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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية عشرة
  ٢٠١١ أكتوبر/تشرين األول ١٤-٣جنيف، 

ضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً        جتميع للمعلومات أعدته املفو       
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥ للفقرة

  آيسلندا    

جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات، واإلجـراءات          هذا التقرير     
، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة  وتعليقاهتااخلاصة، مبا يف ذلك مالحظات الدولة املعنية   

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن جانـب       .الرمسية ذات الصلة  
 . ما يرد منها يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضيةخبالفاملفوضية السامية حلقوق اإلنسان 

ذُكـرت  قد  و .وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          
وروعي يف إعداد    .منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير         بصورة  

علومات  عدم وجود م   عندو . االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات       دوريةالتقرير أن   
وملا كان   .تزال صاحلة  إن كانت ال   آخر التقارير والوثائق املتاحة      حديثة، أُخذت يف االعتبار   

جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثائق األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل             ر ال هذا التقري 
 قد ُيعزى إىل عدم التصديق على        أو إىل التركيز على هذه املسائل       مسائل حمددة  عن معلومات

  .لتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسانا ستوىتدين مأو إىل /معاهدة ما و
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  )١(الدوليةنطاق االلتزامات   -ألف   
املعاهدات العامليـة األساسـية حلقـوق       

  )٢(اإلنسان
تاريخ التصديق أو االنـضمام     

  التحفظات/اإلعالنات  اخلالفة أو
االعتراف باالختصاصات احملـددة    

  هليئات املعاهدات
  مجيع أشـكال   االتفاقية الدولية للقضاء على   

  ييز العنصريالتم
  نعم): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال يوجد  ١٩٦٧مارس /آذار ١٣

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية     
  واالجتماعية والثقافية

  -  ال يوجد  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

 ١٠املـواد   (حتفظات    ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢
  )٢٠ و١٤و

  نعم): ٤١ املادة(ول شكاوى الد

لعهـد  ل االختيـاري األول     لالربوتوكو
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

  -  )٥املادة  (حتفظ  ١٩٧٩أغسطس / آب٢٢

لعهـد  لالربوتوكول االختياري الثـاين     
  الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال يوجد  ١٩٩١أبريل / نيسان٢

 أشـكال التمييـز     اتفاقية القضاء على مجيع   
  املرأة ضد

  -  ال يوجد  ١٩٨٥يونيه / حزيران١٨

الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء     
  على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  نعم:  األفرادشكاوى  ال يوجد  ٢٠٠١مارس / آذار٦

 ٨املادتـان   (إجراءات التحقيـق          
   نعم): ٩و

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب      
ملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        املعا
  املهينة أو

  نعم): ٢١ املادة(شكاوى الدول   ال يوجد   ١٩٩٦أكتوبر / تشرين األول٢٣
  نعم): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  نعم): ٢٠املادة (إجراءات التحقيق 

  -  ال يوجد  ١٩٩٢أكتوبر / تشرين األول٢٨  اتفاقية حقوق الطفل
 التفاقيـة حقـوق     الربوتوكول االختياري 

الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات      
  املسلحة

إعالن ملزم مبوجـب      ٢٠٠١أكتوبر / تشرين األول١
  ال ينطبق: ٣ املادة

-  

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق     
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  ال يوجد  ٢٠٠١يوليه /متوز ٩

، )٣( الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة            :الدامنرك طرفاً فيها    ليست املعاهدات األساسية اليت  
، )٢٠٠٣التوقيـع فقـط،     (ملهينة  والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو ا               

، والربوتوكول  )٢٠٠٧توقيع فقط،   ال (ةاإلعاق اتفاقية حقوق األشخاص ذوي   و واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم،        
التوقيـع   (يع األشخاص من االختفاء القسري    االتفاقية الدولية حلماية مج   ، و )٢٠٠٧التوقيع فقط،   (االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       

  .)٢٠٠٨فقط، 
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة 
  نعم   اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو
  ، باستثناء اتفاقيات انعدام اجلنسيةنعم  )٥(وعدميو اجلنسيةالالجئون 

  نعم  )٦( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس /آب ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال  اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعليم

التفاقيـة  الربوتوكول االختياري   : ا إىل التصديق على الصكوك التالية     ُدعيت آيسلند   -١
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو املهينـة يف      

ماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين وأفـراد         االتفاقية الدولية حل   و ،)٨(أقرب وقت ممكن  
، والربوتوكول االختياري التفاقيـة     )١٠(خاص ذوي اإلعاقة  اتفاقية حقوق األش   و ،)٩(أسرهم

التفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء   وا،)١١(حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
، وكـذلك   )١٣()١٩٦٠(، واتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز يف جمال التعلـيم          )١٢(القسري

 خلفـض  ١٩٦١نسية واتفاقيـة عـام    بشأن وضع األشخاص عدميي اجل    ١٩٥٤اتفاقية عام   
  .)١٤(حاالت انعدام اجلنسية واعتماد إجراءات وطنية لتحديد انعدام اجلنسية

ودعت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان آيسلندا إىل سحب حتفظاهتا على عدد من أحكام               -٢
  .)١٥(العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  يعياإلطار الدستوري والتشر  -باء   
 عن أسفها لعدم إدراج العهـد       ٢٠٠٥أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          -٣

.  أُدرجت يف التشريعات الداخليـة     ٢٦ و ٢٤ و ٣نفسه يف القانون اآليسلندي رغم أن املواد        
وشجعت اللجنة آيسلندا على ضمان إنفاذ مجيع احلقوق احملمية مبوجب العهـد يف القـانون         

، أعربت اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة         ٢٠٠٣ عام    ويف .)١٦(اآليسلندي
والثقافية عن أسفها لكون آيسلندا مل ُتنفذ أحكام العهد إنفاذاً كامالً يف نظامهـا القـانوين                
الداخلي، ال سيما بوضع أحكام تنص على سبل انتصاف قانونية وغري قانونية النتـهاكات              

وكررت اللجنة التأكيد على توصيتها بأنه، إذا       . )١٧(ية والثقافية احلقوق االقتصادية واالجتماع  
اتُّخذت تدابري إلدراج االلتزامات مبوجب املعاهدات فيما يتعلق باحلقوق املدنية والسياسية يف            

تدابري مماثلة ينبغي أن ُتّتخذ يف الوقت نفـسه فيمـا يتعلـق              النظام القانوين اآليسلندي، فإن   
، كررت جلنة القضاء علـى      ٢٠١٠ويف عام   . )١٨(االجتماعية والثقافية باحلقوق االقتصادية و  

التمييز العنصري التأكيد على أمهية إدراج مجيع األحكام املوضوعية لالتفاقيـة يف القـانون              
  .)١٩(الداخلي، هبدف ضمان محاية شاملة من التمييز العنصري



A/HRC/WG.6/12/ISL/2 

GE.11-15293 4 

صـياهتا الـسابقة    ، كررت جلنة مناهضة التعذيب التأكيد على تو       ٢٠٠٨ويف عام     -٤
؛ )٢٠( من االتفاقيـة   ١آليسلندا بأن تعتمد يف تشريعاهتا اجلنائية تعريف التعذيب وفقاً للمادة           

 من االتفاقية حبيـث تـستبعد       ١٥وبأن تكيف تشريعاهتا اجلنائية الداخلية مع أحكام املادة         
  .)٢١(صراحة أي أدلة ُيحصل عليها عن طريق التعذيب

اتفاقية القضاء (للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  ، أهابت ا  ٢٠٠٨ويف عام     -٥
بآيسلندا إىل زيادة النظر يف إدراج تعريف التمييز ضـد          ) على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     

وأوصت اللجنة آيـسلندا بتـوفري      .  من االتفاقية يف تشريعاهتا الوطنية     ١املرأة الوارد يف املادة     
 ٤ من املادة    ١تنفيذ تدابري خاصة مؤقتة، وفقاً ملا تنص عليه الفقرة          أساس قانوين الستخدام و   

  .)٢٢(من االتفاقية
والحظت جلنة حقوق الطفل أن آيسلندا ال متلك أي قوات مسلحة، بيد أهنا أعربت                -٦

ولتعزيز . عن قلقها من أن جتنيد األطفال غري مذكور صراحة كجرمية يف القانون اجلنائي للبلد            
طنية والدولية ملكافحة جتنيد األطفال يف القوات املسلحة أو اجلماعات املـسلحة            التدابري الو 

واستخدامهم يف األعمال العدائية، أوصت جلنة حقوق الطفل آيسلندا بإجراء تغيريات علـى             
  .)٢٣(تشريعاهتا

، أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات          ٢٠١١ويف عام     -٧
إزاء جتـرمي    "٢٠٠٦ات إىل الشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل يف عـام             والتوصي

وطلبت إىل آيسلندا أن تضمن معاملة األطفال ضحايا البغي كضحايا وليس           " األطفال البغايا 
وأعربت جلنة اخلرباء عن أملها القوي يف أن تتخذ آيسلندا التدابري الالزمة لضمان        . كمجرمني

 عاماً من ضحايا البغاء للمالحقة اجلنائية مبوجب تشريعاهتا ١٨دون سن عدم تعرض األطفال    
  .)٢٤(الوطنية

اختاذ التدابري التشريعية الالزمـة     : وأوصت جلنة حقوق الطفل آيسلندا أيضاً مبا يلي         -٨
 عاماً حبماية فعالة من االسـتغالل اجلنـسي؛ واعتمـاد           ١٤لضمان متتع األطفال فوق سن      

 اجلنائي العام، الذي سيمدد قانون التقادم فيما يتعلق بقضايا االعتداء           مشروع تعديل القانون  
اجلنسي على األطفال؛ وتوسيع نطاق املسؤولية عن اجلرائم املنصوص عليها يف الربوتوكـول             

املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف         االختياري التفاقية حقوق الطفل     
  .)٢٥(املواد اإلباحية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان   -جيم   
، مل تعد لدى آيسلندا مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان         ٢٠١١مايو  / أيار ٥اعتباراً من     -٩

  .)٢٦(معتمدة من اللجنة الدولية لتنسيق املؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
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التأكيد على توصيتها السابقة آليـسلندا  وكررت جلنة القضاء على التمييز العنصري      -١٠
بأن تنظر يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان ذات والية واسعة لتعزيز حقوق اإلنـسان               

، وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة           )٢٧(ومحايتها، وفقاً ملبادئ باريس   
ولية لتنسيق املؤسسات الوطنية    آيسلندا بأن تشجع على اعتماد هذه املؤسسة لدى اللجنة الد         

، رحبت املفوضـة الـسامية      ٢٠١٠يونيه  / ويف حزيران  .)٢٨(لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها   
حلقوق اإلنسان جبهود آيسلندا إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان متـشياً مـع              

  .)٢٩(باريس مبادئ
الذي يضطلع أمني املظامل ، رحبت جلنة حقوق الطفل بالعمل املمتاز ٢٠٠٣ويف عام   -١١

غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء عدم تناسب املوارد اليت تقدمها آيسلندا مع             . اخلاص باألطفال 
  .)٣٠(زايدةتأنشطة أمني املظامل، مبا فيها عبء التحقيقات امل

، أحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بالعمل اإلجيـايب          ٢٠١٠ويف عام     -١٢
مركز التعدد الثقايف واملعلومات ومركز التبادل الثقايف وجملس املهـاجرين،           به   الذي اضطلع 

على مواصلة دعمها هلذه املراكز واستشارهتا يف وضع وتنفيذ الـسياسات           آيسلندا  وشجعت  
  .)٣١(املتصلة مبكافحة العنصرية والتمييز العنصري

  تدابري السياسة العامة  -دال   
) ٢٠٠٩-٢٠٠٥(، خطة عمل األمـم املتحـدة      ٢٠٠٥اعتمدت آيسلندا، يف عام       -١٣

 اليت تركز علـى نظـام املـدارس         الربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان      املتعلقة ب 
 للمدارس اإللزامية بالتحديد هديف وعـي  ٢٠٠٧ وتضمن املنهاج الوطين املنقح لعام  .الوطنية

  .)٣٢(املواطنني وحقوق اإلنسان
 على التمييز العنصري بارتياح أن خطـة األربـع سـنوات            جلنة القضاء والحظت    - ١٤

للشرطة يف آيسلندا شددت بوجه خاص على توظيف الشرطة ألشخاص          ) ٢٠١١-٢٠٠٧(
  .)٣٣(يعكسون عينة متعددة الثقافات من اجملتمع

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد سياسة عامـة بـشأن إدمـاج              -١٥
، الذي يعطي أيـضاً     ٢٠٠٧إعالن السياسة العامة احلكومية لعام       و ٢٠٠٧املهاجرين يف عام    

  .)٣٤(األولوية لقضايا املهاجرين
 علـى  ٢٠٠٩مـارس  /ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باملوافقة يف آذار    -١٦

  .)٣٥(خطة العمل احلكومية األوىل ملكافحة االجتار بالبشر
ري بارتياح أن برنامج إعادة التـوطني يف        والحظت جلنة القضاء على التمييز العنص       -١٧

 الجئني من النساء واألطفـال      ٢٠٠٥استقبل منذ عام    " املرأة املعرضة للخطر  "إطار تعريف   
  .)٣٦(ضمن برنامج مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
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  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

  قوق اإلنسانالتعاون مع آليات ح  -ألف   

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٣٧(هيئة املعاهدة
آخر تقرير قُدم   

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
حيل موعد تقدمي الـرد       ٢٠١٠ مارس/آذار  ٢٠٠٨  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠١١ مارس/آذار يف
ـ      مـن  ريراحيل موعد تقدمي التق

 إىل الثالـثالعـشرين احلادي و 
  ٢٠١٣  يف عاموالعشرين

اللجنة املعنية باحلقوق االقتـصادية     
  واالجتماعية والثقافية

التقرير الرابع يفحل موعد تقدمي      -   ٢٠٠٣مايو /أيار  ٢٠٠١
٢٠١٠ قُدِّم يف عام، و٢٠٠٨عام 

٢٠١٠دم التقرير اخلامس يف عام قُ ٢٠٠٥قُدم الرد يف عام   ٢٠٠٥مارس /آذار  ٢٠٠٤  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز      

  املرأة ضد
ين السابع حيل موعد تقدمي التقرير     ٢٠١١قُدم الرد يف عام   ٢٠٠٨يوليه /متوز  ٢٠٠٧

 ٢٠١٤ يف عاماملوحدين الثامن و
الرابع ين التقرير حيل موعد تقدمي   ٢٠٠٩قُدم الرد يف عام   ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب

  ٢٠١٢  يف عامواخلامس
التقريرين الثالثحل موعد تقدمي      - ٢٠٠٣يناير /كانون الثاين  ٢٠٠٠  جلنة حقوق الطفل

،٢٠٠٨والرابع املوحدين يف عام     
  ٢٠٠٩وقُدما يف عام 

الربوتوكول االختياري للجنة حقوق 
الطفل املتعلق بإشراك األطفـال يف      

  الرتاعات املسلحة

معلومات سُتقدم يف التقرير املقبل  -  ٢٠٠٦يونيه /يرانحز  ٢٠٠٤
  إىل اللجنة

الربوتوكول االختياري للجنة حقوق 
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغـاء      
األطفال واستغالل األطفال يف املواد     

  اإلباحية

معلومات سُتقدم يف التقرير املقبل  -  ٢٠٠٦يونيه /حزيران  ٢٠٠٤
  إىل اللجنة

، أن  ١٣٠٦/٢٠٠٤ املعنية حبقوق اإلنسان، يف آرائها املتعلقة بـالبالغ          رأت اللجنة   -١٨
تنفيذ نظام حصص مصايد األمساك أسفر عن انتهاك ملبدأ عدم التمييز يف حالة اثـنني مـن                 

وطلبت إىل آيسلندا أن تقدم تعويضات كافية للـضحيتني         . )٣٨(صيادي األمساك اآليسلنديني  
وقدمت آيسلندا معلومات مفصلة عـن  . صايد األمساكوأن تستعرض نظامها اخلاص بإدارة م 

ورحبت اللجنة املعنية حبقوق . اإلطار الذي ميكن آليسلندا أن تتخذ فيه إجراءات بشأن آرائها
اإلنسان بكون آيسلندا جتري استعراضاً لنظامها اخلاص بإدارة مصايد األمساك وأعربت عـن             

الية واالقتصادية والسياسية، طلبت آيسلندا، يف      ونظراً للظروف امل  . أملها يف تنفيذ آراء اللجنة    
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واعتربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أن       . ، إطاراً زمنياً أطول للوفاء بالتزاماهتا     ٢٠٠٩عام  
  .)٣٩(احلوار ما زال مستمراً

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
    ُوجِّهت دعوة دائمة 

آخر الزيارات أو التقارير املتعلقـة
  لبعثاتبآخر ا

  

    زيارات اتُّفق عليها من حيث املبدأ
يتفـق   زيارات طُلب إجراؤها ومل   

  عليها بعد
  

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

الردود على رسـائل االدعـاءات      
  والنداءات العاجلة

  .أثناء الفترة املشمولة باالستعراض، مل ُتبعث أي رسالة

ت املتعلقـة   الردود على االستبيانا  
  مبسائل مواضيعية

 الـيت   ٢٤    المل ترد آيسلندا على أي من االسـتبيانات         
 .)٤٠(أرسلها مكلفون بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة

، أجرى املقرر اخلاص املعين بتعزيـز ومحايـة حقـوق           )٤١(عقب دعوة من آيسلندا     -١٩
 / أيلـول ١٣ إىل ١٠اإلنسان واحلريات األساسية يف سـياق مكافحـة اإلرهـاب، مـن        

بشأن قانون آيـسلندا وممارسـتها يف جمـال مكافحـة           ، مشاورات ميدانية    ٢٠١٠ سبتمرب
والتقى مبمثلني عن وزاريت اخلارجية والعدل والشرطة الوطنية، وكذلك بقاضيني يف . اإلرهاب

هاراون، وهو أكرب سجون -وزار املقرر اخلاص كذلك سجن ليتال. حمكمة مقاطعة ريكيافيك
  .)٤٢(دا، وأجرى مقابالت سرية مع سجناء آيسلنديني وأجانبآيسلن

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
. )٤٣(٢٠١٠يونيـه  /زارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان آيـسلندا يف حزيـران       -٢٠

  .)٤٤(٢٠١٠ و٢٠٠٨ و٢٠٠٧وقدمت آيسلندا مسامهات مالية إىل املفوضية يف 

  تزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسانتنفيذ االل  -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
أهابت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بآيسلندا إىل اختاذ تدابري استباقية               -٢١

ومستمرة للقضاء على املواقف النمطية إزاء أدوار النساء والرجال ومسؤولياهتم، بوسائل منها            
. يم محالت تثقيفية موجهة إىل كل من النساء والرجال ووسائط اإلعـالم           إذكاء الوعي وتنظ  
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وأوصت اللجنة آيسلندا بأن تواصل تشجيع وسائط اإلعالم علـى تعزيـز الـتغري الثقـايف         
وحثت اللجنـة آيـسلندا   . يتعلق باألدوار واملهام اليت ُتعترب تقليدياً مناسبة للنساء والرجال       فيما

  .)٤٥(عمقة بشأن أثر قوالب األدوار اجلنسانية على تنفيذ االتفاقيةعلى إجراء حبوث ودراسات م
، الحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيـات           ٢٠١١ويف عام     -٢٢

 يف املائة من الوظائف اإلداريـة       ٧٠والتوصيات بيان آيسلندا بأن الرجال كانوا ما زالوا حيتلون          
ت إىل آيسلندا أن تواصل تقدمي املعلومات عن التدابري املتخذة ملكافحة  وطلب٢٠٠٧العليا يف عام 

، أشارت اللجنة املعنيـة     ٢٠٠٨ويف عام   . )٤٦(التمييز املهين بني الرجال والنساء يف سوق العمل       
بالقضاء على التمييز ضد املرأة بطريقة إجيابية إىل تعيني جلنة لتقدمي اقتراحات بشأن سبل زيادة                

، ولكنها أعربت أيضاً عن أسفها لعـدم        )٤٧(يف اإلدارة العليا للشركات اآليسلندية    عدد النساء   
وجود أية تدابري خاصة مؤقتة لتشجيع التعجيل بتحقيق املساواة املوضوعية بني النساء والرجال،             

  .)٤٨(ال سيما داخل قطاع العمالة اخلاص
يسلندا بإهناء الدراسة الشاملة    وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة آ          -٢٣

عن األسباب اجلذرية الخنفاض مشاركة املرأة على مجيع مستويات صناعة صـيد األمسـاك              
  .)٤٩(واختاذ التدابري الالزمة لتعزيز مشاركتها يف هذا القطاع

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن عدد املواطنني األجانـب الـذين               -٢٤
 ارتفع خالل السنوات القليلة املاضية وأعربت عـن قلقهـا إزاء كـون              يعيشون يف آيسلندا  

مجعيـة مكافحـة    " شخص، ومعظمهم من الشباب، قد سجلوا أنفسهم يف          ٧٠٠يناهز   ما
ورغم أهنا أثنت على سـلطات الدولـة الختاذهـا          . على اإلنترنت " البولنديني يف آيسالندا  

 على أن تبقى يقظة ضد أعمال العنصرية،        إجراءات حامسة إلغالق املوقع، فإهنا حثت آيسلندا      
. مبا فيها خطاب الكراهية على اإلنترنت، الذي غالباً ما يتفجر يف أوقات احملن االقتـصادية              

وأوصت مبواصلة اجلهود الرامية إىل منع التعصب ومكافحته وتعزيز التفـاهم والتـسامح يف              
  .)٥٠(ئط اإلعالممجيع جماالت احلياة، املوجهة على اخلصوص إىل الشباب ووسا

، حثت جلنة القضاء على التمييز العنصري آيسلندا على النظـر يف            ٢٠١٠ويف عام     -٢٥
اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة التمييز، والتصدي جلميع مظـاهر العنـصرية، والتمييـز             
العنصري، وكره األجانب، وما يتصل بذلك من تعصب يف مجيع جماالت احليـاة، وتـوفري               

، ٢٠٠٣ويف عام   . )٥١(تها سبل انتصاف فعالة يف اإلجراءات املدنية واإلدارية       وسائل، من مجل  
أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء احلاجة إىل بذل مزيد من اجلهود من أجل معاجلـة                 

  .)٥٢(استباقية لقضايا العنصرية اليت قد تظهر مع األعداد املتزايدة من املهاجرين يف آيسلندا

  حلياة واحلرية وأمنه الشخصيحق الفرد يف ا  -٢  
، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء بعض احلاالت املبلـغ            ٢٠٠٨يف عام     -٢٦

عنها ملعاجلة احلوادث معاجلة غري مناسبة من قبل موظفني مكلفني بإنفاذ القانون وأفراد مـن               
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ى تـردد   وبغض النظر عن مـد    . احلرس احلدودي، ال سيما يف مراكز االحتجاز واملطارات       
ويف . )٥٣(احلوادث وخطورهتا، ينبغي آليسلندا أن تضمن التحقيق يف مجيع االدعـاءات           هذه
، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح التفسري الذي قدمته آيسلندا        ٢٠١٠عام  

بشأن املنهاج اخلاص بتدريب احلرس احلدودي والشرطة، مع تركيز خـاص علـى محايـة               
  .)٥٤(هم يف البلدان األصليةالالجئني وظروف

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب آيسلندا بأن حتقق فوراً يف قضية االستخدام املفـرط               -٢٧
وأرسـلت آيـسلندا، يف ردود   . )٥٥(للحبس االنفرادي وتتخذ تدابري فعالة ملنع هذه املمارسة   

  .)٥٦(املتابعة اليت قدمتها، بيانات إحصائية بشأن استخدام احلبس االنفرادي
بضمان احتجاز الـسجينات والـسجناء يف       وأوصت جلنة مناهضة التعذيب آيسلندا        -٢٨

وينبغي آليسلندا  . مرافق منفصلة، وعلى اخلصوص احتجاز السجناء األحداث مبعزل عن البالغني         
أن تكفل حصول مديري السجون الذين يتعاملون مع السجينات والسجناء األحـداث علـى              

  .)٥٧(التدريب املطلوب
، أثنت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة علـى آيـسلندا             ٢٠٠٨ويف عام     -٢٩

العتماد الربملان قانون املساواة يف املركز واحلقوق بني النساء والرجال وكذلك القوانني املعدِّلة             
جلـرائم  ألحكام القانون اجلنائي العام بشأن اجلرمية املنظمة واالجتار بالبشر، والعنف املرتيل، وا           

  .)٥٨(اجلنسية
، رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالتـدابري املتخـذة لـدعم            ٢٠٠٥ويف عام     -٣٠

وأوصـت  . )٥٩(ضحايا العنف املرتيل، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء فعالية األوامر الزجريـة      
املتعلقـة  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة آيسلندا بتحسني طريقة مجع بياناهتـا              

باستخدام األوامر الزجرية وفعاليتها، ال سيما فيما يتعلق بالعنف املرتيل واجلنـسي؛ وزيـادة      
  .)٦٠(وعي السلطة القضائية والشرطة باستخدام هذه األوامر

وبينما الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خطة العمـل الوطنيـة               -٣١
سي وعمل مركز استقبال الطوارئ لضحايا االغتـصاب، فإهنـا          ملكافحة العنف املرتيل واجلن   

أعربت عن قلقها إزاء العوائق اليت يواجهنها النساء ضحايا العنف املرتيل واجلنـسي عنـدما               
وأعربت عن قلقها بشكل خـاص إزاء       . يقدمن شكاوى ويسعني إىل احلصول على احلماية      

ات ونساء الفئات الضعيفة، الذي قد      الوضع األكثر هشاشة الذي يوجدن فيه النساء املهاجر       
وأوصت اللجنة آيـسلندا بتخـصيص      . )٦١(مينعهن من إبالغ حاالت العنف املرتيل واجلنسي      

يكفي من املوارد املالية لضمان حصول مجيع النساء ضحايا العنف على وسائل محاية فورية               ما
  .)٦٢( القانونيةياً، واملساعدةومناسبة، مبا فيها أوامر احلماية، ومآوى آمنة وممولة متويالً كاف

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها من أنه قد أُبلغ عن حاالت اجتار عرب البلد                 -٣٢
وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة آيـسلندا          . )٦٣(وداخله على حد السواء   
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 التدابري القائمة ملنع     بشأن البغاء، وتعزز   ٦١/٢٠٠٧بأن ترصد عن كثب تنفيذ القانون رقم        
وأوصـت  . االجتار ومكافحته، ال سيما يف النساء والفتيات، والتحقيق بدقة يف هذه احلاالت           

غري القانونية بإجراء حبـوث ودراسـات       " نوادي التعري "أيضاً آيسلندا بالتحقيق يف انتشار      
، ومقاضاة املتاجرين   وأهابت بآيسلندا إىل زيادة جهود التعاون الدويل ملنع االجتار        . استقصائية

ومعاقبتهم وفقاً خلطورة جرائمهم، وضمان محاية حقوق اإلنسان للنساء والفتيات الالئـي            
ووصفت آيـسلندا،  . )٦٤(يقعن ضحايا لالجتار، ووضع إطار قانوين حلماية الضحايا والشهود 

الرامية إىل   وتعزيز التدابري    ٦١/٢٠٠٧يف ردود املتابعة اليت قدمتها، رصد تنفيذ القانون رقم          
  .)٦٥(مكافحة االجتار

  إقامة العدل وسيادة القانون  -٣  
أوصت جلنة مناهضة التعذيب آيسلندا مبراجعة ممارساهتا فيما يتعلـق بتـسجيالت              -٣٣

  .)٦٦(إجراءات االستجواب على الفيديو واألشرطة هبدف محاية املدعى عليه يف املقام األول
ب مع التقدير املعلومات اليت تفيد بأن بإمكـان         وبينما الحظت جلنة مناهضة التعذي      -٣٤

أمني املظامل التابع للربملان أن يضطلع مببادرته اخلاصة برصد وتفتـيش أمـاكن االحتجـاز،               
والسجون، ومرافق األمراض النفسية، فإهنا أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود أي رصـد أو               

وأوصـت اللجنـة   . مراض النفـسية تفتيش قانوين أو إداري هلذه املرافق، ال سيما مرافق األ  
آيسلندا بتعزيز قدرات مكتب أمني املظامل التابع للربملان من خالل موارد بشرية ومالية مناسبة       
للسماح له بإجراء رصد ألماكن االحتجاز، والسجون، ومرافق األمراض النفسية، وإنـشاء            

  .)٦٧(نظام مستقل لرصد هذه املرافق وتفتيشها
حظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان مع القلق العدد املرتفع من          ، ال ٢٠٠٥ويف عام     -٣٥

حاالت االغتصاب املبلغ عنها يف آيسلندا، باملقارنة مع عدد احملاكمات املضطلع هبا على هذا              
وأهابت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بآيسلندا إىل إجراء حبـث             . )٦٨(األساس

ل فيما يتعلق بالعنف ضد املرأة والنظر، يف ضـوء نتائجـه، يف             شامل بشأن عمل نظام العد    
مراجعة قانوهنا اجلنائي وقانون إجراءاهتا اجلنائية لضمان مقاضاة مرتكيب أعمال العنف ضـد             

وينبغي، عند الضرورة، أن تشمل     . املرأة دائماً مقاضاة مالئمة وإدانتهم وفقاً خلطورة أعماهلم       
وينبغي إيـالء اهتمـام خـاص       . قسوة على هذه اجلرائم   هذه املراجعة فرض عقوبات أشد      

 فيما يتعلق باالختصاص    ١٩/١٩٩١ من قانون اإلجراءات اجلنائية رقم       ١١٢ و ٤٥للمادتني  
  .)٦٩(الواسع ملدير االدعاء العام

، أوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري باختاذ تـدابري لزيـادة            ٢٠١٠ويف عام     -٣٦
ألجنبية حبقوقهم، وإخبار الضحايا جبميع سبل االنتـصاف        وعي األشخاص ذوي األصول ا    

املتاحة هلم، وتسهيل وصوهلم إىل العدالة، وتدريب القضاة، واحملامني، واملوظفني املكلفـني             
وأوصت اللجنة آيسلندا بالتحقق، يف مجيع احلاالت، من أسـباب          . بإنفاذ القانون تبعاً لذلك   
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وكررت التأكيد علـى توصـيتها الـسابقة        . فيةعدم رغبة األطراف يف اختاذ إجراءات إضا      
 نع من الدخول  املآليسلندا بأن تنقل عبء اإلثبات إىل املدعى عليه يف اإلجراءات املنطوية على             

  .)٧٠(إىل األماكن العامة
، الحظت جلنة حقوق الطفل أنه، باستثناء قليل من التدابري اخلاصة           ٢٠٠٣ويف عام     -٣٧

 بشأن الوضع القانوين لألشخاص املوقوفني واالستجوابات،       ٣٩٥/١٩٩٧مثالً الالئحة رقم    (
واألحكام املنصوص عليها يف قانون اإلجراءات اجلنائية املعدل املتصلة باستجواب األطفـال            

  .)٧١(، ليس هناك أي نظام شامل لقضاء األحداث قائم يف آيسلندا)ضحايا اجلرائم اجلنسية
 إىل أنه ينبغي آليسلندا أن تعترف حبق كل من      وأشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٣٨

  .)٧٢(أُدين جبرمية جنائية يف أن ُيراجع حكمه أو إدانته أمام حمكمة أعلى درجة

  سريةاألياة واحلاحلق يف الزواج   -٤  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء كون التشريعات               -٣٩

أن توزيع األصول عند الطالق ال ميكن أن تعاجل بطريقة مالئمة الفوارق            احلالية يف آيسلندا بش   
االقتصادية بني األزواج القائمة على نوع اجلنس والناجتة عن الفصل اجلنسي القائم يف سوق              
العمل وعن حصة املرأة األكرب من العمل غري املأجور واألمناط احملتملة للحياة املهنية املتقطعة              

وأهابت بآيسلندا إىل إجراء حبث بشأن اآلثار االقتصادية للطالق   .  األسرية بسبب املسؤوليات 
مع االهتمام حتديداً بوجود رأس مال بشري معزز وإمكانـات كـسب    على كال الزوجني،    

وأوصت آيسلندا . يتمتع هبا األزواج الذكور بسبب أمناط حياهتم املهنية املتفرغة وغري املتقطعة     
  .)٧٣(ية يف ضوء نتائج هذه البحثمبراجعة تشريعاهتا احلال

، ٨٦/٢٠٠٨والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري بارتياح أن القانون رقم             -٤٠
، ألغى شرط أن يكون عمر زوج أو شـريك          ٩٦/٢٠٠٢الذي يعدل قانون األجانب رقم      

 عامـاً   ٢٤أجنيب يف تعايش أو شراكة مسجلة مع شخص مقيم بصورة قانونية يف آيـسلندا               
ولكنها الحظـت مـع القلـق أن        . كثر ليحصل على رخصة إقامة كأحد أفراد األسرة       أ أو

من قانون األجانب تنص على أنه، يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها عمر أحد              ) ٣(١٣ املادة
 عاماً أو أقل، ينبغي إجراء حتقيق خاص ملعرفة ما إذا كان األمر ينطوي علـى                ٢٤الزوجني  

 اللجنة بأال ُيجرى أي حتقيق إال إذا كان هناك سبب وجيه            وأوصت. خدعة أو زواج قسري   
  .)٧٤(لالعتقاد بأن الزواج أو الشراكة املسجلة مل ُيربم مبحض إرادة كال الشريكني

وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي واحلق يف املشاركة يف احليـاة            والرأي حرية التعبري   -٥  
  العامة واحلياة السياسية

أن برملان آيسلندا أقر    ) اليونسكو(مم املتحدة للتربية والعلم والثقافة      أبرزت منظمة األ    -٤١
 املبادرة اآليسلندية لوسائط اإلعالم احلديثة، اليت دعت احلكومة         ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١٦يف  

.  وسائط اإلعالم، والصحفيني، واملـدونني     إىل وضع تشريعات متمشية مع توصياهتا حلماية      



A/HRC/WG.6/12/ISL/2 

GE.11-15293 12 

تعزيز حرية التعليم يف مجيع أحناء العامل ويف آيسلندا، وكذلك توفري محاية "ويسعى القانون إىل 
  .)٧٥("قوية للمصادر واملبلغني عن املخالفات

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء مجلة أمور، منها بعض احلاالت املبلـغ                -٤٢
ملتعلقة مبعاجلة موظفني مكلفني بإنفاذ القانون بطريقة غري مالئمة لبعض األحداث املقترنة            عنها ا 

وبغض النظر عن تردد هذه األحداث وخطورهتا، ينبغي آليسلندا أن . باملظاهرات واالحتجاجات
  .)٧٦(تضمن التحقيق يف مجيع االدعاءات

ة قلقة إزاء اخنفاض النسبة املئويـة  وظلت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأ      -٤٣
والحظـت  . للنساء الالئي يشغلن مناصب رفيعة املستوى، خاصة يف الدبلوماسية والقـضاء     

اللجنة أن النساء يشكلن أغلبية املهنيني من خرجيي اجلامعات، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء              
رهن مـع ارتفـاع     العدد املنخفض من النساء يف األوساط األكادميية، حيث ينخفض حضو         

 يف املائة من كراسي األستاذية يف جامعة        ١٨السلم األكادميي املهين، حبيث ال يشغلن سوى        
. )٧٧( يف املائة من املدرسني    ٥٤ و  يف املائة من األساتذة املساعدين     ٣٢آيسلندا، بينما يشكلن    

صـب الرفيعـة    وأوصت اللجنة آيسلندا بتعزيز جهودها الرامية إىل زيادة عدد النساء يف املنا           
  .)٧٨(املستوى، خاصة يف األوساط األكادميية

  شروط عمل عادلة ومؤاتيةالتمتع باحلق يف العمل ويف   -٦  
بينما الحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة التدابري اجلديدة املعتمـدة،               -٤٤

باجلنس، اليت ميكن تفسريها فإهنا ظلت قلقة إزاء استمرار االختالفات يف معدالت األجر املتصلة          
وأوصت اللجنة آيسلندا بأن تنفذ دون تأخري احلكم القانوين الذي . أساساً كنتيجة للتمييز املباشر

 شخصاً أن تعد برامج للمـساواة       ٢٥يقتضي من املؤسسات أو الشركات اليت تشغل أكثر من          
سني يف سياسـاهتا املتعلقـة      بني اجلنسني أو تضع أحكاماً خاصة فيما يتعلق باملساواة بني اجلن          

وأوصت اللجنة آيسلندا بأن ترصد هذه املتطلبات عن كثب، بوسائل منها مجع وحتليل . بالعمالة
البيانات املفصلة حبسب اجلنس واملهارات والقطاعـات، وكـذلك أثـر التـدابري املتخـذة               

  .)٧٩(احملققة والنتائج
املرأة التأكيد على قلقها إزاء كون عدد اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد وكررت   -٤٥

النساء أكرب من عدد الرجال الذين يعملون لبعض الوقت وإزاء عدم إجراء الدراسة االستقصائية              
املتعلقة بأمهية العمل لبعض الوقت والوظائف غري الدائمة املضطلع هبا خارج أمـاكن العمـل               

لتقليدية واملواقف النمطيـة حيـال أدوار       وأعربت عن قلقها إزاء استمرار املمارسات ا      . العادية
ومسؤوليات النساء والرجال يف األسرة واجملتمع، ورأت أن ذلك قد يكون الـسبب األصـلي               

وأوصت اللجنة آيسلندا بتعزيز التدابري الراميـة إىل        . )٨٠(لوضع املرأة غري املوايت يف سوق العمل      
ياة اخلاصة واألسرية ومسؤوليات العمـل      تغيري املواقف النمطية من أجل تشجيع التوفيق بني احل        
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بني الرجال والنساء؛ وإجراء دراسة استقصائية عن األسباب األصلية للتوزيع غـري املتـساوي              
  .)٨١(للعمل لبعض الوقت والوظائف غري الدائمة بني الرجال والنساء

ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بسن قانون وكـاالت العمـل املؤقـت                -٤٦
، الذي يضمن، يف مجلة أمور أخرى، متتع        ٢٠٠٥ديسمرب  / يف كانون األول   ١٣٩/٢٠٠٥ رقم

العمال األجانب باحلقوق االجتماعية على نفس األساس الذي يتمتع به اآليسلنديون وينص على 
أن االتفاقات اجلماعية اآليسلندية تنطبق أيضاً على املوظفني املستأَجرين عن طريق وكالة للعمل             

  .)٨٢(املؤقت
 على قانون   ٢٠٠٨وبينما رحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بتعديالت عام            -٤٧

، الذي ينظم إصدار رخص العمل املؤقتة       ٩٧/٢٠٠٢حق املواطنني األجانب يف العمل، رقم       
باسم العامل األجنيب، فإهنا أعربت مع ذلك عن قلقها إزاء كون إصدار الرخصة للعمل مـع                

ن ضعف العامل األجنيب، خاصة أن األجانب يشكلون نسبة مئويـة       رب عمل حمدد سيزيد م    
وحثت اللجنة آيسلندا على معاملة العمال األجانب معاملة ال تقل          . كبرية جداً من العاطلني   

وأوصت . عن تلك املنطبقة على مواطين آيسلندا فيما يتعلق بظروف العمل وقيوده وشروطه           
النشاط املأجور ووقت حمدد، وليس مـع       / العمل بإصدار رخص العمل املؤقتة لنوع حمدد من      

وأوصت أيضاً بإعطاء املوظف وحده حق الطعن يف القرارات اليت تتخـذها  . رب عمل حمدد  
مديرية العمل بشأن الطلبات على الرخص املؤقتة أو إلغاء هذه الرخص، بدالً من اشـتراط               

  .)٨٣(التوقيع املشترك لكل من رب العمل واملوظف
 آيـسلندا   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ، أوصت   ٢٠٠٣ويف عام     -٤٨

العمل وظـروف العمـل     مبواصلة تنفيذ السياسات والربامج الرامية إىل حتسني الوصول إىل          
  .)٨٤(ألشخاص ذوي اإلعاقةبالنسبة ل

   الئقالتمتع مبستوى معيشياحلق يف الضمان االجتماعي ويف   -٧  
 التأكيد على   نة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    جل، كررت   ٢٠٠٣يف عام     -٤٩

بـشأن  ) ٢٢، الفقرة   E/C.12/1/Add.32(التوصية اليت قدمتها يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة        
حالة الفقر يف البلد وحثت آيسلندا على مواصلة اجلهود اليت تبذهلا ملكافحة الفقر واالستبعاد              

لفئات احملرومة واملهمشة، مع اعتماد مؤشرات واضحة لتقييم        االجتماعي، ال سيما بالنسبة ل    
  .)٨٥(التقدم احملرز

 آيسلندا على   جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    ، حثت   ٢٠٠٣ويف عام     -٥٠
 وأوصت جلنة حقوق    )٨٦(زيادة جهودها الرامية إىل تقدمي دعم أكرب إىل األسر الوحيدة الوالد          

  .)٨٧(من الدعم إىل أسر األطفال ذوي اإلعاقةالطفل أيضاً مبزيد 
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عـن قلقهـا إزاء مـستوى                 -٥١

اإليدز ُشّخص لدى النساء    /اء كون فريوس نقص املناعة البشري     استهالك النساء للكحول وإز   
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 احلقـوق االقتـصادية     جلنـة ودعـت   . )٨٨(أكثر من الرجال منذ بدء االختبار يف آيسلندا       
 آيسلندا إىل اختاذ تدابري فعالة ملعاجلة املستوى املرتفع مـن اسـتهالك             واالجتماعية والثقافية 

  .)٨٩(الكحول واملخدرات، ال سيما بني الشباب
وشجعت جلنة حقوق الطفل آيسلندا على تعزيز جهودها الرامية إىل توسيع الوصول              -٥٢

 وسائل، منها النظام التعليمي؛ ومواصلة دراسة وتقييم        إىل اخلدمات الصحية من خالل مجلة     
طبيعة املشاكل الصحية للمراهقني ومداها، واستعمال ذلك، مبشاركة كاملة من املـراهقني،            

  .)٩٠(كأساس لوضع السياسات والربامج

   ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم  -٨  
قضاء على التمييز العنصري بدخول ثالثـة مـشاريع          وجلنة ال  )٩١(رحبت اليونسكو   -٥٣

 ملعاجلة مسألة تعليم األطفال من املستوى قبل املدرسي إىل          ٢٠٠٨قوانني حيز النفاذ يف عام      
هناية املدرسة الثانوية، مع مراعاة التغريات يف اجملتمع والعمالة، واهلياكل األسـرية، والعـدد              

دية لغتهم، وكذلك التنـوع الثقـايف لتالميـذ         املتزايد من األشخاص الذين ليست اآليسلن     
ولوحظ أن مشاريع القوانني تتضمن أحكاماً خاصـة لألطفـال الـذين ليـست              . املدارس

  .)٩٢(اآليسلندية لغتهم األم
، عن قلقها إزاء معدل التسرب املرتفع       ٢٠٠٣وأعربت جلنة حقوق الطفل، يف عام         -٥٤

، شجعت جلنة القـضاء  ٢٠١٠ويف عام . )٩٣(نويلألطفال املهاجرين، ال سيما يف التعليم الثا 
على التمييز العنصري آيسلندا على تكثيف جهودها الرامية إىل معاجلة وحتسني وضع الطالب             
ذوي األصول املهاجرة يف التعليم الثانوي من أجل زيادة التسجيل والتردد علـى املـدارس               

  .)٩٤(وجتنب حاالت التسرب
وق الطفل قد أوصت بأن ُيدرج التثقيف يف جمال         ، كانت جلنة حق   ٢٠٠٣ويف عام     -٥٥

حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق الطفل، إدراجاً صرحياً يف مناهج مجيع املـدارس االبتدائيـة               
والثانوية، ال سيما فيما يتعلق بتنمية ومحاية حقوق اإلنسان، والتسامح واملساواة بني اجلنسني             

 ٢٠١٠ة القضاء على التمييز العنصري يف عـام         وأوصت جلن . )٩٥(واألقليات الدينية واإلثنية  
بزيادة تعزيز تقدمي التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف املدارس، مبا يف ذلك إدراجها بشكل               

  .)٩٦(كاٍف يف املناهج الدراسية املوحدة وتدريب املدرسني
 التـراث ، أوصت اليونسكو بتعزيز تنفيذ االتفاقية املتعلقة حبمايـة          ٢٠١١ويف عام     -٥٦

من خالل النظر يف اعتماد تشريعات ختطيط حمددة حلماية         ) ١٩٧٢ (الثقايف والطبيعي العاملي  
مواقع التراث العاملي؛ والنظر يف إشراك املنظمات غري احلكومية يف محاية التـراث األثـري               

 مؤسسات التدريب ذات الصلة؛ وحتسني تقدمي مواقع التراث العـاملي           وتطوير معلومات عن  
  .)٩٧(م هبا؛ وزيادة املشاركة يف التعاون الدويلوالوعي العا
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  املهاجرون والالجئون وطالبو اللجوء  -٩  
 يف املائة   ٤٠، الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن حوايل          ٢٠١٠ يف عام   -٥٧

، ٢٠٠٨مـايو   /ويف أيـار  . من النساء الالئي يقمن يف مأوى املرأة يف ريكيافيك مهاجرات         
ون اهلجرة للسماح لألفراد القادمني من بلـدان خارجـة عـن املنطقـة              عدلت آيسلندا قان  

االقتصادية األوروبية باالحتفاظ برخص إقامتهم عند الطالق من األزواج اآليسلنديي املولـد            
وأوصـت  . يف الظروف اليت ُيرتكب فيها اعتداء أو عنف ضد الزوج األجنيب أو طفل الزوج             

سلندا بأن تدرس العوامل اليت تؤدي إىل إقامة نسبة كبرية جلنة القضاء على التمييز العنصري آي     
من املهاجرات يف مأوى املرأة؛ وتنفيذ برنامج شامل لزيادة الوعي بالتغيريات التشريعية موجه             

  .)٩٨(إىل املهاجرات يف مجيع أحناء البلد
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء كون طلبني فقط من طلبات اللجوء                -٥٨
ظيا باملوافقة يف السنوات العشرين املاضية، وإزاء كون آيسلندا مانعت يف إصدار رخـص              ح

، الحظت املفوضية الـسامية لـشؤون       ٢٠١١ويف عام   . )٩٩(إقامة، حىت على أسس إنسانية    
. الالجئني مع القلق أن تعديالت قانون األجانب مل تسفر عن هيئة استئناف مستقلة ونزيهـة         

فرع تابع لوزارة الداخلية، تعمل كهيئة من الدرجة األوىل، بينما تقوم           فمديرية اهلجرة، وهي    
وأوصت املفوضية آيسلندا بأن متنح طاليب      . )١٠٠(وزارة الداخلية بدور هيئة من الدرجة الثانية      

اللجوء احلق يف سبل انتصاف فعالة أمام هيئة مستقلة ونزيهة من الدرجة الثانية خمتصة ملراجعة       
  .)١٠١(ة بالوقائع والقانون على السواءاملسائل املتعلق

وأبرزت املفوضية أن آيسلندا ال متلك أي إجراء بعينه لتحديد انعدام اجلنسية حتديداً               -٥٩
وبينما تتضمن تشريعات اجلنسية اآليسلندية عدداً من الضمانات ضد انعدام اجلنـسية            . رمسياً

ومـن  . الثغرات يف تلك التشريعات   عند الوالدة ويف مراحل احلياة الالحقة، فإن هناك بعض          
الضروري إجراء إصالحات تشريعية صغرية ملعاجلة نواحي القصور املذكورة وضمان املالءمة           

  .)١٠٢(١٩٦١مع اتفاقية عام 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٠  
أشارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إىل أنه ينبغي آليسلندا أن تـضع تعريفـاً أدق         -٦٠
  .)١٠٣(ئم اإلرهاب وتعتمدهجلرا
وبينما الحظت جلنة مناهضة التعذيب املعلومات املقدمة فيما يتعلق بالتحقيقات يف             -٦١

إطار جملس أوروبا ورحالت تسليم املتهمني املزعومة يف أوروبا، فإهنـا بقيـت قلقـة إزاء                
كايف الذي قدمته   الرحالت املبلغ عنها اخلاصة بتسليم املتهمني عن طريق آيسلندا والرد غري ال           

  .)١٠٤(السلطات على االدعاءات
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  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   
، أثنت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان علـى آيـسلندا          ٢٠١٠يونيه  /يف حزيران   -٦٢

 نفس لتحقيقها تقدماً هاماً من خالل التشريعات األخرية اليت تلغي املوانع الشرعية للزواج من            
  .)١٠٥(اجلنس، وتعزز استقالل السلطة القضائية وحرية التعبري

ووفقاً للمفوضية، ُيعترب برنامج الصليب األمحر اآليسلندي لدعم األسرة من أجـل              -٦٣
ولكن، نظراً للقيـود املاليـة، مل       . تسهيل اندماج الالجئني املعاد توطينهم منوذجاً ُيحتذى به       

  .)١٠٦(الجئني يف إطار نظام احلصص سوى مخسة ٢٠١٠ُيستقبل يف عام 
 ٣٥,٩والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة مع التقدير أن املرأة تشكل                -٦٤

 يف  ٣١,٨ وأن   - يف املائة يف املناطق احلـضرية        ٤٠ -يف املائة من أعضاء احلكومات احمللية       
  .)١٠٧(ساء يف املائة من الوزراء ن٣٦,٥و املائة من أعضاء الربملان

 ،٢٠٠٩فرباير  /ويف الدورة االستثنائية العاشرة جمللس حقوق اإلنسان، املعقودة يف شباط           -٦٥
تـسبب   أبرزت آيسلندا أهنا أحد البلدان األوىل اليت عصفت هبا األزمة املالية العامليـة، ممـا              

دوق النقـد   اهنيار كامل النظام املصريف تقريباً ودفع بالبلد إىل التماس املساعدة من صـن             يف
  .)١٠٨(الدويل

  األوليات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
طُلب إىل آيسلندا أن تقدم معلومات عن تنفيذ التوصيات اليت قدمتها جلنة مناهـضة                -٦٦

 واللجنة املعنية   ؛)١٠٩(التعذيب بشأن احلبس االنفرادي، واالجتار، والعنف ضد النساء واألطفال        
؛ واللجنة املعنيـة حبقـوق اإلنـسان        )١١٠(بالقضاء على التمييز ضد املرأة بشأن البغاء واالجتار       

وردت آيسلندا على اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف          . )١١١(االغتصاب بشأن
تلقت جلنة مناهضة    و .)١١٣(٢٠٠٥ وعلى اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام         )١١٢(٢٠١١ عام

  .)١١٥(٢٠١٠ ومضت لطلب مزيد من اإليضاحات يف عام )١١٤(٢٠٠٩التعذيب رداً يف عام 
، طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل آيسلندا أن توافيها،           ٢٠١٠ويف عام     -٦٧

يف غضون سنة واحدة، مبعلومات عن متابعتها لتوصياهتا بشأن مؤسـسة وطنيـة حلقـوق               
  .)١١٦(لعمال املهاجرين، وحاالت تسرب املهاجريناإلنسان، وا
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  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  
 آيسلندا مبواصلة أنـشطتها يف     جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    أوصت    -٦٨

 يف املائة من ناجتهـا احمللـي        ٠,٧جمال التعاون الدويل وزيادة مساعدهتا اإلمنائية الرمسية إىل         
  .)١١٧(اإلمجايل؛ ومراعاة أحكام العهد يف اتفاقات مشاريعها الثنائية مع البلدان األخرى
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