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رد حكومة آيسلندا عن التوصيات الواردة يف تقرير الفريق العامل املعين باالستعراض              -١
  .٢٠١١ديسمرب /كانون األول ١٦ املؤرخ يف (A/HRC/19/13)الدوري الشامل 

  ١-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا الفقرتني األوليني إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -٢

صدقت آيسلندا على مجيع صكوك حقوق اإلنسان الرئيسية واتفاقيـات          "  
وتنطبق هذه الصكوك أيـضاً     . منظمة العمل الدولية األساسية املتعلقة حبقوق العمال      

وتشدد آيسلندا على أن العديد من األحكام       . سلنداعلى الرعايا األجانب املقيمني بآي    
املتعلقة حبقوق العمال املهاجرين مدرجة بالفعل يف التشريع اآليسلندي، لكنها ستنظر  

ل احقوق مجيع العم يف مسألة التصديق أو عدم التصديق على االتفاقية الدولية حلماية 
 وترى آيـسلندا أن     .حملتملةاملهاجرين وأفراد أسرهم بعد دراسة آثار ذلك القانونية ا        

املسائل اليت تغطيها اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم قد سبق             
العمل هبا بالفعل على مجيع مستويات التعليم، ولكنها ستنظر مع ذلـك يف مـسألة       

بشأن مكافحة التمييـز يف جمـال       التصديق أو عدم التصديق على اتفاقية اليونسكو        
  ." بعد دراسة آثار ذلك القانونية احملتملةالتعليم

اجلزء األخري من التوصية املتعلقة بسحب التحفظات على العهد الـدويل اخلـاص               -٣
باحلقوق املدنية والسياسية غري مقبول، ذلك أن آيسلندا ترى أن االنسياب وراء التحفظـات             

  .ليتهتتفق كلياً وهدف العهد وغرضه، وال تقوض بأي شكل من األشكال فعا

  ٢-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -٤

ستنظر آيسلندا يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          "  
من االختفاء القسري وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه          

 القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ما أن تفـرغ مـن            من ضروب املعاملة أو العقوبة    
  ".دراسة آثار ذلك القانونية

  ٣-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي على النحو التايل  -٥

ستنظر آيسلندا يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          "  
كول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من االختفاء القسري، وعلى الربوتو    

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وعلى الربوتوكـول             
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االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،         
  ."ما أن تفرغ من دراسة آثار ذلك القانونية

  ٤-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  -٦

  ٥-٦٣التوصية     
. هذه التوصية مقبولة جزئياً فيما يتعلق باتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة              -٧

  .وجيري حالياً إعداد مشروع قانون لغرض تصديق آيسلندا على هذه االتفاقية
  : حتّول آيسلندا جزئياً هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -٨

 على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهـد       ديقستنظر آيسلندا يف التص   "  
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وعلـى الربوتوكـول           
 االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية            

الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء      أو الالإنسانية أو املهينة، وعلى االتفاقية       
  ."القسري، ما أن تفرغ من دراسة آثار ذلك القانونية

  ٦-٦٣التوصية     
  : التزام طوعي، على النحو التايلحتّول آيسلندا هذه التوصية إىل  -٩  

ستنظر آيسلندا يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص          "  
، وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه   من االختفاء القسري  

من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، ما أن تفـرغ مـن                
  ."دراسة آثار ذلك القانونية

  ٧-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -١٠

ا يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع           ستنظر آيسلند "  
العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، وعلى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل          
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ما أن تفرغ من دراسة آثار ذلك            

  ."القانونية

  ٨-٦٣التوصية     
  .بولةمقغري هذه التوصية   -١١
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  .ُيعترب التعذيب حمظوراً بنص الدستور والتشريع اجلنائي  -١٢

  ٩-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  -١٣
وبالتايل تنظر احلكومة، يف كل حالـة        . يقوم القانون اآليسلندي على نظام مزدوج       -١٤

يفيـة  من احلاالت، فيما إذا كان جيب إدراج اتفاقية دولية ما يف القانون اآليـسلندي، وك              
  .إدراجها فيه

  ١٠-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  -١٥

  ١١-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -١٦

ستبحث آيسلندا حبزم إمكانية إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان، متشياً          "  
 حقوق اإلنسان، اجلـاري     مع مبادئ باريس فيما يتصل خبطة العمل الوطنية بشأن        

  ."إعدادها

  ١٢-٦٣التوصية     
  .١١-٦٣حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي ورد ذكره يف الرد على التوصية   -١٧

  ١٣-٦٣التوصية     
  .١١-٦٣حتولّ آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي ورد ذكره يف الرد على التوصية   -١٨

  ١٤-٦٣التوصية     
وبرامج آيسلندا يف جمال املساعدة اإلمنائية منصوص عليهـا يف          . صية مقبولة هذه التو   -١٩

، الـيت اعتمـدها     "٢٠١٤-٢٠١١استراتيجية التعاون ألغراض التنمية يف آيسلندا للفترة        "
  .٢٠١١يونيه /الربملان اآليسلندي يف حزيران

  ١٥-٦٣التوصية     
ون بشأن تساوي املرأة والرجـل      والتعريف الوارد يف القان   . هذه التوصية غري مقبولة     -٢٠

 املتعلق باملـساواة    EC/2006/54يف املركز ويف احلقوق ال يتفق مع الصيغة الواردة يف التوجيه            
  .بني اجلنسني والذي يتضمن تعريفاً للتمييز املباشر وغري املباشر
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  ١٦-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  -٢١

  ١٧-٦٣التوصية     
  .ومت تنفيذها بالفعلهذه التوصية مقبولة   -٢٢
يتمتع مجيع األطفال دون سن الثامنة عشرة، مبوجب قانون العقوبات العام، باحلماية              -٢٣

 سن اخلامسة عـشرة، مبمارسـة   وُيسمح لألفراد، اعتباراً من   . الفعلية من االستغالل اجلنسي   
وهذا ال ينتقص بأي حال من األحوال من محايتهم القانونية من االستغالل            . اجلنس برضاهم 

  .اجلنسي أو العنف اجلنسي

  ١٨-٦٣التوصية     
وجتدر اإلشارة هبذا اخلصوص إىل الرد على       . هذه التوصية مقبولة ومت تنفيذها بالفعل       -٢٤

  .١٧-٦٣التوصية 

  ١٩-٦٣التوصية     
 وجتدر اإلشـارة    .هذه التوصية مقبولة ومت تنفيذها بالفعل فيما يتصل بالفقرة األوىل           -٢٥

  .١٧-٦٣هبذا اخلصوص إىل الرد على التوصية 
ومشروع قانون معروض حاليـاً علـى       . والتوصية مقبولة فيما يتعلق بالفقرة الثانية       -٢٦

الت اخلاصة بدعارة األطفال، واستغالل     الربملان يرمي إىل تعديل قانون العقوبات العام يف احلا        
األطفال يف املواد اإلباحية، واالجتار باألطفال، وذلك هبدف النص على أالّ تبدأ فترة التقـادم    
القانونية إالّ عند بلوغ الطفل سن الثامنة عشرة، بصرف النظر عن سن الطفل لدى وقـوع                

يسلندا على اتفاقية جملس أوروبـا  وهذا جزء من التعديالت القانونية لكي تصدق آ       . االنتهاك
  .حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

  ٢٠-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة ومت تنفيذها بالفعل  -٢٧
بات العـام،   ا مبوجب قانون العقو   مإن شراء البغاء وتسهيله حمظوران ويعاقب عليه        -٢٨

ويف . ملمارس للبغاء دون سن الثامنة عشرة     رامة مىت كان الشخص ا    وذلك بقدر أكرب من الص    
  .مجيع قضايا الدعارة ُيعترب الشخص املمارس للبغاء ضحية

وباإلضافة إىل ذلك، توجد تدابري قانونية وتدابري حمددة خمتلفة يف جمـال اخلـدمات                -٢٩
سيما منهم األطفال ضـحايا أي       اإلدارية واالجتماعية لضمان رفاه األطفال ومحايتهم، وال      

  . من أشكال االستغالل اجلنسيشكل
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  ٢١-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة  -٣٠
 فيما يتعلق بالتعديالت القانونية لكي      ١٩-٦٣جتدر اإلشارة إىل الرد على التوصية         -٣١

  .تصدق آيسلندا على اتفاقية جملس أوروبا حلماية األطفال من االستغالل واالعتداء اجلنسيني

  ٢٢-٦٣التوصية     
  . التوصية مقبولةهذه  -٣٢
آيسلندا حالياً بصدد النظر يف التصديق على اتفاقية جملـس أوروبـا بـشأن منـع                -٣٣

  .ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املرتيل

  ٢٣-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -٣٤

صل بشكل أفضل بني    إن آيسلندا بصدد بناء سجن جديد سيمكن من الف        "  
وما أن يكـون الـسجن      . السجناء وحتسني األوضاع يف سجون البلد بشكل عام       

وستواصـل  .  سيتم إقفال سجنني مل يفيا بأعلى املعايري ٢٠١٥اجلديد جاهزاً يف عام     
 سبل حتقيق اهلدف احملدد يف اتفاقية حقوق الطفـل          حبثآيسلندا باإلضافة إىل ذلك     
  ."األحداث عن الكبارواملتمثل يف فصل السجناء و

  ٢٤-٦٣التوصية     
                 حتول آيسلندا هـذه التوصـية إىل التـزام طـوعي ورد ذكـره يف الـرد علـى          -٣٥

  .٢٣-٦٣التوصية 

  ٢٥-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -٣٦

املتحـدة ملعاملـة النـساء      ستبحث آيسلندا إمكانية تنفيذ قواعد األمم       "  
  ".قواعد بانكوك"  بالسجينات والتدابري غري االحتجازية للمجرمات، املعروفة 

  ٢٦-٦٣التوصية     
           حتّول آيسلندا هـذه التوصـية إىل التـزام طـوعي ورد ذكـره يف الـرد علـى          -٣٧

  .٢٣-٦٣التوصية 
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  ٢٧-٦٣التوصية     
  .بالفعلهذه التوصية مقبولة، ومت تنفيذها   -٣٨
وال توجد يف التشريع اآليسلندي أيـة قيـود         . حرية الدين حيميها دستور آيسلندا      -٣٩

وبإمكان اجملموعـات   . مفروضة على جمموعات دينية معينة فيما يتصل مبمارسة شعائر الدين         
الدينية التقدم بطلب تسجيل وهي بذلك حتصل على مركز قانوين معّين وعلـى مـسامهات              

  .عتان دينيتان مسلمتان مسجلتان يف آيسلنداوهناك جممو. مالية

  ٢٨-٦٣التوصية     
  .هذه التوصية مقبولة ومت تنفيذها بالفعل  -٤٠
 يطالب الشركات   حكماً لتتضمن   ٢٠١٠ُعدلت القوانني املتعلقة بالشركات يف عام         -٤١

           يف املائـة مـن النـساء       ٤٠ عامالً بأن يكون لديها على األقل نسبة         ٥٠ر من   ثاليت تعد أك  
  .أو الرجال يف جمالسها

 يقـضي   حكمـاً وقانون التكافؤ واملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل يتـضمن             -٤٢
على مستوى الواليات ( يف املائة يف اللجان واجملالس احلكومية ٤٠بتخصيص نسبة دنيا قدرها 

  .، مىت تألفت اهليئة من أكثر من ثالثة أعضاء)والبلديات
إىل ذلك، جاء يف قانون التكافؤ واملساواة يف احلقوق بني املرأة والرجل أن وباإلضافة   -٤٣

  .تدابري العمل اإلجيايب جيب أالّ تعترب خمالفة للقانون

  ٢٩-٦٣التوصية     
واالتفاقات اجلماعية بشأن سوق العمـل      . هذه التوصية مقبولة ومت تنفيذها بالفعل       -٤٤

  .ل قانون تأمني شروط العمل وحقوق التقاعداآليسلندية قابلة للتطبيق عاملياً من خال
وجاء أيضاً اتفاق بني الشركاء االجتماعيني أنه من املهام املشتركة لألطراف تقـدمي         -٤٥

 خـدماهتا بـدفع     دعمها لضمان قيام الشركات اليت تشغل عاملني أجانب يف إنتاجها أو يف           
  .لقانون اآليسلنديأجور وتوفري ظروف عمل تتماشى مع االتفاقات اجلماعية ومع ا

  ٣٠-٦٣التوصية     
  :حتّول آيسلندا هذه التوصية إىل التزام طوعي، على النحو التايل  -٤٦

ستنظر آيسلندا يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            "  
  ."رغ من دراسة آثار ذلك القانونيةالعمال املهاجرين وأفراد أسرهم ما أن تف
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  ٣١-٦٣التوصية     
 منح وزيـر    ٢٠١٢يناير  /ويف كانون الثاين  . هذه التوصية مقبولة ومت تنفيذها بالفعل       -٤٧

الرعاية االجتماعية مسامهات مالية من صندوق يهدف إىل حتـسني إدمـاج املهـاجرين يف               
املشاريع الرامية إىل زيادة فرص وصول املهاجرين إىل اخلدمات يف البلديات واملشاريع الرامية             

  .ل مكافحة العنصرية وحتسني املهارات املتعددة الثقافات يف اجملموعة احملليةإىل البحث من أج
وباإلضافة إىل ذلك، شاركت الوزارة يف عمل صندوق التقدم ودعمت املـشاريع              -٤٨

  .سيما منه التمييز ضد املهاجرين الرامية إىل إذكاء وعي اجلمهور بالتمييز، وال

  ٣٢-٦٣التوصية     
واالتفاقات اجلماعية املتعلقة بسوق العمل     . لة ومت تنفيذها بالفعل   هذه التوصية مقبو    -٤٩

  .اآليسلندية قابلة للتطبيق عاملياً
 كيما يتـسّنى للمـواطن      ٢٠٠٨ُنقّح قانون حق املواطن األجنيب يف العمل يف عام            -٥٠

األجنيب الذي حيصل على تصريح للعمل حلساب رب عمل حمدد طلب تصريح عمل جديـد    
  .مل حلساب رب عمل آخريسمح له بالع

  .٢٩-٦٣جتدر اإلشارة أيضاً إىل الرد على التوصية   -٥١

        
  


