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 مقدمة -أوالً  
مالحظااااا ةاماااة ةلاااا متابعاااة االساااتعراض الااادوري الشاااامل المتعلاااق ب يسااالندا   -ألف 

 وتنظيم العملالمسؤولية المؤسسية 
االستتتتعرال التتتدوري الشتتتامم أداة هامتتتة لتشتتت يع ودعتتتم وإليتتتادة تع يتتت   قتتتو  ا نستتتان  -١

تقتتتول عايهتتتا الهتتتود الراميتتتة م   تتتمان ا تتت ال و ومحايتهتتتا ل التتتدول األعاتتتاا ل األمتتتم املتحتتتدة  
 قو  ا نسان ل املمارسة العماية. ويعرل تقرير االستعرال الدوري الشامم الثاين هتذا املقتدل 
ً  عتن  من الساطات اآليساندية متابعة آيساندا لاتوصيات الصادرة عن االستعرال السابق  فات

 ا نسان ومحايتها ل آيساندا. التدابري املتخذة لاماي قدما  ل تع ي   قو 
وُأجتتتتتري االستتتتتتعرال األول آليستتتتتاندا ل  اتتتتتس األمتتتتتم املتحتتتتتدة  قتتتتتو  ا نستتتتتان ل  -٢

منهتتتا بقبتتول تتتال  كمتتتا قُباتتت منهتتا  تتتاين  ٣4توصتتية   تيتتت  84نتتت  ع   وانبثقتتت٢٠١١ عتتال
توصتتية  ٣٢ر أن يتواصتتم  تتت التوصتتيات املتبقيتتة وعتتددها قتتر  عشتترة توصتتية ونُبتتذت بالبعتتم. وت  
توصتتتية  ٣٢. و تيتتتت ستتتت عشتتترة توصتتتية متتتن أصتتتم ٢٠١٢والتتترد عايهتتتا  اتتتول آ ار/متتتار  

بالقبول  وُ ولت ثًث عشرة توصية م  الت امتات ووعيتة  بينمتا رُفاتت توصتيتان. ورُفت  جت ا 
د ا شتارة ل هتذا التقريتر م  هتا اآلرتر م  التت ال وتوعي. وتتر  ؤ وُ تول ج   (١)من م دى التوصيات

 .Add.1اليت تكماها الوثيقة  A/HRC/19/13هذه التوصيات بصيغتها الواردة ل الوثيقة 

 المنهجية وةملية التشاور -باء 
تتتتو  وإلارة الدارايتتة املستتعولية عتتن تنستتيق الهتتود التتيت تبتتذةا آيستتاندا ملتابعتتة توصتتيات  -٣

الوثيتتتق متتتع وإلارة التعاتتتيم والعاتتتم والثقافتتتة  ووإلارة الشتتتعون  االستتتتعرال التتتدوري الشتتتامم  بالتعتتتاون
اخلارجيتتتتة  ووإلارة البياتتتتة واملتتتتوارد الطبيعيتتتتة  ووإلارة الرعايتتتتة االجتماعيتتتتة. ول موتتتتار التحاتتتتري ةتتتتذا 
التقريتر  تشتتاورت الستتاطات اآليستتاندية متع عتتدد متتن األوتترام الباعاتة ومنتمتتات ا تمتتع املتتدين 

 ا تات بشت ن  أو التعايتق عايت . ول جاستة مبتو تة ُعقتدت ل   يتران/اليت ُدعيتت م  تقتدا اق  
يونيتتت   عتتترل فريتتتق االستتتتعرال التتتدوري الشتتتامم آليستتتاندا مشتتتروىل التقريتتتر وُدعتتتي الاتتتيوم م  
مناقشة  الة  قو  ا نسان ل آيستاندا وتقتدا تعايقتات واق ا تات بشت ن املوا تيع التيت ينبغتي 

روىل هتذا التقريتر با نكاي يتة عاتح صتبحة االستتقبال ل موقتع وإلارة ت كيدها ل التقرير. وُنشر مش
وُو تتتعت النستتتق الورقيتتتة رهتتتن الطاتتتي ل أمتتتاكن  اتتتت  يتتتع مرافتتتق   الدارايتتتة عاتتتح ا ن نتتتت

عاح مً تات مبادها أن التقرير مل يكن  ا  الس ون. وُقدل عدد من التوصيات والتعايقات. وردّ 
االستتعرال التدوري الشتامم جهتودا  ملستاعدة املعنيتف عاتح فهتم  متا ا  بالقدر الكال  بذل فريتق

نتتاج  مستهاما  كبتريا  ل التقريتر التذي يتتم متن مستعولية المشروىل التقرير والتعايق عاي . وأسهمت 
 ا كومة.
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التتة األشتتخا   وي   يتعاتتق وكتتان أشتتدها ُوجهتتت انتقتتادات ل موتتار هتتذه العمايتتة و  -4
الصتتحة العقايتتة. فقتتد أُعتتتر  بالتتذين يعتتانون متتتن مشتتاكم تتعاتتق  األشتتخا  وال ستتيما ا عاقتتة 

  بوج  را  عتن القاتق متن بتما عمايتة التصتديق عاتح اتباقيتة  قتو  األشتخا   وي ا عاقتة
وأشري م   رورة حتسف  الة هذه الباات ل موار التشريعات احملاية ا الية. ولذلك يتناول هذا 

  ً  وقد أُباغت الساطات املعنية جبميع التعايقات الواردة.  التقرير هذه املساجم تناوال  شام

 حماية حقوق اإلنسان في آيسلندا -ثانياً  
 الدستور اآليسلندي -ألف 

دميقراويتتة يثيايتتة و هوريتتة برملانيتتة. ويتتنا الدستتتور اآليستتاندي عاتتح أن دولتتة آيستتاندا  -٥
وا كومتة والستاطة القاتاجية. ويشت   ( ورجتيس آيستاندا Althingiستاطة الدولتة مُيارستها الربملتان )

الربملان والرجيس ل ممارسة الساطة التشريعية  ل  ف ميار  الرجيس وا كومتة الستاطة التنبيذيتة. 
 وُتسند الساطة القااجية م  جهاإل القااا.

تعديًت أساسية عاح أ كتال  قتو  ا نستان  ١99٥وأدرم القانون الدستوري لعال  -٦
العديتتتد متتتتن أ كتتتال  قتتتتو  ا نستتتتان م  الدستتتتتور ور. وأ تتتام هتتتتذا القتتتانون التتتواردة ل الدستتتتت

الديتتتدة  وأُعيتتتدت صتتتيا ة األ كتتتال القدميتتتة وُ تتتديثت. وبتتتات الدستتتتور يكبتتتم  قتتتو  ا نستتتان 
وا ريات األساسية  مثم  رية التدين وا تق ل اخلصوصتية وا يتاة املن ليتة واألسترية و ريتة تكتوين 

 .(٢)المعيات والت مع
مجتتتتراا استتتتتعرال آيستتتتاندا األول ل  اتتتتس  قتتتتو   مبّتتتتان  وكتتتتان الدستتتتتور اآليستتتتاندي -٧

ل مق  تتات م  الربملتتان   قيتتد املراجعتتة لتتدى  اتتس دستتتوري رتتا  قتتدّ ٢٠١١ا نستتان ل عتتال 
. ول وقتتتتتت ال تتتتق  قتتتتترر الربملتتتتتان تنتتتتتتيم استتتتتتبتاا ٢٠١١ل يوإل/يوليتتتتت   بشتتتت ن دستتتتتتور جديتتتتتد

. ووافقت أ ابية الناربف عاتح ٢٠١٢ية املق  ة  ُأجري ل عال استشاري بش ن العناصر الرجيس
لنتة رترباا لتنقتيز جت ا متن الدستتور  ٢٠١٣ل عتال  ُتخبتنااملق  ات. وأنش ت ا كومة اليت 

اآليساندي استنادا  م  األعمال السابقة ول  وا نتاج  االستبتاا. وقُتدمت ثًثتة مق  تات م  
اتتتق باستتتتخدال املتتتوارد الوونيتتتة  والبياتتتة والطبيعتتتة  وشتتترو  االستتتتبتاا تتع ٢٠١٦الربملتتتان ل عتتتال 

 هذه املق  ات. جيري  اليا  استعرالو  بش ن بع  القوانف.

 االتفاقياا الدولية لحقوق اإلنسان -باء 
: العهتتتد التتتدو  التاليتتتة اتباقيتتتات األمتتتم املتحتتتدة  قتتتو  ا نستتتان اناتتتمت آيستتتاندا م  -8

يتتتة والسياستتتية  والعهتتتد التتتدو  اخلتتتا  بتتتا قو  االقتصتتتادية واالجتماعيتتتة اخلتتتا  بتتتا قو  املدن
والثقافية  واتباقية القااا عاح  يع أشكال التمييت  العنصتري  واتباقيتة مناهاتة التعتذيي و تريه 
متتتن  تتترو  املعاماتتتة أو العقوبتتتة القاستتتية أو الًمنستتتانية أو املهينتتتة  واتباقيتتتة القاتتتاا عاتتتح  يتتتع 
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 تتد املتترأة  واتباقيتتة  قتتو  الطبتتم. وصتتدقت آيستتاندا عاتتح  يتتع الربوتوكتتوالت أشتتكال التمييتت  
االرتياريتتتتة ةتتتتذه االتباقيتتتتات  باستتتتتثناا الربوتوكتتتتول االرتيتتتتاري لاعهتتتتد التتتتدو  اخلتتتتا  بتتتتا قو  

والربوتوكتتتتتتول االرتيتتتتتتاري التباقيتتتتتتة مناهاتتتتتتة التعتتتتتتذيي   ؛(٣)االقتصتتتتتتادية واالجتماعيتتتتتتة والثقافيتتتتتتة
ري الثالت التباقية  قو  الطبم. وقتد أُدرجتت اتباقيتة  قتو  الطبتم برمتهتا والربوتوكول االرتيا

 ل القانون اآليساندي.
وصتتتدقت آيستتتاندا أياتتتا  عاتتتح اتباقيتتتة لنتتتة األمتتتم املتحتتتدة االقتصتتتادية ألوروبتتتا اخلاصتتتة  -9

بإتا تتتة فتتتر  ا صتتتول عاتتتح املعاومتتتات عتتتن البياتتتة ومشتتتاركة المهتتتور ل ا تتتا  القتتترارات بشتتت  ا 
  تكال م  القااا ل املساجم املتعاقة اها )اتباقية آرهو (.واال
ومن املتوقع التصديق ل وقت ال ق من هذا العتال عاتح الربوتوكتول االرتيتاري التباقيتة  -١٠

مناهاة التعذيي واتباقية  قو  األشخا   وي ا عاقتة. وتعتت ل آيستاندا أياتا  التصتديق عاتح 
  واالتباقيتتتتة بشتتتت ن و تتتتع (4)األشتتتتخا  متتتتن االرتبتتتتاا القستتتتري االتباقيتتتتة الدوليتتتتة  مايتتتتة  يتتتتع 

 .(٥)النسية األشخا  عدميي النسية  واالتباقية املتعاقة خبب   االت انعدال  
وتقتتدل آيستتاندا بانتتتتال تقتتارير دوريتتة م  هياتتات معاهتتدات األمتتم املتحتتدة  ات الصتتاة  -١١

ا نستان. وت رتتذ آيستاندا التوصتتيات الصتادرة عتتن بشت ن تنبيتذ الت اما تتا الدوليتة ل  تتال  قتو  
ً  ومتابعتتة لاتوصتيات التتواردة هياتات معاهتتدات األمتم املتحتتدة م رتذ التتد وُ ت ري استعرا تتا  شتام

ل مً تا تتا اخلتاميتتة. وقتتد وجهتتت آيستتاندا دعتتوة داجمتتة م  ا جتترااات اخلاصتتة التابعتتة  اتتس 
 األمم املتحدة  قو  ا نسان.

يستتاندا عاتتح عتتدد متتن اتباقيتتات منتمتتة العمتتم الدوليتتة  تتتا فيهتتا االتباقيتتات وصتتدقت آ -١٢
الرجيستية الثمتاين. وصتتدقت أياتا  عاتتح عتدد متتن اتباقيتات القتتانون التدو  ا نستتاين  تتا ل  لتتك 

 .١9٧٧وبروتوكوال ا لعال  ١949اتباقيات جنيف األربع لعال 
االتباقيتة األوروبيتة  قتو  ا نستان وآيساندا عاو ل  اس أوروبتا  وقتد صتدقت عاتح  -١٣

ومعتتتتتم بروتوكوال تتتتا. وصتتتتدقت أياتتتتا  عاتتتتح عتتتتدد متتتتن اتباقيتتتتات  اتتتتس أوروبتتتتا املتعاقتتتتة  قتتتتو  
ا نسان  وآررها اتباقية مكافحة اال ار بالبشر واتباقية محايتة األوبتال متن االستتغًل النستي 

تباقيتتتة األوروبيتتتة  قتتتو  ا نستتتان  واالعتتتتداا النستتتي )اتباقيتتتة النتتت اروق(. وبالتصتتتديق عاتتتح اال
تعهتدت آيستاندا باالمتثتال لأل كتال الصتادرة عتتن احملكمتة األوروبيتة  قتو  ا نستان ل القاتتايا 
املرفوعة  د آيساندا. وأدت األ كال الصتادرة  تد آيستاندا م  دفتع تعوياتات لامتدعف  وم  

ل  برمتهتتتاروبيتتتة  قتتتو  ا نستتتان تعتتتديم التشتتتريعات ل بعتتت  ا تتتاالت. وأُدرجتتتت االتباقيتتتة األو 
القانون اآليساندي. وتعت ل ا كومة اآليساندية التصديق عاح اتباقية منع ومكافحتة العنتف  تد 

 املرأة )اتباقية مسطنبول( وامليثا  االجتماعي األورويب املنقز.
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يتدا  تامتا  وتتقيد آيساندا  باعتبارها دولة مشاركة ل منتمة األمتن والتعتاون ل أوروبتا  تق -١4
بالت امات األبعاد الثًثة لامنتمة ويتثم ةا  وهتي البعتد السياستي والعستكري  والبعتد ا نستاين  

 والبعد االقتصادي والبياي.
عاتتتتوا  ل املنطقتتتتة االقتصتتتتادية  ١994كتتتتانون الثاين/ينتتتتاير   ١وأصتتتتبحت آيستتتتاندا منتتتتذ  -١٥

دة ليشمم آيساندا والنتروي  وليختنشتتاين. األوروبية اليت توسع نطا  سو  االحتاد األورويب املو 
وقد كانت ةذا االتبا   ر م أن  ليس صكا  من صتكو   قتو  ا نستان  أ يتة لانتتال القتانوين 

 اآليساندي بش ن قاايا يتعاق بعاها  قو  ا نسان.
ويستتتند القتتانون اآليستتاندي م  نتتتال ثنتتاجي يقاتتي بتت ن تُتتدرل االتباقيتتات الدوليتتة التتيت  -١٦
د  عايهتتتا آيستتتاندا ل التشتتتريعات الوونيتتتة. وال ميكتتتن أن يُطب تتتق متتتا تتتتنا عايتتت  االتباقتتتات تصتتت

الدوليتة تطبيقتتا  مباشتترا  عاتتح األفتتراد أو الكيانتات دون تشتتريعات التنبيتتذ   تتري أن القتتوانف القاجمتتة 
 جيي أن تُبس ر وفقا  لاقانون الدو .

 المؤسساا الوطنية لحقوق اإلنسان -جيم 
وهتتو تثابتتة املعسستتة الوونيتتة  ١994املركتت  اآليستتاندي  قتتو  ا نستتان ل عتتال  أنشتت  -١٧

تع يت  البحتت متن رتًل النهتول  قتو  ا نستان  ه لدور يتمثتم  قو  ا نستان ل آيستاندا. و 
ً  عن التوعية. ويعدي املرك  أياا  دور الرصد  وقتد عاّتق عاتح املق  تات التشتريعية  والتعايم  فا

امتتتة عاتتتح الستتتواا  وقتتتدل معاومتتتات م  هياتتتات الرصتتتد الدوليتتتة عتتتن  التتتة  قتتتو  الع ةوالسياستتت
ال يستتتتند م  القتتتانون التشتتتريعي  ويتاقتتتح التمويتتتم و تتتعا  امركتتت  لا نستتتان ل آيستتتاندا.  تتتري أن 

 مبادئ باريس. ري منس م مع  و ع  فإن لذا مباشرة من عدة وإلارات عاح أسا  تعاقدي. 
رطتتتتة عمتتتتم وونيتتتتة بشتتتت ن  قتتتتو  ا نستتتتان   ٢٠١٣عتتتتال  وُعر تتتتت عاتتتتح الربملتتتتان ل -١8

ولكنها مل تُعتمد. ومع  لك  تس شد الساطات ل أنشطتها ل هذا ا ال باألعمال التحاريية 
واملبادئ املنصو  عايها ل رطة العمم. ويتمثم أ د أهدافها الرجيسية ل منشاا معسسة وونيتة 

 تتري  اليتتا  مشتتاورات عامتتة بشتت ن مقتت   تشتتريعي  قتو  ا نستتان استتتنادا  م  مبتتادئ بتتاريس. و 
 .(٦)ةذا الغرل

 إةمال حقوق اإلنسان في آيسلندا -ثالثاً  
 مقدمة -ألف 

 قتتتو  ا نستتتان وا ريتتتات  ألن تت كتتتد متتتن جعتتتم آيستتتاندا عاتتتح املتتتدى البعيتتتد تستتتعح -١9
 ٦٥يساندا عاح النحو املنصتو  عايت  ل املتادة آكم شخا ل واقعا  معيشا  لاألساسية العاملية 

 من الدستور اآليساندي.
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 تكافؤ الفرص وةدم التمييز -باء 
 مالحظاا ةامة -1 

متتتن الدستتتتور املتتتذكورة أعتتتًه عاتتتح أن الميتتتع متستتتاوون أمتتتال القتتتانون  ٦٥تتتتنا املتتتادة  -٢٠
األصتتتم القتتتومي أو ويتمتعتتتون  قتتتو  ا نستتتان بصتتترم النتتتتر عتتتن التتتنس أو التتتدين أو التتترأي أو 

العر  أو الاون أو املاكية أو امليًد أو أي و ع آرر  وعاح أن الرجال والنساا يتمتعتون  قتو  
متستاوية ل  يتع النتوا ي. وجيتي تبستري  يتع القتوانف والاتواجز وفقتا  ةتذا ا كتم. وعتًوة عاتح 

اواة بتتف النستتف   لتتك  تتتنا أ كتتال قانونيتتة شتتا عاتتح  تتتر التمييتت   ل  تتاالت تشتتمم املستت
و تتق املر تتح ل ا صتتول عاتتح اخلتتدمات الصتتحية  و قتتو  األشتتخا   وي ا عاقتتة  ومتتا م  
 لتتتتك. وبا  تتتتافة م   لتتتتك  تعكتتتتف وإلارة الرعايتتتتة االجتماعيتتتتة  اليتتتتا  عاتتتتح معتتتتداد مق  تتتتات 

 .(٧)تشريعية بش ن مكافحة التميي 

 المساواة بين الجنسين -2 
ت يوافق هذا العال التذكرى -٢١ ن أول تشتريع بشت ن املستاواة بتف النستف الستنوية األربعتف لس 

ل آيساندا اليت تصتدرت عاتح متدى الستنوات الستبع األرترية املتتاليتة املعشتر العتاملي لاب توة بتف 
 .األو اىل لتحسف  اال   لكّن هنا  داجما  و النسف لامنتدى االقتصادي العاملي. 

ديتتدة ملكافحتتة التبتتاوت بتتف النستتف. وأُدراتتت مبتتادرات ع ٢٠١١ونُبتتذت منتتذ عتتال  -٢٢
تعتتتديًت عاتتتتح قتتتانون املستتتتاواة بتتتف النستتتتف لانهتتتتول ستتتريعا  باملستتتتاواة بتتتف النستتتتف وتكتتتتافع 

ل املاجتتتتة  كحتتتتد أدء  لانستتتتاا ل الا تتتتان  4٠البتتتتر   تتتتتا ل  لتتتتك  صتتتتيا  صتتتتة نستتتتبتها 
كثتتتر متتتن ثًثتتتة أعاتتتاا و ستتتف ا كوميتتتة وا تتتالس وهياتتتات مدارة الشتتتركات العامتتتة التتتيت تاتتتم أ

تتنا لاتميي   ومنع السرية ل األجتور  و  ا  جديد ا  موظبا  أو أكثر. وتشمم التعديًت أياا  تعريب
 .(8)أن تكون  يع ا  صااات العامة املتعاقة باألفراد مصنبة  سي نوىل النسعاح 
املقاوعتتات واحملكمتتة العايتتا. وينطبتتق قتتانون املستتاواة ل الو تتع عاتتح تعيتتف قاتتاة  تتاكم  -٢٣

وتام احملكمة العايا عشترة قاتاة  متنهم  انيتة رجتال وامرأتتان م تدا ا معّينتة لبت ة معقتتة. وتقتّيم 
لنة معهًت املرشحف القااجيف. وقد أثري اخلتًم بشت ن انطبتا  قتانون املستاواة بتف النستف 

قتد أإلياتت اآلن. وعنتد تعيتف أشتتخا   عاتح تشتكياة الا نتة   تري أن  يتع التبستريات املتناقاتة
لعاوية الا ان ا كومية الوونية واحملاية وا الس وهياات ا دارة  تُتورح العناية الواجبة لاتمان 

ل املاجتة  4٠املساواة قدر ا مكان بف الرجم واملترأة ل التمثيتم  عاتح أال تقتم نستبة النستاا عتن 
ثاف أو أكثر. وعًوة عاتح  لتك  يتعتف تستمية رجتم عندما يصم عدد أعااا اةياة م  ثًثة مم

 .(9)عند تقدا ال شيحات م  تاك اةياات  كقاعدة عامة   وامرأة
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إليادة املساواة بف النستف ل التدواجر الدباوماستية اآليستاندية.   دم م وتُبذ ل جهود  -٢4
 ١٥ وا ملناصتي مقارنتة  تل املاجتة متن ا ٣٠ م  يشغان  اليا  حنتووقد تااعف عدد السبريات 

ل املاجتة متن املناصتي مقارنتة  ٣9. وتشغم دباوماستيات أرريتات  اليتا  ٢٠٠٦ل املاجة ل عال 
 .(١٠)ل املاجة قبم عقد من ال من ٣٣بنسبة 
وأصتتدر املبتتول التتووط لاشتتروة اآليستتاندية )املبتتول( رطتتة عمتتم بشتت ن املستتاواة بتتف  -٢٥

تع يتت  املستتاواة وتكتتافع البتتر  بتتف الرجتتم واملتترأة فيمتتا يتعاتتق النستتف دارتتم الشتتروة  تتدم م  
بتتتالتطوير املهتتتط والتمثيتتتم  بغتتت  النتتتتر عتتتن التتتنس أو امليتتتم النستتتي أو املكانتتتة االجتماعيتتتة أو 

نتت  املبتتول ةتتذا الغتترل عيّ  ةمعتتط باملستتاواة ل الشتترو رطتتة العمتتم  تتابم   تنبيتتذ   ويتتتو العتتر . 
ل الشتتروة عاتتح تنبيتتذها بن تتا . وبا  تتافة م   لتتك  ستتيع إل رصيصتتا  ويتعتتاون متتع  يتتع أقستتا

الاتتابم املعتتط باملستتاواة ل الشتتروة مجتترااات ملكافحتتة تستتام األقتتران والتحتتر  النستتي دارتتم 
الشتتتروة. وتقاتتتي التعتتتديًت التشتتتريعية األرتتترية لقتتتانون الشتتتروة الراميتتتة م  إليتتتادة جتتتودة عمتتتم 

الشتروة م  املستتوى  أفتراد فتراد الشتروة  م  ستُينقم تعاتيمالشتروة وقتدرا ا  بإعتادة هيكاتة تعاتيم أ
  تتدريي أفتراد الشتروة وتطتويرتتابع لامبتول معتط بالامعي ل رريتف هتذا العتال  وستيتو  مركت  

 مسعولية توفري تدريي را  وتطوير املهارات دارم الشروة.كباا م 
بشتت ن املستتاواة  ٢٠١٣ل وتوجتتد ستتبع جامعتتات ل آيستتاندا. ووفقتتا  لتقريتتر صتتادر ل عتتا -٢٦

ل الامعتتتات اآليستتتاندية  و تتتعت كتتتم هتتتذه الامعتتتات برنا تتتا  لامستتتاواة بتتتف النستتتف  وستتتعح 
 .(١١)معتمها سعيا  منه يا  م  حتقيق قدر أكرب من املساواة بف النسف

صتتتندو  لتكتتتافع البتتتر   ٢٠١٥ي قتتترار برملتتتاين صتتتادر ل   يران/يونيتتت  جتتتوأنشتتت  تو  -٢٧
 ١٠٠مشاريع و وث لتع ي  املساواة بف النسف وونيا  ودوليا . وسيتاقح الصندو  اهدم يويم 

هتذه الستنة أو  املتنز  ُوإلعتتمايون كرونتة آيستاندية ستنويا  رتًل الستنوات اخلمتس املقباتة. وقتد 
 اليت يقدمها الصندو .

محاتتتة ‘امتتترأة وتعتتت إل ا كومتتتة أياتتتا   قتتتو  املتتترأة ل موتتتار مبتتتادرة هياتتتة األمتتتم املتحتتتدة ل -٢8
   يتتتتت الت متتتتت بستتتتد ف تتتتوة األجتتتتور بتتتتف IMPACT 10x10x10‘ تاتتتتامن الرجتتتتال متتتتع النستتتتاا

  وحتقيتتتتتتق املستتتتتتاواة بتتتتتتف النستتتتتتف ل وستتتتتتاجم ا عتتتتتتًل  اتتتتتتول ٢٠٢٢النستتتتتتف  اتتتتتتول عتتتتتتال 
 .(١٢)  ومشرا  السكان الذكور ل آيساندا ل حتقيق املساواة بف النسف٢٠٢٠ عال
 إلاي. - املبذولة ملكافحة العنف  د املرأة ل البصم ثالثا  وتُعرل الهود  -٢9
معيتتار نتتتم األجتتور املتستتاوية  وهتتو  ٢٠١٢وأصتتدرت وإلارة الرعايتتة االجتماعيتتة ل عتتال  -٣٠

أداة مدارية ُيّكن املعسستات متن اعتمتاد مجترااات تكبتم املستاواة ل األجتر لقتاا العمتم نبست  أو 
عيتتار متتن نوعتت  ل آيستتاندا ورطتتوة هامتتة حنتتو الوفتتاا بتتالت ال العمتتم املتستتاوي القيمتتة. وهتتو أول م

 .٢٠٢٢ا كومة بسد الب وة ل األجور بف النسف قبم عال 
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  أبات  فريتق عمتم  كتومي عتن وجتود ف توة  تري متربرة ل األجتور بتف ٢٠١٥ول عال  -٣١
ل األستتترة ل املاجتتتة. ومتتتن املقتتترر أن ياتتتع البريتتتق رطتتتة عمتتتم بشتتت ن مدمتتتا  ٧.٦النستتتف نستتتبتها 

 والعمتتم  وبشتت ن كيبيتتة معالتتتة اخليتتارات النستتانية ل التعاتتيم وا يتتتاة املهنيتتة قبتتم كتتتانون األول/
 .(١٣)٢٠١٦ديسمرب 

 التمييز اإلثني والعنصرية -٣ 
تتتدر  ا كومتتة ا اجتتة م  مكافحتتة التمييتت  ا ثتتط والعنصتترية  وقتتد ا تتذت تتتدابري شتتا  -٣٢

ل القستتمف جتيم و تتاا متن البصتتم الثالتتت   كتتر ومنهتتا متا متن أجتتم فهتم هتتذه املشتتكاة و اهتا 
  دعمتتت ا كومتتة دراستتة عتتن العنصتترية  تتري املباشتترة وأشتتكال ٢٠١٢متتن هتتذا التقريتتر. ول عتتال 

ل املاجتتتتة متتتتن املشتتتتاركف تعر تتتتوا  9٣التمييتتتت  األرتتتترى  تتتتاه املهتتتتاجرين ل آيستتتتاندا  أظهتتتترت أن 
. وراصتتت دراستتة أ  هتتا املركتت  لعنصتترية  تتري مباشتترة ل األستتبوعف الاتتذين ستتبقا مجتتراا البحتتت

  بالتعتتتاون متتتع املكتتتتي اآليستتتاندي  قتتتو  ا نستتتان وجامعتتتة ٢٠١4املتعتتتدد الثقافتتتات ل عتتتال 
 ٧٥ل املاجة متن ا يبتف مل يتعر توا لتحيت  عنتد تقتدا وابتات العمتم  وأن  8٥آيساندا  م  أن 

 .ل املاجة أكدوا أ م مل يتعر وا ملواقف سابية لدى استا ار شقة
وستتام الصتتتندو  اآليستتاندي لتطتتتوير االنتتتدمال الاتتوا عاتتتح مشتتاريع و تتتوث ملكافحتتتة  -٣٣

التمييتتت  ا ثتتتط والعنصتتترية وتع يتتت  املنتمتتتات  تتتري ا كوميتتتة العاماتتتة متتتع املهتتتاجرين. وعتتتًوة عاتتتح 
 لتتتك  أواقتتتت وإلارة الرعايتتتة االجتماعيتتتة  بالتعتتتاون متتتع  اتتتس االنتتتدمال محاتتتة تاب يونيتتتة لاتوعيتتتة 

وا تتطاعت جهتات فاعاتتة  تري  كوميتتة  منهتتا ‘. متن دون حتيتت ‘   تتد املهتاجرين  بعنتتوان بتالتميي
 .(١4)رابطة كرة القدل والصايي األمحر  تشاريع أررى اهدم القااا عاح التحي 

حقااوق المثلياااا والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي وم ااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي  -٤ 
 صفاا الجنسين

ا معتتايري عاليتتة فيمتتا يتعاتتق باملستتاواة ل ا قتتو  وعتتدل التمييتت  عاتتح أستتا  تتبتتع آيستتاند -٣4
امليم النسي واةوية النسانية منذ ستنوات عديتدة. ويتمتتع األإلوال متن نبتس التنس  عاتح وجت  
اخلصتتتتو   بتتتتنبس الو تتتتع التتتتذي يتمتتتتتع بتتتت  األإلوال متتتتن النستتتتف فيمتتتتا يتعاتتتتق بتتتتال وال والتبتتتتط 

 وا رصا  االصطناعي.
املستتتاواة أمتتتال القتتتانون والتمتتتتع  قتتتو  ا نستتتان. وبنتتتاا  عاتتتح لا ميتتتع ويكبتتتم الدستتتتور  -٣٥

كتتان  تتتا ل  لتتك التمييتت  عاتتح أستتا  امليتتم النستتي أو اةويتتة   ألي اعتبتتار  لتتك  ُظتتتر التمييتت 
)أ( متتتن قتتتانون العقوبتتتات العتتتال  تُبتتتترل ٢٣٣صتتتاجا النستتتية. ووفقتتتا  لامتتتتادة النستتتانية أو اخل
 م عانتا  متن شتخا أو  موعتة متن األشتخا  أو تشتوي  وعتتهم أو اإلدراجهتم أو عقوبة عاح ا

 ديدهم بسبي جنسيتهم أو لو م أو عرقهم أو دينهم أو مياهم النسي أو هتويتهم النستانية  
أو نشتتر متتتواد تنطتتتوي عاتتح تاتتتك األفعتتتال. ويتاتتمن قتتتانون وستتتاجم ا عتتًل  كمتتتا  يتتتنا عاتتتح 

 ري  عاح األنشطة ا جرامية.مكافحة رطا  الكراهية والتح
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لنتتة معلبتتة متتن ممثاتتف عتتن فاتتات املثايتتات واملثايتتف وم دوجتتي  ٢٠١4وأنشتتات ل عتتال  -٣٦
امليتتم النستتي ومغتتايري اةويتتة النستتانية و تتاماي صتتبات النستتف و يتتع األ تت ا  السياستتية ل 

  ً لباتات  ل  تاالت عن ررباا ميدانيف   عداد رطة عمتم لتحستف و تع هتذه ا الربملان  فا
 تشمم التس يم احملايد جنسانيا  و قو  األسرة.

  بش ن الو ع القتانوين لألفتراد التذين يعتانون متن ٢٠١٢ويتامن قانون اعُتمد ل عال  -٣٧
  و قهتتتم ل الرعايتتتة الصتتتحية  ارتتتتًل اةويتتتة النستتتانية  أ كامتتتا  بشتتت ن  قتتتو  هتتتعالا األفتتتراد

عًل. وعًوة عاح  لك  أصبز من املمكن رويتا  عنتد الطاتي والقرارات املتعاقة بالتشخيا وال
شهرا  واستتنادا  م  تقيتيم وت   ١8تغيري اسم الشخا وجنس  املس اف  بعد ف ة انتقالية مد ا 

 واستعرال جيري  فريق من اخلرباا.
  ال ينبغتي مراتاىل ٢٠١٥صتادر عتن أمتف املتتامل املعتط باألوبتال ل عتال لرأي  ووفقا   -٣8

األوبتتال  تتاماي صتتبات النستتف لعمايتتات جرا يتتة أو عًجتتات هرمونيتتة  تتري  تترورية. وينبغتتي 
أن تتتتتتا  ةتتتتعالا األوبتتتتال  كامتتتتا أمكتتتتن  فرصتتتتة ا تتتتا  قتتتترارات مستتتتتنرية بشتتتت ن عًجهتتتتم عنتتتتدما 

 تتتتتق  يستتتتتقم يصتتتتتبحون عاتتتتتح وعتتتتتي اهتتتتتويتهم النستتتتتانية. وتوجتتتتتي التشتتتتتريعات اآليستتتتتاندية  ال
الشخا ل مبًغ املديرية العامة لاصتحة العامتة رويتا  عتن ستوا ستاو  وت  مال بعتد مترور عشتر 
ستتتنوات. وقتتتد أشتتتري م  أن  لتتتك ميكتتتن أن ظتتتد متتتن اخليتتتارات القانونيتتتة املتا تتتة  تتتاماي صتتتبات 

 النسف البالغف الذين ُأراعوا ةذا العًل وهم أوبال.

 المهاجرون وملتمسو اللجوء -جيم 
 المهاجرون واإلدماج -1 

 تتتدم سياستتتات ا دمتتتال اآليستتتاندية م   تتتمان يتتتتع  يتتتع املقيمتتتف ل الباتتتد بتكتتتافع  -٣9
. وتُقتدل اخلتدمات االجتماعيتة والرعايتة الصتحية نوا ي ا ياةالبر  وتشاركتهم البعالة ل  يع 

 .(١٥)والتعايم عاح قدل املساواة لميع املس اف قانونيا  ل الباد
وارتبعتتتت نستتتبة الستتتكان املهتتتاجرين  تتتتن فتتتيهم املهتتتاجرون متتتن الياتتتف األول والثتتتاين   -4٠
. ويت ق معتتم املهتاجرين متن ٢٠١٥ل املاجتة ل عتال  ١٠م   ٢٠١٠ل املاجة ل عال  ٦.8 من

  ل املاجتتة 84.٢املنطقتة االقتصتتادية األوروبيتتة. وتباتت  نستتبة املهتتاجرين املشتتاركف ل ستتو  العمتتم 
وهي أعاح نسبة بف البادان األعااا ل منتمة التعاون والتنمية ل امليدان االقتصتادي. و تدم 
السياستتتات املتبعتتتة م  يكتتتف املهتتتاجرين متتتن الوصتتتول م  ستتتو  العمتتتم عاتتتح قتتتدل املستتتاواة متتتع 

  ريهم.
  ا مايتتتتتة ٢٠١٦ويتنتتتتتاول قتتتتتانون جديتتتتتد بشتتتتت ن األجانتتتتتي  اعُتمتتتتتد ل   يران/يونيتتتتت   -4١

عمايتتة تقتتدا وابتتات ا قامتتة وأُدراتتت حتستتينات  جتترى تبستتيمو  القانونيتتة لألجانتتي ل آيستتاندا.
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 - شتتتا فيمتتتا يتعاتتتق  التتتة الًجاتتتف وماتمستتتي الا تتتوا  وال ستتتيما األوبتتتال )انتتتتر البصتتتم ثالثتتتا  
 أدناه(. ٢ - جيم
كتتافع   م   تتمان ت٢٠١٢ويهتتدم القتتانون املتعاتتق باملهتتاجرين  التتذي اعُتمتتد ل عتتال  -4٢

عاتتح النحتتو البتتر  لا ميتتع  بغتت  النتتتر عتتن النستتية واألصتتم  وم   ستتيد مصتتا  املهتتاجرين 
ل السياستتتتات العامتتتتة. ويستتتتدي املركتتتت  املتعتتتتدد الثقافتتتتات و اتتتتس اة تتتترة املشتتتتورة م  املناستتتتي 

الستتاطات بشتت ن مستتاجم السياستتات املتعاقتتة باملهتتاجرين وا دمتتال. وأنشتت  القتتانون أياتتا  صتتندوقا  
 ل هذا ا ال.عمايات البحت وتنبيذ املشاريع تنمية من أجم إليادة ودعم لا

ويقتتتدل املركتتت  املتعتتتدد الثقافتتتات املعاومتتتات عتتتن ا قتتتو  واخلتتتدمات لامهتتتاجرين بثمتتتاين  -4٣
لغتتتات. ويستتتدي املركتتت  اآليستتتاندي  قتتتو  ا نستتتان املشتتتورة القانونيتتتة  انتتتا  لامهتتتاجرين توجتتتي 

الجتماعيتتتة. وتقتتتدل الباتتتديات أياتتتا  معاومتتتات عتتتن املرافتتتق واخلتتتدمات اتبتتتا  متتتع وإلارة الرعايتتتة ا
 انتتا  ل بعتت  ا تتاالت  مثتتم النتتتال ملاتمستتي الا تتوا احملايتتة. وتُتتتا  رتتدمات ال  تتة الشتتبوية 

 .(١٦)القااجي  أثناا التحقيقات الناجية  وتشمم م   د ما أياا  نتامي التعايم والصحة
ارة الرعاية االجتماعيتة أول تقريتر عتن املهتاجرين ل آيستاندا   نشرت وإل ٢٠١٦ول عال  -44

تاتتمن م صتتااات عتتن التطتتورات واال اهتتات. وقتتدمت يوفقتتا  لاقتتانون املتعاتتق بقاتتايا اة تترة  
  اهتدم  تمان ممكانيتة مشتاركة ٢٠١9-٢٠١٦بشت ن رطتة عمتم لابت ة  ا  برملانيت ا  ا كومة قترار 

 مع  ريهم. املهاجرين ل ا تمع عاح قدل املساواة
وتتت لف رطتتة العمتتم املتتذكورة أعتًه متتن  تتس ركتتاج  تتمثتم م تتداها ل ممكانيتتة وصتتول  -4٥

املهتتاجرين م  ستتو  العمتتم. ويتمتتتع املهتتاجرون باملستتاواة ل البتتر  التعايميتتة ول األجتتور. ومتتن 
ن املقتترر منشتتاا فريتتق عامتتم ةتتذا الغتترل  أي مستتاعدة املهتتاجرين  وي التعاتتيم العتتا  عاتتح  ستت

 مهارا م ل سو  العمم.تسخري 
ويشتتكم عتتدل ا ملتتال بالاغتتة اآليستتاندية العقبتتة الرجيستتية أمتتال املهتتاجرين التتذين يتتدراون  -4٦

ستتو  العمتتم. وينبغتتي ا تتا  تتتدابري ل يتتادة التتدعم الاغتتوي لامهتتاجرين  وقتتد أصتتدرت لنتتة معنيتتة 
 .(١٧)دة تعايم الاغة لامهاجرينبسياسات سو  العمم معررا  تقريرا  يعرل أفكارا  بش ن سبم إليا

 الالجئون وملتمسو اللجوء -2 
واتتي   يتت ٢٠١٥م  عتال  ٢٠٠9إلاد عتدد ماتمستي الا توا بعشتترة أمثتال متن عتتال  -4٧

  ٢٠١٦شخصتتا . ول األشتتهر الستتتة األو  متتن عتتال  8٢ شخصتتا  وُمتتنز ا مايتتة   ٣٥4 الا تتوا  
 شخصا  الا وا ل آيساندا. ٢٧4واي 
تتتووف الًجاتتف بالتعتتاون متتع مبو تتية    عاتتح معتتادة١99٦  منتتذ عتتال آيستتاندا تعمتتمو  -48

. ول الستتنوات األرتترية  منذجتتذ شخصتتا   ٣9٣م  أعيتتد تتتووف   األمتتم املتحتتدة لشتتعون الًجاتتف
أعطت ا كومة األولوية  عتادة تتووف النستاا املعر تات لاخطتر واألشتخا  الاتعباا. وقتررت 

 .ل موار نتال ا صا من سوريا رًل سنتف الج  ١٠٠ا كومة قبول 
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ونُبذت مبتادرات تتابتة لتع يت  و تع الًجاتف وماتمستي الا توا ل الستنوات األرترية.  -49
  أُدراتتت حتستتينات عاتتح عمايتتة تقتتدا الطابتتات وأنشتت   اتتس مستتتقم جديتتد ٢٠١4ول عتتال 

متعررا  تعتديًت  ترورية لاتمان م القانون املتعاق باألجانتي التذي اعُتمتد لتقدا الطعون. وأدر  
 ١9٦١املتعاقتتة بو تتع األشتتخا  عتتدميي النستتية واتباقيتتة عتتال  ١9٥4االمتثتتال التباقيتتة عتتال 

ر  تري ّصت. وعتًوة عاتح  لتك  عت إل القتانون  قتو  القُ (١8)املتعاقة خبب   االت انعدال النستية
ً  عتتن  قتتو  م  املصتتحوبف بتتذويهم امتثتتاال  التباقيتتة  قتتو  الطبتتم اتمستتي الا تتوا التتذين فاتت

يعتتتانون متتتن  التتتة  تتتعف شتتتديد. واستتتتنادا  م  اتبتتتا  متتتع وإلارة الدارايتتتة  تقتتتدل لنتتتة الصتتتايي 
 .(١9)املساعدة القانونية ملاتمسي الا وا وتسهر عاح مصا هم ةاألمحر اآليساندي

  ُكابتتت لنتتة وإلاريتتة بتنستتيق العمتتم بشتت ن املستتاجم املتصتتاة بتتالًجاف ٢٠١٥ول عتتال  -٥٠
 ماتمسي الا وا. وُرصا ةذا الغرل مايارا كرونة آيساندية.و 

  أُبتتترل اتبتتتا  متتتع املنتمتتتة الدوليتتتة لاه تتترة بشتتت ن املستتتاعدة ل العتتتودة ٢٠١٦ول عتتتال  -٥١
لاه رة واملبو تية  الطوعية ودعم معادة ا دمال. وعًوة عاح  لك  أصدرت املديرية اآليساندية

 .(٢٠)تقريرا  عن مشروىل بش ن حتسف عماية الا وا
  ٢٠١٦ووفقتتا  خلطتتة العمتتم املتتذكورة أعتتًه  ستتيتاقح  يتتع الًجاتتف  اعتبتتارا  متتن عتتال  -٥٢

ا تمتتع اآليستتاندي  مثتتم املعاومتتات عتتن فتتر  العمتتم والستتكن وتعاتتم ملعرفتتة املستتاعدة واملشتتورة 
  أبرمتت وإلارتتا الدارايتة والرعايتة االجتماعيتة وجامعتة ٢٠١٦ول عتال  الاغة اآليساندية والتعاتيم.

 آيساندا اتباقا  بش ن مجراا  وث ل قاايا املهاجرين وماتمسي الا وا ومدماجهم.

 حقوق األشخاص ذوي اإلةاقة -دال 
وقّعتتتتتت آيستتتتتاندا عاتتتتتح اتباقيتتتتتة األمتتتتتم املتحتتتتتدة  قتتتتتو  األشتتتتتخا   وي ا عاقتتتتتتة ل  -٥٣
ثناجي. فبعتد التوقيتع أسا  . وكما  ُكر سابقا   يقول النتال القانوين اآليساندي عاح ٢٠٠٧ عال

الساطات اآليساندية التعديًت التشريعية الًإلمتة  نّ عاح اتباقية دولية وقبم التصديق عايها  تسُ 
موتار التتدابري عاتح رطتوات هامتة و ترورية ل هتذه من أجم االمتثتال لًتباقيتة املعنيتة. وتنطتوي 

عمايتتة التصتتديق عاتتح اتباقيتتة  قتتو  األشتتخا   وي ا عاقتتة التتيت باغتتت اآلن املرا تتم النهاجيتتة. 
 .(٢١)التصديق قبم  اية هذا العالعماية وتعت ل ا كومة اآليساندية استكمال 

بشتت ن األشتتخا   ٢٠١٢رطتتة عمتتم الربملتتان لعتتال شتتكات مبتتادئ االتباقيتتة دعامتتة و  -٥4
لتتتتيت ا تتتتطاع اهتتتتا فيمتتتتا بعتتتتد فريتتتتق عامتتتتم مشتتتت   بتتتتف التتتتوإلارات معتتتتط  وي ا عاقتتتتة واألعمتتتتال ا

 رطة عمم جديدة.جيري  اليا  معداد بالتصديق. و 
بشتتت ن محايتتتة  قتتتو  األشتتتخا   وي ا عاقتتتة م  محايتتتة  ٢٠١١ويهتتتدم قتتتانون عتتتال  -٥٥

. وتشتمم التتدابري ل هتذا الصتدد منشتاا و تدة لارصتد هممصتري   قوقهم وا  ال  قهم ل تقريتر
الذي يشكم ج اا  من آلية لامساعدة ل ا ا  القترارات  وشتبكة   الشخاالناوق باسم ونتال 
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نتتتال متتن متتن القتتانون أياتتا   يتتت لفاملمثاتتف اخلاصتتف  مايتتة  قتتو  األشتتخا   وي ا عاقتتة. و 
مات املقدمة م  األشتخا   وي ا عاقتة. وبا  تافة التدابري الرامية م  ا د من ا كراه ل اخلد

لتصتتتديق عاتتتح الربوتوكتتتول االرتيتتتاري التباقيتتتة مناهاتتتة عاتتتح اآيستتتاندا  اليتتتا   عمتتتمم   لتتتك  ت
  األمتتتتر التتتتذي ستتتتيعدي م  إليتتتتادة محايتتتتة األشتتتتخا  مستتتتاويب ا ريتتتتة  تتتتتن فتتتتيهم (٢٢)التعتتتتذيي

 .(٢٣)األشخا  املودعون ل معسسات الصحة العقاية
  أصبز من  ق األشخا   وي ا عاقة ارتيتار شتخا ملستاعد م ٢٠١٢ومنذ عال  -٥٦

 عند التصويت ل االنتخابات العامة.
تعتتتديًت عاتتتح القتتتانون املتعاتتتق باألهايتتتة القانونيتتتة. ويكتتتون  ٢٠١٥واعُتمتتتدت ل عتتتال  -٥٧

قصتتوى عنتتدما ا رمتان متتن األهايتتة القانونيتة داجمتتا  عمايتتة معقتتة وتقتصتتر عاتتح  تاالت الاتترورة ال
تاتتتك تبشتتتم  يتتتع التتتتدابري األرتتترى  متتتن قبيتتتم االستتتتعانة بالنتتتاوق الشخصتتتي  أو عنتتتدما تُعتتتترب 

 تتري كافيتتة. وقتتد أُدراتتت هتتذه التعتتديًت لاتتمان االمتثتتال التباقيتتة  قتتو  األشتتخا  التتتدابري 
ن مجتراا ا رمتاتشديد القيود املبرو تة عاتح  وي ا عاقة  ومع  لك أثريت شوا م بش ن  رورة 

الستتتمرار  التشتتريع اآليستتانديانُتق تتد و  متتن األهايتتة القانونيتتة متتن أجتتم االمتثتتال الكامتتم لًتباقيتتة.
العًل الط  القسري. وتعكف وإلارة الداراية  اليا  عاتح تقيتيم ا اجتة م  مدرتال م يتد مجاإلت  

 من التغيريات عاح القانون املتعاق باألهاية القانونية ل  وا هذا االنتقاد.
لألشتخا   ردمات املستاعدة الشخصتيةمشروىل  ري  بعنوان  ٢٠١١ويُنب ذ منذ عال  -٥8

 وي ا عاقة  يشمم عددا   دودا  من املشاركف. ويهدم مق   تشريعي مقدل  اليتا  م  متا تة 
 تاتتك اخلتتدمات لكتتم شتتخا يستتتول الشتترو  القانونيتتة. وبغيتتة دعتتم العتتي  املستتتقم   تتة اتبتتا 

ً  عتتن اخلتتدمات التقايديتتة. وينصتتي ال كيتت  ل كاتتتا ا تتالتف عاتتح  متتتا  اشتترةامتتدفوعات املبل بتتدي
 اخلدمات املصممة وفقا  لً تياجات الشخصية.

لاتعديًت التشريعية األررية  تقدل الدولة والساطات احملاية التدعم لبنتاا مستاكن  ووفقا   -٥9
ستتور التكابتتة  أي األشتتخا   وي أو شتتراجها أو ت جريهتتا لألشتتخا  احملتتتاجف م  الستتكن املي

ا عاقتتة. وعتتًوة عاتتح  لتتك  اعُتمتتدت هتتذا العتتال الجحتتتان جديتتدتان ل شتت ن األشتتخا   وي 
ل موتار إلمتط  تدد وتتوفري الستكن ةتم لتقدا اخلتدمات و ع رطم فردية ا عاقة  بغية  مان 

 الًجق وفقا  ال تياجا م.
تشتتتريعي يهتتتدم م  مدرال اتباقيتتتة  قتتتو  و تتتري  اليتتتا  مشتتتاورات عامتتتة بشتتت ن مقتتت    -٦٠

 األشخا   وي ا عاقة ل قانون اخلدمات االجتماعية وقانون شعون األشخا   وي ا عاقة.
ولميع األشخا   وي ا عاقة ا ق ل مستوى معيشي الجق ول ا مايتة االجتماعيتة  -٦١

لغتترل. وبغيتتة ربتت  نبقتتات عاتتح معانتتة  كوميتتة ةتتذا ا نو اصتتظو  استتتنادا  م  تقيتتيما  عتتاقتهم 
هعالا األشتخا  عاتح الرعايتة الصتحية  اعُتمتد نتتال ل عانتات اخلاصتة بالرعايتة الصتحية )انتتر 

 .(٢4)الل( - البصم ثالثا  
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الهتتتود املبذولتتتة ملكافحتتتة العنتتتف  تتتد األشتتتخا   وي ا عاقتتتة ل البصتتتم  ستتتُتتناولو  -٦٢
 إلاي. - ثالثا  

 حقوق المسنين -هاء 
ل بعت   قُتّدمت عدة مبادرات لتع ي   قتو  املستنف. فقتد  ٢٠١١عال منذ   أُواقت -٦٣

أحنتتاا الباتتد املستتاعدة املن ليتتة املتكاماتتة والرعايتتة التمرياتتية. وتاتتم دور رعايتتة جديتتدة ل آيستتاندا 
 رفا  تعوي كم وا دة منها شخصا  وا دا   وتُا  ل دور الرعاية القدمية بتكييف مرافقها لتام  رفا  

كتتتم وا تتتدة منهتتتا  يتتتواا شتتتخا وا تتتد  وهتتتذه عمايتتتة مستتتتمرة. وُعتتتدل قتتتانون   جديتتتدة  صتتتا
رتدمات اتح ع صتوللتنسيق اخلدمات بغيتة  تمان املستاواة ل ا  ٢٠١٢شعون املسنف ل عال 

 .(٢٥)دور الرعاية والسكن عرب موار مو د لتقييم ا تياجات األشخا  املسنف
  مبتتادرات ٢٠١٦ُتمتتدت ل عتتال وتشتتمم سياستتة بشتت ن رتتدمات الصتتحة العقايتتة  اع -٦4

  دم م  حتسف ردمات الصحة العقاية ل دور الرعاية.
نبقتتتتات الرعايتتتتة  الل ل ربتتتت  - وسيستتتهم نتتتتتال ا عانتتتتات املتتتتذكور ل البصتتتم ثالثتتتتا   -٦٥

 .(٢٦)م   د كبري الصحية لامسنف
ويتتوفر نتتتال املعاشتتات التقاعديتتة ا ل امتتي لاعتتاماف معاشتتات تقاعديتتة مرتبطتتة بالتتدرم  -٦٦

 ستتي االشتت اكات ومتتدة االشتت ا . ويغطتتي  يتتع املتتوظبف والعتتاماف  ستتااهم ويبتترل عاتتيهم 
الت امتتتتا  قانونيتتتتا  بتتتتدفع االشتتتت اكات لصتتتتناديق املعاشتتتتات التقاعديتتتتة املهنيتتتتة اخلاصتتتتة بكتتتتم متتتتنهم. 

  لتتك  هنتتا  نتتتال ووتتط لامعاشتتات التقاعديتتة ميتتول متتن الاتتراجي ويغطتتي  يتتع وبا  تتافة م 
ستتي متتدة ا قامتتة. وستتن التقاعتتد القتتانوين و التتدرم  قاجمتتة عاتتحاملقيمتتف باستتتحقاقات مو تتدة 

ستتنة لاحصتتول عاتتح  ٦٧ستتنة و ١٦عامتتا  بتتف عمتتري  4٠عامتتا . وُتشتت   ا قامتتة ملتتدة  ٦٧هتتو 
 .(٢٧)معا  الشيخورة الكامم

وتوفر الساطات احملاية شبكة أمتان لامتقاعتدين التذين يقتم دراهتم عتن مستتوى معتف   -٦٧
تتتن فتتتيهم أولاتتك التتتذين مل ظصتتاوا عاتتتح معتتا  كامتتتم ل النتتتال التتتووط لامعاشتتات التقاعديتتتة. 

أن  ٢٠١4وتبتتتتتف م صتتتتتااات االحتتتتتتاد األورويب املتعاقتتتتتة بالتتتتتدرم والتتتتتتروم املعيشتتتتتية ل عتتتتتال 
لاعي  ل ظروم ا رمان املادي من الباتات األرترى املشتمولة بتالتقييم ل  املتقاعدين أقم عر ة

 ل املاجة وفقا  لابحت. ٢.٥آيساندا  بنسبة تبا   وا  
لنة تت لف من ممثاتف متن  يتع األ ت ا  السياستية واملنتمتات  ٢٠١٣وُعينت ل عال  -٦8

قتتانون الاتتمان االجتمتتتاعي ل   تتري ا كوميتتة والرابطتتة اآليستتاندية لامتقاعتتدين متتن أجتتم تنقتتيز
سيا  النتال الووط لامعاشات التقاعدية ونتال الاتمان االجتمتاعي لألشتخا   وي ا عاقتة. 

ق  تتتا  لتبستتتيم نتتتتال االستتتتحقاقات وتباعاتتت  متتتع نتتتتال املعاشتتتات التقاعديتتتة موقتتتدمت الا نتتتة 
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 نتتتتال الاتتتمان لاعتتتاماف  وإليتتتادة مرونتتتة التقاعتتتد الطتتتوعي ورفتتتع ستتتن التقاعتتتد بتتتثًث ستتتنوات ل
 .(٢8)االجتماعي عاح مدى السنوات األربع والعشرين املقباة

 حقوق الطفل -واو 
صدقت آيساندا عاح اتباقية  اس أوروبا بش ن محاية األوبال من االستتغًل النستي  -٦9

. وأُد تتتت اتباقيتتتة األمتتتم املتحتتتدة  قتتتو  ٢٠١٣واالعتتتتداا النستتتي )اتباقيتتتة النتتت اروق( ل عتتتال 
ً  عتتتن بروتوكوليهتتتا االرتيتتتاريف  باستتتتتثناا ٢٠١٣م ل القتتتانون اآليستتتاندي ل عتتتال الطبتتت   فاتتت

 عاتتحالربوتوكتتول الثالتتت املتعاتتق بتتإجراا تقتتدا البً تتات. وينبغتتي تشتت يع إليتتادة مشتتاركة األوبتتال 
 السياسات. رسم يع مستويات 

 رةاية الطفل  
عاتتتح مراعتتتاة وجهتتتة نتتتتر الطبتتتم ل ل يتتتادة ال كيتتت   ٢٠١٣ُعتتتّدل قتتتانون الطبتتتم ل عتتتال  -٧٠

املناإلعات املتعاقة تسعولية الوالدين ومكان ا قامة و ق الوالد الذي ال يقتيم عنتده الطبتم ل أن 
وأصتبز بإمكتان مبتول املقاوعتة االتصتال بتاخلرباا املعنيتف  قتو  الطبتم  يكون عاح اتصال ب .

الوستاوة ل ا تاالت التيت تشتمم ا اتانة أو يتتو  مستعولية هتو ل ا االت املتعاقة باألوبال  و 
مكتتان ا قامتتة أو اتصتتال الوالتتد بطباتت  عنتتدما ال يكتتون مقيمتتا  معتت  أو النبقتتة أو تتتدابري ا نبتتا . 
وتُتا  لألوبال الذين باغوا سن النا  الكال فرصة لاتعبري عن آراجهم ل سيا  عماية الوستاوة 

أ يتتتة لتستتتوية القاتتتية. ويستتتعح التعتتتديم أياتتتا  م   متتتا مل يُعتتتترب  لتتتك  تتتارا  بالطبتتتم أو  تتتري  ي
 .(٢9)ترسيق مبدأ ميًا االعتبار ل املقال األول ملصا  الطبم البااح ل  يع القرارات

تتتذت تتتتدابري لاتتتمان  صتتتول األوبتتتال التتتذين يعيشتتتون ل أو تتتاىل  تتتري مقبولتتتة  -٧١ وقتتتد ا  
لصتتحية الاتترورية والبعالتتة. وعتتًوة لاخطتتر عاتتح اخلتتدمات ا ومنتتااهم تتون صتتحتهم التتذين يُعرّ  أو

يكبتتتم لميتتتع األوبتتتال ا صتتتول  انتتتا  عاتتتح رتتتدمات  ٢٠١٣عاتتتح  لتتتك  أُبتتترل عقتتتد ل عتتتال 
األسنان  مقابم رسول سنوية منخباة لًستشارات الطبية. وهتذا العقتد نافتذ تتدرجييا   تا  وي
 .٢٠١8عال 
عتتدد التنتم وهتو برنتتام    ظصتم  يتع األوبتتال عاتح عتًل مت٢٠١٥واعتبتارا  متن عتتال  -٧٢

مكثتتتف لاعتتتًل األستتتري وا تمعتتتي يركتتت  عاتتتح معالتتتة املشتتتاكم الستتتاوكية اخلطتتترية  تتتتا ل  لتتتك 
الستاو  النتاجي و/أو العنيتف  وتعتاوي املختدرات  ومشتاكم االناتبا  ل املدرستة. ويستتتهدم 

  و يت  وأصتدقااه. العًل املتعدد التنتم بياتة الطبتم املعتط  أي من لت  وأسترت   ومدرستت  ومعاميت 
والتتتدريي عاتتح  ةالوالديتتا دارة وعتتًوة عاتتح  لتتك  تتاقتتح األستتر ل  يتتع أحنتتاا آيستتاندا تتتدريي 

  بم الساو  العدواين.
مق  تتتات بشتتت ن القاتتتاا عاتتتح  (٣٠)  نشتتتر مرصتتتد الرعايتتتة االجتماعيتتتة٢٠١٥ول عتتتال  -٧٣
. وتبف نتاج   توث م صتااات االحتتاد األورويب املتعاقتة بالتدرم والتتروم املعيشتية ل (٣١)البقر
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ل املاجة من املناإلل اليت يسكنها أوبال ل آيساندا مصتنبة ل فاتة ا رمتان  ٧.٧أن  ٢٠١4عال 
املتتادي. و اتتت املق  تتات ل هتتذا الصتتدد دفتتع استتتحقاقات الطبتتم  تتري املرتبطتتة بالتتدرم  متتع 

مف األوبتتال لاتتمان  صتتول  يتتع األستتر التتيت لتتديها أوبتتال عاتتح  تتد أدء مل امتتي متتن إليتتادة تتت 
الدعم  بصرم النتر عن مصدر دراها. و ات املق  ات األررى مدرتال تغيتريات عاتح نتتال 

دفع لألسر املنخباة الدرم لتسديد تكاليف السكن. السكن العال واستحقاقات السكن اليت تُ 
ل وقتانون استتحقاقات الستكن الديتدان الاتذان اعُتمتدا هتذا العتال م  ويهدم قانون السكن العا
 إليادة هذه االستحقاقات.

  ُعتترل عاتتح الربملتتان قتترار بشتت ن سياستتة األستترة  استتتنادا  م  ٢٠١٦ول   يران/يونيتت   -٧4
اتباقيتتتة  قتتتتو  الطبتتتم. واةتتتتدم الرجيستتتي متتتتن سياستتتتة األستتترة هتتتتو تنبيتتتذ االتباقيتتتتة ل التشتتتتريع 

 .(٣٢)سةواملمار 
 إلاي. -وتُعرل الهود املبذولة ملكافحة العنف  د األوبال ل البصم ثالثا   -٧٥

 وتسلط األقرانالثقافة المدرسية   
مستتتعوليات وواجبتتتات  تتنتتتاول ٢٠١٢و ٢٠١١أُدراتتتت تعتتتديًت تشتتتريعية ل عتتتامي  -٧٦

الوستتتم املدرستتتي فيمتتتا يتعاتتتق بتتتاألرً  والثقافتتتة املدرستتتية وو تتتع موتتتار  جتتترااات منتتتع العنتتتف 
البتتتدين و/أو النبستتتي و/أو االجتمتتتاعي  تتتتا ل  لتتتك التحتتتر  ل املتتتدار . واعُتمتتتدت ل وقتتتت 

 ةنشتتطال تتق لتتواجز بشتت ن هتتذه القاتتايا تتتنا عاتتح أن يستتود منتتا  مدرستتي مجيتتايب ل  يتتع األ
املدرستتتية وعاتتتح أن تاتتتع املتتتدار  سياستتتة شتتتاماة بشتتت ن األجتتتواا املدرستتتية اليتتتدة  تعطتتتح فيهتتتا 

رتتتتًل  تستتتتام األقتتتتراناألولويتتتتة القصتتتتوى ملصتتتتا  الطبتتتتم. وقتتتتد تناولتتتتت هياتتتتة استشتتتتارية معنيتتتتة ب
ل مر اتتتتة التعاتتتتيم  تستتتتام األقتتتترانالستتتتنوات األربتتتتع األرتتتترية عتتتتدة قاتتتتايا صتتتتعبة تنطتتتتوي عاتتتتح 

  اليا  هياة مماثاة معنية تر اة التعايم الثانوي استنادا  م  الجحة جديدة. ُ تُنش  ا جباري  و 

 الجهود المبذولة لمكافحة العنف، وال سيما العنف المنزلي واالةتداء الجنسي -زاي 
جرت ل اآلونة األررية مناقشات عامة مكثبة بش ن املساجم املتصاة بالعنف واالعتتداا  -٧٧

قادات لنتتال العدالتة الناجيتة لعتدل معالتت  هتذه ا تاالت عاتح حنتو مًجتم. النسي. وُوجهت انت
 وأدى هذا النقد املستمر م  مدرال عدة تغيريات عاح التشريع واملمارسة.

  أنشتتت ت ا كومتتتة لنتتتة مشتتت كة بتتتف التتتوإلارات لتنستتتيق ٢٠١٣ول كتتتانون الثاين/ينتتتاير  -٧8
سيما  د األوبال  ومجيتاد الستبم الكبياتة بتع يت   التدابري من أجم مكافحة العنف النسي  وال

مجرااات منبا  القانون واالدعاا العال ل التعامتم متع هتذه ا تاالت. وُكابتت الا نتة أياتا  تهمتة 
 تقتتتتدا توصتتتتيات بشتتتت ن كيبيتتتتة  تتتتمان املتتتتوارد البعالتتتتة لاتتتتحايا العنتتتتف النستتتتي. ول نيستتتتتان/

ق ا تتتتا  لتحستتتتف التتتتتدابري املتتتتذكورة أعتتتتًه  ا ٢٧ن   أصتتتتدرت الا نتتتتة تقريتتتترا  تاتتتتمّ ٢٠١٣ أبريتتتتم
اق ا ا  منها  ا أولوية قصوى. و ات هذه التوصيات  ات األولوية تتدابري مثتم منشتاا  ١٥ اعُترب
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مرفق جديد لدار األوبال وتوسيع نطا  عمايات   وإليادة تعاون األجهت ة املكابتة بإنبتا  القتانون  
 مايتة الطبتم عاتح الصتعيد التووط  وإليتادة عتدد أفتراد  ومكاتي االدعاا العتال والوكالتة ا كوميتة

الشروة الذين ظققون ل الراجم النسية  وإليادة التدابري اليت تستتهدم مترتك  التراجم النستية  
 من قبيم العًل.

   وّقع عدة وإلراا عاح بيان لاتعاون الشامم من أجتم مكافحتة العنتف.٢٠١4ول عال  -٧9
 .(٣٣)طة عمم ترك  عاح منع  يع أشكال العنف وا ماية منهارمعداد  اليا   جيريو 

وتعكتتتتف ا كومتتتتة اآليستتتتاندية ومدينتتتتة ريكيافيتتتتك وشتتتتروة العاصتتتتمة ريكيافيتتتتك وعتتتتدة  -8٠
منتمتتات  تتتري  كوميتتة عاتتتح التحاتتري لبتتتتز مركتتت  ستتيقدل املستتتاعدة الشتتاماة والبوريتتتة لاتتتحايا 

 .(٣4)العنف )مرك  جامع(
ك  العنتتف النستتي واملنتت    توجتتي عقتتد بتتف وإلارة الرعايتتة تالنبستتية ملتتر وتُقتتد ل املشتتورة  -8١

 .(٣٥)االجتماعيةالبادية لاخدمات االجتماعية و موعة من عاماا النبس بالتعاون مع الدواجر 
منو جتا  راجتدا  متن عمتم الشتروة لاتصتدي لاعنتف ‘ مبقاا النافذة مبتو ة‘وتشكم مبادرة  -8٢

ا  ل  يتتتع مقاوعتتتات الشتتتروة. ويهتتتدم النمتتتو ل م  حتستتتف ا جتتترااات ل املنتتت    جُيتتتر    اليتتت
التعامم مع  االت العنف املن   من أجم  تمان الستًمة ل املنت ل  وحتستف اخلتدمات املقدمتة 
لااحايا وتقدا العتًل م  النتاة. ويهتدم أياتا  م  حتستف أو تاىل األوبتال ل األستر العنيبتة 

ح تقتتتتدا اخلتتتتدمات م  املهتتتتاجرات والاتتتتحايا  وي ا عاقتتتتة. ونتي تتتتة وال كيتتتت  بوجتتتت  رتتتتا  عاتتتت
ً  عتن ا تاالت التيت صتدرت فيهتا  لذلك  إلاد عدد ا االت اليت ُأررل فيها النتاة متن املنت ل فات
ً  لقتتانون العقوبتتات جيتترل صتترا ة العنتتف  أوامتتر إلجريتتة. وعتتًوة عاتتح  لتتك  اعتمتتد الربملتتان تعتتدي

 .(٣٦)سطنبولا املن   امتثاال  التباقية
وأو  اهتمتتتال رتتتا  ملستتت لة العنتتتف  تتتد األشتتتخا   وي ا عاقتتتة  وال ستتتيما النستتتاا.  -8٣

وُو تتعت متتواد تعايميتتة جديتتدة لامتتوظبف العتتاماف متتع األشتتخا   وي ا عاقتتة  وأتتتيز التمويتتم 
لنشر متواد بشت ن التثقيتف النستي ةتعالا األشتخا   وقُتدل يويتم م تال ملركت  رتدمات املشتورة 

اتتتحايا العنتتتف النستتتي لًستتتتعانة خببتتتري ل شتتتعون األشتتتخا   وي ا عاقتتتة. وستتتتتناول رطتتتة ل
العمم املذكورة أعًه  بش ن األشخا   وي ا عاقة  مس لة العنف  د النساا  وات ا عاقتة  

 .(٣٧)وتتامن مجرااات  ددة ل هذا الصدد
نا تتة عتتن العنتتف  تعتتا    ويتتتا  العتتًل النبستتي لااتتحايا التتذين يعتتانون متتن صتتدمات مل -84

 النسي واملن  .
وعتتًوة عاتتح  لتتك  أنشتت  فريتتق عامتتم لتقتتدا اق ا تتات بشتت ن مدرتتال حتستتينات عاتتح  -8٥
عنتتد التعامتتم متتع التتراجم النستتية  متتع ال كيتت  عاتتح مجيتتاد الستتبم الكبياتتة  النتتاجي القاتتاا نتتتال

 .القااجي نتالالم  وثقة النا  ل بتحسف تناول القاايا  وا  ال  قو  الاحايا واملشتب  فيه
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 العنف ضد األطفال  
بعتتتد التوقيتتتع عاتتتح اتباقيتتتة النتتت اروق  أُدراتتتت التغيتتتريات الًإلمتتتة عاتتتح قتتتانون العقوبتتتات  -8٦
  تعاونتتت ثتتتًث وإلارات عاتتح مشتتروىل يهتتدم م  م كتتتاا ٢٠١٥-٢٠١١. ول البتت ة (٣8)العتتال

ًستتتغًل النستتي والعنتتف النبستتي والبتتدين. ويتمثتتم اةتتدم لاتصتتدي لالكبتتااة  تطتتويرالتتوعي و 
التتراجم النستتية  عاتتح مكافحتتةالرجيستتي متتن هتتذا املشتتروىل ل تع يتت  التعتتاون املتعتتدد التخصصتتات 

 تتتد األوبتتتال  وموتتتً  صتتتحوة اجتماعيتتتة متتتن رتتتًل تعمتتتيم املعاومتتتات عاتتتح األوبتتتال وعاتتتح 
ةذه الغاية  ُعقدت عتدة متعيرات تثقيبيتة ل . وحتقيقا  (٣9)األشخا  الذين يعماون مع األوبال

ً  عن أشروة فيديو تثقيبية ومسر  عراجس تثقيبتي    يع أحناا الباد  وأُنت  فيامان قصريان  فا
 تناول  يعها مس لة العنف النسي  د األوبال.

التتيت أنشتتتات ل  ( Barnahus)دار األوبتتتال أُدراتتت ل اآلونتتة األرتتترية تغيتتريات عاتتح و  -8٧
  من أجم التعاون والتنسيق بف الكيانات املسعولة عتن التحقيتق ل القاتايا املتعاقتة ١998ال ع

ً  م تتتافيا   ٢٠١4ل عتتتال دار األوبتتال بتتالعنف النستتتي  تتد األوبتتتال ومعالتهتتا. وتاقتتتت  يتتوي
لتحسف مرافقها وتوظيف م يد من اخلرباا بغية  م مشكاة قاجمة االنتتتار. وتتتا  رتدمات دار 

بال  اليا  أياتا  لألوبتال  تحايا العنتف املنت   اخلطتري. وُ ترى فيهتا أياتا  ل الوقتت التراهن األو
 ٢٠١٦مقابًت مع األوبال ماتمستي الا توا  تري املصتحوبف بتذويهم. وُمتنز ل   يران/يونيت  

يويم م ال لتحسف اخلتدمات املقدمتة م  األوبتال  وي ا عاقتة  يثمتا اشتُتب  ل وقتوىل عنتف. 
ً  قاايا األوبال املهماف.وأ  وصي بتوسيع نطا  اخلدمات ليشمم مث
وقتتتد أةمتتتت دار األوبتتتال منشتتتاا العديتتتد متتتن املراكتتت  املماثاتتتة ل الستتتنوات األرتتترية ل  -88

الشتتتمال األرتتترى ول  يتتتع أحنتتتاا أوروبتتتا. ويوصتتتي االحتتتتاد األورويب والعديتتتد متتتن معتتتايري  باتتتدان
التوجيهيتتة بشتت ن العدالتتة املًجمتتة لألوبتتال والتوصتتية املتعاقتتة  أوروبتتا  تتتا ل  لتتك املبتتادئ  اتتس

قتتتتد ع إلتتتتت  و باخلتتتتدمات االجتماعيتتتتة املناستتتتبة لألوبتتتتال  اهتتتتذا النمتتتتو ل باعتبتتتتاره ممارستتتتة ستتتتايمة  
مستتت لة . وتشتتتكم  قتتو  الطبتتتم و (4٠)النتتت اروق  وهتتتي اةياتتة املعنيتتتة برصتتتد اتباقيتتة النتتت اروق لنتتة

رجاستتة آيستتاندا  اتتتس دول  تتر الباطيتتتق ل متتن أولويتتتات  أولويتتةنمتتو ل دار األوبتتتال النهتتول ب
 .٢٠١٦-٢٠١٥الب ة 
ً  راصا  لتعيف  ابم شروة يُعىن فقم  -89 وعًوة عاح  لك  ُمنحت شروة العاصمة يوي

بشتتتعون األوبتتتال والشتتتبا  التتتذين تركتتتوا منتتتاإلل آبتتتاجهم أو أمتتتاكن الرعايتتتة الدارايتتتة وأ تتتحوا ل 
 لاخطر. أو اىل صعبة أو عر ة

وبغيتتتتة إليتتتتادة تع يتتتت  اخلتتتتدمات العًجيتتتتة لاشتتتتبا  التتتتذين يعتتتتانون متتتتن مشتتتتكاة تعتتتتاوي  -9٠
ستتتتُيتا  أياتتتتا   ٢٠١8املختتتدرات و/أو مشتتتتاكم ستتتتاوكية  سُينشتتتت  مركتتتت  جديتتتتد لاعتتتتًل ل عتتتتال 

 .(4١)لاشبا  الاحنف الذين يقاون عقوبة ل الس ن
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 تعويض ضحايا العنف في مؤسساا األطفال  
ل التتتروم الستتاجدة ل عتتدة معسستتات  ٢٠٠٧لنتتة راصتتة أنشتتات ل عتتال  ققتتت  -9١

. وقتتد ١994م  عتتال  ١94٥ يتتواا األوبتتال كانتتت تعمتتم ل أمتتاكن تتابتتة ل البتت ة متتن عتتال 
معسستة  م  تعترل كثتري  ١١ظهرت تقارير تتحدث عن أو اىل األوبال الذين كانوا يقيمون ل 

أو النبستتتتي. وأجتتتترت الا نتتتتة مقتتتتابًت متتتتع الاتتتتحايا متتتتنهم لًعتتتتتداا البتتتتدين و/أو النستتتتي و/
. وعتاء كثتتري متن الاتتحايا متن عواقتتي وريمتة أثتترت فتيهم  تتا ٢٠١٠وأصتدرت تقريترا  ل عتتال 

متتن عنتتف واعتتتداا. وقُتتدل  تتا اآلن أكثتتر متتن ألتتف واتتي  وهتتم بتتالغون متتن جتتراا متتا تعر تتوا لتت 
ي كرونتتة. وتاقتتح الاتتحايا أياتتا  لاتعتتوي   وباتت   متتوىل التعوياتتات التتيت ُدفعتتت  تتا اآلن مايتتار 

ً  املساجم املتصاة بالسكن والتعايم والرعاية الصحية.  م يدا  من املساعدة   ات مث

 الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية -حاء 
 كتتم متتن يتعتترل )أ( متتن قتتانون العقوبتتات العتتال  تُبتترل عقوبتتة عاتتح٢٣٣وفقتتا  لامتتادة  -9٢
 تهديتدالأو  ةستمعالتشتوي  القتذم أو أو عانا  باالإلدراا موعة من األشخا   أو آرر شخا ل

النستتانية  أو نشتتر متتواد  ةويتتاةالنستتي أو  يتتماملأو  دينالتتأو  عتتر الأو  اتتونالأو  ةنستتيالبستتبي 
تنطوي عاح تاك األفعال. ويتامن قتانون وستاجم ا عتًل  كمتا  يتنا عاتح مكافحتة رطتا  

 األنشطة ا جرامية. الكراهية والتحري  عاح
نتتتت شتتتروة العاصتتتمة أرصتتتاجيا  ل يتتتادة القتتتدرة عاتتتح التعامتتتم متتتع هتتتذه املستتتاجم. وقتتتد عيّ  -9٣

عاح أسس منهتا امليتم القاجم وتناولت الشروة ل السنوات األررية قاايا تتعاق خبطا  الكراهية 
 النسي واةوية النسانية والدين والعر .

ل  ركة مناهاة رطا  الكراهية التابعة  اس  ٢٠١٣آيساندا منذ عال  تشاركقد و  -94
أوروبا  وهي محاة شبكية من أجم  قو  ا نسان لاشبا . ويهدم املشتروىل م  تع يت  املستاواة 
والكرامتتة و قتتتو  ا نستتتان والتنتتتوىل. وهتتتو مشتتتروىل ملكافحتتتة متتتتاهر رطتتتا  الكراهيتتتة والعنصتتترية 

مت ا كومة عقدا  مع املرك  اآليساندي ل يادة أمان ا ن نت لتنسيق والتميي  عاح ا ن نت. وأبر 
املشروىل ل موار تعاون واسع النطا  مع  الس الشبا  وتتاف املنتمات  ري ا كوميتة املعنيتة 

 بالشبا . ويتمثم اةدم الرجيسي من املشروىل ل التوعية.
متتتة األمتتتن والتعتتتاون ل ول وقتتتت ال تتتق متتتن هتتتذا العتتتال  سيستاتتتيف رتتترباا متتتن منت -9٥

وبنتاا أوروبا  بالتعتاون متع الستاطات اآليستاندية  بترام  لتوعيتة املتوظبف املكابتف بإنبتا  القتانون 
 الراجم املرتكبة بدافع الكراهية ل آيساندا. قدرا م ملكافحة
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 االتجار بالبشر -طاء 
اال تتار بالبشتتر  صتتّدقت آيستتاندا عاتتح اتباقيتتة  اتتس أوروبتتا بشتت ن مجتترااات مكافحتتة  -9٦

موعتتد  ٢٠١٦. وظتتم ل كتتانون األول/ديستتمرب (4٢)وأصتبحت را تتعة آلليتتات الرصتتد التابعتتة ةتتا
 التدابري اليت ا ذ ا لتنبيذ آرر التوصيات.عن تقدا آيساندا معاومات 

وتُنب ذ  اليا  رطة وونية ملكافحة اال ار. وأو  ل السنوات األررية م يد متن االهتمتال  -9٧
الستاطات اآليستاندية ا اجتة م   تتدر عدة مشاريع ل هذا الصدد  ر م موً  ه املس لة  و ةذ

 بذل م يد من الهود ل السنوات املقباة.
 كوميتتة ياتتم عناصتتر فاعاتتة   أنشتت ت ا كومتتة فريتتق رتترباا توجيهيتتا  ٢٠١4ول عتتال  -98

املعنيتتة ومعطتتاا األولويتتة ومنتمتتات  تتري  كوميتتة  ات صتتاة لتنتتاول مستت لة التعتتاون بتتف األوتترام 
لألنشتطة الاترورية و تمان تنبيتتذ رطتة العمتم. ويعطتي البريتتق األولويتة لاتوعيتة والتثقيتف ومنبتتا  

 القانون.
وُعقدت عدة دورات تصصة ةذه املوا يع ل  يع أحنتاا الباتد لامهنيتف التذين ُظتمتم  -99

م  توجيتت  اهتمتتال الستتاطات م  أن يكتتون ةتتم اتصتتال باتتحايا اال تتار بالبشتتر. وأدت التتدورات 
عتتتدد متتتن القاتتتايا. وأنشتتتات فرقتتتتان متخصصتتتتان م تتتدا ا معنيتتتة بالتعتتتاون واألرتتترى بتتتالطوارئ 

 تتناول كم  الة عاح  دة.
وأظهر  ت أجري معررا  أن هنتا   اجتة م  بتذل جهتود م تافية أكثتر ممتا كتان يُعتقتد  -١٠٠

وال بتتتد متتتن م تتتاإل م يتتتد متتتن البحتتتوث لتحديتتتد  ل الستتتابق ملكافحتتتة اال تتتار بالبشتتتر ل آيستتتاندا.
نطتتا  هتتذه املشتتكاة. ور تتم تركيتت  الستتاطات ل املقتتال األول عاتتح اال تتار باألشتتخا  أل تترال 
 االستغًل النسي  تُتخذ  اليا  تدابري من أجم التصدي عاح حنو أفام لً ار باليد العاماة.

اآليستتتتاندية يت ايتتتد  وقتتتد أنشتتتت ت ومتتتا فتتتت  عتتتدد املتتتتواونف األجانتتتي ل ستتتو  العمتتتم  -١٠١
منتتربا  لاتعتتاون متتن أجتتم تع يتت  ا شتترام عاتتح ستتو  العمتتم  ٢٠١٥الستتاطات املختصتتة ل عتتال 

 ومنع ا  را  االجتماعي واال ار بالبشر.
ويتتيز متت وى النستتاا ل ريكيافيتتك ما تت   لانستتاا الًجتي ُيشتتتب  أ تتن متتن  تتحايا اال تتار  -١٠٢

اجتتر الرعايتتة االجتماعيتتة املشتتورة و اتتاياهن  ويقتتدل األرصتتاجيون متتن دقيتتق ل قحالت أثنتتاابالبشتتر 
 والدعم ةن.

تعتتاون ل موتتار عمتتم توقتتد إلادت قتتوات الشتتروة تركي هتتا عاتتح اال تتار بالبشتتر والبغتتاا  و  -١٠٣
 .(4٣)وثيق مع نقابات العمال والساطات املختصة
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القاساية أو الالإنساانية أو حظر التعاذي  وييارم مان ضاروب المعاملاة أو العقوباة  -يااء 
 المهينة
مراتتاىل أي كتتان لاتعتتذيي أو ألي  عاتتح عتتدل جتتواإل ( متتن الدستتتور١)٦8ملتتادة تتتنا ا -١٠4

وتكتتتاد تكتتتون صتتتيغة هتتتذا ا كتتتم   تتتر  متتتن  تتترو  املعاماتتتة أو العقوبتتتة الًمنستتتانية أو املهينتتتة.
 الدستتتور أ كتتال  نبتت مقتترار تتة و  متتن االتباقيتتة األوروبيتتة  قتو  ا نستتان. ٣مطابقتة لصتتيغة املتتادة 

بس ر وفقا  لًتباقية والسوابق القااجية لامحكمة األوروبية  قو  ا نسان. ويُعاقي اآليساندي تُ 
عاتتح  يتتع أشتتكال العنتتف البتتدين توجتتي البصتتم الثالتتت والعشتترين متتن قتتانون العقوبتتات العتتال   

ميكن أن يكون وجيهتا  ل هتذا كما أن البصم الرابع والعشرين بش ن انتهاكات ا رية الشخصية 
الصدد. وعًوة عاح  لك  يتاتمن البصتم الرابتع عشتر أ كامتا  بشت ن التراجم املرتكبتة ل موتار 
أداا الوظاجف العمومية  تنا ل  اة أمتور عاتح معاقبتة موظتف عمتومي عاتح استتخدال وستاجم 

ك  تتتترى  تتتري قانونيتتتة لاحصتتتول عاتتتح اع افتتتات أو معاومتتتات متتتن شتتتخا آرتتتر. ول  تتتوا  لتتت
 .(44)الساطات اآليساندية أن تشريعا ا تتناول بقدر كام أفعال التعذيي

وقتتتتد بتتتتدأت ا كومتتتتة عمايتتتتة التصتتتتديق عاتتتتح الربوتوكتتتتول االرتيتتتتاري التباقيتتتتة مناهاتتتتة  -١٠٥
التعتتذيي. واةتتدم متتن  لتتك أن يصتتبز أمتتف املتتتامل الربملتتاين هتتو اآلليتتة الوقاجيتتة الوونيتتة اعتبتتارا  

 .(4٥)٢٠١٧ين/يناير كانون الثا  ١ من

 النظامان القضائي والجنائي -كاف 
 الت ييراا المدخلة ةلا نظام القضاء  

تشتتريعات تنطتتوي عاتتح مجتتراا مصتتً ات قاتتاجية   ٢٠١٦اعتمتتد الربملتتان ل أيار/متتايو  -١٠٦
 كبرية ل آيساندا. ويت لف نتال احملاكم  اليا  من درجتف  ا  اكم املقاوعتات واحملكمتة العايتا.

هتتي  كمتتة االستتتانام. وتوجتتي النتتتال الديتتد   -نشتت  درجتتة ثالثتتة ووفقتتا  لاتشتتريع الديتتد  ستُ 
سيتستتىن حملتتاكم عاتتح درجتتتف االستتتماىل م  بيانتتات الشتتهود واملتهمتتف  وهتتو متتا مل يكتتن ممكنتتا  

 متتتن االتباقيتتتة األوروبيتتتة ٦عمومتتتا  توجتتتي النتتتتال ا تتتا   وأثتتتار مشتتتاكم أ يانتتتا  تقتاتتتح املتتتادة 
 .٢٠١8كانون الثاين/يناير   ١ قو  ا نسان. وسيبدأ نبا  التشريع الديد ل 

 سل  الحرية  
متتا مل يتتنا  أي فتترد ريتتة متتن الدستتتور اآليستتاندي  ال ميكتتن ستتاي  ٦٧وفقتتا  لامتتادة  -١٠٧

 عاح  لك القانون بصريز العبارة. وظق لاشخا معرفة أسبا  ساب   ريت  دون أي ت رري.
يحم  م س نف ل منطقة العاصتمة مل ل ٢٠١٦ ن جديد ل رريف عال وسُيبتز س -١٠8

 هتتتتذانو  يعتتتتودا يستتتتتوفيان الشتتتترو  الدوليتتتتة  مثتتتتم القواعتتتتد النمو جيتتتتة التتتتدنيا ملعاماتتتتة الستتتت ناا.
 ت  ا  وسيقسم بف النسف. وسيام  ٥٦  يواا . ويسع الس ن الديدمغاقان اآلن الس نان
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قبم احملاكمة واألوبتال التذين يت ورون والتديهم أو أفتراد األسترة  أياا  مرفقا  متخصصا  لامحت  ين
 .(4٦)اآلررين

 األحداث  
عامتتتتا . واستتتتتنادا  م  التغيتتتتريات التشتتتتريعية  ١٥ستتتتن املستتتتعولية الناجيتتتتة ل آيستتتتاندا هتتتتو  -١٠9

عامتا   عقتوبتهم  ١٧عامتا  و ١٥األررية  يقاي األوبال  أي األفراد الذين ت او  أعمارهم بتف 
 مرافق حتت رعاية الوكالة ا كومية  ماية الطبتم  متا مل تكتن هنتا  أستبا  راصتة تستتدعي ل

قااا عقوبتهم ل الس ن. وال يقاي الطبم عقوبت  ل الس ن مال م ا رأى اخلرباا أن  لك من 
مصتتاحت  الباتتاح  وفقتتا  التباقيتتة األمتتم املتحتتدة  قتتو  الطبتتم. ومتتع  لتتك مل يقتت  أي وبتتم 

 .(4٧)لس ن ل آيساندا توجي هذا ا كمعقوبت  ل ا

 السجيناا  
. وميكتتتن منبصتتتاف ستتتيعوي الستتت ن الديتتتد الرجتتتال والنستتتاا عاتتتح الستتتواا ل جنتتتا ف -١١٠

ا بقتتاا عاتتح البصتتم بتتف النستتاا والرجتتال ل الستتا ة ول مرفتتق العمتتم أياتتا . ويستتمز التشتتريع 
لستتاطات الستت ن بتتاخلام بتتف النستتف ل أمتتاكن معينتتة  أي ل مرفتتق العمتتم وأثنتتاا  اآليستتاندي

األنشطة اليومية  رهنا  بقواعد ومبادئ توجيهيتة صتارمة. أمتا مرتكبتو التراجم النستية واألشتخا  
الذين يقاون عقوبة بسبي جتراجم عنيبتة فتً ُيستمز ةتم قتم بتاالرتً  ب شتخا  متن التنس 

 .(48)اآلرر
يتثتتم التشتتريعات واملمارستتات اآليستتاندية بشتت ن الستت ينات لقواعتتد بتتانكو  م   تتد و  -١١١

ل آيساندا. فعاح سبيم املثال  ينا قانون تنبيذ األ كال عاح أن  بعيد  ر م أ ا مل تُنب ذ رويا  
يتمتع الس ناا خبدمات صحية مماثاة لاخدمات املتا ة عموما   با  افة م  اخلدمات الصتحية 

صتتة املنصتتو  عايهتتا ل التشتتريعات والاتتواجز املتعاقتتة بالستت ناا. ويعتتط  لتتك أن الستت ينات اخلا
 يع ردمات الرعاية الصتحية املراعيتة لنتوىل التنس املتا تة ل ا تمتع. وميكتن من يستبدن أياا  

الستتما  أياتتا  لاستت ينة بإبقتتاا وباهتتا معهتتا ل الستت ن  م ا كتتان لتتديها ر تتيع ل بدايتتة عقوبتتة 
 .(49)أو م ا أ بت أثنااها الس ن
و تتتتدر ا شتتتتارة م  أن عتتتتدد نتتتت الا الستتتت ون اآليستتتتاندية قايتتتتم جتتتتدا  يصتتتتم فقتتتتم م   -١١٢
ستت ينا   وقاتتيًت جتتدا  هتتن النستتاا الًجتتي يقاتتف عقوبتتة الستت ن ل أي وقتتت متتن  ١٥٠ حنتتو

يتتة واملبتتادئ األوقتتات. وتُاتت  ل ستتاطات الستت ن ل  يتتع األوقتتات بالتقيتتد بقتتانون ا جتترااات ا دار 
الرجيستتية ا ستتدة فيتت   تتتا ل  لتتك مبتتدأ التناستتي التتذي يقتاتتي مجتتراا تقيتتيم فتتردي عنتتد ا تتا  

لغتتتري صتتتا  الشتتتخا بغيتتتة  تتتمان عتتتدل  تتتاوإل الستتتاطات متتتا يناستتتي مقتاتتتح ا تتتال.  اتقتتترار 
وي تي عاح  لتك  ترورة مراعتاة ا تياجتات الست ينات املرتبطتة باالعتبتارات النستانية ل  يتع 

قتترارات املتعاقتتة بقاتتاا عقتتوبتهن وبتتتروم الستت ن و قتتوقهن فيتت . كمتتا يقتاتتي  لتتك أن تتتتا  ال
لانستتاا الًجتتي يقاتتف عقوبتتة ل الستت ن اخلتتدمات املتخصصتتة التتيت ظتتت ن مليهتتا. وهكتتذا ميكتتن 
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لستت ينة  امتتم ا صتتول عاتتح مواعيتتد متتع الطبيتتي  ستتي ا اجتتة  وال ميكتتن أن تن تتي قتتم ل 
 .فقم اور العاماف الصحيف واألشخا  الذين  تارهم  حستشباملالس ن بم ل 

 القانون الجديد المتعلق بتنفيذ األحكام  
. ويتتيز القتانون ٢٠١٦الربملان قانونا  جديدا  بشت ن تنبيتذ األ كتال ل آ ار/متار   نّ س   -١١٣

ريتتارات جديتتدة ل تنبيتتذ األ كتتال الصتتادرة  تتدهم  لألشتتخا  املتتدانف  ل ظتتم ظتتروم معينتتة
ا ل  لتتتك اخلدمتتتة ا تمعيتتتة واملراقبتتتة ا لك ونيتتتة. وال ظتتتق لامتتتدانف بارتكتتتا  جتتتراجم جناجيتتتة تتتت

 رطرية قااا عقوبتهم عاح هذا النحو.

 الحق في الصحة -الم 
ا ق ل ا صول عاح اخلدمات الصحية  ق راسق ل القتانون. واةتدم متن  لتك هتو  -١١4

أفاتتتم اخلتتتدمات الصتتتحية  بصتتترم النتتتتر عتتتن   تتتمان استتتتبادة الميتتتع عاتتتح قتتتدل املستتتاواة متتتن
الو ع املا . ويتا   اليا  م يد من التمويم لنتتال الرعايتة الصتحية والنتتال االجتمتاعي  ويشتكم 
بناا مستشبح جديد ج اا  من رطة العمتم الوونيتة بشت ن حتستف نتتال الرعايتة الصتحية. وُو تع 

ت الصتيدالنية. ويستتند النتتال م  دفتع نتتال جديتد ل عانتات املتعاقتة باملنت تا ٢٠١٣منذ عتال 
اش اكات تدرجيية  م  تقم النسبة اليت يتدفعها األفتراد كامتا إلادت تكتاليف املنت تات الصتيدالنية 

شهرا  م   اية الوصول م  مبا  أقصح معف. ويقتم املبات  األقصتح كثتريا  بالنستبة  ١٢رًل ف ة 
عامتتتا . واعُتمتتتد ل  ٢٢ال والشتتتبا  دون ستتتن م  املتقاعتتتدين واألشتتتخا   وي ا عاقتتتة واألوبتتت

لاحد من التكابة السنوية خلدمات الرعاية  مقانون بش ن نتال معانات مماث ٢٠١٦  يران/يوني  
 .٢٠١٧ل شبا /فرباير  نبا هالصحية  وسيبدأ 

يتعاتق بسياستة ورطتة عمتم بشت ن رتدمات  ٢٠١٦الربملان قترارا  ل نيستان/أبريم  ا ذو  -١١٥
الصحة العقاية. ويتمثتم اةتدم الرجيستي متن السياستة ل تع يت  الرفتاه وحتستف الصتحة العقايتة ل 
 يع أحناا الباد  ومبقاا األشخا  الذين يعانون من ا طرابات عقاية أفرادا  نشطف ل ا تمع. 

تتتذت ومتتتن بتتتف ا ألهتتتدام األرتتترى متا تتتة اخلتتتدمات النبستتتية ل مراكتتت  الرعايتتتة الصتتتحية  وقتتتد ا  
 ا صتتول عاتتح رتتدمات الصتتحة العقايتتة تعر تتت مستت لةو  بالبعتم رطتتوات هامتتة ل هتتذا اال تتاه.

  وال ستتيما فيمتتا يتعاتتق بالستت ناا وماتمستتي الا تتوا والًجاتتف واألوبتتال والشتتبا . النتقتتادات
 س لة حتديا  هاما .وتعترب آيساندا هذه امل

 العمل الالئق/العمالة -ميم 
يُعترب توفري ظروم العمم الًجقتة وا ت ال  قتو  العمتال ل آيستاندا عنصترين أساستيف  -١١٦

أ اتتي لتحقيتتق تنميتتة اجتماعيتتة عادلتتة ومتواإلنتتة. ولانقابتتات العماليتتة وجتتود راستتق ل آيستتاندا  و 
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ت حتديتتدا  ولكنتت  يتاتتمن أياتتا   كمتتا  راصتتا  . وظمتتي الدستتتور النقابتتاالعمتتال منخروتتون فيهتتا
 يكبم ا ق ل عدل االخنرا  ل نقابة عمالية.

وقتتد صتتدقت آيستتاندا عاتتح االتباقيتتات األساستتية ملنتمتتة العمتتم الدوليتتة بشتت ن  قتتو   -١١٧
العمال. وعًوة عاح  لك  أُدرجت ل التشتريع اآليستاندي بالبعتم العديتد متن أ كتال االتباقيتة 

 .(٥٠)اية  قو   يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية  م
ونسبة املشاركة ل قوة العمم ل آيساندا هي األعاح بف بادان منتمتة التعتاون والتنميتة  -١١8

الرجتال والنستتاا عاتح الستواا. وقتتد نُبتذت عتتدة مبتادرات ملعالتتة  وتشتتممل امليتدان االقتصتادي  
ل صتبوم   وال ستيما ٢٠٠9-٢٠٠8شتهدت  البت ة مشكاة البطالة ل أعقا  الكستاد التذي 

ل  ٢.٣لشبا . ومع حتسن التروم االقتصادية  استمر تراجع معدل البطالة الذي يبا   اليا  ا
 ساجدة ل ف ة ما قبم الكساد.اليت كانت املاجة  وهي نسبة قريبة من املستويات 

 رحرية الرأي والتعبي -نون 
لدستتتور عاتتح محايتتة  ريتتة التترأي والتعبتتري. وقتتد صتتيغت هتتذه املتتادة متتن ا ٧٣تتتنا املتتادة  -١١9

متتن العهتتد التتدو  اخلتتا   ١9متتن االتباقيتتة األوروبيتتة  قتتو  ا نستتان واملتتادة  ١٠وفقتتا  لامتتادة 
ال بتتد أن حُتتتد د و بتتا قو  املدنيتتة والسياستتية. ويستتمز الدستتتور ببتترل قيتتود عاتتح  ريتتة التعبتتري  

ً   ٧٣يتثم أياا  لامعايري املنصو  عايها ل املادة أن و  ل التشريعهذه القيود  من الدستور فات
 من االتباقية األوروبية  قو  ا نسان. ١٠عن املادة 

وقتتد راصتتت احملكمتتة األوروبيتتة  قتتو  ا نستتان ل الستتنوات األرتترية م  وجتتود انتهتتا   -١٢٠
القاتتايا املرفوعتتة  تتد آيستتاندا   متتن االتباقيتتة األوروبيتتة  قتتو  ا نستتان ل عتتدد متتن ١٠لامتتادة 

احملتاكم احملايتة بتهمتة التشتهري. ومل تكشتف األ كتال عتن وجتود  يتعاق  يعهتا بصتحبيف أدانتتهم
مشتتتكاة ل التشتتتريعات اآليستتتاندية بتتتم أظهتتترت أن احملتتتاكم احملايتتتة مل تطبتتتق املبتتتادئ الناشتتتاة عتتتن 

 ر يا .االتباقية تطبيقا  مُ 

 وسائط اإلةالم  
تعتتتديًت شتتتا عاتتتح قتتتانون وستتتاجم ا عتتتًل لتع يتتت   قتتتو   ٢٠١٣ عتتتال أُدراتتتت ل -١٢١

ا نسان واملبادئ الدميقراوية. ويتعف عاح مقدمي اخلتدمات ا عًميتة ا ت ال مبتادئ الدميقراويتة 
ً  عتتن  و تتمان  ريتتة التعبتتري ل  يتتع أنشتتطتهم. وعاتتيهم ا تت ال  قتتو  ا نستتان واملستتاواة فاتت

مال ل ا تتتاالت التتتتيت يقتاتتتي فيهتتتا التتتتدور التتتدميقراوي ملقتتتتدمي  ا تتتق ل اخلصوصتتتية الشخصتتتتية 
متن  ٢٧اخلدمات ا عًمية و ق النا  ل االوًىل عاح املعاومات رًم  لتك. وتعت إل املتادة 

قانون وساجم ا عًل تع يت ا  صترظا   تتر رطتا  الكراهيتة والتحتري  عاتح األنشتطة ا جراميتة؛ 
اتتتتتح النشتتتتتا  ا جرامتتتتتي  وال جيتتتتتوإل ةتتتتتا أن تشتتتتتار  ل وال جيتتتتتوإل لوستتتتتاجم ا عتتتتتًل أن تشتتتتت ع ع
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عاتح أستا  العتر  أو التنس أو امليتم النستي أو املعتقتد القاجمتة التحري  املباشر عاح الكراهية 
 الثقال أو االقتصادي أو االجتماعي  أو أي و ع آرر. و عالديط أو النسية أو ال

ة مستتتتقاة تابعتتتة لتتتوإلير التعاتتتيم والعاتتتم شتتترم لنتتتة وستتتاجم ا عتتتًل  وهتتتي لنتتتة مداريتتتوتُ  -١٢٢
والثقافتتتة  عاتتتح األنشتتتطة ا داريتتتة اليوميتتتة ل ا تتتاالت املشتتتمولة بالقتتتانون وتشتتتار  فيهتتتا. ويتتتنتم 
التوجي  املتعاق خبدمات وساجم ا عًل السمعية البصترية تنستيق التشتريعات الوونيتة بشت ن  يتع 

هتتذا التوجيتت   تاتتمن. ويبرمتهتتا تصتتادية األوروبيتتةاملنطقتتة االق لوستتاجم ا عتتًل الستتمعية البصتترية 
متتن ا تتاالت  تتتا ل  لتتك توستتيع  ا  عتتدد تشتتمماتوجيتت  املتعاتتق بتتالتاب يون بتتً  تتدود ت لتعتتديً

ل التتتتتربام  اخلاصتتتتتة  " تتتتتري صتتتتتحية"النطتتتتتا   وقواعتتتتتد الدعايتتتتتة  والدعايتتتتتة أل ذيتتتتتة ومشتتتتتروبات 
شتخا   وي العاهتات الستمعية أو البصترية باألوبال  وتع ي   تو األميتة ا عًميتة واستتبادة األ

متتن اخلتتدمات ا عًميتتة. ويتتنا التوجيتت  أياتتا  عاتتح التعريتتف باأل تتداث الكتتربى  وتقتتدا تقتتارير 
مرباريتتتتتة قصتتتتترية  وتع يتتتتت  األعمتتتتتال األوروبيتتتتتة  والقواعتتتتتد املتصتتتتتاة تو تتتتتعة املنت تتتتتات  وقاتتتتتايا 

لوونيتتة املستتتقاة. وقتتد أُدرل التوجيتت  االرتصتتا   والتنتتتيم التتذاق والتشتتاركي  وهياتتات التنتتتيم ا
 .٢٠١١املتعاق خبدمات وساجم ا عًل السمعية البصرية ل قانون وساجم ا عًل لعال 

وترصتتتتد لنتتتتة وستتتتاجم ا عتتتتًل بر تتتتة احملتويتتتتات الاتتتتارة بنمتتتتاا األوبتتتتال  وتتتتتنا عاتتتتح  -١٢٣
ا البتتت ا  اعتتي ل صتتدر أياتتا  تتترارياستتتخدال التحتتذيرات املوجهتتة مستتبقا  عنتتد االقتاتتاا. وتُ 

آيساندا. و مع الا نتة كتذلك املعاومتات عتن ستو  وستاجم ا عتًل وشتركات ا عتًل وتتيحهتا 
تاكيتة وستاجم تاك املعاومات بيانتات تتعاتق لعامة النا   وفقا  لقانون وساجم ا عًل. وتشمم 

استتتتقًل هياتتتة  لاتتتمانا عتتتًل  وقاجمتتتة مقتتتدمي اخلتتتدمات ا عًميتتتة  والقواعتتتد التتتيت يتبعو تتتا 
 التحرير.

 الل ة  
بش ن و ع الاغة اآليساندية ولغة ا شارة اآليستاندية عاتح أن  ٢٠١١ينا قانون عال  -١٢4

اآليستتتتاندية هتتتتي الاغتتتتة الوونيتتتتة لاشتتتتعي اآليستتتتاندي والاغتتتتة الرويتتتتة ل آيستتتتاندا. ولغتتتتة ا شتتتتارة 
م  االعتمتتاد عايهتتا ل  اآليستتاندية هتتي الاغتتة األو  التتيت يستتتخدمها األشتتخا  التتذين ياتتطرون

التعبتتتري والتواصتتتم  كمتتتا يستتتتخدمها أوبتتتاةم  وتع إلهتتتا الستتتاطات العامتتتة وتتتتدعمها. ولغتتتة برايتتتم 
اآليستتاندية هتتي الاغتتة املكتوبتتة األو  التتيت يستتتخدمها األشتتخا  التتذين ياتتطرون م  االعتمتتاد 

اتتتتتس لغتتتتتة ا شتتتتتارة عايهتتتتتا ل التعبتتتتتري والتواصتتتتتم. وتنبتتتتتذ ا كومتتتتتة و اتتتتتس الاغتتتتتة اآليستتتتتاندية و 
. والاغتتتة اآليستتتاندية هتتتي لغتتتة ٢٠١١اآليستتتاندية وجهتتتات معنيتتتة أرتتترى هتتتذا القتتتانون منتتتذ عتتتال 

الربملتتتان واحملتتتاكم والستتتاطات العامتتتة واملتتتدار  ل  يتتتع مستتتتويات النتتتتال التعايمتتتي  والكيانتتتات 
ح عتتاتق األرتترى التتيت تشتتار  ل األشتتغال العامتتة أو تقتتدل اخلتتدمات م  عامتتة النتتا . وتقتتع عاتت

ة ا بتتاع عاتتح الاغتتة اآليستتاندية وتع ي هتتا والنهتتول بالسياستتة يالستتاطات املرك يتتة واحملايتتة مستتعول
سياسة لغوية لاحكومة استنادا  م  قتانون  ٢٠١٢الاغوية. واعتمدت ا كومة اآليساندية ل عال 

 ن.الاغات. وتتو  وإلارة التعايم والعام والثقافة املسعولية عن تنبيذ هذا القانو 
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 نحرية الفكر والوجدان والدي -سين 
متتن الدستتتور  ريتتة التتدين. وظمتتي هتتذا ا كتتم الدستتتوري أياتتا   تتق  ٦٣تكبتتم املتتادة  -١٢٥

 عية دينية. والكنيسة ا  ياية الاوثرية هي الكنيسة الوونيتة  االنتماا م  أي األشخا  ل عدل
ل آيستتاندا وحتتتتح اهتتذه الصتتبة  مايتتة دستتتورية. ول الستتنوات األرتترية  ارتتتار عتتدد مت ايتتد متتن 

 النا   عية دينية  ري الكنيسة الوونية أو قرروا عدل التس يم ل أي  عية دينية.
عاتتتتح القتتتتانون املتعاتتتتق بالمعيتتتتات  ٢٠١٣ل عتتتتال  وتستتتتمز التعتتتتديًت التتتتيت أُدراتتتتت -١٢٦

الدينيتتتة املستتتت اة لامنتمتتتتات  ات التوجتتت  العامتتتتاين بالتستتتت يم مثاهتتتا ل  لتتتتك مثتتتتم المعيتتتتات 
الدينية  رهنا  باستيباا شرو  أساسية معينة. فعاتح ستبيم املثتال  جيتي أن تستتند هتذه املنتمتات 

. واةدم من  لتك هتو  تمان تنشم فعاياو  م  أيديولوجية عامانية  وأن يكون ةا  رل قانوين
يتع كً النوعف من المعيات  أي الدينية والعامانية   قتو  وواجبتات متستاوية وفقتا  لاقتانون  
ً  عن  تمان  قتو  اآلبتاا ل حتديتد المعيتة التيت ينتمتي مليهتا أوبتاةم. وقبتم مدرتال تاتك  فا

عية الدينية نبستها التيت تنتمتي مليهتا األل. أمتا اآلن التعديًت  كان الطبم ُيس  م تاقاجيا  ل الم
. وعتتًوة عاتتح (٥١)فتتً ُيستت  م الطبتتم ل تاتتك المعيتتة مال م ا كتتان أبتتواه كً تتا مستت اف فيهتتا

 .٢٠١٥ لك  مل يعد الت ديف يشكم جرمية جناجية ل آيساندا منذ عال 
وفقا  لامبادئ التوجيهية احملتددة ل  ووفقا  لاتشريع  ينبغي أن توفر املدار  التعايم الديط -١٢٧

ال  ريتتة الطتتً  الدينيتتة  وال ينبغتتي استتتخدال املتتدار  متتن أجتتم املنتتاه  الدراستتية  وينبغتتي ا تت  
املمارستتة الدينيتتة.  تتري أن التعتتاون بتتف املتتدار  واملعسستتات التعايميتتة والكنتتاجس مستتمو  بتت  م  

 .(٥٢) د ما لأل رال التعايمية
  ٢٠١٢التابع لتوإلارة التعاتيم والعاتم والثقافتة  التذي أنشت  ل عتال  العامم واق   البريق -١٢8

مبتتتادئ توجيهيتتتة لاتعتتتاون بتتتف املتتتدار  واملنتمتتتات الدينيتتتة  ُعر تتتت ال قتتتا  عاتتتح  يتتتع املتتتدار  
والهات املعنية. وتو ز املبادئ التوجيهية األدوار املختابة اليت تاطاع اها املتدار  واملعسستات 

كد أن التعايم الديط اليد عنصر هال ل النتتال املدرستي ل  تمتع متعتدد الثقافتات. الدينية  وتع 
وينبغي تنتيم ال يارات م  املنتمات الدينية وال يارات اليت يقول اها ممثاون من املعسستات الدينيتة 

 اميتتتة م  املتتتدار  ل موتتتار املنتتتاه  الوونيتتتة اخلاصتتتة تر اتتتة التعاتتتيم قبتتتم املدرستتتي واملتتتدار  ا ل
واملتتدار  الثانويتتة العايتتا. ويوصتتح أياتتا  بتت ن تاتتع الباتتديات مبادجهتتا التوجيهيتتة لتعتتاون املنتمتتات 

 الدينية واملدار   من هذا ا وار.
ومتتتتنز  اتتتتس مدينتتتتتة ريكيافيتتتتك الاليتتتتتة املستتتتامة ل آيستتتتاندا موقعتتتتتا  لابنتتتتاا ل منطقتتتتتة  -١٢9

عاقتتتتة بالمعيتتتتات الدينيتتتتة األرتتتترى  التتتتيت وفقتتتتا  ملمارستتتتت  املت ٢٠١٣العاصتتتتمة ل أياول/ستتتتبتمرب 
 .(٥٣)ُمنحت بدورها مواقع لبناا دور العبادة اخلاصة اها
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 احرية التجمع وتكوين الجمعيا -ةين 
متتن الدستتتور عاتتح محايتتة  ريتتة التترأي والتعبتتري. ويشتتمم نطتتا  ا مايتتة  ٧4تتتنا املتتادة  -١٣٠

وري حتديتتدا  م  منشتتاا المعيتتات أياتتا   ريتتة عتتدل االناتتمال م   عيتتات. ويشتتري ا كتتم الدستتت
السياسية والنقابات العمالية  اليت تُعترب أهم المعيات العاماة ل ا تمعات الدميقراوية. وال تُات  ل 
المعيات السياسية بالتست يم أو تقتدا مشتعار منشتاجها أو تشتغياها   تري أن القتانون مينعهتا متن 

ة. ويستند هذا التقييد م  املصاحة العامتة  لاحياولتة ا صول عاح الدعم املا  من كيانات أجنبي
 ل السياسة الوونية. نبو اكيانات األجنبية ل يكوندون أن 
تمتتتتتت منتتتتتذ الكستتتتتاد ( متتتتتن الدستتتتتتور ا تتتتتق ل الت متتتتتع. وقتتتتتد نُ ٣)٧4وتكبتتتتتم املتتتتتادة  -١٣١

 ا ت اجات ل عدد من املناسبات كان أ ابها ساميا . ٢٠٠9-٢٠٠8االقتصادي ل الب ة 

 التعليم -فاء 
ورقتة بياتاا عتن مصتً  التعاتيم ل  ٢٠١4قدمت وإلارة التعايم والعاتم والثقافتة ل عتال  -١٣٢

آيستتتتاندا اهتتتتدم ت ويتتتتد الطتتتتً  متتتتن  يتتتتع األعمتتتتار بتتتتالتعايم التتتتًإلل لاعتتتتي  والعمتتتتم ل  تمتتتتع 
ً  عن ا ملال بالريا يات والعاول رًل العقد املا ي م    ديت. فقد تراجع فهم النصو  فا

التتدول األعاتتاا ل منتمتتة التعتتاون والتنميتتة ل امليتتدان االقتصتتادي. ل توستتم ملامستتتويات دون 
وحتتتتتدد الورقتتتتة البياتتتتاا  تتتتاالت ينبغتتتتي تع ي هتتتتا واستتتت اتي يات ميكتتتتن أن تتتتتتيز لاطتتتتً  التعاتتتتيم 

 الواجي تقتاح القانون ودليم املناه  الدراسية الوونية.
اجتتات التعايميتتة اخلاصتتة لامتعامتتف ولتتدى آيستتاندا نتتتال شتتامم وراستتق لتحديتتد اال تي -١٣٣

و صيا املوارد الًإلمة من أجم تقدا الدعم ل مر اتة التعاتيم قبتم املدرستي والتعاتيم ا ل امتي. 
ويشتتكم التعاتتيم الشتتامم لا ميتتع السياستتة التوجيهيتتة لانتتتال التعايمتتي التتووط ل آيستتاندا. وقتتد 

 ميتتع م  أن معتتتم الهتتات املعنيتتة بشتت ن التعاتتيم الشتتامم لا ٢٠١٥راتتا تقريتتر أُعتتد ل عتتال 
 تعيد السياسة الوونية ت ييدا  تاما    ري أن كم جهة منها تبسرها تبسريا  تتابا  عن  ريها.

ري الوكالتتة األوروبيتتة لانهتتول بتعاتتيم  وي اال تياجتتات اخلاصتتة  بتعتتاون متتع  يتتع وُ تت -١٣4
 ٢٠١٦ا  مراجعتة رارجيتة ل عتتال الهتات املعنيتة ل النتتال اآليستتاندي  ول موتار مستتقم عنهتت

لانتتتتتال التعايمتتتتي الشتتتتامم لا ميتتتتع ل آيستتتتاندا. وستتتتتتناول املراجعتتتتة اخلارجيتتتتة اةيكتتتتم واملستتتتار 
والنتتتتاج   وستتتتنبثق منهتتتا معاومتتتات ميكتتتن استتتتخدامها ل  طتتتيم حتستتتينات منه يتتتة لانتتتتال ل 

 آيساندا ل األجم الطويم.

 التثقيف في مجال حقوق اإلنسان  
ً  متن الثقافتة املدرستية يش -١٣٥ كم التثقيف ل  ال  قو  ا نسان ل آيساندا ج اا  متكام

وأستتاليي العمتتم يشتتمم املنتتاه  الدراستتية ب كماهتتا  ويستتتند م  دليتتم املنتتاه  الدراستتية الوونيتتة  
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وظتتتتتح تكانتتتتة بتتتتارإلة ل الدراستتتتات االجتماعيتتتتة وتعاتتتتيم الاغتتتتة اآليستتتتاندية والاغتتتتات األجنبيتتتتة. 
ُتستتتتخدل ل التعاتتتيم النتتتتامي والتعاتتتيم  تتتري النتتتتامي  باتتتتتمتتتواد أعتتتدها  اتتتس أوروبتتتا و  وتُر تتتت

واألنشطة الشبابية. فقد تُرجم ميثا  التثقيتف باملواونتة الدميقراويتة و قتو  ا نستان الصتادر عتن 
امتة  اتس أوروبتا م  الاغتة اآليستاندية وُوإلىل عاتح املتدار  وتتاتف الهتات املعنيتة باعتبتاره أداة ه

ً  عن املواونة الدميقراوية  .(٥4)لتوجي  التثقيف ل  ال  قو  ا نسان عاح  يع الصعد فا
  خيصتتا وإليتتر الدارايتتة بالتشتتاور متتع وإليتتر ٢٠١٦ووفقتتا  لقتترار برملتتاين صتتادر ل عتتال  -١٣٦

قتو  تشرين الثاين/نوفمرب من كم عال  وهو يول اعتمتاد اتباقيتة   ٢٠التعايم والعام والثقافة يول 
 لاتثقيف  قو  الطبم.يوما الطبم  
وتستتتتند السياستتتة التعايميتتتة التتتواردة ل دليتتتم املنتتتاه  الدراستتتية الوونيتتتة م  ستتتت ركتتتاج   -١٣٧

أساستتتتية هتتتتي:  تتتتو األميتتتتة  واالستتتتتدامة  والصتتتتحة والرعايتتتتة االجتماعيتتتتة  والدميقراويتتتتة و قتتتتو  
تعا تدة ل التعاتيم ول األنشتطة املدرستية. ا نسان  واملساواة  وا بداىل. وهذه الركاج  م ابطة وم

وتقتتول عاتتح فكتترة معداهتتا أن ا ملتتال بتتنتم الرمتتوإل والتواصتتم املتنوعتتة ل ا تمتتع شتتر  ال بتتد منتت  
 يتتع أشتتكال املستتاواة ل آن وا تتد ُدعمتتت م ا لتحقيتتق دميقراويتتة فعالتتة  ال ميكتتن أن ت دهتتر مال 
 تتتمان  قتتتو  ا نستتتان مال بتتتدعم صتتتحة البتتترد  بتتتف األفتتتراد والماعتتتات ل ا تمتتتع. وال ميكتتتن

. ويستتتند التثقيتتف تستتام األقتترانورعايتتت  ومكافحتتة التمييتت  و يتتع أشتتكال العنتتف  تتتا ل  لتتك 
األساستتية ويقتتول عاتتح ا تمتتع بالدميقراويتتة و قتتو  ا نستتان م  التبكتتري النقتتدي والتتتدبر ل قتتيم 

يُتوقتتتع متتن أستتر األوبتتال والشتتتبا  أن  التعتتاون متتع األوتترام دارتتتم املدرستتة ورارجهتتا. ومتتن م
تتعاون ببعالية ل  ا  الريا ة واألنشتطة الشتبابية. فالتعتاون النشتم متع ا تمتع احملاتي هتو أ تد 
العوامتتتتم الرجيستتتتية لتحقيتتتتق االستتتتتدامة. وال بتتتتد أن تشتتتتار  املتتتتدار  الدميقراويتتتتة ل  ياتتتتة  تمتتتتع 

واد التعايميتتتة وُ تتتتار وفقتتتا  لركتتتاج  التعاتتتيم األساستتتية. د  املتتتمستتتدال قوامتتت  املستتتعولية الماعيتتتة. وتُتع تتت
وتتباول وإلارة التعايم والعاتم والثقافتة متع مكتتي اليونيستيف ل آيستاندا ملستاعدة املتدار  عاتح 

 مدمال التثقيف  قو  الطبم ل عماها اليومي.
باقيتتتتتتة وتتتتتترى آيستتتتتاندا أن تشتتتتتريعا ا تاتتتتتمن بالبعتتتتتم األ كتتتتتال الرجيستتتتتية التتتتتواردة ل ات -١٣8

 .(٥٥)اليونسكو ملكافحة التميي  ل  ال التعايم

 الحقوق البيئية -صاد 
تاتمن التشتتريعات البيايتة اآليستتاندية ا تتق ل املشتاركة ل الشتتعون البيايتة. وعتتًوة عاتتح  -١٣9

ل أي ردمتتة عامتتة بتتتوفري ل القتتانون الستتاطات العامتتة وكيانتتات القطتتاىل اخلتتا  التتيت تقتتدّ  لتتك  يُاتت   
معاومتتتات بيايتتتة لعامتتتة النتتتا . ويكبتتتم التشتتتريع اآليستتتاندي ا تتتق ل املشتتتاركة ل صتتتنع القتتترارات 

البياية  مثم قرار التشاور مع عامتة النتا  بشت ن تقييمتات األثتر البياتي  واعتمتاد  شعوناملتعاقة بال
تتت ومدراةتتتا م  الستتتو   ومصتتتدار  رة جينيتتتا  د موتتتً  كاجنتتتات  تتتو  الباتتتديات رططهتتتا احملايتتتة  وتعم 

تتتتراريا تنبيتتتتذ عمايتتتات ماويثتتتتة. وعتتتًوة عاتتتتح  لتتتك  ميكتتتتن لا هتتتات املعنيتتتتة أن تستتتتبيد متتتتن 



A/HRC/WG.6/26/ISL/1 

GE.16-14496 28 

مجتتترااات املراجعتتتة أمتتتال لنتتتة معنيتتتة با تتتا  القتتترارات  متتتن أجتتتم الطعتتتن ل املشتتتروعية املو تتتوعية 
ة لنتتتتة األمتتتتم املتحتتتتدة وا جراجيتتتتة ألي قتتتترار أو فعتتتتم أو امتنتتتتاىل عتتتتن فعتتتتم وفقتتتتا  أل كتتتتال اتباقيتتتت

االقتصتتادية ألوروبتتا )اتباقيتتة آرهتتو ( اخلاصتتة بإتا تتة فتتر  ا صتتول عاتتح املعاومتتات عتتن البياتتة 
ومشتتتتاركة المهتتتتور ل ا تتتتا  القتتتترارات بشتتتت  ا واال تكتتتتال م  القاتتتتاا ل املستتتتاجم املتعاقتتتتة اهتتتتا. 

وا قتتو  البيايتتة  ل  آيستتاندا عاتتح هتتذه االتباقيتتة  التتيت تتتربم بتتف  قتتو  ا نستتان تقد  صتت وقتتد
 .٢٠١١ عال

 أولوياا آيسلندا في مجال حقوق اإلنسان ةلا الصعيد الدولي -رابعاً  
تاتتتت ل آيستتتاندا بالتتتدفاىل عتتتن  قتتتو  ا نستتتان وا ريتتتات األساستتتية ل عًقا تتتا الثناجيتتتة  -١4٠

و اس أوروبا واملتعددة األورام  تا ل  لك ل األمم املتحدة ومنتمة األمن والتعاون ل أوروبا 
ول احملافتتم الدوليتتة األرتترى. وتعمتتم آيستتاندا كتتذلك عاتتح تع يتت   قتتو  ا نستتان متتن رتتًل متتا 

 تربم  من اتباقات التعاون ا مناجي والت ارة ا رة.
 ٢٠١١وارتبتتتتتع   تتتتتم املستتتتتاعدة ا مناجيتتتتتة الرويتتتتتة التتتتتيت تقتتتتتدمها آيستتتتتاندا منتتتتتذ عتتتتتال  -١4١
وبالقيمتتة ا قيقيتتة  إلادت  .متتن التتدرم القتتومي ا  تتا  ل املاجتتة ٠.٢4ل املاجتتة م   ٠.٢٠ متتن

 .(٥٦)٢٠١١ل املاجة منذ عال  ٧4املساعدة ا مناجية الروية بنسبة 
وتتم املساواة بف النسف وتع يت   قتو  املترأة ويكتف املترأة ومشتاركتها ل صتنع القترار  -١4٢

يستتتاندا. وتتاتتتمن استتت اتي ية ومكافحتتتة العنتتتف  تتتد املتتترأة تشتتتكم ركتتتاج  السياستتتة اخلارجيتتتة آل
سياستتتة عامتتتة تصصتتتة لامستتتاواة بتتتف  ٢٠١٦-٢٠١٣آيستتتاندا لاتعتتتاون ا منتتتاجي التتتدو  لابتتت ة 

رتتا  عاتتح بوجتت   كيتت  الالنستتف تشتتمم أياتتا   يتتع  تتاالت تركيتت  االستت اتي ية. وقتتد انصتتي 
ملترأة والستًل واألمتن  مشرا  الرجال والبتيان ل حتقيق املساواة بف النستف  وكتذلك ل قاتايا ا

د   اليتتتتا  رطتتتتة العمتتتتم الوونيتتتتة الثالثتتتتة متتتتع ميتتتتًا االهتمتتتتال ملشتتتتاركة املتتتترأة الكاماتتتتة وا ديتتتتة. وتُتع تتتت
 .١٣٢٥بش ن تنبيذ قرار  اس األمن  ٢٠٢٠-٢٠١٧آليساندا لاب ة 

وتعمتتتم آيستتتاندا بنشتتتا  عاتتتح تع يتتت  القاتتتاا عاتتتح  يتتتع أشتتتكال التمييتتت   تتتتا ل  لتتتك  -١4٣
التمييتت  عاتتح أستتا  امليتتم النستتي واةويتتة النستتانية؛ و قتتو  الطبتتم  ومكافحتتة اال تتار بالبشتتر  

ً  عتتن و تتع   املقت ن بتتالعنفومحايتة  قتتو  ا نستان ل ستتيا  مكافحتة ا رهتتا  والتطتترم  فات
 ا عدال وعمايات ا عدال رارل نطا  القااا. د لاتعذيي وعقوبة 

وتشتت ع آيستتاندا عاتتح التصتتديق عاتتح صتتكو   قتتو  ا نستتان وتنبيتتذها عاتتح الصتتعيد  -١44
فيمتتا يتعاتتق بستتيادة القتتانون وا تت ال  ٢٠٣٠العتتاملي  وتاتتت ل عتتًوة عاتتح  لتتك بتنبيتتذ رطتتة عتتال 

 ل األهدام العاملية.  قو  ا نسان واملساواة بف النسف والنه  املتكامم ا سد
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