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 جلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 
 لدول األطرافاملقدم من ا التقرير الدوري السادس  

 
 إضافة  
 * وأيرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى  

 
 )األراضي التابعة للمملكة املتحدة فيما وراء البحار(  

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
لالطالع على التقرير األويل املقدم من حكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية انظـر                                    

ولالطـالع علـى   . الـيت نظـرت فيهـا اللجنـة يف دورهتـا التاسـعة       Amend 1-4  وCEDAW/C/5/Add.52الوثيقـة  
التقرير الدوري الثاين املقدم من حكومة اململكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، انظـر الوثيقـة               

CEDAW/C/UK/2   ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري الثالـث     .  اليت نظرت فيها اللجنة يف دورهتا الثانية عشرة 
 CEDAW/C/UK/3املقــدم مــن حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، انظــر الوثيقــة  

ولالطــالع علــى . الــيت نظــرت فيهــا اللجنــة يف دورهتــا احلاديــة والعــشرين  ) Add.1, and Add.2(وإضــافتيها 
ى وأيرلنـدا الـشمالية، انظـر الوثيقـة        التقرير الدوري الرابع املقدم من حكومة اململكة املتحدة لربيطانيا العظمـ          

CEDAW/C/UK/4 وإضافاهتا )Add.1, Add.2, Add.3, and Add.4 (   اليت نظرت فيها اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة 

ولالطالع على التقرير الدوري اخلـامس املقـدم مـن حكومـة اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى                    . والعشرين
 ).Add.1, and Add.2 (  وإضافتيها CEDAW/C/UK/5وأيرلندا الشمالية، انظر الوثيقة 
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 اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  
التقرير الدوري السادس املقدم من اململكـة املتحـدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا                  

 الشمالية عن األقاليم التابعة هلا فيما وراء البحار
 ٢٠٠٧مايو /أيار  
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 مقدمة –أوال  
رير الدوريــة الــسادسة  يتــضمن هــذا اجلــزء مــن التقريــر، يف مرفقاتــه املختلفــة، التقــا        - ١

للمملكة املتحدة مبوجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتـصل باألقـاليم التابعـة هلـا                  
 :وترد هذه التقارير أدناه على النحو التايل. فيما وراء البحار

  جزر فريجن الربيطانية-املرفق ألف  
  جزر فوكالند-املرفق باء  
 .كايكوس جزر تركس و-املرفق جيم  

 .بناء على طلب اللجنة، فإن التقارير الواردة يف هذه املرفقات هي تقارير استكمالية - ٢
 مسائل عامة –ثانيا  

 .مثة مسألة عامة قد ترحب اللجنة باحلصول على معلومات بشأهنا - ٣
 إعمال حقوق اإلنسان  

 وإدارة التنمية سوف تضع اللجنة يف اعتبارها أن وزارة الشؤون اخلارجية والكومنولث
 .٢٠٠٣ أبلغ عنه يف ٢٠٠١الدولية قد أطلقتا مشروعا إلعمال حقوق اإلنسان يف 

وتشاورت حكومة اململكة املتحدة مع حكومات األقاليم بشأن القضايا اليت أبرزها التقرير 
وهي تعمل يف شراكة معها من أجل املضي قدما يف تنفيذ جدول األعمال الذي أسفرت عنه 

وتوجد استراتيجية قائمة مدهتا أربع سنوات بتمويل من إدارة التنمية الدولية . قشاتهذه املنا
ملساعدة األقاليم يف رفع مستوى محاية األطفال على حنو يتسق مع اتفاقية األمم املتحدة 

 .حلقوق الطفل
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 جزر فريجن الربيطانية  –املرفق ألف 
 معلومات عامة  

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 ٢٥ ٨٠٢ ٢٤ ٩٩٧ ٢٤ ٢٩٦ ٢٣ ٦٨٩ ٢٣ ١٦١ ٢٠ ٢٥٤ عدد السكان
 ١٦٧,٥٥ ١٦٢,٣٢ ١٦١,٨٦ ١٥٣,٨٢ ١٥٠,٤ ١٣٢,٣٧ الكثافة السكانية

 ١٢ ٨٦١ ١٢ ٤٢٤ ١٢ ٠٤١ ١١ ٧٢١ ١١ ٤٤٢ ١٠ ٤٢٩ عدد السكان الذكور
 ١٢ ٩٤٠ ١٢ ٥٧٢ ١٢ ٢٤٨ ١١ ٩٦٧ ١١ ٧٢٤ ٩ ٨٢٥ عدد السكان اإلناث

       
 ٢٨٣ ٣١٦ ٢٦٩ ٢٥٣ ٣١٤ ٣٢٥ اليداملو

 ١٠,٩٧ ١٢,٦٤ ١٠,٧٩ ١٠,٦٨ ١٣,٥٦ ١٦,٠٤ املعدل اخلام للمواليد
 ١,٣٦ ١,٥٦ ١,٣١ ١,٢٦ ١,٥١ ٢,٠٧ )٣(معدل اخلصوبة اإلمجايل

 ٢٧ ٣٦ ٢٨ ٢٩ ٢٦ ٣٧ حاالت الوالدة لدى املراهقني
حــاالت الــوالدة لــدى املــراهقني  
كنسبة مئويـة مـن مجيـع حـاالت         

 ٩,٥ ١١,٣٢ ١٠,٤ ٨,١ ١٢,٢٣ ١١,٢٤ الوالدة
ــوالدة   ــد الـ ــع عنـ ــر املتوقـ  )٤(العمـ

 ٧٩,٤٢ ٧٦,٨٨ ٧٨,٦٧ ٧٨,٥٩ ٧٨,٨٢ ٧٧,١ )إمجايل(

 ٧٦,٤٣ ٧٣,٠١ ٧٥,٦٧ ٧٨,١٨ ٧٥,٥٥ ٧٥,٣ الذكور

 ٨٣ ٨١,٩١ ٨٢,٥٧ ٧٩,٤٩ ٨٣,٨٨ ٨٠,١ اإلناث
معدالت معرفة القراءة والكتابة 

 ٩٨,٢ ٩٨,٢ ٩٨,٢ ٩٨,٢ ٩٨,٢ ٩٨,٢ )٥(لدى البالغني

 ٩٧,٨٩٧,٨ ٩٧,٨ ٩٧,٨ ٩٧,٨ ٩٧,٨ الذكور

 ٩٨,٧ ٩٨,٧ ٩٨,٧ ٩٨,٧ ٩٨,٧ ٩٨,٧ اإلناث
املرحلة :معدالت القيد باملدارس

 ... ... ... ... ... ... )إمجايل ()٦(االبتدائية

 ... ... ١٠٥,٦ ١٠٩,١ ١٠٤,٣ ١١٠ اجملموع

 ... ... ١٠٧,٦ ... ١٠٥,٦ ١١١,١ الذكور

 ... ... ١٠٠,١ ... ١٠٣ ١٠٩,١ اإلناث
املرحلة  :معدالت القيد باملدارس

 )إمجايل ()٧(الثانوية
      

 ... ... ... ... ... ... اجملموع
 ... ... ... ... ... ... الذكور
       اإلناث
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 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ 

 )٩(معدل البطالة
 )اجملموع(

٣,١ ٣,١ ٣,١ ٣,١ ٣,١ ٣,٥٦ 

 ٣,٤٢ ٣,٤٢ ٣,٤٢ ٣,٤٢ ٣,٤٢ ٣,٨٤ الذكور
 ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٢,٨ ٣,٣٨ اإلناث

 :مالحظات
 . أنثى١٠٠عدد الذكور لكل  )١( 
 . من غري املواطنني١٠٠عدد الوطنيني لكل  )٢( 
وقد قدر املعدل بأقـل مـن   .  عدد األطفال الذين كان يتوقع أن تلدهم املرأة أثناء سنوات احلمل يف السنة احملددة        )٣( 

 .واليد خارج جزر فريجن لنساء من جزر فريجن الربيطانيةقيمته بسبب عدم القدرة على إحصاء عدد امل
وال يرجع التذبذب يف هـذه األعـداد إىل التذبـذب يف    . عدد السنوات اليت يتوقع أن يعيشها الشخص عند مولده  )٤( 

 .جودة نظام الرعاية الصحية بل إىل صغر األرقام املستخدمة يف احلسابات
 .جل وال يتوقع أن تتغري تغريا ملموسا من عام آلخرهذه املعدالت مستقرة وطويلة األ )٥( 
 أي أن عنـصر التـداخل       -.ال تقتصر األعمار املستخدمة يف حساب هذه املعدالت على هذا املستوى من التعليم             )٦( 

 .بني األعمار موجود
 عنصر التداخل    أي أن  - .ال تقتصر األعمار املستخدمة يف حساب هذه املعدالت على هذا املستوى من التعليم             )٧( 

 .بني األعمار موجود
ال يتوقع أن يتغري هذا املعـدل تغـريا ملموسـا مـن عـام آلخـر مـا مل حيـدث تغـري مفـاجئ يف الظـروف االقتـصادية                  )٨( 

 .للبلد
 .تستند املتوسطات إىل سجالت الضمان االجتماعي )٩( 

 
 حقوق اإلنسان

ض دسـتورية شــكلت علــى  ، أوصـت جلنــة اســتعرا ٢٠٠٥يف تقريرهـا الــصادر يف عــام   - ٤
املستوى احمللي بإدراج فـصل خـاص حبقـوق اإلنـسان يف الدسـتور بـشكل حمـدد، باإلضـافة إىل                     

ولقيــت هــذه التوصــية دعمــا قويــا مــن اللجنــة احملليــة لإلبــالغ عــن حقــوق    . تعــديالت أخــرى
، بـإدراج فـصل عـن حقـوق اإلنـسان يف      ٢٠٠٠اإلنسان الـيت أوصـت أيـضا، يف تقريرهـا لعـام           

ومشلــت اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع  . جــزر فريجــن باعتبــار ذلــك مــسألة ذات أولويــة  دســتور 
فالتحرر من التمييـز، واملعاملـة القائمـة علـى     . ١٩٨٦أشكال التمييز ضد املرأة جزر فريجن يف     

اإلنصاف وعدم التمييز ضـد النـساء ومهـا أمـران أيـدهتما هـذه االتفاقيـة مـن احلقـوق األساسـية              
واختذت مؤخرا خطـوات إجيابيـة للغايـة    .  كفالتها جلنة استعراض الدستور واحلريات اليت أيدت  
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حنو إعمال حقوق اإلنسان وإدراج فصل خاص هلـا يف الدسـتور، ومـن املتوقـع أن تنتـهي هـذه                     
 .اخلطوات يف املستقبل القريب

 التدابري القانونية املتخذة منذ التقرير اخلامس بشأن تنفيذ االتفاقية  
. يل واالجتار بالنساء من القضايا الراهنة اليت تـؤثر يف املـرأة يف جـزر فريجـن                العنف املرت  - ٥

ويف الوقـت  . وتتواصل اجلهود لرفع الوعي اجملتمعي، وتنفيـذ التـشريعات الفعالـة عنـد االقتـضاء       
 لألشـخاص الـذين     ١٩٦٦لـسنة   ) قانون اإلجراءات املوجزة  (الراهن، يتيح قانون العنف املرتيل      

ويـنص القـانون علـى      . رتيل اللجوء إىل إجراءات احملاكم املختصرة لالنتصاف      تعرضوا للعنف امل  
وميكن طلب إصدار هذه األوامر وعنـدما       . إصدار أوامر احلماية، وأوامر الشغل وأوامر احليازة      

ــدي          ــن التع ــشكل خــاص، م ــصري ب ــة األشــخاص، يف األجــل الق ــستخدم حلماي ــا ت ــصدر فإهن ت
دوره، مينح الطالب لـه الـذي صـدر ملـصلحته، احلـق يف أن           فأمر الشغل، مثال، عند ص    . املستمر

وال ميكـن إصـدار     . يشغل املرتل شخصيا حيث يكون ذلـك مالئمـا، مـع حرمـان املـدعى عليـه                
أوامر الشغل إال إذا اقتنعت احملكمة بأن هذا األمر ضروري حلماية شخص معني، أو أنه حيقـق                 

لنب، ومينحن، أوامر الـشغل أو أي أوامـر         يزال عدد النساء الالئي يط     وال. أفضل مصلحة لطفل  
 .محاية أخرى مبوجب قانون العنف املرتيل أكرب من عدد الرجال

، واقترحـت فعـال     ١٩٩٦جيري يف الوقت الراهن استعراض قانون العنـف املـرتيل لعـام              - ٦
فقــد أوصــي أوال بــأن يــنص التــشريع صــراحة علــى أن فعــل العنــف املــرتيل  . بعــض التعــديالت

كمـا أوصـى ثانيـا بـأن يتـسع      . ن تـصدر أحكـام بالعقوبـات فيمـا يتعلـق هبـذه اجلرميـة       جرمية، وأ 
وباإلضـافة  . تعريف كلمة االستغالل ليشمل االستغالل املايل فيما يتعلق مبـسائل العنـف املـرتيل             

إىل ذلك، ونظرا إىل طبيعة العنـف املـرتيل واسـتمرار العالقـة املرتليـة بـني الـضحايا واملعتـدين يف            
 .األحوال، اقترح تعديل القانون لينص على النصح اإلجباري ملرتكب الفعل املدانغالبية 

يف حماولة للتصدي ملـشكلة االجتـار بالبـشر املتفاقمـة، عـدل اجمللـس التـشريعي مبوجـب                    - ٧
 لينص على جتـرمي االجتـار   ١٩٩٧، القانون اجلنائي لعام    ٢٠٠٧لسنة  ) التعديل(القانون اجلنائي   

وصدر هـذا التـشريع اعترافـا بـأن النـساء واألطفـال هـم               . املهاجرين وهتريبهم بالبشر الستغالل   
أكثر الفئات استهدافا وتضررا من االجتار بالبشر السـتغالل املهـاجرين وهتريبـهم، وبأنـه يـتعني                 

يـشمل  ”ولـذلك، يعـرف هـذا القـانون االسـتغالل بأنـه             . التصدي هلذه األفعال بالشكل املالئم    
ســتغالل الــشخص مــن خــالل البغــاء، واألفعــال اإلباحيــة أو أشــكال   فيمــا يتعلــق بالــشخص، ا

ــة        ــرق أو املمارســات املماثل ــدمي اخلــدمات، أو ال ــسخرة لتق ــسي األخــرى، وال االســتغالل اجلن
 يف إطــار هــذا “االجتــار بالبــشر”ويعــين . “لغــرض االســتعباد أو الــرق، أو استئــصال األعــضاء 

وأي . “، أو اسـتقبال شـخص لغـرض اسـتغالله         توظيف، أو نقل، أو محل، أو إيـواء       ”القانون،  
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. شخص مشتغل باالجتار يف البشر معرض عند اإلدانة للسجن ملدة ال تتجاوز أربع عشرة سـنة               
، فـإن مرتكـب   )“شخص مل يبلغ الثامنة عشرة من العمر ”(أما يف حالة االجتار بشخص قاصر       

 .هذا الفعل يكون عرضة للسجن مدى احلياة عند اإلدانة
 فعلي احملرز لتشجيع وكفالة القضاء على التمييز ضد املرأةالتقدم ال

يواصل مكتب الشؤون اجلنسانية العمل على استمرار فتح القضايا الرئيـسية الـيت تـؤثر                - ٨
ومنـذ التقريـر األخـري عـزز هـذا          . يف املرأة يف جزر فريجن وكـذلك قـضايا الرجـال وشـواغلهم            

يـدز يف كافـة قطاعـات    إلا/قص املناعـة البـشرية  املكتب جهوده من أجل زيادة الوعي بفريوس ن     
ويواصــل املكتــب . اجملتمــع وتقــدمي التوعيــة العامــة بالــصحة اجلنــسية واإلجنابيــة والعنــف املــرتيل 

رعايته للربامج اإلرشـادية، واحللقـات الدراسـية، وحلقـات العمـل بالتعـاون مـع وزارة الـصحة                   
 . وشبكة دعم األسرةوالتنمية االجتماعية، وإدارة التنمية االجتماعية،

أكتوبر يف السنوات األربـع املاضـية ليكـون شـهرا للتوعيـة             /خصص شهر تشرين األول    - ٩
وكان اهلدف األول من هذا التخصيص التوعية وخلـق الـوعي بتبعـات القـضية               . بالعنف املرتيل 

ة وتــشمل األنــشطة تثقيــف اجملتمــع، مــن خــالل الــربامج التلفزيونيــ . يف جــزر فريجــن الربيطانيــة
كمــا تــوزع ســنويا أشــرطة أرجوانيــة علــى الــشركات، واملنظمــات، والنــوادي          . واإلذاعيــة

 .االجتماعية دعما لضحايا العنف املرتيل
ــاعني العــام         -١٠ ــة يف القط ــة مــؤثرة ومهم ــساء يتقلــدن أدوارا ومناصــب وظيفي ــزال الن الت

ات يف اللجــان وتواصــل النــساء التنــافس علــى املقاعــد االنتخابيــة ويعملــن كمنــدوب   . واخلــاص
. ويرد يف اجلدول التايل متثيل دقيق ألثـر املـرأة يف مكـان العمـل              . االنتخابية يف اجمللس التشريعي   

 .ومن الواضح أن املرأة تعمل بنشاط يف غالبية القطاعات الصناعية
 ٢٠٠٦ - ٢٠٠٥الوظائف، 

ــوع    ــوظفني حبــــسب نــ ــدد املــ عــ
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ اجلنس والصناعة

 اجملموع غري مبني إناث ذكور جمموع  مبنيغري إناث ذكور الصناعة

   ٢٩ ٥٦ ٧٨  ٢٤ ٥٤ الزراعة، والصيد، واحلراجة
   ٦ ١٦ ١٤  ٢ ١٢ صيد األمساك

   ٢ ٣٢ ٣٧  ١ ٣٦ التعدين واستخراج األحجار
 ٤١٢  ٢٠٤ ٢٠٨ ٤٠٤ ١ ٢٠٧ ١٩٦ التصنيع

 ١٥٦  ٦٠ ٩٦ ١٤٥  ٥٨ ٨٧ الكهرباء، والغاز، واملاء
 ١ ٤١٩ ١ ١٤٦ ١ ٢٧٢ ١ ٢٦٠ ٤ ١٤٥ ١ ١١١ دالتشيي
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ــوع    ــوظفني حبــــسب نــ ــدد املــ عــ
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ اجلنس والصناعة

 اجملموع غري مبني إناث ذكور جمموع  مبنيغري إناث ذكور الصناعة

 ١ ٧٠٠ ٢ ٨٤٤ ٨٥٤ ١ ٦٢٤ ٣ ٨٠٠ ٨٢١ جتارة اجلملة واملفرق
 ٢ ٦٠٩ ٧ ١ ٣٢٨ ١ ٢٧٤ ٢ ٥٧٣ ٩ ١ ٣١٢ ١ ٢٥٢ الفنادق واملطاعم
 ٤٧٩  ١٨٥ ٢٩٤ ٤٥٤  ١٧٩ ٢٧٥ النقل واالتصاالت

 ٨٤٧  ٥٥٠ ٢٩٧ ٧٩٧  ٥١٧ ٢٨٠ الوساطة املالية
، والنشاط العقارات، والتأجري

 ١ ٤١٥ ٣ ٦٠٥ ٨٠٧ ١ ٣٠٧ ٥ ٥٥١ ٧٥١ التجاري
 ٥ ٢٨٧  ٢ ٨٦٨ ٢ ٤١٩ ٥ ١٤٢ ٣ ٢ ٧٩٨ ٢ ٣٤١ اخلدمات احلكومية

 ١ ١٤٤ ٢ ٧٩٣ ٣٤٩ ١ ١١٩ ٢ ٧٨٨ ٣٢٩ التعليم
 ١٤٤ ١ ٨٩ ٥٤ ١٤١ ١ ٩٢ ٤٨ الصحة واخلدمة االجتماعية

جتماعية اخدمات جمتمعية 
 ٧٦٢ ٣ ٤٣٠ ٣٢٩ ٧٢٤ ٧ ٤٢٤ ٢٩٣ وشخصية أخرى

األسر املعيشية اليت هبا أشخاص 
 ٤٢٠  ٣١٨ ١٠٢ ٤٠٤ ٤ ٣١٠ ٩٠ يعملون

املنظمات واهليئات العاملة 
 ٠  ٠ ٠ ٠    خارج البلد
 ٤  ٣ ١ ٩  ٧ ٢ غري مبني
 ١٦ ٩٣٩ ١٩ ٨ ٤٦٠ ٨ ٤٦٠ ١٦ ٢٣٢ ٣٩ ٨ ٢١٥ ٧ ٩٧٨ اجملموع

         
 ٨٥ ٠ ٢٩ ٥٦ ٧٨ ٠ ٢٤ ٥٤ القطاع الزراعي

 ٤ ١٩ ٨ ٤٣١ ٨ ٤٠٤ ١٦ ١٥٤ ٣٩ ٨ ١٩١ ٧ ٩٢٤  الزراعيالقطاع غري
 ١٦ ٩٣٩ ١٩ ٨ ٤٦٠ ٨ ٤٦٠ ١٦ ٢٣٢ ٣٩ ٨ ٢١٥ ٧ ٩٧٨ اجملموع
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 جزر فوكالند –املرفق باء 
 معلومات إحصائية أساسية  

، ٢٠٠٦أكتـوبر  /  تـشرين األول ٨ الـذي أجـري يف   ٢٠٠٦أظهر تعداد السكان لعام    -١١
 ٢٠٠٦للجنة مع هذا التقرير، أن عدد سكان جزر فوكالنـد يف            واملرسل نسخة منه إىل أمانة ا     

ويــشمل هــذا العــدد األشــخاص املوجــودين يف جــزر فوكالنــد ألســباب   .  نــسمة٢ ٩٥٥بلــغ 
وكـان  . تتعلق بالعمل يف احلامية العسكرية، ولكنه يـستبعد مجيـع األفـراد العـسكريني وأسـرهم               

ــألفون مــن   ــذكور و ١ ٥٦٩الــسكان يت ــسكان يف  . نــاث مــن اإل١ ٣٨٦ مــن ال ــغ عــدد ال وبل
وبلغ عدد سـكان شـرق      ).  من اإلناث  ١ ٠٥٥ من الذكور و   ١ ٠٦٠( نسمة   ٢ ١١٥ستانلي  

 مــن ٨٨ مــن الــذكور و ١٠٦( نــسمة ١٩٤) خــارج ســتانلي وماونــت بليزانــت   (فوكالنــد 
).  مـن اإلنـاث  ٥٩ من الـذكور و  ٦٨( نسمة   ١٢٧وبلغ عدد سكان غرب فوكالند      ). اإلناث

 مـن   ١٧ مـن الـذكور و     ٢٥( نـسمة    ٤٢) غري شرق وغرب فوكالنـد    (ر  وبلغ عدد سكان اجلز   
 مــن ١٦٧ مــن الــذكور و٣١٠( نــسمة ٤٧٧وبلــغ عــدد ســكان ماونــت بليزانــت   ). اإلنــاث
 ).اإلناث
تظهر املقارنة بالتعدادات السابقة أن عدد السكان يف جزر فوكالند عند إجراء تعـداد               -١٢

ــداد ســابق   ٢٠٠٦ ــى مــن عــددهم يف أي تع ــسكان يف   و.  كــان أعل ــد ال اســتمر االجتــاه إىل فق
 ٢٠٠٦ويظهـر تعـداد     ). مجيع مناطق جزر فوكالند خارج ستانلي وماونـت بليزانـت         (كامب  

 . يف املائة من سكان جزر فوكالند بريطانيون باملولد أو بالنسب٩٠أن 
 التدابري القانونية والتدابري األخرى املتخذة منذ آخر تقرير لتنفيذ االتفاقية

أصـل مـشروع قـانون األسـرة، الـذي نـشر ألول مـرة يف اجلريـدة الرمسيـة جلـزر                      يرجع   -١٣
ــد يف شــباط  ــر / فوكالن ــة   ٢٠٠٦فرباي ــواردة يف االتفاقي ــات ال ــذ االلتزام . ، إىل احلاجــة إىل تنفي

وتنشأ احلاجة إىل القانون املقتـرح ألن النـساء غالبـا مـا ينـتقص مـن حقـوقهن باعتبـارهن أكثـر                       
سـواء يف إطـار    (لذي حيصل على أجـر أقـل يف أي شـراكة مـع الرجـل                احتماال لتمثيل الطرف ا   

وقـد ال حتـصل النـساء علـى أي أجـر خـاص هبـن، لكـوهنن يف                  ). الزواج أو خارج هـذا اإلطـار      
وقـد يكـون املـرتل الـذي        . الغالب مـشغوالت بتنـشئة األطفـال املولـودين نتيجـة هـذه الـشراكة              

 ويف ظـل القـانون القـائم حاليـا يف جـزر             يعيش فيـه الـشريكان مملوكـا للـشريك الـذكر وحـده،            
فوكالند، لـيس للمـرأة، يف حالـة اهنيـار الـشراكة يف هـذه الظـروف، أي حـق يف بيـت األسـرة                         

وهو أمـر ال حتـصل      (السابق، وما مل حتصل املرأة على أمر مبوجب اإلجراءات املتعلقة باألمومة            
 .لبيت، فإنه ال حيق هلا البقاء با)عليه الشريكات غري املتزوجات



CEDAW/C/UK/6/Add.2  
 

07-40660 11 
 

ــصادر يف      -١٤ ــانون األســرة اإلجنليــزي ال . ١٩٩٦ويــستند مــشروع القــانون إىل أحكــام ق
وصيغت األوامر اليت نص عليها مشروع القانون حلمايـة األشـخاص يف الظـروف املـشار إليهـا                  

فربايـر  / وأحيل مشروع القانون للنظر فيه إىل اللجنة املختارة باجمللس التشريعي يف شـباط           . آنفا
يــزال مــشروع القــانون معروضــا علــى اللجنــة املختــارة، حيــث تــأخر النظــر فيــه     الو. ٢٠٠٦

لبعض الوقت، ويرجع السبب الرئيسي يف ذلك إىل التغريات اليت طـرأت علـى مـالك املـوظفني              
واملأمول أن حتيل اللجنة املختارة مـشروع القـانون إىل اجمللـس            . والنقص يف غرف املدعي العام    

ومرفق هبـذا التقريـر نـسخة       . ٢٠٠٧ه، رمبا يف صورة منقحة، يف أواخر        التشريعي للموافقة علي  
 .من مشروع القانون واملذكرة التفسريية بصورهتما املنشورة

 ليـــشمل ١٩٨٩ تعـــديل مرســـوم احلمايـــة الوظيفيـــة الـــصادر يف     ٢٠٠٥مت يف عـــام  -١٥
الربيطانيـة  بأحكامه األشخاص املـوظفني مـن قبـل احلكومـة الربيطانيـة وكـان موظفـو احلكومـة               

وفحـوى التعـديل أن النـساء      . فيما مضى يستثنون من صور احلمايـة الـيت يكفلـها هـذا املرسـوم              
املوظفات يف اخلدمة املدنية يف جزر فوكالنـد أصـبح مـن حقهـن اآلن طبقـا للقـانون، كغريهـن             
مــن النــساء املوظفــات، احلــصول علــى أجــر عــن فتــرة األمومــة والعــودة إىل العمــل بعــد احلمــل 

ومع ذلك، فإن معظم موظفات احلكومـة الربيطانيـة حيـصلن فعـال علـى مزايـا أمومـة                   . الدةوالو
وتنص مدونـة اإلدارة احلكوميـة جلـزر فوكالنـد          . أكثر سخاء من تلك اليت ينص عليها القانون       

وعلى سـبيل املثـال، ميكـن ملوظفـة         . على استحقاقات األمومة ملوظفات حكومة جزر فوكالند      
ــة  ــة الربيطاني ــتحقاقات      احلكوم ــة باس ــا باملطالب ــسمح هل ــع أن ي ــة اإلدارة أن تتوق  مبوجــب مدون

األمومــة بعــد اســتمرارها يف العمــل ملــدة عــام، غــري أنــه نظــرا إىل أن األحكــام املتعلقــة حبمايــة     
، ال حيـق للمـرأة الـيت تعمـل يف           ١٩٨٩األمومة يف مرسوم محاية العمل مل تتغري منذ وضـعها يف            

 احلمايـة الـيت يكفلـها املرسـوم احلـصول علـى اسـتحقاقات األمومـة                 القطاع اخلـاص اسـتنادا إىل     
والواقــع أن عــدم مواكبــة القــانون . مبوجــب املرســوم إال بعــد االســتمرار يف العمــل ملــدة عــامني

اإلجنليزي للتطورات املتعلقة حبماية العمل يعـين أن النـساء يف جـزر فوكالنـد التـزال حقـوقهن                   
 .“منتقصة يف هذا اجملال

 الفعلي احملرز يف جمال تشجيع وكفالة القضاء على التمييز ضد املرأةالتقدم 
تضمنت التقارير السابقة إشارات إىل القضاء على تنميط األدوار الـذي كـان واضـحا                -١٦

يف املاضــي يف جمتمــع جــزر فوكالنــد، حيــث كــان ينظــر إىل النــساء باعتبــارهن أدىن مرتلــة مــن  
لواردة يف هذا التقرير والتقارير السابقة كثريا يف القـضاء          وأسهمت املبادرات املتخذة ا   . الرجال

وتنظر حكومة جزر فوكالند بعناية خاصة إىل التعلـيم الـذي تـوفره     . على هذا التنميط لألدوار   
 . من هذا التقرير٣٥ – ٣١مدارس جزر فوكالند واملشار إليه يف الفقرات 
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يف جـزر  ) خاصة حقـوق املـرأة  وبصفة (تتواصل اجلهود لتحسني حالة حقوق اإلنسان       -١٧
 .فوكالند

وهــذه املنظمــة هــي مجعيــة املــرأة يف  . توجــد منظمــة نــسائية حمــددة يف جــزر فوكالنــد  -١٨
فوكالند اليت يبلغ عدد أعضائها يف جزر فوكالند ثالثني امرأة تتـراوح أعمـارهن بـني الـثالثني                  

قــة رمسيــة بــني املنظمــة وال توجــد عال. والعــضوية مفتوحــة جلميــع النــساء. وأواخــر الــسبعينات
 .واحلكومة، حيث أهنا مجاعة مستقلة متاما

وكما ورد يف التقـارير الـسابقة، ال يتـسم نظـام الـدعم االجتمـاعي يف جـزر فوكالنـد                      -١٩
وحــدث حتــسن يف تطــوير . ٢٦ – ١٩وينــاقش ذلــك يف الفقــرات . بدرجــة عاليــة مــن التطــور

ملــوظفني يف هــذه اإلدارة مــن قائــد لفريــق ويتكــون مــالك ا. وحتــديث إدارة اخلدمــة االجتماعيــة
اخلدمة االجتماعية، واثنني مـن مـوظفي اخلدمـة االجتماعيـة املـؤهلني، وثالثـة مـوظفني آخـرين                

وتقـدم إدارة اخلدمـة االجتماعيـة خدمـة عنـد الطلـب             . متفرغني وثالثـة مـوظفني غـري متفـرغني        
ة، وتـشمل بـرامج الرعايـة       وتتنـوع مـسؤوليات إدارة اخلدمـة االجتماعيـ        .  سـاعة  ٢٤على مدار   

األبويــة، واملــساعدة املرتليــة، ووحــدة الــشباب، والعمــل اإلرشــادي اجملتمعــي، ومركــزا للرعايــة 
النهارية يعمل ثالث مـرات يف األسـبوع، والـدعم يف األزمـات، واإلسـكان، واالسـتحقاقات،                 

ع األشـخاص حتـت     وأوجه اإلعاقة يف التعليم، وعمليات تقيـيم للرعايـة املهنيـة واجملتمعيـة ووضـ              
وتدير اإلدارة برامج يف اجملتمع كربنامج العيش الرشيد، الذي يقدم الـدعم لألشـخاص         . املراقبة

وحـدث  . الذين يعانون من مشكالت إدمـان الكحـول الـيت تـؤدي إىل ظهـور امليـول العدوانيـة                
تغــري ملمــوس يف األســلوب الــذي تنتهجــه اإلدارة إلنــشاء دائــرة متخصــصة الســتقطاب الــدعم 

 .لنهج يقوم على تعدد التخصصات لتقدمي الدعم واملساعدة
 أي تغريات ملموسة يف وضع املرأة ومساواهتا بالرجل منذ التقرير األخري

تعتقد حكومة جزر فوكالنـد أن املـرأة يف جـزر فوكالنـد تتمتـع بوضـع مـساو لوضـع                    -٢٠
 .الرجل
عايل يف جـزر فوكالنـد، وهـو        كما أوضح يف التقاير السابقة، كان عدم توفر التعليم ال          -٢١

يـزال رفـع    وال. يتعلق بالرجال والنساء علـى سـواء، يف بـؤرة االهتمـام يف املبـادرات احلكوميـة                
 .مستويات التحصيل العلمي بني سكان جزر فوكالند ميثل إحدى أولويات احلكومة

 ٣٤ – ٣١ويناقش هذا املوضوع بتفصيل أكرب يف الفقرات 
 فوكالند على التـدريب املهـين املمـول مـن حكومـة جـزر               تواصل تركيز حكومة جزر    -٢٢

 .فوكالند
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أي عقبات متبقية أمام مشاركة النساء على قدم املساواة مع الرجال يف احلياة السياسية، 
 .واالجتماعية، واالقتصادية، والثقافية لبلدها

ات يف  كما ورد بالتفصيل يف التقارير السابقة، فإن أي صعوبات تتـصل بتقـدمي اخلـدم               -٢٣
مجيــع (جـزر فوكالنـد تتعلــق أساسـا بعوامــل تارخييـة، وبتوزيـع الــسكان بـني ســتانلي وكامـب        

وتـؤثر  . وضـآلة عـدد الـسكان     ) مناطق جزر فوكالند الواقعة خارج ستانلي وماونـت بليزانـت         
وباإلضافة إىل ذلك، حدث تقـدم كـبري كمـا ورد            .هذه العوامل على كل من الرجال والنساء      

قارير السابقة فيما يتعلق بالتعليم والثروة النسبية لألشـخاص الـذين يعيـشون يف              بالتفصيل يف الت  
 .وكما هو مبني يف هذا التقرير، اليزال التقدم مستمرا. جزر فوكالند

باســتثناء القــضايا املــشار إليهــا يف هــذا التقريــر، تعتقــد الــسلطات احملليــة أنــه ال توجــد    -٢٤
ملساواة مـع الرجـال يف احليـاة الـسياسية، واالجتماعيـة،            عقبات أمام مشاركة النساء على قدم ا      

وفيمـا يتعلـق بالقـضايا املـشار إليهـا، اليـزال التقـدم              . واالقتصادية، والثقافيـة يف جـزر فوكالنـد       
 .مستمرا

 مسائل أثارهتا اللجنة مل يتسن معاجلتها عند النظر يف التقرير السابق
أثارهتا اللجنة مل يتـسن معاجلتـها عنـد         ال علم لدى حكومة جزر فوكالند بأي مسائل          -٢٥

 .النظر يف التقرير السابق
 معلومات عن التدابري املتخذة لتنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجني

اململكـة املتحـدة    : يف التعليقات اخلتامية للجنة املعنيـة بالقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة                -٢٦
قريرين الدوريني الثالـث والرابـع يف الفقـرتني         لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية فيما يتعلق بالت      

، كان مثة انتقاد يتعلق مبحدوديـة متابعـة التزامـات مـؤمتر بـيجني يف األقـاليم فيمـا                    ٣٠٤ و ٣٠٣
وفيما يتعلق ببعض التوصيات، اختذ إجراء فعال يف جزر فوكالنـد وال حاجـة إىل               . وراء البحار 
يات واألهـداف االسـتراتيجية املتبقيـة الـواردة         ويعاجل هذا اجلزء مـن التقريـر التوصـ        . إجراء آخر 

 .يف منهاج عمل بيجني فيما يتعلق جبزر فوكالند
 املرأة والفقر

رغــم أن جــزر فوكالنــد تتمتــع مبــستوى معيــشة مرتفــع نــسبيا، تواصــل حكومــة جــزر  -٢٧
ومع أن الفقر مصطلح نسيب، فإن مثـة بعـض          . فوكالند العمل للتصدي لقضية الفقر بني النساء      

ــوفر هلــن “فقــر نــسيب”نــساء، وخباصــة األمهــات غــري املتزوجــات، الالئــي يعــشن يف    ال  وال تت
 .مساعدات حمدودة إال
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 يـصل إىل  فوكالنـد مل كما ذكر يف التقارير السابقة، فـإن نظـام الـدعم االجتمـاعي يف         -٢٨
ري وتتــوفر يف الوقــت الــراهن املــساعدات املاليــة لآلبــاء واألمهــات غــ. درجــة عاليــة مــن التطــور

املتزوجني الذين يكون هلم طفل أو أكثر دون سن االلتحاق باملـدارس، والعـاجزين عـن العمـل      
بــسبب املــرض أو اإلعاقــة، واملتقاعــدين الــذين ال يــستطيعون حتمــل مجيــع نفقــات األســرة مــن  
معاشــاهتم التقاعديــة، واألشــخاص الــذين يعولــون أشخاصــا يتلقــون مــساعدات غــري كافيــة يف  

ل اخلــاص واملــشمول بالرعايــة، ومــن يقومــون برعايــة أشــخاص يعــانون مــن  إطــار بــرامج العمــ
 .أمراض مزمنة أو معاقني واألسر املنخفضة الدخل يف كامب

تشمل األشكال الرئيـسية للمـساعدات املاليـة اسـتحقاقات الرفاهيـة، وبـدالت الرعايـة          -٢٩
ــود        ــدل وق ــة، وب ــاهتم اليومي ــساعدة يف حي ــاجون إىل امل ــذين حيت ــك ال ــن   ألولئ ــشتاء مل ــصل ال لف

وتتحـــدد األهليـــة ). ٢٤انظـــر الفقـــرة (يتـــسلمون معاشـــا تقاعـــديا ومـــساعدة يف اإلجيـــارات  
 .للحصول على البدل، وقيمته بناء على دراسة كل حالة على حدة

ال توجد مزية مالية مستحقة مبوجـب القـانون لـألم العزبـاء أو األب األعـزب ومـن مث                     -٣٠
وتـساعد إدارة اخلدمـة االجتماعيـة مـن       .  العمل إلعالـة طفلـها     تقع املرأة حتت ضغط للعودة إىل     

غري أنه نادرا مـا تـدفع مبـالغ نقديـة           . خالل تقدمي املساعدات، والغذاء، وامللبس، وما إىل ذلك       
 .مباشرة
 جنيها اسـترلينيا كـل شـهر عـن كـل طفـل يف األسـرة                 ٥٣,٥٠يدفع بدل عائلي قيمته      -٣١

 .حتت سن السادسة عشرة
، تدفع حكومـة جـزر فوكالنـد     ١٩٩٦مرسوم املعاشات التقاعدية الصادر يف      مبوجب   -٣٢

حــصة املعاشــات التقاعديــة األســبوعية القانونيــة بالنيابــة عــن أي شــخص يقــيم بــاجلزر وحيــصل 
 .على دخل منخفض إىل درجة ال تسمح له بدفع حصته يف املعاش التقاعدي

ص الـذين يعيـشون يف مـساكن        تدفع حكومة جزر فوكالند فروق اإلجيارات لألشـخا        -٣٣
غــري أنــه ال تقــدم مــساعدات يف دفــع اإلجيــار لألشــخاص الــذين يعيــشون يف ســكن   . حكوميــة
ومع ذلك حيق لألشـخاص الـذين يعيـشون يف سـكن خـاص، التقـدم بطلـب للحـصول                    . خاص

وال يوجـد  . وتـشمل تكلفـة اخلـدمات مجـع القمامـة وتـوفري امليـاه            . على فـرق تكلفـة اخلـدمات      
للنـساء العزبـاوات، ولكـن حكومـة جـزر فوكالنـد تـوفر الـسكن للمحتـاجني،                  سكن خمـصص    

ــة،        ــسور التكلف ــوفري ســكن مي ــة ت ــات اخلاصــة يف اســتراتيجية اإلســكان احلكومي ومــن األولوي
ويهدف ذلـك بـشكل خـاص إىل زيـادة ملكيـة املنـازل وتيـسري امـتالك سـكن ميـسور التكلفـة                        

 .لذوي الدخل املنخفض ممن يشترون للمرة األوىل



CEDAW/C/UK/6/Add.2  
 

07-40660 15 
 

يبحث فريق اسـتحقاقات الرعايـة يف الوقـت الـراهن إصـالح نظـام مـدفوعات الرعايـة                    -٣٤
ورغم أن النظام اخلاص القائم رمبـا كـان مناسـبا ومفيـدا يف جوانـب معينـة             . االجتماعية الراهن 

من حيث الظرف التارخيي يف جزر فوكالند بسبب قلة عدد احلاالت الـيت حتتـاج إىل مـساعدة           
 االجتمـاعي املتماسـك واملـساند، فقـد رئـي أنـه مـن الـضروري إجـراء اسـتعراض                     وطبيعة البناء 

اســـتجابة للزيـــادة يف الـــسكان وزيـــادة تعقـــد ظـــروف األفـــراد والعـــائالت مـــع تطـــور الـــبىن    
وهدف االستعراض هو إنشاء نظام أكثر شهرة، وأيسر يف احلصول عليـه، وأكثـر              . االجتماعية

 .عيشةشفافية وإنصافا من خالل صرف بدل للم
. وحكومــة جــزر فوكالنــد علــى علــم بقــضية النــساء املــسنات الالئــي يعــشن مبفــردهن -٣٥

فحجــم ســكان جــزر فوكالنــد والطبيعــة املتماســكة إىل حــد مــا للمجتمــع يعنيــان أن أقــارب     
ــا     ــدعم غالب ــه ال ــدمون ل ــسن وأصــدقاءه يق ــشخص امل ــضا ملجــأ للمــسنني ملحــق    . ال يوجــد أي

ومنـذ صـدور التقريـر الـسابق قامـت احلكومـة ببنـاء              . تذكاريمبستشفى امللك إدوارد السابع ال    
كما أنشأت احلكومة جناحـا سـكنيا خمصـصا يف املستـشفى            . املزيد من أماكن اإليواء للمسنني    

يتـيح للمـسنني معيـشة مرحيـة يف املستـشفى عنـدما ال يـصبح مبقـدورهم العـيش يف املـرتل أو يف           
األفـراد يف اجلنـاح العـام، أمـا اآلن فيوجـد مرفـق              ويف املاضي كان يتم استـضافة هـؤالء         . امللجأ

 .يضم ست غرف فردية ملحق هبا محامات واستراحة مشتركة صغرية داخل مبىن املستشفى
تتمتــع النــساء فعــال حبــق متــساو مــع الرجــال يف املــرياث وملكيــة األرض واملمتلكــات    -٣٦

مييـز مـن شـركة تنميـة        وتقدم القروض واملنح علـى أسـاس عـدم الت         . األخرى يف جزر فوكالند   
لألشـخاص الـراغبني يف إقامـة       ) شركة رمسية ختضع للرقابـة القانونيـة للحكومـة        (جزر فوكالند   

وباإلضـافة إىل ذلـك، تقـدم القـروض علـى أسـاس عـدم التمييـز مـن                   . أو شراء مشروع جتـاري    
رترد ويقوم مـصرف سـتاندارد تـشا   ). مصرف ستاندارد تشارترد(املؤسسة املالية اخلاصة احمللية    

بالتعاون مع حكومة جـزر فوكالنـد بتنفيـذ خطـة رهونـات ملـساعدة املقـيمني يف شـراء منـازل                      
 .سكنية يف ستانلي

ــد      -٣٧ ــون يف جــزر فوكالن ــع يعمل ــإن اجلمي ــسابقة، ف ــارير ال ــا ورد بالتفــصيل يف التق . كم
 ،٢٠٠١ أن عدد السكان العـاملني يف اجلـزر قـد زاد منـذ عـام           ٢٠٠٦وتظهر أرقام تعداد عام     

 وأصــبح اآلن ٢ ٠٢٥كــان ( يف املائــة ١٥وأن عــدد مــن يعملــون كــل الوقــت قــد زاد بنــسبة  
يــصل معـدل العــاملني لكــل  ) ومل يتقاعــدوا بعـد (ومـن بــني مـن هــم يف سـن العمــل    ). ٢ ٣٣٤

وحــدث نقــص طفيــف يف عــدد  ). نــساء( يف املائــة ٧٧,٤و) رجــال( يف املائــة ٩١الوقــت إىل 
غـري أن عـدد   ). ٢٠٠٦ يف ٧٨٦ إىل ٢٠٠١ يف  ٧٩٧مـن   (النساء الالئـي يعملـن كـل الوقـت          

 .٨١ إىل ٢٥النساء الالئي يعملن لبعض الوقت زاد من 
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 من اإلناث يف جـزر فوكالنـد        ١٣١ من الذكور و   ١٧٤ عن أن    ٢٠٠٦كشف تعداد    -٣٨
 .يعملون يف وظيفة ثانوية أو وظيفة لبعض الوقت

 ضابطا، كان عدد الـضباط      ١٧طها  يف الشرطة امللكية جلزر فوكالند، البالغ عدد ضبا        -٣٩
وواحدة فقط مـن هـؤالء النـساء تـشغل رتبـة أعلـى مـن الكونـستابل،                  .  ضابطات ٨من النساء   

وذكر رئيس ضـابط الـشرطة أن الترقيـة يف قـوة الـشرطة تعتمـد علـى           . وهي وظيفة ضابط أول   
ي يف اخلربة ومدة اخلدمة، وليس علـى نـوع اجلـنس، وتقـوم سياسـة القـوة علـى أسـاس التـساو                     

 ٨ موظفــات كــل الوقــت مــن بــني   ٣ويف إدارة اجلمــارك واهلجــرة، تعمــل  . احلقــوق للجميــع
 .موظفني

 تعليم النساء وتدريبهن
 ١٩٩١مـايو   / كما ورد بالتفـصيل يف التقريـر املتعلـق باألقـاليم التابعـة املـؤرخ يف أيـار                  -٤٠

ا الشمالية، فـإن التعلـيم إلزامـي        امللحق بالتقرير الثاين للمملكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلند       
الـسنوات مـن األوىل إىل   ) سـنة االسـتقبال  (ويعقب السنة األوىل من التعلـيم     . يف جزر فوكالند  

السادسة يف مـدارس األطفـال والـصغار والـسنوات مـن الـسابعة إىل احلاديـة عـشرة يف مدرسـة                      
.  هنايـة الـسنة احلاديـة عـشرة        وتعقد امتحانات الشهادة العامة للتعلـيم الثـانوي عـادة يف          . اجملتمع

ويقع سن التعليم اإللزامي جلميع األطفال، ذكـورا وإناثـا، عنـد بلـوغ سـن اخلامـسة، أو بلـوغ                     
هنايـة الفـصل الدراسـي الثالـث مـن الـسنة            ) أ(الطفل اخلامسة أثناء السنة الدراسية أيهمـا أسـبق          

فـصل الدراسـي األول مـن       هنايـة ال  ) ب(الدراسية اليت يبلغ فيها الطفل سـن الـسادسة عـشرة؛ و           
من مرحلة التعليم اإللزامي، شريطة أال تعترب الطفـل الـذي بلـغ      ) ١٢السنة  (السنة الثالثة عشرة    

 يف سن التعليم اإللزامي أثناء هذا الفـصل         ١٢السادسة عشرة قبل بداية فصل دراسي يف السنة         
 .الدراسي أو أي فصل دراسي الحق

) مرحلـة مـا قبـل املدرسـة       (ل فرصـة البـدء يف الدراسـة         باإلضافة إىل ذلك، تتاح لألطفا     -٤١
ومعـىن ذلـك أن بعـض األطفـال يبـدأون الدراسـة          . يف العام الذي يبلغون فيه الرابعـة مـن العمـر          

 .ويقدم تعليم ما قبل املدرسة على أساس الدراسة لبعض الوقت لألطفال. وهم يف سن الثالثة
ويــرد أدنــاه . صائيات تتعلــق بــالتعليم مــن التقريــر اخلــامس وردت إحــ١٠١يف الفقــرة  -٤٢

 ٢٠٠٦/ ٢٠٠٥حتديث هلذه اإلحصائيات مبعلومات تتعلق بالعام 
 امتحانات الشهادة العامة للتعليم الثانوي )أ( 
 ٣٨جمموع املتقدمني لالمتحان   
 ) يف املائة٥٣ (٢٠األوالد الذين يؤدون االمتحان   
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 )ملائة يف ا٤٧ (١٨الفتيات الالئي يؤدين االمتحان   
 ٣٥٥جمموع الناجحني يف مجيع الصفوف الدراسية   
 ١٦٨) مجيــع املتقــدمني لالمتحــان (النــاجحون يف الــصف الثالــث ومــا بعــده     

 ) يف املائة٤٧(
 ) يف املائة٥٥ (٩٣) إناث(الناجحون يف الصف الثالث وما بعده   
تني طالب موفدون من حكومـة جـزر فوكالنـد إىل اخلـارج للدراسـة يف الـسن         )ب( 

 .٢٠٠٦سبتمرب /  من التعليم اعتبارا من أيلول١٣ و١٢
  

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ العام

 ١٨ ٩ ١٠ ١٧ ٩ اجملموع
 ) يف املائة٥٦ (١٠ ) يف املائة٥٦ (٥ ) يف املائة٦٠ (٦ ) يف املائة٥٣ (٩ ) يف املائة٦٦ (٦ الفتيات

 
 ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ العام

 ٣١ ٣٢ ٣٥ ٣٢ اجملموع
 ) يف املائة٣٢ (١٠ ) يف املائة٤٧ (١٥ ) يف املائة٥٧ (٢٠ ) يف املائة٥٩ (١٩ الفتيات

  
 ٢٠٠٦فرباير /  شباط١هيئة التدريس املعينة حىت  )ج( 
 مدرسون ومدرسون مساعدون ومساعدون لالحتياجات اخلاصة  

 :مدرسة جزر فوكالند اجملتمعية
 ٥املدرسون الذكور  
 ١٤ناث املدرسات اإل 
 LSA ٤ إناث 
 ٠,٥ LSAذكور  
 :الصغار/ مدرسة ستانلي لألطفال 
 ٢ذكور  
 ١٢إناث  



CEDAW/C/UK/6/Add.2
 

18 07-40660 
 

 ٣مدرسات مساعدات إناث  
 ٦ LSAإناث  
املقــيمني الرضــاعة وصــغار الــسن لألطفــال ممــن هــم يف ســن (نظــام التعلــيم يف كامــب  

 )خارج ستانلي وماونت بليزانت
 ٢مدرسون ذكور  
 ٤مدرسات إناث  

) ١١الـسنة   (الطالب تعليمهم الثانوي للحـصول علـى الـشهادة الثانويـة العامـة              يكمل   - ٤٣
ــد  ــع الطــالب إلكمــال املــستويات      . يف جــزر فوكالن ــل حكــومي جلمي ــوفر بعــد ذلــك متوي ويت

ويطبق ذلك دون متييـز     . يف اململكة املتحدة  ) ١٣ و ١٢املستويات املتقدمة يف السنتني     (املتقدمة  
 كثري من الطالب الناجحني يف املستوى املتقدم إىل اجلامعـات           ويتقدم. على أساس نوع اجلنس   

وتقـوم  . واملؤسسات املشاهبة يف اململكة املتحدة وأماكن أخـرى للحـصول علـى التعلـيم العـايل               
ويشجع من هم أقل استعدادا للتعليم اجلامعي من حيـث ملكـاهتم   . احلكومة بتمويل ذلك أيضا  

 احلكومة إما يف جزر فوكالند أو خارجها للوصـول          وميوهلم على تلقي تدريب مهين ممول من      
 .ويطبق ذلك أيضا دون متييز على أساس نوع اجلنس. إىل معايري ومؤهالت مهنية قياسية

وتتواصل املبادرات اليت تتخذها حكومـة جـزر فوكالنـد فيمـا يتعلـق بالتـدريب املهـين                   -٤٤
 .وخطة التلمذة احلديثة

امس، وردت إحــصائيات تتعلــق بتوظيــف وتــدريب   مــن التقريــر اخلــ ١٠٥يف الفقــرة  - ٤٥
وتقـدم اإلحـصائيات التاليـة مـن إدارة املـوارد البـشرية             . النساء من قبل حكومة جـزر فوكالنـد       

 ٣٠يف حكومة جـزر فوكالنـد لتحـديث هـذه اإلحـصائيات وهـي إحـصائيات صـحيحة حـىت                   
 .٢٠٠٧أبريل / نيسان

راهن مـن قبـل حكومـة جـزر         العدد الكلـي لألشـخاص املـوظفني يف الوقـت الـ            )أ( 
 ؛٣٩٠ختصصية، مبن فيهم املوظفون املتعاقدون / فنية/ فوكالند يف وظائف إدارية

 ؛٢٢٠) أ(عدد النساء من األشخاص املشار إليهم يف  )ب( 
الدرجـة دال   (عدد األشـخاص الـذين يـشغلون وظـائف مـن الـدرجات العليـا                 )ج( 
 ؛٨٤، وعدد النساء منهم ١٧٣) أ(من األشخاص املشار إليهم يف ) فما فوقها
 ؛٢٣٤) أ(عدد األشخاص املوظفني غري املدرجني يف  )د( 
 ؛٩١) د(عدد النساء من األشخاص املدرجني يف  )هـ( 



CEDAW/C/UK/6/Add.2  
 

07-40660 19 
 

 ٢٢، كـــان عـــدد املـــوظفني املوفـــدين إىل اخلـــارج للتـــدريب ١٩٩٩يف عـــام  )و( 
 ٢٠٠١م ، ويف عـا ) نـساء ٩بينـهم   (٤٥، كـان عـددهم      ٢٠٠٠، ويف   ) نساء ٨بينهم  (شخصا  

 ). امرأة١٩بينهم  (٤٩ كان عددهم ٢٠٠٢ويف عام )  نساء٩بينهم  (٣٣كان عددهم 
الدرجـة  ) (أ(عدد األشخاص الذين يشغلون مناصب رفيعـة مـن املـدرجني يف        )ز( 

 . امرأة١٣، وعدد النساء بينهم ٣٢، )ألف وما فوقها
 واملوقع اجلغـرايف،     معلومات عن التحصيل التعليمي حبسب النوع،      ٢٠٠٦يقدم تعداد    - ٤٦

؛ وعــن الــسكان حبــسب احلالــة الوظيفيــة، والــسن ونــوع اجلــنس   )املرفــق ألــف(ونــوع اجلــنس 
وتظهـر أرقـام التعـداد أن    ). املرفق جـيم (واملهن األولية حبسب النوع ونوع اجلنس      ) املرفق باء (

 .وينطبق هذا على الرجال والنساء على سواء. سكان جزر فوكالند يزدادون تأهيال
 نساء والصحةال

أكد منهاج عمل بيجني على أن للنساء احلق يف التمتع بأعلى مستوى ميكـن الوصـول              - ٤٧
 .وتلتزم حكومة جزر فوكالند بتحقيق هذا اهلدف. إليه من الصحة البدنية والعقلية

ــشكالت          - ٤٨ ــس امل ــة املتحــدة يف نف ــع اململك ــد م ــشترك ســكان جــزر فوكالن يف حــني ي
ــإن    ــة، ف ــصفة عام ــصحية ب ــل صــحة األســنان       ال ــق مث ــثري القل ــة ت ــاك جمــاالت معين ــسوس ( هن ت

 .، والسمنة، ومرض القلب، والسرطان)األسنان
وتركـز حكومـة جـزر      . وتسوس األسنان أسوأ كثريا مما هو احلـال يف اململكـة املتحـدة             - ٤٩

وقـد حـددت أسـباب      . فوكالند جهودها ملعاجلة هـذه املـشكلة، وبـصفة خاصـة عنـد األطفـال              
وتبــذل .  املــشروبات الــيت حتتــوي علــى الــسكر وعــدم تنظيــف األســنان بالفرشــاة    املــشكلة يف

وتقــدم خــدمات العنايــة . احلكومــة قــصارى جهــدها ملواجهــة هــذه األســباب وتوعيــة الوالــدين
 .باألسنان جمانا يف جزر فوكالند

وتنــشر حمطــة . يتــوىل مــسؤولية عــالج الــسمنة األطبــاء املمارســون يف جــزر فوكالنــد   - ٥٠
اعة احمللية والصحف األسبوعية معلومات عن املشكالت الصحية اليت تترتب علـى الـسمنة               اإلذ

وتتوفر املمرضة املمارسة لتقدمي الدعم بصفة دورية؛ ومتـول         . ونصائح عن ما ميكن فعله إزاءها     
احلكومــة االســتعمال اجملــاين جلميــع مرافــق املركــز الرياضــي للمرضــى احملــولني مــن األطبــاء          

مـن قبـل النـساء بـشكل        (يوجـد نـاد للحميـة الغذائيـة يـتم زيارتـه بـصفة أسـبوعية                 املمارسني؛ و 
 .ميكن فيه استعمال املرافق احلكومية جمانا) خاص
كما ورد يف التقرير امللحق بالتقرير الثاين للمملكة املتحدة لربيطانيـا العظمـى وأيرلنـدا              - ٥١

، تقــوم حكومــة جــزر فوكالنــد  ١٩٩١مــايو /الــشمالية بــشأن األقــاليم التابعــة املــؤرخ يف أيــار 
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بتقــدمي الرعايــة الــصحية يف جــزر فوكالنــد وتوفريهــا بــصرف النظــر عــن الــسن أو اجلــنس أو     
ــسية ــسبب عــدد       . اجلن ــد، ب ــة أن تقــدم يف جــزر فوكالن ــة العملي ومــن غــري املمكــن مــن الناحي

شـخاص  وفيمـا يتعلـق باأل    . سكاهنا، كل أنواع العالج الطيب اليت قد تكـون هنـاك حاجـة إليهـا              
املقـيمني يف جـزر فوكالنـد، وبــصرف النظـر عـن الـسن أو اجلــنس أو اجلنـسية، تـنظم حكومــة         

وليس مثة أي تغـيري     . جزر فوكالند الترتيبات الالزمة لتلقي العالج املناسب يف اململكة املتحدة         
 اخلــدمات الطبيــة ســواء فيمــا يتعلــق بــالعالج الطــيب أو بتــوفري “مــستهلكي”حاليــا بالنــسبة إىل 
فيمــا عــدا األشــخاص املقــيمني يف اململكــة (أمــا الزائــرون مــن خــارج البلــد . العقــاقري واألدويــة

وال يوجـد   . فعليهم، بصفة عامة، أن يدفعوا مقابل هذه اخلـدمات والعقـاقري واألدويـة            ) املتحدة
 .نساءمتييز يف التكلفة بني الرجال وال

ورغم صـعوبة تـوفري اخلـدمات الـصحية املقبولـة يف املنـاطق البعيـدة عـن سـتانلي، فـإن                       - ٥٢
وتوجـد عيـادة    . األطباء املمارسني يقومون بزيارات منتظمـة إىل كـل املـستوطنات يف الكامـب             

 .أشعة للكامب تدار من مستشفى امللك إدوارد السابع التذكاري
وتقـدم هـذه   . The Well Woman عامة أنثى بإدارة عيادة وتقوم ممرضة العيادة وممارسة - ٥٣

كـشفا مـسحيا   ) بني أشـياء أخـرى    (وهي تقدم   . العيادة برناجما صحيا يراعى فيه البعد اجلنساين      
 .للرحم
 قــابالت يقمــن ٣وتوجــد . تتمتــع جــزر فوكالنــد مبــستوى مرتفــع مــن رعايــة األمومــة - ٥٤

ويقـدم األطبـاء   . املرحلة السابقة على الـوالدة بإجراء فحوص دورية، وتقدمي فصول دراسية يف        
وإذا مـا ظهـرت     . املمارسون فحصا باملوجات فوق الصوتية ويتيحون إجراء اختبـارات أخـرى          

مشكلة تتعلق باحلمل أو ظهر ما يـشري الحتمـال وجـود مـشكلة عنـد الـوالدة، تنقـل املـرأة إىل              
وهــذا هــو مــا حيــدث يف . ااململكــة املتحــدة أو يــتم إرســال متخــصص إىل جــزر فوكالنــد جــو 

ــة إليهــا     ــة الــيت تظهــر احلاجــة الطبي ــوالدة القيــصرية االختياري ــوالدة  . حــاالت ال أمــا حــاالت ال
القيـــصرية الطارئـــة فيجريهـــا جـــراح مقـــيم يف جـــزر فوكالنـــد وتقـــدم القـــابالت، والزائـــرات 

الــدعم الــصحيات مــع املمــارس العــام واجلــراح املقــيم يف حــاالت الــوالدة القيــصرية الرعايــة و   
 .الالزمني يف أعقاب الوالدة

ال تقدم خدمات إهناء احلمل يف جزر فوكالند بصورة روتينية، ومن مث تـضطر النـساء             - ٥٥
إىل مغادرة اجلزر هلذا الغرض، إال إذا وجد يف اجلزر طبيـب أمـراض نـساء زائـر علـى اسـتعداد                      

ململكة املتحدة حيث تعـاجل يف      وحتال حاالت إهناء احلمل ألسباب طبية إىل ا       . للقيام هبذا العمل  
إطــار اخلدمــة الــصحية الوطنيــة كحــاالت خاصــة يف اململكــة املتحــدة وتــدفع تكلفتــها حكومــة 

 .ويف هذه احلاالت تقوم حكومة جزر فوكالند بتمويل تكاليف سفر املرأة. جزر فوكالند
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 نــوقش ذلــك يف(تغــريت سياســة احلكومــة فيمــا يتعلــق باإلجهــاض لغــري أســباب طبيــة  - ٥٦
فقــد رجعــت احلكومــة عــن قرارهــا بعــدم حتمــل تكــاليف ).  مــن التقريــر اخلــامس١١٧الفقــرة 

والتــزال الــسياسة احلاليــة للخدمــة  . الــسفر جــوا للنــساء الالئــي يطلــنب اإلجهــاض االختيــاري  
الصحية يف جزر فوكالند تقضي بعدم متويل حكومة جزر فوكالنـد لعمليـات اإلجهـاض لغـري          

أي (رة الـصحة تقـدم الـدعم يف حـاالت اإلجهـاض لغـري أسـباب طبيـة              إال أن دائ  . أسباب طبية 
فيحيــل األطبــاء املــرأة إىل اململكــة املتحــدة وتــدفع حكومــة ) يف حــاالت اإلجهــاض االختيــاري
 .جزر فوكالند تكاليف سفرها جوا

وتشري تقديرات اإلدارة الصحية إىل أنه خالل الفترة املشمولة بـالتقرير، قامـت املرافـق         - ٥٧
وعدد النساء الالئي رمبـا سـعني       . تابعة هلا بالترتيب إلجراء عملييت إجهاض اختياري كل عام        ال

لإلجهاض يف إجنلتـرا أو يف أي مكـان آخـر مبحـض إرادهتـن غـري معـروف، لكـن ال يـرجح أن                         
 .يكون أكرب كثريا من ذلك الرقم

ادي الـذي ينفـذ    يقدم التثقيف بشأن اإلجهاض يف إطار برنامج التعليم الـصحي االعتيـ            - ٥٨
وتقدم املعلومات بصورة روتينيـة للنـساء الالئـي يستفـسرن عـن خـدمات           . يف املدارس واجملتمع  

 .اإلجهاض
. توجد حاليا يف جزر فوكالند طبيبتان ممارسـتان عامتـان تعمـالن بـدوام عمـل كامـل                  - ٥٩

رد يف ويف حــني و. وميكــن للنــساء طلــب حتديــد موعــد مــع طبيبــة ممارســة عامــة أنثــى إذا أردن
تقارير سابقة أن النساء يف كامب ال ميلكن اخليار يف زيارة أو عدم زيـارة ممارسـة عامـة أنثـى،                      
ــات اآلن          ــات املمارســات العام ــوم الطبيب ــد، تق ــى موع ــتانلي للحــصول عل ــأتني إىل س ــا مل ي م

 .بزيارات روتينية إىل كامب، ومن مث مل يعد هذا األمر قائما
 Wellرأة عن طريق عدد مـن الوسـائل منـها عيـادة املـرأة      تنشر املعلومات عن صحة امل - ٦٠

Woman Clinicومقاالت طبية دورية تنشر يف الصحف األسبوعية . 
. كما جترى لقاءات مع املتخصصني يف العلوم الصحية تذاع بانتظام علـى حمطـة اإلذاعـة احملليـة               

 اخلدمـة العامليـة هليئـة    وميكـن اسـتقبال  . وتغطي هذه اللقاءات غالبـا مـسائل تتعلـق بـصحة املـرأة      
، الــيت تبــث أيــضا بــرامج تتنــاول موضــوعات تتعلــق بــصحة املــرأة، يف  BBCاإلذاعــة الربيطانيــة 

 .كما تتوفر مواد جمانية للقراءة يف املستشفى. مجيع أحناء جزر فوكالند
تقدم خدمات الصحة العقلية يف اجلزر حاليا مـن قبـل أطبـاء نفـسيني زائـرين تـدعمهم                    - ٦١

ــاعي    ممرضــة  ــل االجتم ــع وإدارة العم ــسي يف اجملتم ــتعانة   . الطــب النف ــوات لالس واختــذت خط
مبوظف ثان للصحة العقليـة وجيـري حاليـا اسـتعراض لتـشريع خـاص بالـصحة العقليـة يف جـزر                

 .فوكالند
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عدد حاالت اإلصابة باألمراض اليت تنتقل باملعاشرة اجلنـسية مـنخفض للغايـة يف جـزر           - ٦٢
ــد أغــسطس / علومــات اإلحــصائية املتاحــة عــن هــذه األمــراض بــني آب    وأظهــرت امل. فوكالن
ــه /  ومتــوز٢٠٠٥ ــدثرة  % ١٤ أن ٢٠٠٦يولي ــارات املت ــة Chlamydiaمــن اختب .  كانــت إجيابي

وينبغــي مالحظــة أن نــصف عــدد احلــاالت اإلجيابيــة كــان مــن األفــراد العــسكريني ولــيس مــن   
يت جترى مرتفعا، لكن هـذا يرجـع إىل         وقد يبدو عدد االختبارات ال    . املقيمني يف جزر فوكالند   

 بصورة روتينية جلميع النـساء عنـد   Chlamydiaحقيقة أن جزر فوكالند جتري فحصا للمتدثرة  
حضورهن لعيادة املسح املزرعي، وتفحص مجيـع الـسيدات يف مرحلـة مـا قبـل الـوالدة للتأكـد                  

وكانـت  . HIVية  من عدم إصابتهن بالزهري والتهاب الكبـد ب وفـريوس نقـص املناعـة البـشر               
 ٥٩ومــن بــني .  ســلبية١٠٦كــل اختبــارات نقــص املناعــة البــشرية املكتــسبة الــيت بلــغ عــددها  

وأبلغ عـن حالـة واحـدة للـسيالن أثنـاء           . اختبار اللتهاب الكبد ب، كانت حالة واحدة إجيابية       
 .، لكنها مل تكن بني السكان احملليني٢٠٠٦

اهقني يف جــزر فوكالنــد، اخنفــضت  علــى الــرغم مــن وجــود نــشاط جنــسي بــني املــر    - ٦٣
ويقـدم التعلـيم اجلنـسي يف       . حاالت احلمل دون زواج بسبب توافر وسائل منـع احلمـل اجملانيـة            

. “للتربيــة اجلنــسية والعالقــات”ويتلقــى طــالب املــدارس الثانويــة برناجمــا  . إطــار نظــام التعلــيم
ــش       ــة لن ــدارس الثانوي ــة للم ــارات منتظم ــصحة بزي ــوم املتخصــصون يف ال ــسي  ويق ــيم اجلن ر التعل

 سـنة بتـوافر املـشورة املتعلقـة بتخطـيط           ١٦والتأكد من وعي الفتيات الـيت تقـل أعمـارهن عـن             
 التابعـة لـدائرة   Well Womanوتـشجع عيـادة   . وينصح بتجنب النـشاط اجلنـسي املبكـر   . األسرة

 الــصحة تــوفري خــدمات ختطــيط األســرة وال متيــز يف تقــدميها لنــصائح منــع احلمــل بــني النــساء   
 .والفتيات على أساس السن

 العنف ضد املرأة
، )كمـا هـو احلـال يف بلـدان أخـرى      (على الرغم من وجـود العنـف يف جـزر فوكالنـد              - ٦٤

وال يوجـد مثـال   . تلتزم حكومة جزر فوكالند مبنع هـذه اجلـرائم وتقـدمي مرتكبيهـا للمحاكمـة       
 يتعلـق بـالعنف الـذي       وفيمـا . معروف للعنف ضد املرأة ارتكب بواسطة احلكومـة أو وكالئهـا          

االعتـداء،  (يرتكبه األفراد ضد املرأة، حيتوي القـانون اجلنـائي علـى سلـسلة كاملـة مـن اجلـرائم                    
تتـصل مبنـع    ) الضرب، اإلصابة جبرح، الضرر البدين اجلسيم، القتل، االغتصاب، هتـك العـرض           

 جتعــل محايــة وباإلضــافة إىل ذلــك، فــإن الــسياسات املتعلقــة بــالعنف املــرتيل. العنــف ضــد املــرأة
 .النساء واألطفال من العنف اهلدف الرئيسي لضباط الشرطة يف حالة وقوع عنف مرتيل

 .ال توجد دعارة معروفة يف جزر فوكالند - ٦٥
 .ال يوجد اجتار معروف بالنساء يف جزر فوكالند - ٦٦
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رغــم أن عــدد ســكان جــزر فوكالنــد أقــل مــن أن يــستوجب إجــراء حبــث يف أســباب   - ٦٧
ــائج  ــة جــزر        ونت ــسعى املتخصــصون يف حكوم ــدابري املتخــذة، ي ــة الت ــرأة وفعالي العنــف ضــد امل

كاململكــة (فوكالنــد دائمــا إىل االطــالع علــى البحــوث الــيت جتــرى يف نطاقــات قــضائية أكــرب   
. وساعد النفـاذ إىل اإلنترنـت وإتاحـة املنـشورات عليهـا كـثريا علـى تـوفر املعلومـات                 ). املتحدة

 .FCO املعلومات عن طريق باإلضافة إىل ذلك تتوفر
تــدعم إدارة اخلدمــة االجتاعيــة تطبيــق نظــام العدالــة اجلنائيــة فيمــا يتعلــق بــاجلرائم الــيت   - ٦٨

وتـستطيع إدارة اخلدمـة االجتماعيـة تـوفري قـدر حمـدود مـن احلمايـة للنـساء                   . ترتكب ضد املرأة  
د الـسكان يف جـزر   فعـد . غري أنه ال توجـد مالجـئ أو دور آمنـة يف جـزر فوكالنـد               . واألطفال

 . األسرة إال لفترة قصرية من الوقت“بإخفاء”فوكالند ال يسمح 
 النساء والرتاع املسلح

 غـري أن هـذه   ١٩٨٢تأثرت النساء سلبا بالرتاع الذي أعقـب غـزو جـزر فوكالنـد يف              - ٦٩
وليس حلكومة جزر فوكالنـد     . القضية ليس هلا تأثري مباشر يف الوقت الراهن يف جزر فوكالند          

ثيل مباشر على املستوى الدويل ومن مث فإهنا غـري ملزمـة بتنفيـذ أهـداف منـهاج عمـل بـيجني                      مت
 .بصورة مباشرة على النحو املتوقع يف هذا اجملال من جماالت االهتمام

 املرأة واالقتصاد
خطت حكومة جزر فوكالنـد خطـوات يف اجتـاه تـشجيع احلقـوق االقتـصادية للمـرأة                   - ٧٠

ي، مبا يف ذلك احلصول على الوظائف وظروف العمل املالئمـة والـسيطرة             واستقالهلا االقتصاد 
 ٣وتشمل هذه املبادرات اإلصالحات التـشريعية الـواردة يف الفقـرات            . على املوارد االقتصادية  

 .٥ و٤و
كانت هناك مرونة كبرية يف سوق التوظيف، حبيـث أصـبحت ترتيبـات العمـل لـبعض                  - ٧١

 .كما أن هناك مرونة أكرب يف ساعات العمل. وعاالوقت وتقاسم الوظيفة أكثر شي
، تـستطيع املـرأة احلـصول علـى القـروض احلكوميـة لألعمـال               ٩٥كما ذكر يف الفقـرة       - ٧٢

 .التجارية، اليت تستهدف تشجيع التوظيف الذايت وتنظيم املشاريع
 ٢٠٠٦وأظهـر تعـداد     . توجد مشاريع صغرية كثرية يف جزر فوكالنـد تـديرها النـساء            - ٧٣
بينمـا بلـغ العـدد املقابـل مـن      ( امرأة يدرن مـشاريعهن لكـل الوقـت أو لـبعض الوقـت            ١٣٣أن  

 ).١٨١الرجال 
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وتـستهدف هـذه    . تتواصل اجلهود اليت تبذل لتحـسني نوعيـة احليـاة يف املنـاطق الريفيـة               - ٧٤
 اجلهود اجملتمع ككل، مع إتاحة الفرص املتكافئة للرجال والنساء من كل األعمـار والقـدرات،            

 .ولكنها حسنت بالضرورة أوضاع املرأة الريفية
وقـد اسـتفادت    ) املنـاطق الريفيـة   (تتوفر منح وقروض املشاريع ملن يعيـشون يف كامـب            - ٧٥

النساء الريفيات منها يف إنشاء مشاريع خاصة هبن يف جمـايل احلـرف اليدويـة والـسياحة بـشكل                   
 .خاص

 النساء يف السلطة وصنع القرار
لفــصل الثالــث مــن دســتور جــزر فوكالنــد علــى املــساواة الكاملــة بــني  تــنص أحكــام ا - ٧٦

. الرجال والنساء يف التـصويت والترشـح لالنتخـاب لعـضوية اجمللـس التـشريعي جلـزر فوكالنـد               
وانتخبـت نـساء    . ومن بني األعضاء الثمانية املنتخبني توجد يف الوقت الراهن اثنتان من النـساء            

وتواصل عضوات اجمللـس التـشريعي متثيـل جـزر          .  املاضي أخريات لعضوية اجمللس التشريعي يف    
وأثناء الفترة اليت جرى فيها إعداد التقريـر مثلـت النائبـات      . فوكالند يف احملافل الدولية املختلفة    

املنتخبــات جــزر فوكالنــد يف مــؤمترات احتــاد برملانــات دول الكومنولــث، واجتماعــات اجمللــس 
 .مؤمترات األحزاب الربملانية باململكة املتحدةاالستشاري لبلدان ما وراء البحار، و

، بلغ عدد النساء املعينات على الـدرجات مـن دال إىل ألـف ومـا                ٣٦وأشري يف الفقرة     - ٧٧
 . امرأة٨٤) الدرجات الرفيعة يف الدوائر احلكومية(فوقها 
ات فيمــا يتعلــق بتمثيــل اإلنــاث يف الوظــائف القانونيــة، تبلــغ نــسبة احملاميــات العامــ         - ٧٨

. bench of lay justiceيف )  يف املائـة ٤١(وتتمتـع النـساء بتمثيـل جيـد     .  يف املائـة ٥٠باحلكومة 
أما القطاع القانوين اخلاص، فنظرا إىل صغر حجمه، فإنه يتكـون يف الوقـت الـراهن مـن ممـثلني                    
ــات         ــذكور فقــط، غــري أن واحــدة مــن الوكــالتني كانــت دائمــا توظــف حمامي ــانونيني مــن ال ق

 . منتدبات من اململكة املتحدةمتدربات
 اآلليات املؤسسية للنهوض باملرأة

ال توجد مؤسسات أو سلطات يف جزر فوكالند مهمتـها احملـددة هـي كفالـة االلتـزام                   - ٧٩
كما أنه ال وجود لوسـيلة متطـورة لكفالـة النـهوض            . العملي مببدأ املساواة بني الرجال والنساء     

ومـع ذلـك، تلتـزم      .  ذلـك مالئمـا نظـرا إىل عـدد الـسكان           ولن يكون . باملرأة وتطوير أوضاعها  
ــساء     ــساواة بــني الرجــال والن ــد بامل ــة جــزر فوكالن ــاملرأة وتطــوير   . حكوم ــهوض ب ويتحقــق الن

ومـع ذلـك، فلـيس مثـة        . أوضاعها، بصفة رئيسية، باتباع السياسات احلكومية والرمسية املالئمة       
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داف سياسـاتية بـشكل رمسـي يف    نائب منتخب مسؤول بشكل خـاص عـن املـرأة ومل حتـدد أهـ          
 .هذ الصدد

 حقوق اإلنسان فيما يتعلق باملرأة
يتمتع مجيع األفراد يف جزر فوكالند بـاحلقوق واحلريـات األساسـية لألفـراد املنـصوص         - ٨٠

ومتثـل هـذه األحكـام أحكـام العهـد الـدويل            . عليها يف الفصل األول من دستور جزر فوكالند       
التفاقيـة األوروبيـة حلقـوق اإلنـسان وهـي واجبـة اإلنفـاذ بـصورة                للحقوق املدنية والـسياسية وا    

ويـوفر  .  مـن الدسـتور  ١٦مباشرة إذا طالب هبا الفرد أمام احملكمة العليا مبوجب أحكام القسم      
وبعــد اســتنفاد وســائل . ، علــى وجــه التحديــد، احلمايــة مــن التمييــز بــسبب اجلــنس١٢القــسم 

 .تماس إىل احملكمة األوروبية حلقوق اإلنسانالتقاضي احمللية، حيق للفرد التقدم بال
 املرأة ووسائل اإلعالم

وال تتعلــق هــذه . مثــة فرصــة حمــدودة للنفــاذ إىل قطــاع االتــصاالت يف جــزر فوكالنــد   - ٨١
وتتمتـع املـرأة    . القضية بنوع اجلنس، بل ترجع إىل النقص يف منافـذ اإلعـالم يف جـزر فوكالنـد                

وتتمثــل هــذه الوســائل يف صــحيفة أســبوعية . طنيــة القائمــةبتمثيــل جيــد يف وســائل اإلعــالم الو
وتــشغل النــساء وظــائف رئــيس .  صــحيفة أســبوعية“البنجــوين نيــوز”و. وحمطــة إذاعــة وطنيــة

وتــرأس حمطــة اإلذاعــة . التحريــر، ونائــب رئــيس التحريــر ومــدير اإلعالنــات يف هــذه الــصحيفة
الـربامج املـؤقتني مـن النـساء مبـن فـيهن            احمللية امرأة، ومعظـم هيئـة العـاملني املتفـرغني ومقـدمي             

. وال توجد حمطة تليفزيون وطنية يف جزر فوكالنـد        . مراقبة الربامج وكبرية احملررين اإلخباريني    
 .وتوجد أيضا صحيفة إخبارية جتارية تنشر على اإلنترنت متتلكها وتديرها امرأة

 التــأثري يف القوالــب وهنــا أيــضا، حيــد حجــم وســائل اإلعــالم احملليــة مــن قــدرهتا علــى    - ٨٢
) دائـرة إذاعـة القـوات الربيطانيـة    (غـري أن مثـة قنـاة تليفزيونيـة     . الفكرية النمطية املتعلقـة بالنـساء   

وباإلضافة إىل ذلـك، يتـوفر أيـضا عـدد مـن قنـوات              . تبث إرساهلا يف مجيع أحناء جزر فوكالند      
ة هتـم النـساء بـصفة       وتـذاع بـرامج كـثري     . الكبالت والسواتل يف ستانلي، مقابـل رسـم اشـتراك         

 .خاصة
 املرأة والبيئة

وتـشغل امرأتـان    . تشترك النساء، يف جزر فوكالند، يف صنع القـرارات املتعلقـة بالبيئـة             - ٨٣
كما يوجـد عـدد   . وظيفيت مسؤول التخطيط البيئي واملسؤول عن البيئة حبكومة جزر فوكالند     

 .ة خريية بيئية غري حكوميةمن النساء يف هيئة موظفي احملافظة على فوكالند، وهي هيئ
 الطفلة
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ويف ضـوء ذلـك، فـإن       . تتمتع البنات واألوالد، يف جـزر فوكالنـد، بأوضـاع متـساوية            - ٨٤
كثريا مـن األهـداف االسـتراتيجية يف برنـامج عمـل بـيجني غـري ذات مغـزى بالنـسبة للظـروف                     

بــن الــذكر وعلــى ســبيل املثــال، فــإن ختــان اإلنــاث، وتفــضيل اال . الــسائدة يف جــزر فوكالنــد
اللـــذين ينـــتج عنـــهما قتـــل اإلنـــاث واختيـــار جـــنس املولـــود قبـــل الـــوالدة، والـــزواج املبكـــر،  
واالستغالل اجلنسي، والتمييز ضد البنـات يف خمصـصات الغـذاء واملمارسـات األخـرى املتعلقـة           

ــد     ــدا يف جــزر فوكالن ــاه العــيش مل توجــد أب ــصحة ورف ــاك  . بال ــيس هن ــضلية”فل ــاء، “أف  لألبن
 .لمواقف واملمارسات الثقافية السلبيةوجود ل وال
يتوفر التعليم لألطفال يف جزر فوكالند على أسـاس عـدم التمييـز كمـا يـرد يف الفقـرة                     - ٨٥

١٠٠. 
 .ال يوجد متييز ضد البنات يف الصحة والتغذية - ٨٦
 .ال يوجد استغالل جنسي أو عمالة أطفال يف جزر فوكالند - ٨٧
ة بالقــضاء علــى العنــف ضــد الطفــل الــذكر والطفلــة   وحكومــة جــزر فوكالنــد ملتزمــ  - ٨٨

 .األنثى وتقدم إدارة اخلدمة االجتماعية خدمة حلماية الطفل
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  جزر تركس وكايكوس –املرفق جيم 
 التعداد الوطين  

 وأسفرت النتـائج عـن أن عـدد األسـر املعيـشية يف              ٢٠٠١أجري آخر تعداد رمسي يف       - ٨٩
  بـــصفة أساســـية يف جـــزر بروفيدنـــسياليس   ، يقيمـــون٢١ ٨٨٦جـــزر تـــركس وكـــايكوس   

وينقسم هذا العدد مناصفة تقريبـا      ). ٣ ٩٧٦(وترك الكربى، وهي مقر احلكومة      ) ١٣ ٠٢١(
  امـــــرأة مـــــن  ٩ ٩٩٠وتوجـــــد ). ٩ ٥٥١(وغـــــري املنـــــتمني  ) ١٠ ٣٣٥(بـــــني املنـــــتمني  

 : العمرية التاليةفئاتيف ال)  منتمية٥ ٣٥٨(السكان 
 ٣ ٦٠٩  : سنة١٩أقل من   
 ٣ ٩٠١  :  سنة٣٩ – ٢٠  
 ١ ٩١٤  : سنة٥٩ – ٤٠  
 ٥٦٦  : سنة فما فوق٦٠  

 املرأة والتشريع يف جزر تركس وكايكوس
امتـــدت اتفاقيـــة القـــضاء علـــى مجيـــع أشـــكال التمييـــز ضـــد املـــرأة إىل جـــزر تـــركس   - ٩٠

القــضاء (والتـشريع الرئيــسي يف جـزر تـركس وكــايكوس هـو مرسـوم      . ١٩٨٦وكـايكوس يف  
وقــد عــرب دســتور جــزر . ١٩٥٠الــصادر يف ) ٩٧الفــصل (اواة بــني اجلنــسني عــدم املــس) علــى

 عن حقوق الفرد وحرياته األساسية ومحايته مـن التمييـز           ١٩٨٨تركس وكايكوس الصادر يف     
، أو املكان الذي نشأ فيـه، أو آراؤه،         )الفرد(أيا كان جنس    ) ٧٨ و ٦٧الفصل األول املادتان    (

 .و نوع جنسهالسياسية، أو لونه، أو عقيدته، أ
 التدابري القانونية والتدابري األخرى املتخذة منذ التقرير السابق

 شـــهدت جـــزر تـــركس وكـــايكوس صـــدور ٢٠٠٣منـــذ دورة اإلبـــالغ األخـــرية يف  - ٩١
ــد يف   ــراد      ٢٠٠٦ أغــسطس ٩دســتور جدي ــوق األف ــام اخلاصــة حبق ــادة األحك ــى زي ــز عل  رك

 .األول من الدستور اجلديدوحرياهتم األساسية وإدراج هذه األحكام يف اجلزء 
ويـنص القـسم    . مبوجب هذه األحكام، تتمتع املرأة باحلماية من مجيـع أشـكال التمييـز             - ٩٢
كل شخص يف اجلـزر لـه احلـق يف التمتـع حبقـوق الفـرد وحرياتـه األساسـية، دون         ” على أن   ١

ي أو غـري    أي متييز من أي نوع، كالعرق، أو األصل الـوطين أو االجتمـاعي، أو الـرأي الـسياس                 
الــسياسي، أو الــدين، أو اجلــنس، أو املــيالد، أو أي وضــع آخــر، مــع احتــرام حقــوق اآلخــرين  

  :وحرياهتم واملصلحة العامة يف كل مما يلي
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 .احلياة، واحلرية، واألمن الشخصي، ومحاية القانون )أ( 
 .حرية الضمري، والتعبري، والتجمع، وتكوين اجلمعيات )ب( 
 .اصة واألسرية، وخصوصية بيتهمحاية حياته اخل )ج( 

كما شاركت جزر تركس وكايكوس، منـذ دورة اإلبـالغ األخـرية، يف مـشروع مـع                  - ٩٣
وأعـدت سـتة    . منظمة بلدان شرق الكارييب إلصالح القوانني املتعلقـة بـالعنف املـرتيل واألسـرة             

ــشاور واســعة النطــاق بــني مجاعــات أصــحاب املــصلحة ويف       ــة ت ــوانني نتيجــة لعملي  مــشاريع ق
وتـشمل مـشاريع القـوانني هـذه اجملـاالت القانونيـة       . اجتماعات جمالس املدن املختلفـة يف اجلـزر   

 :التالية
 حمكمة األسرة )أ( 
 العنف املرتيل )ب( 
 محاية األطفال )ج( 
 حضانة األطفال )د( 
 التبين )هـ( 
 عدالة األحداث )و( 

سـرة وهـي غالبـا يف أضـعف املراكـز مـن             وينظر إىل املرأة يف إقلـيم الكـارييب باعتبارهـا حمـور األ            
وينظر إىل هذه اإلصالحات باعتبارها آلية هتدف، ضمن أشـياء أخـرى،            . الناحية املالية واملادية  

إىل تعزيز وضع املرأة عن طريق توفري هيكل قانوين ميكن من خالله توفري محايـة أفـضل للنـساء                   
 .واألطفال

 على إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان يف جـزر         ، وافق اجمللس التنفيذي   ٢٠٠٣ويف منتصف    - ٩٤
ونظـــرا إىل تغـــري الظـــروف، توقفـــت اللجنـــة عـــن العمـــل ومل يكـــن هلـــا . تــركس وكـــايكوس 
 .اختصاصات حمددة

ــة حقــوق اإلنــسان وضــمت رئيــسا ومخــسة    ٢٠٠٦مــايو /ويف أيــار - ٩٥ ، أعيــد إنــشاء جلن
عتمـادا علـى املمارسـة      واجتمعت اللجنة لتحدد اختـصاصاهتا ا     . أعضاء آخرين عينتهم احلكومة   

القائمة يف أقاليم ما وراء البحـار األخـرى وعلـى املـشورة املقدمـة مـن أي مكـان آخـر حـسب                   
وبعد حبوث ومشاورات مطولة تقـرر أخـريا إنـشاء مفوضـية حلقـوق اإلنـسان تكـون         . االقتضاء

حـو  مبثابة مؤسسة وطنية خمولة بصالحية تشجيع ومحايـة احلقـوق واحلريـات األساسـية علـى الن                
 .٢٠٠٦الوارد يف قرار الدستور املعدل لعام 
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أكتـــوبر /مت اعتمـــاد االختـــصاصات مث وافـــق عليهـــا جملـــس الـــوزراء يف تـــشرين األول - ٩٦
ــويض         . ٢٠٠٦ ــديال لتع ــا ب ــدم طريق ــدة تق ــة جدي ــا هيئ ــسان أهن ــوق اإلن ــدرك مفوضــية حق وت

ذا اهلــدف، وحتقيقــا هلــ. األشــخاص الــذين يــشعرون بوقــوع اعتــداء علــى حقــوقهم وحريــاهتم   
أعدت املفوضـية مـشروعا لتـشريع ميكـن تطبيقـه وهـي تعمـل حاليـا هبمـة يف صـياغة إجـراءات                        

ومت تـوفري التـدريب وجيـري التخطـيط فعـال لزيـارة             . التشغيل والتقصي واليزال عملها مـستمرا     
 يف  FCOعمل يقوم هبـا رئـيس املفوضـية، الـذي سيحـضر أسـبوعا مـن التـدريب بالتـشاور مـع                       

 .تحدةاململكة امل
، جيري العمـل يف تنفيـذ خطـط محلـة توعيـة تعليميـة عامـة،                 ٢٠٠٧يونيو  /ويف حزيران  - ٩٧

تستهدف زيادة وعي اجلمهور وفهمه مبا يترتب علـى حقـوقهم كبـشر ودور مفوضـية حقـوق                  
 .اإلنسان نفسها؛ وكيفية تقديره؛ واملساعدة اليت تستطيع تقدميها

 لى التمييز ضدهاالتقدم الفعلي للنهوض باملرأة والقضاء ع
وتفخـر  . ، اختـذت خطـوات كـبرية   ١٩٩٩منذ بدء عمل وحدة الشؤون اجلنـسانية يف          - ٩٨

الوحــدة بــأن لــديها اآلن بــستة مكاتــب تعمــل يف اجلزيــرتني املــأهولتني الرئيــسيتني ومهــا تــرك     
ويتكـون املـالك الـوظيفي للوحـدة مـن مـدير، ومـساعد              . وبروفيدنـسياليس ) العاصـمة (الكربى  
 وموظف إداري، وموظف لألعمال الكتابية يف ترك الكربى ونائـب للمـدير وموظـف               للمدير،

وتناقش حاليا خطط لتوسـيع نطـاق هـذه اإلدارة وإنـشاء        . لألعمال الكتابية يف بروفيدنسياليس   
. مكاتــب يف جــزر أخــرى حيــث أصــبحت احلاجــة إىل هــذه الوحــدة ملحوظــة بــشكل متزايــد 

وقــت الــراهن عــن طريــق وزارة الــصحة واخلــدمات      وتــدار وحــدة الــشؤون اجلنــسانية يف ال   
 .اإلنسانية

ومــن مــسؤولياهتا رصــد وضــع املــرأة يف جــزر تــركس وكــايكوس وكفالــة اإلنــصاف     - ٩٩
وحتصل وحدة الشؤون اجلنسانية على الدعم من منظمـة غـري حكوميـة    . واملساواة بني اجلنسني  

وأنـشأ النـواب جلنـة مـشتركة        . يـسية هي منظمة املرأة يف التنمية، وهلا فـروع يف كـل اجلـزر الرئ             
ــة           ــرأة هتــدف إىل التوعي ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ــى مجي ــضاء عل ــة الق ــل واتفاقي ــوق الطف حلق

 .باالتفاقيات وكفالة االلتزام هبا
وتنظم وحـدة الـشؤون اجلنـسانية حلقـات دراسـية، وحلقـات عمـل، وبـرامج حـوار                  - ١٠٠

كمـا يـستفاد بـشكل    . ة مبـساواة النـساء بالرجـال   لزيادة وعي النـساء والرجـال بالقـضايا املتـصل      
 .منتظم من وسائط اإلعالم املطبوعة والصوتية لزيادة الوعي

 املعلومات املتصلة مبواد االتفاقية وإعالن بيجني
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 تعليم األسرة واألمومة
احلمل عن طريق األنابيب شرط موافقة الـزوج        بأحيانا يعوق حقوق املرأة فيما يتعلق         - ١٠١

ــى الع ــةعل ــة النظــر        . ملي ــن وجه ــاء، م ــذلك، يفــضل األطب ــانوين ل ورغــم عــدم وجــود ســند ق
 .األخالقية، احلصول على معلومات تتعلق بالزوج وموافقته قبل إجراء العملية

ــإن اإلجهــاض حمظــور        - ١٠٢ ــث، ف ــة للكومنول ــاطق التابع ــع املن وكمــا هــو معــروف يف مجي
عية للمـساعدة بـأي طريقـة ممكنـة عنـد نـشوء       وتعمل الوحدة بالتعاون مع إدارة التنمية االجتما      

ويـتم تـشجيع الـسيدات الـصغريات علـى متكـني أنفـسهن يف كـل         . أي حالة من هـذه احلـاالت      
 .األوقات بغض النظر عن احلالة

  العنف ضد النساء والفتيات–االجتار بالنساء 
ل بالتعـاون مـع     وتواصل الوحدة العم  . جيري حاليا تنقيح التشريع اخلاص حبماية املرأة        - ١٠٣

وال تـزال حلقـات     . الشرطة للدعوة إىل نبذ العنف املـرتيل واالسـتغالل يف أي شـكل أو صـورة               
العمل التدريبية لضباط الشرطة، واملعلمني، ومـوظفي اخلدمـة االجتماعيـة، املمولـة مـن االحتـاد                 

الــة للتعلــيم الكــارييب للبحــوث واإلجــراءات املعنيــة بــاملرأة واملــصرف الكــارييب للتنميــة أداة فع   
وحيــــرز مركــــز أزمــــات النــــساء يف  . ويتواصــــل تــــأثري مؤســــسة العنــــف املــــرتيل . والتوعيــــة

ــور         ــة واجلمه ــة واملنظمــات غــري احلكومي ــن احلكوم ــساعدة م ــا مب ــدما حثيث ــسياليس تق بروفيدن
واجلهات ذات النوايا احلسنة، أي صـندوق األمـم املتحـدة للـسكان الـيت سـتمول دورة ملـدريب                    

 . بالتزامن مع إنشاء مركز األزمات الذي سيبدأ عمله خالل شهور قليلةاملدربني ستنظم
تعمل مؤسسة العنف املرتيل هبمة ونشاط من أجـل وضـع تـشريع أكثـر حرصـا علـى                     - ١٠٤

مصلحة املرأة وخباصة فيما يتعلق مبـدة األحكـام بالـسجن وإعـادة تأهيـل اجملـرمني العائـدين إىل                    
مـات أولويـة مهمـة يف مؤسـسة العنـف املـرتيل حيـث سـيقدم                 ويعتـرب إنـشاء مركـز األز      . اجملتمع

 .للمرأة، ألول مرة، بديال مهما صاحلا للبقاء يف عالقة تتسم بالعنف
التحدي الرئيسي الذي يواجـه املؤسـسة هـو النـساء الالئـي سـيتقدمن ويتحـدثن عـن                  - ١٠٥

جتنـب إثـارة الـضغائن      االستغالل مع احملافظة يف نفس الوقت على أصول اللياقة داخل اجملتمع و           
 .ضدهن
يرفع مكتـب الـشؤون اجلنـسانية بـصفة مـستمرة مـستوى الـوعي باالسـتغالل املـرتيل                     - ١٠٦

واجلنسي للقاصرين بالتحدث إىل التالميذ، وخباصـة تالميـذ املدرسـة االبتدائيـة، ويقـوم بتوزيـع          
وسـائل اإلعـالم   ملصقات ونشرات يف اجملتمع، والظهور يف بـرامج احلـوار، ونـشر املقـاالت يف        
ــستهدفة    ــز مـ ــات تركيـ ــة إىل مجاعـ ــات احملليـ ــن اجملتمعـ ــروج مـ ــة، واخلـ ــذه  . املطبوعـ وتثبـــت هـ



CEDAW/C/UK/6/Add.2  
 

07-40660 31 
 

االســتراتيجيات للتوعيــة العامــة أهنــا ذات نفــع عظــيم حيــث نالحــظ زيــادة ملموســة يف عــدد     
ومع ذلك يعتقد أن عـددا كـبريا مـن اجلـرائم     . الشكاوى املقدمة والقضايا املرفوعة أمام احملاكم     

 ترتكب يف حق املرأة ال يتم اإلبالغ عنها وتوجد حاالت سحبت فيها النـساء الـشكاوى،         اليت
 حىت يف مرحلة متقدمة، يف القضايا املرفوعة من احلكومة الربيطانية

 :وفيما يلي بيان بإحصاءات الشرطة عن اجلرائم املرتكبة حبق اإلناث  - ١٠٧
 

  

ينــاير /كــانون الثــاين 
/  كــــــــانون األول–

 ٢٠٠٤ديسمرب 

ينــاير /كــانون الثــاين 
/  كــــــــانون األول–

 ٢٠٠٥ديسمرب 

ينــاير /كــانون الثــاين 
/  كــــــــانون األول–

 ٢٠٠٦ديسمرب 

‐ ينـاير / كانون الثاين 
/ كـــــــــــــــــانون األول

 ٢٠٠٧ديسمرب 

 ٠ ١ ٠ ٠ سفاح احملارم - ١
 ٢ ١١ ٠ ١ االغتصاب - ٢
 ٠ ٠ ٢ ٢ حماولة االغتصاب - ٣
املعارف الشهوانية غري  - ٤

 ملشروعةا
٢ ٤ ٧ ٤ 

 ٠ ١ ٠ ٠ اللواطة - ٥
 ١ ٠ ٠ ١ الشروع يف اللواطة - ٦
 ١ ١١ ٤٢ ٣ االعتداء الوقح - ٧
ــضمن ضــــــررا    - ٨ ــداء املتــــ االعتــــ

 جسديا بالغا
٠ ٣ ٣ ٠ 

االعتـــداء علـــى حنـــو مفـــض إىل  - ٩
 ضرر جسدي فعلي

٨ ٤٧ ٢١ ٨ 

 ٠ ٢١ ٨ ٥ اإلصابة جبرح -١٠
 ٥ ٦ ١١ ١٦ االعتداء العام -١١
 ١ ٩ ٧ ٥ االعتداء على أنثى -١٢

  
 احلياة السياسية والعامة

ــة       - ١٠٨ ــة احلكومي ــة العام ــى وظــائف اخلدم ــرك أثرهــا يف أعل ــرأة تت ــزال امل وتوجــد يف . الت
كمـا توجـد سـت    ) ومل يكن يوجد يف املاضي أي أمينات(الوقت الراهن أربع أمينات دائمات  

). وكـان عـددهن يف املاضـي ثـالث وكـيالت          (ت  إناث يف املستوى التايل من وكيالت الوزارا      
 .وتترأس النساء مصاحل كثرية تشمل امليزانية واخلزانة، على سبيل املثال ال احلصر

بزيـادة  (توجد يف الوقت الـراهن سـت وكـيالت للنائـب العـام علـى املـستوى احمللـي                      - ١٠٩
ملائـــة مـــن العـــدد  يف ا٤٣ ()للحكومـــة الربيطانيـــة(، مت تعيينـــهن مستـــشارات للتـــاج )واحـــدة
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، مل تكــن توجــد مستــشارات للتــاج مــن ٢٠٠٠وقبــل عــام . يف غــرف النائــب العــام) اإلمجــايل
 .وتوجد سبع حماميات على املستوى احمللي يف مكاتب خاصة، بزيادة ثالث وكيالت. النساء
ويـتم توظيـف كـثري مـن     .  يف املائـة ٨٠تبلـغ نـسبة النـساء بـني مـوظفي القطـاع العـام          - ١١٠
. ء املؤهالت للعمل يف جمـال اخلدمـة العامـة جبـزر تـركس وكـايكوس يف منطقـة الكـارييب                    النسا

وتشمل وظائف اخلدمـة الرفيعـة املـستوى الـيت تـشغلها النـساء وظيفـة كاتبـة اجمللـس التـشريعي                      
: ومـن النـساء املعينـات األخريـات    ). وهي األمينة اإلقليمية لالحتاد الربملاين لبلدان الكومنولـث       (

ــشرية    كــبرية امل ــريوس نقــص املناعــة الب ــامج ف ــسقة برن ــسة وحــدة  /مرضــات، ومن ــدز، ورئي األي
املخــدرات، ومــديرة الــصندوق االســتئماين الــوطين، واملــديرة اإلداريــة للجنــة اخلــدمات املاليــة،  

ومتثــل كــثريات منــهن جــزر تــركس وكــايكوس يف  . ومــديرة التمويــل بــاجمللس الــوطين للتــأمني
 .ميةاالجتماعات الدولية واإلقلي

تشمل الوظائف الرفيعة املستوى اليت تـشغلها النـساء وظيفـة مـديرة التعلـيم، وعميـدة             - ١١١
ــسية يف جــزر تــركس وكــايكوس     ــيم العــايل الرئي ــة اجملتمــع، وهــي مؤســسة التعل وتــشغل . كلي

اإلناث إحـدى عـشرة وظيفـة مـن وظـائف نظـار املـدارس االبتدائيـة والثانويـة احلكوميـة البـالغ                       
 وظيفـة مـن هـذه الوظـائف يف املـدارس اخلاصـة              ١٨عـشرة وظيفـة، كمـا يـشغلن         عددها أربـع    
 معلمـة أو    ٢٠٠ معلمـا يبلـغ عـدد املعلمـات النـساء            ٢٧٣ومـن بـني     .  وظيفة ٢١البالغ عددها   

لذلك تسهم النساء إسهاما هـائال يف متكـني الـشباب وأكثـر أفـراد اجملتمـع ضـعفا        .  يف املائة  ٨٤
 .يف جزر تركس وكايكوس

ــاة الــسياسية للبلــد      - ١١٢ وأنــشئت . وتظهــر النــساء قــوة احتمــال ومــشاركة أعظــم يف احلي
ومـن بـني   . حديثا وظيفة نائب للحاكم وفقـا للدسـتور اجلديـد وعينـت امـرأة يف هـذه الوظيفـة          

 عضوا منتخبا ومعينا وعضوا سابقا يف اجمللس التشريعي كان ثالثة من األعضاء املنتخـبني،               ١٨
ــن اجملمــوع الك   ــة م ــساء   وأربع ــن الن ــضاء م ــي لألع ــم أن    . ل ــط، رغ ــرة واحــدة فق وتوجــد وزي

ونائـب رئـيس الربملـان احلـايل امـرأة وكـذلك كاتـب              . حكومات سابقة كانـت تـضم وزيـرتني       
 .الربملان
ــة املاضــية الــيت أجريــت يف شــباط      - ١١٣ ــات العام ــر /وشــهدت االنتخاب ــادة ٢٠٠٧فرباي  زي

دا يف احلملـة االنتخابيـة ورشـحن أنفـسهن          ملحوظة يف عدد النساء الالئي أظهـرن نـشاطا شـدي          
 .للخدمة يف جملس النواب املشكل حديثا

 
 الزواج، واجلنسية، واحلقوق املتساوية لألطفال يف اجلنسية
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يتمتع الطفل املولود داخل جزر تـركس وكـايكوس أو خارجهـا، أو املتـبين بالـشكل                    - ١١٤
ملنتمــي إذا كــان أحــد والديــه يتمتــع القــانوين أو املعتمــد علــى الغــري بــأي شــكل آخــر، بوضــع ا

زوجــة املنتمــي، /وميــنح وضــع املنــتمني أيــضا لــزوج. بوضــع املنتمــي أو كــان مــن مواليــد اجلــزر
الزوجة ملدة ال تقـل عـن مخـس سـنوات أو كـان              /شريطة أن يكون الطالب قد عاش مع الزوج       

جـة، أو تـزوج   الزو/الزوجة، ومل يكن منفصال رمسيـا عـن الـزوج   /سيفعل ذلك لوال وفاة الزوج   
 .الزوجة/مرة أخرى بعد وفاة الزوج

ــتمني واألشـــخاص الطبيعـــيني    - ١١٥ ــانيني  /يعتـــرب مجيـــع املنـ ــواطنني بريطـ املـــسجلني اآلن مـ
 .ويستطيعون التقدم بطلب للحصول على جواز سفر بريطاين واحلصول عليه

 .كومةجيري يف الوقت الراهن اإلعداد لسياسة إلصالح اهلجرة لعرضها على احل  - ١١٦
 التعليم والعمل؛ املنافع االقتصادية

ــال مــن ســن       - ١١٧ ــع األطف ــيم اإللزامــي حــق جلمي ــدم .  ســنة١٦ ســنوات إىل ٤التعل وتق
ــانوي      حكومــة جــزر تــركس وكــايكوس عــددا مــن املــنح الدراســية للطــالب يف املــستويني الث

احملتـاجني اآلخـرين    واليزال برنـامج التعلـيم املـستمر لألمهـات املراهقـات واألشـخاص              . والعليا
 .مستمرا ونتائجه مشجعة

 يف املائــة مــن ٦٩ طالبــة يف كليــة اجملتمــع جبــزر تــركس وكــايكوس، أي ٣٨٨توجــد   - ١١٨
وجمـاالت الدراسـة التقليديـة للطالبـات هـي الـدرجات اجلامعيـة املتوسـطة يف                 . جمموع الطـالب  

؛ واملناهج الدراسية الـيت حيـصل       جمال الضيافة، وإدارة األعمال، واحلاسب اآليل، والعلوم العامة       
مــن يدرســها علــى شــهادة يف جمــال دراســات الــضيافة، ودراســات األعمــال، وتــسيري اإلدارة     

وتوجد منـاهج  . املدرسية، وتنمية الطفولة املبكرة، وإدارة املوارد البشرية، والتمريض السريري        
يني العـادي واملتقـدم     دراسية تدرس يف مرحلـة مـا قبـل الدراسـة اجلامعيـة تـشمل حتـسني املـستو                  

ــستمر،         ــيم امل ــار والتعل ــيم الكب ــاهج لتعل ــات الكــارييب، وكــذلك من ــس االمتحان ــستوى جمل وم
وتوجـد سـت عـضوات    . دورات لتعليم اإلسبانية للتخاطب وحمو األمية يف جمال احلاسب اآليل        

مــن أعــضاء هيئــة التــدريس يعملــن كــل الوقــت، وســت عــشرة مــن العــضوات املــساعدات أو   
 .عملن بعض الوقتالالئي ي

 الرعاية الصحية
ختصص حكومـة جـزر تـركس وكـايكوس اجلـزء األكـرب مـن اإلنفـاق العـام لتحـسني               - ١١٩

وتزيد من استثماراهتا يف خدمات التـشخيص هبـدف احلـد مـن عـدد               . الصحة والتعليم للسكان  
 يف تـرك    وتقـدم املستـشفى الرئيـسي     . اإلحاالت الطبية إىل املستشفيات املوجودة خـارج الـبالد        
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ــاة لألســرة        ــيم اجملــاين طــوال احلي ــادات األصــغر حجمــا يف اجلــزر األخــرى التعل الكــربى والعي
 .وخدمات تنظيم األسرة اجملانية جلميع النساء يف البلد

توجد عيادات جديدة كثرية يف بروفيدنسياليس منها واحدة خمصـصة للنـساء ميتلكهـا       - ١٢٠
أن هنــاك زيــادة يف توظيــف الطبيبــات مــن جانــب جيــب أن نالحــظ أيــضا . واحــد مــن املنــتمني

 .حكومة جزر تركس وكايكوس
تواصل مديرة الشؤون اجلنسانية ومنسقة مرض األيـدز التعـاون املباشـر يف عـدد مـن                   - ١٢١

ويف حماولة لكبح مجاح االنتشار اخلطري املتزايد لفريوس نقص املناعـة           . برامج التوسع يف اجملتمع   
ــة، واألفــراد بــصفة عامــة،     البــشرية واأليــدز واحلــد   مــن أثرمهــا علــى األســر، واجملتمعــات احمللي

والنساء على وجه اخلصوص، نفـذت حكومـة جـزر تـركس وكـايكوس مبـادرات عديـدة مـن               
 .خالل برنامج األيدز الوطين سوف يساعد يف زيادة التوعية بني عامة الناس

 ختفيف وطأة الفقر، واملكاسب االقتصادية واالجتماعية
أعدت إدارة االقتصاد، والتخطيط، واإلحصاء عددا من اخلطط الراميـة إىل التخفيـف        - ١٢٢

ويـشجع الـصندوق    . من وطأة الفقر، وتقدمي الدعم للمشاريع من أجل تطـوير أوضـاع النـساء             
االستئماين الوطين جبزر تركس وكايكوس السياحة واألنشطة االقتصادية املستدامة مـن خـالل             

 الــصغرية علــى حتــسني نوعيــة حــرفهن اليدويــة التقليديــة مثــل صــنع    مــساعدة النــساء يف اجلــزر
 .السالل وزيادة قدراهتا التنافسية والتسويقية

 برناجمـا أطلـق عليـه متكـني         ٢٠٠٦حديثا، أطلـق سـعادة وزيـر التنميـة االجتماعيـة يف               - ١٢٣
اد مـن أجـل   املواطنني من ختفيف وطأة الفقر ملساعدة مجيع النساء يف حتقيـق أهـدافهن واالجتـه        
ومـن خـالل   . تعميق إسـهامهن يف النمـو والتنميـة االقتـصاديني يف كافـة جوانـب اجملتمـع احمللـي          

هذا الربنامج يتم تشجيع اإلناث من مجيع األعمار على السعي إىل اكتساب مهارات الـتمكني               
جـزر  واسـتقبل هـذا الربنـامج اسـتقباال طيبـا مـن النـساء يف جمتمـع                  . يف صنع القرارات اإلجيابيـة    

ــامج مــن األخــت إىل     . تــركس وكــايكوس  ــوزير برن ــامج أدخــل ســعادة ال ومبوجــب هــذا الربن
 .األخت تقدم مبقتضاه النساء من الطبقات العليا املساعدة لزميالهتن

ــان        ٢٠٠٦يف   - ١٢٤ ــرك الكــربى ك ــة يف ت ــرحالت البحري ــسفن ال ــد ل ــز جدي ــتح مرك ، افت
 هــذا الــشكل مــن أشــكال االســتثمار  ويف. املــستخدم الرئيــسي لــه هــو شــركة كارنيفــال اليــن 

 .والتمكني تظهر النساء بشكل ملحوظ يف مقدمة منظمي املشاريع
قدم برنامج مشاريع األعمال الصغرية الذي تديره وكالـة االسـتثمار يف جـزر تـركس             - ١٢٥

)  يف املائـــة مـــن جممـــوع الطلبـــات٦١( مـــن ســـيدات األعمـــال ١٥٩وكـــايكوس قروضـــا إىل 
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 ٥٣( امـرأة أخـرى      ٢٣٩ للمشاريع الصغرية وأشكاال أخرى مـن الـدعم إىل           واملشورة اإلدارية 
وتقـدم  . لكفالـة جنـاح مـشاريعهن واسـتدامتها       ) يف املائة من إمجايل من حـصلوا علـى املـساعدة          

برامج استثمارية أخرى جبزر تركس وكـايكوس املـساعدة للنـساء العزبـاوات، للحـصول علـى             
وتـستطيع النـساء اآلن     . لتعلـيم وفرصـا للمقـاوالت     سكن مـنخفض التكلفـة وقروضـا ملواصـلة ا         

 .احلصول على األرض واملوارد األخرى لتحسني حالتهن املالية
أتاحــت القــروض الــيت تقــدم للطــالب للنــساء مبواصــلة دراســاهتن التعليميــة ومواصــلة    - ١٢٦

يـق  حياهتن املهنيـة املختـارة علـى أعلـى مـستوى بينمـا تتـيح هلـم قـروض األعمـال الفـرص لتحق                       
 .أحالمهن يف أن يصبحن من أصحاب املشاريع الناجحة

ــل،          - ١٢٧ ــنح األرامـ ــة، ومـ ــنح األمومـ ــدمي مـ ــساء بتقـ ــوطين النـ ــأمني الـ ــس التـ ــساعد جملـ يـ
ومن اجلوانب البالغة األمهيـة يف تـشريع األمـن االجتمـاعي،            . واالستحقاقات اليت حيصلن عليها   

ص على تقدمي مبالغ مالية للنساء غـري املتزوجـات          واملتمشية مع املعايري االجتماعية والثقافية، الن     
لـذلك مكنـت خطـط التـأمني        .  يف عالقات تقوم على القانون العـام       بصفة قانونية الالئي يعشن   

 .الوطنية مجيع النساء من حتسني أحواهلن املالية
 القدرة القانونية

وتنعقـد  . يةأنشئت حمكمة لألسرة يف جزر تركس وكايكوس ملعاجلـة املـسائل األسـر              - ١٢٨
هذه احملكمة يوما واحدا كل أسبوع، وتسمح مبزيد مـن اخلـصوصية واحلـساسية، األمـر الـذي                  

 .يشجع املزيد من النساء على عرض املسائل األسرية أمام احملكمة
وقــد ســبق . يقـدم الــدعم للنــساء بــصفة متزايــدة مــن خــالل املنظمــات غــري احلكوميــة   - ١٢٩

وتعمـل منظمـة النـساء يف التنميـة مـع أبنـاء ضـحايا        . رتيلاحلديث عن عمـل مؤسـسة العنـف املـ        
ومنظمة املرأة يف العمل منظمة مناصـرة حلقـوق املـرأة مـن             . األيدز/فريوس نقص املناعة البشرية   

وتشمل الـربامج النوعيـة الـيت تـضطلع هبـا املنظمـة يف       . خالل إسداء املشورة والربط بالشبكات    
 .الفتيات الصغريات وتنمية إمكانيات القيادة السياسيةالوقت الراهن زيادة تقدير الذات بني 

 الدين
ــوة          - ١٣٠ ــسيحية هــي الق ــدة امل ــث العقي ــع، حي ــا يف اجملتم ــؤدي دورا حيوي ــدين ي ــزال ال الي
ويف هذا اجملال ميكن بال جدال أن نرى النساء يقمن بدور القيادة أو القيـادة املـساعدة          . القائدة

 .معات الدينية املنظمة يف املائة من التج٥٠يف أكثر من 
 القيود



CEDAW/C/UK/6/Add.2
 

36 07-40660 
 

التزال وحدة الشؤون اجلنسانية، رغم زيادة موظفيها، تعاين من عدم كفاية التمويـل               - ١٣١
وتفتقـــر . كمـــا أن هنـــاك نقـــصا يف الـــدعم اللوجـــسيت كالنقـــل. ونقـــص التـــدريب يف امليـــدان

 .ستدامتهااملنظمات غري احلكومية أيضا إىل املوارد املالية لكفالة جناح الربامج وا
قامت بإعداد التقريـر اخلـاص جبـزر تـركس وكـايكوس وحـدة الـشؤون اجلنـسانية يف                     - ١٣٢

إطار وزارة اخلدمات الصحية واإلنسانية، باسـتخدام مـدخالت مقدمـة مـن املـصاحل احلكوميـة                 
ومكــن إعــداد التقريــر كــل . املعنيـة األخــرى واملنظمــات غــري احلكوميــة الــيت يتـصل هبــا التقريــر  

 .ن التعرف على االتفاقية والنظر يف التدابري اليت اختذهتا لتنفيذ أحكامهامنظمة م
 


