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 مجلس حقوق اإلنسان 
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة األربعون 

 2022شباط/فبراير  4 -كانون الثاني/يناير   24

 تجميع بشأن آيسلندا  

 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض 16/21و  5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
المعداهدداي واإلاراتاي الصدا ددددددددددددددة  الددوري الاددددددددددددددامدع  والتقرير اجماع للمعلومداي الواردة في اقدارير ه  داي  

 ذاي الصلة، وهو مقّدم في شكع مواز اق دًا بالحد األقصى لعدد الكلماي غ رها من وثائق األمم المتحدة و 

نطاااق االلتمامااات الاادوليااة والتعاااون مع ايليااات والة لااات الاادوليااة لحقوق  -ثانياا  
 ( 2() 1) اإلنسان

اري الافاقاة مناهضدة  لتصديق على البرواوكول االختا رحبت لجنة القضات على التم  ز العنصري با  - 2
   ( 3) 2019وغ ره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاساة أو الالإنساناة أو المه نة في عام التعذيب  

وشجعت اللجنة نفسها آيسلندا على النظر في التصديق على المعاهداي الدولاة األساساة لحقوق  -3
العمال المهاارين  ة الدولاة لحماية حقوق اماع  ها بعد، بما في ذلك االافاقا اإلنسدان التي لم اصدبط فرفًا ف  

وأفراد أسددددرهمج وشددددجعتها أيضددددًا على االنضددددمام إلى االافاقاة باددددان وضددددع األشددددصا  عديمي الجنسدددداة، 
  ( 4) واافاقاة خفض حاالي انعدام الجنساة

ا أن ابلغ عما إذا كان قد  ، فلبت اللجنة المعناة بحقوق اإلنسددددددددددددان إلى آيسددددددددددددلند2021وفي عام  -4
راض لضددددددددددددددرورة التحفظددداي على العهدددد، وال سددددددددددددددامدددا التحفظددداي على اري في اآلوندددة األخ رة اسددددددددددددددتعأ

  ( 5) ( من العهد، بغاة سحبها1)20( و7)14( و3)ب( و)(2)10 المواد

، قدمت آيسدددددلندا اقريرها لمنتصددددد  المدة عن انف ذ التو دددددااي التي قدمت أثنات 2020وفي عام  -5
  ( 6) لمتعلق بهاتعراض الدوري الاامع الثاني ااالس
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وقدمت آيسدددلندا مسددداهماي مالاة إلى مفوضددداة األمم المتحدة السددداماة لحقوق اإلنسدددان )مفوضددداة  -6
  ( 7) 2021و 2020و 2019و 2017حقوق اإلنسان( في األعوام 

 ( 8) اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
  اد  بعد مسسدسدًة وفناة لحقوق ي علمًا بان آيسدلندا لم ان احاط لجنة القضدات على التم  ز العنصدر  -7

اإلنسدددددددددددان امنحها والية واسدددددددددددعة في مجال اعزيز حقوق اإلنسدددددددددددان وحمايتها، وفقًا للمباد  المتعلقة بمركز  
  ( 9) المسسساي الوفناة لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان )مباد  باريس(

نسدددان ُاسدددند سدددة وفناة مسدددتقلة لحقوق اإلوحثت اللجنة نفسدددها آيسدددلندا على التعج ع بمنادددات مسسددد  -8
ل لها ما يكفي من الموارد الباددددددرية إل ها والية  واسددددددعة اتمثع في اعزيز حقوق اإلنسددددددان وحمايتها وُيصصددددددا

  ( 10) والمالاة لالضطالع بهذه الوالية، وفقًا لمباد  باريس

فاما يقدمه األفراد من وشدجعت اللجنة نفسدها آيسدلندا على منط هذه المسسدسدة الوالية الاللمة للبت  -9
   (11) من االافاقاة  14من المادة    2نصري، على النحو المنصو  علاه في الفقرة  كاوى اتعلق بالتم  ز العش

تنف ذ االلتمامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنساااان مع مرا اة القانون الدولي  -رابعاا  
 اإلنساني الواجب التطب ق

 قطا اتالمسائل الشاملة لعدة   -ألف 

 ( 12)   مالمساواة و دم التم -1 

من دسددتور البلد  65االحظ لجنة القضددات على التم  ز العنصددري أن الارض المتوخى من المادة  -10
)أ( من قانون العقوباي العام هو الحماية من التم  ز العنصدري، غ ر أنها اعرب عن 233و 180والمادا ن  

التم  ز على أسدداسددها المب نة في  اإلثني في قائمة األسددباب التي يحظر قلقها لعدم إدراج األ ددع القومي أو 
ع نطاق المادة 233دة الما )أ( لتادمع األ دع  233)أ( من قانون العقوباي  وأو دت اللجنة آيسدلندا بان اوسدّن

  ( 13) من االافاقاة 1القومي أو اإلثني كسبب من األسباب التي ُيحظر التم  ز على أساسها، وفقًا للمادة 

الموضددددوااة المنصددددو    ها بان ادرج آيسددددلندا اماع األحكاموكرري اللجنة نفسددددها اات د او دددد ت  -11
  ( 14) عل ها في االافاقاة في قانونها الداخلي لضمان اوف ر الحماية الااملة من التم  ز العنصري 

إلى اعتماد قانون ن  لمنظمة العمع الدولاة   لجنة الصبرات المعناة بتطب ق االافاقااي والتو ددااي وأشدداري  - 12
باددددددددان المسدددددددداواة في المعاملة    85اان المسدددددددداواة في المعاملة وعدم التم  ز وهما القانون رقم  اط ي   2018في عام  

باض النظر عن األ ع العرقي واإلثني، الذي ينل على معاملة األشصا  معاملة متساوية باض النظر عن 
بادددددان المسددددداواة في    86 تثنات سدددددوق العمعج والقانون رقم عرقهم وأ دددددلهم اإلثني في اماع ماادين المجتمع، باسددددد 

   ( 16) ورحبت لجنة القضات على التم  ز العنصري باعتماد هذين القانون ن     ( 15) المعاملة في سوق العمع 

بادددددددان  86من القانون رقم  1وأشددددددداري لجنة الصبرات التابعة لمنظمة العمع الدولاة إلى أن المادة  -13
مع، باض لمعاملة ب ن األفراد في سددوق العوق العمع انل على المسدداواة في االمسدداواة في المعاملة في سدد 

النظر عن عرقهم أو أ لهم اإلثني أو دينهم أو اواههم الحاااي أو إعاقتهم أو قدراهم على العمع أو سنهم 
أو م لهم الجنسدددددددي أو هويتهم الجنسددددددداناة أو  دددددددفااهم الجنسددددددداة أو اعب رهم عن نوع الجنس  ورحبت لجنة  

، 86لتم  ز المحظورة في القدانون رقم دولادة بدمدراج مجموعدة من أسددددددددددددددبداب الصبرات التدابعدة لمنظمدة العمدع الد ا
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)أ( من االافاقاة، (1)1ولكنها الحظت أن هذه المجموعة ال ااددددمع اماع أسددددباب التم  ز الواردة في المادة 
  ( 17) أي اللون والرأي السااسي واالنتمات القومي واأل ع االاتماعي

ومة ااصاذ الصطواي الاللمة لتعديع القانون  لمنظمة العمع الدولاة إلى الحك وفلبت لجنة الصبرات التابعة  - 14
باددددان المسدددداواة في المعاملة في سددددوق العمع لضددددمان إدراج اماع أسددددباب التم  ز المحظورة الواردة في    86رقم  

   ( 18) تماعي واالنتمات الوفني واأل ع االا   )أ( من االافاقاة، وال ساما اللون والرأي السااسي ( 1) 1المادة 

وأو دددددت لجنة القضدددددات على التم  ز العنصدددددري آيسدددددلندا بان اتصذ اداب ر لضدددددمان انف ذ األحكام   -15
القانوناة السددددددارية التي احظر التم  ز العنصددددددري انف ذًا كاماًل وفعااًل، وااسدددددد ر إمكاناة االحتكام الفعلي إلى 

  ( 19) العنصري لمناسبة لجماع ضحايا التم  ز  القضات، واوف ر سبع االنتصاف ا

وأشاري اللجنة نفسها إلى التداب ر التي ااصذاها آيسلندا لمكافحة الصطاب المحرّنض على الكراهاة  -16
المتعلق بوسددددددددددددددائدع  38/2011العنصددددددددددددددريدة، بمدا في ذلدك ادداب ر التواادة ب امدة التنوع واعتمداد القدانون رقم  

ها العرنق  على الكراهاة ألسدددباب من ب ن  نه التحريض في وسدددائع اإلعالمم  27اإلعالم، الذي احظر المادة 
ومع ذلك، أعربت اللجنة عن قلقها إلات ازايد الصطاب المحرّنض على الكراهاة، وال سدددددددداما ضددددددددد الجماعاي  

الديناة واألاانب المسدددلم ن، وءلات التحريض على الكراهاة العنصدددرية ونادددر أفكار التفوق العرقي   -اإلثناة 
الي والمناقادددداي السددددااسدددداة، وفي وسددددائع لعنصددددرية، بما في ذلك في الحمواسددددتصدام التصددددوراي النمطاة ا

  ( 20) اإلعالم، وعلى شبكة اإلنترنت، وعلى وسائع التوا ع االاتماعي

من  27واعرب اللجنة نفسدددها أيضدددًا عن قلقها لعدم فرض العقوباي المنصدددو  عل ها في المادة  -17
اضدددددداة مراكبي اريمة ب  رة، األمر الذي يحول دون مقوقوع انتهاتاي اسددددددامة ومتكر   القانون إاّل في حالة

الصطاب المحرض على الكراهاة في وسددددائع اإلعالم والمعاقبة عل ها باددددكع فعال  واعرب اللجنة عن قلقها 
ذا من القانون لم اسد إلى محاتمة حتى اآلن بسددبب ه 27تذلك ألن اماع الاددكاوى المقدمة بمواب المادة 

  ( 21) الارط الصارم

، فلبت اللجنة المعناة بحقوق اإلنسددان من آيسددلندا و دد  حالة ماددروع القانون 2021م ي عاوف -18
ق د النظر الصا  بتعديع قانون وسدددائط اإلعالم لضدددمان اطب ق الجزاتاي المنصدددو  عل ها على خطاب  

  ( 22) الكراهاة، واوساع نطاق إنفاذه لاامع أناطة وسائط التوا ع االاتماعي

صدددددري آيسدددددلندا بااصاذ اداب ر  دددددارمة لمكافحة خطاب  ت على التم  ز العن وأو دددددت لجنة القضدددددا -19
الكراهاة، بطرق، منها إدانة اماع أشدددددددكال التعب ر عن خطاب الكراهاة العنصدددددددري، بما يادددددددمع ما يرد في  

من خالل  اصدددريحاي الادددصصدددااي السدددااسددداة والادددصصدددااي العامة، ومكافحتها مكافحًة  دددارمة، وال سددداما  
 ددددددع االاتماعي لتحديد هوية من يدلون بصطاب محّرض م واإلنترنت وشددددددبكاي التوار ددددددد وسددددددائع اإلعال

على الكراهاة من أفراد واماعاي، والتحق ق في هذه األفعال ومقاضاة المسسول ن عنها ومعاقبتهم، إن ثبتت 
  ( 23) إدانتهم، بالعقوباي المناسبة

ة الجناة ما الادرط القاضدي بعدم معاقب ن وسدائع اإلعالم إللاات وأو دت اللجنة نفسدها بتعديع قانو  -20
لم اكن االنتهاتاي المراكبة اسدددددددددامة ومتكررة بما يكفع مزيدًا من الفعالاة في مقاضددددددددداة ومعاقبة الجناة في  

  ( 24) اماع الحاالي التي انطوي على خطاب محرّنض على الكراهاة

غ عنها ما لالت اراكب وال يبل رائم الكراهاة العنصريةوال ازال اللجنة نفسها اعرب عن قلقها ألن ا -21
إال قل اًل  وأو ت اللجنة آيسلندا بكفالة اإلبالغ عن اماع ارائم الكراهاة العنصرية والتحق ق ف ها ومحاتمة  

  ( 25) المسسول ن عنها ومعاقبتهم بعقوباي مناسبة، إن ثبتت إدانتهم، واوف ر سبع االنتصاف للضحايا
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ى أي حكم يعتبر الددددوافع قدددانون العقوبددداي ال ينل عل  اللجندددة نفسددددددددددددددهدددا عن قلقهدددا ألنواعرب   -22
دًا للعقوبة، وهو ما ُيعّد أمرًا ضروريًا لضمان فرض عقوباي مناسبة على ارائم التم  ز  العنصرية ظرفًا مادّن

اعتبارها ظرفًا  العنصددددري  وأو ددددت اللجنة آيسددددلندا بتعديع قانون العقوباي ف ها لااددددمع الدوافع العنصددددرية ب 
  ( 26) من االافاقاة 4وباي مناسبة عل ها، بما يتماشى مع المادة قوبة على الجريمة ويفرض عقماددًا للع

 ( 27) الحريات األساسية -2 

ذكري ال ونسددددكو أن قانون العقوباي يجّرم التادددده ر ويعاقب علاه بارامة أو بالسددددجن لمدة اصددددع   -23
سدددددسول تهم  صدددددحف  ن ألنه يرفع عنهم موفر مسدددددتوى من الحماية للإلى سدددددنة واحدة  غ ر أن قانون اإلعالم ي 

  ( 28) عن المحتوى المقتبس من مصادرهم

يحمي المبلا ن عن المصالفاي    2020وأفادي ال ونسددددددددددددكو بان البرلمان وافق على قانون في عام  -24
وفامدا يتعلق بدالتاددددددددددددددريع األخ ر الدذي يكفدع حمدايدة المبلا ن عن المصدالفداي، فلبدت اللجندة    ( 29) من االنتقدام

  ( 30) بحقوق اإلنسان إلى آيسلندا اقديم اعلاقاي باان االستراااجااي المعمول بها لتطباقه بفعالاةالمعناة 

 ( 31) حظر جميع أشكال الرق  -3 

ثة لمكافحة االاجار بالباددر، التي رحبت لجنة القضددات على التم  ز العنصددري بصطة العمع   -25 المحدا
افحة االاجار بالبادددددددددددر حكومة على إاراتاي مكاحت عنوان "ارك ز ال  2019مارس آذار/  29ُنادددددددددددري في 

  ( 32) "وغ ر ذلك من أنواع االستاالل

وأشددددددددددددددداري لجنددة الصبرات التددابعددة لمنظمددة العمددع الدددولاددة إلى مددا اب ن من وقوع أفعددال االاجددار  -26
غراض االسددددددددتاالل في العمع وفي الجنس  وكان معظم الضددددددددحايا من دول بحر البلط ق،  باألشددددددددصا  أل

  ( 33) م أيضًا من أمريكا الجنوباةتان بعضه لكن

وأعربت لجنة القضدددددددات على التم  ز العنصدددددددري عن قلقها لعدم  ددددددددور أي أحكام إدانة في حق  -27
 74، رغم اإلبالغ عن 2019و 2015مراكبي ارائم االاجار باألشدددددددددصا  خالل الفترة التي اصللت عامي 

  ( 34) ضحاة 88ديد حالة، واح 27حالة ماتبه ف ها، وءارات اح اقاي رسماة في 

والحظت لجنة الصبرات التابعة لمنظمة العمع الدولاة أن السددلطاي ركزي في السددنواي األخ رة ارك زًا   - 28
بها كع من الادددددددرفة والسدددددددلطاي   أتبر على اسدددددددتاالل العمال بفضدددددددع أنادددددددطة التفتا  المادددددددتركة التي يقوم 

ضددة لصطر العمع القسددري  وام ااددك ع فريق  الضددريباة ومفتاددي العمع في مواقع العمع التي اعرف بكونها عر 
اي للعمع  وأنادددداي شددددرفة العا ددددمة أيضددددًا وحدة  عن االاجار باألشددددصا  في ولارة العمع ووضددددعت إارات 
لبت لجنة الصبرات التابعة لمنظمة العمع الدولاة إلى  احق ق اركز على االاجار باألشددددددصا  والباات  ولذلك، ف 

لى ضدددددددددمان إارات اح اقاي شددددددددداملة في أعمال االاجار باألشدددددددددصا   الحكومة أن اوا دددددددددع اهودها الراماة إ 
وبالمثع، أو ددت لجنة القضددات على التم  ز العنصددري آيسددلندا بمضدداعفة     ( 35) ومحاتمة اماع المتورف ن ف ها 
   ( 36) االاجار باألشصا ، ومقاضاة مراكبي أفعال االاجار باألشصا  اهودها للتحق ق في ادعاتاي 

ع الدولاة إلى الحكومة أن اوا ددددددددع اهودها فاما يتعلق التابعة لمنظمة العم  وفلبت لجنة الصبرات -29
بتحديد هوية ضددددددددددحايا االاجار ألغراض االسددددددددددتاالل الجنسددددددددددي واالسددددددددددتاالل في العمع، وأن اكفع اوف ر 

وبالمثع، أو دددددددددت لجنة القضدددددددددات على التم  ز    ( 37) والمسددددددددداعدة لهسالت الضدددددددددحايايناسدددددددددب من الحماية  ما
  ( 38) ا بان اكفع حصول الضحايا على الحماية والمساعدة والجبرالعنصري آيسلند

وأو ددت لجنة القضددات على التم  ز العنصددري أيضددًا آيسددلندا بان انظم حمالي اوااة باددان منع  -30
انون وموظفي الهجرة ومراقبة الحدود على أسددددددددددددال ب التعرف على االاجار ااددددددددددددمع ادريب موظفي إنفاذ الق
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وحمالي أخرى إعالماة بادددددان حقوق أشدددددد الف اي السدددددكاناة ضدددددعفًا وسدددددبع  ضدددددحايا االاجار باألشدددددصا ،
  ( 39) لهااالنتصاف المتاحة 

 الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -باء 

العمع الدولاة إلى اداب ر التصدددددددددي الواسددددددددعة النطاق التي أشدددددددداري لجنة الصبرات التابعة لمنظمة  -31
  وكان الهدف من التداب ر الواسددددددعة النطاق أسدددددداسددددددًا  19-ائحة كوف دااصذاها الحكومة للتصفاف من آثار ا

في المائة من  75منع البطالة والصسدارة المسقتة للدخع الادصصدي من خالل مبلغ اقدمه الحكومة يصدع إلى 
م ازئي لتادجاع المسسدسداي التجارية على االحتفاا بالموظف ن واجنب فقدان الوظائ    مراب العامل ن بدوا

تداب ر أيضددددددًا إمكاناة ااا ع دفع الضددددددرائب على األعمال التجارية التي اوااه  ددددددعوباي مسقتة، وأااحت ال
  ( 40) فضاًل عن إمكاناة سحب مبلغ شهري من مدخراي المعاشاي التقاعدية الطوااة

 ( 41) مل وفي ظروف  مل  ادلة ومواتيةالحق في الع -1 

 81,6إلى أن المعدل اإلامالي للعمالة بلغ  أشدددددددددددددداري لجنة الصبرات التابعة لمنظمة العمع الدولاة -32
، على الرغم من 2018في المدائدة في عدام    3,3  وبلغ معددل البطدالدة اإلامدالي  2018في المدائدة في عدام  

مة العمع الدولاة إلى أن خريجي الجامعاي الجدد يمثلون   وأشدددداري لجنة منظ2019أنه بدأ يرافع في عام  
في   20في المائة ب ن النسددددددات و 32ة عالاة من العافل ن عن العمع بلات وفقًا لما أفادي به التقارير نسددددددب 

  ( 42) 2019المائة ب ن الراال في النص  األول من عام 

وماي اف د بان معدل عمالة المرأة في وأشداري لجنة الصبرات التابعة لمنظمة العمع الدولاة إلى معل -33
وبلات نسددبة النسددات اللوااي ما للن يعملن في وظائ     2018في المائة في عام  80ازايد مطرد، وأنه بلغ  

وأشددددددداري اللجنة إلى أن عدد النسدددددددات    ( 43) في المائة للراال 12في المائة، مقارنة بنسدددددددبة  34بدوام ازئي 
، عندما كان نصددددددددددد ب النسدددددددددددات  2017لراال، كما هو مب ن في عام العامالي بدوام ازئي أتبر من عدد ا

  ( 44) في المائة من الراال 5,13سوق العمع هو الثل ، مقارنة بنسبة  اللوااي يعملن بدوام ازئي في

والحظددت لجنددة الصبرات التددابعددة لمنظمددة العمددع الدددولاددة أن خطددة العمددع بادددددددددددددددان حمددايددة األففددال   -34
اداب ر امكن األشدددصا  الذين يعملون أو يرغبون في العمع ممن لديهم  ال ااددد ر إلى  2022-2019 للفترة

ممارسددددددددددة حقهم في ال اام بذلك دون التعرض للتم  ز، والتوف ق قدر اإلمكان ب ن   مسددددددددددسولااي أسددددددددددرية من
مسدددددددددسولاااهم األسدددددددددرية  وفلبت اللجنة إلى الحكومة أن اب ن الطريقة التي اناولت بها خطة العمع عملهم و 

، وأن والنة ب ن مسدددسولااي العمع واألسدددرة، وال سددداما اقاسدددم المسدددسولااي األسدددرية على نحو فعالمسدددالة الم
اي األسددددرية من اقدم معلوماي عن انف ذ خطط وبرامج محددة اهدف إلى امك ن األشددددصا  ذوي المسددددسولا 

  ( 45) العمع، دون ام  ز، وعن النتائج التي احققت في هذا الاان

باان   2000لعام   95من القانون رقم    2خبرات منظمة العمع الدولاة إلى أن المادة  وأشاري لجنة   -35
ارمي إلى احق ق هدف ن رئاسدددددددددد  ن  2017والدية بصددددددددددااته المعدلة في عام إاالة األمومة/األبوة واإلاالة ال

ات من هما ضدددددمان أن يقضدددددي األففال وقتًا مع الوالدين مثاًل بمثع، وامك ن الراال والنسدددددات على حد سدددددو 
نون أيضدددددددًا على أن لكع من الوالدين  من القا  24احق ق التوالن ب ن العمع والحااة األسدددددددرية  وانل المادة 

الحق في إاالة والدية لرعاية ففله مداها أربعة أشددددددددهر  وفلبت اللجنة إلى الحكومة أن اقدم معلوماي عن 
اعزيز اوليع أتثر إنصدددددددددافًا للمسدددددددددسولااي  التداب ر المتصذة لتادددددددددجاع اسدددددددددتصدام الراع لةاالة الوالدية بغاة

ادددددان أفراد األسدددددرة المقرب ن اآلخرين الذين يحتااون احتاااًا واضدددددحًا  األسدددددرية، وعن أي ادب ر آخر يتصذ ب 
  ( 46) إلى الرعاية والدعم، بمن ف هم األشصا  ذوو اإلعاقة، أو كبار السن
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مع المعني بمسدددددددددالة حقوق اإلنسدددددددددان ، ذكر خبرات من الفريق العا2018وفي كانون الثاني/يناير   -36
األعمال والفريق العامع المعني بالتم  ز ضدد النسدات والفتااي والادركاي عبر الوفناة وغ رها من مسسدسداي 

أن آيسددددلندا اتولى قاادة مكافحة التم  ز الجنسدددداني بسددددن ااددددريع اديد باددددان شددددهادة المسدددداواة في األاور   
موظفًا أو أتثر   25ماع الاددددددددركاي والمسسددددددددسدددددددداي التي لديها  وياددددددددترط القانون اآليسددددددددلندي الجديد على ا

المسددددداواة في األاور  ويتع ن على الادددددركاي أن اب ن أنها  دددددنفت الوظائ  على الحصدددددول على شدددددهادة  
أسداس اسداوي قامتها وأنها أاري من ثم دراسدة احل لاة ألاور األشدصا  وفقًا لذلك  وءن هذا القانون الذي 

ماًا ، يادترط على الادركاي أيضدًا أن اثبت أنها نظمت رسد 2018يناير  /ون الثانيكان  1دخع ح ز النفاذ في 
سدددددااسدددددااها وعملاااها المتعلقة باألاور  ورحب الصبرات بهذه الصطوة، التي امثع اطورًا إيجاباًا امس الحااة  

  ( 47) إلاه في التحدي العالمي المتمثع في ردم الفجوة في األاور ب ن الجنس ن

دل البطالة جنة القضددددات على التم  ز العنصددددري اعرب عن قلقها إلات اسددددتمرار ارافاع معوالازال ل -37
في   7,4في أوسدددددددددداط األشددددددددددصا  المنتم ن إلى أقلااي إثناة أو المنحدرين من أ ددددددددددول مهاارة ح   بلغ  

  ( 48) المائة، أي أتثر من ضع  ما هو علاه في أوساط عامة السكان

صاذ اداب ر للحد من ارافاع معدالي البطالة في أوسددددددددددداط وأو دددددددددددت اللجنة نفسدددددددددددها آيسدددددددددددلندا باا  -38
إلى األقلااي اإلثناة والمهاارين واألشدددددصا  المنحدرين من أ دددددول مهاارة، بطرق،   األشدددددصا  المنتم ن

منها اوف ر التدريب المهني واعلام اللاة  وأو دددددت اللجنة بتنظام حمالي لتوااة أرباب العمع بمنع التم  ز  
  ( 49) عمعلتوظاف، واث اف العمال بسبع االنتصاف المتاحة في حاالي التم  ز في الالعنصري في عملاة ا

وأشددددددداري اللجنة المعناة بحقوق اإلنسدددددددان إلى اقارير عن ممارسددددددداي العمع القسدددددددري ب ن العمال   -39
  ( 50) المهاارين العامل ن في قطاعاي مثع البنات والسااحة والباات والصناعة التحويلاة والعمع المنزلي

آيسددددلندا على الرغم من والازال لجنة القضددددات على التم  ز العنصددددري اعرب عن قلقها السددددتمرار   -40
في إ ددار اصداريط عمع مسقتة  دالحة ألرباب عمع مع ن ن عوضدًا  2010او دااي اللجنة السدابقة لعام 

غ عن اصدددددددددددددداريط ألنواع محدددة من العمدع، األمر الدذي يجعدع من الصددددددددددددددعدب على العمدال المعن  ن اإلبال
لدددك اإلخالل ببنود عقود العمدددع،  يراكبددده أربددداب عملهم من انتهددداتددداي لحقوقهم في العمدددع، بمدددا في ذ عمدددا

وأو دت اللجنة آيسدلندا بم ددار اصداريط عمع بحسدب النوع     ( 51) ويجعلهم أتثر عرضدة لةيذات واالسدتاالل
عن اصددددداريط عمع  المحدد من العمع أو الناددددداط الذي يزاوله الادددددصل مقابع أار ولفترة محددة، عوضددددداً 

  ( 52) ألرباب عمع مع ن ن

 ( 53) الحق في التعليم -2 

فالتعلام  سددددنواي    10أشدددداري ال ونسددددكو إلى أن قانون التعلام ينل على أن التعلام مجاني لمدة  -41
وأو دددت ال ونسدددكو آيسدددلندا بمرااعة التادددريعاي الوفناة المتعلقة بالتعلام     ( 54) قبع االبتدائي لم يكن إلزامااً 

لضددددددددددددددمدان مدا ال يقدع عن  12 عدامدًا من التعلام االبتددائي والثدانوي المجداني، و ءدراج حكم يقضددددددددددددددي بدماداحدة 
  ( 55) يقع عن سنة واحدة من التعلام المجاني واإللزامي قبع االبتدائي ال ما

التم  ز العنصددددري اعرب عن قلقها السددددتمرار التفاوااي في حصددددول   وال ازال لجنة القضددددات على -42
يسددددلندا بموا ددددلة وأو ددددت اللجنة نفسددددها آ   ( 56) األففال المنحدرين من أ ددددول مهاارة على التعلام الثانوي 

اهودها الراماة إلى احسددددددد ن فر  حصدددددددول األففال المنحدرين من أ دددددددول مهاارة على التعلام الثانوي، 
اااجاة اعلام وفناة لتحديد أواه التفاوي في الحصددددددول على التعلام وءيجاد حلول  بطرق، منها وضددددددع اسددددددتر 

  ( 58) مماثلةوقد قدمت ال ونسكو او اة    ( 57) لها، بالتااور مع الف اي المتضررة
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 حقوق أشخاص محددين أو فلات محددة -جيم 

 ( 59) النساء -1 

المتعلق ببرنامج عمع المسداواة ب ن الجنسد ن  أشداري لجنة خبرات منظمة العمع الدولاة إلى القرار البرلماني   - 43
   ( 60) ، الذي وضع خريطة فريق للمساواة ب ن الجنس ن في مجاالي مثع اإلعالم والتعلام 2019- 2016للفترة 

وذكري لجنة الصبرات التابعة لمنظمة العمع الدولاة أن امث ع المرأة ضدددددياف في المنا دددددب العلاا  -44
في المائة  10شدركة في آيسدلندا، ال ااداع النسدات سدوى    100في أتبر  في الادركاي وفي مجالس اإلدارة، و 
في المائة من مقاعد  26وفي المائة من منا دددب األمنات العام ن،   22من منا دددب الرءسدددات التنف ذي ن، و

  ( 61) مجالس اإلدارة

لمكافحة العن   واحاط لجنة القضدددات على التم  ز العنصدددري علمًا بالتداب ر التي ااصذاها آيسدددلندا  -45
الجنسددي والجنسدداني والتم  ز، بما في ذلك اوليع ناددراي وبطاقاي على االااي المهاارين لتعريفها بالعن  

غ ر أنها ال ازال ااددددعر بالقلق ألن احتمال اعرض النسددددات المنتمااي إلى   األسددددري وبسددددبع الدعم المتاحة،
سدات من عامة السدكان له، وألن نسدبة األانبااي األقلااي والنسدات المهااراي للعن  يفوق احتمال اعرض الن 

  ( 62) 2018في المائة في عام  35في دور اإليوات المصصصة للنسات ضحايا العن  األسري بلات 

اللجنة نفسددددها آيسددددلندا بزيادة التداب ر المتصذة لحماية األانبااي والنسددددات المنتمااي إلى وأو ددددت  -46
اني والتم  ز العنصدددري، بما في ذلك العن  اأُلسدددري، وضدددمان األقلااي من العن  الجنسدددي والعن  الجنسددد 

هسالت ااتماااة كافاة، بصددرف النظر عن وضددع  -حصددول الضددحايا على مسدداعدة قانوناة وفباة ونفسدداة 
  ( 63) الضحايا من ح   الهجرة

منتمااي  وأو ددت اللجنة نفسددها آيسددلندا بزيادة التداب ر الراماة إلى ضددمان اعريف األانبااي والنسددات ال  - 47
   ( 64) إلى األقلااي بحقوقهن وبسبع االنتصاف المتاحة لهن، بطرق منها اوف ر المواد التث افاة بعدة لااي 

بالتحق ق في ادعاتاي العن  الجنسدي والعن  الجنسداني، وضدمان  وأو دت اللجنة نفسدها آيسدلندا -48
  ( 65) مقاضاة المسسول ن عن هذه األفعال ومعاقبتهم بعقوباي مناسبة

 ( 66) طفالاأل -2 

عامًا   18يحدد السدددددن الدناا للزواج في  1993لسدددددنة   31ذكري ال ونسدددددكو أن قانون الزواج رقم  -49
وأو دددت    ( 67) ز لواج الادددباب دون احديد الحد األدنى المطلق للسدددنغ ر أن القانون يسدددمط للولارة بان اج  

عامًا، وعدم السدددددما    16ج في  ال ونسدددددكو آيسدددددلندا بمرااعة القانون لتحديد الحد األدنى المطلق لسدددددن الزوا
  ( 68) عامًا إال عندما ااذن به السلطة القضائاة 18بالزواج دون سن 

قراره    2019حزيران/يوناده    12بدان البرلمدان اعتمدد في    وأفدادي لجندة خبرات منظمدة العمدع الددولادة -50
  واالحظ اللجندة أن خطدة العمدع  2022-2019بادددددددددددددددان خطدة عمدع لحمدايدة األففدال للفترة   149/39 رقم

سددددددسدددددداي، مثع اهدف إلى اقديم الدعم لألففال الذين يوااهون عنفًا بدناًا ونفسدددددداًا واعزيز مجموعة من المس 
  ( 69) ية الطفعوكالة رعاية الطفع ولجان حما

 ( 70) المةاجرون والالجلون وملتمسو اللجوء -3 

رحبددت لجنددة القضدددددددددددددددات على التم  ز العنصددددددددددددددري بصطددة العمددع المتعلقددة بقضدددددددددددددددايددا المهدداارين  -51
  ( 71) إلدماج األشصا  من غ ر موافني البلد 2016وخطة العمع الوفناة لعام  2019-2016 للفترة
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Notes 

 1 Tables containing information on the scope of international obligations and cooperation with 

international human rights mechanisms and bodies for Iceland will be available at 

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/ISIndex.aspx. 

 2 For relevant recommendations, see A/HRC/34/7, paras. 115.1–115.19, 115.23–115.24, 117.1–117.2, 

117.5, 117.10–117.13 and 118.1–118.8. 

 3 CERD/C/ISL/CO/21-23, para. 3. 

 4 Ibid., para. 23. 

 5 CCPR/C/ISL/QPR/6, para. 3. 
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