
CEDAW/C/UK/6/Add.1  األمــم املتحـدة 

 

 اتفاقية القضاء على مجيـع
 أشكال التمييز ضد املرأة

 
Distr.: General 
14 June 2007 
Arabic 
Original: English 

 

 
141207    241107    07-40597 (A) 

*0740597* 

  

 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 

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

 
 التقرير الدوري السادس املقدم من الدول األطراف  

 
 إضافة  

 
 *اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية  
 )جزيرة مان(  

 

 .ييصدر هذا التقرير دون حترير رمس * 
لالطالع على التقرير األويل املقدم مـن 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  
نيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية، انظـر الوثيقـة       التقرير الدوري الثاين املقدم من حكومة اململكة املتحدة لربيطا        

CEDAW/C/UK/2و Amend 1 ولالطــالع علــى التقريــر .  الــيت نظــرت فيهــا اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة عــشرة
ــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، انظــر الوثيقــة       الــدوري الثالــث املقــدم مــن حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطاني

CEDAW/C/UK/3  وإضـافتيها )Add.1, and Add.2 (       الـيت نظـرت فيهـا اللجنـة يف دورهتـا احلاديـة والعـشرين .
ــدا        ــا العظمــى وأيرلن ــدوري الرابــع املقــدم مــن حكومــة اململكــة املتحــدة لربيطاني ــر ال ولالطــالع علــى التقري

الـيت نظـرت فيهـا    ) Add.1, Add.2, Add.3, and Add.4( وإضـافاهتا  CEDAW/C/UK/4الـشمالية، انظـر الوثيقـة    
ولالطـالع علـى التقريـر الـدوري اخلـامس املقـدم مـن حكومـة اململكـة          . والعـشرين   يف دورهتا الرابعـة اللجنة

 Add.1, and (  وإضــافتيها CEDAW/C/UK/5املتحــدة لربيطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية، انظــر الوثيقــة  

Add.2.( 
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 اتفاقية األمم املتحدة للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  

 
 

 حكومة جزيرة مان  
 
 

 تقرير مستكمل عن تنفيذ االتفاقية يف جزيرة مان  
 ٢٠٠٧مايو /أيار  
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  معلومات أساسية عامة–اجلزء األول   
 

 مقدمة  
مـان يف التـذييل الثـاين       يرد وصف سياسي وقانوين واجتماعي واقتـصادي عـام جلزيـرة             - ١

عشر للوثيقة األساسية املتعلقـة بأقـاليم مـا وراء البحـار واألقـاليم التابعـة لتـاج اململكـة املتحـدة                      
)HRI/CORE/1/Add.62   الـذي يكملـه التقريـر األويل عـن         ) ١٩٩٦يناير  / املؤرخة كانون الثاين

 .(CEDAW/C/5/Add.52/Amend. 3)جزيرة مان 
 معلومات شاملة عن التطورات اليت طـرأت علـى تنفيـذ االتفاقيـة              ويتضمن هذا التقرير   - ٢

  ).CEDAW/C/UK/5/Add.1 (٢٠٠٣قدم يف لدوري املمنذ التقرير ا
اللجنة املعنية بالقضاء علـي التمييـز   لعلم  يف التذييل الوثائق املقدمة يف هذا التقرير      وترد  -٣

 .ضد املرأة
 

 السكان  
الرابــع والعــشرين ويف الثالــث الــذي أجــري جلزيــرة مــان  لتعــداد الرمســي املؤقــتا بــني  - ٤
بزيـادة  ,  نـسمة  ٨٠,٠٥٨  يبلـغ   عدد الـسكان املقـيمني     أن ,٢٠٠٦أبريل  /العشرين من نيسان  و

مشــل و. ٢٠٠١يف تعــداد املــسجل  ٧٦ ٣١٥ عــدد الــسكان البــالغ عــنيف املائــة  ٤,٩نــسبتها 
 .رجال ٣٩ ٥٢٣ و امرأه ٤٠ ٥٣٥ عدد  السكان املقيمني

 
 القتصادا  

 شخـصا  ٧٩٣٤١إيل  ارتفـع   قتـصاديا   اعـدد الـسكان الناشـطني       أن  لتعداد املؤقت   ا بني  - ٥
  .٢٠٠١يف سـنة  شخصا  ٣٩ ٦٨٥  مقابل ٢٠٠٦يف )  رجال٢٢ ٦٥٤ و   امرأه١٩ ١٣٩(
 ١ ٠١٠بينمـا كـان عـدد الـذين يعـانون البطالـة             وظيفـة    ٤٠ ٧٨٣ إيل   وظـائف رتفع عـدد ال   وا

  ). مرأه ا٣٧٦ رجال و ٦٣٤(أشخاص 
علـى أسـاس التفـرغ وعلـى فـرص عمـل حلـساب         الرجال على عمل احتمال حصول و  - ٦

علــى أســاس عــدم  يف املائــة مــن العــاملني ٨٣ومتثــل املــرأة . ه يف حالــة النــساء منــالــذات أكــرب
 . التفرغ

وقـد أخـذ عـدد النـساء غـري          . وأهم سبب لعدم العمل، بالنـسبة للجنـسني هـو التقاعـد             - ٧
ضاءل خالل العقد األخري بشكل كـبري بـسبب العنايـة بـاملرتل واألسـرة ، فـاخنفض              العامالت يت 
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شخـصا   ٢ ٩٣٤ و   ١٩٩٦يف سـنة    شخصا   ٤ ٩٧٥  إيل ١٩٩١يف سنة   شخصا   ٦ ٧٣٣من  
 .٢٠٠٦يف سنة شخصا  ٣ ٠٧٥رتفع بشكل ضئيل إىل ا لكنه ٢٠٠١يف سنة 

حـسب  مفـصلة   افية  معلومـات إضـ   ٢٠٠٦ يف التقريـر املؤقـت جلزيـرة مـان  لـسنة              وترد - ٨
 .نوع اجلنس

 
  مواد حمددة–اجلزء الثاين   
 ٣ و ٢ تاناملاد  

 تـــشرين ١ يف بـــصورة كاملـــة  ٢٠٠١ قـــانون حقـــوق اإلنـــسان لـــسنة    بـــدأ إنفـــاذ  - ٩
 األحكـام اجلوهريـة لالتفاقيـة األوروبيـة حلمايـة حقـوق             ويطبق القانون . ٢٠٠٣نوفمرب    /األول

مــن  ١٤ املــادة وتــنص. لقــانون احمللــي جلزيــرة مــان اكجــزء مــناإلنــسان واحلريــات األساســية 
 فيمــا - مبــا يف ذلــك نــوع اجلــنس -احلــق يف عــدم التعــرض للتمييــز ألي سـبب  االتفاقيـة علــي  

 .يتصل بالتمتع باحلقوق واحلريات املبينة يف االتفاقية
 ٤املادة   

 . ال توجد معلومات جديدة تقدم - ١٠
 ٥املادة   

 . دة تقدمال توجد معلومات جدي  - ١١
 ٦املادة   

 اجلدول أدناه معلومات عن بعض اجلرائم اجلنـسية الـيت مت تـسجيلها يف شـرطة                 يتضمن - ١٢
 .٢٠٠٥/٢٠٠٦ و ٢٠٠٤/٢٠٠٥ و ٢٠٠٣/٢٠٠٤جزيرة مان عن السنوات 

 
 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ 

 اجلرمية

العـــــدد  
املبلــــــغ  

 عنه
العـــــدد  
 الفعلي

العــدد الــذي 
ــشف  مت الكــ
 عنه

 العـــــدد 
املبلــــــغ  

 عنه
العـــــدد  
 الفعلي

العــدد الــذي 
ــشف  مت الكــ
 عنه

 العدد املبلغ
 عنه

العــــــدد 
 الفعلي

العـدد الـذي   
ــشف  مت الكـ
 عنه

  ١ ٢   ١    تعدد الزوجات
ــة لـــآلداب   التـــصرفات املنافيـ
  ٣ ٣ ٣ ٣ ٣  ٤ ٤ بصورة جسيمة مع األطفال

عتداء املنايف لـآلداب علـي      الا
 ٤ ١٣ ١٤ ١ ١٣ ١٣  ٦ ٦  سنة١٣أنثي حتت 

عتداء املنايف لـآلداب علـي      الا
 ١ ٧ ٧ ٣ ٣ ٣  ٦ ٦  سنة١٦أنثي حتت 
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 ٢٠٠٦‐٢٠٠٥ ٢٠٠٥‐٢٠٠٤ ٢٠٠٤‐٢٠٠٣ 

 اجلرمية

العـــــدد  
املبلــــــغ  

 عنه
العـــــدد  
 الفعلي

العــدد الــذي 
ــشف  مت الكــ
 عنه

 العـــــدد 
املبلــــــغ  

 عنه
العـــــدد  
 الفعلي

العــدد الــذي 
ــشف  مت الكــ
 عنه

 العدد املبلغ
 عنه

العــــــدد 
 الفعلي

العـدد الـذي   
ــشف  مت الكـ
 عنه

رتكــــاب القــــوادة األطفــــال 
  ٢ ٢       تصرفات منافية لآلداب

 ٤ ١٤ ١٩ ٣ ١٥ ١٦  ٥ ٦ غتصابالا
معاشرة جنسية غري مشروعة    

 ١ ١ ١ ١ ١ ١     سنة١٣مع أنثي حتت 
معاشرة جنسية غري مشروعة    

 ٧ ٨ ٨ ٧ ٨ ٨ ١ ٢ ٢  سنة١٦ت مع أنثي حت
 

 ) التقرير السنوي لقيادة الشرطة: املصدر( 
  

 اجلــرائم اجلنــسية أوامــر الوقايــة مــن  ٢٠٠٦ قــانون اجملــرمني اجلنــسيني لــسنة  اســتحدث - ١٣
SOPOs ,مـن   اجلمهـور عامـة   واألفـراد املستـضعفني     و وقائية مصممة حلماية األطفـال       أوامرهي  و 

بتنفيـذها   الـشرطة    وتـضطلع احملـاكم    وهذه األوامر اليت فرضـتها       .جلنسي ا ىالتعرض ألخطار األذ  
وترمـي أوامـر    .  جـرائم جنـسية معينـة      الـذين أدينـوا يف     اجملـرمني فرض قيودا علي سلوك     تميكن أن   

  .بضحاياهمالوقاية إيل حظر اتصال اجملرمني 
ــشاء اآلن     - ١٤ ــد حتــت اإلن ــاك ســجن جدي ــتم ا (هن ــرر أن ي ــه  المــن املق ــهاء من يف خريــف نت

 . أصدرت احملاكم حبقهم أحكاماالنساء الذين وتحسني أوضاع الرجال سيؤدي ل) ٢٠٠٧
 ٧املادة   

 أصـبح يف جملـس      ,٢٠٠٦نـوفمرب   /ثاينالنتخابات العامة اليت أجريت يف تشرين       البعد ا  - ١٥
وإضـافة   . عـضوا  ٢٤البـالغ عـددهم     و, األعيان امرأتان من أعضاء اجمللس املنتخب من الـشعب        

 جملــس األعيــانينتخبــهم  أعــضاء ٨( توجــد امرأتــان بــني أعــضاء اجمللــس التــشريعي     ذلــكإيل
هنـاك امـرأة بـني أعـضاء جملـس الــوزراء      و). أسـقف جزيـرة مـان   والنائـب العـام جلاللـة امللكـة     و
 ).  احلكومية التسعةالوزاراتوزراء ورئيس الوزراء (

ــا  االيف  - ١٦ كانــت هنــاك , ٢٠٠٦نــوفمرب /يننتخابــات العامــة الــيت أجريــت يف تــشرين الث
 بـالرغم مـن   و. نتخابيـة ا دائـرة    ١٥ مرشـحا يف     ٥٥نساء من إمجايل املرشحني البالغ عـددهم         ٦

لـيس لـديها    إال أن حكومة اجلزيرة     ,  الوطنية يف اجلزيرة   قلة مشاركة النساء يف األمور السياسية     
 . معوقات حتول دون مشاركة املرأةعلم عن أي
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وإقليمـان  ,  مـدن  ٤ (ة احملليـ  الـسلطات علـي مـستوي     مـن الرجـل     علـي   مشاركة املـرأه أ    - ١٧
 .) إبراشية١٥ و , قري٣ و ,إداريان
قــد مت إصــدار و ،حكومــة جزيــرة مــان مــستمرة يف التــرويج لــسياسة تكــافؤ الفــرص  و - ١٨

 .  ٢٠٠٧فرباير /كتيب املوظفني يف شباط
 ٨املادة   

 . ال توجد معلومات جديدة تقدم - ١٩
 ٩املادة   

 . ال توجد معلومات جديدة تقدم - ٢٠
 ١٠املادة   

قـانون التعلـيم لـسنة    ( يف جزيرة مـان     بتوفري التعليم  التشريعات املعدلة اخلاصة     بدأ إنفاذ  - ٢١
 علـى قـدم    التالميـذ   مجيـع    علـي    ةاجلديـد ات   التشريع وتطبق. ٢٠٠٤سبتمرب  /يف أيلول ) ٢٠٠١

 أو املدارس الـيت تـشرف       ة التعليم ارس وزار مد يف   سواء, اجلنسنوع  بغض النظر عن    , اةساوامل
 .عليها الوزارة

لكــي يــتم احلــصول علــي و,  الفــرصدعمهــا النــشط لتكــافؤ التعلــيم مــستمرة يف وزارة - ٢٢
  تكـافؤ  فإن املـدارس ملزمـة بالربهنـة علـي تبنيهـا لـسياسة            , GNVQاملوافقة املركزية علي برامج     

  .الفرص
 ١١املادة   

ه معلومـات عـن التوظيـف يف جزيـرة مـان يف وقـت إجـراء تعـداد                    اجلدول أدنا  يتضمن - ٢٣
٢٠٠٦. 

 
 اجملموع اإلناث الذكور املهنة

 ٥ ٠٣٩ ١ ٥٥٠ ٣ ٤٨٩ مديرو الشركات
 ١ ٥٦٧ ٦٤٨ ٩١٩ املديرون واملالك يف جمال اخلدمات الزراعية

 ٩١٧ ٩٢ ٨٢٥ الفنيون يف جمال العلم والتكنولوجيا
 ٣٧١ ١٢١ ٢٥٠  الصحةالعاملون الفنيون يف جمال

 ١ ٣٨٥ ٩٤١ ٤٤٤ املوظفون الفنيون يف جمال التعليم والبحوث
 ١ ٧٧٩ ٧٠٣ ١ ٠٧٦ املوظفون الفنيون يف جمال األعمال واخلدمات العامة

 ٥٩٥ ٩٧ ٤٩٨ الفنيون املشاركون يف جمال العلم والتكنولوجيا
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 اجملموع اإلناث الذكور املهنة

 ١ ٣٠٥ ١ ٠٩٧ ٢٠٨ الفنيون املشاركون يف خدمات الصحة والرعاية
 ٤٣٣ ٦٦ ٣٦٧ مهن اخلدمات الوقائية

  ٤٦٩ ١٩٢ ٢٧٧ املهن الثقافية واإلعالمية والرياضية
 ١ ٧٦٦ ٧٤٥ ١ ٠٢١ الفنيون املشاركون يف جمال األعمال واخلدمات العامة

 ٦ ٦٦٧ ٤ ٦٢٩ ٢ ٠٣٨ املهن اإلدارية
 ١ ٤٩٤ ٤٣١ ٦٣ أعمال السكرتارية واملهن املتصلة هبا

 ٩٣٣ ١١٠ ٨٢٣ ، يف الزراعةرةاملهن اليت تتطلب مها
 ١ ٤٦٦ ١٩ ١ ٤٤٧  يف الصناعات الفلزية والكهربائيةاملهن اليت تتطلب مهارة
 ٢ ٤٩١ ٢٣ ٢ ٤٦٨  يف صناعات التشييد والبناءاملهن اليت تتطلب مهارة
  ٧٤١ ٢٦٠ ٤٨١  يف املنسوجات والطباعة ومهن أخرياملهن اليت تتطلب مهارة
 ٢ ١٩٨ ١ ٩٥٧ ٢٤١ لرعاية الشخصيةاملهن املتعلقة خبدمات ا

 ١ ٩٧١ ٧٠٦ ٢٦٥ املهن املتعلقة بالترويح واخلدمات الشخصية األخرى
 ١ ١٦٤ ١ ٤٨٨ ٦٧٦ مهن املبيعات

 ٣٢٥ ٢٣٣ ٩٢ مهن خدمة العمالء
 ٨٤٩ ١٢٤ ٧٢٥ مشغلو العمليات والتجهيز واملاكينات
 ١ ٣٣٢ ٧٨ ١ ٢٥٤ وسائل النقل ومشغلو اآلالت املتحركة

 ٩٣٠ ٧٨ ٨٥٢ هن البسيطة واملتعلقة بالعمل يف التجارة واملصانع والتخزينامل
 ٢ ٥٧٨ ١ ٣٧٢ ١ ٢٠٦ املهن البسيطة املتعلقة باإلدارة واخلدمات

 ١٨ ٣ ١٥ مهن غري حمددة
 ٤٠ ٧٨٣ ١٨ ٧٦٣ ٢٢ ٠٢٠ جمموع العاملني

 ١ ٠١٠ ٣٧٦ ٦٣٤ غري العاملني، الباحثون عن عمل
 ٤١ ٧٩٣ ١٩ ١٣٩ ٢٢ ٦٥٤ ني اقتصادياجمموع السكان الناشط

 
ــالربامجفيمــا يتعلــق   - ٢٤ ــستخدمها  ب ــة الــيت ت ــصناعة اســتخداما  و التجــارة وزارة التدريبي ال

نـساء يف   من ال  ٣ل و   ارجال ني من  مشارك ٢٠٦فإن األرقام احلالية تشري إيل أنه يوجد        , مباشرا
احلالقـة  وكاهلندسة  ( بالبناء   املتعلقة  غري الربامجيف  و,  اخلاص بالتدرب علي حرفة البناء     الربنامج

 الــدوراتأمــا ,  امــرأه٣٦و مــن الرجــال  ا مــشارك١٥٦فإنــه يوجــد ) تكنولوجيــا املعلومــاتو
 . امرأه١٥ رجال و ٨ فقد شارك فيهاتكنولوجيا املكاتب التدريبية يف 

 يف كونـــه التـــشريع ٢٠٠١لـــسنة ) التمييـــز بـــني اجلنـــسني(اســـتمر قـــانون التوظيـــف  - ٢٥
 التجــارة وتــستخدم وزارة. ســي يف جزيــرة مــان ملنــع التمييــز بــني اجلنــسني يف التوظيــف   األسا
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املناهـضة للتمييـز   األخـري  املمارسـات اجليـدة   والصناعة  مستشارا للمساواة للترويج للقـانون       و
 . التوظيفجمالبني اجلنسني يف 

ــصحية  و - ٢٦ ــدابري ال ــوائح الت ــاء العمــل  ول ــسالمة أثن ــسنة ال الــيت و) SD 877/03 (٢٠٠٣ل
 بتقـدير   شـرطا  ,فيمـا تتـضمن   ,  تتـضمن  ٢٠٠٤أكتـوبر   / تـشرين األول   ١ يف   دخلت حيز النفاذ  

  . احلواملءسانال احلديثات الوالدة أوسالمة األمهات اجلدد وصحة باملخاطر فيما يتعلق 
 القــوانني - بعــض التعــديالتمــن خــالل – ٢٠٠٦لقــد عــزز قــانون التوظيــف لــسنة   - ٢٧

 ٢٠٠٧مـارس   /يف آذار  "تينوالـد "قـد وافـق     و. العمـال و جديدة للموظفني    امنح حقوق والقائمة  
ــانوي املرتبطــ     ــشريع الث ــود الت ــيت مت وضــعها  و باملوضــوع ةعلــي عــدد مــن بن ــانون يف إطــارال  ق

٢٠٠٦: 
 ;)SD No 76/07 (٢٠٠٧لوائح إجازة األمومة لسنة  • 

 ;)SD No 77/07 (٢٠٠٧لوائح إجازة التبين لسنة  • 
  ;)SD No 98/07 (٠٠٧نقطاع عن العمل لظروف األمومة لسنة الاب علقاألمر املت • 
 ;)SD No 97/07( ٢٠٠٧ لسنة) ذي اإلعاقةللطفل (لوائح إجازة األبوة  • 
 ;)SD No 96/07( ٢٠٠٧العمل املرنة لسنة ظروف لوائح  • 
 )منــــع املعاملــــة األقــــل تفــــضيال    (علــــى أســــاس عــــدم التفــــرغ    العــــاملنيلــــوائح  • 

)SD No 104/07.( 
لكـن  .  للرجـال  ٦٥ عامـا للنـساء و       ٦٠ يف الوقـت الـراهن هـو          سن اإلحالـة إيل التقاعـد      -٢٨
سـيكون سـن    , ٢٠٢٠لـول   وحب. ٢٠١٠بتداء من   ا للنساء سيزداد تدرجييا     اإلحالة للتقاعد سن  

 مــع األحكــام ى الــذي يتماشــ–هــذا الــتغري و.  عامــا٦٥ لكــال اجلنــسني هــو  اإلحالــة للتقاعــد
 : التاليةالتأثريات سيحدث –لكة املتحدة السارية يف املم

ســيظل ســن و ١٩٥٠أبريــل / قبــل نيــسانالالئــي ولــدن النــساء لــىلــن يطبــق ذلــك ع  • 
 ; عاما٦٠ بالنسبة هلن  الرمسي اإلحالة إيل التقاعد

 سـيحدد  ١٩٥٥أبريـل  / نيـسان ٥ و ١٩٥٠أبريـل  / نيـسان ٦ بـني  الالئي ولـدن النساء   • 
اإلحالــة إيل  ســيكون ســنو.  مبعاشــهن الرمســي فيــهة يــستطعن املطالبــمعــني هلــن موعــد

 ; تاريخ ميالدهنسبحب، ٦٥ و ٦٠ بني بالنسبة هلن التقاعد
 هـو  ١٩٥٥أبريـل  / نيـسان ٦ بعـد  الالئـي ولـدن   للنـساء  اإلحالـة للتقاعـد  سيكون سـن     • 

 . عاما٦٥
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  ١٢املادة   
 أعلــي نمــ حكومــة جزيــرة مــان تــوفري أكــرب جمموعــة مــن اخلــدمات الــصحية   تواصــل - ٢٩

ــرة بغــض النظــر عــن نــوع   جلمــستوي ممكــن  ــ.  اجلــنسميــع املقــيمني يف اجلزي ــوفري وي تم اآلن ت
ضـواحي  إحدى   املستشفيات بشكل كبري يف مستشفي نوبل اجلديدة املوجودة يف           يفاخلدمات  

 .٢٠٠٣يوليو / يف متوزافتتحتاليت وعاصمة اجلزيرة 
خدمـة  و فحـص للثـديني   وة إلجـراء    جتمـاعي للـدع   الاألمن ا و الصحة   وزارةمت تفويض    - ٣٠
 ٥٠ تتـراوح أعمـارهن بـني    الالئـي  النساء سيدعي ٢٠٠٧فرباير /بتداء من شباط او. ستدعاءاال
 كــل فحــص للثــديني يف جزيــرة مــان إلجــراء عــامني لــدي ممارســني تاملــسجالو عامــا ٧٠ و

قــة وورعـد  املوتـوي علــي  حت ةعنــاويهن املـسجلة مباشــر ئل علـى  رســالـيهن  إترســل وس.  سـنتني 
 .معلومات

إجــراء فحــص للثــديني كلمــا   ســن الــسبعني جتــاوزنالنــساء اللــوايت بإمكــان كون يســ - ٣١
خمــاوف بــشأن وجــود  تقــل أعمــارهن عــن مخــسني عامــا وتــراودهن  الالئــيأمــا النــساء , أردن

إلحالتــهن ملتخــصص  االتــصال باملمــارس العــام الــذي يتبعنــه فإنــه ميكنــهن مــشاكل يف الثــديني 
 .احلالةإلبداء رأيه يف 

  عـام  عمـارهم عـن   أالذين تقل   عدد وفيات األطفال     (للرضعلوفيات  ا وقد بلغ متوسط   - ٣٢
 .٢٠٠٤ إيل ٢٠٠٠خالل الفترة من ٣,٦٧)  مولود حي١,٠٠٠ لكل واحد

 ١٣املادة   
 بـشأن الوضـع الـضرييب       بالتحفظ الذي أبدتـه يف إطـار هـذه املـادة          تتمسك جزيرة مان     - ٣٣

ــ. للمــرأة املتزوجــة فــإن ) ٢٠٠٦/٢٠٠٧الــسنة الــضريبية  (٢٠٠٦أبريــل /نيــسانارا مــن واعتب
منفـرد  و بشكل مـشترك  ؤولني دفع الضريبة بشكل مشترك سيكونا مسنذين خيتارالالزوجني ال 

 عـن أي ضـرائب دخـل    الؤوسيكون كال الـزوجني مـس  و. لدخالعن املسائل املتعلقة بضرائب  
أي و الـضرييب الـسنوي      اإلقـرار علـي   كذلك سـيطلب منـهم التوقيـع        , قد تكون مستحقة الدفع   

 .  الضرائب علي الدخلشعبةصدرها تاستمارات أخري قد 
لشخص املتزوج  الذي سدد الضرائب بـشكل مـشترك مـع     حيق ل , إلضافة إيل ذلك  ابو - ٣٤

 . منفرداهخيتار أن يسدد ضرائبوقرينته أن يلغي هذه املعاملة 
 . هذه املادةيف إطار حتفظ اجلزيرة سحبيف يف املستقبل القريب نظر سيمن مث، و - ٣٥
 معلومـات   وتـرد , ىاإلعانـات األخـر   والطفـل   وعانة األمومة   القيمة السنوية إل  مت زيادة    - ٣٦
ميكن احلصول علـي املعلومـات اخلاصـة باجملموعـة الكاملـة            و.  أهم اإلعانات يف هذا التقرير     عن
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 والـضمان وين إلدارة الـصحة     جتماعي يف جزيرة مـان علـي املوقـع اإللكتـر          ال ا الضمانإلعانات  
 /http://www.gov.im/dhss/security. جتماعيالا

 ١٤املادة   
 . ال توجد معلومات جديدة تقدم - ٣٧

 ١٥املادة   
 . ال توجد معلومات جديدة تقدم - ٣٨

 ١٦املادة   
دخـل  هـذا القـانون الـذي       حيدث  و. ٢٠٠٣وجية لسنة   مت إصدار قانون اإلجراءات الز     - ٣٩

 مــن القــوانني الــسابقة املرتبطــة بقــانون     ا عــدد٢٠٠١أبريــل ســنة  / نيــسان١ يف حيــز النفــاذ 
تعلـق  ت ا هـذا القـانون أحكامـ      ويتـضمن . اإلجراءات الزوجية مع إعادة إصدار بعض التعـديالت       

ــإجراءات الطـــالق  ــزواج وبـ ــال الـ ــة وإبطـ ــراءات اإلعالـ ــرةاألبيـــوت وإجـ  العنـــف املـــرتيل و سـ
 . املتزوجنيشخاصألوممتلكات ا

 
  القضاء علي مجيع أشكال التمييز ضد املرأةالتفاقيةختياري االالربوتوكول   

 حتت مظلـة    االختياريأن يتم إحلاقها يف الربوتوكول      على   حكومة جزيرة مان     وافقت - ٤٠
قضاء علي مجيع أشكال التمييز ضـد        ال  التفاقية االختيارينضمام اململكة املتحدة للربوتوكول     ا

ــرأة ــرن صــك ا . امل ــضمام اململكــة املتحــدة للربوتوكــول    واقت ــارين ــذي مت االختي ــه ال  يف ايداع
 . بالربوتوكول زيرة مانمشول ج يؤكد بإعالن, ٢٠٠٤ديسمرب /كانون األول ١٧
 

http://www.gov.im/dhss/security/
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 التذييل 
 الوثائق املقدمة إيل اللجنة مع هذا التقرير  

 القوانني
 ٢٠٠١م لسنة قانون التعلي

 ٢٠٠٦قانون التوظيف لسنة 
 ٢٠٠٦ضريبة الدخل  لسنة ) تعديل(قانون 

 ٢٠٠٣قانون اإلجراءات الزوجية لسنة 
 ٢٠٠٦ اجلنسيني لسنة اجملرمنيقانون 

 التشريعات الثانوية
 ;)SD No 76/07 (٢٠٠٧لوائح إجازة األمومة لسنة  • 

 ;)SD No 77/07 (٢٠٠٧لوائح إجازة التبين لسنة  • 
 SD No (٢٠٠٧ احلـضانة لـسنة   األمر املتعلق بإجـازة اإليقاف عن العمل على أساس   • 

98/07(;  
 ;)SD No 97/07 (٢٠٠٧لسنة ) ذي اإلعاقةللطفل (لوائح إجازة األبوة  • 
 ;)SD No 96/07 (٢٠٠٧العمل املرنة لسنة ظروف لوائح  • 
 ).SD No 104/07) ( رعايةاألقلمنع املعاملة  (على أساس عدم التفرغ العمللوائح  • 
 ).SD No 225/04) ( التقاعدياملعاش (نظام األمومةلوائح  • 
 ).SD No 877/03(٢٠٠٣ العمل لسنة يفالسالمة والصحة إدارة لوائح  • 
 ).SD No 555/04 (٢٠٠٤لسنة ) ٢رقم ( )ة الدراسياملناهج(نظام التعليم  • 

 ىاإلرشادات والوثائق األخر
 ٢٠٠٦ مان لسنة زيرةجتقرير تعداد 

 ف فرص التوظعن املساواة  يف حكومة جزيرة مان كتيب 
 األصليةية هنالصناعة ألصحاب العمل اخلاص باملؤهالت املودليل إدارة التجارة 
 احملايدةالصناعة ألصحاب العمل اخلاص باإلعالنات ودليل إدارة التجارة 
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 )FB2 (IOM) (الستحقاقات اخللص بأنواع ااالجتماعيةاخلدمات و إدارة الصحة دليل 
  األمومةالستحقاقات االجتماعيةاخلدمات ودليل إدارة الصحة 
 وعالوة ويل األمر الطفل الستحقاقات االجتماعيةاخلدمات ودليل إدارة الصحة 
 تعزيز دخل األسرةاملتعلق ب االجتماعيةاخلدمات ودليل إدارة الصحة 

 )٢القسم (ألشخاص يف العمل  لاالجتماعيةاخلدمات و إدارة الصحة استحقاقات
 )٤القسم  (باألطفال اخلاصة االجتماعيةاخلدمات و إدارة الصحة استحقاقات
 )٣القسم (التبين واألبوة و اخلاصة باألمومة االجتماعيةاخلدمات و إدارة الصحة استحقاقات

 .)٢٠٠٦أكتوبر لسنة /تشرين األول -دليل( مقدمة موجزة –قانون حقوق اإلنسان 
 
 . هباوردت باللغة اليت للجنة مرفقات هذا التقرير ستتاح: ألمانة العامة من امالحظة

 


