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                                           اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  

    ١٨                                                                             النظـــر يف التقـــارير املقدمـــة مـــن الـــدول األطـــراف مبوجـــب املـــادة       
                                               اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   من

  
                                    التقرير الدوري السابع للدول األطراف    

    
       إضافة    
         لشمالية                                        اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا ا    
       )* **         جزيرة مان (    

 

  
                                                                                                                       وفقـا للتعليمــات احملالـة للــدول األطـراف فيمــا يتعلـق بتجهيــز تقاريرهـا، مل ختــضع هـذه الوثيقــة لتحريـر رمســي           *  

   .      املتحدة                             إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم     قبل
  .                                  إىل املرفقات يف ملفات األمانة العامة      الرجوع    ميكن     **  
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            خلفية عامة  -    أوال   
       مقدمة    

                                                                                            يرد وصف سياسي وقانوين واجتماعي واقتـصادي عـام جلزيـرة مـان يف التـذييل الثـاين                    -   ١
                  ململكـة املتحـدة     ا        لتـاج              التابعـة            قـاليم     األ                    وراء البحـار و        مـا           أقـاليم             املتعلقـة ب       سية     ألسا               عشر للوثيقة ا  

HRI/CORE/1/Add.62)املــــستكمل بــــاجلزء األول   )     ١٩٩٦          ينــــاير  /                                ، املؤرخــــة كــــانون الثــــاين                           
   .(CEDAW/C/5/Add.52/Amend.3)                      األويل املتعلق جبزيرة مان         التقرير    من
                              تنفيـذ االتفاقيـة منـذ                       يت طـرأت علـى                                                           ويتضمن هذا التقرير معلومـات عـن التطـورات الـ            -   ٢

   .(CEDAW/C/UK/6/Add.1)      ٢٠٠٧                          تقدمي التقرير الدوري يف عام 
  

                 السكان واالقتصاد    
ــة         وجــد   مل ت  -   ٣ ــدة متاحــة وقــت كتاب ــر املــستكمل                                                        معلومــات إحــصائية جدي   .                           هــذا التقري

       مـارس   /      آذار  ٢٧                                                                         وسيجرى التعداد التايل لسكان جزيرة مان، الذي سيكون تعـدادا كـامال، يف        
   .    ٢٠١٢                                             ومن املتوخى نشر النتائج الكاملة يف أوائل عام     ٢٠١١

  
          التحفظات    

ــدداً       -   ٤ ــدة قـــد ســـحبت عـ ــة املتحـ ــة اململكـ ــان أن حكومـ ــرة مـ ــة جزيـ                                                         ً                                   الحظـــت حكومـ
                                                                                    اقية اليت سبق تطبيقهـا علـى اململكـة املتحـدة ومـا زالـت مطبقـة علـى                                      التحفظات على االتف     من

ُ                                    وحكومة جزيرة مان يف سبيلها إىل النظر يف التحفظات الـيت ُسـحبت فيمـا يتعلـق                   .           جزيرة مان                                                    
   .                             سحب أيضا فيما يتعلق جبزيرة مان                        ُ باململكة املتحدة وميكن أن ُت

  
       املواد  -      ثانيا   

   ٣    و  ٢        املادتان     
                   اهلـدف العـام         ٢٠١١-    ٢٠٠٧             مان للفترة          جزيرة                   تراتيجية حلكومة               ت اخلطة االس     وضع  -   ٥

ــة  ــل يف          للحكوم ــع        ”            املتمث ــاج اجلمي ــة إلدم ــدابري الالزم ــاه األســرة واختــاذ الت ــز رف ــة وتعزي                                                                                 محاي
   . “                           اقتصاديا واجتماعيا يف جمتمعنا
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   ٤      املادة     
           منفـذة    “                  التمييـز اإلجيـايب    ”                            وال توجد حاليا تدابري لـ        . ُ    ُتقدم                         ال توجد معلومات جديدة       -   ٦

ــرة مــان ــة املــرأة مــن التم       .                يف جزي ــدابري حلماي ــه ســابقا، هنــاك ت ــز               ُ                                                                        ومــع ذلــك، كمــا أُبلــغ عن       يي
   .                      العمل أثناء احلمل وبعده  يف
  

   ٥      املادة     
   .ُ    ُتقدم                     ال توجد معلومات جديدة   -   ٧
  

   ٦      املادة     
ــوادة شــخص ألغــراض البغــاء يف أي مكــان يف العــامل         -   ٨ ــل ق ــه ســابقا، متث ــغ عن                                                                                              كمــا أبل
                                                                                          ة شخص ليغادر جزيرة مان ألغراض البغاء جرائم مبوجبها قانون اجلرائم اجلنـسية لعـام                   قواد   أو

    ).             قانون تاينولد   (    ١٩٩٢
                                يف جزيرة مان ألغراض االسـتغالل        )    ً         ً   نساًء أو رجاالً   (                               وفيما يتعلق باالجتار باألشخاص       -   ٩

        جزيـرة                                   وتـشريع اهلجـرة واجلنـسية يف          .     ٢٠٠٨                                                   أو البغاء، جرى حتديث تشريع اجلزيـرة يف عـام           
            وقـد مـد      .                                                                                       مان هو تشريع اململكة املتحدة الذي ينسحب على اجلزيـرة مـع التعـديالت املالئمـة               

                                                           ، يف مجلـة أمـور، أحكـام قـانون اململكـة املتحـدة                  ٢٠٠٨        لعـام     )                يف جزيرة مـان    (              مرسوم اهلجرة   
ــسية واهلجــرة واللجــوء لعــام    ــانون اململكــة املتحــدة للجــوء واهلجــرة       ٢٠٠٢                                      للجن ــة  (                                                وق          معامل

        املـادة   (                                                     وترد املواد ذات الصلة املتعلقـة باالجتـار بالبغـاء         .              إىل اجلزيرة      ٢٠٠٤      لعام    )      ، اخل        املطالبني
                 مـن قـانون      ٤         املـادة    (                                         واالجتـار باألشـخاص ألغـراض االسـتغالل           )     ٢٠٠٢                   من قانون عام        ١٤٥
   .                                    من بني األحكام السارية اآلن يف جزيرة مان  )     ٢٠٠٤    عام 

  
   ٧      املادة     

                                                         ويف جزيرة مـان، ال يوجـد متييـز بـني املـرأة والرجـل            .    قدم ُ ُت                         ال توجد معلومات جديدة       -    ١٠
ــة وشــغلها     ــصويت، والترشــح للمناصــب العام ــق بالت ــة،                                                                      فيمــا يتعل                                ، وأداء الوظــائف يف احلكوم

   .                         شتراك يف اهليئات غري احلكومية   واال
  

   ٨      املادة     
                                                         وجيوز ملن يـشغل منـصبا مناسـبا يف حكومـة جزيـرة               . ُ    ُتقدم                         ال توجد معلومات جديدة       -    ١١
                                                                                               ان أن ميثل احلكومة عندما يكون خارج اجلزيرة، بصرف النظر عما إذا كـان الـشخص أنثـى                   م

   .       ً أم ذكراً
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   ٩      املادة     
                                                                                                  تشريع جزيرة مان فيما يتعلـق باجلنـسية واهلجـرة هـو تـشريع اململكـة املتحـدة بوصـفه                      -    ١٢
            إىل حتــديث     ٢٠٠٨       لعــام   )                يف جزيــرة مــان (                          وقــد أدى مرســوم اهلجــرة   .              لــى اجلزيــرة ع         نــسحبا م
  ،      يهــا ل ع                                    أحكــام قــوانني اململكــة املتحــدة         انــسحاب                                             لتــشريع حيــث أنــه يــسري يف جزيــرة مــان ب ا
   .    ٢٠٠٦                                                 تلك الواردة يف قانون اهلجرة واللجوء واجلنسية لعام      يف ذلك   مبا
  

    ١٠      املادة     
                                                                                          كما سبق اإلبالغ عنه، توفر حكومة جزيرة مان التعليم االبتـدائي والثـانوي والالحـق                 -    ١٣

   .             ى قدم املساواة                للبنات والبنني عل
ــرة ال   -    ١٤ ــائف                    وتواصــل دائ ــوفري        وظ ــاد ل         ت ــاة           اإلرش ــة و        لحي ــات               الوظيفي ــنني والبن ــة للب                              املهني

         إدارة             يتبـع اآلن                               أما مركز العمـل، الـذي         .                                                   وللرجال والنساء، بدون أي متييز على أساس اجلنس       
ــشواغر، خبــالف عــدد صــغري جــداً      ــع ال ــه يــضمن أيــضا أن تكــون مجي ــة االقتــصادية، فإن                                                                         ً                              التنمي

          والنـساء                                          ً      ً                                     الوظائف اليت ميثل فيها جنس مقدم الطلب مؤهالً مهنياً حقيقيا، مفتوحة للرجـال                 من
                       مــن إدارة التعلــيم        وظــائف                                                            وأثنــاء الفتــرة املــشمولة بــالتقرير، انتقلــت دائــرة ال   .                  علــى حــد ســواء

   .                          إىل إدارة التنمية االقتصادية  )                          اآلن إدارة التعليم واألطفال (        السابقة 
  

    ١١      املادة     
                            ميثـل التـشريع الرئيـسي        ٢٠٠٠       لعـام    )                        التمييز على أساس اجلـنس  (                      ما زال قانون العمل      -    ١٥

      ٢٠٠٦                                                                    واحلقـوق اجلديـدة الـيت نـص عليهـا قـانون العمـل لعـام                   .                                  للجزيرة ملنع التمييز يف العمـل     
          كـبري،           إىل حـد                                                 القـانون، مثـل حقـوق األمومـة املعـززة                  هـذا                                         والتشريع الثانوي الصادر يف إطـار       

   .                                    رحها يف التقرير السابق، ما زالت سارية         اليت ورد ش
ــة         ٢٠١٠         ويف عــام   -    ١٦ ــيت كانــت مــسؤولة، يف مجل ــصناعة، ال                                                                         ، أدجمــت إدارة التجــارة وال

                                                                                                  أمور، عن قانون العمل وسياسة التـدريب املهـين والتمويـل، يف إدارة جديـدة وأكـرب هـي إدارة              
   .                                              التنمية االقتصادية اليت تولت مهام اإلدارة السابقة

                                                                                           مـــل إدارة التنميـــة االقتـــصادية علـــى وضـــع مـــشروع قـــانون للمـــساواة يف العمـــل    وتع  -    ١٧
    ُ                                     وقد ُيزيد مشروع القانون أيضا تعزيـز         .                                                   سيجعل التمييز يف العمل ألسباب إضافية غري مشروع       

   .            من التمييز                        ويعزز محاية املرأة احلامل            إجازة األمومة ب                         األحكام القائمة ذات الصلة 
                                                                      ريب اليت تشترك فيهـا مباشـرة إدارة التنميـة االقتـصادية، تـشري                                    وفيما يتعلق بربامج التد     -    ١٨

ــتمهن    ــرامج ال ــه يف ب ــة إىل أن ــام احلالي ــشييد                                                 األرق ــصلة بالت ــن     ٢٤٠         ، يوجــد                          ذات ال ــشتركا م                  م
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ــذكور و ــربامج   ٤            ال ــاث؛ ويف ال ــري                        إن ــشييد       غ ــصلة بالت ــة،     (                        ذات ال ــال، اهلندس ــبيل املث ــى س                                    عل
ــات    ــا املعلومـــ ــشعر، وتكنولوجيـــ ــصفيف الـــ ــد  )                                                         وتـــ ــذكور      ١٧٢           يوجـــ ــن الـــ ــشتركاً مـــ        ً                             مـــ

   .     اإلناث   من   ٣٤  و
  

    ١٢      املادة     
                            دمات الـصحية، علـى أعلـى                                                                 تواصـل حكومـة جزيـرة مـان تـوفري أوسـع طائفـة مـن اخلـ           -    ١٩

                أمـا اخلـدمات      .                                                                         ، جلميـع املقـيمني يف اجلزيـرة، بـصرف النظـر عـن نـوع جنـسهم                            مستوى عملي 
                             نوبــل اجلديــدة، الواقعــة                                                                             القائمــة علــى املستــشفيات فإهنــا تقــدم إىل حــد كــبري يف مستــشفى        

   .                         ضواحي عاصمة اجلزيرة، دوغالس  يف
                                                            دائــرة ناجحــة للزيــارة ومعــاودة الزيــارة لفحــص          ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧                  وأنــشئت يف عــام    -    ٢٠

                                                    وهنـاك خطـط لتعزيـز دائـرة جراحـة الثـدي              .                                                   الثدي، تعمل يف دورة ملعاودة الزيارة كل سـنتني        
   .                                 د، لتشمل إجراء خزعة العقدة اخلافرة                                              احلالية على مدى العامني املقبلني، حسبما تسمح املوار

ــة ســاعات     -    ٢١ ــد مت مواءم ــدء العمــل يف                            وق ــستعمالت                    ب ــرة تنظــيم األســرة لتناســب م                                                 دائ
   .    دمات  اخل
ــا مبراحــل اإلعــداد املبكــرة جــدا،       -    ٢٢                                                                                                    واالســتراتيجية املتعلقــة بنهايــة احليــاة، الــيت متــر حالي

ــاة الــذي يقــع                                       مراعــاة العــبء غــري املتناســب لرع                                 ستتــضمن علــى وجــه التحديــد   ــة احلي                                     ايــة هناي
   .                              ارة لذلك العبء أو القضاء عليها                                          املرأة، وكيفية اإلقالل إىل أدىن حد من اآلثار الض    على

  
    ١٣      املادة     

                تـوفري طائفـة      )                                 إدارة الرعايـة االجتماعيـة                 عـن طريـق        اآلن   (                            تواصل حكومة جزيرة مـان        -    ٢٣
                              سـرة، واسـتحقاقات الطفـل                                                                               كاملة مـن االسـتحقاقات االجتماعيـة، مبـا يف ذلـك دعـم دخـل األ                

                                                                           وميكن االطالع على مزيد من املعلومات بشأن نطـاق االسـتحقاقات املتاحـة               .              وعالوة األمومة 
   ./http://www.gov.im/socialcare/security  :                                        ومعدالت االستحقاقات احلالية وذلك على املوقع

  
    ١٤      املادة     

                            القة خاصة جبزيرة مـان، حيـث                    وليست هلذه املادة ع  . ُ    ُتقدم                       ال توجد معلومات جديدة     -    ٢٤
   .                                                      أن اجلزيرة مشمولة بوالية قضائية صغرية ذات هيكل أساسي حديث
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    ١٥      املادة     
               كاملــة أمــام                                             ويتمتــع النــساء والرجــال باملــساواة ال  .ُ      ُتقــدم                            ال توجــد معلومــات جديــدة    -    ٢٥

   .                   القانون يف جزيرة مان
  

    ١٦      املادة     
   .                 عن التقرير السابق                                 مل يتغري اإلطار التشريعي يف هذا اجملال   -    ٢٦
                                                 الستراتيجية املتعلقة بإسـاءة املعاملـة العائليـة     ل                                       وكانت إدارة الصحة هي الوكالة الرائدة     -    ٢٧

   .                                                                ، وهي استراتيجية متعددة التخصصات ختضع حاليا لتصديق الوكاالت املسامهة    ٢٠١٠     لعام 
            ن بوصـفها                                                                               واالعتداءات اليت حتدث داخل حميط عائلي تعاجلهـا اآلن شـرطة جزيـرة مـا                -    ٢٨

         اجلـرائم        هـذه                  وتـرد أعـداد      .                                                                       ذات أولوية وقد جرت تغيريات هامة يف النهج العام لقـوة الـشرطة            
   .           اجلدول أدناه                                                          اليت سجلتها الشرطة يف السنوات األربع املاضية على النحو املبني يف 

  
     ٢٠١٠ /    ٢٠٠٩      ٢٠٠٩ /    ٢٠٠٨     ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧     ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦       السنة

     ١٠٣     ١٢٤     ١١١     ١٦٨                               عدد االعتداءات العائلية املسجلة
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       تذييل
                                         الوثيقة املقدمة إىل اللجنة مع هذا التقرير    

   .(SI 2008/680)      ٢٠٠٨     لعام   )            يف جزيرة مان (            مرسوم اهلجرة   
  


