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 مقدمة -     أوال   

 مالحظات عامة بشأن متابعة آيسلندا للتوصيات -ألف 

اإلنسان وترى أن آلية الستعراض الدوري الشامل أداة مهمة  تركز آيسلندا بقوة على حماية حقوق   -1
منذ الساااتعراض الساااا      ا  لتعزيز ودعم حماية حقوق اإلنساااان في جميل البلدان. ولذلب تبذل آيسااالندا جهود

في الساتعراااات     ا  من أجل تعزيز عملية إعداد تقريرها لالساتعراض الدوري الشاامل. وشااركن  نشااط أيضا 
ة للدول األخرى األعضاااء في مجلح حقوق اإلنسااان. ومن األمثلة على أولويات آيساالندا في  الدورية الشااامل

،  2019-2018هذا المجال قرار الحكومة الساعي للحصاول على مقعد في مجلح حقوق اإلنساان في الفترة 
يحها وتركيزها على أن تكون مدافعة حقيقية عن حقوق اإلنساااااااان خالل فترة وليتها. وأعلنن آيسااااااالندا ترشااااااا 

، وتؤكد بالتالي األولوية التي توليها الحكومة اآليسلندية لحقوق  2027-2025لمجلح حقوق اإلنسان للفترة 
 اإلنسان، في الداخل وعلى الصعيد الدولي.

، 2012إلى   2011                                                                  وأ جري أول اساااتعراض دوري شاااامل لحقوق اإلنساااان في آيسااالندا في الفترة من  - 2
  167. وتلقن آيسااااااااااالندا ما مجموع  2017إلى    2016وجرى الساااااااااااتعراض الثاني المتعل   ها في الفترة من 

توصااية. وبعد السااتعراض األخير، أنشااأت لجنة توجيهية   133توصااية خالل السااتعراض الثاني، قبلن منها  
ة هي المنبر الرساامي . وهذه اللجن 2017حكومية خاصااة معنية بحقوق اإلنسااان،  دأت عملها في خريم عام 

للتشاااور بشااأن حقوق اإلنسااان لجميل الوزارات الحكومية. وتشاامل مهامها ااامان السااتقرار شيما يتعل  بشااؤون 
حقوق اإلنساااااان، وفي عمليات العمل والمشااااااركة، في جميل الوزارات. وتتمثل إحدى المهام الرةيساااااية للجنة  

دية في أعقاب السااااتعرااااااات الدورية الشاااااملة لحقوق  في متابعة التوصاااايات التي تتلقاها الحكومة اآليساااالن 
اإلنسااان ونتاةا السااتعرااااات التي أجرتها هيئات إشااراشية دولية أخرى. وقد ااااطلعن اللجنة  هذه المهمة 
بعدة طرق، منها إرساااااال اساااااتفساااااارات عن حالة التوصااااايات إلى مختلف الوزارات المعنية، وتقديم معلومات 

ندية، وإصادار تقرير منتصاف المدة. وباإلااافة إلى ذلب، تم إطالق صافحة جديدة للوزراء والحكومة اآليسال
على الموقل الشاااابكي للحكومية، تتضاااامن لمحة عامة   2020على اإلنترنن بشااااأن حقوق اإلنسااااان في عام  

 . ( 1) عن حالة التوصيات التي قبلن  ها الحكومة اآليسلندية عقب الستعراض الدوري الشامل األخير

ت هذا التقرير اللجنة التوجيهية الحكومية المعنية بحقوق اإلنسااااااااااان بمناساااااااااابة السااااااااااتعراض  وأعد -3
الدوري الشاااامل الثالل المتعل  بليسااالندا. وقد اتخذت عدة خطوات إيجا ية لزيادة حماية حقوق اإلنساااان في  

يات الجديدة التي إلى التحد    ا   آيساالندا خالل الساانوات المااااية. ومل ذلب، ل يزال هنا  مجال للتحسااين نظر 
تنشاااااأ باساااااتمرار في مجال حماية حقوق اإلنساااااان. وباإلااااااافة إلى ذلب، تم توجي  المزيد من التركيز على 
  التفاعل  ين حقوق اإلنسااان والمساااةل المتعلقة بالبيئة وتاير المناث، مثلما يتجلى في تنفيذ الحكومة اآليساالندية

على الكيفية التي تابعن  ها    ا  أن هذا التقرير سااايركز أسااااسااا  ألهداف التنمية المساااتدامة واتفاق باريح.  ير
الحكومة اآليساالندية ووزاراتها المعنية التوصاايات المعتمدة بعد السااتعراض الدوري الشااامل الثاني. ويتضاامن  

                                                                                     يبين عدد التوصايات والجهود المبذولة لمتابعتها. وق سا م التقرير إلى فصاول، حساب الموااو ،                المرف  جدول  
 .  ( 2) محتويات المرف  تعكح

 التشاور -باء 

سااااعن اللجنة التوجيهية إلى إجراء مشاااااورات منتظمة ومفتوحة مل المجتمل المدني ومنظمات المجتمل   -4
للجاةحة الحالية، كان ل  د من إيجاد طرق جديدة للتشااور عند  دء التحضايرات إلعداد    ا  المدني والجمهور. ونظر 
                                                                      ، ع قد اجتما  مل المركز اآليسااالندي لحقوق اإلنساااان لمناقشاااة عملية التشااااور.2020التقرير. وفي ربيل عام 
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                                                                        ، ن شاار إخطار على  وابة الشاابكية الحكومية الخاصااة بالتشاااور مفاده أن األعمال 2020وفي آب/أ سااطح  
كانون                                                                                        التحضااااايرية لالساااااتعراض الدوري الشاااااامل المقبل قد  دأت، وط لب تقديم التعليقات والمقترحات. وفي 

، أرسلن رسالة إلكترونية إلى منظمات المجتمل المدني وأصحاب المصلحة اآلخرين، 2020 ديسمبر/األول
وتم نشار إخطار على موقل وزارة العدل على شابكة اإلنترنن لتذكير أصاحاب المصالحة بأن بنمكانهم تقديم  

مدني في العملياة. وفي                                                                    تعليقاات. كماا ق دمن معلومات مفصاااااااااااااالاة عن كيفياة مشاااااااااااااااركة منظماات المجتمل ال
                                                                    ، ع قد اجتما  تشاااااااااوري مفتون على اإلنترنن لتعزيز إجراء السااااااااتعراض الدوري 2021كانون الثاني/يناير  

                                                                                                    الشامل، ود عي أصحاب المصلحة إلى تقديم تعليقات ومقترحات. وباإلاافة إلى ذلب، اجتمعن اللجنة التوجيهية 
داف التنمية المساااااااتدامة، الذي يتألف من ممثلين عن مل مجلح الشاااااااباب المعني بأه 2021في أيار/مايو 

 بالسااتعراض     ا   لمناقشااة حالة حقوق اإلنسااان وإحاطتهم علم       ا ، عام   18و   13األطفال الذين تتراون أعمارهم  ين 
 .2021                                                               ن شر مشرو  تقرير على البوابة الشبكية للمشاورات في حزيران/يوني      ا ،المنتظر. وأخير 

تقديم عدد من اآلراء والتعليقات المفيدة التي اساتخدمن في كتابة التقرير.   وأتاحن عملية التشااور -5
وخالل التشااااور، شااامل تركيز أصاااحاب المصااالحة التصااادي  على البروتوكولت الختيارية بشاااأن إجراءات  
البال ات، وحماية الخصوصية عند نشر القرارات القضاةية، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وكبار السن، 

ليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنساي وماايري الهوية الجنساانية، واألشاخاص ذوي األصاول األجنبية والمث 
في المجتمل، والمؤساااساااة    ا  والالجئين، والمسااااةل المتعلقة بالمشاااردين، والفئات المتدنية الدخل واألكثر ااااعف
لمكافحة التمييز. وخالل    الوطنية لحقوق اإلنسااااان، والخطة الوطنية لحقوق اإلنسااااان ووااااال تشااااريل شااااامل

التشاااور، شاادد األطفال والشااباب على أهمية مساااهمة آيساالندا في ااامان تعزيز حماية حقوق اإلنسااان في  
إلى أن المساااةل المتعلقة بالبيئة والمناث والمساااواة على الصااعيد العالمي هي    ا                            السااياق الدولي. وأ شااير أيضاا 

 التركيز عليها. من أهم قضايا حقوق اإلنسان التي ينباي زيادة

 متابعة التوصيات والتطورات  ي مجال حقوق اإلنسان -       ثانيا   

 حماية حقوق اإلنسان  ي آيسلندا -ألف 

 االلتزامات والتعاون على الصعيد الدولي  

انضمن آيسلندا إلى العديد من اتفاقيات حقوق اإلنسان لألمم المتحدة ومجلح أوروبا. ولالطال    -6
  فيها، يرجى الرجو  إلى تقارير آيساالندا    ا   على المزيد من المعلومات عن التفاقيات التي أصاابحن آيساالندا طرف 

 المقدمة إلى هيئات المعاهدات.

في مجال حقوق اإلنسااان منذ السااتعراض الدوري  صاادقن آيساالندا على مختلف الصااكو  الدولية -7
، وعلى 2016الشااامل األخير. فقد صاادقن على اتفاقية حقوق األشااخاص ذوي اإلعاقة، في أيلول/ساابتمبر 

  البروتوكول الختياري لتفاقية مناهضاة التعذيب و يره من ااروب المعاملة أو العقوبة القاساية أو الالإنساانية
، وكلف أمين المظاالم في البرلماان بمراقباة التنفياذ، وتم التصاااااااااااااادي   2019بتمبر  أو المهيناة، في أيلول/ساااااااااااااا 

  اتفاقية مجلح أوروبا لمنل ومكافحة العنف ااد المرأة والعنف المنزلي )اتفاقية اساطنبول(، في نيساان/  على
،  2021إلى اتفاقيات األمم المتحدة بشاااأن انعدام الجنساااية في عام     ا  . وانضااامن آيسااالندا أيضااا 2018أ ريل  

. وبدأت العمل على 2021وصااادقن على اتفاقية اليونساااكو لمناهضاااة التمييز في التعليم، في صااايم عام  
 التصدي  على التفاقية الدولية لحماية جميل األشخاص من الختفاء القسري.

، ولم تصادق آيسالندا على ثالثة  روتوكولت اختيارية تتضامن إجراءات  ال ات تتعل   هيئات معاهدات  - 8
أي  روتوكول اتفاااقيااة حقوق األشااااااااااااااخاااص ذوي اإلعاااقااة، واتفاااقيااة حقوق الطفاال، والعهااد الاادولي الخاااص  
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ولكن الحكومة ترى أن من      ا ،بالحقوق القتصاااااااادية والجتماثية والثقاشية. ونوقشااااااان هذه البروتوكولت كثير 
رلمان اآليسااااااالندي اعتمد  الضاااااااروري إجراء مزيد من التحليل لمحتواها. ومل ذلب، تجدر اإلشاااااااارة إلى أن الب 

(، 66)لالطال  على مزيد من المعلومات، انظر الفقرة  2021سااااياسااااة صااااديقة لألطفال في حزيران/يوني  
 يفيد بأن  ينباي التصااااادي  على البروتوكول الختياري الثالل لتفاقية حقوق الطفل بحلول     ا   وهي تتضااااامن  يان 
 .2023نهاية عام  

على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسااااياسااااية. واتخذ قرار    وأعيد تقييم تحفظات آيساااالندا -9
من العهد، المتعلقة بفصااااااااال األحدال عن البالاين في المؤساااااااااساااااااااات   10بساااااااااحب التحفظات على المادة 
(، التي تنص على عادم تعرض أي شااااااااااااااخص للمحااكماة أو العقااب  7)14العقاا ياة، والتحفظاات على الماادة 
لهذه     ا   ن أدين  ها الشاااااااااخص. وتعتبر التشاااااااااريعات اآليسااااااااالندية مطابقة تماممرة أخرى على جريمة ساااااااااب  أ

األحكام، ولذلب من المناسااب سااحب هذه التحفظات.  ير أنها قررت في الوقن الراهن عدم سااحب التحف   
(، التي تنص على أن يحظر القانون أي دعاية للحرب، باإلشارة إلى الموقف المنصوص 1)20على المادة  
 التحف ، ألن هذا الحكم قد يحد من حرية التعبير.علي  في 

وتشامل مهام اللجنة التوجيهية الحكومية المعنية بحقوق اإلنساان اإلشاراف على تقديم التقارير عن  -10
تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنساان، وقد وااعن اللجنة إجراءات خاصاة  ها إلعداد وتقديم هذه التقارير. وقدمن  

التي لم تقدم بعد عند إجراء الساتعراض الدوري الشاامل األخير إلى هيئات معاهدات   آيسالندا جميل التقارير
 حقوق اإلنسان.

وزادت المسااااااااهمات المقدمة للمسااااااااعدة اإلنماةية الرسااااااامية مرة أخرى في السااااااانوات األخيرة، بعد  -11
 لان هذه ، 2018. وفي عام 2008التخفيضااااااات التي شااااااهدتها في أعقاب النهيار القتصااااااادي في عام  

  2011في الماةة في العامين    0,2في الماةة من إجمالي الدخل القومي، بعد أن انخفضااااااااان إلى    0,28النسااااااااابة  
. وينباي التأكيد على 2020في الماةة عام   0,29. وتشاااير البيانات المؤقتة إلى أن النسااابة ساااتبل   2012و

في الماةة من الدخل القومي  0,7سااااااااابة أن آيسااااااااالندا تؤيد الهدف المتمثل في أن تسااااااااااهم الدول المتقدمة  ن 
  اإلجمالي في المسااااااعدة اإلنماةية الرسااااامية، وكجزء من الجهود الرامية إلى تحقي  هذا الهدف بطريقة تدريجية

 .2022في الماةة بحلول عام  0,35يهدف الةتالف الحكومي الحالي إلى رفل النسبة إلى   وثا تة،

 اإلطار الدستوري والتشريعي  

، ومختلف التشااااريعات 33/1944اإلنسااااان مكفولة بموجب دسااااتور جمهورية آيساااالندا، رقم   حقوق  -12
اآليسااااااااااااالندية األخرى. وفي السااااااااااااانوات األخيرة، اعتمدت عدة قوانين  هدف زيادة حماية حقوق اإلنساااااااااااااان، 

 سيناقش أدناه. كما

من                            اتفاقيات حقوق اإلنسااااان  دل  والتقليد الساااااةد في آيساااالندا هو مواءمة التشااااريعات المحلية مل  -13
لالتفااقياات     ا   إدمااجهاا  رمتهاا في النظاام القاانوني. وعالوة على ذلاب، تفساااااااااااااار القوانين، من حيال المبادأ، وفقا 

                                                                                            الدولية لحقوق اإلنسااااااااان. ولم ت منق قوة القانون في آيساااااااالندا سااااااااوى لثنتين من اتفاقيات لحقوق اإلنسااااااااان، 
،  62/1994وق اإلنسااااااااان والحريات األساااااااااسااااااااية، عن طري  القانون رقم التفاقية األوروبية لحماية حق أي

 .19/2013واتفاقية حقوق الطفل، عن طري  القانون رقم 

 المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان وخطط العمل الوطنية بشأن حقوق اإلنسان  

تعلقة  هذه لمبادئ باريح الم   ا  ل توجد مؤساااااساااااة وطنية مساااااتقلة لحقوق اإلنساااااان في آيسااااالندا وفق -14
المؤسااااسااااات. وقد عملن وزارة العدل على إنشاااااء هذه المؤسااااسااااة في الساااانوات القليلة المااااااية. وبدأ العمل 

، ونشااارت الخط   2018على مشااارو  قانون إنشااااء مؤساااساااة وطنية مساااتقلة لحقوق اإلنساااان في ربيل عام 
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لم ترصااد أي مخصااصااات لهذه .  ير أن  2019المتعلقة  ذلب على البوابة الشاابكية للتشاااور في ربيل عام 
المؤساااااااااساااااااااة في الخطة المالية، وبالتالي لم تطور الخط  أكثر من ذلب. وقد أنشااااااااا  فري  عامل في ربيل 

 للبحل عن سبل إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان. 2021 عام

حقوق وقد عمل المركز اآليسالندي لحقوق اإلنساان بصاورة جزةية  وصاف  مؤساساة وطنية مساتقلة ل -15
اإلنساااان. ويعمل المركز على تعزيز حقوق اإلنساااان عن طري  المسااااهمة في البحول والتعليم والمناقشاااات  

عن رصاد مسااةل حقوق اإلنساان في آيسالندا.  ير أن  ل يفي بمبادئ                               بشاأن قضاايا حقوق اإلنساان، فضاال  
ت وزارة العدل للمركز من ، تضاااااااااعفن إعانا2019                                                 باريح، ألن  لم ي نشااااااااأ بموجب القانون. وفي نهاية عام 

 أجل إيجاد أساس أكثر صالبة لتشايل المركز وتمكين  من أداء مهام  على نحو أكثر فعالية.

    ا   لم تعتمد خطة وطنية شاااملة بشااأن حقوق اإلنسااان في آيساالندا.  ير أن هنا  سااياسااات وخطط  -16
عن خط  تنفيذ             ان، فضاااااااال  مختلفة تتعل  بعدة موااااااااايل تهدف إلى تحساااااااين وزيادة الوعي بحقوق اإلنسااااااا 

تتعل  بالمسااااااااواة، والمسااااااااةل المتعلقة باألشاااااااخاص ذوي اإلعاقة، والمهاجرين، وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل،  
 عن العديد من الخط  المتعلقة بالعنف والتجار بالبشر.      فضال  

 المحاكمات العادلة والحكم الرشيد  

ل والحاسااام مل أحكام المحكمة األوروبية لحقوق شاااددت الحكومة اآليسااالندية على التجاوب الساااري  -17
اإلنساااااااان. ومن  ين األمور التي تم القيام  ها في هذا الصااااااادد التركيز على تثقيم القضااااااااة بشاااااااأن مبادئ 
التفاقية األوروبية لحماية حقوق اإلنساان والحريات األسااساية، وتفسايرها من قبل المحكمة األوروبية لحقوق  

تم إنشااااااء هيئة إدارية مساااااتقلة، هي اإلدارة القضااااااةية، لةشاااااراف على اإلدارة   ،2018اإلنساااااان. وفي عام 
.  المشاااتركة للمحاكم. ويشااامل دورها، في جملة أمور، تعزيز تدريب القضااااة وتثقيفهم في مجال حقوق اإلنساااان

اسااااااااتجابة ألحكام محكمة حقوق    2021في ربيل عام  29/2021وباإلاااااااااافة إلى ذلب، اعتمد القانون رقم 
 اإلنسان بشأن عدم جواز المحاكمة على ذات الجرم مرتين.

وتشاار  السالطات اآليسالندية  نشااط في التعاون الدولي لمكافحة الفسااد والرشاوة. وآيسالندا عضاو  -18
 (، وطرف في اتفاقية مكافحة رشاااوة المونفينGRECOفي مجموعة دول مجلح أوروبا لمكافحة الفسااااد )

 العموميين األجانب في المعامالت التجارية الدولية، واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساااااااد. وترساااااال الحكومة 
يتساااانى  بانتظام إلى هذه الهيئات معلومات عن التشاااااريعات واإلدارة و يرها من المسااااااةل ذات الصااااالة حتى 

إلدخال    الهيئات، وبالتالي اتخاذ إجراءات   تقييم أداء آيسالندا. وهنا  تركيز قوي على الساتجابة لتوصايات هذه 
 مزيد من التحسينات في هذا المجال.

مل الساااياساااة الضاااريبية لمنظمة                                                         وخالل السااانوات القليلة الماااااية، اتخذت خطوات عديدة تمشااايا   -19
التعاون والتنمية في الميدان القتصاااادي، ما يسااامى بمشااارو  تلكل الوعاء الضاااريبي ونقل األربان. وتهدف 

يل هذه الخطوات إلى التصااادي للتهرب الضاااريبي. وباإلااااافة إلى ذلب، دخلن القواعد المتعلقة بالمال  جم
 (. 27/2019الحقيقيين حيز النفاذ )انظر القانون رقم 

 المساواة وعدف التمييز -باء 

 المساواة بين الجنسين  

تشااااكل المساااااواة  ين الجنسااااين أولوية بالنساااابة للحكومة اآليساااالندية منذ أمد بعيد، وكانن آيساااالندا   -20
.  ير أن من الواااااق 2009على رأس مؤشااار الفجوة  ين الجنساااين للمنتدى القتصاااادي العالمي منذ عام 

المساواة  ين الجنسين أن  ل تزال هنا  حاجة إلى إدخال تحسينات، وبالتالي فنن الجهود الرامية إلى تحقي   
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في   2023-2020ل تزال تشااااااااااااااكال أولوياة. واعتماد البرلماان خطاة عمال للمساااااااااااااااواة  ين الجنسااااااااااااااين للفترة 
. وتهادف خطاة العمال إلى تحاديد دور الحكومة وتحاديد المشاااااااااااااااريل التي تتطلاب اتخااذ إجراءات  2019 عام

 مباشرة لتحسين المساواة  ين الجنسين.

لمنظور الجنساااني في وااال السااياسااات العامة وصاانل القرار أحد إجراءات  ويشااكل تعميم مراعاة ا -21
من خالل الميزناة المراثياة للمنظور                                                                   القطاا  العاام التي تعمال بقوة القاانون. وقاد نفاذ هاذا التعميم أساااااااااااااااسااااااااااااااا  

الجنسااااااااني. ويجري العمل على تعزيزه شيما يتعل  بالجوانب األخرى، وتتمثل إحدى المهام الرةيساااااااية لخطة  
ل الحكومة للمسااواة  ين الجنساين في واال واعتماد خطة شااملة بشاأن تعميم مراعاة المنظور الجنسااني عم

 في وال السياسات وصنل القرار في الوزارات والمؤسسات الحكومية. 

ويصااادر تقرير سااانوي عن حالة الميزنة المراثية للمنظور الجنسااااني، يحدد العتبارات الجنساااانية   -22
نية في كل مجال من مجالت السااياسااة العامة. والتقرير مفيد كأساااس لوااال أهداف للخطة  والحالة الجنسااا

المالية الخمساااية وتقييم آثار زيادة الدولة لةيرادات واإلنفاق على المسااااواة  ين الجنساااين، وكذلب على فئات  
 اق أوسل.اجتماثية محددة. كما يستخدم لتقييم آثار القوانين وتعميم المنظور الجنساني في سي 

قانون شااامل جديد بشااأن المساااواة  ين الجنسااين،   2021ودخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير   -23
بشاااااااااااأن المسااااااااااااواة في المركز والمسااااااااااااواة في الحقوق با  النظر عن نو    150/2020وهو القانون رقم 

على المساااااااااااااااواة  ين    الجنح. والهدف من هذا القانون هو منل التمييز على أساااااااااااااااس نو  الجنح، والحفا 
الجنساااين وتكافؤ الفرص  ين الجنساااين في جميل المجالت. ويتضااامن هذا القانون أول حكم على اإلطالق  
بشااااأن أشااااكال التمييز المتعددة والمتداخلة، أي الحماية من التمييز القاةم على أسااااباب متعددة. والهدف من 

 مثل النساء من أصل أجنبي والنساء ذوات اإلعاقة.    ا ،ذلب امان حماية األفراد األكثر اعف

. ويمكن  151/2020للقانون رقم    ا  وترصااااااد داةرة المساااااااواة تنفيذ التشااااااريعات في هذا المجال، وفق -24
  للاداةرة فرض  راماات على األطراف التي ل تقادم معلوماات أو ل تتبل التعليماات التي تقضاااااااااااااي بانجراء تعاديالت 

شاااكاوى المتعلقة بالمسااااواة في الحقوق، أو ل تضااال لنفساااها خطة لتحقي  المسااااواة،  مل حكم لجنة ال    ا   تمشاااي 
 ل تتخذ التدا ير الالزمة شيما يتعل  بالموافقة على المساواة في األجور أو تأكيد المساواة في األجور. أو

،  2019  كما زاد التركيز على تعزيز المساواة  ين الجنسين على الصعيد الدولي. ففي صيم عام -25
بشااأن المساااواة في األجور  ين الجنسااين قدمت  آيساالندا بالتعاون مل عدة     ا   اعتمد مجلح حقوق اإلنسااان قرار 

  2019بمبادرة من آيساااااااااالندا، في خريم عام       ا ،دول أخرى. كما اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار 
  م الحتفال ب  كل عام. وساايساال  اليوم الدوليأيلول/ساابتمبر يت   18لعتماد يوم دولي للمساااواة في األجور في  

، للمساااواة في األجور الضااوء على التقدم المحرز، كما ساايدعم المساااواة في األجر عن العمل المتساااوي القيمة 
على النحو المبين في أهداف التنمية المساااااااااااتدامة. وتم الحتفال باليوم الدولي األول للمسااااااااااااواة في األجور  

 من خالل حدل عبر اإلنترنن بعنوان " دعوة للعمل". 2020أيلول/سبتمبر  18 في

، شااددت الحكومة اآليساالندية 19-وعند اتخاذ القرارات المتعلقة بالتحديات المتصاالة بجاةحة كوفيد -26
في معظم الحالت. فعلى ساااااااابيل المثال، كان أحد     ا  على تقييم تأثيرها على الجنسااااااااين، وقد كان ذلب ناجح

 تخذتها الحكومة للتصاااااااااادي للعنف، السااااااااااعي إلى الحد من اآلثار المجتمعية إلجراءات الحجر أهم التدا ير التي ا 
 .53الصحي، والتي سيتم مناقشتها بشكل أكبر في الفقرة 

 وال المرأة في سوق العمل  

، أنش  فري  2020 ذلن العديد من الجهود لتعزيز وال المرأة في سوق العمل. وفي نهاية عام  -27
ما تشاالها النسااء،  هدف تصاحيق التقليل بصاورة منهجية من     ا   معني بنعادة تقييم الوناةف التي  الب عامل 
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قيمة هذه الوناةف، والقضاااااء على الفوارق في األجور في سااااوق عمل مقساااام على أساااااس جنساااااني. وقدم  
ة، وتطوير للمشاااااكل       مفصاااااال                     . وهي تشااااامل تحليال  2021الفري  مقترحات  لساااااتعراااااااها في أيلول/سااااابتمبر  
عن  ناء قاعدة معرشية. وعين رةيح الوزراء فري  عمل معني                                  أدوات عمل، ومنصاااااااااااااة للتفاوض، فضاااااااااااااال  

بالمسااااااواة في األجور والمسااااااواة في ساااااوق العمل يتألف من شاااااركاء حكوميين واجتماعيين على حد ساااااواء  
 لمتابعة التقرير.

إلى تعزيز مركز المرأة في مختلف  وتتضااامن خطة العمل للمسااااواة  ين الجنساااين إجراءات تهدف -28
المجاالت، بماا في ذلاب في األوساااااااااااااااط األكااديمياة التي تم التركيز فيهاا على دعم النهوض باالمرأة وتمكينهاا  

لمبادئ المساااااواة  ين     ا  من تولي المناصااااب العليا، ومعالجة مسااااألة تسااااربها من األوساااااط األكاديمية، تحقيق
اواة  ين الجنساين، ينصاب التركيز بشاكل خاص على المسااواة في تمثيل  الجنساين. وفي القانون الجديد للمسا 

المرأة والرجل في المناصااااااااب اإلدارية والمؤثرة. وقد زاد عدد النساااااااااء في مناصااااااااب المسااااااااؤولية في الساااااااالب 
الد لوماساي زيادة كبيرة، كما زادت نسابة النسااء في سالب القضااء. وتتضامن خطة الحكومة للتنمية اإلقليمية 

 يهدف إلى زيادة عدد النساء في الحكومات البلدية.   ا  خاص   ا  تد ير  2024إلى  2018من  للفترة

بشأن منق شهادة للمساواة في األجر. والهدف      ا   خاص    ا   يتضمن حكم  2018واعتمد قانون في عام  -29
جال،  من ذلب هو ااامان المساااواة في األجر عن العمل المتساااوي أو المتساااوي القيمة بالنساابة للنساااء والر 

والعماال بااالتااالي على مكااافحااة الفوارق في األجور القاااةمااة على نو  الجنح. ويتم تنفيااذ ذلااب على مراحاال،  
.  2021شاااااااركة ومؤساااااااساااااااة في نهاية أيلول/سااااااابتمبر   321حيل حصااااااال على هذه الشاااااااهادة ما مجموع  

العمل   في الماةة من المونفين المساااااااااتهدفين. وتتضااااااااامن خطة  65اساااااااااتفاد من ذلب حتى اآلن حوالي  وقد
مشااااااريل تهدف إلى دعم التنفيذ بمختلف الطرق. ومثلما ذكر   2023-2020للمسااااااواة  ين الجنساااااين للفترة  

ترصااااد اإلدارة المعنية بالمساااااواة عملية تنفيذ المساااااواة في األجر وتأكيدها. ويمكن الطال  على مزيد       ا ،آنف
 لمنتصف المدة.من المعلومات عن شهادة المساواة في األجر في تقرير آيسلندا 

وهنا  صاااااندوق اااااامان خاص لمنق القروض للنسااااااء يشااااارف علي  مكتب رةيح الوزراء، ووزارة  -30
الصاااناعات وال تكار ومدينة ريكياشيب. والهدف من الصاااندوق هو دعم نجان النسااااء في العمليات التجارية 

تجارية                     يملكن ويدرن أعمال  عن طري  منحهن القروض. وتشمل أدوار الصندوق تقديم الدعم للنساء الالةي 
صاااااااااايرة، وزيادة فرص حصاااااااااول المرأة على التمويل، وزيادة فرص العمل، وتعزيز ال تكار القتصاااااااااادي. 
وباإلااافة إلى ذلب، تدعم إدارة العمل المسااةل المتعلقة  تونيم النسااء بطرق مختلفة، مثل المنق المقدمة  

 ثية وشؤون الطفل.للنساء المبتكرات من قبل وزير الشؤون الجتما

 الح  في إجازة والدية  

. وأهداف القاانون هي 2020                                                                   ع د ل القاانون المتعل  بنجازة األمومة/األ وة واإلجازة الوالدية في عام   -31
اااااااامان تمتل الطفل بالعيش مل والدي ، وتمكين الوالدين من المواءمة  ين الحياة األسااااااارية والحياة العملية. 

أشاااااااااهر. وتمن زيادة  6ولكل من الوالدين الح  في إجازة     ا ،شاااااااااهر  12ة/األ وة إلى وقد مددت إجازة األموم
 .2019ومرة أخرى في عام  2018مدفوعات إجازة األمومة/األ وة في عام 

 القوالب النمطية والتعليم  

تشااااكل المساااااواة إحدى الركاةز األساااااسااااية للتعليم في آيساااالندا، وقد كان من أولويات نظام التعليم  -32
 اآليسااالندي التثقيم بشاااأن القوالب النمطية ألدوار المرأة والرجل. وبموجب التشاااريل المتعل  بالمسااااواة، يحصااال 

ونو  الجنح، بما في ذلب الطالب في جميل المساااتويات المدرساااية على التثقيم المناساااب بشاااأن المسااااواة 
التثقيم في مجااال القوالااب النمطيااة الجنساااااااااااااااانيااة، والخيااارات القاااةمااة على نو  الجنح في التعليم والعماال، 
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والمساااااااااةل المتعلقة بالمهاجرين، واألشااااااااخاص ذوي اإلعاقة، والمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااااااااي 
وباإلاافة إلى ذلب، تهدف جميل المواد التعليمية إلى وماايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.  

عدم التمييز  ين الجنسااااين وإلى المساااااواة  ين الجميل في الحصااااول على اإلرشااااادات والتعليم، با  النظر  
 عن نو  الجنح.

وتوكل إلى اإلدارة المعنية بالمسااااااااااااواة مهمة التثقيم وتوفير المعلومات في مجال المسااااااااااااواة  ين   -33
كما يوكل إليها العمل لمناهضااااة األفكار والقوالب النمطية الجنسااااانية الساااالبية شيما يتعل  بأدوار  الجنسااااين.

المرأة والرجل، وكذلب القوالب النمطية السااااالبية القاةمة على األصااااال العرقي، والدين، والواااااال الجتماعي، 
،  الجنساانية، والخصااةص الجنساانية واإلعاقة، وانخفاض القدرة على العمل، والعمر، والميول الجنساية، والهوية 

 هذه العناصااااار،     ا   والتعبير عن نو  الجنح. وفي السااااانوات األخيرة، نفذت اإلدارة عدة مشااااااريل تتعل  تحديد
،  ، الذي كان هدف  القضاااء، باسااتخدام نها مختلفة التحرر من القوالب النمطية الجنسااانية بما في ذلب مشاارو  

 لتقليدية والخيارات القاةمة على نو  الجنح في التعليم والعمل.على القوالب النمطية الجنسانية ا

وخالل السااااانوات األخيرة، تم التركيز على مشااااااركة الرجال في أنشاااااطة المسااااااواة  ين الجنساااااين،  -34
في ذلب العمل على مناهضااة القوالب النمطية المتعلقة بأدوار الجنسااين والعنف الجنساااني. وتتضاامن خطة عمل   بما 

عن الرجل والمساواة، يهدف إلى تناول الصلة     ا  مشروع  2023-2020لمساواة  ين الجنسين للفترة  الحكومة ل
  ين التحرش والعنف القاةمين على نو  الجنح والعنف، على التوالي، واألفكار المتعلقة بالذكورة والترااي.

 التمييز العنصري وحماية الفئات الضعيفة  

 التمييزالتشريعات المتعلقة بحظر   

 ، دخال حيز التنفياذ في أيلول/ 86/2018قاانون المساااااااااااااااواة في المعااملاة في سااااااااااااااوق العمال، رقم   -35
. ويطب  القانون لتحقي  المساواة في المعاملة  ين األشخاص في سوق العمل، با  النظر  2018سبتمبر 

 لقدرة على العمل أو السااان عن العرق أو األصااال اإلثني أو الدين أو الواااال الجتماعي أو اإلعاقة أو تدني ا 
                                                                                             أو الميول الجنسااااااية أو الهوية الجنسااااااانية أو الخصاااااااةص الجنسااااااية أو التعبير عن نو  الجنح، وذلب مثال  

يتعل  بااالحصااااااااااااااول على الوناااةف أو العماال الحر أو القطاااعااات المهنيااة، بمااا في ذلااب شيمااا يتعل   شيمااا
تعليم والمهنية والتعليم المهني والتدريب المهني،  بالتونيم والترقية، والحصااول على المشااورة في مجالت ال

واألجور وشااروط الخدمة وإنهاء الخدمة، والمشاااركة في منظمات العمال وأصااحاب العمل. وقانون المساااواة 
، دخل حيز التنفيذ على الفور. ويطب  هذا 85/2018في المعاملة با  النظر عن العرق واألصاااااال، رقم 

اساااتثناء ساااوق العمل. وهو يوفر حماية قانونية إاااااشية لألفراد الذين يعتقدون  القانون في جميل المجالت ب 
أنهم تعراااوا للتمييز خارس سااوق العمل. ويشااير مصااطلق "باسااتثناء سااوق العمل" إلى حظر التمييز، على 

ل بالوصو سبيل المثال شيما يتعل  بالحماية الجتماثية، أي في الخدمات الصحية والجتماثية، شيما يتعل   
بالحصااول    عن حظر التمييز شيما يتعل                                                              إلى نظام الضاامان الجتماعي و يره من البراما الجتماثية، فضااال  

على الساااالل والخدمات وإيصااااالها. وتقوم اإلدارة المعنية بالمساااااواة  رصااااد تنفيذ هذين القانونين المناهضااااين  
 نتهاكات هذين القانونين.للتمييز، وتنظر اللجنة المعنية بالشكاوى المتعلقة بالمساواة في ا

واااااااااال تشاااااااااريل شاااااااااامل لمكافحة التمييز. وقدم رةيح الوزراء مشاااااااااارو  قانون إلى    ا  ويجري حالي  -36
الحكومة من شااااأن  أن يوساااال نطاق القانون المذكور أعاله المتعل  بالمساااااواة  ين األشااااخاص في المعاملة، 

في المعاملة با  النظر عن الدين ، با  النظر عن العرق واألصاااااال، ليشاااااامل المساااااااواة 85/2018رقم 
والواال الجتماعي واإلعاقة والعمر والميول الجنساية والهوية الجنساانية والخصااةص الجنساية والتعبير عن 

 نو  الجنح في جميل مجالت باستثناء سوق العمل. 
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 العمل اد التحامل العنصري وخطاب الكراهية  

خيرة على مكافحة التحامل العنصاااري وخطاب الكراهية. تم التركيز بشاااكل متزايد في السااانوات األ -37
الكلمات  -  "ل كراهيةفعلى سااااااااااابيل المثال، تعكف وزارة التعليم والعلوم والثقافة على تنفيذ مشااااااااااارو  بعنوان  

، هدف  العمل من خالل التعليم ومحو األمية اإلعالمية على مكافحة التحامل العنصاااااري والدعوة مساااااؤولية"
لحصاااااول على مزيد من المعلومات، راجل تقرير منتصاااااف المدة المذكور أعاله. وتتضااااامن إلى الكراهية. ول

إجراء يهدف إلى زيادة التوثية لمناهضااااة   2022-2019خطة العمل بشااااأن تدا ير مكافحة العنف لألعوام  
خطاب الكراهية. وقد اتخذت إجراءات التوثية هذه بالتعاون مل منظمات الشااااااااباب التي تسااااااااعى إلى تعزيز 

 مصالق األطفال والشباب في األنشطة الريااية والشبا ية.

ذا اعتبر النتها   ، الذي يتضامن عقوبات أشاد إ 1940/ 19ويجري تعديل القانون الجناةي العام رقم   -38
جريماة تنطوي على الكراهياة، أي إذا كاان يقوم على األصاااااااااااااال القومي أو العرقي أو لون البشااااااااااااارة أو الادين 

اإلعاقة أو الخصاااااااااةص الجنسااااااااية أو الميول الجنسااااااااية أو الهوية الجنسااااااااانية أو أي عوامل أخرى مماثلة.  أو 
)أ( من 233فئات أخرى على أسااااااااس المادة إلى التوصاااااااية  توفير الحماية ل ويهدف مشااااااارو  القانون نفسااااااا  

 القانون بشأن خطاب الكراهية، بمن في ذلب األشخاص ذوو اإلعاقة واألشخاص حاملو صفات الجنسين.

 حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي وماايري الهوية الجنسانية  

  أولوية خاصااة لحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااي وماايري   تعطي الحكومة اآليساالندية  -39
. وينص هذا 2019في صاايم عام   80/2019الهوية الجنسااانية. واعتمد قانون السااتقاللية الجنسااانية رقم 

القانون على ح  األفراد في تحديد نو  جنسااااااهم، وبالتالي يهدف إلى ااااااامان العتراف بالهوية الجنسااااااانية  
خص. وكان القانون اساتجابة للمواقف الجديدة والمتايرة تجاه التساجيل الرسامي للجنساين، واإلصاالن  لكل شا 

  2020وحاملي صااافات الجنساااين. وشاااهد كانون األول/ديسااامبر      ا   القانوني المتعل  بحقوق المتحولين جنساااي 
             جنساااااانيا  في   اعتماد ثالثة مشااااااريل قوانين لزيادة اااااامان حقوق األشاااااخاص المساااااجلين على أنهم محايدون 

ساااااااجل األحوال المدنية، وحقوق ماايري الهوية الجنساااااااانية، واألطفال المولودين بخصااااااااةص جنساااااااية  ير 
امان  سنة. وتم  15سنة إلى   18نمطية. وتم تخفي  معايير السن لتايير التسجيل الرسمي للجنسين من 

، لحماية  احية  ير الضاااااارورية ح  األطفال المولودين بخصاااااااةص جنسااااااية  ير نمطية في تجنب العمليات الجر 
في      ا   سااااالمتهم البدنية. وعدلن العديد من القوانين لضاااامان الحقوق القانونية لألشااااخاص المحايدين جنساااااني 

  2021وباإلاااااااافة إلى ذلب، أدخلن تعديالت في ربيل عام        ا . سااااااجل األحوال المدنية، وحقوق المتحولين جنسااااااي 
  ليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسااي وماايري الهوية الجنسااانية على قانون األطفال لضاامان حقوق اآلباء المث 

 (.73)انظر الفقرة 

 العنف الجنساني والعنف المنزلي -جيم 

جرى تنفيذ العديد من اإلجراءات لمكافحة الجنساااااااااااااني، بما في ذلب عن طري  التصاااااااااااادي  على  -40
"، من جانب  metooبطرق مختلفة لحركة "#    ا   . واسااااتجا ن آيساااالندا أيضاااا 2018اتفاقية اسااااطنبول في عام  

  هذا الشأن. 2019أيلول/سبتمبر  19الحكومة والمجتمل، بما في ذلب  تنظيم مؤتمر دولي كبير في 

. وهو ياطي 2022خطة عمل بشأن تدا ير مكافحة العنف حتى عام   2019واعتمد البرلمان في عام   - 41
مختل مظاهر العنف، مثل العنف البدني والجنسااااااااي والنفسااااااااي، ول ساااااااايما العنف الجنساااااااااني، والتنمر، وخطاب  

الخطة العديد من الكراهية، ونشاار الصااور التي تشااجل على العنف على وساااةل التواصاال الجتماعي. وتضاامنن 
عن التمكين في أعقاب العنف ااااااااااد                                                                   التدا ير المتعلقة بالوقاية والتثقيم وتحساااااااااين معالجة الحالت، فضاااااااااال  

 البالاين. وينصب تركيز خاص على الفئات الضعيفة، مثل المهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن. 
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المياة لضااااااااااااااحااياا العنف وتم تعاديال  واباة معلوماات إلكترونياة عا   2020وأطلقان في خريم عاام   -42
إلى  وابة معلومات عالمية تحتوي على كل ما يتعل  بالعنف، وتم فتق   112الموقل الشاااااااااابكي للطوارئ رقم 

خ  مباشااااار للتحاور على اإلنترنن مل مركز الطوارئ. ويمكن الوصاااااول إلى الموقل بعدة لاات باإلااااااافة  
للصااام الذين يساااتخدمون لاة اإلشاااارة، ولكن      ا   خصااايصااا  إلى اللاة اآليسااالندية. كما تم إطالق تطبي  صااامم

 أي شخص يجد صعوبة في إجراء مكالمة هاتفية أو وصف حالت .   ا  يناسب أيض

 وضع ضحايا الجريمة  

لتحسااااااااااين التحقي  في الجراةم الجنسااااااااااية ومالحقة مرتكبيها.  2017اعتمدت خطة عمل في عام  -43
عهد  تنفيذها إلى فري  توجيهي معني بالعمل المتساااااا  لمناهضااااااة العنف الجنسااااااي، وقدمن العديد من  وقد

المقترحات بشااأن اسااتعراض التشااريعات واإلجراءات  هدف تحسااين المركز القانوني للضااحايا وتعزيز العمل 
 ت لمكافحة جميل أنوا  العنف الجنساني. المتس  من جانب السلطا

وخصصن مساهمة مالية إااشية داةمة إلدارات الشرطة والمدعين العامين في المقاطعات لكفالة  -44
وقد أدى ذلب، في جملة أمور، إلى     ا .معالجة قضاااااايا العنف الجنسااااااني بطريقة أسااااار  وأكثر كفاءة واتسااااااق

كفاءة التحقيقات، وتسااااااااريعها، وتنسااااااااي  اإلجراءات، وتحسااااااااين   زيادة الوناةف على أساااااااااس التفرة، وزيادة
األدوات، وزيادة تثقيم رجال الشااااااارطة والمدعين. كما تم تحساااااااين المعلومات والخدمات المقدمة لضاااااااحايا 
الجريمة. وباإلاااااافة إلى ذلب، صاااادرت تعليمات إلى الشاااارطة والمدعين العامين بشااااأن التعامل مل الجراةم  

 المشتب  شي  و/أو الضحية من األشخاص ذوي اإلعاقة.الجنسية عندما يكون  

" لخدمة للناجين من العنف من جميل الجنساااااااااااين عمليات  في ريكياشيب  Bjarkarhlíð دأ مركز " -45
. ومنذ ذلب الحين، افتتحن مراكز مماثلة في جنوب وشاااااااااامال آيساااااااااالندا. وهي تقدم خدمات  2017في عام 

العنف بالمجان. وافتتق مركز إيواء آخر للنسااء في شامال آيسالندا متكاملة، واساتشاارات ومعلومات لضاحايا  
 من أجل زيادة الخدمات المقدمة للنساء واألطفال الذين ل يستطيعون العيش في المنزل بسبب العنف.

وأدخلن العديد من التعديالت على قانون العقوبات العام من أجل تعزيز أواااا  اااحايا العنف.  -46
، اعتمد قانون بشاااأن حماية الخصاااوصاااية الجنساااية. وهو يهدف إلى زيادة الحماية  2021وفي شاااباط/فبراير  

من العنف الجنساي وتعزيز الحرية الشاخصاية واألمن الشاخصاي والحرية الجنساية لألفراد. وفي الشاهر نفسا ،  
اعتمد قانون بشااااأن مضااااايقة األشااااخاص يهدف إلى زيادة تعزيز حماية األشااااخاص الذين يتعراااااون لذلب، 

سااااااايما النسااااااااء واألطفال. ويعاقب القانون على تهديد األشاااااااخاص أو متابعتهم أو مراقبتهم أو مالحقتهم  ول
خط  لتعديل قانون    ا   وساااةل أخرى مماثلة إذا تكرر هذا الساالو  وتساابب في الخوف أو القل . وهنا  أيضاا 
ا في ذلب عن طري  زيادة اإلجراءات الجناةية  هدف تحسااين الوااال القانوني لضااحايا الجراةم الجنسااية، بم

 فرص الحصول على المعلومات والوثاة .

 التثقيف بشأن العنف ومنعه  

لمنل العنف والتحرش الجنساااااااااااااايين والقااةمين على نو    2020اعتمادت خطاة عمال في ربيل عاام   -47
اي  . وهي تهادف إلى تعزيز التادا ير الوقااةياة لألطفاال والشاااااااااااااابااب. وينب 2025إلى  2021الجنح للفترة من 

إدماس تدا ير وقاةية في األنشااااااااطة التثقيفية والمدرسااااااااية على جميل المسااااااااتويات الدراسااااااااية، وتنفيذها خالل  
األنشاااطة بعد المدرساااية وفي مراكز الشاااباب، وعن طري  األنشاااطة الرياااااية وأنشاااطة الشاااباب و يرها من 

ة، وتتحمل العديد من األطراف  األنشاااااااااطة الترفيهية. ويتم توفير التمويل الكامل لةجراءات الواردة في الخط
في النظام اإلداري مساااااااؤولية تنفيذ مشااااااااريل محددة، وتتم المتابعة عن طري  اإلدارة المعنية بالمسااااااااواة في  

 مكتب رةيح الوزراء. ويجري وال لوحة معلومات لرصد تنفيذ اإلجراءات. 
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ن المنظمات، أنشااأ وزير ، وبعد تلقي تعليقات من أطفال وشااباب والعديد م2020وفي نهاية عام  -48
   تعزيز التثقيم الجنساااي الشاااامل في مرحل الدراساااة اإللزامية والثانوية    ا   التعليم والعلوم والثقافة فري  عمل معني 

 العليا. وهدف الفري  العامل، في جملة أمور، هو دراسااة أفضاال الساابل للتثقيم وتوفيره بصااورة محددة الهدف 
في مجالت الحياة الجنساااية والصاااحة الجنساااية واإلنجا ية ومنل العنف. ومن المتوقل أن يقدم مقترحات في  

 .2021خريم عام 

وتعمل وزارة الشاااؤون الجتماثية على تنفيذ العديد من المشااااريل لتعزيز مكانة النسااااء المهاجرات   -49
نتصاااف للنساااء الالتي يتعرااان للعنف المنزلي  وزيادة معرفتهن بالمساااعدات الجتماثية المتاحة وساابل ال

، وهو ينطوي المعرفة قوة" –"معرفة حقوقب  أو  يره من أشاكال العنف الجنسااني. وذلب عن طري  مشارو   
على التعاون  ين مركز حقوق اإلنسااااااان اآليساااااالندي ومأوى النساااااااء. ويهدف المشاااااارو  إلى تعزيز التعريم  

ساااء المهاجرات الالةي تعرااان للعنف المنزلي أو  يره من أشااكال  بالخدمات وساابل النتصاااف المتاحة للن 
 العنف الجنساني.

  وشاااااااااااركن الساااااااااالطات في مختلف حمالت منظمات المجتمل المدني التي تهدف إلى التوثية بالعنف  -50
وقدمن الدعم لهذه الحمالت. ومن األمثلة على ذلب حملة التوثية التي ينظمها مركز "سااتيااموت" للناجين 

، وهو مشااارو  تثقيفي ووقاةي للشاااباب بشاااأن العنف والتحرش "الحب المرااااي"العنف الجنساااي، بعنوان   من
 القاةمين على نو  الجنح.

حيل تقود  "اةتالفات منتدى األمم المتحدة للمساااواة  ين الجنسااين"وتضااطلل آيساالندا  دور راةد في  -51
نب كينيا والمملكة المتحدة وأورو واي. وقد أنشاااأ آيسااالندا الةتالف المعني بمساااألة العنف الجنسااااني إلى جا

رةيح الوزراء ووزير الخارجية والتعاون اإلنماةي الدولي فري  عمل لتنساي  عمل آيسالندا ومناصارتها وحشاد  
التأييد لعمل الةتالف في آيساالندا وعلى الصااعيد الدولي. وساايسااتند الفري  في عمل  إلى التقدم المحرز في  

  / لفري   تنساااي  عمل  مل الوزارات والوكالت والمنظمات المعنية في آيسااالندا. وفي تموزآيسااالندا. وسااايقوم ا
 .2026، قدم رةيح الوزراء خارطة الطري  اآليسلندية إلنهاء العنف الجنساني بحلول عام 2021  يولي 

شاات  واعتمد قانون بشاأن تعيين مساتشاار لالتصاال في مجال الرياااة واألنشاطة الشابا ية بعد مناق -52
. والهدف من ذلب هو 2019" بشااأن العنف في األنشااطة الريااااية والشاابا ية في عام metooمل حركة "#

زيادة ساالمة األطفال والشاباب والكبار في األنشاطة الرياااية والشابا ية. ويتولى مساتشاار التصاالت إساداء  
  التنمر و يرها من الحوادل المماثلةالمشااورة في الحالت المتعلقة بالعنف النفسااي والبدني والجنسااي والتحرش و 

 التي تحدل في إطار األنشطة الريااية والشبا ية.

  التقليل إلى أدنى حد من اآلثار المجتمعية لتدا ير 19- وقد اساتهدف تصادي الحكومة لجاةحة كوفيد  -53
 ، لم تال  الحجر الصااحي والحد بالتالي من الظروف التي يمكن أن تزيد من خطر العنف. فعلى ساابيل المثال 

   ا  المدارس ولم يفرض حظر التجول، ولم يتوقف العمل في دواةر مكافحة العنف،  ل تم تكييم خدماتها وفق
لقواعد الحجر الصاااحي. وباإلااااافة إلى ذلب، أنشااائن فرقة عمل خاصاااة في  داية تفشاااي الجاةحة لمعالجة  

عمل إلى إدارة وتنسااااااااااي  الجهود الخطر المتزايد للعنف اااااااااااد المرأة والجماعات المهمشااااااااااة. وتهدف فرقة ال
الرامية إلى وال إجراءات محددة األهداف لمكافحة العنف، ول سيما العنف المنزلي والعنف اد األطفال.  
وتعمال فرقاة العمال باالتشاااااااااااااااور مل الهيئاات المهنياة التي تعمال على مكاافحاة العنف، وقاد  ادأت باالفعال في  

 اتخاذ العديد من اإلجراءات.
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 التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينةحظر  -دال 

بعد التصاادي  على البروتوكول الختياري لتفاقية مناهضااة التعذيب و يره من اااروب المعاملة   -54
، تم تكليم أمين المظالم في البرلمان، مثلما  2019أو العقوبة القاساااااااية أو الالإنساااااااانية أو المهينة في عام  

بمهمة المراقبة. وقد زار أمين المظالم بالفعل العديد من مواقل الحتجاز وأصدر عدة تقارير عن     ا   بقذكر سا
الزيارات، وقدم العديد من التعليقات إلى الساااااااااالطات. وتؤخذ هذه التعليقات على محمل الجد، وقد تم بالفعل 

نون المتعل  بحقوق المرااااااى، حل العديد من المسااااااةل. فعلى سااااابيل المثال، يجري العمل على تعديل القا
، الذي يهدف إلى الحد من خطر المعاملة الالإنسااانية. وباإلاااافة إلى ذلب، تتعاون وزارات  74/1997رقم 

من أجل توااايق اإلطار القانوني وااامان تحسااين الحماية من    ا  الشااؤون الجتماثية والعدل والصااحة حالي 
يجري إعداد مشاارو  قانون لضاامان احترام حقوق اإلنسااان لهذه المعاملة الالإنسااانية وتوفير الرعاية اآلمنة. و 

 الفئة، وامان توفير الدعم والتدريب والعالس بصورة مناسبة لمن يخضعون لهذه التدا ير وللمجتمل ككل.

 االتجار بالبشر -هاء 

"إجراءات مكافحة التجار بالبشااااااار وأشاااااااكال مذكرتها بشاااااااأن    2019أصااااااادرت الحكومة في عام  -55
، والتي تنطوي على اتخاذ إجراءات لزيادة الوعي العام وتثقيم العمال وزيادة المعرفة  السااااااااااااتاالل األخرى"

المؤسااسااية في أوساااط الشااراةق المهنية بشااأن كيفية تحسااين فهم طبيعة التجار بالبشاار والعتراف  وجوده.  
الشااااااااااراكة. وتنطوي هذه الفئات على وتنقساااااااااام هذه المذكرة إلى أربل فئات، هي الوقاية والحماية والمالحقة و 

إجراءات مختلفة تشاامل اسااتعراض التشااريعات، وتحسااين فرص حصااول الضااحايا على المساااعدة والحماية، 
وزيادة التثقيم ووااااااال المبادئ التوجيهية شيما يتعل  باألطفال اااااااحايا التجار بالبشاااااار. ويضااااااطلل فري   

 ال الساااتاالل  دور تنفيذ اإلجراءات ومتابعتها وواااال توجيهي معني بمكافحة التجار بالبشااار و يره من أشاااك 
الساياساة العامة. وهو يتألف من ممثلين للقطا  العام وأشاخاص آخرين لديهم خبرة ومعرفة في هذا المجال.  

 ويسير تنفيذ هذه اإلجراءات بصورة جيدة.

قو  اتجار ، أنشاااااا  مركز لتنسااااااي  اإلجراءات والسااااااتجابات لدى الشااااااتباه في و 2020وفي عام  -56
عن العمل على توفير الوقاية والتثقيم وتعزيز                                                         بالبشااار، وذلب  وسااااةل منها توفير الخبراء الالزمين، فضاااال  

الوعي العام. وباإلااااااااااافة إلى ذلب، كان هنا  تركيز قوي على زيادة المعرفة في أوسااااااااااط قوات الشااااااااارطة  
شاااااااااار والبااء والجريمة المنظمة، وذلب عن والمدعين العامين والهيئات المهنية األخرى بشااااااااااأن التجار بالب 
، نظم الصاااااليب األحمر اآليسااااالندي ثالل 2021طري  تنظيم دورات تدريبية محلية ودولية. وفي ربيل عام 

  دورات تدريب لألشااااخاص الذين قد يعملون مل اااااحايا التجار بالبشاااار، لتعليمهم كيفية التعرف على الضااااحايا 
ري  خاص مكلف بمهمة تحديد هوية ااااااحايا التجار بالبشااااار في  ومظاهر التجار بالبشااااار. كما أنشااااا  ف
 أوساط ملتمسي الحماية الدولية في آيسلندا.

وتبذل جهود شااااااااتى لمجا هة اإل راق الجتماعي في سااااااااوق العمل، وفي هذا السااااااااياق، ينصااااااااب  -57
وانين المتعلقة التركيز على مساااااعدة وحماية اااااحايا التجار بالبشاااار والعمل القسااااري. وهنا  العديد من الق

، وهي تهاادف، في جملااة أمور، إلى زياادة حماااياة  2018بسااااااااااااااوق العماال التي دخلاان حيز التنفيااذ في عاام  
للقانون والتفاقات الجماثية. وقد صااااادر     ا  الحقوق في ساااااوق العمل واااااامان أن يعمل جميل المونفين وفق

، وأعقب 2019نون الثاني/يناير  تقرير عن اإل راق الجتماعي واألنشااطة اإلجرامية في سااوق العمل في كا
    ا .ذلب وال خطة عمل يجري استخدامها حالي 

وتلزم البلديات  توفير خدمات الرعاية والمسااعدة المالية والساكن اآلمن والمشاورة لضاحايا التجار   -58
أوى بالبشار. ويمكن للضاحايا من النسااء الوصاول إلى دور إيواء النسااء في ريكياشيب وأكوريري. ول يتوفر م

 مماثل للرجال، ولكن بنمكانهم الحصول على السكن المناسب إذا احتاجوا لذلب.
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، أدخلاان تعااديالت على حكم في قااانون العقوبااات العااام بشاااااااااااااااأن التجااار 2021وفي ربيل عااام   -59
بالبشار، من أجل زيادة حماية الضاحايا وتساهيل مالحقة المساؤولين عن هذه الجراةم. وتؤدي التعديالت إلى 

للطرق التي تتجلى  ها ممارساااات التجار في آيسااالندا واألسااااليب التي     ا   ل نطاق تطبي  هذا الحكم وفقتوساااي 
 يستخدمها الجناة، حتى يتسنى عرض المزيد من القضايا أمام المحاكم.

 حرية الرأي والتعبير -واو 

أدخلن العديد من التعديالت التشاااريعية خالل السااانوات األخيرة،  هدف زيادة حماية حرية التعبير   -60
ووساااااة  اإلعالم والمعلومات. ومن األمثلة على ذلب القانون الجديد بشااااأن حماية المبلاين عن المخالفات،  

  2019/ 72القانون رقم  ، والقانون الذي يعزز ح  الجمهور في الحصاااول على المعلومات )انظر 2020/ 40رقم  
(. وفي الوقن نفس ، تم التركيز على امان حماية الخصوصية  140/2012المعدل لقانون المعلومات رقم  

وحماية الفئات الضاااااااااعيفة من خطاب الكراهية )لمزيد من المعلومات، انظر المناقشاااااااااة المتعلقة بالتعديالت 
 (.38المقترحة على قانون العقوبات العام، في الفقرة 

 الضمان االجتماعي -زاي 

تعمل الحكومة اآليساااالندية على كفالة توفير الضاااامان المالي والجتماعي للجميل وتعزيز رفاه السااااكان   -61
  على أسااااس المسااااعدة المتبادلة. وكان الهدف في السااانوات األخيرة هو التركيز على المزيد من الفئات الضاااعيفة 

  ديالت على قانون الضامان الجتماعي وقانون المسااعدة الجتماثية والمتدنية الدخل في المجتمل، وقد أدخلن تع 
مراعاة لذلب. كما أدخلن تعديالت لتحسااااااين قدرة الناس على زيادة دخلهم عن طري  المشاااااااركة في سااااااوق  

إعداد مشاااارو  قانون بشااااأن تايير نظام الضاااامان     ا  العمل مل خف  مدفوعات السااااتحقاقات. ويجري أيضاااا 
 ي اإلعاقات المهنية.الجتماعي لألشخاص ذو 

وتجري مراجعة سانوية للمبال  النقدية المدفوعة في شاكل معاشاات شايخوخة ومعاشاات عجز وبدل  -62
إعادة تأهيل، عند اسااااااااتعراض الميزانية العامة. وباإلاااااااااافة إلى ذلب، تمن زيادة اسااااااااتحقاقات األطفال في  

في ساياق التصادي لاثار القتصاادية  ، تم صارف عالوة خاصاة لألطفال  2020السانوات األخيرة، ففي عام 
 . 19-لجاةحة كوفيد

، ويجري إعداد 2020وبدأ سااريان قانون الدعم الجتماعي اإلاااافي لكبار الساان في تموز/يولي    -63
مقترحات بشااااأن التدا ير الرامية إلى تحسااااين نروف هذه الفئة. وأنشاااا  في وزارة الشااااؤون الجتماثية فري   

ادية لألسااااار المعيشاااااية في آيسااااالندا،  هدف العمل على تقديم مقترحات بشاااااأن خاص معني بالحالة القتصااااا 
 اتخاذ تدا ير لصالق الفئات المنخفضة الدخل والفئات الضعيفة. 

 األطفال واألسر -حاء 

،  2018تم التركيز بقوة على المسااةل المتعلقة باألطفال خالل السانوات األخيرة. ففي خريم عام   -64
طة السلطات المحلية مذكرة تفاهم  هدف كسر الحواجز  ين النظم، وتحسين الخدمات  وقل خمسة وزراء وراب 

التي تعود بالنفل على األطفال، وإيجاد مجتمل صاااااااادي  لألطفال. وفي أعقاب ذلب، أنشاااااااائن إدارة لألطفال  
فل  واألساااارة في وزارة الشااااؤون الجتماثية. وباإلاااااافة إلى ذلب، أنشاااائن لجنة توجيهية حكومية لحقوق الط
                                                                                                 من أجل زيادة التعاون في مجال المساةل المتعلقة بالطفل في جميل الوزارات والمؤسسات. كما ش كلن لجنة  

  رلمانية معنية بشؤون الطفل تضم ممثلين من جميل أحزاب البرلمان.
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وجرى تنقيق شاااااااامل للقوانين واإلطار الجتماعي للمسااااااااةل المتعلقة باألطفال والخدمات الموجهة   -65
،  2021ألطفال في جميل أنحاء البلد، على أسااااااااااس هذا التعاون الواسااااااااال النطاق. وفي حزيران/يوني   إلى ا

اعتمد قانون متكامل جديد بشاااااااااااااأن إدماس الخدمات من أجل رفاه األطفال. والهدف الرةيساااااااااااااي من القانون  
ا. ويشااااامل هذا أن يحصااااال األطفال واآلباء على خدمات متكاملة مناسااااابة دون عواة ، إذا احتاجوا إليه هو

القانون، في جملة أمور، الخدمات داخل النظام المدرساااااااي، ونظام الرعاية الصاااااااحية والخدمات الجتماثية  
عن مسااؤوليات الشاارطة. وباإلاااافة إلى ذلب، أدخلن عدة تعديالت لضاامان تحسااين رصااد                البلدية، فضااال  

 وتنسي  الخدمات التي تقدمها مختلف الهيئات العامة.

 السياسة العامة بشأن المسائل المتعلقة باألطفال  

، اعتمد البرلمان سااياسااة وخطة عمل بشااأن جعل آيساالندا مراثية للطفل، 2021في حزيران/يوني   -66
 هدف ااااااامان التنفيذ الشااااااامل لتفاقية حقوق الطفل. والهدف من ذلب هو الوفاء الصااااااارم بمتطلبات لجنة  

جااب اتفاااقيااة حقوق الطفاال، بمااا في ذلااب عن طري  زيااادة مشااااااااااااااااركاة  حقوق الطفاال والتزامااات الحكومااة بمو 
األطفال في المساااااةل التي تهمهم، وتقييم أثر حقوق الطفل على رساااام السااااياسااااات ووااااال القوانين، وزيادة  
جمل البيانات عن نروف األطفال في آيسااااااااااالندا، وزيادة التثقيم بحقوق األطفال على جميل المساااااااااااتويات 

ككل. ويتمثل أحد اإلجراءات التي تتخذ في إطار هذه الساااياساااة في واااال ساااياسااة   المدرساااية وفي المجتمل
إلى اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية حقوق      ا   متكاملة بشااااااااااأن المساااااااااااةل المتعلقة باألطفال والشااااااااااباب، اسااااااااااتناد

ل األشااخاص ذوي اإلعاقة و ير ذلب من اللتزامات الدولية. وسااتنفذ هذه السااياسااة بالتعاون على نطاق واساا 
 مل األطفال والشباب.

 حماية األطفال  

.  2019، في حزيران/يونياا   2022-2019اعتمااد خطااة عماال وطنيااة لحمااايااة الطفاال للساااااااااااااانوات   -67
وتتسااام خطة العمل  نطاق واسااال يهدف إلى اااامان أن يكون األطفال محور التركيز في جميل النها، وأن 

ل تحساااااااااااين الظروف التي ينشاااااااااااأ فيها األطفال  تعمل نظم الخدمات بكفاءة لفاةدة األطفال واألسااااااااااار من أج
واامان رفاههم العام. وباإلااافة إلى ذلب، اعتمدت تعديالت على قانون حماية الطفل لزيادة التركيز على 
المعاارف المهنياة لمن يعملون في مجاال حمااياة الطفال، وإلدمااس حمااياة الطفال مل خادماات األطفاال األخرى،  

حقوق الطفل وحمايت ، وتعزيز مشااااااااركة األطفال في معالجة القضاااااااايا   وكفالة مسااااااااءلة العاملين في مجال
المتعلقاة بحمااياة الطفال، وتعزيز حقوق األطفاال في تلقي المعلوماات التي تهمهم بصااااااااااااااورة مالةماة للطفال.  
  وباإلااااافة إلى ذلب، جرى تبساااي  التعامل مل التدا ير المحددة لحماية الطفل، ول سااايما شيما يتعل  بالعاملين

اةدة األطفال، والحالت المتعلقة بنبعاد أحد أفراد األسرة من المنزل، واألوامر التقييدية، والعمليات المتعلقة لف
 باألطفال في مرحلة ما قبل الولدة.

وكانن حماية األطفال من العنف تشاكل أولوية منذ أمد بعيد بالنسابة للحكومة اآليسالندية. وتتولى   -68
  ، 2019المسااةل المتعلقة باألطفال عندما يشاتب  في حدول عنف جنساي. وفي عام (  Barnahusدار األطفال ) 

تم افتتان دار أطفال جديدة في أكوريري لضاااااامان تحسااااااين فرص الحصااااااول على الخدمات المهنية الالزمة 
لألطفال الذين يعيشاااون خارس العاصااامة. وتتضااامن خطة العمل المذكورة أعاله العديد من اإلجراءات بشاااأن 

الطفل تهدف إلى توفير الحماية من العنف، مثل التدخل المبكر وتوفير العالس ألساار األطفال الذين حماية 
 تعراوا للعنف واإلهمال. 

وتقرر اتخاذ إجراءات واسااااعة النطاق اااااد العنف اااااد األطفال والشااااباب على اإلنترنن، تشاااامل  -69
  خاذ تدا ير تتعل  بالتعليم والوقاية لمختلف إصااااااااالن قوة الشاااااااارطة، ومكاتب المدعي العام والنظام القضاااااااااةي، وات 

 الفئات العمرية، والمساعدة في معالجة قضايا الضحايا على النحو السليم.
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( إلى 42كما يهدف الموقل الشااااااااابكي للطوارئ المذكور أعاله )لمزيد من المعلومات، انظر الفقرة   -70
والمشااااورة والمساااااعدة شيما يتعل  بالعنف،   تبسااااي  وزيادة إمكانية حصااااول األطفال على المعلومات والتعليم

لخ  المساااااااعدة الهاتفية الخاص بالصااااااليب األحمر     ا  كبير    ا  بطريقة تناسااااااب األطفال. وقدمن الحكومة دعم
(، وذلب عن طري  تقديم المشاااااااورة والمسااااااااعدة على is.1717(، وموقل التواصااااااال على اإلنترنن )1717)

              "معا  لحماية  نشاار مقاطل فيديو إعالمية بعدة لاات تحن عنوان  مدار الساااعة. كما تم إطالق حملة توثية و 
 ،  هدف لفن النتباه إلى أهمية مشاركة المجتمل في تعزيز حماية الطفل.الطفل"

 قضاء األحداث  

من النادر للااية أن يحكم على األطفال بالسااااااجن في آيساااااالندا، وينصااااااب التركيز، قدر اإلمكان،  -71
وبناءة. وفي الحالت النادرة التي يحكم فيها                                                للجراةم التي يرتكبها أطفال  وساةل أكثر تساهال  على التصدي 

، تحن رعاية سااااااااااالطات  15/2016لقانون تنفيذ األحكام رقم     ا   على األطفال بالساااااااااااجن، فننهم يودعون، وفق
فال عن البالاين                                                                             حماية الطفل ما لم تكون هنا  وساااااااةل أخرى ي عتقد أنها أفضاااااال للطفل. ويتم فصاااااال األط

 عند قضاء األحكام.

إلى مقترحاات قادمتهاا فرقاة عمال معنياة بمكاافحاة العنف، يجري العمال على وااااااااااااااال     ا   واسااااااااااااااتنااد -72
إجراءات تتبعها إدارات الشااااااارطة في جميل أنحاء البلد عند التحقي  في جراةم العنف في أوسااااااااط األطفال،  

شيما يتعل  بمنل جراةم األطفال والشاااااااااااباب، ونشااااااااااار مواد تثقيفية وكذلب لزيادة التعاون مل الهيئات األخرى  
 للشرطة وتعزيز التدريب والتعليم المستمر لمونفي إنفاذ القانون.

 احتراف تنوع األسر  

تركز الحكومة األيسالندية على حماية ح  األفراد في الحياة األسارية واامان احترام تنو  األسار.  -73
، وأااااااااااااايفن أحكام بشااااااااااااأن 76/2003تعديالت على قانون األطفال، رقم ، اعتمدت 2021وفي ربيل عام  

                                                       واألشاااااخاص المساااااجلين على أنهم محايدون جنساااااانيا  من أجل اااااامان     ا ،الواااااال األ وي للمتحولين جنساااااي 
حقوق اآلباء اللذين  يروا تساااجيلهم الجنسااااني، ومعاملتهم على قدم المسااااواة مل سااااةر اآلباء. ويهدف هذا 

مختلف أشااكال األساار، وإنهار الحترام لألساار المختلفة. وباإلاااافة إلى ذلب، اعتمد في   إلى حماية   ا  أيضاا 
قانون يعدل قانون الطفل، ويمكن اآلباء من التفاوض على تقاسم حضانة األطفال، عندما    2021ربيل عام 

قي  يعتبر ذلب في مصااااالحة الطفل الفضااااالى. وتهدف هذه التعديالت إلى تعزيز التوصااااال إلى تساااااويات تح
 المزيد من المساواة لاباء الذين يختارون تربية األطفال بصورة منفصلة.

 التعليم -طاء 

المساااااااااواة في الحقوق وتكافؤ الفرص في التعليم من األولويات على جميل مسااااااااتويات الدراسااااااااة.   -74
  ، والتي ساااتكون 2021وينعكح ذلب، في جملة أمور، في الساااياساااة التعليمية التي اعتمدها البرلمان في ربيل عام 

.  2021. وهنا  خطة تسااتند إلي هذه السااياسااة أصاابحن جاهزة في أيلول/ساابتمبر  2030سااارية حتى عام  
  وتتمثل العناصاااار الرةيسااااية للسااااياسااااة التعليمية الجديدة في تحقي  تكافؤ الفرص للجميل، وجودة التعليم، والتأهيل 
الجيد من أجل المساااااتقبل، وواااااال الرفاه في المقام األول، وإعطاء األولوية لجودة التعليم. وباإلااااااافة إلى 
ذلب، اتخذت العديد من التدا ير في السانوات األخيرة لتعزيز النظام التعليمي اآليسالندي للجميل، وذلب على 

فيذ التعليم الشاااااامل للجميل في مرحلة  لعملية تن   2017سااااابيل المثال من خالل المراجعة التي تمن في عام 
ما قبل المدرساااااااااة، والمدارس اإللزامية والثانوية العليا، واساااااااااتعراض مساااااااااألة تخصااااااااايص األموال للمدارس. 

اتخاذت إجراءات لزياادة تعيين المعلمين، والتطوير المهني للمادرسااااااااااااااين وماديري المادارس، وزياادة تادف    كماا
 المعرفة من خالل المستويات التعليمية.
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وتمن زيادة المخصاصاات المالية المرصاودة للتعليم في السانوات األخيرة، وذلب على سابيل المثال  -75
. وتهدف هذه 2014من خالل تحقي  أهداف الكتاب األ ي  عن اإلصااالن التعليمي الذي صاادر في عام 
الادعم المبكر للطالب  الزياادة إلى تعزيز محو األمياة، وتقليال التساااااااااااااارب من المادارس الثاانوياة العلياا، وزياادة  

على تعليم األطفال والشاااااااااباب من مختلف      ا   الضاااااااااعفاء الذين يحتاجون إلى دعم خاص. وتم التركيز أيضااااااااا 
لواااال خطة عمل لتحساااين واااال هذه     ا   كان العمل جاري   2021الخلفيات اللاوية والثقاشية، وفي ربيل عام 

 الفئة داخل النظام التعليمي.

مل الجهات المعنية بالتعليم لضاااامان      ا   وثيق    ا   ، تعاونن الحكومة تعاون 19-ومنذ  داية جاةحة كوفيد -76
اساااتمرار الح  في التعليم على جميل المساااتويات الدراساااية وتعزيز أداء الطالب. وتم التركيز بشاااكل خاص  
على دعم األطفال والشااباب الضااعفاء، واألطفال  ير الناطقين باللاة األيساالندية وآباةهم. وخصااصاان مبال   

 ية للمدارس الثانوية العليا والجامعات لضمان زيادة فرص تلقي التعليم والتدريب.إااش

وتم التركيز بشكل كبير على تحسين رفاه وسكن الطالب في المدارس، بما في ذلب التركيز على  -77
إلى سااياسااة الحكومة في مجال     ا  تعزيز الصااحة المدرسااية على جميل المسااتويات. وأنشاا  فري  عمل اسااتناد

. وقدمن مقترحات بشاااااأن تعزيز الصاااااحة العقلية والوقاية ودعم األطفال  2020لصاااااحة النفساااااية حتى عام ا
 لتنفيذ هذه المقترحات. 2021والشباب في المدارس. وأنش  فري  توجيهي في  داية عام 

 األشخاص ذوو اإلعاقة -ياء 

مسااااااواة وعدم التمييز وتمتل  تهدف إلى اااااامان ال   ا  تتضااااامن العديد من القوانين اآليسااااالندية أحكام -78
على   2016األشااخاص ذوي اإلعاقة بالمساااواة على قدم مل  يرهم أمام القانون. وصاادقن آيساالندا في عام  

اتفاقية حقوق األشاااااااااااخاص ذوي اإلعاقة. ومنذ ذلب الحين، أدخلن عدة تعديالت تشاااااااااااريعية من أجل تنفيذ 
  38/2018القانون رقم   2018ل، اعتمد في عام  التفاقية في التشاااااااااريعات اآليسااااااااالندية. فعلى سااااااااابيل المثا

المتعل  بخادماات األشااااااااااااااخااص ذوي اإلعااقاة الاذين لاديهم احتيااجاات للادعم على المادى الطويال. والهادف 
الوااااااااااااق للقانون هو تقديم أفضاااااااااال الخدمات لألشااااااااااخاص ذوي اإلعاقة في جميل األوقات من أجل تلبية 

ور، على توفير المساااااعدة الشااااخصااااية  هدف ااااامان ح   احتياجاتهم المحددة للدعم. وينص، في جملة أم
 األشخاص ذوي اإلعاقة في أن يعيشوا حياة نشطة ومستقلة.

بشاااأن أنشااااء مؤساااساااة لرصاااد جودة خدمات     ا  جديد    ا   ، اعتمد البرلمان قانون 2021وفي تموز/يولي    -79
، وسااااترصااااد، في  2022ر  في كانون الثاني/يناي     ا   الرعاية الجتماثية. وسااااتبدأ هذه المؤسااااسااااة عملها رساااامي 

إلى القانون المتعل  بخدمات األشااااااخاص ذوي اإلعاقة الذين    ا  جملة أمور، نوثية الخدمات المقدمة اسااااااتناد
يحتاجون إلى دعم طويل األجل، والقانون المتعل  بالخدمات الجتماثية المقدمة من البلديات. وسااااااااااايتمكن  

لمذكورة، في جملة أمور، من تقديم شاااااكاوى بشاااااأن المساااااتفيدون من هذه الخدمات التي تراقبها المؤساااااساااااة ا
 نوثية الخدمات. ولم يسب  إنشاء آلية شكاوى من هذا القبيل بموجب القانون.

ويح  لألشااااااخاص ذوي اإلعاقة تحديد مكان إقامتهم واختيار األشااااااخاص الذين يعيشااااااون معهم.  -80
مشااااروطة  ترتيبات معيشااااية معينة. والقانون  يجوز أن تكون الخدمات المقدمة لألشااااخاص ذوي اإلعاقة   ول

عن                                                                                      المذكور أعاله يعطي األشاخاص ذوي اإلعاقة الح  في الساكن المناساب لحتياجاتهم ورتباتهم، فضاال  
الحصول على خدمات الرعاية الجتماثية التي تمكنهم من العيش في منازلهم. وللمزيد من المعلومات عن 

القانون المذكور أعاله، يرجى الرجو  إلى تقرير آيسااااااالندا األول عن حقوق األشاااااااخاص ذوي اإلعاقة وتنفيذ  
 .2021تنفيذ التفاقية المتعلقة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، الذي قدم في  داية عام 
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، تم اعتماد ساياساة وخطة تنفيذ بشاأن المسااةل المتعلقة باألشاخاص ذوي اإلعاقة 2017وفي عام  -81
تضاااااااااامن عدة تدا ير تهدف إلى ااااااااااامان حقوق األشااااااااااخاص ذوي اإلعاقة.  . وهي ت 2021للفترة حتى عام 

لخطة التنفيذ. ويشاااامل ذلب    ا  ويجري العمل بشااااتى الطرق على تحسااااين حالة األشااااخاص ذوي اإلعاقة، وفق
تنقيق التشريعات بغية تحسين توفير التعامل  لاة اإلشارة في األنشطة اليومية، وتنظيم حملة لزيادة وناةف  

المخصااااصااااة لألشااااخاص ذوي اإلعاقة، ودعم المشاااااريل التي تكفل حصااااول األشااااخاص ذوي   القطا  العام
 اإلعاقة على المعلومات عن حقوقهم في الخدمات.

يشاترط القانون اآليسالندي أن يحصال الطالب في جميل المراحل على تعليم شاامل، با  النظر  -82
من   تنفيذ مقترحات مقدمة    ا  (. ويجري حالي 74ة عن اإلعاقة أو أي واااال آخر )لمزيد من المعلومات، انظر الفقر 

لجنة معنية بالتعليم والعمل والرياااااااة واألنشاااااطة الترفيهية للطالب ذوي اإلعاقة الذين أنهوا دراساااااية ثانوية  
متخصااصااة مدتها أربل ساانوات، وتهدف إلى زيادة مهارات الطالب واسااتقاللهم في المجتمل. ويتم تنفيذ هذا 

ة  ين وزارة التعليم والعلوم والثقافة، ووزارة الشااااؤون الجتماثية، والبلديات، والرابطة  المشاااارو  بصااااورة تعاوني 
 الوطنية اآليسلندية لألشخاص ذوي اإلعاقة الذهنية، وممثلين عن الطالب المتخرجين.

 المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء -كاف 

. 2017كانون الثاني/يناير    1التنفيذ في  ، حيز  2016/ 80دخل القانون الجديد بشاااااااااااأن األجانب، رقم   - 83
وهو يساااتند إلى اللتزامات الدولية في مجال حقوق اإلنساااان ويهدف إلى اااامان البن في القضاااايا بصاااورة 
عادلة وفعالة وإنسااااااااااااانية. وقد عزز هذا القانون اإلجراءات والكفاءة في معالجة المساااااااااااااةل المتعلقة بمقدمي 

 يركز بشكل خاص على حقوق الطفل ولم شمل األسر. طلبات التماس الحماية الدولية، و 

وتقدم إدارة الهجرة والبلديات الخدمات األساااااسااااية والمشااااورة ومختلف موارد الدعم. كما تم التفاق  -84
 مل الصليب األحمر اآليسلندي على تزويد ملتمسي الحماية الدولية بالدعم الجتماعي والتعليم والموارد والمشورة. 

ووقعن وزارة الشاااااااؤون الجتماثية اتفاقات تعاون مل عدد من البلديات بشاااااااأن تنساااااااي  اساااااااتقبال   -85
على خدمات مماثلة. وتزيد هذه التفاقات من فعالية الدعم     ا   الالجئين من أجل ااااااااااااامان حصااااااااااااولهم جميع

ز الثقافات                                                                                       المقدم لالجئين بعد حصااول ملتمسااي الحماية الدولية على تصااريق إقامة في آيساالندا. وك ل ف مرك
،  2021المتعاددة واإلعالم  توفير الادعم والمعلوماات للبلادياات ولمقادمي الخادماات لالجئين. وفي خريم عاام  

أطلقن آيسااالندا موقل دراساااات اجتماثية للمهاجرين البالاين بمبادرة من الحكومة اآليسااالندية. ويمكن الوصاااول  
اد تثقيفية عن المجتمل اآليساااالندي. وباإلاااااافة  إلى الموقل بساااابل لاات وهو يحتوي على معلومات عملية ومو 

 إلى ذلب، تم التركيز على دعم دورات تعليم اللاة اآليسلندية لألجانب الذين يعيشون في آيسلندا. 

. والارض 2024-2021ويجري وااااال خطة تنفيذ بشااااأن المساااااةل المتعلقة بالمهاجرين لألعوام   -86
الجميل من المشاااركة النشااطة، با  النظر عن الجنسااية   الرةيسااي من ذلب هو تعزيز إرساااء مجتمل يمكن

واألصل. وتشمل الخطة وال سياسة طويلة األجل بشأن المهاجرين والالجئين والتعددية الثقاشية، من أجل  
زيادة التفاهم والمشااااااااااااركة في جميل مجالت الحياة في المجتمل، با  النظر عن الجنساااااااااااية واألصااااااااااال.  

ى الحقوق الجتماثية وخدمات الرعاية الصااحية والتعليم والمشاااركة في  وسااينصااب التركيز بشااكل خاص عل
 متعدد الثقافات يقوم على مبادئ المساواة والعدالة واحترام الفرد.   ا  سوق العمل، لكي تصبق آيسلندا مجتمع

ويقدم المركز اآليساالندي لحقوق اإلنسااان المشااورة القانونية المجانية للمهاجرين على أساااس اتفاق   -87
.  2021مل وزارة الشااااااؤون الجتماثية. وقد أنشاااااا  مركز المشااااااورة الجديد للمهاجرين في آيساااااالندا في عام  

ويتمثل دوره في تقديم المشاااااورة والتوجي  والمعلومات بصاااااورة يساااااهل الوصاااااول إليها للمهاجرين شيما يخص 
ومن المتوخى أن     ا ،ي الخدمات الضااااااارورية والحقوق واللتزامات. ويجري تنفيذ المشااااااارو  بصاااااااورة مؤقتة حال

للتعاون  ين أجهزة الدولة والبلديات والجهات المعنية، مثل النقابات ومنظمات     ا  داةم    ا   يصبق هذا المركز منبر 
المجتمل الماادني. ويعماال المكتااب بصااااااااااااااورة وثيقااة مل مركز الثقااافااات المتعااددة والمعلومااات، ومركز حقوق  

 مدينين، وإدارة العمل.اإلنسان اآليسلندي، وأمين المظالم المعني بال
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 إمكانية الوصول إلى نظاف الرعاية الصحية لألطفال من أصل أجنبي  

ح  الجميل في خادماات الرعااياة الصااااااااااااااحياة، وقاد  اذلان جهود خالل    يكفال القاانون اآليساااااااااااااالنادي -88
الساانوات األخيرة لضاامان المزيد من المساااواة في نظام الرعاية الصااحية، بما في ذلب عن طري  تايير نظم 
المساااهمة في المسااتحضاارات الصاايدلنية وخدمات الرعاية الصااحية. ويتمتل جميل األطفال في آيساالندا بالمساااواة  

الذين   صااااول إلى نظام الرعاية الصااااحية األيساااالندي وخدمات . ويحصاااال أطفال الالجئين واألشااااخاص في ح  الو 
يلتمسااااون الحماية الدولية في آيساااالندا على رقم هوية شااااخصااااية في البلد، وعندها تتكفل إدارة الهجرة بجميل 

أطفال مهاجرون   تكاليم رعايتهم الصاااااااحية إلى أن يتم إدماجهم الكامل في نظام الرعاية الصاااااااحية. وهنا 
آخرون يحصااااالون على هذا الح  من آباةهم، أي أن التاطية تشااااامل األطفال إذا كان اآلباء قد دخلوا نظام 

 الرعاية الصحية أو كان لديهم تأمين صحي.

 األعمال التجارية وحقوق اإلنسان -الف 

ة وحقوق اإلنسان  دأت وزارة الصناعات وال تكار وال خطة عمل وطنية بشأن األعمال التجاري  -89
بغية تنفيذ المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشاأن األعمال التجارية وحقوق اإلنساان. وساتواال هذه الخطة  
بالتعاون مل وزارة الخارجية والتعاون اإلنماةي وبالتعاون الوثي  مل قطا  األعمال. وينباي واااال الصاااياة  

 .2022النهاةية للخطة في عام 

 الخالصة -       ثالثا   

سااااااااااعى هذا التقرير إلى تقديم صااااااااااورة، بأقصااااااااااى قدر ممكن من الدقة، لما اتخذت  آيساااااااااالندا من  -90
                                                                                              إجراءات اساااتجابة  للتوصااايات التي قبلن  ها خالل الجولة الثانية لالساااتعراض الدوري الشاااامل لحالة حقوق  

ي مل ذلب النظر                                                             عن تقديم معلومات عن بع  التوصايات التي أ حي   ها علما  ويجر                    اإلنساان فيها، فضاال  
فيها. ولذلب، ل يعطي هذا التقرير صاااااورة كاملة أو شااااااملة عن حالة حقوق اإلنساااااان في آيسااااالندا، ول عن 
التادا ير التي اتخاذت في هاذا الميادان خالل الساااااااااااااانوات األخيرة. ومثلماا تبين، فقاد تم باالفعال تنفياذ كثير من 

لى مشااااااااريل يجري تنفيذها وتتطلب الهتمام  التوصااااااايات. وهنا  توصااااااايات أخرى قيد التنفيذ أو تشاااااااتمل ع
بشااااامل مساااااتمر. أما التوصااااايات التي لم تنفذ، فساااااتكون قيد النظر، وساااااتواصااااال اللجنة التوجيهية الحكومية 

 المعنية بحقوق اإلنسان رصد تنفيذها.

Notes 
 

)1( Iceland‘s Mid-term Report - Second Cycle: 

https://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session26/IS/IcelandUPRMId-termreport.pdf. 
)2( See the annex for more information on the implementation of recommendations since the second 

Universal Periodic Review cycle in 2016. The annex shows the status of implementation as of 

September 2021. 
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