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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية عشرة
 ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول١٤-٣جنيف، 

) ج(١٥ حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة       موجز أعدته املفوضية السامية       
 ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *آيسلندا    

 إىل عملية االسـتعراض     )١( جهات معنية  ٥هذا التقرير موجز للمعلومات املقدمة من         
اليت اعتمـدها جملـس حقـوق       وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة       . الدوري الشامل 

تقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمم            وال يتضمن ال   .اإلنسان
وقـد  . املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة            

ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقي    
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة       . ية دون تغيري  قدر اإلمكان على النصوص األصل    

أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان النـصوص         . املسائل بعينها 

وقد روعي يف إعداد هذا التقريـر أن دوريـة          . ةالكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الوارد     
  .االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

  .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة باألمم املتحدة  *  
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 املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

 نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

الربوتوكـول  :  آيسلندا بالتصديق على الصكوك التاليـة      ١أوصت الورقة املشتركة      -١
ذيب، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول       االختياري التفاقية مناهضة التع   

االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري للعهد الـدويل           
للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف أقرب وقت ممكن، واالتفاقية الدولية حلمايـة            

ت اللجنة األوروبيـة ملناهـضة العنـصرية        وأوص. )٢(مجيع األشخاص من االختفاء القسري    
 آيسلندا بأن تصدق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق         )٤(١ والورقة املشتركة    )٣(والتعصب

 .مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

 اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   

كيد على  ، كررت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التأ       ٢٠٠٧يف عام     -٢
توصية قدمتها إىل آيسلندا يف وقت سابق بأن تنظر يف إدراج صكوك أخرى حلقوق اإلنسان               

 .)٥(يف النظام القانوين الداخلي، فيما عدا االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان

ويف حني أن احملكمة    .  أن الدستور سيخضع للمراجعة    ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٣
ابات اجلمعية الدستورية الغية وكأن مل تكن نظراً ملخالفـات شـابت            العليا أعلنت أن انتخ   

العملية االنتخابية، فإن أولئك الذين انُتخبوا للجمعية الدستورية سيحصلون على مقعـد يف             
 . )٦(اجمللس الدستوري، الذي شكلته احلكومة إلعداد اقتراح من أجل دستور منقح

ما زال ال ُيعترب جرمية حمددة يف القـانون          أن التعذيب    ١والحظت الورقة املشتركة      -٤
 .)٧()١٩/١٩٤٠(اجلنائي 

 إىل أن احلكومة تعتـزم إجـراء اسـتعراض شـامل            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥
 .)٨(٢٠١٤للتشريعات املتعلقة باألشخاص ذوي اإلعاقة، من املتوقع إهناؤه يف عام 

 ناإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسا  -جيم   

 بأن اللجنة اآليـسلندية للمـساواة وحقـوق اإلنـسان     ١أفادت الورقة املشتركة      -٦
اضطلعت مبهام مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، رغم أن صالحياهتا واستقالليتها ومـصادر            

غري أن املسامهات املالية للحكومة مل تدعم بطريقـة         . متويلها مل ُتحدد مبوجب نظام أساسي     
 .)٩(هامها وكان عليها أن تلتمس الدعم النقدي من مصادر أخرىمرضية عمليات اللجنة وم
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وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب آيسلندا بقوة بإنـشاء هيئـة            -٧
ين تكون مـستقلة وقابلـة      متخصصة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري على الصعيد الوط       

 .)١٠(للمساءلة

ُتوّحد خدمات الطفل يف مؤسسة علـى نطـاق         واقترحت مؤسسة بالت أفرام أن        -٨
وينبغي أن ُتوجه مجيع تقارير االعتداء اجلنسي على األطفال إىل تلك املؤسسة، الـيت              . البلد

تعاون، والتنسيق مـع    ستضمن إجراءات عمل أكثر مهنية وفعالية، كما ستضمن املتابعة، وال         
 .)١١(مؤسسات أخرى

 تدابري السياسة العامة  -دال   

 أن من املهم القيام يف أقرب وقت ممكن بإعـداد البحـث             ١لورقة املشتركة   رأت ا   -٩
ة بـني   املتعلق مبركز النساء املهاجرات، املنصوص عليه يف خطة العمل املتعلقة بقضايا املساوا           

 .)١٢(٢٠١٤-٢٠١٠اجلنسني للفترة 

جعـل  واقترحت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أن تنظر آيسلندا يف             -١٠
وأوصت أيضاً بتنفيذ   . حقوق اإلنسان موضوعاً إلزامياً يف كل من التعليم االبتدائي والثانوي         

 .)١٣(مارسة بوصفه سياسة عامة للمدارسالتعليم املشترك بني الثقافات تنفيذاً فعاالً يف امل

 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

 ق اإلنسانالتعاون مع آليات حقو  -ألف   

 التعاون مع هيئات املعاهدات    

 أن وزارة الداخلية تشرف على التعديالت التـشريعية         ١أوضحت الورقة املشتركة      -١١
 .)١٤(مكلفة بتقدمي تقارير إىل اللجاناملوجهة حنو الوفاء بااللتزامات الدولية وأهنا 

 تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -باء   

 ساواة وعدم التمييزامل  -١  

أفادت الورقة املشتركة أن التشريعات اآليسلندية تغطي أساساً التمييز القائم علـى              -١٢
، أشارت اللجنة األوروبيـة للحقـوق االجتماعيـة أن          ٢٠٠٨ويف عام   . )١٥(نوع اجلنس 

وأشارت . )١٦(التشريعات اليت حتظر التمييز يف العمل على أسس أخرى غري اجلنس غري كافية            
 إىل أن آيسلندا احتلت املكانة العليا ملؤشر الفجوة اجلنسانية العاملية الصادر            ١الورقة املشتركة   
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وكان الربملان اآليسلندي قد أصـدر قانونـاً     . ٢٠٠٩عن املنتدى االقتصادي العاملي يف عام       
 ٥٠فيجب على الشركات اليت تضم أكثر من . بشأن احلصص اجلنسانية يف جمالس الشركات     

 / يف املائة على األقل من كل جنس يف جمالسها حبلـول أيلـول             ٤٠ أن تضمن متثيل     موظفاً
 .)١٧(٢٠١٣سبتمرب 

وأشارت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب إىل عدم وجـود أي هيئـة               -١٣
مدنية وإدارية شاملة لتشريعات مكافحة التمييز يف آيسلندا تغطي مجيع جماالت احلياة، مـن              

 .)١٨(ذلكىل التعليم والسكن والصحة، إىل غري العمالة إ

ووفقاً للجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب، غالباً ما جيد املهاجرون أنفسهم             -١٤
يف حالة اعتماد مفرط على أرباب عملهم، مما يعرضهم، باإلضافة إىل معرفتهم احملدودة للغة              

 .)١٩(التمييززيد من خطر االستغالل واآليسلندية وحلقوقهم، مل

واستنتجت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن آيسلندا ال متتثـل للميثـاق إذ               -١٥
ليست هناك أية تشريعات حتمي صراحة األشخاص ذوي اإلعاقة مـن التمييـز يف التعلـيم          

، عادة ما يعاين األشخاص ذوو اإلعاقة من التمييـز          ١ووفقاً للورقة املشتركة    . )٢٠(والتدريب
 يتعلق جبملة أمور، منها احلق يف التعليم، والسكن، واملشاركة يف احلياة العامـة وهـم                فيما

وقد قررت احملكمة العليا، يف عدد قليـل      . يشكلون جزءاً كبرياً ممن هم معرضون خلطر الفقر       
من احلاالت، أن مستوى املساعدة االجتماعية املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة غري مطابق             

 بـأن   ١وأوحت الورقة املشتركة    .  من الدستور  ٦٥واة املنصوص عليه يف املادة      حلكم املسا 
هناك حاجة إىل مزيد من اخلدمات السكنية لألشخاص ذوي اإلعاقات العقليـة والفكريـة              

 .)٢١( إىل زيادة دعم التدريب املهينوكذلك

ويـة  مغـاير اهل  " إىل أنه ال يوجد أي تعريف ملصطلح         ١وأشارت الورقة املشتركة      -١٦
مبوجب القانون، وانه تكاد ال توجد أية أحكام قانونية متصلة بقـضايا مغـايري              " اجلنسانية

وكان أمني املظامل التـابع     . اهلوية اجلنسانية، وال توجد أي سوابق قضائية بشأن هذه املسألة         
للربملان أبرز، يف رأي حديث، عدم وجود إطار قانوين حلماية حقوق األشخاص مغـايري              

 .)٢٢( ودعا لوضع تشريعات هلذا الغرضاجلنسانيةاهلوية 

 حق الشخص يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  

 عن قلق إزاء كون التشريعات واملعلومات املتعلقة بالتدابري     ١أعربت الورقة املشتركة      -١٧
التقييدية املطبقة يف مستشفيات ومؤسسات األمراض العقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة حمدودة           

وأوصت اللجنة األوروبية ملكافحة التعذيب آيسلندا بتعديل التشريعات القائمة فيما          . )٢٣(جداً
يتعلق باستعراض حاالت اإليداع القسري يف مؤسـسات األمـراض العقليـة؛ ومراجعـة              
التشريعات املتعلقة مبعاجلة املرضى العقليني املودعني قسراً دون موافقتهم؛ وتنظيم زيـارات            

 .)٢٤(ض العقلية من جانب هيئة مستقلةاألمرامنتظمة ملؤسسات 
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، ما زال نظام السجون يـستعمل سـجناً دون املعـايري            ١ووفقاً للورقة املشتركة      -١٨
، ١٨٧٤املطلوبة، هو سجن هيغنينغارهوسيو يف وسط مدينة ريكيافيك، الذي ُشيد يف عـام       

 .)٢٥(زانة فردية للمراحيض والبواليعوحيث تفتقر الست عشرة زن

 بأن نظام السجون ُحرم من املوارد الكافية، مما أدى إىل           ١وأفادت الورقة املشتركة      -١٩
. إطالق سراح عدد من اجملرمني احملكوم عليهم بسبب عدم وجود أمـاكن هلـم الـسجون              

وبدأت إدارة السجون واملراقبة التابعة للدولة حتدد أولوية احلاالت وفقاً لقـسوة األحكـام              
هناك حالياً يف آيسلندا سوى ثالثة سجون تستويف القواعـد الـدنيا            وليس  . وطبيعة اجلرمية 

النموذجية ملعاملة السجناء، ال سيما فيما يتعلق بالفصل بني السجناء األحـداث والبـالغني              
وعالوة على ذلك، كان الـسجناء      . وفصل السجناء غري احملكوم عليهم عن السجناء املدانني       

ة احمللية خالل أيام وحىت أسابيع، يف أماكن ُيزعم أهنا          حيتجزون يف زنزانات يف مراكز الشرط     
  .)٢٦( من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية١٠ال تفي بشروط املادة 

. )٢٧(، يشكل العنف املرتيل مصدر قلق بـالغ يف آيـسلندا      ١ووفقاً للورقة املشتركة      -٢٠
لكساد، مع زيادة عدد النساء الالئـي  والعنف اجلنساين مشكلة مستمرة، وقد زاد ذلك بعد ا    

. يلتمسن املساعدة يف مأوى املرأة، ومن الشرطة، وغري ذلك من املنظمات اليت تقدم املساعدة             
 عن ادعاءات بأن النساء يترددن يف مغادرة أزواجهـن املـسيئني            ١وأبلغت الورقة املشتركة    

ون جديد بشأن األوامر الزجريـة      وقد سّهل قان  . إليهن خمافة أال يستطعن إعالة أنفسهن مالياً      
املطارِدين العنيفني، إذ أصبح على الشرطة أن تقرر بشأن         / اختاذ التدابري الالزمة ضد الشركاء    

غري أنه، ما زالت هناك ادعاءات بأن التدابري املتخذة         . طلب أمر زجري يف غضون ثالثة أيام      
السلطات على مواصلة التركيـز      ١ وحثت الورقة املشتركة     .)٢٨(ضد اجلناة قليلة وغري فعالة    

   .)٢٩( الفعالة للضحايال من أجل مزيد من وسائل االنتصافبشدة على العنف املرتيل والعم

 عن قلقها إزاء    ٢٠٠٦وأعربت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب يف عام           -٢١
  بأن ما يزيـد     ١ة  وأفادت الورقة املشترك  . )٣٠(وضع النساء املهاجرات ضحايا العنف املرتيل     

 يف املائة من مجيع النساء الالئي التمسن املشورة واملساعدة مـن مـأوى املـرأة يف                 ٣٦عن  
 كن نـساء    ٢٠١٠ يف املائة من مجيع النساء الالئي أقمن يف املأوى يف عام             ٦٤ريكيافيك و   
لنديات وغالباً ما تكون حمنة النساء املهاجرات أشد خطورة من حمنة النساء اآليس           . مهاجرات
 وشجعت اللجنة األوروبية ملناهضة     .)٣١(ما يفتقرن لنظم الدعم وجيهلن حقوقهن        إذ غالباً   

العنصرية والتعصب آيسلندا على تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لالتـصال بالنـساء املهـاجرات،             
 .  )٣٢(وإخبارهن حبقوقهن، وتزويدهن بفرص تعلم اللغة اآليسلندية واملشاركة يف اجملتمع

، ختاف بعض النساء املهاجرات من إعادهتن إىل بلـدهن          ١ووفقاً للورقة املشتركة      -٢٢
، أوصت اللجنة األوروبية ٢٠٠٦ ويف عام .)٣٣(األصلي إذا مل حيصلن على رخصة إقامة دائمة

ملناهضة العنصرية والتعصب آيسلندا بقوة بأن تضمن عدم إرغام النساء األجنبيات ضـحايا             
، وجهـت  ٢٠١١ويف عـام  . )٣٤(لبقاء يف عالقات عنيفة لتجنب اإلبعاد  العنف املرتيل على ا   
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 االنتباه إىل قانون املهاجرين الذي ينص علـى أنـه، يف حالـة انتـهاء                ١الورقة املشتركة   
الشراكة املسجلة بسبب العنف، فإن من املمكن متديد رخصة مل مشل األسرة            /التعايش/الزواج

 . )٣٥( بعد على رخصة إقامة دائمةإذا كان الشخص املعتدى عليه مل حيصل

والحظ أمني املظامل اخلاص باألطفال أن للعنف املرتيل أثراً طـويالً وخطـرياً علـى                 -٢٣
 ١ وأشارت الورقة املشتركة     .)٣٦(اً إليهم أو إىل شخص قريب منهم      األطفال، سواء كان موجه   

ـ             رتيل ال ُيعـاملون    إىل دراسة حديثة كشفت أن األطفال الذين يعيشون يف حاالت العنف امل
ويف حالة األطفـال    . )٣٧(كضحايا أفراد إن كانون هم أنفسهم ال يعانون من االعتداء اجلسدي          

الذين يعيشون يف ظروف عنيفة، ال ينطبق بروتوكول الشرطة املتعلق باإلبالغ إال على أولئـك               
ـ . الذين ُيعتدى عليهم جسدياً وال ينطبق على طفل شاهد على هذا االعتـداء    اً للورقـة  ووفق

 بـأن   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٣٨(، توضع مصاحل البالغني قبل مصاحل األطفال      ١املشتركة  
ميـة تتعلـق    يؤمن جلميع املهنيني العاملني مع األطفال تعليم وتدريب مالئم يشمل مناهج إلزا           

 .)٣٩(باألطفال يف األزمات

حكام الصادرة يف قـضايا     ووفقاً ألمني املظامل اخلاص باألطفال، كشفت دراسة لأل         -٢٤
احلضانة أن للعنف املرتيل أثراً حمدوداً على تقييم أهلية أحد الوالدين للحضانة وكذلك علـى               

وُتعترب إمكانية الوصول إىل الوالدين دائماً أفضل للطفـل،         . تقييم زيارات الطفل للوالد الثاين    
دود للعنـف املـرتيل علـى       ونظراً لألثر احمل  . بغض النظر عن تصرف الوالد املعين أو ظروفه       

      القرارات املتعلقة باحلضانة والزيارة، فإن أمني املظامل اخلاص باألطفـال اسـتنتج أن هنـاك               
 . )٤٠(ما يدفع للشك يف كون تنفيذ القانون اآليسلندي يضمن لألطفال محاية كافية من العنف

 على أن مـن     وأشارت مؤسسة بالت أفرام إىل قانون خدمات الطفل، الذي ينص           -٢٥
الواجب إبالغ الدوائر املعنية بالطفل بأي شك يف أن طفالً ما يعاين من العنف أو االعتـداء،       

وشددت بالت أفرام علـى احلاجـة إىل        . وذكرت أن العديد من الناس يترددون يف اإلبالغ       
  إىل ١وأشارت الورقة املشتركة    . )٤١(مزيد من التدريب والتشجيع على اإلبالغ غري املشروط       

 حالة سنوياً ُتبلغ فيها دوائر محايـة الطفـل بالـشك يف       ٢٠٠تقارير تفيد بأن هناك حوايل      
. ويتأكد االعتداء اجلنسي يف حوايل نصف هـذه احلـاالت         . االعتداء اجلنسي على األطفال   

 ١وأعربت الورقة املـشتركة     . ويؤدي عدد قليل جداً منها إىل املقاضاة وعدد أقل إىل اإلدانة          
اء كون احلكومة ال تنسق أية تدابري وقائية، وبدالً من ذلك فإن الوقاية متروكـة           عن القلق إز  

 .)٤٢(أو ال تتلقى أي دعم مـن احلكومـة        للمنظمات غري احلكومية اليت تتلقى دعماً حمدوداً        
والحظت مؤسسة بالت أفرام أنه ال توجد برامج منظمة للتثقيف بشأن االعتداء اجلنسي على 

واقترحت بالت أفرام أن يصبح التثقيف بشأن       . )٤٣(املدارس وال لألطفال  األطفال ال ملوظفي    
االعتداء اجلنسي على األطفال والوقاية منه جزءاً رمسياً من املنهاج يف الكليات اليت تـدرب               
املدرسني وغريهم من املهنيني العاملني مع األطفال، وكذلك للكليات اليت تدرب املـشتغلني             

 .  )٤٤(ني، وضباط الشرطةباملهن الصحية، واحملام
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وقد ُعدِّل  . )٤٥( أن آيسلندا بلد مقصد لالجتار باجلنس      ١وذكرت الورقة  املشتركة       -٢٦
وُجرِّم االجتار لغـرض    . القانون اجلنائي وأصبح تعريف االجتار متوائماً مع بروتوكول بالريمو        

. حـة االجتـار   وأُقرت خطة عمل ملكاف   . )٤٦(االستغالل اجلنسي، والسخرة، ونزع األعضاء    
وأسفرت أول قضية حوكم فيها  . وأُصدر قانون حيظر شراء اخلدمات اجلنسية ونوادي التعري       

، حصل اجلناة على أال ُيفصح عـن        ١ووفقاً للورقة املشتركة    . مشترون للجنس عن غرامات   
 . )٤٧(هويتهم، مما خفض كثرياً من األثر الوقائي للتشريعات

ن قانون األجانب ُعدِّل ملنح ضحايا االجتار بالبـشر          أ ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٧
وباملثل، إذا كانت هناك ظروف خاصة أو نظراً للتعاون مع الشرطة،        . فترة ستة أشهر للتفكري   

وليـست تلـك    . ميكن أن ُيمنح ضحايا االجتار بالبشر رخصة سنة واحدة قابلة للتجديـد           
 . )٤٨(الرخصة أساساً لرخصة إقامة دائمة

 العدل وسيادة القانونإقامة   -٣  

أبرز أمني املظامل اخلاص باألطفال أن عدداً قليالً جداً من األطفال املسؤولني جنائياً               -٢٨
ومع ذلك، فإن من دواعي القلق أن األطفال يف السجن غري           . يوجدون يف السجن يف آيسلندا    
جناء األحـداث   أن فصل الس١وأبرزت الورقة املشتركة . )٤٩(منفصلني عن السجناء البالغني   

وأشار أمني املظـامل إىل أن      . )٥٠(عن السجناء البالغني غري إلزامي مبوجب القانون اآليسلندي       
إدارة السجون واملراقبة والوكالة احلكومية حلماية الطفل اتفقتا علـى أن يقـضي األطفـال     

 ورهنـاً   احملكوم عليهم بالسجن مدة عقوباهتم يف دور املعاجلة، شريطة موافقة الطفل املعـين            
وال يضمن هذا االتفاق دائماً فـصل       . بقدرة دار للمعاجلة تابعة للوكالة على استقبال الطفل       

وأعربت الورقة املشتركة عن قلقها إزاء عدم كفايـة         . )٥١(األطفال عن السجناء األكرب سناً    
  أن ١والحظت الورقة املـشتركة     . )٥٢(هذه التدابري خلدمة املصاحل الفضلى ألولئك األطفال      

 . )٥٣(هذه األمور توجد حالياً قيد االستعراض من جانب وزارة الداخلية

وأُشري إىل قلق اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان إزاء كون عدد حاالت االغتصاب املبلغ               -٢٩
عنها يف آيسلندا مرتفعاً باملقارنة مع عدد احلاالت اليت ختضع للمقاضاة، مع إعراب الورقـة               

غ ألن الوضع مل يتغري وكذلك ألن معدل اإلدانة يف قضايا العنـف أو   عن قلق بال١املشتركة  
االعتداء اجلنسي ضد األطفال منخفض جداً وال ُيقدم أمام احملكمة سوى عدد قليل نسبياً من               

      مـن  ١٠٥( يف املائـة     ٧٠، ُوضع حد ملا يزيد عـن        ٢٠٠٩-٢٠٠٦ويف الفترة   . احلاالت
. بلغ عنها إىل مكتب مدير االدعـاءات العامـة        من مجيع حاالت االغتصاب امل    ) ١٥٥أصل  

وكانت النسبة املئوية من االهتامات املتخلى عنها يف قضايا االغتصاب أعلى بكـثري منـه يف               
 يف املائة فقط مـن االهتامـات   ٤٠، أُسقطت ٢٠٠٦اجلرائم اجلنائية األخرى، فمثالً يف عام  

ويف . ملائة مـن اهتامـات االغتـصاب    يف ا ٦٩ئية األخرى باملقارنة مع     املتعلقة باجلرائم اجلنا  
السنوات األخرية، كانت هناك زيادة يف حاالت االغتصاب املبلغ عنها ولكن ذلك مل يؤد إىل      

، أدىل كل من رئيس شعبة ٢٠١٠ أنه، يف عام ١وادعت الورقة املشتركة . مزيد من اإلدانات
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الدعاءات العامة بتعليقات غـري     اجلرائم اجلنسية التابعة للشرطة احلضرية لريكيافيك ومدير ا       
 ١والحظت الورقـة املـشتركة      . )٥٤(مالئمة يف وسائط اإلعالم فيما يتعلق باجلرائم اجلنسية       

عالوة على ذلك أنه، نظراً لتخفيضات امليزانية يف نظام الرعاية الصحية، اخنفضت خـدمات              
 . )٥٥(مركز ضحايا العنف اجلنسي يف إدارة الطوارئ باملستشفى اجلامعي الوطين

وأوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب آيسلندا بأن حتـسن تنفيـذ              -٣٠
أحكام القانون اجلنائي ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري وعلى اخلصوص أن تبحث عـن             

وأوصـت  . األسباب الكامنة وراء الغياب الظاهر للشكاوى، وتتخذ التدابري الالزمة ملعاجلتها        
ويد مجيع اجلهات املشاركة يف نظام العدالة اجلنائية مبعرفة كاملة لألحكام املناهضة            اللجنة بتز 

وأوصت أيضاً باعتماد حكم يف القانون اجلنائي يعترب صـراحة          . للعنصرية والتمييز العنصري  
 .  )٥٦(الدافع العنصري جلرمية ما ظرفاً مشدداً بالتحديد

اء آلية مستقلة منفصلة عن هياكل الـشرطة        ودعت اللجنة آيسلندا إىل النظر يف إنش        -٣١
للتحقيق يف ادعاءات سوء تصرف الشرطة، مبا يف ذلك السلوك العنصري أو التمييزي مـن               

 .  )٥٧(الناحية العنصرية

 احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية   -٤  

، فإن  ١٩٩٩رغم أن آيسلندا أدخلت تعديالت حديثة على قانوهنا اخلاص بالتبين لعام              -٣٢
 أعربت عن قلقها إزاء عدم وجود أي حكم للحاالت اليت ُيباع فيها طفـل               ١الورقة املشتركة   

للتبين بطريقة غري قانونية أو يأيت إىل البلد بادعاءات زائفة أو ال يكون تبنيه من خالل القنـوات    
ر يف القانون اجلنائي     أيضاً أن احلكم املتعلق باالجتار بالبش      ١واعتربت الورقة املشتركة    . املشروعة

   .)٥٨(العام ال يوفر ما يكفي من احلماية لألطفال الذين ُيباعون للتبين غري املشروع

، اليت ألغت شـرط     ٢٠٠٨ بالتعديالت املعتمدة يف عام      ١ورحبت الورقة املشتركة      -٣٣
 عاماً للحـصول علـى      ٢٤ من قانون األجانب القاضي بأن يكون عمر الشخص          ١٣املادة  

 رأت أن الفقرة اجلديدة الـيت       ١غري أن الورقة املشتركة     . إلقامة على أساس الزواج   رخصة ا 
 عاماً أو أقـل مفرطـة       ٢٤تنص على التحقيق مع مجيع األزواج الذين يكون عمر أحدمها           

ورأت . التكلفة وتثري أسئلة فيما يتعلق باحلق يف الزواج واحترام احلياة اخلاصة واحلياة األسرية            
 بأال ُيجرى أي حتقيق إال إذا كان هناك سبب وجيه لالعتقاد بأن الزواج              ١كة  الورقة املشتر 

 . )٥٩(مل ُيربم مبحض إرادة كال الشريكني

م يف ، يوضع األطفال املعوقون الذين جيب فصلهم عن آبائه١ووفقاً للورقة املشتركة     -٣٤
لتعامل مـع    وال يتلقى الكفالء أي تدريب خاص يعدهم ل        .كفالة مدعومة، وهو حل مؤقت    

 . )٦٠(اإلعاقات املعقدة
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 القلق إزاء آثار األزمات االقتصادية احملتملة يف املستقبل         ١وإذ ساور الورقة املشتركة       -٣٥
ونظراً للزيادة األخرية يف حاالت إمهال األطفال املبلغ عنها، فإهنا أوصت احلكومة بأن تكون              

 . )٦١(رين وآبائهميقظة ومستعدة حبلول وتدابري ملساعدة األطفال املتأث

 حرية الدين أو املعتقد   -٨  

 أن كنيسة آيسلندا اللوثرية اإلجنيلية هي كنيسة الدولة         ١أوضحت الورقة املشتركة      -٣٦
. )٦٢(ومن مث فهي الطائفة الدينية الوحيدة اليت يوليها الدستور امتيـازات ومحايـة خاصـة              

 مـن   ٦٥ و ٦٢أحكام املادتني   ) منتسيد(ووصفت الرابطة اإلنسانية واألخالقية اآليسلندية      
الدستور على أهنا متناقضة، إذ تسمح للحكومة بالتمييز ضد الديانات والتوجهات احلياتيـة             

 تنص على أن الكنيسة اللوثرية اإلجنيلية هي كنيسة الدولة ومن مث فـإن              ٦٢فاملادة  . األخرى
م القـانون وضـمان      على تساوي اجلميع أما    ٦٥وتنص املادة   . احلكومة ستدعمها وحتميها  

حقوق اإلنسان للجميع بغض النظر عن نوع اجلنس، أو الديانة، أو اآلراء، أو األصل اإلثين،               
وأشارت الرابطة إىل أن هناك حاجـة إىل        . أو العرق، أو الوضع االقتصادي، أو مركز آخر       

 . )٦٣(تغيري الدستور

ة أخـرى ومنظمـة      منظمة دينية مسجل   ٣٧ بأن هناك    ١وأفادت الورقة املشتركة      -٣٧
واحلكومة جتمع ضرائب الكنيسة وتوزع األمـوال علـى         . واحدة ذات توجه حيايت دنيوي    

واملنظمات ذات التوجه احليايت غـري الـديين مثـل سـيدمنت            . املنظمات الدينية املسجلة  
ال تتلقى دعماً مالياً وال تتمتع مبركز قانوين مساوٍ ملركز املنظمات ذات التوجه             ) اإلنسانيون(
ووفقـاً للرابطـة اإلنـسانية واألخالقيـة     . )٦٤(حليايت الديين، رغم أهنا تقدم خدمات مماثلة  ا

 .  )٦٥(اآليسلندية، ُتجمع ضرائب الكنيسة من مجيع املواطنني ولو مل يكونوا أعضاء يف كنيسة

وقد ادعت الرابطة اإلنسانية واألخالقية اآليسلندية أن هناك تلقيناً دينياً يف املـدارس           -٣٨
 بأن ممثلني لرابطة غيديون يزورون األقسام املدرسـية         ١وأفادت الورقة املشتركة    . )٦٦(العامة

ويوزعون العهد اجلديد على مجيع األطفال، سواء أكانوا مسيحيني أم ال ويف بعض احلاالت              
 عن زيارة قساوسة    ١وأبلغت الرابطة والورقة املشتركة     . )٦٧(يقومون ببعض الصلوات العامة   

ومشاسة يف كنيسة الدولة ألقسام احلضانات واملدارس االبتدائية العامة وتقدميهم املعتقـدات            
. املسيحية لألطفال، وهو شيء غالباً ما يتم، وفقاً للرابطة، دون معرفة اآلبـاء أو موافقتـهم    

 إىل أن أطفـال املـدارس يؤخـذون إىل الكنـائس            ١وأشارت الرابطة والورقة املشتركة     
ووفقاً للرابطة، ُيدعى رجال الدين إىل املدارس يف أغلب         . )٦٨(ويشاركون يف الطقوس الدينية   

األحيان بعد احلوادث أو الوفيات، رغم أن املهنيني األكثر تأهالً، مثل األطبـاء النفـسيني               
 . )٦٩(تريةواألخصائيني االجتماعيني، ال ُيستقدمون بنفس الو

وأشارت الرابطة إىل أن معظم املدارس االبتدائية تنظم رحالت تدوم يومني أو أكثر               -٣٩
 عامـاً الـذين سـُيؤكد       ١٣يف بعض األحيان، بتعاون وثيق مع كنيسة الدولة ملن عمرهم           
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وادعت الرابطة أن هذه الرحالت ُتجرى خالل وقـت املدرسـة،         . انتماؤهم لكنيسة الدولة  
يس، وغالباً ما ُيترك األطفال الذين لن ُيؤكد انتماؤهم لكنيـسة الدولـة دون              وُيلغى التدر 

 .  )٧٠(تدريس أو نشاط بديل

 إىل املنهاج الدراسي، الذي يـنص علـى أن القـيم            ١وأشارت الورقة املشتركة      -٤٠
 عن نقاش عام    ١وأبلغت الورقة املشتركة    . األخالقية للمجتمع اآليسلندي تنبع من املسيحية     

 . )٧١(حديثاً بشأن تلك اجلملة، ولكن مل ُيدخل عليها أي تغيريدار 

، كررت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التأكيد على         ٢٠٠٦ويف عام     -٤١
توصيتها للسلطات اآليسلندية بأن تضمن حصول األطفال الذين ال يرغبـون يف حـضور              

س بديلة وتضمن حصول مجيع األطفـال  على درو " الدراسات املسيحية واألخالقية والدينية   "
 . )٧٢(على فرص حقيقية للتعرف على ديانات وعقائد خمتلفة

 احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  

 إىل الشكاوى املقدمة بشأن الـصعوبات املواجهـة يف          ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٢
لة مل يبد أهنا مشكلة رئيسية قبل فترة        وهي مسأ .  عاماً ٦٠-٥٥احلصول على العمل بعد سن      

 عـن قلقهـا إزاء كـون    ١وأعربت الورقة املشتركة   . الكساد نظراً الخنفاض معدل البطالة    
 عاماً سيواجهون حلظات صعبة للدخول جمدداً إىل سـوق          ٥٠العاطلني الذين يتجاوز سنهم     

ـ         ١وأبرزت الورقة املشتركة    . العمل ناديق املعاشـات    أيضاً أن الكساد دفع العديد مـن ص
 يف املائة، وجرى مؤخراً     ٢٠التقاعدية إىل ختفيض مدفوعاهتا الشهرية للمتقاعدين مبا يصل إىل          

ختفيض املبلغ الذي ميكن أن يكسبه املتقاعدون دون أن يؤثر ذلك على معاشهم التقاعـدي،               
 . )٧٣(مما أدى إىل اخنفاض مستويات املعيشة للمسنني

.  أن فجوة األجور بني اجلنسني مـا زالـت كـبرية           ١ة  والحظت الورقة املشترك    -٤٣
 تبني فجوة عامة لألجور بني اجلنسني       ٢٠٠٨وأشارت إىل دراسة استقصائية أُجريت يف عام        

والحظت اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن فارق األجور        . )٧٤( يف املائة  ١٦,٣قدرها  
 بل هو أكرب حىت من ذلك فيما بني من          أكرب فيما بني األشخاص العاملني يف القطاع اخلاص،       

 وأشارت اللجنـة إىل قـانون جديـد       .)٧٥(ون خارج املنطقة الكربى للعاصمة    هم مستخدم 
بشأن الوضع واحلقوق املتساوية للمرأة كرر التأكيد على التزامات الشركات          ) ١٠/٢٠٠٨(

ريب املهـين،  فيما يتعلق باملساواة بني اجلنسني يف جماالت األجر، وظروف العمـل، والتـد        
ومبوجب التشريعات اجلديدة، ميكن للجنة الشكاوى املعنيـة باملـساواة بـني            . واإلجازات

 يأذن بـإجراء    ٢٠٠٨والحظت اللجنة أن قانون عام      . )٧٦(اجلنسني أن تصدر قرارات ملزمة    
 )٧٧(مقارنات بني األجور فيما يتعلق بنفس رب العمل ولكن لـيس بـني أربـاب العمـل                

 .  )٧٨( الوضع ليس مطابقاً للميثاقواستنتجت أن هذا
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والحظت اللجنة أن القانون اآليسلندي ال يعاجل حقوق األفراد الـذين يـرون أن                -٤٤
واستنتجت اللجنة أن احلالة غري     . حقوقهم يف طلب العودة مع نفس رب العمل قد انُتهكت         

   الغ وكأنـه    مطابقة للميثاق حبجة أن القانون ال يتضمن أي حكم إلعالن أن قرار فصل ما             
 . )٧٩(أو إعادة موظف ما يف حال فصل انتقامي مرتبط مبطالبة بتساوي األجور/مل يكن و

وفيما يتعلق حبظر التمييز يف العمل، أشارت اللجنة إىل أن آيسلندا ال متتثل للميثـاق           -٤٥
و معلم املدرسة االبتدائية، والصيديل، ومشغل مرفق صناعي أو حريف أ         (حبجة أن بعض املهن     

        ، اليت ليست مرتبطة ارتباطاً جوهرياً حبماية املـصلحة العامـة أو األمـن الـوطين                )معمل
وال تنطوي على ممارسة السلطة العامة، مقصورة على املواطنني اآليسلنديني أو مواطين املنطقة             

 .)٨٠(االقتصادية األوروبية

الوضع يف آيـسلندا لـيس      وفيما يتعلق بوقت العمل املعقول، استنتجت اللجنة أن           -٤٦
مطابقاً للميثاق املنقح حبجة أن الشركاء االجتماعيني ميكن أن يتفقوا على متديد وقت العمل              

 ٧٢ ساعة يف خمتلف املهن؛ وأن ساعات عمل البحارة ميكـن أن تـصل إىل         ١٦اليومي إىل   
 .  )٨١(ساعة يف األسبوع

ة، استنتجت اللجنة أن الوضـع يف       وفيما يتعلق باإلخطار مبهلة معقولة إلهناء اخلدم        -٤٧
آيسلندا غري مطابق للميثاق حبجة أن اإلخطار بفترة أسبوعني للموظفني الذين تزيـد مـدة               
خدمتهم عن ستة أشهر، والذين يشملهم االتفاق اجلماعي بـني احتـاد أربـاب العمـل                

 . )٨٢(اآليسلنديني والعمال ذوي املهارات يف قطاعي البناء والصناعة، إخطار غري معقول

 احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  

   إىل ادعاءات تفيد بأن نظام االستحقاقات االجتماعيـة         ١أشارت الورقة املشتركة      -٤٨
ورغم أن معظم األسر املعوزة اليت لديها أطفال تتلقى نوعاً من املساعدة، فإن            . ال يفي بغرضه  

   إىل أن االسـتحقاقات     ١وأشارت الورقة املشتركة    . ة األساسية ذلك ال يليب تكاليف املعيش    
ال تساعد األشخاص على اخلروج من الفقر، وذلك فيما يبدو ألن نظام الرعاية االجتماعيـة        
صغري جداً ويفتقر إىل التنسيق والتعاون فيما بني منظمات الرعاية االجتماعية على الصعيدين             

 .  )٨٣(البلدي واحلكومي

ا يتعلق بالضمان االجتماعي لألشخاص الذين يتنقلون بني الدول، الحظـت           وفيم  -٤٩
اللجنة أن االحتفاظ باالستحقاقات املتراكمة غري مضمون عندما ينتقل األشـخاص إىل دول             

ورأت اللجنة أيـضاً أن     . أطراف غري ملزمة بأنظمة اجلماعة األوروبية أو باتفاق مع آيسلندا         
 تشملها أنظمة اجلماعة األوروبية أو اليت ال يربطها بآيـسلندا           مواطين الدول األطراف اليت ال    

. اتفاق ثنائي ليست لديهم إمكانية مجع فترات التأمني أو العمل املنجزة يف بلـدان أخـرى               
 . )٨٤(واستنتجت اللجنة أن الوضع يف آيسلندا ليس مطابقاً للميثاق
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ح الوضع االقتصادي احلايل    ورأى أمني املظامل اخلاص باألطفال أن من األهم تصحي          -٥٠
وأشار أمني املظامل إىل أنه، وفقاً      . يف آيسلندا وختفيضات امليزانية اليت تؤثر سلباً على األطفال        

 من اتفاقية حقوق الطفل، يوىل االعتبار األول دائماً ملصاحل الطفل الفضلى يف اختاذ              ٣للمادة  
طات أن تبحث عن سبل أخرى خلفض       وبالتايل، جيب على السل   . القرارات املتعلقة باألطفال  

 . )٨٥(التكاليف قبل تقليص اخلدمات املقدمة لألطفال

وفيما يتعلق بنظام الرعاية الصحية يف آيسلندا، أشار أمني املظامل اخلاص باألطفال إىل    -٥١
أن من بني اجملاالت اليت حتتاج إىل حتسني هناك خدمات طب األسنان، واخلدمات النفـسية،           

وقد خضع نظام الرعاية الـصحية      .  النفسي املهنية، وخدمات عالج النطق     وخدمات الطب 
وأعرب عن قلقـه إزاء اآلثـار       . لتخفيضات كربى يف امليزانية، واقُترحت ختفيضات إضافية      

السلبية اليت يتعرض هلا بوجه خاص األطفال يف املناطق الريفية، واألشخاص ذوو اإلعاقـة،              
 . )٨٧( شواغل مماثلة١وأثارت الورقة املشتركة . )٨٦(واألطفال املنتمون لفئات ضعيفة

 إىل تقرير مكتب مراجعة احلسابات الذي يـبني أنـه           ١وأشارت الورقة املشتركة      -٥٢
وذكـرت  . ليست هناك سياسة عامة مشولية للخدمات املقدمة إىل األشخاص ذوي اإلعاقة          

ولئن رحبت  . بات على اخلدمات  أيضاً أن املوارد املالية ليست مطابقة للتقديرات العادية للطل        
 بنقل اخلدمات من احلكومة إىل البلديات جلعلها أقرب إىل املـستفيدين،            ١الورقة املشتركة   

فإهنا أعربت عن قلقها ألن انعدام الرصد والسياسات الشمولية سيزيد من خماطر عدم توزيع              
 . )٨٨(اخلدمات بالتساوي على مجيع املستفيدين

 يف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمعاحلق يف التعليم و  -٨  

أعرب أمني املظامل اخلاص باألطفال عن قلقه إزاء ختفيـضات امليزانيـة يف النظـام                 -٥٣
وأشار إىل التخفيضات يف كل من مدارس التعليم قبل         . املدرسي وآثاره السلبية على األطفال    

، ودمج جمموعات الصفوف،    املدرسي واملدارس االبتدائية، مبا يف ذلك خفض عدد املوظفني        
وقال إن للتخفيضات أثراً سلبياً بوجه خاص على أولئك الـذين حيتـاجون   . وإلغاء الدروس 

وأعرب أمني املظامل عن قلقه ألن ذلك سيزيد من معدالت التسرب وسيكون            . لدعم خاص 
وية غري متسق مع السياسة العامة للسلطات املتمثلة يف خفض معدل التسرب يف املدارس الثان             

 . )٨٩(العليا، الذي ُيعد من أعلى املعدالت يف أوروبا

وأشار أمني املظامل اخلاص باألطفال إىل تقارير تفيد بـأن مرافـق األطفـال ذوي                 -٥٤
االحتياجات اخلاصة داخل النظام املدرسي غري كافية وأعرب عن قلقه إزاء كـون أولئـك               

 .  )٩٠(بلاألطفال سيتلقون اهتماماً أقل وخدمات أسوأ من ذي ق

وفيما يتعلق باألطفال املهاجرين، أفادت الورقة املشتركة بـأن القـوانني املتعلقـة               -٥٥
باملدرسة اإللزامية والثانوية تنص على أنه يتعني على كل مدرسة أن تعد خطـة السـتقبال                

غري أهنا الحظـت أن األحكـام   . األطفال الذين تكون لغتهم األم لغة أخرى غري اآليسلندية 
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واعُترب أن الوضع   . مات اخلاصة بالتالميذ املهاجرين ختتلف كثرياً من مدرسة إىل أخرى         واخلد
صعب بشكل خاص بالنسبة لألطفال الذين ليست لديهم معرفة سليمة ألي لغة، ال لغتـهم               

ومما يدعو إىل القلق البالغ أن نسبة مئوية عاليـة مـن األطفـال              . األصلية وال لغات أخرى   
واألطفال املهـاجرون معرضـون   . ن املدرسة بعد إهناء التعليم اإللزامي    املهاجرين يتسربون م  

أيضاً بشكل أكرب خلطر االنعزال اجتماعياً أو تشكيل مجاعات تتعايش يف صراع مع مجاعات              
 . )٩١(مهاجرين آخرين أو مجاعات أطفال آيسلنديني

آيسلندا بأن  ، أوصت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب        ٢٠٠٦ويف عام     -٥٦
حتسن فرص التالميذ الذين ليست اآليسلندية لغتهم األم ليتعلموا هذه اللغة كلغـة ثانيـة يف                

وشجعت اللجنة آيسلندا علـى     . املدارس يف مجيع املستويات، وال سيما يف املستوى الثانوي        
ميـة إىل   حتسني إتاحة تعليم اللغات األم غري اللغة اآليسلندية للتالميذ؛ وجهود آيـسلندا الرا            

معاجلة الوضع غري املوايت للتالميذ من أصول مهاجرة يف املستوى الثـانوي، مبـا يف ذلـك                 
 .  )٩٢(معدالت تسرهبم العالية بشكل غري متناسب

 األقليات والشعوب األصلية  -٩  

، شجعت اللجنة آيسلندا على إقناع وسائط اإلعـالم باحلاجـة إىل            ٢٠٠٦يف عام     -٥٧
غ يف إنشاء بيئة تتسم بالعداء والرفض جتاه أفراد أي أقلية، مبـا يف              ضمان عدم إسهام اإلبال   

ذلك اجلاليات املهاجرة أو املسلمة أو اليهودية؛ واملشاركة يف نقاش مع وسـائط اإلعـالم               
 .)٩٣(وأعضاء هيئات اجملتمع املدين األخرى ذات الصلة بشأن أحسن طريقة لتحقيق ذلك

علق ببناء مسجد ومركز ثقايف إسالمي دون مزيد        وأوصت اللجنة بدراسة الطلب املت      -٥٨
وشجعت آيسلندا على أن تضمن، بتشاور وثيق مع الطائفة املعنية، متتع املسلمني            . من التأخري 

 .  )٩٤(مبباٍن مالئمة ملمارسة دينهم

 املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٠  

 تغريوا من سكان متجانسني      إىل أن السكان اآليسلنديني    ١أشارت الورقة املشتركة      -٥٩
إىل حد بعيد وأحاديي الثقافة إىل سكان متعددي الثقافات خالل ما يزيد قليالً عن عقد من                

 مـواطن أجـنيب يقيمـون يف    ٢١ ٧٠١، كان هناك ٢٠١٠يناير /ويف كانون الثاين  . الزمن
.  نسمة ٣١٧ ٦٣٠ يف املائة من جمموع السكان البالغ عددهم         ٦،٨آيسلندا، مما ميثل حوايل     

ومنذ األزمات االقتصادية، صار هناك اخنفاض يف عدد السكان املهاجرين، الـذين كـانوا              
   ومنذ بدايـة الكـساد،     . )٩٥(يتكونون أساساً من الرجال العزب الذين يأتون للعمل يف البناء         

ر مل يعد األجانب القادمون إىل آيسلندا من بلدان خارج املنطقة االقتصادية األوروبية يف إطا             
وأنشأ هذا الوضع جمموعة من األشخاص املرغمني . مل مشل األسرة حيصلون على رخص عمل     

 . )٩٦( متييزياً ومصيدة للفقر١على العيش بأجر واحد، مما اعتربته الورقة املشتركة 
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، ما زال معظم املهاجرين نشيطني يف القوة العاملة ويـشغلون           ١ووفقاً للورقة املشتركة      -٦٠
. ألجور وقائمة على التمييز اجلنساين وغالباً ما يعملون فقط مع أجانب آخرين           وظائف منخفضة ا  

ونظراً لعـدم   . وهكذا ُيحافظ على التفاوتات االجتماعية على أساس االختالفات اإلثنية واجلنس         
التفاعل مع اآليسلنديني، فإن من الصعب تعلم اللغة واالطالع على العادات واهلياكل االجتماعية             

ومن األشـكال   . وهذا أمر يدعو للقلق إذ هناك دالئل على تزايد العنصرية وكره األجانب           . احمللية
النمطية للتمييز غري املباشر أن ُيطلب من صاحب وظيفة ما معرفة اآليسلندية بطالقة، يف حني أنه                

 . )٩٧(يبقى من الصعب إىل حد ما إجياد إمكانيات لتعلم هذه اللغة

ما يتعلق باحلاجة إىل احلـد مـن تعـرض املهـاجرين            وقدمت اللجنة توصيات في     -٦١
 وتزويدهم بفـرص كافيـة لـتعلم        )٩٨(لالستغالل والتمييز مبراجعة نظام منح رخص العمل      
وشجعت اللجنة أيضاً آيسلندا على     . )٩٩(اآليسلندية واحلصول على خدمات الترمجة الفورية     

ن تعكس مستواهم التعليمـي     ضمان إمكانية وصول املهاجرين إىل مه     : اختاذ تدابري من أجل   
وخربهتم املهنية؛ وحتسني االعتراف بالشهادات واملؤهالت األجنبية؛ وزيادة وعـي أربـاب            

 .  )١٠٠(العمل بالتمييز العنصري وطريقة جتنبه

 أن على أولئك الذين يطلبون اجلنـسية أن يتقـدموا           ١وأوضحت الورقة املشتركة      -٦٢
 ال يستوفون الشروط ال ُيمنحون اجلنسية إال إذا منحهـا   الختبار يف اللغة اآليسلندية وأن من     

 عن قلقها إزاء خماطر التمييـز       ١ وأعربت الورقة املشتركة     .)١٠١(هلم الربملان بصورة استثنائية   
فهناك العديد من النساء املهـاجرات      . الثالثة من حيث األصل واجلنس وقلة التعليم أو عدمه        

 ميكنهن احلصول على مهارات القراءة واللغـة بطريقـة          األميات أو أشباه األميات الالئي ال     
ويعاين أطفال أولئك النـساء بـضعف   . تسمح هلن باحلفاظ على كرامتهن اإلنسانية الكاملة     

 .  )١٠٢(خاص عند دخوهلم النظام التعليمي اآليسلندي

         والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنـصرية والتعـصب أنـه ورد يف الفتـرة                -٦٣
 طلب جلوء وأنه مل ُيمنح مركز الالجئ ألي من مقدمي           ٣٥٠ حوايل   ٢٠٠٥ إىل   ٢٠٠٢من  

وقدمت . )١٠٣(٢٠٠٤-٢٠٠٢ يف املائة ُمنحوا مركزاً إنسانياً يف الفترة  ١٠هذه الطلبات وأن    
اللجنة توصيات بشان احلاجة إىل حتسني وصول ملتمسي اللجوء إىل املساعدة القانونية اجملانية          

؛ وأوصت آيسلندا بأن جتري حبثاً بشأن اخنفاض معدالت         )١٠٤( طعن نزيهة ومستقلة   وإىل آلية 
 .  )١٠٥(االعتراف مبركز الالجئ

 من قانون املواطنني األجانب يستبعد      ٤٥ إىل أن املادة     ١وأشارت الورقة املشتركة      -٦٤
لـدان الـيت    األجانب الذين يشكلون خطراً على األمن الوطين من احلماية من اإلعادة إىل الب            

وأعربت اللجنة أيـضاً عـن   . )١٠٦(سيواجهون فيها خطر انتهاكات جسيمة حلقوق اإلنسان    
وأوصت اللجنـة آيـسلندا     . )١٠٧(قلقها ألن اللجوء ميكن أن ُيرفض حبجة املصلحة الوطنية        

 من  ٤٦ و ٤٥بضمان احترام مبدأ عدم الرد احتراماً كامالً يف مجيع احلاالت ومراجعة املادتني             
 .  )١٠٨( األجانبقانون
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 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  -ثالثاً   

 تشريعات مثل قانون الزواج، الذي ينطبق على األزواج         ١وصفت الورقة املشتركة      -٦٥
 ١١من جنسني خمتلفني ومن نفس اجلنس على السواء، والذي صدر عن طريق الربملـان يف                

 . )١٠٩(أكثر قوانني العامل تقدماً يف هذا اجملال، على أنه أحد ٢٠١٠يونيه /حزيران

وأشار أمني املظامل اخلاص باألطفال إىل أن أحد اآلثار اجلانبيـة الـسلبية للحالـة                 -٦٦
االقتصادية الراهنة يف آيسلندا يتمثل يف التخفيضات الشديدة اجلارية يف مجيع جماالت اجملتمع             

. مجيع فئات اجملتمع، وال سيما الضعيفة منـها وتؤثر تلك التخفيضات سلباً على    . اآليسلندي
وأشار أمني املظامل إىل األمهية اخلاصة حلماية األطفال وحقوقهم خالل هذه األوقات وضمان             

 .)١١٠(تلقيهم اخلدمات اليت يتطلبها رفاههم

 األوليات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  .ال ينطبق  

 رات واملساعدة التقنيةبناء القد  -خامساً  

  .ال ينطبق  
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