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  مقدمة    
، املنشأ وفقـاً    )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          -١

، بعقد دورتـه الثانيـة      ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨، املؤرخ   ٥/١لقرار جملس حقوق اإلنسان     
وجرى االسـتعراض املتعلـق     . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٤ إىل   ٣عشرة يف الفترة من     

وترأس وفد  . ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ١٠بآيسلندا يف اجللسة احلادية عشرة املعقودة يف        
 هذا التقريـر  واعتمد الفريق العامل. آيسلندا معايل السيد أوغموندور جوناسون، وزير الداخلية   

  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٢املتعلق بآيسلندا يف جلسته اخلامسة عشرة املعقودة يف 
، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التـايل         ٢٠١١يونيه  / حزيران ٢٠ويف    -٢
  .أنغوال واألردن والنمسا: لتيسري االستعراض املتعلق بآيسلندا) اجملموعة الثالثية(
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥أحكام الفقرة   وعمالً ب   -٣

  :االستعراض املتعلق بآيسلندا
ــين  )أ(   ــر وط ــرة   /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/12/ISL/1(؛  
جتميع للمعلومات أعدته املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً               )ب(  
  ؛)A/HRC/WG.6/12/ISL/2 ()ب(١٥ للفقرة

) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  
)A/HRC/WG.6/12/ISL/3.(  
وأُحيلت إىل آيسلندا، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً سلوفينيا              -٤

وهـذه  . اوالسويد واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية والنرويج وهولنـد         
  .األسئلة متاحة على املوقع اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض   -ألف  
أشار الوفد إىل أنه يتشرف حبضور االستعراض الدوري الشامل بالنيابة عن حكومة              -٥

فرصة اليت أتيحت له لتقدمي معلومات عن حالة حقوق اإلنسان آيسلندا، وأعرب عن امتنانه لل    
وسيكون لالستعراض، وقد سبق أن كان له، تأثري إجيايب على احلـوار املتعلـق              . يف آيسلندا 

  .حبقوق اإلنسان يف آيسلندا
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وعلى النحو املنصوص عليه يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، فإن حقوق اإلنسان              -٦
ويف هذا اخلصوص، من واجب الدول      . ة للتصرف، وينبغي أن تكون كذلك     عاملية وغري قابل  

األعضاء يف األمم املتحدة أن تدعم بعضها البعض، وأن جترأ على التنديد بانتهاكات حقوق              
يقل أمهية، بالدول الـيت اختـذت خطـوات          الاإلنسان عندما حتدث وأن تشيد، وهو أمر        

  .لتحسني حياة مواطنيها
. كن القول إن حالة حقوق اإلنسان يف آيسلندا جيدة إىل حد معقول           وبوجه عام، مي    -٧

ويف الواقع، فإهنـا    . بيد أن اجملال متسع للتحسني ولن تتهرب آيسلندا من أية انتقادات بناءة           
  .تتطلع إىل إجراء احلوار التفاعلي وإىل تلقي املشورة والتوصيات

 احلكومة يف الوقت احلاضر على      وتويل آيسلندا أمهية كبرية حلقوق اإلنسان، وتعمل        -٨
وضع سياسات جديدة وواسعة النطاق يف هذا امليدان، وهي سياسات ستكون متطابقة مـع              

  .االتفاقيات واالتفاقات الدولية األساسية حلقوق اإلنسان
 ينص على أن حقوق اإلنسان تنطبق على مجيع أفراد          اآيسلندوذكر الوفد أن دستور       -٩

بيد أن آيسلندا واجهـت حتـديات شـىت    .  حيظى بتوافق عام يف البلد    اجملتمع وأن هذا املبدأ   
ألسباب ليس أقلها االضطرابات واحلركات االقتصادية واالجتماعية السياسية اهلائلـة الـيت            

  . وبعده٢٠٠٨حدثت قبل وقوع االهنيار املايل املأساوي يف خريف عام 
 عـن سـقوط   ٢٠٠٩ و٢٠٠٨وأسفرت املظاهرات اليت شهدهتا آيسلندا يف عامي         -١٠

وكانت هناك مهام شـاقة     . احلكومة وإعالن انتخابات جديدة قبل املوعد احملدد هلا بسنتني        
تنتظر احلكومة اجلديدة يف أعقاب اهلبوط احلاد يف إيرادات الدولة واجملالس البلدية وما جنـم               

ادهتا وإضافة إىل ذلك، مل تكن احلكومـة تتمتـع بـسي          . عن ذلك من تقييدات يف امليزانية     
فقد كان لوصول صندوق النقد الدويل أثر مباشر وغري مباشر على           . ألداء هذه املهام   الكاملة

السياسات الناظمة للميزانية وللضريبة يف آيسلندا، لكن تدخل صندوق النقد الدويل قد أثبت             
  .ضرورته كشرط مسبق لكي تتمكن الدولة من إبرام اتفاقات قروض مع دول أخرى

ات العصيبة، فإن محاية حقوق اإلنسان هي أهم عمل على أي حكومـة             ويف األوق   -١١
ويف العقود األخرية، طرأ حتول ملحوظ على جمـرى         . القيام به حىت وإن كانت تشكل حتدياً      

تركيز االهتمام، فقد أصبحت حقوق اإلنسان تعرَّف يف سياق مصاحل السوق وأسهم امللكية             
اقش اجملتمع الدويل هذه املسألة يف منتدى مـشابه         وينبغي أن ين  . على حساب املصاحل العامة   

وأشار الوفد إىل أنه إذا تعني االختيار بني حقوق امللكية واحلقوق املالية من             . هلذا االستعراض 
جهة، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والفئات االجتماعية الضعيفة من جهة أخرى، فإنـه             

  .قة والفئات االجتماعية الضعيفةينبغي إيالء األولوية حلقوق األشخاص ذوي اإلعا
وأكّد الوفد أن احلكومة احلالية قد تشكلت لتأدية مهمة حمددة تتمثل يف احلفاظ على           -١٢

فاالقتطاعات من امليزانية قد أثرت علـى       . نظام الرعاية االجتماعية ومحايته يف أوقات األزمة      
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ستمرار يف توجيه االهتمـام     ومع ذلك، فإن اال   . توفري اخلدمات، وبالتايل على حياة الشعوب     
إىل ما حتدثه القيود املفروضة على امليزانية من تأثري على نظم الرعاية االجتماعيـة والفئـات                

  .الضعيفة اجتماعياً قد ساعد على احلد من اآلثار السلبية
ويف أوقات األزمة، بينما كان االجتاه العام السائد هو توجيه االقتطاعات يف امليزانية               -١٣
اخلدمات العامة، مثل قطاعات الصحة والرعاية االجتماعية والتعليم، كانـت احلكومـة            إىل  

ونتيجة لذلك، فـإن    . تطالب بشدة خبلق وظائف يف قطاعات أخرى، كالنقل وصناعة البناء         
الرتعة السائدة كانت دوماً هي خلق الوظائف للرجال ويف الوقت نفسه استبعاد النساء مـن               

بيد أن احلكومة اختذت تـدابري خاصـة   . ذه الرتعة يف آيسلندا   وقد لوحظت ه  . سوق العمل 
 وضع ميزانية تراعي املـساواة بـني        ،لتفادي تطور هذه الرتعة من خالل، على سبيل املثال        

وإضافة إىل ذلك، أُنشئت هيئة حكومية هي جلنة رصد الرعاية االجتماعية من أجل             . اجلنسني
فراد، واقتراح تدابري لتلبية احتياجـات األسـر        رصد تطور األوضاع االقتصادية لُألسر واأل     

املعيشية، وقد اتضحت فائدة هذه اهليئة إىل جانب أمني مظامل املدينني يف التـصدي لآلثـار              
  . احملّتمة لألزمة املالية

وذكر الوفد أن دراسات مقارنة أظهرت أن األطفال يـشعرون نـسبياً بالـسعادة                -١٤
قات السابقة لألزمة وهو مؤشر علـى أن أسـلوب          والفرح بل أكثر من أي وقت من األو       

ومع ذلك، فإن الفئة    . ُيسهم بالضرورة يف رفاه األطفال     الاملعيشة القائم على السوق واملال      
األكثر تأثراً باألزمة يف الوقت احلاضر هي األطفال الذين كانوا ضعفاء قبل حدوث األزمة،              

  .ة واجملتمع بوجه عاميزال يشكل حتدياً هاماً أمام احلكوم الوهو أمر 
وعلى الرغم من صعوبة هذه األوقات، فإن احلكومة اختذت خطوات هامة لتحسني              -١٥

 ٢٠١٠وعلى سبيل املثال، اعتمد الربملـان باإلمجـاع يف عـام    . حقوق األفراد واجلماعات  
يفرق على أساس نوع اجلنس ويضمن الوضع القـانوين          التشريعاً ينص على تعريف للزواج      

واُتخذت خطوات هامة أيضاً لتحسني     . زواج من جنسني خمتلفني ومن نفس اجلنس      نفسه لأل 
تـضمن   الومع ذلك، فإن املساواة يف الوضع القـانوين         . الوضع القانوين للمتحولني جنسياً   
  .حتقيق املساواة على أرض الواقع

 باملساواة  وأشار الوفد إىل أن تعزيز املساواة بني اجلنسني وضمان متتع املرأة والرجل             -١٦
وقـد  . يف احلقوق والوضع يف مجيع النواحي يشكل أولوية رئيسية من أولويات احلكومـة            

وخري دليل على ذلك هو أن      . جنحت آيسلندا يف جماالت كثرية خاصة باملساواة بني اجلنسني        
آيسلندا حتتل املرتبة األوىل منذ سنتني يف التقرير العاملي للفجوة بني اجلنسني الـصادر عـن                

وعلى الرغم من أن معدل مشاركة املرأة اآليـسلندية يف سـوق            . نتدى االقتصادي العاملي  امل
العمل النظامية هو من أعلى املعدالت يف العامل وأن املرأة تتمتع مبؤهالت علمية جيدة فـإن                

  .تزال قائمة الفجوة يف األجور بني اجلنسني ال
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. مصدر قلق على املستوى العاملي    وشكلت مسألة العنف اجلنسي واملرتيل ضد املرأة          -١٧
فالواقع املزعج والقبيح هلذا العنف هو موضوع مناقشات مفتوحة يف آيسلندا بفضل عمـل              

وتبـذل  . حركة النساء اآليسلنديات الذي كان اخلطوة األوىل حنو معاجلة هـذه املـشكلة            
  .احلكومة أقصى ما بوسعها حلفز هذا التطور وتشجيعه

عدداً قليالً من ضحايا االغتصاب يرفعون شكاوى وأن عـدداً          وأشار الوفد إىل أن       -١٨
ويف هذا اخلصوص اسـُتهلت عمليـة      . قليالً من هذه القضايا يفضي إىل الئحة اهتام أو إدانة         

تشاورية شاملة تضم ممثلني للسلطة القضائية والشرطة واملدعني العامني ومنظمـات اجملتمـع     
  .يات املنبثقة عن هذه املبادرة باملتابعةوقد حظيت التوص. املدين ورابطات الضحايا

ومشلت التدابري اهلامة األخرى املتخذة للقضاء على العنف والتمييز ضد املرأة، إنشاء              -١٩
وجرى تشديد العقوبـات    . فرقة عمل خاصة من قبل احلكومة معنية مبكافحة االجتار بالبشر         

ن تشريعاً جيرم البغاء وُيعلن أيضاً عدم       وإضافة إىل ذلك سنَّ الربملا    . املفروضة على هذه اجلرائم   
  .شرعية نوادي التعري

وآيسلندا هي بصدد التصديق على اتفاقية جملس أوروبا املتعلقة حبماية األطفال مـن               -٢٠
دار "وأصبحت الوكالة احلكومية حلماية الطفل الـيت تـدير          . االستغالل واالعتداء اجلنسيني  

وقد أسهمت هذه   . وذجاً لبيئة قضائية مراعية لألطفال    أيضاً على املستوى الدويل من    " األطفال
الوكالة أيضاً يف زيادة عدد الشكاوى وحاالت املقاضاة واإلدانات على أفعال العنف اجلنسي             

بيد أن التدابري الوقائية املتخذة مل تكن منهجية بالقدر الكايف، لكـن وزيـر              . ضد األطفال 
اً إىل ضمان إدخال حتسينات يف هذا اجملال بالتعاون         الداخلية أشار إىل أنه يوجه اهتماماً خاص      

  .مع وزارات أخرى
تشكل مسألة محاية حقوق اإلنسان مسألة داخلية فحسب بل أيضاً جانباً هاماً             الو  -٢١

وتود احلكومة إرساء سياساهتا اإلمنائية على أرضية       . من جوانب السياسات اخلارجية آليسلندا    
اس على النحو الوارد يف ميثاق األمم املتحـدة واألهـداف           من احلقوق األساسية جلميع الن    

   .اإلمنائية لأللفية
 ومعنـاه أن    "Glöggt er gests augað" اآيسلندوقد استشهد الوفد بالقول املأثور يف         -٢٢

يالحظهـا   الوهو ما يشري إىل أن الزائر يالحظ يف حاالت كثرية أشـياء             " عني الزائر ثاقبة  "
يرى الظلـم    ال القول على مجيع نواحي اجملتمع فيمكن لكل شخص أ         وينطبق هذا . املقيمون

ويف هذا اخلصوص، فإن التعاون الدويل من أجل حقوق اإلنسان          . حىت ولو وقع يف عقر داره     
ويف هـذا   . عامل مهم يف تنفيذ وضمان حقوق اإلنسان للجميع علـى املـستوى العـاملي             

الواردة من هيئات معاهـدات األمـم        التوجيهات   سيما الاخلصوص ذُكرت أمثله كثرية، و    
وأشار . املتحدة حلقوق اإلنسان اليت تؤثر تأثرياً إجيابياً على محاية حقوق اإلنسان يف آيسلندا            

  .الوفد إىل أنه يتطلع إىل احلوار اهلام والبناء الذي سيعقب ذلك
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وأعربت وفود كثرية عن تقـديرها      . ات خالل احلوار التفاعلي    وفداً ببيان  ٢٥أدىل    -٢٣

وترد التوصيات املقدمة أثناء احلوار     . للتقرير الوطين والعرض الشامل الذي قدمه وفد آيسلندا       
  . يف الفرع الثاين من هذا التقرير

وأعربت اجلزائر عن تقديرها للعملية القائمة على املشاركة املضطلع هبا يف إعـداد               -٢٤
وأشارت إىل التزام آيسلندا بتكييف تشريعها الوطين مع املعـايري الدوليـة حلقـوق             . تقريرال

وأحاطت اجلزائر علماً بارتفاع معدل اهلجرة وزيادة التعصب واآلثار النامجة عـن            . اإلنسان
وإضافة إىل ذلك، أشارت اجلزائر إىل أن آيسلندا كانت دوماً بلداً يدعم            . األزمة املالية العاملية  
  .وقدمت اجلزائر توصيات. جهود البلدان النامية

وأشارت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية إىل أن آيسلندا وقّعـت       -٢٥
وأشارت أيـضاً إىل    . على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لكنها مل تصّدق عليها بعد          

 جمـال الفجـوة يف األجـور واألدوار    تزال قائمة يف الأن مسألة عدم املساواة بني اجلنسني      
وأعربت اململكة املتحدة عن قلقها إزاء اإلحصاءات الـيت تظهـر أن   . القيادية اليت تؤديها املرأة 

 كما أعربت .  يرون أن التمييز العنصري شائع يف البلد       ٢٠٠٩أكثر من نصف السكان يف عام       
يذاء اجلنسي ضد األطفـال،     عن قلقها إزاء عدم وجود سلطة عامة مكلفة برصد العنف واإل          

  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. ورحبت بالقرار املتخذ لبناء مرفق سجن جديد
وأيدت غاناً حبرارة املشاركة النشطة والتمثيل القوي للمرأة يف املؤسسات العامـة               -٢٦

يف جمال  وأعربت غانا أيضاً عن تقديرها للنتائج اليت وصلت إليها آيسلندا           . اهلامة يف آيسلندا  
 يف املائة من احلاصلني على درجة جامعية        ٦٦التعليم اليت تشري إىل أن املرأة تشكل ما نسبته          

 يف املائة من احلاصـلني علـى   ٥٤ يف املائة من احلاصلني على شهادة املاجستري و ٦٠أوىل، و 
ومع ذلك، الحظت غاناً الشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفـل            . شهادة الدكتوارة 

وأشارت غاناً أيضاً إىل أن     . زاء ارتفاع معدل االنقطاع عن الدراسة بني األطفال املهاجرين        إ
 يف املائة على النحو املشار إليه يف التقريـر          ١٦الفجوة يف األجور بني اجلنسني تبلغ ما نسبته         

  .وقدمت غانا توصيات. الوطين
بدأت خطـة عملـها األوىل      وأثنت الواليات املتحدة األمريكية على آيسلندا ألهنا          -٢٧

 وسلطت الواليات املتحدة األمريكية الـضوء علـى   .٢٠٠٩ملكافحة االجتار بالبشر يف عام      
 الذي ينص على زيادة العقوبات املفروضة على أفعال االجتار          ٢٠١١التشريع الصادر يف عام     

تزال الواليات   ال و .بالبشر، وعلى التعديالت البناءة املدخلة على قوانني البلد املتعلقة باللجوء         
املتحدة األمريكية تشعر بالقلق إزاء الفجوة يف األجور بني اجلنسني والعنف القائم على أساس            

وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل اجلهود اليت تبذهلا آيـسلندا لـضمان            . نوع اجلنس 
  .وقدمت الواليات املتحدة توصيات. حقوق األشخاص املنحدرين من أصل أجنيب
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 ٢٠٠٨وأثنت أستراليا على آيسلندا إلصدار تعديالت على قانون األجانب يف عام              -٢٨
وأعربت أستراليا عن قلقها لعدم وجود تعريـف        . وإنشاء مركز تعدد الثقافات واملعلومات    

كما أعربت عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد احتجـاز          . للتمييز العنصري يف تشريع آيسلندا    
.  وكذلك السجناء احملتجزين رهن احملاكمة واملدانني يف الزنزانات نفـسها األحداث والبالغني 

تشجع  الوأخرياً أعربت أستراليا عن قلقها إزاء األحكام املتساهلة يف قضايا العنف املرتيل اليت      
  .وقدمت أستراليا توصيات. املرأة على إبالغ السلطات جبرائم العنف

يز حقوق اإلنسان مبا يتمشى مع صـكوك األمـم          ورحبت كندا بالتزام آيسلندا بتعز      -٢٩
وسلطت كندا الضوء على اإلجنازات اليت حتققت يف جمـال          . املتحدة الرئيسية حلقوق اإلنسان   

املساواة بني اجلنسني داخل احلكومة مشرية إىل مثال السيدة سيغورو آردوتري وهي أول امـرأة               
أيضاً إىل الشواغل اليت أعربت عنـها       وأشارت كندا   . يف آيسلندا تتوىل منصب رئاسة الوزراء     

 بقـانون األجانـب     يتعلق فيماجلنة مناهضة التعذيب ومفوضة األمم املتحدة لشؤون الالجئني         
  .وقدمت كندا توصية. ينص بصيغته املعدلة على أية عمليات استئناف مستقلة وحمايدة الالذي 
قضايا حقوق اإلنسان يف    وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن قلقها إزاء عدد من            -٣٠

آيسلندا، مبا يف ذلك العنصرية وكره األجانب، والعنف ضد األطفال وإيـذائهم جنـسياً،              
والعنف املرتيل، وأوجه عدم املساواة االجتماعية على أساس املنشأ اإلثين، والـسجون غـري              

 القـضايا   واستفسرت مجهورية إيران اإلسالمية عن األسباب اجلذرية هلذه       . النظامية القائمة 
  .وقدمت إيران توصيات. وعن التدابري العملية اليت اختذهتا آيسلندا ملعاجلتها

 على االتفاقيـة الدوليـة      ٢٠٠٨وأشارت فرنسا إىل أن آيسلندا قد وقعت يف عام            -٣١
حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واستفسرت عن العوائـق الـيت حتـول دون               

 أيضاً إىل أن إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان قيـد            وأشارت فرنسا . التصديق عليها 
وبـالنظر إىل اسـتمرار     . الدراسة، وطلبت معلومات تفصيلية عن املوعد الزمين احملدد لذلك        

الفجوة يف األجور بني اجلنسني يف البلد، وأوجه عدم املـساواة يف متثيـل املـرأة يف األدوار            
اإلضافية اليت تعتزم آيسلندا اختاذها لتصحيح هذا       القيادية، فقد استفسرت فرنسا عن التدابري       

  .وقدمت فرنسا توصيات. الوضع
وأشارت فنلندا إىل أن عدم وجود موارد كافية يف نظام السجون قد أدى إىل تأخري                 -٣٢

وأشارت فنلندا إىل أن اللجنة األوروبية ملنع التعذيب واملعاملـة أو           . يف تنفيذ أحكام السجناء   
متتثل للقواعد النموذجية الدنيا     النية أو املهينة قد الحظت أن بعض السجون         العقوبة الالإنسا 
وأشارت فنلندا إىل أن آيسلندا تعتزم بناء سجن جديد لإليواء واالحتجـاز            . ملعاملة السجناء 

  .وقدمت فنلندا توصيات. من شأنه أن حيسن هذه احلالة
وأعربت عن ثقتها بأن    . سلنداوذكرت النرويج أهنا تتابع باهتمام إصالح دستور آي         -٣٣

النظام الدميقراطي للحكومة واإلطار الدستوري آليسلندا سيظالن يشكالن أسـاس التمتـع            
وأحاطت النرويج علماً بالتشريع الرامي إىل زيادة متثيل املـرأة يف مناصـب             . جبميع احلقوق 



A/HRC/19/13 

9 GE.11-17399 

ون شكاوى  اإلدارة، وأعربت عن قلقها من أن نسبة ضئيلة فقط من ضحايا االغتصاب يرفع            
وأعربت النرويج عن اهتمامهـا     . وأن قلة من هذه الشكاوى تفضي إىل اهتامات أو إدانات         

مبعرفة الطريقة اليت ستعاجل فيها خطة العمل اجلديدة أفعال العنف القائم على نـوع اجلـنس                
  .وقدمت النرويج توصيات. ومقاضاة هذه األفعال ومعاجلتها يف النظام القضائي

سيك إىل اإلجراء الذي اختذته آيسلندا لتعزيز املساواة بني اجلنـسني،           وأشارت املك   -٣٤
ورحبت املكسيك أيضاً بالعملية الشاملة . والنهوض باحلق يف بيئة سليمة، ومنع االجتار بالبشر     

املضطلع هبا ملراجعة دستور البلد وأعربت عن أملها يف أن تفضي هذه املمارسـة إىل وضـع        
.  أن يدرج املعايري الدولية حلماية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا          إطار معياري شامل من شأنه    
  .وقدمت املكسيك توصيات

. وهنأت الربازيل آيسلندا على ضمان املشاركة العامة يف عملية مراجعة دسـتورها             -٣٥
وأثنت الربازيل أيضاً على التـشريع      . وأشارت إىل التقدم احملرز يف جمال املساواة بني اجلنسني        

نص على إزالة العوائق القانونية أمام زواج املثليني وتعزيز اسـتقاللية اجلهـاز             اجلديد الذي ي  
بيد أن الربازيل أشارت إىل ما أفضى إليه تأثري األزمة املالية العامليـة             . القضائي وحرية التعبري  

وطلبت الربازيل إىل آيسلندا .  بنظام الرعاية االجتماعيةيتعلق فيماوزيادة البطالة من صعوبات 
ن تضمن وفقاً التفاقية حقوق الطفل معاملة األطفال ضـحايا البغـاء كـضحايا ولـيس                أ

  .وقدمت الربازيل توصيات. كمجرمني
وأشارت أملانيا إىل الشواغل اليت تتعلق بأوضاع السجون وبعدم فصل األحداث عن              -٣٦

اكمة عـن   السجناء البالغني وفصل السجناء الرجال عن النساء والسجناء احملتجزين رهن احمل          
. وطلبت أملانيا معلومات تتعلق بالتدابري املتخذة لوضع حد هلذه األوضاع البائـسة           . املدانني

وبينما حتيط أملانيا علماً بالتقارير اليت تفيد عدم وجود أماكن يف السجون، فإهنا استفـسرت               
اً أشـارت   وأخري. أيضاً عن التدابري املتخذة للتغلب على نقص الطاقة االستيعابية يف السجون          

أملانيا إىل الشواغل املثارة إزاء عدم وجود إجراءات يف التشريع وما يتخللـه مـن ثغـرات                 
 باألشخاص عدميي اجلنسية، وسألت عما إذا كانت آيسلندا قد اختـذت تـدابري              يتعلق فيما

  . ١٩٦١للتصديق على اتفاقية خفض حاالت انعدام اجلنسية لعام 
ريره، وأكدت التزام آيسلندا بالصكوك الرئيـسية       وشكرت سلوفاكيا الوفد على تق      -٣٧

وأشارت سلوفاكيا إىل عمل ودور مركز تعدد الثقافات واملعلومات         . الدولية حلقوق اإلنسان  
ومركز التبادل الثقايف وجملس املهاجرين، وإىل إنشاء مؤسسة أمني املظامل لألطفال، وإتاحـة             

  .وقدمت سلوفاكيا توصيات. سية الوطنيةالتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املناهج الدرا
واستفسرت سلوفينيا عن الطريقة اليت تعتزم هبا آيسلندا حتسني عملية مجع بياناهتـا               -٣٨

 فيما خيص العنف املرتيل واجلنسي والطريقة       سيما الاملتعلقة باستخدام أوامر املنع وفعاليتها، و     
وسألت سـلوفينيا أيـضاً     . هبذه املسألة اليت تعتزم هبا إذكاء وعي السلطة القضائية والشرطة         

 سـيما  التعتزم احلكومة القيام به لتعزيز إتاحة التثقيف حبقوق اإلنسان يف املـدارس، و             عما
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وإضافة إىل ذلك، استفسرت سلوفينيا     . خالل املناهج الدراسية وضمان تدريب املدرسني      من
ة بني األطفال املهاجرين،    عما تنوي احلكومة فعله خلفض ارتفاع معدل االنقطاع عن الدراس         

  .وقدمت سلوفينيا توصيات. وبصفة خاصة يف التعليم الثانوي
وذكر الوفد أن من غري املشروع دفع أجور للعمال املهاجرين أقل من أمثاهلم مـن                 -٣٩

العمال اآلخرين، ومنحهم مستوى أقل من احلقوق املمنوحة ألمثاهلم مبوجـب مفاوضـات             
 ١٩٩٨ بدار األطفال، ذُكر أنه منذ إنشاء هذه الـدار يف عـام         قيتعل فيماو. نقابات العمال 

فالبيئة . وهي تشهد ارتفاعاً كبرياً يف مستوى الوعي االجتماعي مبشكلة إيذاء األطفال جنسياً           
املهنية واملراعية لألطفال اليت تسود يف دار األطفال قد يّسرت اختاذ موقف إجيايب جتاه قضايا               

وائر احمللية حلماية الطفل اليت حتيل بدورها القـضايا الفرديـة إىل دار             اإلبالغ املقدمة إىل الد   
 يتعلق فيماواختذت أيضاً الوكالة احلكومية حلماية الطفل تدابري إضافية . األطفال للتحقيق فيها 

بالعنف ضد األطفال، واستهلت مشروعاً رائداً يرمي إىل دعم األطفال املعرضني للعنف املرتيل 
  .ع إىل أصواهتموضمان االستما

واعتمدت آيسلندا مؤخراً ما ُيدعى بالنموذج النمساوي الذي يتيح للشرطة إخراج             -٤٠
وقد أحـدث ذلـك     . الشخص الذي ميارس العنف من مرتله حلماية أفراد األسرة اآلخرين         

أساسياً بالقياس على النهج السابق املتمثل يف انتزاع املرأة والطفل ووضـعهما يف دور               تغيرياً
  .يواء النساءإل

وستعاجل هذه املسألة   . وهناك حتديات تتعلق باحلضانة والزيارة يف جمال العنف املرتيل          -٤١
. ٢٠١١يف إطار مشروع قانون جديد يتعلق باألطفال سيعرض على الربملان يف أواخر عـام               

 وسيضطلع القضاة واملفوضون احملليون مبسؤولية احلصول على املعلومات لتحديد ما إذا كان           
وسيدرج مشروع القانون أيضاً املبادئ العامة املقتبسة من اتفاقية         . الطفل معرضاً خلطر العنف   

  .حقوق الطفل يف قانون آيسلندا
وذكر الوفد أن البغاء يشكل جرمية، لكن األفعال غري املشروعة هي احلـض علـى                 -٤٢

ء أكان طفـالً أم     البغاء والترويج له وتيسريه، من حيث إن الشخص الذي ميارس البغاء سوا           
 مبسألة املساواة بني اجلنسني، ذكـر       يتعلق فيماو. بالغاً ُيعامل دوماً كضحية وليس كمجرم     

تزال أوجه عدم املساواة بـني       الومع ذلك   . الوفد أن هناك تطوراً حنو املساواة بني اجلنسني       
 يف الـشركات    يزال متثيل املرأة منخفضاً للغاية يف املناصب اإلداريـة         الو. اجلنسني مستمرة 

تزال هناك فجوة يف األجور بني اجلنسني على الرغم من التشريع املتعلق             الوكذلك  . اخلاصة
واختذت احلكومة خمتلـف التـدابري الراميـة إىل         . بتقاضي أجر متساوٍ على العمل املتساوي     

 يف  وستكون امليزنة القائمة على املساواة بني اجلنسني شاغالً رئيـسياً         . التصدي هلذا التحدي  
  .إعداد امليزانية ووضع السياسات االقتصادية

 مبسألة أوضاع السجون فقد أُعيد تأكيد ما قيل من إنه سُيبىن سـجن              يتعلق فيماو  -٤٣
وحاملا ينتهي بناء السجن فستغلق السجون الصغرية . جديد وسينهى يف السنوات القليلة املقبلة 
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للنساء، وميكن فصل احملتجزين يف فئات      وسيضم السجن اجلديد مرافق منفصلة      . وغري الالئقة 
 عاماً احملكوم عليهم بالـسجن      ١٨وإن عدد األشخاص دون سن      . تبعاً الحتياجاهتم اخلاصة  

وكذلك فإن التعديالت اليت طرأت على قانون تنفيذ العقوبات ستتيح للـسجناء            . قليل جداً 
  .لكترونيةقضاء مدة أحكامهم بالقيام خبدمات جمتمعية أو اخلضوع للمراقبة اإل

ورداً على األسئلة املتعلقة بالتصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة،              -٤٤
فقد ذكر الوفد أنه جيري التحضري للتصديق على االتفاقية، ومن املقرر التـصديق عليهـا يف                

  .٢٠١٢ عام
د ذكر الوفد   ورداً على األسئلة املتعلقة بالتمييز على أساس العرق أو املنشأ اإلثين، فق             -٤٥

أنه قد استهلت يف السنوات األخرية عدة مشاريع ترمي إىل مكافحة التمييز، وأنه جيري إعداد 
  .املزيد من التشريعات الشاملة

وفيما خيص التحدي املتعلق باحلفاظ على نظام الرعاية االجتماعية أثناء األزمة املالية،             -٤٦
لرعاية االجتماعية يف رصد خدمات الرعايـة       أكد الوفد أمهية الدور الذي تؤديه جلنة رصد ا        

  .االجتماعية وتقدمي توصيات إىل احلكومة
وناقش الوفد أيضاً اجلهود املبذولة يف إطار النظام املدرسي وإصدار تشريع جديـد               -٤٧

يتعلق باملدارس ومناهج دراسية فضالً عن األنشطة املضطلع هبا خلفض ارتفـاع معـدالت              
  . املهاجرين يف املدارس الثانوية العليا االنقطاع عن الدراسة بني

  . وإضافة إىل ذلك، أشار الوفد إىل اجلهود املبذولة لتعزيز استقاللية السلطة القضائية  -٤٨
وأشارت إسبانيا إىل التدابري اليت اختذهتا آيسلندا لالعتراف بالزواج بني أفـراد مـن             -٤٩

 من  ٦٢وأشارت إسبانيا إىل أن املادة      . يةنفس اجلنس ولزيادة تعزيز استقاللية السلطة القضائ      
الدستور تنص على أنه ينبغي للحكومة أن تقدم الدعم واحلماية للكنيسة اإلجنيلية اللوثرية، يف              

.  تنص على املساواة يف معاملة مجيع األشخاص بغض النظر عـن دينـهم             ٦٥حني أن املادة    
 ميكن أن تعين أهنا تنطوي على متييز واستفسرت إسبانيا عما إذا كانت الصيغة احلالية للدستور

ضد األديان األخرى وعما إذا مل يكن من املستصوب اعتماد صيغة حمايدة تتفادى إجراءات              
  . وقدمت إسبانيا توصيات. تدخل احلكومة يف هذا اخلصوص

وأثنت األرجنتني على آيسلندا لتطبيقها تدابري إجيابية يف جمال مكافحة التمييز واالجتار              -٥٠
  . وقدمت األرجنتني توصيات. لبشر فضالً عن اعتماد برامج إلعادة توطني الالجئنيبا

. وأشارت شيلي إىل أنه يوجد يف آيسلندا إطار قانوين شامل حلماية حقوق اإلنسان              -٥١
وأشارت أيضاً إىل مشاركة املرأة يف احلياة املؤسسية والـسياسية للبلـد وارتفـاع معـدل               

إضافة إىل ذلك، أحاطت شيلي علماً بأن آيسلندا هي بلد مـن       و. مشاركتها يف سوق العمل   
البلدان األوائل اليت تأثرت باألزمة املالية العاملية وهو ما يعوق بعض جوانب جمتمع الرعايـة               

وطلبت شيلي احلصول على مزيد من املعلومات بشأن اللجنة التوجيهيـة           . االجتماعية لديها 
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جتماعية اليت شكلتها احلكومة لرصـد قـضايا الرعايـة         املعروفة باسم جلنة رصد الرعاية اال     
  . وقدمت شيلي توصيات. االجتماعية يف أعقاب األزمة

 يتعلـق  فيمـا و. ورحبت السويد باجلهود اليت تبذهلا آيسلندا لتعزيز حقوق اإلنسان         -٥٢
بعدم كفاية القدرات يف نظام السجون، رحبت السويد باخلطط الرامية إىل زيـادة الطاقـة               

وأشارت السويد إىل الشواغل املثارة إزاء مسألة قيام        . تيعابية عن طريق بناء سجن جديد     االس
كهنة الكنيسة احلكومية بتعليم املعتقدات املسيحية لألطفال وهم يقومون بذلك يف حـاالت             

  . وقدمت السويد توصيات. كثرية بدون موافقة آباء األطفال
الذي توليه آيسلندا لتعزيـز املـساواة بـني         وأشارت هنغاريا بارتياح إىل االهتمام        -٥٣

بيد أن الدراسات االستقصائية اليت أُجريت مؤخراً تشري إىل وجود فجوة كبرية يف             . اجلنسني
واستفسرت هنغاريا عن اإلجراءات العملية     . تزال قائمة  الاألجور بني اجلنسني وهذه الفجوة      

دي للقوالب النمطية واملواقف املتعلقـة      اليت تنظر آيسلندا يف اختاذها لسد هذه الفجوة والتص        
وأشارت هنغاريا بشكل إجيـايب أيـضاً إىل        . باألدوار واملسؤوليات التقليدية للرجل واملرأة    

 االعتراف بلغة اإلشـارة     سيما الالتدابري املتخذة إلعمال حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، و       
  .وقدمت هنغاريا توصيات. اآليسلندية كلغة أوىل للصُّم

وأقّرت تايلند بالتزام آيسلندا بالتصديق على الصكوك الدولية األساسـية حلقـوق              -٥٤
ورحبـت تايلنـد    . اإلنسان وبأدوار الرصد اليت يضطلع هبا أمني املظامل ومؤسسات أخرى         

وأعربت تايلند عن تقديرها للجهـود املبذولـة        . بالتشريع الذي يعزز املساواة بني اجلنسني     
 العنف املرتيل واالجتار باألشخاص ألغراض االسـتغالل        سيما ال و ملكافحة العنف ضد املرأة،   

ويف هذا اخلصوص دعت تايلنـد آيـسلندا إىل النظـر يف         . اجلنسي وحتسني مرافق السجون   
التوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة لتعزيز اجلهـود املبذولـة               

.  بتحسني مرافـق الـسجون    يتعلق فيماهضة التعذيب   ملساعدة الضحايا، وتوصيات جلنة منا    
  . وقدمت تايلند توصية

ورحبت أوروغواي بقرار آيسلندا إعطاء األولوية ملكافحة العنف ضد املرأة وخبطـة           -٥٥
بيد أن أوروغـواي    . العمل الرامية إىل مكافحة العنف اجلنسي واملرتيل ضد النساء واألطفال         

وسلطت أوروغواي الضوء على العمل     . يزال يطرح مشكلة   الأشارت إىل أن العنف املرتيل      
وأعربت أوروغواي عن قلقها إزاء ارتفاع      . الذي أجنزته الدولة وأمني املظامل املعين باألطفال      

وأشارت أوروغواي إىل ارتفاع عدد الصكوك      . عدد قضايا العنف واإليذاء اجلنسي لألطفال     
  . وقدمت أوروغواي توصيات. لنداالدولية حلقوق اإلنسان اليت صّدقت عليها آيس

وأشارت أفغانستان إىل أن النظام القانوين اآليسلندي يدرج التزاماهتا القانونية الدولية   -٥٦
وإضافة إىل ذلك، أقّرت أفغانستان بتشريع      . يف التشريع الوطين ويضمن تنفيذ حقوق اإلنسان      

هلا للقضاء على التمييز والعنصرية ضد      آيسلندا املتعلق باملساواة بني اجلنسني وباجلهود اليت تبذ       
  . وقدمت أفغانستان توصيات. فئات األقلية واألشخاص ذوي اإلعاقة واملهاجرين
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وأثنت مجهورية مولدوفا على آيسلندا لوضعها آليات حلماية حقوق اإلنسان تشمل             -٥٧
ت مجهورية  وأقر. دراستها إلمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         

مولدوفا باجلهود املبذولة للنهوض باملساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف اجلنـسي املـرتيل،    
بوسائل منها خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف املرتيل والعنف اجلنسي وعمل مركز استقبال        

  . وقدمت مجهورية مولدوفا توصيات. الطوارئ لضحايا االغتصاب
 بالتعليم والرعاية الصحية    يتعلق فيما اجلهود اليت تبذهلا آيسلندا      وأشارت إسرائيل إىل    -٥٨

ورعاية الطفل واملساواة بني اجلنسني وحقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليـول اجلنـسية             
وأشارت إسرائيل إىل املعلومات املقدمة     . واملتحولني جنسياً وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

ق بالتحديات اليت تواجهها آيسلندا بسبب األزمة املاليـة، لكنـها           يف التقرير الوطين اليت تتعل    
  . وقدمت إسرائيل توصيات. أعربت عن قلقها إزاء حقوق الفئات الضعيفة

وأكّد الوفد أن آيسلندا تعترب احلوار وعملية اإلبالغ مسامهة هامة يف زيادة تعزيزها               -٥٩
م ملواصلة العمل يف جمـال حقـوق        فهذه العملية ستفيد كأساس ها    . حلماية حقوق اإلنسان  

وأعرب الوفد عن امتنانه ملنظمات اجملتمع املدين اليت أرسلت معلومات عن حالـة             . اإلنسان
وتويل آيسلندا أمهية بالغة إلجراء حوار فعال مع منظمات اجملتمع          . حقوق اإلنسان يف آيسلندا   

الوفد الدول األعضاء والدول    وشكر  . املدين وتقدر كثرياً مسامهاهتا يف إعداد هذا االستعراض       
  . املشاركة بصفة مراقب على التعليقات والتوصيات اليت قدمتها

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
  .حبثت آيسلندا التوصيات اليت قُدِّمت خالل احلوار التفاعلي، وهي ترد فيما يلي  -٦٠
  :حتظى التوصيات التالية بتأييد آيسلندا  -٦١

م بالتصديق الفوري على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي          االلتزا  -١-٦١
  ؛)اململكة املتحدة(اإلعاقة 

االنضمام إىل مبادئ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والنظر           -٢-٦١
على حنو إجيايب يف التصديق عليها يف أقرب وقت ممكن مبا يتمشى مع التزامـات               

  ؛)املكسيك(احلكومة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وعلـى             -٣-٦١

  ؛)الربازيل(بروتوكوهلا االختياري 

__________ 

  .مل حترر االستنتاجات والتوصيات  **  
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اقتراح التصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة             -٤-٦١
  ؛)شيلي(وبروتوكوهلا االختياري 

 حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة عن      يتعلق فيمامواصلة التقدم احملرز      -٥-٦١
تلف التدابري التشريعية، بالتصديق على اتفاقية األمـم املتحـدة          طريق اعتماد خم  

  ؛)هنغاريا(حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة فضالً عن بروتوكوهلا االختياري 
  ؛ )أستراليا(إدراج تعريف للتمييز العنصري يف تشريع آيسلندا   -٦-٦١
يع إدراج معظم األحكام املوضوعية لالتفاقية الدولية للقضاء على مج         -٧-٦١

أشكال التمييز العنصري يف القانون احمللي هبدف ضمان توفري محاية شاملة مـن             
  ؛)كندا(التمييز العنصري 

مواصلة ضمان مجيع األحكام املتعلقة حبقوق اإلنسان يف دسـتورها            -٨-٦١
  ؛)النرويج(اجلديد 

اتفاقيـة  : دراسة إمكانية االنضمام إىل الصكني الدوليني التـاليني         -٩-٦١
شخاص ذوي اإلعاقة والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقـوق         حقوق األ 

  ؛)األرجنتني(األشخاص ذوي اإلعاقة 
اختاذ التدابري الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان             -١٠-٦١

تضطلع بوالية واسعة يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها وفقاً ملبادئ باريس            
  ؛)األرجنتني(

تشجيع على إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان على أسـاس          ال  -١١-٦١
  ؛)أفغانستان(مبادئ باريس 

ضمان توفري التعليم والتدريب املناسبني يف جمال حقوق اإلنـسان            -١٢-٦١
  ؛)سلوفينيا(جلميع املهنيني العاملني مع األطفال 

االت ح(تنسيق التدابري الوقائية الرامية إىل القضاء على هذه الرتعة            -١٣-٦١
 سـيما  الووضع برامج تدريبيـة وقائيـة، و      ) العنف واإليذاء اجلنسي لألطفال   

  ؛)أوروغواي(للمدرسني واملهنيني اآلخرين العاملني مع األطفال 
القيام رمسياً بإدراج مسألة التثقيف يف جمال أفعال اإليذاء اجلنـسي             -١٤-٦١

املهنـيني اآلخـرين    لألطفال ومنع تلك األفعال يف الربامج املُعدة للمدرسـني و         
العاملني مع األطفال واملهنيني العاملني يف القطاع الصحي واحملـامني وضـباط             

  ؛)سلوفينيا(الشرطة 
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متابعة السياسات الوقائية وسياسات التوعية بصرامة يف جمال القضاء    -١٥-٦١
على التمييز على أساس العرق أو املنشأ اإلثين إضافة إىل التدابري املُتخذة بالفعل             

  ؛)اجلزائر(
مواصلة التصدي بقوة للمسائل املتعلقة بعدم املساواة بني اجلنـسني      -١٦-٦١

  ؛)اململكة املتحدة(والتمييز العنصري واإلثين 
الشروع يف برامج لتوعية اجلمهور واعتماد تشريع ملكافحة التمييز           -١٧-٦١

 من أجل التصدي جلميع أشكال العنصرية والتمييز العنصري وكـره األجانـب           
  ؛)غانا(يتصل بذلك من تعصب  وما
اختاذ تدابري ملكافحة مجيع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره           -١٨-٦١

   ؛)إيران(األجانب وما يتصل بذلك من تعصب 
تعزيز اجلهود الرامية إىل مكافحة مجيع مظاهر العنـصرية وكـره             -١٩-٦١

  ؛)سلوفاكيا(األجانب وما يتصل بذلك من حاالت تعصب أخرى 
النظر يف اعتماد تشريع شامل ملكافحة العنصرية والتصدي جلميـع            -٢٠-٦١

مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب           
  ؛)إسرائيل(يف مجيع جماالت احلياة 

اختاذ تدابري لتقليص الفجوة يف األجور بني اجلنسني والقضاء علـى             -٢١-٦١
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(نس العنف على أساس نوع اجل

تكثيف البحوث ومجع وحتليل البيانات املتعلقة بانتشار العنف ضد           -٢٢-٦١
املرأة وأسبابه ونتائجه، مبا يف ذلك معلومات عن العالقة بني اجلاين والـضحية يف         
قضايا العنف فضالً عن األسباب احملتملة المتناع الضحايا عن تقـدمي شـكاوى             

  ؛)أوروغواي(
حتديث نظام السجون لضمان توفري ما يكفي من املوارد والقدرات            -٢٣-٦١

  ؛)فنلندا(الالزمة واحترام القواعد الدنيا النموذجية ملعاملة السجناء 
زيادة اجلهود املبذولة ملنع االجتار بالبشر ألغراض استغالهلم جنسياً           -٢٤-٦١

ال، واختاذ تدابري لضمان    والعمل القسري على حنو فعال، مبا يف ذلك بغاء األطف         
  ؛)مجهورية مولدوفا(تقدمي املساعدة إىل الضحايا احملتملني لالجتار بالبشر 

ينبغي التغاضي عن تشريعها املتعلق باحلضانة واختـاذ اإلجـراءات            -٢٥-٦١
الالزمة لضمان إيالء األولوية لرفاه الطفل ومحايته يف القضايا املتعلقة باحلـضانة            

  ؛)السويد(
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تعزيز مشاركة املرأة يف مراكز صنع القـرارات علـى املـستويني              -٢٦-٦١
  ؛)إسبانيا( يف اجملالني الدبلوماسي والقضائي سيما الالسياسي واخلاص، و

مواصلة اجلهود املبذولة لضمان إمكانية متتع املسنني حبقهم يف سياق            -٢٧-٦١
  ؛)إسرائيل(توفري مستوى الئق من املعيشة والرعاية الصحية 

وضع تدابري ترمي إىل إدماج األقليات واحلد من تعرضها لالستغالل           -٢٨-٦١
والتمييز، وضمان حصول أفراد هذه األقليات على فرص العمل وفقاً ملـؤهالهتم      

  ؛)إسبانيا(التعليمية وخرباهتم املهنية 
ضمان حصول املهاجرين على مهن تعكس مـستواهم التعليمـي            -٢٩-٦١

  ؛)إيران(وخربهتم املهنية 
اختاذ التدابري الواجبة إلجياد حل الرتفاع معـدالت البطالـة بـني              -٣٠-٦١

املهاجرين اليت ُتعزى إىل األزمة املالية بالنظر إىل الشواغل املعرب عنها يف التقرير             
   ؛)أفغانستان(الوطين 

مضاعفة اجلهود املبذولة لتحسني وضع الطالب الذين ينحدرون من           -٣١-٦١
اللتحاق باملدرسة وتفادي االنقطاع عن الدراسـة       أصول مهاجرة لزيادة معدل ا    

  ؛)غانا(
مواصلة وضع سياسات ترمي إىل ضمان حقوق النساء املهـاجرات      -٣٢-٦١

  ؛)األرجنتني(وتأكيدها 
مواصلة بذل اجلهود الرامية إىل ضمان حقوق األجانب ومشاركتهم     -٣٣-٦١

  ؛)شيلي ( من التقرير الوطين١٢٤وفقاً اللتزام آيسلندا مبوجب الفقرة 
تقييم اإلجراءات املمكنة للتغلّب على املـسألة املـشار إليهـا يف              -٣٤-٦١

 باملعدل املثري للقلق لالنقطـاع عـن        يتعلق فيما من التقرير الوطين     ٥٢ الفقرة
الدراسة بني التالميذ املنحدرين من أصول مهاجرة والذي قد ُيعزى جزئيـاً إىل             

  .)شيلي(ضعف إتقاهنم للغة اآليسلندية 
حتظى التوصيات التالية بتأييد آيسلندا اليت ُتعترب أهنا قد ُنفّذت بالفعـل أو أهنـا                 -٦٢
  :التنفيذ قيد

إجراء إصالحات قانونية وجمتمعية لضمان متكّـن املـواطنني غـري           -١-٦٢
األصليني واملقيمني القانونيني من التمتع الكامل حبقوقهم اإلنسانية احملمية دستورياً       

  ؛)ات املتحدة األمريكيةالوالي(ودولياً 
بذل مجيع اجلهود املمكنة للحفاظ على خمتلف عناصر برامج احلماية            -٢-٦٢

  ؛)اجلزائر(االجتماعية القائمة وضمان حقوق الفئات الضعيفة 
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اختاذ تدابري استباقية ودائمة للقضاء على املواقـف النمطيـة إزاء             -٣-٦٢
ن طريق محالت إذكاء الـوعي      ومسؤوليات الرجل واملرأة، مبا يف ذلك ع       أدوار

والتثقيف املوجهة إىل املرأة والرجل وإىل وسائط اإلعـالم علـى حـد سـواء               
  ؛)مولدوفا مجهورية(

السعي جبهد لتنفيذ توصيات اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد            -٤-٦٢
  ؛)غانا(املرأة الرامية إىل القضاء على مجيع أشكال املواقف النمطية ضد املرأة 

 بنظامهـا املـسمى     يتعلق فيماتقاسم خرباهتا مع البلدان األخرى        -٥-٦٢
 أولئك الذين   سيما الاخلاص بتقدمي املساعدة إىل األطفال املراهقني، و      " باريهانس"

  ؛)فنلندا(تعّرضوا لإليذاء أو االستغالل اجلنسيني 
مواصلة بذل جهودها ملكافحة مجيع أشكال العنف ضد املرأة مـع             -٦-٦٢

  ؛)إسرائيل(، بصفة خاصة على الفئات األشد ضعفاً يف اجملتمع التركيز
إنشاء برنامج تثقيفي جمتمعي إلذكاء الوعي بالعنف املرتيل ضد املرأة            -٧-٦٢

  ؛)أستراليا(وباخليارات املتاحة أمامها لوضع حد هلذه اجلرمية 
تضمني تقريرها الوطين املقبل املقدم يف إطار االستعراض الـدوري            -٨-٦٢
امل نتائج خطة العمل اجلديدة الرامية إىل دراسة أفعال العنف على أسـاس             الش

  ؛)النرويج(نوع اجلنس ومقاضاة هذه األفعال ومعاجلتها يف النظام القضائي 
مكافحة العنف املرتيل عن طريق اختاذ تدابري أكثـر فعاليـة ضـد               -٩-٦٢

اجلنساين وتفادي   محاية املهاجرات ضحايا العنف      سيما المرتكيب أفعال العنف، و   
  ؛)إسبانيا(ترحيلهن 

اعتماد تدابري شاملة قانونية وغريها من التـدابري ملكافحـة مجيـع              -١٠-٦٢
  ؛)أوروغواي( العنف املرتيل واجلنسي سيما الأشكال العنف ضد املرأة، و

اختاذ تدابري فعالة ملكافحة االجتار بالبشر والعنف املرتيل واجلـرائم            -١١-٦٢
  ؛)إيران(اجلنسية 

الواليات املتحـدة   (مقاضاة مرتكيب األفعال املرتبطة باالجتار بالبشر         -١٢-٦٢
  ؛)األمريكية

قد يكون من الضروري، بالنظر إىل ما شهدته السنوات األخرية من             -١٣-٦٢
ارتفاع يف مسار حاالت االجتار بالبشر إىل آيسلندا وعربها، توجيـه االهتمـام             

  ؛)أفغانستان(الجتار بالبشر باستمرار إىل مسألة مساعدة ضحايا ا
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اختاذ التدابري الضرورية لكفل عدم خضوع األطفال ملمارسة دينيـة      -١٤-٦٢
متس حبريتهم الدينية أو حرية آبائهم يف ضـمان التعلـيم الـديين واألخالقـي               

  ؛)السويد(ألطفاهلم، وفقاً ملعتقداهتم اخلاصة 
اإلدارية وتنفيذ هـذا    إصدار تشريع لزيادة متثيل املرأة يف املناصب          -١٥-٦٢

التشريع يف أقرب وقت ممكن، ومواصلة اجلهود الرامية إىل حتقيق مبدأ تقاضـي             
  ؛)النرويج(أجر متساوٍ بني املرأة والرجل 

تعزيز جهودها لزيادة عدد النساء يف املناصب الرفيعـة املـستوى،          -١٦-٦٢
  ؛)مجهورية مولدوفا( يف األوساط األكادميية سيما الو

ضاء على الفقر واالستبعاد االجتماعي، وبصفة خاصـة يف حالـة        الق  -١٧-٦٢
  ؛)إيران(الفئات احملرومة واملهمشة مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم التقدم احملرز 

ضمان أن يكون إجراء طلب اللجوء واالعتراف بوضع الالجـئ            -١٨-٦٢
 ١٩٦٧عـام    املتعلقة مبركز الالجئني وبروتوكوهلا ل     ١٩٥١متفقاً مع اتفاقية عام     

  ).أوروغواي(
وستبحث آيسلندا التوصيات التالية وستقدم ردوداً عليها يف املوعـد املناسـب              -٦٣
يتجاوز ذلك الدورة التاسعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان الـيت سـُتعقد يف               أال على
  :٢٠١٢مارس /آذار

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -١-٦٣ 
أفراد أسرهم، واتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييـز يف جمـال التعلـيم،             و

وكذلك سحب حتفظاهتا على عدة أحكام يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية            
  ؛)إيران(ة يوالسياس

التصديق يف أقرب وقت ممكن علـى االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة         -٢-٦٣ 
 الربوتوكول االختياري التفاقيـة     األشخاص من االختفاء القسري، وعلى     مجيع

مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        
  ؛)فرنسا(املهينة  أو

التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء           -٣-٦٣ 
ذيب وغريه  القسري والربوتوكول االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التع       

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكـول            
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

  ؛)الربازيل(والثقافية 



A/HRC/19/13 

19 GE.11-17399 

 بشأن وضع األشخاص عـدميي      ١٩٥٤التصديق على اتفاقية عام       -٤-٦٣ 
 بشأن خفض حاالت انعـدام اجلنـسية        ١٩٦١ية عام   اجلنسية فضالً عن اتفاق   

  ؛)سلوفاكيا(
التوقيع والتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل   -٥-٦٣ 

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والتصديق على الربوتوكـول         
 مجيع األشـخاص    االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية      

  ؛)إسبانيا(من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة التعـذيب          -٦-٦٣ 

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القـسري أو االنـضمام            
  ؛)أوروغواي(إليهما حسب االقتضاء 

ديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين         التص  -٧-٦٣ 
وأفراد أسرهم والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق          

  ؛)أوروغواي(االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو االنضمام إليهما 
 من اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب        ١تعريف التعذيب وفقاً للمادة       -٨-٦٣ 

  ؛)الربازيل(
االستمرار يف عملية إدماج احلقوق املكّرسة يف العهد الدويل اخلاص            -٩-٦٣ 

باحلقوق املدنية والسياسية، والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية        
  ؛)إسبانيا(واالجتماعية والثقافية إدماجاً كامالً يف القانون احمللي 

الربوتوكـول  : الدولية التالية دراسة إمكانية االنضمام إىل الصكوك        -١٠-٦٣ 
االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           
والثقافية، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص مـن االختفـاء القـسري،            
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم،             

تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو        والربوتوكول االختياري ال  
  ؛)األرجنتني(العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان متشياً مـع مبـادئ بـاريس              -١١-٦٣ 
  ؛)فرنسا(
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان معتمدة لدى جلنة التنـسيق            -١٢-٦٣ 

الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، واختـاذ التـدابري         الدولية للمؤسسات   
الضرورية لضمان استقالهلا عن طريق منحها السلطات القانونية واملوارد الالزمة          

  ؛)هنغاريا(املخصصة يف امليزانية 
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إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ بـاريس              -١٣-٦٣ 
   ؛)مولدوفا مجهورية(
عزيز براجمها للمساعدة اإلمنائية املخصصة للبلدان النامية       مواصلة وت   -١٤-٦٣ 

  ؛)اجلزائر(
مواصلة النظر يف إمكانية أن تدرج يف تـشريعها الـوطين تعريفـاً               -١٥-٦٣ 

 من اتفاقية القضاء على     ١للتمييز ضد املرأة على النحو املنصوص عليه يف املادة          
  ؛)١()الربازيل( التمييز ضد املرأة مجيع أشكال

النظر يف إنشاء هيئة عامة مكلفة بالرصد، ووضع تـدابري وقائيـة              -١٦-٦٣ 
  ؛)اململكة املتحدة(ملكافحة العنف واإليذاء اجلنسي ضد األطفال 

اختاذ تدابري تشريعية لضمان توفري محاية فعالة جلميع األطفال مـن             -١٧-٦٣ 
  ؛)إيران(االستغالل اجلنسي 

ري محاية فعالة لألطفال الذين هـم       اختاذ تدابري تشريعية لضمان توف      -١٨-٦٣ 
  ؛)الربازيل( عاماً من االستغالل اجلنسي ١٤دون سن 

اختاذ تدابري تشريعية لضمان توفري محاية فعالة لألطفال الذين هـم             -١٩-٦٣ 
 واعتماد مشروع القانون الذي يعّدل      ، عاماً من االستغالل اجلنسي    ١٤دون سن   

ديد فترة التقادم يف قضايا اإليذاء اجلنسي قانون العقوبات العام الذي ينص على مت
  ؛)إسرائيل(لألطفال 

معاملة األطفال ضحايا االستغالل اجلنـسي يف مجيـع احلـاالت             -٢٠-٦٣ 
كضحايا وليس كمجرمني واختاذ التدابري املناسـبة إلعـادة إدمـاج الـضحايا             

  ؛)سلوفاكيا(
تدابري الرامية   عن طريق ال   سيما التعزيز إطار محاية حقوق الطفل، و       -٢١-٦٣ 

إىل منع إيذاء األطفال واستغالهلم وممارسة العنف ضدهم فضالً عن تيسري فرص            
وصول الضحايا إىل العدالة واملساعدة القانونيـة والـدعم الطـيب والنفـسي             

   ؛)املكسيك(
اختاذ التدابري إلزالة العقبات اليت تعترض إمكانية تقـدمي النـساء             -٢٢-٦٣ 

  ؛)مجهورية مولدوفا(جلنسي للشكاوى والتماس احلماية ضحايا العنف املرتيل وا

__________ 

مواصلة النظر يف إمكانية أن تـدرج يف تـشريعها          : صيغت التوصية املقدمة أثناء احلوار التفاعلي كما يلي        )١(
 ).الربازيل( من االتفاقية ١ملنصوص عليه يف املادة الوطين تعريفاً للتمييز ضد املرأة على النحو ا
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ضمان قيام السلطات بفصل األحداث احملتجـزين عـن البـالغني             -٢٣-٦٣ 
  ؛)أستراليا(والسجناء احملتجزين رهن احملاكمة عن السجناء املدانني 

وضع معيار ُيفضي إىل فصل النساء عن الرجال والبالغني عن القصر          -٢٤-٦٣ 
جاز، واختاذ تدابري لضمان االمتثال هلذا املعيار بعد االطالع على          يف مراكز االحت  

  ؛)إسبانيا(املعلومات املتعلقة بالتدابري اليت سُتعتمد يف مراكز االحتجاز 
تنفيذ قواعد األمم املتحدة ملعاملـة الـسجينات والتـدابري غـري              -٢٥-٦٣ 

  ؛)تايلند" (بقواعد بانكوك"االحتجازية للجانيات واملعروفة 
ينبغي اختاذ إجراءات حلماية مبدأ الضمان القانوين بزيـادة الطاقـة           -٢٦-٦٣ 

االستيعابية لنظام السجون حبيث ُيضمن جلميع املساجني تلقـي املعاملـة وفقـاً             
  ؛)السويد(للقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء 

  ؛)إيران(دعم املسلمني عن طريق متكينهم من ممارسة دينهم حبرية   -٢٧-٦٣ 
اختاذ تدابري خاصة مؤقتة للتشجيع على تسريع عملية حتقيق املساواة   -٢٨-٦٣ 

مجهوريـة  ( يف قطـاع العمالـة اخلاصـة         سيما الاحلقيقية بني املرأة والرجل، و    
  ؛)مولدوفا

القيام يف إطار مراجعة قانون اللجوء واهلجرة، ووفقاً للتوصية اليت            -٢٩-٦٣ 
تقل  الالعنصري مبنح العمال األجانب معاملة      وضعتها جلنة القضاء على التمييز      

 بالتقييـدات، والـشروط   يتعلـق  فيماتفضيالً عن املعاملة اليت ُتمنح للمواطنني   
  ؛)املكسيك(املطلوبة وظروف العمل 

النظر يف االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             -٣٠-٦٣ 
 ١٧ الـصادرة يف     ١٧٣٧توصـية   املهاجرين وأفراد أسرهم مبا يتمشى مـع ال       

  ؛)اجلزائر( عن اجلمعية الربملانية جمللس أوروبا ٢٠٠٦مارس /آذار
تنظيم محالت مناسبة لتوعية اجلمهور هبدف القضاء على التعـصب            -٣١-٦٣ 

  ؛)سلوفاكيا(وتعزيز التفاهم والتسامح جتاه املهاجرين 
ـ       -٣٢-٦٣  الل القيـام،  احلد من تعرض املهاجرين لالستغالل والتمييز من خ

ضمن مجلة تدابري أخرى باستعراض نظام منح تصاريح العمل وإذكاء وعي أرباب  
  .)أوروغواي(العمل 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /ومجيع االستنتاجات و    -٦٤
ينبغي تأويـل    الو. أو موقف الدولة موضوع االستعراض بشأهنا     /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات وهذه 



A/HRC/19/13 

GE.11-17399 22 

  املرفق

  تشكيلة الوفد    
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to the International Organizations in Geneva; 

• Ms. Halla GUNNARSDOTTIR, Political Adviser to the Minister of the Interior; 

• Ms. Maria Run BJARNADOTTIR, Legal Adviser, Ministry of the Interior; 

• Ms. Gudridur THORSTEINSDOTTIR, Director, Ministry of Welfare; 

• Ms. Elin Rosa SIGURDARDDOTTIR, Adviser, Ministry for Foreign Affairs; 

• Mr. Veturlidi Thor STEFANSSON, First Secretary, Permanent Mission of Iceland 
in Geneva; 

• Ms. Ingunn HILMARSDOTTIR, Temporary Officer, Permanent Mission of Iceland 
in Geneva. 

       


