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اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظات اخلتامية بشأن التقرير اجلامع للتقريرين السابع والثامن أليسلندا*
 - 1نظـــرت اللجنـــة ر التقريـــر اجلـــامع للتقريـــرين الـــدو ي الســـابع والثـــامن أليســـلندا
( )CEDAW/C/ISL/7-8ر جلســــــتي ا  1377و  1378املعقــــ ـ ت ر  17شــــــاار اير
( 2016انظــر  CEDAW/C/SR.1377و  .)1378وتــر قاةمــة بالقضــايا واألملــولة امل روحــة ر
ال ثيقة  ،CEDAW/C/ISL/Q/7-8وتر و أيسلندا ر .CEDAW/C/ISL/Q/7-8/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تثين اللجنة على الدولـة ال ـرل لتقـد ا تقريراـا اجلـامع للتقريـرين الـدو ي السـابع
والثامن .وتثمِّن أيضا الر و اخل ّية اليت قدّمتـ ا الدولـة ال ـرل علـى قاةمـة القضـايا واألملـولة
وترحــب بــالعرش الشــف ال ـ قدّم ـ ال ــد
الــيت أثا اــا الفريــا العام ـ ملــا قا ـ الــدو ةِّ ،
وبالت ضيحات األخرى املقدَّمة ّاً على األملولة اليت طرحت ا اللجنة شف ياً خالل احل ا .
 - 3وتثين اللجنة على و د الدولة ال ـرل برةاملـة السـفاة املعنيـة قـ س ا نسـان لـ ا ة
الشـوون اخلا جيــة ،ملــعا ة الســيدة وريتــا و نا ملــدوتا ،والـ ضــان مــن بـ أعضــاة أيضــا
ممثل ـ ن عــن و ا ة الرعايــة اتجتماعيــة والاعثــة الداةمــة أليســلندا لــدى مكتــب األمــم املتحــدة
واملنظمات الدولية األخرى ر جنيف.

* اعتمدت اللجنة ر و هتا الثالثة والست ( 15شاار اير  4 -آذا ما س .)2016
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باء  -اجل انب ا جيابية
 - 4ترحـــب اللجنـــة بالتقـــدح الــ أظحـــر منـ ـ النظـــر ر التقريـــرين الـــدو ي اخلـــام
والســــا س للدولــــة ال ــــرل ر عــــاح  CEDAW/C/ICE/5( 2008و  )CEDAW/C/ICE/6ر
إجراء ا لصالحات التشريعية ،وخبالصة اعتما ما يلي:
(أ) قــان ن املاليــة العامــة ( قــم  ،)2015 123الـ
للمنظ اجلنساين؛

أ ـت يـ امليزنــة املراعيــة

(ب) القــــان ن بشــــأن املســــاواة ر املرضــــز واحلقــ ـ س للمــــرأة والرجــ ـ ( قــــم
 )2008 10وتعديالتــ (القان نـــان قـــم  2014 62و  ،)2015 79مبـــا ر ذلـــج إ ا
تعريف جديد للتمييز املااشر ووا املااشر؛
( )

اخل ة ال طنية ملكا حة اتاجا بالاشر ( ،)2016-2013ر عاح 2013؛

()

معيا األج املتساوية ،ر عاح 2012؛

(اـ)

خ ة العم للمساواة ب اجلنس ر األج  ،ر عاح 2012؛

(و)

قان ن أوامر ا بعا وال ر ( قم )2011 85؛

( ) القان ن قم  ،2011 72ال
القص ى بشأن جر ة اتاجا بالاشر؛

يعدّل قـان ن العق بـات العـاح بزيـا ة العق بـة

(ح) القــان ن قــم  ،2010 13ال ـ يع ـدّل قــان ن الشــرضات اةــدو ة العامــة
وقــان ن الشــرضات اةــدو ة اخلالصــة ،مــن خــالل ــرش حصــس للجنس ـ ر ــال إ ا ة
الشرضات.
 - 5وترحب اللجنة بقيـاح الدولـة ال ـرل ،خـالل الفتـرة املنقضـية منـ نظراـا ر تقريراـا
السابا ،بالتصديا أو اتنضماح إىل الصك الدولي التالي :
(أ) ال وت ض ل اتختيا تتفاقية حق س ال ف بشـأن بيـع األطفـال واملـت الل
األطفال ر الا اء ور امل ا ا باحية ،ر عاح 2014؛
(ب) اتفاقية األمم املتحدة ملكا حة اجلر ـة املنظمـة عـ ال طنيـة ،وبروت ضـ ل منـع
اتاجا باألشخاص ،وخبالصة النسـاء واألطفـال ،وقمعـ واملعاقاـة عليـ  ،املكمّـ تتفاقيـة األمـم
املتحدة ملكا حة اجلر ة املنظمة ع ال طنية ،ر عاح .2010
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جيم  -الش او الرةيسية والت لصيات
ال ملان
الـ تضـ لع بـ السـل ة التشـريعية ر ضـمان
 - 6تشد اللجنة على الدو اة
التنفي الكام لالتفاقية (أنظر بيـان اللجنـة بشـأن عالقتـ ا مـع ال ملـاني  ،الـ اعتمدتـ
خالل الدو ة اخلامسة واأل بع  ،ر عاح  .)2010وتدع ال ملان ،متاشيا مع وتيتـ  ،إىل
اختاذ اخل ات الال مة ر ما يتعلا بتنفي ا ه املالحظات اخلتاميـة مـن ا ن وحـو م عـد
تقدمي التقرير املقا مب جب اتتفاقية.
التعريف باتتفاقية وال وت ض ل اتختيا

والت لصيات العامة للجنة

 - 7تالحظ اللجنة اتحتفـال العـاح بالـ ضرى السـن ية املاةـة ملـنة املـرأة حـا اتنتخـاب ر
الدولة ال رل .ولكن ا قلقة إ اء القصـ العـاح ر الـ عي باتتفاقيـة وب وت ض الـا اتختيـا
ر الدولــة ال ــرل ،وت ملــيما ر أوملــار م ـ في احلك مــة واجل ــا القضــاةي ووااــم مــن
املسوول عـن إنفـاذ القـان ن ،با ضـا ة إىل القصـ ر ا شـا ة إىل اتتفاقيـة ر القضـايا الـيت
بتت ي ا اةاضم ،مبا ي ا اةكمة العليا .واي قلقة أيضا لعدح وعي النسـاء أنفسـ ن قـ ق ن
املنصـ ص علي ــا ر اتتفاقيــة وت بــرجراءات الاالوــات الفر يــة والتحــر املنصـ ص علي ــا ر
ال وت ض ـ ل اتختيــا  ،ومــن ق ا تقــا ان إىل املعل مــات الال مــة للم الاــة ق ـ ق ن .وقــد
يك ن ذلج بساب عدح إ ما اتتفاقية ر النظاح القضاةي ال طين.
-8

وتدع اللجنة الدولة ال رل إىل القياح مبا يلي:

(أ) اختاذ اخل ات الال مة لضـمان تعمـيم اتتفاقيـة وال وت ضـ ل اتختيـا
والت لص ـ يات العامــة للجنــة بالشــك املالةــم علــى مجيــع ألصــحاب املصــلحة ،مبــا ر ذلــج
ال ا ات احلك مية وال ملاني ن و العامل ن ر حق القضاء وم ف إنفاذ القان ن؛
(ب) إ ا اتتفاقية والت لصيات العامة للجنة ر برامج التد يب القضاةي؛
( ) تكثيـــف اجل ـ ـ املا ولـــة لت عيـــة النســـاء قـ ـ ق ن مب جـــب اتتفاقيـــة
وبرجراءات الاالوات الفر ية والتحر املنص ص علي ا ر ال وت ض ل اتختيا .
ا طا القان ين
 - 9تالحــظ اللجنــة أن ـ  ،علــى الــروم مــن أن الدولــة ال ــرل لصــدقت علــى اتتفاقيــة ر
عاح  ،1985وعلى ال وت ض ل اتختيا ر عـاح  ،2001رنـ مل يـتم بعـد إ مـا اتتفاقيـة
جبميع ج انا ا ر التشريعات ال طنية .وتالحظ اللجنـة أيضـا بقلـا أن الدولـة ال ـرل مل تنفـ
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3/18

CEDAW/C/ISL/CO/7-8

بعـد تـ جي ي اتحتــا األو ومل ملكا حـة التمييــز  2000/78/EUو  2000/43/EUوذلـج باعتمــا
قان ن شام ملكا حة التمييز.
 - 10وت لصــي اللجنــة الدولــة ال ــرل بر مــا اتتفاقيــة إ ماجــا ضــامال ر التشــريعات
ال طنية وجعل ا جزءا ت يتجزأ من ا ون إب اء .ضما ت لصي الدولة ال رل أيضا باعتمـا
قان ن شام ملكا حة التمييز ،يشم مجيع أملااب التمييز ،مبا يتماشى مع تـ جي ي اتحتـا
األو ومل  2000/78/EUو .2000/43/EU
ا لية ال طنية للن ش باملرأة وتعميم مراعاة املنظ

اجلنساين

 - 11ترحب اللجنة بتعدي قـان ن املسـاواة ر املرضـز واحلقـ س للمـرأة والرجـ مـن خـالل
اعتما تعريـف جديـد للتمييـز املااشـر ووـا املااشـر ،متشـيا مـع املـا ة  2مـن اتتفاقيـة ،وحتـي
علما بالعم ال يض لع ب منتدى املساواة ب اجلنس ر إعدا خ ة عمـ جديـدة بشـأن
املســاواة بــ اجلنســ  .بيــد أن اللجنــة تالحــظ بقلــا التــأخا ،منــ ضــان ن األول يســم
 ،2014ر اعتمــا خ ــة العمـ اجلديــدة .ضمــا تالحــظ اللجنــة بقلــا أن مرضــز املســاواة بـ
اجلنس  ،املكلّف بر ا ة تنفيـ قـان ن املسـاواة ر املرضـز واحلقـ س للمـرأة والرجـ  ،يفتقـر إىل
املـ ا الاشــرية واملاليــة الكا يــة وم جـ ر من قــة ناةيــة .وتشــعر اللجنــة بــالقلا أيضــا لعــدح
وج منسق للشوون اجلنسانية يعملـ ن بـدواح ضامـ علـى تعمـيم مراعـاة املنظـ اجلنسـاين
ر املوملسات احلك مية ،ولك ن امليزنة املراعية للمنظ اجلنسـاين وـا منفـ ة بشـك منـ جي
ر مجيع ال امج املتصلة بتحقيا املساواة الفعلية للمرأة.
 - 12وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
إمتاح إعدا واعتما خ ـة العمـ اجلديـدة املتعلقـة باملسـاواة بـ اجلنسـ
(أ)
ون تأخا ،مع ت ا ميزانية ضا ية ل ج منسق لشوون املساواة ب اجلنسـ ر مجيـع
املوملســات احلك ميــة ذات الصــلة ،وضــمان تعمــيم مراعــاة املنظــ اجلنســاين ر مجيــع
املوملسات احلك مية؛
(ب) ت ا امل ا الاشرية واملالية الكا ية مل رضز املساواة ب اجلنس و النظر ر
نقل إىل العالصمة ل تس ي إمكانية ال لص ل إلي ؛
( ) تنفي امليزنة امل راعيـة للمنظـ اجلنسـاين بشـك منـ جي ر مجيـع الـ امج
املتصلة ب تحقيا املساواة الفعلية ب املرأة والرج .
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املوملسة ال طنية حلق س ا نسان
 - 13تالحظ اللجنة أن الدولة ال رل تنظر ر إنشاء موملسة وطنية حلق س ا نسان ت ـي
املساة املتصلة ق س ا نسان برمت ا ،مبا ي ا حق س املرأة .بيد أهنا قلقة بسـاب عـدح وجـ
جدول مين نشاة ا.
 - 14وت لصي اللجنة الدولة ال رل برنشاء املوملسـة ال طنيـة امل سـتقلة حلقـ س ا نسـان
املخ ـ إنشــا اا ون إب ــاء  ،و ق ـاً للماــا ت املتعلقــة مبرضــز املوملســات ال طنيــة لتعزيــز
ومحاية حق س ا نسان (ماا ت با ي ) ،وأن تسند إلي ا وتية واملعة هبدل تعزيـز ومحايـة
حق س املرأة وحتقيا املساواة ب اجلنس .
التدابا اخلالصة املوقتة
 - 15تشعر اللجنة بالقلا إ اء ما يلي:
(أ) حمدو ية املتخداح التدابا اخلالصة املوقتة للتعجي بتحقيا املساواة الفعلية بـ
املرأة والرج  ،وت مليما يما يتعلا بتمثي املرأة ر منالصب لصنع القـرا علـى الصـعيد اةلـي،
ور األوملار األضا ية ،ور ق اعي القضـاء والسياملـة اخلا جيـة ،والق ـا اخلـاص ،وق ـا
إنفاذ القان ن؛
(ب) جل ء الدولة ال ـرل بشـك متزايـد إىل املـتخداح ملياملـات حمايـدة جنسـانياً،
ون قصد إىل تفاقم أوج التفاوت الفعلي ب املرأة والرج .
مما قد يو
 - 16وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
(أ) تقييم أثر التدابا القاةمة ،ب ملاة تشم مجع بيانات مصنفة حسـب نـ
اجلن وحتليل ا ،واعتما تدابا خالصة موقتة ،و قاً ل لما ة  )1 ( 4من اتتفاقية والت لصـية
العامــة قــم  ) 2004 ( 25الصــا ة عــن اللجنــة بشــأن التــدابا اخلالصــة املوقتــة ،هبــدل
ا ملرا ر حتقيا املسـاواة الفعليـة بـ اجلنسـ ر مجيـع اتـاتت الـيت تشـمل ا اتتفاقيـة
واليت ت تزال املرأة ي ا معرضة للت ميش ونقس التمثي ؛
(ب) املعاجلة الشاملة ل لن ج اةايد جنسانياً املتاـع ر وضـع التشـريعات وتقريـر
السياملــات ،مــع الترضيــز علــى ا ثــا الســلاية اةتملــة للسياملــات اةايــدة جنســانياً علــى
التم ي احلك مي لل امج املخصصة للنساء.
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ا لق الب النم ية واملما ملات الضا ة
 - 17يساو اللجنة القلا إ اء املتمرا التفكا النم ـي بشـأن و ضـ مـن الرجـ واملـرأة
ر األملرة واتتمع ،وما ل لج من تأثا ملليب على م قـع املـرأة والفـرص املتاحـة الـا ،ت ملـيما
ر ايل التعليم ومل س العم .
 - 18و ت لصي اللجنة بأن تعم الدولة ال ـرل علـى تعزيـز الت عيـة عـن طريـا وملـاة
ا عالح وتنفي تدابا للحد من الق الـب النم يـة واحلـ اجز االيكليـة الـيت قـد حتـ ل ون
التحاس الفتيان والفتيات بتخصصات تعليمية وم نية وا تقليدية أو ون النـ ش مبكانـة
املرأة ر األوملار األضا ية ومل س العم واألملرة واتتم ع.
العنف ضد املرأة
 - 19تالحظ اللجنة بقلا ا يا عد حاتت العنـف ضـد املـرأة .وترحـب اللجنـة بالتعـاون
ب أج ـزة الشـرطة واخلـدمات اتجتماعيـة والصـحية واملعنيـة بال فـ  ،وبرنشـاء ملـل ة ا عـاء
وطنية خمتصة بقضايا اتعتداء اجلنسـي ،وبتكليـف جلنـة خمتصـة بـالنظر ر مقترحـات ترمـي إىل
حتس طرس معاجلة حاتت اتوتصاب .وتالحظ اللجنة أيضاً أن الدولة ال رل تعتـزح تعـدي
قان ن العق بات العاح بتصنيف العنف املزنيل حتديداً ضجر ة يعاقب علي ـا القـان ن ،والتصـديا
على اتفاقية لـ أو وبـا بشـأن منـع ومكا حـة العنـف ضـد املـرأة والعنـف األملـر (اتفاقيـة
امل ـ نا ل) وتنفي ـ اا بالكام ـ  .وترحــب اللجنــة أيضــا بالق اعــد وا جــراءات اجلديــدة وبــأ اة
تقيــيم املخــاطر الــيت اعتمــداا ج ــا شــرطة مدينــة يكيا يــج ر آذا مــا س  2015بشــأن
حاتت العنف املزنيل .وا أن اللجنة تشعر بالقلا إ اء ما يلي:
(أ) ا تفــا عــد الــدعاوى اجلناةيــة الــيت قــر املــدعي العــاح وقــف النظــر ي ـا
ر قضايا تتعلا بالعنف ضد املرأة ،وخبالصة اتوتصاب والعنـف اجلنسـي ،وقلـة عـد ا انـات
الصا ة ر ا ا الصد ؛
(ب) عــــدح القيــــاح بتحليـــ قــــان ين ت تفــــا عــــد أحكــــاح الــ ـ اءة ر قضــــايا

اجلنسي؛
العنف
( ) عــدح وج ـ خ ــة عم ـ وطنيــة ملكا حــة العنــف اجلنســي واملــزنيل تأخ ـ ر
احلساان اتحتياجات اخلالصة للنساء امل اجرات وذوات ا عاقة وج انب الضعف لدي ن؛
( ) عدح وج تشريعات اجرح حتديـداً مما ملـة العنـف النفسـي وأعمـال التحـر
وامل ا ة ا لكترونية.

6/18

16-03709

CEDAW/C/ISL/CO/7-8

 - 20وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
التصديا على اتفاقية امل نا ل وإ ماج ا ر التشريعات ال طنية من أجـ
(أ)
تعزيز احلماية القان نية للمرأة من العنف املزنيل وملاةر أشكال العنف؛
(ب) تكثيــف ج اــا الراميــة إىل مالحقــة وإ انــة مــرتكيب جــراةم اتوتصــاب
والعنــف اجلنســي ضــد املــرأة ،واملاــا ة إىل حتليـ ومعاجلــة األملــااب الكامنــة و اء العــد
الكاا من أحكا ح ال اءة ر قضايا العنف اجلنسي؛
( ) التعجي باعتما خ ة عم وطنية ملكا حة العنف اجلنسـي واملـزنيل تأخـ
ر احلســاان اتحتياجــات اخلالصــة للنســاء امل ــاجرات والنســاء ذوات ا عاقــة وج انــب
الضعف لدي ن ،وت ا املـ ا الاشـرية واملاليـة الكا يـة لت ملـيع النـ ج املتاـع ر مكا حـة
العنف املزنيل ليشم مجيع مراضز شرطة مدينة يكيا يج؛
( ) تعدي قان ن العق بات العاح لتضـمين حتديـداً نصـاً جيـ رّح أعمـال التحـر
ع ا نترنت والعنف النفسي ضد املرأة.
 - 21وترحــب اللجنــة باتتفــاس امل قــع ب ـ و ا ة الشــوون اتجتماعيــة وا ملــكان وملجــأ
النســاء ر ضــان ن األول يســم  ،2014ال ـ يــنس علــى ت ـ ا ملجــأ للحــاتت ال ا ةــة
وت يف أخصاةيَ نفسانيَ يقدمان الدعم لضـحايا العنـف مـن النسـاء .وتشـد اللجنـة علـى
ضــرو ة تـ ا و ا يـ اء إىل جانــب النظــاح الـ و ــره قــان ن أوامــر ا بعــا وال ــر ( قــم
 .(2011 85وا أن اللجنة تظ قلقة إ اء ما يلي:
(أ) وجـ مـأوى واحــد قـ للنســاء يقـع ر يكيا يـج ،ويصــعب علـى النســاء
الالةي يقمن خا العالصمة والنساء ذوات ا عاقة ال لص ل إلي ؛
(ب) عــدح ضفايــة اخلــدمات املقدمــة ،الــيت اض ـ لعت برنشــاء وإ ا ة العديــد من ـ ا
منظمــات وــا حك ميــة ،ونقــس التم ي ـ املتــاح ملقــدمي اخلــدمات لتلايــة احتياجــات ضــحايا
العنف من النساء؛
( ) وجــ مستشـــفي
لضحايا العنف اجلنسي من النساء؛

قــ ر الالـــد يقـــدمان العـــال واخلـــدمات املتخصصـــة

( ) حص ل ضحايا العنف من النساء ر املنـاطا الريفيـة علـى عـم حمـدو جـداً،
ت مليما ر ال اخلدمات الصحية والنفسية اتجتماعية.
 - 22وحتث اللجنة الدولة ال رل على ما يلي:
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(أ) أ ن تكف  ،با ضا ة إىل تنفيـ أحكـاح قـان ن أوامـر ا بعـا وال ـر ( قـم
 ، )2011 85إنشاء عد ضالٍ من و ا ي اء وتزويداا مب ف موال ومب ا مالية
ضا ية لتلاية احتياجات ضحايا العنف من النساء ،مبـن ر ذلـج النسـاء امل ـاجرات ونسـاء
الريف وذوات ا عاقة ؛
(ب) أن تفــتة مراضــز ملعاجلــة حــاتت اتوتصــاب ،ومراضــز املــتقاال مفت حــة،
وخ ـ ر مســاعدة ااتفيــة متاحــة ان ـاً وعلــى مــدا الســاعة لتقــدمي املســاعدة إىل ضــحايا
العنف من النسا ء ،مبن ر ذلج النساء امل اجرات وذوات ا عاقة؛
( ) أن تضمن ت ر اخلدمات ال اية والنفسية اتجتماعية لضـحايا العنـف مـن
النساء ر املناطا الريفية وت ا التم ي الكار للمنظمات وا احلك ميـة الـيت تقـدح اـ ه
العالصمة.
اخلدمات خا
اتاجا بالنساء واملت الالن ر الا اء
 - 23تالحظ اللجنة اعتمـا خ ـة العمـ ال طنيـة ملكا حـة اتاجـا بالاشـر للفتـرة -2013
 ،2016والت ــياات التشــريعية الــيت حتظــر نــ ا التعــر  .ضمــا تالحــظ اللجنــة أن تنفيــ
الت ياات التشريعية يستدعي وقتاً وماتً ومـ ا بشـرية مد بـة تـد ياا جيـداً .وتالحـظ اللجنـة
أيضاً التعدي املدخ على قان ن العق بات العاح (القان ن قم  )2009 54الـ يزيـ لصـفة
اجلــرح عــن بيــع اخلــدمات اجلنســية وجيـرّح مشــتري ا و باةنـ ا .ويظـ القلــا يســاو اللجنــة إ اء
ما يلي:
(أ) نقــس التم ي ـ املقــدح لتنفي ـ خ ــة العم ـ ال طنيــة ملكا حــة اتاجــا بالاشــر
( ،)2016-2013وخبالصة لتم ي حتريات الشرطة ر قضايا اتاجا بالاشر؛
(ب) قلة عد احلاتت املعروضة علـى القضـاء أو عـدح اتسـاس معـدتت ا انـة ر
اجلراةم املتعلقة باتاجا بالاشر وعدح وج بيانات عن عاح 2015؛
( ) عدح وج معل مات مصـنفة حسـب نـ
بالاشر ألوراش السخرة؛
()

اجلـن عـن عـد ضـحايا اتاجـا

العد الكاا لل اية من النساء امل اجرات العامالت ر ن ا

التعر .

 - 24وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
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(أ) ت ـ ا التم ي ـ الــال ح لتنفي ـ التشــريعات القاةمــة وخ ــة عم ـ مكا حــة
اتاجا بالاشر تنفي ًا عـاتً ،مبـا يشـم مالحقـة اجلنـاة و ـرش العق بـات املناملـاة علـي م،
وإحالة ضحايا اتاجا ماكراً اليوات تقدمي خدمات احلماية واملساعدة؛
(ب) تعزيز خدمات احلماية واملساعدة املقدمة لضحايا اتاجا بالاشـر ألوـراش
اتملت الل اجلنسي؛
( ) مجع الايانات عن اتاجـا بالاشـر ر الدولـة ال ـرل وحتليـ مـدى انتشـا
ا ه الظاارة ي ا ؛
( ) حتليـ ـ األملـــااب اجل يـــة الكامنـــة و اء العـــد الكـــاا لل ايـــة للنســـاء
امل اجرات العامالت ر ن ا التعر  ،ب ية تلاية احتياجـاهتن اخلالصـة و التصـد جل انـب
الضعف لدي ن ؛
(اـ) ت ا برامج مساعدة متكِّن النساء ،مبن ـي ن امل ـاجرات ،مـن تـرن م نـة
الا اء إن ضن يرونب ر ذلج.
املشا ضة ر احلياة السياملية واحلياة العامة
 - 25تشيد اللجنة بالدولة ال رل ت تفا نساة النساء ر ال ملـان ( 43ر املاةـة) وترحـب
باختاذ و ا ة الداخلية تدابا لزيا ة متثي املـرأة ر ج ـا الشـرطة .وـا أن اللجنـة تشـعر بـالقلا
إ اء العد املنخفض جدا لإلناث ر لصف ل أ را الشرطة ونقس متثي املرأة ر اةكمة العليـا
ور م اقع لصنع القرا ر و ا ة اخلا جية ور احلك مات اةلية.
 - 26وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
ا ملرا باختاذ تدابا اا ة ،مبا ي ا تدابا خالصة موقتـة ،مشـف عة بـأطر
(أ)
منية واضحة ،و قاً ل لما ة  )1 ( 4مـن اتتفاقيـة والت لصـية العامـة للجنـة قـم  ،25ب يـة
التعجي بزيا ة متثي املرأة ر ج ا الشرطة ور اةكمة العليا وم اقع لصنع القرا ب ا ة
اخلا جية (السفاات) ؛
(ب) اختـاذ تـدابا ،منـ ا تـدابا خالصــة موقتـة ،لزيـا ة مشـا ضة املـرأة ر احليــاة
السياملية والعامـة ،وخبالصـة ر االيوـات التشـريعية والتنفي يـة علـى مسـت ى الالـديات ،مبـا
يشم تق دمي ح ا ز مالية لألحزاب السياملية ا عد متساوٍ من الرجـال والنسـاء ر
ل اةح ــا اتنتخابيــة ،أو العم ـ بنظــاح مرشــحة لك ـ مرشــة)(Zippersystemلــدى تعــي
اجلنس ر ال اةف العامة.
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التعليم
 - 27ترحب اللجنة جبع املساواة ضيزة من ضاةز املنااج الد املية ال طنيـة لعـاح ،2011
وباعتزاح الدولة ال ـرل وضـع خ ـة عمـ بشـأن ملـا تقلـيس اخليـا ات التعليميـة والتد يايـة
القاةمة على ق الب من ية جنسانية .ضما تالحظ اللجنة إنشاء ن ا ٍ للمدا ع عن حق س املـرأة
وقياح مد مل مباا ات ر ية لتد ي صـ ل عـن القضـايا اجلنسـانية ل ـالب مرحلـة التعلـيم
الثان  .وا أن اللجنة تظ قلقة إ اء املـتمرا تفشـي الـتفكا النم ـي يمـا يتعلـا باخليـا ات
التعليمية للنساء والفتيات وض لج للرجال والفتيان ،ممـا أ ى إىل تـدين متثيـ النسـاء والفتيـات
ر اتــاتت الد املــية الــيت ي ــيمن علي ــا الـ ض تقليــدياً .ويســاو اا القلــا أيضـاً إ اء التن يـ
اةدو باملرأة و و اا ر ضتـب التـا يا املسـتخدمة ر املنـااج املد ملـية ،واملشـا ضة اةـدو ة
للفتيات ر التربية الرياضية ،والتقا ير اليت تتحدث عن ا تفا معدتت التسـرب مـن املد ملـة
ر أوملار الفتيات امل اجرات.
 - 28وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
(أ) النظر ر جع التثقيف ر ـال حقـ س ا نسـان للمـرأة إلزاميـا ومتناملـاا
مع خمتلف األعما ر املرحلت التعليميت اتبتداةية والثان ية؛
(ب) تكثيــف اجل ـ الراميــة إىل تن يــع اخليــا ات األضا يــة وامل نيــة للنســاء
والفتيــات وللرجــال والفتيــان ،واختــاذ املزيــد مــن التــدابا لتشــجيع النســاء والرجــال علــى
اختيا اتت تعليمية ومسا ات م نية وا تقليدية؛
( ) يا ة تعزيز وتيسا ات تقاء امل ين للنساء ر ال ملـ األضـا ي ،ب ملـاة
تشم اعتما تدابا خالصة موقتة؛
( ) مراجعة ضتب التا يا املستخدمة ر املدا س للتأضد مـن أهنـا تتنـاول علـى
النح ال اجب األ وا واملسامهات التا خيية للمرأة؛
(اـ) اختــاذ تــدابا ترمــي إىل يــا ة جاذبيــة وس التربيــة الرياضــية ومالءمتـ ا
الثقا ية للفتيات ،وتعزيز مشا ضة النساء والفتيات ر الن ا الرياضي 
ة؛
(و) تقدمي معل مات عن مدى التحـاس الفتيـات امل ـاجرات بـالتعليم اتبتـداةي
والثان  ،واختاذ تدابا لدعم إ ماج ن ر النظاح املد ملي ،ب ملـاة تشـم تـ ا صـ ل
تعليم الل ات ،إذا املتدعت احلاجة ذلج.

10/18

16-03709

CEDAW/C/ISL/CO/7-8

العم
 - 29تشــيد اللجنــة بالدولــة ال ــرل ل ضــع ا معيــا إ ا ة تكــا و األجـ  ،ومتديــداا وتيــة
ريا العم املعين بتكا و األج حو هناية عـاح  ،2016وج اـا الراميـة إىل تقلـيس ـا س
األج ب اجلنس  ،وإنشاة ا نظاح احلصس لضمان متثي متساوٍ للمرأة ر اللجـان احلك ميـة
و ال إ ا ة الشرضات العامة اةدو ة والشرضات اخلالصة اةدو ة .وا أن اللجنة تظـ قلقـة
إ اء ما يلي:
(أ) املتمرا ا س األج ب اجلنس ال تراوحت نسات على مـدى األعـ اح
املاضية ب  7و 18ر املاةة ،والن اس الضيا لت ايـا املـا ة  19مـن قـان ن املسـاواة ر املرضـز
واحلق س للرج واملرأة ،حيث تنس على ان ااس مادأ األجر املتسـاو قـ ر احلـاتت الـيت
يعم ي ا امل ف وامل فة ”لدى ب العم نفس “؛
(ب) املتمرا التفرقـة األ قيـة والرأملـية ر ملـ س العمـ  ،وترضـز النسـاء ر العمـ
بدواح جزةي بساب اتلتزامـات األملـرية بشـك ةيسـي ،ممـا يـوثر ملـلااً علـى ـرص ت ـ ان
امل ين ومزاياان اتجتماعية والتقاعدية؛
( ) نقس امل ا الاشرية واملالية الال مة لتمك مرضز املساواة بـ اجلنسـ مـن
لصد امتثال الشرضات ألحكاح قان ن املساواة ر املرضز واحلق س للرج واملرأة لصداً عاتً؛
()

وياب املرأة ر عض ية ال

إ ا ة الشرضات اليت تضم  49م فاً أو أق ؛

(اـ) العد املرتفع مـن التقـا ير عـن تعـرش أ ـرا الشـرطة مـن ا نـاث لتحرشـات
جنسية ر مكان العم .
 - 30وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
(أ) م الصلة ج اا لتنفي معيا إ ا ة تكا و األجـ تنفيـ ا ضـامال وتعـدي
التشر يعات القاةمة لت ايا مادأ تكا و األج ب اجلنس و قاً للمـا ة  ) ( )1 ( 11مـن
اتتفاقية ،ون تقييده بشرر العم ” لدى ب العم نفس “ ؛
(ب) م الصلة ج اا الة ا س األج ب اجلنسـ باختـاذ تـدابا املـتااقية
للقضاء على التفرقة امل نية ،ب ملاة تشم تيسا انتقا ل املرأة من العمـ وـا املتفـرىل إىل
العم املتفرىل ،وإتاحـة املزيـد مـن الفـرص للمـرأة للحصـ ل علـى و ـاةف بـدواح ضامـ ،
وتعزيز التدابا املتخ ة للت لب على التمييز ر األجر ضد املرأة؛
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( ) ت ا التم ي الكار ملرضز املساواة ب اجلنس لتمكين من لصد امتثال
الشرضات ألحكاح قان ن املساواة ر املرضز واحلق س للرج واملرأة ؛
( ) وضــع خ ــة عم ـ لتن يــع اخليــا ات ال يفيــة املتاحــة لك ـ مــن الرج ـ
واملرأة ،وتنفي اا؛
إ ا ة الشرضات اليت تضم 49

(اـ)
م فاً أو أق ؛

ا لنظر ر ت ايا نظاح احلصس على ال

(و)
مكان العم .

اختــاذ تــدابا حلمايــة أ ــرا الشــرطة مــن ا نــاث مــن التحــر اجلنســي ر

 - 31وتالحظ اللجنة أن ريا العم املعين بتكا و األج ضظُُلِّـف بتقـدمي خ ـة عمـ بشـأن
ملا الت يا ب احلياة األملرية وامل نية ،وأن مشرو السياملة العامة لألملـرة للفتـرة -2015
 2020يت خى تدابا لتحقيـا التـ ا ن بـ احليـاة األملـرية وامل نيـة ل بـاء واألم ـات .وـا أن
القلا يساو اللجنة إ اء ما يلي:
(أ)
أش ر وعام ؛

عدح وج خدمات مضم نة لرعاية األطفال ال ين تتراوح أعمـا ام بـ 9

(ب) خفض ملقف لصندوس ا جا ة ال الدية ،مما أ ّى إىل تقلي عد أياح ا جـا ة
ال الدية اليت أخ اا ا باء ر الفترة ب  2008و.2012
 - 32وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
(أ) اختاذ التدابا الال مة لتقليس الفجـ ة القاةمـة بـ هنايـة ا جـا ة ال الديـة
واحلد األ ىن لسن التأا خلدمات عاية ال ف لة املكف لة ،بتمديد تـرة ا جـا ة ال الديـة
من  9أش ر إىل  12ش راً ،وقا ل األطفال ر ياش األطفال مااشرة بعد انت اء ا جـا ة
ال الدية ،وت ا امل ا الاشرية واملالية ل لالديات لتمكينـ ا مـن تل ايـة طلاـات التسـج ر
ياش األطفال؛
(ب) تـ ا التم يـ الكــار لصــندوس ا جــا ة ال الديــة و يــا ة احلــد األقصــى
للمستحقات املصرو ة من الصندوس.
 - 33وترحب اللجنة باجل الـيت تاـ الا الدولـة ال ـرل لتحسـ وضـع ال الـد ال حيـد أو
ال الدة ال حيدة ،ب ملاة تشم تضم املرتب مستحقات لل ف لة .وا أن اللجنـة تظـ قلقـة
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ألن النســــاء يشــــكلن ال الايــــة الســــاحقة مــــن ال الــــدين ال حيــــدين وضــــثاًا مــــا يــ ـ اج ن
لصع بات اقتصا ية.
 - 34و ت لصــي اللجنــة الدولــة ال ــرل باعتمــا تــدابا اا ــة لتيســا ولصـ ل األم ــات
ال حيدات إىل مل س العم و عم ن لتحقيا ت ا ن أ ض ب احلياة األملرية وامل نية.
الصحة
 - 35تالحظ اللجنة أن الدولة ال رل قد شرعنت ا ج اش ر عاح ( 1975القان ن قـم
 ،)1975 25وا أهنا تشعر بالقلا ألن بعض األخصاةي الصحي واتجتمـاعي  ،ر ملـياس
ت ايق م جل انب من القان ن ،من قاي تقدمي املش ة للنساء الراواات ر ا ج ـاش ،يق مـ ن
ب لج ب ريقة تشعر النساء با انة وامل انة.
 - 36وت لصــي اللجنــة الدولــة ال ــرل برضــفاء ال ــابع املوملســي علــى بــرامج التــد يب
املراعية لالعتاا ات اجلنسانية املقدمة لألخصـاةي الصـحي واتجتمـاعي لتمكينـ م مـن
اتضـ ـ ال مبســـوولياهتم مب جـ ـ ب القـــان ن ب ريقـــة ت تثـــا مهـــة النســـاء الراواـــات ر
ا ج اش .ضما ت لصـي اللجنـة الدولـة ال ـرل بضـمان حصـ ل مجيـع النسـاء ،مبـن ـي ن
الشابات ونساء الريـف ،علـى وملـاة منـع احلمـ احلديثـة واملعل مـات املتعلقـة بصـحت ن
وحق ق ن اجلنسية والتناملـلية ،مبـا ر ذلـج املعل مـات املتعلقـة بتح ديـد النسـ  ،مـن أجـ
تفا احلم وا املرو ب ي .
 - 37وتأملف اللجنة ل ياب أ معل مات عن إ مان املشروبات الكح لية وأ املـة عـن
قضايا الصحة العقلية ون اس اارة اتنتحا وأملااهبا ر أوملار النساء ر الدولة ال رل.
 - 38و ت لصي اللجنة الدولـة ال ـرل جبمـع الايانـات وتضـم تقريراـا الـدو القـا ح
معل مات عن إ مان املشـروبات الكح ليـة واتنتحـا وقضـايا الصـحة العقليـة ر أوملـار
النساء ر الدولة ال رل.
املزايا اتقتصا ية واتجتماعية
 - 39يســاو اللجنــة القلــا ألن التم ي ـ املقــدح للفنانــات ر ق ــاعي األ ــالح وامل ملــيقى ت
يــزال متــدنياً وألن الرجــال يشــكل ن والايــة أعضــاء اتــال ا ا يــة للجمعيــات وااليوــات
التنظيمية املسوولة عن ذلج التم ي .
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 - 40وت لصي اللجنة الدولة ال رل بأن تعيد النظر ر أنظمتـ ا املتعلقـة بااليوـات املعنيـة
بالتم ي احلك مي للثقا ة وأن تاحث عن خيا ات تكف تقسيم األم ال العامة املخصصة
للثقا ة باملساواة ب الرج واملرأة.
 - 41ويساو اللجنة القلا إ اء عدح حص ل املرأة على و نش ر تنفي أاـدال التنميـة
املستدامة وخ ة التنمية املستدامة لعاح  ،2030وما يتص هبا من قضايا ت ا املناخ.
 - 42وت لصــي اللجنــة بــأن تعــز الدولــة ال ــرل و املــرأة ر تنفي ـ أاــدال التنميــة
املستدامة وخ ة التنمية املستدامة لعاح  ،2030وما يتص هبا من قضايا ت ا املناخ.
ا لفوات اةرومة من النساء
النساء املهاجرات
 - 43يساو اللجنة القلا إ اء الصع بات الـيت ت اج ـا النسـاء امل ـاجرات ر ـايل العمـ
والرعايــة الصــحية ،وتعرضـ ن للعنــف .وتالحــظ اللجنــة أن مرضــز التعــد الثقــار واملعل مــات
يتــية للم ــاجرات خمتلــف أن ـ ا املعل مــات ،مبــا ر ذلــج معل مــات عــن األشــكال اجلديــدة
لألملـرة وإجــراءات ال ــالس ،وأن املرضــز األيســلند حلقـ س ا نســان يقــدح املشـ ة القان نيــة
للم ـــاجرات .ضمـــا يســـاو اللجنـــة القلـــا إ اء لصـــع بة ال لصــ ل إىل مرضـــز التعـــد الثقـــار
واملعل مــات ض نـ يقــع خــا العالصــمة .ويســاو اا القلــا أيضــا إ اء ويــاب الايانــات املصــنفة
والد املات عن حالة امل اجرات ر الدولة ال رل وما قد ي اج ن من لصـع بات ر احلصـ ل
على اخلدمات اتجتماعية واحلماية بساب املخاول مـن خسـا ة تصـا ية ا قامـة أو التعـرش
للترحي إذا تا أن وضع إقامت ن وا قان ين.
 - 44وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا

يلي:

(أ) مجــع بيانــات مصـــنفة وإجــراء املـــات مستفيضــة عـــن مــدى حصــ ل
امل اجرات على رص العم والرعاية الصحية وعن أشكال العنف الـيت قـد يتعرضـن الـا،
وحتديــد الث ــرات ووضــع السياملــات الكفيلــة بالتصــد ألشــكال التمييــز املتداخلــة ضــد
امل اجرات؛
(ب) تـ ا التم يـ الكــار ملرضــز التعــد الثقــار واملعل مــات وتعزيــز إمكانيــة
احلص ل ع لى خدمات ؛
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( ) وضع برامج واملتراتيجيات اا ة لت عية امل اجرات ق ق ن ،وخبـدمات
املساعدة القان نية املتاحة الن انا ً ،وملا اتنتصال الفعالة املتاحة إذا تعرضـت حقـ ق ن
لالنت ان.
نساء الريف والنساء ذوات اإلعاقة والسجينات
 - 45يساو اللجنة القلا إ اء ما

يلي:

(أ) الفـرص اةـدو ة املتاحــة لنسـاء الريــف للحصـ ل علــى اخلـدمات اتجتماعيــة
وخ دمات احلمايـة وا يـ اء ،مبـا ر ذلـج اخلـدمات املتعلقـة بـالعنف املـزنيل ،نظـرًا لـر اءة الـا
التحتية لل رس وقس ة األح ال اجل ية ر الشتاء؛
(ب) الفــرص اةـــدو ة املتاحــة للنســـاء ذوات ا عاقـــة للحصــ ل علـــى اخلـــدمات
وال لص ل إىل ملجأ النساء ،ال ت تت ر ي الشرور املا ية اليت متكـن النسـاء ذوات ا عاقـة
من ال لص ل إلي ؛
( ) عدح تنفي ق اعد األمم املتحدة ملعاملـة السـجينات والتـدابا وـا اتحتجا يـة
للمجرمــات (ق اعــد بــانك ن) تنفيـ ًا ضــامالً ر الدولــة ال ــرل ،وا تقــا الســج ن إىل أمــاضن
مالةمة للقاءات النساةية والعاةلية؛
( ) عدح وج أ بيانات مصنفة أو املات عن الث رات اتجتماعيـة وث ـرات
احلمايــة الــيت تعــاين منـ ا نســاء الريــف والنســاء ذوات ا عاقــة والســجينات ومــا ي اج نـ مــن
أشكال التمييز املتداخلة.
 - 46وت لصي اللجنة الدولة ال رل بالقياح مبا يلي:
اختـــاذ مجيـــع التـــدابا الال مـــة لتحســ ملـــا احل صــ ل علـــى اخلـــدمات
(أ)
اتجتماعيــة وخــدمات احلمايــة وا ي ـ اء لنســاء الريــف ،عــن طريــا حتس ـ الــا التحتيــة
وت ا تلج اخلدمات ر املناطا الريفية الناةية؛
(ب) متكـ النسـاء ذوات ا عاقــة مـن احل صـ ل علــى اخلـدمات و ال لصـ ل إىل
و ا ي اء على حن يليب احتياجاهتن اخلالصة؛
( ) تنفي ق اعد األمم املتحـدة ملعاملـة السـجينات والتـدابا وـا اتحتجا يـة
للمجرمــات (ق اعــد بــانك ن) تنفيـ ا ضــامال ،وتـ ا أمــاضن ر الســجن مالةمــة للقــاءات
النساةية والعاةلية؛

16-03709

15/18

CEDAW/C/ISL/CO/7-8

( ) مجــع بيانــات مصــنفة وإجــراء املــات مستفيضــة عــن مــدى متكــن نســاء
الريــف والنســاء ذوات ا عاقــة والس ـجينات مــن احل ص ـ ل ع لــى ــرص العم ـ والرعايــة
الصــحية ،وعــن أشــكال العنــف الــيت قــد يتعرضــن الــا ،ب يــة حتديــد أوجـ الــنقس ووضــع
السياملات الكفيلة بالتصد ألشكال التمييز املتداخلة.
الزوا والعالقات الزوجية
 - 47تشعر اللجنة بالقلا ألن األ وا وتقسيم العم ر األملرة ت تزال حتـد اا املما ملـات
التقليدية ،وت ملـيما ر املنـاطا الريفيـة ،حيـث تعتـ املـرأة املقدمـة الرةيسـية للرعايـة .ويسـاو
اللجنة القلا أيضا مل اح بعض وملاة ا عالح ر التقسـيم التقليـد لـأل وا ر األملـرة بـ
الرج واملرأة.
 - 48وت لصي اللجنة الدولة ال ـرل بالتعـاون مـع وملـاة ا عـالح هبـدل إ الـة عـرش
لص من ية للمرأة ،وت مليما عندما توثر على و ان ر األملرة.
 - 49وتشعر اللجنة بالقلا ألن النظاح اخلاص باملمتلكات الزوجية ر الدولة ال رل ،الـ
يستند إىل مادأ املمتلكات املشترضة املوجلة ،قد ت يعاجل بالقـد الكـار التفاوتـات اتقتصـا ية
اجلنسانية ب الزوج النامجة عن األعمال التقليدية وأمنار احلياة األملرية اليت والاـا مـا تـو
إىل املتفا ة الرجال من رص تعزيز أس املال الاشر اخلاص و يـا ة القـد ة علـى الكسـب،
ر ح ـ أن النســاء ضــثاا مــا ي ـ اج ن العك ـ  .ومــع ذلــج ،ت تتنــاول التشــريعات القاةمــة
وت الس ابا القضاةية أو أنظمة املعاشات التقاعدية ،مسـألة ضيفيـة تقسـيم اـا السـمعة ال ياـة
أو رص الكسب ر املستقا أو حتس أس املال الاشر اخلاص خـالل جـ الضـر النـاجم
عن التفاوتات اتقتصا ية اةتملة ب الزوج املتأتية عن الفـ ا س اجلنسـانية .ويسـاو اللجنـة
القلا أي ضـا إ اء ات تقـا إىل آليـات ملنـع إخفـاء األلصـ ل قاـ ال ـالس .وتشـعر اللجنـة بـالقلا
ض لج ألنـ  ،نظـرا لعـدح اتسـاس السـ ابا القضـاةية ،ت تـتم محايـة احلقـ س اتقتصـا ية للنسـاء
الالةي يعشن ر عالقات عشرة كم ال اقع إت بشك جزةي.
 - 50وت لصي اللجنة الدولة ال رل برجراء ث عن التاعات اتقتصا ية ل ل الس على
ضال الـزوج  ،آخـ ة ر اتعتاـا مـدة الـزوا وعـد األطفـال ،واختـاذ التـدابا القان نيـة
الال مة لتس ية التفاوتات اتقتصا ية ب الرجـ واملـرأة عنـد سـا الـزوا  ،ومنـ ا علـى
وج اخلص ص اتعترال جبميع األلص ل ال يفية (أ رص ا لكسب اةتملـة؛ وال سـمعة
ال ياة؛ وحتس أس املال الاشر اخلاص ) باعتاا ذلج جـزءاً مـن ألصـ ل الـزوج الـيت
يتقامساهنا عند ال الس أو اليت ملتوخ ر اتعتاا عند احلكم بد ع نفقة ال ـالس .وت لصـي
اللجنــة أيضــا بــأن تتخـ الدولــة ال ــرل التــدابا القان نيــة الال مــة للحيل لــة ون إخفــاء
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املمتلكات الزوجية .و حتث اللجنة الدولـة ال ـرل ضـ لج علـى اعتمـا التـدابا القان نيـة
الال مة لكفالة حص ل النساء الالةي يعشن ر عالقات عشرة كـم ال اقـع علـى احلمايـة
ات قتصـــا ية ،مـــن خـــالل اتعتـــرال ق ـــن ر املمتلكـــات املتراضمـــة طـ ـ ال ا تاـــاط ن
بعشاان ،متشياً مع الت لصية العامـة قـم  29الصـا ة عـن اللجنـة بشـأن املـا ة  16مـن
اتتفاقية ( ال تاعات اتقتصا ية لل الس والعالقات األملرية واحنالالا).
إعالن ومن ا عم بيج
 - 51تدع اللجنة الدولة ال رل إىل اتملتعانة برعالن ومن ا عم بيج ر ج
الرامية إىل تنفي أحكاح اتتفاقية.

اا

خ ة التنمية املستدامة لعاح 2030
 - 52ت لب اللجنة حتقيا املساواة الفعلية ب اجلنس  ،و قـاً ألحكـاح اتتفاقيـة ،طـ ال
عملية تنفي خ ة التنمية املستدامة لعاح .2030
 - 53وت لب اللجنة من الدولة ال رل تعميم ا ه املالحظات اخلتاميـة ،بالل ـة الرمسيـة
للدولة ال رل و على وج السرعة ،على موملسـات الدولـة املعنيـة علـى مجيـع املسـت يات
(ال طين وا قليمي واةلي) ،وبصـفة خالصـة علـى احلك مـة والـ ا ات و ال ملـان و اجل ـا
القضاةي ،لكي يتسنّى تنفي اا بالكام .
التصديا على املعاادات األخرى
 - 54تالحــظ اللجنــة أن انضــماح الدولــة ال ـ رل إىل لصــك ن حقـ س ا نســان الدوليــة
( )1
مليعز متتُّـع املـرأة مبـا الـا مـن حقـ س ا نسـان واحلريـات األملاملـية ر
ِّ
الرةيسية التسعة
مجيع ج انب احلياة .وعلي  ،ـرن اللجنـة تشـجّع الدولـة ال ـرل علـى أن تنظـر ر مسـألة
التصديا على اتتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع األشـخاص مـن اتختفـاء القسـر ،و اتتفاقية
الدولية حلماية حق س مجيع العمال امل اجرين وأ را أملـرام ،واتفاقيـة حقـ س األشـخاص
ذو ا عاقة ،اليت مل تصاة طر اً ي ا بعد.
_________________

( )1الع ــد الــدويل اخلــاص بــاحلق س اتقتصــا ية واتجتماعيــة والثقا يــة؛ والع ــد الــدويل اخلــاص بــاحلق س املدنيــة
والسياملية؛ واتتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر ؛ واتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال
التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية منااضـة التعـ يب ووـاه مـن ضـروب املعاملـة أو العق بـة القاملـية أو الالإنسـانية أو
امل ينــة؛ واتفاقيــة حق ـ س ال ف ـ ؛ واتتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حق ـ س مجيــع العمــال امل ــاجرين وأ ــرا أملــرام؛
واتتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من اتختفاء القسر ؛ واتفاقية حق س األشخاص ذو ا عاقة.
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متابعة املالحظات اخلتامية
 - 55ت لب اللجنة من الدولة ال ـرل أن تقـدِّح ،خـالل تـرة ملـنت  ،معل مـات خ ّيـة
عن اخل ات املتخ ة لتنفي الت لصيات ال ا ة ر الفقرات  ) ( 20و ( 26أ) أعاله.
إعدا التقرير القا ح
 - 56تـــدع اللجنـــة الدولـــة ال ـــرل إىل تقـــدمي تقريراـــا الـ ـدو
ما س .2020

التاملـــع ر آذا

 - 57وت لب اللجنة من الدولة ال رل اتّاا املاا ت الت جي ية املن سّقة لتقـدمي التقـا ير
مب جـــب املعااـــدات الدوليـــة حلقـ ـ س ا نســـان ،مبـــا ر ذلـــج املاـــا ت الت جي يـــة بشـــأن
إعــدا وثيقــة ةيســية مشــترضة ووثــاةا خالصــة بكـ معااــدة معيّنـة (،HRI/GEN/2/Rev.6
الفص األول).
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