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 .٠٥/١٥افُتتحت اجللسة الساعة  
ــارير املقدمــ   ــراف مبوجــب    النظــر يف التق ــدول األط ــن ال ة م

 )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
 التقريــــــــران الــــــدوريان اخلــــــامس والــــــسادس أليــــــسلندا  

CEDAW/C/ICE/5,6)و CEDAW/C/ICE/Q/6و  (Add.1 
 أيـسلندا بناء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد          - ١

 .أماكنهم إىل طاولة اجتماعات اللجنة
 )تابع (١٤ إىل ١٠املواد 

أشــادت بالدولــة الطــرف لالخنفــاض  : الــسيدة بــاتيني - ٢
االستثنائي يف معدالت البطالة، ولكنها أعربت عن قلقهـا إزاء          

فمـن املفيـد أن تتـوافر       . نـساء يعملـن لـبعض الوقـت       عدد من ال  
ــدابري      ــن أي ت ــسمع ع ــصلة وأن ي ــات اإلحــصائية ذات ال البيان

وقالــت إهنــا . تتخــذ للتــصدي للحالــة اخلاصــة بأولئــك النــسوة 
مهتمة بشكل خاص بتـوافر مرافـق رعايـة الطفـل يف القطـاعني          

فـالتمييز اهليكلـي يف األجـور مـشكلة مـستمرة           . العام واخلـاص  
يـسلندا ولــذا فهـي تــود معرفـة املزيــد عـن التقــدم احملــرز يف     أيف 

ويف ذلـك   . األفرقة العاملة الثالثة املنشأة ملعاجلـة تلـك الظـاهرة         
السياق ينبغي للدولة الطرف أن تبني ما إذا كان قـد عهـد إىل              
األفرقة العاملة بدراسة الوضع يف القطاعني العام واخلـاص ومـا           

 .ل املهينإذا كانت ستتصدى ملسألة الفص
وأضــافت أهنــا تــود أيــضاً معرفــة مــا إذا كانــت وزارة   - ٣

الشؤون االجتماعية تزمع إجـراء اسـتعراض هليكـل األجـور يف            
ــة       ــرأة ممثل ــا إذا كانــت امل ــاث وم ــا اإلن ــيت هتــيمن عليه املهــن ال

. بــشكل مالئــم علــى مــستوى اختــاذ القــرارات يف النقابــات      
حتتلها النساء يف قطـاع     وأخرياً فإن عدد الوظائف اإلدارية اليت       

وملـا كانـت اللجنـة املعينـة للتـصدي      . صيد األمسـاك قليلـة جـداً    
لتلك القضية ال يبدو أهنا حققـت تقـدما يـذكر، فإهنـا تتـساءل               
عما إذا كانت وزارة مصائد األمساك والزراعة قـد اختـذت أي            

ــة، للتـــصدي    ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــا يف ذلـــك التـ ــوات، مبـ خطـ
ومــن املفيــد أيــضاً أن تــصل معلومــات  . للتــوازن بــني اجلنــسني

أخرى عن الصحة املهنيـة ومتطلبـات الـسالمة املهنيـة يف ذلـك              
 .القطاع

ــسيدة زوو - ٤ ــاوالــ ــة  :  زياوكيــ ــارت إىل أن اللجنــ أشــ
أعربت عن قلقها يف مالحظاهتا اخلتامية علـى التقريـر الـدوري            
ــدل       ــاع مع ــرف، إزاء ارتف ــة الط ــع للدول ــث والراب ــع الثال اجملم

ــساء   العمــل  ــني الن ــت ب ــبعض الوق ــة    . ل ــود معرف ــا ت ــت إهن وقال
الــسبب يف أن االستقــصاء عــن أمهيـــة العمــل لــبعض الوقـــت      

ــذ   ــدائم مل تنفـ ــري الـ ــل غـ ــت   ،والعمـ ــا إذا كانـ ــساءلت عمـ  وتـ
فهـل بـذلت   . احلكومة تزمع القيام بـذلك يف املـستقبل القريـب      

أي جهود لتشجيع مزيـد مـن النـساء علـى طلـب العمـل لكـل                 
 الوقت؟

افت أن املـرأة العاملـة يف القطـاع الزراعـي تتلقـى       وأض - ٥
إعانات أدىن من نظريها الرجـل، ويف قطـاع األعمـال تـستفيد             
ــستفيد       ــا ي ــل مم ــن االســتثمار الرأمســايل أق ــال م ســيدات األعم

فمــن املفيــد أن يــرد تفــسري هلــذه الظــاهرة واحلــصول  . الرجــال
علـــى معلومـــات عـــن أي مبـــادرات اختـــذت لـــضمان تكـــافؤ  

وســألت عمــا إذا . مــرأة والرجــل يف تلــك اجملــاالت الفــرص لل
ــودا     ــل موجـ ــوق العمـ ــسي يف سـ ــز اجلنـ ــشار التمييـ ــان انتـ  ،كـ

فينبغـي  . وتساءلت عما إذا كـان قـد اختـذت أي تـدابري وقائيـة      
للدولــة الطــرف أيــضاً أن تــبني التــدابري اخلاصــة املنفــذة لتعزيــز  

 .إدماج املعوقات يف سوق العمل
 أوضحت أن تقـارير الدولـة       :السيدة أروشا دومنغيز   - ٦

ــة العمــل للمعــوقني    ــات عــن حال . الطــرف ال تتــضمن أي بيان
وقالت إهنا تقدر احلصول على مزيد مـن املعلومـات عـن تلـك              
القــــضية وكــــذلك علــــى تقيــــيم لنوعيــــة الوظــــائف املتاحــــة   

وبشأن مسألة العمل لـبعض     . للمهاجرات والعامالت املؤقتات  
ــرين الــدوريني اخلــ   ــان الوقــت فــإن التقري امس والــسادس يوحي
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فيما يبدو بـأن املـرأة متنـع مـن بلـوغ تطلعاهتـا يف سـوق العمـل                   
ــة       ــل إىل حتمــل مــسؤولية أكــرب مــن الرجــل عــن رعاي ألهنــا متي

وأعربــت عــن قلقهــا إزاء املــسلك  . األســرة واألســرة املعيــشية 
الفتاك املصاحب لـذلك التأكيـد وحثـت الدولـة الطـرف علـى              

 .سؤولة عن ذلكالتصدي لألمناط الثقافية امل
ــسيدة جــونزدوتيري  - ٧ ــسلندا (ال ــسلندا  ): آي قالــت إن آي

ــرأة يف ســوق      ــى معــدالت مــشاركة امل ــديها واحــدة مــن أعل ل
 ٣٦ويف الوقــت الــراهن تعمــل املــرأة مبعــدل متوســط   . العمــل

 يف املئة من املوظفـات يعملـن لـبعض          ٣٨ساعة يف األسبوع، و   
فهي مـضللة   أما اإلحصاءات عن العمل لبعض الوقت       . الوقت

إىل حــد مــا، ألن أي وظيفــة تــصل ســاعات العمــل األســبوعية 
فمـن مث   .  ساعة أو أقل تعترب عمال لـبعض الوقـت         ٣٥فيها إىل   

 سـاعة يف األسـبوع يف آيـسلندا تـصنف     ٣٥فـاملرأة الـيت تعمـل    
موظفــة لــبعض الوقــت، بينمــا يف بلــدان أوروبيــة أخــرى تعتــرب  

ختتــار العمــل لــبعض وأغلبيــة النــساء الــيت . عاملــة لكــل الوقــت
الوقت هي من األمهات ألطفال صغار، وإن مل يكن هناك مـا            

والواقـع أن مرافـق     . مينع هؤالء النساء من العمـل لكـل الوقـت         
رعاية الطفل اليت توفرها سـلطات البلـديات وينظمهـا القـانون            
متــوافرة يف كــل مكــان وبــأجر زهيــد؛ وميكــن لكــل األطفــال   

 ١٢وتتـراوح املـصروفات بـني        ،دون سن الثانيـة أن يـستوعبوا      
ويف كــل مرافــق رعايــة   .  يف املئــة مــن متوســط األجــر   ١٥و 

الطفل مناهج حمـددة ميكـن أن تلـيب احتياجـات األطفـال ذوي              
 .االحتياجات اخلاصة

ــة     - ٨ وقــد منحــت لكــل فريــق مــن األفرقــة العاملــة الثالث
فـالفريق األول كلـف     . املعنية باملساواة يف األجور والية خمتلفة     

ضــع اســتراتيجية للحــد مــن الفجــوة يف األجــور يف القطــاع   بو
العــام؛ والثــاين مــسؤول عــن وضــع اســتراتيجية مماثلــة للقطــاع  
ــسؤول عــن رصــد       ــشاري م ــق است ــو فري ــث ه اخلــاص؛ والثال

وقـد اتفـق احلزبـان احلاكمـان        . التقدم احملـرز يف املـشروع كلـه       
كـذلك علـى أن جيريــا خـالل فتـرة عملــهما دراسـة للمرتبــات      

وســوف تــشترك وزارة  . ملهــن الــيت هتــيمن عليهــا النــساء    يف ا
 .الشؤون االجتماعية يف تلك املبادرة

وأضــافت أن املــستويات الــدنيا للمرتبــات يف القطــاع   - ٩
فــاألفراد حينئــذ . اخلــاص حتــدد مــن خــالل التفــاوض اجلمــاعي

هــم املــسؤولون عــن التفــاوض علــى أي أجــور إضــافية مــع        
اءات احلديثــة كــشفت ومــع ذلــك فاإلحــص . أصــحاب العمــل

فاملرأة تطلب بشكل روتيين مرتبـات أقـل مـن          : عن اجتاه مقلق  
الرجل وإذا طلب إليها توصية مبستوى مرتب أعلى الثنني مـن   
الزمالء، أحدمها رجل واألخـرى أنثـى فإهنـا توصـي عـادة بـأن          

وأكـدت البحـوث أن     . حيصل الرجل على أجر أعلى من املرأة      
. الثقـة يف الـنفس لـدى النـساء        ذلك السلوك يأيت نتيجـة نقـص        

ــسيان يف اســتراتيجية     ــصران رئي ــدريب عن ــالتمكني والت ــذا ف ول
 .احلكومة للمساواة بني اجلنسني

واســتطردت قائلــة إن هنــاك عــدداً كــبرياً مــن النــساء     - ١٠
يــشغلن وظــائف علــى مــستوى اختــاذ القــرار يف القطــاع العــام  

هـن الـيت هتـيمن      والنقابات، ويرجع هذا أساساً إىل أن أغلبية امل       
ــك القطــاع    ــساء موجــودة يف ذل ــا الن ــدد   . عليه ــئن كــان ع ول

النساء الالئي يـشغلن مناصـب مماثلـة يف القطـاع اخلـاص قلـيالً               
 .فإن العدد أخذ يزداد زيادة كبرية يف السنوات األخرية

قالـت إنـه قـد      ): يـسلندا أ (السيدة جونيـشتايرتدوتيري   - ١١
س قبـــل االبتدائيـــة  أمـــاكن يف املـــدار٢٠٠٦تـــوافرت يف عـــام 

ــسبة   ــة مــن األطفــال بــني ســن   ٩٥وريــاض األطفــال لن  يف املئ
ومبوجب قـانون املـساواة بـني اجلنـسني حيـرم           . الثالثة واخلامسة 

ومـع هـذا فمـن      . طرد أي موظف بـسبب مـسؤولياته األسـرية        
ــة املتاحــة للعــامالت طبــق قــانون إجــازات     أجــل تعزيــز احلماي

 بقصد القـضاء علـى التمييـز        األبوة واإلجازات األبوية  /األمومة
وبـصفة  . ضد األمهات الالئـي يـرغنب يف االسـتمرار يف العمـل           

عامة فإن القانون استقبل استقباالً جيداً مـن أصـحاب العمـل،            
ولكن السلوك ال يـتغري يف يـوم وليلـة وال يـزال بعـض الرجـال                 
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وســلوك املــرأة إزاء . جيـدون صــعوبة يف طلــب إجــازات األبــوة 
ري؛ فهناك عدد متزايد منهن يعملـن ال جملـرد          مستقبل العمل يتغ  

 .العائد املايل بل وألهنن يردن ذلك
وهنــاك بالفعــل تــشريع للــصحة والــسالمة املهنــيني يف   - ١٢

ويف قطاع مـصايد األمسـاك حيـث يـشتمل العمـل يف             . آيسلندا
ــال      ــة يراقــب االمتث ــى اســتخدام آالت ثقيل وظــائف كــثرية عل

وأخـرياً  . املـوقعي الـدوري   لذلك التـشريع عـن طريـق التفتـيش          
فقد سنت سلسلة من القوانني لضمان متكن املـرأة املعوقـة مـن             

وســوف تقــدم تفاصــيل أخــرى . االنــضمام إىل القــوى العاملــة
 .يف التقرير الدوري التايل

أشــــارت إىل أن ): آيــــسلندا (الــــسيدة جــــونزدوتيري - ١٣
نفـذ  األبوة واإلجازات األبوية مـثال ي     / قانون إجازات األمومة    

ويف الوقـت الـراهن     . بالتدريج علـى مـدى عـدد مـن الـسنوات          
ــدم حنــو   ــى إجــازات     ٩٠تق ــاء للحــصول عل ــن اآلب ــة م  يف املئ

وســـوف جيـــرى يف القريـــب تقـــدير شـــامل لتـــأثريات . األبـــوة
 .القانون
قالــــت إن ): آيــــسلندا (الــــسيدة أســــتيجريزدوتيري  - ١٤

ــسلندا      ــة املعــوقني ظــاهرة مــستجدة يف آي ــشأن حال البحــوث ب
 .ويرجى أن تسفر عن حتسني أحوال هؤالء األفراد

تساءلت عـن الـسبب يف أن األطبـاء         : السيدة بيمينتل  - ١٥
ــاء النفــــسيني وأصــــحاب األعمــــال ال يــــشتركون يف   واألطبــ

ــستقبل  ــاء املـ ــف يف   . دورات آبـ ــاع الطفيـ ــالنظر إىل االرتفـ وبـ
معدل اإلصـابة بفـريوس اإليـدز بـني النـساء، يـصبح مـن املهـم                 

ستراتيجيات القائمة علـى املـساواة بـني اجلنـسني الـيت       معرفة اال 
ــساء       ــني النـ ــدز بـ ــريوس اإليـ ــشار فـ ــن انتـ ــد مـ ــدت للحـ اعتمـ

مث إنــه ينبغــي تــوفري معلومــات إضــافية عــن الرعايــة  . والفتيــات
الصحية اليت تقدم لضحايا االغتـصاب وعـن خـدمات الرعايـة            
 الصحية العقليـة املتاحـة للنـساء مبـن فـيهن املعوقـات وكـبريات              

 . السن والريفيات واملهاجرات والالجئات

تـساءلت عـن كيفيـة ظهـور معـايري           : السيدة دايريام  - ١٦
االتفاقيــة يف التــدخالت احلكوميــة وعمــا إذا كانــت أحكــام      

فـإذا  .  قد أدرجت يف قانون حقوق املرضـى ٥ إىل  ١املواد من   
ــة يــصبح مــن     كانــت االتفاقيــة لــن تــدرج يف التــشريعات احمللي

وفـضالً عـن هـذا ينبغـي تـوفري          . ة كيف تطبق قانوناً   املهم معرف 
ــم     ــة رقـ ــية العامـ ــتخدام التوصـ ــيحات السـ  يف وزارة ٢٤توضـ

 .الصحة
تـــساءلت عمـــا إذا كانـــت الـــربامج : الـــسيدة بيغـــوم - ١٧

التثقيفيــة املقدمــة لآلبــاء املنتظــرين تــسهم يف احلــد مــن انتــشار  
ت العنــف املــرتيل ويف جعــل الرجــال أكثــر اســتجابة الحتياجــا 

ــرأة ــت     . املـ ــا إذا كانـ ــاكم مـ ــزب احلـ ــح احلـ ــي أن يوضـ وينبغـ
احلكومــة قــد أفلحــت يف احلــد مــن اســتهالك التبــغ والكحــول  

وينبغــي تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات . واملخــدرات بــني النــساء
عن احلزم الصحية املتاحة للمـرأة، وخـصوصاً املعوقـة والريفيـة            

ـــ    ــة للت ــادرات احلكوميـ ــن املبـ ــسن وعـ ــبريات يف الـ صدي والكـ
 .لسرطانات الثدي وعنق الرحم والرئة

قالــت ينبغــي احلــصول علــى معلومــات : الــسيدة تــان - ١٨
إضـــافية عـــن األحكـــام اخلاصـــة مبلكيـــة األراضـــي يف القطـــاع 
الزراعي وعن النسبة املئوية لألراضي اليت متتلكها النساء والـيت          
ميتلكهــا الرجــال والــيت ميتلكهــا النــساء والرجــال علــى أســاس   

وينبغــي تــوفري معلومــات عــن املــشاريع اخلاصــة الــيت  . مــشترك
تعتمد على وضع املرأة يف سوق العمل مبوجب املبادرات الـيت           
ــادة    ــة إىل زي ــدابري األخــرى الرامي تتخــذها وزارة الزراعــة، والت

ــساء صــاحبات األعمــال   ــساء   . عــدد الن ــة الن ومــن املهــم معرف
 .الالئي يستفدن من تلك املبادرات

لجنــة ترحــب كــذلك بــأي معلومــات  وأضــافت أن ال - ١٩
ــة      ــدها وزارة الزراعـ ــيت تعتمـ ــتراتيجيات الـ ــن االسـ ــافية عـ إضـ
ووزارة الشؤون االجتماعيـة ووزارة الـصناعة والتجـارة لـدعم           

والتقرير الدوري الـسادس يـشري إىل   . املرأة يف القطاع الزراعي 
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 يف املئة مـن االعتمـادات العامـة         ٨٠أن الرجال يستفيدون من     
ولـذا ينبغـي توضـيح مـا إذا         . مال يف املناطق الريفيـة    لتنمية األع 

ــل يف       ــذلك اخلل ــصدي ل ــة تتخــذ خطــوات للت ــت احلكوم كان
 .التوازن
قالت إن املعـايري    ): آيسلندا (السيدة أستيجريزدوتيري  - ٢٠

 عاليــة جــداً؛ فمعــدالت يف نظــام الرعايــة الــصحية يف آيــسلندا 
. وفيات األمومة والرضع هي من بني أدىن املعـدالت يف العـامل           

ــابالت       ــد ق ــى ي ــازة عل ــة ممت ــات برعاي ــزود األمهــات املتوقع وت
حــصلن علــى ســت ســنوات مــن الدراســة اجلامعيــة وأصــبحن   

كـذلك يـستفيد   . قادرات على تقدمي الدعم النفـسي لألمهـات       
ن يشاركون بنـشاط يف واليـة       اآلباء من الدورات، واآلباء الذي    

ــر    ــتراكاً يف تنـــشئة الطفـــل وأكثـ ــر اشـ ــائهم يـــصبحون أكثـ أبنـ
 .استجابة الحتياجات األم

وفيما يتعلق بتعاطي الكحول بـني األمهـات الـشابات           - ٢١
تـــبني الدراســـات تنـــاقص التعـــاطي بـــني الفتيـــات الـــصغريات  

وبـــصفة عامـــة . ٢٥وزيـــادة خفيفـــة بـــني النـــساء فـــوق ســـن  
وإذا كـان مـن     . غ تناقص بني الشباب من اجلنـسني      فتعاطي التب 

الصحيح أن هناك مشكلة خمـدرات يف آيـسلندا فمـن الـصعب              
وبـصدد معاجلـة الـسرطانات قالـت        . القول إن املـشكلة تتزايـد     

ــة      ــدي وفحــص الرئ ــصوير الث ــى ت ــساء حيــصلن عل ــع الن إن مجي
 .والفحص لسرطان عنق الرحم

قالت إن نظـام    : )آيسلندا (السيدة جونيشتايرتدوتيري  - ٢٢
الرعاية الـصحية يـزود األمهـات بـدعم ممتـاز قبـل وأثنـاء وبعـد           

ففـي أعقـاب الـوالدة تـستطيع املـرأة أن ختتـار العـودة               . الوالدة
 ســـاعة أو البقـــاء يف املستـــشفى لفتـــرة  ٢٤إىل البيـــت خـــالل 

أطــول وميكنــها أن ختتــار القابلــة الــيت ترعاهــا مبعــدل مــرتني يف 
ول ومـرة واحـدة يف األسـبوع خـالل          اليوم خالل األسبوع األ   

األسابيع الـستة التاليـة؛ وبعـد ذلـك تـزور املـرأة مركـز الرعايـة            
 ١٨الصحية علـى أسـاس منـتظم إىل أن يـصل طفلـها إىل سـن        

ــة النفـــسية   . شـــهراً والقـــابالت مـــدربات علـــى مراقبـــة الرعايـ
 .لألمهات اجلدد وتقدمي املساعدة إليهن إذا طلنب ذلك

 ملكية األراضي يف القطاع الزراعـي فـإن         وبالنسبة إىل  - ٢٣
املرأة اليت تنفصل عن زوجها حيـق هلـا نـصف قيمـة املمتلكـات          

وفيمـا يتعلـق    . بغض النظر عن االسم الذي سجلت به األرض       
ــاك مــشكلة ألن      ــأن هن ــسلم ب ــإن احلكومــة ت ــام ف ــل الع بالتموي
الرجال يتلقون نصيباً من االعتمادات أكرب من النـساء وحيتـاج     

إىل إجــراء إلدمــاج آليــات التمويــل العامــة للجنــسني يف  األمــر 
خطة العمل احلكومية التاليـة بـشأن تـدابري تنفيـذ املـساواة بـني               

 .اجلنسني
ــسيدة - ٢٤ ــسلندا (أســتيجريزدوتيري ال قالــت إن مــن  ): آي

الصحيح أن عدداً أكرب قليالً من النـساء عـن الرجـال يـصابون              
ومـع  .  املخـدرات بفريوس اإليدز والسبب يف ذلك هو تعـاطي      

هذا فالفـارق ال يـذكر ولـيس هنـاك اجتـاه واضـح ألن األرقـام                 
وتزود ضحايا االغتصاب خبـدمات     . تتباين من سنة إىل أخرى    

ممتازة ويستطعن طلب العالج يف مراكز اسـتقبال الطـوارئ يف          
ومــن الــصعب تقــدمي إجابــة    . ريكيافيــك ويف مشــال آيــسلندا  

قــضايا االغتــصاب الــيت خمتــصرة عــن أســباب القلــة القليلــة مــن 
 .تعرض على احملاكم

 ١٦ و ١٥املادتان 
 تساءلت عما إذا كانت     :قاداري - السيدة هالربين  - ٢٥

الوســاطة يف إجــراءات الطــالق ظــاهرة متناميــة يف آيــسلندا،      
تشجعها احلكومة، وإذا كان األمر كذلك فهـل توجـد تـدابري            

هنــا وقالــت إ. ســالمة مطبقــة ملواجهــة أي عنــف مــرتيل حمتمــل 
تفهم أن هناك اجتاهاً حنـو الرعايـة املـشتركة لألبنـاء وتـساءلت              
عما إذا كانت قد أجريت حبوث عـن آثـار الرعايـة املـشتركة؛        
ففي بعض البلدان يلجـأ أحيانـاً إىل الرعايـة املـشتركة مـن قبـل                

ويبدو أنـه  . األب كطريقة للحد من دعم الطفل بدفعات مالية    
عي مثــة تقــسيم بالتــساوي   يف حــاالت االحتــاد الرمســي والــواق   
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ألصول الزوجية عند فـسخ االحتـاد؛ وهـي تريـد أن تعـرف مـا              
إذا كان هناك أي تقـسيم للحقـوق يف املعاشـات التقاعديـة أو              
توقعات التقاعد وما إذا كان هنـاك جمـال الحتمـاالت كـسب             

 .أحد الزوجني
طلبـت إحـصاءات تـبني االجتـاه يف عـدد           : السيدة تان  - ٢٦

 وعدد حاالت األسر املعيشية الـيت ترعاهـا         من حاالت الطالق  
أم مبفردها يف املنـاطق احلـضرية والريفيـة، مبـا يف ذلـك أسـباب                
تلــك احلــاالت، ومنــهاعلى ســبيل املثــال الطــالق أو الوفــاة أو   

وتـساءلت عمـا إذا كـان الـسكان املـسنون يف آيـسلندا              . اهلجر
هلم مشاكل تتعلـق برعايـة عـدد كـبري مـن األرامـل واألمهـات                

وقالت إن مما يهمها أن تعرف ما حيدث إذا تـأخر   . لوحيداتا
أب مطلــق عــن ســداد نفقــة الطفــل، ومــا هــي احلالــة بالنــسبة    
للمرأة املطلقة املسنة وما هي حقوق املرياث اليت حتصل عليهـا           

وإذا كانــت للمهــاجرات احلقــوق نفــسها  . املطلقــة واألطفــال
ومــة أن الــيت تعطــى للوطنيــات اآليــسلنديات، فــإن علــى احلك   

تبذل اجلهود إلعالمهن حبقوقهن مبقتضى القانون اآليـسلندي،        
 .وخاصة إذا طلب إليهن تسجيل زجياهتن

قالــت إن عــدد ): آيــسلندا (أســتيجريزدوتيري الــسيدة - ٢٧
املطلقات يبدو آخذاً يف اهلبوط؛ واحلكومة هتتم ببحـث مـا إذا            
كانــت زيــادة اســتخدام إجــازات األبــوة تــسفر عــن مزيــد مــن 

فعدد السكان الشباب يف آيسلندا كـبري نـسبياً         . قرار األسر است
ومـع  . إذ أن معدل اخلصوبة هبا بني أعلى املعـدالت يف أوروبـا           

ــول، حــىت أن        ــار متوقعــة أط ــسلنديون لــديهم أعم ــك فاآلي ذل
ــسن     ــار ال ــها تقــدمي خــدمات خمتلفــة لكب ــديات يطلــب من . البل

ركزيـة  وبالنسبة لقـضايا الـصحة األكثـر حـدة فـإن احلكومـة امل             
ــاً مـــشاكل يف عـــدم كفايـــة  ،تقـــدم اخلـــدمات  وحتـــدث أحيانـ

ــة هــو      ــصفة عام ــة، ولكــن االجتــاه ب ــق الرعاي األمــاكن يف مراف
ــل       ــة وتقلي ــى احلكوم ــسنني عل ــة امل ــسؤولية عــن رعاي ــادة امل زي

 .املسؤولية على األسر

وفيمـــا يتـــصل بالتـــداعيات االقتـــصادية للطـــالق فـــإن  - ٢٨
طلــق أو املطلقــة ى وفــاة املولــد. املمتلكــات تقــسم بالتــساوي 

تكون للزوج السابق حقوق مـرياث ولكـن احلقـوق تكـون             ال
وتــدفع نفقــة الطفــل للوالــد الــذي يرعــاه مــن خــالل    . لألبنــاء

صندوق خاص، يتوىل التحصيل، حبيث يتلقـى الوالـد احلاضـن           
. الــدفعات املاليــة فــوراً وال يــضطر إىل معاجلــة مــشكلة التــأخري

ق اجتاهـاً متزايـداً، ولكـن يعتـرف         وأصبحت الوساطة يف الطال   
 .بوجود مشاكل

قالت إنه على الـرغم     ): يسلنداأ (السيدة جونزدوتيري  - ٢٩
مــن ترتيبــات الوصــاية املــشتركة الــيت تتــصدى لقــضية الوقــت   
ــا        ــا قانوني ــإن لكــل طفــل عنوان ــال، ف ــع األطف ــذي يقــضى م ال

ولـألم املطلقـة ميـزة دفـع        .  والدعم يقـدم لـذلك الوالـد       ،واحدا
الت أدىن مقابل الرعاية النهارية وقبول طفلها علـى سـبيل         معد

ــة   ــة النهاري ــة يف مراكــز الرعاي ــبني اإلحــصاءات أن  . األولوي وت
 ١,٣ يف املئـة مــن األســر املعيــشية ترأســها أم وحيــدة و  ١٥,١

 .يف املئة يرأسها أب وحيد
وال يوجد يف آيسلندا وصـم للمـرأة املطلقـة أو العزبـة              - ٣٠

تزوجــة، وال مييــز ضــد هــؤالء النــسوة يف ســوق  أو األم غــري امل
ــل ــا   . العمـ ــاجرة حبقوقهـ ــرأة املهـ ــالم املـ ــة إعـ ــع أن مهمـ والواقـ

ــا       ــصدت هل ــة وت ــة تركــت للحكوم ــسلندا مهم ــة يف آي القانوني
احلكومــة يف خطـــة عمــل جديـــدة بــشأن إدمـــاج املهـــاجرات    

 .٢٠٠٨مارس /واعتمدت اخلطة يف آذار
قالت موضـحة   ): ايسلندأ (السيدة جونيشتايرتدوتيري  - ٣١

إنه على الرغم من أن األزواج ميكن أن يتفقوا علـى أن توجـه               
نفقات الطفل هلم مباشرة فإهنم يرون أن تدفع هذه املبـالغ مـن          

وبذا تصبح الدفعات الـشهرية     . خالل معهد األمن االجتماعي   
وال .  وهناك وكالة حكوميـة خاصـة تتـوىل التحـصيل        ،مكفولة

ــف    ــسب املختلـ ــان الكـ ــؤثر إمكـ ــساوي   يـ ــسيم املتـ ــى التقـ علـ
ــة، ولكــن إذا كــان دخــل الرجــل أعلــى مــن      لألصــول الزوجي
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وفيمـا  . دخل مطلقته فإهنا ميكن أن تطالب بدفعات دعم أكرب        
يتعلــق حبقــوق املعــاش يف حالــة الطــالق فــإن التقريــر الــدوري   
اخلامس فصل بعض احلاالت اليت حكمت فيهـا احملكمـة العليـا      

تكـون الزوجـة تعمـل خـارج        بتقسيم حقوق املعـاش عنـدما ال        
 .بيتها

 أسئلة املتابعة
قالـــت إهنـــا ال يـــساورها شـــك يف : الـــسيدة دايريـــام - ٣٢

نوعية خدمات صحة األم والطفل اليت تقـدم يف آيـسلندا، غـري      
وهــي مل تتلــق . أن أحكــام االتفاقيــة تتجــاوز الــصحة اإلجنابيــة 

ــدرك     ــصحة تــ ــا إذا كانــــت وزارة الــ ــؤاهلا عمــ ــى ســ رداً علــ
ــستخدم ا ــم   وت ــة رق ــه    ٢٤لتوصــية العام ــا تعني ــيت توضــح م ، ال

اللجنــة بنــهج حــساس للمــساواة بــني اجلنــسني يتبــع يف تقــدمي   
 .الرعاية الصحية عامةً

تساءلت عما لو كـان      : زيرداين-السيدة بيلميهوب  - ٣٣
اثنان يعيشان يف شقة مؤجرة مث طلقا ومنحـت الزوجـة رعايـة             

ع اإلجيــار عــن األبنــاء فهــل يطلــب مــن الــزوج املطلــق أن يــدف  
الشقة، وإذا مل تكن الزوجة تعمل فهل يطلب من الزوج دفـع            

 .نفقة هلا وألبنائها
قالت إهنا تفهم أسباب عدم جترمي      : السيدة نيوبوويري  - ٣٤

البغاء؛ ولكن يهمها معرفـة مـا إذا كـان بعـد تغـيري القـانون أن            
قــدمت نــساء اهتامــات مبعاملــة عنيفــة أو قــسر عــانني منــه أثنــاء 

 خدمات جنسية، وما إذا كانت قد قدمت دعاوى ضـد           تقدمي
وفيمــا يتعلــق بــأوامر التقييــد قالــت . أشــخاص يــستغلون البغــاء

 قضية ترفـع كـل سـنة يف منطقـة املدينـة             ١٥إهنا تفهم أن قرابة     
الكربى ولكنها تـود أن تعـرف عـدد املـرات الـيت طبقـت فيهـا               

 .أوامر تقييد
ــا): اأيـــسلند (الـــسيدة جونيـــشتايرتدوتيري - ٣٥  قالـــت إهنـ
 ٢٤تستطيع اإلجابة علـى الـسؤال عـن توصـية اللجنـة رقـم         ال

ولكنـــها ســـتبلغ احلكومـــة بـــشأهنا وتتأكـــد بـــأن هـــذه النقطـــة 

وفيمــا يتعلــق بــالزوجني . أخــذت يف االعتبــار يف التقريــر التــايل
املطلقني اللـذين كانـا يعيـشان يف شـقة مـؤجرة فإنـه ال يطلـب                 

. لـب منـه دفـع نفقـة الطفـل         من الزوج دفع اإلجيـار، ولكـن يط       
وحيق للزوجة املطلقـة احلـصول علـى مزايـا خاصـة مـن البلديـة                

 .وتتلقى ضماناً اجتماعياً إن مل تكن تعمل
ومضت تقول إن وفـدها ليـست لديـه معلومـات عـن              - ٣٦

قضايا تتعلق بالعنف رفعت ضد بغايـا أو ضـد اسـتغالل البغـاء              
عن عـدد املـرات   منذ إلغاء التجرمي، كما ليس لديها معلومات    

اليت طبقـت فيهـا أوامـر تقييـد، ولكنـها سـوف تتـصدى لتلـك                 
ــستقبل  ــسائل يف امل ــدر فرصــة    . امل ــدها يق ــت أخــرياً إن وف وقال

وســوف . احلــضور أمــام اللجنــة ويــرى أن احلــوار مفيــد للغايــة
 .يسعى إىل سد أي ثغرات يف املعلومات يف التقرير التايل

يــسلندا حققــت أ قالــت إن مــن الواضــح أن : الرئيــسة - ٣٧
تقدماً كبرياً يف مسألة املساواة بني اجلنسني على مدى األعوام          

والقـانون اجلديـد بـشأن املـساواة بـني اجلنــسني      . الـستة املاضـية  
ــوطين     ــانوين ال ــة يف النظــام الق ــاً لالتفاقي ــشكل إدراجــاً جزئي . ي

وهــذا اإلدراج ميكــن أن يــتم يف عمليــة مــستمرة وهنــاك طــرق 
يـسلندا طـرف   أوالشيء املهم، خاصة وأن     . خمتلفة إلجناز ذلك  

يف الربوتوكول االختياري هو أن قوانينها ينبغي أن تنص على           
 .محاية مجيع احلقوق املبينة يف االتفاقية

وسوف يتلقى الوفـد املالحظـات اخلتاميـة للجنـة الـيت             - ٣٨
حتدد شواغلها وتوصـياهتا؛ وينبغـي للحكومـة أن تبحثهـا بدقـة             

ــشرها ــا ينبغــ . وتن ــادة وضــوح صــورة    كم ــود لزي ــذل اجله ي ب
كمـا  . االتفاقية والربوتوكول االختياري علـى الـصعيد الـوطين        

ينبغي أن تنعم احلكومـة النظـر يف التوصـية العامـة للجنـة، الـيت                
تشرح نطاق املواد املختلفـة، وخاصـة التوصـيات العامـة أرقـام            

ــر يف  ٢٥  و٢٤  و١٩ ــد النظــ ــتخدامها عنــ ــها واســ ، وترمجتــ
 .ديدة للمساواة بني اجلنسنيسياستها اجل

 .٤٠/١٦ُرفعت اجللسة الساعة  


