قوانني أو سياسـات حلمايـة               - ١٤ 
يرجـى تقـدمي معلومـات     .العامالت من التحـرش اجلنـسي يف مكـان العمـل    

صياغة تـشريع بـشأن التحـرش اجلنـسي يف مكـان            عن اخلطوات املتخـذة لـ     
 .العمل وعن األجل احملدد لسن هذا التشريع

وسـينص مـشروع القـانون    .  قانون العمل  إعادة النظر يف   مكتب قانون التاج بصدد      إن 
 وهــو مــا مــن شــأنه أن يــشمل أي نــوع مــن - عــن التظلمــات الشخــصيةمنــه يف اجلــزء الرابــع 

 . التحرش أثناء العمل

لكـن يتوقـع مـع       .ه املرحلـة، ال ميكـن تأكيـد وجـود أجـل حمـدد لـسن القـانون                 ويف هذ  
 بعمليـــة  مكتـــب قـــانون التـــاجقيـــامذلـــك الـــسعي إىل احلـــصول علـــى تعليـــق اجلمهـــور بعـــد  

 .النظر إعادة

يشري التقرير إىل عـدم وجـود أحكـام قانونيـة تقتـضي مـن القطـاع اخلـاص             - ١٥ 
وال حيظـر قانونـا إهنـاء عقـود      .توفري مـستحقات األمومـة واألبـوة للعـاملني    

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن املرحلـة الـيت           .العمل بسبب احلمـل والـوالدة     
بلغها مشروع قانون العمل اجلديد اخلاص بتوفري احلمايـة للنـساء يف فتـرة               
األمومة يف كافة القطاعـات، مبـا يف ذلـك حظـر الفـصل بـسبب احلمـل أو                   

  .ة واألبوة للوالديناألمومة، فضال عن توفري مستحقات األموم

دعم مقتــرح غــري مــستعد متامــا لــ القطــاع اخلــاص إنكمــا أُشــري إىل ذلــك يف التقريــر،  
احلكومة إلزام أوساط األعمال بدفع مستحقات األمومة واألبوة، ومن مث حددت شعبة العمـل            
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ــزر كـــ      الب ــال جـ ــة عمـ ــاص ورابطـ ــاع اخلـ ــع القطـ ــشاور مـ ــرة  تـ ــا مبتكـ ــاءات (وك خططـ إعفـ
لتشجيع القطاع اخلاص علـى تـوفري هـذه املـستحقات           ) مهة يف صندوق إجباري   واملسا ضريبية،
 .للعمال

نظرا النتشار العمالة األجنبية يف جزر كوك، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن                - ١٦ 
اخلطوات الـيت اختـذهتا احلكومـة ملعاجلـة عـدم تـوافر الـضمانات للعـامالت                 

ياسـات اهلجـرة،    املهاجرات، مبا يف ذلك معلومات عن نتائج اسـتعراض س         
واإلجراءات املتخذة نتيجـة االسـتعراض، وتبيـان مـا إذا كـان مت أو سـيتم                 
ــن      ــة عـ ــربامج املنبثقـ ــسياسات والـ ــل الـ ــساين يف حتليـ ــور اجلنـ ــيم املنظـ تعمـ

 .االستعراض ووضعها وتنفيذها
 

 العمالة األجنبية يف جزر كوك

إصدار تـصريح عمـل     حلماية العمالة األجنبية يف جزر كوك، تشترط شعبة اهلجرة قبل            
وإذا كان العامل األساسـي مـصحوبا بأسـرته، ينبغـي      .إعداد عقد عمل بشروط العمل يف البلد

 .أن يشمل أفراد األسرة بدورهم يف بنود العقد

أن يكون كال طريف عقـد العمـل يفهمـان    هو ممارسة جيدة  ما ميثل    احلكومة أن    عتربوت 
  .يت يعمالن وفقهاالتزاماهتما أحدمها إزاء اآلخر والشروط ال

 
 استعراض شؤون اهلجرة

 احملـددة بـني الرجـال والنـساء عنـد           لفـوارق ال تنظر جلنة اسـتعراض شـؤون اهلجـرة يف ا           
ووفقـا للجنـة اسـتعراض شـؤون اهلجـرة،       .زر كوكـــي جــة عمل فــطلب احلصول على رخص

غر ا ميـأل ذلـك الـش      ال ميكن للعمال األجانب العمل يف جزر كـوك إال إذا كـان مـن املتعـذر أن                 
وشدد االستعراض على الشفافية يف تطبيـق القـانون وسياسـات اهلجـرة        . أحد أهايل جزر كوك   

 .على وجوب أن تكون تلك السياسات بسيطة وسهلة الفهم والتنفيذ

يشري التقرير إىل تسجيل نسبة عالية من املهاجرين إىل خارج جزر كـوك،              - ١٧ 
 انتشار هذه الظاهرة، وتبيان ما إذا يرجى توضيح أسباب .من بينهم نساء

كانت هجرة دائمة أم مؤقتـة، وذكـر اخلطـوات املتخـذة إلسـداء املـشورة                
 للنساء بشأن املخاطر احملتملة للهجرة؟

ــا هجــرة خمتلفــتني    ــاء يف راروتونغــا ســنة    :كانــت هنــاك موجت  ١٩٧١عقــب فــتح املين
ــا       ( ــد وحبث ــاة جدي ــوا منــط حي ــادر أهــايل جــزر كــوك ليجرب ــن عــنحيــث غ ــد م فــرص ال  املزي
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 جديـدة والـشروع يف أعمـال جتاريـة جديـدة            منـازل ودة وبنـاء    ــــ ن الع ــة لتمكينهم م  ــقتصاديالا
 حـني أصـبح أكثـر مـن        ١٩٩٦-١٩٩٥لفتـرة   خـالل ا  واإلصالحات االقتصادية   ) وما إىل ذلك  

 .نصف موظفي القطاع العام زائدين عن احلاجة

كل أســاس هجــرة أهــايل جــزر كــوك إىل وبــالرغم مــن أن هــذه األســباب ال تــزال تــش 
  :اخلارج مؤقتا أو بشكل دائم، فإهنم يغادرون ألسباب أخرى أيضا

فـرص احلـصول علـى    واإلفـادة مـن ال   البعض يريد أن يعمل يف قطاع جديد،   -الة  العم • 
 مرتبات أفضل

  تنوع فرص التعليم يف اخلارج- التعليم العايل واملهين • 

 ‘األضواء الساطعة ’ حياةلبعض يريد أن يعيش ا- تغيري منط احلياة • 

  يف اخلارجبالفعل  يقيمون نااللتحاق بأفراد العائلة الذي • 

 العالقاتيف وبالنسبة للبعض بسبب مشاكل  • 

ولتشجيع أهايل جزر كوك على العودة، وضعت احلكومة خطة مؤقتة تـدعم مبوجبـها               
 تعليـق هـذه اخلطـة مبـا أن بعـض األشـخاص              بيـد أنـه مت    . تكاليف السفر جوا للعـائالت العائـدة      

الذين جرت إعادهتم إىل جـزر كـوك مل تكـن هلـم املهـارات الالزمـة الـيت متكنـهم مـن املـسامهة                       
 .بشكل فعال يف االقتصاد

 
 ١٢املادة   

يقر التقرير بأن النساء أعربن عـن قلقهـن إزاء قلـة اإلنـاث ضـمن مقـدمي           - ١٨ 
ــا   ــة الــصحية واعتــربن ذلــك عائق ــة   الرعاي  حيــد مــن اســتفادهتن مــن الرعاي

وحتــال معظــم  .الــصحية اجلنــسية واإلجنابيــة، وخباصــة يف اجلــزر اخلارجيــة 
احلوامــل مــن اجلــزر اخلارجيــة إىل مستــشفى راروتونغــا للحــصول علــى       
ــدا إىل       ــر تعقيـ ــاالت األكثـ ــال احلـ ــا حتـ ــع، بينمـ ــد وللوضـ ــدمات التوليـ خـ

ذة لتحـسني جـودة   يرجى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـ      .نيوزيلندا
خدمات الرعاية الصحية اجلنسية واإلجنابية وسـبل اسـتفادة النـساء منـها،             

التوليــد يف جــزر كــوك، وخباصــة يف اجلــزر عنــد مبــا فيهــا خــدمات الرعايــة 
 .اخلارجية

دورات توليـد  بـ  املمرضـات املـسجالت   التحـاق تتخذ وزارة الـصحة خطـوات لكفالـة       
 .جيالنساء املقدمة يف كلية الطب يف في
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ويــسافر فريــق مــن مــسؤويل الــصحة العامــة ممــول مــن احلكومــة إىل كــل مــن اجلــزر        
 طـب األسـنان،     - يتكـون الفريـق مـن مـسؤولني مـن مجيـع جمـاالت الـصحة               و. اخلارجية سنويا 

األذن واألنـف واحلنجـرة، ومرشـد      أمـراض   والتوليد، وطب النـساء، واألمـراض غـري املعديـة، و          
 ).اإليدز(متالزمة نقص املناعة املكتسب /اعة البشرية فريوس نقص املن، ويف جمالصحي

أن وزارة الــصحة اختــذت مــن طلــب    ) ١٩-١٢الفقــرة (يفيــد التقريــر   - ١٩ 
موافقة الزوج أو الشريك سياسـة هلـا قبـل إجـراء العمليـة الطوعيـة لـربط                  

يرجى تقدمي معلومات عن تطبيـق هـذه الـسياسة، وعـن اخلطـوات              . البوق
ــع     يفإلعــادة النظــر املتخــذة  ــها تتماشــى م ــا جلعل ــسياسة وتنقيحه  هــذه ال
 .لجنةل ٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة ١٦ و ١٢املادتني 

أُجريت مناقشات داخل وزارة الصحة للنظـر يف إدخـال تعـديل علـى الـسياسة احلاليـة                   
ــربط   املــرأة  عــشريالــيت تــشترط طلــب موافقــة زوج أو   ــة ل ــة الطوعي . البــوققبــل إجــراء العملي

 .ظر إىل املناقشات املتواصلة، يصعب حتديد مىت ستتم التغيرياتوبالن
 

 ضد املرأةالعنف   

مي معلومات مستكملة عن املرحلة الـيت بلغهـا مـشروع القـانون             يرجى تقد  - ٢٠ 
وعن أحكامه واإلطار الزمين ) ٣٩-١٢الفقرة (املقترح للجرائم اجلنسية 

 . احملدد العتماده

 . النظر لدى وزارة الشرطةال يزال مشروع القانون قيد 

بأن مثة قضايا كثرية حياكم فيها أشـخاص        ) ٢١-١٦الفقرة  (يفيد التقرير    - ٢١ 
بتهمــة العنــف ضــد املــرأة وأن هنــاك نقــصا يف التــدريب يف ســلك القــضاء 

اخلطوات املتخـذة   هي  ما  .  يف إنفاذ القوانني   بعدم االتساق ومشاكل تتعلق   
رجـــى، يف هـــذا الـــصدد، تقـــدمي ي حتديـــدا للتغلـــب علـــى هـــذه املـــشاكل؟

يف اجلهود اليت تبذهلا    “ عدم إسقاط احلق  ”معلومات عن مدى تأثري سياسة      
 ).٤٧-١٢الفقرة (احلكومة ملنع العنف ضد املرأة 

 يف إنفـاذ القــانون، تــثري الـشرطة املــسألة مــع   يبــدو وجــود حـاالت عــدم اتــساق حيثمـا   
 .املسألة يف اإلجراءاترئيس قضاة الصلح أو تطلب إىل قلم احملكمة توضيح 

أكثر من مثـانني يف املائـة مـن النـساء الالئـي يـبلغن عـن اعتـداءات علـيهن يتـوجهن إىل                      
كمـا بعثـت الـسياسة بعـض      .اليت تنفـذها الـشرطة  ‘‘ سياسة عدم إسقاط احلق’احملكمة مبوجب 

 .الدعاوى يف وسائط اإلعالمترويج اخلوف يف اجلمهور عن طريق 
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زر كـوك أن االغتـصاب يف إطـار الـزواج مـستثىن             جلـ  جلنائياقانون  اليفيد   - ٢٢ 
ة مدنية للنـساء املتزوجـات      ـــة محاي ـــت مث ــاب وليس ـــف االغتص ـــن تعري ــم
ـــغي هــل تعتــزم  .ر املنفــصالت عــن أزواجهــن أو للنــساء غــري املتزوجــات  ـ

ة جزر كوك تعديل قـانون العقوبـات لتجـرمي االغتـصاب يف إطـار               ـــحكوم
  الزواج؟

ــة لإلصــالح        ــشرطة، جلن ــه مــؤخرا وزارة ال ــشأت احلكومــة، نتيجــة اســتعراض أجرت أن
بعـض التـشريعات الـيت تـدخل ضـمن      إعـادة النظـر يف   التشريعي تتمثل مسؤوليتها األساسـية يف    

خــالل عمليــة إعــادة ، ١٩٦٩ عــام لاجلنــائيقــانون الوســتنظر اللجنــة يف . صــالحيات الــشرطة
 .النظر هذه

طوات اليت تتخذها احلكومة أو تعتزم اختاذهـا لوضـع نظـام           يرجى إجياز اخل   - ٢٣ 
جلمع بيانات بـشأن مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف                     

 .لعائليا

وتألفــت مــن  ٢٠٠٥ عــامأنــشئت وحــدة العنــف املــرتيل بالتعــاون مــع وزارة الــشرطة   
. هاإنـشائ منـذ   وبدأت الوحـدة جتميـع معلومـات عـن هـذه املـسألة               ).ضابطة (- موظف واحد 

 يف كفالــة ٢٠٠١٠-٢٠٠٦ويتمثــل أحــد األهــداف يف خطــة عمــل وزارة الــشرطة للفتــرة       
مت وضـع دليـل ألفـضل ممارسـات         و. عائلياالستجابة املالئمة جلميع البالغات املتعلقة بالعنف ال      

  .٢٠٠٥ لعائلي عاممكافحة العنف ا

وذج موحد يستخدم بعـد     لزم إجراءات الرد على الشكاوى الرئيس املسؤول بتعبئة من        ُت 
بالنـسبة جلميـع   ( بيان تـأثر الـضحية       ثلومي. لعائليذلك يف بناء قاعدة بيانات عن قضايا العنف ا        

يتـضمن  و. الذي يعـده الـرئيس املـسؤول جـزء مـن املعلومـات الـيت تقـدم للمحكمـة                  ) املشتكني
علـى   القـضية  ضـت عر الرسوم القانونية إذا دفعالبيان إسقاط اإليرادت اليت خسرهتا الضحية، و      

 .كمة مدنية، وتكاليف أخرىحم

 .‘بونانغـا تـاوتور انـك   ’اهم مـع شـركة     كما أبرمت وزارة الشرطة مـؤخرا مـذكرة تفـ          
 بــشأن مـسائل العنــف  التـصال إلضـفاء الطـابع الرمســي علـى الــشراكة وحتديـد خطـوط رمسيــة ل     

 .ليالعائ

 ١٣املادة   

ختاذها للقضاء علـى التمييـز     يرجى ذكر اخلطوات املتخذة أو اليت يتوخى ا        - ٢٤ 
 .الفعلي الذي تواجهه النساء يف سعيهن للحصول على االئتمانات
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ئتمانات يعاملون على قـدم     الاملتمسي  أفادت ثالثة مصارف جتارية يف جزر كوك أن          
وتتخـذ قـرارات مـنح االئتمانـات علـى أسـاس جتـاري علـى          .املساواة بغض النظر عـن جنـسهم  

  :النحو التايل

 ائتماين مرض ملقدمي الطلبات؛سجل  • 

 ن؛و الديخدمةالقدرة على /قابلية املشروع لالستمرار • 

 .الضمانات املالئمة • 

 خـربة وفيما يتعلق بالتوظيف، تقرَّر التعيينات يف خمتلف الوظائف بنـاء علـى مـؤهالت                
اليني يف   يف املائـة مـن املـوظفني احلـ         ٦٠املترشحني بغض النظر عن جنسهم، فعلى سبيل املثال،         

 .أحد املصارف نساء

 وال يـشترط  لفعليـة عالقـات ا الوال علم للمصارف بأية ممارسات متييزيـة ضـد املـرأة يف              
 .ئتمانات متزوجاتال اأن تكون ملتمسات

تم حتديـد أوجـه   يـ ، وحيثمـا  مبوضـوعية جيـري تقيـيم طلبـات احلـصول علـى ائتمانـات       و 
جـه الـضعف األساسـي الـذي مت توثيقـه يف      وو .ضعف يـتم اقتـراح اخليـارات املتاحـة لتجاوزهـا     

 األعمال التجارية، وعدم كفايـة الـضمانات،        يف إدارة هارات  املإقراض الشباب هو نقص     إطار  
وقلــة رأس املــال الــسهمي، وانعــدام الــسجل االئتمــاين، وعــدم كفايــة التــدفق النقــدي ومــا إىل   

اف قـي االئتمـان، إمـا    ئتمـان كـأطر  ال التمسيوميكن أن يكون إدخال زوج أو والدي م    . ذلك
وجــه الــضعف بعــض أكمــشاركني يف االئتمــان أو كــضامنني، أحــد اخليــارات املتاحــة لتجــاوز 

 . على حد سواءئتماناتال التمسيويسري هذا على الذكور واإلناث من م. ةاحملدد

 جـزر كـوك هـذه الـسنة، وتتـشكل مـن ثالثـة مـصارف                 ارفلقد مت تكوين رابطة مص     
 والتنميـة، وافقـت الرابطـة أن تـدمج منظـورا            نـوع اجلـنس   مع شـعبة    وعقب مشاورات   . جتارية

 .جنسانيا يف مدونتها لقواعد السلوك

 ١٦  و١٥املادتان   

يرجى تقدمي معلومات عـن اإلجـراءات املتخـذة إلزالـة أوجـه التمييـز بـني                  - ٢٥ 
اقتـضاء  غري املتزوجة، فيما يتعلق بإعالـة األطفـال، و        املرأة  املرأة املتزوجة و  

 يف املسائل املتعلقة بإعالة األطفال مبوجب قـانون         الرحم  صلة دليلل يدتأك
 ).٣٠-١٦الفقرة  (١٩١٥جزر كوك 

 القانونية لغري القادرين عن الدفاع عـن        عونةاملتوفري  عن  مسؤولة   وحدهادل  ـوزارة الع  
 . للرجال والنساء على السواءعونة هذه املصرفوت .أنفسهم عندما يواجهون حماكمة جنائية
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 .وليــست هنــاك أوجــه متييــز بــني املتزوجــات وغــري املتزوجــات فيمــا يتعلــق باإلعالــة   

  .اإلعالةحق فلكلتيهما القدرة على السعي على احلصول على 
 

 ٢٠ من املادة ١الربوتوكول االختياري وتعديل الفقرة   

يرجــى اإلشــارة إىل اخلطــوات الــيت تتخــذ أو الــيت يزمــع اختاذهــا يف ســبيل   - ٢٦ 
ــه    التو ــضمام إلي ــاري أو االن ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل . صــل إىل الت

يرجــى أيــضا وصــف التقــدم احملــرز حنــو قبــول التعــديل الــذي أدخــل علــى  
 .  من االتفاقية٢٠ من املادة ١الفقرة 

 املـصلحة بـشأن     أصـحاب مناقـشات مـع     يف إجـراء     والتنميـة    نوع اجلنس ت شعبة   شرع 
وبـالرغم مـن أنـه مل يوضـع جـدول زمـين، فمـن               . ختيـاري  االنضمام إىل الربوتوكـول اال     مسألة

 .املعتزم انضمامها هذه السنة

 


