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

 الدورة التاسعة والثالثون
   ٢٠٠٧أغسطس / آب١٠ -يوليه / متوز٢٣

 قائمة بالقضايا واألسئلة املطروحة فيما يتصل بالنظر يف التقارير األولية  
 

 جزر كوك  
 
 ).CEDAW/C/COK/1( يف التقرير األويل جلزر كوك نظر الفريق العامل ملا قبل الدورة - ١
 

 قضايا وأسئلة عامة  

ــارة إىل          - ٢ ــع اإلش ــر األويل م ــداد التقري ــة إع ــن عملي ــات إضــافية ع ــدمي معلوم يرجــى تق
اإلدارات احلكوميــة املــشاركة يف إعــداده وطبيعــة مــشاركتها ومــداها وتبيــان مــا إذا جــرت         

 .نغا مانامشاورات مع اهليئات النسائية ومع اآلرو

 ٥و  ) و (٢ويرجى تبيان مـا إذا كانـت احلكومـة تعتـزم سـحب حتفظاهتـا علـى املـواد                     - ٣
 .من االتفاقية يف أجل معني) ب(‘ ٢ ’١١و ) أ(
 

 ٢ و ١املادتان   

 مــن الدســتور حقــوق اإلنــسان واحلريــات األساســية دون متييــز علــى ٦٤تكفــل املــادة  - ٤
 مـن االتفاقيـة حيظـر       ١مـا موضـوعا علـى منـوال املـادة           أساس اجلنس، لكنه ال يبدو أن مثـة حك        

يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات املزمـع         . التمييز املباشر والتمييز غري املباشر على الـسواء       
 .اختاذها إلدراج حكم من هذا القبيل يف الدستور أو يف تشريع مناسب آخر يف أجل معني
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ري املساعدة القانونيـة للنـساء الالئـي        يرجى تقدمي معلومات عن أي خطة حكومية لتوف        - ٥
 .يطلنب اإلنصاف يف قضايا التمييز

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن مركــز القــانون العــريف وأثــره، مــع تبيــان القــانون الــذي  و - ٦
تكون لـه احلجيـة حينمـا يكـون هنـاك تـضارب بـني القـانون العـريف والقـانون الـوطين واملعـايري                         

 .الدولية حلقوق اإلنسان

إىل وجــود أوجــه تنــافر يف بعــض اجملــاالت بــني قــوانني  ) ٥-٢الفقــرة (ري التقريــر ويــش - ٧
يرجى تقدمي املزيد من اإليضاحات بشأن أوجه التنافر الـيت سـلط عليهـا         . جزر كوك واالتفاقية  

 .التقرير الضوء وخطة عمل فرقة العمل املنشأة لقيادة عملية إصالح هذه القوانني
 

 ٣املادة   

 معلومــات عــن املــشاكل الــيت واجهتــها شــعبة اجلنــسانية والتنميــة التابعــة  يرجــى تقــدمي - ٨
لوزارة الداخلية يف تنفيذ السياسة الوطنية ومدى تعاوهنـا مـع موظفـات شـؤون تطـور املـرأة يف                    

 .اجلزر اخلارجية
 

 )التدابري اخلاصة املؤقتة (٤املادة   

ن تـشريعات وإعطـاء مـنح       إىل اختـاذ خطـوات، تـشمل سـ        ) ١-٤الفقرة  (يشري التقرير    - ٩
. ، بيد أن هذه املبادرات قد ال حتظى بتأييد النساء أنفـسهن           ‘‘التنوع اجلنساين ’’دراسية، لتبيان   

فهل جرت أي مشاورات مع اهليئات النسائية هبذا الشأن؟ يرجى تقدمي معلومات عـن التـدابري                
اخلطــوات الــيت اختــذهتا  الراميــة إىل التعجيــل بتحقيــق مــساواة املــرأة الفعليــة مــع الرجــل، وعــن    

احلكومــة للتوعيــة بــالغرض املتــوخى مــن تلــك التــدابري، مبــا فيهــا التــدابري اخلاصــة املؤقتــة، وفقــا  
 . الصادرة عن اللجنة٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة ٤ من املادة ١للفقرة 

 
 ٥املادة   

ة اضـطلعت حبمـالت     يشري التقرير إىل أن الوكاالت احلكومية واملنظمات غري احلكومي         - ١٠
يرجى تقدمي معلومـات    . إعالمية للترويج للمساواة بني اجلنسني والقضاء على القوالب النمطية        

عن نطاق ومضمون وتأثري التدابري اليت اختـذهتا احلكومـة وغريهـا مـن اجلهـات الفاعلـة للتوعيـة                     
 .لقضاء عليهاتمييز ضد املرأة وضرورة االباملمارسات واملواقف الثقافية اليت تنطوي على 
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 ٦املادة   

، وبالتحديـد عـن   )٢-٦الفقـرة  (يرجى تقدمي معلومات عـن نتـائج اإلصـالح القـانوين       - ١١
 . الذي يتناول األمن واالجتار باألشخاص وعن تنفيذ القانون٢٠٠٤قانون اجلنايات لعام 

 
 ٨ و ٧املادتان   

ة الـيت تفتقـر إىل الـسلطة الـسياسية          النساء ممثالت متثيال جيدا يف مراكز القيادة التقليديـ         - ١٢
لكنــهن ال يــزلن ممــثالت متثــيال ناقــصا يف املــستويات العليــا لــصنع القــرار يف اخلدمــة العامــة          

مـا اخلطـوات الـيت تتخـذها احلكومـة لكفالـة تنفيـذ              . ويف إدارة شؤون اجلزر اخلارجيـة      والربملان
 د تدابري خاصة مؤقتة؟من االتفاقية تنفيذا تاما، مبا يف ذلك اعتما) ب (٧املادة 

 
 ١٠املادة   

) ٣٢-١٠الفقرة (يرجى تقدمي معلومات عن اإلصالح التشريعي املقترح لقانون التعليم           - ١٣
. وعــن ســبل ترمجــة التحــصيل العلمــي إىل إجنــازات يف احليــاة العمليــة، خاصــة فيمــا يتعلــق بــاملرأة

ا يف ذلـك بيانـات عـن عـدد          ويرجى أيضا تقدمي معلومات عن جامعـة جنـوب احملـيط اهلـادئ، مبـ              
 .الطالب، والنسبة املئوية للطالبات، ومواد الدراسة املتاحة واملواد املختارة حسب الطالبات

 
 ١١املادة   

أنه ليست هناك يف الوقـت احلـايل قـوانني أو سياسـات حلمايـة العـامالت           بيفيد التقرير    - ١٤
 عـن اخلطـوات املتخـذة لـصياغة         يرجـى تقـدمي معلومـات     . من التحرش اجلنسي يف مكان العمل     

 .تشريع بشأن التحرش اجلنسي يف مكان العمل وعن األجل احملدد لسن هذا التشريع

ــوفري        - ١٥ ــضي مــن القطــاع اخلــاص ت ــة تقت ــر إىل عــدم وجــود أحكــام قانوني ــشري التقري وي
ــاملني   ــوة للع ــة واألب ــستحقات األموم ــسبب احلمــل      . م ــود العمــل ب ــاء عق ــا إهن وال حيظــر قانون

يرجى تقدمي معلومات عن املرحلة اليت بلغهـا مـشروع قـانون العمـل اجلديـد اخلـاص                  . الدةوالو
بتوفري احلماية للنساء يف فتـرة األمومـة يف كافـة القطاعـات، مبـا يف ذلـك حظـر الفـصل بـسبب                        

 .احلمل أو األمومة، فضال عن توفري مستحقات األمومة واألبوة للوالدين

نظرا النتشار العمالة األجنبية يف جزر كوك، يرجـى تقـدمي معلومـات عـن اخلطـوات                و - ١٦
الضمانات للعامالت املهاجرات، مبا يف ذلـك معلومـات   توافر اليت اختذهتا احلكومة ملعاجلة عدم  

عن نتائج استعراض سياسات اهلجرة، واإلجراءات املتخـذة نتيجـة االسـتعراض، وتبيـان مـا إذا                 
نساين أدمج أو سيدمج يف حتليل السياسات والربامج املنبثقـة عـن االسـتعراض،              كان املنظور اجل  

 .ووضعها وتنفيذها
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ويشري التقرير إىل تسجيل نسبة عالية من املهاجرين إىل خارج جزر كوك، مـن بينـهم                 - ١٧
يرجى توضيح أسباب انتشار هذه الظاهرة، وتبيان ما إذا كانت دائمة أم مؤقتة، وذكـر               . نساء
 .ت املتخذة إلسداء املشورة للنساء بشأن خماطر اهلجرة احملتملةاخلطوا

 
 ١٢املادة   

يشري التقرير إىل أن النساء أعـربن عـن قلقهـن إزاء قلـة اإلنـاث ضـمن مقـدمي الرعايـة                  - ١٨
ــة،       ــة الــصحية اجلنــسية واإلجنابي الــصحية واعتــربن ذلــك عائقــا حيــد مــن اســتفادهتن مــن الرعاي

وحيال معظم احلوامل من اجلزر اخلارجيـة إىل مستـشفى راروتونغـا        . يةوخباصة يف اجلزر اخلارج   
للحــصول علــى خــدمات التوليــد، بينمــا حتــال احلــاالت الــيت متثــل درجــة أكــرب مــن التعقيــد إىل 

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة لتحــسني جــودة خــدمات الرعايــة    . نيوزيلنــدا
النـساء منـها، مبـا فيهـا خـدمات الرعايـة التوليديـة يف               الصحية اجلنسية واإلجنابية وسبل استفادة      
 .جزر كوك، وخباصة يف اجلزر اخلارجية

أن وزارة الـصحة اختـذت مـن طلـب موافقـة الـزوج              ) ١٩-١٢الفقـرة   (ويفيد التقريـر     - ١٩
يرجـى تقـدمي معلومـات      . الشريك سياسة هلا قبل إجراء العملية الطوعية لربط قنـايت فـالوب            أو

لسياسة، وعن اخلطـوات املتخـذة السـتعراض هـذه الـسياسة وتنقيحهـا جلعلـها            عن تطبيق هذه ا   
 . الصادرة عن اللجنة٢٤ من االتفاقية والتوصية العامة ١٦ و ١٢تتماشى مع املادتني 

 
 العنف ضد املرأة  

يرجــى تقــدمي معلومــات مــستكملة عــن املرحلــة  الــيت بلغهــا مــشروع القــانون املقتــرح  - ٢٠
 .وعن أحكامه واإلطار الزمين احملدد العتماده) ٣٩-١٢الفقرة (للجرائم اجلنسية 

بــأن مثــة قــضايا كــثرية حيــاكم فيهــا أشــخاص بتهمــة ) ٢١-١٦الفقــرة (ويفيــد التقريــر  - ٢١
العنف ضد املرأة وأن هناك نقصا يف التدريب يف سلك القضاء ومشاكل تتعلق بعـدم االتـساق                 

يـدا للتغلـب علـى هـذه املـشاكل؟ ويرجـى، يف هـذا               ما اخلطوات املتخذة حتد   . يف إنفاذ القوانني  
يف اجلهـود الـيت تبـذهلا       “ عـدم إسـقاط احلـق     ”الصدد، تقدمي معلومات عن مـدى تـأثري سياسـة           

 ).٤٧-١٢الفقرة (احلكومة ملنع العنف ضد املرأة 

أن االغتــصاب يف إطــار الــزواج يــستثىن يف تعريــف  ) ٣٨-١٢الفقــرة (ويفيــد التقريــر  - ٢٢
لقـانون اجلنـائي جلـزر كـوك، وليـست مثـة محايـة مدنيـة للنـساء املتزوجـات غـري                االغتصاب يف ا  

هـل تعتـزم حكومـة جـزر كـوك تعـديل           . املنفصالت عـن أزواجهـن أو للنـساء غـري املتزوجـات           
 القانون اجلنائي لتجرمي االغتصاب يف إطار الزواج؟
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 نظــام جلمــع يرجــى إجيــاز اخلطــوات الــيت تتخــذها احلكومــة أو تتــوخى اختاذهــا لوضــع - ٢٣
 .بيانات بشأن مجيع أشكال العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي

 
 ١٣املادة   

يرجى ذكر اخلطوات املتخذة أو اليت يتوخى اختاذها للقضاء على التمييز الفعلي الـذي         - ٢٤
 .تواجهه النساء يف سعيهن للحصول على االئتمانات

 
 ١٦ و ١٥املادتان   

علومات عن اإلجراءات املتخذة إلزالة أوجه التمييز بـني املـرأة املتزوجـة             يرجى تقدمي م   - ٢٥
واملرأة غري املتزوجة، فيما يتعلق بإعالة األطفال، واقتضاء تأكيد لدليل صـلة الـرحم يف املـسائل                 

 ).٣٠-١٦الفقرة  (١٩١٥املتعلقة بإعالة األطفال مبوجب قانون جزر كوك 
 

 ٢٠ من املادة ١فقرة الربوتوكول االختياري وتعديل ال  

يرجــى اإلشــارة إىل اخلطــوات الــيت تتخــذ أو الــيت يزمــع اختاذهــا يف ســبيل التوصــل إىل   - ٢٦
ويرجى أيضا وصف التقدم احملرز حنـو       . التصديق على الربوتوكول االختياري أو االنضمام إليه      

 . من االتفاقية٢٠ من املادة ١قبول التعديل الذي أدخل على الفقرة 

 


