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 معلومات عامة  
تعتــذر وزارة الــشؤون االجتماعيــة عــن التــأخر يف الــرد، ونأمــل أال نكــون قــد تــسببنا    

 .بإرباك ال لزوم له
 اخلــامس والــسادس آيــسلنداطلبــت اللجنــة معلومــات عــن عمليــة التحــضري لتقريــري    
 .الدوريني
اواة بني اجلنـسني يف إعـداد تقريـر         وقد تعاونت وزارة الشؤون االجتماعية ومركز املس       

وأرسلت، حسب االقتـضاء، طلبـات غـري رمسيـة للحـصول علـى املعلومـات                . احلكومة اخلامس 
إىل سائر الوزارات واهليئات احلكومية اليت تعمل يف اجملـاالت الـيت تـشملها االتفاقيـة، وكـذلك                  

وقـد  . ءة اجلنسية وملجأ النساء   إىل املنظمات غري احلكومية، مبا فيها املركز املعين بضحايا اإلسا         
استعملت املعلومـات واملـواد، كالتقـارير الـسنوية هلـذه األطـراف، يف تـأليف التقريـر اخلـامس،                    

 .ية حلقوق اإلنساناآليسلندالذي قدم إىل الوكالة 
وقد أرسـلت طلبـات   .  السادس يف وزارة الشؤون االجتماعية    آيسلنداومت إعداد تقرير     

ألخرى بشأن املشاريع اليت ترعاها واملصممة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني           رمسية إىل الوزارات ا   
يف عملياهتا وعمليات اهليئات اليت تعمل حتت إشرافها، كمـا طلبـت معلومـات عـن التطـورات                  
العامــة يف قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال عمــل كــل مــن هــذه الــوزارات خــالل الفتــرة  

وطُلــب إىل وزارة العــدل . ٢٠٠٦أبريــل /نيــسان ٣٠ إىل ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان ١املمتــدة مــن 
التعــديالت التــشريعية املعمــول هبــا والــشؤون الكنــسية بــصورة حمــددة أن تــوفر معلومــات عــن  

ملعاجلة قضايا العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك القضايا من قبيل األوامر التقييدية ومحايـة الـشهود،               
 مـن قـانون     ١٩٩-١٩٤ إىل الـشرطة مبوجـب املـواد         وكذلك عن عـدد اجلـرائم اجلنـسية احملالـة         

، وعدد الشكاوى اليت متخضت عن لوائح اهتام خـالل الفتـرة            ١٩/١٩٤٠العقوبات العام رقم    
وطلبـت رمسيـا مـن مديريـة العمـل          . ٢٠٠٦أبريـل   /نيـسان  ٣٠ إىل   ٢٠٠٣أبريـل   /نيسان ١من  

 كـانون  ١ الفتـرة مـن      معلومات بـشأن معـدالت العمالـة والبطالـة بـني الرجـال والنـساء خـالل                
كمــا طُلــب إىل املديريــة أن تــوفر . ٢٠٠٥ديــسمرب / األولكــانون ٣١ إىل ٢٠٠٣ينــاير /الثــاين

 إىل ٢٠٠٣أبريــل /نيــسان ١معلومــات عــن عــدد تــصاريح العمــل الــصادرة خــالل الفتــرة مــن  
كمـا مت  .  للراقصني يف النوادي الليلية، وعن جنـسية هـؤالء الراقـصني         ٢٠٠٦أبريل  /نيسان ٣٠
حلصول بالسبل الرمسية على معلومات ومواد من الوزارات واهليئـات احلكوميـة الـيت تعمـل يف                 ا

اجملــاالت املــشمولة باالتفاقيــة، وكــذلك مــن املنظمــات غــري احلكوميــة كــاملركز املعــين بــضحايا  
ــساء   ــسية وملجــأ الن ــسادس إىل الوكــاالت   . اإلســاءة اجلن ــر ال ــدم التقري ــسلندوق ــوق اآلي ية حلق

 .اإلنسان
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مل تعتمـــد احلكومـــة التقريـــر اخلـــامس أو الـــسادس رمسيـــا ومل يقـــدما إىل الربملـــان        و 
 .ياآليسلند

 
 ٧ إىل ٣ األسئلة من - املؤسسيو  والسياسايتيالتشريع اإلطار  

 دور ومهــام مركــز املــساواة بــني اجلنــسني عــنيرجــى تقــدمي املزيــد مــن املعلومــات   - ٣
املــساواة بــني  املتعلقــة بة الــشكاوىجلــس املــساواة بــني اجلنــسني وجلنــ  مبوعالقتــه 

تـها  ميزاني يف التقرير الدوري اخلامس، وكذلك معلومات عن         إليهااجلنسني املشار   
 . تنفيذ االتفاقيةيف عمل املركز  يسهم، وكيفالبشرية هاوموارد

ــة         يعمــل كــل مــن مركــز املــساواة بــني اجلنــسني وجملــس املــساواة بــني اجلنــسني وجلن
فمركـز املـساواة بـني اجلنـسني يـوفر املـشورة            . ه عـن اجلهـات األخـرى      الشكاوى مستقال بنفس  

كما يساعد املركز، عند االقتضاء، بإعـداد الـشكاوى     . والتثقيف يف جمال املساواة بني اجلنسني     
 .املقدمة إىل جلنة الشكاوى

ودور جلنة الشكاوى هو النظـر يف إصـدار فتـوى حتريريـة بـشأن مـا إذا حـصل انتـهاك               
أمـا دور جملــس املـساواة بـني اجلنــسني فهـو بــذل جهـود منتظمــة      . عات املــساواةألحكـام تـشري  

 .لتحقيق املساواة بني النساء والرجال من حيث املركز واحلقوق يف سوق العمل
ومركز املـساواة بـني اجلنـسني هـو مكتـب وطـين ويتـوىل املـسؤولية عـن إدارة القـانون                 

ويقـدم  ). قـانون املـساواة بـني اجلنـسني    (واحلقـوق  بشأن املساواة بـني املـرأة والرجـل يف املركـز      
املركــز املــشورة والتثقيــف يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني إىل الــسلطات احلكوميــة والبلديــة،     

ويعمـل يف مركـز املـساواة بـني     . واملؤسسات، والشركات، واألفراد، واملنظمات غري احلكومية    
 ).٢٠٠٨( مليون كرونة آيسلندية ٤١,٩ اجلنسني حاليا ستة أشخاص وتبلغ ميزانيته السنوية

ومن بني مهام مركز املساواة بني اجلنسني تلقي التقارير السنوية مـن املـوظفني املعنـيني       
باملساواة يف كافة الوزارات، وإصدار التوجيه إىل الوزارات يف جمال جهودهـا املبذولـة لتحقيـق              

كمـا يقـدم   . واة مـرة كـل سـنة علـى األقـل        وجيتمع املركز مع املوظفني املعنـيني باملـسا       . املساواة
املركــز التثقيــف والتوجيــه إىل جلــان املــساواة يف البلــديات وجيتمــع معهــا ســنويا، بغيــة الوقــوف 

 .على مدى التقدم احملرز يف جمال املساواة ضمن نطاق البلديات
ــشكاوى        ــة ال ــدم شــكوى إىل جلن ــه، أن يق ــادرة من ويف الظــروف . جيــوز للمركــز، مبب

ذا أثـر  ندما يوجد مـا يـربر االعتقـاد بـأن صـدور قـرار مـن احملكمـة ميكـن أن يكـون                      اخلاصة وع 
بعيد املدى يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، أو عندما تكون مصاحل مقدم الـشكوى مـن األمهيـة                 
حبيث تقتضي احلصول على قرار يف احملكمة، جيوز ملركز املساواة بـني اجلنـسني أيـضا أن حيـرك         
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للحــصول علــى اعتــراف حبقــوق املــدعي علــى أســاس فتــوى تــصدرها جلنــة   إجــراءات قــضائية 
 .الشكاوى املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

واملـساعدة الــيت يقـدمها املركــز لألفــراد واملنظمـات ممــن يريــد تقـدمي شــكوى إىل جلنــة      
الشكاوى، واملشورة الـيت يـسديها إىل الـسلطات العامـة والـشركات واألفـراد واملنظمـات غـري                   

اجملتمــع يف مــسائل املــساواة، ومــا يــوفره  حلكوميــة، ومــا يــضطلع بــه مــن رصــد للتطــورات يف  ا
للجمهور واملنظمات من تثقيف يف جمـال املـساواة، كـل ذلـك يـسهم يف تنفيـذ اتفاقيـة القـضاء                      

 .على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
لـى قـانون جديـد      ، وافق الربملان ع   ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٦وجتدر اإلشارة إىل أنه، يف       

ومبوجـب القـانون اجلديـد،      . ٩٦/٢٠٠٠للمساواة بني اجلنسني، حيل حمل القانون السابق رقم         
تغـري دور جلنـة الــشكاوى املعنيـة باملـساواة بــني اجلنـسني ومركـز املــساواة بـني اجلنـسني؛ ويــرد         

 جملـس  كمـا تغـري دور  .  أدنـاه ٤وصف هلذه التغيريات مبزيد من التفصيل يف الرد علـى الـسؤال      
 منـه اآلن أن يعمـل مـع مركـز املـساواة             فيطلـب : املساواة بني اجلنسني مبوجب القـانون اجلديـد       

فالقـانون اجلديـد حيـدد دور      . بني اجلنسني على حنو أوثق مما كان احلال مبوجب التشريع القدمي          
 اجمللس بأنه العمل على حنو وثيق مع مركـز املـساواة بـني اجلنـسني والتـصرف بـصفة استـشارية               
لوزير الـشؤون االجتماعيـة والـضمان االجتمـاعي ومـدير مركـز املـساواة بـني اجلنـسني بـصدد                     

ويـتعني وضـع تأكيـد      . صوغ السياسة املهنية بـشأن املـسائل الـيت تتعلـق باملـساواة بـني اجلنـسني                
خــاص علــى حتقيــق املــساواة يف وضــع الرجــل واملــرأة يف ســوق العمــل وحتقيــق التكامــل بــني      

 .متطلبات احلياة املهنيةمتطلبات األسرة و
 بـني اجلنـسني،   باملـساواة  جلنة الـشكاوى املتعلقـة      آلراء امللزمةيف ضوء الطبيعة غري       - ٤

 بـني   باملـساواة  كانـت جلنـة الـشكاوى املتعلقـة          إذايرجى تقدمي معلومات حـول مـا        
 منتظمةضطلع بأي متابعة    ت يف هناية املطاف مركز املساواة بني اجلنسني         أواجلنسني  

قـانون املـساواة    لفيهـا انتـهاكات     تكتشف  ثر اآلراء على احلاالت اليت      ألتأكد من   ل
 .بني اجلنسني

ــز املــ        ــسني ومرك ــساواة بــني اجلن ــة بامل ــشكاوى املتعلق ــة ال ــني اجلنــسني  إن جلن ساواة ب
 متابعـة منتظمـة للتأكـد مـن أثـر الفتـاوى بـشأن احلـاالت الـيت تكتـشف فيهـا                       يضطلعان بأي  ال

، يف ظـل  ٣غـري أنـه، كمـا ورد يف الـرد علـى الـسؤال       .  املساواة بني اجلنـسني انتهاكات لقانون 
ظروف خاصة وعندما يوجد ما يـربر االعتقـاد بـأن صـدور قـرار مـن احملكمـة ميكـن أن يكـون             

أثر بعيد املدى يف تعزيز املساواة بني اجلنسني، أو عندما تكـون مـصاحل مقـدم الـشكوى مـن            ذا
لــى قــرار يف احملكمــة، جيــوز ملركــز املــساواة بــني اجلنــسني أن األمهيــة حبيــث تقتــضي احلــصول ع
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حيرك إجراءات قضائية للحصول على اعتراف حبقوق املدعي على أساس فتوى تـصدرها جلنـة               
 .الشكاوى املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

فربايـر  /شـباط  ٢٦ أن الربملان وافـق، يف       ٣وسبق أن ذكر يف معرض الرد على السؤال          
. ٩٦/٢٠٠٠ قانون جديد للمساواة بني اجلنسني حيل حمل القـانون الـسابق رقـم           ، على ٢٠٠٨

ومن مظاهر التجديد يف القانون اجلديد أن جلنة الشكاوى املعنية باملساواة بني اجلنـسني تـصدر                
وتبــّين . اآلن حكمــا ملزمــا بــشأن مــا إذا كــان قــد ارتكــب أو مل يرتكــب انتــهاك للقــانون         

قة بالقانون اجلديد أن التجربة دلت على أن فتاوى اللجنـة مل يؤبـه هلـا     املذكرات التفسريية املرف  
وبــالنص علــى أن اللجنــة تــصدر أحكامــا ملزمــة، ستكتــسب اســتنتاجاهتا    . يف بعــض احلــاالت

ــة هــذه املــسائل يف       ــدا مــن الثقــل، كمــا يقــرب هــذا اإلجــراء معامل ــسلندامزي  لتتمــشى مــع  آي
ومبوجب القانون اجلديد، ُيلزم مركـز املـساواة     . ورويباملمارسة املتبعة يف باقي دول الشمال األ      

بــني اجلنــسني، بنــاء علــى طلــب مقــدم الــشكوى، برصــد االمتثــال ألحكــام جلنــة الــشكاوى،     
وإذا مل يلتــزم الطــرف حبكــم اللجنــة املوجــه إليــه، جيــوز ملركــز املــساواة بــني . حــسب االقتــضاء

التــدابري الالزمــة يف غــضون فتــرة زمنيــة اجلنــسني أن يــصدر تعليمــات إىل الطــرف املعــين باختــاذ 
جيـوز للمركـز أن   وإذا مل يذعن الطـرف لتعليمـات املركـز،     . معقولة كي يتصرف وفقا للحكم    

 ٥٠ ٠٠٠وميكن أن تصل هـذه الغرامـات إىل          .يفرض غرامات يومية على الطرف حىت يذعن      
 بينها عدد املـوظفني يف      وعند حتديد الغرامة، يوىل اهتمام لعوامل من      . كرونة آيسلندية يف اليوم   

وينبغـي إبـالغ الطـرف    . املشروع أو املؤسسة أو املنظمـة غـري احلكوميـة وسـعة نطـاق عملياهتـا              
الذي توجه إليه تعليمات مركز املساواة بني اجلنسني بأن له أن يقدم طلب استئناف ضد قـرار                 

صـادر عـن جلنـة      وإذا أحيـل حكـم      . املركز إىل وزير الشؤون االجتماعية والضمان االجتماعي      
 .الشكاوى املعنية باملساواة بني اجلنسني إىل احملاكم، يلغى القرار بفرض غرامة يومية

 ترجــع العليــا وغريهــا مــن احملــاكم احملكمــةن إىل أالتقريــر الــدوري اخلــامس  يــشري  - ٥
 عند تطبيـق وتفـسري القـانون        اإلنسان االتفاقيات الدولية حلقوق     إىلبشكل متزايد   

التقريـر  أشـار إليهـا      العليـا الـيت      احملكمـة  مـن قـرارات      أي  تطـرق  هـل ف. ياآليسلند
 إىل  أو التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال  القضاء علـى مجيـع       ة اتفاقي إىلالدوري السادس   

 مـــن ١ إىل املـــادة تـــستند اهنـــإ يقـــال الـــيت ٤٧/٢٠٠٣ ةحـــئ مـــن الال١٥املـــادة 
 االتفاقية؟

 إليها يف التقرير الـدوري الـسادس ذكـر           يرد يف أي من قرارات احملكمة العليا املشار        مل 
 .٤٧/٢٠٠٣ من الالئحة ١٥التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة أو للمادة 
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 يف جــرى يكــون قــد قــد أويل تقيــيم إجــراء أي نتــائج عــنيرجــى تقــدمي معلومــات   - ٦
 .٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤ لألعواماملساواة بني اجلنسني املتعلقة بمنتصف خطة العمل 

ــانون    ــشؤون  ٩٦/٢٠٠٠املــساواة بــني اجلنــسني رقــم   مبوجــب ق ــر ال ، ُيطلــب إىل وزي
االجتماعية أن يقدم خطة عمـل لربنـامج مدتـه أربـع سـنوات بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني، يف             

ــستعرض اخلطــة  . غــضون ســنة إجــراء االنتخابــات العامــة   ومــع تقــدمي اخلطــة  . وبعــد ســنتني ن
. لـوزير إىل الربملـان تقريـرا عـن حالـة قـضايا املـساواة وتطورهـا                واستعراضها بعد سنتني، يقدم ا    

 .ويقدم مركز املساواة بني اجلنسني مساعدة يف إعداد اخلطة والتقرير
وقــد قــدم التقريــر عــن الــسنتني األولــيني خلطــة عمــل املــساواة بــني اجلنــسني احلاليــة،       
يـر أن الـوزارات أحـرزت       ويرد يف التقر  . ٢٠٠٧فرباير  /شباط، إىل الربملان يف     ٢٠٠٦-٢٠٠٤

وقد نصت خطة العمل علـى أن اهلـدف هـو أال يقـل متثيـل أي مـن اجلنـسني يف           . نتائج متفاوتة 
 يف املائـة    ٣٢ويف وقت صدور التقرير، كـان       .  يف املائة  ٤٠اللجان أو اجملالس العامة املعينة عن       

 وزارتـا الـصحة     وقـد حققـت وزارتـان، مهـا       . من أعضاء اللجـان أو اجملـالس العامـة مـن النـساء            
 . يف املائة٤٠والشؤون االجتماعية، هدف حتقيق مشاركة من النساء والرجال ال تقل عن 

ووفقا للتقرير، عّينت مجيع الوزارات موظفا للمساواة، ولـدى معظـم الـوزارات جلـان            
اثنتني معلومات عن الوكـاالت العامـة الواقعـة حتـت     ووفرت مجيع الوزارات ما عدا    . للمساواة

ومن بني الوكاالت اليت أُبلـغ عنـها، كـان لـدى            .  موظفا أو أكثر   ٢٥ها واليت تتكون من     سلطت
 . يف املائة منها خطة للمساواة٦٧

وقدم التقرير أيـضا تفـصيالت عـن التـوازن اجلنـساين يف الـوزارات والوكـاالت العامـة                    
ــسلطتها  ــساء     . اخلاضــعة ل ــن الن ــدائمني م ــاء ال ــسبة األمن ــة فقــ ١٥وبلغــت ن ــسبة  يف املائ ط، ون

 . يف املائة٢٤املديرات يف إطار الوزارات 
وبلغـت نـسبة مـديرات الوكالـة يف     .  وكالـة عامـة   ٢٣٨وقد مجعـت معلومـات بـصدد         

 . يف املائة٢٦جممل هذه الوكاالت 
أي توصية من توصيات جلنة الرصد اليت عينها مكتب رئـيس الـوزراء املـشار إليـه          - ٧

ــد نفــذت   يف  ــدوري اخلــامس ق ــر ال ــا اإلجــراءات   التقري ــك، م ؟ وباإلضــافة إىل ذل
امللموسة اليت مت اختاذها يف جمال التعليم ورفع مستوى الـوعي بـشأن املـساواة بـني                 
اجلنسني وتعميم مراعاة املنظور اجلنساين ملوظفي اخلدمة املدنية املشاركني يف وضع 

 السياسات على مجيع املستويات؟
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ة العمــل احلكوميــة املتعلقــة باملــساواة كُلفــت وزارة الــشؤون االجتماعيــة مبوجــب خطــ 
 باإلشــراف العــام علــى تــدابري توعيــة مــديري الــوزارات  ٢٠٠٨-٢٠٠٤بــني اجلنــسني للفتــرة 

وبالتعاون مع مركـز املـساواة بـني اجلنـسني،     . احلكومية وموظفيها مبسائل املساواة بني اجلنسني    
ملساواة بني اجلنـسني ملـوظفي      عقدت وزارة الشؤون االجتماعية اجتماعا متهيديا بشأن مسائل ا        

وعقــدت الــوزارة أيــضا اجتماعــا خاصــا لرؤســاء املؤســسات الــيت . وزارة الــشؤون االجتماعيــة
 املتعلقـة   آيـسلندا ويف إطـار هـذه االجتماعـات، أويل االهتمـام لتـشريعات             . تعمل حتت إشرافها  

م االعتبـارات املتعلقـة    باملساواة بني اجلنسني واإليديولوجية اليت تقـوم عليهـا، وإىل طرائـق تعمـي             
وفــضال عــن ذلــك، عقــدت اجتماعــات للتوعيــة مبــسائل املــساواة بــني . باملــساواة بــني اجلنــسني

وقـدم  . اجلنسني من أجل رؤساء املؤسسات اليت تعمل حتت إشراف وزارات حكوميـة أخـرى              
 يف  وُعقـدت دورة مـدهتا يومـان      . موظفو مركز املساواة بني اجلنسني املـواد هلـذين االجتمـاعني          

 بشأن تعميم املساواة بني اجلنسني من أجل مسؤويل شؤون املـساواة بـني اجلنـسني         ٢٠٠٤عام  
وكانــت املتحدثــة الرئيــسية يف هــذه  . يف الــوزارات احلكوميــة، بالتعــاون مــع مدينــة ريكيافيــك 

ــشي   ــدمياري ون ــدكتورة هاي ــدورة ال ــسكا، وهــي   - ال ــدويل تعمــل   أبيت ــانون ال خــصائية يف الق
ــة  ــشارة معني ــضا دورة  .  بتعمــيم املــساواة بــني اجلنــسني يف االحتــاد األورويب  كمست وعقــدت أي

؛ ٢٠٠٥خاصة بشأن تعميم املساواة بني اجلنسني يف وزارة الشؤون االجتماعيـة يف ربيـع عـام                 
ودعي إليها وكالء األمناء الدائمني وغريهم من كبار املسؤولني يف الوزارة، وألقـت الـدكتورة               

وختطـــط وزارة الـــشؤون . ا كلمـــة خـــالل هـــذه الـــدورة أيـــضا بيتـــسك - هايـــدمياري ونـــشي
االجتماعية أيضا لتنظيم متارين للتوعية مبسائل املـساواة بـني اجلنـسني يف الفتـرة املـشمولة خبطـة                   
العمـــل احلاليـــة مـــن أجـــل احلكومـــة مـــن جهـــة، ومجيـــع مـــوظفي الـــوزارات احلكوميـــة مـــن    

 .أخرى جهة
ــام     ــا ٢٠٠٤ونظمــت يف خريــف ع ــي  ” دورة عنواهن ــصعيد العمل ــى ال ــساواة عل ، “امل

كانــت مــشروعا مــشتركا بــني وزارة املاليــة، ومركــز املــساواة بــني اجلنــسني، وجامعــة املركــز    
وبـالنظر إىل عـدم كفايـة عـدد املـشاركني، تعـذر عقـد الـدورة يف                  . ي للتعليم املـستمر   اآليسلند

ت هـذه الـدورة   وكانـ . ٢٠٠٦املوعد املقـرر، لكنـها عقـدت يف هنايـة املطـاف يف خريـف عـام         
تــستهدف بــصورة خاصــة املــديرين ومــديري املــوظفني ومــسؤويل شــؤون املــساواة يف هيئــات    

ــوزارات دورات    . قطــاع اإلدارة العامــة  وحــضر مــسؤولو شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني يف ال
 . ويف اخلارجآيسلنداوحماضرات متنوعة عن مسائل املساواة بني اجلنسني يف 

 لتحديــد دور مــسؤويل شــؤون ٢٠٠٨-٢٠٠٤يــة للفتــرة وهتيــئ خطــة العمــل احلكوم 
وبالنظر إىل اتـساع جمـال أنـشطتهم، ارتئـي          . املساواة بني اجلنسني يف الوزارات على حنو أفضل       

 . أنه يلزم وضع قواعد أوضح لعملهم
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علـى قواعـد عمـل مـسؤويل شـؤون           ،٢٠٠٥نوفمرب  / تشرين الثاين  ٣ومتت املوافقة يف     
 الوزارات خالل اجتماع لوكالء أمنـاء الـوزارات الـدائمني ويتوقـع أن         املساواة بني اجلنسني يف   

ونـشرت هـذه القواعـد يف دليـل عمـل           . يعمل املسؤولون يف مجيع الوزارات وفقا هلذه القواعـد        
 .املوظفني يف الوزارات احلكومية، وبالتايل ميكن جلميع موظفي الوزارات االطالع عليها

ساواة بــني اجلنــسني، الــذي وافــق عليــه الربملــان يف  ويعــزز القــانون اجلديــد اخلــاص باملــ 
ــر /شــباط ٢٦ ــوزارات، إذ     ٢٠٠٨فرباي ــساواة بــني اجلنــسني يف ال ، مركــز مــسؤويل شــؤون امل

ويعـين ذلـك،    . يشدد بوجه خاص على شرط أن تكون لديهم معرفـة متخصـصة هبـذه املـسائل               
ؤون املــساواة بـني اجلنــسني  اسـتنادا إىل املــذكرات التفـسريية امللحقــة بالقـانون، أن مــسؤويل شـ    

ينبغي أن يكونوا على سبيل املثال قد اكتسبوا معرفة هبذه املسائل، من خـالل أمـور منـها مـثال                    
التثقــف املــستمر أو حــضور الــدورات الــيت ينظمهــا مركــز املــساواة بــني اجلنــسني أو غــريه مــن  

 . اهليئات املهنية
 مـن مجيـع   ٢٠٠٨-٢٠٠٤ة وعالوة على ذلك، تقتضي خطـة العمـل احلكوميـة للفتـر          

الوزارات وضع خطط خاصة هبا فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني، وتعيني جلان معنيـة مبـسائل               
وقـد مت تعـيني جلـان معنيـة هبـذه         . املساواة بـني اجلنـسني ملـساعدة املـسؤولني عـن هـذه الـشؤون              

ه اللجـان بتعيينـها   ويتوقع أن تقوم الوزارات اليت مل تعني بعـد هـذ  . الشؤون يف معظم الوزارات  
بأسرع ما ميكن، إذ أنه ما مـن خـالف علـى أمهيـة هـذه اللجـان لـدعم عمـل مـسؤويل شـؤون                          

ــوزارات       ــل ال ــار عم ــساواة يف إط ــهوض بامل ــسني والن ــني اجلن ــساواة ب ــع   . امل ــد وضــعت مجي وق
الوزارات لنفسها خططا بشأن املساواة بـني اجلنـسني، باسـتثناء مكتـب رئـيس الـوزراء، الـذي                   

 . قا خلطة للمساواة بني اجلنسني تنطبق على الوزارات ككليعمل وف
 أيــضا أحكامــا بــشأن تعــيني ٢٠٠٨-٢٠٠٤وتتــضمن خطــة العمــل احلكوميــة للفتــرة  

ــديرها        ــات واملؤســسات الــيت ت ــع اهليئ ــشؤون املــساواة بــني اجلنــسني يف مجي ــصال ل مــسؤويل ات
ات املتعلقـة مبـسائل املـساواة       ويتوىل مسؤولو االتـصال مهمـة نـشر املعلومـ         . الوزارات احلكومية 

ويكتفــى يف اهليئــات الــصغرى . بــني اجلنــسني بــني صــفوف املــديرين واملــوظفني يف مؤســساهتم 
بتعيني مسؤول اتصال؛ أما يف اهليئات الكـربى، فيجـب تعـيني مـسؤول خـاص هلـذه الـشؤون،                    

ول ف هـذا املـسؤ  لـ وجيب أن تضع املؤسـسة خطـة خاصـة هبـا للمـساواة بـني اجلنـسني، وأن يك        
وقد بدأ العمل على تعيني مسؤويل اتصال يف املؤسسات العاملة حتـت إشـراف          . برصد تنفيذها 

 بعض الوزارات بالفعل شبكة اتـصال مـع املؤسـسات اخلاضـعة إلشـرافها؛               تالوزارات، وأنشأ 
ومـن النقـاط الـيت حبثـت نـسب املوظفـات            . ومتثل هذه الشبكة جزءا من نظام الرصد الـوزاري        

 .  املؤسساتإىل املوظفني يف
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وأصبحت املعلومات املتعلقة باإلدارة العليا، ومسؤويل االتـصال لـشؤون املـساواة بـني               
ــارير        ــدرج يف التق ــساواة بــني اجلنــسني ت ــة اخلاصــة بامل ــسني، وخطــط املؤســسات احلكومي اجلن
الــسنوية الــيت يقــدمها مــسؤولو شــؤون املــساواة بــني اجلنــسني يف الــوزارات إىل مركــز املــساواة 

 . اجلنسني بني
ويتضمن القانون اجلديد اخلاص باملـساواة بـني اجلنـسني، الـذي وافـق عليـه الربملـان يف                    

حكمـا يقـضي    ) ٩٦/٢٠٠٠علـى غـرار القـانون القـدمي ذي الـرقم             (٢٠٠٨فربايـر   / شباط ٢٦
 شخـصا خططـا للمـساواة بـني اجلنـسني،        ٢٥بأن تضع الشركات الـيت يعمـل لـديها أكثـر مـن              

وينص القـانون اجلديـد   . اواة بني اجلنسني يف سياساهتا املتعلقة بالتوظيف     وأن تدرج مسائل املس   
أيــضا علــى أن تــضع الــشركات واملؤســسات خطــة تتنــاول ســبل حتقيــق أهــداف املــساواة بــني   

 .اجلنسني احملددة يف خططها أو سياساهتا املتعلقة بالتوظيف
املــساواة بــني ، أرســل وزيــر الــشؤون االجتماعيــة ومركــز  ٢٠٠٦يونيــه /ويف حزيــران 

ــة مبــسائل املــساواة بــني        ــا للتوعي ــد كتيب ــة حــديثا يف البل ــة املنتخب ــع اجملــالس احمللي اجلنــسني جلمي
إننـا نـسعى إىل    (“Við viljum gera enn betur – jafnrétti varðar okkur öll”اجلنـسني بعنـوان   

صعيد املـساواة   ونشرت إحصاءات عن الوضع على      ).  املساواة أمر يؤثر علينا مجيعا     -األفضل  
، ودعيـت اجملـالس اجلديـدة إىل إيـالء االهتمـام      آيـسلندا بني اجلنسني يف مناطق احلكم احمللـي يف        

ــها، وذلــك يف ســياق قيامهــا برســم الــسياسات واختــاذ       ملــسائل املــساواة بــني اجلنــسني يف عمل
وأشـري بوجـه خـاص إىل أمـل أن تتجـسد اعتبـارات       . القرارات وكـذلك بـصفتها أربـاب عمـل       

ساواة بــني اجلنــسني يف التعيينــات يف اللجــان واجملــالس وجمــالس اإلدارة الــيت تعمــل يف إطــار   املــ
وعلــى ســبيل املتابعــة لكتيــب التوعيــة، دعــي ممثلــون للجــان املعنيــة    . اهلياكــل احلكوميــة احملليــة 

باملــــساواة بــــني اجلنــــسني املعينــــة حــــديثا يف إطــــار الــــسلطات احملليــــة حلــــضور اجتمــــاع يف  
، نوقشت خالله األنشطة املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني الـيت اضـطلعت               ٢٠٠٦ سبتمرب/أيلول

وأرســلت اثنتــان وعــشرون ســلطة حمليــة ممــثلني إىل  . هبــا الــسلطات احملليــة خــالل فتــرة واليتــها 
ــاال    ــه كــان فع ــرب أن ــة    . االجتمــاع، واعت ــشؤون االجتماعي وعقــب االجتمــاع، قامــت وزارة ال

 مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني ذي الـرقم            ١٠ مبوجـب املـادة      ومركز املساواة بني اجلنـسني،    
، بإجراء دراسة استقصائية ملا إذا كان لدى السلطات احمللية جلـان معنيـة باملـساواة               ٩٦/٢٠٠٠

 يف املائة مـن الـسلطات       ٧٥وكشفت الدراسة أن    . بني اجلنسني وخطط للمساواة بني اجلنسني     
ساواة بني اجلنسني أو عهـدت بـشؤون املـساواة بـني اجلنـسني        احمللية قد عينت اللجان املعنية بامل     

واعتـرب ذلـك مبثابـة خطـوة هامـة إىل األمـام مقارنـة بنتـائج دراسـة استقـصائية                  . إىل جلنة أخـرى   
 يف املائــة فقــط مــن الــسلطات احملليــة قــد عينــت  ٣٠، بينــت أن ٢٠٠١مماثلــة أجريــت يف عــام 

 سـلطة حمليـة قـد وضـعت         ٢٦، كانـت    ٢٠٠٦ عـام    ويف. اللجان املعنية باملساواة بـني اجلنـسني      
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تعمل علـى وضـع    أخرى   سلطة حملية    ١٤خططا للمساواة بني اجلنسني لفترة واليتها، وكانت        
 . اخلطط هذه

ويــنص القــانون اجلديــد اخلــاص باملــساواة بــني اجلنــسني، الــذي وافــق عليــه الربملــان يف   
ملـساواة بـني اجلنـسني يف الـسلطات     ، على أن تشرف اللجان املعنيـة با       ٢٠٠٨فرباير  /شباط ٢٦

احمللية على وضع خطط للمساواة بني اجلنسني مدهتا أربـع سـنوات، تتنـاول أمـورا منـها كيفيـة                
العمل على تعميم قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني يف مجيـع اجملـاالت، ووضـع خطـة عمـل بـشأن                        

لوظـائف الـيت يـشغلها      أساليب تصحيح أوجه عدم التوازن بني الوظـائف الـيت تـشغلها املـرأة وا              
 . الرجل ضمن مناطق احلكم احمللي

 علـى نـشر قائمـة مرجعيـة بـشأن           ٢٠٠٨-٢٠٠٤وتنص خطة العمل احلكومية للفترة       
. تقييم احلالة على صـعيد املـساواة بـني اجلنـسني يف مـشاريع القـوانني وصـنع الـسياسات العامـة          

الت رئيــسية، مــع أســئلة  جمــاةوقــد أصــدر مكتــب رئــيس الــوزراء قائمــة مرجعيــة تغطــي أربعــ  
وبعد أن يطلع املشاركون يف وضع أي شكل مـن أشـكال الـسياسات علـى كافـة                   . وتفسريات

قــضايا عناصــر القائمــة املرجعيــة، يفتــرض أهنــم قــد اكتــسبوا صــورة كافيــة الوضــوح عــن حالــة 
ة وباإلضــافة إىل القائمــ. املــساواة بــني اجلنــسني يف اجملــال املــشمول بالــسياسات املــراد وضــعها  

املرجعية، وضع اختبار للتقييم الذايت للمشاركني يف صنع الـسياسات، هبـدف تنـاول اعتبـارات               
وقد نـشرت القائمـة املرجعيـة يف شـكل كتيـب، تـرد علـى آخـر صـفحة          . املساواة بني اجلنسني  

منه إشارات مرجعية إىل مزيد من املعلومات املتعلقة مبسائل املساواة بني اجلنـسني املتاحـة علـى          
ــة مــن الكتيــب واختبــار التقيــيم الــذايت علــى املوقــع     .  اإلنترنــتشــبكة وتتــاح نــسخة إلكتروني

وقــد أرســلت القائمــة املرجعيــة إىل الــوزارات، والربملــان،  . اإللكتــروين ملكتــب رئــيس الــوزراء 
وطلب من الوزارات والسلطات احمللية إرسـال نـسخ         . واملؤسسات احلكومية والسلطات احمللية   

عيــة إىل مجيــع اللجــان واجملــالس وجمــالس اإلدارة الــيت تــشارك حتــت رعايتــها   مــن القائمــة املرج
 . بصورة مباشرة أو غري مباشرة يف صنع السياسة العامة

ــوزراء يف     ــق جملــس ال ــد واف ــار٢٥وق ــايو / أي ــة بإعــداد   ٢٠٠٧م ــى القواعــد املتعلق  عل
ــيت      ــديالت الـ ــع التعـ ــة، مـ ــها احلكومـ ــيت اقترحتـ ــشريعات الـ ــا  التـ ــشرين ٢يف أدخلـــت عليهـ  تـ

وتــنص هــذه القواعــد علــى أمــور منــها وجــوب أن تتــضمن املــذكرات  . ٢٠٠٧نــوفمرب /الثــاين
التفــسريية امللحقــة مبــشروع التــشريعات تقييمــا آلثــار التــشريعات املقترحــة، وتوقعــات آلثارهــا  

املـصلحة  ”لــ   وال يـرد تعريـف إضـايف        . العامـة املـصلحة   احملتملة يف جوانب حمـددة مـن جمـاالت          
، ٢٠٠٧ ولكن يشار يف دليل إعداد وعرض مشاريع التشريعات، الذي نـشر يف عـام             ،“العامة

وفيمـا يتعلـق بتقيـيم آثـار     . إىل أن مسألة املساواة بني اجلنسني ميكن أن تندرج حتـت هـذا البنـد      
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التشريعات على املساواة بني اجلنسني، ترد إشارة من مكتب رئيس الوزراء يف هـذا الـدليل إىل               
وتــنص القواعــد أيــضا علــى أن حتــسني نوعيــة أســاليب العمــل . يــة اآلنفــة الــذكرالقائمــة املرجع

نترنـت قائمـة مرجعيـة تـشمل     إلتقتضي أن يضع مكتب رئيس الوزراء على موقعه على شبكة ا       
النقاط الرئيسية اليت ينبغي النظـر فيهـا عنـد جتميـع مـشاريع القـوانني احلكوميـة، وأنـه ينبغـي أن             

ــوانني املــ    ــشاريع الق ــشفع م ــة       ت ــن القائم ــستكملة م ــسخ م ــوزراء بن ــس ال ــى جمل راد عرضــها عل
وإذا كان مضمون مشروع القانون يتطلب إجراء تقييم جلوانب حمـددة، مبـا يف ذلـك     . املرجعية

أثره على املـساواة بـني اجلنـسني، فيـتعني اإلشـارة إىل ذلـك يف القائمـة املرجعيـة املـذكورة الـيت                        
 . نشرت أيضا يف الدليل

 اجلديــد اخلــاص باملــساواة بــني اجلنــسني، الــذي وافــق عليــه الربملــان يف  ويــنص القــانون 
ــر /شــباط ٢٦ ـــ  ٢٠٠٨فرباي ــزام ب ــه ينبغــي االلت ــساين ”، علــى أن ــع “تعمــيم املنظــور اجلن  يف مجي

عمليات صـنع الـسياسات والتخطـيط الـيت جتـري حتـت إشـراف الـوزارات واهليئـات العامـة يف                     
فسه، حسب االقتضاء، على مجيـع القـرارات الـيت تتخـذ            وينطبق الشيء ن  . اجملاالت اليت تديرها  

وتنص املذكرات التفسريية هلذا القانون على أنـه مـن الـضروري،    . ضمن الوزارات ومؤسساهتا  
بــالنظر إىل هــدف احلكومــة مراعــاة اعتبــارات املــساواة بــني اجلنــسني يف العمــل اليــومي جلميــع  

 هـذه االعتبـارات يف      “تعمـيم  ”ام احلكومـة بــ    الوزارات، وضع املزيد من األحكام املتعلقة بالتز      
مجيــع عملياهتــا املتعلقــة بــصنع الــسياسات والتخطــيط، باعتبــار ذلــك عــامال رئيــسيا يف كفالــة    

 . ياآليسلنداملساواة بني اجلنسني يف اجملتمع 
 

 ١٢ إىل ٨من  األسئلة -العنف ضد املرأة   
ــة عــن   - ٨ ــة الــسابقة، أعربــت اللجن  قلقهــا إزاء خفــة العقوبــات  يف التعليقــات اخلتامي

فريجــى تقــدمي . املفروضــة علــى جــرائم العنــف اجلنــسي، مبــا يف ذلــك االغتــصاب  
معلومات حديثـة، مبـا يف ذلـك إحـصاءات، عـن العقوبـات املفروضـة علـى جـرائم           

ــصاب    ــك االغت ــا يف ذل ــسي، مب ــف اجلن ــر    .العن ــشري التقري ــك، ي وباإلضــافة إىل ذل
سادس إىل أن مثــة تفاوتــا كــبريا بــني أعــداد الــدوري اخلــامس والتقريــر الــدوري الــ

فريجــى شــرح . التحقيقــات يف حــاالت اجلــرائم اجلنــسية، واحملاكمــات، واألحكــام
هذا التفاوت وتقدمي معلومـات عمـا إذا كانـت إجـراءات التحقيـق قـد مت تقييمهـا                
من حيث مدى حساسيتها وعما إذا كانت احلكومة قد كفلت أن تكون خدمات             

 .شكاوى ساء الالئي يقدمنالدعم كافية للن
فر إحــصاءات دقيقــة عــن العقوبــات املفروضــة علــى مــرتكيب اجلــرائم اجلنــسية،  اال تتــو 

أن دراسة بعض األحكام الـصادرة مـؤخرا تـبني بـصورة معقولـة أن متوسـط العقوبـة علـى                      غري
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وقـد صـدرت    . سنتني ونصف إىل ثالث سـنوات     تتراوح بني   االغتصاب اآلن هي السجن ملدة      
 بعض األحكام بالسجن ألكثر من ثـالث سـنوات يف القـضايا الـيت اعتـرب فيهـا االنتـهاك                    مؤخرا

 . جسيما بصورة خاصة
، يف القــضية ٢٠٠٨ينــاير / كــانون الثــاين٣١ويف حكــم صــادر عــن احملكمــة العليــا يف  

، أدين املتهم جبرميـة احلرمـان مـن احلريـة، والتـسبب يف أذى جـسدي                ٣٨٠/٢٠٠٧ذات الرقم   
 سـنوات وبـدفع    ٥وحكـم عليـه بالـسجن       . عتداء اجلنسي علـى قرينتـه املعاشـرة لـه         جسيم، واال 

 .  مليون كرونة أيسلندية١,٥تعويضات للضحية تبلغ 
، يف القـضية ذات     ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١٣ويف احلكم الصادر عن احملكمة العليـا يف          
ــرقم  ــه أجــرب ضــحيته، ب    ١٣١/٢٠٠٧ال ــسية ألن ــهم بارتكــاب جــرائم جن ــن املت اســتخدام ، أدي

وحكـم عليـه    . العنف، على املشاركة يف مجاع جنـسي وغـريه مـن أشـكال االحتكـاك اجلنـسي                
ــدة   ــسجن ملــ ــغ    ٣بالــ ــضحية تبلــ ــضات للــ ــدفع تعويــ ــصف، وبــ ــنوات ونــ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ ســ

 . أيسلندية كرونة
، يف القضية ذات الـرقم      ٢٠٠٧مايو  / أيار ٣١ويف احلكم الصادر عن احملكمة العليا يف         

 عامــا ١٤تــهم بارتكــاب جــرائم جنــسية ألنــه أجــرب فتــاة تبلــغ مــن العمــر ، أديــن امل٤٨/٢٠٠٧
 ســنوات، ٣وحكــم عليــه بالــسجن ملــدة . جنــسيمجــاع باســتخدام العنــف علــى املــشاركة يف 

 .  كرونة أيسلندية١ ٠٠٠ ٠٠٠وبدفع تعويضات للفتاة تبلغ 
عــن ولــيس هنــاك تفــسري واحــد أو بــسيط لنــسبة احلــاالت الــيت تتراجــع فيهــا الــشرطة   
ويتبني من دراسة هذه احلـاالت يف معظـم األحيـان أهنـا بقيـت دون حـل، وأنـه كـان                  . التحقيق

ــها، أو أن الــضحية املزعومــة كانــت      يبــدو بوضــوح أن متابعــة التحقيقــات لــن تفــضي إىل حل
ويف بعـض األحيـان،   . راغبة يف متابعة اإلجراءات، مما جيعل املـضي يف التحقيـق أمـرا صـعبا             غري

 .  قد سجلت على حنو خاطئ أو سجلت مرتنيكانت احلاالت
 مـن  ١١٢وقد ختلى مدير هيئة االدعاء العام عن متابعة هذه القضايا، بالنظر إىل املـادة    

 : قانون اإلجراءات اجلنائية، اليت تنص على ما يلي
 أن التحقيـق فيهـا قـد أجنـز،     يتأكـد عندما يتلقـى املـدعي العـام ملـف القـضية و             

فــإذا رأى أن احلقــائق الثابتــة لــن تكفــي أو حيتمــل      . الــدعوىمباشــرة يف أمــر يبــت 
تكفــي لكفالــة اإلدانــة، فإنــه يقــرر عــدم املالحقــة، وإال فإنــه يتخــذ اإلجــراءات          أال

 . ١١٦القانونية املنصوص عليها يف املادة 
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 مـن قـانون اإلجـراءات اجلنائيـة         ٤٥ويف هذا الصدد جيب أن تؤخـذ يف االعتبـار املـادة              
جرميـة  ، اليت تنص على أن جهة االدعاء هي اليت تـضطلع بعـبء إثبـات                ١٩/١٩٩١ذي الرقم   

وتأخذ جهة االدعاء يف االعتبار، عنـد تقييمهـا        . املتهم ووقائع القضية اليت ميكن أن تفسر ضده       
 . الحتمال أن تفضي قضية ما إىل إدانة، طلبات اإلثبات اليت تقدمها احملاكم

عاء العام فريق عمل لدراسة كيفية تنـاول قـضايا   ، عني مدير هيئة االد   ٢٠٠١ويف عام    
، ٢٠٠٢مـارس   /وقـدم الفريـق تقريـره يف آذار       . االغتصاب والتحقيق فيهـا ومالحقـة مرتكبيهـا       

ــضايا       ــق يف قـ ــا يف التحقيـ ــل الواجـــب اتباعهـ ــراءات العمـ ــشأن إجـ ــات بـ ــضا مقترحـ ــدم أيـ وقـ
دعــاء العــام مبــادئ أبريــل مــن العــام نفــسه، أصــدر مــدير هيئــة اال/ نيــسان١٧ويف . االغتــصاب

ــق العامــل      ــى أســاس مقترحــات الفري ــضايا االغتــصاب عل ــق يف ق ــشأن التحقي ــة ب ويف . توجيهي
 لدراســـة كيفيـــة تنـــاول قـــضايا  عـــامالًاً، عـــني مـــدير هيئـــة االدعـــاء العـــام فريقـــ ٢٠٠٦ عـــام

وقــــدم الفريــــق تقريــــره يف . االغتــــصاب، وذلــــك علــــى ســــبيل املتابعــــة للدراســــة الــــسابقة  
وأصــدر . ملبــادئ التوجيهيــة اآلنفــة الــذكرعلــى اتعــديالت إدخــال ، واقتــرح ٢٠٠٧ مــايو/أيــار

 . ٢٠٠٧سبتمرب / أيلول١٤مدير هيئة االدعاء العام مبادئ توجيهية جديدة يف 
وُتلزم الـشرطة بتعـيني حمـام للـدفاع عـن مـصاحل الـضحية يف احلـاالت الـيت يتعلـق فيهـا                         

بات العام الذي يتناول اجلرائم اجلنـسية، وبنـاء        التحقيق جبرمية تندرج يف إطار قسم قانون العقو       
ــضحية    ــى طلــب ال ــادة      (عل ــرة األوىل مــن امل ــذا الــصدد الفق مــن قــانون  ) ب (٤٤انظــر يف ه

ومبوجــب أحكــام الفقــرة نفــسها، يعــني حمــام يف  . )١٩/١٩٩١اإلجــراءات اجلنائيــة ذي الــرقم 
امي حمــدد يف الفقــرة ودور احملــ.  عامــا١٨مجيــع احلــاالت الــيت تكــون فيهــا الــضحية دون ســن  

من القانون نفسه، باعتبـاره الـدفاع عـن مـصاحل الـضحية ومـساعدهتا             ) و (٤٤األوىل من املادة    
وتقــضي الفقــرة . ، مبــا يف ذلــك تقــدمي املطالبــات مبوجــب القــانون املــدينالــدعوىيف إجــراءات 

 . الدولةمن القانون نفسه بأن تدفع أتعاب احملامي من خزانة) ح (٤٤الثالثة من املادة 
 املتعلــق باملــدفوعات الــيت تــدفع مــن خزانــة   ٦٩/١٩٩٥ومبوجــب القــانون ذي الــرقم   

ــن اإلصــابات اجلــسدية، والــضرر           ــة لــضحايا اجلرميــة، تـــُدفع مــن اخلزانــة تعويــضات ع الدول
وشـروط التعـويض هـي الـتمكن        . املايل، واألضرار اليت تلحق باملالبس واألمتعة الشخـصية        غري

وع األضـرار نتيجـة الرتكـاب فعـل يعتـرب جرميـة مبقتـضى قـانون العقوبـات                 ن على وق  امن الربه 
العام، وتوجيه االهتام دون تأخري ال مربر له، وتقدمي الضحية طلبا للحـصول علـى تعـويض مـن      

وعليـــه، جيـــوز لـــضحايا اجلـــرائم اجلنـــسية احلـــصول علـــى تعويـــضات مـــن  . مرتكـــب اجلرميـــة
 . الدولة خزانة
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وهــو يــوفر  . ز طــوارئ الســتقبال ضــحايا االغتــصاب    مركــ١٩٩٣وافتــتح يف عــام   
لضحايا االعتداءات واالستغالل اجلنسيني جمانـا الفحـوص والعـالج الطبـيني، وفحـوص الطـب                

 .أو أخصائي علم نفس، واملساعدة القانونية/الشرعي، ومشورة أخصائي اجتماعي و
دام وفعالية يرجى تقدمي معلومات أكثر تفصيال، مبا يف ذلك إحصاءات، عن استخ  - ٩

 األوامر الزجرية
ووفقا للمعلومات املـستقاة مـن      . ر أي دراسات خاصة عن أوامر الزجر وفعاليتها       جتمل   

املفوض الوطين للشرطة، فقد أمثرت أوامر الزجر نتائج جيدة، ومل يكـن مـن الـضروري إجـراء                
.  إىل الـشرطة   أي تعديالت على هذه اآللية، من قبيل نقل سلطة فرض أوامر الزجر من احملاكم             

عتـرب أن مـن األسـلم، مـن     اونظرا للطابع القـسري هلـذه األوامـر، والقيـود الـيت تـصاحبها، فقـد             
. تطبيقهـا ب قـرار    باختاذاملختصة  هي  حيث حتقيق األمن وفقا للقانون، أن تكون احملاكم وحدها          

قـا   الـيت فرضـت بـشأهنا أوامـر الزجـر، ولكـن وف      القـضايا وال توجد إحصاءات موثقة عن عـدد    
حيدث من هـذه احلـاالت هـو         للمعلومات غري الرمسية الواردة من املفوض الوطين للشرطة، فما        

ــوايل  ــة  ١٥حـ ــة املتروبوليـ ــام يف املنطقـ ــة يف كـــل عـ ــة    حالـ ــارج املنطقـ ــددها خـ وال يعـــرف عـ
 ومن املقرر العمل على حتسني وثائق اإلحـصاءات الـيت تغطـي أوامـر الزجـر وذلـك                   .املتروبولية

 . على وجه التحديد، على أفضل صورة للحالة العامةمن أجل احلصول
 اخلامس، فإن الشرطة هي وحدها اليت ميكـن أن تقـدم            آيسلنداووفقا ملا ورد يف تقرير       

 مثـل هـذا     ومن املفترض، بصفة عامـة، أن     . طلبا للمحاكم لفرض أمر الزجر ضد شخص معني       
أجل محايته، ولكن هذا لـيس       على طلب الشخص الذي أعد األمر من         الطلب ال يقدم إال بناء    

. شرطا مطلقا، وبالتايل ميكن للشرطة، إذا رأت ضرورة لـذلك، أن تقـدم الطلـب مببـادرة منـها           
 علـى الـشخص املعـين أن يطلـب إصـدار أمـر              لكونـه مـن املـستحيل     ويويل هذا الترتيـب اعتبـارا       

. ليـه األمـر   الزجر بسبب العالقة األسرية أو غري ذلك من الروابط مع الشخص الذي سيطبق ع             
الشخص املقـدم ضـده الطلـب  بفحـوى الطلـب      حيظر القاضي   وعند النظر يف طلب أمر الزجر       

صدر بعــدها  ســاعة للقيــام بــذلك، ُيــ٤٨ويــسمح بفتــرة أقــصاها .  فرصــة لبيــان موقفــههومينحــ
 إىل أسـانيد   ميكـن املوافقـة عليـه إال اسـتنادا    ن الطلب الألونظرا . القاضي حكمه بشأن الطلب  

 ولـيس مـن املتـوخى أن يقـدم كـم هائـل مـن                .وثوقة، اعتربت هذه الفترة كافيـة لـذلك       قوية وم 
مــربرات الــشك يف رفض القــضايا الــيت حتمــل علــى  تــالبينــات أمــام احملكمــة؛ وبــدال عــن ذلــك  

. حملاكم يف هذه القضايا أمـرا حيويـا لتـوفري احلمايـة املرجـوة بـدون تـأخري                 اعد فصل   وُي. الطلب
حــىت يــتمكن الزجــري ي علــى حنــو واضـح علــى مــضمون األمـر   وجيـب أن يــنص حكــم القاضـ  

وتكمـن أمهيـة   . الشخص املفروض عليه األمر من الفهم الدقيق لألفعـال الـيت حيظـر عليـه إتياهنـا       
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وجيـب تـوخي    .  الزجـري  أي خمالفـة لألمـر    وجـود   إثبات  من املمكن   الدقة يف هذا اجملال يف أهنا       
جـر، مـن أجـل تقـدمي احلمايـة الكافيـة دون وضـع        العناية يف حتديـد احملظـورات مبوجـب أمـر الز       

وتـسرى أوامـر الزجـر      . الـذي يفـرض عليـه أمـر الزجـر         قيود ثقيلة ال ضرورة هلا على الشخص        
يـد  لفترات حمددة، وال تتجاوز حبال من األحوال عاما واحدا، وال ميكن متديدها إال حبكـم جد      

وال جيـوز   . فرضـه يت اسـتوجبت     عنـد زوال الظـروف الـ       وحيوز للشرطة رفع األمـر    . من احملكمة 
 .قرار الشرطة برفع أمر الزجر إىل احملاكمإحالة 
، مبـا يف   “الرجـل يتحمـل املـسؤولية     ”يرجى تقدمي املزيد من التفاصيل عن مـشروع          - ١٠

ذلك التقيـيم واملتابعـة، وأي تقيـيم ملـدى فعاليـة املـشروع الـذي يـضطلع بـه فريـق                 
 إدارة املشروع اخلاص

الواردة من الفريق اخلاص إلدارة املـشروع، مل جيـر أي تقيـيم لفعاليـة              وفقا للمعلومات    
ويعــود الــسبب يف ذلــك لعــدم جاهزيــة  .٢٠٠٦مــايو /املــشروع منــذ أن أعيــد إحيــاؤه يف أيــار

ــيم حــىت اآلن  ــة أو أربعــة أعــوام     . املــشروع للتقي ــشغيله لثالث ــيم بعــد ت ومــن املقــرر إجــراء التقي
ن طريـق إجـراء املقـابالت مـع الزوجـات احلاليـات أو              عـ بـصفة أساسـية     وسوف جيـري التقيـيم      

 . وستجري كذلك مقابالت مع الرجال أنفسهم. السابقات للرجال املشاركني يف املشروع
تحمــل الرجــل ي” الــدوري اخلــامس، كــان مــشروع آيــسلنداووفقــا ملــا ورد يف تقريــر  
 علــى أســاس ٢٠٠١ إىل هنايــة عــام ١٩٩٨أبريــل /يــدار خــالل الفتــرة مــن نيــسان “ املــسؤولية

 واستند هذا التقييم إىل دراسة استقـصائية أجراهـا فريـق          .نتائج جيدة أنه قد أمثر    جترييب، واعترب   
خاص للتقييم مجع فيها اإلجابات الواردة يف استمارة األسئلة اليت سبق إرسـاهلا إىل املـشاركني                

قد توصل الفريق إىل نتـائج مفادهـا أن املـشروع قـد حقـق جناحـا بـاهرا يف أربعـة                      و. وزوجاهتم
 أن ال مـربر السـتخدام العنـف وأهنـم           افقـد أظهـر أوال أن العديـد مـن الرجـال أدركـو             . جماالت

ــيري ســلوكهم    ــساعدة لتغ ــون يف طلــب امل ــا. يرغب ــة   ،وثاني ــشات العام ــشروع يف املناق  ســاهم امل
ومــن جانــب . الــيت تــشكل عــامال رئيــسيا يف مكافحــة هــذه الظــاهرة املتعلقــة بــالعنف املــرتيل، 

 إنـه قـد      بصفة عامـة ملـا تلقـوه مـن معاملـة، ويقولـون              بدا املشاركون يف املشروع سعداء     ،ثالث
يفعلـون ذلـك علـى نطـاق ضـيق          لعنف مـرة أخـرى، أو إهنـم         إىل ا جنح يف إقناعهم بعدم اللجوء      

 أعربــت زوجــات املــشاركني عــن رضــاهن عــن   وأخــريا،. باإلضــافة إىل حتــسن نوعيــة حيــاهتم 
، وأن حتـسنا قـد طـرأ     انتـهى خنفض أو   ااملعاملة بصفة عامة، قائالت بأن العنف داخل املرتل قد          

أنـه  املـشروع مـشوب بعيـوب مـن جـانبني، األول            ويعتـرب أن    . على نوعية حياهتن نتيجة لـذلك     
أجـل التقيـيم مـع معظـم زوجـات          تدابري مناسبة  لكفالة إمكانية إجـراء املقـابالت مـن            تتخذ   مل
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أن حاجــة الزوجــات للمــساعدة قــد جــرى التقليــل مــن  بــدا املــشاركني، ومــن اجلانــب اآلخــر 
 .شأهنا

 اآلن نظام خـاص     أنشئووفقا للمعلومات الواردة من الفريق اخلاص إلدارة املشروع،          
الزوجـات  وتلعـب   . الـدعم واملـساعدة   قـدرا أكـرب مـن       لتقييم أمن زوجات املشاركني، ويتلقني      

حاليا دورا أكرب يف املشروع، وجرى اعتماد إجراء مقابلتني مـع الزوجـات، األوىل عنـد بدايـة                  
 .املعاجلة، والثانية عند هنايتها

 ويف  “املـسؤولية تحمـل   الرجـل ي  ” مؤمتر بشأن مـشروع      ٢٠٠٧وعقد يف خريف عام      
ث النـاس الـذين     نفس الوقت حظي املشروع باالهتمام عن طريق اإلعالنات وتوزيع كتيب حيـ           

العنــف يف املــرتل أو مــن ضــحايا مثــل هــذا العنــف، أن يقــدموا يلجــؤون إىل يعرفــون أشخاصــا 
يلجـؤون إىل   كـر أن الرجـال ليـسوا وحـدهم الـذين            وذُ. إليهم النصح بالسعي لطلـب املـساعدة      

خصيصا هلـم وأتـيح رقـم هـاتفي ميكـن مـن خاللـه        أن املشروع موجه العنف، وعلى الرغم من   
 .لى املزيد من املعلومات وطلب ترتيب املقابالتاحلصول ع

ما الوضع بالنسبة للتوجيهات املتعلقة بالرد على التحرش اجلنسي املـشار إليهـا يف               - ١١
ــدوري اخلــامس الــيت كــان مــن املفــروض أن يكــون قــد أعــدها مركــز        ــر ال التقري

ــة؟ أمــا      زالــت املــساواة بــني اجلنــسني بالتعــاون مــع إدارة الــصحة والــسالمة املهني
ترفــــع حــــىت اآلن أي قــــضايا مبوجــــب قــــانون املــــساواة بــــني اجلنــــسني رقــــم   مل

 ؟٩٦/٢٠٠٠
 كتيبــا شــرحت فيــه بالتفــصيل ٢٠٠٤ يف عــام املهنيــةنــشرت إدارة الــصحة والــسالمة  

ا وحيتــوى مــكيفيــة منــع حــوادث التحــرش والترهيــب اجلنــسي يف مكــان العمــل واالســتجابة هل 
 عن كيفية منع التحرش والترهيب اجلنسيني، فضال عـن          ألرباب العمل الكتيب على توجيهات    

 . عند حدوث أي منهما يف مكان العملكيفية الردتوجيهات بشأن 
، ٣٢٣/٢٠٠٧ أصــدرت احملكمــة العليــا حكمــا يف الــدعوى رقــم      ٢٠٠٧ويف عــام  

 مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني رقـم             ١٧كانت تشمل التحرش اجلنـسي مبوجـب املـادة           اليت
) النـــد ســـبيتالني( فقـــد اهتمـــت ممرضـــة تعمـــل يف املستـــشفى الـــوطين واجلـــامعي .٩٦/٢٠٠٠

. بارتكاب التحرش اجلنسي ضد زميل هلا يف العمل وجرى عقب ذلك نقلـها إىل إدارة أخـرى                
ــرار النقــل     ــشفى للطعــن يف ق ــة  . فرفعــت دعــوى يف مواجهــة املست وحكمــت احملكمــة االبتدائي

  رفـضت احملكمـة االبتدائيـة طعنـها يف قـرار النقـل             ومع ذلـك  . باستحقاقها للتعويض عن الضرر   
ــة الفعلــي ــه ، قائل ــة مــصلحة مــشروعة يف الفــصل يف هــذا املوضــوع   إن وأعــادت . لــيس للمدعي

 .احملكمة العليا الدعوى إىل احملكمة االبتدائية، طالبة من احملكمة األدىن مراجعة موضوع النقل



CEDAW/C/ICE/Q/6/Add.1  
 

08-27504 17 
 

حرش اجلنسي، واليت مت تناوهلا من كما يرجى تقدمي معلومات حديثة عن قضايا الت - ١٢
قبـــل جلنـــة الـــشكاوى املتعلقـــة باملـــساواة بـــني اجلنـــسني وعـــن القـــضايا املرفوعـــة  

 احملاكم إىل
املساواة بني اجلنـسني رأيهـا يف أحـدى القـضايا الـيت            املتعلقة ب أوضحت جلنة الشكاوى     

لقانون املـساواة بـني   وقد توصلت إىل نتيجة مفادها أنه مل يقع انتهاك        . تشمل التحرش اجلنسي  
، ٣٢٣/٢٠٠٠وكانـت احملكمـة العليـا قـد نظـرت يف القـضية رقـم          . ٩٦/٢٠٠٠اجلنسني رقم   

عنـد الـرد علـى       وهي القضية اليت كان موضوعها التحرش اجلنـسي الـيت سـلفت اإلشـارة إليهـا               
همـت فيهـا امـرأة      اُتإىل احملكمـة    وجرى تقدمي ثالث قضايا على األقـل        .  أعاله ١١السؤال رقم   

 .بالتحرش اجلنسي مبوجب القانون اجلنائي
 

  ١٤ إىل ١٣ األسئلة من -النساء والفتيات يف االجتار   
البـشر،  ب الـذي حظـر االجتـار        ٢٠٠٣يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ قانون عـام          - ١٣

يف ذلك معلومـات عمـا إذا كانـت هنـاك أيـة قـضايا حديثـة مرفوعـة يف احملـاكم              مبا
اء، يف ضــوء قلــق اللجنــة، والــذي أعربــت عنــه يف تعليقاهتــا بــشأن االجتــار يف النــس

  رمبا أصبحت بلدا يقصده املتاجرون يف املرأةآيسلندااخلتامية السابقة ومفادها أن 
مــن . آيــسلندامل يكــن هنــاك قــضايا أمــام احملــاكم مــؤخرا بــشأن االجتــار يف النــساء يف    

 مـن عـدة   آيـسلندا لذي يعـزى إليـه تفـرد     إىل موقعها اجلغرايف، ا هذااملمكن أن يعود السبب يف      
فلــيس لــديها حــدود بريــة مــع بلــدان أخــرى، وبالتــايل   . البــشريف وجــوه فيمــا يتعلــق باالجتــار  

ويف هـذا الـصدد فـإن الـدخول         . فالسبيل الوحيد لدخول البلد يكون عن طريق البحـر أو اجلـو           
وتتـسم مراقبـة احلـدود    . خـرى  األالبلدان األوروبيةمعظم إىل البلد أكثر تقييدا من الدخول إىل     

وقـد أوقفـت يف مـرات     .  عضو يف اتفاقيـة شـنغن      آيسلندا بكفاءة عالية وال سيما أن       آيسلندايف  
ة يف طــريقهم إىل راألشــخاص القــادمني إىل البلــد وهــم حيملــون جــوازات ســفر مــزو   متعــددة 

بــة علــى  وهــؤالء األشــخاص مل جيــر اكتــشافهم مــن خــالل الرقا ؛الواليــات املتحــدة األمريكيــة
وعلى ذلك فإن مراقبة احلـدود      . آيسلندااحلدود يف البلدان األوروبية األخرى قبل قدومهم إىل         

على حنو صارم ومتسم بالكفاءة هي صمام األمان الذي ال ميكن االسـتغناء عنـه ملنـع املتجـرين                   
 . احملتملني من دخول البلد أو مواصلة رحالهتم عربها متوجهني إىل بلدان أخرى

 .القانونهذا مزيد من املعلومات عن تطبيق وجد يوال  
 علــى قــانون الــشرطة وتقــدمي معلومــات     ٢٠٠٦يرجــى وصــف تعــديالت عــام     - ١٤

 .تنفيذه عن
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 حتــديث هــو الــشرطة قــانون علــى أجريــت الــيت التعــديالت مــن الرئيــسي اهلــدف كــان 
 فعلـى  .للـشرطة  عـام وال الـداخلي  اهلـيكلني  التغريات طالت وقد البلد؛ يف القانون إنفاذ وحتسني
 الوطنيـة  الـشرطة  مفـوض  مكتـب  داخـل  وطـين  أمـن  وحـدة  أنـشئت  الـداخلي،  اهليكـل  مستوى
 وضـد  للدولـة  الدستوري اهليكل ضد ترتكب اليت واجلرائم اخليانة حاالت يف التحقيق وظيفتها
 دلالعـ  لـوزير  وحيـق  .املنظمـة  واجلرميـة  اإلرهابيـة  األنـشطة  خمـاطر  وتقيـيم  فيها، العليا السلطات

 خاصــة أســباب وجــود عنــد آخــرين، شــرطة ملفوضــي تابعــة وطــين أمــن وحــدات إنــشاء أيــضاً
 الـشرطة  قـوات  علـى  طـرأت  اليت التطورات مع الوطين األمن وحدة إنشاء ويتماشى .إلنشائها

 يف النـوع  هـذا  مـن  والوحـدات  آيـسلندا  بـني  التعـاون  يـسهل  كما ،يسلنداآل اجملاورة البلدان يف
ــة تالوحــدا أي اخلــارج، ــل املعني ــدات بتحلي ــشكلها الــيت التهدي  واإلرهــاب املنظمــة اجلرميــة ت
 .وتقييمها الدوليان
 إحـدى  فـإن  املنظمة، اجلرمية أشكال من كشكل عموماً ُيـصنف بالبشر االجتار أن ومبا 

 مـع  التعامل مسؤولية الوحدة يف شرطة ضابط ويتوىل .مكافحته هي الوطين األمن وحدة مهام
  .بالبشر جتارا على نطويت اليت احلاالت
 االجتـار  ضـد  املعركـة  يف للغايـة  مفيـدة  أداة سـتكون  الـوطين  األمـن  وحدة أن شك وال 
 مـن  املتـاجرين  ملنع سعيها يف احلدود مراقبة موظفي مع الوثيق بالتعاون الوحدة وتعمل .بالبشر
 الـوطين  ألمـن ا وحـدة  غايـة  تقتـصر  وال .أخرى بلدان إىل رحلتهم متابعة من أو/و البلد دخول
 احليلولـة  أجـل  مـن  التحقيقـات  إجـراء  أيـضاً  بـل  وقعـت،  الـيت  اجلـرائم  يف التحقيق على اجلديدة
  .بالبشر االجتار جرائم مثل جرائم وقوع دون

 
 ١٨ إىل ١٥ من األسئلة - والتعليم النمطية القوالب  

 ٩٦/٢٠٠٠يرجى تقدمي معلومات عـن تنفيـذ قـانون املـساواة بـني اجلنـسني رقـم                   - ١٥
فيما يتعلق بالتوفيق بني احلياة األسرية واحلياة العملية وكذلك فيمـا يتعلـق بوضـع               
ــال املــساواة بــني اجلنــسني يف سياســات         ــرامج املــساواة وترتيبــات خاصــة يف جم ب
التوظيـــف املعمـــول هبـــا يف املؤســـسات والـــشركات الـــيت يعمـــل فيهـــا أكثـــر مـــن 

لية وتأثري هـذا القـانون يف هـذه         ويرجى أيضاً إعطاء معلومات عن فعا      .موظفاً ٢٥
 .اجملاالت احملددة

 ألربـاب العمـل    دراسـية  حلقـات  ويعقـد  توجيهـات  اجلنـسني  بـني  املـساواة  مركز يقدم 
 استفـسر  استقصائية دراسة املركز أجرى ،٢٠٠٧  عام ويف .ساواةللم خطة وضع كيفية حول
 خطـة  لـديهم  كـان  ذاإ عمـا  أكثـر  أو موظف ٢٠٠ لديهم الذين العمل أصحاب مجيع من فيها
 الدراسـة  أرسـلت  وقـد  .هبـم  اخلاصـة  التوظيـف  سياسـات  ضـمن  للمـساواة  أحكام أو مساواةلل
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ــصائية ــن ١٠٦ إىل االستق ــى .العمــل أصــحاب م ــن ردوداً املركــز تلق ــل، صــاحب ٦٠ م  عم
 مـــساواةلل خطـــة )منـــهم املائـــة يف ٨٥ أي( منـــهم ٥١ لـــدى كـــان و.منـــهم املائـــة يف ٥٧ أو
  .هبم اخلاصة التوظيف سياسات ضمن للمساواة أحكام أو

مــاذا فعلــت وزارة العــدل مــن أجــل إذكــاء الــوعي العــام حبقــوق اإلنــسان للمــرأة    - ١٦
 واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة على وجه اخلصوص؟

 إىل العـدل  وزارة تـشري  للمـرأة،  اإلنـسان  حقـوق  بشأن العام الوعي بإذكاء يتعلق فيما 
-٢٠٠٣ االنتخابيـة  الفتـرة  خـالل  سيما وال إلدخاهلا، الوزارة سعت اليت التشريعية تالتعديال
 اجلهـود  تلـك  عـن  ونتج .املرأة ضد العنف مكافحة التعديالت هذه من اهلدف وكان ؛٢٠٠٧

 الـذي  العـام  العقوبـات  قـانون  مـن  ١٩/١٩٤٠ رقـم  للبند لاملعدِّ ٦١/٢٠٠٧ رقم القانون سن
 العــام العقوبــات قــانون ألحكــام لاملعــدِّ ٢٧/٢٠٠٦ رقــم والقــانون اجلنــسية، اجلــرائم يتنــاول
 آيــسلندا تقريــر يف القــانونني هلــذين تفــصيالً أكثــر وصــف ويــرد .املــرتيل العنــف يتنــاول الــذي

  .السادس الدوري
 اجلنائيـــة اإلجـــراءات لقـــانون لاملعـــدِّ ٩٤/٢٠٠٠ رقـــم القـــانون ذكـــر أيـــضاً وينبغــي  
ــانون ــات وق ــام العقوب ــانون، هــذا وجــبومب .الع ــشرطة مــن تطلــب أن للمحــاكم ميكــن الق  ال
 علـى  يف الـرد   اخلـامس،  الـدوري  آيـسلندا  تقرير يف األمر هذا تفاصيل ردتو .تقييدي أمر فرض
 .٩ رقم السؤال

 أدرجفقـد    .العام العقوبات لقانون لاملعدِّ ٣٩/٢٠٠٠ رقم القانون ذكر أيضاً وينبغي 
 بتفـصيل  يـرد  ما وهذا العام، العقوبات قانون من ١٠٨ دةاملا يف الشهود محاية بشأنفيه حكم   

 .اخلامس الدوري آيسلندا تقرير يف أكرب
 اجلنـسي  والعنفاملرتيل   العنف مع بالتعامل املتعلقة العمل خطة أنومن اجلدير بالذكر     

 قـدمها  مقترحـات  علـى  ارتكـزت  ،٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول  ٢٦ املؤرخـة  واألطفال، النساء ضد
 تقريـر  يف للخطـة  تفـصيالً  أكثـر  وصـف  ويـرد  .العدل ريووز االجتماعية لشؤونا ريوز من كل

  .السادس الدوري آيسلندا
 التعـديالت  سـياق  يف للمـرأة  اإلنسان حقوق بشأن كثرية عامة مناقشات تيجرأ وقد 
 واالتفاقــات ياآليــسلند القــانون حنــو املناقــشات تلــك وتوجهــت .أعــاله املــذكورة التــشريعية
  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية فيها مبا اجملال ذاه يف الدولية
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ــدوري اخلــامس إىل أن     - ١٧ ــر ال ــشري التقري ــات يف ي ــسلندااجلامع ــ اعتمــدت آي اً خطط
ما هي األهداف الرئيسية هلـذه       .تعكف على وضعها  ا  لمساواة بني اجلنسني أو أهن    ل

 آلن من خالل تنفيذها؟اخلطط وما هي النتائج اليت مت حتقيقها حىت ا

 يبلـغ  الـيت  آيـسلندا  يف اجلامعـات  مجيـع  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  خطـط  اعتمـاد  جرى 
 النــساء بــني املــساواة حالــة حتقيــق إىل اخلطــط هــذه هتــدف عــام، وبوجــه .مثــان اليــوم تعــدادها
 واجملـالس،  واهليئـات  اللجـان  وعـضوية  األجـور  تـشمل  جمـاالت  يف اجلامعـات  يف إطار  والرجال
  .بالدراسة يتعلق فيما الفرص وتكافؤ

 بنتـائج  أتـى  قـد  اجلنـسني  بـني  املـساواة  حتقيـق  إىل هوجِّـ  الذي العمل أن عموماً عتقدـوُي 
 بـني  املـساواة  حتقيـق  بـضرورة  الـوعي  مـن جـدا    عـال  مـستوى  هنـاك  اجلامعات كل ففي .جيدة

 علـــى القائمـــة ألجــور ا يف التباينـــات وإلغـــاء واملــوظفني  الطلبـــة بـــني فيمــا  اجلنـــسنيمعــدالت  
  .اجلنس نوع

 األخـرية  الـسنوات  يف هائلة بصورة تزايد قد اجلامعات طلبة عدد أن إىل التنويه وجيدر 
 مـن  تناسـبياً  أكـرب  كـان  املاضـية  العـشر  السنوات خالل النساء عدد يف الزيادة وأن ،آيسلندا يف

ــام ففـــي .الرجـــال عـــدد يف الزيـــادة ــة عـــدد كـــان ،١٩٩٧ عـ  اجلامعـــات يف املـــسجلني الطلبـ
 عـدد  إمجـايل  وصـل  ٢٠٠٧  عـام  ويف النـساء؛  مـن  كـانوا  منهم املائة يف ٥٩,٥ طالباً، ٦ ٧٨٢
  .املائة يف ٦٣ منهم النساء نسبة بلغت طالباً، ١٧ ٧٢٨ إىل الطلبة

 األكــادميي اجملــالني يف اجلامعــات، يف املوظفــات النــساء عــدد يف تزايــد أيــضاً وحــدث 
 وجتـدر  .اجلامعـات  يف األكـادمييني  املـوظفني  أغلبيـة  ميثلون يزالون ال الرجال أن ولو واإلداري،
 الوظـائف  يف التعـيني  عنـد  احلـسبان  يف منهجية بصورة تؤخذ املساواة اعتبارات أن إىل اإلشارة
 لـرئيس  بنائبـة  تارخيهـا  يف مرة ألول حظيت آيسلندا جامعة أن إىل اإلشارة جتب كما .اجلديدة
  .امرأة أيضاً تشغله ريكيافيك جامعة ئيسر نائب منصب وأن اجلامعة،
ماذا كان أثر التدابري املتخذة لتنويع اخليارات التعليميـة وكـذلك فـرص التـدريب                - ١٨

 املهين على النساء والفتيات، مبا يف ذلك يف املناطق الريفية؟

ــدو  ــدابري أن يب ــذكورة الت ــر يف امل ــسلندا تقري ــدوري آي ــشأن اخلــامس ال ــأثري ب ــى الت  عل
 والفـروع  الطبيعيـة  العلـوم  لفـروع  اختيـارهن  تعـزز  بطريقـة  والنـساء  للفتيات التعليمية اراتاخلي

 تقيـيم  يـصعب  أنـه  إال .األثـر  بعض هلا كان قد هلن املهين التدريب فرص لزيادة وكذلك التقنية
 معظـم  أن بيـد  .األمر يف العوامل من كبري عدد تداخل الحتمال نظراً لتدابريهلذه ا  املباشر األثر

 اللـوايت  والفتيـات  النـساء  عـدد  يف نـسبية  زيـادة  حـدوث  إىل تـشري  أدنـاه  املـذكورة  اإلحصاءات
 هـذا  أن ولـو  مهنية، بدورات ويلتحقن تقنية ومواضيع الطبيعية العلوم جمال يف مواضيع يدرسن
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 الطلبـة  معظـم  أن ،أخـرى  ناحيـة  مـن  ومـن اجلـدير بالـذكر،      .احلـاالت  مجيع يف يثبت مل التوجه
 واملتخـرجني  املرشـحني  الطلبـة  وأغلبيـة  الكليـات  وطلبـة  واجلامعـات  العليا املدارس يف املسجلني

ــن هــم ــساء م ــذلك .الن ــت وب ــات مثل ــة يف ٥١ الفتي ــن املائ ــذين م ــادرون ال ــدارس يغ ــا امل  العلي
 نــسبة النــساء ومثلــت .٢٠٠٥/٢٠٠٦ الدراســية الــسنة يف النهائيــة االمتحانــات خوضــهم بعــد
 الــسنة يف )والكليــات اجلامعــات( الثالــث املــستوى مــن ملؤســساتا خرجيــي مــن املائــة يف ٦٢

 الدراســـــية الـــــسنة يف املائـــــة يف ٦٧ النـــــسبة هـــــذه وبلغـــــت ،٢٠٠٠/٢٠٠١ الدراســـــية
٢٠٠٥/٢٠٠٦. 

 مــن العليــا املــدارس يف الطبيعيــة العلــوم فــروع يف املــسجالت الفتيــات معــدل واخنفــض 
 ازدادت ذاهتــا، الفتــرة وخــالل ؛٢٠٠٦ و ٢٠٠٠ خريفــي بــني املائــة يف ٤٧ إىل املائــة يف ٥٠
ــسبة ــة فــروع يف املــسجالت الطالبــات ن ــة جتاري ــة املــدارس يف وتقني ــة يف ٩ مــن الثانوي  إىل املائ
 أهنـوا  الـذين  الطلبـة  مـن  البنـات  نـسبة  كانت ٢٠٠٠/٢٠٠١ الدراسية السنة ويف .املائة يف ١٢

 حــني يف املائــة؛ يف ٥١ طبيعيــةال العلــوم فــروع يف المتحانــات اجتيــازهم بعــد الثانويــة املرحلــة
 مـن  البنـات معـدل    وارتفـع  .٢٠٠٥/٢٠٠٦ الدراسـية  السنة يف املائة يف ٥٢ النسبة هذه بلغت
 املائـة  يف ٣٩ مـن  مهنيـة  فروع يف لدراسات إكماهلم بعد الثانوية املرحلة اوأهن الذين الطلبة بني
  .٢٠٠٥/٢٠٠٦ إىل ٢٠٠٠/٢٠٠١ من الفترة خالل املائة يف ٤٣ إىل

 للتعلــيم املوحـد  الــدويل التـصنيف  حــسب( الثالـث  املــستوى مـن  بــالتعليم يتعلـق  وفيمـا  
 وهـــي تــتغري  مل والرياضـــيات الطبيعيــة  العلـــوم فرعــي  يف املـــسجالت النــساء  فنــسبة  ،)٦ و ٥

ــة يف ٤٣ ــة الفــروع أمــا .٢٠٠٦ عــام إىل ٢٠٠٠ عــام مــن املائ  ارتفعــت فقــد واهلندســة التقني
 النـساء  نـسبة  اخنفـضت  نفسها، السنوات مدى وعلى .املائة يف ٢٤ إىل املائة يف ٢٢ من النسبة

 إىل املائــة يف ٤٢ مــن احلاســوب وعلــوم والرياضــيات الطبيعيــة العلــوم فــروع مــن املتخرجــات
 .املائة يف ٣٦ إىل املائة يف ٢١ من والبناء والتصنيع اهلندسة يف وارتفعت املائة، يف ٤١

  .الريفية املناطق يف بريالتدا نتائج عن معلومات فراتتو وال 
 

 ١٩ السؤال - الدويل الصعيد على والتمثيل والعامة السياسية احلياة يف املشاركة  
كانت اللجنة قد الحظت يف تعليقاهتا اخلتامية السابقة أنه علـى الـرغم مـن التقـدم                  - ١٩

ــصاً        ــيالً ناق ــة متث ــرأة ممثل ــزال امل ــرأة، ال ت ــسياسي للم ــل ال  يف احملــرز يف جمــال التمثي
ــا والــسلك الدبلوماســي     كمــا  .املناصــب الــيت تــشغل باالنتخــاب واملناصــب العلي

أعربت اللجنة عن قلقها ألن عـدداً قلـيالً مـن النـساء يـشغلن مناصـب أسـاتذة يف                    
ويشري التقريـران الـدوريان اخلـامس والـسادس إىل أن املـرأة مـا زالـت                   .اجلامعات

، ويف  مبـا يف ذلـك يف الـسلطة القـضائية        ناقصة التمثيل يف احلياة السياسية والعامـة،      
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يرجـى بيـان مـا إذا كـان جيـري النظـر حاليـاً يف         .اجلامعـات وعلـى الـصعيد الـدويل    
 مـن االتفاقيـة     ٤ مـن املـادة      ١اعتماد أو استخدام تدابري خاصة مؤقتة وفقاً للفقرة         

ها يف جمال شغل املرأة ملناصب صنع القرار يف أي من القطاعات اليت ال يـزال متثيلـ        
 .ناقصاً فيها

 احليــاة يف املــرأة مــشاركة لزيــادة هبــا معمــول مؤقتــة خاصــة تــدابري أي حاليــاً يوجــد ال 
  .والعامة السياسية
 اجلنــسني بــني املــساواة لقــانون يةاآليــسلند العليــا احملكمــة تفــسري فــإن ذلــك، ومــع 

 يف املعــين، اجملــال يف أقليــة يعتــرب الــذي اجلــنس مــن للمرشــح األفــضلية يعطــي ٩٦/٢٠٠٠ رقــم
 هبــذه العمــل وجيــري .املنــصب علــى يتنافــسان متــساوياً تــأهيالً مــؤهلني مرشــحني وجــود حــال

  .احلكومية واهليئات الوزارات مجيع يف القاعدة
 الــسياسية األحــزاب مجيــع مــن الربملــان يف أعــضاء ٧ تقــدم ،٢٠٠٧ عــام خريــف ويف 
 املـساواة  مركز يقوم أن واقترحوا .ياسيةالس احلياة يف النساء مشاركة زيادة بشأن برملاين بقرار
 االنتخابـات  وسـتعقد  .احمللية اجملالس يف النساء عدد زيادة إىل هتدف محلة بإطالق اجلنسني بني

  .القرار على بعد التصويت جير ومل .٢٠١٠ عام يف القادمة احمللية
 

 ٢٤ إىل ٢٠ من األسئلة - التوظيف  
ة وفهــم للفجــوة يف األجــور مــن خــالل     يف ضــوء تزايــد مــا اكتــسب مــن معرفــ      - ٢٠

الدراسات االستقـصائية والتحليـل، مـا هـي اإلجـراءات اإلضـافية الـيت اختـذت أو              
 يعتزم اختاذها ملعاجلة استمرار احلرمان الذي تعاين منه املرأة معاجلة تتسم بالكفاءة؟

 إثــر ـكلتشـُــ الــيت احلاليــة، االئتالفيــة للحكومــة املــشترك العامــة ةالــسياس بيــان يف ورد 
 غـري  التباينـات  مـن  احلـد  هبـدف  برنـامج  وضع سيجري أنه ،٢٠٠٧ ربيع يف العامة االنتخابات

 التبـاين  خفـض  إىل الربنـامج  ويهـدف  اجلنس؛ نوع على القائمة الدولة موظفي أجور يف املربرة
 نيبـ  تعـاون  لبدء استعدادها عن احلكومة أعربت وقد .االنتخابية الفترة هناية حبلول النصف إىل

 نــوع علــى القائمــة األجــور يف التباينــات إلغــاء ســبل عــن حبثــاً والدولــة االجتمــاعيني الــشركاء
 خــاص اســتعراض تنفيــذ علــى أيــضاً العامــة ةالــسياس بيــان ونــص .اخلــاص القطــاع يف اجلــنس
 .الـساحقة  األغلبيـة  فيها ميثلن اليت الوظائف يف سيما وال الدولة، لدى العامالت النساء ألجور
ــانالب ونــص ــوازن لتحقيــق اجلهــود بــذل ضــرورة علــى أيــضاً ي  يف اجلنــسني بــني التمثيــل يف الت

 .الدولة هيكل داخل اإلدارية املناصب
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 عاملـة  ةفرقـ أ ثالثـة  واملاليـة  االجتماعيـة  الـشؤون  وزيـرا  عـني  ،٢٠٠٧ عام خريف ويف 
 وردت كمــا األجــور، يف املــساواة بــشأن احلكومــة سياســة وضــع ســبل عــن البحــث وظيفتــها

 القطـاع  يف املـساواة  مـسائل  يتـوىل  عـامالً  فريقاً املالية وزير عني فبداية،  .التنفيذ موضع عاله،أ
 غــري التباينــات مــن احلــد كيفيــة حــول اســتراتيجية وضــع الرئيــسية الفريــق هــذا ومهمــة  .العــام
 التباينـات  خفـض  جيـري  أن علـى  العـام،  القطـاع  يف اجلنس نوع على القائمة األجور يف املربرة

 خــاص اســتعراضإجــراء  بــشأن مقترحــات وتقــدمي االنتخابيــة، الفتــرة خــالل النــصف قــدارمب
 .الـساحقة  األغلبيـة  فيها ميثلن اليت الوظائف يف سيما وال الدولة، لدى العامالت النساء ألجور
 يف املــساواة مــسائل ملعاجلــة عــامالً فريقــاً االجتماعيــة الــشؤون وزيــر عــني الثانيــة، اخلطــوة ويف

 املـربرة  غـري  التباينـات  إلغـاء  سـبل  عـن  البحث هي الرئيسية الفريق هذا ومهمة .اخلاص القطاع
 اجلنـسني  بـني  التمثيـل  يف تـوازن  وحتقيق اخلاص القطاع يف اجلنس نوع على القائمة األجور يف
 علـى  تـؤدي  قـد  طرقـاً  الفريـق  يقتـرح  أن املتوقع ومن .والشركات املؤسسات وجمالس جلان يف

ــب ــائ إىل األغل ــوة ويف  .جنت ــة، اخلط ــر عــني الثالث ــشؤون وزي ــة ال ــاً االجتماعي ــشارياً فريق  است
 تقييمـاً  جيري أن الفريق هذا على ويتعني ككل؛ املشروع صعيد على احملرز التقدم عن لإلبالغ
 .آخر طرف مع بالتعاقد أو بنفسه الفعلية للنتائج

 مقترحـات  السـتعراض  ياًاستـشار  فريقـاً  أعاله املذكورة الثالثة األفرقة رؤساء ويشكل 
 .أعماهلا وتنسيق األفرقة

 حيـل  اجلنـسني  بـني  للمـساواة  جديداً قانوناً الربملان أجاز ٢٠٠٨ فرباير/شباط ٢٦ ويف 
 ضــرورة علــى اجلديــد القــانون مــن ١٩ املــادة وتــنص .٩٦/٢٠٠٠ رقــم الــسابق القــانون حمــل

 وتـبني  .ذلـك  أرادوا اإذ أجـورهم شـروط    عـن  اإلفـصاح  األوقـات  مجيـع  يف للموظفني السماح
 املـــؤرخ العامـــة ةالـــسياس بيـــان مـــع يتوافـــق ذلـــك أن بالقـــانون امللحقـــة التفـــسرييةاملـــذكرات 

 العمـال  حـصول  ضمان يف نيتها أعلنت اليت احلالية احلكومة عن الصادر ٢٠٠٧ مايو/أيار ٢٣
 اًأيـض  ذلـك  ويتوافـق  .ذلـك  أرادوا إذا توظيفهم وشروط أجورهم عن اإلفصاح يف حقهم على
 :االسـتعراض  جلنـة  إىل تعليقاهتم قدموا الذين ألشخاصا من العظمى الغالبية عنه تأعرب ما مع

 املـساواة  قـانون  أهـداف  حتقيـق  مـع  يتعـارض  التوظيـف  وشـروط  األجـور  على التكتم أن حيث
 كاباســنت شــركة أعدتــه تقريــراً أن أيــضاً بالقــانون امللحقــة املــذكرات وبينــت .اجلنــسني بــني

 والتباينـات  األجـور  هياكـل  بـشأن  ،٢٠٠٦ أكتـوبر /األول تـشرين  يف السوق، لبحوث غالوب
 نـوع  على القائم األجور يف املربر غري التباين أن أظهر قد اجلنس، نوع على القائمة األجور يف

 أن األشـخاص  مـن  العديد رأى االستقصائية، الدراسة وحسب .املائة يف ١٥,٧ بلغ قد اجلنس
 التمييـز  يعـزز  التكـتم  هـذا  وأن األجور، حول التكتم من بيئة يف جعهايش ما جتد التباينات هذه
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 أســاس علــى املــوظفني بعــض تفــضيل يف املــديرين علــى األمــر تــسهيل خــالل مــن األجــور يف
 .املهنية كفاءاهتم أو مبؤهالهتم رتبطي ال

 غـري  والعمالـة  جزئـي،  بـدوام  العمـل  أمهية بشأن االستقصائية الدراسة أجريت هل - ٢١
 إليهـا  املـشار  املعتادة، العمل أماكن خارج جتري اليت واألعمال والوظائف ائمةالد
 الــيت النتـائج  أهـم  هــي مـا  كـذلك،  األمـر  كــان وإذا اخلـامس؟  الـدوري  التقريـر  يف

 بـني  النـساء  غلبـة  ملعاجلـة  وضعت اليت وجدت، إن اإلجراءات، وما إليها توصلت
 ؟جزئي بدوام العاملني

 .االستقصائية اسةالدر هذه ُتجر مل كال، 
 
 عــن االستقــصائية للدراســة نتيجــة اختــذت الــيت وجــدت، إن اإلجــراءات، هــي مــا - ٢٢

ــرأة ــاع يف املـ ــيد قطـ ــاك صـ ــشار األمسـ ــا املـ ــرين يف إليهـ ــدوريني التقريـ ــامس الـ  اخلـ
 والسادس؟

 قطـاع  يف املـرأة  وضـع  لدراسـة  جلنـة  ٢٠٠٥ مـارس /آذار يف األمساك مصائد وزير عّين 
 مـوجز  مـن  الغـرض  وكان .٢٠٠٧ عام مطلع يف تقريرها وقدمت ؛آيسلندا يف األمساك مصائد
 البلـد؛  يف األمسـاك  صـيد  منـشآت  أكـرب  يف املـرأة  فيهـا  ُتـستخدم  اليت العمل أنواع دراسة اللجنة
 تـدرس  أن مقـررا  وكـان  .الـصناعة  هـذه  يف إداريـة  مناصـب  يف جـدا  صـغريا  دورا املرأة وتولت
 ذلـك  علـى  أكـرب  دور لتـويل  املـرأة  اجتـذاب  هبـا  ميكـن  الـيت  يةوالكيف الوضع هذا أسباب اللجنة
  .الصعيد

 بـدون  الـوزير  إىل تقريرهـا  بالتـايل  وقـدمت  املقترحـات،  علـى  بإمجاع اللجنة توافق ومل 
 هبـا  تقـوم  الـيت  األعمـال  عـن  وواضـحة  كاملـة  معلومات على التقرير وحيتوي .مقترحات تقدمي
ــة، وفئــاهتن العمــال، إىل العــامالت نــسب ذلــك يف مبــا األمســاك، صــيد قطــاع يف املــرأة  العمري

 بالعمــل، والتزامــاهتن يعملنــها، الــيت اإلضــافية العمــل وســاعة دارة،لــإل جمــالس يف وعــضويتهن
 أخـرى  ببلـدان  مقارنـات  إىل باإلضـافة  التعليميـة،  ومـؤهالهتن  يؤدينـها،  الـيت  اإلداريـة  واألعمال
 وحيتـوي  .األورويب الـشمال  بلـدان  يف جلنـسني ا بـني  املـساواة  تشريعات عن استقصائية ودراسة
  .املصدرية للمادة تفصيلية ببليوغرافيا على أيضا التقرير

 آيـسلندا  يف األمسـاك  لـصيد  أصـغر  منـشآت  يف املـرأة  وضعل اللجنة بدراسة يتعلق وفيما 
 بـشأن  والزراعـة  األمسـاك  مـصائد  وزارة يف االنتـهاء  علـى  األعمـال  تـشارف  ،)أسـرية  منشآت(

 قـرارا  الوزارة ستتخذ ذلك، وبعد .السنة هذه بنهاية مهامها تنجز أن املتوقع ومن اللجنة تعيني
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 يف للمـشاركة  اجتـذاهبا  أو املـرأة  لتـشجيع  خاصة تدابري الختاذ يدعو ما هناك كان إذا ما بشأن
  .اجملاالت هذه يف القيادة

 
 ٢٠٠٤ عـام  يف ريكيافيـك  يف عـرض  الذي الوظائف تقييم مشروع أثر كان ماذا - ٢٣

 ؟العامالت النساء على

  .يوليه/متوز يف بالردود تزويدكم ونأمل .ريكيافيك مدينة من رد أي نتلق مل 

 بـشأن  واجلـزاءات،  والرصـد  واالمتثـال،  باألهـداف،  تتعلـق  معلومات تقدمي يرجى - ٢٤
 وتعديالتــه ،٢/١٩٩٥ رقــم احملــدودة، الــشركات قــانون يعــدل الــذي القــانون
 إدارة جمالس تشكيل لضمان خطوات إطاره يف سُتتخذ حكما قّدم الذي الالحقة،

 والنــساء الرجــال مــن متــساوية أعــداد مــن للدولــة اململوكــة احملــدودة الــشركات
 .ذلك أمكن ما

 ،٢/١٩٩٥ رقــم احملــدودة، الــشركات قــانون مــن ٦٣ املــادة مــن األوىل الفقــرة تــنص 
 أن لـضمان  تـدابري  ُتتخـذ  العامـة،  دودةاحمل الشركات إدارة جمالس أعضاء ُينتخب حني أنه على
 .ذلك أمكن ما والنساء الرجال من متساوية أعدادا اجملالس هذه تضم

ــادة وحتــدد  ــن ١٥٢ امل ــانون ذلــك م ــات الق ــيت العقوب ــق ال ــهكي حبــق تطب  أحكــام منت
 إىل إلزاميــة مهــام تنفيــذ يطلــب أن اتالــشرك ملــسجل جيــوز املــادة، هــذه إطــار يف و .القــانون
 جلـان  أعضاء أو املفتشني أو احلسابات مراجعي أو رؤسائها أو مديريها أو شركاتال مؤسسي
 يتكّبـدوا  أن أو القـانون،  هـذا  مبوجـب  واجبـاهتم  يهملون الذين من غريهم إىل أو فيها، احملاسبة
ــة غرامــات  مبــدى املتعلقــة االســتئنافات تقــدمي وميكــن .بــذلك يلتزمــوا مل إذا أســبوعية أو يومي
  .صدوره من واحد شهر غضون يف احملكمة إىل اتالشرك سجلم يتخذه ارقر أي قانونية

 عــّدلت الــيت ،٩٠/٢٠٠٦ القــانونب امللحقــة املــذكرات أن إىل أيــضا اإلشــارة وجتــدر 
ــرة ــن األوىل الفق ــادة م ــن ٦٣ امل ــانون م ــشركات ق ــّصت احملــدودة، ال ــى ن ــار عل ــه اعتب ــن أن  م

 بانتخــاب املتعلقــة املــادة يف اجلنــسني بــني ةاملــساوا قــانون إىل مباشــرة إشــارة إدراج الــضروري
 بــني املــساواة قــانون مراعــاة جيــب وبالتــايل، .العامــة احملــدودة الــشركات إدارة جمــالس أعــضاء
 اجلديـد،  اجلنـسني  بـني  املـساواة  قـانون  مـن  ١٥ املـادة  وتـنص  .احلكم ذلك تفسري عند اجلنسني
 الرجــال نــسب تكــون أن علــى ،٢٠٠٨ فربايــر/شــباط ٢٦ يف ياآليــسلند الربملــان أقــره الــذي
 مـن  أي نـسبة  تقـل  وأال اإلمكـان،  قـدر  متـساوية  العامـة  احملـدودة  الشركات جمالس يف والنساء
 فـرض  وجيـوز  .أعـضاء  ثـالث  مـن  أكثـر  فيهـا  يوجـد  الـيت  احلاالت يف املائة يف ٤٠ عن اجلنسني
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 ينتـهكون  الـذي  أولئـك  جعـل  جتيـز  أحكـام  هنـاك  ذلك وفوق القانون، انتهاكات عن غرامات
 .تعويضية التزامات دفع لإلمهال، نتيجة أم عمدا ذلك أكان القانون،

 
 ٢٦ و ٢٥ السؤاالن - ةالصح

 مــستوى ارتفــاع إزاء قلقهــا عــن الــسابقة اخلتاميــة تعليقاهتــا يف اللجنــة أعربــت - ٢٥
ــساء، بــني الكحــول اســتهالك  بــني واملخــدرات الكحــول اســتهالك ومــستوى الن
 إىل الراميـة  احلمـالت  أثـر  عـن  معلومـات  تقدمي يرجى .ياتالفت فيهم نمب الشباب،

 توصـلت  الـيت  النتـائج  عـن  فـضال  النساء على والتبغ املخدرات استهالك من احلد
 الفتيـات  علـى  ركـزت  الـيت  اخلـامس  الـدوري  التقرير يف إليها املشار التجربة إليها

 .التحديد وجه على الصغريات

 الفئـات  مجيـع  يف التبـغ  اسـتهالك  اخنفـض  لصحة،ا وزارة من املستقاة للمعلومات وفقا 
 اســتعراض جــرى وعنــدما .املــضمار هــذا يف للتحــسن جمــال هنــاك يــزال ال كــان وإن العمريــة،
 مواصـلة  اسـتهدفت  طموحا، وأكثر جديدة أهداف ُوضعت ،٢٠٠٧ عام يف الصحي الربنامج
 مـن  الفـرد  نـصيب  إمجـايل  أن إال .سـواء  حـد  علـى  والفتيـان  البـالغني  بـني  التدخني نسبة خفض

 خــالل كــبري بــشكل ارتفــع فــوق، فمــا عامــا ١٥ عمــر مــن الــسكان بــني الكحــول اســتهالك
 ٧,٢٠ الــصايف الكحــول مــن الفــرد نــصيب بلــغ ٢٠٠٦ عــام ففــي :املاضــية القليلــة الــسنوات
 الكحـول  باسـتهالك  املتعلقـة  األهـداف  حتقيـق  إمكانيـة  يـوم  بعـد  يومـا  تتضاءل وهكذا، .لترات
 الكحـول  استهالك يف كبري اخنفاض وحدث .العقد هذا بداية يف الصحي ربنامجال حددها اليت

 بعــض ويف األخــرية، الــسنوات يف والفتيــات، منــهم الفتيــان الــشباب، بــني واملخــدرات والتبــغ
 يف الـصحي  الربنـامج  اسـتعراض  ويف .اجملـال  هـذا  يف احملـددة  األهـداف  حتقّقـت  العمريـة  الفئات
ــ أهــداف ُوضــعت ،٢٠٠٧ عــام  الكحــول اســتهالك مــن احلــد بــشأن طموحــا وأكثــر دةجدي

  .الشباب بني والتبغ واملخدرات

 املتعلقـة  أهـدافها  لتحقيـق  املستخدمة التالية الطرق أولوياهتا من الصحة وزارة وجعلت 
 .والتبغ واملخدرات الكحول باستهالك

 ئية؛وقا بتدابري واستهدافهم والراشدين والشباب األطفال لدى الوعي إذكاء )أ( 
 األدويـة  وإعانـة  ،والكحـول  التبغ عن اإلعالن حظر إلنفاذ املتابعة تدابري اختاذ )ب( 

 األسعار؛ ومراقبة ،النيكوتني على حتتوي اليت
 علـى  اإلدمـان  مـن  يعـانون  للـذين  التعويـضي  العالج على احلصول سبل تيسري )ج( 
 والتبغ؛ واملخدرات الكحول
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 األماكن؛ من ممكن عدد أكرب يف فيها التدخني مينع مواقع إنشاء )د( 
 للمراهقني؛ التبغ بيع ملنع الرصد من باملزيد القيام )هـ( 
ــوخي )و(  ــة تـ ــع يف املنهجيـ ــة مجـ ــصاءات ومعاجلـ ــن اإلحـ ــتهالك عـ ــول اسـ  الكحـ

 .حمددة فئات يف كما ككل اجملتمع يف ،آيسلندا يف والتبغ واملخدرات

 وقـام  كتّيبات الصحة، وزارة عليه تشرف الذي ،آيسلندا يف العامة الصحة معهد نشر 
 واملخـدرات  الكحـول  علـى  والـشابات  الفتيـات  إدمـان  مكافحـة  حنـو  موجهـة  إعالنيـة  حبمالت
 .اإلدمان هذا من احلد أو والتبغ،

 ملعاجلــة العامــة الــصحة معهــد نظمهــا الــيت واحلمــالت الكتيبــات أن فيــه شــك ال وممــا 
 الكحـول  اسـتهالك  مـن  احلـد  يف دورا تأّد والتبـغ،  واملخـدرات  الكحـول  اسـتهالك  مستويات
 الفئـات  مجيـع  يف التـدخني  مـن  احلـد  ويف ،آيـسلندا  يف الـشباب  بني املخدرات استعمال وإساءة
 .العمرية

 
 املناعـة  نقـص  بفـريوس  تتعلـق  برامج وجود عدم إىل اخلامس الدوري التقرير يشري - ٢٦

 تقــدمي يرجــى .دالتحديــ وجــه علــى والفتيــات النــساء علــى تركــز اإليــدز/البــشرية
 مقارنـة  اإليـدز /بـالفريوس  املـصابات  والفتيـات  النـساء  عدد عن ومعلومات بيانات
 .الصدد هذا يف االجتاهات عن معلومات عن فضال والفتيان بالرجال

 علـى  هـو  آيـسلندا  يف الوضـع  فـإن  باألوبئـة،  املعـين  املوظف من مستقاة ملعلومات وفقا 
 :التايل النحو

 :اإليدز/البشرية املناعة نقص بفريوس املصابات عدد 

 ٤٢ ):عاما ١٤ >( النساء 

 ١ ):عاما ١٥ >( الفتيات 

 :اإليدز/بالفريوس نياملصاب عدد 

 ١١٥ ):عاما ١٤ >( الرجال 

  يوجد ال :)عاما ١٥ >( الفتيان 

 الـذي  التعريـف  مـع  العمـر،  مـن  عامـا  ١٥ سـن  دون والفتيات الفتيان تعريف يتماشى 
 .األمراض ملكافحة ويباألور املركز يستخدمه
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ــة تظهــر ومل   املاضــية الــسنة خــالل مت أنــه باســتثناء اجملــال، هــذا يف حمــددة اجتاهــات أي
 إجــراء بــدء منــذ األوىل للمــرة )٦ مقابــل ٧( الرجــال مقابــل النــساء مــن أكــرب عــدد تــشخيص
 .آيسلندا يف الفريوس عن الكشف فحوص

 
 ٢٩ إىل ٢٧ من األسئلة - الريفية املرأة

 يف بامللكية املتعلقة األحكام بعضل أجريت اليت الدراسة لنتائج وصف تقدمي جىير - ٢٧
 عـن  فـضال  اخلامس الدوري التقرير يف إليها املشار احليوان تربيةو الزراعة قطاعي

 أصبحت ما إذا “يبقى والرجل ،ترحل املرأة” املعنونة الدراسة نتائج عن معلومات
 .متاحة

 الـيت  تلـك  هي آيسلندا يف الزراعي القطاع يف العاملة رأةامل وضع عن الوحيدة الدراسة 
 وأُجريـت  .١٩٩٨ عـام  يف البلـد  من الغريب الشمال القطاع يف للحالة أكوريري جامعة أجرهتا
 وحظيـت  ١٩٩٨ عـام  يف املنطقـة  لتلـك  اجلنسني بني املساواة مستشار من بإيعاز الدراسة تلك
 وكــان .املــزارعني ورابطــة االجتماعيــة الــشؤون ووزارة الزراعــة ووزارة العمــل مديريــة بــدعم
 .القطـاع  هـذا  يف وحالتـها  املـرأة  وضـع  عـن  ممكنة صورة أوضح على احلصول هو منها اهلدف
 وأدت الغربيـة؛  الـشمالية  املنطقـة  يف الزراعـة  يف املـستخدمات  النساء جبميع هاتفيا االتصال ومت
 الشخـصية  ظـروفهن  تـشمل  ساء،نـ  ٤٠٦ مـن  سؤاال ٣٠ على ردود تلقي إىل االتصاالت تلك

 بالـضوء  جزئيـا،  الدراسـة،  وتلقـي  .املائـة  يف ٧٥ الـردود  معـدل  وبلـغ  .للمـستقبل  واستشرافهن
 التقريـر  وذكـر  .ةحمـدد  فتـرة  ويف البلـد  مـن  حمـدد  جـزء  يف الزراعـي  القطـاع  يف املرأة متلّك على
 )املائـة  يف ٦٣( التاحلـا  معظـم  يف ُسّجلت املزارع أن االستقصائية الدراسة نتائج عرض الذي
 ويف املـالكْين،  بوصـفهما  والزوجة الزوج ُسّجل احلاالت من املائة يف ١٥ ويف .األزواج بأمساء
 .الوحيد املالك بوصفها املرأة ُسّجلت احلاالت من املائة يف ١٠

 عــن دراســة إجــراء ٢٠٠٧ عــام يف بــدأ الزراعــة، وزارة مــن مــستقاة ملعلومــات ووفقــا 
 يف العـامالت  النـساء  إىل انياسـتب  وأُرسل .الزراعي القطاع يف للمرأة ملايلوا االجتماعي الوضع
 بنهايـة  منـها  االنتـهاء  املقـرر  ومـن  الـردود؛  ملعاجلـة  اآلن حـىت  الوقـت  يتح ومل .الزراعي القطاع
  .٢٠٠٨ عام

ــسنوات يفو  ــن الــ ــارك ٢٠٠٤ إىل ٢٠٠٢ مــ ــاحثون شــ ــسلندا يف بــ ــور( آيــ  إنغولفــ
 يف )أكـوريري  جامعـة  مـن  أوالفسون، يارتانكو اجلنسني، بني ةاملساوا مركز من غيسالسون،

 املــرأة” عنــوان حتــت األورويب الــشمال بلــدان مجيــع مــن شــركاء مــع مــشترك حبثــي مــشروع
 الـشمال  بلـدان  حمـيط  يف العمـل  وأسواق والرفاهية ،اجلنسانية قضاياال ...ىيبق والرجل ،ترحل
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 يف ٢٠٠٥ عـام  يف )فقط ةاالسكندنافي باللغة( للمشروع الرئيسية النتائج وُنشرت .“األورويب
  .Med periferien i sentrum بعنوان كتاب

 أجريـت  مطّولـة  نوعيـة  مقـابالت  على ناحية، من بين، املشروع من ياآليسلند واجلزء 
 حتليـل  علـى  أخـرى،  ناحيـة  ومـن  ،ياآليسلند الريف يف مناطق ثالث من وامرأة رجال ٤٥ مع

 والنـساء  الرجال أن أخرى، أمور بني من النتائج، وأظهرت .الرمسية اإلحصائية للبيانات شامل
ــسلندا يف ــا يهــاجرون آي ــاطق وأن ذاهتــا لألســباب غالب ــذاب تواصــل احلــضرية املن  الرجــال اجت

 االجتماعيـة  واخلـدمات  التعلـيم  لتلقـي  أفـضل  فرصـا  ومتـنح  أعلـى،  مرتبات تقدم إهنا إذ والنساء
 منطقـة  بـني  اجلنـسني  بـني  عـام  تـوازن  عـدم  وجـود  رغـم  أنـه  أيضا الدراسة وأظهرت .األحسن
 يف ويـنقص  العاصـمة  منطقـة  يف طفيـف  بشكل املرأة متثيل يزيد إذ آيسلندا أحناء وبقية العاصمة
 مـن  يهـاجرون  الـذين  الرجـال  بوجـود  بطيء بشكل يتناقص الفرق هذا يزال ال أخرى، مناطق
 .النساء أعداد من قليال أكثر بأعداد ملاضيا القرن من الثمانينيات منتصف منذ الريفية املناطق

 الزراعـة  وزارة أعدتـه  الـذي  للمـشروع  الراهنـة  احلالـة  عـن  معلومات تقدمي يرجي - ٢٨
 حبقـوقهم  اجلنـسني  كـال  مـن  املـزارعني  توعية أجل من املزارعني رابطة مع بالتعاون

 .واالقتصادية االجتماعية

 الوضـع  عـن  دراسـة  إجـراء  ٢٠٠٧ عـام  يف بـدأ  ،٢٧ الـسؤال  علـى  الـرد  يف جـاء  كما 
 أُرسـل  انياسـتب  على الردود اآلن حىت تعالَج ومل .الزراعي القطاع يف للمرأة واملايل االجتماعي

  .٢٠٠٨ عام بنهاية معاجلتها من االنتهاء املقرر ومن .القطاع ذلك يف النساء إىل
 

 هبــدف العامــة لاألمــوا مــن املقدمــة املــنح أن إىل الــسادس الــدوري التقريــر يــشري  - ٢٩
 مقارنـة  للمـرأة  فائـدة  أقـل  كـان  الريفيـة  املناطق يف التجارية األعمال تنمية تشجيع
ــع ــرأة وأن الرجــل م ــة امل ــيال ممثل ــصا متث ــوال ختــصيص جلــان يف ناق ــا .األم  هــي فم

 مــن املـساواة  قــدم علـى  املـرأة  انتفــاع لـضمان  اتُّخـذت  الــيت امللموسـة  اإلجـراءات 
 لعامة؟ا األموال من املتاح الدعم

 عنـدما  أنـه  إىل تـشري  املرشـحني  تـسمية  عن املسؤولني إىل تعليمات الوزارات أصدرت 
 ترشـيح  ينبغـي  التنفيذيـة،  واجملالس واجملالس اللجان عضوية يف التعيني أجل من الترشيح ُيلتمس
 حبـق  الـوزراء  حيـتفظ  التعيينـات،  تـتم  عنـدما  ذلـك،  إىل وإضـافة  .سـواء  حـد  على والرجل املرأة
 قـدر  اجلنـسني  بـني  التـوازن  يـضمن  حنـو  علـى  تـسميتهم،  متـت  الـذين  بـني  مـن  املرشحني راختيا

 تتخـذ  مل أنـه  إال .املرشـحني  تـسمية  عـن  املـسؤولني  مـع  وبالتعـاون  الظـروف  حـسب  اإلمكان،
 األمـوال  مـن  املتـاح  الـدعم  مـن  املـساواة  قـدم  علـى  املـرأة  انتفاع لضمان بعد ملموسة إجراءات
 العامة؟
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 ٣٠ السؤال - الختياريا الربوتوكول

 الـوعي  لزيـادة  هبـا  املعمـول  أو اختاذهـا  احلكومـة  تعتـزم  الـيت  التـدابري  وصف يرجى - ٣٠
 .استخدامه وتشجيع االختياري بالربوتوكول

 .هبا معمول أو اختاذها ُيعتزم القبيل هذا من تدابري بعد توجد ال 

 


