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مقدمة
هـــذا هـــو التقريـــر ارـــامع للتقريـــرين الـــدوريل الســـابع والثـــامن كومـــة أيســـلندا
بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واملقدم مبوجب املـادة  18مـن
االتفاقيـــة .وقـــد أعـــد هـــذا التقريـــر وفقـــا للمبـــادش التوجيهيـــة املتعلقـــة بشـــك و تـــو
التقـــارير املطلـــوب تقـــدميها مـــن الـــدول األطـــراف يف املعاهـــدات الدوليـــة قـــو ا ســـان
) .(HRI/GEN/2/Rev.6ويتضمن التقرير معلومات بشأن التدابري التشريعية والقضـايية وا داريـة
وغريها من التدابري اليت اعتمدهتا أيسلندا منذ تقدمي تقاريرها السـابقة مـن أجـ إعمـال أ كـام
االتفاقية .ويتناول التقرير ،علـى وجـه اوصـوا ،املسـاي الـيت أثـريت يف املال ظـات اوتاميـة
للجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ضــد املــرأة والــيت اعتمــدت بعــد النظــر يف التقريــر الــدور
الســادل أليســلندا ) (CEDAW/C/ICE/6يف دورهتــا ا اديــة واألربعــل املعقــودة يف متوز/يوليــه
.(CEDAW/C/ICE/CO/6) 2008
ارزء األول
معلومات عامة
لالطــالع علــى معلومــات عامــة عــن أيســلندا وشــعبها وهيكلــها السياســي وإطارهــا
القــا وا الــذ تــوفر ا مايــة قــو ا ســان وفقــا لــه ،يشــار إىل الوثيقــة األساســية املتعلقــة
بأيسلندا ( ،HRI/CORE/1/Add.26املؤرخة  24زيران/يو يه  .)1993غري أ ـه دـدر ا شـارة
يف هذا الصدد إىل أ ه قد طرأت تغريات شىت منـذ تقـدمي الوثيقـة املـذ ورة  ،فـا ،والعمـ جـار
اآلن بشــأن حتــديع املعلومــات الــواردة فيهــا .ويشــار أيضــا إىل املال ظــات العامــة الــواردة يف
التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
قبول املعايري الدولية قو ا سان
وقَّعت ا كومة األيسلندية على اتفاقية القضاء على مجيع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف
 24متوز/يوليـــه  .1980وتـــاريخ التصـــديا عليهـــا هـــو  18زيران/يو يـــه  .1985ومت قبـــول
الربوتو ول االختيار امللحا باالتفاقية يف ، 6ذار/مارل  .2001وقبلـت ا كومـة األيسـلندية
إجراءات التحقيا مبوجب الربوتو ول االختيار امللحا باالتفاقية يف التاريخ ذاته .وفيما يتعلـا
بنطا القيود أو ا دود أو ـاالت عـدم التقيـد بأ كـام املعاهـدات ،والظـروف املـربرة لـذل ،
وا طار الزمين املتوخى لسحبها ،يشار إىل الوثيقة األساسية املو دة.
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املادة 1
تعريف التمييز القايم على وع ارنس
أعربت اللجنة يف مال ظاهتا اوتامية بشأن التقرير الدور األخري املقـدم مـن أيسـلندا
) (CEDAW/C/ICE/CO/6عن قلقها لعدم إيراد تعريف ”التمييز ضد املـرأة“ الـوارد يف املـادة 1
من االتفاقية بصورة تامة يف النص القا وا األيسلند .
ويف شــباف/فرباير  ،2008اعتمــد قــا ون جديــد بشــأن الوضــع املتســاو وا قــو
املتســاوية للمــرأة والرج ـ ( ،يلشــار إليــه فيمــا بعــد بوصــفه ”قــا ون املســاواة بــل ارنســل“،
رقــم  .)2008/10ويف املــادة  2مــن القــا ون ارديــد ،لعـراف مصــطلحا التمييززاملااشر ززريمل ز مل
ااشر ريمل(القايمان على وع ارنس) يف القا ون األيسـلند ألول مـرة .و مـا ُذ ـر يف التقـارير
الســـابقة املقدمـــة مـــن ا كومـــة األيســـلندية ســـبا تعريـــف هـــذين املصـــطلحل يف الاليحـ ـة
رقم  ، 2003/47بشـأن مهـام مر ـز املسـاواة بـل ارنسـل .واسـتندت التعـاريف الـواردة يف
املادة  2إىل املادة  1من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإىل قوا ل االحتـاد
األورويب الــيت اعتمــدهتا الــدول األعضــاء يف املنطقــة االقتصــادية األوروبيــة والرابطــة األوروبيــة
للتجارة ا رة.
ويف ربيــع عــام  ،2014غُايــرت التعــاريف الــواردة يف املــادة  2عنــدما اعتمــد الربملــان
القـــا ون رقـــم  ،2014/62املعــدال لقـــا ون املســـاواة بـــل ارنســـل ،رقـــم  ،2008/10مـــع
التعــديالت الال قــة .و ــان ارفــز جــراء هــذه التغــيريات هــو املال ظــات الــيت أبــدهتا ســلطة
املراقبة التابعة للرابطة األوروبيـة للتجـارة ا ـرة ،ومفادهـا أن تعـاريف التمييزاملااشر زريمل التمييزاململ
ملااشر ري،مل التحريشملاجلنسي،مل التحريشملالقزرم مللىزنملعزاجلملاجلزن مل الـواردة يف قـا ون املسـاواة
بـــن ارنســـل ال تتوافـــا مـــع التعـــاريف الـــواردة يف الفقـــرة  1مـــن املـــادة  2مـــن التوجيـــه
رقم  2006/54/ECللربملان األورويب وللمجلس ،املؤرخ  5متوز/يوليه  2006بشـأن تنفيـذ مبـدأ
تكافؤ الفرا واملساواة يف املعاملة بل الرج واملرأة يف مساي العمالـة واملهـن ،واملـادة  3مـن
التوجيــه رقــم  2010/41/EUللربملــان األورويب وللمجلــس املــؤرخ  7متوز/يوليــه  2010بشــأن
تطبيـا مبـ دأ املسـاواة يف املعاملـة بـل الرجـ واملـرأة املشـتغلل بنشـاف مـن أ شـطة العمـ ا ـر
والذ يللغي توجيه اجمللس .86/613/EEC
وتطلب األمر إعادة الصياغة يما تستوعب التوجيهات على حنو أفضـ  .وأبـدت سـلطة
املراقبة عدة تعليقـات أخـر بشـأن التعـاريف الـواردة يف القـا ون الـذ أدخلـت عليـه التعـديالت
املذ ورة أعـاله يف ربيـع عـام  .2014وأرـت مال ظـات سـلطة املراقبـة إىل أن التعريـف السـابا
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ملصطلح التميياملااشر ريملال يذ ر صرا ة إمكان عقد مقار ة حبالة سابقة أو افتراضـية ،ومـن ف فه ـه
ال يتيح للشا ي أن يلبيان التمييز عن طريا املقار ة حبالة مصطنعة تتعلا بشخص من ارنس اآلخر.
وفيما يلي التعـاريف ارديـدة لتلـ املصـطلحات مـا وردت يف املـادة  2مـن قـا ون
املساواة بل ارنسل املنقح:
التمييز املباشر  :عنـدما يلعامـ فـرد ،أو ـان يلعامـ أو سـيعام  ،معاملـة دون املعاملـة
اليت يلقاها فرد غريه من ارنس اآلخر يف ظروف مماثلة.
التمييز غري املباشر  :عندما يكـون شـرف أو معيـار مرجعـي أو قيـال ايـد يف ظـاهره
أق مواتاة لفرد من أ من ارنسـل مقار ـة بفـرد مـن ارـنس اآلخـر ،مـا ذ يلـربر ذلـ تربيـرا
معقوال هدف قا وا تكون وساي حتقيقه ماليمة وضرورية.
التحرش القايم على وع ارنس :سـلو غـري مقبـول مـرتبب بنـوع جـنس الشـخص
املتأثر به ويكون من غرضـه أو أثـره جـرع شـعور ذلـ الشـخص بـلداب اللياقـة والتسـبب يف
ظروف مهدادة أو معادية أو مهينة أو مذلة أو جار ة لذل الشخص.
مل التحــرش ارنســي :أ ــوع مــن الســلو ارنســي ال يلر ــب بــه الشــخص املتــأثر بــه
ويكون من غرضه أو أثره جرع شعور ذلـ الشـخص بـلداب اللياقـة ،و اصـة عنـدما يلفضـي
هــذا الســلو إىل ظــروف مهـدادة أو معاديــة أو مهينــة أو مذلــة أو جار ــة .وميكــن أن يكــون
ذل السلو لفظيا أو رمزيا و/أو بد يا.
العنف القايم على وع ارنس :هو عنف يقوم على وع ارـنس يـنجم عنـه ،أو ميكـن
أن يـنجم عنــه ،أضـرار أو معا ــاة بد يــة أو جنسـية أو فســية للضــحية ،أو هتديـد به ــدا ذلـ
األثر ،أو إ راه أو رمان تعسفي من ا رية ،سواء يف ا ياة اواصة أو ا ياة العامة.
ويلشار إىل التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
املادة 2
الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)
التشر يعات املتعلقة باملساواة بل ارنسل
مبدأ املساواة يتناولـه بالتحديـد كـم يف دسـتور مجهوريـة أيسـلندا (ا ظـر املـادة  65مـن
الدستور ،رقم  ،1944/33راجع القا ون الدستور  ،رقم  ،)1995/97ينص علـى أن للرجـال
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والنساء قوقا متساوية من مجيع النوا ي .ولد أيسلندا أيضا اليحة خاصـة القصـد منـها فالـة
املساواة بل النساء والرجال ومتتعهم مبر ز متساو يف مجيع النوا ي منذ عام .1976
ومش قا ون املساواة بل ارنسل ارديد ،رقم  ،2008/10إجـراءات لتنفيـذ ورصـد
السياسة العامة املتضمنة فيه.
وأُدخلت تغيريات جوهريـة علـى قـا ون املسـاواة بـل ارنسـل يف ربيـع عـام .2014
فهىل جا ب التعاريف ارديدة اليت لوقشت حتت املادة  1من هذا التقرير ،أدخلـت إصـال ات
علــى القــا ون حبيــع يكــون للــوزير اآلن ا ــا يف إدخــال اليحــة مــن أجـ تعزيــز تنفيــذ قــا ون
املساواة بل ارنسـل ،هتـدف ،مـثال ،إىل وضـع معيـار للمسـاواة يف األجـور .والفكـرة مفادهـا
إ شاء ظام ميكن أن يؤ د صول النساء والرجال العاملل لد رب عم وا د على أجـور
متساوية وأن يتمتعوا بشـروف متسـاوية للتوظيـف يف الوظـايف ذاهتـا أو الوظـايف ذات القيمـة
املســاوية .ولشــر املعيــار املنجــز يف ــا ون األول/ديســمرب  .2012ولالطــالع علــى مزيــد مــن
املناقشة بشأن معيار األجر املتساو  ،ميكن الرجوع إىل املادة  4من هذا التقرير.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
الفقرة الفرعية (ج)
رنــة الشــكاو املتعلقــة باملســاواة بــل ارنســل  -تلقــت رنــة الشــكاو املتعلقــة
باملســاواة بــل ارنســل ) 11 (Kærunefnd jafnréttismálaشــكو يف عــام  .2009و ا ــت
تتص اثنتان من هذه الشكاو با تها ات لقا ون املسـاواة بـل ارنسـل فيمـا يتعلـا بالفصـ
غــري القــا وا مــن العم ـ  ،وتتص ـ اثنتــان بتمييــز يف األجــور ،وأربــع بتعيينــات يف الوظــايف،
ووا ــدة بشــأن إتا ــة وصــول املعــاقل إىل األمــا ن ،وتتصـ وا ــدة مبكــان يف دراســة عليــا،
ووا ــدة بقواعــد إجراييــة .وتــبل أن إ ــد الشــكاو تلشــك ا تــها ا لقــا ون املســاواة بــل
ارنســل؛ وخلصــت اللجنــة إىل أن ســا مــن الشــكاو ال تلشــك ا تــها ات .وسلــحبت
قضيتان ورلدت قضيتان.
وأ يلــت ــس قضــايا إىل اللجنــة يف عــام  .2010أربــع منــها ا ــت تتعلــا مبســاي
التعيل يف وظايف ووا دة تتعلا بتحرش جنسي .ويف إ د القضايا ذ جتـد اللجنـة ا تـها ا،
بينما رلدت قضية أخر  ،وذ تن الثالثة معارة رمسية.
واستعرضت اللجنة مثاا قضايا يف عام  .2011أربع منـها ا ـت تتعلـا بتعيينـات يف
الوظايف؛ ووا دة بفص غري قا وا من العم ووا دة بتمييز يف األجـور .ويف النهايـة ،ـان
هنــا شــكويان ،إ ــدالا تتعلــا با رمــان مــن املشــار ة يف ر لــة خططــت ــا اللجنــة املعنيــة
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بهجــازات ربــات البيــوت ،واألخــر تتعلــا صــم خــاا يلمــنح للنســاء فقــب .وتــبل وجــود
ا تـها ات يف اثنـتل مــن القضـايا ،بينمــا وجـد أن ثـال قضــايا ال تلشـك أ ا تــها  .ورلدت
قضيتان وسلحبت وا دة.
واستعرضــت اللجنــة اثــنيت عشــرة قضــية يف عــام  .2012ــس منــها ا ــت تتص ـ
بتعيينــات يف الوظــايف أو االســتخدام ،وأربــع بــالتمييز فيمــا يتعلــا بالســج الــوطين ،واثنتــان
بالتمييز يف األجور ووا ـدة حبالـة ا ـت فيهـا إ ـد الوظـايف معروضـة علـى النسـاء فقـب.
وولجد يف ثال االت وقوع ا تها ات؛ ويف أربع قضايا ذ توجد أ ا تـها ات ،وسلـحبت
قضيتان ورلدت ثال شكاو .
وأ يلت س قضايا إىل رنة الشكاو يف عام  .20013ثال منها تتعلا بـالتعيل
يف وظايف؛ ووا دة تتعلا بالفص من العم وتوظيف يف وظيفتل ،وتتعلـا وا ـدة بـاألجور
وشروف اودمة .ويف ثـال قضـايا ،ذ جتـد اللجنـة أ ا تـها لقـا ون املسـاواة بـل ارنسـل؛
وولجدت ا تها ات يف القضيتل األخريل.
و ىت يسان/أبري  ،2014ا ت رنة الشكاو املتعلقة باملسـاواة بـل ارنسـل قـد
تلقت قضيتل ا تا ال تزاالن قيد النظر وقت تابة هذا التقرير.
ارا م الوطنية
خالل الفترة منذ تقدمي التقرير السابا ،أصدرت اركمة العليا ا كم يف ثـال قضـايا
تتعلــا باملســاواة بــل ارنســل .اثنتــان منــها تتعلقــان بتعيينــات يف وظــايف ،بينمــا تتعلــا الثالثــة
بتمييز يف األجور .وا تهت القضايا الثال بتربية املدَّعى عليهم.
ومشلت قضية اركمة العليا رقم ’ ،2008/686أ‘ ،وهو متقـدم لشـغ منصـب ريـيس
ارامعة الزراعية يف أيسلندا .و ـان ممـوع املتقـدمل لشـغ هـذا املنصـب  14متقـدما .وأبـد
ملس ارامعة رأيا بشأن قايمة املرشحل قب دعوة مجيع املتقـدمل إىل مقـابالت لشـغ الوظيفـة
بــوزارة الزراعــة .وعيَّنــت وزارة الزراعــة ’ب‘،ملولكــنمل’أ‘ملاستفســرت عــن أســباب ذل ـ مــن
الوزارة .وورد يف التربيـر املقـدم أن ’ب‘ لديـه صـورة واضـحة عـن مسـتقب الزراعـة يف أيسـلندا
ووضــع ارامعــة ضــمن هــذه الصــورة .وقــدمت ’أ‘ شــكو إىل أمــل املظــاذ الربملــاا وأ الــت
القضية أيضا إىل رنة الشكاو املتعلقة باملساواة بل ارنسل .وفيما بعد ،قـدمت ’أ‘ قضـية إىل
اركمة تلطالب فيها بأن تعترف اركمة بأن التعيل شك ا تها ا لقـا ون املسـاواة بـل ارنسـل
وبأن تلمنح تعويضا .وذ رت ’أ‘ أ ه استنادا إىل تعليمها وخربهتا الوظيفية ،ا ـت هـي األ سـب
ألداء مهام هذه الوظيفة من املتقدم الذ مت تعيينه .وادعت أن التعيل سم على أسال املسـاي
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املتعلقــة بنــوع ارــنس وأن التربيــر املقــدم مــن الــوزارة لــيس افيــا .ورأت كمــة املقاطعــة أ ــه
باملقار ة بل ’ب‘ و ’أ‘ يتبل أن ’ب‘ هو اويار األ ثر جاذبية .وبا ضافة إىل ذلـ  ،ـان أداء
’ب‘ يف املقابلة اليت أجريت بشأن الوظيفة أفض من أداء ’أ‘ .وذ تسـتطع اركمـة أن تثبـت أن
التعيل استند إىل معايري غـري معقولـة .وأقـرت اركمـة مـا أفـادت بـه املـدَّعى عليهـا ،وهـي دولـة
أيسلندا ،من أن املساي املتعلقة بنوع ارنس ذ تكن عامال امسا يف القضية وردت مطالب ’أ‘.
وأيدت اركمة العليا كم كمة املقاطعة.
و ا ــت قضــية اركمــة العليــا رقــم  2009/25بشــأن ’أ‘ ،وهــو وا ــد مــن أربعــة
متقدمل لشغ وظيفة أسـتاذ معـاون للعلـوم ا اسـوبية بكليـة ا ندسـة عامعـة أيسـلندا .ورأت
هيئة قضاة أن اثنل مـن املتقـدمل مـؤهالن لشـغ املنصـب .وحبـع قسـم ا ندسـة اسـتنتاجات
هيئة القضاة وقرر تعيل ’ ‘ .وذ ر القسـم ،يف رسـالة إىل ايـب ريـيس ارامعـة ،أن ’ ‘ هـو
املتقدم األ سـب مـن بـل االثـنل .وبنـاء علـى طلـب عميـد الكليـة ،قُـدم مزيـد مـن التربيـرات،
ولكن ايب رييس ارامعة أقر التعيل فيما بعد .ورفع مريكاملااسر اةملبنيملاجلنسني قضـية باسـم
’أ‘ يطلب فيهـا االعتـراف حبـدو ا تـها لقـا ون املسـاواة بـل ارنسـل بتعـيل ’ ‘ .وطُلـب
أيضا دفـع تعـوي  .وذ جتـد كمـة املقاطعـة أ ا تـها للقـا ون .وأيـدت قـرار ايـب ريـيس
ارامعة وبرأت ارامعة .وأيدت اركمة العليا هذا القرار.
وأخــريا ،ا ــت قضــية اركمــة العليــا رقــم  2011/267تتعلــا بتــهم حتــرش جنســي
وشواغ بشأن األجور وتعوي عن الضرر الشخصـي .فقـدمت ’أ‘ مطالبـات ضـد ’ب‘ وهـي
شر ة زعمت أهنا مدينـة ـا بـأجور ذ تلـدفع ،إىل جا ـب مطالبـة بـالتعوي عـن حتـرش جنسـي
زعمت أهنا تعرضت له من جا ب رييسها بالشـر ة .وذ ـرت ’أ‘ أن رد فعـ الشـر ة ذ يكـن
يتفا مع جسامة ادعاءاهتا وأهنا ذ تستطع بعد ذل القيام بعملها يف الشـر ة .ورفضـت اركمـة
العليا االدعاءات املقدمة من ’أ‘  ،بأهنـا تعرضـت للتحـرش ارنسـي وفقـا للتعريـف الرمسـي لـذل
املصــطلح يف القــا ون .وعــالوة علــى ذلـ  ،ذ جتــد اركمــة أيــة أدلــة علــى إســاءة معاملــة ’أ‘ يف
الشر ة .وبرأت اركمة العليا الشر ة من االدعاءات املقدمة من ’أ‘.
الفقرات الفرعية (د) ( -ز)
خالل العقود القليلة املاضية ان الربملان األيسلند يقـر با تظـام خطـب عمـ رباعيـة
بشأن تدابري تنفيذ املساواة بل ارنسل .واختذ الربملـان ،مبوجـب قـا ون املسـاواة بـل ارنسـل
رقم  ،2008/10قرارا برملا يا جديدا يف عام  2011بشأن خطة عمـ رباعيـة للمسـاواة بـل
ارنسل .وتنقسم خطة العم إىل عدة فصول ،يتناول منها ماال خمتلفا مـن اجملـاالت ـ
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التر يز .ويعدد فص املشاريع اليت سيتم تناو ا ،مشـفوعة بهطـار زمـين ،وأمسـاء الكيا ـات
املسؤولة وتقديرا للتكلفة ذات الصلة.
ويلشار إىل املزيد يف املناقشة الال قة حتت املادة .3
املادة 3
بر امج العم املتعلا باملساواة بل ارنسل
مــا ُذ ــر يف تقــارير ســابقة مقدمــة مــن كومــة أيســلندا ،ــان الربملــان يقــر با تظــام
خالل العقود القليلـ ة املاضـية خطـب عمـ رباعيـة بشـأن تـدابري لتنفيـذ املسـاواة بـل ارنسـل،
مبوجب املادة  11من قـا ون املسـاواة بـل ارنسـل ،رقـم  .2008/10ويف غضـون سـنة مـن
اال تخابــات العامــة ،مــن املقــرر أن يقــدم وزيــر الشــؤون االجتماعيــة وا ســكان إىل الربملــان
مشروع قرار برملاا بشأن خطة بعد تلقيه مقتر ات من الـوزارات ،ومـن مر ـز املسـاواة بـل
ارنسل ،وملس املساواة بل ارنسل .ومـن املقـرر أن تشـم خطـة العمـ املتعلقـة باملسـاواة
بل ارنسل مشاريع القصـد منـها حتقيـا املسـاواة بـل ارنسـل يف اجملتمـع األيسـلند  .واختـذ
الربملــان يف عــام  2011القــرار الربملــاا بشــأن خطــة العم ـ املتعلقــة باملســاواة بــل ارنســل
للسنوات  .2014-2011و ان ذل هو خامس القرارات اليت اختذت بشأن هـذا املوضـوع
منذ عام .1986وتنقسم خطة العم إىل عدة فصول ،يتناول فص منها مـاال خمتلفـا مـن
ماالت التر يز .وتنقسم خطة العم ا الية إىل فصول خمتلفة بشأن ما يلي:
-1

ا دارة،

-2

سو العم  -الفر بل ارنسيل يف األجور،

-3

ارنسان والسلطة،

-4

العنف القايم على وع ارنس،

-5

التعليم واملساواة بل ارنسل،

-6

الرجال واملساواة بل ارنسل،

-7

األ شطة الدولية،

-8

املتابعة والتنقيح.

وفيما يلي مزيد من التفصي للخطة ا الية:
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أوال  -املهام اليت ستضطلع هبا ا دارة:
 - 1قيام ملـس وزار معـين باملسـاواة بـل ارنسـل بتعمـيم املنظـور ارنسـاا يف
سياسات وإجراءات ا كومة.
-2

إ شاء صندو مشاريع للمساواة بل ارنسل قيمته  30مليون رو ا.

 - 3تعميم مراعاة املنظور ارنسـاا يف عمليـات صـياغة السياسـات واختـاذ القـرار
يف الوزارات واملؤسسات ا كومية ،مبا يف ذل ما يلي:
أ-

إ شاء فريا توجيهي يضم بار املديرين يف الوزارات.

ب  -عقــد اجتماعــات خاصــة للــوزراء و بــار املســؤولل واوــرباء املعنــيل
باملســاواة بــل ارنســل بشــأن السياســات واألولويــات واألســاليب املتعلقــة باملســاواة بــل
ارنسل.
ج  -تدريب مـوظفي الـوزارات واملؤسسـات علـى تعمـيم مراعـاة املنظـور
ارنساا.
د  -تقدمي توصيات سنوية به شاء مشروعل على األق ضـمن اختصـاا
وزارة مشاريع رايدة ليتم إجنازها بنهاية سنة.
هـ  -حتلي التدابري أو األرقام الرييسية يف افـة مـاالت األ شـطة الرييسـية
للــوزارات واملؤسســات ــىت تكــون هنــا دايمــا بيا ــات متا ــة مصــنفة حبســب ــوع
ارــنس داعمــة للسياســات والقــرارات .وحتديــد اجملــاالت الــيت يكــون فيهــا قصــور يف
ارمع املنتظم للمعلومات واختاذ ا جراءات التصحيحية الالزمة.
-4

تعيل ممثلل للوزارات معنيل باملساواة بل ارنسل.

-5

ميز ة األ شطة ارنسا ية.

-6

وضع مدو ة أخالقيات للوزراء وموظفي اودمة املد ية يف الدولة.

 - 7وضــع معــايري للنســبة بــل ارنســل حبيــع تكــون  40إىل  60لــد التعــيل
باللجان ومالس ا دارة.
 - 8ينبغــي بــذل ارهــود لكفالــة أن تعم ـ مجيــع مؤسســات الدولــة وفقــا لرب ــامج
لتحقيا املساواة بل ارنسل له أهداف وتدابري مفصَّلة وفقـا للفقـرة  2مـن املـادة 18
من القا ون رقم  - 2008/10بشأن املساواة يف املر ز وا قو بل املرأة والرج .
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 - 9إتا ة الدارسات واملشاريع املضـطلع هبـا مبوجـب مـنح مـن صـندو املسـاواة
بل ارنسل على املوقع الشبكي للمكاتب ا كوميـة بغـرحت حتقيـا أقصـى فايـدة مـن
ا جراءات املتخذة لتحقيا املساواة بل ارنسل.
 -10إعـــداد تقـــارير إ صـــايية رمسيـــة ومقـــابالت واستقصـــاءات للـــرأ امتثـــاال
للمــــادة  16مــــن قــــا ون املســــاواة يف املر ــــز وا قــــو بــــل املــــرأة والرجــــ ،
رقم  ،2008/10بتصنيف املعلومات حبسب وع ارنس ،سب االقتضاء.
 - 11وضع قايمة مرجعية للمساواة بل ارنسل تلرفا مبشاريع القوا ل ،يوضح فيهـا
ما إذا ان لتل املشاريع أثر على املساواة بل ارنسل والكيفية اليت يتم هبا ذل .
ثا يا  -امل هام املتعلقة بسو العم (مسؤولية وزارة الرعاية االجتماعية ووزارة املالية):
 - 1إعداد خطة عم من سبع خطوات ملكافحة الفر يف األجور بـل ارنسـل،
تشم ما يلي:
أ-

تعيل رنة تنفيذية معنية بتحقيا املساواة بل ارنسل يف األجور

ب  -وضــع معيــار للمســاواة بــل ارنســل واالضــطالع بتثقيــف منــهجي
بشأن تنفيذه
ج  -التعزيــز الـــتقين لنظــام إدارة املرتبـــات يف الدولــة بغيـــة تيســري إجـــراء
تقييمات معتربة ومنتظمة ملرتبات الرجال والنساء يف الوزارات واملؤسسات ا كومية
د  -حتليـ جنــاع تقييمــات الوظــايف يف البلــديات بغــرحت تقلــيص فــرو
املرتبات بل ارنسل
هـ  -إقامة تعاون مع منظمات الشر اء االجتماعيل بشـأن تنفيـذ خارطـة
طريا املساواة يف األجور
و  -شـر ُتيـب ليلهتــد بـه يف تفســري أ كـام قــا ون املسـاواة يف املر ــز
وا قو بل املرأة والرج  ،فيما يتعلا باألجر املتساو عن العم املتساو
ز  -إصــدار قايمــة مرجعيــة ملــدير املؤسســات بشــأن املعــايري الواجــب
مراعاهتا فيما يتعلا بتنقيح األجور ىت ميكن حتقيا أهداف املساواة يف األجور.
-2

10/103

حتلي الفر يف األجور بل ارنسل يف املناطا الريفية.

14-59621

CEDAW/C/ICE/7-8

 - 3حتلي ـ الفــر يف األجــور بــل ارنســل يف مصــايد األمســا والزراعــة وإتا ــة
الفرا لتعليم املهن.
 - 4االضطالع بدراسة استقصايية ملد تواتر أخذ الوالـدين جـازة والديـة وأثـر
ذل على تقسيم العم يف املزنل ومشار ة املرأة والرج يف قوة العم .
 - 5قيــام رنــة معينــة وفقــا ألولويــات ملــس املســاواة يف املر ــز يف عــام ،2010
بدراسة استقصايية للوساي املقصود هبا مساعدة املشار ل النشـطل يف سـو العمـ
على التوفيا بل عملهم و ياهتم األسرية.
 - 6تقيــيم الكيفيــة الــيت تنفــع هبــا صــناديا رأل املــال املختلفــة ــال مــن ارنســل
وتنقيح قواعد ختصيص األموال إذا ما تبل أن املبالغ املخصصة تلسبب عجزا أل مـن
ارنسل من املتلقل للمنح.
 - 7إعادة تنشيب صندو ضـمان القـروحت للمـرأة لـدعم مباشـرة املـرأة ل عمـال
ا رة عن طريا تقدمي ضما ات للحصول على القروحت.
 - 8االضطالع بتقييم قضايي لتفسري قا ون املساواة يف ا قـو حبسـب ،راء رنـة
الشكاو املتعلقة باملساواة بل ارنسل.
ثالثا  -املهام املتعلقة بارنسل والسلطة:
 - 1تعيل فرقة عاملة لدراسـة بيئـة العمـ وظـروف العمـ للممـثلل املنتخـبل يف
ا كومات ارلية ممن لـديهم منظـور جنسـاا وأثـرهم علـى مشـار ة املـرأة يف أ شـطة
ا كم ارلي.
-2

حتديع قاعدة بيا ات املساواة بل ارنسل يف ا كم ارلي ورعايتها.

 - 3سبة النساء يف مالس الشر ات واملؤسسات .ينبغي شـر معلومـات وإعـداد
مــواد تروديــة للتوعيــة ببــدء فــاذ القــا ون رقــم  ،2010/13الــذ يــنص علــى متثي ـ
ــال ارنســل يف مــالس الشــر ات والشــر ات اواصــة الــيت تســتخدم أ ثــر مــن
 50موظفا يف املتوسب سنويا إذا ما ان اجمللس يتألف من ثالثة أعضاء أو أ ثر.
رابعا  -املهام املتعلقة بالعنف القايم على وع ارنس:
-1
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 - 2تقدمي مشروع قـا ون إىل األلثنـغ (الربملـان األيسـلند ) يلعـدل القـا ون املتعلـا
باألوامر الزجريـة ،بغيـة إصـدار إذن للـهيئات املختصـة يف ظـام القضـاء ارنـايي ميكـن
مبوجبه إبعاد الفرد الذ ميارل العنف ضد أفراد األسرة من هـذه األسـرة .وينبغـي أن
تلشك ما يلسمى “الطريقة النمساوية” األسال ذا العم .
-3

تعزيز اويار العالجي املسمى “حتم الرج للمسؤولية” وإتا ته يف أحناء البلد.

-4

اختاذ التدابري الرامية إىل منع البغاء.

 - 5دراسة وضع النساء ذوات ا عاقة بغرحت حتلي وضع األفراد املعرضـل وطـر
العنف وا يذاء واالستغالل.
خامسا  -التثقيف واملساواة بل ارنسل:
 - 1االضــطالع بأ شــطة تروديــة علــى ســبي املتابعــة املنهجيــة لــدلي للشــباب
يتضمن معلومات عن ارنسل واملساواة بل ارنسل لشر يف عام .2010
-2

التثقيف املتعلا باملساواة يف رياحت األطفال واملدارل االبتدايية.

 - 3تنظـــيم دورات دراســـية بشـــأن الدراســـات ارنســـا ية والدراســـات املتعلقـــة
باملساواة بل ارنسل يف املدارل الثا وية يف مال املساواة بل ارنسل.
-4

إ شاء التثقيف املتعلا باملساواة بل ارنسل يف ارامعات.

 - 5استقصاء مشار ة الفتيان والفتيات يف ا ياة االجتماعية هبـدف تعزيـز تكـافؤ
الفرا بل الفتيان والفتيات.
 - 6حتلي األسباب وراء مزاولـة الفتيـات ملهـن مصـنفة بأهنـا مهـن تقليديـة للنسـاء
ومزاولة الفتيان ملهن مصنفة بأهنا مهن تقليدية للذ ور.
 - 7تنقـــيح تويـــات تعلـــيم املدرســـل وتشـــجيع ارامعـــات علـــى إدراج دورات
دراسية إلزامية بشأن الدراسات ارنسا ية رميع الطالب.
 - 8استقصــاء أســباب قلــة عــدد النســاء الــالص يتقــدمن للحصــول علــى مــنح مــن
مر ز السينما األيسلند عن عدد الرجال.
 - 9أن تقــوم الصــناديا التابعــة لــوزارة التعلــيم والعلــم والثقافــة ،الــيت تعم ـ علــى
أسال القا ون املتعلا بالدعم العام والبحع العلمي ،عمع املعلومـات بصـورة منهجيـة
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عن التكوين ارنساا جملالس اوـرباء واملتقـدمل للحصـول علـى مـنح واملـتلقل للمـنح
وقيمة املنح يف مجيع الفئات لعام .2012
سادسا  -الرجال واملساواة بل ارنسل:
 - 1تعــيل فرقــة عاملــة لتقــدمي توصــيات بشــأن يفيــة زيــادة مشــار ة الرجــال
يف املناقشــات املتعلقــة باملســاواة بــل ارنســل ،وزيــادة مشــار ة الرجــال يف األعمــال
املتعلقة باملساواة.
سابعا  -األ شطة الدولية:
 - 1تنقـيح خطــة العمـ الوطنيــة أليســلندا لتنفيــذ قــرار ملــس األمــن التــابع ل مــم
املتحــدة رقــم  1325بشــأن املــرأة والســالم واألمــن املتخــذ يف عــام  ،2000وذل ـ
بتقـدمي أهـداف واضـحة و ـددة زمنيــا .وينبغـي أن تؤخـذ يف االعتبـار قـرارات ملــس
األمن الال قة املتخذة يف إطار القرار .1325
-2

املشروع الرايد للدراسات وبر امج التدريب يف مال املساواة بل ارنسل.

 - 3مواصلة وزارة البيئة ووزارة الشؤون اوارجية تعزيـز املنظـورات ارنسـا ية يف
مفاوضات املناخ.
-4

إجراء دراسة بشأن أثر اختالف سلو ارنسل فيما يتعلا باملناخ يف أيسلندا.

ثامنا  -املتابعة والتنقيح
 - 1اضطالع ممثلي الوزارات املعنـيل باملسـاواة بـل ارنسـل مبتابعـة لرب ـامج عمـ
ا كومة للمساواة بل ارنسل على مستو وزاراهتم بالتعاون مـع مر ـز املسـاواة بـل
ارنسل ،واوبري املعين باملساواة بل ارنسل يف مكاتب ا كومة.
وهنا اآلن ما مموعه  42مشروعا يرد بيان منـها يف القـرار الربملـاا .ويف بدايـة
ا عقاد منتد املساواة بل ارنسل (وهـو منتـد يلتـزم وزيـر الشـؤون االجتماعيـة وا سـكان
بدعوته إىل اال عقاد خالل سنة من اال تخابات الربملا ية ف يدعوه إىل اال عقاد مـرة أخـر بعـد
ذلـ بعــامل) مــن املقــرر أن يلقــدم الــوزير تقريــرا عــن ا الــة والتطــورات ا اصــلة فيمــا يتعلــا
مبساي املساواة بل ارنسل .ويتضمن تقرير الوزير تقييما للـوايح املشـاريع الـيت تتناو ـا خطـة
العم ا الية للمساواة بل ارنسل وجنا هـا .وتسـتمر خطـة العمـ ـىت هنايـة عـام .2014
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وقد حتقا ثري من املشاريع املذ ورة أعاله .وبدأت بالفع األعمال التحضريية وطـة جديـدة
ومن املقرر تقدمي مشروع قا ون إىل الربملان يف خريف عام .2014
التعاون الدويل من أج تعزيز املساواة بل ارنسل
التعاون فيما بل بلدان الشمال األورويب
تلشار أيسلندا يف عدد من مشاريع الشمال األورويب لتحقيا املسـاواة بـل ارنسـل.
وأغلــب هــذه املشــاريع يلضــطلع هبــا يف إطــار ملــس وزراء بلــدان الشــمال األورويب ،وتتنــاول
قضايا املساواة بل ارنسل يف إطاره رنة وزارية خاصة )MR-JÄM( ،ورنـة مسـؤولل خاصـة
(.)ÄK-JÄM
 - 1يف عام  ،1974بدأ ملس وزراء بلدان الشـمال األورويب تعاو ـا رمسيـا بشـأن مسـاي
املساواة بل ارنسل .وقد ان املوضوع الرييسي للتعاون لتحقيا املساواة بل ارنسـل ،منـذ
بـدء هـذا التعـاون ،هـو املسـاواة يف ا قـو يف سـو العمـ  .وحتـول التر يـز حنـو املسـاواة يف
األجر وإلغاء الفص بل ارنسل يف سو العم  ،وارمع بل ا ياة األسرية والعمـ  ،واآلثـار
االقتصادية املترتبة على العم بدوام جزيي .وتشم مواضيع أخر مشـاريع بشـأن تشـريعات
املساواة بل ارنسل ك  ،واالختالف بل ارنسل يف الصورة اليت تقـدمها وسـايب ا عـالم
مــا ،وإجــازة األمومــة/األبوة ،وزيــادة الســلطات االقتصــادية والسياســية املمنو ــة للمــرأة،
ومكافحــة العنــف القــايم علــى ــوع ارــنس ،والبغــاء ،واالجتــار بالبشــر .وأخــريا ،يشــيع قــاش
مفتــوع للقوالــب النمطيــة للرجــال والــذ ور .وتنــاقا قضــايا الشــباب ،علــى ســبي املثــال،
القوالــب النمطيــة للجنســل واختيــار التعلــيم علــى أســال ــوع ارــنس .ويف اآلو ــة األخــرية،
تلطرع على مايدة النظر التحديات اليت تواجه اجملتمع املتعدد الثقافات.
 - 2ويف العقود األربعة األخرية ،قدم ملس وزراء بلدان الشمال األورويب الـدعم لبحـو
يف ميدان املساواة بل ارنسل ،يف الداخ أو اوـارج .وشـار ت بلـدان الشـمال األورويب يف
استضـافة أ ـدا يف مـؤمترات قمـة جلنززومل زململاازري ةمل ،علرضـت فيهــا تـايج التعـاون بـل تلـ
البلدان .ويف عام  ،1988علقد املؤمتر األول ملنتد بلدان الشمال األورويب .وعلقد مـؤمتر ثـان
حيمـ االســم ذاتــه يف عــام  .1994وأخــريا ،علقــد املــؤمتر الثالــع يف زيران/يو يــه  2014يف
سنة رأست فيها أيسلندا التعاون فيما بل بلدان الشمال األورويب.
 - 3ويف عام  ،2014ترأل أيسلندا التعاون فيمـا بـل بلـدان الشـمال األورويب .وقـد بلـغ
ذل التعاون بشأن قضايا املساواة بـل ارنسـل اآلن عامـه األربعـل ،وسـيحتف هبـذه املناسـبة
بعقد مؤمتر يف أيسلندا يف ،ب/أغسطس  2014بشأن النتـايج املتحققـة واألهـداف الـيت تعتـزم
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بلدان الشمال األورويب حتقيقها يف املستقب يف هذا اجملال .وسيعقد على حنـو متـزامن مـع هـذا
املؤمتر اجتماع لوزراء بلدان الشمال األورويب وحبر البلطيا الذين يتعاملون مع قضـايا املسـاواة
على حنو متزامن مـع هـذا املـؤمتر .وتتمثـ األولويـات الـيت سـتتناو ا كومـة أيسـلندا يف مـال
املساواة خالل هذا العام الذ تقود فيه أيسلندا التعاون فيما بـل بلـدان الشـمال األورويب يف:
حتقيــا املســاواة يف ســو العمـ  ،ومشــار ة الرجــال يف العمـ مــن أجـ حتقيــا املســاواة بــل
ارنسل ،وأساليب ا ـد مـن العنـف القـايم علـى ـوع ارـنس ،والتعـاون داخـ منطقـة بلـدان
الشمال األورويب الغربية ،والتعاون يف منطقة جنوب القطب الشمايل.
 - 4ويف زيران/يو يــه  ،2014علقــد مــؤمتر بشــأن الــذ ورة يف جامعــة أيســلندا ألقــي فيــه
الضــوء علــى الدراســات املختلفــة املتعلقــة هبــذا املوضــوع .ويف أيلول/ســبتمرب ،س ـيلعقد اجتمــاع
ل خصاييل بشأن أساليب وتدابري مكافحة العنف القايم على ـوع ارـنس .ويف تشـرين األول/
أ تــوبر ،س ـيلعقد يف أ يــورير مــؤمتر بشــأن وضــع املــرأة والرجـ يف منطقــة القطــب الشــمايل.
وأسهمت أ يسلندا أيضـا يف التعـاون مـع جـزر غـرين ال ـد وفـارو بعقـد مـؤمتر بشـأن املسـاواة يف
سو العم وا ياة الشخصية يف جزر فارو يف أيار/مايو .2014
املشار ة يف أ شطة التعاون اليت تضطلع هبا األمم املتحدة
مل ملجلنومل ململااري ة مل
ا تلخبت أ يسلندا لعضوية رنة وضـع املـرأة التابعـة ل مـم املتحـدة يف ربيـع عـام ،2004
وا تلت رمسيا مقعدها يف اللجنة يف عام  .2005ويف الدورة الثا ية واومسـل للجنـة ،املعقـودة
يف عــام  ،2008ا تــهت مــدة عضــوية أيســلندا الــيت مــدهتا أربــع ســنوات .ويف عملــها باللجنــة،
ر زت كومة أيسلندا على التعاون مع املنظمات غـري ا كوميـة ،مثـ صـندو األمـم املتحـدة
ا منــايي للمــرأة ،ورابطــة قــو املــرأة األيســلندية ،ومر ــز التثقيــف واملشــورة لضــحايا العن ـف
ارنسي ( ،)Stigamotوبادرت بهرسال ممثلل من منظمات غري كومية إىل اجتماعات اللجنة.
• يف الــدورة الثالثــة واومســل للجنــة املعقــودة يف عــام  ،2009يــع ــان املوضــوع
الرييسي” :تقاسم املسؤوليات بالتساو بل املرأة والرج مبا يف ذلـ تقـدمي الرعايـة
يف سيا مكافحة فريول قص املناعة البشرية/ا يدز“ ،ر ز الوفـد األيسـلند علـى
العمـ الــذ تقــوم بـه املــرأة بــدون أجـر وال يكــون يف أغلــب األ يـان ظــاهرا و ــثريا
ما ال ينال التقدير .وسللب الضـوء علـى الصـلة بـل املـرأة واال تـرار العـاملي ،و ـذل
على حبع يلبل أن قليال من النساء من ن رأ فيما يلتخذ من قرارات بشـأن املسـاي
البيئية .و ُرست الدورة الرابعة واومسون للجنة املعقودة يف عام  2010السـتعراحت
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تنفيذ إعالن ومنهاج عم بيجل .وجرت مناقشة سلطة املرأة على مجيـع املسـتويات،
و ذا العنف القايم على وع ارنس .وشار ت بلدان الشـمال األورويب يف استضـافة
ــدثل جــا بيل يف مــؤمتر القمــة .ــاقا يف أ ــدلا الــوزراء املســؤولون عــن القضــايا
ارنســا ية يف بلــداهنم النتــايج املتحققــة يف الســنوات اومــس عشــرة الســابقة والعم ـ
املتبقـي الـذ يـتعل االضـطالع بـه .و ــان ا ـد اآلخـر املقـرر هـو اجتمـاع لفريــا
خرباء اقشـت فيـه الـدول املشـار ة أخطـر القضـايا املطرو ـة ،مثـ الصـراعات علـى
السلطة ،واال ترار العاملي ،وتنفيذ القرار  1325جمللـس األمـن التـابع ل مـم املتحـدة.
ويف عام  ، 2011يع ـان املوضـوع الرييسـي هـو إتا ـة فـرا التعلـيم والتـدريب
والعلم والتكنولوجيا للنساء والفتيـات ومشـار تهن فيهـا ،مبـا يف ذلـ تعزيـز إمكا يـة
وصــول املــرأة علــى قــدم املســاواة إىل العمالــة الكاملــة والعم ـ الاليــا ،أ ــد الوفــد
األيســلند سياســته بشــأن متكــل املــرأة ،ال ســيما يف ادثــات الســالم واملشــار ة يف
املعو ــة ا مناييــة .ويف الــدورة السادســة واومســل للجنــة املعقــودة يف  ،2012يــع
ان املوضوع الرييسي متكـل املـرأة الريفيـة ودورهـا يف القضـاء علـى الفقـر وارـوع،
والتنميــة ومواجهــة التحــديات الراهنــة ،ر ــزت ا كومــة األيســلندية علــى سياســتها
للمساواة بل ارنسل ،مع التر يز بصورة خاصة على إجراءات مكافحة العنف ضـد
املرأة ،و يفية معارة الفـر بـل ارنسـل يف األجـور ،و يـف ميكـن زيـادة مشـار ة
املــرأة يف الشــر ات اواصــة .ويف الــدورة الســابعة واومســل للجنــة املعقــودة يف عــام
 ،2013ان املوضوع ذو األولوية هو القضاء على مجيع أشكال العنف ضـد النسـاء
والفتيــات ومنعهــا .وشــار يف مــؤمتر القمــة ممثلــون مــن وزارص الرعايــة االجتماعيــة
والشؤون اوارجية .وأُخذت يف االعتبار يف االسـتنتاجات املتفـا عليهـا املواضـيع الـيت
ر ــزت عليهــا أ يســلندا ،مثــ الصــحة ارنســية وإجــراءات مكافحــة العنــف املــزنيل
والتر يز على مسؤولية الذ ور .ويف الدورة الثامنة واومسل للجنـة ،ـان املوضـوع
ذو األولويــة هــو التحــديات وا جنــازات يف تنفيــذ األهــداف ا مناييــة ل لفيــة لصــا
النساء والفتيات .وقام الوفد األيسلند بـدور شـب ،وقـاد وزيـر الرعايـة االجتماعيـة
األيســلند جتمــع وزراء بلــدان الشــمال األورويب يف الــدورة ،يــع ا ــت أيســلندا
تـــرأل تعـــاون بلـــدان الشـــمال األورويب يف عـــام  .2014واستضـــافت دول بلـــدان
الشــمال األورويب لقــة مناقشــة بش ـأن تعايززاملااسززر اةملبززنيملاجلنسززنيمل اءززنيملالنسززر مل
الفتيرتمللنملطرييقملالتعىزي مل .واستضـافت دول الشـمال األورويب أيضـا لقـة دراسـية
مع املهنـيل لبحـع التحـديات الـيت تعـو حتقيـا املسـاواة يف ظـام التعلـيم ويف سـو
العم  ،وهي قضايا ال تزال تلشك حتديا لدول الشمال األورويب.
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مل ملجمى ملحقاقملاإلعسرن مل
تقــوم أيســلندا بــدور مراقــب يف اجتماعــات ملــس األمــم املتحــدة قــو ا ســان.
والتعاون من جا ب بلدان الشمال األورويب يف هذا اجملال واسـع النطـا وقـد شـار ت بلـدان
الشــمال األورويب مــؤخرا يف استضــافة ــد خــاا يف مــؤمتر قمــة للمجلــس علقــد بشــأن
إجــراءات مكافحــة العن ـف ضــد املــرأة ،و يفيــة تــأثر األطفــال بشــك غــري مباشــر .ودافعــت
أيســلندا عــن تقريرهــا الــدور املقــدم يف عــام  .2011ومــن بــل الـــ  84طلبــا املوجهــة إىل
كومة أيسلندا ،ان اثنان منها يتعلقان بهصالع لقضايا جنسا ية .وأرسلت كومة أيسـلندا
أيضا تعليقاهتا ومال ظاهتا إىل الـدول األخـ ر  .ومـن املقـرر تقـدمي التقريـر الـدور التـايل مـن
جا ب أيسلندا يف خريف عام .2016
واضطلع الفريا العام املعين مبسألة التمييز ضـد املـرأة يف القـا ون ويف املمارسـة ببعثـة
رمسية إىل أيسـلندا بـدعوة مـن ا كومـة يف الفتـرة مـن  16إىل  23أيار/مـايو 2013؛ وترجـع
دعــوة أيســلندا الدايمــة إىل عــام  .2000و ــان هــدف الفريــا العام ـ هــو ا تشــاف أفض ـ
املمارسات املمكنة ملنع هذا التمييز بل ارنسل وحتليلها والـتفكري فيهـا .وأرسـ يف ربيـع عـام
 2014مشروع تقرير للفريا العام املعين مبسألة التمييـز ضـد املـرأة يف القـا ون ويف املمارسـة
بشأن بعثته إىل أيسلندا .ويف  16زيران/يو يه  ،2014ألقى السفري بالبعثـة الدايمـة أليسـلندا
يف جنيف خطابا أمام اجمللس .وشدد على أن أيسلندا علـى الصـعيد العـاملي حتتـ مكا ـة رفيعـة
فيما يتعلا باملساواة بل ارنسل .و اقا السفري أيضا األعمـال اراريـة بشـأن سياسـة األسـرة
يف أيسلندا للفترة ىت عام  ، 2020وصـعوبة إدـاد سـبي لزيـادة مشـار ة الرجـال يف النقـاش
االجتماعي .وجرت أيضا مناقشة مواضـيع أخـر منـها تفـاقم مشـكلة خطـاب الكراهيـة ضـد
املرأة على شبكة ا تر ت وتقدمي ثالثة مشـاريع قـوا ل ملكافحـة التمييـز إىل الربملـان يف دورتـه
التشريعية القادمة ،وتنفيذ ثالثة توجيهات لالحتاد األورويب بشأن املساواة يف املعاملـة يف سـو
العم  ،واملساواة يف املعاملة فيما يتعلا با ماية االجتماعية واملساواة يف املعاملة يف ا دارة.
مل ملهيئوملاألم ملااتحدةمللىمري ة مل
تلعترب هيئة األمم املتحدة للمرأة وا ـدة مـن أربـع مؤسسـات رييسـية يف مـال التعـاون
ا منايي الدويل أليسلندا .وقد بلغت قيمة املسالات املقدمة للمؤسسة  131.5مليـون رو ـا
يف عام  .2012وبلغت املسالات العامـة املقدمـة للتعـاون ا منـايي  70مليـون رو ـا يف عـام
 .2012وقدمت أيضا مسالات إىل صناديا ملكافحة العنـف القـايم علـى ـوع ارـنس .ومـن
البلدان اومسة اليت هي تر يـز التعـاون ا منـايي الـدويل أليسـلندا بلـدان ميـران حبالـة عـدم
استقرار سياسي ،ولا فلسطل وأفغا سـتان .ويلعـد تنفيـذ القـرار  1325جمللـس األمـن أساسـيا
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للـدعم الـذ تقدمـه أيسـلندا ـذين البلـدين .ففـي فلسـطل ،تقـدم أيسـلندا الـدعم يئـة األمـم
املتحـدة للمــرأة وللمنظمـات غــري ا كوميـة ارليــة املعنيـة حبقــو املـرأة .ويف أفغا ســتان ،تقــدم
أ يسلندا الدعم للمكتب القطر يئة األمم املتحدة للمرأة وتعري خبريا يف شـؤون املسـاواة بـل
ارنسل إىل القوة الدولية للمساعدة األمنية يف أفغا ستان يف ابول.
مل ملصند قملاألم ملااتحدةمللىسءرن مل
تلقدام كومة أيسلندا با تظام مسالات إىل صـندو األمـم املتحـدة للسـكان .ويف عـام
 2012أسهمت ا كومة أيضا يف التعاون مـع صـندو األمـم املتحـدة للسـكان ومنظمـة األمـم
املتحدة للطفولة الـذ يهـدف إىل القضـاء علـى تشـويه/بتر األعضـاء التناسـلية لت ـا  .وتغطـي
املشاريع  16بلدا يف أفريقيا وتص إىل اجملتمعات اليت يلشك فيها هذا ا جراء تقليدا راسخا.
مل مل ءرلملالتعر نملاألخريىملالقرممومللىنملاألم ملااتحدة مل
يف خطاب ألقي يف ارمعية العامة ل مم املتحـدة يف أيلول/سـبتمرب  ،2012ذ ـر وزيـر
الشؤون اوارجية األيسلند العملية الدميقراطية يف مشال أفريقيا والشر األوسب عقب ”الربيع
العريب“ وألية حتقيا املساواة بل ارنسل للهيك االجتماعي .و رر الوزير أيضا التأ يد علـى
أن العنف والتمييز القايمل على املي ارنسي أو الوعي بالذات ارنسي ال ميكن التـهاون معهمـا
وأن مثــة هــدفا مشــتر ا رميــع الــدول وهــو تــأمل قــو ا ســان للجميــع .وقــال إن أيســلندا
مشــار ة شــطة يف املناقشــات املتعلقــة باملســاواة بــل ارنســل و قــو ا ســان الــيت جتــر يف
اللجنة الثالثة ،وتلر ز على إدماج السياسات ارنسا ية يف مجيع صـور التعـاون مـن جا ـب األمـم
املتحدة .وقـد اجتمعـت اللجنـة الثالثـة يف تشـرين األول/أ تـوبر وتشـرين الثـاا /وفمرب .2012
ووافقت أيسلندا على عدد من القرارات ،مبا فيها قرار بشأن تشويه األعضاء التناسلية لت ا .
ور بت كومة أيسلندا طيلة سنوات مبجموعات من الالجئل بالتعاون مع مفوضـية
األمم املتحدة لشؤون الالجئل .ويف اآلو ة األخـرية ،جـر التر يـز علـى الفئـات الـيت ا ـت
توصف يف السابا بأهنـا ” سـاء معرضـات للخطـر“ ،علـى سـبي املثـال ،األمهـات الو يـدات
ذوات األطفــال .ويف عــام  ،2012اســتقبلت أيســلندا ثــال أســر أفغا يــة بنســايها وأطفا ــا
ا ت تقيم يف خميمات الالجئل يف إيران.
وأثناء ا عقاد مؤمتر ل مم املتحدة يف الفترة مـن  2إىل  27متوز/يوليـه  ،2012ا ـت
تناقَا فيه معاهدات دولية بشأن صفقات األسلحة ،شار الوفـد األيسـلند مشـار ة املـة
فأ د على وجوب أن تتضمن املعاهدة معايري بشأن العنف القايم علـى ـوع ارـنس بغيـة منـع
العنف ضد النساء والفتيات.
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إعالن ومنهاج عم بيجل واألهداف ا منايية ل لفية
أجابــت أيســلندا عــن اســتبيان بشــأن تنفيــذ إعــالن ومنــهاج عم ـ بــيجل يف ســيا
األعمــال التحضــريية لالســتعراحت العــاملي ملــؤمتر بــيجل بعــد مضــي  20ســنة يف عــام .2015
وأدرجت أ يسـلندا األهـداف ا مناييـة ل لفيـة يف أعما ـا ا مناييـة .و فـذت الو الـة األيسـلندية
للتنمية الدولية بنجاع تعميم مراعاة املنظور ارنساا يف عملها اليومي و شـرت سياسـة بشـأن
املساواة بل ارنسل يلعم هبا يف مجيـع بعثاهتـا .و ققـت أيسـلندا ذاهتـا األهـداف املتضـمنة يف
ا ــدف  3مــن األهــداف ا مناييــة ل لفيــة ولــديها معلومــات مستفيضــة متا ــة لرصــد هــذه
ا جنــازات .وحتق ـا أيســلندا جنا ــا علــى الصــعيد العــاملي فيمــا يتعلــا باملســاواة بــل ارنســل.
فترتيبها رقم  1على قايمة البلـدان الـيت ققـت أعلـى مسـتويات املسـاواة بـل ارنسـل ،وفقـا
ملؤشر الفجوة ارنسا ية العـاملي لعـام  ،2013الـذ شـره املنتـد االقتصـاد العـاملي .وهـذه
هي السنة اوامسة على التوايل اليت تأص فيها أيسلندا على رأل القايمة.
التعاون مع املنطقة االقتصادية األوروبية واالحتاد األورويب
شــار ت أيســلندا يف بــرامج االحتــاد األورويب للمســاواة بــل ارنســل مبوجــب اتفــا
املنطقـــة االقتصـــادية األوروبيـــة .وشـــار مر ـــز املســـاواة بـــل ارنســـل ) (Jafnréttisstofaيف
مشاريع يف إطار بر امج االحتاد األورويب للمساواة بل ارنسل وقدَّم ا التوجيه.
وعلــى أســال التعــاون مــع املنطقــة االقتصــادية األوروبيــة ،يقــوم الفريــا العامـ املعــين
باملساواة بـل ارنسـل ومناهضـة التمييـز والسياسـة األسـرية التـابع للرابطـة األوروبيـة للتجـارة
ا رة مبتابعة الة املسـاواة بـل ارنسـل ومنـع التمييـز ضـد األقليـات داخـ االحتـاد األورويب.
وتعقد اللجنة اجتماعات مرتل يف السنة .وتستعرحت التدابري ارديـدة لالحتـاد األورويب وتتـابع
الفعاليــات واملناقشــات املتعلقــة هبــذا املوضــوع داخ ـ االحتــاد األورويب .وأليســلندا مراق ـب يف
اللجنة االستشـارية املعنيـة باملسـاواة بـل ارنسـل التابعـة لالحتـاد األورويب ،وتلشـار يف وضـع
استراتيجية االحتـاد األورويب للمسـاواة بـل املـرأة والرجـ  .وأيسـلندا بوصـفها دولـة عضـوا يف
الرابطة األوروبية للتجارة ا رة ،ال تلشار مباشرة يف املعهـد األورويب للمسـاواة بـل ارنسـل
ولكنها تقدم بيا ات إ صايية من خالل التعاون .و ا ـت أيسـلندا ممثلـة يف رنـة املسـاواة بـل
ارنسل يف ملس أوروبا قب لها يف عام  .2012ويتابع خرباء املنطقة االقتصادية األوروبيـة
والرابطة األوروبية للتجارة ا رة عن ثـب مجيـع التطـورات ا اصـلة داخـ االحتـاد األورويب
يف ماالت السياسة املتعلقة باألسرة مبا يف ذل قو الطفـ  .ويقومـون أيضـا برصـد أ شـطة
الو الة األوروبية للحقو األساسـية .وشـار ت دول املنطقـة االقتصـادية األوروبيـة والرابطـة
األوروبيــة للتجــارة ا ــرة بنشــاف يف الشــعب ذات الصــلة لرب ــامج بروغــرل وبر ــامج دافــين
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الثالع بشأن العم اجملتمعي ملكافحة العنف ضد األطفال والشباب والنسـاء ،واايـة الضـحايا
والفئات املعرضة للخطر يف الفترة  .2013-2007وتعتزم دول املنطقة االقتصـادية األوروبيـة
والرابطــة األوروبيــة للتجــارة ا ــرة املشــار ة يف بر ــامج ا قــو واملســاواة واملواطنــة ضــمن
ا طار املايل املتعدد السنوات (.)2020-2014
أشكال التعاون الدويل األخر
مل ملمنظموملحىفملمشرلملاألطىسي مل
هتدف اللجنة الدايمة أليسلندا يف منظمة لف مشال األطلسي إىل حتقيا خطـة العمـ
الوطنية بشأن القرار  1325جمللس األمن التـابع ل مـم املتحـدة بشـأن املـرأة والسـالم واألمـن،
مع حتقيا تايج اجحـة يف جوا ـب ـثرية .ويف إطـار منظمـة لـف مشـال األطلسـي ،يلسـاهم
الوفد األ يسلند يف عضـوية األفرقـة العاملـة املعنيـة بـاملرأة والسـالم واألمـن .وبـادرت أيسـلندا
بهرســال رســالة إىل األمــل العــام ،تؤ ــد فيهــا دور القــرار يف ا جــراءات الــيت تتخــذها منظمــة
لف مشال األطلسي.
مل
مل ملمنظموملاألمنمل التعر نمليفمل ر بر مل
ر زت البعثة الدايمة أيسلندا يف منظمة األمـن والتعـاون يف أوروبـا تر يـزا خاصـا علـى
مساي املساواة يف ا قو  ،و ظر التمييز القايم ،مثال ،على التوجه ارنسي ،ومكافحـة االجتـار
بالبشر ،وعملية قرار ملس األمن  .1325وقدمت وزارة الشـؤون اوارجيـة املسـاعدة ملشـاريع
مكافحة االجتار بالبشر ،وذل يف بيالرول ويف ملس دول حبر البلطيا ،على سبي املثال.
ومنـــذ عـــام  ،2008تلقـــدم كومـــة أيســـلندا الـــدعم اريكزززاملاازززري ةمللار زززر ملالقزززرعا مل
االجتمرلي ،وهو منظمة غري كومية فلسطينية تعم من أج قـو املـرأة ،وتكـافح العنـف
القــايم علــى ــوع ارــنس ،وتقــدم املســاعدة القا و يــة للمــرأة .وقُــدم الــدعم أيضــا إىل مشــروع
بيالروسي يديره الصليب األار األيسلند  .ويهدف هذا املشروع إىل مكافحـة االجتـار بالبشـر
عن طريا إعالم الشباب باألخطار ومبساعدة ضحايا االجتار عندما يعودون إىل وطنهم.
مل مل بريعرمجملالدراسرتمل التدريبملفيمرمليتعىقملبراسر اةملبنيملاجلنسني مل
أ شئ بر امج الدراسات والتدريب فيمـا يتعلـا باملسـاواة بـل ارنسـل (جامعـة األمـم
املتحــدة  -الرب ــامج) يف عــام  2009بوصــفه مشــروعا مشــتر ا بــل جامعــة أيســلندا ووزارة
الشــؤون اوارجيــة وأصــبح جــزءا مــن جامعــة األمــم املتحــدة يف عــام  .2013وا ــدف مــن
الرب امج هو تعزيز املساواة بـل ارنسـل ومتكـل املـرأة يف البلـدان الناميـة واجملتمعـات اوارجـة
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مــن الصــراع عــن طريــا التعلــيم والتــدريب .والفئــة الرييســية املســتهدفة مــن الرب ــامج هــي فئــة
املهنيل العاملل يف ا كومة ويف منظمات اجملتمع املدا يف البلدان النامية واجملتمعـات اوارجـة
من الصراع اليت متر مبر لة إعادة بناء.
مل
مل ملتغ ملاانرخ مل
يف املفاوضــات الدوليــة بشــأن تــدابري مكافحــة تغــري املنــاخ ،دعــت أيســلندا إىل حتقيــا
املساواة بل ارنسل وزيادة مشار ة املرأة يف عمليـة اختـاذ القـرار وتـدابري االسـتجابة ،و ققـت
جنا ا بريا يف هذا اجملال .فعلى سبي املثال ،لظم يوم مواضـيعي ُـرل للمسـاواة بـل ارنسـل
ألول مرة يف الدورة الثامنة عشرة ملؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة ا طارية املتعلقـة بـتغري
املناخ اليت علقدت يف الدو ة ،قطر ،يف هناية عام  .2012ومتت يف هذه الدورة املعنيـة باملسـاواة
بل ارنسل املوافقة على مقرر خـاا يتنـاول ،يف مجلـة أمـور ،حتسـل التـوازن بـل ارنسـل يف
املؤسسة املعنية يف االتفاقية ،وجع قضايا املساواة بل ارنسل موضوعا دايما يف جدول أعمـال
دورات املؤمتر املقبلة .وقدم االحتاد األورويب مشروع املقترع املتعلا هبذا القـرار ،ولكـن أيسـلندا
قامت بدور بري يف معارته بعد ذل  .ويف دورة الدو ة ظمـت أيسـلندا ،إىل جا ـب النـرويج
والدامنر وأوغندا ،دثا جا بيا اجحا هبدف إدماج اعتبـارات املسـاواة بـل ارنسـل يف العمـ
ا كومي بشأن تغري املناخ .وا دف ،بالدرجة األوىل ،هو إدراج اعتبارات املساواة بل ارنسل
يف تدابري مكافحة تغري املناخ ويف تدابري التكيف مع تغـري املنـاخ وحتسـل قـدرة ومهـارات النـال
على مواجهة التحديات يف مايل املساواة بل ارنسل وتغري املناخ.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة.
املادة 4
التدابري املؤ قتة اواصة الرامية إىل تعجي املساواة بل ارنسل
التقســيمات القايمــة علــى ـوع ارــنس واضــحة يف ســو العم ـ يف أيســلندا .وتش ـري
الدراسات الـيت أجريـت سـواء يف أيسـلندا أو يف اوـارج إىل أن هـذا الواقـع يلسـهم يف ضـخامة
الفرو يف األجور بل ارنسل ،ومن املمكن توقع أال يكون أل تدبري و يد أثر إدـايب علـى
الفــرو يف األجــور القايمــة علــى ــوع ارــنس أ ــرب مــن إزالــة التقســيمات القايمــة علــى ــوع
ارنس يف سو العم .
ويف املــادة  2مــن قــا ون املســاواة بــل ارنســل لعــام  ،2008بصــيغته املعدلــة يف عــام
 ،2014يلعــرَّف مصــطلح التززداب ملاصرصززوملحتديــدا بأهنــا تــدابري يلقصــد هبــا حتســل وضــع املــرأة
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أو تعزيز إمكا يات ي املـرأة أو الرجـ للمسـاواة بـل ارنسـل يف اجملـاالت الـيت تفتقـر إليهـا.
و ما ذُ ر يف املادة  22من القـا ون ،ال تتنـاق التـدابري اواصـة الـيت تشـتر يف هـذا ا ـدف
مع القا ون  -ىت وإن ذ يذ ر ذل حتديدا.
املس اواة بل ارنسل يف األجور
يف ــا ون األول/ديســمرب ،2011عــيَّن وزيــر الرعايــة االجتماعيــة (وهــو اآلن وزيــر
الشؤون االجتماعية وا سكان) رنة تنفيذية معنيـة باملسـاواة بـل ارنسـل يف األجـور ،يتمثـ
دورها يف ا شراف على التدابري الرامية للحد من التمييـز القـايم علـى ـوع ارـنس يف األجـور
وتنسيقها وفقا للبند  1من النقطة  12من خطة العم الرباعية للمسـاواة بـل ارنسـل ،والـيت
أقرهــا الربملــان يف أيار/مــايو  .2011وعلهــد إىل اللجنــة ،يف مجلــة أمــور ،باختــاذ تــدابري تنســيقية
للحــد مــن التمييــز القــايم علــى ــوع ارــنس يف األجــور ،والعم ـ علــى وضــع خطــة عم ـ ،
مبا يف ذل خمطب زمين لتنفيذها.
ويف تشــرين األول/أ تــوبر  ،2012أزيـــح الســتار عــن خطـــة عمــ للمســاواة بـــل
ارنسل يف األجور ،أعدهتا ا كومة والشر اء االجتماعيون .وتضمنت خطـة العمـ مشـاريع
هتدف إىل حتقيا قدر أ رب من املسـاواة يف األجـور .ويف املناسـبة ذاهتـا ،مت التوقيـع علـى إعـالن
تعاوا بل ا كومة ومنظمات الشر اء االجتماعيل ،قام الـوزير بنـاء عليـه بتعـيل فرقـة عمـ
لتشــراف علــى التــدابري املبينــة يف خطــة العم ـ  .و ــان مــن بــل مهــام فرقــة العم ـ تنســيا
الدراسات املتعلقة بالفرو القايمة على وع ارنس يف األجور ،وإعـداد بر ـامج لتعـالن عـن
معيار املساواة يف األجور وتطبيقه ،وإطـال الـة خاصـة وبر ـامج لتقـدمي املشـورة للشـر ات
واملؤسســات مــن أجـ مناهضــة الفــرو القايمــة علــى ــوع ارــنس يف األجــور ،وإعــداد مــواد
للحد منها .وجاء يف خطة العم أيضا أن على ا كومـة أن تقـوم بالتوعيـة بـل أربـاب العمـ
والعناصر النش طة يف سو العم بشأن سلب تسهي ارمع بل حتقيا مطالـب األسـرة وا يـاة
العملية ،ووضع بر امج للحد من الفرو القايمة على وع ارـنس يف اختيـار الوظيفـة ،وذلـ
هبدف حتطيم ا واجز القايمة على وع ارنس يف سو العم  .وترتبب هذه املشاريع ،ماديـا،
ارتباطا وثيقا حبملة مناهضة الفر بل ارنسل يف األجور ،و لف الوزير فرقـة العمـ بهعـداد
خطة عم يف اجملاالت ذات الصلة.
ووفقا وطة العم  ،تعم رنة يف وزارة املالية ،تتألف من اثنل من ممثلي رابطة خردـي
ارامعات ،واثنل من احتاد موظفي الدولة والبلديات ،والعدد ذاته من رابطة رؤسـاء املؤسسـات
العامة ،واثـنل مـن وزارة املاليـة والشـؤون االقتصـادية .وهـذه اللجنـة مكلفـة باالضـطالع بـأربع
مهام رييسية .أو ا ،أن تفحص البيا ات يف ظام أجور الدولة ،وحتدد املتغريات التوضـيحية الـيت
22/103

14-59621

CEDAW/C/ICE/7-8

ميكـن اعتبارهـا ذات صـلة بتوضـيح الفـر بـل ارنسـل يف األجـور .وثا يـا ،أن تفحـص اللجنــة
هيك اتفاقات األجور ارماعية هبدف حتديد مد إمكان عزو الفـر بـل ارنسـل يف األجـور
إىل خصـايص يف النظـام .وثالثـا ،أن تلعــد اللجنـة مبـادش توجيهيــة لرؤسـاء املؤسسـات ا كوميــة
بشأن يفية االستجابة إذا ما شف فحص ل جور املدفوعـة عـن وجـود فـر يف األجـور بـل
ارنسـل .ورابعــا ،أن تعمـ اللجنــة بصــفة استشــارية لــد وزارة الرعايــة االجتماعيــة يف إعــداد
جدول زمين لتعالن عن معيار املساواة يف األجور.
ومن أهداف إ شاء اللجنة دراسـة تسـجي الوظـايف واملـؤهالت التعليميـة ومـدة اوـربة
العملية املسجلة يف النظام ا كومي للموارد البشرية والبيا ات ،وتقييم املتغريات التوضـيحية الـيت
ميكن االعتراف بأهنا ذات صلة ،و ذل حتديد ما إذا ان ينبغي أخذ التوضـيحات ذات الصـلة
األخر يف االعتبار لد حتلي الفرو بل ارنسل يف األجور .وذ ينته العم بعـد يف تصـنيف
الوظايف يف القطاع العام ،غري أن وزارة املالية والشؤون االقتصادية عملت خالل السنة املاضـية
أو السنتل املاضيتل ،بالتعاون مع و الة ا دارة املالية الوطنية وهيئة ا صاءات األيسلندية ،يف
إعداد ظام التصنيف  ، ÍSTARFلتسـجي الوظـايف املضـطلع هبـا يف يا ـات الدولـة ،ممـا سَّـن
أيضا من عملية التسجي يف النظام ا كـومي للمـوارد البشـرية والبيا ـات .ويلعـد ظـام ÍSTARF
للتسجي شرف أساسي لالضطالع بدراسة شاملة ومنسقة ل جـور يف القطـاعل العـام واوـاا
يف أ يسلندا؛ ومن املقرر أن يلدرج موظفو اودمـة املد يـة يف عمليـات املسـح الـيت تقـوم هبـا هيئـة
ا صـاءات األيســلندية .ويلـزم أيضــا التصــنيف إىل فئـات يف ظــام  ÍSTARFـىت ميكــن إجــراء
مقار ات دولية بشأن الوظايف واألجور.
وعلى أسال تقرير لفرقة عم معينة لفحص املسألة قُدم يف سيان/أبري  ،2013سيتم
وضع خطة عم بشأن ارمـع بـل ا يـاة األسـرية وا يـاة املهنيـة .ويسـتمر العمـ باوطـة أربـع
سنوات ،أ ىت هناية عام  .2016وا دف هو أ ه حبلول ذل التاريخ سيكون قـد مت إىل ـد
بري ا د من الفرو القايمة بل ارنسل يف األجور يف سو العم يف أيسلندا .ووفقا للخطة،
يتعل على ا كومة ،بوصفها الطرف املسؤول عن قضايا املساواة ،أن تقوم مبا يلي:
( )1إ شاء فرقة عمـ لتكـون منتـد للتشـاور والتعـاون بـل ا كومـة ومنظمـات
الشر اء االجتماعيل بشأن املساواة بل ارنسل يف األجور.
()2

إطال مشروع جترييب بشأن تطبيا معيار للمساواة يف األجور.

ويلوجَّه اال تباه إىل مناذج يف بلـدان الشـمال األورويب األخـر  ،وتلستشـار األوسـاف األ ادمييـة
والرابطات املهنية .ومن املتوخى أن حتدد خطة العم تدابري طويلة األج مـع التر يـز بشـك
خاا على زيادة أعداد الرجال العاملل يف املهن التقليدية للنساء وزيـادة النسـاء العـامالت يف
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املهــن التقليديــة للرجــال .وتضــطلع فرقــة العم ـ مبهمتــها بنشــاف بــالغ؛ وميكــن ذ ــر لقــتل
دراسيتل مفتو تل بشأن التقسيمات ارنسا ية يف سو العم  ،علقدتا يف  13و  26شـباف/
فرباير  . 2013وحبثـت أوىل ا لقـتل وضـع الرجـال فيمـا يلعتـرب مـاالت عمـ تقليديـة للمـرأة
(تقدمي الرعايـة والتـدريس)؛ وحبثـت الثا يـة وضـع املـرأة فيمـا يلعـد تقليـديا مهنـا للرجـال (علـم
ا اسوب واألعمال التقنية).
ولقـــد عـــدَّل القـــا ون رقـــم  2010/13قـــا ون الشـــر ات ارـــدودة العامـــة وقـــا ون
الشر ات اردودة اواصة .ومشلت التعديالت أ كاما هامة بشـأن سـب ارنسـل يف مـالس
املديرين ويف ا دارة التنفيذيـة ـذه الشـر ات .وا ـدف مـن هـذه األ كـام هـو حتقيـا تـوازن
أ رب يف سب الرجال والنساء يف مناصب النفوذ يف الشر ات ارـدودة العامـة واواصـة علـى
السواء .ويلشار إىل املزيد يف املناقشة الواردة حتت املادة .11
قاعدة بيا ات املوارد البشرية
فيما يتعلا بالقطاع اوـاا ،مـن املقـرر أن تتـوىل وزارة املاليـة والشـؤون االقتصـادية،
بالتعاون مع هيئة ا صـاءات األيسـلندية وو الـة ا دارة املاليـة الوطنيـة )(Fjársýsla ríkisins
عملية التسجي يف قاعدة بيا ات املعلومات واملوارد البشرية التابعة للدولـة .ومـن املقـرر اتبـاع
قواعد إجرايية تفصيلية بغية فالة أن تكون البيا ات مناسبة ألغراحت املقار ة .ومن املتوقـع أن
تلفضــي عمليــات املســح املنتظمــة ســابات املرتبــات يف الشــر ات واملؤسســات إىل النتــايج
املرجــوة فيمــا يتعلــا بهزالــة الفــرو بــل أجــور الرجــال والنســاء .ويلعــد التصــنيف الصــحيح
للوظايف وتسجي املؤهالت التعليمية ،ومدة اوربة العملية وغريها من العوام اليت تؤثر علـى
األجور خطوات ضرورية يتعل اختاذها قب إجراء عمليات مسح األجور يف املؤسسات .وقـد
أعــدت إدارة شــؤون املــوظفل يف وزارة املاليــة والشــؤون االقتصــادية مبــادش توجيهيــة بشــأن
أفض سلب إجراء عمليات مسح ل جور هبدف فالـة عـدم ممارسـة التمييـز القـايم علـى ـوع
ارنس يف األجور يف ا يئات التابعة للدولة.
امليز ة املراعية للمنظور ارنساا
ـص ا عـالن التعـاوا الصـادر عـن ا كومــة الـيت تولـت السـلطة يف عـام  2009علــى
استخدام امليز ة املراعية للمنظور ارنساا مبـدأ تـوجيهي يف امليز ـة وا دارة االقتصـادية .وتبعـا
لذل  ،أ شئت رنة توجيهية بشـأن امليز ـة املراعيـة للمنظـور ارنسـاا يف يسـان/أبري .2009
وقـام بتعــيل هــذه اللجنــة وزيـر املاليــة وضــمت ممــثلل لـوزارة املاليــة ووزارة الرعايــة االجتماعيــة
ومر ــز املســاواة بــل ارنســل ومر ــز دراســات املــرأة والدراســات ارنســا ية ،و ــذل اوــبري
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ا كومي يف مال املساواة بل ارنسل .وميث تعيل اللجنة التوجيهية املرة األوىل اليت تلبذل فيهـا
اولة دخال ميز ة مراعية للمنظور ارنساا شاملة يف التخطيب املايل للدولة يف أيسلندا.
ويف يسان/أبري  ،2011اعتمدت ا كومة خطة مدهتا ثـال سـنوات بشـأن امليز ـة
املراعيـة للمنظـور ارنسـاا للفتـرة  ،2014-2011تلشـار فيهـا مجيـع الـوزارات .واختـارت
ـ وزارة مـاال رييسـيا مـن مـاالت السياسـة للتر يـز عليـه يف هـذه الفتـرة و لفـت بهصـدار
تقرير وسيب يف مقتر ات امليزا ية لعام .2013
وا ـدف مــن امليز ـة املراعيــة للمنظـور ارنســاا هـو جعـ األثـر الواقــع علـى ارنســل
مرييــا ،حبيــع ميكــن االســتجابة للسياســات والنفقــات ومصــادر الــدخ وإعــادة تقييمهــا وفقــا
ألهداف حتقيا املساواة .وينبغي استخدام امليزا ية بطريقة منهجية لتحقيا املساواة بل وضـعي
املرأة والرج وتعزيز التخصيص املنصف ل موال العامة ،فضال عـن توليـد منصـف لتيـرادات
العامــة .وينبغــي إدمــاج امليز ــة املراعيــة للمنظــور ارنســاا يف مجيــع عمليــات تقريــر السياســات
واختاذ القرار ويف العمليـات اليوميـة لـتدارة العامـة .وإذا مـا شـف التحليـ عـن وجـود متييـز
قايم على وع ارـنس ،ينبغـي أن يلفضـي ذلـ إىل تغـيري القـرارات ـىت يـتم التخصـيص العـام
للموارد وتوليد الدخ بشك عادل ومتفا مع ا تياجات ال ارنسل.
والعم جار اليا لوضع سياسة ل سرة األيسلندية للفترة ىت عـام  .2020ويسـتند
ذل إىل بيان السياسـة العامـة للحكومـة بشـأن إقامـة متمـع صـديا ل سـرة ،يلـوفَّر فيـه رميـع
املــواطنل تكــافؤ الفــرا واألمــن والتمتــع بــا قو املتأصــلة يف القــا ون .وسيشــم إعــداد
ا لسياسة العامة ،يف مجلة أمور ،أن تؤخـذ يف االعتبـار خمتلـف ا يا ـ األسـرية .ومـن الواجـب
ضــمان املســاواة االجتماعيــة ،و صــول مجيــع أ ــواع األســرة علــى قــو متســاوية ،وتفــاد
التمييز على أسال العر أو ا عاقة أو الدين أو التوجه ارنسي .ودب التمال السلـب لكفالـة
األمن االقتصاد ل سرة وأمن السكن .وسيتم االضطالع بالعم الالزم لكفالة حتقيـا تـوازن
بل ا ياة العملية وا ياة األسرية واملسـاواة بـل املسـؤوليات الـيت يتحملـها الوالـدان يف العمـ
املزنيل ورعاية األطفال .ويـتعل التأ يـد علـى فالـة اختـاذ تـدابري مايـة النـال مـن العنـف يف
العالقات ا ميمة وتقدمي الدعم ملكافحة إساءة استعمال الكحول واملواد املخدرة.
ويلشار إىل املزيد حتت املادة  11من هذا التقرير ،فضـال عـن التقـارير السـابقة املقدمـة
من كومة أيسلندا.
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املادة 5
أعربت اللجنة يف مال ظاهتا اوتامية بشـأن التقريـر الـدور األخـري املقـدم مـن أيسـلندا
) (CEDAW/C/ICE/CO/6عن قلقهـا بشـأن اسـتمرار وجـود مواقـف قايمـة علـى القولبـة النمطيـة
للمــرأة ووجــود معلومــات مفادهــا أن املــرأة والرج ـ يعتــربان الفــر يف األجــور بــل ارنســل
أمرا مقبوال.
واملساواة بل ارنسل ال ختص املرأة و دها ،ولكنـها تشـم املـرأة والرجـ وهيا ـ
اجملتمع االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية .وتلولَى أولويـة منـذ ـل شـرا الرجـال
يف النقــاش املتعلــا باملســاواة بــل ارنســل يف أيســلندا .ومبوجــب قــا ون املســاواة بــل ارنســل
ارديد لعام  ،2008يلطلب من مر ز املساواة بل ارنسل ،بوصـفه املؤسسـة اواصـة العاملـة
حتت إشراف وزير الرعاية االجتماعية واملسـؤولة يف امليـدان الـذ يتناولـه القـا ون ،أن ”يلرفـع
مستو النشاف املضطلع به بشأن قضـايا املسـاواة باختـاذ تـدابري منـها زيـادة إشـرا الرجـ يف
العم املضطلع به من أج حتقيا املساواة“.
ووفقــا وطــة عمـ ا كومــة للمســاواة بــل ارنســل للفتــرة  ،2014-2011علينــت
فرقة عم يف عـام  2011لتقـدمي مقتر ـات بشـأن يفيـة زيـادة مشـار ة الـذ ور يف النقـاش
ول قضايا املساواة بل ارنسل و يفية إشـرا الرجـال بدرجـة أ ـرب يف العمـ املضـطلع بـه
بشأن املساواة .و ان على فرقة العم أيضا أن حتل وضع الرجـال يف اجملتمـع والنطـا املتـاع
م ليصبحوا مشار ل استنادا إىل فرضيات جديدة ومتغرية .و ان ا دف هو ا صـول علـى
مقتر ات بشـأن مجلـة أمـور منـها يفيـة إتا ـة فرصـة أ ـرب للرجـال الختيـار التعلـيم والعمـ
و ــذل بشــأن خيــارات األدوار األخــر املتا ــة ــم ،والعم ـ يف مكافحــة الصــور النمطيــة
للجنسل وزيادة درجة مشار ة الرج يف ا ياة األسرية .و ان من املقـرر توجيـه اهتمـام إىل
اروا ب السلبية لتجربة الذ ور وسلو هم ،مث السلو اوطـر والعنـف واال تحـار .وقـدمت
فرقة العم تقريرهـا إىل الـوزير يف يسـان/أبري  ،2013متضـمنا سـة عشـر مقتر ـا بشـأن
سلب زيادة مشار ة الرجـال يف النقـاش بشـأن املسـاواة بـل ارنسـل .وسـعت فرقـة العمـ يف
عملها إىل أن تقيم تواز ا بل خمتلف اآلراء غري املتوافقـة بشـأن دور الرجـ يف النقـاش ،و ـان
تعــيل فرقــة العم ـ هبــدف إدــاد أســال للنقــاش بــل أشــخاا م ـن خمتلــف اولفيــات ومــن
ذو التجــارب املختلفــة فيمــا يتعلــا بقضــايا املســاواة بــل ارنســل .و،ثــرت فرقــة العم ـ أن
تلقصر املادة املطرو ة للمناقشة على سة ماالت من ماالت التر يـز .وريـي أن ذلـ ييسـر
عرحت املادة وتوفري إطار أوضح للمناقشة داخ اجملموعة .وبالتـايل ،ينقسـم التقريـر الـذ قُـدم
إىل وزير الرعاية االجتماعية متضمنا مقتر ات ،إىل الفصـول اومسـة التاليـة :الرجـ والعنـف
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 العنف القايم على وع ارـنس؛ والرجـ وسياسـة تقـدمي الرعايـة  -وإجـازة األمومـة/األبوةورعاية األطفال؛ والرج والصحة و وعية ا يـاة؛ والرجـ واملـواد ا با يـة والبغـاء؛ والرجـ
والتعليم وسو العم املقسمة حبسب وع ارنس.
ومن الواضح أن القوالـب النمطيـة القايمـة علـى ـوع ارـنس تـؤثر علـى اختيـار التعلـيم
بالنســبة لكــثري مــن الشــباب .وبالتــايل ،يــؤثر اختيــار التعلــيم علــى اختيــار الوظيفــة فيمــا بعــد.
وال توجد قدوات ثرية للفتيان يف املسارات املهنية فيما يتعلا بالتنشئة ورعاية املسنل ،يف ل
تفتقر املرأة إىل القدوة يف املواضيع الصـناعية والتكنولوجيـة .ولـذل  ،حتـد القوالـب النمطيـة مـن
ريــة الفــرد يف أن يلعــرب عــن مواهبــه بغـ النظــر عــن ــوع ارــنس .وعــادة مــا متــنح ”وظــايف
النساء“ التقليدية أجورا أدىن مما متنحه ”وظايف الرجال“.
وقد قُدم طلب من أج متوي مشروع بشأن منع اختيار التعلـيم والعمـ علـى أسـال
وع ارنس ،وسيبدأ فـاذ املشـروع يف عـام  2014وينتـهي يف عـام  .2015واملشـروع جـزء
مــن خطــة العم ـ املتعلقــة باملســاواة بــل ارنســل .وســيتألف املشــروع بالدرجــة األوىل مــن
البحــو ومجــع البيا ــات .وستوضــع البيا ــات اجملمَّعــة يف ســياقها مــع املعرفــة األ ادمييــة بشــأن
إدماج وجهات النظر املتعلقة باملساواة بل ارنسل مع تايج البحو املماثلـة املضـطلع هبـا يف
بلدان الشمال األورويب األخر  .ومـن املتوقـع أن يكـون هـذا املشـروع ملـهما لوضـع سياسـة
املة ملكافحة اختيار التعليم والعم على أسال وع ارنس .ومـن املتـوخى أن يكـون املنـتج
النهايي للمشروع صـفحة علـى الشـبكة العامليـة أو دلـيال الكترو يـا وتقريـرا .ويلشـار إىل املزيـد
حتت املادة  10من هذا التقرير.
ويلعــد مــن األولويــات يف أيســلندا فالــة أن يلتــاع لكــال الوالــدين النطــا ذاتـه لرعايــة
أسرهم ومتابعة العم خارج املزنل ،وقد أثبتت التجربة أن أ ـد العوامـ األساسـية يف القـدرة
علـى ارمــع بــل ا يــاة املهنيــة وا يــاة األســرية هـو أن يكــون مــن ــا الوالــدين علــى الســواء
ا صول على إجازة أمومة/أبوة .ويلشار إىل املزيد حتت املادة  11من هذا التقرير.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
املادة 6
االجتار بالبشر
اعتمــدت يف  26يســان/أبري  2013خطــة عم ـ وطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر
للسنوات  ، 2016-2013فحلت اوطـة الـيت امتـد العمـ هبـا مـن عـام  2009إىل هنايـة
عام  .2012و ان هدف خطـ ة العمـ السـابقة تعزيـز التنسـيا بـل األطـراف يف التعامـ مـع
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االجتار بالبشر بغية منعه يف أيسلندا ،وإجراء مزيد من الدراسـات بشـأ ه .وعـالوة علـى ذلـ ،
صت خطة العم علـى اختـاذ إجـراءات هتـدف إىل منـع هـذه املسـألة والتثقيـف بشـأهنا هبـدف
فالة توفري املساعدة وا ماية للضحايا .وجر التر يز على اختاذ إجراءات هتـدف إىل تيسـري
مال قة مرتكيب االجتار بالبشر .و ان القصد ،يف الوقـت ذاتـه ،الشـروع يف إجـراء التعـديالت
التشريعية الالزمة .ومشلـت األولويـات( :أ) التصـديا علـى بروتو ـول بـالريمو واتفاقيـة ملـس
أوروبا ملكافحة االجتار بالبشـر لعـام  ،2005وإجـراء التعـديالت التشـريعية الـيت يتطلبـها ذلـ
التصــديا؛ (ب) إ شــاء الفريــا ا شــرايف املتخصــص والتنســيقي؛ (ج) إ شــاء و ــدة شــرطة
مدربــة تــدريبا خاصــا لتحــر ــاالت االجتــار بالبشــر املزعومــة؛ (د) تثقيــف وتــدريب خمتلــف
اجملموعات املهنية الـيت قـد تلصـادف ضـحايا ـتملل لالجتـار بالبشـر يف عملـها .وقـد أجنـز حنـو
صف التدابري ارددة ،وسلمح بهدراج تدابري جديدة يف خطة العم ارديدة.
ولقلـــت املســـؤولية عـــن هـــذه املســـاي مـــن وزارة الشـــؤون االجتماعيـــة والضـــمان
االجتماعي ( اليا وزارة الرعاية االجتماعية) إىل وزارة العدل و قـو ا سـان ( اليـا وزارة
الداخليــة) يف  1تشــرين األول/أ تــوبر  .2009وعــيَّن وزيــر العــدل و قــو ا ســان فريقــا
متخصصا وتنسيقيا معنيا باالجتار بالبشر يف تشرين األول/أ توبر .2009
و ــان دور الفريــا واســع النطــا  :فكــان مــن املتوقــع أن يكــون لديــه ظــرة عامــة عــن
أ شطة االجتـار بالبشـر يف أيسـلندا ومعرفـة هبـا ،وأن يلتـابع ا خباريـات املتعلقـة باالجتـار بالبشـر،
ويتعــرف علــى ضــحايا االجتــار بالبشــر ارــتملل ويكفـ ــم ا مايــة واملســاعدة .وعــالوة علــى
ذلـ  ،ــان مــن املتوقــع أن يقـوم الفريــا بتســجي مجيــع قضـايا االجتــار بالبشــر املزعومــة ويقــدم
التثقيــف والتوعيــة بشــأن االجتــار بالبشــر ،ويعم ـ بصــفة استشــارية لــد ا كومــة فيمــا يتعلــا
مبساي االجتار بالبشر .وخالل الفتـرة مـن تشـرين األول/أ تـوبر  2009إىل هنايـة عـام ،2010
ظــر الفريــا يف قضــايا تســع ضــحايا مزعــومل لالجتــار بالبشــر ،وهــي :ســبع ســاء ورجــالن.
ومشلت سبع من هذه القضايا االجتار بغـرحت االسـتغالل ارنسـي .وتطلبـت هـذه ا ـاالت اختـاذ
أ واع خمتلفة من التدابري ،مبا يف ذل مساعدة الضحية على إداد هيكـ دعـم يف بلـدها األصـلي
عــن طريــا املنظمــة الدوليــة للــهجرة ،وتقــدمي دعــم اجتمــاعي ورعايــة صــحية واســعي النطــا
ألغـراحت إعــادة التأهيـ  .ويف إ ـد هــذه القضــايا ،رلفضــت عـروحت تقــدمي املســاعدة .وخــالل
هذه الفترة ،صدر كـم أدا ـت فيـه اركمـة جرميـة اجتـار بالبشـر ،يف ـل بلـرش املـدَّعى علـيهم
مــن تلهــم االجتــار بالبشــر يف قضــيتل .ومــن بــل التغــيريات الــيت أدخلــت مبوجــب خطــة العم ـ
الســابقة ملكافحــة االجتــار بالبشــر تصــديا أيســلندا علــى اتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اررميــة
املنظمة عرب الوطنيـة لعـام  2000وبروتو ـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاا ،و اصـة النسـاء
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واألطفــال واملعاقبــة عليــه امللحــا هبــا (أ ــد ”بروتو ــوالت بــالريمو“) .وصــدقت أيســلندا علــى
االتفاقية يف  13أيـار /مـايو  2010وعلـى الربوتو ـول يف  22زيران/يو يـه مـن العـام فسـه.
ومن التدابري التحضريية للتصديا ،علـدلت املـادة ‘ 227أ’ مـن قـا ون العقوبـات العـام مـن أجـ
مواءمـة تعريــف االجتـار باألشــخاا مــع التعريـف الــوارد يف بروتو ــول بـالريمو ،ورفــع القــا ون
رقم  ،2011/72الذ بدأ فاذه يف  10زيران/يو يه  ،2011العقوبـة القصـو علـى جـرايم
ا تها املادة ‘ 227أ’ بشأن االجتـار بالبشـر مـن السـجن ملـدة  8سـنوات إىل  12سـنة .ـذل
أضيف مبوجـب القـا ون رقـم  2010/115فئتـان جديـدتان لتصـريح ا قامـة إىل قـا ون الرعايـا
األجا ــب رقــم  .2200/96والغــرحت مــن ذل ـ ضــمان مصــا ضــحايا االجتــار بالبشــر وفقــا
لالتفاقية األوروبية ملكافحة االجتـار بالبشـر لعـام  .2005ولـا ،مـن ا يـة ،تصـريح إقامـة ملـدة
ستة أشهر تا ة الوقت للضحايا للتعايف والـتفكري ،ومـن النا يـة األخـر  ،تصـريح إقامـة ملـدة
ســـنة وا ـــدة قابـ ـ للتجديـــد .ويلشـــار إىل املزيـــد ضـــمن الـــرد علـــى املال ظـــات اوتاميـــة يف
هذا التقرير.
وا دف من خطة العم للفترة  2016-2013هو إ شاء ظام فء ودايم للتعامـ
مع االجتار بالبشر؛ ظام يتضمن املعرفة والتدابري الالزمة للتصد للمشكلة واختـاذ ا جـراءات
ملكافحة اررايم مـن هـذا النـوع .وحتـدد اوطـة  25تـدبريا ،األولويـات الرييسـية فيهـا للتـدابري
املعنية والتوعيـة هبـدف إقامـة ظـام ـفء ودايـم ملكافحـة االجتـار بالبشـر بصـورة أ ثـر فعاليـة
ومســاعدة ضــحاياه .وتشــم هــذه التــدابري تقــدمي الــدعم وا مايــة للضــحايا ،وتنســيا ال ـنلهج
والتشاور بل الكيا ات ،وإجراء تقييم منتظم ل خطار اليت تكتنـف ـاالت االجتـار بالبشـر يف
أيسلندا وتقييم تايج التدابري املتخذة ملواجهة هذه املشكلة.
قضايا اررايم ارنسية
يف عام  ،2007اعتمد األلثنغي (الربملان األيسلند ) تعديالت علـى قـا ون العقوبـات
العــام الــذ يتنــاول ارــرايم ارنســية .ويلشــار إىل املزيــد يف التقــارير الســابقة .وأ يـ إىل إدارة
النيابات العامـة يف عـام  2007إ ـد وسـبعون قضـية بشـأن ا تـها ات للمـواد 199-194
مــن قــا ون العقوبــات العــام (رقــم  ،1940/19والتعــديالت الال قــة) ،تتنــاول االغتصــاب
واررايم األخـر املرتكبـة ضـد ا ريـة ارنسـية للفـرد .وأُسـقب تسـع وأربعـون قضـية ،ولكـن
صدرت لوايح اهتام يف  19قضية .وصدرت أ كام بـالرباءة علـى مسـتو كمـة املقاطعـة يف
قضيتل وأ كام با دا ة يف  17قضية .وقُدمت دعاو استئناف ضـد  11مـن هـذه األ كـام
لد اركمة العليا ،وبرأت اركمة أ د املستأ فل وأدا ت عشـرة .ويف عـام  ،2008أ يلـت
 46قضية إىل مديرية النيابات العامة ،جنم عـن  14منـها لـوايح اهتـام .وا تـهت سـبع مـن هـذه
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القضايا بهصدار أ كام با دا ة على مستو كمة املقاطعة .وقدمت سـبع دعـاو اسـتئناف
لــد اركمــة العليــا الــيت أصــدرت أ كامــا بــالرباءة يف ثــال منــها .ويف عــام  ،2009أ ي ـ
 42قضية إىل مديرية النيابات العامة ،جنم عن  14منـها لـوايح اهتـام .وأفضـت سـبع مـن هـذه
القضــايا إىل أ كــام با دا ــة علــى مســتو كمــة املقاطعــة ،وأ كــام بــالرباءة يف ســت منــها؛
وذ يصــدر يف إ ــداها كــم بعــد بســبب مغــادرة املتــهم للــبالد .وإمجــاالُ ،قــدمت دعــاو
اســتئناف إىل اركمــة العليــا بشــأن ســت قضــايا ،أصــدرت اركمــة كمــا بــالرباءة يف قضــية
وا دة منها وأ كاما با دا ة يف القضايا اومس األخر .
ويف عـــام  ،2010أ يلـــت  49قضـــية إىل مديريـــة النيابـــات العامـــة .وصـــدر ثـــال
وعشرون اليحة اهتام؛ وأُسقطت  24قضـية ،وضلـيقت التحقيقـات يف قضـيتل .وأفضـى سـت
عشــرة اليحــة اهتــام إىل أ كــام با دا ــة علــى مســتو كمــة املقاطعــة ،وســبعة إىل أ كــام
بالرباء ة .وأ ي إىل اركمة العليا ثال عشـرة قضـية ،أيـدت اركمـة العليـا أ كـام ا دا ـة يف
تسع قضايا ،وأصدرت أ كاما بالرباءة يف أربع قضايا.
ويف عام  ،2011أ يلت  64قضية إىل مديريـة النيابـات العامـة ،وصـدر بشـأهنا سـبع
وعشرون اليحـة اهتـام وأُسـقطت  32قضـية .وضلـياقت التحقيقـات يف أربـع قضـايا ،وأرسـلت
وا دة إىل اوارج للمعارة .ومن القضـايا الـــ  27الـيت صـدرت بشـأهنا لـوايح اهتـام ،صـدرت
أ كــام بــالرباءة يف  10قضــايا وأ كــام با دا ــة يف  15قضــية؛ وال تــزال قضــيتان يف ا تظــار
ا كم .وقدمت دعاو استئناف إىل اركمة العليا بشأن  14قضية .وأصدرت اركمـة العليـا
أ كاما با دا ة يف تسع قضايا وأ كاما بـالرباءة يف ثـال ؛ وذ تلصـدر اركمـة العليـا كمهـا
بعد يف قضيتل.
واضطلع أستاذ عامعـة أ يسـلندا بدراسـة أل كـام ا دا ـة الصـادرة يف قضـايا اغتصـاب
(املـــادة  ،94الفقـــرة  )1أو يف القضـــايا الـــيت صـــدرت فيهـــا أ كـــام إدا ـــة بســـبب التهديـــد
باالغتصــاب .وأظهــر البحــع أن متوســب األ كــام يف الفتــرة  ،2002-1977ــان يتــراوع
بـل الســجن ملـدة ســنة والسـجن ملــدة سـنتل ،إال إذا ــان العنـف مفرطــا أو ـان هنــا تــأثري
لظروف خاصة أخر  .ومنذ ذل ا ل ،زادت مدة األ كام الصادرة.
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األ كام الصادرة بشأن االغتصاب أو التهديد باالغتصاب يف الفترة 2012 - 1992

السجن (بالشهور)

السنة

ااصدر :ململس البحو االسكند ايف لعلم ا جرام.2012 ،

يف الفتــرة  ،2012-1992أصــدرت اركمــة العليــا  65كمــا يف قضــايا اغتصــاب
أو هتديد باغتصاب .وال يرد يف اردول أعاله كمان من الـ  65كما للمحكمة بسبب تـأثر
طول مدة ا كم بظروف خاصة جدا يف مرة .وإذا ما قُسمت فترة ا كـم البالغـة  21سـنة
إىل صفل ،يرتفع متوسب طول فترات األ كام ارتفاعا بريا يف فترة ما بعد عـام  .2003ويف
الفترة  ،2003-1992يوجد تساو أ رب يف طول مدة األ كام .ويف مجيع ا االت ،باستثناء
وا دة ،صدرت أ كام بالسـجن ملـدة تتـراوع بـل سـنة وثـال سـنوات .و ـان متوسـب مـدة
أ كام اركمة يف قضايا االغتصاب سنتل .ويف  13كما من أص  25كمـا ،ـان ا كـم
بالســجن ملــدة ســنتل .وفُرضــت أ كــام أشــد يف أربــع قضــايا ،إال أ ــه صــدر كــم أخــف يف
 8قضايا يف تل الفترة .وبذل ان متوسب أ كام تل الفترة بالسجن ملدة أق من سنتل.
وشهدت الفترة  2012-2004تنوعا أ رب .فمن األ كام الــ  38الصـادرة يف تلـ
الفترة ،ا ت أربعة منـه ا فقـب بالسـجن ملـدة سـنتل .و ـان ا كـم أخـف يف  6قضـايا بينمـا
ا تهت  28قضية حبكم بالسجن ملدة تزيد على السـنتل ،منـها سـبع قضـايا صـدر فيهـا ا كـم
بالسجن ملدة س سنوات ،وا تهت قضيتان حبكم بالسجن ملدة  8سنوات .وصدرت أطـول
أ كام السجن مدة يف الفترة  ،2012-2010ولكن مجلـة الفتـرة شـهدت ارتفاعـا مطـردا يف
مــدد أ كــام الســجن .وإذا مــا قُســمت الفتــرة إىل ثالثــة أجــزاء ،يكــون متوســب مــدد أ كــام
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الســجن يف الفتــرة  2006-2004هــو  2،2ســنة واملتوســب يف الفتــرة  2009-2007هــو
 3.4سنوات ،واملتوسب يف الفترة  2012-2010هو  4.1سنوات.
وُقــدمت االســتنتاجات األوىل لدراســة أجريــت بشــأن معارــة قضــايا االغتصــاب يف
النظام القضـايي إىل وزيـر الداخليـة يف يسـان/أبري  .20013وأظهـرت تلـ االسـتنتاجات،
يف مجلة أمور ،أن الغالبية العظمى ( 98يف املاية) من الضحايا يف قضايا االغتصاب املُبلَّـغ عنـها
ا ت من ا ا  ،و ان ارناة من الـذ ور .ومـن مسـات تلـ القضـايا وجـود فـر ـبري يف
السن بل اراا والضـحية .فقـد ـان سـن ـوايل  40يف املايـة مـن الضـحايا دون  18سـنة،
ومن ف فهم أطفال يف ظـر القـا ون .ومـن النا يـة األخـر ـان ارنـاة بوجـه عـام أ ـرب سـنا
على الرغم من أ ه ا ت هنا أمثلة عارضة رناة صغري السـن جـدا ،بـ يبلغـون مـن العمـر
 12سنة .وذل يدل على أن القضايا اليت جر استقصاؤها تلشري بوجه عـام إىل وجـود فـر
يف املر ز ومد الرشد .وتبحع الدراسة أيضا العوام اليت تؤثر على تناول هذه القضـايا مـن
جا ب الشرطة أو إدارة النيابات العامة .واستند ارزء الثاا من الدراسة إىل مقـابالت أجريـت
مع  25-20أخصاييا شار وا يف معارة قضايا االغتصاب يف النظام القضـايي ،و ـان ا ـدف
حتديد مواقفهم إزاء هذا املوضوع ،وما إذا ان يلزم إجراء تغيريات ،و إذا ان األمـر ـذل
ما هو شك التغيريات اليت ينبغي إجراؤها.
البغــــــاء
يف عــام  2009اعتمــد الربمل ـان تعــديالت علــى قــا ون العقوبــات العــام تتنــاول البغــاء،
وتقضي بعدم قا و ية شراء اودمات ارنسية .ومن يلضبب متلبسا بدفع أجـر مقابـ البغـاء ميكـن
أن يتعرحت للغرامة أو لعقوبة بالسجن ملدة عام .وقب هذا التغيري يف التشريع ان بيـع اوـدمات
ارنســية وشــراؤها أمــرا قا و يــا يف أيســلندا .و ــان بيــع ارــنس غــري قــا وا يف البلــد ــىت عــام
 ،2007عندما أدخ تغيري على قا ون العقوبات العام يللغـي جتـرمي البغـاء .وال يـزال التـربح مـن
بغاء الغري غري قا وا .وال فر بـل الشـك الفعلـي لـدفع التكـاليف أو ردهـا ،سـواء ـان قـدا
أو يف صورة حول أو خمدرات ،أو شك ما من أشكال املساعدة أو اجملاملة أو اودمة.
وغالبا ما يلشار إىل التشريعات من هذا النـوع بأهنـا ”الطريقـة السـويدية“ وتسـتند إىل
الرأ الذ مفاده أن التصد لبيع اودمات ارنسية من مسؤولية ا يئـة التشـريعية ،يـع أن
من غري املقبول النظـر إىل ارسـم البشـر سـلعة ق ابلـة للبيـع .ومـن ارـدير بالـذ ر أ ـه ـان
هنا تأييد واسع بل أفراد ا ر ة النسايية لتجرمي شراء خدمات البغايا.

32/103

14-59621

CEDAW/C/ICE/7-8

ويف ،ذار/مــارل  2010أقــر الربملــان تعــديال لقــا ون املطــاعم ودور الضــيافة والترفيــه،
رقــم  ،2007/85وتعـــديالت ال قــة لـــه حيظـــر عــروحت التعـــر التجاريــة (أفعـــال التعـــر
التــدردي) يف املطــاعم .ويشــم ذل ـ ظــرا مطلقــا لالســتغالل التجــار لتعــر املــوظفل
أو األشخاا اآلخرين يف املكان .ويلشـار إىل املزيـد يف الفصـ الـذ حيتـو علـى رد أيسـلندا
على املال ظات اوتامية للجنة.
اللجنة املعنية بالعنف ضد املرأة
أ شــئت رنــة معنيــة بــالعنف ضــد املــرأة يف عــام  2007واســتمر عملــها ــىت عــام
 . 2010و ا ت املهمـة الرييسـية للجنـة هـي متابعـة تنفيـذ خطـة العمـ ملكافحـة العنـف ضـد
املرأة والعنف ارنسي املوجه ضد املرأة.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
مل ملمحريوملالضحرير مل
اعتلمد قا ون جديد لتجراءات ارناييـة عنـدما بـدأ فـاذ القـا ون رقـم  2008/88يف
 1متوز/يوليه  .2008وأدخلت تغيريات سابقة على قا ون ا جراءات ارنايية من أجـ تعزيـز
الوضع القا وا لضحايا العنف ارنسي يف عام  .1999ويف تل ا الة ،مشلت التغـيريات الـيت
أدخلت إعفاء األطفال دون سن الثامنة عشرة من الشهادة رمسيا أ ثر من مرة يف القضـايا الـيت
يكو ون فيها ضحايا تملل للعنف ارنسي ،بغية جتنيبهم استعادة أعمال العنـف إىل ذا ـرهتم
أ ثر من مرة .وولضع هذا القالب ارديـد حتـت التمحـيص يـع رليـي أ ـه سيلفضـي إىل مزيـد
من أ كام الرباءة .ومع ذل  ،ذ يـتغري النظـام عنـدما صـدر قـا ون مدو ـة ا جـراءات ارناييـة
ارديد .وبدال من ذل  ،أدخلت تغيريات أخر بغية فالة إجراء حتقيقات ساسـة ومراعيـة
للظروف و ا مة عادلة ،على سبي املثـال فيمـا يتعلـا باالسـتجواب غـري الرمسـي مـن جا ـب
الشرطة هبدف هتيئة الضحية ارتملة للمثول يف منصة الشهود ،و فالة أن يقـوم القاضـي الـذ
رأل اركمــة عنــد ا دالء بشــهادة الشــهود يف مر لــة التحقيقــات بــالنظر أيضــا يف القضــية يف
مر لة ال قة من إجراءات اركمة .ويكف ذل أيضا مبدأ الفورية.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
تدريب الشرطة
أطلق ت وزارة الداخلية عملية تعاو ية بشـأن معارـة قضـايا االغتصـاب بعقـد اجتمـاع
بري يف الوزارة يف عام  2010جرت فيه مناقشـة خمتلـف جوا ـب معارـة قضـايا االغتصـاب.
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وقامــت الــوزارة بــدور وســيب يف عقــد اجتماعــات منتظمــة بــل مر ــز اســتقبال الطــوارش،
والشرطة ،ومدير النيابـات العامـة و تبـت أيضـا رسـاي إىل وزارة الرعايـة االجتماعيـة ووزارة
التعليم والعلم والثقافة للتوعية بنتايج التعاون.
وخالل العامل املاضيل ،خلصص اعتماد خاا لقوات الشرطة يف املنطقـة املتروبوليـة
ومنطقة سيور يز لتشغي فريا حبثي خاا ملكافحة اررمية املنظمة يف أيسـلندا .ومبوجـب قـرار
برملــاا صــدر يف  11زيران/يو يــه ُ ،2012لــف الفريــا بــأن يــدرل ،با ضــافة إىل ذل ـ ،
اررمية املنظمـة املرتبطـة بالبغـاء واالجتـار بالشـر .وأُعـد حتليـ تفصـيلي وتسـجي لنطـا البغـاء
ومظاهره ،وأفضى عم الفريا يف هذا اجملال إىل عـدة حتقيقـات ماضـية اليـا مرتبطـة بالبغـاء،
و اصة شراء خدمات البغايا .ومن املقرر أن يستمر الفريـا يف هـذا العمـ  ،وأن يـدرل أيضـا
األمناف األخر لالجتار بالبشر ،على سبي املثال ما يتص بالسخرة.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
العنف املزنيل
يف عام  ،2006اعتمـد الثينغـي (الربملـان األيسـلند ) تعـديالت أل كـام املدو ـة الـيت
تتناول العنـف املـزنيل ،مـا ُذ ـر يف تقريـر سـابا .وأدخـ التشـريع ارديـد عقوبـات أشـد يف
القضــايا الــيت ليــر فيهــا أن العالقــة الوثيقــة بــل ارــاا والضــحية قــد أفضــت إىل ا تــها ات
جسـيمة .و ـان ا ـدف أيضـا تـوفري اايـة أفضـ ل فـراد مـن ارـرايم الـيت يرتكبـها أشــخاا
وثيقو القرابة عن طريا الزواج أو داخ األسرة ،وجعـ سـب اال تصـاف القا و يـة املتا ـة يف
قضايا العنف املزنيل أ ثر فعالية.
وأعربت اللجنة ،يف املال ظات اوتامية بشأن التقرير الدور األخري املقدم من أيسلندا
 ،CEDAW/C/ICE/CO/6عن قلقها لعدم توافر معلومات تفصيلية مستكملة عن استخدام األوامر
الزجرية وفعاليتها يف قضايا العنف املزنيل والعنف ارنسي يف الدولة الطرف.
و ـ اآلن قــا ون أوامــر ا بعــاد والطــرد رقــم  2011/85ـ قــا ون األوامــر الزجريــة
رقم  . 2008/122ويشم القا ون ارديد تغـيريا جوهريـا ،لـول للشـرطة سـلطة فـرحت قـرارات
ا بعــاد وطــرد املتــهمل مــن بيــوهتم يف قضــايا العنــف املــزنيل ،مبوجــب ”النمــوذج النمســاو “.
وا دف من هذه التغيريات هو جع هذه املوارد أ ثر فعالية و فاءة حبيع ال يضـطر الضـحايا إىل
ا تظار كم اركمة لفترة قد تص إىل ثالثة أيام ما ان يتطلـب منـهم التشـريع القـدمي .ويـوفر
هذا ا كم للضحايا اايـة أ ـرب بـال شـ يـع يكـون يف مسـتطاع الشـرطة إلقـاء القـب علـى
اراا فورا يف بداية القضية وا تجازه ملدة تص إىل  24ساعة أو اختاذ قرار رمسي بشأن أمر إبعاد
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وطرد ار اا من املزنل .وقد غدت إجراءات النظر يف هذه القضايا اآلن أ ثر فـاءة وتـوفر اايـة
أ رب لضحايا اررايم الذين يلتمسون مساعدة الشرطة .وتفيد خربة الشرطة أن سـري هـذه القضـايا
وإجراءاهتا قد أصبحا أسه يع لق اختاذ القرار إىل الشرطة منذ البداية متاما ،ممـا يعـين بوضـوع
أن ا جــراءات أصــبحت أقصــر بكــثري ممــا ــان عليــه ا ــال يف ظ ـ القــا ون القــدمي .و ــىت اآلن
ال ميكن القول بأن عدد القضايا قد زاد بسـبب التغـيري الـذ أدخـ علـى التشـريع :فقـد قـ عـدد
القضايا عـن  10منـذ بـدء فـاذ القـا ون .ومـن ارـدير يف هـذا السـيا مال ظـة أن أوامـر ا بعـاد
(األوامر الزجرية) مبوجب هذا القا ون ال تستخدم لصا التحقيا ارنايي فقب :إذ أهنا ميكن أيضا
أن تستخدم ىت إذا ذ ترفع دعـو  ،أو يثمـا تلرفـع دعـو أو تلقـدم مطالبـة بعقوبـة .وال توجـد
ىت اآلن قضية جنايية ا تـه فيهـا ارـاا أمـر ا بعـاد .ويف عـام  ،2006اعتلمـدت خطـة العمـ
األوىل بشأن العنف املزنيل وارنسي يف أيسلندا ،وتغطي الفتـرة  .2011-2006وقسـمت اوطـة
إىل جزأين ،فتتناول البالغل من ا ية واألطفال من النا ية األخر .
ويف عام  ،2010بدأت األعمال التحضريية وطـة عمـ جديـدة بشـأن العنـف املـزنيل.
وعـيَّن وزيـر الشـؤون االجتماعيـة والضـمان االجتمـاعي (وزيـر الشـؤون االجتماعيـة وا سـكان
اليا) رنة عداد خطة جديـدة للسـنوات  .2026-2012و ـان مـن املقـرر أن تـويل اللجنـة
اهتماما خاصا للصلة بل جرايم العنف القايم على وع ارنس ،و ا متها ومعارتـها يف النظـام
القضايي .وأسند إىل اللجنة أيضـا صـياغة موقـف بشـأن تنفيـذ اتفاقيـة ملـس أوروبـا بشـأن منـع
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املزنيل (اتفاقية اسطنبول) وإعادة حتديد املشـاريع علـى ضـوء
االتفاقية .و ا ت أ يسلندا مـن أوايـ الـدول الـيت وقَّعـت علـى االتفاقيـة يف ،ذار/مـارل .2011
وقررت اللجنة أن تنظر يف تـايج الدراسـات الـيت أعـدت علـى أسـال خطـة العمـ األوىل ،وأن
تلر ز ذل على املواضع اليت ميكن فيها حتديد جوا ب الضعف الرييسية يف النظام القضايي.
وقدمت اللجنة تقريرها يف زيران/يو يه  .2012وذ تلقدَّم خطة عمـ إىل ا كومـة،
يع تبل لد النظر أهنا ستكون مستفيضة للغاية ومكلفة.
وعليان يف عام  2013فريا تعاوا معين بالعنف املزنيل .ويتألف هذا الفريا مـن ممثلـي
وزارة الرعايــة االجتماعيــة ،ووزارة الداخليــة ،ومر ــز املســاواة بــل ارنســل ،ومنظمــة ملجــأ
النســاء ،ورابطــة الســلطات ارليــة ،والشــرطة ،وو الــة اايــة األطفــال ).(Barnaverndarstofa
ويتمث دوره يف تطب يا السياسـة املنسـقة علـى تـدابري مكافحـة العنـف املـزنيل الـيت اعتمـدت يف
عام  .2011والقصد منه الدخول يف اتفاقات تعاو يـة بشـأن خـدمات معينـة وا شـراف علـى
تنفيذ مشاريع جتريبية .وا دف منه أيضا إقامة تعـاون دايـم بـل الـدواير االجتماعيـة وسـلطات
رعايـة الطفـ  ،والـدواير الصــحية ،ومر ــز املسـاواة بــل ارنســل ،والشـرطة ،واملنظمــات غــري
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ا كوميــة .وسيســعى الفريــا إىل أن تضــع مجيــع الســلطات ارليــة يف أيســلندا خطــب عمــ
بنفسها ،وأن تنظر يف املكان الذ سيوجد فيه الفحص يف الدواير االجتماعية والصحية.
ومشــروع ”تززرياملالنرفززفةملمفتاحززو“ هــو مشــروع شــرطي رايــد مشــتر بــل مقاطعــة
شرطة سيور يز والـدواير االجتماعيـة يف سـيور يز بشـأن العنـف املـزنيل .وقـد بـدأ املشـروع يف
 1شباف/فرباير  ، 2013ويعتـرب اآلن أ ـه قـا جنا ـا .و ا ـت بدايـة املشـروع املفهـوم الـذ
مفاده أن عدد قضايا العنف املزنيل اليت رفعت للنظر فيها يف النظام القضايي ان قلـيال للغايـة،
وذ تص حتقيقات افية إىل هنايتها ،وأن عدد ارنـاة الـذين صـدرت بشـأهنم إدا ـة ـان قلـيال
جــدا .والســبب الرييســي لــذل هــو أن الضــحايا ذ يرغبــوا يف ا صــول علــى املســاعدة مــن
الشرطة .وخلصت الشرطة إىل أن ذلـ مـرده إىل عـدم تقـدمي دعـم للضـحايا وارنـاة .ومجيـع
التغــيريات الــيت أدخلــت علــى العم ـ اليــومي للمشــار ل يف املشــروع أدخلــت ضــمن إطــار
القا ون األ يسلند وذ يترتب عليها أ تكاليف إضافية بالنسبة للمؤسسات املشار ة.
ويســـتند املشـــروع الرايـــد إىل التعـــاون بـــل الشـــرطة والـــدواير االجتماعيـــة .فعنـــدما
تستجيب الشرطة ملكاملة يلشتبه أهنا تن طو علـى عنـف مـزنيل ،تطلـب الشـرطة دايمـا مسـاعدة
إضافية من األخصاييل االجتماعيل ومن الدواير االجتماعية من أجـ إقامـة اتصـال مـتل مـع
الضــحايا وتقــدمي ـ املســاعدة الــيت حيتاجوهنــا إلــيهم .وتــوفر هــذه الــدواير أيضــا اميــا عــن
الضحايا .وهبذا النهج ،من األرجح أن ينظر الضحايا يف التخلي عن عالقـة العنـف .وتسـتخدم
اآلن بتواتر أ رب تدابري ا ماية القا و ية ،مث األوامر الزجرية (أوامر ا بعـاد) ،وطـرد مرتكـب
العنف املزنيل من املزنل وإعالم املرتكبل يارات العالج املمكنة.
ولشرت يف أيار/مـايو  2013تـايج دراسـة ميـة جديـدة عـن العنـف املرتكـب ضـد
النســاء ذوات ا عاقــة أعــدها معهــد العلــوم االجتماعيــة التــابع رامعــة أيســلندا لصــا وزارة
الرعاية االجتماعية .وهذه ا ت أول دراسة من وعهـا يلضـطلع هبـا يف أيسـلندا ،ويلنظـر إليهـا
باعتبارهــا تتضــمن ظــرة ثاقبــة هامــة عــن صــور العنــف العديــدة املرتكبــة ضــد النســاء ذوات
ا عاقة  ،موضحة الظروف اليت يقـع فيهـا ذلـ العنـف ومـا يترتـب عليـه مـن ،ثـار .واسـتندت
الدراسة إىل مقابالت مع ثال عشرة امرأة عا ل مجيعا مـن العنـف بأشـكال عديـدة سـواء يف
مر لة الطفولة أو بالغات .و ان ا دف وصـف طبيعـة العنـف املرتكـب ضـد النسـاء ذوات
ا عاقــة ودراســة الفــر بــل العنــف املرتكــب مــن جا ــب أفــراد ضــد ســاء ذوات إعاقــة ،مــن
ا ية ،والعنف املؤسسي من ا ية أخر  .و ان ا ـدف منـها أيضـا بيـان الظـروف الـيت يقـع
فيها عنف من هذا النوع وما يترتب عليه من ،ثار ،و يف يرتبب خطـر وقوعـه بوضـع النسـاء
ذوات ا عاقة يف اجملتمع ،وأخريا ،اقتراع أساليب ملنع العنف ضد النساء ذوات ا عاقة.
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ويف متوز/يوليه  ،2013شرت وزارة الرعاية االجتماعية والبلديات يف منطقة سـيور يز
تيبا بعنوان ”هلملالعنفملاازنيلملجزا ملمزنملحيرتز مل؟“ ووزع املنشـور علـى ـ بيـت يف منطقـة
سيور يز .واملنشور جزء من الة تيقظ يف منطقة سـيور يز ملنـع العنـف ضـد املـرأة .وهـو ينـاقا
األ واع املختلفة للعنف ويقدم معلومات عن ارهات اليت تللـتمس منـها املسـاعدة .وتقـوم بـهدارة
الة التيقظ منظمة رصد سيور يز ،اليت تعم حتت إشراف منظمة رصد الرفاهية التابعـة لـوزارة
الرعاية االجتماعية.
و مــا ذ ــر أعــاله ،ا ــت أيســلندا مــن الــدول األوىل الــيت وقَّعــت علــى اتفاقيــة ملــس
أوروبـــا بشـــأن منـــع ومكافحـــة العنـــف ضـــد املـــرأة والعنـــف املـــزنيل (اتفاقيـــة اســـطنبول) يف
،ذار/مارل .2011ويف خريف ذل العـام ،لَّفـت وزارة الداخليـة بدراسـة تويـات االتفاقيـة
واوطـــوات الـــالزم اختاذهـــا لتكييـــف التشـــريعات األيســـلندية (اللـــوايح واأل ظمـــة والتنفيـــذ
وا جراءات ،ومـا إىل ذلـ ) ـىت ميكنـها التصـديا علـى االتفاقيـة وأن تطمـئن إىل أن األ كـام
متفقة مـع القـا ون األ يسـلند  .ف ُلفـت اللجنـة املعنيـة بقـا ون ا جـراءات بدراسـة التعـديالت
املطلوب إدخا ا على قا ون العقوبات األيسلند من أج التصديا على االتفاقية.
منظمة ملجأ املرأة

)(Kvennaathvarfið

أوصت اللجنة يف مال ظاهتا اوتامية على التقرير الـدور األخـري املقـدم مـن أيسـلندا
) (CEDAW/C/ICE/CO/6بأن تلخصص الدولة الطرف موارد مالية افية لكفالة أن تتـاع رميـع
النساء ضحايا العنف وساي فورية وماليمة للحماية والوصول إىل مالجئ ،منة يف أحناء البلد.
وتستهدف املنظمة اليت تلدير ملجأ النساء ) (Kvennaathvarfiðتوفري مرافـا رـوء للنسـاء
وأطفا ن عندما دع الوضع يف املزنل استمرار العيا فيـه مسـتحيال بالنسـبة ـم بسـبب العنـف
املزنيل ،سواء يف شك اعتداءات بد ية أو قسوة فسية ،الذ ميارسه الـزوج أو الرفيـا املسـا ن
أو أشخاا ،خرون يف املزنل ،وأيضا للنساء ضحايا االغتصاب .وهتدف املنظمة أيضا إىل تـوفري
املشورة واملعلومات وا ع على العال ية ومناقشة مشكلة العنف املزنيل.
عدد املقبوالت واملقابال ت يف مىجأملالنسر يف الفترة 2011 - 2008
مموع عدد املقبوالت
عدد املقابالت*
فترات ا قامة
عدد النساء الالص ن أطفال
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2008

2009

2010

2011

549
419
130
81

605
487
118
74

864
746
118
79

671
546
107
62
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2008

2009

2010

2011

عدد النساء بدون أطفال
عدد األطفال

49
77

44
60

39
54

45
67

مموع عدد العمالء

341

319

375

299

ااصدر :التقرير السنو مللجأ النساء للسنتل  2010و .2011
* عدد املقابالت اليت أجريت أثناء ا قامة ليس مدرجا يف هذا اردول.

يف عام  ،2009بلغ متوسب األيام اليت قضتها النساء يف امللجـأ  11يومـا ،أ أقـ مـن
العام السابا بسبعة أيام .وبلغ متوسب عدد األيام اليت قضـاها األطفـال بامللجـأ  10أيـام .ويقـيم
يف امللجأ يوم ما متوسطه ستة أفـراد ،أربـع سـاء وطفـالن .وبلـغ متوسـب طـول الفتـرة الـيت
قضاها األفراد يف امللجأ  15يومـا يف عـام  .2010وتقضـي النسـاء ذوات األطفـال يف امللجـأ يف
املتوسب فترة أطول مما تقضيه النساء الالص ليس ن أطفال ،ومتكع النساء الالص ينتمل ألصـ
أجنيب فترات أطول من النسـاء األ يسـلنديات .وبلـغ طـول الفتـرة الـيت قضـاها األطفـال يف امللجـأ
 23يوما .و ان هنا بامللجأ يوم خالل عام  2010أربع ساء وأربعة أطفال يف املتوسب.
وبلغ عدد املقـابالت الـيت أجريـت خـالل تلـ السـنة  746مقابلـة ،ممـا ميثـ رقمـا قياسـيا .ويف
املتوســب ،ا ــت حتضــر ـ امــرأة مســجلة يف املر ــز مقــابلتل خــالل العــام .ويف عــام 2011
قضت النساء ما متوسطه  15يوما يف امللجأ .وبلغ متوسب الفترة اليت قضاها األطفـال يف امللجـأ
 23يوما .ويف املتوسب ان يقيم يف امللجأ يوم مثا ية أفراد ،أربع ساء وأربعة أطفال.
ولد وصول النساء إىل ملجأ النساء ،سواء لتقامة أو ضور جلسـة مشـورة ،يلسـألن
عن سبب زيارهتن .ويبد أغلبهن أ ثر من سبب؛ وتقترن عمومـا ،علـى سـبي املثـال ،القسـوة
النفسية بالعنف البدا .وه ن يلتمسن يف أغلـب ا ـاالت أيضـا الـدعم الجتيـاز مر لـة صـعبة يف
ياهتن .وا االت اليت تلجأ فيها النسـاء إىل ملجـأ النسـاء بسـبب القسـوة النفسـية أ ثـر شـيوعا
بكثري من ا االت اليت يلجأن فيها إليه بسبب العنف البدا؛ وال ميكن للقسوة النفسية أن تكون
الة أق خطرا .وميكن أن تتخذ شك سلو مهداد أو هيمنة مالية أو عزل أو إها ة.
وال يدل عدد النسـاء الـالص يلجـأن إىل ملجـأ النسـاء ـثريا علـى مـد العنـف القـايم
على وع ارنس يف أيسلندا ،ب يدل باأل ر على ما إذا ـان الضـحايا يعلمـن أو ال يعلمـن
باودمات الـيت يلقـدمها امللجـأ ومـا إذا ـنَّ علـى اسـتعداد لالسـتفادة منـها .وتفيـد الدراسـات
أن املــد الفعلــي للعنــف أ ــرب بكــثري ممــا تــو ي بــه ا صــاءات املــأخوذة مــن ملجــأ النســاء،
ولذا يلعترب أمرا إدابيا أن يكون عدد امللتمسـات للمسـاعدة هنـا ـبريا ولـيس صـغريا .ولـد
وصـول النســاء إىل ملجــأ النسـاء ســواء لتقامــة أو ضـور جلســة مشــورة ،يلسـألن عــن ســبب
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زيــارهتن .ويلبــد أغلبــهن أ ثــر مــن ســبب ،وتقتــرن عمومــا القســوة النفســية ،مــثال ،بــالعنف
البــدا .ويف أغلــب ا ــاالت يلــتمس النســاء أيضــا الــدعم الجتيــاز مر لــة صــعبة يف يــاهتن.
وا ــاالت الــيت تلجــأ فيهــا النســاء إىل ملجــأ النســاء بســبب القســوة النفســية أ ثــر شــيوعا مــن
ا االت اليت يلجأن فيها إليه بسبب العنف البدا؛ وال ميكـن أن تكـون القسـوة النفسـية الـة
أق خطرا .وميكن أن تتخذ شك سلو مهداد أو هيمنة مالية أو عزل أو إها ة .ويـزداد عـدد
النســاء الــالص يــذ رن القســوة النفســية والعنــف البــدا واالعتــداء ارنســي أســباب لزيــارهتن
للملجــأ عــن ا ــال يف املعتــاد؛ وعلــى فــس الغــرار ،يــأص اآلن إىل املر ــز بســبب التهديــدات
واالضطهاد عدد أ رب من ذ قب  .وذل يـدعو للقلـا ،يـع يبـدو أن العنـف يتخـذ شـكال
أشــد قســوة ،ولكــن الســبب قــد يكــون أيضــا زيــادة الــوعي بــالعنف القــايم علــى ــوع ارــنس
واألشكال اليت ميكن أن يتخذها.
مشروع

Karlar til ábyrgðar

(”مسؤولية الرجال“)

أعيد إطال مشـروع “مسـؤولية الرجـال” يف أيار/مـايو  ،2006وهـو يقـدم عالجـا
متخصصا للرجال الذين ميارسون العنف يف املزنل يف أيسلندا.
ومــن تـــاريخ إ يــاء املشـــروع يف أيار/مــايو  2006ـــىت هنايــة عـــام  ،2010ضـــر
 108أفــراد جل ســة أو أ ثــر مــن جلســات العــالج .ويف الفتــرة مــن ــا ون الثاا/ينــاير إىل
،ب/أغسطس  ،2010جاء  25رجال جديـدا إىل جلسـات العـالج ،با ضـافة إىل  13رجـال
واصلوا جلسات عالجهم اليت ا ت قد بدأت يف العـام السـابا .وخـالل هـذه الفتـرة ،ضـر
ارلسات من النساء اثنتـا عشـرة امـرأة بصـفتهن زوجات/رفيقـات .و ا ـت جلسـات العـالج
ارماعية جوزة متاما طوال عام  .2010ويف عام  2011ضر  32رجال جديـدا جلسـات
العالج واستمر  19رجال يف العالج الذ ـان قـد بـدأ يف السـنة السـابقة .و ضـر عشـرون
من األزواج جلسات العالج يف عام  .2011و ا ت جلسات العالج ارماعي جوزة متامـا
طوال العام ( 6أشخاا يف مموعة).
مر ز ضحايا االعتداء ارنسي

)(Stígamót

يف عام  ،2010قدم إىل مر ز التثقيف واملشورة لضـحايا العنـف ارنسـي
 526شخصـا .و ــان العــدد املقابـ  593يف عــام  2011و  664يف عــام  .2012و ا ــت
سبة النساء  90يف املاية من ه ؤالء األشـخاا يف املتوسـب .و ا ـت أعمـار أ ثـر مـن صـف
الــذين اســتفادوا مــن خــدمات املر ــز للمــرة األوىل تتــراوع بــل  18و  39ســنة يف الفتــرة
.2012-2010
)(Stígamót
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عدد األشخاا الـذين اسـتقبلهم مر ـز ”سـتيغاموت“ للمـرة األوىل :موزعـا حبسـب
وع ارنس.
التوزيـــع العمـــر ل شـــخاا الـــذين يلتمســـو ن املســـاعدة يف مر ـــز ضـــحايا االعتـــداء
ارنسي ،للفترة 2012 - 2010
2010
النسشو
العد

2011
النسشو
العد

2012
النسشو
العد

أق من  17سنة

10

%4،0

17

%6،1

15

%5،7

 29-18سنة
 39-30سنة
 49-40سنة
 59-50سنة
أ ثر من  60سنة
ال توجد معلومات

137
46
28
17
3
10

%54،6
%18،3
%11،2
%6,8
%1،2
%4،0

150
46
37
19
7
2

%54،0
%16،5
%13،3
%6،8
%2،5
%0،7

128
54
37
19
6
5

%48,5
%20,5
%14،0
%7،2
%2،3
%1،9

اجملموع

251

%100

278

%100

264

%100

ااصدر :مر ز “ستيغاموت”.

وهنـا أسـباب عديـدة للجـوء األشـخاا إىل مر ـز ضـحايا االعتـداء ارنسـي ،وهـي:
االغتصــاب ،والبغــاء ،وســفاع ارــارم ،والتحــرش ارنســي .ويف أيلول/ســبتمرب  ،2011افتــتح
املر ز مر ز استقبال ” “Kristínarhúsخمصصا حتديدا للنساء الـالص يتـر ن خلفيـاهتن مـن البغـاء
و/أو االجتــار بالبشــر .و ــان بهمكــاهنن ا قامــة هنــا يف غــرف خاصــة لفتــرات إقامــة قصــرية
أو طويلة ،و ا ـت تتـاع ـن شـىت اوـدمات .ويف عـام  ،2012أقـام يف املر ـز عشـرون امـرأة
وتســعة أطفــال لفتــرة مموعهــا 1 148ليلــة .ويف هنايــة عــام  ،2013توقــف مر ــز االســتقبال
” “Kristínarhúsعن العم  .واختذ مر ز ضحايا االعتداء ارنسي قرارا بـالتر يز بـدال مـن ذلـ
على مشاريع أخـر  ،وهـي بالدرجـة األوىل العنـف ضـد النسـاء ذوات ا عاقـة والـذ ور الـذين
يتعرضون للعنف .وحبثت وزارة الرعاية االجتماعية ومنظمـة ملجـأ النسـاء إمكا يـة مـنح ضـحايا
االجتار بالبشر روء مؤقتا خالل فترة مواصلة التحقيقات.
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875

2185

العدد الكلي

348

337

282

238

30
55
+

75

46-55

36-45

26-35

18-25

 10-15 16-17األعمار

ز استقبال الطوارش عقب اغتصاب ،يف الفترة .2012-1993

سن وعدد األشخاا الذين وفدوا إىل مر
ااصدر :ملمريكاملاستقشرلملالطاارئ،مل .2013مل

و دة استقبال الط وارش لضحايا االعتداء ارنسي
تعم و دة استقبال للطوارش لضحايا االعتداء ارنسي يف قسم ا صـابات باملستشـفى
الوطين ) (Landspítalinnيف ريكيافي  ،ويف مستشفي أ يورير  .وخدمات املمرضات واألطباء
وعلمــاء الــنفس متا ــة يف هــاتل الو ــدتل ،ويلقــدم أيضــا فريــا مــن ارــامل املشــورة القا و يــة
للضحايا ويسـاعدهم يف تعاملـهم مـع الشـرطة وارـا م .ويف عـام  ،2010طلـب املسـاعدة مـن
و ـدص الطــوارش هــاتل  117شخصـا؛ ويف عــام  2011ــان الـرقم  118شخصــا ،ويف عــام
 2012ان  139شخصا .ويف الفتـرة منـذ افتتحـت الو ـدة يف عـام  1993و ـىت هنايـة عـام
 ،2012رأ إليها  2 187شخصا إثر اغتصاب .وتتألف الفئة العمرية األ رب من سـاء تتـراوع
أعمارهن بل  18و  25سنة ،وتبلغ سبة النساء أ ثر من  95يف املايـة مـن اجملمـوع .وتلصـنَّف
سبة قدرها  70يف املاية من ا ـاالت الـيت اسـتقبلتها هاتـان الو ـدتان بأهنـا ـاالت اغتصـاب،
ويف أ ثر من ثلع هذه ا االت يقـول الضـحايا إهنـم ـا وا خممـورين أو حتـت تـأثري املخـدرات
عندما ارتكبت اررمية.
وتلشك النساء األغلبية العظمى من زوار مر ز استقبال الطوارش ،وإن ان عدد
الزوار الذ ور قد زاد يف السنتل األخريتل .وعموما ،تلصنف سبة تزيد على  70يف املاية
من ا االت اليت عارها مر ز استقبال الطوارش بوصفها االت اغتصاب ،يف ل وقع
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أ ثر من ثلع ا االت املبلغ عنها بينما ا ت الضحية يف الة غيبوبة بسبب تعاطي
املخدرات أو الكحول.
.142
40%129

37%130

40%129

39%117

126

117 118

39%116

41%109

جال

66%133

ساء

61%103
61%97
61%96
68%96

102

57%74
54%73
52%61
52%42

10
النســــــــــــــــــــــــــــاء

1
املتزوجات8

1

2

6
النساء3

4

2

41%4 42%5 43%3 45%6 48%4 52%6 53%6 53%1 60%2 58%2 1

النسبة بل ارنسل من زوار مر ز استقبال الطوارش.
ااصدر :مر ز استقبال الطوارش.2013 ،

اررايم ارنسية
املعلومات مستقاة من الشرطة ومدير النيابات العامة
2007
2008
2009
2010
2011
اجملموع

القضريرملااسجىو

لاامحملاالهترم

حءرمملاإل اعو

حءرمملالربا ة

71
46
42
49
64

19
14
14
23
27

16
4
6
12
10

3
10
7
10
13

272

97

48

43

ململ
مل مل لد ملاالعتهركرتملااالامومللىماا مل 199-194مل منملالقرعانملاجلنرميملالعرم .مل

يف الفترة  ،2011-2007تلقى مدير النيابات العامة  272قضية بوصفها ا تـها ات
للمواد  199-194من قا ون العقوبات العام ،رقم  ،1940/19والتعديالت الال قـة .وجنـم
عن سبع وتسعل من هذه القضايا توجيه لوايح اهتام .ومن الــ  97قضـية الـيت صـدرت بشـأهنا
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لوايح اهتـام وأقيمـت فيهـا دعـاو أمـام ارـا م ،لكـم يف  48قضـية با دا ـة و  43بـالرباءة.
أما القضايا اليت ولجهت فيها اهتامات فهي ليست مسجلة على حنـو مسـتق  .وحيتـو السـج
أيضا على إ صاءات عن قضايا ال تزال مفتو ة ،وذل مثال بسبب عدم العثور على اراا.
وبــدأت وزارة الداخليــة التعــاون مــع مر ــز التفــو  EDDAبشــأن إجــراء استقصــاء
ملعارــة قضــايا االغتصــاب يف النظــام القضــايي األيســلند  .واالستقصــاء مصــمم علــى منــوذج
مشاريع مماثلة يف الدامنر والسويد.
العنف ضد األطفال
مبوجـب قـا ون األهليــة القا و يـة رقــم  ،1997/71يلصـبح الشــخص ذا أهليـة قا و يــة
لد بلوغه سن الثامنة عشرة .ذل يلعراف قـا ون اايـة الطفـ  ،رقـم  ،2002/80وقـا ون
الطف  ،رقم “ 2003/76الطف ” بأ ه شخص يق سنه عـن  18سـنة .وعـالوة علـى ذلـ ،
صدقت أيسلندا على اتفاقية األمم املتحـدة قـو الطفـ مبوجـب القـا ون رقـم ،2013/19
الذ علراف فيه األطفال بصفتهم أشخاصا تق أعمارهم عن  18سنة.
و ان مـن الشـروف املسـبقة للتصـديا علـى اتفاقيـة ال ـزاروت إقـرار التعـديالت علـى
قــا ون العقوبــات العــام يف زيران/يو يــه  2012بشــأن بغــاء األطفــال واملــواد ا با يــة الــيت
يشتر فيها األطفال واالجتار هبم من أج أال تبـدأ اليحـة التقـادم إال عنـدما يبلـغ الطفـ سـن
 18ســنة ،بغـ النظــر عــن عمــر الطفـ عنــد وقــوع اال تــها  .واســتهدفت التعــديالت أيضــا
تعزيز املعاقبة على العنف ارنسي املرتكب ضد األطفال ،ومشلت عقوبات أشـد عنـدما يشـم
العنف أطفاال تق أعمارهم عن  15سنة.
وتناول ارزء األول من خطة العم بشأن العنـف يف املنـازل واالعتـداء ارنسـي ،الـذ
وافقت عليه ا كومة يف أيلول/سبتمرب  ،2006تدابري تعتـزم ا كومـة اختاذهـا بغيـة منـع العنـف
ضد األطفال ،و ـذل مسـاعدة الـذين تعرضـوا للعنـف وا يـذاء .واالفتـراحت األساسـي هـو أن
البالغ دايما هو املسؤول إذا تعرحت الطف ملعاملـة عنيفـة ،وأ ـه ينبغـي أن يتحمـ ارـاا عواقـب
ذل  ،يع أن هذا النوع من السلو ال ميكن التهاون بشأ ه .وعلـى هـذا االفتـراحت األساسـي
تستند املشـاريع الـواردة يف خطـة العمـ  ،ومـن ف فهـي ختـص البـالغل بالدرجـة األوىل .ـذل
تتضــمن خطــة العمـ تــدابري هتــدف إىل تــوفري معاملــة األطفــال الــذين تعرضــوا للعنــف يف املــزنل
أو لالعتــداء ارنســي مبــا يــتالءم مــع الــة ـ منــهم .وتشــم هــذه التــدابري تر يــزا علــى دعــم
وتطوير عم دار الطف ) ، (Barnahúsوا عالن عـن خـدماهتا والتمـال السـب لفعـ املزيـد مـن
أج تلبية ا تياجات األطفـال الـذين يتعرضـون للعنـف أو لتيـذاء مـن أ ـوع .وأخـريا ولـيس
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،خرا ،در التر يز على متكل مرتكيب العنف ضد األطفـال مـن تلقـي العـالج بغيـة سـر منـب
العنف املتكرر ،وعلى توفري خدمات العالج ل طفال ذو السلو ارنسي غري الاليا.
ويف يســان/أبري  ،2012وقَّعــت وزارة الداخليــة ،ووزارة التعلــيم والعلــم والثقافــة،
ووزارة الرعاية االجتماعية اتفاقا مدته ثال سنوات بشأن مشـروع تعـاوا يهـدف إىل زيـادة
الوعي وتنمية الكفاءة يف التعام مع اررايم ارنسية املرتكبة ضد األطفـال .وتتمثـ األهـداف
الرييسية ذا املشروع ،املشار إليه بوصـفه مشـروع إيقزر ملالزاليمل ) (Vitundarvakninginتعزيـز
التعـاون املتعـدد التخصصــات وتعزيـز الــوعي االجتمـاعي وذلـ بنشـر املعلومــات عـن ارــرايم
ارنسية املرتكبة ضد األطفال بل األطفال أ فسـهم و ـذل بـل الـذين ـم يف سـيا عملـهم
صلة مباشرة/اتصال مباشر باألطفال .ويلدير هذا ارهد فرقـة عمـ تضـم ممـثلل مـن الـوزارات
املعنية خصصت ا ميزا ية مستقلة ذا الغرحت .ومن اردير بالـذ ر أن هـذا ارهـد مسـتو ى
مباشرة من الة ملس أوروبا بعنوان “وا د يف سـة” والتصـديا علـى اتفاقيـة ال ـزاروت.
وتشم العناصر الرييسية ذا املشروع ما يلي.
أُعــد مســـرع عـــرايس تعليمـــي يلســمى ”أوالد ا ـــارة“ ل طفـــال يف الســـنوات األوىل
للمدرســة ا لزاميــة .وهــو بر ــامج تفــاعلي يهــدف إىل تثقيــف األطفــال بشــأن الســالمة ارنســية
واالعتداء ارنسي وألية إبالغ من يثقون به واودمات املتا ة .وحيضر يف عـرحت مستشـار
مدرسي أو أخصايي اجتماعي أو ممرضة أو أخصايي علم فس .وبعد العرحت تلرسـ رسـالة إىل
والد مجيع األطفال أو أولياء أمورهم من ا اضرين تتضمن معلومـات عـن الكيفيـة الـيت ميكـن
هبــا ا صــول علــى مزيــد مــن املــواد واملعلومــات الوقاييــة للبــالغل .والرســالة مترمجــة إىل اللغــات
األجنبيــة الســت األ ثــر شــيوعا يف أيســلندا .وينفــذ الرب ــامج بالتعــاون مــع منظمــة Blátt Áfram
(”الطريا املستقيم“) وهي منظمة شعبية أيسـلندية معنيـة مبنـع االعتـداء ارنسـي علـى األطفـال،
ومن املعتزم عرضه على األطفال البالغل مـن العمـر سـبع سـنوات يف مجيـع املـدارل ا لزاميـة يف
البلد .وقُدم بالفع  320عرضا ،ويلزم يف املعتاد أداء ثالثة عروحت يف مدرسة.
وأُعد فيلم قصري بعنوان ”خذ موافقة“ ل طفال يف املدارل الثا وية .ويتناول الفيلم اوـب
الفاص بل ارنس الصحي والعنف ارنسي فضال عن اآلثار الضارة للمواد ا با ية .وعلرحت فيلم
“خــذ موافقــة” ألول مــرة يف  30ــا ون الثاا/ينــاير  2013يف مجيــع مــدارل أيســلندا للتالميــذ
البــالغل مــن العمــر  18-15ســنة .وعلــرحت يف اليــوم الســابا علــى التليفزيــون يف وقــت الــذروة،
وجرت متابعة له يف وساي ا عالم يف األيام التالية .وأُعد دلي ملعلِّم ملصا بة الفيلم .وميكن أيضا
استخدامه توجيهات للبالغل بشأن يفية مناقشة هـذه املسـاي مـع الشـباب .والفـيلم متـاع مـع
ترمجة له بسبع لغات .وهو متاع للجميع على املوقع الشـبكي  ،faduja.isوحيتـو علـى معلومـات
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ومبادش توجيهية للمعلمـل وأوليـاء األمـور السـتخدامها يف مناقشـة املواضـيع الرييسـية الـواردة يف
الفيلم .وقد مت بالفع تقييم أثر الفيلم و ا ت النتايج إدابية للغاية.
ودر إ تاج فيلم قصري بعنوان “دعمـوا أ فسـكم” ،ل طفـال يف الصـفوف الوسـطى
باملد ارل ا لزاميـة( .وهـو ال يـزال يف طـور ا عـداد) .وتتشـابه الشـرحية املسـتهدفة مـن الفـيلم
وأهدافه مع األفالم األخر املذ ورة أعاله.
ويف يسان/أبري  ،2013اعتمدت ا كومة خطة عم متعـددة األبعـاد بشـأن اايـة
األطفــال مــن االعتــداء ارنســي واالســتغالل وبشــأن اوــدمات املتا ــة ل طفــال ضــحايا هــذه
اررايم .وحتتو خطة العم هذه على  27إجراء ددا منها  15مصـنفة علـى أهنـا إجـراءات
ذات أولويــة .وهتــدف هــذه ا جــراءات إىل زيــادة التنســيا والتعــاون بــل خمتلــف الو ــاالت
العاملــة يف هــذا امليــدان مبــا فيهــا دوايــر اايــة الطف ـ  ،والشــرطة ،واالدعــاء ،والــدواير الطبيــة.
وتشم هذه ا جراءات إ شاء مرفا جديد وزيـادة عـدد املـوظفل يف دار الطفـ ()Barnahús
وزيادة يف خمصصات الشرطة واالدعاء من أج تناول قضـايا االعتـداء ارنسـي وإ شـاء ملـس
وطين ،و ذل ،ليات إقليمية ،للتنسيا بل دواير ااية الطف  ،والشرطة ،واالدعـاء مـن أجـ
حتسل االستجابة وإجراءات العم يف قضايا االعتداء ارنسي على األطفال.

ارزء الثاا
املادة 7
الفقرة الفرعية (أ)
متثي املرأة يف الربملان وا كم ارلي
يف عام  ،2015ستكون قد مضت ماية عام على ا تساب املـرأة للحـا يف التصـويت
والترشــح لال تخــاب يف أيســلندا إذا بل ـغ عمرهــا  40ســنة أو أ ثــر؛ وقــد ملنحــت هــذا ا ــا
مبوجب تعدي للدستور يف  19زيران/يو يـه  .1915وذ حتصـ املـرأة علـى ـا التصـويت
يف اال تخابــات العامــة يف أيســلندا علــى قــدم املســاواة مــع الرجـ إال يف عــام  .1920ولــذل
يعترب عام  1915وعام  1920معلَمل هامل على الطريا حنو املسـاواة الكاملـة بـل ارنسـل
من يع املشار ة الدميقراطية يف أيسلندا.
وخالل العقـود الثالثـة املاضـية أخـذ عـدد النسـاء املنتخبـات يف االرتفـاع بـاطراد :فبعـد
اال تخابــات العامــة يف عــام  1979ا ــت ســبة النســاء  5يف املايــة فقــب بــل أعضــاء الربملــان؛
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وارتفعــت هــذه النســبة إىل  25يف املايــة بعــد ا تخابــات عــام  1995وإىل  35يف املايــة عقــب
ا تخابات عام .1999
وميكن ارزم بقدر من الثقة بأن الطلب املتزايد بعد األزمة االقتصـادية يف عـام 2008
علــى إشــرا املــرأة بدرجــة أ ــرب يف ا كومــة جنــم عنــه زيــادة يف أعــداد النســاء املشــتغالت
بالسياسة وعـرب املسـتويات العليـا لـتدارة العامـة .وميثـ النسـاء اآلن  40يف املايـة مـن املمـثلل
املنتخـبل ســواء يف ا كــم ارلــي أو يف الربملــان ،يــع بلغــت أعــدادهن ذروهتــا بتحقيــا ســبة
قدرها  43يف املاية من عدد أعضـاء الربملـان بعـد اال تخابـات العامـة يف عـام  .2009و ا ـت
تــايج اال تخابــات العامــة يف عــام  2009ا تخــاب  36رجــال ( 57.1يف املايــة مــن اجملمــوع)
و  27امرأة ( 42.9يف املايـة)؛ وذلـ بزيـادة قـدرها  7سـاء باملقار ـة بنتـايج ا تخابـات عـام
 . 2007وذ حيد قب ذل قب أن أصـبح هـذا العـدد الكـبري مـن النسـاء عضـوات ـامالت
العضوية يف الربملان؛ إذ ان الرقم القياسي السابا ،بعد ا تخابات عـام  ،1999بنسـبة  35يف
املاية .و ا ت تايج ا تخابات عام  2013ا تخاب  38رجـال ( 61.3يف املايـة) و  25امـرأة
( 39.7يف املاية) .وميكن أن تلعز النسب بل ارنسل يف تايج اال تخابات الربملا يـة األخـرية
يف أيسلندا إىل أ ه أصبح اآلن وضـع املـرأة يف املقاعـد العليـا علـى القـوايم اال تخابيـة ل ـزاب
السياسية أ ثر شيوعا مما ان عليـه ا ـال يف املعتـاد وازداد عـدد النسـاء الـالص يترشـحن اآلن
لال تخاب يف الدواير الريفية .ومن ف ،تلتاع اآلن للنساء فرا أ ـرب بكـثري ال تخـاهبن ممـا ـان
يلتاع ن قب سنوات قليلة.
ا تخاب ات اجملالس ارلية
علقــدت ا تخابــات للمجــالس ارليــة يف مجيــع البلــديات البــالغ عــددها  76بلديــة يف
أيســلندا يف  29أيار/مــايو  .2010ووفقــا للتقــارير ا صــايية يئــة ا صــاءات األيســلندية
 ،Hagtíðindiترشـــح لال تخـــاب  112 233رجـــال ( 49.7يف املايـــة) و  113 622امـــرأة
( 50.3يف املاية) .ويف  58بلدية جـرت اال تخابـات بالتمثيـ النسـيب وقُـدم فيهـا  185قايمـة
مرشحل .ويف أربع من هذه البلديات ا تلخب املرشحون بـدون معارضـة يـع قُـدمت قايمـة
وا دة فقـب .وترشـح  2 846مرشـحا يف هـذه البلـديات البـالغ عـددها 58؛ منـهم 1 513
رجـــال ( 53.2يف املايـــة) و  1 333امــرأة ( 46.8يف املايـــة) .وإمجـــاال ،ـــان التـــوازن بـــل
ارنسل أقرب إىل االسـتواء يف عـام  2010ممـا ـان مـن قبـ  ،يـع تراو ـت سـبة النسـاء
الالص قدمتهن األ زاب السياسية بل  46يف املاية و  51يف املايـة ،و ا ـت سـبة املرشـحات
على قوايم الكيا ات األخر  46يف املاية.
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وذ يسب ا قب أن ا ت سبة النسـاء بـل املرشـحل أ ـرب مـن ذلـ  :ففـي ا تخابـات
اجملــالس البلديــة الســابقة ،الــيت جــرت يف عــام  ،2006ا ــت النســبة  43.8يف املايــة .و ــان
هنا مرشحون من الذ ور وا ـا يف مجيـع البلـديات البـالغ عـددها  59الـيت أجريـت فيهـا
اال تخابات بالتمثيـ النسـيب .ويف ت سـع بلـديات ا ـت هنـا أرقـام متسـاوية للمرشـحل مـن
ــال ارنســل؛ ويف عــام  ،2006ــان هــذا هــو ا ــال يف مثــان بلــديات .ومــن مجيــع قــوايم
املرشحل ،بغ النظر عن الدواير الـيت قـدمت فيهـا ،مشلـت  56قايمـة ( 30.3يف املايـة) مـن
النســاء عــددا ممــاثال لعــدد الرجــال يف عــام  ،2010مقاب ـ  15قايمــة فقــب يف عــام .2006
و ــان الرجــال أغلبيــة بــل املرشــحل يف  41بلديــة ،يــع ا ــت ســبة النســاء تتــراوع بــل
 40و  49يف املاية يف  37بلدية منها ،وبـل  30و  39يف املايـة يف البلـديات األربـع املتبقيـة.
ويف مثان بلديات ا ت النساء أغلبية بل املرشحل .و ان عدد النساء أ رب من عـدد الرجـال
على  34قايمة ( 18.4يف املاية من اجملموع) ،و ان عدد الرجال أ رب مـن عـدد النسـاء علـى
 95قايمة ( 51.6يف املاية من اجملموع) .و ـان ترتيـب املرشـحل علـى القـوايم يف ا تخابـات
اجملــالس ارليــة لعــام  2010مــيء الرجــال علــى رأل القــوايم يف  139الــة ( 75يف املاي ـة)
والنساء يف  46الة ( 25يف املايـة) .ومـن النا يـة األخـر  ،شـغلت املرشـحات لال تخابـات
املرتبة الثا ية على  115قايمة ( 62يف املاية) وشغ الرجال تل املرتبة يف  70قايمـة ( 38يف
املاية) .وا تخب  512ممثال رييسيا يف اجملالس البلديـة .ومنـهم  308رجـال ( 60.2يف املايـة)
و  204ساء ( 39.8يف املاية) .وذ حيد مـن قبـ قـب أن ـان هنـا عضـوات هبـذا العـدد
الكبري يف اجملالس ارلية؛ فقد ـان الـرقم القياسـي السـابا سـبته  35.9يف املايـة يف ا تخابـات
عــام  .2006وعنــد حتلي ـ ا صــاءات مــن ا يــة أعــداد الســكان يف منــاطا ا كــم ارلــي
املختلفة يبدو أن سبة النساء تبلغ أعالها ( 45يف املاية) يف املنـاطا الـيت يتـراوع عـدد سـكاهنا
بل  300و  999سمة يع أجريت اال تخابات على أسال قـوايم املرشـحل .ويف املنـاطا
اليت زاد فيها عدد السكان عن  1 000سمة ،ولجـد أن سـبة النسـاء تبلـغ  39يف املايـة؛ ويف
املناطا اليت يبلغ عدد سكاهنا  299سـمة أو أقـ  ،تبلـغ النسـبة  34يف املايـة .وعنـدما مضـت
اال تخابــات يف عــام  2010علــى أســال قــوايم املرشــحل ا تخــب مــن النســاء أعــداد أ ــرب
مما ان عليه ا ال يع أن مجيع السكان ،يف الواقـع ،مرشـحون ،مـا ذ يرفضـوا اال تخابـات
حتديــدا .ويف الـــ  59منطقــة الــيت أجريــت فيهــا اال تخابــات علــى أســال القايمــة ،بلغــت ســبة
الرجال الذين ا تخبوا  59.1يف املايـة و سـبة النسـاء  40.9يف املايـة .ويف  18منطقـة ،يقطـن
فيهــا أ ثــر قلــيال مــن  1يف املايــة مــن النــاخبل ،ذ تســتند اال تخابــات إىل قــوايم (أ أن مجيــع
السكان ا وا مرشحل تملل) .وهنا ا تخـب  94عضـوا يف اجملـالس 61 :رجـال (64.9
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يف املاية) و  33امرأة ( 35.1يف املاية) .و ا ـت أعلـى سـب للرجـال يف البلـديات الـيت يبلـغ
عدد سكاهنا  299سمة أو أق  ،يع ان ارميع مرشحل تملل 67.1 :يف املاية.
وذ تلجمَّع بعد معلومات من اال تخابات ارلية اليت أجريت يف عام .2014
اال تخابات الرياسية
يلنتخب رؤساء أيسلندا مباشرة من قب مجهور النـاخبل .وقـد علقـدت أول ا تخابـات
رياســية يف عــام  ،1952وعقــد ،خــر ا تخابــات يف عــام  .2012وترشــح لال تخــاب اثنــان
وعشرون مرشحا ،منهم ست ساء .وتوىل الرياسة سة أشـخاا ،منـهم امـرأة وا ـدة هـي
السيدة فيغديس فينبوغادوتري ،فازت بنسبة قدرها  33يف املاية من األصـوات يف عـام ،1980
فأصبحت أول رييسة منتخبة يف العـاذ .وتولـت الرياسـة ملـدة  16عامـا ،أ مـن عـام 1980
إىل عـام  .1996ويف ا تخابـات عـام  2012ـان هنــا سـتة مرشـحل ،منـهم ثـال ســاء.
وا تخب السيد أوالفور راغنار غرميسـون بنسـبة  52.8يف املايـة مـن األصـوات .وهـو اآلن يف
مدة واليته اوامسة رييس .وجاءت السيدة بورا ،ر ورسدوتري يف املرتبة التاليـة يـع فـازت
بنسبة قدرها  33.2يف املاية من األصوات.
ا تخابات ارمعية الدستورية
علقد اجتماع خاا للجمعية الدستورية يف أيسـلندا يف عـام  .2010ومبوجـب قـا ون
ارمعيــة الدســتورية رقــم  ،2010/90ــان يــتعل علــى ريــيس أيســلندا ،بالتعــاون مــع اللجنــة
الدستورية ،أن يدعو إىل ا عقاد ارمعية الدستورية ملراجعة دستور مجهورية أيسلندا .وأجريـت
ا تخابــات ارمعيــة الدســتورية يف  27تشــرين الثــاا /وفمرب  ،2010و ــان يــتعل أن تنعقــد
ارمعيـة يف شــباف/فرباير  .2011وأن تعمـ ارمعيــة ،الـيت تتــألف مــن  25عضــوا يترشــحون
ـــأفراد لتـــارهم مجهـــور النـــاخبل مـــن ممـــوع البلـــد بوصـــفه دايـــرة وا ـــدة لغـــرحت هـــذه
اال تخابات ،لفترة متتد من شهرين إىل أربعـة أشـهر وتلعـد مشـروع تنقـيح للدسـتور، ،خـذة يف
االعتبــار تــايج اجتمــاع استشــار وطــين بشــأن الدســتور علقــد يف  6تشــرين الثــاا /وفمرب
 .2010و ضر ذل االجتمـاع  950شخصـا مـن مجيـع أحنـاء البلـد ،تتـراوع أعمـارهم بـل
 18و  91سنة وتتساو فيه سبة ال ارنسـل بدقـة يف هـذا اجملمـوع .وجـر اختـاذ الـالزم
يف قا ون ارمعية الدستورية من أج توفري قدر من املرو ة يف عـدد األعضـاء؛ فـهذا ـان متثيـ
أ مــن ارنســل اقصــا يف تــايج اال تخابــات ،ميكــن رفــع العــدد مــن  25إىل مــا يص ـ إىل
 31عضوا لكفالة توازن أفضـ  .غـري أ ـه ذ يثبـت أن هنـا ضـرورة لـذل يف واقـع التطبيـا.
وترشح ال تخابات ارمعية الدستورية مـا مموعـه  522مرشـحا ،منـهم  364رجـال ( 70يف
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املايــة) و  159امــرأة ( 30يف املايــة) .و ــان متوســب الســن ،وهــو  47ســنة ،وا ــدا رميــع
املرشــحل مــن النســاء والرجــال .و ــان أ ــرب الرجــال ســنا يبلــغ عمــره  80ســنة ،وأصــغرهم
 19ســـنة؛ وأ ـــرب النســـاء ســـنا  66ســـنة ،وأصـــغرهن  22ســـنة .و ا ـــت النتيجـــة ا تخـــاب
 15رجال ( 60يف املاية) و  10ساء ( 40يف املاية).
املرأة يف دور القيادة
يف الفترة السابقة على ا تخابات اجملالس ارلية يف عام  ،2014احتدت العضـوات مـن
مجيع األ زاب السياسية يف بر امج عم مؤلـف مـن مجيـع األطيـاف السياسـية باسـم املسـاواة
بل ارنسل .و ـان أول إجـراء لـه تشـجيع النـال علـى وضـع شـعار ا ر ـة علـى صـفحتهم
الشخصــية علــى “الفــيس بــو ” .وأُعلــن عــن الشــعار يف مــؤمتر صــحفي .وأشــار املشــار ون
ال سياسيون الذين تكلمـوا يف االجتمـاع إىل أليـة إتا ـة الفرصـة لالسـتماع إىل أصـوات مجيـع
النساء ،بغ النظر عن الرب امج السياسي.
الفقرتان الفرعيتان (ب) و (ج)
متثي املرأة يف عملية اختاذ القرارات العامة
يف عــام  ،1970تبــوأت أول امــرأة مقعــدا ــا يف ا كومــة األيســلندية .و ــىت عــام
 ،2006ذ تشغ املرأة إال مناصب وزيرة اوارجية والتعليم والصحة؛ ومنذ ذل ا ل عملـت
املرأة فقب وزيرة للشؤون اوارجية ،و رييسة وزراء ،و ـوزيرة للماليـة ،و ـوزيرة للداخليـة؛
ومن اردير بالذ ر أهنا ذ تشغ ـىت اآلن منصـب وزيـرة الزراعـة ومصـايد األمسـا  .ويف عـام
 ،2009بلغت سـبة النسـاء  50يف املايـة مـن ا كومـة ألول مـرة ،وأصـبحت السـيدة جوها ـا
سيغورواردوتري أول رييسة وزراء أليسلندا .ويف  23أيار/مـايو  ،2013تولـت ا كـم كومـة
جديدة برياسة سيغمو دور دافيو غو الوغسون .وتتألف ا كومة من تسعة وزراء ،سـتة رجـال
( 66.6يف املاية) وثال سـاء ( 33.3يف املايـة) .و ا ـت ا كومـة املنتهيـة مـدهتا ،وهـي ثـاا
كومة تقودها جوها ا سيغورواردوتري ،تتألف من عشرة وزراء 4 ،ساء ( 40يف املاية) وسـتة
رجال ( 60يف املاية).
النسبة بل ارنسل يف اللجان ومالس ا دارة واجملالس ارلية يف عام 2012
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الازارة

النسر

الريجرل

اجملماجل

مكتب رييس الوزراء

64

75

139

النسززشوملاائايززومل النسززشوملاائايززوململ
لىريجرل
لىنسر
%46

%54
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الازارة

النسر

الريجرل

اجملماجل

وزارة الصناعات واالبتكار
وزارة املالية والشؤون االقتصادية
وزارة الداخلية
وزارة التعليم والعلم والثقافة
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية
وزارة الشؤون اوارجية
وزارة الرعاية االجتماعية
اجملموع

النسززشوملاائايززومل النسززشوملاائايززوململ
لىريجرل
لىنسر

173
110
141
373
141
136
419

273
151
224
504
187
185
391

446
261
365
877
328
321
810

%39
%42
%39
%43
%43
%42
%52

%61
%58
%61
%57
%57
%58
%48

1 557

1 990

3 547

%44

%56

ومبوجب املادة  15من قا ون املساواة بل ارنسـل ،رقـم  ،2008/10يـتعل تـوخي
ا را لـد التعـيل يف اللجـان ا كوميـة والبلـديات واجملـالس ارليـة ومـالس ا دارة لكفالـة
املساواة يف النسب بل ارنسل قدر ا مكـان عمليـا ،حبيـع ال تقـ املقاعـد الـيت يشـغلها ـ
من ارنسل عن  40يف املاية عندما تزيد العضوية على ثالثة أعضاء .وينطبا ذل أيضـا علـى
الشر ات واملؤسسات اردودة العامة اليت هي يف الغالب مملو ة للدولة أو للبلديات.
ويف عام  ،2008ا ت سبة النساء  37يف املاية من أعضـاء اللجـان واجملـالس ارليـة
ومالس ا دارة داخ الـوزارات ا كوميـة .ويف عـامي  2009و  2010ا ـت هـذه النسـبة
 40يف املاية؛ ويف عام  2011بلغت  43يف املاية ،ويف عـام  2012بلغـت  44يف املايـة .ويف
عــام  ،2012علينــت رــان ومــالس ليــة ومــالس إدارة جديــدة بلــغ عــددها  .148و ــان
تكوين منها متفقا مع القا ون يف  100الة؛ أ بنسبة  68يف املايـة مـن ممـوع اللجـان
ارديدة وغريها  ،اليت بـدأت عملـها داخـ الـوزارات يف تلـ السـنة .وطلـب مر ـز املسـاواة
بل ارنسل إيضا ات بشأن التعيينـات الـيت متـت يف  48رنـة (وغريهـا) ،والنظـر جـار اليـا
فيما إذا ا ت هذه التعيينـات مشلتـها أ كـام ا عفـاء الـيت تـنص علـى أ ـه دـوز اوـروج علـى
القاعــدة الرييســية املتمثلــة يف ترشــيح الرجـ واملــرأة علــى الســواء عنــدما تكــون هنــا أســباب
موضــوعية .وقــد شــف هــذا النظــر عــن أ ــه يف ــوايل صــف ا ــاالت الــيت ذ متتث ـ فيهــا
التعيينات لشروف املادة  ،15ا ت تنطبا أ كام ا عفاء.
وتتاع للنساء والرجال العاملل يف الـوزارات وا يئـات ا كوميـة فـرا متكافئـة فيمـا
يتعلا بتمثي ا كومة يف السا ة الدولية واملشـار ة يف أعمـال املنظمـات الدوليـة .وفيمـا يلـي
النسب بل ارنسل يف الوفود ا كومية وفقا صاءات عام :2013
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اانصب
السكرتريون الدايمون
املديرون العامون
األخصاييون
املوظفون اآلخرون
اجملموع

النسزززززشوملاائايزززززوململ النسزززززشوملاائايزززززوململ
لىنسر
لىريجرل

اجملماجل

العد

%50
%63
%43
%20

%50
%37
%57
%80

%100
%100
%100
%100

8
65
327
139

%40

%60

%100

539

ااصدر :وزارة املالية والشؤون االقتصادية.2013 ،

ومن املثري لالهتمام أن عدد النساء يزيد عـن عـدد الرجـال العـاملل يف الـوزارات الـيت
تتناول الشـؤون التعليميـة والثقافيـة والشـؤون الصـحية واالجتماعيـة ،والبيئـة واملـوارد الطبيعيـة
والشــؤون الداخليــة .ومثــة وزارات أخــر تتســاو فيهــا بدرجــة أ ــرب النســب بــل ارنســل،
ولكن عدد النساء يفو عدد الرجال يف ست من مثان وزارات.
موظفو الوزارات حبسب وع ارنس يف أيلول/سبتمرب  2011و 2012
2011

مل
ململ

14-59621

2012

السنو

النســــــبة
املئويـــــــة
للنساء

النســــــبة
املئويـــــــة
للرجال

العدد

مكتب رييس الوزراء
وزارة التعليم والعلم والثقافة
وزارة الشؤون اوارجية
وزارة الصناعات واالبتكار
وزارة الداخلية
وزارة الرعاية االجتماعية
وزارة املالية والشؤون االقتصادية
وزارة البيئة واملوارد الطبيعة

%53
%66
%52
%58
%67
%66
%49
%70

%47
%34
%48
%42
%33
%34
%51
%30

30
87
110
81
78
105
68
33

%48
%67
%55
%58
%70
%68
%49
%68

%60

%40

592

%61

اجملموع

النســــــبة
املئويـــــــة
للنساء

النســــــبة
املئويـــــــة
للرجال

العدد

%52
%33
%45
%42
%30
%32
%51
%32

33
85
105
88
73
104
79
34

%39

601

ااصدر :وزارة املالية والشؤون االقتصادية.2013 ،
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موظفو ا كومة حبسب الوزارات و وع ارنس يف أيلول/سبتمرب  2011و 2012
2012

2011

النســــــبة
املئويـــــــة
للنساء

النســـــــــبة
املئويــــــــــة
للرجال

النســـــــــــــبة
املئويـــــــــــــة
للنساء

النســـــــــبة
املئويــــــــــة
للرجال

العدد

العدد

%50
%47
%43
%47

314
80
5 455
272

ا دارة العليا
مكتب رييس الوزراء
وزارة التعليم والعلم والثقافة
وزارة الشؤون اوارجية

%52
%54
%57
%54

%48
%46
%43
%46

314
79
5 481
260

%50
%53
%57
%53

%54
%63
%19
%48
%57
%37

1 043
2 865
9 246
854
732
20 861

وزارة الصناعات واالبتكار
وزارة الداخلية
وزارة الرعاية االجتماعية
وزارة املالية والشؤون االقتصادية
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية
اجملموع

%44
%36
%81
%51
%43
%63

%56
%64
%19
%49
%57
%37

995
2 893
9 248
834
760
20 864

%46
%37
%81
%52
43ر
%63

ااصدر :وزارة املالية والشؤون االقتصادية.2013 ،

القضــاة
ان العدد املقـرر لقضـاة ـا م املقاطعـات  38قاضـيا ـىت عـام  ،2010ـل رلفـع
العدد إىل  43قاضيا .ومتثلت الزيادة يف رجلل وثال ساء ،و ا وا يعينـون مجيعـا يف كمـة
املقاطعــة يف ريكيافيـ  .و ا ــت ســبة النســاء أق ـ قلــيال مــن  42يف املايــة مــن قضــاة كمــة
املقاطعــة .ومتــت هــذه الزيــادة منــذ عــام  ،2008عنــدما ا ــت ســبة القاضــيات يف كمــة
املقاطعة  32يف املاية فقـب .ويعمـ أغلـب القاضـيات يف ـا م املقاطعـة يف ريكيافيـ وشـبه
جزيرة ري كيا يس .ومـن األ ـد عشـر مسـاعدا لقضـاة كمـة املقاطعـة ـان هنـا مثـان سـاء
وثالثة رجال .ولكـ كمـة مـن ـا م املقاطعـات الثمـاا يف أيسـلندا ريـيس .ويف زيـران/
يو يه  ،2008عليان سبعة رجال وامرأة وا دة رؤساء را م املقاطعات .و ان هنا عشـرة
مساعدين لرؤساء ارا م ،منهم مثان ساء ورجالن.
ويف عام  2011زيـد عـدد القضـاة يف اركمـة العليـا مـن عشـرة قضـاة إىل اثـين عشـر
قاضيا .وهنـا  ،منـذ ذلـ ا ـل ،اثنـا عشـر قاضـيا عـامال يف اركمـة العليـا :امرأتـان وعشـرة
رجال .وهذه النسبة ذ تتغري منذ عام  .2011ويف عام  ،2012تـر قاضـيان اركمـة العليـا،
لهما قاضيان ،خران .ويف عام  2013ان أ د القضاة غايبـا يف إجـازة و لـت لـه
و
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قاضية بصفة مؤقتة .وهنا سة مساعدين لقضاة اركمـة العليـا؛ أربـع سـاء ورجـ وا ـد.
ويشغ منصب مدير مكتب اركمة العليا رج .
القضاة يف الفترة 2013 - 2009
2009

2010

اجملموع الرجال النساء اجملموع الرجال النساء
اركمة العليا 9

7

2

9

8

1

2011

2012

2013

اجملموع الرجال النساء

اجملموع الرجال النساء

اجملموع الرجال النساء

12

10

2

12

10

2

12

10

2

ممـــــــــــــوع
ـــــــــــــــا م
املقاطعـــــــات
اجملموع38 :

26

12

43

28

15

43

28

15

43

28

15

43

25

18

ريكيافي

22

14

8

25

14

11

25

15

10

25

15

10

25

12

13

غــــــــــــــــرب
أيسلندا

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

املضـــــــــــــايا
البحريـــــــــــــة
1
الغربية

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

مشـــال غـــرب
أيسلندا

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

1

1

صفر

مشـــال شـــر
أيسلندا

3

3

صفر

3

3

صفر

3

3

صفر

3

3

صفر

3

3

صفر

شر أيسلندا 1

1

صفر

1

1

صفر

1

سفر

1

1

سفر

1

1

سفر

1

جنـــــــــــــوب
أيسلندا

2

1

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

شـــبه جزيـــرة
ريكيا يس

7

4

3

8

5

3

8

5

3

8

5

3

8

5

3

ااصدر :رنة ارا م الوطنية واركمة العليا.2013 ،

أُسست رنـة ارـا م الوطنيـة يف عـام  .1998وتتمثـ مسـؤولياهتا الرييسـية يف متويـ
القضـاء وتنســيا قواعــد ـا م املقاطعــات ،وحتديــد عــدد القضـاة واملــوظفل اآلخــرين يف ـ
كمــة مقاطعــة ،ومــا إىل ذل ـ  .ومبوجــب املــادة  13مــن قــا ون القضــاء ،رقــم ،1998/15
تتألف اللجنة من سة ممثلل .ويف عام  2013ا ت تتألف من ثالثة رجال وامرأتل.
مفوضو املقاطعات وضباف الشرطة
ــان هنــا  24مفوضــا للمقاطعــات يف أيســلندا يف عــام  ،2013منــهم ســت ســاء
( 25يف املاية) .وهذه النسبة هي اليت ا ت يف عام  2009وعام  ،2011وفقا لتقريـر بشـأن
14-59621
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الة املسـاواة بـل ارنسـل يف الفتـرة  .2011-2009وتقـ سـبة النسـاء قلـيال عـن  13يف
املايــة مــن ام ـ قــوة الشــرطة الوطنيــة .وذ تشــغ امــرأة منصــب ريــيس الشــرطة ــىت عــام
 .2014ويف رتب ضباف الشرطة ،تبلغ سـبة الرجـال حنـو  83يف املايـة مـن القـوة بينمـا تبلـغ
الرجالأعلـىالنساء
سـبة مئويـة مـن النسـاء ( 18.9يف
اجملموعالـيت فيهـا
سبة النسـاء ـوايل  17يف املايـة .والرتبـة
36
التحريات.
املاية) يف قوة الشرطة هي 36رتبة بري مفتشي
34
املادة 8
النساء يف السل

27

الدبلوماسي

2

26

5

النساء بغية
تلويل وزارة الشؤون اوارجية 9اهتماما خاصا منذ
عام  1998لتوظيف 10
9
حتقيا توازن أقرب للمساواة بل ارنسل يف السل الدبلوماسي .والنساء تقليديا أقلية داخ
وزارة الشؤون اوارجية .وذ تلعيَّن أول سفرية ىت عام  .1991ومنذ ذل ا ل ارتفعت
أغلبية املوظفل يف الوزارة.
النسبة املئوية للسفريات ارتفاعا2013بريا .وتلشك النساء
2011
2012
السفراء والسفريات يف الفترة 2013 - 2011

وتلويل وزارة الشـؤون اوارجيـة أليـة ـبرية للمشـاريع الـيت يلتـاع فيهـا للشـباب الـذين
يبدؤون ياهتم الوظيفية فرصة للتعرف مباشرة على عم السل األجنيب األيسلند والعم يف
املنظمات الدولية مباشرة .وتلشك النساء أغلبية الذين يوظفون يف إطار هـذا النظـام .ومنـذ عـام
 ،2002قبلت الوزارة طالبا متدربل؛ ويتم تدريبهم بصورة املة يف وزارات أيسـلندا وراهنـا
الدايمة فيما وراء البحار ،ويستمر التدريب ملدة ستة أشهر .ويف عام  ،2008شار يف بر ـامج
املتدربل رجالن وثال ساء؛ ويف عام  ،2009شار يف الرب امج رجالن وثـال سـاء؛ ويف
عام  ،2010ولظِّف يف هذه املناصب أربعة رجال وامرأتان؛ ويف عام  2011شار يف الرب امج
ست ساء؛ ويف عام  ،2012شار فيه ستة رجال وثال ساء ،بينما شار أخريا يف بر ـامج
املتدربل يف عام  2013رجـ وا ـد و ـس سـاء .ويف اجملمـوع ،شـار يف بر ـامج املتـدربل
 15رجال و  22امرأة يف الفترة .2013-2008
املوظفون الفنيون املبتديون
متول أيسلندا تكاليف خمتلف وظايف املوظفل الفنيل املبتديل باألمم املتحدة؛ ويلعـيَّن
هــؤالء املوظفـــون يف وظـــايف يف مشــاريع األمـــم املتحـــدة يف خمتلــف أحنـــاء العـــاذ .ويف عـــام
 ،2008عليان ست ساء ورج يف هـذه الوظـايف؛ ويف عـام  ،2009ـان هنـا أربـع سـاء
وذ يلعيَّن رجال ،بينما يف عام  2010ا ت هنا امرأة وا دة فقب ولكـن دون رجـال .ويف
الفترة ما بـل عـام  2011وعـام  2012ذ يلعـيَّن موظفـون فنيـون مبتـديون ،ويف عـام 2013
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ا ت هنا موظفة وا دة .ومن بل هؤالء املوظفل استلخدم وا د فقب يف الفتـرة -2008
 ،2013وهــي املــرأة الو يــدة الــيت اسـتلخدمت يف عــام  .2013واسـتلخدم ،خــرون يف الفتــرة
 .2007-2005و ا ت هذه التعيينات لفترات تص إىل ثال سنوات.
فظ السالم الدويل
لــيس أليســلندا قــوات مســلحة ،وهــي تلشــار يف البعثــات الدوليــة فــظ الســالم مــن
خالل تقدمي مسالات إىل املنظمـات املتعـددة األطـراف وبهعـارة اوـرباء املـد يل ،جـزء مـن
التعاون ا منايي الدويل .وبناء السالم هو أ ـد مـاالت التر يـز الثالثـة يف اسـتراتيجية أيسـلندا
للتعــاون ا منــايي الــدويل للفتــرة  ،2016-2013وتلعــد املســاواة بــل ارنســل ومتكــل املــرأة
مسـألتل شـاملتل رميــع القطاعـات .وتعمـ و ـدة فـظ الســالم األيسـلندية عــد مـن أجـ
تساو سبة الـذ ور إىل ا ـا بـل األخصـاييل .وقـد حتقـا إجنـاز يف هـذا ارا ـب يف عـام
 2011عندما ان يعم مـن النسـاء عـدد أ ـرب مـن الرجـال .ويف عـام  ،2012ـان أغلبيـة
األخصاييل يف امليدان من النساء ،إذ فا عددهن عدد زماليهن الذ ور بنسبة  11إىل .5
ويلعد مال ”املرأة والسالم واألمن“ أ د ماالت التر يز الرييسـية األربعـة يف سياسـة
التعــاون ا منــايي األيســلند للمســاواة بــل ارنســل للفتــرة  .2016-2013وقــد اعتمــدت
أيسـلندا خطــة عملـها الوطنيــة األوىل بشــأن القـرار  1325جمللــس األمــن التـابع ل مــم املتحــدة
بشأن املرأة والسالم واألمن يف ، 8ذار/مارل  .2008وجر استعراحت خطة العمـ الوطنيـة
األوىل يف عام  ،2011واعتمدت خطة عم وطنية جديـدة للفتـرة  .2016-2013وتـؤد
خطة العم الوطنية دورا هاما يف إسهام أيسلندا يف بناء السالم .ويتلقى مجيع األفـراد املعـارين
لبعثات فظ السالم ،قب شـرهم ،التـ دريب الـذ تقدمـه اللجنـة الوطنيـة التابعـة يئـة األمـم
املتحدة للمرأة يف أيسلندا بشأن املساواة بل ارنسل وتنفيذ القرار  1325جمللس األمن.
املادة 9
علــــدل قــــا ون ارنســــية األيســــلندية ،رقــــم  ،1952/100مبوجــــب القــــا ون رقــــم
 2010/65ىت ميكن أن تنـال النسـاء األجنبيـات والرجـال األيسـلنديون الـذين يلنجبـون عـن
طريا املساعدة على ا خصاب ا قو ذاهتا اليت يتمتـع هبـا الـذين يلنجبـون عـن طريـا التـدابري
التقليدية .ويسـتتبع القـا ون رقـم  2007/81أن يلمـنح الطفـ جنسـية أيسـلندية إذا مـا تـزوج
الوالدان قب بلوغ الطف سن الثامنة عشرة .وذ تلدخ تغيريات أخر  ،فيما يتعلا باملـادة ،9
على قا ون ارنسية األيسلندية منذ التقرير األخري.
ويلشار إىل التقارير السابقة.
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ارزء الثالع
املادة 10
الفقرات الفرعية (أ) (-د)
التعليم
االلتحــا باملــدارل إجبــار يف أيســلندا ل طفــال مــن ســن  6إىل  16ســنة .وتتــاع
للفتيات والفتيان فرا متساوية للتعليم على مجيع مستوياته .ويلتحا الفتيات والفتيان باملـدارل
الثا وية بنسب تكاد تكـون متسـاوية منـذ عـام  .1975ويف عـام  ،2011بلغـت سـبة الفتيـات
التار ات للدراسة  57يف املاية و سبة الفتيان  43يف املاية .وزادت خالل العقـود املاضـية سـبة
املتخرجات من املستو ارامعي .ويف عام  1975بلغت سبة اوردات  24يف املاية ،ويف عام
 1985ا ت النسبة  50يف املاية ويف عام  2011ا ت  64يف املاية.
والقلا بشأن التعليم والتدريب مرده إىل اويـارات القايمـة علـى الفصـ بـل ارنسـل
الـيت لتارهـا الفتيــان والفتيـات .وهـذه ليســت مشـكلة تتصـ بــالتعليم فحسـب يـع أن قــوة
العم  ،تيجة لذل  ،هي أيضا قايمة إىل د بعيد على الفص بل ارنسل .وهنـا داليـ يف
بع ميادين التعليم على احنسار الفص بل ارنسل .ففي عـام  ،2011ا ـت سـبة النسـاء
أعلى بل الطالب يف مجيع ليـات جامعـة أيسـلندا ،باسـتثناء ليـة ا ندسـة والعلـوم الطبيعيـة،
يع ا ت سبة النساء  40يف املاية .و ـان هنـا تفـاوت يف النسـب بـل ارنسـل يف عـام
 2011داخ األقسام يف لية ا ندسـة والعلـوم الطبيعيـة .و ا ـت سـبة النسـاء أقـ ( 13يف
املاية) يف قسم الكهرباء وهندسة ا اسوب ،أما سبتهن فكا ت أ ـرب ( 63يف املايـة) يف قسـم
األ ياء والعلوم البيئية .و ان الرجـال أغلبيـة يف قسـم الكهربـاء وا ندسـة ا اسـوبية .و ا ـت
أ ثر النسب تواز ا يف قسـم العلـوم اريولوجيـة ،يـع ا ـت سـبة النسـاء  47يف املايـة مـن
الطالب .ومن النا ية األخر ا ت األغلبية من النساء يف مجيـع أقسـام ليـة التربيـة ،يـع
بلغت سبتهن  82يف املاية من مموع الطالب .وتوجد أدىن سبة من الرجال ( 27يف املايـة)
يف أقسام الرياضة واهتمامات وقت الفراغ والتربيـة االجتماعيـة .ومتثـ النسـاء أغلبيـة أيضـا يف
مجيع األقسام يف لية العلوم الصحية ،على الرغم من ارتفاع سبة الرجال هنـا يف السـنوات
األخــرية ،مــن  21يف املايــة يف عــام  2008إىل  24يف املايــة يف عــام  .2011وهنــا تبــاين
واسع من قسم إىل ،خر .فعلى سبي املثال ،ـان  99يف املايـة مـن طـالب قسـم التمـري يف
عــام  2011مــن ا ــا ؛ ويف العــام ذاتــه ،بلغــت ســبة النســاء  81يف املايــة يف قســم األدويــة
و  69يف املاية يف قسم علم النفس.
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وعلقدت لقتـان دراسـيتان مفتو تـان بشـأن تقسـيمات ارنسـل يف سـو العمـ يف
 13و  26شباف/فرباير  .2013وحبثت أواللا مر ز الرج فيمـا هـو تقليـديا مـاالت عمـ
للمرأة (تقـدمي الرعايـة والتـدريس)؛ وحبثـت الثا يـة مر ـز املـرأة فيمـا هـو تقليـديا مهـن للرجـ
(علـم ا اســوب والعمـ الــتقين) .وحتــتفظ أفرقــة العمـ بصــفحة علــى ”الفــيس بــو “ يــع
ميكن فحـص أ شـطتها .facebook.com/#!/launajafnretti :ومثـة مشـروع جديـد للمسـاواة بـل
ارنسل يف سو العمـ سـيلبين علـى العمـ املضـطلع بـه يف املشـاريع السـابقة .وسـيلمول هـذا
املشروع من صندو مشروع املساواة بل ارنسل.
وذ تلتخذ تدابري منهجية يف جامعة أيسلندا لزيادة أعداد الطالب من ـوع ارـنس الـذ
يلعد أقلية برية يف قسم من األقسام .وعلى الرغم من ذل  ،درست بعـ األقسـام ،مـثال،
تصميم مواد إعال ية لك من املرأة والرج  .وجاء يف تقريـر أُعـد بتكليـف مـن ارامعـة أن هـذه
التدابري ذ تكـن افيـة فيمـا يتعلـا بأقسـام املشـورة االجتماعيـة والتمـري وا ندسـة الكهرباييـة
وا ندسة ا اسوبية .وسيتطلب األمر األخذ بوساي أخر أ ثر فعالية من تل اليت استخدمت
يف السنوات األخرية لزيادة أعداد الطالب من وع ارنس املمث متثيال اقصا ،يع أن الوساي
اليت استخدمت ىت اآلن ذ حتقا ،فيما يبدو ،أ تايج تقريبا.
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وتنص املادة  23من قا ون املساواة بـل ارنسـل ،رقـم  ،2008/10علـى أن ترصـد
وزارة التعلـــيم والثقافـــة والعلـــم االمتثـــال للمســـاواة بـــل ارنســـل يف املـــدارل واملؤسســـات
التعليمية ،مبا يف ذل أ شطة الرياضة ووقت الفراغ ،وعالوة على ذل  ،يتعل أن تقـوم وزارة
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التعليم والثقافة والعلم برصد التطورات ا اصلة يف مـاالت اجملتمـع هـذه فيمـا يتعلـا باملسـاواة
بــل ارنســل .ومــن املقــرر تعــيل مستشــار لشــؤون املســاواة بــل ارنســل يف وزارة التعل ـيم
والثقافة والعلم لرصد تطبيا أ كام هذه املادة ،وتقدمي املشورة ل طراف املعنيـة بشـأن مسـاي
املساواة بل ارنسل ،مبا يف ذل اختاذ إجراءات إدابية لتعزيز املساواة بل ارنسل.
وتلصدر الوزارة املنـاهج الدراسـية الوطنيـة للتعلـيم قبـ املدرسـي وللمـدارل االبتداييـة
و املدارل الثا وية مبوجب اللوايح املنطبقة على املستو املدرسـي املقصـود .واملنـاهج الدراسـية
الوطنية ا وضع مكافئ ل ظمة ا كومية ،وتلحدد تفاصـي بشـأن تطبيـا اللـوايح واأل ظمـة.
وهي تلحدد أهداف وهيك العم يف املدارل ،و يفية تنظيم التدريس ،واملعايري التعليمية الـيت
توضع ،والسـرعة الـيت يـتعل أن ميضـي هبـا التـدريس .واعتمـدت معـايري وطنيـة جديـدة رميـع
مستويات املـدارل يف عـام  ، 2011تتضـمن سـتة أسـس يقـوم عليهـا ـ التـدريس .وتتنـاول
هــذه األســس القــدرة علــى ”قــراءة“ اجملتمــع والثقافــة والبيئــة وعــاذ الطبيعــة ،و ــذل رؤيــة
املســتقب والقــدرة علــى التــأثري علــى اجملتمــع وا رادة الالزمــة لــذل  ،والقيــام بــدور شــب يف
ارافظة عليه و ذل يف تغيريه وتنميته .ومـن األسـس املسـاواة .ويتنـاول تيـب لشـر يف عـام
 2013املساواة يف التعليم على مجيع مستويات النظام املدرسي و يف ميكن إدـاد الفـرا يف
العمــ املدرســـي للســـماع للتالميــذ بتنميـــة قـــدراهتم يف أما نـــهم الدراســـية بـــروع التســـامح
واملســاواة .وقــد بــدأت املــدارل بالفع ـ تنفيــذ هــذه األســس ،وســيكون مــن املــثري لالهتمــام
مال ظة الكيفية اليت ميضي هبا هذا العم .
وقــد طــرأت تغــيريات رييســية خــالل العقــود القليلــة املاضــية بشــأن توزيــع الطــالب مــن
ارنسل على املستو ارامعي .ففـي عـام  ،1975ا ـت سـبة النسـاء  48يف املايـة فقـب مـن
طـالب ارامعـة؛ وارتفعـت هـذه النســبة إىل  63يف املايـة حبلـول عـام  .2009ويف خريـف عــام
 ،2010بلغت سبة النساء  62.3يف املاية مـن ممـوع الطـالب باملسـتو ارـامعي ،وأصـبحن
يلشــكلن غالبيــة خردــي ارامعــات منــذ عــام  .1996ويف عــام  ،2009خترجــت  524امــرأة
اصــلة علــى درجــة املاجســتري ،أ بنســبة  60يف املايــة مــن إمجــايل عــدد اوــردل .ويف عــام
 ،2009أمت  15امرأة و  13رجال دراساهتم للحصول علـى الـد توراة بارامعـات األيسـلندية.
وفا عدد الطالبات عدد ظرايهن الذ ور يف  61،4يف املاية من ماالت الدراسة املمكنة البالغ
عــددها  262يف ارامعــات األيســلندية يف عــام  .2009ويف خريــف عــام  ،2011فــا عــدد
النساء عدد الرجال يف  58.2يف املاية من ماالت الدراسة البالغ عددها  282دورة.
ومتــنح جامعــة أيســلندا دبلومــا خاصــا يف الدراســات العمليــة للمســاواة بــل ارنســل،
قُيمت بـ  30و دة من و دات النظام األورويب للمعدالت الدراسية.
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ووفقا للمعلومات املأخوذة مـن عـام  ،2012فـا عـدد النسـاء عـدد الرجـال يف ـ
مســتو مدرســي أعلــى باســتثناء مســتو إضــايف خــاا خمصــص للدراســات ذات الصـــلة
بالصـــناعة .وإمجـــاال ،ا تظمـــت بالدراســـة  27 216امـــرأة باملســـتو الثـــا و أو ارـــامعي،
باملقار ــة بعــدد الرجــال الــذ بلــغ  .21 507وبــذل بلغــت ســبة النســاء  52يف املايــة مــن
الطالب على املستو الثا و .
املؤهالت من املدرسة الثا وية سب الدورة الدراسية و وع ارنس يف الفترة
2011 - 2010
الريجرل

النسر

الريجرل

النسر

دورة أساسية عامة
دورة أساسية متصلة بالعم
دورة أساسية صناعية
امتحان تأهيلي
ا قو التجارية
امتحان هنايي صناعي
امتحان تثبيت

اجملموع
84
6
76
941
599
691
560

(الكمية)
42
1
72
287
234
525
447

(الكمية)
42
5
4
654
365
166
113

%
50
16.7
94.7
30.5
39.1
76
79.8

%
50
83.3
5.3
69.5
60.9
24
20.2

امتحان املدارل الثا وية التجارية
امتحان املدارل الثا وية العامة

634
2 627

299
1 094

335
1 533

47.2
41.6

52.8
58.4

اجملموع

6 218

3 001

3 217

48،3

51.7

ويفو عدد النساء أيضا عدد الرجـال اوـردل مـن الدراسـات ارامعيـة .ففـي الفتـرة
 ،2011-2010خترج  4 281طالبا من املستو ارامعي أو أمتوا دراسـاهتم للحصـول علـى
درجة الد توراة .و ا ت سبة النساء أق قليال من  65يف املايـة مـن عـدد اوـردل .وارتفـع
عدد اوردل بنسبة  4،8يف املاية منذ الفترة .2010-2009
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الدرجة ارامعية األوىل

1577
877

درجة املاجستري

754
427

دراسات إضافية بعد الدرجة األوىل

405
122
52
60

النساء
الرجال

االمتحا ات األخر (على املستو ارامعي)
الد توراة

22
26

عدد خردي ارامعة حبسب الدورة الدراسية و وع ارنس ،للفترة .2011-2010
ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية.2012 ،

يف أيلول/ســبتمرب  ،2012صــدر تقريــر عــن الــة مســاي املســاواة بــل ارنســل يف جامعــة
أيسلندا للفترة  .2011-2008ويستند الرسم البياا التايل إىل املعلومات املسـتمدة مـن ذلـ
التقرير.

35%

35%

34%

32%

36%

36%

37%

38%

39%

39%

41%

65%

65%

66%

68%

64%

64%

63%

62%

61%

61%

59%

58%

57%

57%

56%

56%

57%

58%

55%

54%

42%

43%

43%

44%

44%

43%

42%

45%

46%

Karlar
ارالر

Konur
و ور

سبة الذ ور إىل ا ا يف جامعة أيسلندا للفترة .2011-1989
ااصدر :جامعة أيسلندا.2012 ،
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وفا عدد النساء أيضا عـدد الرجـال يف مسـتويات الدراسـات العليـا عامعـة أيسـلندا:
 70يف املاية من طالب مستو املاجستري و  64يف املاية من طالب الد توراة.
الرجال
30

31

%

%

70

69%

32

68

35

65%

%

2011

2010الن

2009

النساءالر
35

36

65%

64

35

65%

%

2008

2007

2006

2005

36

39

64

61

%

%

2004

2003

سب الذ ور إىل ا ا مبستو درجة املاجستري يف جامعة أيسلندا للفترة .2011-1989
ااصدر :جامعة أيسلندا.2012 ،

النساء

الرجال
36

44

41

43

43

41

43

40

39

%

%

%

%

%

%

%

%

%

64

56

59

57%

57%

59

57%

60

61

%

%

%

%

%

2011

2010

2009

2004

2003

%

2008

2007

2006

2005

سب الذ ور إىل ا ا مبستو درجة الد توراة يف جامعة أيسلندا للفترة .2011-1989
ااصدر :جامعة أيسلندا.2012 ،

لية من ليـات ارامعـة ،باسـتثناء ليـة ا ندسـة والعلـوم
ومتث النساء أغلبية يف
الطبيعية اليت تبلغ فيها سبة النساء  40يف املاية من الطالب.
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17

2011

83

%11

%89

2008

18 %

82%

2011

16
%

84
%

2008

24 %

76% %

الدراسة املتعددة التخصصات
v

لية

التربية36%

v

2011

79%الرر

21
%

2008

64%النن

2011

32
%

68

2008

36%

64%

2011

36
%

64
%

2008

36 %

لية العلوم الصحية
v

لية العلوم ا

سا ية35%

v

لية العلوم االجتماعية
v

%

60

%

59
%
35

%

40

2011

41
%

2008

% 65%

32
%

68

%

%

لية ا ندسة والعلوم الطبيعية

2011

اجملموع

2008
V

النساء
الرجال

سب الذ ور إىل ا ا من الطالب عامعة أيسلندا للفترة .2011-1989
ااصدر :جامعة أيسلندا.2012 ،

ان أ ثر من صف خردي ارامعة من النساء منذ عام  .1980وتراو ـت سـبتهن
بــل  80و  90يف املايــة مــن عــدد اوــردل يف مهنــة التــدريس يف الســنوات .1998-1995
وذ ينعكس ذل بعـد يف سـبة النسـاء يف املناصـب الرييسـية يف النظـام املدرسـي .ومـع ذلـ ،
ميكن القول إ ـه قـد ـان هنـا بعـ الزيـادة يف عـدد النسـاء يف مناصـب رؤسـاء و/أو ـواب
رؤساء املدارل ا لزامية والثا وية العليا.
العلوم
تقوم الصناديا العاملة يف إطـار وزارة التعلـيم والعلـم والثقافـة ووفقـا للقـوا ل املتعلقـة
بالبحو العلمية اليت تدعمها ا كومة عمع املعلومـات بصـورة منهجيـة عـن املتقـدمل للمـنح
واملســـتفيدين منـــها ،مـــوزعل حبســـب ـــوع ارـــنس ،بغيـــة تقيـــيم الكيفيـــة الـــيت تلســـاعد هبـــا
هذه الصناديا ـال مـن ارنسـل ومنـع التمييـز بينـهما .ويـتم أيضـا مجـع معلومـات عـن اآلراء
ذات التــأثري لــد تعــيل اللجــان الــيت تلصــدر املــنح .وا ــدف النــهايي مــن املشــروع هــو معرفــة
ما إذا ان رأل املال يلمنح للمشاريع الذ ورية واأل ثوية بالتساو .
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ويلعــد مر ــز التفــو  EDDAمنتــد للدراســات النقديــة املعاصــرة يف ميــادين علــم
االجتماع والعلوم السياسية والثقافة ،مع التر يز على املسـاواة والتنـوع .ويـوىل مر ـز التفـو
أولوية للدراسات املتعددة التخصصـات وأ شـأ شـبكة اتصـاالت واسـعة النطـا مـع ارامعـات
ومعاهـــد البحـــع ســـواء يف أيســـلندا أو يف اوـــارج .ويـــنظم مر ـــز  EDDAأيضـــا مـــؤمترات
وفعاليــات أخــر  ،ويســعى إىل ممارســة التــأثري علــى عمليــة تقريــر السياســة العامــة .وخــالل
الســنوات الــثال املاضــية ،قــدم مر ــز  EDDAالــدعم لكــثري مــن املشــاريع البحثيــة يف ميــدان
املسـاواة بــل ارنســل ،و ظــم أ ثــر مــن أربعــل فعاليــة يف امليــادين الــيت لــددت بوصــفها ـ
تر يزه ،مبا فيها املؤمترات وا لقات الدراسية واراضرات.
ومر ز  MARKالذ هو مر ز لبحو دراسات التنوع والدراسـات ارنسـا ية ،هـو
منتـد للدراسـة والتوعيـة يف مـال قـو ا سـان والتمييـز واملسـاواة والدراسـات ارنســا ية
والتنوع يف لية العلوم االجتماعية عامعة أيسلندا .وقـد أ شـئ املر ـز يف عـام  2011لغـرحت
االضــطالع بدراســات يف هــذه امليــادين وتشــجيعها وإقامــة اتصــال مــع املؤسســات األ ادمييــة
واملرا ــز البحثيــة ســواء يف أيســلندا أو يف اوــارج ،وتــدريب الطــالب علــى تقنيــات البحــع،
وإقامة صالت أوثا بل التدريس والبحع ،وتقدمي املشـورة واوـدمات ذات الصـلة بـالبحو
وحتسل الوعي بامليـادين موضـوع الدراسـة .ويتبـع هـذا املر ـز رنـة مـن سـة أعضـاء تعمـ
بالتعاون مع ملس است شار مؤلـف مـن األشـخاا والعناصـر الفاعلـة املهـتمل بامليـادين الـيت
هي اهتمام املر ز ،ويقدمون املشورة والدعم إىل ملس ا دارة.
ومر ـــز حبـــو املـــرأة وارنســـل عامعـــة أيســـلندا ) (RIKKهـــو مؤسســـة متعـــددة
التخصصــات تعمــ منــذ عــام  ،1991وهــي رايــدة يف ميــدان دراســات املــرأة والدراســات
ارنســا ية وقضـــايا املســـاواة يف أيســـلندا .وهدفـــه الرييســـي هـــو تشـــجيع البحـــو يف ميـــدان
الدراسـات ارنسـا ية وإعـالن النتـايج البحثيـة و شـرها .واملر ـز يقـوم بـذل عـن طريـا عقـد
الــدورات الدراســية ،وتنظــيم اراضــرات ،واملــؤمترات ،وبهصــدار املنشــورات .ويهــدف مر ــز
 RIKKإىل تقــدمي املعلومــات واملشــورة بشــأن دراســات املــرأة والدراســات ارنســا ية ،وتعزيــز
االتصال با يئات البحثية يف أ يسلندا واوـارج علـى السـواء ،ودعـم وتشـجيع متابعـة دراسـات
املرأة يف خمتلف األقسام والكليات عامعة أيسلندا.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة.
الفقرة الفرعية ( د)
يلشار إىل التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
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الفقرة الفرعية (هـ)
برامج التعليم والتعليم املستمر وإعادة التدريب من شىت األ واع متا ـة للنـال يف سـو
العم  ،وقد اتسع طا هذه الدورات الدراسية وزادت جودهتا ثريا يف السنوات األخرية.
وأ شئ يف عام  2005صندو خاا للبحو وهو صندو املسـاواة بـل ارنسـل.
ويتمث هـدف الصـندو يف تشـجيع البحـو ارنسـا ية وتعزيـز املسـاواة بـل ارنسـل .ويـتم
التر يز بشك خاا على املشاريع اليت يضطلع هبـا العلمـاء الشـباب ومشـاريع ا صـول علـى
الد توراة .وقُدمت أول منحة مـن الصـندو يف عـام  .2006وقُـدمت منحتـان أخريـان قبـ
أن يـؤد االهنيـار االقتصـاد إىل توقــف املشـروع يف عـام  .2008ويف عـام  ،2012قــدمت
املــنح مــرة أخــر  .وُقـدمت مــنح إىل ســة مــن 13مشــروعا تقــدمت للحصــول علــى املــنح.
وسيتم إتا ة البحو واملشاريع اليت حتص على منح من الصندو على شبكة ا تر ـت بغيـة
أن تكون أ ثر فعا يف مكافحة املساواة بل ارنسل.
وقد سبا ذ ر صندو مشاريع املساواة بل ارنسل يف هذا التقرير بصـدد ا ـديع عـن
خطة عمـ ا كومـة .وقـدم هـذا الصـندو منحـا قـدرها  20مليـون رو ـا إىل مشـاريع خمتلفـة،
منــها  4ماليــل رو ــا إىل وزارة الرعايــة االجتماعيــة لتموي ـ وظيفــة مــدير مشــروع معــين طــة
العم من أج حتقيا املساواة يف األجـور بـل ارنسـل ،ومليو ـا رو ـا إىل وزارة التعلـيم والعلـم
والثقافة للمساعدة يف التثقيف املتعلا باملساواة بل ارنسـل يف املـدارل االبتداييـة ،و  1.5مليـون
رو ا شاء املر ز األورويب للمرأة والتكنولوجيا عامعة ر يافي  ،وما إىل ذل .
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
الفقرة الفرعية (و)
ال يلعترب تسرب الفتيات من املدارل مشكلة رييسية يف اجملتمـع األيسـلند  ،يـع أن
عدد الفتيات املتسربات من املدارل يقـ ـثريا عـن عـدد ظـرايهن مـن الـذ ور .ومـع ذلـ ،
لتــثري مشــكلة تســرب الــذ ور مــن املــدارل قلقــا متزايــدا .ففــي عــام  ،2014وضــعت وزارة
التعليم والعلـم والثقافـة هـدفل رييسـيل لتصـالع التعليمـي ،ولـا أن حيقـا  90يف املايـة مـن
تالميــذ املــدارل االبتداييــة مســتويات قــراءة ماليمــة ،وأن تصـ النســبة املئويــة للطــالب الــذين
يتمون التعليم باملدارل الثا وية إىل  60يف املاية .ومـن أجـ مكافحـة التسـرب ،تقضـي اوطـة
بهعادة ترتيب دورة املدارل الثا وية وتقليصها .ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة.
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الفقرة الفرعية (ز)
يف عــام  ،2005قــدمت وزارة التعلــيم والعلــم والثقافــة الــدعم ملر ــز املســاواة بــل
ارنســل مــن أج ـ دراســة القوالــب النمطيــة يف مــال الرياضــة ووســايب ا عــالم (الرياضــة
ووسايب ا عالم والقوالب النمطية) .و ا ت هذه الدراسة جـزءا مـن مشـروع أورويب و ـان
يشرف عليهـا املر ـز .ومشلـت البلـدان األخـر إيطاليـا ،وليتوا يـا ،والنـرويج ،والنمسـا .ومـن
النتايج اليت توصـلت إليهـا الدراسـة أن النسـاء ممـثالت متثـيال اقصـا بشـك صـارخ يف التغطيـة
الرياضــية يف وســايب ا عــالم :يــع ر ــزت ســبة قــدرها  87.14يف املايــة مــن التقــارير
ا خبارية املتصلة بالرياضة على الرجـال ،يف ـل سلـلب الضـوء علـى النسـاء يف  9.7يف املايـة
فقب من ا االت .وتعين التغطية ا عالمية للنساء يف الرياضة ضمنا أن مشـار تهن أقـ جديـة
من مشار ة الذ ور فيها .وعدد النساء الالص يعملن ررات رياضيات قلي جدا.
ويف الوقــت ذاتــه ،بلــذل جهــد لتحقيــا املســاواة بــل ارنســل ضــمن ا ر ــة الرياضــية،
وذل على سبي املثال بالتر يز على تقدمي إعا ات مالية للمشاريع مـن أجـ مشـار ة الفتيـات
يف الرياضــة .وملنحــت إعا ــة ماليــة مــن صــندو الرياضــة التــابع للــوزارة لتقــدمي الــدعم الشــترا
الفتيات يف رة السلة .وقد بدأت رابطات ثرية ضمن ا ر ة الرياضية العم يف وضع خطـب
عم للقضاء على التمييز بل ارنسل .وأ شئ صندو خـاا تـابع للرابطـة األوملبيـة والرياضـية
الوطنية األيسلندية ملساعدة الرياضيات املتقدمات .وميكن للرابطات األعضاء يف الرابطـة الوطنيـة
التقدم للحصول على لقب ”الرابطة املثالية“ إذا ما تـوافرت فيهـا معـايري معينـة ،أ فيمـا يتعلـا
باملساواة بل ارنسل .وقد صلت على هذا اللقب مثاا عشرة رابطة يف عام .2008
الفقرة الفرعية (ع)
يف عـــام  ،2010شـــرت وزارة التعلـــيم والعلـــم والثقافـــة دلـــيال زاخـــرا باملعلومـــات
) ،(Kynungabókبشـأن املســاي ذات الصــلة بـارنس ومســاي املســاواة بـل ارنســل .والــدلي
هو جزء أويل من سياسـة تعليميـة جديـدة ينبغـي أن تكـون فيهـا مبـادش املسـاواة والدميقراطيـة
و ــو األميــة واالســتدامة وا بــداع والصــحة مبــادش توجيهيــة يف مجيــع املشــاريع ذات الوجهــة
املدرســية .وا ــدف مــن هــذا ا صــدار هــو إعطــاء صــورة واقعيــة للحالــة ارنســا ية يف اجملتمــع
وتشجيع املواطنل الشباب على النظر يف اروا ب املختلفة للقولبة ارنسـا ية ومـا ـا مـن تـأثري
علــى يــاة الشــباب .و ــان الــدلي يســتهدف مــن تتــراوع أعمــارهم بــل  15و  25ســنة،
والوصول إىل الطالب يف ثال مستويات مدرسية .واملنشود أن يكون ا صدار مفيـدا رميـع
املعنــيل بالتنشــئة والتوجيــه .وطُبــع الــدلي بأعــداد ــبرية ،وأرســلت لســخ منــه إىل املــدارل
واملكتبـات واملؤسســات ا كوميــة األخــر  .ودــر مــن ــل إىل ،خــر حتــديع صــفحة ذات
14-59621

65/103

CEDAW/C/ICE/7-8

صلة باملشروع على ا تر ت .والنسخ املطبوعة متا ة ،ولكن املستعملل يلنصحون بـاالطالع
على الصفحة على ا تر ت يف املقام األول .ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة.
املادة 11
الفقرة  ، 1الفقرات الفرعية (أ) (-ج)
مشار ة املرأة يف سو العم
معدالت التوظيف مرتفعة يف أ يسـلندا للنسـاء والرجـال علـى السـواء .و ا ـت النسـاء
شيطات اقتصاديا الرجـال تقريبـا منـذ سـبعينات القـرن املاضـي .ويف الربـع األخـري مـن عـام
 2013بلغ عدد العاملل  176 200موظف ،و ا ـت سـبة مـن هـم يف سـن العمـ  77يف
املاية .وعمومـا ،ارتفـع عـدد العـاملل مبـا مقـداره  7 800بـل الربـع األخـري مـن عـام 2012
والربع األخري من عام  ،2013بزيادة وايل قطتل مئويتل .وبلغـت سـبة النسـاء العـامالت
 78.2يف املاية ،وزادت أعدادهن  4 000امرأة وأعـداد الرجـال بنسـبة  79.3يف املايـة .ويف
الفتــرة ذاهتــا يف عــام  2012ا ــت ســبة النســاء العــامالت  76.1يف املايــة و ســبة الرجــال
العاملل  81.3يف املاية.
األرقام املتعلقة بسو العم األيسلندية2012 ،
النسر

الريجرل

مموع العاملل
النسبة
النسبة املئوية للمشار ة  -ل عمار من  16إىل 74
النسبة املئوية للعاملل  -ل عمار من  16إىل 74
النسبة املئوية للعمالة الكاملة (أ ثر من  35ساعة يف األسبوع)

86 100
48
78
73
65

94 000
52
83
78
86

النسبة املئوية للعمالة ارزيية (أق من  35ساعة يف األسبوع)
متوسب عدد ساعات العم يف األسبوع
متوسب عدد ساعات العم يف األسبوع للعمالة الكاملة
النسبة املئوية للبطالة

35
35
41
5.7

14
44
47
6.4

ومن عدد العاملل يف الربع األخري من عام  ،2013ان هنا  73.4( 144 000يف
املاية) يعملون يف وظايف بدوام ام و  26.6( 46 900يف املاية) يعملون يف وظايف بـدوام
جزيي .وزاد الرقم بالنسبة لوظايف الدوام الكام مبا مقداره  2 500وظيفـة منـذ الربـع األخـري
مـن عـام  ،2012وزاد الـرقم بالنسـبة للـدوام ارزيـي مبـا مقـداره  5 300وظيفـة .ومـن النسـاء
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العامالت ان  61.7يف املاية يعملن على أسال دوام جزيي يف الربع األخري مـن عـام 2013؛
و ا ت النسبة املقابلة للرجال  84.3يف املاية .و ـان متوسـب عـدد العـاطلل  8 400شـخص
يف الربــع األخــري مــن عــام  ،2013ميثلــون  4.5يف املايــة مــن قــوة العمـ  .ويف ــل ــان عــدد
العــاطلل هــو تقريبــا فســه يف الربــع األخــري مــن عــام  ،2012ا ــت النســبة أعلــى مبــا مقــداره
 0.2قطــة مئويــة .ويف الربــع األخــري مــن عــام  ،2013بلغــت ســبة البطالــة  4.4يف املايــة بــل
النساء و  4.6يف املاية بل الرجال؛ ويف الربع األخري من عام  2012ا ت النسـبتان املقابلتـان
 4يف املاية و  5.4يف املاية.
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الرجال

النساء

ومن بل العاملل يف أسبوع بعينه الذين اختريوا ألغراحت الدراسة يف الربع األخري
من عام  ،2013ان متوسب ساعات العم يف األٍسبوع  38.9ساعة 34.2 :ساعة
للنساء و  43.1ساعة للرجال .و ان متوسب طول مدة العم للعاملل بدوام ام 44.9
ساعة يف األسبوع 41.4 :ساعة للنساء و  47.2ساعة للرجال .و ان املتوسب بالنسبة
للعاملل بدوام جزيي  21.8ساعة يف األسبوع 22.5 :ساعة للنساء و  21.8ساعة
للرجال .ويف الربع األخري من عام  ،2012ولجد أن أسبوع العم يتألف يف املتوسب من
 38.7ساعة 34.3 :ساعة للنساء و  46.7ساعة للرجال .و ان املتوسب للعمالة بدوام
ام  44.2ساعة ،وللعم بدوام جزيي  41.7ساعة.
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ساعات العم
أصبح أسبوع العمـ أقصـر قلـيال يف الفتـرة  2009-2006لكـال ارنسـل .ففـي عـام
 ،2005ان متوسب عدد ساعات أسبوع العم ملن تتراوع أعمارهم بل  16و  74سنة هـو
 42.2ســاعة .وهــبب هــذا الــرقم إىل  41.9ســاعة يف عــام  .2007ووفقــا يئــة ا صــاءات
األيسلندية ،أصبح متوسب عدد ساعات أسبوع العم أقصر من ذلـ يـع بلـغ  46.1سـاعة
يف األسبوع يف عام  ،2008و  39.6ساعة يف عام  2009و  39.5ساعة يف عام .2010
وبلــغ متوســب ســاعات العمــ يف األســبوع بالنســبة للرجــال  46.2ســاعة يف عــام
 2008و  43.8ســـاعة يف األســـبوع يف عـــام  2009و  43.6ســـاعة يف األســـبوع يف عـــام
 .2010وبلغ عدد ساعات عم النساء  35.8ساعة يف األسـبوع يف عـام  ،2008و 34.9
ســاعة يف األســبوع يف عــام  2009و  34.8ســاعة يف عــام  .2010ويف هــذه الفتــرة ،أصــبح
أسبوع العم للرجال أقصر مبا مقـداره  2،5سـاعة ،يف ـل ذ يقـ متوسـب سـاعات العمـ
يف األسبوع للمرأة يف الفترة ذاهتا إال ساعة وا دة.
وحبســاب ســاعات العمـ للعــاملل بــدوام امـ ــان املتوســب  46.3ســاعة يف عــام
 .2008ومــن هـــذه األعـــداد ،ــان متوســـب عـــدد ســاعات عمــ الرجـــال  48.9ســـاعة يف
األســبوع ،بينمــا ــان متوســب عــدد ســاعات عم ـ النســاء  42ســاعة يف األســبوع .ويف عــام
 ،2009ــان املتوســب الكلــي  44.8ســاعة ،منــها  47.0ســاعة يف األســبوع للرجــال مقاب ـ
 41.3ســاعة يف األســبوع للنســاء .وتشــري األرقــام الســابقة إىل أن ســاعات العمـ ا ــت ـ
أسبوع يف هبوف وينطبا ذل على ال ارنسل .وهتبب فيما يبدو أيضـا سـاعات عمـ النسـاء
بدوام ام يف األسبوع عن ساعات عم الرجال ،ىت وإن ان الفر يق سنة بعد أخر .
ويف عام  ، 2012عيَّن وزير الرعاية االجتماعية  ،ذا فريقا عامال للتنسيا بل ا ياة
األسرية و ياة العم  .وضم الفريا ممثلل من احتاد أرباب العم األيسلنديل واالحتاد
األيسلند للعم  ،واحتاد موظفي الدولة والبلديات ،ورابطة خردي ارامعة ،ورابطة قو
املرأة األي سلندية ،واحتاد مجعيات املرأة األيسلندية ،والرابطة النسايية األيسلندية .و ا ت
مهمة الفريا العم وفقا وطة العم العامة ،وتزويد أرباب العم واملشار ل النشطل يف
سو العم بطر ارمع بل ا ياة األسرية و ياة العم  ،ومتابعة أعمال اللجان السابقة
بشأن املوضوع ،والقيام أخريا باستقصاء إمكا ية تقليص أسبوع العم إىل  36ساعة.
ويف اجتماع لوزراء بلدان الشمال األورويب املعنيل بقضايا املسـاواة بـل ارنسـل علقـد
يف  ،2011قُدمت توصية إىل رنة املسؤولل من أج تعزيز التعاون بشأن مسـاي املسـاواة بـل
ارنسل .وأ شئ فريا عام معين باملساواة يف األجور هبدف تكوين شـبكة مـن املتخصصـل يف
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بلــدان الشــمال األورويب بــالوزارات املســؤولة عــن املســاواة بــل ارنســل ،ميكــن فيهــا تقاســم
املعلومات بشأن التشريعات والبحو والتدابري والتعاون .وقـام الفريـا العامـ عمـع املعلومـات
عن األوضاع يف بلـدان الشـمال األورويب ،فضـال عـن املسـاعدة يف إ شـاء مشـروع حبثـي بشـأن
اآلثار االقتصادية املترتبة على زيادة عـدد النسـاء علـى عـدد الرجـال يف وظـايف الـدوام ارزيـي.
وعنوان العم ذا البحع هو ”تازيململ ظرمفملالد امملاجلاميمل اجلنسنيمل الزدخلمل“ وا ـدف هـو
إصدار هذا البحع يف جزأين ،مع تناول فترص رياسة السويد وأيسلندا.
املساواة يف األجر
املساواة يف األجر من املواضيع الرييسية يف الكفاع من أجـ املسـاواة بـل ارنسـل يف
ســو العم ـ األيســلندية .وتلفيــد الدراســات أن الفــرو يف األجــر القايمــة علــى ــوع ارــنس
ذ يلقــ عليهــا ،وإن ــان قــد حتقــا بعــ التقــدم ا ــام خــالل الســنة املاضــية أو الســنتل
املاضيتل .وقد اضطُّلع بدراسات عديدة للفر يف األجور بل ارنسـل يف أيسـلندا باسـتخدام
أساليب شىت .والفر املتبقي بعد أخذ مجيع العوام األخر يف االعتبـار وهـو الفـر الو يـد
املتبقــي بــل ارنســل هــو مــا يلعــرف باســم ”الفــر الــذ ذ تــتم تســويته يف األجــور بــل
ارنسل“  .وقد ـددت الدراسـات الـيت أجريـت يف السـنوات القليلـة املاضـية هـذا الـرقم بأ ـه
يتــراوع بــل  7و  18يف املايــة ،رهنــا باألســاليب املســتخدمة ،و ــذل  ،دون أن تق ـ عن ـها
ألية ،الفئات أو املناطا ارغرافية للبلد اليت تقوم عليها عمليات املسح.
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النســـــــــاء
النســــــــــــاء
املتزوجات .

سبة أجور النساء إىل أجور الرجال يف الفترة .2011-1981
ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية2011 ،

أجــرت هيئــة ا صــاءات األيســلندية دراســة يف عــام  2010بنــاء علــى طلــب مــن
الشــر اء االجتمــاعيل تناولــت أجــور  185 000شــخص يف القطــاع اوــاا خــالل الفتــرة
 ،2007-2000وأظهــرت أن الفــر بــل ارنســل يف األجــور ســبته  9يف املايــة .ويف ــل
ال يزال هنا فـر ـبري بـل إمجـايل دخـول الرجـال وإمجـايل دخـول النسـاء ،فقـد غـدا ذلـ
الفـر أقـ خــالل العقـد املاضــي ألن النسـاء يعملـن اليــا ،يف املتوسـب ،ســاعات عمـ أ ثــر
ويعمـ الرجــال ســاعات عمـ أقـ  .ويف مثا ينــات القــرن املاضــي ــان إمجــايل دخــول النســاء
ال يزيد إال قليال عن صف إمجايل دخول الرجال؛ ويف ،خر االستقصـاءات ،ا ـت النسـبة يف
دود  68إىل  82يف املاية .ويرجع تفسري ذل جزييا إىل أن مشار ة املـرأة يف سـو العمـ
قــد زادت بــاطراد .وعلــى الــرغم مــن أن النســاء مــا زلــن أقليــة يف مناصــب ا دارة ومناصــب
النفوذ ،فهن يلشكلن أ ثر من صف اوـرباء بـل العـاملل املـؤهلل تـأهيال خاصـا يف أيسـلندا.
ومن األرجح أن ترتفع سـبة النسـاء يف املناصـب املتخصصـة إىل أعلـى مـن ذلـ  ،يـع تبلـغ
اآلن سبة النساء بل خردي ارامعات األيسلندية عام أ ثر من  60يف املاية.
ودــر اليــا تنفيــذ مشــاريع للقضــاء علــى املشــكلة املســتمرة املتمثلــة يف الفــر بــل
ارنســل يف األجــور .وأهــم هــذه املشــاريع هــو مشــروع معيــار املســاواة يف األجــور ومشــروع
خطة العم بشأن املساواة بل ارنسل يف األجور ،وقد سبقت مناقشتهما يف هذا التقرير.
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و جــزء مــن ســنة رياســة أيســلندا للتعــاون فيمــا بــل بلــدان الشــمال األورويب بشــأن
املساواة بل ارنسل يف عـام  ،2014سـيلعقد مـؤمتران يف تشـرين الثـاا /وفمرب .يلر ـز أو مـا
على وظايف الدوام ارزيي وأثرها على املساواة بـل ارنسـل يف سـو العمـ  .وسيشـار يف
رياســة املــؤمتر اآلخــر الفريــا العام ـ لبلــدان الشــمال األورويب املعــين باملســاواة بــل ارنســل
واملساواة يف سو العمـ  ،والفريـا العامـ األيسـلند املعـين باملسـاواة يف األجـور .وسـيكون
موضــوع التر يــز املســـاواة يف األجــور .ويف املنتـــد العــاملي للمـــرأة يف الربملــان ،املعقـــود يف
برو س يف  27تشـرين الثـاا /وفمرب  ،2013مسيـت أيسـلندا الفـايز العـاملي يف سـد الفجـوة
بل ارنسل ملا ققته من إجناز ممتاز يف هذا امليدان.
إجازة األمومة/األبوة
ممــا يلعتــرب أولويــة يف أيســلندا فالــة أن تلتــاع لكــال الوالــدين فرصــة متســاوية لرعايــة
أسرهتما ومتابعة العم خـارج املـزنل .وقـد أظهـرت التجربـة أن مـن العوامـ الرييسـية للقـدرة
على ارمع بل ا ياة املهنية وا يـاة األسـرية أن يكـون مـن ـا ـال الوالـدين ا صـول علـى
إجازة أمومة/أبوة .وأقر الربملان تشريعا أوليـا بشـأن إجـازة األمومـة/األبوة وإجـازة الوالديـة يف
عام  ،2000تضمنت وا دا من أعظم استحقاقات إجـازة األبـوة سـخاء يف العـاذ .فقـد ملـداد
اســتحقا ا جــازة املشــتر ة مــن ســتة إىل تســعة أشــهر؛ وليــدفع للوالــدين النشــطل يف ســو
العم ـ  80يف املايــة مــن متوســب مرتبيهمــا خــالل ا جــازة وتــأص املــدفوعات مــن صــندو
خمصص ميول من خـالل رسـم تـأميين .وعـالوة علـى ذلـ  ،يتمتـع الوالـدان حبقـو متسـاوية،
يــع تــوزع ا جــازة بالتســاو بــل ــال الوالــدين .فيحص ـ اآلبــاء علــى إجــازة غــري قابلــة
للتحوي مدهتا ثالثة أشهر وحتص األمهات على إجازة مدهتا ثالثة أشهر ،ف يتقاسـم الوالـدان
ثالثة أشهر ما يرغبان .وقـد قـا قـا ون عـام  2000جنا ـا ،يـع يسـتخدم  90يف املايـة
من اآلباء قهم يف ا صول على إجـازة أبـوة .وتلشـري الدراسـات الـيت أجريـت مـؤخرا إىل أن
من اآلثار ا دابية جازة األبوة األيسلندية توزيع أ ثر تكافؤا للمسؤوليات املزنلية فضال عـن
وضع أ ثر تساويا يف سو العم يف السنوات األوىل اليت تلي ا جازة .وعقـب األزمـة املاليـة
اليت وقعت يف خريف عام  ، 2008اتضـح أ ـه يـتعل خفـ املصـروفات مـن صـندو إجـازة
األمومة واألبـوة وإجـازة الوالديـة ،وخلفـ ا ـد األقصـى للمصـروفات ثـال مـرات ،ولكنـه
رفـع مــرة أخـر يف عــام  ،2012وأصــبح اآلن  370 000رو ـا يف الشــهر .ومثـة أثــر ،خــر
لالحنسار االقتصاد وهو صرف النظر عن متديد ان مزمعا جملمـوع فتـرة ا جـازة مـن  9إىل
 12شهرا ،ولكن املأمول أن يتم تطبيا ذل التمديد مىت مسحت مالية الدولة بذل .

14-59621

71/103

CEDAW/C/ICE/7-8

ومثة عام رييسي ،خر يف متكل الوالدين من ارمع بل ا ياة األسرية وا ياة الوظيفيـة
خــارج املــزنل وهــو تيســري الرعايــة النهاريــة ل طفــال بعــد ا تــهاء إجــازة الوالديــة .ففــي ــا ون
األول/ديسـمرب  ،2012ــان يعمـ يف أيســلندا  265مـن مؤسســات مـا قبـ املدرسـة (ريــاحت
األطفال) ،و ان هنا ” 472دار رعاية هنارية“ مسجلة يف البالد يف عام .2011
اختيار ا ياة الوظيفية على أسال وع ارنس
يلشار إىل املناقشة الواردة حتت املادة  5مـن هـذا التقريـر ،و ـذل إىل التقـارير السـابقة
املقدمة من كومة أيسلندا.
املهن حبسب وع ارنس يف الفترة  ( 2012 - 2006سبة مئوية)
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2006

2007

2009

2010

2011

2012

بار املوظفل واملديرون
الرجال
النساء
املوظفون الفنيون
الرجال
النساء
املوظفون الفنيون املبتديون

8.6
11.1
5.5
17.5
15.5
19.9
15.4

9.3
12.0
6.1
17.6
15.8
19.7
15.8

10.1
12.7
7.2
20.7
17.8
24.1
17.6

8.7
11.0
6.2
17.7
14.4
21.3
17.7

9.0
10.6
7.2
21.4
16.7
26.5
15.7

10.2
12.0
8.1
21.6
16.4
27.2
15.5

الرجال
النساء
الكتبة
الرجال
النساء
العاملون التجاريون ،ومقدمو اودمات
الرجال
النساء
املزارعون وصايدو األمسا

11.1
20.4
7.4
2.6
13.1
19.8
13.4
27.4
4.8

11.4
21.2
6.9
1.9
12.8
20.7
14.5
28.1
4.1

12.9
22.8
5.5
1.9
9.6
19.4
14.8
24.6
3.9

14.4
21.3
5.2
1.8
8.8
20.5
15.3
26.2
4.5

13.2
18.4
4.7
1.8
7.8
21.0
15.2
29.4
4.7

13.5
17.6
4.5
1.8
7.4
21.3
15.2
27.8
4.4

الرجال
النساء
ا رفيون املهرة
الرجال
النساء

7.1
2.1
13.2
21.6
3.2

6.1
1.6
12.1
20.0
2.7

6.1
1.5
11.3
19.5
2.3

7.0
1.7
11.9
20.9
2.2

7.9
1.2
12.2
21.0
2.7

7.2
1.5
11.3
19.1
3.0
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املشرفون على اآلالت
الرجال
النساء
العمال غري املهرة
الرجال
النساء

2006

2007

2009

2010

2011

2012

5.7
9.8
0.9
7.6
7.6
7.5

5.6
9.8
0.7
7.9
8.7
7.0

5.1
8.6
1.1
6.3
5.7
6.9

4.5
7.7
1.0
5.9
5.9
6.0

4.7
7.9
1.2
5.6
5.7
5.5

4.7
8.1
1.0
6.6
6.7
6.4

ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية.

و ما يتبل من اردول ،ال تظهر النساء بأعداد ـبرية يف صـفوف املـزارعل وصـايد
األمسا وا رفيل واملشرفل على اآلالت .ومن النا يـة األخـر  ،ـن ضـور بأعـداد أ ـرب يف
العمـ ـ املكـــتيب واوـــدمات .والتـــوازن أ ثـــر اســـتواء بـــل العـــاملل املـــؤهلل تـــأهيال خاصـــا
واألخصاييل ،ولكن النساء ما زلن يلشكلن فئـة صـغرية بـل املـديرين واملسـؤولل ا كـوميل يف
أيسلندا  .ومثة دراسة استقصايية ذ تكتم بعد بشأن األسباب ارذرية الخنفـاحت مشـار ة املـرأة
يف صناعة صيد األمسا .
وأُعدت خطة عم بشأن املساواة بـل ارنسـل يف األجـور مـن أجـ ختفـي الفـوار
القايمة علـى ـوع ارـنس يف اختيـار ا يـاة الوظيفيـة ،وا ـدف هـو حتطـيم ا ـواجز القايمـة بـل
ارنسل يف سو العم  .وقد ص ا عالن التعاوا الذ أصدرته ا كومـة الـيت تولـت السـلطة
يف عام  2009على استخدام امليز ة املراعية للمنظور ارنساا مبـدأ تـوجيهي يف ميز ـة ا دارة
االقتصادية .وتبعا لـذل  ،أ شـئت يف يسـان/أبري  2009رنـة توجيهيـة معنيـة بامليز ـة املراعيـة
للمنظور ارنساا .ويشار إىل املزيد حتت املادة  4يف هذا التقرير.
املرأة يف إ دارة األعمال التجارية
ثــت اللجنــة يف مال ظاهتــا اوتاميــة علــى التقريــر الــدور األخــري املقــدم مــن أيســلندا
) (CEDAW/C/ICE/CO/6الدولة الطرف على أن تلعزز من جهودهـا املبذولـة لزيـادة عـدد النسـاء
يف الوظايف الرفيعة املستو  .وشـجعت اللجنـة أيضـا الدولـة الطـرف علـى أن تلنفـذ دون إبطـاء
ا كــم القــا وا الــذ يقضــي بــأن تعــد املؤسســات أو الشــر ات الــيت تســتخدم أ ثــر مــن
 25شخصا برامج لتحقيا املساواة بـل ارنسـل أو تلـدرج أ كامـا خاصـة بشـأن املسـاواة بـل
ارنسل يف سياساهتا التوظيفية.
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أما املطالبة املتزايدة عقب األزمة االقتصادية بزيادة مشـار ة النسـاء يف كـم الـبالد فههنـا
ذ تص إىل قطاع األعمال التجارية .وا دف املتمث يف زيـادة مشـار ة املـرأة يف مناصـب ا دارة
واملناصب ذات النفوذ يف سو العم األيسلندية ان منذ أمد طويـ جـزءا مـن سياسـة ا كومـة
بشأن املساواة بل ارنسل ،ولكن إ راز تقدم يف هذا اجملال يف الفترة  2012-1990ان أبطـأ
بكثري من املأمول .فقد بلغت سبة النساء بل املديرين  15يف املاية يف عـام 1990؛ وزادت هـذه
النسبة مبا مقداره  7قاف مئويـة لتبلـغ  22يف املايـة يف عـام  .2012ومشـار ة املـرأة يف مناصـب
ا دارة يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ا جم أ ثر شيوعا منها يف املؤسسات الكبرية :إذ ذ تزد
سبة النسـاء بـل مـدير الشـر ات املايـة الكـرب يف أيسـلندا يف عـام  2011عـن  13يف املايـة.
وبلغت سبة النساء يف مالس إدارة الشر ات  22يف املاية يف عام  1999و  24يف املاية يف عـام
2011؛ وبعبارة أخر  ،ذ حيد تغري بري خالل هذه السنوات االثنيت عشرة.
واســتمر مشــروع ”عالمــات املســاواة بــل ارنســل“ ) (Jafnréttiskennitalaيف عــام
 ،2008يع جر فحص مالس إدارة الشر ات املاية الكـرب يف أيسـلندا بغيـة معرفـة سـبة
العضوات يف هـذه اجملـالس .وتطمـ ح مشـاريع أخـر تـديرها ا كومـة إىل تشـجيع النسـاء علـى
تنفيــذ أفكــارهن املتعلقــة باألعمــال التجاريــة ودعــم النســاء الــالص يــدرن مؤسســات صــغرية
أو متوسطة ا جم.
ومن أج زيـادة أعـداد النسـاء يف مناصـب ا دارة يف عـاذ األعمـال التجاريـة ،اختـذت
ا كومة اوطوة املتمثلة يف إدراج كم بشأن النسـب بـل ارنسـل يف مـالس إدارة الشـر ات
اردودة يف قا ون الشر ات اردودة العامة ،رقم  ،1995/2مـع التعـديالت الال قـة ،يف ،ذار/
مــارل 2010؛ ويســر ذلـ ا كــم علــى الشــر ات ارــدودة الــيت يزيــد عــدد موظفيهــا عــن
 50موظفا على أسال سنو  .وتتناول املادة  63مـن قـا ون الشـر ات ارـدودة العامـة مسـألة
النســب بــل ارنســل ويوجــد كــم يكــاد يكــون مطابقــا يف املــادة  39مــن قــا ون الشــر ات
اردودة اواصة ،رقم  ،1994/138مع التعديالت الال قة ،والفر الو يد بينهما هو القاعدة
العامة اليت تقضي بأن يكون يف ملس إدارة الشر ة ارـدودة العامـة ثـال مـديرات علـى األقـ
بينما دوز أن يكون يف ملس إدارة الشر ة اردودة اواصة مديرة أو مديرتان .وهـذا معنـاه أن
على مجيع الشر ات اليت هبا  50موظفا أو أ ثر ،يف املتوسب ،أن متتث ذا القـا ون فيمـا يتعلـا
بالنسـب بــل ارنســل يف مــالس إدارهتــا .أمــا الشـر ات الــيت يقـ عــدد موظفيهــا عــن  ،50يف
املتوسب ،فليست حباجة إىل أن تشغ با ا بالنسب بل ارنسل يف مالس إدارهتا .وتلجـرب أيضـا
الشر ات اردودة العامة الـيت يزيـد عـدد موظفيهـا عـن  25موظفـا علـى النظـر يف النسـب بـل

74/103

14-59621

CEDAW/C/ICE/7-8

ارنسل لد تعيل مديرين وأن تلرس معلومات سج الشر ة بشأن النسب بل ارنسـل بـل
مديريها وموظفيها وأعضاء مالس إدارهتا.
وملنحــت الشــر ات الــيت تنطبــا عليهــا هــذه األ كــام فتــرة تكييــف ل وضــاع مــدهتا
ثــال ســنوات ،أ ــىت  1أيلول/ســبتمرب  .2013وأوضــحت املــذ رات التفســريية امللحقــة
مبشروع القا ون الذ أصبح قا و ا يف أيسلندا أن ا ـدف هـو حتقيـا مسـاواة أ ـرب بـل سـب
النساء والرجال يف املناصب ذات النفوذ يف الشـر ات ارـدودة العامـة واواصـة علـى السـواء؛
وافترحت أن من املهـم تنـوع التمثيـ يف قطـاع األعمـال التجاريـة وأن الترتيـب التقليـد ـان
ينطو على أخطار معينة يع ان يغلب على املديرين وفقا له أن يكو وا من جـنس وا ـد
وأعمــار وخلفيــات متماثلــة مــن يــع التعلــيم واوــربة .وترصــد وزارة الصــناعات واالبتكــار
الوضــع يف مــالس إدارة الشــر ات والتغــيريات النامجــة عــن التشــريع ارديــد .وتلشــري أ ــد
األرقام إىل أن التحر يف االجتـاه الصـحيح ،و اصـة يف الشـر ات الكـبرية ،وإن ـان ا ـدف
من القا ون ،وهو على األق فالة أن تبلغ سبة من ارنسل  49يف املايـة علـى األقـ يف
مالس إدارة الشر ات الـيت يبلـغ عـدد موظفيهـا  50موظفـا أو أ ثـر ،ذ يتحقـا بعـد .إال أن
ثريا من الشر ات ذ تعقد بعد اجتماعاهتـا العامـة السـنوية للسـنة ا اليـة ( )2014وبالتـايل،
سيكون من األهم أن تنظر يف الوضع يف هناية هذه السنة.
سبة النساء يف مناصب ا دارة يف املؤسسات2013 ،
لد ملاااظفني

لد ملااؤسسرت

املديرون التنفيذيون
49-1
99-50
+100

9 949
156
175

عسشوملالنسر
%21.3
%13,5
%9.7

التغ ملمنفمللرممل2012
%4.5%0,0
%4.2

رؤساء/أعضاء مالس ا دارة
49-1
99-50

30 113
594

%24.5
%23.2

%5.0%0.8

+100

734

%26.8

%4,3

ااصدر :وزارة الصناعات واالبتكار.2013 ،

يلبل اردول الوضع يف خريف عام  .2013و مـا ميكـن أن يلال ـظ ،ارتفعـت سـبة
النساء يف مناصب ا دارة يف املؤسسات بفض القا ون ،مما يبل بالفع أثر التغري.
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100%

أعضاء مالس ا دارة

املديرون التنفيذيون

رؤساء مالس ا دارة

50%
26%

20 22
11 9%
%
250
+

%

%

18 19
10

%

%

%
100-249

24 25
13

%

%

21
%

%
0%

50-99

1-49

مموع عدد املوظفل

سبة النساء يف مناصب ا دارة يف املؤسسات حبسب ا جم يف عام 2011
ااصدر :وزارة الصناعات واالبتكار.2013 ،

ويف عــام  2011ا ــت ســبة النســاء بــل املـديرين التنفيــذيل يف املؤسســات األيســلندية
 20يف املاية ،يف ـل ا ـت سـبتهن  24يف املايـة مـن ممـوع رؤسـاء وأعضـاء مـالس ا دارة.
و ما يتضح من اردول أعاله تزيد سبة النساء يف مناصب ا دارة عادة يف الشر ات الصغرية.
املرأة ووسايب ا عالم
وسايب ا عالم ميدان يغلب عليه الذ ور منـذ أمـد طويـ  .وقـد بـدأ عـدد العضـوات
يف قابة الصحفيل األ يسلندية يف الزيادة يف العقود املاضـية .فبلغـت سـبة النسـاء  18يف املايـة
من عضويتها يف عام  1980و  30يف املايـة يف عـام 1995؛ ويف عـام  2007ا ـت النسـبة
 36يف املاية ،ويف عـام  2011ا ـت  37يف املايـة ،وعلـى الـرغم مـن هـذه الزيـادة ال يشـغ
إال قليـ مــن النســاء مناصـب ــرر األخبــار ورؤسـاء حتريــر الصــحف اليوميـة .ولــيس هنــا
مديرة رطة تليفزيون وهنا عدد قلي فقب من النساء يعملن محررات ألخبار التليفزيون.
وقــد طــرأ علــى ســو ا عــالم األيســلندية تغــيريات ــبرية منــذ أن وقعــت األزمــة
االقتصادية يف عام  . 2008فقد خلف عـدد األيـام الـيت تلنشـر فيهـا صـحف ،وفقـد ـثري مـن
الصـحفيل وظــايفهم ،و ــدثت تغــيريات يف ملكيــة وســايب ا عــالم وأعيــد تشــكي عملياهتــا.
وأظهرت دراسة أجريت يف عام  2012أن سبعة من عشرة صحفيل ومذيعي أخبـار مـن
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الذ ور ،وأن الصحفي/صحفي األخبار األيسلند التقليد ذ ر ،يبلـغ مـن العمـر  42سـنة،
لديه خربة عم أق قلـيال عـن  14سـنة يف املهنـة .ومـن النا يـة األخـر  ،تصـغر الصـحفيات
الصحفيل يف العادة بسبع سـنوات ،ولـديهن خـربة تزيـد قلـيال عـن مثـان سـنوات يف املتوسـب.
ويتقاضى الصحفيون أجورا أعلى قليال من الصـحفيات ،وإن ـان الفـر لـيس ـبريا ،ولكـن
الصحفيات حيتم أن يبلغ عدد ا اصالت منهن على درجة املاجستري ضـعف عـدد ا اصـلل
عليها من الرجال وحيتم أن تزيد عن ذل بكثري سـبة مـن يتـابع منـهن دراسـات متخصصـة
يف الصحافة أثناء تعليمهن.
ومثة دراسة أخـر  ،اضـطُّلع هبـا يف عـام  ،2013بيَّنـت أن مـا تبتـه الصـحفيات مـن
مــواد إخباريــة يق ـ ــثريا عمــا تبــه ظــراؤهن الــذ ور .وأن  23يف املايــة فقــب مــن املــواد
ا خبارية اليت فُحصت تبتها ساء ،وأن ا تمال ظهـور التقـارير ا خباريـة الـيت أعـدهتا سـاء
يف الصفحة األوىل ان أق  .وولجد أيضا أن هنا فرقا بريا بل ما يكتبه الرجـال ومـا تكتبـه
النساء .فالتقارير املتعلقة بالرياضة واألعمال التجارية والسياسة يكتبها صريا تقريبا الرجـال:
 97يف املاية من تقارير أخبار الرياضة؛ و  95يف املاية من أخبار التجـارة واالقتصـاد ،و ـوايل
 92يف املاية من التغطية السياسية .ومن النا ية األخر  ،تبت النساء أ ثر بقلي مـن صـف
التقــارير الــيت بلحثــت والــيت تتنــاول مســاي ثقافيــة والصــحة خــالل الفتــرة املشــمولة بالدراســة
و  66يف املاية من املواد اليت صلنفت بأهنا ”ترفيه“ و ”قي وقال“.
واقتر ت رنة معنية باسـتعراحت صـندو ضـمان قـروحت املـرأة واملسـاي ذات الصـلة
يف متوز/يوليه  2006تأمل إتا ة ضما ات القروحت للنساء ،و ذل مـنح قـروحت إ شـاء ،يف
ظام الدعم العام ،وأن يتم يف الوقت ذاته استعراحت الوضـع ،ويف وقـت ال ـا السياسـات ،يف
الصناديا العامة العاملة .ويف ،ذار/مارل  ،2011ولقع اتفـا بشـأن إ يـاء صـندو ضـما ات
القـــروحت للمـــرأة ،حتـــت اســـم  .Svanniوتـــدير الصـــندو وزارة الرعايـــة االجتماعيـــة ووزارة
الصــناعات واالبتكــار وبلديــة ريكيافي ـ  .و ــان عمــر املشــروع األويل ميتــد ــىت هنايــة عــام
 ،2014ولكن املشروع سيستمر مبوجب خطة العم ارديدة للمسـاواة بـل ارنسـل للفتـرة
.2018-2015
ويلقــــدم صــــندو ”ســــفاا“ للمــــرأة ضــــما ات قــــروحت بالتعــــاون مــــع مصــــرف
ال دسبا كي .ومينح الصندو صف ضمان القرحت؛ ومينح املصرف النصف اآلخـر .والشـرف
املســبا ملــنح القــرحت هــو أن يكــون  50يف املايــة علــى األقـ مــن املشــروع ملكــا المــرأة ،وأن
ومولــدة لفــرا العم ـ علــى األج ـ الطوي ـ  .وقــد ُقــدمت مــنح أربــع
تكــون الفكــرة مبتكــرة ِّ
مــرات .ففــي خريــف عــام  ،2011ظــر ملــس إدارة الصــندو يف  21طلبــا وملنحــت ســة
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ضما ات للقروحت .ويف عـام  2012قُـدم  20طلبـا .ومنحـت ا دارة ضـما ل لقـروحت .ويف
خريف عام  ،2013تلقى الصندو  20طلبا وملنح ضما ان لقروحت .وميكن ا صـول علـى
مزيد من املعلومات عن املشروع يف املوقع الشبكي .svanni.is
• تلقدم وزارة الرعاية االجتماعية منذ عام  1991منحا مرة سـنة للنسـاء مباشـرات
األعمــال يف أيســلندا تبلــغ قيمتــها  35 000 000رو ــا يف الســنة ،هبــدف تشــجيع
النســاء علــى بــدء تشــغي شــر اهتن وزيــادة إمكا يــة صــو ن علــى التمويـ  .وتقــدم
الوزارة املنح ولكن الصندو تستضيفه مديرية العم .
والشرف األساسي ملنح الضمان أن يكون  50يف املاية على األق مـن الصـندو
ملكا المرأة .وأن تكون الفكرة مبتكرة ومولِّدة لفرا عم على األج الطويـ  .ولتقَّـدم
املنح لوضع خطب األعمال التجارية والتسويا وتنمية املنتجات ولتقَّدم منحـة أجـور لبـدء
شر ة .وال ميكن للمشروع أن يدخ يف منافسة مباشرة مع خدمات أخر يف السو .
وتتاع الطلبات على املوقع الشبكي  .atvinnumalkvenna.isويقـوم بتقيـيم
الطلبات ملس استشار  .وتبدأ إجـراءات تقـدمي الطلبـات يف ـا ون الثاا/ينـاير مـن
سنة وتقدم املنح عادة يف الفترة يسـان/أبري  -أيار/مـايو .وتتـاع ملتلقيـات املـنح
مــدة ســنة وا ــدة جنــاز مشــاريعهن قب ـ أن يــتعل علــيهن تقــدمي تقريــر يقــيمن فيــه
املشروع وعرحت عام للتكاليف ذات الصلة.
الفقرة  ، 1الفقرة الفرعية (هـ)
يلشار إىل التقارير السابقة.
الفقرة  ، 1الفقرة الفرعية (و)
يف زيران/يو يـــه  ،2010وافقـــت ا كومـــة علـــى خطـــة عمـ ـ ملكافحـــة التحـــرش
والعنف يف مكان العمـ ويف املـدارل وغريهـا مـن األمـا ن يف اجملتمـع .وشـكلت رنـة دارة
امل شاريع معنية بهجراءات مكافحة التسـلب تتـألف مـن ممـثلل مـن ثـال وزارات ،تلر ـز علـى
متابعة تنفيذ ا جراءات املقتر ة ملكافحة التحرش .وهذه الـوزارات هـي وزارة التعلـيم والعلـم
والثقافة ووزارة الرعاية االجتماعية ووزارة املالية والشـؤون االقتصـادية .وجـر التر يـز علـى
تكثيف التعاون ،ليس فقب لكفالة حتقيا تيجة طيبة ،ولكـن أيضـا لتشـجيع النقـاش واالهتمـام
باملوضوع على طا واسع.
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ومتشــيا مــع هــذه اوطــة ،استعرضــت وزارة الرعايــة االجتماعيــة القــا ون ا ــايل ،رقــم
 2004/1000بشأن إجراءات مكافحة التحـرش (التسـلب) يف مكـان العمـ  .وأ شـئت رنـة
معنيــة هبـذا املوضــوع ،برياســة الــوزارة ولكنــها تتــألف مــن ممــثلل للشــر اء االجتمــاعيل .ويف
 16يســان/أبري  ،2013عرضــت وزارة الرعايــة االجتماعيــة علــى موقعهــا الشــبكي بغــرحت
االســتعراحت مشــروع اليحــة بشــأن مكافحــة التســلب والتحــرش ارنســي والعنــف يف مكــان
العم  .وتلقت الوزارة عدة تعليقات .ودـر العمـ اليـا لكفالـة إجـراء التغـيريات القا و يـة
الالزمة قب أن ميكن إصدار الاليحة.
ويلشار إىل املزيد يف املناقشة املتعلقة بتعريف التحـرش ارنسـي والتمييـز حتـت املـادة 1
من هذا التقرير.
وعلقــدت لقـــة دراســـية بشـــأن املوضـــوع يف يســـان/أبري  ،2013و ـــان عنواهنـــا
”التحرش يف مكـان العمـ  -تسـليب الضـوء عليـه ،و تايجـه واملسـؤولية التوجيهيـة“ .وحتـول
التر يز إىل دراسة استقصايية للموضوع استنادا إىل دراسات قايمة تلـبل أ ـه يف عـامي 2008
و  2009لســج ــدو حتــرش يف  10يف املايــة مــن ا ــاالت ،بــل الرجــال والنســاء علــى
السواء .و ا ـت ا لقـة الدرا سـية جـزءا مـن اولـة لزيـادة املعرفـة املباشـرة والقـدرة علـى منـع
التسلب ،واالستجابة على النحو املاليم يف االت التحرش يف مكان العم .
الفقرة 2
يلشار إىل املناقشة املتعلقة بهجازة األمومة/األبوة فضـال عـن ارمـع بـل ا يـاة األسـرية
وا يــاة املهنيــة املعروضــة ســابقا حت ـت هــذه املــادة ،فضــال عــن التقــارير الســابقة املقدمــة مــن
كومة أيسلندا.
املادة 12
الفقرة 1
إتا ة خدمات الرعاية الصحية
يلشار إىل التقارير السابقة.
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صحة املرأة
التدخل
يلقــال مــد تــواتر التــدخل أربــع مــرات ســنويا .وقــد أيــدت ا صــاءات األوىل لعــام
 2012الــدالي الســابقة الــيت تلشــري إىل أن وتــرية التــدخل هبطــت بدرجــة ــبرية .فمــن بــل
األشخاا الذين تزيد أعمارهم عن  18سـنة ،اعتـرف  14،2يف املايـة بالتـدخل يوميـا ،يف ـل
أفاد  2،3يف املاية أن تدخينهم أق من أن يكون يوميا .وهنا بع الفر بل الرجـال والنسـاء،
ففي ـل يـدخن  16.1يف املايـة مـن الرجـال يوميـا ،أفـاد  12،4يف املايـة فقـب مـن النسـاء أهنـن
يدخن هبذا املعدل .وولجد أن أعلى معدل لتواتر التـدخل هـو بـل مـن تتـراوع أعمـارهم بـل 18
و  34سنة .وتبلغ سبة املدخنل بل الرجال الذين تتراوع أعمـارهم بـل  18و  24سـنة  22يف
املاية ،يف ل تبلغ النسبة بل الذين تتراوع أعمارهم بـل  25و  34سـنة  25يف املايـة .أمـا بـل
النسـاء ،تبلــغ ســبة املـدخنات  21يف املايــة مــن ممـوع النســاء الــالص تتـراوع أعمــارهن بــل 18
و  24سنة ،يف ل تبلغ سبة املدخنات يف الفئة العمرية  34-25سنة  11يف املاية.
عادات التدخل بل من تتر اوع أعمارهم بل  15و  79سنة ،للفترة 2011 - 1990
تاقفزززاامللزززنمل تاقفزززاامللزززنململ
مل
مدخنانملمزنمل مززززززززززدخنانمل
مل
ململيززززززززدخناامل التزززززززززززدخنيمل التززدخنيمل قززلمل
يامير
حنيملآلخري
كثريملمنملسنو منملسنو
قط

اجملماجل

الرجال
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1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010

41.1
41.8
47
46.7
45.5
46.6
46.4
48.4
49.1

20.7
22.2
20.5
26.5
27.2
26.4
27.3
28.7
29.2

4
3.6
5.8
3.7
4.7
4
4.8
3.9
3.4

3.9
5.6
3.8
3.6
3.3
3.6
3.7
3.2
3.9

30.3
26.8
22.9
19.5
19.3
19.4
17.8
15.8
14.3

2011

48

29

4

4.6

14.4

1990
1995
2000

36.3
39.2
44.1

24.6
24.8
22.9

3.9
3.8
5.4

4.4
5.5
4.4

30.8
26.7
23.3
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تاقفزززاامللزززنمل تاقفزززاامللزززنململ
مل
مدخنانملمزنمل مززززززززززدخنانمل
مل
ململيززززززززدخناامل التزززززززززززدخنيمل التززدخنيمل قززلمل
يامير
حنيملآلخري
كثريملمنملسنو منملسنو
قط

اجملماجل

النساء

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

46.6
43.3
45.1
44.3
48
48.7
47.3

27.2
28.4
26.9
27
29.2
29.3
30.1

3.9
4.3
3.9
5.5
3.7
3.9
3.3

2.8
2.7
3.4
2.9
3.2
3.6
4.8

19.5
21.3
20.7
20.3
15.9
14.5
14.6

1990
1995
2000
2005
2006
2007
2008
2009

45.6
44.5
49.8
46.7
47.6
48.1
48.5
48.7

17.1
19.6
18.2
25.8
26.1
25.9
27.6
28.3

4.1
3.3
6.2
3.6
5
4
4.1
4.2

3.3
5.7
3.2
4.3
3.8
3.8
4.5
3.2

29.9
26.9
22.5
19.5
17.4
18.2
15.3
15.7

2010
2011

49.5
48.7

29.1
27.9

3
4.8

4.3
4.4

14.1
14.2

ااصدر:هيئة ا صاءات األيسلندية.2012 ،

وهنا دالي ثرية على أن استهال بودرة الشم قد زاد بل األيسـلنديل وأن بـودرة
الشـم تســتخدم تبــغ للمضـغ .وعلــى ضــوء هـذه املعلومــة ،أجريــت دراسـة شــاملة الســتخدام
التبغ بدون تدخل بل األيسلنديل ،با ضافة إىل االستقصاء العاد لنسـبة املـدخنل .ومشلـت
العينــة أ ثــر مــن  3 000شــخص ممــن تزيــد أعمــارهم علــى  18ســنة مــن مجيــع أحنــاء البلــد،
وأجاب  48يف املاية منهم عن االستقصـاء .واملعلومـات املتا ـة ـدودة عـن اسـتخدام النسـاء
لبودرة الشم أو تبغ املضغ يف أيسلندا ،ولكن األدلة تلشري إىل أ ه غري شايع.
وتؤ ــد الدراســات الــيت أجريــت عــن مــد تــواتر التــدخل أن عــدد املــدخنل ،مــن
الرجال والنساء على السواء، ،خذ يف ا بوف.
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األمراحت املنقولة عن طريا االتصال ارنسي
حبلـــول هنايـــة عـــام  ، 2012ـــان مســـؤول الطـــب الوبـــايي قـــد أُبلــغ عـــن ـــدو
 300الــة إصــابة بفــريول قــص املناعــة البشــرية يف أيســلندا .و لشــخص مــن هــذه ا ــاالت
 66مريضــا بــأهنم مصــابون مبــرحت ا يــدز ،وتــو  39جــراء ذل ـ املــرحت .و ــان مــن بــل
ا االت املصابة بفريول قص املناعة البشرية تسعون امرأة ،وشلخصت الـة  10سـاء بـأهنن
مصــابات با يــدز .و ــان مــن بــل الوفيــات عقــب ا صــابة با يــدز البــالغ عــددها  39وفــاة
ست ساء.
متوسب العمر املتوقع
سجلت النساء األيسلنديات لسنوات عديدة أرقاما قياسـية يف متوسـب العمـر املتوقـع،
ولكن جتاوزهتن اآلن النساء يف بلدان أوروبية أخـر  .ففـي عـام  ،2010ـان متوسـب العمـر
املتوقــع للنســاء  83.7ســنة ،ممــا وضــع أيســلندا يف املر ــز التاســع يف أوروبــا يف هــذا الصــدد.
و ــان متوســب العمــر املتوقــع للنســاء عنــد املــيالد  83.9ســنة يف عــام  .2012وخــالل فتــرة
اومس سنوات  ،2010-2006ان متوسب طـول عمـر النسـاء  83.3سـنة .وخـالل عـام
 ،2011تو  1 985شخصا مقيما يف أيسلندا ( 998رجـال و  987امـرأة) .و ـان معـدل
الوفيات  6.2لك  1 000من السكان ،وهبب قليال منذ عام .2010
السرطان
هنا منذ عام  1964بر امج للكشف عـن سـرطان عنـا الـر م ،ومنـذ عـام 1973
بر امج للكشف عن سرطان الثد  .وتلنصح النسـاء الـالص تتـراوع أعمـارهن بـل  20و 69
سنة بهجراء فحص سنتل للكشف عن سرطان عنا الر م؛ وتلنصح النساء الالص تتـراوع
أعمارهن بل  40و  69سنة بهجراء شف عن سرطان الثد باألشعة السينية عامل.
و ــان متوســب عــدد النســاء الــالص شلخصــن بــأهنن مصــابات بالســرطان ـ ســنة
 660امــرأة يف الفتــرة  ،2010-2006أ بزيــادة عــن الــرقم املقاب ـ البــالغ  609يف الفتــرة
 . 2005-2001و ا ت هنا زيـادة ـبرية يف عـدد النسـاء الـالص شلخصـن بـأهنن مصـابات
بســرطان الثــد  .ويف الفتــرة  ،2005-2001ــان املتوســب الســنو  ،159يف ــل ــان
الـــرقم املقابـــ  194يف الفتـــرة  .2010-2006و ـــان متوســـب عـــدد ـــاالت ا صـــابة
بالســرطان املهبلــي املشخصــة ـ ســنة يف الفتــرة  2005-2001هــو  17الــة؛ ويف الفتــرة
 2010-2006ان العدد  15الة .وتعم بـرامج الكشـف عـن سـرطان الثـد وسـرطان
املهب بنشاف يف أيسلندا ومستويات املشار ة فيها جيدة.
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وقــد بــدأت الســلطات الصــحية التحصــل ضــد فــريول الــورم ا ُليمــي البشــر يف
خريف عام  2011وفقا لقـرار أقـره الربملـان يف عـام  .2010وهـذا التحصـل مـدرج اآلن يف
بر ــامج التحصــل العــام ل طفــال ويشــم مجيــع الفتيــات يف الصــف الســابع مــن املــدارل
االبتدايية .و ان التشخيص يكشف عام يف الفترة  2005-2001عن وجـود  17الـة
إصــابة بفــريول الــورم ا ُليمــي البشــر  ،ولكــن عــدد ــاالت ا صــابة هبــذا الفــريول الــيت
شلخصت هبب إىل  15الة.
ويف عام  ،2011شلخص 1 283مريضا بأهنم مصابون مبرحت ا راشـف الربعلميـة يف
أيســلندا ،منــهم  784امــرأة .وبتوزيــع ــاالت ا صــابة هبــذا املــرحت خــالل الســنوات القليلــة
املاضية حبسب السن يتبل أن النساء يلصبَن به يف سن مبكرة عن سن إصابة الرجال؛ ويعكـس
ذل منب النشاف ارنسي بل الشباب ،يع أن مـن املعـروف أن الفتيـات يلصـبحن اشـطات
جنسيا يف سن أصغر من الفتيان.
ويف الشــهور التســعة األوىل مــن عــام  ،2011شلخصــت  23الــة جديــدة لتصــابة
مبرحت الزهر  ،منها  7االت لنساء .و ان متوسب سن األشخاا املصابل  30سنة.
ا عاقة
يفــــو عــــدد النســــاء ذوات ا عاقــــة عــــدد الرجــــال يف أيســــلندا .وتلشــــري األرقــــام
املتعلقــة باألشــخاا الــذين لــديهم ســبة إعاقــة قــدرها  75يف املايــة أو لــديهم تقييمــات بشــأن
إعـــادة التأهيـ ـ إىل أن ســـبة النســـاء بلغـــت  60يف املايـــة مـــن اجملمـــوع يف األعـــوام 2011
و  2012و .2013
تأجري األر ام
يف عام ُ 2008لفت وزارة الرعايـة االجتماعيـة مبهمـة تشـكي رنـة عـداد تشـريع
يسمح بتأجري األر ام ألغراحت خرييـة .و ـاقا الربملـان املوضـوع يف عـام  2014يـع أفـاد
وزير الصحة أن اللجنة ما زالت تعم  ،ولكن املتوقع تقدمي مشروع قا ون يف املستقب .
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة املقدمة من كومة أيسلندا.
ا جهاحت
يرجــع أول قــا ون مســح با جهــاحت يف أيســلندا إىل عــام  ،1935و ـ لــه قــا ون
أ ثــر حتــررا يف عــام  .1975وللنســاء اآلن ا ــا يف ا جهــاحت املســتحع قبـ هنايــة األســبوع
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الثــاا عشــر مــن ا م ـ  .ويف عــام  ،2011أجريــت  969عمليــة إجهــاحت يف أيســلندا ،وهــو
رقم مماثـ ألرقـام السـنوات السـابقة .وهـذا ميثـ  216عمليـة إجهـاحت لكـ  1 000مولـود
ي يف عام .2011
969

981

955
905

967

935

1000
921

868

900
807

827
800

658

670

695
700
600

عدد عمليات ا جهاحت يف الفترة .2011-1998
ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية.2012 ،
2011-2012

45-49

40-44

2006-2010

35-39

30-34

2001-2005

25-29

20-24

15-19

عمليات ا جهاحت لك  1 000امرأة حبسب السن.
ااصدر :مديرية الصحة.2013 ،
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و ما يتبل من اردول ،هبب عدد عمليات ا جهاحت هبوطا بريا بل النساء الـالص
تق أعمارهن عن  20سنة خالل العقد و صـف العقـد املاضـيل .وقـد قـ عـدد املستشـفيات
ومرا ــز الرعايــة الصــحية الــيت تلجــر علميــة ا جهــاحت يف الســنوات األخــرية .وقــد أُجــر
 90يف املايـــة مـــن ممـــوع عمليـــات ا جهـــاحت يف عـــام  2012يف املستشـــفى الـــوطين يف
ريكيافيـ  ،يف ــل أُجــر  8.1يف املايــة مــن عمليــات ا جهــاحت يف مستشــفى أ يــورير .
وارتفع مموع عمليات ا جهاحت اليت أجريت منذ عام  ،2008من أق مـن  900عمليـة يف
السنة إىل  980عملية يف عـام  . 2012وهـبب عـدد عمليـات التعقـيم الـيت أجريـت للنسـاء يف
السنوات األخرية ،وهي تبلغ اآلن وايل  27يف املاية من مموع العمليات اليت أجريت.
الفقرة 2
الوالدة
يف عـــام  ،2010ولـــد يف أيســـلندا  4 907أطفـــال ،منـــهم  2 384فتـــاة .ويف عـــام
 2011ولد  4 492طفال ،منهم  2 166فتاة؛ وولد  4 533طفال يـا يف أيسـلندا يف عـام
 ،2012منهم  2 216فتـاة .وتغـري قلـيال يف السـنوات األخـرية متوسـب سـن األمهـات؛ ففـي
الفتـــرة  2012-2008ـــان يتـــراوع بـــل  29.6ســـنة ( )2008و  29.9ســـنة (2010
و  ) 2011و ــان متوســب ســن األمهــات عنــد مــيالد أول طفــ ــن  26.9ســنة يف عــام
 .2012وتوفيــت امــرأة وا ــدة خــالل ا مــ يف عــام 2011؛ وذ تتــوف أ امــرأة أثنــاء
الوالدة يف عام .2010
1959
عدد الوالدات

1960

2007

4 560 4 916 4 837

2008

2009

2010

2011

2012

4 533 4 492 4 907 5 026 4 835

عدد الوالدات يف الفترة .2012-2007
ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية.2013 ،

بلــــغ معــــدل وفيــــات الرضــــع  0.9لكــ ـ  1 000مولــــود ــــي يف عــــام 2011
و  1.1لك  1 000مولود ي يف عام  .2012وهذا هو أدىن معدل سلج يف أوروبا.
وألسباب اقتصادية ،أصبحت اويارات املتا ة للوالدين عند اختيار مكان والدة أطفـا ن
ضيقة .وقد اضطَّر تقلـيص عـدد العـاملل يف مرا ـز الرعايـة الصـحية ارليـة الوالـدين املنتَظـرين إىل
اللجوء إىل مرا ز أ رب لتلقي الرعايـة الالزمـة للـوالدة .و ـدثت زيـادة يف عـدد الـوالدات املزنليـة
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منذ العقد السابا .ففي ل ذ يلجلب إىل هذا العـاذ عـن طريـا الـوالدة بـاملزنل إال  26طفـال يف
عام  2003و  25طفال يف عام  ،2004ان العدد  94طفال يف عام .2011
الوالدات اليت متت يف أيسلندا يف عام  2011حبسب مكان الوالدة
مءرنملالاال ة

لد ملالاال ات

التا مرنمل ملالثالثوملتاام

اجملماجل

النسشو

املستشفى الوطين يف ريكيافي
مستشفى أ يورير
مر ز أ را يس للرعاية الصحية

3 241
393
300

52
4
3

3 293
397
303

%73.3
%8.9
%6.8

مر ز سيور يس للرعاية الصحية
مر ز سيلفول للرعاية الصحية
مستشفى إيزافيورور
مستشفى يسكاوبستاوور
مستشفى فيستما يار
مستشفى ساوور رو ور
مر ز هوفن للرعاية الصحية
الوالدات يف الطريا إىل املستشفى
الوالدات باملزنل

138
91
59
63
36
2
3
1
94

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

138
91
59
63
36
2
3
1
94

%3.1
%2.1
%1.3
%1.4
%0.8
%0.0
%0.1
%0.0
%2.1

4 421

59

4 480

اجملموع

ملااصدر :سج املواليد ،املستشفى الوطين.2012 ،

وفقــا للمعلومــات املــأخوذة مــن ســج مواليــد املستشــفى الــوطين ،أجنبــت  175أمــا
 192طفال يف عام  2011بعد مساعدة على ا خصاب .ويف عام  ،2010أجنبـت  170أمـا
 182طفال بعد مساعدة على ا خصاب .وارتفعت سبة األطفال الذين التـهم أمهـاهتم عـن
طريــا مســاعدة علــى ا خصــاب مــن  3.8يف املايــة يف عــام  2010إىل  4.3يف املايــة يف عــام
 .2011ويف السنوات  2009-2007تراو ت النسـبة بـل  3.3يف املايـة و  3.4يف املايـة.
ويف عام  ،2008بدأ فاذ قا ون جديد ،يسمح للنساء العزبات با صول على املسـاعدة علـى
ا خصاب .و ىت ذل ا ـل ،ذ يكـن يلسـمح با صـول علـى العـالج إال للنسـاء املتزوجـات
أو الالص ن عالقات مسجلة.
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املادة 13
الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)
يلشار إىل التقارير السابقة.
الفقرة الفرعية (ج)
تلقدم منح العم والسفر للفنا ل عام مبوجب القا ون رقم  2009/57والاليحـة
رقــم  .2009/834وتلقــدَّم هــذه املــنح مــن ســتة صــناديا ،التــايل :صــندو للمصــممل،
وصـــندو للرســـامل ،وصـــندو للكتـــاب ،وصـــندو للفنـــا ل ،وصـــندو للموســـيقيل،
وصندو للملحنل .ويتوىل الربملان رمسيا ختصـيص املـنح ،ولكـن متلقـي املـنح لتـارهم ملـس
مديرين ورنة صندو .
ويف عام  ،2014ورد  773طلبا من أفراد ومجاعـات ،صـ منـها علـى مـنح 245
مقدم طلب.
منح الفنا ل لعام 2014
الصند ق
صندو املصممل
صندو الرسامل
صندو الكتاب
صـــــــــندو الفنـــــــــا ل
االستعراضيل
صندو املوسيقيل
صندو امللحنل
اجملموع

جممززاجلمللززد مل لززززززد ملاألفززززززريا مل لزززززد ملالززززززفكارململ لززززد ملاإلعزززززر مل لد ملاجملمالرتمل
ااتىقيرتمللىمنح ااتىقيومللىمنح
ااتىقنيمللىمنح
ااتىقنيمللىمنح
الطىشرت
49
220
183

9
61
70

3
32
40

6
29
30

5
4
صفر

155
94
73
774

4
20
23
187

1
9
20
105

3
11
3
82

16
4
11
40

ااصدر :منح العم والسفر للفنا ل؛ شرة صحفية.2014 ،

منح الفنا ل لعام 2013
الصند ق
صندو املصممل
صندو الرسامل

14-59621

ملالززفكارمل لززززد ملاإلعزززززر مل لززد ملاجملمالززرتململ
مل
جممزززاجلمللزززد مل لزززد ملاألفزززريا مل لززد
ااتىقنيمللىمنح ااتىقنيمللىمنح ااتىقيرتمللىمنح ااتىقيومللىمنح
الطىشرت
46
222

10
59

صفر
29

10
30

4
2
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الصند ق

ملالززفكارمل لززززد ملاإلعزززززر مل لززد ملاجملمالززرتململ
مل
جممزززاجلمللزززد مل لزززد ملاألفزززريا مل لززد
ااتىقنيمللىمنح ااتىقنيمللىمنح ااتىقيرتمللىمنح ااتىقيومللىمنح
الطىشرت
185

صندو الكتاب
صـــــــــــــــندو الفنـــــــــــــــا ل
االستعراضيل
116
111
صندو املوسيقيل
92
صندو امللحنل
اجملموع

772

73

43

30

صفر

5
23
24

صفر
12
21

5
11
3

2
2
صفر

194

105

89

10

املصدر :منح العم والسفر للفنا ل؛ شرة صحفية.2013 ،

تلعد النساء أغلبية بل املصـممل والفنـا ل االستعراضـيل الـذين حيصـلون علـى املـنح.
ومــع ذلـ يلشــك الرجــال أغلبيــة ــبرية بــل امللحــنل الــذين حيصــلون علــى مــنح .ومــن بــل
الكتاب ،يزيد عـدد الرجـال الـذين حيصـلون علـى مـنح زيـادة طفيفـة علـى عـدد النسـاء .ومـن
املوسيقيل والرسامل ال يوجد فر بري بل املتلقل للمنح على أسال وع ارنس.
ويلشار أيضا إىل املناقشة الواردة حتت املادة  ،10الفقرة الفرعية (ز) مـن هـذا التقريـر،
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة.
املادة 14

ٍ

املرأة يف املناطا الريفية
ان عدد سكان أيسلندا  325 671سمة يف بداية عام  ، 2014ويتألف هـذا العـدد
مـــن  162 353امـــرأة و  163 318رجـــال؛ يعـــيا  116 970شخصـــا ( 35.9يف املايـــة)
خارج منطقة العاصمة؛ ومنـهم  51.1( 59 770يف املايـة) مـن الـذ ور و 48.9( 57 200
يف املاية) من ا ا  .وتلصنف املناطا الواقعة خارج منطقة العاصمة بأهنا ‘املناطا الريفية’.
و ا ت معدالت البطالة للرجال يف منطقـة العاصـمة هـي ذاهتـا يف املنـاطا الريفيـة يف
عام  1.5( 2008يف املاية) ،بيد أ ه يف عام  2009ارتفعـت هـذه النسـبة إىل  10يف املايـة يف
منطقــة العاصــمة باملقار ــة بنســبة  6.7يف املايــة يف املنطقــة الريفيــة .و ا ـت معــدالت البطالــة
للنســاء  1.5يف املايــة يف منطقــة العاصــمة يف عــام  2008باملقار ــة بنســبة  2.4يف املايــة يف
املنــاطا الريفيــة .ويف عــام  ، 2009ا ــت ســبة النســاء العــاطالت عــن العم ـ داخ ـ منطقــة
العاصمة ( 7.3يف املاية) أ رب منها يف الريف ( 6.6يف املاية).
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ويف اوطة االستراتيجية ا قليمية أليسـلندا للسـنوات  ،2013-2010تعتـرب املسـاواة
بــل ارنســل ومشــار تهما معــا يف املشــهد االقتصــاد عــاملل خاصــل ال بــد أن يؤخــذا يف
االعتبــار .وبــدأ معهــد التنميــة ا قليميــة األيســلند العم ـ يف حتلي ـ األســباب وراء الفــر يف
األجور بل ارنسل بغية إعـداد اقتـراع بوضـع خطـة عمـ هتـدف إىل القضـاء علـى الفـر يف
األجــور يف الريــف األيســلند  .وهــذا املشــروع هــو تيجــة دراج اآلراء املتعلقــة بارنســل
وباملســاواة ضــمن ســيا تنقــيح اوطــة االســتراتيجية ا قليميــة أليســلندا للســنوات -2010
 ،2013وما زال يتعل بعد توفري التموي الكايف للمشـروع البحثـي املعـين بـالفر املزعـوم يف
األجور يف خمتلف مناطا البلد ،ولكن املعتزم متابعة البحع مرتل سنويا.
وسيلطلا يف عام  2014مشروع حبثي بشأن األجور اليت يتقاضـاها الرجـال والنسـاء
مقاب ـ العم ـ يف الزراعــة ويف البحــر .وهــذان امليــدا ان مــن ميــادين العم ـ بــارزان يف أغلــب
املناطا الريفية يف أيسلندا  .ويهـدف املشـروع أيضـا إىل اختيـار مـواد مدرسـية ذات صـلة علـى
مستو املدارل الثا وية وارامعات تلدرل للرجال والنساء.
ويلشــار إىل املناقشــة الــواردة حتــت املــادة  3بشــأن الــدورة السادســة واومســل للجنــة
وضع املرأة ،اليت ان املوضوع الرييسي فيها متكل املرأة الريفية ،وشار ت فيها أيسلندا.
ويلشار إىل املزيد يف التقارير السابقة.
املادة 15
يلشار إىل التقارير السابقة.
املادة 16
الفقرة  ، 1الفقرتان الفرعيتان (أ) و (ب)
يلشار إىل التقارير السابقة.
الفقرة الفرعية (ج)
• ان عـدد الزدـات أقـ ـثريا يف عـام  2009عنـه يف السـنوات السـابقة .وهـبب عـدد
الزدات الـيت تـتم يف الكنيسـة ،بينمـا ذ يهـبب عـدد مراسـيم الـزواج املـدا .وطـرأ تغـري
طفيف علـى معـدل الطـال يف السـنوات اومـس والعشـرين املاضـية ،وينتـهي بـالطال
وايل  35يف املاية مـن ممـوع الزدـات .ووفقـا يئـة ا صـاءات األيسـلندية ،اقتـرن
بالزواج  1 546من األزواج يف عام  ،2009وهـو عـدد يقـ ـثريا عنـه يف السـنوات
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السابقة .ويف عام  ،2007سلج رقم قياسي للـزواج يف أيسـلندا يـع اقتـرن بـالزواج
 1 979مـــن األزواج .ويف عـــام  ،2011ـــان هـــذا الـــرقم  1 458يـــع اقتـــرن
بالزواج عدد أق من األزواج .وتتم الغالبية العظمى من الزدات وفقا للقا ون العام :إذ
يتزوج حنو  83يف املاية من مموع األزواج بعـد العـيا معـا لفتـرة يف ظـ زواج وفقـا
للقا ون العام.
مموع االت الطال

2011

2009

2007

2005

مموع االت ال زواج

2003

2001

1999

1997

1995

االت الزواج والطال يف أيسلندا ،يف الفترة .2011-1995
ااصدر :ملهيئوملاإلحصر اتملاأليسىنديو،مل.2012

• ت قـ ـثريا سـن األفـراد عنـدما يتزوجـون وفقـا للقـا ون العـام عنـهم عنـدما يتزوجـون
زواجا عاديا .ففي عام  ،2011وقع  516طالقا يف أيسـلندا .و ا ـت سـبة الطـال
متماثلة خالل السنوات اومس والعشرين املاضية.
• وفقا للمعلومات املأخوذة من هيئة ا صاءات األيسلندية ،ا ت ا ضـا ة املشـتر ة
هــي القاعــدة املعمــول هبــا بالنســبة للوالــدين املطلقــل منــذ عــام 2002؛ وأصــبح هــذا
ا جراء متا ا قا و يا يف عـام  .1992و لكـم با ضـا ة املشـتر ة يف  90.7يف املايـة
مــن القضــايا يف عــام  ،2008ومش ـ ذل ـ  517طفــال .ويف الوقــت ذاتــه ،مت تربيــة
 47طفال من جا ب أمهاهتم وسـتة أطفـال مـن جا ـب ،بـايهم .ويتزايـد بـاطراد عـدد
الوالــدين الــذين لتــارون ا ضــا ة املشــتر ة .ويف عــام  ،2009صـ علــى ا ضــا ة
املشـــتر ة  596والـــدا ،وذلــ يف  92يف املايـــة مـــن ا ـــاالت .وجلعلـــت األمهـــات
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اضنات و يدات يف الـة  41طفـال وملـنح اآلبـاء ا ضـا ة يف الـة أربعـة أطفـال.
ويف عام  ،2010اتفا على ا ضـا ة املشـتر ة يف  94.5يف املايـة مـن ا ـاالت .ويف
عــام  ،2011جلعلــت األمهــات اضــنات و يــدات يف الــة  58طفــال مــن أص ـ
 615طفال ،يف ل ملنحت ا ضا ة الوا دة ل ب على طفـ وا ـد فقـب .و كـم
با ضا ة املشتر ة يف مجيع القضايا األخر .
ضا ة مشتر ة

ضا ة ل م

ضا ة ل ب

600
500
400
300
200
100
2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

76

132

198

251

310

35

386

2010
29

2008
47

1

6

2

4

6

7

5

503

517

437

438

477

370

38

11
6
291

1

ا اضنون للفترة .2011-1994
ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية.2012 ،

183
7

0

ضا ة ل م
ضا ة ل ب
ضا ة مشتر ة

2

ا ضا ة املشتر ة هي ا جراء األ ثر شيوعا عقب اال فصال الذ ينتهي يـه زواج مت
وفقا للقا ون العام ،باملقار ة با الة عندما ينتـهي الـزواج بـالطال  .وقـد أفضـى ذلـ إىل قـدر
أ رب من املساواة بل ارنسل ،يع يتقاسم الوالدان مسؤولية تنشـئة األطفـال بـدال مـن تـر
املهمة املة ل م ما ا ت القاعدة طيلة عقود ثرية.
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ضا ة مشتر ة

ضا ة ل م

ضا ة ل ب

600
500
400
300
200
100
2011
45

2009
74

2007
127

2005
151

2003
217

2001
339

1999
313

1997
311

1995
317

2
477

9
48

12
428

13
44

15
361

24
338

22
20

2
214
0

18
176

0

ضا ة ل م
ضا ة ل ب
ضا ة مشتر ة

1
8
الطال يف الفترة .52011-1994
ضا ة عقب االت
ا
ااصدر :هيئة ا صاءات األيسلندية.2012 ،

الفقرات الفرعية (د) (-ع)
يلشار إىل التقارير السابقة املقدمة من أيسلندا.
الفقرة 2
يلشار إىل التقارير السابقة املقدمة من أيسلندا.
الرد على املال ظات اوتامية للجنة
يف  8متوز/يوليــه  ،2008ظــرت اللجنــة املعنيــة بالقضــاء علــى التمييــز ض ـد املــرأة يف
التقريــرين الــدوريل اوــامس والســادل أليســلندا ( CEDAW/C/ICE/5و .)CEDAW/C/ICE/6
وطلبت اللجنة يف مال ظاهتا اوتامية ) (CEDAW/C/ICE/CO/6من أيسلندا أن تقدم ،يف غضـون
ســنتل ،معلومــات خطيــة عــن اوطــوات املتخــذة لتنفيــذ التوصــيات الــواردة يف الفقــرة  24مــن
املال ظــات اوتاميــة .وأُرس ـ رد ا كومــة األيســلندية علــى التوصــيات يف أيار/مــايو ،2011
وجر استعراضه يف الدورة التاسعة واألربعل للجنة ،املعقودة يف متوز/يوليه .2011
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تنفيذ القا ون رقم  2007 /61بشأن البغاء
لعدال قا ون العقوبات األيسلند منذ قدمت كومة أيسـلندا التقريـر السـادل بشـأن
تنفيذ االتفاقية والنظر فيه ال قا يف الدورة ا ادية واألربعل للجنة.
ومبوجب القا ون رقـم  2009/54والـذ أُقـر يف  30يسـان/أبري  ،2010علـدلت
املادة  206من قـا ون العقوبـات (القـا ون رقـم  )1940/19وفقـا للسـابقة السـويدية ،حبيـع
يلعاقَب على شراء البغاء يف ل يظ بيع اودمات من جا ب البغي بدون عقاب.
ويعاقَب شراء البغـاء أو الوعـد بـدفع مقابـ لـه بالغرامـة أو السـجن ملـدة أقصـاها سـنة
وا ــدة (مبوجــب الفقــرة األوىل) .وإذا مــا ارتكــب اال تــها ضــد قاصــر ميكــن تغــرمي ارــاا
أو سجنه ملدة أقصاها سنتان (مبوجب الفقرة الثا ية) .ومبوجب الفقرة الثالثة ،يلعاقـب بالسـجن
ملدة أقصاها أربع سـنوات أ شـخص يعتمـد يف عملـه أو معيشـته علـى بغـاء ميارسـه ،خـرون.
ومبوجب الفقرة الرابعة ،تنطبا العقوبة ذاهتا على التغرير بطف دون سن  18سـنة أو تشـجيعه
أو مســاعدته علــى ممارســة البغــاء .وتنطبــا العقوبــة ذاهتــا أيضــا علــى اختــاذ خطــوات لنق ـ أ
شخص مـن أيسـلندا أو إليهـا بغـرحت االسـترزا مـن البغـاء (الفقـرة اوامسـة) .وتـنص الفقـرة
السادســة علــى الســجن ملــدة أقصــاها أربــع ســنوات أو بالغرامــة أو بالســجن ملــدة أقصــاها ســنة
خمفكفــة علــى ــ شــخص يســتخدم اوــداع أو التشــجيع
وا ــدة إذا ا ــت هنــا ظــروف ِّ
أو الوساطة من أج تشجيع أشخاا ،خرين على االتصال ارنسي أو إقامة عالقـات جنسـية
أخر مقاب مبلغ مايل ،أو استدرار دخ من بغاء ميارسـه ،خـرون ،عـن طريـا تـأجري أمـا ن
مثال أو أ وسـاي أخـر  .وأخـريا ،ومبوجـب الفقـرة السـابعة ،يلغـرَّم أو يلسـجن ملـدة أقصـاها
ستة أشهر أ شـخص يقـوم ،عـن طريـا إعـالن علـين ،بعـرحت االتصـال ارنسـي مـع شـخص
،خر أو الترتيب له أو السعي إليه مقاب مبلغ مايل.
وجر النظر يف عدد من القضايا يف ارا م األيسلندية طُبقت فيهـا األ كـام السـالفة
الــذ ر .ويف  2زيران/يو يــه  ،2010علرضــت علــى كمــة مقاطعــة ريكيافي ـ أول قضــايا
مرفوعة ضد  11مشـتريا مزعومـا للبغـاء .و تيجـة لـذل  ،لكـم بالغرامـة علـى تسـعة رجـال،
سبعة منهم مببلغ  80 000رو ا ،ووا د مببلغ  40 000رو ا ،ووا ـد مببلـغ 120 000
رو ا ،وبلرش اثنان.
ويف قضية اركمة العليا رقـم  ،2010/105وجلـد أن املـدعى عليـه مـذ ب بارتكـاب
ا تها ات للفقرات الثالثة والسادسة والسابعة من املادة  206من قا ون العقوبـات .وولجـد أن
املدعى عليه  Xقد امتهن بغاء Eمل ملFمل مل Gوتوسب ،مـثال ،بتـأجري مـزنل ـذه العمليـات ،وقـام
بالتصوير الفوتوغرايف للضحايا وا عالن عن البغاء على ا تر ت .و ظرا رسـامة ارـرايم الـيت
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ارتكبها  ، Xمبا يف ذل هتريب املخدرات ،و جـم عمليـات البغـاء ،فقـد لكـم عليـه بالسـجن
ملدة ثال سنوات و صف السنة.
تعزيـز التـ دابري ا اليـة ملنــع ومكافحـة االجتــار ،وخاصـة بالنســاء والفتيـات ،والتحقيــا يف
هذه القضايا بدقة
أقــر الربملــان خطــة العم ـ الوطنيــة ملكافحــة االجتــار بالبشــر يف ،ذار/مــارل .2009
وخطة العم متا ـة باللغـة ا كليزيـة علـى ا تر ـت .و ـان ا ـدف مـن خطـة العمـ تعزيـز
تنســيا ا جــراءات الــالزم اختاذهــا ملنــع االجتــار بالبشــر يف أيســلندا ،ومواصــلة دراســة االجتــار
بالبشر .وعالوة على ذل  ،صت خطة العم على اختاذ إجراءات هتـدف إىل منـع هـذا األمـر
والتثقيــف بشــأ ه و فالــة تقــدمي املســاعدة وا مايــة للضــحايا .وجــر التر يــز علــى اختــاذ
إجراءات هتدف إىل تسهي ا مة املرتكبل.
وأ شـئ يف تشــرين األول/أ تــوبر  2009فريــا متخصـص وتنســيقي ملكافحــة االجتــار
بالبشــر عقــب اعتمــاد خطــة العمـ  .وأ شــئ الفريــا املتخصــص والتنســيقي لكفالــة اســتعراحت
شام ملسألة االجتار يف أيسلندا ومعرفة شاملة هبا .و ان الفريا يتـألف مـن ممـثلل مـن وزارة
الداخلية (وزارة العدل سابقا) ،ووزارة الشؤون اوارجية ،ووزارة الرعايـة االجتماعيـة (وزارة
الضمان االجتماعي واودمات االجتماعية سابقا) ووزارة الصحة ،ومفـوحت الشـرطة الـوطين،
ومديريـــة ا جـــرة ،واملنظمـــتل غـــري ا كـــوميتل ( Kvennaathvarfiðمنظمـــة ملجـــأ املـــرأة)
و ( Stígamótمر ز التثقيف واملشورة لضحايا االعتداء ارنسي).
و ان دور الفريا يتمثـ يف تتبـع إخباريـات االجتـار بالبشـر لتحديـد الضـحايا ارـتملل
ومنح الضحايا وضعا معترفا به بأهنم ذل  ،و فالة تقدمي ا مايـة واملسـاعدة للضـحايا ،ومجـع
املعلومات واالضطالع بأ شطة التثقيف والتوعية بشأن مساي االجتار بالبشر .وقام الفريا أيضـا
بتقدمي املشورة للسلطات ا كوميـة وأشـرف علـى تنفيـذ خطـة العمـ ملكافحـة االجتـار بالبشـر،
وأ شئ فريا طوارش؛ ويتوىل هذا الفريا اختـاذ اوطـوات األوىل ملسـاعدة ضـحايا االجتـار بالشـر
واايتهم ،مثـ تقـدمي خـدمات الطـوارش ،وامللجـأ اآلمـن ،وخـدمات الترمجـة الشـفوية ،وتقـدمي
املساعدة القا و ية ،والعم ضمن الفريا املتخصص والتنسيقي املعين باالجتار بالبشر.
واعتمــدت خطــة عم ـ وطنيــة جديــدة ملكافحــة االجتــار بالبشــر للســنوات -2013
خطة العمـ الـيت اسـتمرت منـذ عـام 2009
 2016يف  26يسان/أبري  ،2013لتح
ىت هناية عام  .2012ويلشار إىل املزيد حتت املادة  6من هذا التقرير.
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ويقــع االجتــار بالبشــر حتــت طايلــة العقــاب مبوجــب قــا ون العقوبــات العــام ،رقــم
 ،1940/19وقد علدلت املادة ( 227أ) من قا ون العقوبات املتعلقة باالجتار بالبشـر مبوجـب
القــا ون رقــم  ،2009/149الــذ أقــره الربملــان يف  18ــا ون األول/ديســمرب  ،2009بغيــة
مواءمـة التعريــف القـا وا األيســلند لالجتـار بالبشــر مـع االتفاقيــة األوروبيـة ملكافحــة االجتــار
بالبشر وبروتو ول بالريمو .وفيما يلي املواد ذات الصلة (تريمجوملاعءىيايومل ملرمسيو):
اار ةمل ،6ملالنقطومل  20مل
ملتفريضمل يضرمللقابرتمل فقرمللقرعانملالعقابرتملاأليسىنديمللىزنملاجلزريام ملالترليزومل،مل
حىتمل لاملارتءشتملخررجملالد لوملاأليسىنديو،مل بغضملالنظريمللنملهايوملاجلر  :مل
مل[ ]....مل

مل

مل20مل -ملبرلنسشومللىجريام ملاانصاصمللىيهزرمليفملاتفرقيزوملجمىز مل ر بزرملااتعىقزوملبزتجريا اتململ
مءرفحوملاالجتررملبرلششري،ملااؤرخومل3مل يرر/مريامل.2005مل مل
اار ةمل 227مل( ) مل
مل يمل خصملحيء ملبت اعتهملالرتءربهمل احدامل مل كثريملمنملاألفعزرلملالترليزو،مللغزريضململ
مل
اسززتخداممل ززخصملجنسززيرمل ملأل ززرياضملالسززخريةمل ملالستئصززرلمل لضززرمهمليعرقززبمللىززنململ
االجتررملبرلششريملبرلسجنملادةمل قصرهرمل8ملسناات :مل
مل

مل1مل -ملالقززاا ةملبشززخصمل ملعقىززهمل ملإسززءرعهمل ملقشالززهملبعززدملاسززتخدامملالقززاةململ
ززدبملبشززءلمل ز ملقزرعا ملمباجززبملااززر ةمل،225مل ملحريمرعززهملمززنملا رييززومل فقززرمل
لىمر ةمل،226مل ملهتديدبمللىنملالنحاملاحملد مليفملاازر ةململ،233مل ملخدالزهملبشزءلململ
زز ملقززرعا ملبتثززررةمل جززهملالفهزز ملاصرطئززومللىظززري عمللززدىملالشززخصملااعزز مل
ملتعاياهرمل ملبرستغالهلرمل ملاستغاللمل عفملماقفه .مل

مل

مل2مل -ملالقززاا ةملبشززخصمل نملسززنمل18ملسززنوملمززنملالعمززريمل ملعقىززهمل ملإسززءرعهململ
ملقشاله .مل

مل

مل3مل -مل فململ ماالمل ملمنحملمءرسبمل خزريىملمزنمل جزلملا صزالمللىزنملماافقزوململ
لىنملاالستغاللملمنمل خصمليتحء ملبشخصملآخري .مل

مل تطشززقملالعقابززوملعفسززهرمللىززنملالشززخصملالززفيمليقشززلملمشىغززرملمرليززرمل ملمءرسززبململ
مل
خريىمل فقرمللىشندمل3ملمنملالفقريةمل .1مل
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ملإذاملارتءبملاعتهرامل فقرمللىفقريةمل1مليفملحقملطفل،مليعتربملذل مللرمالملمزنمللاامزلململ
مل
تشديدملا ء مللندملحتديدملجسرموملالعقابو .مل
ملتطشقملالعقابوملذاهترمللىنمل يمل خصمليثشتملارتءربهمل احدامل مل كثريملمنملاألفعزرلململ
مل
الترليو،مللغريضملتيس ملاالجتررملبرلششري :مل
مل

مل1مل -ملتا يريمل ثيقوملسفريمل ملهايو .مل

مل

مل2مل -مل ريا ملمثلملهفبملالاثيقومل ملتاف هر .مل

مل

مل3مل -ملاالحتفززر ملباثيقززوملسززفريمل ملهايززومل ززخصملآخززريمل مل خززفهرمل ملإتالفهززرململ
جاميرمل ملبرلءرمل .مل

ا مة املتجرين بالبشر ومعاقبتهم حبسب خطورة جرايمهم
ان ا د األقصـى للعقوبـات/للجزاءات علـى هـذه ارـرايم السـجن ملـدة  8سـنوات،
مــا ُذ ــر أعــاله .ورفــع القــا ون رقــم  ،2011/72الــذ بــدأ فــاذه يف  10زيران/يو يــه
 ،2011ا د األقصى لعقوبة اررايم املرتكبة ا تها ا للمادة ( 227أ) ،بشأن االجتـار بالبشـر،
بالســجن مــن  8إىل  12ســنة .و ظــرت ارــا م األيســلندية يف ثــال قضــايا تتعلــا باالجتــار
بالبشر إىل جا ب تلهم أخر .
(أ) يف  1ا ون األول/ديسمرب  ،2009أصدرت كمـة املقاطعـة يف ريكيـا يس
كما على مواطن أيســلند أصله من غينــيا االسـتوايية يف القضـية رقـم  .S-676/2009وبلـرش
املدَّعى عليـه مـن هتمـة االجتـار بالبشـر ولكنـه لكـم عليـه بالسـجن ملـدة سـنتل و صـف السـنة
بتهمة القـوادة وتلهـم أخـر  .ويف  3زيران/يو يـه  ،2010و تيجـة لالسـتئناف أمـام اركمـة
العليا ملددت فترة السجن إىل ثال سنوات و صف السنة (ا ظـر القضـية رقـم ،2010/105
الـيت لوقشـت أعـاله) .و ا ـت ضـحية االجتـار بالبشـر املـدَّعاة يف هـذه القضـية امـرأة سـلوفينية
ارنسية استقدمت عرب إسبا يا .و صلت الضـحية علـى مسـاعدة ـبرية دون اعتبـار ملـا تلسـفر
عنه القضية أمام اركمة.
(ب) يف ، 8ذار/مــارل  ،2010قضــت كمــة مقاطعــة ريكيافي ـ بهدا ــة ســة
مــواطنل ليتــوا يل يف القضــية رقــم  S-1064/2009يف هتمــة لالجتــار بالبشــر؛ و كمــت بــرباءة
وا د وبالسجن ملـدة ـس سـنوات علـى اآلخـرين .ويف  16زيران/يو يـه  ،2010و تيجـة
لالست ئناف أمام اركمـة العليـا ،لكـم علـى وا ـد بالسـجن ملـدة ـس سـنوات وعلـى أربعـة
بالســجن ملــدة أربــع ســنوات .و ا ــت الضــحية يف هــذه القضــية امــرأة شــابة حتم ـ ارنســية
الليتوا ية استقدمت من ليتوا يا .وجتدر ا شارة إىل أن ا كم يف هـذه القضـية اسـتند إىل ثبـات
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قصد االستغالل ارنسي  ،رغـم أن االسـتغالل ارنسـي الفعلـي ذ يقـع بسـبب التـدخ املبكـر.
و صلت الضحية على مساعدة واسعة النطا ولفترة ممددة.
(ج) يف  9متوز/يوليه  ،2010كمت كمة مقاطعة ريكيـا يس يف القضـية رقـم
 S-190/2010على مـواطن أ يسـلند مـن أصـ غينيـا االسـتوايية (ارـاا ذاتـه يف القضـية األوىل
املذ ورة أعاله) .وبلرش املدَّعى عليه من هتمة لالجتار بالبشر ،ولكنه كم عليـه بالسـجن ملـدة
 15شهرا الرتكاب جرمية القوادة وجرايم أخر  .و ا ت الضحية يف هذه القضـية شـابة مـن
أص غينيا االستوايية و صلت على مساعدة برية.
يلشار إىل املزيد حتت املادة  6من هذا التقرير.
التحقيا يف واد التعر غري القا و ية عن طريا إجراء البحو والدراسات االستقصايية
شــهدت التســعينات إ شــاء عــدد مــن أ ديــة التعــر يف أيســلندا .وتــتم أفعــال التعــر
التدردي على مناضد يف سا ات مفتو ـة أو يف أمـا ن مغلقـة بوصـفها “رقصـات خاصـة”.
والرقص ان يلنظر إ ليه ،أصال ،بوصفه فنـا و ا ـت النسـاء الـالص يلجلـا إىل الـبالد للعمـ يف
واد التعر يلمنحن تصاريح عمـ مؤقتـة بصـفتهن فنا ـات .وذ يكـن هنـا تعريـف قـا وا
خاا لنواد التعر ىت صدور القا ون رقم  2000/66املعدل للقا ون رقـم .1985/67
وأصبح فيما بعد ممكنا للمجالس البلدية للمقاطعات أن تضع مزيدا من الشروف ملنح تصـاريح
العمـ ــذه املطــاعم .وطُبقــت هــذه الشــروف يف ريكيافي ـ يف عــام  ،2002عنــدما مت ظــر
الرقصات اواصـة وفُـرحت ظـر علـى دخـول الراقصـات العاريـات بـل ارمهـور .وفيمـا بعـد
وجدت اركمة العليا أليسلندا أن هذا ا ظر قا وا.
ومت جتــرمي الــرقص بــالتعر فعليــا مبوجــب القــا ون رقــم  ،2007/85وإن ــان مــن
املمكن إصدار إعفاءات ملطاعم بعينها .ف ألغيت يف عام  2010األ كام اليت تسـمح بهصـدار
تصاريح إعفاء .وظلت هذه التصاريح قا و ية بدون قيود ىت ،ذار/مارل  ،2010عنـدما أقـر
الربملــان القــا ون رقــم  2010/18بهلغ ـاء كــم ا عفــاء الــوارد يف املــادة  4مــن القــا ون رقــم
 2007/85بشأن املطاعم والنواد الليلية اليت ا ت تعم هذه النواد مبوجبه.
ويف أواخر عام  ،2013قُدم مقترع يف الربملان عادة النظـر يف القواعـد املتعلقـة مبـنح
تصــاريح العمــ للمطــاعم ،بغيــة منــع مــا يلســمى “ ــواد الشــمبا يا” ،الــيت تســتغ علــر
املوظفات وتتيح االختالء هبن يف أما ن خاصة .وتقوم اليا رنة الشؤون القضـايية والتثقيـف
مبناقشة هذا املقترع.
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ويعين ذل أن واد التعـر أصـبحت اآلن غـري قا و يـة يف أيسـلندا وأغلقـت أبواهبـا
أو قامــت بتغــيري عملياهتــا .وتراقــب الشــرطة عمـ النــواد الليليــة وذ حتقــا ــىت اآلن يف أ
ا تها للقا ون رقم .2010/18
وأجــرت الشــرطة حتقيقــا بشــأن ” ــواد الشــمبا يا“ يف ريكيافي ـ  ،تيجــة ادعــاءات
مبمارســة البغــاء وغســي األمــوال والتجــارة باملخــدرات .ووفقــا للشــرطة ،بلــغ التحقيــا بشــأن
” ــواد الشــمبا يا“ يف ريكيافي ـ مرا لــه النهاييــة .ولــد ا تــهاء التحقيــا ،ســيقرر مــدير
النيابات العامة ما يلتخذ من خطوات تالية .ور زت الشرطة أيضا على مراتـع البغـاء ارديـدة.
فممــا يــثري القلــا أ ــه عقــب القضــاء علــى ــواد الشــمبا يا ،رمبــا أصــبحت مواقــع اللقــاء علــى
ا تر ت وا ا ات واملطاعم ارلية مرتعا للبغاء.
زيادة جهود التعاون الدويل ملنع االجتار ،و فالة ااية قو ا سـان للنسـاء والفتيـات
ضحايا االجتار ،ووضع إطار قا وا ماية الضحايا والشهود
زير ةملجها ملالتعر نملالد يلملانململاالجترر مل
تتعاون أيسلندا بشأن هذه املساي مع منظمة األمن والتعاون يف أوروبا ،وملـس دول
حبر البلطيا ،واملنظمة الدولية للهجرة ،وملس وزراء بلدان الشـمال األورويب ،ومكتـب األمـم
املتحدة املعين باملخدرات واررمية ،وملس أوروبا .والتعاون ا قليمي ضـمن إطـار ملـس دول
حبر البلطيا مثمـر علـى حنـو خـاا يف التعامـ مـع القضـايا واملشـا العمليـة للغايـة الـيت هتـم
املنطقة .وتقوم أيسلندا بدور شب يف فرقة العم التابعـة لـه املعنيـة باالجتـار بالبشـر .ومـن بـل
مشـاريعه إجــراء دراسـات بشــأن ،ليـات التعــاون داخـ البلــدان واملنطقـة بالتعــاون مـع مكتــب
األمم املتحدة املعين باملخـدرات واررميـة ،يف مجـع و شـر البيا ـات داخـ البلـدان ويف املنطقـة،
وتــدريب املــوظفل الدبلوماســيل والقنصــليل بشــأن االجتــار بالبشــر ،ومشــروع للتعــرف علــى
االجتار بالبشر الذ يأص يف شـك اسـتغالل للعمالـة ،ودراسـة عـن مـذ رات التفـاهم وأفضـ
املمارسات يف هذا اجملال.
كفرلوملمحريوملحقاقملاإلعسرنمللىنسر مل الفتيرتمل حريرملاالجترر مل
لتــوفر لضــحايا االجتــار بالبشــر يف أيســلندا ،بغ ـ النظــر عــن جنســياهتن أو وضــعهن
القا وا يف البلد أو اال تها ات السابقة املزعومة ارتملة للقـا ون األيسـلند  ،مجيـع اوـدمات
الالزمة ،طبية ا ـت أو اجتماعيـة (مبـا يف ذلـ السـكن الاليـا) ،أو ماليـة أو قا و يـة ،وذلـ
بعــد لفـــت ظــر الفريـــا املتخصــص والتنســـيقي ملكافحــة االجتـــار بالبشــر يف أيســـلندا إلـــيهن
أو إ التهن إليه (ا جراء رقم  2يف خطة العم الوطنية ملكافحة االجتـار بالبشـر) ،وهـو يعمـ
َكـن ـىت هـذه املر لـة مقيمـات يف مالجـئ
وفقا ملا يلسمى ”سياسة العتبة املنخفضة“ .ورمبا ي َّ
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للنســاء ،وحيصــلن علــى املشــورة مــن مرا ــز إســداء املشــورة لضــحايا العنــف ارنســي أو مــن
السلطات ارلية (الدواير االجتماعية) ،وهـذه فقـب بعـ األمثلـة ألشـكال املسـاعدة السـابقة،
والــيت تلقــدم أيضــا بــدون اعتبــار لوضــعهن القــا وا .والفريــا املتخصــص والتنســيقي ملش ـكَّ
بطريقة تضمن اتباع هنج شام و لي ملساعدة الضحايا .ولـد صـول الضـحايا املزعومـات
علــى تصــاريح ا قامــة علــى هــذا النحــو (ا ظــر الفقــرتل  18و  19أد ــاه) ،تتــاع ــن افــة
ا قو القا و ية اليت يستتبعها ذل  .وهنا قطة أخر جتدر ا شـارة إليهـا ،وهـي أ ـه ميكـن
مــنح الضــحايا املزعومــات ،أثنــاء ارا مــة ،ــا إخفــاء هويتــهن عــن ارمهــور ،و ــا ا دالء
بالشــهادة يف غيــاب ارنــاة املزعــومل ،أو مــن خــالل روابــب الفيــديو/الروابب الصــوتية إذا لــزم
األمــر .ويف الــة القاصــرات اللــواص حيتم ـ وقــوعهن ضــحايا لالجتــار بالبشــر( ،األمــر الــذ
ذ حيد بعد يف أيسلندا) تنص خطة العم الوطنية ملكافحة االجتار بالبشـر علـى معارـة هـذه
القضايا على أسال قا ون ااية الطف (ا جراءان  10و  11من اوطة).
مل
ململإطررملقرعا مل مريوملالضحريرمل الشها مل
على الرغم مما در من مناقشات يف الربملان ،ليست هنا أ كام قا و ية خاصة بشأن
ااية الضحايا أو الشهود يف قضايا االجتـار بالبشـر يف أيسـلندا .وتضـطلع وزارة الداخليـة اليـا
بتقييم ملا إذا ان يلزم إجراء تعديالت قا و ية يف هذا الشأن .وقد اعتمد مفوحت الشرطة الوطين
مبادش توجيهية يف عام  2010بشأن معارة قضايا االجتار بالبشر ،ولص فيها على إجراء تقيـيم
للمخاطر يف قضية وتطبيـا تـدابري ا مايـة تبعـا لـذل  .ويتَّبـع هـذا ا جـراء يف القضـايا الـيت
دـر النظـر فيهـا بالفعـ يف أيســلندا وجنـم عنـه ،يف بعـ ا ــاالت ،اختـاذ تـدابري اايـة واســعة
النطا للضحايا والشهود على السواء ،وتر يب معدات مراقبة وأمن يف أما ن إقامتهم.
التصــديا علــى بروتو ــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاا ،و اصــة النســاء واألطفــال،
واملعاقبة عليه وعلى اتفاقية ملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر
صدقت أيسـلندا علـى اتفاقيـة األمـم املتحـدة ملكافحـة اررميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة يف
 13أيار/مــايو  ،2010وصــدقت علــى بروتو ــول منــع وقمــع االجتــار باألشــخاا ،و اصــة
النساء واألطفال ،واملعاقبة عليه يف  22زيران/يو يه .2010
و مــا ُذ ــر يف الفقــرة  6مــن هــذا التقريــر ،صــدقت أيســلندا يف  23شــباف/فرباير
 2012على اتفاقية ملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة االجتار بالبشر ،وبـدأ فـاذ االتفاقيـة
فيما يتعلا بأيسلندا يف  1زيران/يو يه من العام فسه.
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تقرير بشأن (أ) الب يا ـات ا صـايية املتعلقـة باالجتـار بالبشـر والبغـاء و (ب) املعلومـات
املتعلقة بلثار إلغاء جترمي البغاء على متتع املرأة حبقو ا سان
أوصــت اللجنــة يف مال ظاهتــا اوتاميــة ) (CEDAW/C/ICE/CO/6بــأن يتضــمن التقريــر
الــدور التــايل بيا ــات إ صــايية بشــأن االجتــار بالبشــر والبغــاء ومعلومــات عــن النظــام الــذ
وضع فضال عن التقدم ارـرز يف التصـديا علـى اتفاقيـة ملـس أوروبـا بشـأن إجـراءات مكافحـة
االجتار بالبشر.
و ما ذُ ر يف املادة  6من هـذا التقريـر ،صـدقت أيسـلندا علـى اتفاقيـة ملـس أوروبـا
بش ـأن إجــراءات مكافحــة االجتــار بالبشــر يف  23شــباف/فرباير  ،2012وبــدأ فــاذ االتفاقيــة
بالنسبة أليسلندا يف  1زيران/يو يه من العام ذاته.
ويلشار إىل املزيد حتت املادة  6من هذا التقرير.
ومجعـــت معلومـــات عـــن البغـــاء واالجتـــار بالبشـــر مـــن املفـــوحت الـــوطين ،ومفوضـــي
شــرطة ريكيافيـ وســيور يز ،ومقــدمي اوــدمات االجتماعيــة يف أ يــورير  ،وهــافنرفيورور،
و وبــافوغور ،وريكياجيا يزبــاير ،وريكيافيــ  ،ومر ــز التثقيــف واملشــورة لضــحايا العنــف
ارنسي ،ومنظمة ملجأ املرأة.
و مـا ُذ ـر  ،فـا ،ال يـدخ فعـ البغــاء حتـت طايلـة العقـاب يف القـا ون األيســلند .
وال تقتصر املادة  206من قا ون العقوبات على أفعال البغاء .فثمة أسباب ودوافع شـىت ميكـن
أن تقــود األشــخاا إىل البغــاء .والبغــاء ميكــن أن يكــون وســيلة ميــول هبــا الشــباب أســلوب
ياهتم .وهنا مواضيع شايعة وراء ممارسـة األشـخاا للبغـاء منـها وجـود تـاريخ مـن العنـف
ارنسي ،وعدم وجود إشراف من الوالدين خالل التنشئة ،وإساءة اسـتخدام املخـدرات .ومـن
املعروف أيضا أن النساء الفقريات ميتهن البغـاء عالـة أ فسـهن وأطفـا ن .وال تتضـح عواقـب
البغاء يف الغالب إال بعد مضي شهور عديدة من العالج.
ومن الصعب قيال مد ا تشار البغاء يف أيسلندا .فا دود بل البغاء واالجتار بالبشـر
ليست واضحة دايما ،ما يلال ظ يف التقـارير املقدمـة مـن مر ـز التثقيـف واملشـورة لضـحايا
العنف ارنسي.
وتلشـار وزارة الرعايــة االجتماعيــة اليـا يف ادثــات مــع منظمـة ملجــأ املــرأة بشــأن
االستضافة املؤقتة لضحايا االجتار بالبشر أثناء مواصلة العم يف هذا الشأن.
و وفقــا للمعلومــات املــأخوذة مــن املفــوحت الــوطين ،ــدثت زيــادة ــبرية يف عــدد
اال تها ات املسجلة للمادة  206من قا ون العقوبات ،ما هو مبل يف اردول أد ـاه .ويـبل
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اردول فقب عدد ا االت اليت علرضت على املفوحت الوطين وتضمنت ا تـها ا للمـادة .206
وبالتايل ،ال تشم هذه األرقام ضحايا البغاء.
السنو

2010

2011

2012

2013

عدد اال تها ات

37

13

24

*175

اال تها ات املسجلة للمادة  206من قا ون العقوبات.
* رقم مؤقت.

وميكــن أن تتضــمن ـ قضــية ا تــها ات خمتلفــة ،ســواء مــن جا ــب مرتكــب وا ــد
أو مرتكبل متعددين .ويتضمن اردول مجيع اال تها ات املسجلة يف الفترة الزمنية املشار إليها.
وقد ظر مفوحت شرطة ريكيافي يف االت  30فـردا صلـنفوا بـأهنم ضـحايا بغـاء يف
السنوات .2014-2011
مززززززززززززززن21ملإىل ملكثززززريملمززززنململ30مل
ااااطنززززززززززززززززانمل ااااطنززززززززززززززززانمل
سنو
قلملمنمل20ملسنو 30ملسنو
األجرعب
اجملماجل األيسىنديان
النساء 23
الرجال 7

11
7

12
صفر

4
3

7
2

10
3

افتلــتح مر ــز اســتقبال  Kristínarhúsيف أيلول/ســبتمرب  .2011وأخــذ مر ــز التثقيــف
واملشورة لضحايا العنف ارنسي مبادرة فتح مر ز االستقبال ،الذ يسـتهدف خصيصـا النسـاء
ا اربات من البغاء أو من االجتار بالبشر .ووفرت الدولة التموي الالزم لتشغي مر ز االستقبال
ومجعت مبالغ إضافية من خالل الة رمع األموال .وبا ضافة إىل املهمة الرييسية للمر ـز قُـدم
له دعم الستضافة الزايرات إىل ريكيافي املقرر إجراؤهن مقابلـة مـع مر ـز التثقيـف واملشـورة.
ومبر ز االستقبال متسع الستيعاب من  4إىل  5ساء يف غرف مستقلة.
وأقــام مبر ــز االســتقبال منــذ إ شــايه ــىت إغالقــه  27امــرأة ،التــايل 15 :أجنبيــة
و  12مواطنة أيسلندية .و ا ت تعاا ثال عشرة زايرة منهن مـن مشـا فسـية ،و ا ـت
 15زايــرة تشــتغ بهســاءة اســتعمال املخــدرات .ويف عــام  ،2011أقامــت مبر ــز االســتقبال
ــس ســاء  ،قضــل مــا مموعــه  127ليلــة إقامــة منــذ افتتا ــه يف أيلول/ســبتمرب و ــىت هنايــة
العــام .ويف عــام  ،2012أقــام مبر ــز االســتقبال عشــرون امــرأة وتســعة أطفــال ،فبلــغ ممــوع
الليايل  1 148ليلة .و ان أغلب النساء دون سن  40سنة ،بيد أن اثنتل منـهن ا ـت تزيـد
ســنهما عــن  50ســنة .ومــن العشــرين امــرأة الــالص أقمــن مبر ــز االســتقبال أقامــت  15منــهن
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بسبب ممارسة البغاء أو االجتار بالبشر .ويف عام  ،2013أقام سة أطفـال مبر ـز االسـتقبال،
ولكــن الــرقم الــدقيا للنســاء الــالص أقمــن بــاملر ز لــيس واضــحا .ومجيــع النســاء الاليــي أقمــن
باملر ز ان سنهن دون  40سنة .وبلغ العدد ا مجايل لليايل اليت قضـينها مجيعـا  1 000ليلـة
خالل السنة ،فكان بعضهن يقيم ليلتل فقب يف ل ان غريهن يقمن ام العام.
ويف عــام  ،2012ملــنح مر ــز االســتقبال متــويال إضــافيا قــدره  15مليــون رو ــا.
ومنحت وزارة الداخلية  6ماليـل رو ـا للمر ـز ملسـاعدة ضـحايا االجتـار بالبشـر ارـتملل،
ومنحــت  700 000رو ــا لتر يــب ــامريات أمــن علــى مبــاا مر ــز االســتقبال .وُقــدمت
منحة خاصة قدرها  25مليون رو ا يف عام  2013من أج تشغي املر ز.
وبعـد مضـي فتـرة جتريبيـة مـدهتا ســنتان أُغلـا مر ـز االسـتقبال يف ـا ون الثاا/ينــاير
 .2014وثبت أن تشغي مر ز االستقبال مسألة ملعقَّدة وملر َّبة .إذ ولجد أن ارمع بـل هـذا
العدد الكبري من النساء يف مكان وا د ليس ـال مناسـبا .فكـان ـثري مـن النسـاء يلعـا ل مـن
مشا فسية أو مشا تتعلا بهساءة استعمال املخدرات .وتعل على املوظفل واملتطـوعل
باملر ز القيام مبهمة شاقة بشـك خـاا وهـي التعامـ مـع األطفـال .وأوضـح مر ـز التثقيـف
واملشورة أ ه ان يتعل منح مبالغ إضافية بغية تقدمي املسـاعدة املهنيـة للنسـاء الزايـرات بـالنظر
إىل االهتن املعقدة.
وبــالتزامن مــع إعــالن إغــال مر ــز االســتقبال ،طلــب مر ــز التثقيــف واملشــورة أن
تستخدم املبـالغ املقدمـة للمر ـز مـن أجـ حتسـل جوا ـب أخـر مـن عمـ املنظمـة :حتسـل
اودمات املقدمة ل فراد خارج منطقة ريكيافيـ  ،وتـوفري خـدمات إضـافية للرجـال ارتـاجل
ول شــخاا ذو ا عاقــة .وطلــب مر ــز التثقيــف واملشــورة اســتخدام املبــالغ املقدمــة ملر ــز
االستقبال يف إ شاء وظيفـتل جديـدتل يف املشـاريع السـالفة الـذ ر .وقـد قُـدم التمويـ ملر ـز
االستقبال يف عام  2014يما تقوم املنظمة برعاية املشاريع املذ ورة.
وتلعــد ،ثــار إغــال مر ــز االســتقبال طفيفــة فيمــا يتعلــا بــاألمور األخــر خــالف
التحقيا يف قضايا االجتار بالبشر .إذ أ ه بدون إداد لول سـليمة لتسـكان سـتواجه سـلطات
الشــرطة واملتطوعــون صــعوبة أ ــرب يف ســب ثقــة الضــحايا .وإذا مــا مت تــوفري الســكن يلصــبح
ضــحايا االجتــار بالبشــر والبغــاء مــرييل بصــورة أ ــرب .ويتمث ـ اوطــر يف أن التقــدم ارــرز يف
العالج ىت اآلن سيضيع .وذ يشعر مقدمو اودمات لضحايا البغاء بـأ ،ثـار تيجـة غـال
مر ز االستقبال .وذ جتد منظمة ملجأ املرأة أ زيادة يف عدد الزيارات عقب ا غال .
و ىت بعد إغال مر ز االستقبال ،هنا عدة خيارات متا ـة ملـن يـرغا يف ا قـالع
عن البغاء .وتقدم الدواير االجتماعية البلدية معلومات وتوجيهـات بشـأن ا قـو االجتماعيـة
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والدعم االجتماعي والشخصي ،وفقا للمـادة  16مـن قـا ون اوـدمات االجتماعيـة للسـلطات
ارليـــة .ويـــوفر األخصـــاييون علـــى مســـتو البلـــديات العـــالج االجتمـــاعي لضـــحايا البغـــاء.
فــهذا ا ــت الضــحية مســؤولة عــن رعايــة طف ـ يلجــر حبــع لظــروف الطف ـ ويلوجــه ا تبــاه
سلطات ااية الطف إيل ذل إذا لزم األمر.
ويقوم مر ز التثقيـف واملشـورة ب تقـدمي املشـورة وعقـد املقـابالت ،ويـنظم أفرقـة دعـم
ذاص للراغبــات يف ا قــالع عــن البغــاء .وقــد عــرحت أيضــا تنســيا ا جــراءات املتعلقــة بشــؤون
الراغبات يف ا قالع عن البغاء .وال تعترب الفئـة املقصـودة بالـذ ر يف اجـة إىل لـول خاصـة
فيما يتعلا با سكان.
والبغــاء يف أيســلندا مــرتبب ارتباطــا وثيقــا ،فيمــا يبــدو ،بتجــارة املخــدرات .وتعــرحت
املؤسســات العالجيــة مســاعدهتا ملــدمين املخــدرات .ومنظمــة ملجــأ املــرأة تفــتح أبواهبــا رميــع
ضحايا البغاء.
ومــن األليــة مبكــان ،بــالنظر إىل عــدد اال تــها ات املســجلة للمــادة  206مــن قــا ون
العقوبات ،أن يظـ مجيـع مقـدمي اوـدمات االجتماعيـة والرعايـة الصـحية ،مبـن فـيهم مقـدمو
العــالج ،مفتــو ي األعــل إزاء إمكا يــة أن يلصــبح املتلقــي للخــدمات ضــحية للبغــاء أو لالجتــار
بالبشر .ودب تيسري ا صول على املسـاعدة وتقـدميها بـدون حتيـز .ويـتعل أن يكـون موظفـو
الدولــة ملمــل متامــا بــأعراحت البغــاء وا لــول املمكنــة للضــحايا .ويــتعل تــوافر ا ــافز لــد
األخصاييل العاملل مع الراغبات يف الفكا من أسر البغاء .وتلشري جتربة مر ز االسـتقبال إىل
أن ضــحايا البغــاء قــد دــدن صــعوبة يف ا قــالع عــن مهنتــهن الســابقة .وال بــد مــن اســتمرار
التعاون بل السلطات االجتماعية وسلطات الرعايـة الصـحية ،مبشـار ة مـن جا ـب املنظمـات
غري ا كومية .ودب أيضـا زيـادة التعـاون مـع سـلطات الشـرطة .وقـد أمثـر التعـاون فيمـا بـل
ا دارات ا كومية يف ميدان االجتار بالبشر تايج طيبة.
املعلومات املتعلقة بهلغاء ،ثار جترمي البغاء على متتع املرأة حبقو ا سان
ذ مي وقت طوي علـى إلغـاء جتـرمي البغـاء ،أ منـذ علـدلت املـادة  206مـن قـا ون
العقوبات (رقم  )1940/19مـرة أخـر مبوجـب القـا ون رقـم  ،2009/54الـذ صـدر يف
 30يسان/أبري  ،2010ما ذُ ر أعاله .ولذل  ،ال تتوافر إال معرفة دودة عن أثـر إلغـاء
التجرمي ،وليست هنا دراسات أو إ صاءات يلعوَّل عليها ميكن ذ رها.
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