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 أةاللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املر
 الفريق العامل ملا قبل الدورة 

 نوربعأل وااحلادية ونواألربعالدورتان 
    ٢٠٠٧ هيولي/ متوز٢٠-١٦

 ة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدوريواملسائلقائمة القضايا   
  

 يسلنداأ  
 
يـسلندا  أل الـدوريني اخلـامس والـسادس        يف التقريـرين  ورة  الفريق العامل ملا قبل الد    نظر   - ١
)CEDAW/C/ICE/5 و CEDAW/C/ICE/6.( 
 

 نظرة عامة  
الدوريني اخلامس والـسادس    التقريرين   إعداديرجى تقدمي معلومات مفصلة عن عملية        - ٢
 يف  ت شـارك  حكوميـة غـري   و حكومية  مؤسسات أي املعلومات   تلك تبني   أنوينبغي  . يسلنداأل

ــداد ــمهإع ــشاركته ةا، وطبيع ــدى م ــا ا، وم ــة  إذا وفيم ــت احلكوم ــد اعتمــدت   كان ــرق ين التقري
 . الربملانوعرضتهما على

 
 املؤسسيو  والسياسايتيالتشريع اإلطار

 دور ومهام مركز املساواة بني اجلنـسني وعالقتـه     عنيرجى تقدمي املزيد من املعلومات        - ٣
 يف  إليهـا املـساواة بـني اجلنـسني املـشار         تعلقـة ب   امل جلس املساواة بني اجلنسني وجلنـة الـشكاوى       مب

، البـشرية  هـا ومواردتـها   ميزاني من التقرير الدوري اخلامس، وكذلك معلومات عـن          ٨ الصفحة
 . تنفيذ االتفاقيةيف عمل املركز  يسهموكيف
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ــة غــري    - ٤ ــةيف ضــوء الطبيع ــة  آلراء امللزم ــشكاوى املتعلق ــة ال ــساواة جلن ــسني  بامل ــني اجلن  ب
 كانـت جلنـة    إذا، يرجى تقدمي معلومـات حـول مـا          ) من التقرير الدوري اخلامس    ١٠ الصفحة(

ــة املطــاف مركــز املــساواة بــني اجلنــسني   أو بــني اجلنــسني باملــساواةالــشكاوى املتعلقــة   يف هناي
فيهـا انتـهاكات   تكتـشف  ثـر اآلراء علـى احلـاالت الـيت     أ للتأكد من    منتظمةضطلع بأي متابعة    ت
 . اجلنسنيقانون املساواة بنيل
ــشريو  - ٥ ــدوري اخلــامس  يف   ي ــر ال ــصفحةالتقري ــا وغريهــا مــن  احملكمــةن إىل أ ٥ ال  العلي

 عند تطبيق وتفسري القـانون      اإلنسان االتفاقيات الدولية حلقوق     إىل بشكل متزايد    ترجعاحملاكم  
سادس التقرير الـدوري الـ    أشار إليها    العليا اليت    احملكمة من قرارات    أي  تطرق هلف. يسلنديألا

 مـن   ١٥ إىل املـادة     أو التمييـز ضـد املـرأة        أشـكال  القضاء علـى مجيـع       ة اتفاقي إىل األوليف اجلزء   
  من االتفاقية؟١ إىل املادة تستند اهنإ يقال اليت ٤٧/٢٠٠٣ ةحئالال
ــات     - ٦ ــدمي معلوم ــنيرجــى تق ــائج ع ــيم إجــراء أي نت ــد أوىل تقي ــد  ق  يف جــرى يكــون ق

انظـــر  (٢٠٠٨ إىل ٢٠٠٤ لألعـــوامساواة بـــني اجلنـــسني املـــاملتعلقـــة بمنتـــصف خطـــة العمـــل 
يف ) ج( الفرعيـة    الفقـرة ،  ٢املـادة   والفـرع املتعلـق ب     مـن التقريـر الـدوري اخلـامس          ١٣ الصفحة

 ). من التقرير الدوري السادساألولاجلزء 
ليـه يف   إ مكتـب رئـيس الـوزراء املـشار          الـيت عينـها   من توصيات جلنة الرصد     توصية   أي  - ٧

 اإلجــراءات إىل ذلــك، مــا وباإلضــافة  مــن التقريــر الــدوري اخلــامس قــد نفــذت؟١٥الــصفحة 
 بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني الــوعي الــيت مت اختاذهــا يف جمــال التعلــيم ورفــع مــستوى امللموســة
 املــشاركة يف وضــع الــسياسات علــى املدنيــة املنظــور اجلنــساين ملــوظفي اخلدمــة مراعــاةوتعمـيم  

 ؟) من التقرير الدوري اخلامس٤٠ صفحةالانظر (مجيع املستويات 
 

 العنف ضد املرأة  
العقوبـــات خفـــة  إزاء اللجنـــة عـــن قلقهـــا أعربـــت، )١( الـــسابقةاخلتاميـــةيف تعليقاهتـــا   - ٨

يرجى تقـدمي معلومـات حديثـة،       . جرائم العنف اجلنسي، مبا يف ذلك االغتصاب      املفروضة على   
جــرائم العنــف اجلنــسي، مبــا يف ذلــك  ى علــ، عــن العقوبــات املفروضــة إحــصاءاتمبــا يف ذلــك 
، والتقريـر   )٣٤انظر الصفحة   (اخلامس  يشري التقرير الدوري     إىل ذلك،    وباإلضافة. االغتصاب

، اجلنـسية  يف حـاالت اجلـرائم       ات التحقيقـ  أعـداد  بـني    ا كـبري  ا مثة تفاوتـ    إىل أن  الدوري السادس 
 إجـراءات  كانـت    إذامـا   ع  التفاوت وتقدمي معلومات   شرح هذا يرجى  . واحملاكمات واألحكام 

__________ 
 .٢٤٥، الفقرة )A/57/38 (٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السابعة واخلمسون، امللحق رقم انظر  )١( 
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ن ت أ  كانـت احلكومـة قـد كفلـ        إذامـدى حـساسيتها وعمـا       مـن حيـث     التحقيق قد مت تقييمها     
 .شكاوىللنساء الالئي يقدمن  كافيةتكون خدمات الدعم 

، عـن اسـتخدام وفعاليـة       إحـصاءات يرجى تقدمي معلومات أكثر تفـصيال، مبـا يف ذلـك              - ٩
 ). من التقرير الدوري اخلامس٣٢ و ٣١ نيانظر الصفحت (ةزجريال األوامر
 يتــوىلالرجــل ” هموضــوعالــذي  تقــدمي مزيــد مــن التفاصــيل عــن املــشروع      يرجــى  - ١٠

 تقيـيم ملـدى فعاليـة املـشروع الـذي يـضطلع بـه               وأيتابعـة،   املتقيـيم و  ال، مبا يف ذلك     “املسؤولية
ــق  ــصفحة  ( املــشروع اخلــاص  إدارةفري ــدوريني كــل مــن يف  ١٩انظــر ال ــرين ال  اخلــامس  التقري

 ).والسادس
 يف إليهــاالرد علــى التحــرش اجلنــسي املــشار املتعلقــة بــمــا الوضــع بالنــسبة للتوجيهــات  - ١١

 مركـز   مـن املفـروض أن يكـون قـد أعـدها           من التقرير الدوري اخلامس اليت كـان         ١٨الصفحة  
 اآلن حـىت  أمـا زالـت مل ترفـع   ؟ املهنية الصحة والسالمة    إدارةاملساواة بني اجلنسني بالتعاون مع      

 ؟٩٦/٢٠٠٠ قضايا مبوجب قانون املساواة بني اجلنسني رقم أي
 التحـرش اجلنـسي، والـيت مت تناوهلـا مـن            قـضايا كما يرجى تقدمي معلومات حديثة عـن          - ١٢

انظـر  (إىل احملـاكم    القـضايا املرفوعـة      وعـن  بـني اجلنـسني      باملـساواة قبل جلنـة الـشكاوى املتعلقـة        
 ).ري اخلامس من التقرير الدو٦٠الصفحة 

 
 االجتار بالنساء والفتيات  

انظـر  (حظر االجتـار بالبـشر      الذي   ٢٠٠٣يرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ قانون عام          - ١٣
 أيـة  كانـت هنـاك      إذاعمـا    ذلـك معلومـات      ، مبـا يف   ) من التقرير الـدوري اخلـامس      ١٧الصفحة  

 تأعربـ والـذي   ء قلق اللجنـة،      االجتار يف النساء، يف ضو     بشأناحملاكم  حديثة مرفوعة يف    قضايا  
املتـاجرون   ه بلـدا يقـصد   رمبـا أصـبحت   يـسلندا   أن  ومفادهـا أ   )٢( السابقة اخلتامية يف تعليقاهتا    هعن
 .املرأةيف 
ــشرطة  ٢٠٠٦ عــامتعــديالت  يرجــى وصــف   - ١٤ ــانون ال ــدوري  ( علــى ق ــر ال انظــر التقري

 .ومعلومات عن تنفيذه) السادس
 

__________ 
 .٢٤٧الفقرة املرجع نفسه،  )٢( 
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  والتعليمالنمطيةالقوالب   
ــم         - ١٥ ــسني رق ــني اجلن ــساواة ب ــانون امل ــذ ق ــدمي معلومــات عــن تنفي  ٩٦/٢٠٠٠يرجــى تق

 وكــذلك يف مــا يتعلــق بإنــشاء بــرامج  يــةالعملاحليــاة  وةياألســر يــاةاحلبالنــسبة إىل التوفيــق بــني 
 بــني اجلنــسني يف سياســات التوظيــف  باملــساواةترتيبــات خاصــة فيمــا يتعلــق  وضــع املــساواة و

 ٢٦انظر الـصفحة    ( موظفا   ٢٥كثر من   اليت يعمل فيها أ   والشركات  يف املؤسسات   املعمول هبا   
فعاليـة وتـأثري هـذا القـانون يف         يرجى أيضا إعطاء معلومات عـن       ). من التقرير الدوري اخلامس   

 .هذه اجملاالت احملددة
 ة للمـرأة واتفاقيـ    اإلنـسان قـوق   حب العـام    الـوعي  زيادة   من أجل  وزارة العدل    ذا فعلت ما  - ١٦

 مــن ١٧انظــر الــصفحة ( التمييــز ضــد املــرأة علــى وجــه اخلــصوص أشــكالمجيــع القــضاء علــى 
 ؟)التقرير الدوري اخلامس

املــساواة بــني اجلنــسني إىل أن خطــط  ٤٥التقريــر الــدوري اخلــامس يــشري يف الــصفحة   - ١٧
مـا األهـداف الرئيـسية هلـذه اخلطـط          . يسلنداأجيرى تطويرها من قبل اجلامعات يف       اعتمدت أو   

  من خالل تنفيذها؟اآلنوماذا كانت النتائج اليت حتققت حىت 
  وكذلك فرص التـدريب املهـين      التعليميةثر التدابري املتخذة لتنويع اخليارات      أماذا كان     - ١٨

 ؟الريفيةعلى النساء والفتيات، مبا يف ذلك يف املناطق 
 

  الدويلالصعيدالسياسية والعامة والتمثيل على املشاركة يف احلياة   
نـه علـى الـرغم مـن التقـدم احملـرز يف          أ، الحظـت اللجنـة      )٣( السابقة اخلتاميةيف تعليقاهتا     - ١٩

ــصا يف املناصــب          ــيال ناق ــة متث ــرأة ممثل ــزال امل ــرأة، ال ت ــسياسي للم ــل ال ــشغل  جمــال التمثي ــيت ت ال
 اللجنـة عـن قلقهـا ألن عـددا     أعربـت كمـا   . اسـي ، واملناصب العليا والسلك الدبلوم    باالنتخاب

التقريـر الـدوري اخلـامس      ويـشري   . اجلامعـات يف   أسـاتذة  يـشغلن مناصـب   قليال جدا من النساء     
 ناقــصة املــرأة مــا زالــت أنوالتقريــر الــدوري الــسادس إىل ) ٤٥ و ٤١-٣٨انظـر الــصفحات  (

 الـصعيد يف اجلامعات وعلى    و،  ةيئالتمثيل يف احلياة السياسية والعامة، مبا يف ذلك السلطة القضا         
تـدابري خاصـة مؤقتـة        اسـتخدام  أواعتمـاد     جيري النظر حاليا يف     كان إذايرجى بيان ما    . الدويل

 صـنع القـرار يف أي مـن    ملناصـب  املـرأة   شـغل  من االتفاقية، يف جمال ٤ من املادة    ١وفقا للفقرة   
 .ناقصا فيها هازال متثيلي ال  اليتالقطاعات

 
 

__________ 
 .٢٤٣املرجع نفسه، الفقرة  )٣( 
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 التوظيف  
مـن خـالل عمليـات       األجـور  يف   لفجـوة وفهـم ل   معرفـة ما اكتـسب مـن      يف ضوء تزايد      - ٢٠

 يعتـزم اختاذهـا     أو اليت اختذت    اإلجراءاتما  ف،  )انظر التقرير الدوري السادس   (املسح والتحليل   
  ؟كفاءة معاجلة تتسم بال املرأة منه تعاينالذيملعاجلة استمرار احلرمان 

غــري  العمالــةو، بــدوام جزئــي أمهيــة العمــل تقــصائية حــول االسالدراســة هــل أجريــت  - ٢١
 الـصفحة  يف   إليهـا ، املـشار    املعتادةعمل  ال أماكن اليت جتري خارج     واألعمال والوظائف   ةالدائم
 إليهـا  ت النتـائج الـيت توصـل      أهـم  من التقرير الدوري اخلامس؟ وإذا كان األمر كذلك، مـا            ٥٥
 ة غلبة النساء بني العاملني بدوام جزئي؟ وضعت ملعاجلاليتن وجدت، إ،  اإلجراءاتوما
 عــن املــرأة يف ئيةاالستقــصاالدراســة ن وجــدت، الــيت اختــذت نتيجــة إ، اإلجــراءاتمــا  - ٢٢

 التقريــر يف مــن التقريــر الــدوري اخلــامس و٢٢ الــصفحة يف إليهــا املــشار األمســاكقطــاع صــيد 
 الدوري السادس؟

 علـى   ٢٠٠٤ يف ريكيافيك يف عـام        عرض الذي  مشروع تقييم الوظائف   ثرأماذا كان     - ٢٣
 ؟)انظر التقرير الدوري السادس(النساء العامالت 

زاءات، حـول   واجلـ رصـد   ال، واالمتثـال، و   األهـداف يرجى تقدمي معلومـات مـن حيـث           - ٢٤
 طـرح  والـذي ،  الالحقـة ، وتعديالتـه    ٢/١٩٩٥، رقـم    احملـدودة قانون تعـديل قـانون الـشركات        

ــها  ــ  إدارةخلطــوات الالزمــة لــضمان أن تكــون جمــالس   اختــاذ امــادة ســيجري مبوجب شركات ال
 حـد ممكـن      إىل أقـرب   مـن عـدد متـساو مـن الرجـال والنـساء           مؤلفة  متلكها الدولة    اليت   دودةاحمل
 ؟)نظر التقرير الدوري السادسا(
 

 الصحة  
  ارتفاع مستوى اسـتهالك    إزاء اللجنة عن قلقها     أعربت )٤( السابقة اخلتاميةيف تعليقاهتا     - ٢٥

 الـشباب، مبـن فـيهم       أوسـاط الكحول بني النساء، ومستوى استهالك الكحول واملخـدرات يف          
 إىل احلـــد مـــن اســـتهالك   الراميـــة احلمـــالت أثـــريرجـــى تقـــدمي معلومـــات عـــن    . الفتيـــات

 يف إليهــا املــشار التجربــة إليهــاعلــى النــساء وكــذلك النتــائج الــيت توصــلت    واملخــدرات التبــغ
الفتيــات علــى  علــى وجــه التحديــد  ركــزتري اخلــامس الــيت  مــن التقريــر الــدو ٢٠الــصفحة 
 .الصغريات

 
__________ 

 .٢٥١املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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 بــرامج متعلقــة  إىل أنــه ال توجــد  ٦٨صفحة الــ يفالتقريــر الــدوري اخلــامس   يــشري   - ٢٦
يرجـى  .  النـساء والفتيـات     علـى  علـى وجـه التحديـد     تركز   اإليدز/البشرية املناعةبفريوس نقص   

/ البـشرية  املناعـة الفتيات املصابات بفـريوس نقـص   تقدمي البيانات واملعلومات عن عدد النساء و    
ــة مــع الرجــال   املناعــة نقــص متالزمــة ، فــضال عــن معلومــات عــن   واألوالد املكتــسب باملقارن

 .االجتاهات مع مرور الزمن يف هذا الصدد
 

 الريفيةاملرأة   
يف  بامللكيـة  املتعلقـة    األحكـام بعض  لـ  أجريـت   الـيت  دراسـة اليرجى تقدمي وصف لنتائج       - ٢٧
 من التقرير الـدوري اخلـامس فـضال    ٢١ يف الصفحة   إليها املشار   تربية احليوان  الزراعة و  يقطاع

 باتـت متـوافرة    إذا “يبقـى  الرجـل    --املـرأة ترحـل     ”  املعنونـة  الدراسةعن معلومات عن نتائج     
 ؟) من التقرير الدوري اخلامس٧٢انظر الصفحة (

ــات عــن     - ٢٨ ــدمي معلوم ــةيرجــى تق ــة احلال ــذي   الراهن ــهللمــشروع ال ــة أعدت  وزارة الزراع
قـوقهم االجتماعيـة    حب املـزارعني مـن كـال اجلنـسني          توعيةجل  أبالتعاون مع رابطة املزارعني من      

 ). من التقرير الدوري اخلامس٧١انظر الصفحة (واالقتصادية 
 تــشجيعدف هبــ عامــة أمــوال  املقدمــة مــننحاملــ إىل أنالتقريــر الــدوري الــسادس يــشري  - ٢٩
 أنلرجـل وإىل  أقل مـن فائـدهتا ل   للمرأة هتا كانت فائد الريفية يف املناطق     التجارية األعمال تنمية

 الـيت مت اختاذهـا      امللموسـة  اإلجـراءات مـا   ف.  ختـصيص األمـوال    املرأة ممثلـة متثـيال ناقـصا يف جلـان         
  العامة؟األمواللضمان انتفاع النساء على قدم املساواة من الدعم املتاح من 

 
 االختياريكول الربوتو  

ــدابري    - ٣٠ ــزم يرجــى وصــف الت ــيت تعت ــة  ال ــا احلكوم ــا  أو اختاذه ــوعي  املعمــول هب ــادة ال  لزي
 .الربوتوكول االختياري وتشجيع استخدامهب

 


