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 مقدمة: اجلزء األول  

جزر كوك طرف يف اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة مـن خـالل            
 كـانون  ١٠ وصـدقت عليهـا يف       ١٩٨٠يوليه  / متوز ١٧نيوزيلندا، اليت وقّعت على االتفاقية يف       

وقــد أكــدت جــزر كــوك، عنــدما أصــبحت طرفــا يف االتفاقيــة، التزامهــا   . ١٩٨٥ينــاير /الثــاين
وهذا هو أول تقرير تقدمه جزر كوك عن التقدم احملـرز يف            .  يف جزر كوك   بتحسني حالة املرأة  

تنفيذ االتفاقية، وعليه، فهو ميثل تقريرها األويل والتقارير الالحقة اليت تغطي الفتـرة املمتـدة إىل        
 .٢٠٠٥يونيه / حزيران٣٠

 يفويــشرح هــذا التقريــر التقــدم الــذي مت إحــرازه، مبــا يف ذلــك التــدابري الــيت اتخــذت    
جمموعة واسعة من ااالت، كما يبني العقبات الـيت مـا زالـت تعتـور طريـق املـشاركة الكاملـة               

ويتناول اجلزء األول من التقرير اإلطار الـذي تنفـرد بـه جـزر كـوك مـن           . للمرأة يف جزر كوك   
ويعـرض اجلـزء الثـاين احلالـة        . حيث األرض، والشعب، واالقتصاد، وتطور املرأة بـصورة عامـة         

 .ة إىل كل واحدة من مواد االتفاقيةبالنسب
وقــد ســجلت حكومــة جــزر كــوك عــددا مــن التحفظــات علــى االتفاقيــة بالنــسبة إىل    
بقــدر مــا تكــون ”و ) أ (٥و ) و (٢املتــصلة بإجــازة األمومــة، واملــادتني ) ب) (٢ (١١ املــادة
ة مـع تلـك   يف جزر كـوك غـري متماشـي      ألقاب الرؤساء القبليني     بعض   وراثة اليت حتكم    فاألعرا

فقـد احتفظـت احلكومـة أيـضا حبقهـا يف عـدم تطبيـق أحكـام االتفاقيـة بقـدر عـدم                       . “األحكام
ــد    ــة بالتجني ــسياسات املتعلق ــع ال ــةمتاشــيها م ــسلحة   أو اخلدم ــوات امل ــيت  ( يف الق يف احلــاالت ال

يف احلـاالت الـيت تنطـوي علـى عنـف أو      ”وقـوات إنفـاذ القـوانني     )  مـسلح  صـراع تنطوي على   
 .“نفديد بالع
وهـذا التقـدم    (وقد أُحرز بعض التقـدم اإلجيـايب يف جمـاالت مـشمولة ـذه التحفظـات                  

علـى أنـه مـا زال يـتعني علـى احلكومـة أن       ). مذكور يف هذا التقرير يف إطار املـواد ذات الـصلة       
 .تقرر ما إذا كانت ستسحب هذه التحفظات

ــة حقــوق الطفــل يف      ــران٦وقــد صــدقت جــزر كــوك علــى اتفاقي ــه ي/ حزي  ١٩٩٧وني
وانــضمت إىل عــدد مــن صــكوك األمــم املتحــدة حلقــوق اإلنــسان عــن طريــق نيوزيلنــدا، مبــا يف 

 :ذلك
ــة   •  ــة التكميلي ــرق االتفاقي  وجتــارة الــرق تــضم العــادات املــشاة للــرق لعــام    إللغــاء ال

 ؛١٩٥٦
 ؛١٩٥٧اتفاقية جنسية املرأة املتزوجة لعام  • 



CEDAW/C/COK/1  
 

06-56218 5 
 

 ؛١٩٦٦ادية واالجتماعية والثقافية لعام العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتص • 
 ؛١٩٦٦العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية لعام  • 
 .١٩٧٩االتفاقية الدولية ملناهضة أخذ الرهائن لعام  • 

 
 جزر كوكاإلطار الذي تنفرد به 

 األرض والشعب - ١ 
ز احملـيط اهلـادئ، مشـال    تقع جزر كوك متناثرة عرب قرابـة مليـوين كيلـومتر مربـع مـن حيـ                 ١-١

 ٣٠٠ساحة األرضـية أقـل مـن        املـ ويبلـغ جممـوع     . شرقي نيوزيلندا وبـالقرب مـن سـاموا وتـاهييت         
. وهنـاك جمموعتــان رئيـسيتان مـن اجلـزر، اموعــة الـشمالية واموعـة اجلنوبيــة      . كيلـومتر مربـع  

وكي، امنغايا، ومـ يتوتاكي، وآتيو، و آ: مأهولة وهي وإثنتا عشرة جزيرة من اجلزر اخلمس عشرة        
 .، وراروتونغاكاهاجنا، وبوكابوكا، ورانستوريمل، وببينرين، وناسو، واريويتيكي، وميهوماني
ــف اموعــة اجلنوبيــة،    ٢-١ ــي جــزر  (وتؤل ــاكي، وآتيــو، ومنغايــا،   راروتونغــاوه ، وأيتوت
زر  يف املائـة مـن جممـوع املـساحة الربيـة جلـ          ٩٠قرابـة   ) يتو، وتـاكو  ر، وموكي، وميتيـا   ياوانوم

. كوك وتتألف األرض يف معظمها من تكوينات بركانية تعلوهـا تربـة خـصبة وخـضرة مداريـة                 
ــشمالية   ــا اموعــة ال ــاني (أم ــرين، وبوكابوكــا، ورا هوهــي جــزر م ــا، كيكي، وناســو، وبن اهنغ

ب مرجانيــة اعفهــي يف معظــم احلــاالت جــزر منخفــضة تقــوم علــى شــ ) وســتون، وســواررلموب
 .بندرة خضراوتضم مياها داخلية وتتسم 

 نـسمة، نـصفهم تقريبـا       ١٨ ٠٠٠ قرابـة    ٢٠٠١وكان جممـوع عـدد الـسكان يف عـام            ٣-١
 . يف جزيرة راروتونغا

 
 ٢٠٠١نس وفئة العمر، تعداد جمموع السكان، حسب اجلزيرة واجل: ١اجلدول 

 
  فما فوق٦٠ ٥٩‐٤٥ ٤٤‐١٥ ١٤ ‐صفر  اموع  

 املنطقة
ــوع  جممــــــــ
 إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ إ ذ األشخاص

٢٢٢٩٩١٩٢١ ١ ٣٥٩ ٠٣٥١ ٠٧٧٤ ٥٤٦٤ ٨٧٦٢ ٧٢٤٢ ٣٠٣٨ ٠٢٧٩ ١٨ جزر كوك
٨٨٤٦٥٨٥٨٥ ٩١٤٩٨٥ ٩٠٦٢ ٥٦٠٢ ٧١٤١ ٩٤٣١ ٢٦٣٥ ٢٠٦٦ ١٢ راروتونغا

٢٧٤٢٥٣٢٦٨ ٩٤٧٧٦٨٦٥٣٧٤٠٧٥٢٢٩٤ ٠٥٥١ ٠٠٢٢ ٤اموعة اجلنوبية
٦٤٨٠٦٨ ٨١٩٩٨٥٨٣٤٣٩٤٣٣٣٤٣١٣٦٩٨٠ ١اموعة الشمالية

 .غري شاملة راروتونغا * 
 إناث= إ  ذكور= ذ   
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ويف .  حدثت تغـيريات سـكانية معظمهـا بـسبب اهلجـرة إىل اخلـارج          ٢٠٠١ومنذ عام    ٤-١
.  نـسمة  ١٢ ٦٠٠ كـان جممـوع عـدد الـسكان هـو            ٢٠٠٥مـارس   /ربع الـسنة املنتـهي يف آذار      

ات الـسكانية يف اإلحـصاء الـسكاين القـادم يف عـام             وسوف يتم مجع صـورة كاملـة عـن التغـيري          
٢٠٠٦. 

 املرتبـة األوىل بـني بلـدان جـزر احملـيط اهلـادئ              يف ٢٠٠٣ ترتيب جزر كوك عام      جاءو ٥-١
ومتثــل هــذه الدرجــة .  يف دليــل التنميــة البــشرية، واملرتبــة الثانيــة يف دليــل الفقــر البــشري الناميــة

املــستوى املرتفــع مــن اإلنفــاق احلكــومي علــى الــصحة  الرفيعــة يف دليــل التنميــة البــشرية تــاريخ 
 .والتعليم والرعاية

وكانــت نتيجــة ذلــك أن جــزر كــوك حققــت بالفعــل العديــد مــن األهــداف اإلمنائيــة     ٦-١
ــة       ــة، وإزال ــع البنــات واألوالد باملــدارس االبتدائي ــشامل جلمي ــة، مبــا يف ذلــك االلتحــاق ال لأللفي

لتعليميــة االبتدائيــة والثانويــة، ومعــدالت منخفــضة مــن  التفاوتــات بــني اجلنــسني يف املنجــزات ا
ويـستمر العمـل علـى      . وفيات األطفـال ووفيـات النفـاس، واحلـصول علـى ميـاه شـرب مأمونـة                

وضع خطة وطنية للتنمية املستدامة بغية احلفاظ على املنجـزات ومواصـلة التقـدم وكفالـة نـشر                  
 .فوائد ذلك بشكل متكافئ عرب البلد

 هـشة وتظـل اليقظـة       الرفـاه رات دليـل التنميـة البـشرية فـإن مـستويات            ورغم قوة مؤشـ    ٧-١
ذلك أن جلزر كـوك بيئـة   . املستمرة مطلوبة حلماية البلد من املخاطر، وخاصة بالنسبة إىل البيئة        

، عــصفت سلــسلة مــن األعاصــري ٢٠٠٥ويف عــام  .طبيعيــة فريــدة ســريعة التــأثر بــالتغري البيئــي 
ــار شــامل يف    ــد أســفرت عــن دم ــاطق، بالبل ــشمالية   بعــض املن . وال ســيما يف جمموعــة اجلــزر ال

 . والعمل جار على إعادة اخلدمات وإجراء التحسينات يف تلك املناطق
 

 احلالة السياسية - ٢ 
 أصبحت جزر كوك دميقراطية برملانيـة تتمتـع بـاحلكم الـذايت     ١٩٦٥أغسطس /يف آب  ١-٢

ة إليزابيث الثانيـة، وميثلـها يف جـزر كـوك           ورئيسة الدولة هي امللك   . يف ارتباط حر مع نيوزيلندا    
ــين  ــا النظــام القــانوين يف اجلــزر فموضــوع علــى غــرار النظــامني الربيطــاين     . ممثــل امللكــة املع أم

ويتــألف نظــام احملــاكم مــن حمكمــة عليــا مــسؤولة عــن املــسائل املدنيــة واجلنائيــة  . والنيوزيلنــدي
 .ني من نيوزيلنداوسندات ملكية األراضي، وحمكمة استئناف، وقضاة معين

 جــزر كــوك عــدد مــن املــصادر معظمهــا مــن اإلدارات الــسابقة النيوزيلنديــة  ولقــوانني ٢-٢
 قبـل املعـايري احلاليـة حلقـوق اإلنـسان           ه القـوانني وضـعت    ومثة جماالت هامة من هـذ     . والربيطانية
 فـإن   وعلـى سـبيل املثـال،     . لذا فإن حالة سجل القوانني متثل حتديات وتسبب مشاكل        . الدولية
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 الربيطانيـة والنيوزيلنديـة أُلغيـت أو اسـتبدلت يف ذينـك البلـدين ولكنـها ال تـزال         بعض القـوانني  
 فــإن ســجل القــوانني يتــألف مــن خلــيط معقــد مــن جمــاالت    ، ولــذلك. يف جــزر كــوكســارية

وهناك جماالت يتناوهلا فائض من القوانني، ولكنـها قـوانني عفـا           . التشريعية“ املبالغة والتهاون ”
 .ها الزمن، وجماالت ال توجد فيها قوانني أو أن القانون فيها غري كافعلي
٣-٢ نتخــب أعــضاء الربملــان مــرة كــل أربــع ســنوات يف انتخابــات عامــة شــاملة، ويبلــغ    وي

ــة يف ســنة    .  عــضوا٢٤عــددهم  ــات عام ــد أُجريــت أحــدث انتخاب ــة  . ٢٠٠٤وق ــاك ثالث وهن
ميقراطي، وحـزب التحـالف    أحزاب سياسية هـي حـزب جـزر كـوك، وحـزب جـزر كـوك الـد                 

 .الوطين
وقـد نظـر تقريـر اللجنـة        . جلنـة اسـتعراض الـسياسات احلزبيـة       أُنشئت   ١٩٨٩ويف عام    ٤-٢

يف “ اإلعداد لتحديات القرن احلادي والعـشرين     : إصالح النظام السياسي جلزر كوك    ”املعنون  
ــة حكومــة مــستقلة     ــارات كفال ــد ويف خي ــسياسي يف البل ــذ عــ . النظــام احلــزيب ال  ١٩٩٩ام ومن
 . واحلكومات تشكل عن طريق ترتيبات ائتالفية بني األحزاب السياسية

 
 احلالة االقتصادية - ٣ 

 يف املائــة مــن النــاتج احمللــي اإلمجــايل ٣٧الــسياحة صــناعة رئيــسية يف البلــد تولّــد قرابــة  ١-٣
، ١٩٧٧وقـد ازداد عـدد زوار جـزر كـوك سـبعة أمثالـه منـذ عـام                   . ١٩٩٨حسب أرقام عـام     

 والقطاعــان املنتجــان  .٢٠٠١ زائــرا يف عــام  ٧٤ ٥٤١ يف الــسنة إىل ١٠ ٠٠٠تفــع مــن  وار
 يف املائــة مــن النــاتج ١٥,٢ بنــسبة االرئيــسيان يف البلــد مهــا الزراعــة ومــصائد األمســاك، وســامه 

ويف الـسنوات األخـرية، أصـبح جـين اللؤلـؤ مـن تربيـة احملـار ميثـل              . ٢٠٠٠احمللي اإلمجـايل عـام      
 .هامانشاطا اقتصاديا 

عــــادة تــــشكيل اهليكــــل إل شــــرعت احلكومــــة يف برنــــامج شــــامل ١٩٩٦ويف عــــام  ٢-٣
ومشل هذا تدابري قصرية األجل لتحسني املالية العامة وإضفاء االستقرار عليهـا مـن              . االقتصادي

وانطـوى التغـيري   . هاوإعـادة تـشكيل  الـديون  خالل ختفيضات يف اإلنفاق، وبيع األصـول وإلغـاء          
، وإصـالح القـوانني املتعلقـة       )بأكثر من النصف  (العمالة يف القطاع العام     املؤسسي على خفض    

بالضرائب، واملالية العامة، واخلدمات العامة واألمور األخرى املرتبطة ا والتحول إىل احملاسـبة             
وانطوت إعادة تشكيل هيكل االقتصاد على اإلسراع يف اخلصخصة، مبـا يف ذلـك،              . التجميعية

 . متلكها احلكومة، ووسائط اإلعالم، وإلغاء تنظيم مبيعات الكحولبيع الفنادق اليت 
ومنـذ  . يد وظـائف يف القطـاع اخلـاص       ف احلكومة هو حتسني االقتصاد وتول     وكان هد  ٣-٣

 والناتج احمللي اإلمجايل، بالقيم احلقيقية، يهبط كل عـام ومل يبـدأ يف اسـتعادة قوتـه                  ١٩٩٦عام  
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ــام   ــوادر إىل أ . ١٩٩٩حــىت ع ــشري الب ــام     وت ــزال ضــعيفا أم ــه ال ي ــد اســتقر ولكن ــصاد ق ن االقت
 .األوضاع االقتصادية العاملية

وجزر كوك طرف يف االتفاق التجاري لبلـدان جـزر احملـيط اهلـادئ ويف اتفـاق احملـيط              ٤-٣
اهلــادئ بــشأن توثيــق العالقــات االقتــصادية بــني البلــدان املوقعــة علــى اتفــاق توثيــق العالقــات     

 واملقصود باالتفاقني هو حتـسني نظـم التبـادل التجـاري بـني بلـدان احملـيط          .وأستراليا ونيوزيلندا 
 .اهلادئ، مبا يف ذلك اجلمارك، ومعايري العزل الصحي، واألمور األخرى

 
 املعونات واملساعدات الدولية  

ــا أســتراليا      ٥-٣ ــة وتتبعه ــدا هــي أكــرب اجلهــات املاحنــة الثنائي ــامي  . نيوزيلن ــني ع  ٢٠٠٠وب
 يف املائـة مـن كـل املعونـات الثنائيـة جلـزر              ٥٣ برنامج املعونـة النيوزيلنديـة        بلغ حجم  ٢٠٠١ و

 الرئيـسية الـيت حتـددها احلكومـة مبـا يف ذلـك       تنميـة وترتبط مساعدات املعونة مبجاالت ال . كوك
وتتـضمن معونـة نيوزيلنـدا عنـصرا حمـددا لتعمـيم اجلنـسانية يف         . التعليم، وتطوير املوارد البشرية   

 :وقد تضمن مشروع اجلنسانية والتنمية ما يلي. نة املقدمة إىل جزر كوكترتيبات املعو
 التدريب على التحليل اجلنساين مع الوكاالت احلكومية ويف اجلزر اخلارجية • 
 إنتاج أفالم وثائقية للترويج التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة • 
 .برامج توعية إذاعية وتلفزيونية • 
 .لتدريب على القيادة التحويليةا • 
ــرامج اجلنــسانية       ٦-٣ ــة مــع احلكومــة علــى تنفيــذ ب ــة الدولي ــة نيوزيلنــدا للتنمي وتعمــل وكال

علـى املـساعدة   ) يف التسعينات من القرن املاضي(والتنمية وركزت املرحلة األوىل من املشروع     
ومشـل هـذا   . يـة للمـرأة  عية ووضع سياسة جزر كـوك الوطن  ليف إعداد تقرير االستراتيجيات التط    

مبـا يف ذلـك املـساعدة يف نـشر مـوجز هلـا ويف إعـداد                (لـسياسة الوطنيـة للمـرأة       لالعمل التـرويج    
، ودراســة حلاجــات املنظمــات غــري احلكوميــة مــن )محلــة وطنيــة يف وســائط اإلعــالم لتــشجيعها

 .زبيةواملساعدة يف دورة تدريب للقيادات النسائية يف السياسات احل التعزيز املؤسسي،
وانتهت املرحلة الثانية من برنامج اجلنسانية والتنميـة لوكالـة نيوزيلنـدا للتنميـة الدوليـة                 ٧-٣

 : باإلنصاف اجلنساين عن طريقالنهوض وركزت على اتباع ج منسق إزاء ٢٠٠٣يف عام 
 وضع نظام رصد وتقييم فعال لقياس التقدم مقابل األهداف احملددة؛ • 
 نسانية يف السياسة العامة واخلطط عرب جمموعة من ااالت؛وتعميم املسائل اجل • 
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واستحداث آليـة تنـسيق لتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة والـسياسات واخلطـط                   • 
 اإلقليمية والوطنية؛

بناء القدرات يف وزارات احلكومة العاملة يف هذا اال واملنظمـات           /والتعزيز املؤسسي  • 
 اخلاص؛غري احلكومية والقطاع 

ــتمكن       •  ــسبة إىل املــوظفني الرئيــسيني حــىت ي ــساين بالن ــاء القــدرة علــى التحليــل اجلن وبن
  األقسام من االستجابة على حنو أفضل للقضايا اجلنسانية؛الوزراء ورؤساء

 ونشرها؛ وتعزيز البحث ومجع البيانات وحتليلها • 
 .سباودعم املبادرات احملددة لصاحل املرأة، حيث يكون ذلك منا • 
، اتبــاع هــذا النــهج ويف ٢٠٠٣وتواصــل وكالــة نيوزيلنــدا للتعــاون الــدويل، منــذ عــام  ٨-٣

ــسائية غــري         ــدعم التمــويلي للمنظمــات الن ــادة ال ــة لزي ــة شــراكة مــع احلكوم نفــس الوقــت إقام
احلكومية والتنظيمات اتمعية النـسائية عـن طريـق ترتيبـات متويـل أساسـية وصـناديق مـشاريع                   

لوكالة أيضا إىل العمل مع احلكومة إلدماج االعتبارات اجلنسانية يف مـشاريع            ودف ا . صغرية
الوكالة النيوزيلندية األخرى، مثال يف مراحل التصميم والتشييد ملـشاريع اهلياكـل األساسـية يف               

 .اجلزر اخلارجية، ويف الربامج القطاعية القاعدة الضخمة للتعليم واملوارد البحرية
مـن  وبـرامج   يف شـكل أمـوال      خمصـصة للجنـسانية     معونـة    األخـرى    ومشلت املساعدات  ٩-٣

، ومـشروع  )مـثال، لتعزيـز املـشاركة الـسياسية للمـرأة       (صندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة          
منظمة األغذية والزراعة الذي يهـدف إىل تعزيـز القـدرات علـى االسـتجابة اجلنـسانية يف دعـم                    

وتقــدم . حــدة للــسكان يف وضــع رســالة إخباريــة وســاعد صــندوق األمــم املت . األمــن الغــذائي
مساعدة أيـضا مـن الوكالـة األسـترالية للتنميـة الدوليـة واجلهـات املاحنـة األخـرى مثـل مـصرف              

 وقعـت جـزر     ٢٠٠٠ويف عـام    . التنمية اآلسيوي، وصندوق كندا، والربامج اإلقليمية والدوليـة       
يـة مـن االحتـاد األورويب ومـصادر       كوك على اتفاق أوتونو الذي أتاح هلا مساعدات ماليـة وتقن          

 . أخرى
 

 تطور املرأة - ٤ 
، عملت احلكومـة واملنظمـات النـسائية معـا علـى وضـع سياسـة وطنيـة               ١٩٩٥يف عام    ١-٤

وكانت املنظمات غري احلكومية القوة الدافعة على وضـع هـذه الـسياسة الـيت اعتمـدا                 . للمرأة
سة، علــى اســتخدامها يف إرشــاد جهــود  ووافقــت احلكومــة، باعتمادهــا هــذه الــسيا . احلكومــة

الوكاالت احلكومية، والتنظيمات اتمعيـة والقطـاع اخلـاص، والزعمـاء التقليـديني والـدينيني،               
وكانت السياسة نتيجة مشاورات مستفيضة مع النـساء، مبـا يف ذلـك      . يف تعزيز النهوض باملرأة   
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ألولويــات الرئيــسية للمــرأة يف املنظمــات النــسائية، وأوجــدت توافقــا عريــضا يف اآلراء بــشأن ا 
 .جزر كوك

وتعهـدت جـزر    . ويف السنة ذاا حضرت جزر كوك املؤمتر العاملي الرابع املعين بـاملرأة            ٢-٤
كوك يف ذلك الوقـت بـااللتزام بالـدعوة الدوليـة إىل إيـالء اهتمـام أكـرب لتقـدم املـرأة اجتماعيـا                        

 طريقـة لتنفيـذ االتفاقيـة    فـضل يف إجيـاد أ  والتحـدي املاثـل     . واقتصاديا وسياسـيا وثقافيـا وروحيـا      
وقـد أشـارت    . وحتقيق منهاج عمل بيجني وخطة عمل بلدان احملـيط اهلـادئ، هـو حتـد مـستمر                

قـد  ”، أن تقـدم املـرأة   ٢٠٠٠يف عـام  “ ٥+بـيجني ”احلكومة يف تقرير جزر كـوك املرحلـي لــ       
. “لتـايل ومـا بعـده      الزخم ببطء ولكن خبطوات أكيدة وسـيظل يـزداد علـى امتـداد العقـد ا                ولّد

 . لالطالع على مزيد من املعلومات عن تقدم املرأة٣انظر املالحظات على املادة 
واليــوم .  وحــدة حكوميــة خاصــة تركــز علــى قــضايا املــرأة  ١٩٩٣وتوجــد منــذ عــام   ٣-٤

أصبحت هناك داخل وزارة الشؤون الداخلية واخلدمات االجتماعيـة شـعبة اجلنـسانية والتنميـة               
وللشعبة برنـامج عمـل سـنوي وهـي تعمـل عـن كثـب مـع                 . فَني أحدمها مديرها  اليت تضم موظَ  

 .الوكاالت احلكومية األخرى، واملنظمات النسائية، والنساء يف اجلرر اخلارجية
حتليــل حالــة لألطفــال ”، أجنــزت احلكومــة مبــساعدة مــن اليونيــسيف ٢٠٠٤ويف عــام  ٤-٤

قـدم كـبري يف النـهوض بـاملرأة وتقلـيص           والحـظ هـذا التقريـر أنـه أُحـرز ت          . “والشباب والنـساء  
مواطن اإلجحاف، غري أن التغيريات االقتـصادية واالجتماعيـة مل تفـد كـل النـساء، وأن مزيـدا                   

 .من العمل سيظل مطلوبا
وتؤدي املنظمات النـسائية دورا حيويـا يف حتقيـق التقـدم للنـساء وهـي ناشـطة وتعمـل                     ٥-٤
 وكـان رائـدا يف العديـد        ١٩٨٤جـزر كـوك يف عـام        وقد أُنشئ الس الـوطين للمـرأة يف         . جبد

ــدم املــرأة، وخباصــة وضــع و      ــن جمــاالت تق ــرأة   م ــسياسة الوطنيــة للم الــس فر ويــو. تنفيــذ ال
 املـشورة واملـساعدة لـضحايا    )بونانغا تـاوتور انكوربوريتـد  (االستشاري للمرأة يف جزر كوك،    

 التشديد علـى حقـوق النـساء        العنف األسري، كما تقدم التدريب يف جمال حقوق اإلنسان مع         
وترد يف موضع آخـر مـن   . واألطفال، وكذلك تعمل على زيادة الوعي لبعض املسائل القانونية   

 .هذا التقرير معلومات أكثر تفصيال عن أعمال املنظمات غري احلكومية
وتعـين طبيعـة    . وجتهد املنظمات غري احلكومية يف تأمني وعـي احلكومـة لـشواغل املـرأة              ٦-٤

فاعل بني احلياة االجتماعية والثقافيـة والوظيفيـة أن العالقـة بـني             الصغري من السكان، والت   العدد  
ويف بعـض اـاالت   . املنظمات غري احلكومية واحلكومة ال بد أن تكون عالقـة وثيقـة وتعاونيـة        

ومــع . تقـدم املنظمــات غـري احلكوميــة خـدمات حيــث ال تكـون احلكومــة قـادرة علــى تقـدميها      
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وتـسلّم احلكومـة بأنـه ميكـن إجـراء حتـسينات وسـوف تواصـل بـذل                  . حتديات ذلك تظل هناك  
 . قصارى جهودها للعمل بتعاون مع املنظمات

وقــد أُعــد هــذا التقريــر بالتــشاور مــع كــل مــن املنظمــات غــري احلكوميــة والوكــاالت     ٧-٤
 يف أعقــاب مــشاورات مستفيــضة، ٢٠٠٣وكــان مــشروع تقريــر قــد أُعــد يف عــام  . احلكوميــة

 ٢٠٠٥ويف عـام  . أيضا النـساء يف اجلـزر اخلارجيـة، ولكنـه مل يوضـع يف صـيغته النهائيـة                مشلت  
أصــدرت احلكومــة توجيهــات بــأن يــستكمل هــذا التقريــر وينجــز بعــد جولــة أخــرى مــن            

 .املفاوضات
وأخريا، فإن عمليـة وضـع هـذا التقريـر وفّـرت فرصـا لزيـادة تفهـم كـل مـن اجلمهـور                          ٨-٤

وقـد عملـت شـعبة اجلنـسانية والتنميـة مـع املنظمـات النـسائية                . فاقيـة والوكاالت احلكومية لالت  
تغرق بعـض الوقـت،     ورغـم أن إعـداد هـذا التقريـر األول اسـ           . والوكاالت احلكومية يف إعداده   

 . اغتنام الزخم الذي أوجده وأن تزيد من تعريف اتمع احمللي باالتفاقيةإال أن احلكومة تعتزم
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 مواد االتفاقيةتعليق على : اجلزء الثاين
 

 تعريف التمييز ضد املرأة: ١املادة 
 

أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو       “ التمييـز ضـد املـرأة     ”ألغراض هـذه االتفاقيـة يعـين مـصطلح           
 يتم على أساس اجلنس ويكون من آثاره أو أغراضـه النيـل مـن االعتـراف للمـرأة، علـى                تقييد

 األساســية يف امليــادين الــسياسية  أســاس تــساوي الرجــل واملــرأة، حبقــوق اإلنــسان واحلريــات  
لمـرأة  لواالقتصادية واالجتماعية والثقافية واملدنية أو يف أي ميدان آخر، أو إبطال االعتـراف              

 .ذه احلقوق أو متتعها ا وممارستها هلا بغض النظر عن حالتها الزوجية
 

 الضمان بعدم التمييز  
ــز علــى أســاس   إن دســتور جــزر كــوك يــضمن حقــوق اإلنــسان األسا   ١-١ ســية بــدون متيي

 : من الدستور٦٤وتعلن املادة . اجلنس
ــ )١(  علــن أنــه توجــد يف جــزر كــوك، وســتظل توجــد، بــدون متييــز     سلَّيــذا وي م

، أو الــدين، أو الــرأي، أو املعتقــد، أو   العنــصر، أو املنــشأ الــوطين، أو اللــون   بــسبب 
 :اجلنس، حقوق اإلنسان وحرياته األساسية التالية

ق الفرد يف احلياة واحلرية وأمن شخصه، وحقه يف أال يحـرم منـها إال وفقـا                 ح )أ( 
 للقانون؛

 حق الفرد يف املساواة أمام القانون ويف محاية القانون؛ )ب( 
 حق الفرد يف امتالك املال وحقه يف أال يحرم منه إال وفقا للقانون؛ )ج( 
 مـن هـذا الدسـتور    ٤٠ أو يف املـادة  بشرط أال يفسر أي شيء يف هـذه الفقـرة       

ــشريعي       ــانون ت ــد بواســطة ق ــان يف أن حيظــر أو يقي ــه حيــد مــن ســلطة الربمل بأن
 ؛…التصرف يف أرض املوطن

 حرية الفكر والضمري والدين؛ )د( 
 حرية الكالم والتعبري؛ )هـ( 
 .حرية التجمع السلمي وتشكيل اجلمعيات )و( 
 )٢( علن أن على كل شخص واجبات جت        سلَّيذا وي اه اآلخـرين، وبالتـايل، فإنـه       م

ــشريع يــسن أو      ــود تفــرض بواســطة أي ت ــه ألي قي ــه وحريات خيــضع يف ممارســته حلقوق
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حبكم قانون سار يف الوقت الراهن حلماية حقوق وحريات اآلخرين أو خلدمة مـصاحل              
 .جزر كوكاألمن العام، أو النظام، أو األخالق، أو الرفاه العام، أو أمن 

ال حتظر التمييز على أساس اللغة أو املنشأ االجتماعي، أو التعويـق،             ٦٤ة  مع أن املاد  و ٢-١
ر أو أي قـانون  لـيس معرفـا يف الدسـتو    “ التمييـز ” ، و أو األسرة، أو املولد، أو أي مركـز آخـر         

التمييـز غـري    ”ال توجـد أي إشـارة حمـددة يف أي منـها إىل مفهـوم                من قوانني جزر كوك، كما      
لـى أسـاس اًألصـل العرقـي أو الـوطين حمظـور مبوجـب قـانون العالقـات                ن التمييز ع  ، فإ “املباشر

 .ومثة جماالت عامة أخرى من القانون تدعم الدستور أيضا. ١٩٧٢العنصرية لعام 
وال توجـد أي قـضايا   . أما االتفاقيـة فإـا مل تـدرج بـصورة مباشـرة يف القـوانني احملليـة                ٣-١

وقـد مت حتديـد بعـض مـسائل إصـالح القـوانني يف              . شـرة قانونية مت فيها اللجوء إىل االتفاقيـة مبا       
وترد تعليقات على العناصر األخـرى مـن قـوانني جـزر كـوك              ). ٢انظر حتت املادة    (هذا اال   

 .١٦ و ١٥ و ٢اليت تتناول املساواة بني الرجال والنساء واليت تدعم الدستور يف إطار املواد 
 

 التعريف ااجلهود الرامية إىل الترويج لالتفاقية و  
وقامـت  . نفذت احلكومة عددا من األنشطة الرامية إىل الترويج لالتفاقية والتعريف ـا     ٤-١

شعبة اجلنسانية والتنمية بإجراء تدريب على التحليـل اجلنـساين مـع اإلدارات احلكوميـة يـشمل                 
 . إشارات إىل االتفاقية

ــع ا     ٥-١ ــل مـ ــام يف العمـ ــدور هـ ــة بـ ــري احلكوميـ ــات غـ ــة وقامـــت املنظمـ إلدارات احلكوميـ
). مبا يف ذلك لدى نـساء اجلـزر اخلارجيـة         (واتمعات احمللية يف الترويج لالتفاقية والتعريف ا        

ويستمر ما تقدمه املنظمات غـري احلكوميـة مـن عمـل هـام وقيـادة يف عـدد مـن اـاالت، مثـل                         
 .تشري بصورة حمددة إىل االتفاقيةوضع منشورات 

  
 القضاء على التمييزااللتزام ب: ٢املادة   

 
تشجب الدول األطراف مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتوافق علـى أن تنتـهج، بكـل               

الوسائل املناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضـد املـرأة، وحتقيقـا لـذلك، تتعهـد           
 :بالقيام مبا يلي

وطنية أو تـشريعاا املناسـبة   جتسيد مبدأ املساواة بني الرجل واملرأة يف دساتريها ال     ) أ( 
األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أُدمج فيها حىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي هلـذا املبـدأ                     

 والوسائل املناسبة األخرى؛ من خالل القانون
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اختاذ املناسب من التـدابري التـشريعية وغريهـا، مبـا يف ذلـك مـا يقتـضيه األمـر مـن             )ب( 
 ييز ضد املرأة؛جزاءات، حلظر كل مت

ــة حلقــوق املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل وضــمان       )ج(  ــة القانوني ــرار احلماي إق
ــة       ــة ذات االختــصاص واملؤســسات العام ــق احملــاكم الوطني ــة للمــرأة، عــن طري ــة الفعال احلماي

 األخرى، من أي عمل متييزي؛
 تـصرف   كفالـة ، و االمتناع عن االضطالع بأي عمل أو ممارسة متييزية ضد املرأة          )د( 

 السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛
اختاذ مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة من جانب أي شـخص                )هـ( 

 أو منظمة أو مؤسسة؛
ــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، لتعــديل أو إلغــاء القــواانني      )و(  اختــاذ مجيــع الت

 عراف واملمارسات القائمة اليت تشكل متييزا ضد املرأة؛واألنظمة واأل
 .إلغاء مجيع أحكام قوانني العقوبات الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة )ز( 

  
 التدابري القانونية للقضاء على التمييز  

 
 املساواة  

ل ذلـك   مثا. مبدأ عدم التمييز على أساس اجلنس جمسد يف الدستور والقوانني األخرى           ١-٢
 مـن قـانون نظـام القـضاء لعـامي      ٩٥أن مركز املرأة املتساوي مـع الرجـل معتـرف بـه يف املـادة              

 الـذي يــساوي األهليـة القانونيــة للمــرأة املتزوجـة بأهليــة املـرأة غــري املتزوجــة،     ١٩٨١-١٩٨٠
ويلغي حكم القـانون العـام الـذي كـان يقـضي بـأن يعتـرب الـزوج والزوجـة، لـبعض األغـراض،             

 .حداشخصا وا
 باملـسامهة املتـساوية للـزوج والزوجـة يف          ،١٩٩٢-١٩٩١ويسلّم قانون مال الزوجيـة       ٢-٢

. شراكة الزوجية وينص على تقسيم عادل ملال الزوجية بني الزوجني يف حال انتـهاء زواجهمـا         
احلـضانة  ولكل من الرجل واملـرأة حـق متـساو يف املطالبـة برعايـة وإعالـة األطفـال، ويف قـضايا                      

 ).١٦انظر املادة ( يكون االعتبار األول ملصلحة الطفل والرعاية
ويؤكد قانون العالقات العنصرية املساواة بني العناصر يف جـزر كـوك ويعززهـا، وهـو                 ٣-٢

وحيظـر القـانون    . يرمي إىل تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنـصري              
 .ون، أو العنصر، أو األصل العرقي أو الوطينمجيع أشكال التمييز العنصري على أساس الل
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واختـــذت  وقـــد ســـلّمت احلكومـــة باحلاجـــة إىل إصـــالح القـــوانني يف بعـــض اـــاالت ٤-٢
 فــإن قــانون تفــسري القــوانني لعــام   ،وعلــى ســبيل املثــال . خطــوات إلجــراء بعــض التحــسينات 

 جيـري منـذ   غـري أنـه  .  ينص على أن الكلمات الـيت حتمـل صـيغة املـذكر تـشمل اإلنـاث              ١٩٢٤
 سن القوانني اجلديدة بعبارات أكثر حيادا من الناحية اجلنسانية حيثمـا كـان ذلـك                ٢٠٠١عام  
 .ممكنا
.  احلكومة تقريرا عن متاشي تشريعات جزر كوك مع االتفاقيـة          تلقت ٢٠٠٥ويف عام    ٥-٢

ة، وحدد اسـتعراض للقـوانني القائمـة اـاالت الـيت تتفـق فيهـا قـوانني جـزر كـوك مـع االتفاقيـ                        
ومت اقتـراح برنـامج إلصـالح القـوانني         . وااالت اليت يلزم أو يستصوب إجراء حتـسينات فيهـا         

 . كان من نتيجته إنشاء فرقة عمل تشمل املنظمات غري احلكومية لتقود هذا العمل
 

 القانون اجلنائي  
ية  احلق الدستوري يف األمن ويشرح اجلرائم اجلنـس        ١٩٦٩يكمل قانون اجلنايات لعام      ٦-٢

ومبوجـب قـانون    . الرئيسية واضعا االغتـصاب واالعتـداءات اجلنـسية اخلطـرية يف عـداد اجلـرائم              
 ١٤١غـري أن املـادة   .  أربع عـشرة سـنة  أقصاهااجلنايات يعاقب على االغتصاب بالسجن لفترة    

 باغتـصاب زوجتـه إال إذا كانـا مطلقـني، أو إذا كانـا مطلقـني                 تنص على عدم إدانة رجـل     ) ٣(
ا منــذ طالقهمــا املــضاجعة كرجــل وزوجتــه مبوافقــة حــرة مــن الزوجــة، أو إذا كانــا ومل يــستأنف
 .منفصلني

ــستعرض         ٧-٢ ــة أن ت ــن احلكوم ــرأة يف جــزر كــوك م ــشاري للم ــب املركــز االست ــد طل وق
وتــبني . القــوانني املتــصلة بــاجلرائم اجلنــسية ضــد النــساء وأن تعيــد النظــر يف العقوبــات املطلوبــة 

. ت شاسـعة يف العقوبـات الـيت فرضـتها احملـاكم علـى اجلـرائم اجلنـسية            إحصائيات املركز تفاوتا  
ويف قـضية   .  إحدى قضايا االغتصاب عن إدانة وعقوبة سـجن ملـدة تـسعة أشـهر              أسفرتمثال،  

 سـنة، كانـت عقوبـة املعتـدي سـنتني      ١٢أخرى انطوت على تصرف فـاحش مـع فتـاة عمرهـا           
 أخرى السجن سنتني لتـصرف فـاحش مـع     من املراقبة، يف حني كانت عقوبة املعتدي يف قضية        

 .١٢فتاة دون سن 
اسـتخدام أداة يف االنتـهاك      وقد اقترح املركز توسيع تعريف االغتصاب لكفالـة اعتبـار            ٨-٢

 .جرمية، واالغتصاب يف إطار الزوجية جنحةاجلنسي 
وقد سلّمت احلكومة بضرورة استكمال القوانني بشأن اجلرائم اجلنـسية لكفالـة محايـة               ٩-٢
وقـد صـيغ تـشريع جديـد ولكنـه حيتـاج إىل             . فضل للمـرأة وقـدر أكـرب مـن املـساءلة للمعتـدين            أ
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 مــن هــذا ١٦ و ١٢ويــرد يف إطــار املــادتني . مزيــد مــن العمــل والتــشاور بــشأن بعــض جوانبــه
 .التقرير مزيد من املعلومات عن العنصر األسري، مبا يف ذلك، القوانني ذات الصلة باملوضوع

 
  الرامية إىل اتساق القوانني والسياسة الوطنية مع االتفاقيةالتدابري األخرى

 
 اآللية الوطنية

أُنشئت شعبة شـؤون املـرأة داخـل وزارة الـشؤون الداخليـة واخلـدمات االجتماعيـة يف             ١٠-٢
.  دوالرا٦٤ ٥٢٥ كانـــت ميزانيـــة الـــشعبة ٢٠٠٢-٢٠٠١ويف الـــسنة املاليـــة . ١٩٩٣عـــام 

ــا األصــلية للــشعبة هــي   ــة التامــة للمــرأة ” وكانــت الرؤي ــها  “ التنمي ــان مهمت تقــدمي ”وكــان بي
 اخلــدمات الداعمــة للمــرأة مــن خــالل اإلدارة الــسليمة والقيــادة الفعالــة، والتعلــيم، والتــدريب،

وكان هلدف زيادة مشاركة املرأة يف عمليـة التنميـة ويف الفوائـد النامجـة               . “والتنمية االقتصادية 
 :، والدويل، املقاصد التاليةعنها على املستويات احمللي، والوطين

 تعزيز فهم القضايا املتعلقة باجلنسني والتوعية ا؛ • 
 وإدراج القضايا اجلنسانية يف عمليات التخطيط اإلمنائي الرئيسية؛ • 
 لمرأة مع الرجل يف صنع القرار على مجيع املستويات؛ل  املتساويةشاركةاملوكفالة  • 
 تساوية يف مجيع جماالت تنمية املوارد البشرية؛وكفالة أن تتاح للمرأة فرص م • 
وحتقيق عالقـات عمـل أفـضل بـني الوكـاالت احلكوميـة والقطـاع اخلـاص واملنظمـات                    • 

 .وفيما بينها غري احلكومية
. والتنميـة   وأصـبحت شـعبة اجلنـسانية      ٢٠٠٢وقد أُعيدت تسمية شـعبة املـرأة يف عـام            ١١-٢

ألنشطة اليت تستهدف النساء فقـط، إىل إدمـاج اتمـع       وحتول برنامج عملها من التركيز على ا      
وتـضم الـشعبة مـوظفني مهـا املـدير وموظـف لـشؤون              . والسن بأكمله، بغض النظر عن اجلنس    

 .البحوث/الربنامج
 

 السياسة الوطنية بشأن املرأة
 عملت احلكومة مع املنظمات النسائية على وضع سياسة وطنية بـشأن            ١٩٩٥يف عام    ١٢-٢

مل يكن ممكنا وضع تلك السياسة بدون املنظمات النسائية غري احلكومية الـيت كـان هلـا                 و. املرأة
 :وهدف السياسة هو أن يضمن للمرأة. دور قيادي قوي
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مـسامهة يف عمليـة التنميـة ومـستفيدة         بوصـفها   أن حتقق كامل إمكاناا     ... ”  
لك يف الــشؤون منــها علــى الــصعيدين احمللــي والــوطين، يف املقــام األول واألهــم، وكــذ 

 .“اإلقليمية والدولية
والسياسة الوطنية هي التزام احلكومة بتأمني معاجلـة مـسائل املـساواة والتنميـة والـسلم                 ١٣-٢

ؤمتر العاملي الرابـع املعـين بـاملرأة ومنـهاج          امل  لتوصيات بالنسبة إىل النساء والرجال وأُسرهم وفقا     
 قبيـل انعقـاد     ١٩٩٥يوليه  /كومة يف متوز  وقد وضعت هذه السياسة واعتمدا احل     . عمل بيجني 

 .املؤمتر العاملي املعين باملرأة
تطور نـساء جـزر كـوك؛ وكفالـة حقـوقهن يف فـرص              ”وأهداف السياسة الوطنية هي      ١٤-٢

متكافئة يف تنمية املوارد البشرية وصنع القرار؛ والعمل أثنـاء ذلـك علـى فهـم االختالفـات بـني                    
 :لسياسة إىلودف ا. “اجلزر واالعتناء ا

ــة مــشاركة املــرأة، علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، يف صــنع القــرار علــى مجيــع       •  كفال
 .املستويات

 .رعاية قيام عالقات أوثق بني احلكومة والقطاع اخلاص واملنظمات غري احلكومية • 
 .زيادة أدوار املرأة لتحسني الصحة والبيئة • 
 .تعميم قضايا املرأة يف عملية التنمية • 
جعــل النــساء شــريكات علــى قــدم املــساواة مــع الرجــال يف املــسامهة يف تنميــة األســرة   • 

 .واالستفادة من فوائدها واتمع واألمة
 .مواصلة القيم والتقاليد الثقافية اليت تعزز مركز املرأة واحلفاظ عليها • 
سي دعــم حقــوق اإلنــسان للمــرأة لتحــسني مركزهــا االجتمــاعي واالقتــصادي والــسيا  • 

والثقايف متشيا مع سياسـة األمـم املتحـدة، وخاصـة اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                
التمييز ضد املرأة، عن طريق توفري الفرص والنظم الداعمة لألدوار املتعـددة الـيت تقـوم                

 .ا املرأة يف اتمع
 :وجيري تنفيذ هذه السياسة من خالل أربع استراتيجيات هي ١٥-٢

 .يف املناقشات وصنع القرار بشأن التنمية املستدامةإشراك النساء  • 
 .التشاور املنتظم مع اتمعات احمللية من خالل شعبة اجلنسانية والتنمية • 
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مشاركة اتمعات احمللية عن طريق الكنائس، والقطـاع اخلـاص، والزعمـاء التقليـديني               • 
 .وغريهم

 .من الغذائيوالبيئة واأل إدماج اجلنسانية يف قضايا السكان • 
 وما بعده، ويف عـام      ١٩٩٦ونتيجة هلذه السياسة، مت اعتماد خطة عمل وطنية يف عام            ١٦-٢

ومنـذ  .  ومـوعيت اجلـزر الـشمالية واجلنوبيـة        راروتونغـا  مت اعتماد خطط عمـل جلزيـرة         ١٩٩٨
مبا فيهـا املقاطعـات     (ذلك احلني يتم وضع خطط عمل منفردة لكل واحدة من اجلزر اخلارجية             

 . لثالث يف جزيرة راروتونغا، يف أعقاب مشاورات مع النساء يف تلك املناطقا
 تنفيــذ الــسياسة بالتعــاون مــع علــى اإلشــراف عــنوشــعبة اجلنــسانية والتنميــة مــسؤولة  ١٧-٢

ورصــدها مــن  وخيطــط الــس والــشعبة معــا تنفيــذ الــسياسة وتقييمهــا . للمــرأةالــس الــوطين 
وقـد عمـل    .  اجلمهـور والقطـاع اخلـاص والتنظيمـات األهليـة          خالل التـشاور املنـتظم مـع عامـة        

، علـى تعزيـز قدراتـه علـى         ٢٠٠٤الس الوطين للمـرأة، يف أعقـاب اسـتعراض أجـراه يف عـام               
ويشمل العمل علـى تنفيـذ الـسياسة        . والتنمية أداء عمله، مبا يف ذلك تعاونه مع شعبة اجلنسانية        

 :ما يلي
 

 ومة واملنظمات غري احلكوميةتطوير عالقات عمل أوثق بني احلك
اضــطلعت املنظمــات غــري احلكوميــة بعــدد مــن الــربامج واملــشاريع كجــزء مــن تنفيــذ      ١٨-٢

 :وعلى سبيل املثال. السياسة الوطنية
يعترب الس الوطين للمرأة، ومعـه شـعبة اجلنـسانية والتنميـة، اموعـة الرائـدة                 )أ( 

 .يف تنفيذ السياسة الوطنية
لـس االستـشاري للمـرأة يف جـزر كـوك بنـشاط كـبري علـى تــشجيع         يعمـل ا  )ب( 

 .النهوض باملرأة عن طريق القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأبرزها العنف
ــساء         )ج(  ــا للن ــة مب ــز التوعي ــى تعزي ــصليب األمحــر جلــزر كــوك عل ــة ال تعمــل مجعي

 .واألطفال والشيوخ والفئات الضعيفة األخرى من حقوق اإلنسان
 

 احلكومات والوكاالت الدولية املاحنة
ــسانية         ١٩-٢ ــرامج اجلن ــذ ب ــى تنفي ــة عل ــع احلكوم ــة م ــة الدولي ــدا للتنمي ــة نيوزيلن تعمــل وكال

علــى ) يف التــسعينات مــن القــرن املاضــي(وقــد ركــزت املرحلــة األوىل مــن الربنــامج  . والتنميــة
سياسة وطنية للمـرأة يف جـزر       املساعدة يف إعداد تقرير عن االستراتيجيات التطلعية ويف تطوير          

مبا يف ذلك املساعدة يف نشر مـوجز هلـا   (ومشل هذا العمل تعزيز السياسة الوطنية للمرأة    . كوك
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، ودراسـة حلاجـات املنظمـات    )ويف إعداد محلة لوسائط اإلعـالم الوطنيـة لتعزيـز هـذه الـسياسة           
 إجيـاد زعامـة نـسائية يف        غري احلكومية من التعزيز املؤسسي، واملساعدة يف برنامج تدريب على         

 .السياسات احلزبية احمللية
وانتهت املرحلة الثانية من برنامج اجلنسانية والتنميـة لوكالـة نيوزيلنـدا للتنميـة الدوليـة                 ٢٠-٢

 وركزت على اتباع ـج منـسق إزاء النـهوض باإلنـصاف اجلنـساين عـن طريـق                   ٢٠٠٣يف عام   
 :ما يلي
 التقدم مقابل األهداف احملددة؛وضع نظام رصد وتقييم فعال لقياس  • 
 وتعميم املسائل اجلنسانية يف السياسة العامة واخلطط عرب جمموعة من ااالت؛ • 
واستحداث آليـة تنـسيق لتنفيـذ االتفاقيـات الدوليـة ذات الـصلة والـسياسات واخلطـط                   • 

 اإلقليمية والوطنية؛
عاملة يف هذا اال واملنظمـات      بناء القدرات يف وزارات احلكومة ال     /والتعزيز املؤسسي  • 

 غري احلكومية والقطاع اخلاص؛
ــتمكن       •  ــسبة إىل املــوظفني الرئيــسيني حــىت ي ــساين بالن ــاء القــدرة علــى التحليــل اجلن وبن

 رؤساء األقسام من االستجابة على حنو أفضل للقضايا اجلنسانية؛الوزراء و
 ونشرها؛ وتعزيز البحث ومجع البيانات وحتليلها • 
 .عم املبادرات احملددة لصاحل املرأة، حيث يكون ذلك مناسباود • 
وــدف وكالــة نيوزيلنــدا للتنميــة الدوليــة أيــضا إىل العمــل مــع احلكومــة علــى إدمــاج    ٢١-٢

االعتبارات اجلنسانية يف مشاريع الوكالة األخرى على سبيل املثال يف مـشروع إمـدادات امليـاه                
 .ك، ومشروع السياحةللجزر اخلارجية، ومشروع تنمية جزر كو

 
 حملة إحصائية للرجال والنساء

تــربز هــذه اللمحــة للرجــال والنــساء يف كــل اجلــزر اخلارجيــة واملقاطعــات الــثالث يف    ٢٢-٢
جزيرة راروتونغـا النـساء يف كـل مـستويات الزعامـة يف جمـاالت الـسياسة احلزبيـة، واحلكومـة،                     

 .والقطاع اخلاص، والزعامة التقليدية، والدين
 

 داف اإلمنائية الطويلة األجلاأله
تتمثل األهداف اإلمنائية طويلة األجل لشعبة اجلنسانية والتنميـة يف عمليـة ترمـي، علـى            ٢٣-٢

ــة        ــز التنمي ــة تعزي ــسانية والفجــوات بــني اجلنــسني بغي ــد القــضايا اجلن ــوطين، إىل حتدي ــصعيد ال ال
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عـات احملليـة الـصغرية، سـيقوم        وعلى الصعيد احمللـي ومـستوى اتم      . الوطنية املنصفة واملستدامة  
الرجال والنساء بتحديد الفرص والقيود الـيت تـؤثر علـى مـسامهام يف عمليـة التنميـة والفوائـد                    

وقـد مت اسـتحداث ـج ذي شـعبتني لكفالـة اشـتراك الفئـات املهمـشة                  . اليت يستخلصوا منـها   
 .واملعزولة يف برامج شعبة اجلنسانية والتنمية

 
 مية املستدامةاخلطة الوطنية للتن

واهلدف من اخلطة هو ضمان وجـود ـج         . تعد احلكومة خطة وطنية للتنمية املستدامة      ٢٤-٢
وااللتزامـات   منسق إزاء التنمية الوطنية، مبا يف ذلك العمل حنو تنفيذ األهداف اإلمنائية لأللفية،            

وتعتـزم  . يط اهلادئ الدولية، واالتفاقات واملبادرات اإلقليمية املشتركة بني حكومات منطقة احمل        
 .احلكومة أن تكفل تضمني اخلطة أهدافا حمددة لصاحل املرأة

 
 املنظمات غري احلكومية

هناك عدد كبري من املنظمات غـري احلكوميـة يف جـزر كـوك تعمـل علـى القـضايا الـيت           ٢٥-٢
 ليخلـف سـلفه االحتـاد       ١٩٨٤الـس الـوطين للمـرأة يف جـزر كـوك أُنـشئ عـام                . متس النـساء  

والـس الـوطين للمـرأة هـو التنظـيم الـذي تنـضوي حتـت                . ائي جلزر كوك بعد أفول جنمه     النس
 ٢٠٠٤، ويف عـام     ١٩٩٥ جتمعا عـام     ٥٥ند  لوائه كل التجمعات النسائية اليت بلغت ذروا ع       

ويغطي عمل الس كـل جمـال مـن جمـاالت االهتمـام      .  عضوا ماليا ٢١ضم أيضا   يكان الس   
 واخلطـة الوطنيـة توضـع ومعهـا خطتـا         ١٩٩٦ومنذ عام   . اج عمل بيجني   احملددة يف منه   ١٢الـ  

 . وخطط عمل حمددة لفرادى اجلزر،عمل على صعيد املنطقة الفرعية
وهناك أيضا منظمات غري حكومية هلا جماالت معينة من االهتمـام واخلـربة يف القـضايا                 ٢٦-٢

 ١٩٩٤ كــوك أُنــشئ يف عــام املركــز االستــشاري للمــرأة يف جــزر . لنــساء والفتيــاتبااملتــصلة 
وقد عمل املركـز عـن كثـب مـع          . ويعمل على قضايا العنف األسري، مع تركيز على االتفاقية        

ويقـدم  . الشرطة يف حتسني تدريب الشرطة وزيادة اسـتجابة الـشرطة حلـوادث العنـف األسـري         
 حتـت انظـر أيـضا   (املركز املشورة القانونية وخدمات الدعم األخـرى لـضحايا العنـف األسـري      

 ).١٦ و ١٢املادتني 
ومثة جتمع نـسائي نـشط هـو التجمـع النـسائي لربـات األعمـال احلـرة واملهنيـات يقـدم              ٢٧-٢

كل عام جوائز امرأة السنة ويعقد اجتماعات منتظمـة لتـشكيل الـشبكات وأحـداث اجتماعيـة       
اقني وكــان لــس شـؤون اإلعاقــة دور هــام يف التوعيـة ملــسائل تيــسري الـسبل أمــام املعــ   . أخـرى 

وخاصــة يف مــداخل املبــاين، بينمــا يــدير الــس اإلبــداعي بــرامج للراشــدين املــصابني بإعاقــات  
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ويرد املزيد من التفاصـيل عـن هـذه وغريهـا مـن املنظمـات غـري احلكوميـة يف مواضـع                  . جسدية
 .أخرى من هذا التقرير يف إطار املواد ذات الصلة

ات األهليـة وأنـشأت جلنـة لإلشـراف         ، وضعت احلكومة خطـة املبـادر      ٢٠٠٤ويف عام    ٢٨-٢
وتضم اللجنة احلالية ممثلني عـن ثـالث إدارات حكوميـة، وثـالث منظمـات غـري                 . على تنفيذها 

وينبغي أن جيـري    . حكومية، وغرفة التجارة، وشعبة إدارة املعونة، واملندوبية السامية لنيوزيلندا        
ولـصندوق  . احلكـومي واألهلـي    العضوية بانتظام لضمان وجود تغطية جيدة للتمثيل          يف تناوب

ــه أن ميــول مــشاريع ملــدة ســنتني     ومشــل املــستفيدون مــن  . اخلطــة معــايري يقــوم عليهــا وجيــوز ل
، )وكلتامهــا تقــدمان خــدمات للــصحة األهليــة (وآري بــا تاونغــا مجعــييت يت كاينغــا الــصندوق 

برنـامج رياضـة   نغايا يدير ، وجتمع نسائي يف جزيرة م     )متنقلةلشراء مقطورة   (واملركز اإلبداعي   
لتحسني صحة األعضاء فيه، وجمموعة نسائية يف جزيرة ماوكي ملـشروع إنـشاء حـدائق مرتليـة           

 .كي ملشروع حرف يدوية والنقش يف اخلشبهيمثمرة، وجمموعة نسائية يف جزيرة ماني
 

 مؤسسات احلماية من التمييز
. تمييز بـسبب اجلـنس  أية تشريعات تعاجل الشكاوى من الفيما عدا الدستور، ال توجد       ٢٩-٢

وهذا يعين أنه ال توجد مبـادئ توجيهيـة أو قواعـد أو حمـاكم أو أيـة مؤسـسات أخـرى ملعاجلـة            
 . حيدث التمييزىتالشكاوى من هذا القبيل، وال أية آليات لتحديد م

 مـن قـانون     ١٧وتوفر بعض احلماية للنساء العـامالت يف القطـاع العـام مبوجـب املـادة                 ٣٠-٢
وهــذا يتطلــب مـن الــشخص الـذي يتــرأس الــوزارة أن   . ١٩٩٦-١٩٩٥عـامي  اخلدمـة العامــة ل 

وقــد وضــع هلــذا املــصطلح تعريــف يــشمل اعتمــاد تــدابري، مثــل    . “رب عمــل جيــدا”يكــون 
السياسات، تسفر عن معاملة عادلة وصحيحة للموظفني، وعـن اختيـار نزيـه لألشـخاص ذوي        

 .املؤهالت املناسبة للتعيينات
وقـد  . أية قوانني عمل حتمي املوظفني مـن التمييـز يف القطـاع اخلـاص           غري أنه ال توجد      ٣١-٢

ــوانني يف هــذا اــال وغــريه      ــد ضــرورة إصــالح الق ــاه،   (مت حتدي ــستقبل أدن ــذ يف امل انظــر التنفي
 ).١١وكذلك حتت املادة 

 
 مكتب أمني املظامل

، أن  ١٩٨٤بوسع مكتب أمني املظامل، الذي أُنشئ مبوجـب قـانون أمـني املظـامل لعـام                  ٣٢-٢
حيقق يف أي قرار أو توصية أو قانون يتصل مبـسألة إداريـة ويـؤثر علـى أي شـخص أو جمموعـة          

ــة أو جملــس حكــومي    ويتلقــى . أشــخاص بــصفته أو بــصفتهم الشخــصية يف أي وزارة حكومي
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 الذي يـشمل الفتـرة مـن عـام          ٢املكتب عددا متواضعا من الشكاوى، كما يتضح من اجلدول          
 .١٩٩٢ إىل ١٩٨٩
 ١٩٩٢-١٩٨٩الشكاوى اليت تلقاها أمني املظامل، : ٢ل اجلدو

 
 اإلناث الذكور السنة

١٧ ٣٣ ١٩٨٩ 
٢٠ ٣٠ ١٩٩٠ 
١٥ ١٨ ١٩٩١ 
١٧ ٣٤ ١٩٩٢ 

  
 التنفيذ يف املستقبل

.  احلكومــة آليــة وطنيــة موكلــة مبــسؤولية حمــددة عــن اجلنــسانية والتنميــة    لــدىســتظل ٣٣-٢
، وتنفيذ الـسياسة الوطنيـة للمـرأة وخطـط العمـل املتـصلة              وحيتاج عمل شعبة اجلنسانية والتنمية    

كما أن لوضع خطة وطنية للتنميـة املـستدامة أمهيـة           . ا، بعض التنشيط لضمان مواصلة التقدم     
 .بالغة
ــية مــع           ٣٤-٢ ــة وكفالــة أن تكــون كــل التــشريعات متماش ــذ االتفاقي ــل علــى تنفي ــا العم أم

ويتطلــب إصــالح القــوانني أن يوليــه  . تحــدياتاالتفاقيــة، فهــو جــار وإن كــان ال خيلــو مــن ال  
 .الربملان وقتا، مبا يف ذلك أيام عمل من اللجان اخلاصة، اليت قلّ عددها يف السنوات األخرية

غري أن احلكومة سـلّمت بـأن هنـاك حاجـة إىل برنـامج شـامل إلصـالح القـوانني حـىت                 ٣٥-٢
وتــوىل األولويــة . التفاقيــةتــصبح اــاالت ذات الــصلة مــن قــانون جــزر كــوك متماشــية مــع ا   

مبا يف ذلـك إصـالح القـوانني اجلنائيـة بـشأن اجلـرائم              (األمن والسالمة   : للقوانني املتصلة مبا يلي   
، والعمل ومحاية العمالة، والزواج واحلياة األسرية، واملـساواة واحلمايـة مـن التمييـز،                )واجلنسية

والنــساء املهــاجرات،  بات بإعاقــة،ومحايــة الفئــات الــضعيفة مــن النــساء والفتيــات، مثــل املــصا  
 .ونساء اجلزر اخلارجية
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 تطور املرأة وتقدمها: ٣املادة 
  

تتخــذ الــدول األطــراف يف مجيــع امليــادين، وال ســيما امليــادين الــسياسية واالجتماعيــة     
 كفالة تطور املرأة وتقـدمها     املناسبة، مبا يف ذلك التشريع، ل      واالقتصادية والثقافية، كل التدابري   

الكاملني، وذلك لتضمن هلا ممارسـة حقـوق اإلنـسان والقـضيات األساسـية والتمتـع ـا علـى              
 .أساس املساواة مع الرجل

 
 تدابري لتعزيز النهوض باملرأة  

وأثنـاء  . النهوض باملرأة مسألة شاملة للقطاعات يف عمل احلكومة على تنفيـذ االتفاقيـة         ١-٣
 شـدد مـشاركون عديـدون علـى ضـرورة كفالـة أن              املشاورات اليت جرت لدى إعـداد التقريـر       

ت أســس هــذا التقــدم يف الــسياسة  رســيوقــد أُ. يكــون للنــهوض بــاملرأة أمهيــة يف كــل اــاالت 
 ٥+ الوطنية للمرأة عنـد وضـعها، ويف التقريـر عـن التقـدم احملـرز الـذي قُـدم الجتمـاع بـيجني                     

 .ة والتنميةوالعمل الذي نفذته املنظمات غري احلكومية وشعبة اجلنساني
ومت خالل العقد املاضي تـضييق الفجـوات بـني اجلنـسني يف جمـاالت مثـل الوصـول إىل             ٢-٣

وجنـم التقـدم احملـرز عـن املواقـف والتوقعـات املـتغرية،              . التعليم العـايل، والعمـل املـدفوع األجـر        
ومنـذ منتـصف    . والربامج اليت حسنت أوضاع املـرأة، وعـن تـدين نـسبة اخلـصوبة لـدى النـساء                 

التسعينات والـس الـوطين للمـرأة يعمـل مـع شـعبة اجلنـسانية والتنميـة علـى الـسياسة الوطنيـة                       
وقد برزت أيضا قضايا جديدة مما جعل الـبعض يـرى أن الوقـت قـد حـان السـتعراض                    . للمرأة

بـد   غري أن أي اسـتعراض ال     . السياسة الوطنية يف ضوء التغيريات االقتصادية والعوامل األخرى       
 .بالتشاور مع الس الوطين للمرأة ومع النساء أنفسهنوأن يجرى 

، أجنـــزت احلكومـــة، مبـــساعدة اليونيـــسيف، حتلـــيال حلالـــة األطفـــال  ٢٠٠٤ويف عـــام  ٣-٣
وقـد الحـظ ذلـك التقريـر أنـه رغـم أن تقـدما كـبريا قـد أُحـرز يف النـهوض                   . والشباب والنساء 

ة واالجتماعية مل تفد مجيـع النـساء،   باملرأة وخفض مواطن اإلجحاف، فإن التغيريات االقتصادي 
 .وأن مزيدا من العمل ما زال الزما

 
 قاتوالنساء والفتيات املع

، وقّعـــت جـــزر كـــوك علـــى إعـــالن اللجنـــة االقتـــصادية ٢٠٠٢يوليـــه عـــام /يف متـــوز ٤-٣
للمعــوقني يف منطقــة واملــساواة الكاملــة شاركة املتعلــق باملــواالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ 

ــيا  ــة واخلـــدمات   . احملـــيط اهلـــادئوآسـ ــيم، والـــشؤون الداخليـ ــادرات وزاريت التعلـ ــر مبـ وتظهـ
.  وبـدعمهم املعـوقني وأُسـرهم  االجتماعية اخلطـوات الـيت اختـذا احلكومـة لالعتـراف مبـشاكل              

وعلى سبيل املثال عينت وزارة الشؤون الداخلية موظفا مسؤوال عن شـؤون اإلعاقـة وعقـدت                
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 يف جـزر    عـوقني عيـة باإلعاقـة، وسـاعدت يف إنـشاء الـس الـوطين للم             حلقة عمـل تدريبيـة للتو     
 .٢٠٠٣وأيدت احلكومة وضع سياسة إزاء اإلعاقة، أُجنزت يف عام . كوك
 وضع زعماء من عدد من بلدان احمليط اهلـادئ خطـة            ٢٠٠١ و   ٢٠٠٠وخالل عامي    ٥-٣

ة اإلعاقـة يف منطقـة احملـيط        للعمل يف املستقبل يف منطقة احمليط اهلادئ وذلك يف اجتماع لدراس          
ونتيجـة لـذلك وضـعت    .  وحباجـام عوقنيوسلّم الزعماء بندرة املعلومـات املتعلقـة بـامل        . اهلادئ

وكانـت هـذه الدراسـة االستقـصائية      . ونفّذت دراسة استقصائية لتحديد اإلعاقة يف جزر كوك       
 .األوىل من نوعها يف اجلزر

قني مـن كـل األعمـار يف كـل     وشـخاص املعـ  وكان اهلـدف مـن الدراسـة هـو حتديـد األ            ٦-٣
اجلــزر حــىت ميكــن وضــع توصــيات ملواصــلة تطــور صــحتهم وتعلــيمهم ومــشاركتهم يف احليــاة   

ــة ــة   وجمعــت البيانــات حــسب الــسن،  . اليومي كمــا مت مجــع  . واجلــنس، واملوقــع ونــوع اإلعاق
عاجلـة، كلمـا    ويف املدرسـة وعـن امل      معلومات عن سبب اإلعاقة وشدا، واحلالـة عنـد الـوالدة،          

ــا   ــك ممكن ــردا يف جــزر كــوك   ٦٤١وحــددت الدراســة  . كــان ذل ــات    ف ــن إعاق ــانون م أو (يع
 نتـائج الدراسـة االستقـصائية األوليـة،     ٣ويدرج اجلـدول  ).  يف املائة من السكان٤,٢نسبته   ما

 .تسجل األفراد ذوي اإلعاقات املتعددة رغم أا ال
 ٢٠٠٢، موجز اإلعاقات حسب اجلنس: ٣اجلدول 

 
 اجلنس  

 إناث ذكور اموع اإلعاقة
  

 ٢ ٢ ٤ التوحد
 ١٢ ٢٥ ٣٧ مشاكل سلوكية
 ٣ ١ ٤ احلنك املصدع
 ١٧ ١١ ٢٨ الشلل املُخي

 ٣٧ ٥٣ ٩٠ السمع/الصمم
 ٨ ٩ ١٧ متالزمة داونز

 ٣٦ ٣٥ ٧١ الصرع
 ٢ ٣ ٥ شلل نصفي

 ٣ ٠ ٣ قاء الرأسساست
 ٩٢ ١٠١ ١٩٣ إعاقة فكرية
 ١١ ١٦ ٢٧ مرض عقلي
 ٧ ١٥ ٢٢ إعاقة متعددة
 ٢٣ ١٩ ٤٢ أمراض أخرى
 ٦٢ ٨٩ ١٥١ إعاقة بدنية
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 اجلنس  
 إناث ذكور اموع اإلعاقة

  
 ٥ ٤ ٩ اعتالل جسماين

٢٤ ٣٦ ٦٠  التعلُّمءطب 
 ١٠ ٨ ١٨ علّة يف التكلُّم

 ٧ ١١ ١٨ احلَنف
 ٣٠ ٢٦ ٥٦ ضعف بصري
 ٣٩١ ٤٦٤ ٨٥٥ اموع العام

 
 . جزر كوكالدراسة االستقصائية لتحديد اإلعاقات يف: املصدر

ستقصائية عدد من الدورات التدريبية كشفت عـن عـدة          الدراسة ا الوعقد يف سياق إعداد      ٧-٣
مثال ذلك أن الصرع سببه هو على مـا يفتـرض تنـاول املـرأة               . ذوي اإلعاقات خرافات متداولة عن    

ة تعتـرب   احلامل لدواء حملي أو بأن روحا شريرة استولت على املصاب ذا املـرض؛ واإلعاقـة الفكريـ                
عقابا على خطايا الوالدين؛ والشلل املخي يفترض أن سببه أكل األخطبوط أو وضـع إكليـل زهـور                  

 .والعمل جار على معاجلة هذه األفكار النمطية املقولبة. معين على الرأس
 ويعـدن هـؤالء     ذوي اإلعاقـات  وحتتفظ ممرضات صحيات جمتمعيات بقـوائم فرديـة بأمسـاء            ٨-٣

غـري أن هـذه املعلومـات مل تـدمج بعـد يف أي نظـام                . ان األسـبوعية للقـرى     زيـار  خـالل األشخاص  
 .٢٠٠٢ يف كل جزيرة عام ذوي اإلعاقات عدد ٤ويظهر اجلدول . ألغراض التعريف والتخطيط

 
  حسب اجلزيرةاملعوقوناألفراد  :٤اجلدول 

 
 عدد األشخاص اجلزيرة

 ١١٧ آيتو تاكي
 ٧٠ آتيو
 ٦٧ ياانغم
 ٢٤ نيهيكيما

 ٥٤ ماوكي
 ٤١ ميتيارو
 ١ ناسو
 ٨ بنرين

 ١٣ بوكابوكا
 ٢٩ راكابانغا
 ٢١٨ راروتونغا
 ٦٤١ اموع
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وتتناول السياسة املتعلقة باإلعاقة التدابري التشريعية والتمويـل وإدارة اخلـدمات املقدمـة          ٩-٣
 عمـل يف جمـال      وتوجد داخـل وزارة الداخليـة واخلـدمات االجتماعيـة فرقـة           . قنيوللشيوخ واملع 

وتتطلـب احلالـة    . اإلعاقة، تعكف حاليا على استكمال الدراسة االستقصائية عن حتديـد العجـز           
دراسات استقصائية مستمرة ومزيدا من التدريب والـدعم مـن أجـل تـأمينن اتـساق املعلومـات                  

 .ودقتها، وإيصال اخلدمات املالئمة
 بـأن تعـاجل مـسائل احلـصول علـى           وقد أوصى الس الوطين لشؤون اإلعاقـة احلكومـة         ١٠-٣
تعليم، وحرية الكالم، وخلق فرص للعمالة، وسهولة الوصول إىل املباين اخلاصة والعامـة وإىل              ال

 يف املشاركة يف بـرامج التنميـة الـسياسية والثقافيـة            تلقائيةأسباب الراحة واملرافق فيها، وحقوق      
وكـان لـس شـؤون اإلعاقـة        . والـدويل واإلقليمي   واالجتماعية على املستويات احمللي والوطين    

 .دور هام يف التوعية ذه القضايا
 

 ذوي اإلعاقاتاملساعدات احلكومية األخرى ل
ويتركـز دعـم احلكومـة    . قنيوأفرادها املعـ ب  للعنايةصادر الرئيسيةاملال تزال األسر تعترب      ١١-٣

وتقـدم  . بقـضايا اإلعاقـة   عادة على توفري املعدات بدال مـن متكـني األسـر وجعلـها أكثـر معرفـة                  
ــدار    ــدل عجــز مبق ــة ب ــ١٥٠احلكوم ــو   دوالرا يف ال ــة بــشخص مع . قشهر للمــساعدة يف العناي

قـا  وويتوقف دفع استحقاق الطفولة عندما يبلغ الطفل العاشـرة مـن عمـره غـري أنـه إذا كـان مع             
 عـدد األشـخاص الـذين كـانوا يتلقـون هـذا             ٥ويظهـر اجلـدول     . جاز أن يـدفع لـه بـدل العجـز         

 .٢٠٠٥ و ١٩٩٧البدل يف الفترة بني 
 

 ٢٠٠٥-١٩٩٧ل العجز،  عدد املستفيدين من بد:٥اجلدول 
 

سنة 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧االستحقاق
 ٢١٩ ٢٣٣ ٢٤٧ ٢٥٣ ٢٥٣ ٢٣٢عدد العاجزين

 
 .وزارة الشؤون الداخلية واخلدمات االجتماعية: املصدر  

 
. داخلية واخلدمات االجتماعية أيضا صندوق مـساعدة خاصـة        وتدير وزارة الشؤون ال    ١٢-٣

ويستعمل هذا الصندوق يف املساعدة يف إجراء تعديالت يف املنازل مثل تركيب ممـرات خاصـة              
 الطريـق   للمعـوقني لقطـع   وقـد مت إنـشاء معـرب خـاص          . وتعديل احلمامات وشراء معدات أخرى    

 .يف آفاروا مع خطط إلنشاء آخر يف جزيرة راروتونغا
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وقـد مت إدمـاج تالميـذ املـدارس     . لـصغار للمعوقني اومتول احلكومة خدمة تعليم خاص   ١٣-٣
ــة  ــة   االبتدائي ــات اجلــسدية والعقلي ــن ذوي اإلعاق ــة  م ــدارس االبتدائي ــشطة امل ــة  . ، يف أن ــا طلب أم

 .املدارس الثانوية فيحضرون صفوفا تعليمية خاصة يف راروتونغا متوهلا وزارة التربية
 وعينـــت ٢٠٠٠سياســـة تعليميــة خاصـــة يف عــام   ربيـــة والتعلــيم  زارة التو واعتمــدت  ١٤-٣

أن وتركز السياسة على إدماج صغار التالميذ والطلبـة الـذين يتحـدد         . مسنشارا للتعليم اخلاص  
أي الطلبة الذين ال يتطـورون، ألسـباب خمتلفـة، مبـا يفـي بإمكانـام        (حاجات تعلم خاصة    هلم  

يف ) داف املنـهاج التعليمـي جلـزر كـوك        حتقيـق أهـ    يقـدرون علـى      الالتعليمية الكاملـة أو الـذين       
وهدف السياسة هو حتقيق نظام تعليم حيدد التالميذ ذوي احلاجات التعليميـة اخلاصـة،              . بيئتهم

وتنفيذ الربامج التعليمية املناسبة، ورصد تقـدم هـؤالء التالميـذ والطلبـة داخـل بيئـة مـن القبـول                     
ل جـزء مـن نظـام التعلـيم دورا يؤديـه يف تعلـيم الطلبـة ذوي                  وتالحظ السياسة أن لكـ    . والتفهم

وتتراوح املسؤوليات بـني قيـام وزارة التربيـة بتيـسري دخـول هـؤالء               . احلاجات التعليمية اخلاصة  
ممارسـات التعلـيم الـشامل للجميـع        بتأمني جعـل     كلية املعلمني    قيامالتالميذ إىل مباين املدارس و    

 .ة التربويةجزءا أصيال من منهاج هذه الكلي
وممـا لـه أمهيتـه احملافظـة علـى الـزخم            . وتتطلب سياسة احلاجات اخلاصـة تنفيـذا كـامال         ١٥-٣

 . نفس املعاملة كأقرام األصحاء اإلعاقاتذوووالتركيز على كفالة أن يمنح 
 اخلــدمات املقدمــة ملــن جتــاوزوا    ، واســتجابة للــشواغل إزاء انعــدام  ٢٠٠٠ويف عــام  ١٦-٣
وهدف املركـز هـو تـوفري فرصـة للراشـدين ممـن يعـانون مـن                 . ركز اإلبداعي ، أُنشئ امل  ١٦ سن

 زوحلفـ   ومهارات للعيش، ولالخـتالط االجتمـاعي،      ،إعاقات يف التعلم لتطوير مهارات إبداعية     
كــز اإلبــداعي وميــول املر. اليدويــة والبــستنة وتــشمل أنــشطة املركــز الفنــون واحلــرف. تعلمهــم

 .الدوليةيوزيلندا للتنمية احلكومة ومن وكالة نجزئيا من 
 

 الشابات
أبريـل  /وحصلت السياسة الوطنيـة للـشباب علـى التأييـد وأطلقتـها احلكومـة يف نيـسان                 ١٧-٣

وقـــد كانـــت نتـــاج عـــدة ســـنوات مـــن املـــشاورات بـــني التنظيمـــات الـــشبابية   . ٢٠٠٣عـــام 
يا تنميـة    حنـو قـضا    وتوجيههـا وهدف السياسة هو تيسري تضافر جهود مجيع املعنيني         . واحلكومة

دة الــشباب ت لالســتراتيجيات الراميــة إىل مــساعالــشباب وتــشجيع اتبــاع ــج متعــدد القطاعــا
 .على سد حاجام

ــسياسات        ١٨-٣ ــع الـ ــد وضـ ــة عنـ ــة للحكومـ ــسية التاليـ ــاالت الرئيـ ــسياسة اـ ــددت الـ وحـ
 :واالستراتيجيات
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 التعليم والتدريب؛ • 
 القيادة الشبابية؛ • 
 ؛املشاركة يف قوة العمل • 
 محل املراهقات؛ • 
 البحث؛ • 
 عصابات الشباب؛ • 
 إساءة استعمال الكحول والعقاقري؛ • 
 الرياضة والترفيه؛ • 
 .الشباب واجلرمية • 

 
 التنفيذ يف املستقبل

هوض باملرأة قضية تتطلـب أن تكـون جهـود احلكومـة يف هـذا اـال شـاملة جلميـع                     الن ١٩-٣
ــات ــدة،   . القطاع ــد حــصلت حتــسينات عدي ــان حبــثّ  وق ــب األحي ــري    يف غال ــن املنظمــات غ  م

احلكومية، غري أنه يلزم بذل املزيد من اجلهود للمحافظة على هذه اإلجنازات وإحـراز تقـدم يف          
 .مجيع ااالت

ــن        ٢٠-٣ ــات األخــرى م ــة عــن حاجــات الفئ ــات حاجــات خمتلف ــساء املعوق ــشابات وللن ولل
افظـة علـى الـزخم وكفالـة اتبـاع ـج طويـل              وتعتـرب احمل  . النساء، لذا فإن قد يهمـشن ويعـزلن       

ــة قــضيتني رئيــسيتني بالنــسبة إىل احلكومــة، إىل جانــب تقــدمي الــدعم      لعمــل األجــل إزاء التنمي
 .نظمات غري احلكوميةامل
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 التعجيل باملساواة بني الرجل واملرأة: ٤املادة 
 
جيـل باملـساواة    ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصـة مؤقتـة تـستهدف التع              ‐  ١ 

الفعلية بني الرجل واملرأة متييزا كما حتدده هذه االتفاقية، ولكنه جيب أال يـستتبع بـأي حـال،                  
كنتيجة لـه، اإلبقـاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة؛ ويوقـف العمـل ـذه التـدابري مـىت                     

 .حتققت أهداف املساواة يف الفرص واملعاملة
طــراف تــدابري خاصــة تــستهدف محايــة األمومــة، مبــا يف  ال يعتــرب اختــاذ الــدول األ  -  ٢ 

 .ذلك تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا
  
 التــشريع الــذي ، منــها علــى ســبيل املثــال،اختــذت احلكومــة بعــض اخلطــوات اإلجيابيــة ١-٤

ــضي بتمثيــ         ــساين، وسياســات تق ــوع اجلن ــة التن ــائف معين ــات لوظ ــب أن تعكــس التعيين ل يتطل
 .اجلنسني يف بعض االس احلكومية أو يف تقدمي املنح الدراسية

ومثة قضية هامة تتمثل فيما إذا كانت النساء تؤيد هذه املبـادرات أو مـا إذا كُـن يـرين                     ٢-٤
أن ال يتطلنب مساعدة خاصة لتحقيـق إجنـازات يف هـذه اـاالت، ويفـضلن أن يكافـأن علـى                     

 .جهودهن
 .١١محاية األمومة يف إطار املادة وترد معلومات عن  ٣-٤
 

 التنفيذ يف املستقبل
والتـشاور معهـن    ستواصل احلكومة رصد احلالة الواقعية لنساء جزر كوك عن كثـب،             ٤-٤

 .بشأن احلاجة إىل أية تدابري خاصة مؤقتة
 

 أدوار اجلنسني والصور النمطية املقولبة عنها: ٥املادة 
  

 :.ري املناسبة، لتحقيق ما يليتتخذ الدول األطراف مجيع التداب 
واملـرأة، ـدف حتقيـق القـضاء       تعديل األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل       ) أ( 

           ق أحـد  على التحيزات والعادات وكل املمارسات األخرى القائمة علـى فكـرة دونيـة أو تفـو
 اجلنسني، أو على أدوار منطية للرجل واملرأة؛

تربية األسرية فهما سليما لألمومة بوصـفها وظيفـة اجتماعيـة           كفالة أن تتضمن ال     ) ب (  
واالعتراف باملسؤولية املشتركة لكل من الرجال والنساء يف تنـشئة أطفـاهلم وتطـورهم، علـى       

 .أن يكون مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت
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 احلياة االجتماعية والثقافية للرجل واملرأة
 من دستور جـزر كـوك علـى أن ال متـارس دائـرة األراضـي يف احملكمـة        ٤٨ املادة   تنص ١-٥
نغايا وميتيارو وبوكا بوكا من أعراف وعادات، أي اختـصاص          لعليا، اعترافا مبا ألهايل جزر م     ا

رؤسـاء  يف أي من هذه اجلـزر بـدون موافقـة ال          ألقاب الرؤساء القبليني،    بالنسبة إىل األراضي أو     
ــدالقبلــيني  ــة التقلي ــرة املعني ــسبة إىل   . يني يف اجلزي وحيــث ميــارس االختــصاص أو الــصالحية بالن
يف أي من تلك اجلزر وفقا لألعراف والعـادات يف تلـك            أو ألقاب الرؤساء القبليني،      األراضي،

اجلزيرة، تكون ممارسة ذلك االختصاص أو تلـك الـصالحية قطعيـة وملزمـة جلميـع األشـخاص                  
 .ع يف أية حمكمةاملعنيني وال تكون موضوع نزا

زر كــوك ثقافــة واحــدة بــل ثقافــات متعــددة هلــا ممارســات خمتلفــة يف غالــب  لــيس جلــو ٢-٥
وهنـاك أمنـاط ثقافيـة    . وتتـراوح سـرعة التغـيري داخـل اجلـزر وبينـها        . األحيان يف اجلـزر املختلفـة     

ة وتوجــد بالفعــل أمنــاط مقولبــ . راســخة عــن أدوار الرجــال والنــساء مرتبطــة باحليــاة التقليديــة  
ورغم أنه يصعب القطع بأن هذه األدوار تؤكد تفـوق جـنس     . ألدوار كل من الرجال والنساء    

 .على آخر إال أا تضفي قالبا منطيا على أدوار الرجال والنساء يف اتمع
ومما له أمهيته يف جـزر كـوك أن تفهـم املمارسـات الثقافيـة املختلفـة يف اجلـزر املختلفـة                  ٣-٥

الواقعــة يف أقــصى مشــال (مثــال ذلــك أن النــساء يف جزيــرة بوكــا بوكــا . وعــدم التعمــيم بــشأا
ذلـك  . “نـسائية ”يوفرن النقيض للصورة النمطية عن أداء املرأة ملهام         ) غرب اموعة الشمالية  

وتعتـرب أراضـي   ينمـو فيهـا القلقـاس    األراضي الرطبـة يف بوكـا بوكـا تتـألف مـن مـستنقعات             أن  
ــة أي أــا أراضــي تورثهــا  هــن اللــوايت يعملــن يف حقــول القلقــاس   والنــساء فقــط .  األمأخوالي

أمـا  . الرجال الـذين يتولـون قطـع ونقـل أوراق النبـات الالزمـة لتغطيـة املـستنقعات                 ويساعدهن  
. األراضي لبناء البيوت أو اليت جتمع منها مثرات جـوز اهلنـد فيجـري توريثهـا عـن طريـق األب                    

حقـول القلقـاس    زيرة يفقد حقوقه يف أن يرث أمه        وحني يتزوج البوكابوكاين من امرأة من اجل      
أمـا إذا تـزوج مـن أجنبيـة فـإن أمـه             . مما هلا من حقـول القلقـاس       “إطعامه”ولكن زوجته تتوىل    

إلبنـها وزوجتـه وهـذه القطعـة تنتقـل بعـد ذلـك إىل أطفاهلمـا مـن ذلـك                     حقـال   سوف ختـصص    
 .الزواج

بعـــض القلـــق داخـــل اتمـــع    وقـــد ســـبب التـــرويج يف اآلونـــة األخـــرية لالتفاقيـــة       ٤-٥
البوكابوكـــاين، ألن الكـــثريين رأوا أن تغـــيري هـــذه املمارســـات الثقافيـــة ســـوف يفقـــد النـــساء 

األراضي الرطبة للرجال الذين قد يطالبون بأن يكـون هلـم حـق أيـضا يف أن                 وراثة  حقوقهن يف   
ــة  ــوا األراضــي الرطب ــدين آراءهــن بــشأن الترتيــب احلــايل  وأخــذت النــساء اآلن. يرث بــسبب   يب

مرهـق جـسديا وألن تلـك األراضـي تكـون      قـول القلقـاس    حشواغلهن الصحية، ألن العمل يف      
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ألسـباب  يف تلـك احلقـول      الرجال اآلن مساعدن     النساء تطلب من     ت، وأصبح رطبة وموحلة 
مـن  (ورغـم أن املمارسـات الثقافيـة قـد ال تقولـب أدوار النـساء وأدوار الرجـال منطيـا         . صـحية 

، إال أن احلــوار األهلــي بــشأن الــشواغل املتبادلــة لــدى النــساء والرجــال  )٥ حيــث معــىن املــادة
 .سوف يستمر

أما أدوار النساء يف مناطق أخرى فليست مقتصرة بتشدد على املهام املرتليـة، وخاصـة                ٥-٥
 .غري أن هناك ضغوطا على كل من النساء والرجال ألداء أدوار متعددة. يف جزيرة راروتونغا

، واملمارسـة ختتلـف     “رب األسـرة املعيـشية    ”ك قوانني تنص على مـن هـو         وليست هنا  ٦-٥
بعــض األســر، وخاصــة يف اجلــزر اخلارجيــة تــسلّم وتقبــل، رمبــا بــسبب     . مــن أســرة إىل أســرة 

ومــع ذلــك تزايــد يف . “رب األســرة”املعتقــدات الدينيــة أو التقاليــد، بــأن يكــون الرجــل هــو   
لرجال والنسناء، وخباصة يف جزيرة راروتونغـا، بـل إن          اآلونة األخرية قبول فكرة املساواة بني ا      

 .البعض يعترب أن السلطة احلقيقية يف األسرة آيلة أحيانا إىل املرأة
 

 قوانني الرقابة
 من خالل الوسائط اليت ميكن مـشاهدا وملـسها والـيت       املقولبة إن إزالة الصور النمطية    ٧-٥

، مثل املمارسات الثقافية اليت يـصعب الـتحكم         الشفويةالصور  تكون شبه دائمة أيسر من إزالة       
ومبوجـــب قـــانون األفـــالم . املـــسيئةإال أن هنـــاك قـــوانني للتعامـــل مـــع املـــواد . فيهـــا وضـــبطها

، يقرر كبري املـراقبني مـا إذا كـان عـرض أي فـيلم سـينمائي أو                  ١٩٨٥السينمائية والرقابة لعام    
 للعــرض علــى عامــة اجلمهــور   أو غــري مستــصوبمــسيئاشــريط فيــديو مــن احملتمــل أن يكــون  

ــه فاحــشا   ــا لألخــالق العامــة أو النظــام العــام  بــسبب كون وجيــوز للمراقــب أن حيظــر  . أو منافي
مـدى  : مشاهدة صغار السن لعرض األفالم السينمائية احملدودة اجلمهور مراعيـا العوامـل التاليـة           

ك االجتماعي العـدائي،    أو درجة أو طريقة معاجلة الفيلم أو تصويره أو مشوله أو معاملته للسلو            
، أو احلـط مـن قـدر        ذيءالكـالم والـسلوك البـ      وأأو القسوة، أو العنف، أو اجلرميـة، أو اجلـنس           

أي طبقــة معينــة مــن اجلمهــور باإلشــارة إىل اللــون أو العنــصر أو األصــل العرقــي أو الــوطين أو  
 .اجلنس أو املعتقد الديين ألعضاء تلك الطبقة

 املراقبني ليست له سيطرة عليها، بل إن صالحية مصادرة أيـة            أما املطبوعات فإن كبري    ٨-٥
وقد اشتكت جمموعات من الوالـدين إىل       . مواد إباحية فاحشة متروكة للمسؤولني يف اجلمارك      

 .احلكومة وإىل أصحاب دور السينما احمللية بشأن تصنيف بعض األفالم وأشرطة الفيديو
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 تــسليم أو إعطــاء أو عــرض أو تقــدمي أيــة ، بيــع أو١٩٨٩وجيعــل قــانون اإلذاعــة لعــام  ٩-٥
ويـورد القـانون   .  سـنة جنحـة  ١٨وثيقة فاحشة أو تسجيل صويت بذيئ ألي شخص دون سن        

 :بعض املبادئ التوجيهية الربناجمية منها
 عة املنافية للمعايري األخالقية لشعب جزر كوك؛ذاملادة املق • 
 وصف األنشطة اجلنسية والعنف واستعمال املخدرات؛ • 
واإلخباريـة   الوقت الواجـب ختصيـصه للـربامج الثقافيـة والتعليميـة واإلعالميـة والدينيـة               • 

 .والوثائقية ولألحداث اجلارية
يف جزر كوك رغم أنه جيـوز للراشـدين         ) مثل االت اخلليعة  (وال تباع املواد اإلباحية      ١٠-٥

 .باجلنس الستعماهلم الشخصيهلا عالقة استرياد مواد 
ــد ا ١١-٥ ــة      وق ــة لكفال ــوارد التعليمي ــاهج املدرســية وامل ــيم املن ــة والتعل ســتكملت وزارة التربي

وعلـى سـبيل املثـال، أُعيـدت كتابـة منـهاج            . خلوها من أي منطية مقولبة عن الذكور واإلنـاث        
، ٢وكما سبق وشرح يف إطار املـادة        . العلوم والعلوم االجتماعية لضمان جعله حمايدا جنسانيا      

ا كبريا لوضع سياسة وطنية للمرأة وإلرهاف الـوعي العـام ملـا للمـرأة مـن                 بذلت احلكومة جهد  
وكـذلك  ) مـثال الـشرطة ووزارة الـصحة      (وقد اضطلعت الوكاالت احلكومية     . حقوق اإلنسان 

مــالت إعالميــة خمتلفــة للتــرويج حب) مثــل الــس االستــشاري للمــرأة(املنظمـات غــري احلكوميــة  
 . القولبة النمطيةللمساواة بني اجلنسني والقضاء على

 
 التنفيذ يف املستقبل

ال يزال اتمع متمـسكا بـآراء راسـخة عـن أدوار الرجـال والنـساء، عائـدة أحيانـا إىل                ١٢-٥
وسوف يتطلـب حـدوث تغـيريات       . أسباب دينية أو إىل احترام املمارسات التقليدية واألعراف       

ري احلكوميـة لتعزيـز جهـود       وسـتظل احلكومـة تعمـل مـع املنظمـات غـ           . يف املواقف وقتـا طـويال     
 .القضاء على األفكار النمطية املقولبة

 
 استغالل املرأةقمع : ٦املادة 

  
 األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة، مبــا يف ذلــك التــشريع، ملكافحــة مجيــع  تتخــذ الــدول 

 .أشكال االجتار باملرأة واستغالل بغاء املرأة
 
 أي شخص ببيـع أو شـراء أي شـخص آخـر أو               قيام ١٩٦٩جيرم قانون اجلنايات لعام      ١-٦

وأي شـخص   . بـأي طريقـة كانـت     معاملتـه كعبـد     نقله أو مقايضته أو تـأجريه أو اسـتئجاره أو           
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أقـصاها  يتعامل، سواء داخل جزر كوك أو خارجها، باألشخاص يكون معرضا للسجن لفترة             
تــها، وأي شــخص يقــدم أو ينقــل أي امــرأة للــزواج مــن شــخص آخــر بــدون موافق .  ســنة١٤

مـن  اخورا أو علـى     فرض عقوبات شديدة على من يديرون م      وميكن أن ت  . يرتكب جنحة أيضا  
 عقوبـة ممارسـة البغـاء للنـساء         أمـا . ومس أو من تقدمي مومسات للرجـال       من كسب م   يتعيشون

وال يعتــرب جنحــة قيــام .  دوالرا أو الــسجن ملــدة أقــصاها شــهر واحــد٢٠فهــي غرامــة أقــصاها 
 .الزبون بشراء اجلنس

ــام  ٢-٦ ــة أُجيـــز٢٠٠٤ويف عـ ــار   ت جمموعـ ــاألمن واالجتـ ــوانني املتـــصلة بـ  إصـــالحات للقـ
وقـد عـدل قـانون اجلنايـات حبيـث      . ١٤٥٣باألشخاص بغيـة إعمـال قـرار األمـم املتحـدة رقـم             

 .يوجد جرائم جديدة تتعلق باالجتار باألشخاص
طالع ضـ نـه مل يـتم اال     وال توجد أية بيانات موثوقة يف جزر كوك عـن البغـاء املـنظم أل               ٣-٦

وقــد متــت . والــشرطة ال تعتــرب البغــاء مــشكلة هامــة يف جــزر كــوك . بــأي حبــث يف هــذا اــال
 .حماكمة سائح ملمارسته اجلنس مع قاصر، أسفرت عن إدانته وسجنه

 
 التنفيذ يف املستقبل

 . ستواصل احلكومة رصد هذا اال عن كثب ٤-٦
 

 احلياة السياسية والعامة: ٧املادة 
  

 مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة             تتخذ الدول األطراف   
 :السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم املساواة مع الرجل، احلق يف

يف مجيع االنتخابات واالستفتاءات العامة، وأهلية االنتخاب جلميـع اهليئـات الـيت               ) أ( 
 عضاؤها باالقتراع العام؛ينتخب أ

املشاركة يف صياغة سياسـة احلكومـة وتنفيـذ هـذه الـسياسة ويف شـغل الوظـائف                  ) ب (  
 العامة وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية؛

املشاركة يف املنظمات غري احلكومية واجلمعيـات الـيت تعـىن باحليـاة العامـة والـسياسية                  ) ج ( 
 .للبلد
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 املشاركة يف احلياة السياسية
 

 االنتخابات العامة الوطنية
مـع حـق مجيـع النـاس     “ من يـأيت أوال يفـوز  ”جلزر كوك نظام انتخايب يقوم على مبدأ        ١-٧

وقـد خفّـضت   . يف االنتخاب ممـا يتـيح ألي ناخـب أن يرشـح نفـسه لالنتخابـات ملقعـد برملـاين               
 أربـع سـنوات يف أعقـاب اسـتفتاء وطـين أُجـري              فترة العضوية يف الربملان من مخس سنوات إىل       

كمـا  . وليـست هنـاك أي قيـود علـى أسـاس اجلـنس تعتـرض العـضوية يف الربملـان                . ٢٠٠٤عام  
ــة    ال ــرأة يف االنتخابــات الوطني ــانوين ملــشاركة امل ــادة  . يوجــد أي حــاجز ق  مــن ٢٨وتتــصل امل

أن هنـاك مقتـضيات خاصـة       مـع   (الدستور بأهلية الناخبني بدون أي متييز بـني الرجـال والنـساء             
 يـنص علـى   ١٩٩٨ سن رشد رمسية، غري أن القانون االنتخايب لعام     أنه مل حتدد  كما  ). باإلقامة

 .أنه حيق للشخص البالغ الثمانية عشرة من عمره أن ينتخب وأن يترشح لالنتخاب للربملان
ــام  ٢-٧ ــا    ١٩٩٩ويف ع ــسة يف االنتخاب ــة املتناف ــسياسية الثالث  ١٠ت  رشــحت األحــزاب ال

الساحة ثالث نـساء كمرشـحات      إىل  ونزلت  ) مثاين منهن من جزيرة راروتونغا الرئيسية     (نساء  
وحــصلت .  دائــرة انتخابيــة فرشــحت أربــع نــساء ١٤أمــا اجلــزر اخلارجيــة ومتثــل  . مــستقالت

 . يف املائة من جمموع األصوات اليت أُدليت يف االنتخابات١٣املرشحات على 
وعلى سـبيل   . والعامة فز املشاركة النسائية يف احلياة السياسية     وقد بذل بعض اجلهد حل     ٣-٧

 ١٩٩٩املثــال، مــول صــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة، أثنــاء االنتخابــات العامــة ســنة     
سلسلة من حلقات العمل الـسابقة لالنتخابـات والتاليـة هلـا شـجعت ثـالث عـشرة امـرأة علـى                      

ت العمــل إىل تــشكيل مؤقــت لتجمــع نــسائي وأدت حلقــا.  الوطنيــة١٩٩٩خــوض انتخابــات 
ومــع ذلــك، . وأوصــت بتــدريب مــستمر علــى الــتمكني الــسياسي) رغــم أنــه مل يدشــن رمسيــا(

ورغــم الدرجــة املرتفعــة مــن التأييــد هلــاتني الفكــرتني وقتــها، مل يتحقــق أي منــهما لعــدد مــن      
 .٢٠٠٤ام وعقدت حلقات عمل أخرى قبل االنتخابات العامة يف ع. األسباب املختلفة

وقد أدرج احلزبان السياسيان الرئيـسيان يف احلكومـة نـصا يف دسـتوريهما علـى إنـشاء              ٤-٧
وتصدى حزب سياسي واحد ملوضوع التمييز ضد املرأة كقضية يف برناجمـه لعـام      . جلان نسائية 

١٩٩٩. 
.  نــساء٨ رجــال و ٥٠ كــانوا ٢٠٠٤ مرشــحا االنتخابــات الوطنيــة عــام ٥٨وخــاض  ٥-٧

ـــ   ــني ال ــام   ٢٤وب ــان يف ع ــاك  ٢٠٠٥ عــضوا يف الربمل ــرأتني ٢٢ كــان هن ــام .  رجــال وام ويف ع
 . أيضا كانت الوزارة تضم وزيرة واحدة وامرأة أخرى يف منصب وزير معاون٢٠٠٥
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مثال كانـت مـشاركة النـساء       . وقد تغريت مشاركة املرأة يف احلياة السياسية مع الزمن         ٦-٧
 قليلــة، رغــم أن النــساء كــن يــشغلن ١٩٦٥ عــام يف العمليــة الــسياسية منــذ نيــل احلكــم الــذايت

 ١٩٩٨وأُنـشئت عـام   . وظائف إدارية هامة داخل اهليئات اإلدارية ملختلف األحزاب السياسية     
ستعراض النظـام الـسياسي يف جـزر كـوك، قامـت بـالتعرف علـى آراء النـاس يف أرجـاء                      الجلنة  
ضمون يف الربملـان موعــات  وذكـر تقريـر اللجنـة أنـه ال يوجــد دعـم كـاف للتمثيـل املـ        . البلـد 

ــة أن . ناملــصاحل اخلاصــة، مثــل املنظمــات النــسائية، حــىت بــني النــساء أنفــسه    والحظــت اللجن
 . “العمليات العادية”العديد من النساء يردن أن ينجحن من خالل 

أما أثناء املشاورات اليت أُجريت لدى إعداد هذا التقرير، فقد أعربـت نـساء عديـدات                 ٧-٧
جيايب جدا إزاء التقدم احملرز يف جماالت مثل ترشـيح عـدد متزايـد مـن النـساء وقيـام                    عن شعور إ  

 . بأداء أدوار قيادية نشطةاملرأة
 

 االنتخابات يف اجلزر اخلارجية
جمالس اجلزر اخلارجية هي هيئات دائمة هلا أهليـة امـتالك وبيـع املمتلكـات والتـصرف                  ٨-٧

. صل بالتنمية االقتصادية واالجتماعية لكـل جزيـرة  اهم اجلزر يف تنسيق أي نشاط مت وتس. فيها
 مـرة  وتجرى االنتخابات لعضوية هـذه اـالس         .وتساعد احلكومة يف توفري إدارة جيدة للجزر      

 أُجريت انتخابات لعشرة جمـالس جـزر تنـافس فيهـا مثـاين              ٢٠٠٢ويف عام   .  ثالث سنوات  كل
 كانـت هنـاك   ٢٠٠٣ عـام  ويف.  رجـال وأسـفرت عـن انتخـاب أربـع نـساء          ١١٧مرشحات و   

واحـدة تـشغل     كانـت امـرأة      ٢٠٠٥ثالث نساء تشغل ثالثـة مناصـب أمـني جزيـرة، ويف عـام               
 .نغايامنصب أمني جزيرة يف م

 
 االنتخابات الس املقاطعات يف راروتونغا

ــساء يف جمــال   ٩-٧ ــل الن ــشر    سازداد متثي ــسنوات الع ــا يف ال ــثالث يف راروتونغ ــات ال  املقاطع
 ٢٠٠٢ويف عـام    .  كانت جمالس املقاطعات الثالث تـضم أربـع نـساء          ١٩٩٨ام  ويف ع . املاضية

ــه       ــهما يف مقاطعت ــة، كــل من ــيس بلدي ــصب رئ ــان ملن ــت امرأت ــر اجلــدول  . انتخب ــدد ٦ويظه  ع
 .٢٠٠٥ و ٢٠٠٢ و ١٩٩٨رى انتخان يف األعوام املرشحات والنساء اللوايت ج
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  جزيرة راروتونغالعضوية جمالس املقاطعات يف االنتخابات: ٦اجلدول 
 
  املقاطعة  
 تاكيتوسو بوايكورا يت أوو تونغا السنة

 ١٥ ٢٣ ٣٤ املرشحون   ١٩٩٨
 ١ ٢ ٧ بينهم نساء 
 *١/١٠ ٩/صفر *٣/١٤ النساء الفائزات 
 ١٦ ١٦ ١٩ :املرشحون   ٢٠٠٢
 ٢ ٣ ٢ بينهم نساء 
 *١/١٠ ١/٩ ٢/١٤ النساء الفائزات 
 ١١ ١٥ ١٦ املرشحون   ٢٠٠٥
 ٣ ١ ٣ بينهم نساء 
 ١ ١ ٣ النساء الفائزات 

 
 ).وكانا رجلني(باإلنابة يف هاتني املقاطعتني بعد استقالة العمدتني املنتخبني عمدتني عينت امرأتان  * 

 
 الزعماء التقليديون  

 
 نيجملس اآلريكي  

ــاختالف        ١٠-٧ ــرة إىل أخــرى وب ــن جزي ــف م ــوز بلقــب أريكــي ختتل ــة االنتخــاب للف  عملي
علـى أن ممـا لـه أمهيتـه إدراك أن مثـة فروقـا بـني املكانـة واللقـب وأمهيـة كـل منـهما يف                            . القبائل
مثـل  (والنـساء ذوات املكانـة الرفيعـة        . املكانة يضفيها على الـشخص مولـده يف العـادة         . التقاليد

قد ال حيملـن ألقابـا، ولكـن مكانتـهن كأرسـتقراطيات ال تقـل       ) بنات وزوجات رؤساء القبائل 
 كما أن بنـات الرؤسـاء يعطـني أمسـاء تـدل             . تضمحل بالنسبة إىل الرجال ذوي املكانة األقل       أو

ــهن  ــى مكانت ــاك        . عل ــت هن ــسابق وإن كان ــة يف ال ــصورة عام ــا ب ــل ألقاب ــساء حتم ومل تكــن الن
يتيـارو ومنغايـا قبـل      اب الرئاسـة التقليديـة يف جزيـريت م        استثناءات مثل النساء اللوايت حيملن ألقـ      

رينقدوم املبش. 
. ، رغــم أنــه توجــد بعــض االســتثناءات  عــن أبيــهاإلبــن البكــرريثــه أمــا لقــب أريكــي ف ١١-٧

 عنـدما اكتـسبت أول امـرأة لقـب          ١٨٤٥ونتيجة لتأثري املبـشرين، بـدأ مركـز املـرأة يـتغري عـام               
إال أنـه حـىت مـع       . يف راروتونغـا  الرؤسـاء القبلـيني     ماكيا آريكي، وهو واحـد مـن أرفـع ألقـاب            

 الراسخة، مضى وقت طويل قبل أن تكتـسب نـساء أخريـات عديـدات مثـل هـذا            هذه السابقة 
 اجلـزر اخلارجيـة     اللقب يف راروتونغا، وانقـضت فتـرة أطـول قبـل أن يـصبح مبقـدور النـساء يف                  

 .وراثة أي لقب
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جملــس ” أو لألريكــينيومل جتــر التقاليــد علــى أن يكــون هنــاك يف جــزر كــوك جملــس    ١٢-٧
اضـي كــان كـل أريكــي يهــتم مبنطقتـه أو منطقتــها ويعمـل مــع أفــراد     ويف امل. “لرؤسـاء القبائــل 

 مـن الدسـتور تـنص اآلن        ٨ولكـن املـادة     . قبيلته أو قبيلتها من أصحاب املكانة الرفيعة والعادية       
يضم ممثلني مـن خمتلـف      ) جملس رؤساء القبائل التقليديني بالوراثة    (على وجود جملس األريكيني     

 ١٩٦٦جملـــس األريكـــيني لعـــام ويكمـــل قـــانون . تونغـــااجلـــزر ومـــن مقاطعـــات جزيـــرة رارو
ووظيفة جملس األريكيني هي النظر يف األمـور        . والتعديالت ذات الصلة به األحكام الدستورية     

ــشأا       ــه الربملــان وتقــدمي توصــيات ب ــها إلي ــاه شــعب جــزر كــوك الــيت حييل ودوره . املتــصلة برف
 أن اسـتخدام األراضـي وبـشأن العـادات        الرئيسي هـو إسـداء النـصح إىل الربملـان واحلكومـة بـش             

غـري أنـه   . وجيتمع جملس األريكيني عادة مرة واحدة على األقل كل اثين عـشر شـهرا            . والتقاليد
ال يتمتع بصالحيات تشريعية ولكن جيوز له أن يقدم توصيات إىل الربملان بـشأن مـسائل متـس                  

 . يف جزر كوكأو التقاليداألعراف 
 وترشح كل جزيـرة ممثلـها،       .٢٤ إىل   ١٥ضوية الس من    دت ع ي، ز ٢٠٠٢ويف عام    ١٣-٧

ــل لقــب أريكــي          ــذي حيم ــشخص ال ــا ال ــود اللقــب إليه ــيت يع ــرية ال ــة األس . وتنتخــب اموع
لــشخص مــن صــالت أُســرية  لينتخــب األريكــي علــى أســاس اجلــنس بــل علــى أســاس مــا    وال

 ١٠ت هنــاك  كانــ٢٠٠٣ويف عــام . يف الــس ســنة واحــدة لفتــرةوخيــدم األريكــي . باللقــب
بــسبب (نــساء حتمــل اللقــب مقابــل مثانيــة ألقــاب للرجــال وكانــت ســتة ألقــاب غــري مــشغولة    

، شغلت أربع نساء منصب رئـيس       ١٩٦٦ومنذ إنشاء جملس األريكيني عام      ). منازعات أُسرية 
 عـضوية الـس   ٧ويظهـر اجلـدول   . جملس األريكـيني ومل يـشغل ذلـك املنـصب سـوى رجلـني        

 .١٩٩٤ و ١٩٨٦ما بني األعوام مقسمة حسب اجلنس في
 

 عضوية جملس األريكيني موزعة حسب اجلنس: ٧اجلدول 
 

 ذكور إناث السنة
٧ ٦ ١٩٨٦ 
٧ ٦ ١٩٨٧ 
٧ ٥ ١٩٨٨ 
٦ ٦ ١٩٨٩ 
٧ ٥ ١٩٩٠ 
٦ ٥ ١٩٩١ 
٥ ٧ ١٩٩٢ 
٥ ٥ ١٩٩٣ 
١ ٦ ١٩٩٤ 
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 . رجال٩، كانت عضوية جملس األريكيني تتألف من سبع نساء و ٢٠٠٥ويف عام  ١٤-٧
 
  نويكوتوال
 نـوي بتعـديل قـانون جملـس         الكوتـو هـي جمموعـة      أُنشئت جمموعة ثانية     ١٩٧٢يف عام    ١٥-٧

والكوتو نوي يضم الرؤساء القبليني التقليـديني الـذين هلـم مكانـة أدىن      . ١٩٦٦األريكيني لعام   
 . وليس للكوتو نوي أي منتدى برملاين تقليدي. من مكانة األريكي

 نــوي مناقــشة أو تقــدمي أي توصــيات أو قــرارات بــشأن أي  الكوتــومــاع وجيــوز الجت ١٦-٧
وجيوز له إحالة أية توصيات أو قرارات يتخـذها إىل          . مسألة تتعلق بأعراف وتقاليد جزر كوك     

ــيس        ــق رئ ــة جــزر كــوك عــن طري ــان أو إىل حكوم ــق كاتــب الربمل جملــس األريكــيني عــن طري
. واحـد  غاتريا حيضر اجتماع الكوتو نوي صـوت       أو ماتايبو أو ران    كافاناويكون ألي   . الوزراء

يف املشاريع واملبادرات واألشـغال يف جـزر كـوك       ”وتشمل الوظائف اإلضافية هلؤالء املساعدة      
أو أي جزيرة أو مقاطعة منها باالشتراك مع أي جملس جزيرة أو جملس مقاطعـة أو جلنـة قرويـة          

 .“أو خالف ذلك
ــة   ١٧-٧ ــاك قراب ــا رانغــاتريا ٣٥٠وهن ــا يف جــزر كــوك ف وكايبوومان ــساء كــل  . ان وتتــوىل الن

انـا والرانغـاتريا يف جـزر كـوك         فويعتـرب مجيـع املاتـايبو والكا      . الوظائف التنفيذية يف الكوتو نوي    
وقـدر كاتـب جملـس      ). رغم أن العديد منهم ال حيضرون االجتماعات      (أعضاء يف الكوتو نوي     

 .رتباط بالكوتو نوي هلم ا٢٠٠ امرأة من أصل ١٣٠األريكيني أن مثة حنو 
بو يف جزيــرة راروتونغــا يف عـــام   عـــدد ألقــاب الرانغــاتريا واملاتـــاي   ٨ اجلــدول  ويظهــر  ١٨-٧

 .أما البيانات عن اجلزر األخرى فغري متاحة. ٢٠٠١
 

 ألقاب الرانغاتريا واملاتايبو يف جزيرة راروتونغا: ٨اجلدول 
 

 إناث ذكور جمموع األلقاب املقاطعة
 ١١ ١٨ ٢٧ رانغيايت -تاكيتومو 
 ١٧ ١٨ ٣٥  نغاتانغيا-تاكيتومو 
 ٣ ٧ ١٠ تيمورموتيا-تاكيتومو 
 ١٥ ٣٣ ٤٨ بوايكورا

 ١١ ٢٣ ٣٤ يت آوو تونغا
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 املرأة يف القطاعني العام واخلاصمشاركة 
، فـإن يـشكلن كـادرا نـسائيا علـى           حاليـا رغم قلة عدد النساء املؤهالت تأهيال جيدا         ١٩-٧

من الكفاءة، يزداد عددا مع متكّن النساء من مواصلة تطـورهن الشخـصي وحتقيـق             درجة عالية   
 .أهدافهن التعليمية وتطوير حيان العملية من خالل األسرة وااللتزامات األخرى

وكـــان عـــدد املـــوظفني يف الـــوزارات احلكوميـــة والوكـــاالت املمولـــة مـــن التـــاج يف     ٢٠-٧
.  امـرأة ٧٣٣ رجـال و  ١ ٠١٧ موظفـا منـهم     ١ ٧٥٠ يبلغ   ٢٠٠٢ديسمرب  /كانون األول  ٣١

ــام   ــة ع ــان     ٢٠٠٢ويف اي ــان أخري ــني، وكانــت امرأت ــان ترأســان وزارت ترأســان  كانــت امرأت
كمــا أن حماميـة تتـوىل حاليــا منـصب الوكيــل    .  ممولـة مــن التـاج  لـة  وكا١١مـن أصــل  وكـالتني  

اك أيـضا عـدة نـساء       وهنـ . العام، وامـرأة أخـرى تتـوىل رئاسـة كليـة املعلمـني الوحيـدة يف البلـد                 
ــوزير، ويف بعــض    ( يف احلكومــة رفيعــةيــشغلن وظــائف   متكنــهن مــن اختــاذ القــرارات باســم ال

 ).احلاالت النادرة من الدخول يف التزامات مالية نيابة عن الوزارة
 حماميــا يف جــزر كــوك، ثــالث مــن  ١٥ حماميــات و ٤ كانــت هنــاك ٢٠٠٣ويف عــام  ٢١-٧

 لكانت ثـالث حماميـات أخريـات مـن مواطنـات جـزر كـو              و. احملاميات األربع من جزر كوك    
 .يعملن يف البلد ولكنهن مل يكن مسجالت ألسباب خمتلفة

ــة ٣١ وكــاالت بــني ٤، كانــت ٢٠٠٢ويف عــام  ٢٢-٧ ــة حكومي مبــا فيهــا اإلدارات ( وكال
 رجـال  ٥٩ امـرأة و  ٢٩حتـت رئاسـة نـساء، كمـا كـان هنـاك        ) والوكاالت احلكومية األخـرى   

 ).بعض الوكاالت ال توجد فيها شعب(اخل اإلدارات احلكومية يرأسون شعبا د
خدمات الشرطة جلزر كـوك، واألرصـاد       : ولوزارة الشرطة ثالث وظائف رئيسية هي      ٢٣-٧

. وخــدمات الــشرطة هــي ســاعد الــوزارة النظــامي إلنفــاذ القــوانني  . اجلويــة، وإدارة الكــوارث
ولكـل شـعبة فـروع أو       . يـة، واملاليـة    شـعب هـي العمليـات، والـدعم، والبحر         ٤وتضم الـوزارة    

ومشاركة املرأة يف إدارة الوزارة حمـدودة مبـستوى الفـرع ويف داخـل خـدمات الـشرطة                  . أقسام
 .١١انظر أيضا حتت املادة . فحسب

 عـدد النـساء املعينـات مـن قبـل الـوزراء يف جمـالس اإلدارة واللجـان          ٩ويدرج اجلدول    ٢٤-٧
تـدير مخـسة مـن املـشاريع الـيت متلكهـا الدولـة جمـالس               و. ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣احلكومية يف عـامي     

إدارة، وهــذه املــشاريع هــي شــركة جــزر كــوك لالســتثمار، ومــصرف جــزر كــوك، وشــركة    
ف كـبري   كانـت هنـاك مخـس وظـائ        ٢٠٠٢ويف عـام    . وسلطة املوانئ، وسلطة املطار    الكهرباء،

كلـهم  (الس إدارة ومخـسة رؤسـاء جمـ   )  رجـال وامـرأة واحـدة     ٤لها  يـشغ (املسؤولني التنفيـذيني    
 حــصلت ٢٠٠٥ويف عــام ).  رجــال وامــرأتني ١٢( عــضوا يف جمــالس اإلدارة  ١٤و ) ذكــور

 .زيادة طفيفة يف عدد النساء املعينات



CEDAW/C/COK/1
 

40 06-56218 
 

 النساء يف جمالس اإلدارة واللجان احلكومية: ٩اجلدول 
 

 ٢٠٠٥عام  ٢٠٠٢عام  
 نساء رجال اموع نساء رجال اموع اللجنة/الس

 ٢ ٥ ٧ ٢ ٤ ٦ لطة املطارس
 ٢ ٤ ٦ صفر ٥ ٥ مصرف جزر كوك

 صفر ٣ ٣ صفر ٤ ٤شركة جزر كوك لالستثمار
 ١ ٤ ٥ ٢ ٣ ٥ جملس االستثمار اإلمنائي

 ٣ ١٤ ١٧ ٢ ٣ ٥ جملس البيئة
 ١ ٢ ٣ ١ ٢ ٣ جلنة منع جرائم األحداث
 ١ ٢ ٣ * صفر ٥ ٥ حمكمة إقرار عقود اإلجيار

 ١ ٣ ٤ ١ ٤ ٥ سلطة املونئ
 صفر ٤ ٤ صفر ٣ ٣ شركة الكهرباء

 
 .استقالت امرأة لكي تقبل منصب قاضية صلح * 

 
هنـاك عـدد مـن النـساء     . أما حالة مشاركة املرأة يف القطاع اخلاص فهـي غـري واضـحة             ٢٥-٧

ميــتلكن ويــدرن مــشاريعهن اخلاصــة واللــوايت يــشغلن مناصــب إداريــة كــربى داخــل صــناعتهن   
 .لية بني أصحاب األعمال التجاريةبالرغم من أن يشكّلن أق

ومن الواضح أن جتاوزات ال تزال توجد بـني معـدالت مـشاركة الـذكور واإلنـاث يف          ٢٦-٧
ــا لــصنع القــرار     يــشغلنوال تــزال النــساء . عــدد مــن احلــاالت، وبــاألخص يف املــستويات العلي

خلفات عـن   وظائف كبرية، بصورة عامة، على أساس مؤهالن وخربان، ولكنهن ما زلن مت           
 .اللحاق بالرجال يف املستويات العليا

وال توجد بيانات إحصائية عن سبب هيمنة الرجـال يف الوظـائف الرئيـسية يف اخلدمـة                  ٢٧-٧
 التقليـدي منـذ حـصل        الزعيم وقد أُملح إىل أنه رغم تزايد تويل النساء أدوار        . العامة ويف الربملان  

ومـع حتـول    . الزعمـاء الـسلطة الـسياسية هلـؤالء       االتصال بالغربيني، فقد تقلصت إىل حـد كـبري          
 التقليديــة وانتقلــوا إىل الزعامــةالــسلطة الــسياسية إىل الربملــان، بــدأ الرجــال يتنــازلون عــن أدوار 

 .حلبات عامة أخرى
وقد أجرى الس الوطين للمـرأة استعراضـا وتقييمـا للـسياسة الوطنيـة يف جـزر كـوك                    ٢٨-٧

، ده وظائف سـلطة، فـإن مـوقفهن تعقّـ         تشغل النساء ىت حني   ح” أشار فيها إىل أنه      ٢٠٠٣عام  
 األخـرى أسـبقية علـى       ‘ةالنـسائي ’يف معظم األحيان، توقع أن يكـون لتحـضري الطعـام واألدوار             

واالحتمـال األكـرب هـو أن تكـون املـرأة أقـدر علـى اختـاذ القـرارات يف اـال                     . عملهن احلقيقي 
 .“‘السياسية’ أو ‘االقتصادية’ منها يف جمال اختاذ القرارات ‘االجتماعي’
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 قضاة الصلح
وقاضـي الـصلح هـو شـخص مـن          .  مـن الدسـتور    ٦٢يعين قضاة الصلح مبوجب املادة       ٢٩-٧

العامة ومن غري رجال القانون له مركز القاضـي ولكـن وظائفـه مقتـصرة علـى معاجلـة اجلـرائم                     
 ١٩٨٦وقبـل عـام     . )مثـل إبـرام عقـود الـزواج       (الصغرية وبعـض املـسؤوليات اإلداريـة اخلاصـة          

أمـا اآلن فـإن التعيينـات هـي ملـدى      .  سـنة مـن العمـر      ٧٢كان قاضي الصلح يتقاعد عند بلوغه       
. وعمال بنصيحة رئـيس احملكمـة العليـا، ال ميكـن لغـري ممثـل امللكـة أن يقيلـه مـن منـصبه                       . احلياة

وجيــب أن يكــون املرشــحون هلــذه الوظيفــة غــري منــتمني إىل حــزب سياســي، ومــن أصــحاب     
وجيـب أن  . ؤهالت العلمية، وذوي مسعـة طيبـة يف اتمـع ومـن غـري محلـة األلقـاب التقليديـة              امل

 .ينعكس يف التعيينات هلذه الوظيفة اإلنصاف بني اجلنسني
، وينظـر وزيـر     قاضـي الـصلح   ويسمي أعضاء الربملان، بصورة عامة، املرشحني لوظيفة         ٣٠-٧

ويـصدر  . وزراء ومن مثة إىل الس التنفيـذي   العدل يف الترشيحات ويقدم توصياته إىل جملس ال       
ويوجـد عـدد قليـل مـن قـضاة الـصلح محلـة األلقـاب التقليديـة ممـن                    . ممثل امللكة مرسوم التعيني   

 .عينوا قبل األخذ باملعايري اجلديدة
 ٢٠٠٥ويف عـام  .  امـرأة ١٥ من قضاة الـصلح بينـهم      ٥٣ كان هناك    ٢٠٠٣ويف عام    ٣١-٧

وقـد أشـري أثنـاء املـشاورات الـيت          .  إنـاث  ١٠ ذكـرا و     ٢٢نـهم    م ٣٢كان عـدد قـضاة الـصلح        
جرت عند إعداد هذا التقرير أن قاضـيات الـصلح حيظـني بـاحترام كـبري وأن تعيينـهن كـان لـه                       

 . أثر إجيايب
 

 املشاركة يف املنظمات غري احلكومية  
يف حيـاة  املشاركة النسائية يف املنظمـات غـري احلكوميـة كـبرية وتـساهم بـصورة هائلـة             ٣٢-٧

وقد وصفت كل من املنظمات غري احلكومية والوكاالت احلكوميـة العـدد الكـبري              . جزر كوك 
. مــن النــساء املــسامهات يف حيــاة جمتمعــان احملليــة ويف احليــاة العامــة للبلــد بأنــه تطــور إجيــايب    

 ويتزايد عدد النساء اللوايت يرشحن أنفسهن لالختيار كرئيسات لوفـود وجمـالس إدارة وجلـان،              
 .مبا يف ذلك يف املؤسسات املالية

 ١٩٩٤يف عـام  ) كيـانغو (وقد تأسست رابطة جـزر كـوك للمنظمـات غـري احلكوميـة               ٣٣-٧
والـشاغل الرئيـسي لكيـانغو      .  منظمـة غالبيتـها تنظيمـات نـسائية        ٦٠وهي تضم حاليا أكثر من      

 كيـانغو علـى   كما تعمل. هو تشجيع العمل اإلمنائي الذي تؤديه هذه املنظمات ومساعدا فيه      
بناء القدرات يف املنظمات غـري احلكوميـة وعلـى تعزيزهـا املؤسـسي، وتـوفر أيـضا قنـاة اتـصال                      

وتـرأس امـرأة الرابطـة منـذ        . فعالة بني املنظمات غري احلكومية، واحلكومـة، والوكـاالت املاحنـة          



CEDAW/C/COK/1
 

42 06-56218 
 

 عـضو   ٢ ٠٠٠ كان عدد األشخاص األعضاء يف كيانغو يزيـد علـى            ٢٠٠٢إنشائها، ويف عام    
وكيانغو ممثلة أيضا يف رابطة جزر احمليط اهلـادئ للمنظمـات غـري             .  يف املائة منهم نساء    ٧٥و  حن

 .احلكومية
وكما أُشري يف موضع سابق، فإن الس الوطين للمرأة يف جزر كوك هـو منظمـة غـري            ٣٤-٧

واهلدف الرئيسي للمجلس هو دعم السياسة الوطنيـة للمـرأة واملـساعدة            . حكومية هامة أخرى  
 عــن ٢٠٠٤وقــد أســفر اســتعراض للمجلــس أُجــري عــام  ). ٢انظــر حتــت املــادة ( تنفيــذها يف

ــها       ــز عمــل هــذه املنظمــة وحتــسني طــرق عمل ــد اعتمــدت  . بعــض التوصــيات بطــرق لتعزي وق
 .التوصيات وجيري األخذ ا حاليا

، يف  وتوجد أمانة جمتمـع جـزر احملـيط اهلـادئ، وهـي مركـز اتمـع للتـدريب التربـوي                    ٣٥-٧
ــادة النــسائية     . يجــيف وقــد أوفــدت احلكومــة نــساء إىل هــذا املركــز لتلقــي التــدريب علــى القي

 ٢٠٠ومنذ عقد الثمانينـات مـن القـرن املاضـي أتيحـت فـرص ألكثـر مـن                   . للمجتمعات احمللية 
وقـد حـضرت مجيـع موظفـات        . من نـساء وشـابات جـزر كـوك لالسـتفادة مـن هـذا التـدريب                

نفيـذيات يف املركـز الـوطين للمـرأة هـذا التـدريب، وااللتـزام        شؤون تطـور املـرأة واملوظفـات الت       
 .بالربنامج مستمر

 
 املشاركة يف املنظمات الدينية  

وتوجد يف البلد عدة منظمـات دينيـة للمـرأة          . الدين جزء هام من احلياة يف جزر كوك        ٣٦-٧
 قـصر د وكان قانون فرض قيود على املنظمات الدينيـة يف جـزر كـوك قـ     . دور نشط  فيها كلها 

رغـم أنـه كـان للكنـائس        (يف البداية تأسيس املنظمات الدينيـة علـى الكنـائس األربعـة الرئيـسية               
كنيــسة جــزر كــوك املــسيحية؛ ) أ(والكنــائس األربعــة هــي ). األخــرى وجــود يف ذلــك الوقــت

سوع املــسيح وكنيــسة يــ) د(وكنيــسة الــسبتيني؛ ) ج(والكنيــسة الكاثوليكيــة الرومانيــة؛ ) ب(
ال حيجب الوزير املوافقة علـى إنـشاء   ” حبيث ١٩٩٤وقد عدل القانون عام   . رسونولطائفة امل 

ــة، أو       ــد واملمارســات احمللي ــا للتقالي ــأن إنــشاءها ســيكون منافي ــة إال إذا اقتنــع ب ــة منظمــة ديني أي
 .“السالمة العامة، أو األوامر، أو األخالق العامة، أو رفاه جزر كوك أو أمنها

ة يف كنائس جزر كوك على انتماء النساء الـديين واملمارسـات الـيت           املرأ مد مكانة ويعت ٣٧-٧
وملعظــم املنظمــات الدينيــة جلنــة . لرئاســتها اهلرمــي الترتيــبتنفــرد ــا كــل كنيــسة مبــا يف ذلــك 

كمــا أن املــرأة متيــل إىل اخلدمــة يف اللجــان التنفيذيــة . نــسائية تعــاجل أمــورا مثــل مــسائل الرعايــة
ف خمتلفة، وتوفر العديد مـن مجعيـات الكنـائس خـدمات اجتماعيـة              للمنظمات الدينية يف وظائ   

 .ألعضائها
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 التنفيذ يف املستقبل
رغـــم تنـــامي إدراك أمهيـــة أدوار النـــساء يف التنميـــة العامـــة لألمـــة ورفاههـــا، ال تـــزال  ٣٨-٧

ويتطلب األمر بذل مزيـد     . االستراتيجيات الرامية إىل االستفادة من مهاران وخربان مطلوبة       
ــ ــسياسية     م ــة وال ــاة العام ــرأة يف احلي ــشاركة امل ــشجيع م ــل لت ــديل   . ن العم ــستغرق تب وســوف ي

املدركات احلـسية التقليديـة املترسـخة يف األذهـان بـشأن أدوار الـذكور واإلنـاث وقتـا طـويال،           
نظــرا إىل أن كــثريين مــن النــساء والرجــال جيــدون صــعوبة يف التخلــي عــن املواقــف واألفكــار    

 .ترددون يف تبديلهااملترسخة اجلذور وي
علـى أن   . وتظل النساء، إىل حد بعيد، غائبات عن املـسرح الـسياسي ألسـباب خمتلفـة               ٣٩-٧

ــد أُحــرز يف هــذا اــال   ــساء لترشــيح أنفــسهن     . تقــدما ق مــثال مل يعــد مــستهجنا أن تتقــدم الن
ــي    ــوطين واحملل ــستويني ال ــى امل ــات عل ــساء   . لالنتخاب ــة الن ــادة ضــخمة يف ثق ــز إىل زي  وهــذا يرم

     ي الـذي بذلتــه املنظمـات غــري   بأنفـسهن، ويف مـدى التغــيري االجتمـاعي، ويعكـس العمــل اجلـد
وستواصـل احلكومـة العمـل مـع املنظمـات غـري       . احلكومية بشأن أمهية تسلم املرأة أدوارا قيادية   

 .احلكومية على هذه القضايا
 

 التمثيل واملشاركة على الصعيد الدويل: ٨املادة 
  

طــراف مجيــع التــدابري املناســبة لتكفــل للمــرأة، علــى قــدم املــساواة مــع تتخــذ الــدول األ 
الرجــل ودون أي متييــز، فرصــة متثيــل حكومتــها علــى املــستوى الــدويل واالشــتراك يف أعمــال 

 .املنظمات الدولية
  

 املرأة يف السلك الدبلوماسي
 إقامــة مكاتــب وبعثــات  ١٩٨٨ و ١٩٧٥بــدأت جــزر كــوك، يف الفتــرة بــني عــامي    ١-٨

دبلوماسـية وقنــصلية هلــا يف اخلــارج، ازداد عــددها مــع تنــامي العالقــات الدوليــة للبلــد واملــوارد  
ــة املتاحــة  وقــد افتتحــت جــزر كــوك مكاتــب يف أســتراليا وبلجيكــا والنــرويج    . البــشرية واملالي

ــاواي  ــدا وه ــة رجــال    . ونيوزيلن ــب اخلارجي ــرأس كــل املكات ــسامية   . وي ــة املفوضــية ال ويف حال
كــوك، وهــي يف ولينغتنــون بنيوزيلنــدا، عملــت النــساء بــصورة رئيــسية بدرجــة  الوحيــدة جلــزر 
 .سكرتري أول

مـن القـرن املاضـي إىل توظيـف          أما وزارة اخلارجية فقد عمدت منذ أوائل التـسعينات         ٢-٨
ــا يف وظــائف املــسؤولية عــن منطقــة أو جمــال،        ــساء خرجيــات املعاهــد العلي عــدد كــبري مــن الن

ــوزارة شــهدت أيــضا، وألســباب   . لــشؤون الدوليــةوبــصورة رئيــسية عــن مكتــب ا  علــى أن ال
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ويف الــوزارة حاليــا مخــس شــعب .  مرتفعــا بــني شــاغالت هــذه الوظــائفدورانخمتلفـة، معــدل  
ــة؛      : هــي ــشؤون القانونيةالدولي ــة احملــيط اهلــادئ؛ ومكتــب ال ــة؛ وشــؤون منطق ــشؤون الدولي ال

كـل الـشعب    رجـال   الويرأس  . نساء منهم   ٧ موظفا   ١٩ويعمل يف الوزارة    . واهلجرة؛ واإلدارة 
وباسـتثناء امـرأتني تعمـالن يف الـشؤون القانونيـة الدوليـة، كـان مجيـع                 .حاليا ومنذ سنوات عدة   

 .كتابية/النساء األخريات يشغلن وظائف إدارية
 

 املشاركة يف املنظمات الدولية
 اإلقليمــي أدت املــرأة، وال تــزال تــؤدي، دورا هامــا يف متثيــل احلكومــة علــى املــستويني ٣-٨

وقد رأست نساء وفـود جـزر       . والدويل، مبا يف ذلك رئاسة وفود إىل اجتماعات األمم املتحدة         
والتنـــوع البيولـــوجي، والـــسالمة  كـــوك إىل مفاوضـــات األمـــم املتحـــدة بـــشأن تغـــيري املنـــاخ،

وللنـساء يف جـزر كـوك متثيـل يف رابطـة       . البيولوجية، والتصحر، وإىل خمتلف املؤمترات النسائية     
جزر احملـيط اهلـادئ للمنظمـات غـري احلكوميـة، كمـا أـن يـشاركن بنـشاط يف العمـل الـدويل                      

 .بقدر ما تسمح به املوارد والوقت
 

 التنفيذ يف املستقبل
مل جتر العادة يف املاضي على أن تـشمل الوفـود احلكوميـة إىل املنتـديات الدوليـة ممـثلني              ٤-٨

ة تغــريت وأصــبح مألوفــا بــصورة متزايــدة أن  ولكــن هــذه املمارســ. للمنظمــات غــري احلكوميــة
وساعد يف هذا التغيري املبادرات اإلقليمية ملنطقـة احملـيط اهلـادئ، مبـا              . تشملهم الوفود احلكومية  

 . يف ذلك مشاركة احلكومة يف منتدى جزر احمليط اهلادئ
  

 اجلنسية واملواطنة: ٩املادة 
  

ق الرجـل يف اكتـساب جنـسيتها أو         متنح الدول األطـراف املـرأة حقـا مـساويا حلـ            ‐ ١ 
وتـضمن بوجـه خـاص أال يترتـب علـى الـزواج مـن أجـنيب أو تغـيري                    . االحتفاظ ا أو تغيريها   

جنسية الزوج أثناء الزواج، أن تتغري تلقائيـا جنـسية الزوجـة، أو أن تـصبح بـال جنـسية أو أن            
 .تفرض عليها جنسية الزوج

 .ساويا حلق الرجل فيما يتعلق جبنسية أطفاهلاراف املرأة حقا ممتنح الدول األط ‐ ٢ 
  
 مركـز املواطنـة   ذلـك أنـه لـيس مثـة       جلزر كوك عالقة خاصـة بنيوزيلنـدا متـس املواطنـة،             ١-٩

 يطبق يف جـزر كـوك، وهـو يعـرف     ١٩٧٧جبزر كوك، بل إن قانون اجلنسية النيوزيلندي لعام        
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 ينص على أن أهـايل جـزر كـوك          نيوزيلندا بأا تشمل جزر كوك ألغراض ذلك القانون الذي        
وألهـايل جـزر    . وهذا مبدأ أساسي من مبادئ عالقة االرتبـاط احلـر         . هم مواطنون نيوزيلنديون  

لعمـل والدراسـة فيهـا      واكوك، كمواطنني نيوزيلنديني، نفس حقوق دخـول نيوزيلنـدا لإلقامـة            
تصويت يف نيوزيلنـدا    غري أنه ال حيق هلم ال     . ولألغراض األخرى كما ملواطين نيوزيلندا اآلخرين     

 .أو تلقي مدفوعات الرعاية االجتماعية، إال إذا كانوا يعيشون فعال يف نيوزيلندا
ــد أو    ٢-٩ ــدا باملول ــسية نيوزيلن ــة علــى اكتــساب جن ــانون املواطن ــ أو باحملتــد ويــنص ق املنح ب
 وميكن منح املواطنة لقاصر أو أي شخص آخـر قـد يكـون، لـوال      . مييز بني الرجال والنساء    وال

مـن الدسـتور علـى    ) ١( ألـف  ٧٦وتـنص املـادة     . ذلك، عدمي اجلنسية، بغض النظر عن اجلـنس       
 :أن يمنح الشخص مركز املقيم الدائم إذا ولد يف جزر كوك

وكــان ألي مــن والديــه أو لكليلــهما مركــز املقــيم الــدائم يف جــزر كــوك يف     )أ( 
 تاريخ مولده؛

والده ألم مل تكتـسب ذلـك املركـز يف    أو يف حالة الطفل الذي يولد بعد وفاة     )ب( 
 تاريخ والدة الطفل، ولكن أباه كان حائزا على ذلك املركز وقت وفاته؛

 .أو كان قد تبناه شخص له ذلك املركز وقت تبين الطفل )ج( 
 لعـــام واملغـــــــادرةة ـــــــويعـــرف أهـــايل جـــزر كـــوك مبوجـــب قـــانون الـــدخول واإلقام ٣-٩

ــأم األشــخاص ا ١٩٧٢-١٩٧١ ــصر    ، ب ــن العن ــك اجلــزء م ــولينيزيملنتمــون إىل ذل ــذي الب  ال
يشكل الـسكان األصـليني جلـزر كـوك، مبـن فـيهم أي شـخص ينحـدر مـن شـخص مـن أهـايل              

 أم عزبــاء، وللمــرأة، ســواء إن كانــت متزوجــة.  وال مييــز القــانون بــني الرجــال والنــساء.اجلــزر
 .االحتفاظ احقوق مساوية حلقوق الرجل يف اكتساب جنسيتها أو تغيريها أو 

سـواء ولـد   ( أو أي طفـل  ،قانون أهايل جزر كـوك أو املقـيمني الـدائمني فيهـا         الويعفي   ٤-٩
وبوسـع وزيـر اهلجـرة أن    .  من اإلبعاد من جزر كـوك ،ملقيم دائم) سفاحا أو يف كنف الزوجية 

ويعامـل  .  واختـذ مـن جـزر كـوك موطنـا لـه            ١٨مينح اإلقامـة الدائمـة ألي شـخص جتـاوز سـن             
 نفــس ، املتزوجــون مــن أهــايل جــزر كــوك، ألغــراض طلــب مركــز اإلقامــة الدائمــة    األجانــب
 .، بغض النظر عن اجلنساملعاملة
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 التعليم: ١٠املادة 
 

تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري للقضاء على التمييز ضد املرأة لكـي تكفـل للمـرأة                 
كفــل، علــى أســاس حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل يف ميــدان التعلــيم، وبوجــه خــاص لكــي ت

 :تساوي الرجل واملرأة
نفس الشروط للتوجيه الوظيفي واملهين، ولاللتحاق بالدراسات واحلـصول علـى            )أ( 

ملؤســسات التعليميــة مــن مجيــع الفئــات، يف املنــاطق الريفيــة واحلــضرية  يف االــدرجات العلميــة 
ــسابقة لاللتحــا      ــة ال ــة يف املرحل ــسواء؛ وتكــون هــذه املــساواة مكفول ق باملدرســة ويف علــى ال

 التعليم العام والتقين واملهين والتعليم التقين العادي، وكذلك يف مجيع أنواع التدريب املهين؛
ــاهج الدراســية، ونفــس االمتحانــات    )ب(  ــوافر نفــس املن ــع  ،ت ــسية تتمت  وهيئــات تدري

 ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛  ومبان،مبؤهالت من نفس املستوى
أي مفهوم منطي عن دور الرجل ودور املـرأة علـى مجيـع مـستويات        القضاء على    )ج( 

التعليم ويف مجيع أشـكاله عـن طريـق تـشجيع التعلـيم املخـتلط وغـريه مـن أنـواع التعلـيم الـيت                         
تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريـق تطبيـق كتـب الدراسـة والـربامج املدرسـية                    

 وتكييف أساليب التعليم؛
  لالستفادة من املنح التعليمية وغريها من املنح الدراسية؛نفس الفرص )د( 
 فرص الوصول إىل برامج التعليم املتواصل، مبا يف ذلك برامج تعليم الكبـار              نفس )هـ( 

، قـدر اإلمكـان، بتـضييق أي    جيـل وحمو األمية الوظيفية، وال سيما الربامج اليت ـدف إىل التع    
 ملرأة؛فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل وا

 وتنظـيم بـرامج للفتيـات       ، قبل األوان بني الطالبات    ملدرسة معدالت ترك ا   خفض )و( 
 والنساء الالئي تركن املدرسة قبل األوان؛

 نفس الفرص للمشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية؛ )ز( 
ســـر احلـــصول علـــى معلومـــات تربويـــة حمـــددة للمـــساعدة يف ضـــمان صـــحة األ )ح( 

 . األسرةطيطورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات والنصح عن خت
  

 الوصول واملشاركة
ــيم لعــام     ١-١٠ ــنص قــانون التعل ــشامل جلميــع األطفــال    ١٩٨٧-١٩٨٦ي ــى التعلــيم ال .  عل

. وااللتحاق باملدارس إلزامي جلميع األطفال فيما بني سن اخلامسة واخلامسة عـشرة مـن العمـر               



CEDAW/C/COK/1  
 

06-56218 47 
 

ويــنص القــانون علــى فــرص متــساوية للجميــع . رســة يعتــرب جنحــةوعــدم تــسجيل طفــل يف املد
الفــصول ( مدرســة ابتدائيــة ٢٨ حــضانة و ٢٦وهنـاك  . للوصـول إىل مرافــق وخــدمات التعلــيم 

 . مدرسة ثانوية٢٤وكذلك ) ٦إىل  ١
، جمانــا بــأول جمموعــة مــن القرطاســيةمــن حيــث أن الطلبــة يــزودون “ جمــاين”التعلــيم  ٢-١٠
 .ودفـع رسـوم املدرسـة لـيس إلزاميـا         . الكتـب واألقـالم واملـسطرات أيـضا       بنود أساسـية مثـل      بو

برناجمـا حمــددا مـن املنـاهج املركــزة    ) ٦ إىل ١الفـصول  (ويتبـع مجيـع تالميـذ املــدارس االبتدائيـة     
الــصفوف (علــى تقويــة املعرفــة بــالقراءة والكتابــة واحلــساب، غــري أن طــالب املــدارس الثانويــة  

ن أن خيتـــاروا بعـــض الـــدورات الدراســـية إىل جانـــب الـــدورات  يـــستطيعو) األول إىل الـــسابع
وقـد جـاء ترتيـب جـزر كـوك          . ويتاح للطلبة االطالع على كل املواضـيع االختياريـة        . اإللزامية

 . مؤشر التنمية البشرية بالنسبة إىل مشاركة البنات يف التعليمرأسيف 
حاق باملدرسـة مرتفعـة لكـل       ومعدالت االلت . ويوىل التعليم يف جزر كوك أولوية عالية       ٣-١٠

 نــسبة التحــاق البنــات باملــدارس حــسب املــستوى ١٠ويظهــر اجلــدول . مــن الــذكور واإلنــاث
 .واملنطقة

 
 ٢٠٠٠ ،يف املدارس حسب املستوى واملنطقةالفتيات املسجالت : ١٠اجلدول 

 اموع ثانوي ابتدائي حضانة  جمموع الطلبة 
 % اإلناث % اإلناث % اإلناث % اإلناث اموع ثانوي ابتدائي حضانة املنطقة

 ٤٦ ٢٧٠ ٥٠ ٨٩ ٤٤ ١٥١ ٤٤ ٣٠ ٥٨٧ ١٧٨ ٣٤١ ٦٨ اموعة الشمالية
 ٤٦ ١ ٢٩٦ ٥٠ ٥٣٩ ٤٦ ٦٣٧ ٤٤ ١٢٠ ٢ ٧٠٩ ١ ٠٦٨ ١ ٣٧٠ ٢٧١ راروتونغا

 ٤٩ ٦٦١ ٥٠ ٢٨١ ٤٨ ٣٣٠ ٤٥ ٥٠ ١ ٣٦١ ٥٥٨ ٦٩١ ١١٢ اموعة اجلنوبية
 ٤٨ ٢ ٢٢٧ ٥٠ ٩٠٩ ٤٧ ١ ١١٨ ٤٤ ٢٠٠ ٤ ٦٥٧ ١ ٨٠٤ ٢ ٤٠٢ ٤٥١ اموع

 
 .٢٠٠١ملخص إحصاءات التعليم، : صدرامل
 

وال يوجـد أي    . والتعليم يف كل املدارس خمتلط وتتاح نفـس املـوارد للـذكور واإلنـاث              ٤-١٠
وبـصورة عامـة، تتفـوق البنـات علـى األوالد           . متييز على أساس اجلنس يف جودة التعليم الرمسي       

مستويات التحصيل العلمي، كما أن عدد البنات اللوايت يتركن املدرسة وقـد حـصلن              يف مجيع   
 .على مستويات عالية من التعليم أكرب من عدد األوالد

على أنه ال تزال هناك شواغل بشأن عدم تكـافؤ الفـرص التعليميـة املتاحـة بـني جزيـرة          ٥-١٠
تونغــا مكتبتــان عامتــان ووســائل  مثــال ذلــك أنــه توجــد يف رارو . راروتونغــا واجلــزر اخلارجيــة

 .للوصول إىل شبكة اإلنترنت العاملية، بينما املوارد حمدودة أكثر يف اجلزر اخلارجية
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 املعوقوناألطفال 
مت إدماج تالميـذ املـدارس االبتدائيـة املـصابني بأشـكال اإلعاقـة اجلـسدية أو العقليـة يف                     ٦-١٠

ة والتعلــيم متويــل صــف تعليمــي خــاص للطلبــة وتتــوىل وزارة التربيــ. األنــشطة العامــة للمــدارس
أمــا الطلبــة األكــرب ســنا فيحــضرون ). املــصابني بإعاقــات شــديدة بــصورة رئيــسية(األكــرب ســنا 

 .كوترييودورة خاصة يف كلية ن
 

  ومواد املوارد التعليميةياملنهاج التعليم
ــن        ٧-١٠ ــع املنــهاج الدراســي يف جــزر كــوك املنــهاج الدراســي يف نيوزيلنــدا ع .  كثــبيتب

وتتـضمن  . تلـك املطلوبـة يف نيوزيلنـدا     متاثـل متامـا     واملؤهالت املطلوبـة للمدرسـة الثانويـة العليـا          
علـى أن تلـك     .  صـورا منطيـة ألدوار الرجـال والنـساء          األقـدم عهـدا    بعض مواد املوارد التعليمية   

 ومـع . وضـع مـوارد جديـدة   لاملوارد أصبحت تـستبدل اآلن وأخـذ قـدر أكـرب مـن العنايـة يـوىل         
التغيري املستمر يف الـنظم التعليميـة، وال سـيما علـى مـستوى املـدارس الثانويـة، جيـري تـدرجييا،                      

 . التخلي عن املواد القدمية
 

 مدارس اجلزر اخلارجية
مثـال ذلـك أن     . ما فتئـت احلكومـة تبـذل جهـودا لتحـسني التعلـيم يف اجلـزر اخلارجيـة                  ٨-١٠

 مدرســي؛ موســماخلارجيــة يف ايــة كــل هنــاك حلقــات عمــل تدريبيــة للمدرســني مــن اجلــزر  
بينمـا  .  لزيادة اسـتخدام التكنولوجيـا     ، مثل االحتاد األورويب   ،وتقدم مساعدة من اجلهات املاحنة    

وجيري عـن كثـب رصـد املـساعدات الالزمـة      . تقدم احلكومة واملنظمات غري احلكومية الكتب   
 .للمدارس يف اجلزر اخلارجية

 حمو األمية
.  يف املعدالت املرتفعـة جـدا مـن معرفـة القـراءة والكتابـة              ،على التعليم ينعكس التركيز    ٩-١٠

ه برنـامج   منطقـة احملـيط اهلـادئ الـذي أصـدر      وجـد تقريـر التنميـة البـشرية يف         ،١٩٩٤ويف عام   
 ١٩٨٠ يف املائــة عــام ٩٦األمــم املتحــدة اإلمنــائي أن معــدل أميــة الكبــار يف جــزر كــوك كــان  

 ذكـرت اليونيـسيف أن معـدالت معرفـة القـراءة            ٢٠٠٤ام  ويف عـ  . ١٩٩٤ يف املائة عام     ٩٩ و
علـى أن الـدليل باألمثلـة يلمـح         .  يف املائـة   ٩٨والكتابة يف جزر كوك بقيت مرتفعـة عنـد نـسبة            

إىل أن مــستويات معــدالت حمــو األميــة قــد تتــراوح نظــرا إىل أن مثــة جيوبــا صــغرية مــن طلبــة     
احملـيط  جنـوب   وتعمـل جامعـة     . ارات احلـسابية  املدارس الضعيفي املعرفة بالقراءة والكتابة واملهـ      

وقــد أدخلــت . اهلــادئ وإدارة تنميــة املــوارد البــشرية الوطنيــة معــا علــى معاجلــة هــذه املــشكلة   
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أمـا  . فـصليها الـشتوي والـصيفي عـن حمـو األميـة األساسـي وتعلـيم احلـساب                 مواضـيع ل  اجلامعة  
 .ري معروفةمعدالت حمو األمية لدى فئة املاوري من سكان جزر كوك، فهي غ

 
 معدالت التسيب من املدارس

ــات       ١٠-١٠ ــسيب مــن املدرســة ال تجمــع بانتظــام كمــا أن البيان ــات عــن معــدالت الت البيان
ــذين         ــك ال ــذين يتركــون املدرســة ويهجــرون الدراســة وأولئ ــشباب ال ــني ال ــرق ب املتاحــة ال تف

ــيمهم   ــدان أخــرى ملواصــلة تعل ــرب ذات أمه . يهــاجرون إىل بل ــةوهــذه مــشكلة ال تعت وتعمــل . ي
الوزارة على استحداث نظام لتتبع أثر الطلبة لكفالة معرفـة مـآل مجيـع الطلبـة الـذين يهـاجرون        

 .فيما بني اجلزر وإىل اخلارج، األمر الذي ميكّن من حساب املعدل الفعلي لتسيب الطالب
 

 اهليئة التدريسية والتدريب
ــني   ١١-١٠ ــرة ب ــدد املعلمــني يف   ٢٠٠٢ و ١٩٩٩يف الفت ــان ع ــة    ك  ٣٠٠جــزر كــوك قراب

 نـاظرا   ٣٠ومن بني   ).  يف املائة من الرجال    ٢٩ يف املائة من النساء و       ٧١(معظمهم من النساء    
سـة مراكـز مـسؤولية       مدر ٣٨سات تـشغل     من املدر  ٢٠٥ امرأة وبني    ١١يف جزر كوك هناك     

 .هامة مثل نائب الناظر أو الناظر باإلنابة أو رئاسة دائرة وما شابه ذلك
ملدرســني يف الــصفوف ويــساعدون األطفــال اعمــل دعم  مــساعدو املعلمــني بــيقــومو ١٢-١٠

ــا    . ذوي احلاجــات اخلاصــة  ــة تقريب ــاك مــساعدو معلمــني يف كــل اجلــزر اخلارجي وبعــض . وهن
وتتـاح  . املدارس تدفع أجورا ملساعدي املعلمني يف حني يعتمـد الـبعض اآلخـر علـى املتطـوعني                

نيوزيلنـدا التقنيـة املفتوحـة، وتتـوىل إدارة تنميـة املـوارد        شهادات مساعد املعلم عن طريق كليـة        
 .البشرية ووكالة نيوزيلندا للتنمية الدولية متويل الدورات الدراسية اخلاصة بذلك

وتقدم كلية جزر كوك للتـدريب دورات يف تـدريب املعلمـني ويتلقـى مجيـع طـالب                   ١٣-١٠
كمـا  . ليم وفقا لسنهم ولعدد من يعيلـون      دورات املعلمني مساعدة مالية من وزارة التربية والتع       

أن الــوزارة تــدفع كــل رســوم الطلبــة امللــتحقني مبركــز اإلرشــاد التــابع جلامعــة جنــوب احملــيط     
ــضم مخــسة حماضــرين وثــالث حماضــرات    ٢٠٠٢ويف عــام . اهلــادئ ويف عــام .  كــان املركــز ي
ويف عـام   . ن وثالثـة حماضـري    ، رئيـسة املركـز وثـالث حماضـرات        ، كان هناك أربع نـساء     ٢٠٠٣
ــه ثــالث ســنوات     ٢٠٠٣ ــدأ املركــز برناجمــا مدت ــضا ب ــؤدي إىل أي ــدريس  ي ــة شــهادة ت  للمرحل
ويلتحق طلبة كلية املعلمـني أيـضا بـدورات دراسـية عـن             .  ويف مرحلة الطفولة املبكرة    ةاالبتدائي

ــدورات        ــدريس ال ــدرام للعمــل يف ت ــز ق طريــق جامعــة جنــوب احملــيط اهلــادئ ترمــي إىل تعزي
 .ة يف كلية املعلمني وكذلك يف جامعة جنوب احمليط اهلادئاألكادميي
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 املنح الدراسية
كانت املنح الدراسية للدراسة يف اخلـارج تقـدم يف املاضـي إىل الـذكور مـن الـشباب                   ١٤-١٠

 أصـبحت الـشابات توفـد إىل    ١٩٤٦وبعد عـام  . الذين يرسلون إىل نيوزيلندا ليتلقوا العلم فيها   
أمـا اليـوم فـإن الدراسـة اجلامعيـة العليـا تقـدم بتمويـل مـن                  . مـن التعلـيم   اخلارج لتحصيل املزيـد     

 قدمــةوعمـال بطلبــات اجلهـات امل  . اجلهـات املاحنــة يف نيوزيلنـدا أو فيجــي أو سـاموا أو فــانواتو   
 .لمنح الدراسية جيري اآلن كفالة التكافؤ بني اجلنسني يف تقدمي هذه املنحل

ــها يف الــصحف  واملــنح الدراســية مفتوحــة لعامــة    ١٥-١٠ وتقــدم املــنح  . اجلمهــور ويعلــن عن
ويف . الدراســية علــى أســاس اجلــدارة األكادمييــة وعــادة يف جمــاالت ذات صــلة بالتنميــة الوطنيــة 

ــيع الدراســـات  تـــركاآلونـــة األخـــرية أصـــبح ي   ويظهـــر.  للطلبـــة بعـــض اـــال الختيـــار مواضـ
 .٢٠٠٢  و١٩٩٩ املنح الدراسية اليت قُدمت يف الفترة بني ١١ اجلدول

 
 ٢٠٠٢-١٩٩٩املنح الدراسية املقدمة حسب جمال الدراسة،  :١١اجلدول 

 
 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩  

اموعذكور إناثذكور إناثذكور إناثذكور إناث جمال الدراسة

 ٦  ١ ٢ ١  ١  ١ حماسبة
 ١    ١     إدارة/حماسبة
 ٢    ١   ١  زراعة

 ١      ١   إدارة/مصارف
 ١    ١     علم أحياء

 ١ ١        أعمال جتارية
 ١      ١   علم أحياء/كيمياء

 ١   ١      هندسة مدنية
 ٣ ١     ٢   جتارة

 ٥ ١  ٢  ٢    علم احلاسوب
 ٣       ١ ٢ اقتصاد
 ١       ١   زراعة-تعليم 
 ١     ١    تعليم

 ٢       ١ ١  االنكليزية-تعليم 
 ٢    ١   ١  يا جغراف-تعليم 
 ١        ١  رياضيات-تعليم 
 ١       ١   علوم-تعليم 
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 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩  
اموعذكور إناثذكور إناثذكور إناثذكور إناث جمال الدراسة

 ٢   ١ ١     هندسة
 ٣ ١    ٢    البيئة

 ١      ١   قانون البيئة
 ١ ١        الصحة البيئية

 ٣     ٢  ١   جراحة أسنان-صحة 
           تشخيص-صحة 
 ١ ١        تشخيص صور األشعة-صحة 
 ٤  ١ ١ ١   ١   طب-صحة 
 ١     ١     تصوير باألشعة-صحة 

 ٢      ١  ١ تكنولوجيا املعلومات
          مالية/اقتصاد دويل
 ١    ١     حسابات
 ١ ١        حقوق
 ٤   ١  ١  ٢  إدارة

 ٢ ١  ١      اقتصادإدارة و
 ٤    ١  ٢  ١ سياحة/إدارة

 ١ ١        شؤون حبرية
 ١  ١       دراسات حبرية

 ١        ١ إدارة القطاع العام
 ١     ١    إدارة التكنولوجيا

 ١   ١      التكنولوجيا
 ٦٨ ٩ ٣ ١٠ ٩ ١٠ ٩ ١٠ ٨ اموع

  
وبوســع الطــالب الــذين مل حيــصلوا علــى مــنح دراســية أو الــذين يرغبــون يف متابعــة     ١٦-١٠

ماليــة صــغرية مــن احلكومــة دراســام بــصورة مــستقلة أن يقــدموا طلبــا للحــصول علــى منحــة  
وتقـدم مـساعدات داخـل البلـد للطـالب الـذين يدرسـون              . تديرها إدارة تنميـة املـوارد البـشرية       

وتتـاح مـساعدة يف اخلـارج       .  يف جـزر كـوك     ويبقـون باملراسلة مع مؤسـسة تعليميـة يف اخلـارج          
 ٢٠٠٣ وقــدمت املـــساعدة يف الفتــرة بـــني   .للطــالب الــذين يـــسافرون إىل اخلــارج للدراســـة   

 . رجال عرب نطاق واسع من جماالت الدراسة٢٦ امرأة و ١٦ شخصا هم ٤٢ إىل ٢٠٠٥ و
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 الدراسات اجلامعية وغريها من أشكال التعليم التايل للمرحلة الثانوية  

ال تقدم وزارة التربيـة والتعلـيم بـرامج للطلبـة الـذين تركـوا املدرسـة قبـل بلـوغ سـن                        ١٧-١٠
جري حتليل شامل للحاجات مـن التـدريب، وقـدم عـدد مـن              ، أُ ٢٠٠٢ويف عام   . ترك املدرسة 

. التوصيات بشأن تطوير القوة العاملة، مبا يف ذلك تزويدها بـالتعليم فيمـا بعـد املرحلـة الثانويـة                  
دور إدارة  لـ اسـتعراض   ،  ٢٠٠٥ديـسمرب   / كـانون األول   ٣١حبلـول     بـأن جيـري    وأوصى التقرير 

 . األخرى لتقييم التعليم والتدريبتنمية املوارد البشرية ووظائفها وعالقتها بالترتيبات اإلدارية
ويف أعقاب هذا االستعراض قامت اإلدارة بتنشيط مهمتها وأهـدافها يف خطـة عمـل                ١٨-١٠

ز  اسـتراتيجيات تركـز علـى تعزيـ        ٦ووضـعت اإلدارة    . متعددة السنوات مشلت تطوير املوظفني    
قدرات قوة العمـل وجـودة إنتاجهـا، وعلـى بنـاء أُسـس املهـارات لـدى الـذين تركـوا املدرسـة                        
مبــستويات تعلــيم ضــعيفة وتقــدمي التعلــيم الــتقين واملهــين، باإلضــافة إىل اســتراتيجيات تــدريب     

 .ألهايل اجلزر اخلارجية
 يركــز  وضــعت إدارة تنميــة املــوارد البــشرية برنــامج تــدريب حــريف٢٠٠٣ويف عــام  ١٩-١٠

علــى اجلــزر اخلارجيــة، وكــان ذلــك باالشــتراك مــع وكالــة نيوزيلنــدا للتنميــة الدوليــة ومعهــد     
ويقــدم برنــامج التــدريب احلــريف دورات يف النجــارة،     . التكنولوجيــا يف أوكالنــد بنيوزيلنــدا  

 .١٧والسيارات، والسمكرة، واحلرف الكهربائية للشباب الذين جتاوزوا سن 
ــة يف     ومثــة عــدد مــن املؤ  ٢٠-١٠ ــة الثانوي ــا بعــد املرحل ســسات األخــرى الــيت تقــدم تعليمــا مل

راروتونغا، مبا يف ذلك مركز التدريب على صناعة الضيافة والسياحة، وجامعـة جنـوب احملـيط                
 .اهلادئ، ومدرسة متريض

وقد أنشأت احلكومة مركز التدريب على صناعة الـضيافة والـسياحة لـسد حاجـات                ٢١-١٠
وتـرأس امـرأة هـذا املركـز الـذي يقـدم دورات للجميـع، مبـا يف                  . يبقطاع الـسياحة مـن التـدر      

 شــخص ٩٠٠ حــضر قرابــة  ٢٠٠٢و  ١٩٩٩وبــني عــامي  . ذلــك ســكان اجلــزر اخلارجيــة   
 ). من النساء٦٢٤(دورات يف املركز كان ثلثاهم 

. ١٩٧٥جنوب احمليط اهلادئ يف عـام       جلامعة   وك التابع أنشئ مركز اإلرشاد جلزر ك     ٢٢-١٠
معة درجة عالية من األولوية لتحديد وتقدمي برامج يف جماالت ال يغطيها جيدا نظـام               وتويل اجلا 

كمــا أــا تركــز علــى أوئلــك الــذين مل ينجحــوا يف نظــام الدراســة الرمســي،   . الدراســة الرمســي
وخاصة الذين تركوا املدرسة مبكرا، والعـاملني يف القـرى، والنـساء، ومـن يعيـشون يف منـاطق                   

كـان  مـثال   .  مبهـارام  أو لالرتقـاء  لذين يبحثون عن فرصة إلعادة التدريب       نائية، واألشخاص ا  
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 شخـصا،  ١٣ يـضم    ١٩٩٩ ملرحلـة مـا قبـل االلتحـاق باملدرسـة يف عـام               برنامج شهادة التعلـيم   
 .كلهن نساء

 جنــوب احملــيط اهلــادئ امعــةويبــدو أن بــرامج الــتعلم املــرن عــن بعــد الــيت تقــدمها ج  ٢٣-١٠
اء اللـوايت يعتـنني بأُسـر واللـوايت لـديهن التزامـات عمـل أيـضا وهـذا               تناسب إىل حد بعيـد النـس      

وتـساعد إدارة تنميـة املـوارد       . ينعكس يف العدد املرتفع من النـساء املـسجالت يف هـذه الـربامج             
 تغطـي كامـل الرسـوم لألشـخاص الـذين           ات إعانـ  فتمنحالبشرية يف ذلك باتباع سياسة تقدمية       

 . دوالر١٥ ٠٠٠يقل دخلهم عن 
. جـزر كـوك  يف راسة داخل حرم جامعة احمليط اهلادئ     هناك الد وباإلضافة إىل ذلك،     ٢٤-١٠

وقبـل عـام    . ١٩٧١امرأة خترجت من اجلامعة بشهادة بكالوريوس آداب يف عـام           وكانت أول   
مـن كـل املؤسـسات التعليميـة كمـا هـي مـسجلة يف سـجل            (، كانت نـسبة اخلرجييـات       ١٩٨٧

ــادئ    ــوب احملــيط اهل ــة جن ــة١٨,٥) شــرف يف جامع ــام  .  يف املائ ــذ ع ــدد  ١٩٨٧ومن ــع ع  ارتف
 يف  ٥٠اخلرجيات كنسبة مئوية من إمجايل عدد اخلرجيني مـن جامعـة جنـوب احملـيط اهلـادئ إىل                   

 .وتتبع اجلامعة برنامج متشدد من املساواة يف الفرص بني اجلنسني. املائة
 

 النساء يف جمال العلم والتكنولوجيا
 أول مـــؤمتر للمـــرأة يف جمـــال العلـــم ٢٠٠٢تعلـــيم يف عـــام نظمــت وزارة التربيـــة وال  ٢٥-١٠

وكان بني أهداف املـؤمتر تـوفري فرصـة للطالبـات مـن مجيـع املـدارس الثانويـة يف                 . والتكنولوجيا
راروتونغا ويف جمموعة اجلزر اجلنوبية للتحدث إىل النـساء العـامالت يف جمـاالت متـصلة بـالعلم          

وقامـت وزارة التربيـة     .  طالبـة  ٣٥ ملـصلحة    ٢٠٠٣ة عـام    وعقد املؤمتر مـرة ثانيـ     . والتكنولوجيا
 فقـد تولـت     ٢٠٠٣أمـا يف عـام      . ٢٠٠٢والتعليم وشركة أعمال جتارية برعايـة املـؤمتر يف عـام            

والحظـت املـشتركات بأنـه ال يـزال يوجـد توقـع بوجـوب        . رعايته كليا شركة أعمـال خاصـة      
 .“ويةثأُن”تسجيل الطالبات لدراسة مواضيع 

مـن   إحـداهن فقـط   ٣ يف جـزر كـوك   ١٥ العلـوم الــ     درسـي عدد النساء بـني م    ويبلغ   ٢٦-١٠
 مـادة العلـوم ممـا قـد         درسـي وقـد صـودفت صـعوبات يف تـأمني عـدد كامـل مـن م               . جزر كوك 

يظهـر  و.  بـصورة خاصـة  املدرسات و، بصورة عامة، هذه املادةدرسييعكس النقص يف عدد م  
جـــال العلـــم مب وظـــائف هلـــا عالقـــة  عـــدد النـــساء اللـــوايت تـــوظفهن احلكومـــة يف١٢اجلـــدول 

 .٢٠٠٢والتكنولوجيا عام 
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 ٢٠٠٢النساء العامالت يف جمال العلم والتكنولوجيا يف احلكومة، : ١٢اجلدول 
 

 رجال/نساء الوظيفة
 ١/٣ مراقب حركة جوية

 ١/١ موظف خدمات رحالت جوية
 صفر/١ أخصائي العالج الطبيعي
 صفر/١ إدارة ونظم املعلومات

 ٣/٥ رة البيئةإدا
 ٤/٣ فين معدات طبية

 صفر/١ خبري تغذية
 ٣/٣ البحث العلمي البحري

 ٢/١ حواسيبمدير شبكة 
 ١٧/١٦ اموع

  
 األلعاب الرياضية والتربية البدنية

ولـيس هنـاك أي     . تشكل األحداث الرياضية أجـزاء هامـة مـن احليـاة يف جـزر كـوك                ٢٧-١٠
اب الرياضـية سـوى حقيقـة أن النـساء ميلـن إىل التنـافس مـع                 متييز واضح بـني اجلنـسني يف األلعـ        

وتــؤدي النــساء دورا قياديــا يف تنميــة األلعــاب الرياضــية ســواء   . النــساء والرجــال مــع الرجــال 
 .أللعاب الرياضية أو مشتركات فيهاداريات لإك
وي مبيـة املنظمـة الـيت تنـض    يوتعترب جلنة جزر كـوك الوطنيـة لأللعـاب الرياضـية واألول         ٢٨-١٠

مبيـة الرياضـية    يوقد أصبحت عـضوا يف اللجنـة األول       . حتت لوائها كل نوادي األلعاب الرياضية     
ويف الــسنة التاليــة، انتخبــت أول امــرأة عــضوا يف اهليئــة التنفيذيــة للجنــة جــزر . ١٩٨٧يف عــام 
وإجنازاـا يف هـذا اـال    . وأصبحت أيضا أول امرأة تشغل منصب نائب رئـيس اللجنـة       . كوك

مبيـة يف  يا كانت أول رئيسة بعثة قادت فريـق جـزر كـوك إىل األلعـاب األول            ألة أيضا   ملحوظ
وقد عملت بعد ذلـك مـساعدة   . وكانت ذه الصفة أول رئيسة بعثة ملنطقة أوقيانوسيا    . سدين

مبية الدوليـة أصـبحت     انضمام جزر كوك إىل اللجنة األولي     ومنذ  . مبيةيلألمني العام للجنة األول   
 .مبيةالوطنية لأللعاب الرياضية واألوليضاء يف اللجنة عدة نساء أع

ــل         ٢٩-١٠ ــة مــن ممث ــرأة يف األلعــاب الرياضــية وهــي مؤلف ــة امل ــة جلن ــة الوطني ــشأت اللجن وأن
لوسائط اإلعالم، ومدير إدارة املرأة والتنمية، ومدير شؤون الشباب، ورئـيس اللجنـة الوطنيـة،               

ا بـصورة   اوهلـ وهـذه رياضـة تز    (لـشبكة جلـزر كـوك       وممثل للجنة املعوقني، ورئيسة رابطة كـرة ا       
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ــساء  ــسية الن ــام ). رئي ــضافت جــزر كــوك أول دورة   ٢٠٠٥ويف ع ــة است ــات كــرة  عاملي  لالعب
 .الشبكة القدمية

وال تزال هناك حاجـة إىل التركيـز علـى زيـادة اشـتراك النـساء يف أدوار صـنع القـرار                       ٣٠-١٠
راسـخا  مبية ملتزمة التزامـا  ياب الرياضية واألولواللجنة الوطنية لأللع. داخل املنظمات الرياضية  

مبيــة الدوليــة بــشأن زيــادة مــشاركة النــساء وتطــورهن يف األلعــاب بتأييــد سياســة اللجنــة األولي
 .الرياضية، وتظهر هذا االلتزام بترويج األلعاب الرياضية يف مجيع املدارس ويف اجلزر اخلارجية

مبيـة وتنافـست يف األلعـاب امليدانيـة ويف          وليكت النساء يف آخر أربـع دورات أ       وشار ٣١-١٠
وللمرأة يف جزر كـوك نـسبة عاليـة مـن املـشاركة يف الفـرق الرياضـية                  . سباق األلواح الشراعية  
وكـرة الـسلة، والكـرة الطـائرة، والـركيب، وكـرة القـدم، وكـرة اليـد،                 مثل فرق كـرة الـشبكة،     

ساعدا يف نفقـات    ملـ  الرياضـية    وقد قدمت احلكومة يف املاضي منحـا للفـرق        . وسباق القوارب 
وباإلضافة إىل ذلك فـازت نـساء جـزر    . السفر إىل اخلارج للتنافس يف خمتلف األلعاب الرياضية     

 .٢٠٠٩كوك حبق استضافة أحداث دولية مثل دورة لعبة كرة الشبكة يف عام 
 

 التنفيذ يف املستقبل
 مـــن األولويـــة بالنـــسبة إىل ال يـــزال التعلـــيم للنـــساء والفتيـــات حيتـــل املركـــز العـــايل  ٣٢-١٠

وتواصل النساء والفتيات إحراز تقدم يف التحصيل العلمي بالرغم مـن أن مزيـدا مـن                . احلكومة
كـذلك يتطلـب األمـر    . العمل مطلوب لترمجة التحصيل العلمـي إىل إجنـازات يف احليـاة العمليـة           

 كافيـا، وجيـري حاليـا       مزيدا من العمل لكفالة أن يكون اإلطار التشريعي لتنمية سياسة التعلـيم           
 .النظر يف إصالح تشريعي لقانون التعليم

 
 العمالة: ١١املادة 

  
تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     ‐  ١ 

 :واملرأة، نفس احلقوق وال سيما ميدان العمل كي تكفل هلا، على أساس تساوي الرجل
 كل البشر؛ بوصفه حقا غري قابل للتصرف للعملاحلق يف ا  ) أ( 

احلق يف التمتع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلك تطبيـق نفـس معـايري االختيـار يف        ) ب (  
 شؤون التوظيف؛
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 واألمـن الـوظيفي، ويف مجيـع        ترفيهونوع العمل، واحلق يف ال    احلق يف حرية املهنة       ) ج ( 
إعادة التـدريب املهـين، مبـا يف ذلـك التلمـذة      واحلق يف تلقي التدريب و    مزايا وشروط اخلدمة،  

 والتدريب املتكرر؛ احلرفية والتدريب املهين املتقدم،
احلــق يف املــساواة يف األجــر، مبــا يف ذلــك االســتحقاقات، واحلــق يف املــساواة يف     ) د ( 

ــة      املعاملــة فيمــا يتعلــق بالعمــل املتعــادل القيمــة، وكــذلك املــساواة يف املعاملــة يف تقيــيم نوعي
 العمل؛

والبطالـة، واملـرض،    احلق يف الضمان االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعـد،           ) هـ  ( 
والعجز، والشيخوخة، وأي شكل مـن أشـكال عـدم القـدرة علـى العمـل، وكـذلك احلـق يف                

 إجازة مدفوعة األجر؛
ــة         ) و(  ــة وظيف ــا يف ذلــك محاي ــصحية وســالمة ظــروف العمــل، مب ــة ال احلــق يف الوقاي
 .اباإلجن

 ولـضمان حقهـا الفعلـي       ، املرأة بـصدد الـزواج أو األمومـة        توخيا ملنع التمييز ضد     ‐  ٢ 
 :يف العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

حيظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل أو إجازة األمومة والتمييـز يف الفـصل مـن       ) أ( 
  املخالفني؛العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على

إدخال نظام إجازة األمومـة املدفوعـة األجـر أو املـشفوعة مبزايـا اجتماعيـة مماثلـة                    ) ب (  
 دون فقدان املرأة للوظيفة اليت تشغلها أو ألقدميتها أو للعالوات االجتماعية؛

لتشجيع توفري ما يلزم مـن اخلـدمات االجتماعيـة املـساندة لـتمكني الوالـدين مـن                    ) ج ( 
 األسرية وبـني مـسؤوليات العمـل واملـشاركة يف احليـاة العامـة، وخباصـة                 االتزاماماجلمع بني   

 عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية لألطفال؛
 .لتوفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمل يف األعمال اليت يثبت أا مؤذية هلا  ) د ( 
املتــصلة باملــسائل املــشمولة ــذه املــادة يف  تــستعرض دوريــا التــشريعات الوقائيــة    ‐  ٣ 

 .ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية، ويتم تنقيحها أو إلغاؤها أو متديدها حسب االقتضاء
 

 إطار العمالة يف جزر كوك
  الـسكان  وتظهر بيانـات تعـداد    . قوة العمل يف جزر كوك صغرية ولكنها جيدة التعليم         ١-١١
زة يف خــــدمات اتمــــع احمللــــي واخلــــدمات االجتماعيــــة  أن العمالــــة متركــــ٢٠٠١ عــــام يف
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 والزراعة وصـيد    ،) يف املائة  ٢٨,١( والتجارة واملطاعم والفندقة     ،) يف املائة  ٣٥,٥(والشخصية  
 والتعـدين واحملـاجر والـصناعة       ،) يف املائة  ٩,٥( والنقل واالتصاالت    ،) يف املائة  ١٠,٦(األمساك  

 ،) يف املائــة٥,٢( املاليــة والعقاريــة واألعمــال احلــرة     واخلــدمات،) يف املائــة٥,٨(التحويليــة 
 ). يف املائة٢,٣( والكهرباء واملاء ،)يف املائة ٣(واإلنشاءات 

وقد تغريت أمناط العمالة خالل السنوات العشر املاضية، عاكسة تناقص جممـوع عـدد            ٢-١١
ملنطقـة هـو     كان توزيع السكان املستخدمني حـسب ا       ٢٠٠٢ويف عام   . السكان بسبب اهلجرة  

يف جمموعـة اجلـزر اجلنوبيـة       )  يف املائـة   ٢٤,١ (٢ ٣٨٣يف راروتونغا و    )  يف املائة  ٦٥ (٦ ٤٣١
تبلــغ نــسبة ومــن بــني املــستخدمني . يف جمموعــة اجلــزر الــشمالية)  يف املائــة١٠,٨ (١ ٠٦٨و 

وتبلــغ ( عــاطال عــن العمــل ٨٩٢ يف املائــة تقريبــا ومــن بــني ٤٣ يف املائــة والنــساء ٥٧الــذكور 
 يف ٧,٥ امـرأة أو    ٤٢ يف املائـة و      ١٧,٦ رجـال أو     ٤٥٠كـان هنـاك     )  يف املائـة   ١٥,٢نسبتهم  

 .املائة
وأثنـاء مجـع    .  امرأة إن يؤدين واجبات مرتلية     ١ ١٩٣ قالت   ٢٠٠١ويف إحصاء عام     ٣-١١

البيانات لإلحصاء، لوحظ أن الـذكور العـاطلني عـن العمـل يـذكرون يف اسـتمارات اإلحـصاء                   
واجبــات ”عــن العمــل أو مزارعــون، بينمــا مالــت النــساء إىل ذكــر أــن يــؤدين  إــم عــاطلون 

ويــرجح أن يكــون الــسبب يف ذلــك أن النــساء يعتــربن الواجبــات املرتليــة عمــال غــري  . “مرتليــة
 نطـاق الـدخل حـسب       ١٣ويـرد يف اجلـدول      . مدفوع األجر أو ال يعتربنه عمال على اإلطـالق        

 .٢٠٠١اجلنس مأخوذا من بيانات تعداد عام 
  فما فوق، حسب اجلزيرة واجلنس ونطاق الدخل١٥كان جزر كوك من سن س: ١٣اجلدول       

 
 ال شيء اموع اجلزيرة واملنطقة

ــن   ــل مـ أقـ
٥ ٠٠٠ 

 إىل  ٥ ٠٠٠
٩ ٩٩٩ 

١٠ ٠٠٠
١٤ ٩٩٩ 

١٥ ٠٠٠
١٩ ٩٩٩ 

٢٠ ٠٠٠
٢٩ ٩٩٩ 

٣٠ ٠٠٠
٣٩ ٩٩٩ 

٤٠ ٠٠٠
٤٩ ٩٩٩ 

٥٠ ٠٠٠
٥٩ ٩٩٩ 

أكثـــر مـــن 
٥٩ ٩٩٩ 

غـــــــــــــري 
 مذكور

 اجلنسان معا 
٣٧٠٩٣٤٧٧٨٢٦٧١٢٢٧٤١٢٠٥٧ ٨٩٧١ ٦٦٧١ ٥٩٦٢ ٨٨٢١ ٩ جزر كوك
٠٦٧٧٧٦٦٧٦٢٣٧١١٢٦٧١٠٨٤٥ ٢٩٥١ ٣٧١١ ٤٣١٦٧٧١ ٦ راروتونغا

٣٨٣٦٢٣٨٩٤٤٣٢٢١٩١٢٠٦٠١٩٧٣٣٣ ٢اموعة اجلنوبية
٠٦٨٢٩٦٤٠٢١٧٠٨٤٣٨٤٢١١٣٤٩٩ ١اموعة الشمالية

 الذكور 
٠٥٢٧٧٢٤٩٠٤٤٩١٦٧٨١٦٠٩٣٢٣ ٠١٤١ ٠٢٢٨٢١١ ٥ جزر كوك
٢٦٠٣٠٠٥٤٢٦٧٣٥٨٩٤٠٢٣٨٠١٤٥٧٤٥٥٨٤١٦ ٣ راروتونغا

١٨٤٣٢٤٣٣٨٢٦٢١٣٠٦٨٣٩١٢٥١٣٢ ١اموعة اجلنوبية
٥٧٨١٩٧١٣٤١١٧٥٣٢٠٣٠١٠٢٤٦٥اموعة الشمالية
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 ال شيء اموع اجلزيرة واملنطقة
ــن   ــل مـ أقـ

٥ ٠٠٠ 
 إىل  ٥ ٠٠٠
٩ ٩٩٩ 

١٠ ٠٠٠
١٤ ٩٩٩ 

١٥ ٠٠٠
١٩ ٩٩٩ 

٢٠ ٠٠٠
٢٩ ٩٩٩ 

٣٠ ٠٠٠
٣٩ ٩٩٩ 

٤٠ ٠٠٠
٤٩ ٩٩٩ 

٥٠ ٠٠٠
٥٩ ٩٩٩ 

أكثـــر مـــن 
٥٩ ٩٩٩ 

غـــــــــــــري 
 مذكور

 اإلناث 
٦٥٣٨٤٥٥٩٨٤٤٤٣٢٩١٠٠٤١١٤٢٧٣٤ ٨٦٠٧٧٥١ ٤ جزر كوك
١٧١٣٧٧٨٢٩٦٢٢٤٧٨٣٧٤٢٩٦٩٢٣٨١٢٢٤٢٩ ٣ راروتونغا

١٩٩٢٩٩٥٥٦١٧٠٨٩٥٢٢١٧٢٢١ ١اموعة اجلنوبية
٤٩٠٩٩٢٦٨٥٣٣١١٨١٢١١٣٤اموعة الشمالية

  
طاقات الدخل فيما عـدا مـن حيـصلون علـى أقـل             نرجال يف كل    وتتخلف النساء عن ال    ٤-١١

ــام .  دوالر٥ ٠٠٠مـــن  ــا بـــني   ٣٣ كانـــت ٢٠٠٢ويف عـ ــرأة فقـــط حتـــصل مـ  ٢٠ ٠٠٠ امـ
 ٣٠ ٠٠٠ نـساء فقـط حتـصل يف نطـاق           ٨ وكانـت    ، رجال ٦٩ دوالر باملقارنة بـ     ٢٩ ٠٠٠ و

عــن الفجــوة يف وليــست هنــاك أيــة بيانــات رمسيــة .  رجــال٢٢ دوالر مقارنــة بـــ ٣٩ ٠٠٠إىل 
 .األجور بني اجلنسني عرب القطاعني العام واخلاص

 
 اإلطار التشريعي وإطار السياسة

 عالقـات العمالـة يف      ١٩٦٤عـام   ليشمل قانون الصناعة والعمل احمللـي يف جـزر كـوك             ٥-١١
وقـد  . ، العمالة يف القطـاع العـام   ١٩٩٦-١٩٩٥القطاع اخلاص، ويتناول قانون اخلدمة العامة       

 الـيت مت األخـذ ـا يف         ١٩٤٧ الـصناعة لعـام      نقابـة   حمـل أنظمـة    ١٩٦٤نون احمللي لعـام     حل القا 
يف منطقـة   ذلك احلـني ردا علـى تـشكيل نقابـات عماليـة متنافـسة وعلـى اإلضـرابات الـصناعية                     

بأنه أي شخص مـن أي      “ العامل”ويعرف القانون احمللي    . ١٩٤٥ميناء جزيرة راروتونغا عام     
 ٣٠وتـنص املـادة     .  املستخدم للقيام بأي عمل مقابل أجر أو مكافأة        سن ومن أي من اجلنسني    

 علـى أن تكـون   ٤٢وتـنص املـادة    .  سـاعة  ٤٠من ذلك القانون على أن يكـون أسـبوع العمـل            
 .كفالة اخلصوصيةكل من اجلنسني لق العامة للنظافة الصحية منفصلة لاملراف
وهـو يـضمن فتـرة     . واألطفـال ويتضمن القانون احمللـي حكمـا خاصـا بتوظيـف النـساء              ٦-١١

وعلـى أربـاب العمـل الـذين        .  متواصـال  عملهن فيه وقوفا  راحة للعامالت يف أي مصنع يتطلب       
تـشغيل آالت يف مـصنع أن يكفلـوا أن تتلقـى النـساء تـدريبا كافيـا علـى العمـل          ليوظفون نساء  

وجـد  وت. تـشغيل تلـك اآللـة     ببتشغيل آلة أو أن يوضعن حتت إشراف شخص له معرفة وخـربة             
 يف حرف يعتربها املسؤول عن العالقـات الـصناعية   ١٨ أشخاص دون سن استخدامقيود على  

وجيب احلصول على إذن من مدير شعبة شؤون العامل واملستهلك يف وزارة الداخليـة              . خطرية
 .١٦من أجل توظيف أشخاص دون سن 
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ــام      ٧-١١ ــي جلــزر كــوك لع ــانون تعــويض العمــال احملل ــصيغته ا (١٩٦٤ويقــنن ق ــة يف ب ملعدل
 .الوفاة أثناء العمل/أحكاما للتعويض عن اإلصابة) ١٩٧٤-١٩٧٣

 يف ١٩٧٥ قـانون اخلدمـة العامـة لعـام     ١٩٩٦-١٩٩٥وقد ألغى قانون اخلدمة العامـة    ٨-١١
ــصادي قاســي يف عــام     ــامج إصــالح اقت ــانون جيــب أن   . ١٩٩٥أعقــاب برن ومبوجــب هــذا الق

وهذا يعـين أن أربـاب      . “كرب عمل جيد  ”نفيذيني  تتصرف اإلدارة العليا أو كبري املوظفني الت      
 بأــا الزمــة ملعاملــة  االعمــل جيــب أن ينفــذوا سياســة إلدارة املــوظفني تتــضمن أحكامــا معترفــ   

ة وصـحيحة يف كـل جوانـب عملـهم، مبـا يف ذلـك تـوفري ظـروف عمـل                   فاملوظفني معاملة منص  
للعمل؛ وفرص لزيـادة قـدرات       لألشخاص املؤهلني تأهيال مالئما      نزيهجيدة ومأمونة؛ واختيار    

 .فرادى املوظفني
ومتـت صـياغة مـشروع عمـايل جديــد     . وقـد بـذلت حمـاوالت إلصـالح قـانون العمالـة       ٩-١١

حـل حمـل القـانون احمللـي القـدمي وليكفـل االمتثـال ملختلـف االتفاقـات                  لي) عالقات االسـتخدام  (
. يت وضعتها منظمة العمل الدوليـة     وتتضمن هذه االتفاقات املعايري العمالية األساسية ال      . الدولية

مثل املساومة اجلماعية، وحرية تـشكيل اجلمعيـات،        (وتشمل املبادئ األساسية للحق يف العمل       
 املتــصلة حبمايــة األمومــة ورقــم ١٨٣واتفــاقييت منظمــة العمــل الدوليــة رقــم  ) واألجــر املتكــافئ

ى مجيع أشكال التمييـز ضـد    اليت تتصدى ملسائل مثل عمالة األطفال؛ واتفاقية القضاء عل  ١٨٢
ــة البحــر         ــدان منطق ــا وبل ــدان أفريقي ــني االحتــاد األورويب وبل ــع ب ــو املوقّ ــاق كوتوم ــرأة؛ واتف امل

 .الكارييب ومنطقة احمليط اهلادئ
وهدف القانون اجلديد هو إصالح القوانني املتصلة بعالقات االسـتخدام والتفـاوض             ١٠ -١١

شـكال العمالـة بغيـة زيـادة اإلنتاجيـة ورفـع الـروح              على عقود عمـل فرديـة ومجاعيـة يف مجيـع أ           
وحيـد القـانون بـصورة خاصـة مـن اشـتراك احلكومـة يف               . املعنوية وزيادة رفاه كل املـستخدمني     

شؤون سوق األيدي العاملة؛ وينص على أن حتكم العالقات بـني أربـاب العمـل واملـستخدمني       
مـل مجاعيـة جيـري التفـاوض بـشأا؛          ية يتم التفاوض بشأا أو عقـود ع       دإما عقود استخدام فر   

 .وينص أيضا على قضية تكوين اجلمعيات
وقــد جــرت عــدة . علــى أن مــشروع القــانون مــا زال معلّقــا، موعــة مــن األســباب ١١-١١

تغيريات حديثة يف احلكومة، كما أن لدى غرفة التجارة شـواغل بـشأن أحكـام محايـة األمومـة              
 أسابيع مـن    ٦( أسبوعا   ١٢ح هلا املشروع إجازة مدا      الذي يقتر  املقترحة يف مشروع القانون   
ولكـن غرفـة التجـارة ذكـرت     ).  أسابيع من اإلجازة غـري املدفوعـة       ٦اإلجازة مدفوعة األجر و     

ومـن شـأن مـشروع القـانون        .  أسابيع من التغطية املاليـة إلجـازة األمومـة         ٦صعوبات يف تقدمي    
 .أيضا أن حيظر التحرش اجلنسي
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 ل واملستهلكشعبة شؤون العام
شــــعبة شــــؤون العامــــل واملــــستهلك يف وزارة الداخليــــة مــــسؤولة عــــن عالقــــات    ١٢-١١

وتعاين الشعبة حاليا من قلة عدد املوظفني إذ أا تضم شخصني فقط تقـع عليهمـا     . االستخدام
 .  مستهلك١٨ ٠٠٠ عامل و ٦ ٠٠٠مسؤولية 

 األخـرية بـسبب اهلجـرة مـن          عدد الـسكان يف الـسنوات       اهلام يف  خنفاضونظرا إىل اال   ١٣-١١
 بعـض أربـاب      اضـطر   نقـص األيـدي العاملـة      وما أحدثه ذلك مـن    البلد إىل أستراليا ونيوزيلندا،     

والعمـال األجانـب يـأتون مـن فيجـي وتونغـا والفلـبني              . العمل إىل استرياد أيـدي عاملـة أجنبيـة        
ات هلــؤالء العمــال ا متزايــدا إزاء االفتقــار إىل ضــمانقلقــوالحظــت الــشعبة أن هنــاك . وماليزيــا
 .املهاجرين

وألنـه مطلـوب   . وجيري بصورة خاصة استخدام بعض العمال األجانـب بـدون عقـد       ١٤-١١
من أرباب العمل احملليني شراء تذكرة عودة للموظف األجنيب كـشرط للحـصول علـى موافقـة                 
 علــى تــشغيل عامــل أجــنيب، قــام عــدد مــن أربــاب العمــل احمللــيني بــشراء تــذاكر عــودة لعمــاهلم

 يومــا فقــط بعــد وصــوهلم إىل البلــد، وبالتــايل يكــون علــى العامــل    ٢٨األجانــب صــاحلة ملــدة  
وقد الحظت الـشعبة بقلـق أن منازعـات نـشأت        . األجنيب أن يدفع مثن تذكرة عودته إىل وطنه       

 ١٠، نظـرت الـشعبة يف   ٢٠٠٣ وعـام  ٢٠٠١كان عمال أجانب أطرافا فيها، وأنه بـني عـام      و
 .فا يف مخس منهاالنساء أطرمن هذه احلاالت كانت ا

وقــد أعربــت الــشعبة عــن قلقهــا إىل مكتــب اهلجــرة وطلبــت منــه أن يكفــل، قبــل أن  ١٥-١١
ومــن دواعــي األســف أن وكالــة حكوميــة . يوافـق علــى إصــدار إذن عمــل، وجــود عقــد عمـل  

لشركات األجنبيـة بـأن تقـيم وجـودا     مسؤول عن السماح لأخرى، جملس تنمية االستثمارات،  
وجيــري حاليــا اســتعراض سياســات وإجــراءات اهلجــرة بغيــة معاجلــة بعــض هــذه   . البلــدهلــا يف 
 .الشواغل

 
 األجور واستحقاقات العمل املتصلة ا  

ــو      ١٦-١١ ــنس، هـ ــن اجلـ ــر عـ ــستخدمني، بغـــض النظـ ــع املـ ــر األدىن جلميـ  دوالرات ٤األجـ
ى مـن ذلـك، حيـث       أما يف القطاع اخلاص فإن متوسط األجر األدىن أعل        . نيوزيلندية يف الساعة  

وأول .  دوالرا للوظــائف اإلداريــة ٢١ دوالرات كحــد أدىن، وإىل مــا يبلــغ   ٧يقــدم الــبعض  
ــضرائب   ١٠ ٠٠٠ ــاة مــن ال ــدخل معف ــدم اســتحقاقات   .  دوالر مــن ال ــة ال تق غــري أن احلكوم

بطالة، لذا يعمد أهايل جزر كوك العاطلني عن العمـل إىل اهلجـرة إىل نيوزيلنـدا حيـث ميكنـهم            
 .رية على عمل وعلى دعم لدخوهلم ممول من احلكومةاحلصول حب
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وحيق جلميع موظفي اخلدمة العامة، مبوجب سياسة اإلجازة ملـوظفي اخلدمـة العامـة،                ١٧-١١
 أيام إجـازة ألول مخـس    ١٠، احلصول على إجازة سنوية تبلغ       ٢٠٠٢يوليه  / متوز ١اعتبارا من   

 يـوم   ٢٠نوات مـن اخلدمـة، و        سـ  ١٠ يـوم إجـازة بعـد ذلـك حـىت            ١٥سنوات من اخلدمـة، و      
وليس هناك أي تفريق يف اسـتحقاقات اإلجـازة بـني        .  سنوات من اخلدمة   ١٠إجازة ألكثر من    

 ١٠واإلجازة املرضية جلميع هؤالء املـوظفني هـي         . الذكور واإلناث من موظفي اخلدمة العامة     
 الوفيـات، أو  وتمنح إجازات مواساة وإجـازات خاصـة يف حـاالت   . أيام غري تراكمية يف السنة 

السفر فيما بني اجلزر، أو التمثيل الـوطين، وللدراسـة وتقـدمي االمتحانـات وذلـك وفقـا لتقـدير                    
 .رئيس العمل

 
 محاية األمومة

املرأة يف العمل أثناء فترة احلمل والوضع ولـيس مثـة           ال تتطلب القوانني أن حيفظ حق        ١٨-١١
ح إجــازة أمومــة أو أبــوة مدفوعــة  العمــل يف القطــاع اخلــاص أن ميــنمــن رب  يطلــبأي حكــم

 .األجر
 علـى املـرأة العمـل يف أي مـصنع           ١٩٦٤عـام   لوحيظر قـانون العمـل والـصناعة احملليـة           ١٩-١١

 .يف أعقاب الوالدة، اعتبارا من لزومها الفراش للوضعملدة ستة أسابيع 
وعـة  ومن حق املوظفات يف اخلدمة العامة أخذ إجـازة أمومـة مـدا سـتة أسـابيع مدف                  ٢٠-١١

وإذا تطلب األمر إجازة إضـافية حيـق أن ختـصم مـن اإلجـازة الـسنوية للموظفـة                 . األجر الكامل 
وجيوز لرئيس العمل أن مينح إجازة مدا ثالثـة أيـام   . أو جيوز أن متنح إجازة خاصة بدون أجر     

مدفوعــة األجــر ألي موظــف مــن الــذكور يف القطــاع العــام يلــزم أن يبقــى يف املــرتل لالعتنــاء    
وإذا تطلــب األمــر . الــه دون ســن املدرســة، بــسبب وجــود زوجتــه يف املستــشفى للوضــع  بأطف

مزيدا من اإلجازة، جيوز لرئيس العمل أن ينظر يف منحه إجازة تعـاطف أو إجـازة خاصـة غـري                    
 .مدفوعة األجر

واملمارســات يف . وال تتمتـع املوظفــات يف القطـاع اخلــاص حبمايـة مــضمونة لألمومـة     ٢١-١١
ات دمون خططـا جيـدة حلمايـة األمومـة ذ         تراوح بني بعض أرباب العمـل الـذين يقـ         هذا اال ت  

ــة األجــر           ــري مدفوع ــة األجــر أو غ ــة مدفوع ــدمون إجــازة أموم ــن يق ــبعض مم ــة، وال ــدد خمتلف م
 .واآلخرين ممن مينحون إجازة مرضية مطولة أو إجازة سنوية أو إجازة غري مدفوعة األجر

ا مسألة خالفيـة يف مقترحـات إصـالح القـوانني، وذلـك             محاية األمومة أ   قد أثبتت و ٢٢-١١
 مـنح إجـازة مدفوعـة األجـر     بأن تطلّببعد أن احتج عدد من أرباب العمل يف القطاع اخلاص   

كـوك  رابطـة عمـال جـزر    وقـد دعـت   . م صعوبات ماليةهل سيسبب   ،لألمومة، مبوجب القانون  
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 حبيث تعاجل مـسألة محايـة األمومـة         وبعض املنظمات النسائية غري احلكومية إىل إصالح القوانني       
وتذكر املنظمات غري احلكومية أنه نظرا إىل أن أكثـر          . بصورة حمددة، مبا يف ذلك إجازة األبوة      
 ضـرائب، وبـذلك     قطـاع اخلـاص، فـإم بالتـايل دافعـو         من ثلثي أفـراد قـوة العمـل موجـود يف ال           

 .حقاقات إجازة والديةجيب أن تكون املساعدة االجتماعية متاحة هلم أيضا يف شكل است
 

 فترات استراحة لإلرضاع  
 عادة بفترات استراحة لإلرضاع لألمهـات       خمتلف الوزارات احلكومية  يسمح رؤساء    ٢٣-١١

ولدى وزارة الصحة سياسة إرضاع طبيعـي خاصـة لألمهـات اجلـدد             . املرضعات من املوظفات  
 .يف جناح التوليد

 
 سن التقاعد واالستحقاقات التقاعدية

.  خطـة التقاعـد النيوزيلنديـة      أعـضاء يف  ، كان كل موظفي احلكومـة       ٢٠٠٠قبل عام    ٢٤-١١
 أوجــد خطــة معاشــات ٢٠٠٠غــري أن قــانون نظــام التقاعــد الــوطين جلــزر كــوك الــصادر عــام 

وسوف تغطي هذه اخلطة يف اية املطاف املوظفني يف القطـاع           . تقاعدية ملوظفي اخلدمة العامة   
وال توجـد   .  املعنيـة  للـوزير الـذي يـرأس الـوزارة       طاع العام متـروك     وسن التقاعد يف الق   . اخلاص

 .أي سن حمددة للتقاعد يف القطاع اخلاص
 

 رعاية األطفال
وقـد أنـشات وزارة الـصحة       . ال توجد مراكز رعاية اريـة لألطفـال متوهلـا احلكومـة            ٢٥-١١

وتـشجيعا   تغيـب املـوظفني      خفـض حـاالت    مركز رعاية اريـة ألطفـال موظفيهـا حرصـا علـى           
ــة  ــة املطول ــة    . للرضــاعة الثديي ــادق، خــدمات الرعاي ــة، مثــل الفن ــوفر بعــض األعمــال التجاري وت

 حمـدودا مـن مرافـق رعايـة األطفـال إال أن هـذه مركـزة                 أن هناك عـددا    ومع. ملوظفيها وللزوار 
 .بصورة رئيسية على العناية باألطفال وال تقدم خدمات تعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة

ــة      ٢٦-١١ ــسان العناي ــذين يلتم ــدين الل ــى الوال ــم يف ســن االلتحــاق     ألوعل ــذين ه ــا ال طفاهلم
.  اخلاصة، إما عن طريق مرفق لرعاية األطفال أو قريـب أو صـديق             ترتيباماباملدرسة أن يضعا    

رعاية األطفال متـاح لألمهـات العـامالت يف جزيـرة           عدد قليل جدا من املرافق اخلاصة ل      وهناك  
 اجلزر اخلارجية، فإن األمهات العامالت يعتمدن على شبكة األسرة املوسـعة            أما يف . راروتونغا

ونظرا إىل أن مرافق رعاية األطفال غـري مرخـصة، فـإن مـن الـصعب تقـدمي                 . يف طلب املساعدة  
يف علــى هــذا النحــو  وقــد عــرف ،جمــال يــدعو إىل القلــقوهــذا . رقــم دقيــق للعــدد املتــاح منــها
 .٥+  جزر كوك إىل اجتماع بيجني التقرير املرحلي الذي قدمته
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 التحرش اجلنسي
وهـذا  .  العمـل  مكـان ال توجد تشريعات أو قوانني حتظر حتديدا التحرش اجلنـسي يف             ٢٧-١١

وقد أدارت رابطـة عمـال جـزر كـوك حلقـات            . جمال حددته احلكومة إلصالح القوانني بشأنه     
 .عمل عن التحرش اجلنسي

 
 السالمة والصحة يف العمل  

ــسالمة     ٢٨-١١ ــايري ال ــاب العمــل ملع ــال أرب ــنظم امتث ــانون ي ــصحة  . ال يوجــد أي ق ــة ال ومحاي
وقـانون العمـل   . والسالمة يف العمل هي يف املقام األول مسؤولية شـعبة العمـل ووزارة الـصحة           

 كوك، منـذ إنـشائها، حلقـات عمـل          عمال جزر  وقد أدارت رابطة  . احمللي قدمي ويلزم إصالحه   
المة والــصحة يف العمــل، ونفــذت يف اآلونــة األخــرية دورات     واجتماعــات خمتلفــة عــن الــس   

تدريبية باالشتراك مع شعبة العامل واملستهلك، يف مركـز التـدريب علـى صـناعة الـضيافة، ويف            
وتقدم مجعيـة الـصليب األمحـر جلـزر         . املدارس، ومع الشرطة، ومع املمرضات يف أماكن العمل       

 .كوك دورات تدريب يف اإلسعاف األويل
 
 ابات العماليةالنق
وأُنـشئت  . أُدخل قانون العمل املنظم يف جزر كوك يف األربعينات من القـرن املاضـي        ٢٩-١١

وكـان هلـذه الرابطـة عـدد     .  ملوظفي اخلدمـة املدنيـة  ١٩٥٧رابطة اخلدمة العامة جلزر كوك عام       
 ١٩٩٧-١٩٩٥وأثنـاء اإلصـالحات االقتـصادية يف الفتـرة          . من الزعيمات النسائيات القويات   

كان للنساء األعضاء يف اللجنة التنفيذيـة هلـذه الرابطـة دور رئيـسي يف كفالـة أن تـتم استـشارة               
 .الرابطة طيلة العملية اإلصالحية بكاملها

 وحلّـت حمـل رابطـة       ١٩٩٧يونيـه   / حزيران ٢٥وأُنشئت رابطة عمال جزر كوك يف        ٣٠-١١
ولرابطـة  . عـاملني يف جـزر كـوك      اخلدمة العامة بوصفها املنظمة اليت ينضوي حتت لوائها كـل ال          

 وللرابطــة مخــسة فــروع تــشمل الــشرطة، وعمــال      . امــرأة٤٠٠ عــضو بينــهم  ٧٠٠العمــال 
وهـذا يـشمل املـوظفني مـن        (الصحة، ورابطة اخلدمة املدنية، ومعهد املعلمني، والعمال العامني         

ــضيافة    ن وللرابطــة صــالت بعــدد مــ  ). القطــاع اخلــاص، وال ســيما يف صــناعيت اإلنــشاءات وال
واالحتـاد الـدويل    )  مليون عـضو   ٢٤وهلا  (الوكاالت الدولية مثل اهليئة الدولية للخدمات العامة        

ومعظـم أنـشطة الرابطـة      .  التجارة آلسيا ومنطقـة احملـيط اهلـادئ        ةلنقابات العمال احلرة، ومنظم   
ر متول مـن ارتباطاـا الدوليـة وتـشمل مـساعدة مـن رابطـة اخلدمـة العامـة يف نيوزيلنـدا يف إطـا                        

 .حلُسن اإلدارةصندوق حكومة نيوزيلندا 
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 أنشأت الرابطة جلنة للمرأة تلبية لطلب سياسـة جـزر كـوك الوطنيـة       ١٩٩٨ويف عام    ٣١-١١
   نفـذت الرابطـة محلـة       ٢٠٠٢ويف عـام    . الرابطـة منح املرأة تقديرا خاصا يف      اخلاصة باملرأة بأن ت 

ــة األمومــة  ــة ملــسألة محاي ــة األمومــة وعقــدت مخــس حلقــات عمــل عــن م  . توعي . وضــوع محاي
وطلبت الرابطة من احلكومة أن تدرج مسألة محاية األمومة يف قوانني العمل والعمالـة اجلديـدة                

 .املقترحة
 

 توظيف املرأة يف قوات إنفاذ القوانني  
ــرة      ل ٣٢-١١ ــسبة إىل الفق ــا بالن ــد أدرجــت جــزر كــوك حتفظ ــادة  ) ب (٢ق ــن امل ــن ١١م  م

يف ”و خدمتها يف القوات املسلحة ووكـاالت إنفـاذ القـوانني           االتفاقية خبصوص توظيف املرأة أ    
ورغم هذا التحفظ، مت توظيـف النـساء يف    . “احلاالت اليت تنطوي على عنف أو ديد بالعنف       

ويوجــد يف وزارة العــدل اآلن . الـشرطة كــأفراد يف القـوة يف الــسنوات األخـرية يف جــزر كـوك    
 . ثالث نساء وثالثة رجال يعملون كضباط مراقبة

وكـان فريـق    . ٢٠٠١وبدأ اشتراك جزر كوك يف أنشطة حفظ السالم اإلقليمية عام            ٣٣-١١
 ٢٠٠٣ويف عـام    .  أفراد شرطة بينهم امرأة واحدة     ٧رصد السالم الدويل من جزر كوك يضم        

 مـن أفـراد الـشرطة هـم         ٩وقـد خـدم فيهـا       . أُنشئت بعثة املـساعدة اإلقليميـة إىل جـزر سـليمان          
 . أشهر لكل مهمة٩ة رجال كل لفترة امرأة واحدة ومثاني

لقيام مبزيد مـن    ويلزم ا . لذلك فقد مت إحراز بعض التقدم حنو زيادة االمتثال لالتفاقية          ٣٤-١١
 . ما إذا كان ميكن سحب هذا اجلانب من التحفظالعمل لتقييم

 
 التنفيذ يف املستقبل

عــن اتــساق  ٢٠٠٥وبــين تقريــر صــدر عــام  . إصــالح قــانون العمــل قــضية رئيــسية   ٣٥-١١
 االفتقــار إىل نجــزر كــوك مــع اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة أ قــوانني 

والحـظ  .  ميثـل مـشكلة يف إحـراز تقـدم حنـو إصـالح القـانون               ظـل اخلربة يف قـانون االسـتخدام       
  علـى املعرفـة الالزمـة للمـساعدة يف    حـائز التقرير أن عددا قلـيال جـدا مـن احملـامني يف احلكومـة       

ع اخلــاليف لإلصــالح عامــل ابكمــا أن الطــ. صــياغة القــوانني يف هــذا اــال الــشديد التخــصص 
وقد مت التعاقد مع خرباء من اخلارج للمساعدة يف هـذه املهمـة مث إعـداد مـشاريع قـوانني         . آخر

 .وسوف تواصل احلكومة رصد احلالة عن كثب والعمل على إصالح القوانني. عمل خمتلفة
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 ملساواة يف احلصول على العناية الصحيةا: ١٢املادة 
 
 توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بصدد الزواج أو األمومة - ٢
 

تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     ‐  ١ 
ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن هلا، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة، احلـصول            

 . خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرةعلى
 مــن هــذه املــادة، تكفــل الــدول األطــراف للمــرأة   ١بــالرغم مــن أحكــام الفقــرة    ‐  ٢ 

اخلدمات املناسـبة فيمـا يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، وتـوفر هلـا اخلـدمات                         
 .ذية الكافية أثناء احلمل واإلرضاعاانية عند االقتضاء، وكذلك التغ

  
 سياق جزر كوك

وتبلـغ نـسبة    . إن مستويات خدمات التصحاح والصحة العامة يف جـزر كـوك مرتفعـة             ١-١٢
وقـد سـامهت هـذه العوامـل يف الـسيطرة      .  يف املائـة ١٠٠احلصول علـى املـاء والتـصحاح قرابـة         

وقـد ارتفـع العمـر    . ض املعديـة متدنيـة  على األمراض املعدية ويف كفالة إبقاء اإلصـابات بـاألمرا     
 ســنة للنــساء يف عــام ٧٠ إىل أكثــر مــن ١٩٤٥ ســنة يف عــام ٤٠املتوقــع للنــساء والرجــال مــن 

٢٠٠٠. 
 

 الصحة العامة وخدمات العناية الصحية األساسية
ينظم قانون الصحة العامة توفري خـدمات الـصحة العامـة وينـشئ وزارة للـصحة تـضم                   ٢-١٢

ارة، والــصحة العامــة، والتمــريض، وطــب األســنان، والطــب الــسريري،   اإلد:  شــعب٦حاليــا 
وتشمل خدمات الوقاية الصحية، مكافحـة وسـائل نقـل األمـراض، وسـالمة             . واجلزر اخلارجية 

لية ســالطعــام، والتــصحاح والــصحة العامــة، ومنــاء الطفــل وتطــوره، والتحــصني، والــصحة التنا  
خدمات األمـراض النـسائية، واخلـدمات املتعلقـة         وصحة املراهقني، وتعزيز الصحة، والتغذية، و     

ويقـوم مفتـشو الـصحة، واملمرضـات        . بالبصر والـسمع، واخلـدمات الـصحية اخلارجيـة املتنقلـة          
ذه األعمـال يف    ـ العامالت يف جمـال الـصحة العامـة، وكـذلك األطبـاء واملمرضـات املتـدربات                 

 .اجلزر اخلارجية
ويـنص قـانون وزارة الـصحة       . صحيةالـ  العنايـة وليس هناك أي متييز يف احلـصول علـى           ٣-١٢

كفالة أن حيـصل كـل فـرد علـى          ”لوزارة هي    على أن إحدى املهام الرئيسية ل      ١٩٩٦-١٩٩٥
وتعمـل ممرضـات الـصحة العامـة مـع          . “اخلدمات والعناية الوقائية والعالجية والتأهيلية املناسـبة      
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ومـع أن طائفـة     . صـحة األطفـال   املنظمات غري احلكومية، مثل رابطة رعاية الطفل، يف مـسائل           
 جمــاال، إال أن خــدمات الرعايــة الــصحية  أضــيق جلــزر اخلارجيــةاملتاحــة يف ااخلــدمات الــصحية 

ــاء احلمــل وبعــد الوضــع، متاحــة        ــة باحلوامــل أثن ــة مــن احلكومــة، مبــا فيهــا العناي ــة املمول األولي
 .للجميع

وعيـة الدمويـة، وضـغط       أمـراض القلـب واأل     باحلـصانة مـن   يتمتع أهايل جزر كوك     ال  و ٤-١٢
الــدم، ومــرض الــسكر، والــسمنة املفرطــة، والــسرطان، الــيت أصــبحت اآلن األســباب الرئيــسية  

 إىل أن الفــوارق يف ٢٠٠٠وقــد أشــار اســتعراض قطــاع الــصحة جلــزر كــوك يف عــام   . للوفــاة
. كل من اجلنسني ليست حادة وأا تعكـس الـصورة العامـة لبلـد متقـدم النمـو                 لاحلالة الصحية   

صورة عامـة، يقـع بـني الرجـال عـدد مـن اإلصـابات الـيت تـستلزم اإلدخـال إىل املستـشفيات                        وب
أكثر مما يقع بني النـساء، بينمـا تـسجل النـساء عـددا إمجاليـا أكـرب مـن اإلدخـال للمستـشفيات                

 .بسبب الوالدة والصحة اإلجنابية
ملــرأة يف اجلــزر وهنــاك بعــض التــراوح يف معــدالت اإلصــابة غــري املعديــة بــني الرجــل وا ٥-١٢

وكان مـرض   . اخلارجية، غري أنه ال يوجد أي منط ملموس بسبب العدد الضئيل من اإلصابات            
ويبلـغ العمـر املتوقـع للمـرأة بـني          . والنـساء بنـسب متماثلـة      السكر منتشرا بني كل مـن الرجـال       

ويـصري العمـر املتوقـع األطـول عـن وجـود عـدد مـن النـساء                  .  سـنة للرجـل    ٦٨ سنة مقابل    ٧١
 .صابات مبرض السكر أكرب من عدد الرجال وخاصة يف الفئة العمرية األكرب سناامل
 

 ويةنثاخدمات العناية الصحية ال
 ولكنــه ا صــغريانويــة قليلــة بــالرغم مــن أن هنــاك عــدد إن خــدمات العنايــة الــصحية الثا ٦-١٢

 كمـا   .متزايد من اخلدمات الصحية يف القطاع اخلاص، وبـصورة رئيـسية يف جزيـرة راروتونغـا               
 .أن عددا من املنظمات غري احلكومية يوفر خدمات الرعاية الصحية

وقد حيال املرضى من اجلزر اخلارجية إىل راروتونغا لتلقـي املزيـد مـن اخلـدمات الطبيـة        ٧-١٢
ــدة  ــاالت املعقـ ــدا يف احلـ ــشفيات يف    . أو إىل نيوزيلنـ ــل واملستـ ــاليف النقـ ــة تكـ ــدفع احلكومـ وتـ

كمـا أن صـيدلية املستـشفى    . يف راروتونغـا رسـم إدخـال إمسيـا    ويتقاضـى املستـشفى    . نيوزيلندا
 .فيها بعض األدوية اليت تتاح للمرضى مقابل رسم إمسي

 
 معدالت اخلصوبة

أي متوسط عدد األطفال الـذين يولـدون      ( كان إمجايل معدل اخلصوبة      ٢٠٠٤يف عام    ٨-١٢
 اللـوايت وضـعن يف عـام        وتراوحـت أعمـار معظـم األمهـات       . ٣يبلـغ   ) أحياء المرأة أثناء حياـا    
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 إمجـايل   ١٤ اجلـدول    ويظهـر ).  يف املائـة مـن مجيـع األمهـات         ٢٣( سـنة    ٢٤ و   ٢٠ بني   ٢٠٠٤
 .٢٠٠٤ إىل ١٩٩١عدد الوالدات يف الفترة 

 

 
 

 أدىن  ٢٠٠٢ وشهد عـام     ١٩٩٤لقد حدث هبوط مستمر يف عدد الوالدات منذ عام           ٩-١٢
ومنذ ذلك احلـني حـدثت زيـادات يف         . بلّغ عنه يف جزر كوك يف أي وقت       عدد من الوالدات ي   
 يف املائة من الـوالدات يف اجلزيـرة الرئيـسية           ٨٤، حدث   ٢٠٠٤ويف عام   . عدد املواليد األحياء  

ــع      ــا للوضـ ــشفى راروتونغـ ــولن إىل مستـ ــن حيـ ــات كـ ــم األمهـ ــا، ألن معظـ ــر . راروتونغـ ويظهـ
 .٢٠٠٤ إىل ١٩٩١رة من  إمجايل معدالت اخلصوبة يف الفت١٥ اجلدول
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 معدالت وفيات املواليد ووفيات النفاس
 وفيـات   ٧ معـدل    من ١٩٩٧-١٩٩٦ازداد عدد وفيات الرضع زيادة حادة يف سنة          ١٠-١٢

 ١٩٩٦ يف ٢٣,٦إىل  ،١٩٩٦ والدة حيــة يف الــسنوات اخلمــس الــسابقة لعــام  ١ ٠٠٠لكــل 
وال يبدو أن هناك أي تفسري وحيد هلذه الزيادة احلـادة، بـالرغم مـن     . ١٩٩٧ يف عام    ٣٦,٣ و

 مبـا فيهـا االفتقـار إىل العـاملني الـصحيني املـدربني يف       ، قـد سـاهم يف ذلـك   العواملأن عددا من    
ــا      ــسبب التكــاليف يف راروتونغ ــيني ب ــيني الطب ــارة املهن ــردد يف زي ــة، والت  ،بعــض اجلــزر اخلارجي

 .األدويةواالفتقار إىل املعدات و
 ٢٠٠٥ويف عــام . وفيــات الرضــع ومنــذ ذلــك احلــني حــدثت حتــسينات يف معــدالت ١١-١٢

كـذلك  ).  وفيـات  ٥ (٢٠٠٣ يف املائة ونفـس عـدد احلـاالت كمـا يف عـام               ١٥,٨كان املعدل   
الوفيـات  (وفيـات األجنـة       عـدد  ١٦ اجلـدول    ويظهـر . تحـسن ت معدالت وفيات األجنـة      أخذت

 بلّـغ  ٢٠٠٤ويف عـام   . ٢٠٠٠ وعـام    ١٩٨٥بني عـام    )  احلمل  أسبوعا من  ٢٠اليت حتدث بعد    
 .وكانت وفيات النفاس متدنية باستمرار. عن ثالث حاالت من وفيات األجنة

 ٢٠٠٠-١٩٨٥جمموع عدد ومعدل وفيات النفاس والرضع واألجنة : ١٦اجلدول 
 

 وفيات األجنة وفيات النفاس وفيات أقل من سنة جمموع الوفيات املواليد 

 العدد سنةال
ــدل  املعـــــــ

 املعدل العدد املعدل العدد املعدل العدد املعدل العدد اخلام
 ٢ ١ صفر صفر ٣٠ ١٣ ٧ ١٣٠ ٢٤,٣ ٤٣٣ ١٩٨٥
 ٩ ٤ صفر صفر ٧ ١٦ ٧ ٦ ٩٨ ٢٤ ٤٢٠ ١٩٨٦
 ٥ ٢ صفر صفر ٤ ٣٧ ١٦ ٧ ١١٦ ٢٤,٥ ٤٢٨ ١٩٨٧
 ١٠ ٤ صفر صفر ٧ ٣ ٥ ٩٣ ٢٤,٣ ٤٢٥ ١٩٨٨
١٣ ٦ ٢ ١ ٤ ٢٦ ١٢ ٦ ١٠١ ٢٥,٩ ٤٥٣ ١٩٨٩ 
 ٤ ٢ صفر صفر ٨ ٢٥ ١٢ ٧ ١٢٧ ٢٦,٦ ٤٦٥ ١٩٩٠
 ١٤ ٧ صفر صفر ٣ ٣١ ١٦ ٨ ١٤٠ ٢٥,٧ ٤٧٩ ١٩٩١
٨ ٤ ٢ ١ ٥ ٩ ٥ ٦ ١١٤ ٢٨,٤ ٥٢٩ ١٩٩٢ 
 ١٠ ٥ صفر صفر ٨ ١١ ٦ ٦ ١٠٥ ٢٧,٢ ٥٠٧ ١٩٩٣
 ٧ ٤ صفر صفر ٣ ٥ ٣ ٦ ١١٤ ٣٠,٥ ٥٦٨ ١٩٩٤
٤ ٢ ٢ ١ ٤ ٢ ٦ ١١٥ ٢٧,٦ ٥١٤ ١٩٩٥ 
 ١٠ ٥ صفر صفر ٥ ٢٣ ١٢ ٥ ١٠٥ ٢٦,٧ ٥١٠ ١٩٩٦
 ١٩ ٨ صفر صفر ٣٤ ١٤ ٧ ١٣٤ ٢١,٦ ٤١٢ ١٩٩٧
 ١٥ ٦ صفر صفر ١٨ ٧ ٦ ١١١ ٢٠,٤ ٣٨٩ ١٩٩٨
 ٦ ٢ صفر صفر ٦ ١٦ ٦ ٥ ٩٦ ١٨,٩ ٣٦١ ١٩٩٩
 ١٠ ٣ صفر صفر ٤ ١٩ ٦ ٧ ١٢٧ ١٦,٢ ٣٠٩ ٢٠٠٠



CEDAW/C/COK/1  
 

06-56218 69 
 

 
 وفيات الراشدين معدالت

 أن عـدد الوفيـات بـني        ٢٠٠٠جزر كوك يف عـام       استعراض قطاع الصحة يف      سجل ١٢-١٢
وكـان الـسبب الرئيـسي لوفـاة األشـخاص        . الذكور كان أكـرب مـن عـدد الوفيـات بـني اإلنـاث             

والــذكور أكثــر .  هــو االلتــهابات، وبــصورة رئيــسية التــهابات اجلهــاز التنفــسي  ١٤دون ســن 
 املعويــة، مقارنــة يــة، والــسرطان، والقرحــةتعرضــا خلطــر الوفــاة مــن جــراء ســداد العــضلة القلب  

 عـدد اإلنـاث     وكـان . واإلناث أكثر تعرضا خلطر الوفـاة مـن جـراء فـرط ضـغط الـدم               . اإلناثب
ــاليت    ــر ال ــناملتوســطات العم ــسك   أدخل ــسبب مــرض ال ــا ب ــشفى راروتونغ ــر مست ــدد  ض عف ع

 اجلـدول  ويظهـر .  حالة وفـاة مـسجلة يف جـزر كـوك       ١٠٦، حدثت   ٢٠٠٤ويف عام   . الذكور
 إىل عـام    ١٩٩٠دات والوفيات لسكان جزر كـوك وتراوحاـا مـن عـام              إمجايل عدد الوال   ١٧

٢٠٠٤. 
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 السرطان الثديي
 ، تربعـــت احلكومـــة الفرنـــسية بـــآالت فحـــص الثـــديني باألشـــعة      ٢٠٠٢يف عـــام  ١٣-١٢

  إجـراء فحوصـات    ٢٠٠٣يونيـه   /وبـدأ اعتبـارا مـن حزيـران       .  ملستـشفى راروتونغـا    )املاموغرام(
تباطــأ وقــد .  ســنة مــن العمــر ومــا فــوق٤٠فنيــة جمانيــة باســتخدام هــذه اآللــة للنــساء البالغــات 

غـري أنـه بعـد ردود فعـل سـلبية مـن             . التقدم احملرز عندما وظف أحد الـذكور كفـين هلـذه اآللـة            
 .النساء احملليات، مت استخدام امرأة مكانه واستأنف الربنامج نشاطه

الـسرطان الثـديي تـضغط علـى احلكومـة حلملـها علـى            ة  مكافحـ وما انفكت مؤسسة     ١٤-١٢
وتــساعد هــذه املؤســسة وزارة الــصحة ومتــول زيــارات أفرقــة   .تــوفري فحوصــات ثدييــة للنــساء

. الصحة العامة إىل اجلزر اخلارجية إلجـراء الفحوصـات الثدييـة للنـساء ولتعزيـز بـرامج التوعيـة                  
 الثـديي، ومـا زالـت املناقـشات بـني      وقد طلبت املؤسسة متويال من أجل استخدام آلـة الفحـص       

 .املؤسسة ووزارة الصحة دائرة يف هذا الشأن
 صحة األم والطفل  

تتمثل األولويات الرئيسية لوزارة الـصحة بالنـسبة إىل صـحة األم والطفـل يف خفـض                  ١٥-١٢
. وفيات الرضع وزيادة العمـر املتوقـع وتـدابري للقـضاء علـى سـوء التغذيـة ومنـع تفـشي األوبئـة                      

 : شمل التدابري املتخذةوت
العنايـة أثنـاء احلمـل وأثنـاء الوضـع وبعـد الـوالدة وبـرامج                : برامج العناية باألم   )أ( 
  األسرة؛لتخطيط
ــة بالطفـــل  )ب(  ــرامج العنايـ ــهرية   : وبـ ــهرية أو شـ ــبوعية أو نـــصف شـ ــادات أسـ عيـ

، واخلنـاق،   لألطفال يف كل اتمعات احمللية، مبا يف ذلك حتصني األطفال ضد الـسل، والكـزاز              
وتبلـغ معـدالت   . ، واحلصبة)هيباتايتس باء (وشلل األطفال، والتهاب الكبد      والسعال الديكي، 

  يف املائة؛١٠٠ يف املائة و ٩٦التحصني بني 
ــع ســوء       )ج(  ــة ملن ــة مغذي ــة تكميلي ــع وتقــدمي أغذي ــديي للرض ــز اإلرضــاع الث وتعزي
 التغذية؛
 .وبرامج للصحة املدرسية )د( 

وتـدير شـعبة    . دمات العناية أثناء احلمل وبعد الوضـع باـان يف كـل اجلـزر             وتتاح خ  ١٦-١٢
لعامــة الــشعب عــن أمهيــة العنايــة يف مــرحليت مــا قبــل  منتظمــة الــصحة العامــة محــالت إعالميــة 

 يف املائــة مــن النــساء يــتلقني العنايــة الــسابقة  ٩٨وتقــدر الــشعبة أن حــوايل . الوضــع ومــا بعــده
 .يتلقني أشكاال أخرى من العناية يف املائة ٢للوضع وأن 
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 الصحة اجلنسية والتناسلية
 وسائل منع احلمل والتعقيم

تشجع وزارة الصحة من خالل محالت دعائية اسـتعمال وسـائل منـع احلمـل، بينمـا                  ١٧-١٢
ويقـدر أن نـسبة انتـشار    . توفر مجعية رفاه األسرة يف جزر كوك بعض خدمات ختطيط األسـرة     

وتـوفر وسـائل منـع احلمـل عـن          .  يف املائـة   ٥٣ و   ٤٦حلمـل تتـراوح بـني       استعمال وسائل منع ا   
 وسـائل منـع احلمـل الرئيـسية الـيت      ١٨ويظهر اجلدول . طريق وزارة الصحة مقابل رسم ضئيل   

 .٢٠٠١ و ١٩٩٢استخدمتها النساء فيما بني عامي 
 

 ٢٠٠١-١٩٩٢استعمال النساء لوسائل منع احلمل، : ١٨اجلدول 
 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ ١٩٩٦ ١٩٩٥ ١٩٩٤ ١٩٩٣ ١٩٩٢ ملنوع وسيلة منع احل

٣٣١ ١ ٢٤٦ ٣٥٩١ ٥٤٧١ ٢١١١ ٣٧٢٢ ٣٩٠١ ٢٠١٢ ٠٣٨٢ ٠٣٩٣ ٢ الوسائلكل
٦١٤ ٠٩٨٧٨٢٥٧٨٥٥٠ ٤٠٧٦٤١١ ٢٠٥١ ٨١٣١ ٢٠٢١ ١ عن طريق الفم

ل ـــــــوع داخـــــــــاز موضـــــــــجه
 )اللولب(الرحم 

١٦ ١٦١١٩٣٢١٩١٥٣٥٢٤٣٢٠٢١٢٨

٥٩٩ ٥٤٥٨٦٨٥٣١٦٤٨٥١٨٨٧٩٥٧٤٥٩٨٥٠٩ )حقن (بروفرياديبو 
 جلـــد حتـــتتـــزرع (نوربالنـــت 
 )باطن الذراع

٢٢ ٤٤٦٧٨٩٦٩٩١٤٧٤١٤٥٣٠

٤٣  الرفال
٣٧ ٨٧٩٧١٥٧١١٣٧٠١٤٤١٣٠١١٧١٢٩ أخرىوسائل 

  
ء احلـصول املنـتظم علـى فحوصـات سـرطان الـرحم             وقد أعربت النـساء عـن قلـق إزا         ١٨-١٢

ــديني  ــساء       . وســرطان الث ــدت الن ــاء ذكــور، أب ــث ال يوجــد ســوى أطب ويف بعــض اجلــزر، حي
 كــان هنــاك طبيبــات يعملــن يف    ٢٠٠٥يونيــه /وحبلــول حزيــران . تفــضيلهن ملرشــدة صــحية  

 .اجلزر اخلارجية للتخفيف من هذه املشاكلراروتونغا ويف بعض 
ملرأة املتزوجة أو العزبـاء الـيت ترغـب يف ربـط قنـايت فـالوب أن حتـصل        ومطلوب من ا   ١٩-١٢

أما الرجال فليس مطلوبا منهم احلصول على موافقة الزوجـة          . على موافقة زوجها أو معاشرها    
وقد اختذت وزارة الصحة مـن طلـب موافقـة          . العشيقة لكي جيري عملية قطع القناة الدافقة       أو

. ني مبقاضـاة الـوزارة    غاضـب لبـا للحمايـة مـن قيـام الـذكور ال          ا وذلـك ط   هلالشريك الذكر سياسة    
غري أن هناك استثناءات، كما أن هناك نساء يطلنب مثل هذه اجلراحـة دون إذن مـن أزواجهـن                  
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وقــد أعربــت النــساء عــن القلــق إزاء هــذه الــسياسة ممــا جعــل احلكومــة حتــددها . يهنرأو معاشــ
 . اننيكمجال من ااالت اليت حتتاج إىل إصالح للقو

 
 االلتهابات املنقولة باالتصال اجلنسي

. الفحوصات من أجـل حتديـد االلتـهابات املنقولـة باالتـصال اجلنـسي تجـرى باـان                  ٢٠-١٢
 .٢٠٠٠ و ١٩٩٨ أنواع الفحوصات اليت أُجريت بني عامي ١٩ويظهر اجلدول 

 
ع الفحص، حاالت االلتهابات املنقولة باالتصال اجلنسي املسجلة حسب نو : ١٩اجلدول  
٢٠٠٠-١٩٩٨ 

  
 ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

 نوع الفحص

عـــــــــــــــدد 
اخلاضـــــعني 
 للفحص

عـــــــــــــــدد 
ــصابني  املـــــ
 بااللتهاب

عـــــــــــــــدد 
اخلاضـــــعني 
 للفحص

عـــــــــــــــدد 
ــصابني  املـــــ
 بااللتهاب

عـــــــــــــــدد 
اخلاضـــــعني 
 للفحص

عـــــــــــــــدد 
ــصابني  املـــــ
 بااللتهاب

 ٤٣ ٦٣٠ ٣٥ ٦٢٣ ٢٥ ٥٧٢ )التهاب الكبد(هيباتايتس باء 
 ٦ ٥٢٣ ١٠ ٥١٦ ١٤ ٥٩٢ الزهري

 ٠ ٤٩٤ ٠ ٥٤٢ ٠ ٥٢٨ فريوس نقص املناعة البشرية
 ١٢ ٤٨٥ ٥ ٤٩٢ ٦ ٧٠٧ السيالن

كانديدياســـــــــــيس طفيليـــــــــــات
 ٦١ ٤٨٥ ٦٤ ٤٩٢ ٥٣ ٧٠٧ الترخومية

 ١٧ ٤٨٥ ١٣ ٤٩٢ ١٧ ٧٠٧ التهاب احليلي غري حمدد
 ٣٧ ٤٨٥ ١٣ ٤٩٢ ٣٠ ٧٠٧ 

 ).ت، فريوس، أو طفيليجرثومي مثل املتعضيا(االلتهاب األحليلي غري احملدد : ملحوظة
 

 عــدد اإلصــابات املنقولــة باالتــصال اجلنــسي املــسجلة فيمــا بــني ٢٠ويظهــر اجلــدول  ٢١-١٢
 . ٢٠٠٣ و ٢٠٠١عامي 
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حاالت االلتهابات املنقولة باالتصال اجلنسي املسجلة حسب نوع الفحص،  : ٢٠اجلدول  
٢٠٠٣-٢٠٠١ 

 ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ 

 نوع الفحص
عدد اخلاضعني

 للفحص
 املــصابني عــدد

 بااللتهاب
عدد اخلاضعني  

 للفحص
عــدد املــصابني  

 بااللتهاب
عدد اخلاضعني  

 للفحص
عــدد املــصابني  

 بااللتهاب

التـهاب(هيباتـايتس بـاء   
 ٦٤ ٩٤٨ ٣٢ ٧٤١ ٢٦ ٥١٤ )الكبد

 ١٣ ٧٠٢ ٩ ٦٣٠ ١١ ٤١٣ الزهري
ــة ــص املناعـ ــريوس نقـ فـ

 ٢ ٦٨١ ٠ ٦٣٢ ٠ ٤١٣ البشرية
 ٢ ٤٤٣ ٧ ٣٩٦ ١٧ ٣١٣ السيالن

كانديدياســـــــــــــــــــيس
 ٥٩ ٤٤٣ ٣٦ ٣٩٦ ٦٠ ٣١٣ طفيليات الترخومية

التــــهاب احليلــــي غــــري
 ٢٥ ٤٤٣ ١٣ ٣٩٦ ١٣ ٣١٣ حمدد

 ٤٠ ٤٤٣ ٥٠ ٣٩٦ ٥٠ ٣١٣ 
 ).جرثومي مثل املتعضيات، فريوس، أو طفيلي(االلتهاب األحليلي غري احملدد : ملحوظة
  

ل بشأن الصحة والصحة التناسـلية      وجتري بعض املنظمات غري احلكومية حلقات عم       ٢٢-١٢
وتـضطلع وزارة الـصحة واملنظمـات غـري احلكوميـة،           . وتنشط يف تقدمي الدعم للنساء والشباب     

ــة باالتــصال   بــصورة منتظمــة، حبمــالت إعالميــة شــعبية للتــرويج   ــة مــن األمــراض املنقول  للوقاي
 .اجلنسي

 
 اإلجهاض

وهـذه األسـباب هـي أن       . ب حمـدودة  إن القانون اجلنـائي جيـرم اإلجهـاض، إال ألسـبا           ٢٣-١٢
ــدما يكــون احلمــل نتيجــة ســفاح القــرىب أو       ــاة األم أو عن ــة حي ــا حلماي يكــون اإلجهــاض الزم

وليس لدى وزارة الـصحة أي سياسـة تتعلـق بإـاء محـل غـري مرغـوب فيـه، ولكنـها                      . االعتداء
ىل طبيـب  وحتال النـساء اللـوايت يطلـنب اإلجهـاض إ     .  عمليات إجهاض تتم كل سنة     ٥تقدر أن   

توليد أو طبيب أمراض نسائية يف املستشفى يف أعقاب تشاور مع مجعية رفـاه األسـرة يف جـزر                   
 إىل أن النـساء  املتناقلـة لة دوتشري األ . كوك، وبعد ذلك حيولن إىل نيوزيلندا عل نفقتهن اخلاصة        

تتـوافر   وال. اللوايت يردن اإلجهاض ميلن إىل الـسفر إىل نيوزيلنـدا للحـصول علـى هـذه اخلدمـة                 
 .إحصائيات عن عدد النساء اللوايت يفعلن ذلك
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 اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية  
ــة يف مكافحــة ومنــع انتــشار فــريوس     ٢٤-١٢ احلكومــة ملتزمــة باالنــضمام إىل اجلهــود الدولي

مبـشاركة  ( أُنشئت اللجنة الوطنية املعنيـة باإليـدز     ١٩٨٧ويف سنة   . اإليدز/نقص املناعة البشرية  
لتعزيـز بـرامج التوعيـة بـشأن فـريوس نقـص            ) مـن احلكومـة واملنظمـات غـري احلكوميـة         من كـل    

 وضــعت الــسياسة الوطنيــة ملكافحــة مــرض اإليــدز،   ١٩٩٣ويف عــام . اإليــدز/املناعــة البــشرية
وتركز هذه السياسة على منع انتشار فريوس نقص املناعـة البـشرية، وعلـى اإلعـالم، والتعلـيم،               

لني الــصحيني، واخلــدمات الــصحية والعنايــة باملــصابني باإليــدز،      والتــدريب، وســالمة العــام  
واالستــشارة، وعــدم  واحلــصول علــى اخلــدمات ووســائل الراحــة العامــة، والــسرية، واالختبــار 

ويتـاح فحـص    . واتباع ج متعدد القطاعـات إزاء الوقايـة مـن مـرض اإليـدز              التمييز، واملراقبة، 
 احلوامـل يف أعقـاب مـشورة سـرية قبـل الفحـص              طوعي لفريوس نقـص املناعـة البـشرية جلميـع         

 .وبعده من قبل مستشار مدرب
، ٢٠٠٣مـايو   / إنشاء املؤسسة املعنية باإليدز جبزر احمليط اهلـادئ يف أيـار            قد مت  وكان ٢٥-١٢

 فرنــسية مــصابة بــنقص املناعــة  -وهــي منظمــة إقليميــة غــري حكوميــة ترأســها امــرأة بولينيزيــة   
 زيادة الوعي يف املنطقة اإلقليمية لضرورة تـوخي أسـلم الطـرق يف              ودف املنظمة إىل  . البشرية

ــشرية      ــصابون بفــريوس نقــص املناعــة الب ــا امل ــيت يواجهه ــسي وللقــضايا ال ــصال اجلن ــدز /االت اإلي
وهـــذه املنظمـــة ممثلـــة يف اللجنـــة الوطنيـــة املعنيـــة بفـــريوس نقـــص املناعـــة         . واملتـــأثرون بـــه 

 .اإليدز/البشرية
 

 ةاملرأة يف قطاع الصح
 ممرضــة، باســتثناء املمرضــات ٤٢، كــان مستــشفى راروتونغــا يــضم ٢٠٠٣يف عــام  ٢٦-١٢

ــدربات ــن        . املت ــددا صــغريا م ــام ع ــستوعب بانتظ ــا وت ــريض يف راروتونغ ــة التم وتوجــد مدرس
 ممرضـة واثـنني     ١١، كانت شعبة الصحة العامة توظف       ٢٠٠٥ويف عام   . املمرضات املتدربات 

 .  ممرضة يف اجلزر اخلارجية٣٢اخلرباء يف التغذية إضافة إىل من املرشدين الصحيني واثنني من 
وعلـى سـبيل    . لقد بذلت احلكومة جهودا يف بناء قدرات وطاقات موظفي التمريض          ٢٧-١٢

املثال، تشمل خطة تنمية املـوارد البـشرية يف جمـال التمـريض، إيفـاد ممرضـات إىل املستـشفيات                    
اق باإلعــارة، وتتــوىل تقــدمي تــدريب علــى مهنــة العامــة يف نيوزيلنــدا، علــى أســاس خمطــط التحــ

يف اجلـزر اخلارجيـة     ) طالبـات التمـريض املـسجالت     (ممرضة معاونة ببقية مساعدات املمرضات      
وعلـى الـصعيد احمللـي،      . وراروتونغا؛ وزيادة مهارات املمرضات العـامالت يف اجلـزر اخلارجيـة          

.  سـنوات  ٣م متريض أساسي مدتـه      تقدمي دبلو ل الشروع يف برنامج     ٢٠٠٣يونيه  /مت يف حزيران  
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ــه    ــامج مدت ــرح برن ــد اقت ــدأ يف شــباط    ١٨وق ــسجالت يب ــات التمــريض امل ــر / شــهرا لطالب فرباي
٢٠٠٨. 

 كـان يوجـد يف جـزر        ٢٠٠٥ويف عام   .  مرشدة صحية  ١٦٥وتوظف وزارة الصحة     ٢٨-١٢
ويف الـسنوات األخـرية صـودفت صـعوبات يف االحتفـاظ            . كوك أربع طبيبات من أهايل اجلـزر      

لذا، مت توظيف ممرضات مـن أحنـاء أخـرى          . موظفي التمريض، وخباصة يف مستشفى راروتونغا     
 .من منطقة احمليط اهلادئ، مبا يف ذلك فيجي وفانواتو

وتبني املشاورات الـيت أُجريـت مـع املنظمـات غـري احلكوميـة أن الفروقـات الـشاسعة                    ٢٩-١٢
كلة خالفية هي والفصل املهين الواضـح    بني األجور يف القطاع العام والقطاع اخلاص، متثل مش        

 .يف تزايد توظيف اإلناث كممرضات وتزايد توظيف الذكور كأطباء
 

 الصحة العقلية
 بعض األحكـام الـيت تتنـاول األشـخاص ذوي         ١٩١٥يتضمن قانون جزر كوك لعام       ٣٠-١٢

أ غـري أن هـذا القـانون بـد    . العقل غري الـسليم وتـنص علـى احتجـازهم يف عهـدة مؤسـسة طبيـة           
 انعـدام   ويف ظـل  . ك وأصبح حباجة إىل اسـتكمال     يظهر عدم مالءمته للسياق العصري جلزر كو      

وعملــت علــى دعــم اخلــدمات الــيت تقــدمها  إصــالح القــوانني، وضــعت احلكومــة جــا تعاونيــا
 .املنظمات غري احلكومية يف هذا امليدان

ية والرعاية جلـزر كـوك      واجلهة الرئيسية لتقدمي هذه اخلدمات هي مركز الصحة العقل         ٣١-١٢
ويقــدم هــذا املركــز خــدمات ســريرية  .  زمالــة ريتــشموند نيوزيلنــدا١٩٩٨الــذي أنــشأته عــام 

باان ويسترشد بفلسفة تقدمي اخلدمات يف بيئة اتمع احمللي، حماوال إدمـاج زبائنـه يف اتمـع                 
 . لكفالة شفائهم من أمراضهم

 إىل  ١٩٩٨ يف عـام     ٢٤ز مع مرور الزمن، من      وقد ازدادت اإلحاالت إىل هذا املرك      ٣٢-١٢
وخــــدمات املراقبــــة، والرعايــــة  وحتيــــل وزارة الــــصحة، والــــشرطة،. ٢٠٠٢ يف عــــام ٣١٧

ــذين       ــع األشــخاص ال ــة األخــرى مجي ــسجون، والوكــاالت احلكومي ــة، وخــدمات ال االجتماعي
لـيت حتيـل   أمـا اجلهـة األخـرى ا    . حيتاجون إىل مساعدة بسبب أمراضـهم العقليـة إىل هـذا املركـز            

واحملـامون باإلضـافة إىل التـسجيل الطـوعي          املرضى إىل هـذا املركـز فهـي األسـرة، واألصـدقاء،           
 . هذا املركز الصغار وكبار السن من الرجال والنساءزبائنويشمل . زكاملرللدخول إىل هذه 

ــة         ٣٣-١٢ ــراض عقلي ــن أم ــانون م ــذين يع ــن األشــخاص ال ــد م ــد الحــظ املركــز أن العدي وق
) هـذا إذا متـت متابعتـهم علـى اإلطـالق          (ال يتـابعون بانتظـام      ) شخاص األصغر سنا  وخباصة األ (

من قبل املمرضات الصحيات يف اتمعات احمللية، ولذلك فـإن أمراضـهم ال يعـتىن ـا بـصورة                   
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. ويقـدم املركـز، حيثمـا يكـون ذلـك ممكنـا، خـدمات املتابعـة إىل هـؤالء األشـخاص             . صحيحة
فعلـى سـبيل املثـال، فإنـه بـسبب الـصعوبات يف تـوفري املرافـق                 . اتوقد مت إجراء بعض التحسين    

 . إىل املركز للحصول على هذه املشورةينقلونالكافية للمشورة يف السجون، أصبح السجناء 
وعلــى ســبيل . وتعــاين بعــض النــساء يف جــزر كــوك مــن مــسائل صــحية عقليــة هامــة ٣٤-١٢

 ١٩٩٨نـــه يف الفتـــرة الواقعـــة بـــني عـــامي  املثـــال تـــشري املعلومـــات الـــواردة مـــن املركـــز إىل أ 
، كان عدد النساء اللوايت حاولن االنتحار أكـرب مـن عـدد الرجـال وأن عـدد النـساء                    ٢٠٠٣ و

مــن بــني مــن يلتمــسون املــساعدة يف معاجلــة الــضغط وخباصــة الــضغط النــاجم عــن تأديــة أدوار 
 مـسؤوليات كـبرية يف       وتتحمـل املـرأة يف جـزر كـوك         .العناية باآلخرين، أكرب من عدد الرجال     

ــا        ــاء بأطفاهل ــسن، إضــافة إىل االعتن ــار ال ــا وكب ــة املعــوقني ذهني ــة، وال ســيما رعاي تقــدمي الرعاي
وال تزال املنظمات غـري احلكوميـة قلقـة إزاء امليزانيـة احلكوميـة الـضئيلة يف هـذا اـال              . الصغار

 .ة لدى احلكومةومهتمة بوجوب أن حتظى مسائل الصحة العقلية بدرجة أعلى من األولوي
ــة يحــرمن يف معظــم        ٣٥-١٢ ــل هــذه الرعاي ــولني مث ــوايت يت ــساء الل ــد وجــد املركــز أن الن وق

ــان مــن  ــة مــن     . وســائل دعــم  األحي وقــد أوصــى املركــز بوجــوب تقــدمي بعــض املــساعدة املالي
ومثـة بعـض األدلـة علـى أن النـساء اللـوايت       . احلكومة ملقدمي الرعايـة، بغـض النظـر عـن اجلـنس           

ن أمراض عقليـة قـد أُجـربن علـى االسـتقالة مـن أمـاكن عملـهن نتيجـة حلالتـهن هـذه،                 يعانني م 
وهــذا جمــال . وأنــه ال حيــق هلــن احلــصول علــى اســتحقاقات اإلعاقــة وال هــن مــؤهالت لــذلك  

 .تواصل احلكومة مراقبته عن كثب
، أُنشئت مؤسسة أخرى لتقدمي العنايـة يف هـذا اـال هـي              ٢٠٠٤يونيه  /ويف حزيران  ٣٦-١٢

أوالهـا خـدمات    .  خـدمات رئيـسية يف جمـال الـصحة العقليـة            أربـع  وتقدم يت كاينغا  . يت كاينغا 
 واملـشورة،   الصحة العقلية وتشمل خدمات الطـب النفـساين، واألزمـات، والتقيـيم، واملعاجلـة،             

 أما اخلدمات األخرى فهـي اخلـدمات األسـرية،        .  املخدرات والكحول  وبرنامج ملكافحة إدمان  
 .وخدمات اإلعالم والتثقيف والبحث) العناية مع الراحة(وخدمات الدعم 

 
 العنف املرتيل

 القانون اجلنائي واملدين
وتدعمـه يف   ) ٦٤املـادة   (يضمن دستور جـزر كـوك احلـق يف احليـاة واحلريـة واألمـن                 ٣٧-١٢

وتـشمل القـوانني    .  وأحكـام القـانون العـام األخـرى        ١٩٦٩ذلك أحكام قانون اجلنايـات لعـام        
يت تكمــل احلمايــة الدســتورية وتــوفر أحكامــا حمــددة عــن األمــن والــسالمة، قــانون   األخــرى الــ

 ١٩٦٩ويتضمن قانون اجلنايـات لعـام   . ١٩١٥ وقانون جزر كوك لعام      ١٩٦٩اجلنايات لعام   
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، مبـا يف ذلـك اعتـداء الـذكر علـى اُألنثـى              ماينطائفة من األحكام اجلنائية املتصلة بـاألذى اجلـس        
وهذان احلكمان يستخدمان يف حـاالت االعتـداءات        . سماين اجلسيم واألذى اجل ) ٢١٤املادة  (

 .ويبدو أن احملاكمات على هذه اجلرائم قليلة احلدوث. اخلطرية
مبــا يف ذلــك (وكانــت مقترحــات بــشأن إصــالح القــانون املتعلــق بــالعنف ضــد املــرأة  ٣٨-١٢

وجـود بعـض    اك  إدروجنمـت املقترحـات عـن       . قيـد النظـر منـذ بعـض الوقـت         ) اجلرائم اجلنـسية  
 من قانون اجلنايـات الـيت تعـرف جـرم االغتـصاب      ١٤١الفجوات اهلامة يف القانون، مثل املادة  

ــالطالق        ــد صــدر حكــم ب ــا مل يكــن ق ــصاب الزوجــي، م ــدا االغت ــستثين حتدي ــها ت ــد . ولكن وق
       قات أحكاما باليـة، كمـا أن قـانون         أصبحت األحكام املتعلقة باجلرائم اجلنسية ضد النساء املعو

نايات، بصورة عامة، يتضمن بعض األحكام اليت تعكس قـوانني نيوزيلنديـة وبريطانيـة باليـة                اجل
 ).١٨٣املادة (والقتل بواسطة التأثري على العقل ) ١٦١املادة (مثل حظر السحر 

احملــيط وقــد صــيغ مــشروع قــانون جديــد للجــرائم اجلنــسية مبــساعدة منتــدى جــزر      ٣٩-١٢
 . الربملان إىلاهلادئ، ولكنه مل يقدم بعد

 مـن قـانون   ٥٣٩وميكن احلصول على محاية مدنية من العنف املرتيل من خالل املادة           ٤٠-١٢
 اليت تسمح بإصدار أمر حيرم االعتداء على امراة وإيـذاءها مـن جانـب               ١٩١٥جزر كوك لعام    
 عــدل هــذا القــانون ليــنص علــى إصــدار أوامــر باالنفــصال،  ١٩٩٤ويف عــام . زوجهــا الــسابق

وليست هناك أي محاية مدنية للمرأة املتزوجة غري املنفصلة عـن           . رتل، وعدم االعتداء  وشغل امل 
زوجها، وال للمرأة غـري املتزوجـة، كمـا ال توجـد أي أحكـام تتعلـق باألطفـال ضـحايا العنـف                

 .األسري
 

 السياق احلايل وعمل املنظمات غري احلكومية
 املركز االستـشاري للمـرأة يف جـزر         وذكر. ميثل العنف املرتيل مشكلة يف جزر كوك       ٤١-١٢

 ٢٠٠٣ يف عـام   ١٥٩ مـن    كوك حدوث زيادة يف شكاوى العنـف املـرتيل املقدمـة إىل الـشرطة             
 .٢٠٠٤ اعتداء على النساء يف عام ٥٩كما أن الشرطة سجلت . ٢٠٠٤ يف عام ١٨٠إىل 
وقــد أحــرز تقــدم هــام يف الــسنوات العــشر األخــرية وخباصــة بعــد إنــشاء املركــز            ٤٢-١٢
وقـد كـان    . الستشاري للمرأة لتوفري بيئة داعمة للنـساء ضـحايا العنـف األسـري واالغتـصاب              ا

املركز نصريا قويا للمرأة يف مسألة العنف املـرتيل وهـو يـستخدم االتفاقيـة يف عملـه علـى زيـادة          
وقـد نـدد املركـز علنـا بوجـود العنـف ضـد              .  التغـيري  إىل الوعي العام هلذه املسألة وعلـى الـسعي       

ة ودعا إىل ضرورة حتسني الوكاالت احلكومية الستجاباا، ونشط يف تنظيم محـالت ضـد               املرأ
 .العنف املرتيل
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وكان للمركز دور هام يف تشجيع الوكاالت احلكومية على أخذ هـذه املـسألة علـى           ٤٣-١٢
ــدا، لكــل مــن الــشرطة،     . حممــل اجلــد ــة، مبــساعدة شــرطة نيوزيلن ونظــم حلقــات عمــل تدريبي

ويقدم املركـز خـدمات استـشارية؛ وخـدمات ضـبط           .  وضباط مراقبة اجلاحنني   ووزارة الصحة، 
األعــصاب وإدارة الغــضب، ومعلومــات عــن اســتخدام النظــام القــانوين، وإجــراءات الــشرطة،   
والفحوصات الطبية؛ كما يقدم الـدعم واملـساعدة يف اسـتخدام اإلجـراءات الطبيـة وإجـراءات                  

 .الشرطة ونظام احملاكم
ت املنظمات غري احلكومية عن القلق إزاء عدم وجود مرافق للنساء اللـوايت             وقد أعرب  ٤٤-١٢

وتوجد بعـض الترتيبـات املؤقتـة    . ال جيدن مالذا يلجأن إليه عندما يواجهن بعنف داخل األسرة    
اليت يعثر بواسطتها لبعض النساء، مبساعدة من املركـز، علـى أمـاكن لـدى أقـارب آخـرين، أو                     

 .تشارين املتطوعني يف املركزأصدقاء، أو حىت لدى املس
وقبل احلمالت الشعبية اليت قام ا املركز للتوعية يف مسألة العنـف ضـد املـرأة، كـان          ٤٥-١٢

كثريون يف اتمع يعتربون العنف األسـري مـسألة خاصـة، وقـضية علـى الطـرفني املتخاصـمني                   
اإلعـالم بـشأن هـذه املـسألة،        بيد أنه رمبا بسبب التوعية املتواصلة يف وسائط         . أن حيالها بينهما  

أصبح احلديث عنها يدور علنا وحدثت زيادة ملحوظة يف عـدد النـساء اللـوايت يـبلغن الـشرطة                   
 .عن حوادث العنف املرتيل

غري أن بعض الصعوبات ال تزال قائمة، منها مثال، عدم وجود آليات كافيـة للرصـد                 ٤٦-١٢
وقـد سـاعد   . رطة بشأن العنف ضـد املـرأة  ولتجميع البيانات عن كل الشكاوى املقدمة إىل الش  

 .على التغلب على هذه املشكلة إنشاء وحدة شرطة أهلية داخل وزارة الشرطة
وقد استغرق إحداث تغيري يف إجراءات وممارسات الشرطة بعض الوقت وال بد مـن               ٤٧-١٢

تقــدم ويف املاضــي كانــت الــشرطة جتــد أن املــرأة الــيت   . احملافظــة علــى ذلــك التغــيري ومواصــلته 
ويف اآلونـة األخـرية درجـت الـشرطة علـى           . شكوى عن العنف املرتيل تسحبها بعد بضعة أيـام        

حبيـث أنـه كلمـا قـدمت امـرأة شـكوى مـن العنـف املـرتيل، حتـال                  “ عدم إسقاط احلق  ”سياسة  
 .القضية إىل احملاكم، بغض النظر عما إذا كانت املرأة ترغب يف سحب الشكوى أم ال

 
 التنفيذ يف املستقبل

وميثـل  . ال تزال احلكومة ملتزمة التزاما قويـا بتـأمني أفـضل صـحة لنـساء جـزر كـوك                   ٤٨-١٢
 يف املائة تقريبا مـن ميزانيـة احلكومـة، وسـيظل حيتـل مرتبـة عاليـة مـن                    ١١اإلنفاق على الصحة    

 املــستقبل علــى طائفــة مــن املــسائل تــشمل ضــرورة تــأمني  يفتنفيــذالوينطــوي . األولويــة لــديها
) تربزهـا ضـرورة إصـالح القـوانني       (ة للـسياسة العامـة تواكـب متطلبـات العـصر            هياكل أساسـي  



CEDAW/C/COK/1  
 

06-56218 79 
 

كـذلك فـإن األمـر      . وبرنامج إيصال للخدمات يفـي باملتطلبـات، داخـل حـدود املـوارد املتاحـة              
ومــن املــسائل الرئيــسية يف هــذا  . يتطلــب إحــراز تقــدم يف التغلــب علــى قــضايا العنــف املــرتيل   

يـث ميكـن مواصـلة التغـيري يف الـسياسة واملمارسـات مـع مـرور               السياق، احملافظة على الـزخم حب     
 .الزمن، وزيادة أمن املرأة وسالمتها، نتيجة لذلك

 
 احلياة االقتصادية واالجتماعية: ١٣املادة 

  
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد املرأة يف اـاالت               

الجتماعية لكي تكفل هلا، على أسـاس تـساوي الرجـل واملـرأة،     األخرى للحياة االقتصادية وا   
 :نفس احلقوق وال سيما

 احلق يف االستحقاقات اُألسرية؛  ) أ( 
احلــق يف احلــصول علــى القــروض املــصرفية، والرهــون العقاريــة وغــري ذلــك مــن     ) ب (  

 أشكال االئتمان املايل؛
لعـاب الرياضــية ويف مجيـع جوانــب   احلـق يف االشـتراك يف األنــشطة التروحييـة واأل     ) ج ( 

 .احلياة الثقافية
  

 االستحقاقات اُألسرية
غـري أن مـساعدة     . ال تقدم احلكومة مـساعدة اجتماعيـة يف شـكل اسـتحقاقات أُسـرية              ١-١٣

اجتماعيــة تقــدم إىل الوالــدين عــن طريــق اســتحقاق الطفــل الــذي يــدفع إلعالــة وتعلــيم الطفــل  
وهـذا االسـتحقاق    .  سـنوات  ١٠إىل أن يبلـغ الطفـل سـن          ١٩٨٩مبوجب قـانون الرعايـة لعـام        

. قني خــالف ذلــكقمــا مل يقــرر رئــيس املــد ) عــادة إىل األم(يــدفع مباشــرة إىل أحــد الوالــدين  
 . دوالر أيضا عند تسجيل مولد طفل٢٠٠ويدفع مبلغ 

وقُـــدمت .  طفـــال يتلقـــون هـــذا االســـتحقاق٣ ٢٤٠كـــان حـــوايل  ٢٠٠٥ويف عـــام  ٢-١٣
 سـنة   ١٢ سنوات إىل    ١٠ هذا االستحقاق من     لسن املستفيد من  ة احلد األعلى    اقتراحات بزياد 

 .٢٠٠٦وسوف يتم العمل بإدخال هذه التغيريات تدرجييا اعتبارا من عام .  سنة١٥مث إىل 
. ٦٠ويدفع للنساء األكرب سنا معاش تقاعدي لكبـار الـسن اعتبـارا مـن بلـوغهن سـن                    ٣-١٣

ــزداد    امــرأة ٧٥٣ كانــت ٢٠٠٥ويف عــام . مخــس ســنوات  دوالرات كــل ١٠وهــذا املبلــغ ي
 .تتلقى هذا االستحقاق
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 احلصول على االئتمان  
ــرأة، مــثال يف جمــال        ٤-١٣ ــز ضــد امل ــاول التميي ــانون يتن فيمــا عــدا الدســتور، ال يوجــد أي ق

ويبدو أن هناك آراء متضاربة حول مـا إذا كـان يوجـد أي متييـز يف املمارسـة                   . االئتمان واملالية 
 ويعترب البعض أنه ال يوجد أي دليل على مثل هذا التمييز، مع ميل املـصارف يف جـزر        .العملية

ويقول آخرون إنه يطلب من النساء احلـصول        . كوك إىل اتباع ج جتاري للغاية إزاء اإلقراض       
ــزوج    ــة األب أو ال ــى موافق ــا      لعل ــد ال يكــون الزم ــذا ق ــم أن ه ــان، رغ ــات ائتم ــل أي ترتيب ني

 .لألغراض التجارية
 

 املشاريع التجارية الصغرية
، بــدأ عــدد متزايــد مــن النــساء أعمــاال   ١٩٩٥منــذ اإلصــالحات االقتــصادية يف عــام   ٥-١٣

. وقد ازدادت حصة املرأة من العمالة زيادة كبرية، وخاصة يف قطـاع اخلـدمات           . جتارية صغرية 
ــام  ــة لأل     ١٩٩٨ويف ع ــساعدة فعال ــدمي م ــصغرية لتق ــة ال ــشاريع التجاري ــشئ مركــز امل عمــال  أُن

وتدعم وكالـة نيوزيلنـدا للتنميـة الدوليـة     .  جلزر كوكالتجارية الصغرية وتعزيز التنمية املستدامة   
ومـن بـني اخلـدمات الـيت     . واحلكومة كلتامها، عمليات مركـز املـشاريع التجاريـة الـصغرية هـذا           

ج تقــدمي املــشورة بــشأن البــدء يف مــشروع عمــل جتــاري صــغري، وإنتــا : يوفرهــا املركــز باــان
خطــط للمــشروع، ومقترحــات بــشأن احلــصول علــى القــروض واملــنح، ونــصائح بــشأن نظــم   
مسك السجالت، ووضع خطط للتسويق، واحلـصول علـى مـوردين مـن املـصادر يف اخلـارج،                  
ودراســـات جـــدوى، وحبـــوث عـــن الـــسوق، وتـــوفري أصـــحاب خـــربة للنـــصح بـــشأن العمـــل 

الــشعبية، وال سـيما أولئــك الــذين  ويــستهدف املركـز النــاس علــى مـستوى القاعــدة   . التجـاري 
 .يرغبون يف العمل حلسام اخلاص

 يف ٤٨( مـن نـساء   ٤٨٢ طلبات مساعدة، بينها ١ ٠٠٣وقد تلقى املركز منذ إنشائه       ٦-١٣
 املركـــز أولئـــك الـــذين يلتمـــسون املـــساعدة يف الـــشروع يف أعمـــاهلم زبـــائنويـــشمل ). املائـــة

ويف .  نـصائح تتعلـق بأعمـاهلم التجاريـة        نذين يطلبـو  التجارية، ويف أعمـاهلم اجلاريـة حاليـا، والـ         
 دوالرا إىل عمــالء املركــز، ســواء عــن  ٤٨٢ ٢٧١ قــدمت أمــوال بلغــت قيمتــها  ١٩٩٥عــام 

صة النـــساء مـــن املبلـــغ تـــصل إىل وحـــ. طريـــق املـــصارف أو عـــن طريـــق وكـــاالت املـــساعدة
 يـدرن أعمـاال     وهنـاك نـساء أخريـات     ).  يف املائة من هذه األمـوال      ٧٣أو  ( دوالرا   ٣٥١ ٦٦٢

 .جتارية أو يشتركن يف أعمال جتارية أخرى
وفّر إنشاء مركز جتاري يف راروتونغا، امسـه بونانغـا نـوي، أسـواقا خاصـة للنـساء                  وقد ٧-١٣
 .بيع أصناف فريدة من منتجات احلرف اليدوية واملنتجات األخرىل
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 يف احلياة الثقافية املشاركة  
ــة  ٨-١٣  وتلــك راض يف جمــالني أوهلمــا، األمــور املتعلقــة بــاأل  حيمــي الدســتور احلقــوق الثقافي

ويف هــذا اــال األول تحمــى .  عامــةواســتعماهلا بــصورةاملتعلقــة بــاألعراف والتقاليــد والقــيم، 
 مـن   ٤٢٦،  ٤٢٢،  ٤٢١املـواد   (األعراف لغرض تأكيد احلقوق يف األراضي واأللقاب املألوفة         

 ).١٩١٥قانون جزر كوك لعام 
، صــالحية ١٩٩٥-١٩٩٤الثـاين، أصـبح للربملــان بعـد تعـديل الدسـتور يف      ويف اـال   ٩-١٣

و أوسع نطاقا مـن املـسائل املتعلقـة         هو تعديل،الو. سن قوانني تقر أو تعمل العرف واالستعمال      
تكــون األعــراف والتقاليــد واالســتعمال والقــيم ســارية ” أن يــنص علــىواأللقــاب،  باألراضــي

وألغراض الدستور، يكون رأي أو قرار آرونغـا مانـا،          . “باعتبارها جزءا من قانون جزر كوك     
أي الــرئيس القبلــي يف اجلزيــرة أو املنطقــة الــيت يعــود إليهــا العــرف أو التقليــد أو االســتعمال أو  

ائيا وقاطعا وال يطعن فيه يف أي حمكمـة         ”القيمة، بشأن وجود أي عرف أو تطبيقه أو نطاقه          
 .“قانون
ــم    ١٠-١٣ ــذا احلكـ ــق هـ ــسبة وال ينطبـ ــتعمال أو قيمـــة    بالنـ ــد أو اسـ ــرف أو تقليـ إىل أي عـ
يكون غري متماش مع حكم من أحكام هذا الدستور أو أي تـشريع، وبقـدر عـدم متاشـيه                     مما”
وهـذا يـشمل احلمايـة      ). ١٩٩٥-١٩٩٤،  )١٧رقـم   ( من التعـديل الدسـتوري       ٧املادة   (“معه

 .الدستورية من التمييز على أساس اجلنس
 

 لالتنفيذ يف املستقب
ستواصل احلكومة رصد حصول املرأة على االئتمان ورعاية تنميـة مـشاريع األعمـال       ١١-١٣

 . التجارية النسائية واملشاركة الثقافية للمرأة
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 املرأة الريفية: ١٤املادة 
  

تضع الدول األطـراف يف اعتبارهـا املـشاكل اخلاصـة الـيت تواجههـا املـرأة الريفيـة           )١( 
تؤديها يف تأمني أسـباب البقـاء اقتـصاديا ألسـرا، مبـا يف ذلـك عملـها يف                   واألدوار اهلامة اليت    

قطاعــات االقتــصاد غــري النقديــة، وتتخــذ مجيــع التــدابري املناســبة لــضمان تطبيــق أحكــام هــذه  
 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

ضـد املـرأة يف     تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز                )٢( 
املنــاطق الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس تــساوي الرجــل واملــرأة، املــشاركة يف التنميــة    

 :الريفية واالستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص احلق يف
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات؛ )أ( 
مـــة، مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات والنـــصائح نيـــل تـــسهيالت العنايـــة الـــصحية املالئ )ب( 

 واخلدمات املتعلقة بتخطيط األسرة؛
 االستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان االجتماعي؛ )ج( 
أنواع التدريب والتعليم، الرمسـي وغـري الرمسـي، مبـا يف ذلـك               احلصول على مجيع   )د( 
مـور منـها، فوائـد كافـة اخلـدمات      أ التمتع جبملـة كذلك يتصل منه مبحو األمية الوظيفية، و   ما

 اتمعية واإلرشادية، بغية زيادة كفاءا التقنية؛
أجــل احلــصول علــى فــرص  تنظــيمم مجاعــات املــساعدة الذاتيــة والتعاونيــات مــن )هـ( 

 اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلسان اخلاص؛
 ية؛املشاركة يف مجيع األنشطة اتمع )و( 
فرصـــة احلـــصول علـــى االئتمانـــات والقـــروض الزراعيـــة وتـــسهيالت التـــسويق    )ز( 

والتكنولوجيا املناسبة، واملساواة يف املعاملة يف مشاريع إصالح األراضي واإلصـالح الزراعـي             
 وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي؛

 ملرافــقواالتمتــع بظــروف معيــشية مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان         )ح( 
 .الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل واالتصاالت

 
 سياق جزر كوك

املـرأة يف اجلـزر اخلارجيـة أي        “ املـرأة الريفيـة   ”يف هذا التقريـر القطـري يعـين مـصطلح            ١-١٤
وتتمتع مجيع النساء والرجال يف جزر كوك حبـق قـانوين متـساوي يف    . جزيرة راروتونغا خارج  
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. الـصحة والتعلـيم والزراعـة واسـتحقاقات الرعايـة واخلـدمات األخـرى             احلصول على خدمات    
تفرق السكان، واملواقع النائية لبعض اجلـزر اخلارجيـة وأحيانـا االتـصاالت              اتساع رقعة غري أن   

احملدودة معها، تعين من الناحية العملية، قيودا حقيقية على حـصول اجلميـع بقـدر متـساو علـى         
ولـيس لـدى كـل اجلـزر        .  إيصال اخلدمات إىل مجيع أرجـاء البلـد        اخلدمات، وقيودا على فعالية   

 .اخلارجية أطباء بل إن اخلدمات الطبية يف بعضها يديرها ممارسون صحيون
واالتـصاالت  . وحيصل السكان يف مجيع اجلزر على الكهرباء، واملاء اجلاري، واهلـاتف           ٢-١٤

 تـستطيع أن تـستقبل اإلذاعـة        السلكية والالسـلكية آخـذة يف التحـسن رغـم أن بعـض اجلـزر ال               
 .الوطنية أو أن تستمع إليها

ــيط مــن فئــ      ٣-١٤ ــة جمتمــع مؤلــف مــن خل ــدخل اتويف كــل واحــدة مــن اجلــزر اخلارجي  ال
ــ ــني األســر          ،ةاملختلف ــا ب ــادل فيم ــدعم املتب ــن ال ــدا راســخا م ــضا تقلي ــا أي . املوســعةولكــن فيه

 ثـالث قـرى رئيـسية يف كـل جزيـرة            واالستيطان يف جمموعة اجلزر اجلنوبية يتركز يف قـريتني أو         
ثنـتني  الأما يف جمموعة اجلـزر الـشمالية، فـإن القـرى ا    . بعضها يف الداخل وبعضها على الساحل   

ثالث توجد يف اجلزيرات األكرب حجمـا القائمـة فـوق شـعاب مرجانيـة، مـع حركـة دائبـة                     الأو  
ــالزوا ــرات األ   رب ــة بــني هــذه اجلزي ر الــصغرية غــري  كــرب حجمــا واجلــز ق املــزودة مبحركــات آلي
 .املأهولة

 
 إدارة اجلزر

ــة لعــام      ٤-١٤ ــة قــانون احلكــم احمللــي يف اجلــزر اخلارجي . ١٩٨٧حيكــم إدارة اجلــزر اخلارجي
ويؤسس هذا القـانون جمـالس اجلـزر ويـنص علـى دورهـا يف وضـع قـوانني حمليـة فرعيـة وإقامـة                         

جلـزر علـى كفالـة إدارة     وتعمل وزارة تنميـة اجلـزر اخلارجيـة مـع جمـالس ا            . ارتباط مع احلكومة  
وباإلضـافة إىل ذلـك، يتـوىل عـدد مـن دوائـر احلكومـة، مبـا يف                . سديدة لشؤون اجلزر اخلارجية   

 .اجلزرذلك وزارات الشؤون الداخلية، والصحة، والتربية والتعليم، توفري اخلدمات هلذه 
 صـيغ   وقـد .  واالستعاضـة عنـه بقـانون جديـد        ١٩٨٧وتعتزم احلكومة إلغاء قانون عام       ٥-١٤

 . مل يتم إحراز أي تقدم بشأنهغري أنهوقُدم إىل الربملان،  مشروع قانون
وكانـت  . ويوجد يف كل واحدة من اجلزر اخلارجية مسؤولون عن شؤون تطور املرأة            ٦-١٤

. وزارة الداخلية تدير هؤالء املـوظفني، لكنـهم أصـبحوا اآلن تـابعني ملكتـب وزيـر إدارة اجلـزر                   
وقـد أوكلـت هلـم طائفـة مـن          . ة مـسؤولون أمـام أمـني كـل جزيـرة          وموظفو شؤون تطـور املـرأ     

الوظائف تشمل توفري جهة تنسيق للمعلومات واالتصال بشأن القضايا اليت م املرأة والتوعيـة              
كمـا أـم يقـدمون خـدمات استـشارية ومـساعدة تقنيـة              . باألمور الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة      
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س النسائي للجزيرة يف كفالة تقدم املـرأة ووضـع بـرامج            للمنظمات النسائية، ويعملون مع ال    
 .عمل سنوية تشمل برامج تدريب لألعمال التجارية الصغرية اليت تنطوي على حرف يدوية

ــرأة يف إدارة اجلــزر         ٧-١٤ ــراك امل ــة بإش ــشواغل املتعلق ــة بعــض ال ــري احلكومي وللمنظمــات غ
وقـدمت اقتراحـات بـأن    .  مـن النـساء  اخلارجية، منها مثال، أن جمـالس اجلـزر تـضم عـددا قلـيال           

يتطلــب التــشريع اجلديــد إلدارة اجلــزر اخلارجيــة وجــود متثيــل كــاف للجنــسني، غــري أن هــذا    
 . بعديتم مل
 

 املشاركة االقتصادية
وتــشارك فيهــا ببيــع املنتوجــات  يف بعــض اجلــزر، تــصل النــساء إىل األســواق الــصغرية   ٨-١٤

جزيــرة وقــد أقامــت نــساء أخريــات، وخاصــة يف . الزراعيــة ومنتجــات اخلبــز واحلــرف اليدويــة
ومطــاعم ومتــاجر جتزئــة خاصــة ــن   آيتوتــاكي حيــث توجــد صــناعة ســياحة كــبرية، مقــاهي  

 األصــغر مثـل آتيـو ومـاوكي وميتيـارو، متلــك     ةاجلنوبيـ اموعـة  ويف جـزر  . وخـدمات سـياحية  
ن، تــدير امرأتــان ي وبنــريكويف جزيــريت مــانيهي. بعـض النــساء حوانيــت صــغرية للبيــع بالتجزئــة 

 .مزارع لؤلؤ خاصة ما
مثـل  (“ بـاحلرف اليدويـة النـسائية   ”وتوجد بعـض التجمعـات النـسائية املهتمـة أساسـا         ٩-١٤

 . كتعاونيات ولكن فقط لغرض عرض وبيع منتجانتعملواليت ) الغزل واحلبك بالسنارة
ــة وامل  ١٩٩٨ووضــع عــام  ١٠-١٤ نتجــات  مــشروع سياســة تــسعري ملنتجــات احلــرف اليدوي

األخرى، بغيـة مـساعدة النـساء يف فهـم الزيـادة يف أسـعار منتجـان املعروضـة للبيـع يف متـاجر             
ومن الواضح اآلن أنـه غـري ضـروري         . على أن هذا املشروع مل يوضع بصيغة رمسية       . راروتونغا

 وحيث ال تزال النـساء يف اجلـزر اخلارجيـة         . ألن النساء أصبحن أكثر دراية بالتعامل يف السوق       
حباجة إىل مساعدة يف بيع منتجات حرفهن اليدوية أو حيث يكن غـري قـادرات علـى الوصـول                

 .إىل مصدر سوق، تقدم شعبة اجلنسانية والتنمية، املساعدة هلن
يف ) ارو، ومـاوكي، ومـانيهيكي    بنـرين، ومنغايـا، وميتيـ     (ومت الشروع يف بعض اجلزر       ١١-١٤

 . شاكل يف السدادخطط قروض دائرة، إال أا توقفت من جراء م
 الزراعة

تعمل النساء يف الغالب يف مجع املري لألغـراض احملليـة والوطنيـة، ويـساعدن يف الوفـاء         ١٢-١٤
 النشاط الزراعي لُألسـر املعيـشية يف اجلـزر اخلارجيـة        ٢١ويظهر اجلدول   . بطلبات التصدير منه  

 .٢٠٠١يف عام 
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ــا، حــ   : ٢١اجلــدول  ــع،   األشــخاص يف اُألســر الناشــطة زراعي ــسن واملوق سب اجلــنس وال
٢٠٠١ 

 
 اإلناث حسب فئات العمر الذكور حسب فئات العمر اموع حسب فئات العمر 

 >١٥ العددموقع األسرة املعيشية
١٥‐
 >١٥ العدد <٦٥ ٦٤

١٥‐
 >١٥ العدد <٦٥ ٦٤

١٥‐
٦٥ ٦٤> 

١٥٨ ٤٥٥٣٩٦٠٠١ ٠٧١٧٨١ ٦٤١٤٩٢١ ٢١٣٦١ ٠٩٦٨٨٨٠٧٢ ٣ راروتونغا
٥١٨٥٦٩٨٥٦٩٣ ٦١٣٦٢١٨٧٢١٢٠١ ١٢١٣١ ١٩٠٧٢٨ ٣١ ١٣١ اجلزر اجلنوبية
٨٥٢٣٠٣٥٢٩٢٠٤٤٠١٦٢٢٦٨١٠٤١٢١٤١٢٦١١٠ اجلزر الشمالية

٢١٦١ ١١١٨ ٣٨٥١٠٦ ٢٢٠٨٣ ١٢١١ ٦٩٤٢٧٥ ٤٣٦٩٣ ٣٨١٣٢٩ ٧٢ ٠٧٩ اموع
 

 اجلــزر الــشمالية واجلنوبيــة يف النــشاط    وهنــاك اختالفــات ملحوظــة بــني جممــوعيت     ١٣-١٤
عــن اموعــة اجلنوبيــة، ويبــدو أن اشــتراك ســكان اموعــة الــشمالية معزولــة نــسبيا . الزراعــي

اجلزر الشمالية يف القطاع الزراعي يتضاءل بسبب أنشطة تنميـة احملـار السـتخراج اللؤلـؤ، الـيت                  
كمـا أن مثـة توقعـات كـبرية     . نـرين وبأصبحت مشروعا مرحبا، وال سيما يف جزيريت مانيهيكي     

بــشأن النــشاط اجلديــد وهــو جــين األعــشاب البحريــة يف بوكابوكــا للتــصدير إىل األســواق         
 .اخلارجية

أما يف اجلزر اجلنوبية فإن الزراعة هي النشاط الرئيسي للسكان، فيما عدا راروتونغـا               ١٤-١٤
ــصلة باخلــدمات هــي األنــش     ــسياحة والقطاعــات املت ــسيةحيــث التجــارة وال وتواصــل . طة الرئي

اموعة اجلنوبية ممارسـة األنـشطة الزراعيـة األكثـر تنوعـا يـساعدها يف ذلـك مناخهـا األلطـف                     
ويزيـد النقـل اجلـوي والبحـري     . وتربتها األخصب اليت متكن حصول إنتاج زراعي أكثر تنويعا     

 جزيـــرة واحملاصــيل الرئيـــسية هـــي املـــوز يف . املنــتظم فـــرص التـــصدير، وخاصـــة إىل نيوزيلنـــدا 
 واخلـضروات يف    قلقـاس والبابايا واحلمـضيات والنـانو وال       يف آتيو ومنغايا،   والقلقاسآيتوتاكي،  
 .راروتونغا

وبغــض النظــر عــن الــسن واملركــز يف األســرة، فــإن عــدد الــذكور الــذين يعملــون يف   ١٥-١٤
ددا علـى أن عـ    ).  أُنثـى  ٦١١ ذكرا مقابـل     ٢ ٠٤٠ (١ إىل   ٣املزارع يفوق عدد اإلناث بنسبة      

الـذكور مـن   كمـا أن   . من اإلناث أكرب من عدد الذكور يعمل يف املـزارع اخلاصـة بـدون أجـر               
وميـضي الـذكور سـاعات أطـول        . زارع أكثر عددا من اإلناث اللـوايت يـدرن املـزارع          املمديري  

).  سـاعات يف األسـبوع   ٦حـوايل   (يف املزارع ممـا متـضيه اإلنـاث         )  ساعات كل أسبوع   ٨حنو  (
الزراعـة ومـصائد األمسـاك، أن هـذين القطـاعني      للسكان العـاملني يف   ٢٠٠٠ ووجد تعداد عام  
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مبتوسـط أسـعار    ( يف املائـة     ١٥,٢ مبا يقدر بنـسبة      سامهامها القطاعان املنتجان الرئيسيان وأما      
 .٢٠٠٠من الناتج احمللي اإلمجايل للبلد يف عام ) ١٩٩٩

 
 مزارع اللؤلؤ

. األخرية صناعة هامة يف جمموعة اجلـزر الـشمالية    زراعة اللؤلؤ يف السنوات      أصبحت ١٦-١٤
، ١ إىل   ٤ كان عدد الرجال يفوق عدد النساء يف قطاع مزارع اللؤلـؤ بنـسبة               ٢٠٠٣ويف عام   

غـري أن عـددا مـن النـساء ميتلـك عمليـات             . مبا يف ذلك من يقومـون بعمـل غـري مـدفوع األجـر             
 أعـضاء اُألسـر املعيـشية الـذين         ومـن بـني   . مزارع اللؤلؤ ويـساعد يف عمـل مـزارع اللؤلـؤ أيـضا            

 يف املائـة مـن جزيـرة        ٢٩ يف املائـة مـن جزيـرة مـانيهيكي و            ٦٣يعملون يف مزارع اللؤلؤ هناك      
 .ين والبقية من جزيرة راكاهانغاربن

صافية تتــراوح الــودخوهلــا  ومعظــم أنــشطة صــناعة اللؤلــؤ هــي أعمــال لــبعض الوقــت ١٧-١٤
تلقـى كـل عامـل بـأجر يف مـزارع اللؤلـؤ مـا متوسـطه                 ،  ٢٠٠٣ويف عـام    . وفقا للعقود الفردية  

ويتلقــى العمــال املقيمــون يف . لعمــل لــبعض الوقــت دوالرا نيوزيلنــديا يف الــشهر كــأجر ٤٦٠
مــن )  دوالرا نيوزيلنــدا١٧٨حبــوايل ( أجــورا صــافية أعلــى مقابــل العمــل لــبعض الوقــت بنــرين

 أقــل األجــور فيتلقــون راكاهانغــا أمــا عمــال مــزارع اللؤلــؤ املقيمــون يف . املقــيمني يف مــايكي
 . دوالرا نيوزيلنديا كأجور صافية يف الشهر مقابل العمل لبعض الوقت١٢٥وكانت حوايل 

 األنشطة األخرى يف اجلزر اخلارجية
تضطلع املنظمات غري احلكومية، إما من راروتونغا أو تلـك القائمـة يف كـل جزيـرة،                  ١٨-١٤

وللمجلـس الـوطين للمـرأة يف جـزر كـوك          .  اجلزر اخلارجيـة   باألنشطة التروجيية حلقوق املرأة يف    
وقـد  .  األخـرى   وتوجد تنظيمـات نـسائية نـشطة يف بعـض اجلـزر             اخلارجية  اجلزر روابط ببعض 

أدى القلق من جراء عدم االكتراث بالعنف املـرتيل إىل بـرامج توعيـة لكفالـة جعـل املـرأة علـى                      
 .علم مبا هلا من حقوق

اخلارجية املساعدة مبنح دراسـية حيـث يـسافرون إىل راروتونغـا            وتتاح لطالب اجلزر     ١٩-١٤
.  دوالرا لكــل تلميــذ يف الــشهر كمــساعدة يف إعالتــه١٨ويــدفع بــدل يبلــغ . ملواصــلة تعلــيمهم

وتتاح للطلبة أيضا فـرص الدراسـة عـن طريـق املنـاهج الدراسـية               . وتدفع له كل رسوم املدرسة    
 .باملراسلة مع جامعة جنوب احمليط اهلادئ

وقــد وضــعت خطــة لتمويــل منحــة تنميــة اجلــزر اخلارجيــة وخطــة مبــادرة اتمعــات   ٢٠-١٤
وهاتان اخلطتـان متاحتـان للنـساء اللـوايت يـرغنب يف تقـدمي طلـب للحـصول علـى متويـل                      . احمللية
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كمـا أن خطـة التمويـل املقـدم مـن االحتـاد األورويب متاحـة، وهـذه ترصـدها                    . جمتمعيةملشاريع  
 .مع رابطة املنظمات غري احلكومية يف جزر كوكاحلكومة بشراكة 

 
 التنفيذ يف املستقبل

ــة      ٢١-١٤ ــدعم إىل اجلــزر اخلارجي ــساعدة وال ــدمي امل ــة تق ــام . تواصــل احلكوم  ٢٠٠٥ويف ع
وقــد أُعطيــت . بعض اجلــزر يف اموعــة الــشماليةبــأحلقــت سلــسلة مــن األعاصــري ضــررا بالغــا 
ألساســـية إىل تلـــك اجلـــزر وإعـــادة بنـــاء هياكلـــها األولويـــة إىل الـــسعي إىل إعـــادة اخلـــدمات ا

 . األساسية الضرورية
 

 املساواة أمام القانون ويف الشؤون املدنية: ١٥املادة 
  

 .متنح الدول األطراف املرأة املساواة مع الرجل أمام القانون ‐ ١ 
ــة أل        ‐ ٢  ــة مماثل ــة قانوني ــة، أهلي ــشؤون املدني ــرأة يف ال ــدول األطــراف امل ــنح ال ــة مت هلي

وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـاص، حقوقـا مـساوية       . الرجل، ونفـس فـرص ممارسـة تلـك األهليـة         
ــع        ــساواة يف مجي ــدم امل ــى ق ــها عل ــرام العقــود وإدارة املمتلكــات، وتعامل حلقــوق الرجــل يف إب

 .مراحل اإلجراءات املتبعة يف احملاكم واهليئات القضائية
لعقـود وسـائر أنـواع الـصكوك اخلاصـة          توافق الدول األطراف على اعتبار مجيع ا       ‐ ٣ 
 . هلا أثر قانوين يستهدف تقييد األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية يكوناليت

متنح الدول األطراف الرجـل واملـرأة نفـس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالقـانون املتـصل                    ‐ ٤ 
 .حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

  
  القاونيةاملساواة واألهلية

ــانون      ١-١٥ ــام القـ ــساوون أمـ ــع األشـــخاص متـ ــى أن مجيـ ــتور علـ ــادة (يـــنص الدسـ  ،٦٤املـ
وال توجد أي قيود قانونية مفروضـة علـى أهليـة املـرأة للـدخول               ). من الدستور ) ب (١الفقرة  

وتتمتــع النــساء بــنفس احلقــوق الــيت يتمتــع ــا الرجــال يف إدارة املمتلكــات ويف أن   . يف عقــود
وبغـض النظـر عمـا إذا كانـت قـد حـصلت علـى               . الوصاية على مـرياث أو إدارتـه      توكل إليهن   

زواج أو قبلــه أو مــا إذا كانــت غــري متزوجــة، يظــل للمــرأة احلــق يف أن تــدير  الــممتلكــات أثنــاء 
 .ممتلكات دون تدخل من أحد أو دون طلب إذن من أي ذكر
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 اتوحيــق للمحاميــ. وميكــن للمــرأة أن تقــيم دعــوى أو أن تقــام دعــوى ضــدها بامسهــا ٢-١٥
 حبيـث يـسمح لـضحايا االغتـصاب         ١٩٦٨وقد عدل قانون عمل     .  أمام احملاكم  متثيل عمالئهن 

 .باإلدالء بشهادان أمام احملكمة دون أن يطلب منهن تقدمي دليل مؤيد
 

 الوصول إىل العدالة
 مـن  نمتـنعه يساوي القـانون بـني الرجـال والنـساء غـري أن مثـة بعـض العوامـل الـيت قـد                        ٣-١٥

تكلفـة اخلـدمات القانونيـة؛ والـصعوبات يف         : وتشمل هذه . االستفادة الكاملة من نظام احملاكم    
احلصول على املعلومات عن مىت يكون اللجوء إىل العدالـة ومـا إذا كـان يـتعني ذلـك وكيـف؛                     
والصعوبة يف احلصول على إذن بالتغيب عن العمل للمضي يف قضية؛ أو إذا كن من املقيمـات                 

 .زر اخلارجيةيف اجل
ــن خيــشني، يف معظــم         ٤-١٥ ــشاكل إذ أ ــرتيل م ــف امل ــضايا العن ــساء يف ق ــد صــادفت الن وق

ــضاياهن     ــن العنــف إذا مــضني يف ق ــد م ــان، ال ختــرب   . احلــاالت، التعــرض ملزي ويف بعــض األحي
 .الشرطة النساء مبوعد نظر احملاكم يف قضاياهن

 هـذه املـشاكل بتقـدمي معلومـات     وقد حاول املركز االستـشاري للمـرأة أن حيـل بعـض         ٥-١٥
وعلــى ســبيل املثــال، أنــتج الــس نــشرات تناولــت مــسائل مثــل اإلعالــة أو . عــن نظــام العدالــة

كمـا أن أعـضاء مـن       . النفقة، واالرتباط، والطـالق، ورعايـة األطفـال، وعالقـات األمـر الواقـع             
 .نهلالس يرافقون النساء إىل احملاكم لتقدمي الدعم املعنوي والقانوين 

 
 اخلدمة يف هيئات احمللفني

 املـرأة مـن اخلدمـة يف هيئـة     ١٩٦٨من قـانون هيئـات احمللفـني لعـام       ) ٣ (٣تعفي املادة    ٦-١٥
ومبجـرد  .  يف القيـام ـذا العمـل   أا ال ترغبحملفني إذا أخربت رئيس قلم احملكمة العليا كتابيا   

ت وزارة العـدل أن النـساء       ، ذكـر  ٢٠٠٥ويف عـام    . أن تفعل ذلك يـشطب امسهـا مـن القائمـة          
اء وأن املـرأة بـصورة عامـة تـشارك يف اخلدمـة يف هيئـات           ثننادرا ما يلجأن إىل طلب هذا االسـت       

 . احمللفني
وقد أعـرب الـبعض عـن القلـق ألن هـذا القـانون ينـاقض مبـدأ أن تكـون هيئـة احمللفـني                    ٧-١٥

مــن احتمــال جعــل هيئــات منتخــب عــشوائيا، وقــالوا إنــه يزيــد ممثلــة ملقطــع طــويل مــن اتمــع 
ورأى آخــرون أن هــذا القــانون ميكــن اعتبــاره متييــزا ضــد   . احمللفــني مؤلفــة كلــها مــن الــذكور 

ــة حملفــني نظــرا لعــدم وجــود حكــم اســتثنائي مماثــل       ــذين ال يريــدون اخلدمــة يف هيئ الرجــال ال
 . للرجال
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 املساعدة القانونية  
ويرصـد مبلـغ   . دل يف ظـروف حمـدودة     املساعدة القانونيـة متاحـة عـن طريـق وزارة العـ            ٨-١٥

 دوالر ســنويا يف امليزانيــة للمــساعدة القانونيــة الــيت تقــدم وفقــا لتقــدير رئــيس وزارة  ٣٠ ٠٠٠
 .واملساعدة القانونية غري متاحة للقضايا املدنية. العدل
 يضغط لعدة سـنوات علـى احلكومـة          واملهنيات األعمال التجارية ربات  وقد ظل جتمع     ٩-١٥

األعمال التجارية احمللية مـن أجـل تقـدمي تربعـات ماليـة لبـدء صـندوق للمـساعدة                   وعلى جمتمع   
وقـد نـتج ذلـك عـن شـواغل بالنـسبة إىل النـساء غـري القـادرات علـى                     . القانونية للقضايا املدنيـة   

ــة    ــة بــسبب صــعوبات مالي ــساء   . التمــاس مــساعدة يف القــضايا املدني وفيمــا بعــد قــدم جتمــع الن
 .ل اقتراحا إىل مجعية احلقوقيني طلبا ملزيد من الدراسة لهاملهنيات وربات األعما

 
 إلقامةا  

وللنـساء  . ليست هناك أيـة قيـود علـى قيـام املـرأة باختيـار مكـان إقامتـها أو سـكناها                     ١٠-١٥
املهاجرات اللوايت يعـشن ويعملـن مؤقتـا يف جـزر كـوك نفـس احلقـوق الـيت يتمتـع ـا الرجـال                         

 .شريك واألطفال معهن الزوج أو الجلباملهاجرون يف 
 

 التنفيذ يف املستقبل  
 للمــرأة واضــح، فــإن مزيــدا مــن العمــل مطلــوب  رغــم أن املركــز القــانوين املتــساوي ١١-١٥

لكفالة أن تكون املرأة على دراية كاملة مبا هلا من مركز قانوين مساو ملركز الرجـل يف األمـور                   
 وســوف يــشكل العمــل علــى التــرويج  . هلــن ذلــك يف املمارســة العمليــةيتحقــق القانونيــة، وأن

وبينمـا يقـدم   . لالتفاقية والربامج اجلارية حاليا حملو األمية القانونية جانبا هاما مـن العمـل املقبـل          
بعــض احملــامني مــشورة قانونيــة جمانيــة، فــإن املــساعدة القانونيــة واملــساعدة يف احملــاكم لــضحايا  

 .ل يتطلب االهتمام، جماالعنف األسري اللوايت ال وسائل مالية لديهن
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 املساواة يف الزواج ويف احلياة اُألسرية: ١٦املادة 
  

تتخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                    ‐ ١ 
كافة األمور املتعلقة بالزواج والعالقات اُألسرية، وبوجه خاص تضمن، على أسـاس تـساوي              

 :الرجل واملرأة
 س احلق يف عقد الزواج؛نف )أ( 
نفــس احلــق يف حريــة اختيــار الــزوج، ويف عــدم عقــد الــزواج إال برضــاها احلــر      )ب( 
 الكامل؛
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ )ج( 
نفـــس احلقـــوق واملـــسؤوليات بوصـــفهما والـــدين، بغـــض النظـــر عـــن حالتـــهما   )د( 

اهلمــا؛ ويف مجيــع احلـاالت يكــون ملــصاحل األطفــال االعتبــار  الزوجيـة، يف األمــور املتعلقــة بأطف 
 األول؛
نفس احلقوق يف أن تقرر حبرية وبشعور من املسؤولية عدد أطفاهلما والفترة بـني               )هـ( 

إجناب طفل وآخر، ويف احلصول على املعلومـات والتثقيـف والوسـائل الكفيلـة لتمكينـها مـن              
 ممارسة هذه احلقوق؛

 واملسؤوليات فيما يتعلق بالوالية والقوامة والوصاية علـى األطفـال           نفس احلقوق  )و( 
ــنظم املؤســسية، حيــث توجــد هــذه املفــاهيم يف التــشريع       ــيهم، أو مــا شــابه ذلــك مــن ال وتبن

 الوطين؛ ويف مجيع احلاالت يكون ملصاحل األطفال االعتبار األول؛
 يف اختيــار اســم نفــس احلقــوق الشخــصية للــزوج والزوجــة، مبــا يف ذلــك احلــق    )ز( 

 األسرة، واملهنة، والوظيفة؛
تعلـق مبلكيـة وحيـازة املمتلكـات، واإلشـراف          ينفس احلقوق لكال الزوجني فيما       )ح( 

 .عليها، وإدارا، والتمتع ا، والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة
يـــع اإلجـــراءات ال يكـــون خلطوبـــة الطفـــل أو زواجـــه أثـــر قـــانوين، وتتخـــذ مج   ‐ ٢ 

الــضرورية، مبــا فيهــا التــشريع، لتحديــد ســن أدىن للــزواج وجلعــل تــسجيل الــزواج يف ســجل  
 .رمسي أمرا إلزاميا
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 الزواج
 علـى عـدم إصـدار تـرخيص زواج ألي شـخص يقـل               ١٩٧٣ينص قانون الزواج لعام      ١-١٦

شـخص دون   ويف حالة زواج أي     . وجيب أن يتم الزواج بني رجل وامرأة      .  سنة ١٦عمره عن   
ــة ) ٢١دون ســـن ( أو زواج قاصـــر ١٦ســـن  ــياء مطلوبـ . تكـــون موافقـــة الوالـــدين أو األوصـ

وحلـــاالت الـــزواج املـــدبر تـــاريخ يف بعـــض األســـر ألغـــراض االحتفـــاظ باأللقـــاب التقليديـــة    
. وباألرض، ولكن يبدو أن هذا كان تقليدا داخل أسر معينة وليس القاعدة بني الـسكان عامـة          

 . حبرية أزواجهمواليوم خيتار الناس
وال تزال بعض املناطق حمتفظـة بعـادات متـصلة بـالزواج، مـثال عنـدما يعقـد شخـصان                     ٢-١٦

جـزر مـاوكي وميتيـارو وآتيـو خطوبتـهما، يكـون علـى أسـرة الـزوج املقبـل أن                  مـن   يف واحدة   
ويهـدي الـزوج املقبـل الـذي يكـون      . تطلب من أسرة الزوجة املقبلة أن تسمح بعقد زواجهمـا         

بار أسـرته، إىل أسـرة زوجتـه املقبلـة، اخلنـازير والـدجاج واخلـضروات، ليخفـف عنـها                    برفقة ك 
 .إبنتها أو ليلتمس منها استجابة مرضية له“ خسارة”
وتبادل اهلدايا هو أيضا تقليد ميارس يف كـل جـزر كـوك يف حـاالت الـزواج، إذ تقـوم            ٣-١٦

والقبعـات احملبوكـة،     احملبوكـة، أسرتا العروسني بتقـدمي هـدايا مـن أغطيـة األسـرة، والـسجاجيد          
ويكون هذا هديـة األسـرتني للـزوجني، ولكنـها ليـست مهـرا            . واملالءات، واملخدات وأغطيتها  

ويف جزيـرة آيتوتـاكي، تقـوم الزوجـة       . ألن هذا التقليد ليس شرطا أو مطلبا لعقـد زواج سـليم           
يقـدم شـيئا يف املقابـل،        الـزوج أن     مـن ومـع أنـه لـيس مطلوبـا         . بتقدمي اهلدايا إىل الزوج وأسرته    

بدايـة احليـاة    بوهـدف اهلـدايا هـو االحتفـال         . فإنه يقدم عادة هدايا مـن األغذيـة ألسـرة زوجتـه           
 .الزوجية للعروسني

 
 اختيار اسم األسرة

رغم أنه ال يوجد أي قانون حيكم هذا األمر، فـإن تقليـد تـبين اسـم أسـرة الـزوج بعـد                        ٤-١٦
هناك ميال ملحوظا لدى بعض النـساء يف جزيـرة راروتونغـا    غري أنه . الزواج ما زال هو السائد 

 .إىل استخدام اسم أسرة الزوجة واسم أسرة الزوج معا
وحيــق لنــساء جــزر كــوك اللــوايت يلــدن يف اخلــارج إعــادة تــسجيل مواليــدهن يف جــزر   ٥-١٦

وقد الحظت بعض األمهات اللـوايت اختـرن     . كوك ألغراض احملافظة على احلقوق يف األراضي      
ك أن االســتمارات الالزمــة للتــسجيل ال تطلــب إال مــن الوالــد أن يــذكر مهنتــه أو وظيفتــه  ذلــ

 .ولكن ليس من الوالدة
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يعطـى فيـه الـزوج      “ حفـل تـسمية   ”ويقيم سكان جزر مـاوكي وميتيـارو وآتيـو أيـضا             ٦-١٦
واملفــروض أن يــتم بعــد الــزواج . إمســا مــن قبــل أســرة زوجتــه والزوجــة إمســا مــن أســرة الــزوج

ومع أن بعض األسر ما زالـت متـارس هـذا التقليـد، فـإن كـثريين        . تهما باإلمسني اجلديدين  خماطب
يقيمون احلفـل ويعطـون اإلمسـني للـزوجني ألجـل احلفـل فقـط ويواصـلون خماطبتـهما بامسيهمـا                     

 . املسجلني قبل الزواج
وينص سجل تسجيل الوالدات والوفيات على أن يكـون الوالـدان معـا مـسؤولني عـن          ٧-١٦
 .جيل مولد الطفلتس
 

 املمتلكات الزوجية والطالق  
ليس هناك قانون يقـضي مبلكيـة مـشتركة للممتلكـات أو باختـاذ الـزوج والزوجـة معـا                     ٨-١٦

غـري أن تطبيـق مبـدأ التقاسـم         . ل الـيت متـت حيازـا أثنـاء الـزواج          القرارات فيمـا يتعلـق باألصـو      
زوجة احلصول على قـرار بـشأن حقوقهـا         املتساوي ال ينبغي أن ينتظر االنفصال، بل تستطيع ال        

 . الزواج أثناءيف املمتلكات حىت
والطالق يف جزر كـوك مـا زال قائمـا علـى أسـاس ارتكـاب ذنـب ويـستند إىل قـانون            ٩-١٦

ويستطيع أحد الزوجني طلب الطالق على أساس أن الزوج اآلخـر قـد ارتكـب               . بريطاين قدمي 
لتمس الطـالق أن يطلـب مـن احملكمـة أن تـضم             ومثة حكم ينص على أن بوسع الزوج امل       . الزنا

. الـشخص الــذي يــدعى أنـه ارتكــب الزنــا مـع الزوجــة كمــدعى عليـه أيــضا يف طلــب الطــالق    
واملعىن الضمين لـذلك هـو أن الـزوج وحـده جيـوز أن حيـصل علـى قـرار بـالطالق علـى أسـاس                        

 .الزنا
، ١٩٨٢ويف عـام    . يورغم أنه ال توجد سوابق بشأن هذه النقطة، فإن احلكم متييـز            ١٠-١٦

أجـــاز الربملـــان تـــشريعا جيعـــل بـــني األســـباب اإلضـــافية للطـــالق األحكـــام الـــواردة يف قـــانون 
 والـيت تـنص علـى اعتبـار ااالنفـصال ملـدة أربـع سـنوات سـببا                   ١٩٨٠اإلجراءات األسرية لعـام     

وعــدم  وبالتــايل فــإن يف جــزر كــوك قانونــا مهجنــا غريبــا جيعــل مــن ارتكــاب الــذنب . للطــالق
وقـد حـددت احلكومـة هـذا اـال باعتبـاره حيتـاج إىل إصـالح                 . كابك الذنب سببا للطالق   ارت

 .القوانني
وقـانون امللكيـة    . ١٩٩٢وأجريت تغـيريات هامـة يف قـانون امللكيـة الزوجيـة يف عـام                 ١١-١٦

 يستند يف معظمه إىل تـشريع نيوزيلنـدا مـع بعـض التعـديل الـذي يقتـضيه                   ١٩٩٢الزوجية لعام   
ويـنص القـانون علـى      . ال ملراعـاة النظـام املختلـف مللكيـة األراضـي يف جـزر كـوك               اختالف احل 

واملمتلكـات الزوجيـة    . تقسيم أكثر عدال للممتلكات بني الـزوج والزوجـة يف أعقـاب الطـالق             
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. تشمل بيت الزوجيـة، واألمـوال املنقولـة، واملمتلكـات األخـرى الـيت مت جتميعهـا أثنـاء الـزواج                    
وتقـسم  . ر بنفس قيمة املسامهة غري املالية، مثل تربية األطفال وإدارة املـرتل           واملسامهة املالية تقد  

 .املمتلكات الزوجية مناصفة يف الزواج الذي دام أكثر من ثالث سنوات
ومـع أن  . غري أن بعض التعقيدات تنشأ بالنسبة إىل محايـة أراضـي الـسكان األصـليني      ١٢-١٦

ــة، فــإن حقــوق الــشغل وأراضــي الــسكان   عقــود اإلجيــار تــشكل جــزءا مــن ممتلكــات الزوج   ي
وإذا كانــت الزوجــة تعــيش علــى أرض زوجهــا اململوكــة للــسكان . األصــليني ليــست مــشمولة

األصـليني أو مبوجــب حقـوق شــغل، وكانــت كـل ممتلكــات الزوجيــة مـستثمرة يف ذلــك، فــإن     
ــار، عنــد تقــسي  وب. الزوجــة لــن تنــال شــيئا عنــد االنفــصال   م وســع احملكمــة أن تــضع يف االعتب

علـى  . املمتلكات، أن أحد الزوجني يستفيد من كون بيـت الزوجيـة قـائم يف أرضـه أو أرضـها                
 .أن ذلك قد تكون له فائدة عملية حمدودة، إذا كانت املمتلكات األخرية قليلة

 
 املتعاشران غري املتزوجني

كـوك،  العادة املتبعة منذ وقت طويل لدى العديد من أفراد املاوري يف جـزر              ال تزال    ١٣-١٦
. وهي املعاشرة يف عالقة أمر واقع دون زواج إال بعد مولد واحد أو أكثر من األطفـال، قائمـة     
. وليست هناك أية قوانني تغطي تقسيم املمتلكات عندما ينفصل املتعاشران حبكم األمـر الواقـع      

 ليـشمل   ١٩٩٢-١٩٩١ع احملاكم بصورة عامة عـن مـد قواعـد قـانون ممتلكـات الزوجيـة                 نومتت
 .اشرين حبكم الواقع، حبجة أن إصالح القانون هو من شؤون الربملاناملتع
ونظرا إىل عدم وجود تشريع واضح، جيري تقسيم املمتلكـات الـيت مت جتميعهـا أثنـاء                  ١٤-١٦

حـصص   وتتحـدد . العالقة وفقا لقواعد القانون العام االنكليـزي املتـصلة باالئتمانـات احلكميـة            
. للطـرفني يف العالقـة   ) املالية وغري املالية على الـسواء     (“ تاملسامها”كل من الشخصني بتقدير     

وبعد انفصال املتعاشرين حبكم األمر الواقـع، حيـدث دائمـا عـدم تكـافؤ يف الـدخل بـني الرجـل                   
ــة بــسبب اهتمامهــا       واملــرأة يعــود إىل حــد كــبري إىل انقطــاع املــرأة عــن مواصــلة حياــا العملي

تـذكر املنظمـات غـري احلكوميـة أن النـساء املنفـصالت عـن               و. مبسؤوليتها األسرية أثناء العالقـة    
عالقة أمر واقع يضطررن إىل املساومة ويقبلن حبصص أقل لتجنب الـذهاب إىل احملكمـة حيـث          

 .يكون املبلغ الذي تتلقاه املرأة غري ذي بال
 

 توزيع املمتلكات عند وفاة أحد الزوجني
. زيع املمتلكـات عنـد وفـاة أحـد الـزوجني     مل متتد قواعد التقاسم املتساوي لتشمل تو       ١٥-١٦

ويف هـذه احلـاالت يطبـق قـانون اإلدارة          . ويف جزر كوك ميوت كثريون دون أن يتركوا وصـية         
 دوالر  ١٢ ٠٠٠ الذي حيصل الـزوج اآلخـر مبوجبـه علـى األمـوال املنقولـة وأول                 ١٩٦٩لعام  
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زوج املتبقــي علــى قيــد ويــوزع البــاقي بنــسبة الثلــثني لــألوالد والثلــث للــ. مــن قيمــة املمتلكــات
وإذا مل يكن هناك أوالد حيـصل الـزوج علـى الثلـثني ويـذهب الثلـث اآلخـر إىل والـدي                      . احلياة

. فإذا كان والدا الزوج املتوىف ميتني حيق للـزوج احلـصول علـى كـل املمتلكـات             . الزوج املتوىف 
ئيـسي،  ونظرا إىل أن الرجل يف معظم حاالت الزواج يف جـزر كـوك، هـو صـاحب الـدخل الر                   

ــة للمــرأة مــن حيــث          ــة كافي ــانون احلــايل أســباب محاي ــرك الق ــق حقيقــي إزاء عــدم ت ــدي قل أُب
 .املمتلكات، يف حالة وفاة زوجها

 املمتلكات وسندات ملكية أراضي السكان األصليني  
لــشعب  العــريف والقــانون قــوانني جــزر كــوك هــي جــني للقــانون العــام االنكليــزي   ١٧-١٦

وعلــى ســبيل املثــال، حيكــم العــرف بــصورة رئيــسية . يني جلــزر كــوكاملــاوري، الــسكان األصــل
والقـانون العـريف، عمومـا، حمايـد مـن          . امللكية املطلقـة لألراضـي واخلالفـة يف األلقـاب املتوارثـة           

ن قولبتـه  كـ غـري أن النظـام التقليـدي للوراثـة واسـتعمال األرض معقـد وال مي           . الناحية اجلنـسانية  
شـكال التقليديـة للخالفـة يف جـزر كـوك هامـة جـدا، نظـرا إىل أن             واأل. على أنـه يـستثين املـرأة      

فيما عـدا األراضـي الـيت ميلكهـا         (األراضي هي أراضي السكان األصليني وملكيتها مطلقة املدة         
وكل األطفال بالدم، أو يف بعض األحيان بـالتبين، خيلفـون حقـوق كـل مـن        ). والكنائس التاج

صون احلرمـة، وبالتـايل، فـإن قبـول حـق املـرأة يف الوراثـة                وقـانون اخلالفـة مـ     . والديهم يف األمر  
قـدرة املـرأة علـى      ول من الناحية الثقافيـة ب     ويتصل ذا القب  . كان وال يزال حكما متكينيا للمرأة     

وقد أسفر هذا يف جزيرة راروتونغا عـن أن النـساء           . اخلالفة يف ألقاب الرؤساء القبليني املتوارثة     
 .٢٠٠٣ الستة يف اجلزيرة عام  حيملن مخسة من األلقابنك
 

 قوانني مكافحة العنف األسري
 مـن  ٥٣٩وكانـت املـادة   . ١٩٩٤ظل قانون وحيد يعاجل العنف األسـري حـىت عـام            ١٨-١٦

وكانـت عقوبـة    .  جترم اعتداء زوج سـابق علـى زوجتـه الـسابقة           ١٩١٥قانون جزر كوك لعام     
 . أشهر٣قصاها  أة دوالرا أو السجن ملد٤٠هذا اجلرم هي غرامة أقصاها 

 عـــدل القـــانون ليـــنص علـــى االنفـــصال، وإشـــغال املـــرتل، وعـــدم ١٩٩٤ويف عـــام  ١٩-١٦
وميكــن اآلن اســتخدام أوامــر عــدم االعتــداء ضــد أي شــخص، وتــستخدم يف قــضايا . االعتــداء

 .وقد أدت هذه التعديالت إىل حتسني قانون جزر كوك إىل حد كبري. العنف األسري
. حكم بإصدار أوامر عدم العنف حني يواصل الزوجان العيش معـا          غري أنه ال يوجد      ٢٠-١٦

يـردن   هن ال نـ  أزواجهن علـيهن، ولك    ديتعكما أن أعدادا كبرية من النساء اللوايت يتوقعن أن ي         
مـاس مـساعدة الـشرطة لـو كـن          أن يرين رجاهلن يف احملاكم أو الـسجن، قـد ال يتـرددون يف الت              
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حمــدودة فحــسب مث يطلــق ســراحهم بــدون أن  مــن أن أزواجهــن ســيحتجزون ملــدة متأكــدات
 .توجه إليهم أي مة

 من هذا التقريـر، فـإن العنـف املـرتيل مـشكلة يف جـزر                ١٢وكما ذُكر يف إطار املادة       ٢١-١٦
 التغطيــة القانونيــة، مــسائل االتــساق يف إنفــاذ القــوانني مــسائلكــوك، إذ أن هنــاك، إىل جانــب 

مات العنـف املـرتيل موافقـة احملكمـة علـى ذلـك،          ويتطلب سحب اا  . وضرورة تدريب القضاة  
 رفـضت فيهـا احملكمـة    كانت هناك حاالتغري أنه مع تعيني قاضيات صلح يف اآلونة األخرية،          

 .أن متنح إذا بسحب التهم
 

 األطفال
مــسائل الــوالدة وتربيــة األطفــال يف جمتمــع جــزر كــوك التقليــدي ختتلــف كــثريا عــن    ٢٢-١٦

ذلـك أن التقاليـد درجـت علـى أن تكـون تنـشئة األطفـال مـسؤولية                . غـرب القواعد املتبعة يف ال   
ويف معظـم األحيـان حتمـل النـساء وهـن صـغريات       . القرية كلها بقدر ما هي مسؤولية الوالدين    

. الــسن وجــرت العــادة علــى أن يتكفــل بتنــشئة وتربيــة أول طفــل جــداه مــن جهــة أمــه أو أبيــه 
ونظــرا إىل الـشعور القــوي بعــرى األســرة  .  أقــاربوالواقـع أن أطفــاال عديــدين يتـوىل تنــشئتهم  

 .، الذي ما زال سائدا، فقد أسفر هذا النظام عن نتائج جيدةاملوسعة
ــرض       ٢٣-١٦ ــة تع ــن الوالدي ــام م ــذا النظ ــة ه ــسنوات األخــرية،   غــري أن كفاي ــشكوك يف ال لل
طفـاهلن  مـع أ   تـركن  وقـد نـتج عـن ذلـك أن عـددا مـن النـساء              . أصبح الناس يتنقلون دوليا    فيما

 .وأصبحن غري قادرات على استخالص أي دعم اقتصادي أو دعم آخر من والدي أطفاهلن
 واملــدة الفاصــلة بــني فتــرات احلمــل،  وللمــرأة احلــق يف أن ختتــار حبريــة عــدد أطفاهلــا  ٢٤-١٦

 .وتشجع وزارة الصحة فعليا النساء على املباعدة بني فترات احلمل
 

 رعاية األطفال
ــانون ا  ٢٥-١٦ ــوفر ق ــام  ي ــع لع ــى أن يكــون      ١٩٠٨لرض ــنص عل ــة وي ــسائل الرعاي ــار مل  اإلط

وجــزر كــوك ليــست طرفــا يف اتفاقيــة الهــاي . االعتبــار األول ملــصاحل الطفــل يف أمــور الرعايــة
وأوامر الرعايـة الـصادرة يف جـزر كـوك     ] املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال  [

وزيلندا كمـا أن األوامـر الـصادرة يف هـذين البلـدين ليـست               ليست قابلة لإلنفاذ يف أستراليا وني     
 .قابلة لإلنفاذ يف جزر كوك

والوصـاية علـيهم     أن القانون ميكن أن يبني احلقوق القانونيـة يف رعايـة األطفـال             ومع ٢٦-١٦
والوصول إليهم فإن مزيدا من العمل مطلوب لتـشجيع الوالـدين علـى تـويل املـسؤولية الكاملـة                   
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وال ميكـن حتقيـق ذلـك إال مـن خـالل            . مبـا يف ذلـك الـدعم العـاطفي والتـشجيع          عن أطفاهلمـا،    
وثقافـة جـزر كـوك يف حالـة         . التوقعات والضغوط االجتماعية اليت تولدها األعـراف والعـادات        

 .باألطفال للعناية وسعةتقلب، ومل يعد بوسع عدد متزايد من النساء االعتماد على األسرة امل
 

 إعالة األطفال  
يعامل األطفال مجيعا، بغض النظـر عـن اجلـنس أو مركـز الوالـدين، معاملـة متـساوية                    ٢٧-١٦

ويف غالبيـة احلـاالت الـيت    . ١٩١٥ألغراض إعالة األطفال اليت حيكمها قانون جزر كـوك لعـام         
ال يقــيم فيهــا الوالــدان معــا، تمــنح األم حــق حــضانة األطفــال ويواصــل األب دفــع نفقــة إعالــة 

. نون بني االلتماسات املقدمة مـن األمهـات املتزوجـات وغـري املتزوجـات             ويفرق القا . لألطفال
 .وهذه تفرقة جيب أن تزال

٢٨-١٦            وهناك نظريا عقوبات شديدة على عدم إطاعة أمر دفع اإلعالـة ت ـن ال يـدفع      عـرض م
أمـا يف املمارسـة العمليـة، فـإن املقاضـاة علـى عـدم دفـع                . لعقوبة بالسجن تصل إىل مدة سـنتني      

 علـــى أن احملكمـــة ١٩١٥ مـــن قـــانون جـــزر كـــوك لعـــام ٥٦٥وتـــنص املـــادة . ة نـــادرةالنفقـــ
وقــد انتقــد هــذا احلكــم بوصــفه .  دوالر١٠٠تــستطيع أن تــأمر بــدفع نفقــة ســابقة تتجــاوز   ال

علـى أن مثـة فجـوات منـها     . يشكل حافزا لآلباء على عدم الـدفع حـىت تـأمرهم احملكمـة بـذلك       
 . لدفع البلد، فإن خيارات إنفاذ احلكم ضده قليلةمثال، أنه إذا غادر والد أُمر با

ويعرف عدد قليل من النساء أن بوسعهن أن يطلنب مـن احملكمـة منـع والـد عائـد إىل              ٢٩-١٦
والنـساء اللـوايت يعلمـن ـذا     .  إىل أن يقـدم كفالـة كافيـة بـدفع نفقـة          ةغادراملالبلد يف زيارة من     

 .كمة وال يقدرن على دفع نفقات املقاضاةاحلق ختيفهن، يف غالب األحيان، إجراءات احمل
ة الطفـل، رغـم أن الـوزارة ذكـرت     لـ وتتوىل وزارة الداخلية إنفاذ أوامر دفع نفقـة إعا      ٣٠-١٦

أا تواجه صعوبات يف إنفاذ األوامر، وخباصـة إذا كـان األشـخاص املـسؤولون عـن الـدفع قـد                     
زء من قانون جـزر كـوك أصـبح باليـا           وقد أشارت الوزارة إىل أن هذا اجل      . انتقلوا إىل نيوزيلندا  

وحيتاج إىل كتابته من جديد ليتماشى مع اجلوانب ذات الصلة من قـانون اهلجـرة ومـع التبـادل                   
وإضـافة إىل ذلـك هنـاك بعـض اجلوانـب الـيت متيـز               . الدويل للمعلومات مـع نيوزيلنـدا وأسـتراليا       

لة الـرحم، يف حـني ال يطلـب          اليت تقتضي من األم تأكيدا لـدليل صـ         ٥٤٦ضد املرأة مثل املادة     
 .مثل هذا التأكيد للدليل املقدم من األب

 
 التبين
واالعتبـار  . ٢١ تبين األطفال حـىت سـن        ١٩١٥جيوز مبوجب قانون جزر كوك لعام        ٣١-١٦

وجيب احلصول على موافقة الطفـل علـى التـبين     . األول واألهم هو رفاه الطفل وأفضل مصاحله      
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ب أن يكـون األب املتـبين شخـصا سـليما ومالئمـا للعنايـة            سـنة وجيـ    ١٢إذا كان يتجـاوز سـن       
 .بالطفل ورعايته وأن تكون لديه القدرة الكافية على إعالة الطفل

وشــعب املــاوري ســكان ” بــني األوروبــيني ١٩١٥ قــانون جــزر كــوك لعــام يفــرقو ٣٢-١٦
اوري وجيرم القانون قيام زوجني من املاوري أو شخص وحيـد مـن املـ             . “جزر كوك األصليني  

ــه يــسمح لــألورويب الوحيــد أو للــزوجني األوروبــيني و     أو للمــاوري /بتــبين طفــل أجــنيب ولكن
وسـبب  . املتزوجني بتبين طفل أجـنيب أو حملـي       ) األنثى أو الذكر  (واألورويب  ) الذكر أو األنثى  (

 .ذلك هو قوانني األراضي يف جزر كوك
 
ن املوافقة على االتصال اجلنسيس 
 علـى محايـة قانونيـة لألطفـال الـذين يعتـدى علـيهم               ١٩٦٩ائم لعـام    ينص قانون اجلر   ٣٣-١٦
واالعتـداء بالـضرب، واالغتـصاب، والتـشويه، وسـفاح          . سديا أو جنسيا ولألطفال املهملـني     ج

واملواقعـة اجلنـسية واقتـراف فعـل بـذيء مـع فتـاة دون               . األقارب، كلها جرائم تطاهلا عقوبـات     
 هـي مـن األفعـال الـيت تـؤدي إىل عقوبـة سـجن         من العمـر ١٥ و ١٢ أو فتاة بني سن   ١٢سن  
وال تعترب موافقة الفتاة يف هذه احلالة أو اعتقاد الشخص املتهم بأن الفتاة أكرب من سـن                 . طويل
وتوجد أحكام مماثلة حتمي األطفال الـذكور مـن االعتـداء اجلنـسي             .  دفاعا مقبوال  ١٥ إىل   ١٢
 .أيضا

 
 التنفيذ يف املستقبل

ملــسائل اهلامــة يف جمــال إصــالح القــوانني ويف املمارســة الــيت مــا زال هنــاك عــدد مــن ا ٣٤-١٦
العنف األسري وإجراء حتـسينات يف املمارسـات        وإلصالح قوانني مكافحة    . يتعني التصدي هلا  

 .زيادة أمن املرأة مكانة عالية بني األولويات، ومعها جوانب إدارة نفقة إعالة األطفالو
 

 اخلالصة
وهناك جماالت عديـدة حتـرز فيهـا املـرأة يف           . وة هامة جلزر كوك   يؤذن هذا التقرير خبط    

أما التقدم يف ااالت األخرى فهـو بطيـئ   . جزر كوك تقدما، خاصة يف جمايل التعليم والصحة       
ــ ــه ي ــز، واملعــدالت املرتفعــة مــن    . ري خبطــى حثيثــةسولكن ــة الدســتورية مــن التميي ــوفر احلماي وت

. حلاالت االجتماعيـة واألسـرية، أساسـا جيـدا للمـستقبل       مشاركة املرأة يف جماالت عديدة من ا      
 .وتعمل احلكومة مع املنظمات غري احلكومية على تطور املرأة

ويف بعض اـاالت تباطـأت سـرعة التغـيري          . الزموتدرك احلكومة أن مزيدا من العمل        
لـسد  ولكـن احلكومـة ملتزمـة بـإحراز مزيـد مـن التقـدم               .  خطاه يف جماالت أخرى    ثرتبينما تع 
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ومـا زالـت أمامنـا حتـديات كـثرية، منـها            . االحتياجات احملـددة للمـرأة والرجـل يف جـزر كـوك           
وقـد مت حتديـد برنـامج       . توفري قاعدة اقتصادية للبلد، ومعاجلة القضايا البيئية، وكفالة أمن املـرأة          

 .إلصالح القوانني وأُنشئ فريق عامل لذلك الغرض
يـــر الـــذي تؤديـــه املنظمـــات النـــسائية وســـوف تـــستمر احلكومـــة يف دعـــم العمـــل اخل 

واملنظمــات غــري احلكوميــة األخــرى لتعزيــز تطــور املــرأة وتقــدمها، كيمــا يــتمكن شــعب جــزر  
 .كوك من أن ميضي قدما معا
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