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  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة احلادية واألربعون

      ٢٠٠٨يوليه / متوز١٨ -يونيه / حزيران٣٠
  مشروع مقدم لالعتماد    

  
  :املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  
  أيسلندا    

والـــــــسادس أليـــــــسلندا نظـــــــرت اللجنـــــــة يف التقريـــــــريني الـــــــدوريني اخلـــــــامس   - ١
)CEDAW/C/ICE/5 ٢٠٠٨يوليـــه / متـــوز٨، املعقـــودتني يف ٨٣٩ و ٨٣٨يف جلـــستيها ) 6 و 
وتـــرد قائمـــة بالقـــضايا واألســـئلة املطروحـــة يف ). 839 و CEDAW/C/SR.838انظـــر الوثيقـــة (

ــة  ــة    CEDAW/C/ICE/Q/6الوثيقــــــ ــسلندا يف الوثيقــــــ ــة أيــــــ ــرد ردود حكومــــــ ــا تــــــ  كمــــــ
CEDAW/C/ICE/Q/6/Add.1.  

  
  مقدمة    

تثين اللجنة على الدولة الطرف لتقدميها تقريريها الـدوريني اخلـامس والـسادس اللـذين                 - ٢
بيـد أهنـا تأسـف ألهنمـا        ) HRI/GEN/2/Rev.1/Add.2(يلتزمان عموما باملبادئ التوجيهية للجنـة       

ة مل يقدما معلومات عن تنفيذ بعض مـواد االتفاقيـة وتوصـياهتا الـصادرة يف املالحظـات اخلتاميـ                  
وتــثين اللجنــة أيــضا علــى الدولــة الطــرف للــردود اخلطيــة علــى قائمــة القــضايا  . الــسابقة للجنــة

واألســئلة الــيت طرحهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة وعلــى العــرض الــشفوي والــردود علــى   
  .األسئلة اليت طرحتها اللجنة

 إدارة املـساواة    وتعرب اللجنة عن تقديرها للدولة الطرف إليفادها لوفد يرأسـه رئـيس             - ٣
والعمــل يف وزارة الــشؤون االجتماعيــة، والــذي ضــم ممــثلني عــن مركــز املــساواة بــني اجلنــسني 
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وتثين اللجنـة علـى الدولـة الطـرف للحـوار البنـاء الـذي دار بـني                  . وجملس املساواة بني اجلنسني   
 وعــن الوفــد وبــني أعــضاء اللجنــة، والــذي قــدم معلومــات إضــافية عــن حالــة املــرأة يف أيــسلندا 

  .االتفاقية تنفيذ
  

  اجلوانب اإلجيابية    
باعتمـاد القـانون    ) الثينغـي (تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لقيـام الربملـان األيـسلندي                 - ٤

فــضال عــن ) ١٠/٢٠٠٨القــانون رقــم (بــشأن املــساواة يف املركــز واحلقــوق للمــرأة والرجــل   
ــام      ــائي الع ــانون اجلن ــام الق ــة ألحك ــوانني املعدل ــم (الق ــة   ) ١٩/١٩٤٠رق ــة املنظم ــشأن اجلرمي ب

القــــانون رقــــم (، بــــشأن العنــــف املــــرتيل )٤٠/٢٠٠٣القــــانون رقــــم (واالجتــــار يف البــــشر 
  ).٦١/٢٠٠٧القانون رقم (، والقانون بشأن اجلرائم اجلنسية )٢٧/٢٠٠٦
وترحب اللجنة باعتماد الربملان خلطة عمل جديدة تتعلق باملساواة بني اجلنسني للفتـرة               - ٥

، والــيت تــسترشد مببــدأ مراعــاة املــساواة بــني اجلنــسني يف اإلدارة العامــة،   ٢٠٠٨  حــىت٢٠٠٤
وتالحــظ اللجنــة أيــضا . يف ذلــك مــا يتعلــق بــالتمييز يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس   مبــا

 بإعـادة تعـيني اللجنـة املعنيـة بـالعنف ضـد املـرأة وإعـادة                ٢٠٠٧بارتياح قيـام احلكومـة يف عـام         
 وخطـة العمــل  ٢٠٠٦ فيمــا يتعلـق بــالعنف املـرتيل عــام   “ الـذكور مــسؤولية”إطـالق مـشروع   

  .املتعلقة بالعنف املرتيل والعنف اجلنسي
 ٣٥,٩وتالحــظ اللجنــة مــع التقــدير أن النــساء يــشكلن يف الوقــت الــراهن مــا نــسبته      - ٦

 يف املائــة منــهن يف املنــاطق احلــضرية    ٤٠ ويوجــد -املائــــة مــن أعــضاء احلكــم احمللــي      فــــي
 يف ٣٦,٥ يف املائــة مــن أعــضاء الربملــان كمــا أن  ٣١,٨ وتــشكل النــساء مــا نــسبته  - ةالكــبري
  .من الوزراء هن من النساء املائة
وحتيط اللجنة علما باعتماد تدابري ترمي إىل التعجيل للمساواة بني اجلنسني، مـن قبيـل                 - ٧

ة لتقـدمي اقتراحـات      وتعـيني جلنـ    “مـستقبل متكـافئ للبـنني والبنـات       ”الصفحة الرئيسية املعنونـة     
  .بشأن سبل زيادة عدد النساء يف مستويات اإلدارة العليا بالشركات األيسلندية

وتعرب اللجنـة عـن تقـديرها للـدعم الـذي تقدمـه الدولـة الطـرف إىل صـندوق األمـم                        - ٨
  .املتحدة اإلمنائي للمرأة فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف اهلياكل احلكومية

 مـن االتفاقيـة،     ٢٠ مـن املـادة      ١جنة على الدولة الطرف لقبوهلا تعديل الفقرة        وتثين الل   - ٩
  .٢٠٠٢مايو /يف أيار
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  الشواغل الرئيسية والتوصيات    
تشري اللجنة إىل التزام الدولة الطرف بأن تقـوم بـصورة منتظمـة ومـستمرة بتنفيـذ                   - ١٠

ــر  ــة، وت ــة والتوصــيات احملــددة يف هــذه  ى أن الــشواغل أحكــام االتفاقي املالحظــات اخلتامي
تقتضي اهتماما على سبيل األولوية من جانب الدولة الطرف فيما بني الوقت الراهن وبني 

وبناء على ذلك، حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى التركيـز             . تقدمي التقرير الدوري املقبل   
ة اإلجـراءات املتخـذ   اإلبـالغ عـن     لتنفيـذ، و  ا من أنشطة    ضطلع به على تلك اجملاالت فيما ت    

وتـــدعو الدولـــة الطـــرف إىل تقـــدمي هـــذه . والنتـــائج احملققـــة يف تقريرهـــا الـــدوري املقبـــل
، سلطات القــضائيةاملالحظــات اخلتاميــة إىل مجيــع الــوزارات املعنيــة، وإىل الربملــان، وإىل الــ 

  .لتكفل تنفيذها بالكامل
 القـائم   ولئن الحظت اللجنة أن الدولة الطرف قد استكملت حظرا عاما علـى التمييـز               - ١١

علــى أســاس نــوع اجلــنس، كمــا ورد يف قــانون املــساواة يف املركــز واحلقــوق للمــرأة والرجــل    
، ٤٧/٢٠٠٣والذي يتـضمن تعريفـات للتمييـز املباشـر وغـري املباشـر والـوارد يف الالئحـة رقـم                     

ــالقلق ألن       ــشعر بـ ــزال تـ ــة ال تـ ــساواة بـــني اجلنـــسني، إال أن اللجنـ ــز املـ ــائف مركـ ــشأن وظـ بـ
ليــست موضــحة بالكامــل يف تلــك “ د املــرأةضــالتمييــز ”التفاقيــة، الــيت تعــرف مــن ا ١ املــادة

ويـــساور القلـــق اللجنـــة أيـــضا ألنـــه رغـــم إدراج العديـــد مـــن أحكـــام االتفاقيـــة يف   . اللـــوائح
 مـن   ١املشار إليه آنفا، بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني، فـال حيـدث هـذا بالنـسبة للفقـرة                       القانون
  .االتفاقية من ٤املادة 
ولتنفيذ االتفاقية بالكامل، تدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل إيـالء مزيـد مـن النظـر                   - ١٢

.  مـن االتفاقيـة يف تـشريعها الـوطين    ١ تعريف التمييز ضد املرأة الوارد يف املـادة       جإىل إدرا 
وتوصي اللجنة بأن توفر الدولة الطرف األساس القانوين الستخدام وتنفيـذ تـدابري خاصـة               

  . من االتفاقية٤ من املادة ١ ما تنص عليه الفقرة مؤقتة، على حنو
ويساور اللجنة قلق مماثل النعدام الوعي عموما، باالتفاقية، وبروتوكوهلـا االختيـاري،              - ١٣

ــة الطــرف، وال ســيما لــدى الــسلطات      ــة املتعلقــة بالبالغــات قيــد النظــر يف الدول وبــآراء اللجن
كمـة العليـا بـشأن التمييـز ضـد املـرأة ال تـشري إىل                وحتيط اللجنة علما بأن أحكـام احمل      . القضائية

، الـيت يقـال إهنـا قـد صـيغت علـى أسـاس               ٤٧/٢٠٠٣ مـن الالئحـة      ١٥االتفاقية وال إىل املـادة      
ويساور القلق اللجنة أيضا لعدم نشر التوصيات العامة للجنـة فـضال عـن    .  من االتفاقية١املادة  

  .ااملالحظات اخلتامية السابقة املتعلقة بأيسلند
وتوصــي اللجنــة بــأن تزيــد الدولــة الطــرف مــن اجلهــود الــيت تبــذهلا لزيــادة الــوعي   - ١٤

بأحكــام االتفاقيــة، وبروتوكوهلــا االختيــاري، وآراء اللجنــة بــشأن البالغــات قيــد النظــر،    
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وتوصــياهتا العامــة املتعلقــة بالقــضاة، واملــدعني العــامني، واحملــامني، واملهنــيني القــانونيني،         
ريف بصورة جيدة مببـادئ وأهـداف وأحكـام االتفاقيـة واسـتخدامها بـصورة               يكفل التع  مما

  .منتظمة يف العمليات القضائية
ومع أن اللجنة ترحب باجلهود اليت تبذهلا الدولـة الطـرف للتـصدي للمواقـف النمطيـة                   - ١٥

ــز ضــد املــرأة ويــدميان عــدم املــساواة بــني املــرأة        ــه مــن متيي ــان علي والــسلوك النمطــي مبــا ينطوي
الرجــل، فــإن القلــق يــساورها بــشأن اســتمرار وجــود املواقــف النمطيــة ضــد املــرأة، ممــا يهــدد  و

وممـا يـشغل اللجنـة    . بتقويض متتعها الكامـل حبقوقهـا وباملعاملـة علـى قـدم املـساواة مـع الرجـل               
خاصة تلك املعلومـات الـيت تـوحي بـأن كـال مـن املـرأة والرجـل يعتـربان الفجـوة اجلنـسانية يف                         

  .لةاألجور مقبو
ة للقـضاء علـى     واصـل وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل اختـاذ تـدابري اسـتباقية ومت                - ١٦

التوعيـة  ا يف ذلك عن طريق      مبأدوار ومسؤوليات املرأة والرجل،     املتعلقة ب املواقف النمطية   
وتوصـي اللجنـة    . ومحالت التثقيف املوجهة إىل كل من املرأة والرجل ويف وسائط اإلعالم          

 بأن تواصل تشجيع وسائط اإلعالم علـى تعزيـز التغـيري الثقـايف فيمـا يتعلـق       الدولة الطرف 
 مـن   ٥ املـادة    هبأدوار ومهام تعد مناسبة للمرأة والرجل بصورة تقليدية، على حنو ما تتطلب           

وحتــث اللجنــة الدولـة الطــرف علــى إجـراء حبــث ودراســات متعمقـة بــشأن أثــر    . االتفاقيـة 
أن الدولــة الطــرف أيــضا يــب بوهت. ى تنفيــذ االتفاقيــةالقوالــب النمطيــة لــدور اجلنــسني علــ

بتقييم أثر التدابري احلالية يف هذا السياق، من أجل حتديد أوجـه القـصور احملتملـة،                تضطلع  
  .ذلكبناء على وتعديل تلك التدابري 

ــدة مــن جانــب مــدير        - ١٧ ــة جدي ــادئ توجيهي ــة أحاطــت علمــا باعتمــاد مب ومــع أن اللجن
، بــشأن التحقيــق يف قــضايا اغتــصاب، ال يــزال القلــق  ٢٠٠٧ســبتمرب /ولاإلدعــاء العــام يف أيلــ

يساور اللجنة على غرار ما كان عليه احلـال يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة بـسبب العقوبـات                    
ــدم وجــود معلومــات        ــصاب، ولع ــسي، وال ســيما االغت ــق جبــرائم العنــف اجلن ــة فيمــا يتعل اهلين

ات، عن األحكام املتخذة ضد مرتكيب جـرائم العنـف          تفصيلية مستكملة، مبا يف ذلك اإلحصاء     
وإضـافة إىل ذلـك يـساور القلـق اللجنـة بـسبب وجـود تبـاين كـبري بـني أعـداد قـضايا                         . اجلنسي

  .اجلرائم اجلنسية اليت أجري حتقيق فيها، وأعداد احملاكمات واإلدانات
 تطبيـق  ،١٩ رقـم  العامـة  للتوصـية  وفقـاً  تكفـل،  أنبـ  الطرف الدولة اللجنة توصي  - ١٨

 ضــد العنـف  أشـكال  مجيــع ملعاجلـة  الالزمـة  التــدابري مـن  غريهـا و الــشاملة القانونيـة  التـدابري 
 أحباثها مبستوى ترتقي بأن الطرف الدولة وتوصي .واجلنسي ملرتيلا العنف سيما وال املرأة،
 ذلـك  يف مبـا  وعواقبـه،  وأسـبابه  املـرأة  ضد العنف انتشارب املتعلقة للبيانات وحتليلها ومجعها
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 احملتملـة  واألسـباب  العنـف  حـاالت  يف والـضحية  العنف مرتكب بني العالقة عن معلومات
 إىل الطـرف  الدولة اللجنة تدعو كما .االهتامات توجيه يف الشروع يف اياالضح رغبة لعدم
 علـى  ،النظـر  وإىل املـرأة  ضـد  العنـف  جمـال  يف ئيالقـضا  نظـام ال أداء عن شامل حبث إعداد
ــائج ضــوء ــذا نت ــانون اســتعراض يف ،بحــثال ه ــات ق ــانون العقوب ــة اإلجــراءات وق  اجلنائي
 حسبو املالئم النحو على املرأة ضد العنف أعمال مرتكيب وإدانةحماكمة   دائماً كفلي مبا

 فـرض  االقتـضاء،  عنـد  االسـتعراض،  هـذا  يتـضمن  أن وينبغـي  .األفعـال  هذه طابع خطورة
 ٤٥ للمـادتني  خـاص  اهتمـام  إيـالء  غـي وينب .اجلرائم هذه مرتكيب على شدة أكثر عقوبات

 الواســعة بالــصالحية املتعلــق ١٩/١٩٩١ رقــم اجلنائيــة اإلجــراءات القــانون مــن ١١٢ و
 مجيـع  وصـول  تكفل بأن الطرف الدولة أيضاً اللجنة وتوصي .العام االدعاء ملدير املمنوحة
 .واملناسبة املباشرة احلماية وسائل إىل العنف ضحايا النساء

 اسـتخدام  بـشأن  مـستكملة  تفصيلية معلومات توفر عدم إزاء القلق عن للجنةا وتعرب  - ١٩
 وإزاء الطـرف؛  الدولـة  يف اجلنـسي  العنـف و املـرتيل  العنـف  حـاالت  يف الزجريـة  األوامـر  وفعالية
 املالئمـة،  التوعية كفاية وعدم القضائية والسلطات الشرطة بني االختصاصات تعارض احتمال

 ،٩٤/٢٠٠٠ رقـم  القـانون  ومـواد  التوجيهيـة  املبـادئ  بتطبيـق  ،طةوالـشر  القـضاء  من سيما وال
 .ريةجز اجلنائية فيما يتعلق باألوامر الاإلجراءات قانون تعدل يتال

فعالية و باستخدام املتعلقة للبيانات مجعها حتسن بأن الطرف الدولة اللجنة وتوصي  - ٢٠
ــر ال ــةجزاألوام ــذ ري ــاد من ــانون اعتم ــةامل ســيما وال ،٩٤/٢٠٠٠ الق ــ تعلق ــرتيل العنفب  امل
 عرب والشرطة ءالقضا يجهاز وعي تزيد بأن الطرف الدولة توصي كما .اجلنسي والعنف
 قـانون  اعتمـاد  مناقـشة  مواصـلة  يف نظـر ي أنب الربملان أيضاً وتوصي .األوامر هذه استخدام

 .٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين يف عليه رضُع الزجرية الذي األوامر بشأن حمدد

 اجلنــسي والعنــف املــرتيل العنــف ملكافحــة الوطنيــة باخلطــة علمــاً اللجنــة حتــيط نمــاوبي  - ٢١
 الــيت العقبــات إزاء القلــق عــن تعــرب االغتــصاب، ضــحايا الســتقبال الطــوارئ مركــز وبعمــل
 والتماسـهن  الـشكاوى  تقـدميهن  أثنـاء  اجلنـسي  والعنـف  املـرتيل  العنـف  ضـحايا  النـساء  تواجهها
 املهـــاجرات النـــساء حالـــة خطـــورة ازديـــاد إزاء خـــاص جـــهبو القلـــق عـــن وتعـــرب .احلمايـــة

 العنـف  حـاالت  عـن  اإلبـالغ  مـن  نعهنميـ  قـد  ممـا  ،الـسياق  هـذا  يف الـضعيفة  لفئاتل املنتمياتو
 .اجلنسي والعنف املرتيل

 تـضمن  الـيت  املالية املوارد من يكفي ما ختصص بأن الطرف الدولة اللجنة وتوصي  - ٢٢
 ،احلمايـة  أوامـر  ذلـك  يف مبـا  للحماية، ومالئماً مباشراً الًوصو العنف ضحايا النساء جلميع

 إىل إضـافة  البلـد،  أحنـاء  مجيـع  يف كافيـاً  متـويالً  وممولـة  آمنـة  يمـآو  علـى  حصوهلن وإمكانية
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 دعـم  خـدمات  تقـدمي  تكفـل  أن الطـرف  للدولـة  وينبغي .االقتضاء عند القانونية، املساعدة
 ،احلــايل امللجــأ نــزيالت مــن املائــة يف ٤٠ ثلنمتــ الــاليت املهــاجرات للنــساء اجلــودة رفيعــة
 والتمـاس  الـشكاوى  تقـدمي  علـى  لتـشجيعهن  وذلـك  الـضعيفة،  للفئـات  املنتميـات  لنساءول

 .اإلسـاءة  أو بـالعنف  تتـسم  عالقـات قيـد    النـساء  بقاء عدم ضمني مما واالنتصاف، احلماية
 اإلبـــالغ يـــسريلت الالزمـــة التـــدابري تتخـــذ أن الطـــرف للدولـــة ينبغـــي الـــصدد، هـــذا ويف
 بـرامج  تنفـذ  بـأن  الطرف الدولة اللجنة وتوصي .وجنسي مرتيل عنف من هل يتعرضن عما

  .النساء من الضعيفة الفئات لتلك توجه البلد أرجاء مجيع يف للتوعية شاملة

 ملنـع  الوطنية العمل خطة وبإعداد يسلندا أل احملددة اجلغرافية باحلالة اللجنة تسلم وبينما  - ٢٣
ــشر، االجتــار ــق عــن تعــرب بالب ــة تقــدمي عــدم إزاء القل  االجتــار، عــن معلومــات الطــرف الدول

 تعـرب  كمـا  .االجتـار  بشأن ٢٠٠٣ عام قانون تنفيذ عن وكذلك والفتيات، بالنساء سيما وال
 تنظيميـة،  بتـدابري  ذلـك  اقتـران  وعـدم  ٢٠٠٧ عـام  يف الدعارة جترمي إلغاء نأل القلق عن اللجنة

ــواد” ووجــود ــري ن ــ “للع ــة ريغ ــد قانوني ــد ق ــن يزي ــاملرأة االجتــار م ــدعارة يف واســتغالهلا ب  .ال
 رغـم  هبـن،  املتجـر  لـصاحل  يطبـق  والـشهود  للـضحايا  برنـامج  وجود لعدم القلق عن تعرب كما
 لندييـس  األ املركـز  بـدعم  حظيـت  عديـدة  مقترحـات  من الصدد هذا يف الربملان على عرض ما

 .اإلنسان حلقوق

 رقـــم القـــانون تنفيـــذ كثـــب عـــن ترصـــد بـــأن الطـــرف الدولـــة اللجنـــة وتوصـــي  - ٢٤
 ومكافحته، االجتار منع إىل الرامية احلالية التدابري تعزز وأن الدعارة،املتعلق ب ٦١/٢٠٠٧
 مـن  ٦ للمـادة  وفقـاً  القضايا، هذه يف شامالً حتقيقاً جتري وأن والفتيات، بالنساء سيما وال

 يف حتقــق بــأن الطــرف الدولــة أيــضاً اللجنــة وتوصــي .١٩ رقــم العامــة والتوصــية االتفاقيــة
 تدعو كما .ستقصائيةاال دراساتالو ثاحباأل خالل من قانونية غري “لتعريل نواد” انتشار
 تقاضــي وأن االجتــار منــع إىل الراميــة الــدويل التعــاون جهــود تزيــد أن إىل الطــرف الدولــة
ــربني ــهم امله ــورة حــسب وتعاقب ــة، خط ــل وأن اجلرمي ــة تكف ــوق محاي ــسانا حق ــساء إلن  للن
 اللجنة وتطلب .والشهود الضحايا حلماية قانونياً إطاراً تضع وأن االجتار ضحايا والفتيات

 وخباصــة باألشــخاص، االجتــار وقمــع منــع بروتوكــول علــى تــصدق أن الطــرف الدولــة إىل
 املنظمـة  اجلرميـة  ملكافحـة  املتحـدة  األمـم  التفاقيـة  املكمـل  عليـه،  واملعاقبة واألطفال، النساء
 إىل تطلـب  كمـا  .بالبـشر  االجتـار  مبكافحـة  املتعلقـة  أوروبـا  جملس اتفاقية علىو الوطنية عرب

 بالتجــار تتعلــق إحــصائية بيانــات القــادم، الــدوري تقريرهــا يف تقــدم، أن الطــرف الدولــة
ــدعارة، ــا والـ ــك يف مبـ ــات ذلـ ــن معلومـ ــر عـ ــاء أثـ ــرمي إلغـ ــدعارة جتـ ــى الـ ــع علـ ــرأة متتـ  املـ

 .اإلنسان حبقوق
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 مناصـب  يتبـوأن  الـاليت  للنساء املئوية النسبة اخنفاض إزاءتشعر بالقلق    اللجنة تزال وال  - ٢٥
 النـساء  أن تالحـظ  اللجنـة  أن ومـع  .القضائي واجلهاز الدبلوماسي السلك يف سيما وال رفيعة،

 يف النــساء عــدد إزاء القلــق عــن تعــرب جــامعي، تعلــيم علــى احلــائزين املهنــيني غالبيــة شكلنيــ
 فقـد  املهـين،  األكـادميي  الـسلم  مراتـب  صـعدن  كلمـا  متثيلـهن  يتراجـع  حيث ،ياألكادمي الوسط
 ، أيـسلندا  جامعـة  يف األسـاتذة  مناصـب  مـن  املائـة  يف ١٨ نـسبة  سـوى  يشغلن ال حالياً أصبحن
ــا ــشغلن بينم ــسبة ي ــة يف ٣٢ ن ــن املائ ــساعدأســتاذ  مناصــب م ــة يف ٥٤ و م ــن املائ مناصــب  م

 العليـا  اإلداريـة  املناصـب  يف املـرأة  متثيـل  نسبة اخنفاض أنبش القلق اللجنة تبدي كما .املدرسني
 جمــالس يف املائــة يف ٢٢ و ٢٠٠٤ عــام يف املــديرات مــن املائــة يف ١٨ ســوى لشكتــ مل حيــث

 األسـف  عن اللجنة وتعرب .٢٠٠٤ عام يف اجملالس هلذه رئيسات بوصفهن اخلاصة الشركات
 اجلوهريـة  املـساواة  حتقيـق  تعجيـل  على تشجع الراهن الوقت يف مؤقتة خاصة تدابري وضع لعدم
 .اخلاص التوظيف قطاع داخل سيما وال االتفاقية، جماالت مجيع يف والرجل املرأة بني

 يف النـساء  عدد زيادة إىل الرامية جهودها تعزيز على الطرف الدولة اللجنة وحتث  - ٢٦
 تـشجع  تـدابري  خـذ تت أنبـ  اللجنـة  وتوصي .األكادميي الوسط يف سيما وال العليا، املناصب
 تـضع  أن علـى  الطـرف  الدولة وتشجع رفيعة مناصب لشغل التقدم على النساء من املزيد
 ةللجنا ولتوصية االتفاقية من ٤ املادة من ١ للفقرة وفقاً مؤقتة خاصة تدابري بفعالية وتنفذ
 يـع مج يف والرجـل  املـرأة  بـني  الواقع يف املساواة حتقيق يف اإلسراع أجل من ٢٥ رقم العامة

ــادين  يف املــرأة مــشاركة يف التطــورات ترصــد أن الطــرف الدولــة إىل اللجنــة وتطلــب .املي
 املبـادرات  خـالل  مـن  القطاعـات  هـذه  يف املـشاركة  ملواصـلة  دعمـاً  العليا اإلدارية املناصب
 البيانــات فيهــا مبــا أحــرزت، الــيت النتــائج عــن املعلومــات وتــوفري والــسياساتية التــشريعية
  .الصلة ذات صلةاملف اإلحصائية

عـدم الكـشف عـن    بنـود  مـدت حلظـر   التدابري اجلديدة الـيت اعتُ إىل اللجنة  ورغم إشارة     - ٢٧
جــور بــني املــرأة األة كـبرية يف  فجــو وجــود زاء اســتمرارإتــشعر بـالقلق  ال تــزال   فهــي،ألجـور ا

ة وهـي قلقـ   . متييـز مباشـر   تفسريه بشكل رئيسي بأنه ناجم عن ممارسة        ميكن  وهو أمر   والرجل،  
يتقاضون أجورا أعلـى     أيسلندان الرجال يف    أ أظهرت ٢٠٠٦عام  من نتائج دراسة أجريت يف      

ي واخلــربة وظيفوالوضــع الــسن يف االعتبــار الــأن يؤخــذ  النــساء مــن أجــور املائــة يف ١٦بنــسبة 
  .وعدد ساعات العملاملستوى التعليمي والوظيفية 

 يت الـ  ةالقانونيـ األحكـام   إنفـاذ   ب إبطـاء توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف دون           - ٢٨
لتحقيـق   بـرامج  موظفا إعـداد  ٢٥كثر من لديها أ الشركات اليت   أواملؤسسات  تطلب إىل   

 بـني اجلنـسني يف سياسـات        باملـساواة تعلـق   تأحكـام خاصـة     تطبيـق    أواملساواة بني اجلنـسني     
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ــا التوظيــف ــيت تّتبعه ــأن ت .  ال ــوم وتوصــي كــذلك ب ــة الطــرف  ق ــاء  الدول ــة الوف هبــذه مبراقب
سب اجلــنس املبوبـة حبـ  مجـع وحتليــل البيانـات   مـن خـالل   مبـا يف ذلــك  املتطلبـات عـن قـرب    

  .ثر التدابري املتخذة والنتائج احملققةمراقبة أواملهارات والقطاعات، فضال عن 
 لـبعض الوقـت     لمـ تعريـف الع  بـشأن   الوفد   الذي قدمه    شرحورغم إشارة اللجنة إىل ال      - ٢٩

األبــوة  /إجــازة األمومــة  املتعلــق ب  ٩٥/٢٠٠٠ديل القــانون رقــم   تعــ وإىل يف الدولــة الطــرف،   
عـدد  قلقهـا ألن  اإلعراب عـن    تكرر  فهي  ،  ٩٠/٢٠٠٤واإلجازة الوالدية مبوجب القانون رقم      

مهيـة العمـل    ، ولعـدم إجـراء االستقـصاء بـشأن أ         الرجـال غري املتفرغات يفوق مثيله لدى      النساء  
كما يـساور   . ة العمل العادي  أماكنع هبا خارج    طلَضاليت يُ ئمة  غري الدا لبعض الوقت والوظائف    

كـل  دوار ومـسؤوليات    إزاء أ  النمطيـة  واملواقـف    التقليديـة املمارسات  من استمرار   اللجنة القلق   
الـسبب  شكل ن يـ ميكـن أ  األمرن هذا هي تعترب أاجملتمع، ويف األسرة وداخل املرأة والرجل من  

  .ملرأة يف سوق العملاوضع ضعف لاجلذري 
ــةُ  - ٣٠ ــةَتــشجع اللجن ــدابريدعيم  الطــرف علــى تــ  الدول ــة هات  تغــيري املواقــف إىل الرامي

هبـدف تعزيـز التوفيـق    املـرأة والرجـل يف اجملتمـع،    كل مـن    دوار ومسؤوليات   أ إزاء النمطية
واد والرجل، وفقـا للمـ    رأة  امللدى كل من    ومسؤوليات العمل   ة  سرياخلاصة واأل  بني احلياة 

الدولــة ري ن جتــأ بــأيــضاوتوصــى اللجنــة  . ن االتفاقيــةمــ) ج(و ) ب (١-١١ و) أ (٥
غـري  الوظـائف   ولبعض الوقـت    لعدم املساواة يف العمل     اجلذرية    لألسباب الطرف استقصاء 

 أُدِخـل التعـديل الـذي     اآلثار املترتبة علـى     رصد عن كثب    تن  بأبني املرأة والرجل و   ئمة  الدا
  .األبوة واإلجازة الوالدية/لى قانون إجازة األمومةع

ــساور و  - ٣١ ــق  ي ــة القل ــز   اللجن ــة وجــود متيي ــسمــن إمكاني ــة أشــكاله  اين جن يف قطــاع بكاف
احلـصول علـى املـنح والقـروض،        يف  ، مبا يف ذلك يف العمليـات التجاريـة، و         السمكيةالصناعات  

تمثيـل  الفـسر   مر الذي ميكـن أن ي     لصحة والسالمة، األ  املالئمة يف جمايل ا   تدابري  واالستفادة من ال  
  .مرأة يف هذا القطاعلاملتدين ل

اجلذريـة   األسـباب شاملة عـن    الـ دراسـة   التوصي اللجنة بأن تكمل الدولة الطـرف          - ٣٢
 التـدابري   بـأن تتخـذ    و الـسمكية، لمرأة على مجيع مستويات الـصناعات       املتدنية ل مشاركة  لل

  .الالزمة لتعزيز مشاركة املرأة يف هذا القطاع
مـن عـدم القـدرة      وبـني النـساء     الكحـول    شرب   من ارتفاع نسبة  اللجنة القلق   يساور  و  - ٣٣

 مـن أن  بـالقلق   أيـضا   تـشعر اللجنـة     و. الكحـول شـرب   مـن   ددة للحـد     احملـ  على بلوغ األهـداف   
ء إجـراء   منـذ بـد  اإليـدز /البـشرية  املناعةفريوس نقص عدد النساء اللوايت مت تشخيص إصابتهن ب   

ان عــدد األشــخاص ، يفــوق مثيلــه لــدى الرجــال، وإن كــيف الدولــة الطــرفهــذه الفحوصــات 
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مـن عـدم االسـتفادة حـىت اآلن     بـالقلق   كـذلك   وتشعر اللجنـة    .  منخفض أيسلندااملصابني به يف    
  .السياسات واخلدمات الصحيةصوغ  يف ٢٤ العامة رقم من التوصية

حديـد  والبحـوث لت  ات   مزيـد مـن االستقـصاء      إجـراءَ الدولة الطـرف    يب اللجنة ب  هت  - ٣٤
رفـع مـستوى   ىل إ الراميـة  جهودهـا  مواصـلةَ و اجلذريـة،  أسـباهبا نطاق هـذه املـشاكل وفهـم        

 القطـاع   وإصـالحات يف مجيع بـرامج وخـدمات       اين   منظور جنس  وإدماجاخلدمات الصحية   
ن تتخـذ الدولـة     أوتوصـي اللجنـة بـ     . للجنـة  ٢٤توصية العامـة رقـم      ينسجم وال  مباالصحي  

ــدهور    ــدابري الالزمــة ملعاجلــة ت ــةالــصحة حــال الطــرف الت ــاالعقلي وملنــع ت والنــساء،  للفتي
مــوارد رصـد   ومنـع االنتحـار، و  ، اسـتعمال الكحـول وتعـاطي املخـدرات    إسـاءة ومكافحـة  

ن تعتمد الدولة الطرف تـدابري      أتوصي ب كما  .  بشكل فعال  هذه الربامج نفيذ  مالية كافية لت  
  .الضعيفةىل الفئات تلك اليت تنتمي إ، وال سيما املرأةستهدف تحمددة 
ــة يــب هت[  - ٣٥ ــز تعاوهنــا مــع مفوضــية    الباللجن ــة الطــرف مواصــلة تعزي ،  الالجــئنيدول

 وختفيـف   اين،يـشمل االضـطهاد اجلنـس     حبيـث   يف تـشريعاهتا    ئني  وتعديل نطاق تعريف الالجـ    
  .]مشل األسرةمن أجل مل عايري صرامة امل

هتيب اللجنة بالدول الطرف أن تواصل حتسني مجع البيانات اإلحـصائية وحتليلـها،               - ٣٦
 تقريرها املقبل بيانات وحتليالت إحصائية بشأن حالة املـرأة، مـصنفة حـسب           يف وأن تدرج   

والريفية، واألعراق واملناطق، هبدف تقدمي صـورة واضـحة حلالـة             واملناطق احلضرية    ،السن
أيــضا بالدولــة الطــرف أن تــشري إىل األثــر املترتــب علــى  وهتيــب  . املــرأة يف الدولــة الطــرف

  للمـرأة  لمـساواة املوضـوعية   لق مـن نتـائج يف التحقيـق العملـي           حتقـ  اختذ مـن تـدابري ومـا         ما
  .الرجل  مع
وتوصي اللجنة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق           - ٣٧

اإلنسان، تكون هلا والية واسـعة النطـاق ترمـي إىل تعزيـز حقـوق اإلنـسان ومحايتـها، وفقـا                    
ــاريس   ــة  (ملبـــادئ بـ ــة العامـ ــانون األول٢٠ املـــؤرخ ٤٨/١٣٤قـــرار اجلمعيـ ديـــسمرب / كـ
ومحايــة   جلنــة التنــسيق الدوليــة للمؤســسات الوطنيــة لتعزيــز اعتمادهــاع ي، وتــشج)١٩٩٣  

 .حقوق اإلنسان

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف كفالة مشاركة مجيع الوزارات واهليئـات العامـة               - ٣٨
ع املنظمـات غـري     مـ  عـن التـشاور      مشاركة واسعة النطاق يف إعـداد تقريرهـا املقبـل، فـضال            
 لندييـس وتـشجع الدولـة الطـرف علـى إشـراك الربملـان األ             . احلكومية خالل تلك املرحلـة     

وتوصي اللجنـة كـذلك بـأن تعتمـد احلكومـة التقريـر املقبـل،                . لتقريرا يف مناقشة    )الثينغي(
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زامـات الناشـئة   الدولة الطرف ككل أن تفـي بااللت على جيب  قبل تقدميه إىل اللجنة، إذ أنه   
    .االتفاقية يف إطار

 على أن تستفيد بالكامل يف الوفاء بالتزاماهتا مبوجـب    فوحتث اللجنة الدولة الطر     - ٣٩
 أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب إىل        ان يعـزز  ينذلـ االتفاقية مـن إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني، ال            

وتؤكـد أيـضا أن    . الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الـدوري املقبـل    الدولة  
  .حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      من أجل   تنفيذا تاما وفعاال     تنفيذ االتفاقية   من الضروري   

صـورة واضـحة ألحكـام االتفاقيـة يف مجيـع           وإبـراز    وتدعو اللجة إىل دمج منظـور جنـساين         
 أن تـضمِّن    اإلمنائية لأللفيـة وتطلـب إىل الدولـة الطـرف          اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف      
 .عن ذلك تقريرها الدوري املقبل معلومات 

وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية يف الدولة الطـرف علـى نطـاق واسـع                  - ٤٠
مـديرو األجهـزة احلكوميـة والـساسة علـى بينـة مـن              سيما لندا، وال أيسيف  السكان  ليكون  

واملرأة واإلجـراءات    ة بني الرجل    اإلجراءات اليت اختذت لضمان املساواة القانونية والفعلي      
نطـاق   وتطلـب أيـضا إىل احلكومـة أن تقـوم علـى               .الالزم اختاذها مـستقبال يف هـذا الـصدد        

مبواصـلة نـشر      املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان،       يف أوساط واسع، وال سيما    
هبـا؛   ي امللحـق  اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة والربوتوكـول االختيـار        

عمـل   والتوصيات العامة للجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة؛ وإعـالن ومنـهاج                  
املــرأة  ”بــيجني؛ ونتــائج الــدورة االســتثنائية الثالثــة والعــشرين للجمعيــة العامــة املعنونــة         

  .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين: ٢٠٠٠ عام 

 حلقـوق    الرئيـسية  التـسعة  وتالحظ اللجنة أن انضمام الدول إىل الصكوك الدوليـة          - ٤١
اإلنسان وحريات أساسية يف مجيـع جوانـب         يعزز متتع النساء مبا هلن من حقوق         )١(اإلنسان
 املعاهـدات يف التـصديق علـى    لندا علـى النظـر     أيـس ولذلك، تشجع اللجنة حكومـة       . احلياة

حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال      ا بعـد، وهـي حتديـدا االتفاقيـة الدوليـة      اليت مل تصبح طرفاً فيهـ    
اإلعاقــة، واالتفاقيــة الدوليــة  املهـاجرين وأفــراد أســرهم، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي  

 . يع األشخاص من االختفاء القسريحلماية مج
__________ 

الجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية وا  )١(  
واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع    والــسياسية، 

واتفاقيــة مناهــضة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو    أشــكال التمييــز ضــد املــرأة،  
الطفل، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد           ية أو املهينة، واتفاقية حقوق      الالإنسان

األشــخاص مــن االختفــاء القــسري، واتفاقيــة حقــوق األشــخاص    أســرهم، واالتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع  
  .اإلعاقة ذوي
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 متابعة املالحظات اخلتامية[     

، معلومـات خطيـة     ]سـنتني [ غـضون    يف تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم،        - ٤٢
أعـــاله، بغيـــة ] ٢٤ و ١٨[ الفقـــرتني يف إطـــارعـــن تنفيـــذ التوصـــيات الـــواردة  تفــصيلية  

  ].تنفيذها متابعة

 تاريخ التقرير املقبل    

تطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــستجيب للــشواغل املعــرب عنــها يف هــذه    - ٤٣
 . مــن االتفاقيــة١٨بــل املقــدم مبوجــب املــادة  املق  يف تقريرهــا الــدوري التعليقــات اخلتاميــة

يوليـه  /الـدوري الـسابع، املطلـوب يف متـوز         وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها         
، يف تقريـر موحـد يف   ٢٠١٤ يوليـه /متـوز   املطلـوب يف  ،، وتقريرها الدوري الثـامن    ٢٠١٠

  .٢٠١٤عام 
  


