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أوالً -مقدمة
ألف -مالحظاااا ةامااة ةلااا متابعااة االسااتعراض الاادوري الشااامل المتعلااق ب يساالندا
المسؤولية المؤسسية وتنظيم العمل
 -١االستتتعرال التتدوري الشتتامم أداة هامتتة لتش ت يع ودعتتم وإليتتادة تع ي ت قتتو ا نس تتان
ومحايتهتتا ل التتدول األعاتتاا ل األمتتم املتحتتدة وتقتتول عايهتتا الهتتود الراميتتة م تتمان ا ت ال
قو ا نسان ل املمارسة العماية .ويعرل تقرير االستعرال الدوري الشامم الثاين هتذا املقتدل
من الساطات اآليساندية متابعة آيساندا لاتوصيات الصادرة عن االستعرال السابق فاتً عتن
التدابري املتخذة لاماي قدما ل تع ي قو ا نسان ومحايتها ل آيساندا.
 -٢وأُج ت تتري االس ت تتتعرال األول آليس ت تتاندا ل ا ت تتس األم ت تتم املتح ت تتدة ق ت تتو ا نس ت تتان ل
عتتال  ٢٠١١وانبثقتتت عن ت  84توصتتية تيتتت  ٣4منهتتا بقبتتول تتتال كمتتا قُباتتت منهتتا تتاين
عشتترة توصتتية ونُبتتذت بالبعتتم .وتقتترر أن يتواصتتم تتت التوصتتيات املتبقيتتة وعتتددها  ٣٢توصتتية
وال تترد عايه تتا ا تتول آ ار/م تتار  .٢٠١٢و تي تتت س تتت عش تترة توص تتية م تتن أص تتم  ٣٢توص تتية
ورفت جت ا
بالقبول و ُ ولت
ثًث) عشرة توصية م الت امتات ووعيتة بينمتا ُرفاتت توصتيتانُ .
(١
من م دى التوصيات و ُ تول ج ؤهتا اآلرتر م التت ال وتوعي .وتترد ا شتارة ل هتذا التقريتر م
هذه التوصيات بصيغتها الواردة ل الوثيقة  A/HRC/19/13اليت تكماها الوثيقة .Add.1

باء -المنهجية وةملية التشاور
 -٣تتتتو وإلارة الدارايتتة املستتعولية عتتن تنستتيق الهتتود التتيت تبتتذةا آيستتاندا ملتابعتتة توصتتيات
االستتتعرال التتدوري الشتتامم بالتعتتاون الوثيتتق متتع وإلارة التعاتتيم والعاتتم والثقافتتة ووإلارة الشتتعون
اخلارجي تتة ووإلارة البيا تتة وامل ت توارد الطبيعي تتة ووإلارة الرعاي تتة االجتماعي تتة .ول مو تتار التحا تتري ة تتذا
التقريتر تشتتاورت الستتاطات اآليستتاندية متع عتتدد متتن األوترام الباعاتة ومنتمتتات ا تمتتع املتتدين
اليت ُدعيتت م تقتدا اق ا تات بشت ن أو التعايتق عايت  .ول جاستة مبتو تة ُعقتدت ل يتران/
ودعتتي الاتتيوم م
يوني ت عتترل فريتتق االستتتعرال التتدوري الشتتامم آليستتاندا مشتتروىل التقريتتر ُ
مناقشة الة قو ا نسان ل آيستاندا وتقتدا تعايقتات واق ا تات بشت ن املوا تيع التيت ينبغتي
ت كيدها ل التقرير .ونُشر مشروىل هتذا التقريتر با نكاي يتة عاتح صتبحة االستتقبال ل موقتع وإلارة
وو تتعت النس تتق الورقي تتة ره تتن الطا تتي ل أم تتاكن ا تتت ي تتع مراف تتق
الداراي تتة عا تتح ا ن ن تتت ُ
وردا عاح مً تات مبادها أن التقرير مل يكن
الس ون .وقُدل عدد من التوصيات والتعايقاتّ .
متا ا بالقدر الكال بذل فريتق االستتعرال التدوري الشتامم جهتودا ملستاعدة املعنيتف عاتح فهتم
مشروىل التقرير والتعايق عاي  .وأسهمت النتتاج مستهاما كبتريا ل التقريتر التذي يتتم متن مستعولية
ا كومة.
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 -4وُوجهتتت انتقتتادات ل موتتار هتتذه العمايتتة وكتتان أشتتدها يتعاتتق التتة األشتتخا وي
ا عاقتتة وال ستتيما األشتتخا التتذين يعتتانون متتن مشتتاكم تتعاتتق بالصتتحة العقايتتة .فقتتد أُعتتر
بوج را عتن القاتق متن بتما عمايتة التصتديق عاتح اتباقيتة قتو األشتخا وي ا عاقتة
وأشري م رورة حتسف الة هذه الباات ل موار التشريعات احملاية ا الية .ولذلك يتناول هذا
التقرير هذه املساجم تناوال شامً وقد أُباغت الساطات املعنية جبميع التعايقات الواردة.

ثانياً -حماية حقوق اإلنسان في آيسلندا
ألف -الدستور اآليسلندي
 -٥آيستتاندا دولتتة دميقراويتتة يثيايتتة و هوريتتة برملانيتتة .ويتتنا الدستتتور اآليستتاندي عاتتح أن
ستاطة الدولتة ُميارستها الربملتان ( )Althingiورجتيس آيستاندا وا كومتة والستاطة القاتاجية .ويشت
الربملان والرجيس ل ممارسة الساطة التشريعية ل ف ميار الرجيس وا كومتة الستاطة التنبيذيتة.
وتُسند الساطة القااجية م جهاإل القااا.

 -٦وأدرم القانون الدستوري لعال  ١99٥تعديًت أساسية عاح أ كتال قتو ا نستان
الت تواردة ل الدس تتتور .وأ تتام ه تتذا الق تتانون م الدس تتتور العدي تتد م تتن أ ك تتال ق تتو ا نس تتان
الديتتدة وأُعيتتدت صتتيا ة األ كتتال القدميتتة و ُ تديثت .وبتتات الدستتتور يكبتتم قتتو ا نستتان
وا ريات األساسية مثم رية التدين وا تق ل اخلصوصتية وا يتاة املن ليتة واألسترية و ريتة تكتوين
المعيات والت مع(.)٢
 -٧وك تتان الدس تتتور اآليس تتاندي مبّتتان مج ت تراا اس تتتعرال آيس تتاندا األول ل ا تتس ق تتو
ا نستتان ل عتتال  ٢٠١١قيتتد املراجعتتة لتتدى اتتس دستتتوري رتتا ق ت ّدل مق تتات م الربملتتان
بش ت ت ن دست تتتور جديت تتد ل يوإل/يولي ت ت  .٢٠١١ول وقت تتت ال ت تتق قت تترر الربملت تتان تنتت تتيم است تتتبتاا
استشاري بش ن العناصر الرجيسية املق ة أُجري ل عال  .٢٠١٢ووافقت أ ابية الناربف عاتح
املق ات .وأنش ت ا كومة اليت انتُخبت ل عتال  ٢٠١٣لنتة رترباا لتنقتيز جت ا متن الدستتور
اآليساندي استنادا م األعمال السابقة ول وا نتاج االستبتاا .وقُتدمت ثًثتة مق تات م
الربمل تتان ل ع تتال  ٢٠١٦تتعا تتق باس تتتخدال امل توارد الووني تتة والبيا تتة والطبيع تتة وش تترو االس تتتبتاا
بش ن بع القوانف .وجيري اليا استعرال هذه املق ات.

باء -االتفاقياا الدولية لحقوق اإلنسان
 -8اناتتمت آيستتاندا م اتباقيتتات األمتتم املتحتتدة قتتو ا نستتان التاليتتة :العهتتد التتدو
اخل تتا ب تتا قو املدني تتة والسياس تتية والعه تتد ال تتدو اخل تتا ب تتا قو االقتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقافية واتباقية القااا عاح يع أشكال التمييت العنصتري واتباقيتة مناهاتة التعتذيي و تريه
متتن تترو املعاما تتة أو العقوبتتة القاس تتية أو الًمنستتانية أو املهين تتة واتباقيتتة القا تتاا عاتتح ي تتع
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أشتتكال التمييت تتد املترأة واتباقيتتة قتتو الطبتتم .وصتتدقت آيستتاندا عاتتح يتتع الربوتوكتتوالت
االرتياري تتة ة تتذه االتباقي تتات باس تتتثناا الربوتوك تتول االرتي تتاري لاعه تتد ال تتدو اخل تتا ب تتا قو
االقتص ت تتادية واالجتماعي ت تتة والثقافي ت تتة()٣؛ والربوتوك ت تتول االرتي ت تتاري التباقي ت تتة مناها ت تتة التع ت تتذيي
والربوتوكول االرتياري الثالت التباقية قو الطبم .وقتد أُدرجتت اتباقيتة قتو الطبتم برمتهتا
ل القانون اآليساندي.
 -9وصتتدقت آيستتاندا أياتتا عاتتح اتباقيتتة لنتتة األمتتم املتحتتدة االقتصتتادية ألوروبتتا اخلاصتتة
بإتا تتة فتتر ا صتتول عاتتح املعاومتتات عتتن البياتتة ومشتتاركة المهتتور ل ا تتا الق ترارات بش ت ا
واال تكال م القااا ل املساجم املتعاقة اها (اتباقية آرهو ).
 -١٠ومن املتوقع التصديق ل وقت ال ق من هذا العتال عاتح الربوتوكتول االرتيتاري التباقيتة
مناهاة التعذيي واتباقية قو األشخا وي ا عاقتة .وتعتت ل آيستاندا أياتا التصتديق عاتح
االتباقي تتة الدولي تتة ماي تتة ي تتع األش تتخا م تتن االرتب تتاا القس تتري( )4واالتباقي تتة بشت ت ن و تتع
االت انعدال النسية(.)٥
األشخا عدميي النسية واالتباقية املتعاقة خبب
 -١١وتقتتدل آيستتاندا بانتتتتال تقتتارير دوريتتة م هياتتات معاهتتدات األمتتم املتحتتدة ات الصتتاة
بشت ن تنبيتذ الت اما تتا الدوليتة ل تتال قتو ا نستان .وت رتتذ آيستاندا التوصتتيات الصتادرة عتتن
هياتات معاهتتدات األمتم املتحتتدة م رتذ التتد وُ تري استعرا تتا شتامً ومتابعتتة لاتوصتيات التواردة
ل مً تا تتا اخلتاميتتة .وقتتد وجهتتت آيستتاندا دعتتوة داجمتتة م ا جترااات اخلاصتتة التابعتتة اتتس
األمم املتحدة قو ا نسان.
 -١٢وصتتدقت آيستتاندا عاتتح عتتدد متتن اتباقيتتات منتمتتة العمتتم الدوليتتة تتتا فيهتتا االتباقيتتات
الرجيستية الثمتاين .وصتتدقت أياتا عاتتح عتدد متتن اتباقيتات القتتانون التدو ا نستتاين تتا ل لتتك
اتباقيات جنيف األربع لعال  ١949وبروتوكوال ا لعال .١9٧٧
 -١٣وآيساندا عاو ل اس أوروبتا وقتد صتدقت عاتح االتباقيتة األوروبيتة قتو ا نستان
ومعت تتم بروتوكوال تتا .وص تتدقت أيا تتا عا تتح ع تتدد م تتن اتباقي تتات ا تتس أوروب تتا املتعاق تتة ق تتو
ا نسان وآررها اتباقية مكافحة اال ار بالبشر واتباقية محايتة األوبتال متن االستتغًل النستي
واالعت تتداا النس تتي (اتباقي تتة النت ت اروق) .وبالتص تتديق عا تتح االتباقي تتة األوروبي تتة ق تتو ا نس تتان
تعهتدت آيستاندا باالمتثتال لأل كتال الصتادرة عتتن احملكمتة األوروبيتة قتو ا نستان ل القاتتايا
املرفوعة د آيساندا .وأدت األ كال الصتادرة تد آيستاندا م دفتع تعوياتات لامتدعف وم
تعتتديم التش تريعات ل بع ت ا تتاالت .وأُدرجتتت االتباقيتتة األوروبيتتة قتتو ا نستتان برمتهتتا ل
القانون اآليساندي .وتعت ل ا كومة اآليساندية التصديق عاح اتباقية منع ومكافحتة العنتف تد
املرأة (اتباقية مسطنبول) وامليثا االجتماعي األورويب املنقز.
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 -١4وتتقيد آيساندا باعتبارها دولة مشاركة ل منتمة األمتن والتعتاون ل أوروبتا تقيتدا تامتا
بالت امات األبعاد الثًثة لامنتمة ويتثم ةا وهتي البعتد السياستي والعستكري والبعتد ا نستاين
والبعد االقتصادي والبياي.
 -١٥وأص تتبحت آيس تتاندا من تتذ  ١ك تتانون الثاين/ين تتاير  ١994عات توا ل املنطق تتة االقتص تتادية
األوروبية اليت توسع نطا سو االحتاد األورويب املو دة ليشمم آيساندا والنتروي وليختنشتتاين.
وقد كانت ةذا االتبا ر م أن ليس صكا من صتكو قتو ا نستان أ يتة لانتتال القتانوين
اآليساندي بش ن قاايا يتعاق بعاها قو ا نسان.
 -١٦ويستتتند القتتانون اآليستتاندي م نتتتال ثنتتاجي يقاتتي ب ت ن تُتتدرل االتباقيتتات الدوليتتة التتيت
تصت تد عايه تتا آيس تتاندا ل التشت تريعات الووني تتة .وال ميك تتن أن يُطب تتق م تتا ت تتنا عايت ت االتباق تتات
الدوليتة تطبيقتتا مباشترا عاتتح األفتراد أو الكيانتات دون تشتريعات التنبيتتذ تتري أن القتوانف القاجمتتة
جيي أن تُبسر وفقا لاقانون الدو .

جيم -المؤسساا الوطنية لحقوق اإلنسان
 -١٧أنش ت املرك ت اآليستتاندي قتتو ا نستتان ل عتتال  ١994وهتتو تثابتتة املعسستتة الوونيتتة
قو ا نستان ل آيستاندا .ويتمثتم دوره ل النهتول قتو ا نستان متن رتًل تع يت البحتت
والتعايم فاً عن التوعية .ويعدي املرك أياا دور الرصد وقتد عاّتق عاتح املق تات التشتريعية
والسياست تة الع ام تتة عا تتح الست تواا وق تتدل معاوم تتات م هيا تتات الرص تتد الدولي تتة ع تتن ال تتة ق تتو
ا نس تتان ل آيس تتاندا .تتري أن لامرك ت و تتعا ال يس تتتند م الق تتانون التش تريعي ويتاق تتح التموي تتم
مباشرة من عدة وإلارات عاح أسا تعاقدي .لذا فإن و ع ري منس م مع مبادئ باريس.
وعر تتت عا تتح الربمل تتان ل ع تتال  ٢٠١٣رط تتة عم تتم ووني تتة بشت ت ن ق تتو ا نس تتان
ُ -١8
ولكنها مل تُعتمد .ومع لك تس شد الساطات ل أنشطتها ل هذا ا ال باألعمال التحاريية
واملبادئ املنصو عايها ل رطة العمم .ويتمثم أ د أهدافها الرجيسية ل منشاا معسسة وونيتة
قتو ا نستتان استتتنادا م مبتتادئ بتتاريس .و تتري اليتتا مشتتاورات عامتتة بشت ن مقت تشتريعي
ةذا الغرل(.)٦

ثالثاً -إةمال حقوق اإلنسان في آيسلندا
ألف -مقدمة
 -١9تس تتعح آيس تتاندا عا تتح امل تتدى البعي تتد ألن تت ك تتد م تتن جع تتم ق تتو ا نس تتان وا ري تتات
األساسية العاملية واقعا معيشا لكم شخا ل آيساندا عاح النحو املنصتو عايت ل املتادة ٦٥
من الدستور اآليساندي.
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باء -تكافؤ الفرص وةدم التمييز
 -1مالحظاا ةامة
 -٢٠تتتنا املتتادة  ٦٥متتن الدستتتور املتتذكورة أعتتًه عاتتح أن الميتتع متستتاوون أمتتال القتتانون
ويتمتعتتون قتتو ا نستتان بصتترم النتتتر عتتن التتنس أو التتدين أو ال ترأي أو األصتتم القتتومي أو
العر أو الاون أو املاكية أو امليًد أو أي و ع آرر وعاح أن الرجال والنساا يتمتعتون قتو
متستاوية ل يتع النتوا ي .وجيتي تبستري يتع القتوانف والاتواجز وفقتا ةتذا ا كتم .وعتًوة عاتح
لتتك تتتنا أ كتتال قانونيتتة شتتا عاتتح تتتر التمييت ل تتاالت تشتتمم املستاواة بتتف النستتف
و تتق املر تتح ل ا صتتول عاتتح اخلتتدمات الصتتحية و قتتو األشتتخا وي ا عاقتتة ومتتا م
ل تتك .وبا تتافة م ل تتك تعك تتف وإلارة الرعاي تتة االجتماعي تتة الي تتا عا تتح مع تتداد مق تتات
تشريعية بش ن مكافحة التميي (.)٧
 -2المساواة بين الجنسين
 -٢١يوافق هذا العال التذكرى الستنوية األربعتف لستن أول تشتريع بشت ن املستاواة بتف النستف
ل آيساندا اليت تصتدرت عاتح متدى الستنوات الستبع األرترية املتتاليتة املعشتر العتاملي لاب توة بتف
لكن هنا داجما اال لتحسف األو اىل.
النسف لامنتدى االقتصادي العاملي .و ّ

 -٢٢ونُبتتذت منتتذ عتتال  ٢٠١١مبتتادرات عديتتدة ملكافحتتة التبتتاوت بتتف النستتف .وأُدراتتت
تع تتديًت عا تتح ق تتانون املس تتاواة ب تتف النس تتف لانه تتول ست تريعا باملس تتاواة ب تتف النس تتف وتك تتافع
الب تتر ت تتا ل ل تتك ص تتيا ص تتة نس تتبتها  4٠ل املاج تتة كح تتد أدء لانس تتاا ل الا تتان
ا كوميتتة وا تتالس وهياتتات مدارة الشتتركات العامتتة التتيت تاتتم أكثتتر متتن ثًثتتة أعاتتاا و ستتف
موظبا أو أكثر .وتشمم التعديًت أياا تعريبا جديدا لاتميي ومنع السرية ل األجتور وتتنا
عاح أن تكون يع ا صااات العامة املتعاقة باألفراد مصنبة سي نوىل النس(.)8
 -٢٣وينطبتتق قتتانون املستتاواة ل الو تتع عاتتح تعيتتف قاتتاة تتاكم املقاوعتتات واحملكمتتة العايتتا.
وتام احملكمة العايا عشترة قاتاة متنهم انيتة رجتال وامرأتتان م تدا ا معيّنتة لبت ة معقتتة .وتقتيّم
لنة معهًت املرشحف القااجيف .وقد أثري اخلتًم بشت ن انطبتا قتانون املستاواة بتف النستف
عاتح تشتكياة الا نتة تري أن يتع التبستريات املتناقاتة قتد أإلياتت اآلن .وعنتد تعيتف أشتتخا
لعاوية الا ان ا كومية الوونية واحملاية وا الس وهياات ا دارة تُتورح العناية الواجبة لاتمان
املساواة قدر ا مكان بف الرجم واملترأة ل التمثيتم عاتح أال تقتم نستبة النستاا عتن  4٠ل املاجتة
عندما يصم عدد أعااا اةياة م ثًثة ممثاف أو أكثر .وعًوة عاتح لتك يتعتف تستمية رجتم
وامرأة كقاعدة عامة عند تقدا ال شيحات م تاك اةياات(.)9
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 -٢4وتُبذل جهود دم م إليادة املساواة بف النستف ل التدواجر الدباوماستية اآليستاندية.
وقد تااعف عدد السبريات م يشغان اليا حنتو  ٣٠ل املاجتة متن املناصتي مقارنتة توا ١٥
ل املاجة ل عال  .٢٠٠٦وتشغم دباوماستيات أرريتات اليتا  ٣9ل املاجتة متن املناصتي مقارنتة
بنسبة  ٣٣ل املاجة قبم عقد من ال من(.)١٠
 -٢٥وأصتتدر املبتتول التتووط لاشتتروة اآليستتاندية (املبتتول) رطتتة عمتتم بش ت ن املستتاواة بتتف
النستتف دارتتم الشتتروة تتدم م تع ي ت املستتاواة وتكتتافع البتتر بتتف الرجتتم وامل ترأة فيمتتا يتعاتتق
بتتالتطوير امله تتط والتمثيتتم بغ ت النتتتر ع تتن التتنس أو املي تتم النستتي أو املكان تتة االجتماعي تتة أو
العتتر  .ويتتتو تنبيتتذ رطتتة العمتتم تتابم معتتط باملستتاواة ل الشتتروة عيّن ت املبتتول ةتتذا الغتترل
رصيصتتا ويتعتتاون متتع يتتع أقستتال الشتتروة عاتتح تنبيتتذها بن تتا  .وبا تتافة م لتتك ستتيع إل
الاتتابم املعتتط باملستتاواة ل الشتتروة مج ترااات ملكافحتتة تستتام األق تران والتحتتر النستتي دارتتم
الش تتروة .وتقا تتي التع تتديًت التشت تريعية األر تترية لق تتانون الش تتروة الرامي تتة م إلي تتادة ج تتودة عم تتم
الشتروة وقتدرا ا بإعتادة هيكاتة تعاتيم أفتراد الشتروة م ستيُنقم تعاتيم أفتراد الشتروة م املستتوى
الامعي ل رريتف هتذا العتال وستيتو مركت تتابع لامبتول معتط بتتدريي أفتراد الشتروة وتطتوير
كباا م مسعولية توفري تدريي را وتطوير املهارات دارم الشروة.
 -٢٦وتوجتتد ستتبع جامعتتات ل آيستتاندا .ووفقتتا لتقريتتر صتتادر ل عتتال  ٢٠١٣بشت ن املستتاواة
ل الامعتتات اآليستتاندية و تتعت كتتم هتتذه الامعتتات برنا تتا لامستتاواة بتتف النستتف وستتعح
معتمها سعيا منه يا م حتقيق قدر أكرب من املساواة بف النسف(.)١١
 -٢٧وأنش ت توج تي ق ترار برمل تتاين ص تتادر ل يران/يوني ت  ٢٠١٥ص تتندو لتك تتافع الب تتر
اهدم يويم مشاريع و وث لتع ي املساواة بف النسف وونيا ودوليا .وسيتاقح الصندو ١٠٠
مايون كرونتة آيستاندية ستنويا رتًل الستنوات اخلمتس املقباتة .وقتد ُوإلعتت هتذه الستنة أو املتنز
اليت يقدمها الصندو .
 -٢8وتع ت إل ا كومتتة أياتتا قتتو امل ترأة ل مو تتار مبتتادرة هياتتة األمتتم املتحتتدة لام ترأة ‘محا تتة
تا تتامن الرج تتال م تتع النس تتاا‘  IMPACT 10x10x10ي تتت الت م تتت بس تتد ف تتوة األج تتور ب تتف
النس ت تتف ا ت تتول ع ت تتال  ٢٠٢٢وحتقي ت تتق املس ت تتاواة ب ت تتف النس ت تتف ل وس ت تتاجم ا ع ت تتًل ا ت تتول
عال  ٢٠٢٠ومشرا السكان الذكور ل آيساندا ل حتقيق املساواة بف النسف(.)١٢
 -٢9وتُعرل الهود املبذولة ملكافحة العنف د املرأة ل البصم ثالثا  -إلاي.

 -٣٠وأصتتدرت وإلارة الرعايتتة االجتماعيتتة ل عتتال  ٢٠١٢معيتتار نتتتم األجتتور املتستتاوية وهتتو
أداة مدارية ُي ّكن املعسستات متن اعتمتاد مجترااات تكبتم املستاواة ل األجتر لقتاا العمتم نبست أو
العمتتم املتستتاوي القيمتتة .وهتتو أول معيتتار متتن نوع ت ل آيستتاندا ورطتتوة هامتتة حنتتو الوفتتاا بتتالت ال
ا كومة بسد الب وة ل األجور بف النسف قبم عال .٢٠٢٢
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 -٣١ول عال  ٢٠١٥أبات فريتق عمتم كتومي عتن وجتود ف توة تري متربرة ل األجتور بتف
النستتف نستتبتها  ٧.٦ل املاجتتة .ومتتن املقتترر أن ياتتع البريتتق رطتتة عمتتم بش ت ن مدمتتال األستترة
والعمتتم وبش ت ن كيبيتتة معالتتة اخليتتارات النستتانية ل التعاتتيم وا يتتاة املهنيتتة قبتتم كتتانون األول/
ديسمرب .)١٣(٢٠١٦
 -٣التمييز اإلثني والعنصرية
 -٣٢تتتدر ا كومتتة ا اجتتة م مكافحتتة التمييت ا ثتتط والعنصترية وقتتد ا تتذت تتتدابري شتتا
متن أجتتم فهتم هتتذه املشتتكاة و اهتا ومنهتتا متا كتتر ل القستتمف جتيم و تتاا متن البصتتم الثالتتت
متتن هتتذا التقريتتر .ول عتتال  ٢٠١٢دعمتتت ا كومتتة دراستتة عتتن العنصترية تتري املباشتترة وأشتتكال
التمييت ت األر تترى تتاه امله تتاجرين ل آيس تتاندا أظه تترت أن  9٣ل املاج تتة م تتن املش تتاركف تعر ت توا
لعنص ترية تتري مباشتترة ل األستتبوعف الاتتذين ستتبقا مج تراا البحتتت .وراصتتت دراستتة أ هتتا املرك ت
املتع تتدد الثقاف تتات ل ع تتال  ٢٠١4بالتع تتاون م تتع املكت تتي اآليس تتاندي ق تتو ا نس تتان وجامع تتة
آيساندا م أن  8٥ل املاجة متن ا يبتف مل يتعر توا لتحيت عنتد تقتدا وابتات العمتم وأن ٧٥
ل املاجة أكدوا أ م مل يتعر وا ملواقف سابية لدى استا ار شقة.
 -٣٣وستتام الصتتندو اآليستتاندي لتطتتوير االنتتدمال الاتتوا عاتتح مشتتاريع و تتوث ملكافحتتة
التميي ت ا ثتتط والعنص ترية وتع ي ت املنتمتتات تتري ا كوميتتة العاماتتة متتع املهتتاجرين .وعتتًوة عاتتح
لتتك أواقتتت وإلارة الرعايتتة االجتماعيتتة بالتعتتاون متتع اتتس االنتتدمال محاتتة تاب يونيتتة لاتوعيتتة
بتالتميي تتد املهتاجرين بعنتوان ‘متن دون حتيت ‘ .وا تتطاعت جهتات فاعاتتة تري كوميتتة منهتتا
رابطة كرة القدل والصايي األمحر تشاريع أررى اهدم القااا عاح التحي (.)١4
 -٤حقااوق المثلياااا والمثليااين ومزدوجااي المياال الجنسااي وم ااايري الهويااة الجنسااانية وحاااملي
صفاا الجنسين
 -٣4تتبتتع آيستتاندا معتتايري عاليتتة فيمتتا يتعاتتق باملستتاواة ل ا قتتو وعتتدل التميي ت عاتتح أستتا
امليم النسي واةوية النسانية منذ ستنوات عديتدة .ويتمتتع األإلوال متن نبتس التنس عاتح وجت
اخلص تتو ب تتنبس الو تتع ال تتذي يتمت تتع ب ت ت األإلوال م تتن النس تتف فيم تتا يتعا تتق ب تتال وال والتب تتط
وا رصا االصطناعي.
 -٣٥ويكبتتم الدستتتور لا ميتتع املستتاواة أمتتال القتتانون والتمتتتع قتتو ا نستتان .وبنتتاا عاتتح
لتتك ُظتتتر التميي ت ألي اعتبتتار كتتان تتتا ل لتتك التميي ت عاتتح أستتا امليتتم النستتي أو اةويتتة
النس تتانية أو اخلص تتاجا النس تتية .ووفق تتا لام تتادة (٢٣٣أ) م تتن ق تتانون العقوب تتات الع تتال تُب تترل
عقوبة عاح ا م عانتا متن شتخا أو موعتة متن األشتخا أو تشتوي وعتتهم أو اإلدراجهتم أو
ديدهم بسبي جنسيتهم أو لو م أو عرقهم أو دينهم أو مياهم النسي أو هتويتهم النستانية
أو نشتتر م تواد تنطتتوي عاتتح تاتتك األفعتتال .ويتاتتمن قتتانون وستتاجم ا عتتًل كمتتا يتتنا عاتتح
مكافحة رطا الكراهية والتحري عاح األنشطة ا جرامية.
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 -٣٦وأنشتتات ل عتتال  ٢٠١4لنتتة معلبتتة متتن ممثاتتف عتتن فاتتات املثايتتات واملثايتتف وم دوجتتي
امليتتم النستتي ومغتتايري اةويتتة النستتانية و تتاماي صتتبات النستتف و يتتع األ ت ا السياستتية ل
الربملان فاً عن ررباا ميدانيف عداد رطة عمتم لتحستف و تع هتذه الباتات ل تاالت
تشمم التس يم احملايد جنسانيا و قو األسرة.
 -٣٧ويتامن قانون اعتُمد ل عال  ٢٠١٢بش ن الو ع القتانوين لألفتراد التذين يعتانون متن
ار تتتًل اةوي تتة النس تتانية أ كام تتا بش ت ن ق تتو ه تتعالا األف تراد و قه تتم ل الرعاي تتة الص تتحية
والقرارات املتعاقة بالتشخيا والعًل .وعًوة عاح لك أصبز من املمكن رويتا عنتد الطاتي
تغيري اسم الشخا وجنس املس اف بعد ف ة انتقالية مد ا  ١8شهرا واستتنادا م تقيتيم وت
واستعرال جيري فريق من اخلرباا.
 -٣8ووفقا لرأي صتادر عتن أمتف املتتامل املعتط باألوبتال ل عتال  ٢٠١٥ال ينبغتي مراتاىل
األوبتتال تتاماي صتتبات النستتف لعمايتتات جرا يتتة أو عًجتتات هرمونيتتة تتري تترورية .وينبغتتي
أن تت تتا ة تتعالا األوب تتال كام تتا أمك تتن فرص تتة ا تتا قت ترارات مس تتتنرية بشت ت ن عًجه تتم عن تتدما
يصت تتبحون عات تتح وعت تتي اهت تتويتهم النست تتانية .وتوجت تتي التش ت تريعات اآليست تتاندية ال يست تتقم ت تتق
الشخا ل مبًغ املديرية العامة لاصتحة العامتة رويتا عتن ستوا ستاو وت مال بعتد مترور عشتر
ستتنوات .وقتتد أشتتري م أن لتتك ميكتتن أن ظتتد متتن اخليتتارات القانونيتتة املتا تتة تتاماي صتتبات
النسف البالغف الذين أُراعوا ةذا العًل وهم أوبال.

جيم -المهاجرون وملتمسو اللجوء
 -1المهاجرون واإلدماج
 -٣9تتدم سياستتات ا دمتتال اآليستتاندية م تتمان يتتتع يتتع املقيمتتف ل الباتتد بتكتتافع
البر وتشاركتهم البعالة ل يع نوا ي ا ياة .وتُقتدل اخلتدمات االجتماعيتة والرعايتة الصتحية
والتعايم عاح قدل املساواة لميع املس اف قانونيا ل الباد(.)١٥
 -4٠وارتبع تتت نس تتبة الس تتكان امله تتاجرين ت تتن ف تتيهم امله تتاجرون م تتن اليا تتف األول والث تتاين
من  ٦.8ل املاجة ل عال  ٢٠١٠م  ١٠ل املاجتة ل عتال  .٢٠١٥ويت ق معتتم املهتاجرين متن
املنطقتة االقتصتتادية األوروبيتتة .وتبات نستتبة املهتتاجرين املشتتاركف ل ستتو العمتتم  84.٢ل املاجتتة
وهي أعاح نسبة بف البادان األعااا ل منتمة التعاون والتنمية ل امليدان االقتصتادي .و تدم
السياس تتات املتبع تتة م يك تتف امله تتاجرين م تتن الوص تتول م س تتو العم تتم عا تتح ق تتدل املس تتاواة م تتع
ريهم.
 -4١ويتن ت تتاول ق ت تتانون جدي ت تتد بش ت ت ن األجان ت تتي اعتُم ت تتد ل يران/يوني ت ت  ٢٠١٦ا ماي ت تتة
القانونيتتة لألجانتتي ل آيستتاندا .وجتترى تبستتيم عمايتتة تقتتدا وابتتات ا قامتتة وأُدراتتت حتستتينات
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شتتا فيمتتا يتعاتتق التتة الًجاتتف وماتمستتي الا تتوا وال ستتيما األوبتتال (انتتتر البصتتم ثالثتتا -
جيم  ٢ -أدناه).
 -4٢ويهتتدم القتتانون املتعاتتق باملهتتاجرين التتذي اعتُمتتد ل عتتال  ٢٠١٢م تتمان تكتتافع
البتتر لا ميتتع بغت النتتتر عتتن النستتية واألصتتم وم ستتيد مصتتا املهتتاجرين عاتتح النحتتو
املناس تتي ل السياس تتات العام تتة .ويس تتدي املرك ت ت املتع تتدد الثقاف تتات و ا تتس اة تترة املش تتورة م
الستتاطات بشت ن مستتاجم السياستتات املتعاقتتة باملهتتاجرين وا دمتتال .وأنشت القتتانون أياتتا صتتندوقا
لاتنمية من أجم إليادة ودعم عمايات البحت وتنبيذ املشاريع ل هذا ا ال.
 -4٣ويق تتدل املرك ت املتع تتدد الثقاف تتات املعاوم تتات ع تتن ا ق تتو واخل تتدمات لامه تتاجرين بثم تتاين
لغتتات .ويستتدي املرك ت اآليستتاندي قتتو ا نستتان املشتتورة القانونيتتة انتتا لامهتتاجرين توجتتي
اتب تتا م تتع وإلارة الرعاي تتة االجتماعي تتة .وتق تتدل البا تتديات أيا تتا معاوم تتات ع تتن املراف تتق واخل تتدمات
احملايتتة .وتُتتتا رتتدمات ال تتة الشتتبوية ملاتمستتي الا تتوا انتتا ل بع ت ا تتاالت مثتتم النتتتال
القااجي أثناا التحقيقات الناجية وتشمم م د ما أياا نتامي التعايم والصحة(.)١٦
 -44ول عال  ٢٠١٦نشرت وإلارة الرعاية االجتماعيتة أول تقريتر عتن املهتاجرين ل آيستاندا
وفقتتا لاقتتانون املتعاتتق بقاتتايا اة تترة يتاتتمن م صتتااات عتتن التطتتورات واال اهتتات .وقتتدمت
ا كومة قترارا برملانيتا بشت ن رطتة عمتم لابت ة  ٢٠١9-٢٠١٦اهتدم تمان ممكانيتة مشتاركة
املهاجرين ل ا تمع عاح قدل املساواة مع ريهم.
 -4٥وتتت لف رطتتة العمتتم املتتذكورة أعتًه متتن تتس ركتتاج تتمثتم م تتداها ل ممكانيتتة وصتتول
املهتتاجرين م ستتو العمتتم .ويتمتتتع املهتتاجرون باملستتاواة ل البتتر التعايميتتة ول األجتتور .ومتتن
املقتترر منشتتاا فريتتق عامتتم ةتتذا الغتترل أي مستتاعدة املهتتاجرين وي التعاتتيم العتتا عاتتح س تن
تسخري مهارا م ل سو العمم.
 -4٦ويشتتكم عتتدل ا ملتتال بالاغتتة اآليستتاندية العقبتتة الرجيستتية أمتتال املهتتاجرين التتذين يتتدراون
ستتو العمتتم .وينبغتتي ا تتا تتتدابري ل يتتادة التتدعم الاغتتوي لامهتتاجرين وقتتد أصتتدرت لنتتة معنيتتة
بسياسات سو العمم معررا تقريرا يعرل أفكارا بش ن سبم إليادة تعايم الاغة لامهاجرين(.)١٧
 -2الالجئون وملتمسو اللجوء
 -4٧إلاد عتدد ماتمستي الا توا بعشتترة أمثتال متن عتتال  ٢٠٠9م عتال  ٢٠١٥يتت واتتي
ومتتنز ا مايتتة  8٢شخصتتا .ول األشتتهر الستتتة األو متتن عتتال ٢٠١٦
الا تتوا  ٣٥4شخصتتا ُ
واي  ٢٧4شخصا الا وا ل آيساندا.
 -48وتعمتتم آيستتاندا منتتذ عتتال  ١99٦عاتتح معتتادة تتتووف الًجاتتف بالتعتتاون متتع مبو تتية
األمتتم املتحتتدة لشتتعون الًجاتتف م أعيتتد تتتووف  ٣9٣شخصتتا منذجتتذ .ول الستتنوات األرتترية
أعطت ا كومة األولوية عتادة تتووف النستاا املعر تات لاخطتر واألشتخا الاتعباا .وقتررت
ا كومة قبول  ١٠٠الج من سوريا رًل سنتف ل موار نتال ا صا.
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 -49ونُبذت مبتادرات تتابتة لتع يت و تع الًجاتف وماتمستي الا توا ل الستنوات األرترية.
ول عتتال  ٢٠١4أُدراتتت حتستتينات عاتتح عمايتتة تقتتدا الطابتتات وأنش ت اتتس مستتتقم جديتتد
لتقدا الطعون .وأدرم القانون املتعاق باألجانتي التذي اعتُمتد متعررا تعتديًت ترورية لاتمان
االمتثتتال التباقيتتة عتتال  ١9٥4املتعاقتتة بو تتع األشتتخا عتتدميي النستتية واتباقيتتة عتتال ١9٦١
()١8
صتر تري
املتعاقة خبب
االت انعدال النستية  .وعتًوة عاتح لتك عت إل القتانون قتو ال ُق ّ
املصتتحوبف بتتذويهم امتثتتاال التباقيتتة قتتو الطبتتم فاتتً عتتن قتتو ماتمستتي الا تتوا التتذين
يعتتانون م تتن التتة تتعف شتتديد .واس تتتنادا م اتب تتا متتع وإلارة الداراي تتة تقتتدل لن تتة الص تتايي
األمحر اآليساندية املساعدة القانونية ملاتمسي الا وا وتسهر عاح مصا هم(.)١9
 -٥٠ول عتتال ُ ٢٠١٥كابتتت لنتتة وإلاريتتة بتنستتيق العمتتم بش ت ن املستتاجم املتصتتاة بتتالًجاف
ورصا ةذا الغرل مايارا كرونة آيساندية.
وماتمسي الا واُ .

 -٥١ول عتتال  ٢٠١٦أُب تترل اتب تتا م تتع املنتم تتة الدولي تتة لاه تترة بش ت ن املس تتاعدة ل الع تتودة
الطوعية ودعم معادة ا دمال .وعًوة عاح لك أصدرت املديرية اآليساندية لاه رة واملبو تية
تقريرا عن مشروىل بش ن حتسف عماية الا وا(.)٢٠

 -٥٢ووفقتتا خلطتتة العمتتم املتتذكورة أعتتًه ستتيتاقح يتتع الًجاتتف اعتبتتارا متتن عتتال ٢٠١٦
املستتاعدة واملشتتورة ملعرفتتة ا تمتتع اآليستتاندي مثتتم املعاومتتات عتتن فتتر العمتتم والستتكن وتعاتتم
الاغة اآليساندية والتعاتيم .ول عتال  ٢٠١٦أبرمتت وإلارتتا الدارايتة والرعايتة االجتماعيتة وجامعتة
آيساندا اتباقا بش ن مجراا وث ل قاايا املهاجرين وماتمسي الا وا ومدماجهم.

دال -حقوق األشخاص ذوي اإلةاقة
 -٥٣وقّع ت تتت آيس ت تتاندا عا ت تتح اتباقي ت تتة األم ت تتم املتح ت تتدة ق ت تتو األش ت تتخا وي ا عاق ت تتة ل
عال  .٢٠٠٧وكما ُكر سابقا يقول النتال القانوين اآليساندي عاح أسا ثناجي .فبعتد التوقيتع
تس ّن الساطات اآليساندية التعديًت التشريعية الًإلمتة
عاح اتباقية دولية وقبم التصديق عايها ُ
من أجم االمتثتال لًتباقيتة املعنيتة .وتنطتوي هتذه التتدابري عاتح رطتوات هامتة و ترورية ل موتار
عمايتتة التصتتديق عاتتح اتباقيتتة قتتو األشتتخا وي ا عاقتتة التتيت باغتتت اآلن املرا تتم النهاجيتتة.
وتعت ل ا كومة اآليساندية استكمال عماية التصديق قبم اية هذا العال(.)٢١
 -٥4وشتتكات مبتتادئ االتباقيتتة دعامتتة رطتتة عمتتم الربملتتان لعتتال  ٢٠١٢بش ت ن األشتتخا
وي ا عاق تتة واألعم تتال ال تتيت ا تتطاع اه تتا فيم تتا بع تتد فري تتق عام تتم مش ت ت ب تتف الت توإلارات مع تتط
بالتصديق .وجيري اليا معداد رطة عمم جديدة.
 -٥٥ويهتتدم قتتانون ع تتال  ٢٠١١بش ت ن محايتتة ق تتو األشتتخا وي ا عاقتتة م محاي تتة
قوقهم وا ال قهم ل تقريتر مصتريهم .وتشتمم التتدابري ل هتذا الصتدد منشتاا و تدة لارصتد
ونتال الناوق باسم الشخا الذي يشكم ج اا من آلية لامساعدة ل ا ا القترارات وشتبكة
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املمثاتتف اخلاصتتف مايتتة قتتو األشتتخا وي ا عاقتتة .ويتت لف القتتانون أياتتا متتن نتتتال متتن
التدابري الرامية م ا د من ا كراه ل اخلدمات املقدمة م األشتخا وي ا عاقتة .وبا تافة
م ل تتك تعم تتم آيس تتاندا الي تتا عا تتح التص تتديق عا تتح الربوتوك تتول االرتي تتاري التباقي تتة مناها تتة
التعت تتذيي( )٢٢األمت تتر الت تتذي ست تتيعدي م إليت تتادة محايت تتة األشت تتخا مست تتاويب ا ريت تتة تت تتن فت تتيهم
األشخا املودعون ل معسسات الصحة العقاية(.)٢٣
 -٥٦ومنذ عال  ٢٠١٢أصبز من ق األشخا
عند التصويت ل االنتخابات العامة.

وي ا عاقة ارتيتار شتخا ملستاعد م

 -٥٧واعتُمتتدت ل عتتال  ٢٠١٥تعتتديًت عاتتح القتتانون املتعاتتق باألهايتتة القانونيتتة .ويكتتون
ا رمتان متتن األهايتتة القانونيتة داجمتتا عمايتتة معقتتة وتقتصتتر عاتتح تاالت الاتترورة القصتتوى عنتتدما
تبش تتم ي تتع الت تتدابري األر تترى م تتن قبي تتم االس تتتعانة بالن تتاوق الشخص تتي أو عن تتدما تُعت تترب تا تتك
التتتدابري تتري كافيتتة .وقتتد أُدراتتت هتتذه التعتتديًت لاتتمان االمتثتتال التباقيتتة قتتو األشتتخا
وي ا عاقة ومع لك أثريت شوا م بش ن رورة تشديد القيود املبرو تة عاتح مجتراا ا رمتان
متتن األهايتتة القانونيتتة متتن أجتتم االمتثتتال الكامتتم لًتباقيتتة .وانتُقتتد التشتريع اآليستتاندي الستتتمرار
مجاإلت العًل الط القسري .وتعكف وإلارة الداراية اليا عاتح تقيتيم ا اجتة م مدرتال م يتد
من التغيريات عاح القانون املتعاق باألهاية القانونية ل وا هذا االنتقاد.
 -٥8ويُنبذ منذ عال  ٢٠١١مشروىل ري بعنوان ردمات املستاعدة الشخصتية لألشتخا
وي ا عاقة يشمم عددا دودا من املشاركف .ويهدم مق تشريعي مقدل اليتا م متا تة
تاتتك اخلتتدمات لكتتم شتتخا يستتتول الشتترو القانونيتتة .وبغيتتة دعتتم العتتي املستتتقم تتة اتبتتا
لامتتدفوعات املباشتترة متتتا بتتديً عتتن اخلتتدمات التقايديتتة .وينصتتي ال كيت ل كاتتتا ا تتالتف عاتتح
اخلدمات املصممة وفقا لً تياجات الشخصية.
 -٥9ووفقا لاتعديًت التشريعية األررية تقدل الدولة والساطات احملاية التدعم لبنتاا مستاكن
أو ش تراجها أو ت جريهتتا لألشتتخا احملتتتاجف م الستتكن امليستتور التكابتتة أي األشتتخا وي
ا عاقتتة .وعتتًوة عاتتح لتتك اعتُمتتدت هتتذا العتتال الجحتتتان جديتتدتان ل شت ن األشتتخا وي
ا عاقة بغية مان و ع رطم فردية لتقدا اخلتدمات ةتم ل موتار إلمتط تدد وتتوفري الستكن
الًجق وفقا ال تياجا م.
 -٦٠و تتري اليتتا مشتتاورات عامتتة بش ت ن مق ت تش تريعي يهتتدم م مدرال اتباقيتتة قتتو
األشخا وي ا عاقة ل قانون اخلدمات االجتماعية وقانون شعون األشخا وي ا عاقة.
 -٦١ولميع األشخا وي ا عاقة ا ق ل مستوى معيشي الجق ول ا مايتة االجتماعيتة
استتتنادا م تقيتتي ام عتتاقتهم وظصتاون عاتتح معانتتة كوميتتة ةتتذا الغتترل .وبغيتتة ربت نبقتتات
هعالا األشتخا عاتح الرعايتة الصتحية اعتُمتد نتتال ل عانتات اخلاصتة بالرعايتة الصتحية (انتتر
البصم ثالثا  -الل)(.)٢4
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 -٦٢وس تتتُتناول اله تتود املبذول تتة ملكافح تتة العن تتف تتد األش تتخا
ثالثا  -إلاي.

وي ا عاق تتة ل البص تتم

هاء -حقوق المسنين
 -٦٣أُواقت منذ عال  ٢٠١١عدة مبادرات لتع ي قتو املستنف .فقتد قُت ّدمت ل بعت
أحنتتاا الباتتد املستتاعدة املن ليتتة املتكاماتتة والرعايتتة التمرياتتية .وتاتتم دور رعايتتة جديتتدة ل آيستتاندا
رفا تعوي كم وا دة منها شخصا وا دا وتُا ل دور الرعاية القدمية بتكييف مرافقها لتام رفا
وعتتدل قتتانون
جديتتدة صتتا كتتم وا تتدة منهتتا ي تواا شتتخا وا تتد وهتتذه عمايتتة مستتتمرةُ .
شعون املسنف ل عال  ٢٠١٢لتنسيق اخلدمات بغيتة تمان املستاواة ل ا صتول عاتح رتدمات
دور الرعاية والسكن عرب موار مو د لتقييم ا تياجات األشخا املسنف(.)٢٥
 -٦4وتشتتمم سياستتة بش ت ن رتتدمات الصتتحة العقايتتة اعتُمتتدت ل عتتال  ٢٠١٦مبتتادرات
دم م حتسف ردمات الصحة العقاية ل دور الرعاية.
 -٦٥وسيس تتهم نت تتال ا عان تتات امل تتذكور ل البص تتم ثالث تتا  -الل ل ربت ت
الصحية لامسنف م د كبري(.)٢٦

نبق تتات الرعاي تتة

 -٦٦ويتتوفر نتتتال املعاشتتات التقاعديتتة ا ل امتتي لاعتتاماف معاشتتات تقاعديتتة مرتبطتتة بالتتدرم
ستتي االشت اكات ومتتدة االشت ا  .ويغطتتي يتتع املتتوظبف والعتتاماف ستتااهم ويبتترل عاتتيهم
الت ام تتا قانوني تتا ب تتدفع االش ت ت اكات لص تتناديق املعاش تتات التقاعدي تتة املهني تتة اخلاص تتة بك تتم م تتنهم.
وبا تتافة م لتتك هنتتا نتتتال ووتتط لامعاشتتات التقاعديتتة ميتتول متتن الا تراجي ويغطتتي يتتع
املقيمتتف باستتتحقاقات مو تتدة قاجمتتة عاتتح التتدرم و ستتي متتدة ا قامتتة .وستتن التقاعتتد القتتانوين
هتتو  ٦٧عامتتا .وتُش ت ا قامتتة ملتتدة  4٠عامتتا بتتف عمتتري  ١٦ستتنة و ٦٧ستتنة لاحصتتول عاتتح
معا الشيخورة الكامم(.)٢٧
 -٦٧وتوفر الساطات احملاية شبكة أمتان لامتقاعتدين التذين يقتم دراهتم عتن مستتوى معتف
تتتن فتتيهم أولاتتك التتذين مل ظصتتاوا عاتتح معتتا كامتتم ل النتتتال التتووط لامعاشتتات التقاعديتتة.
وتب ت تتف م ص ت تتااات االحت ت تتاد األورويب املتعاق ت تتة بال ت تتدرم والت ت تتروم املعيش ت تتية ل ع ت تتال  ٢٠١4أن
املتقاعدين أقم عر ة لاعي ل ظروم ا رمان املادي من الباتات األرترى املشتمولة بتالتقييم ل
آيساندا بنسبة تبا وا  ٢.٥ل املاجة وفقا لابحت.
وعينت ل عال  ٢٠١٣لنة تت لف من ممثاتف متن يتع األ ت ا السياستية واملنتمتات
ُ -٦8
تتري ا كوميتتة والرابطتتة اآليستتاندية لامتقاعتتدين متتن أجتتم تنقتتيز قتتانون الاتتمان االجتمتتاعي ل
سيا النتال الووط لامعاشات التقاعدية ونتال الاتمان االجتمتاعي لألشتخا وي ا عاقتة.
وق تتدمت الا ن تتة مق تتا لتبس تتيم نت تتال االس تتتحقاقات وتباعات ت م تتع نت تتال املعاش تتات التقاعدي تتة
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لاعتتاماف وإليتتادة مرونتتة التقاعتتد الطتتوعي ورفتتع ستتن التقاعتتد بتتثًث ستتنوات ل نتتتال الاتتمان
االجتماعي عاح مدى السنوات األربع والعشرين املقباة(.)٢8

واو -حقوق الطفل
 -٦9صدقت آيساندا عاح اتباقية اس أوروبا بش ن محاية األوبال من االستتغًل النستي
واالعتتتداا النستتي (اتباقيتتة الن ت اروق) ل عتتال  .٢٠١٣وأُد تتت اتباقيتتة األمتتم املتحتتدة قتتو
الطبت تم ل الق تتانون اآليس تتاندي ل ع تتال  ٢٠١٣فا تتً ع تتن بروتوكوليه تتا االرتي تتاريف باس تتتثناا
الربوتوكتتول الثالتتت املتعاتتق بتتإجراا تقتتدا البً تتات .وينبغتتي تشت يع إليتتادة مشتتاركة األوبتتال عاتتح
يع مستويات رسم السياسات.
رةاية الطفل
ُ -٧٠ع ت ّدل قتتانون الطبتتم ل عتتال  ٢٠١٣ل يتتادة ال كي ت عاتتح مراعتتاة وجهتتة نتتتر الطبتتم ل
املناإلعات املتعاقة تسعولية الوالدين ومكان ا قامة و ق الوالد الذي ال يقتيم عنتده الطبتم ل أن
يكون عاح اتصال ب  .وأصتبز بإمكتان مبتول املقاوعتة االتصتال بتاخلرباا املعنيتف قتو الطبتم
ل ا االت املتعاقة باألوبال وهتو يتتو مستعولية الوستاوة ل ا تاالت التيت تشتمم ا اتانة أو
مكتتان ا قامتتة أو اتصتتال الوالتتد بطبا ت عنتتدما ال يكتتون مقيمتتا مع ت أو النبقتتة أو تتتدابري ا نبتتا .
وتُتا لألوبال الذين باغوا سن النا الكال فرصة لاتعبري عن آراجهم ل سيا عماية الوستاوة
متتا مل يُعتتترب لتتك تتارا بالطبتتم أو تتري ي أ يتتة لتس تتوية القاتتية .ويستتعح التعتتديم أيا تتا م
ترسيق مبدأ ميًا االعتبار ل املقال األول ملصا الطبم البااح ل يع القرارات(.)٢9
 -٧١وق تتد ا تتذت ت تتدابري لا تتمان ص تتول األوب تتال ال تتذين يعيش تتون ل أو تتاىل تتري مقبول تتة
عر تتون صتتحتهم ومنتتااهم لاخطتتر عاتتح اخلتتدمات الصتتحية الاتترورية والبعالتتة .وعتتًوة
أو التتذين يُ ّ
عا تتح ل تتك أُب تترل عق تتد ل ع تتال  ٢٠١٣يكب تتم لمي تتع األوب تتال ا ص تتول ان تتا عا تتح ر تتدمات
وي األسنان مقابم رسول سنوية منخباة لًستشارات الطبية .وهتذا العقتد نافتذ تتدرجييا تا
عال .٢٠١8
 -٧٢واعتبتارا متن عتتال  ٢٠١٥ظصتم يتع األوبتتال عاتح عتًل متعتتدد التنتم وهتو برنتتام
مكثتتف لاعتتًل األستتري وا تمعتتي يرك ت عاتتح معالتتة املشتتاكم الستتاوكية اخلطتترية تتتا ل لتتك
الستاو النتاجي و/أو العنيتف وتعتاوي املختدرات ومشتاكم االناتبا ل املدرستة .ويستتتهدم
العًل املتعدد التنتم بياتة الطبتم املعتط أي من لت وأسترت ومدرستت ومعاميت و يت وأصتدقااه.
وعتتًوة عاتتح لتتك تتاقتتح األستتر ل يتتع أحنتتاا آيستتاندا تتتدريي ا دارة الوالديتة والتتتدريي عاتتح
بم الساو العدواين.
 -٧٣ول عتتال  ٢٠١٥نشتتر مرصتتد الرعايتتة االجتماعيتتة( )٣٠مق تتات بش ت ن القاتتاا عاتتح
البقر( .)٣١وتبف نتاج توث م صتااات االحتتاد األورويب املتعاقتة بالتدرم والتتروم املعيشتية ل
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عال  ٢٠١4أن  ٧.٧ل املاجة من املناإلل اليت يسكنها أوبال ل آيساندا مصتنبة ل فاتة ا رمتان
املتتادي .و اتتت املق تتات ل هتتذا الصتتدد دفتتع استتتحقاقات الطبتتم تتري املرتبطتتة بالتتدرم متتع
إليتتادة تت مف األوبتتال لاتتمان صتتول يتتع األستتر التتيت لتتديها أوبتتال عاتتح تتد أدء مل امتتي متتن
الدعم بصرم النتر عن مصدر دراها .و ات املق ات األررى مدرتال تغيتريات عاتح نتتال
السكن العال واستحقاقات السكن اليت تُدفع لألسر املنخباة الدرم لتسديد تكاليف السكن.
ويهدم قانون السكن العال وقتانون استتحقاقات الستكن الديتدان الاتذان اعتُمتدا هتذا العتال م
إليادة هذه االستحقاقات.
 -٧4ول يران/يونيت ُ ٢٠١٦عتترل عاتتح الربملتتان ق ترار بش ت ن سياستتة األستترة استتتنادا م
اتباقي تتة ق تتو الطب تتم .واة تتدم الرجيس تتي م تتن سياس تتة األس تترة ه تتو تنبي تتذ االتباقي تتة ل التشت تريع
واملمارسة(.)٣٢
 -٧٥وتُعرل الهود املبذولة ملكافحة العنف د األوبال ل البصم ثالثا -إلاي.
الثقافة المدرسية وتسلط األقران
 -٧٦أُدرا تتت تع تتديًت تشت تريعية ل ع تتامي  ٢٠١١و ٢٠١٢تتن تتاول مس تتعوليات وواجب تتات
الوستتم املدرستتي فيمتتا يتعاتتق بتتاألرً والثقاف تتة املدرستتية وو تتع موتتار ج ترااات منتتع العن تتف
البتتدين و/أو النبستتي و/أو االجتمتتاعي تتتا ل لتتك التحتتر ل املتتدار  .واعتُمتتدت ل وقتتت
ال تتق ل تواجز بش ت ن هتتذه القاتتايا تتتنا عاتتح أن يستتود منتتا مدرستتي مجيتتايب ل يتتع األنشتتطة
املدرستتية وعا تتح أن تاتتع امل تتدار سياستتة ش تتاماة بش ت ن األج تواا املدرس تتية اليتتدة تعط تتح فيه تتا
األولوي تتة القص تتوى ملص تتا الطب تتم .وق تتد تناول تتت هيا تتة استش تتارية معني تتة بتس تتام األقت تران ر تتًل
الس تتنوات األربت تتع األرت تترية عت تتدة قات تتايا صت تتعبة تنطت تتوي عات تتح تست تتام األق ت تران ل مر ات تتة التعات تتيم
ا جباري وتُنش ُ اليا هياة مماثاة معنية تر اة التعايم الثانوي استنادا م الجحة جديدة.

زاي -الجهود المبذولة لمكافحة العنف ،وال سيما العنف المنزلي واالةتداء الجنسي
 -٧٧جرت ل اآلونة األررية مناقشات عامة مكثبة بش ن املساجم املتصاة بالعنف واالعتتداا
ووجهت انتقادات لنتتال العدالتة الناجيتة لعتدل معالتت هتذه ا تاالت عاتح حنتو مًجتم.
النسيُ .
وأدى هذا النقد املستمر م مدرال عدة تغيريات عاح التشريع واملمارسة.
 -٧8ول كتتانون الثاين/ينتتاير  ٢٠١٣أنش ت ت ا كومتتة لنتتة مش ت كة بتتف ال توإلارات لتنستتيق
التدابري من أجم مكافحة العنف النسي وال سيما د األوبال ومجيتاد الستبم الكبياتة بتع يت
مجرااات منبا القانون واالدعاا العال ل التعامتم متع هتذه ا تاالت .وُكابتت الا نتة أياتا تهمتة
تقت تتدا توصت تتيات بش ت ت ن كيبيت تتة ت تتمان امل ت توارد البعالت تتة لات تتحايا العنت تتف النست تتي .ول نيست تتان/
أبري تتم  ٢٠١٣أص تتدرت الا ن تتة تقريت ترا تا ت ّتمن  ٢٧اق ا تتا لتحس تتف الت تتدابري امل تتذكورة أع تتًه
اعتُرب  ١٥اق ا ا منها ا أولوية قصوى .و ات هذه التوصيات ات األولوية تتدابري مثتم منشتاا
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مرفق جديد لدار األوبال وتوسيع نطا عمايات وإليادة تعاون األجهت ة املكابتة بإنبتا القتانون
ومكاتي االدعاا العتال والوكالتة ا كوميتة مايتة الطبتم عاتح الصتعيد التووط وإليتادة عتدد أفتراد
الشروة الذين ظققون ل الراجم النسية وإليادة التدابري اليت تستتهدم مترتك التراجم النستية
من قبيم العًل.
 -٧9ول عال  ٢٠١4وقّع عدة وإلراا عاح بيان لاتعاون الشامم من أجتم مكافحتة العنتف.
وجيري اليا معداد رطة عمم ترك عاح منع يع أشكال العنف وا ماية منها(.)٣٣
 -8٠وتعك تتف ا كوم تتة اآليس تتاندية ومدين تتة ريكيافي تتك وش تتروة العاص تتمة ريكيافي تتك وع تتدة
منتمتتات تتري كوميتتة عاتتح التحاتتري لبتتتز مرك ت ستتيقدل املستتاعدة الشتتاماة والبوريتتة لاتتحايا
العنف (مرك جامع)(.)٣4
 -8١وتُقتتدل املشتتورة النبستتية ملتترتك العنتتف النستتي واملنت توجتتي عقتتد بتتف وإلارة الرعايتتة
االجتماعية و موعة من عاماا النبس بالتعاون مع الدواجر البادية لاخدمات االجتماعية(.)٣٥
 -8٢وتشكم مبادرة ‘مبقاا النافذة مبتو ة‘ منو جتا راجتدا متن عمتم الشتروة لاتصتدي لاعنتف
املن ت ُجيتتر الي تا ل يتتع مقاوعتتات الشتتروة .ويهتتدم النمتتو ل م حتستتف ا ج ترااات ل
التعامم مع االت العنف املن من أجم تمان الستًمة ل املنت ل وحتستف اخلتدمات املقدمتة
لااحايا وتقدا العتًل م النتاة .ويهتدم أياتا م حتستف أو تاىل األوبتال ل األستر العنيبتة
وال كيت ت بوجت ت ر تتا عات تح تق تتدا اخل تتدمات م امله تتاجرات والا تتحايا وي ا عاق تتة .ونتي تتة
لذلك إلاد عدد ا االت اليت أُررل فيها النتاة متن املنت ل فاتً عتن ا تاالت التيت صتدرت فيهتا
أوامتتر إلجريتتة .وعتتًوة عاتتح لتتك اعتمتتد الربملتتان تعتتديً لقتتانون العقوبتتات جيتترل ص ترا ة العنتتف
املن امتثاال التباقية اسطنبول(.)٣٦
 -8٣وأو اهتمتتال رتتا ملس ت لة العنتتف تتد األشتتخا وي ا عاقتتة وال ستتيما النستتاا.
وو تتعت متواد تعايميتتة جديتتدة لامتتوظبف العتتاماف متتع األشتتخا وي ا عاقتتة وأتتتيز التمويتتم
ُ
لنشر متواد بشت ن التثقيتف النستي ةتعالا األشتخا وقُتدل يويتم م تال ملركت رتدمات املشتورة
ل اتتحايا العنتتف النستتي لًستتتعانة خببتتري ل شتتعون األشتتخا وي ا عاقتتة .وستتتتناول رطتتة
العمم املذكورة أعًه بش ن األشخا وي ا عاقة مس لة العنف د النساا وات ا عاقتة
وتتامن مجرااات ددة ل هذا الصدد(.)٣٧
 -84ويتتتا العتتًل النبستتي لااتتحايا التتذين يعتتانون متتن صتتدمات مل تعتتا نا تتة عتتن العنتتف
النسي واملن .
 -8٥وعتتًوة عاتتح لتتك أنشت فريتتق عامتتم لتقتتدا اق ا تتات بشت ن مدرتتال حتستتينات عاتتح
نتتتال القاتتاا النتتاجي عنتتد التعامتتم متتع ال تراجم النستتية متتع ال كي ت عاتتح مجيتتاد الستتبم الكبياتتة
بتحسف تناول القاايا وا ال قو الاحايا واملشتب فيهم وثقة النا ل النتال القااجي.
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العنف ضد األطفال
 -8٦بعتتد التوقيتتع عاتتح اتباقيتتة الن ت اروق أُدراتتت التغي تريات الًإلمتتة عاتتح قتتانون العقوبتتات
العتتال( .)٣8ول الب ت ة  ٢٠١٥-٢٠١١تعاونتتت ثتتًث وإلارات عاتتح مشتتروىل يهتتدم م م كتتاا
التتوعي وتطتتوير الكبتتااة لاتصتتدي لًستتتغًل النستتي والعنتتف النبستتي والبتتدين .ويتمثتتم اةتتدم
الرجيستتي متتن هتتذا املشتتروىل ل تع يت التعتتاون املتعتتدد التخصصتتات عاتتح مكافحتتة التراجم النستتية
تتد األوب تتال ومو تتً ص تتحوة اجتماعي تتة م تتن ر تتًل تعم تتيم املعاوم تتات عا تتح األوب تتال وعا تتح
األشخا الذين يعماون مع األوبال( .)٣9وحتقيقا ةذه الغاية ُعقدت عتدة متعيرات تثقيبيتة ل
يع أحناا الباد وأُنت فيامان قصريان فاً عن أشروة فيديو تثقيبية ومسر عراجس تثقيبتي
تناول يعها مس لة العنف النسي د األوبال.
 -8٧وأُدراتتت ل اآلونتتة األرتترية تغي تريات عاتتح دار األوبتتال ( )Barnahusالتتيت أنشتتات ل
عال  ١998من أجم التعاون والتنسيق بف الكيانات املسعولة عتن التحقيتق ل القاتايا املتعاقتة
بتتالعنف النستتي تتد األوبتتال ومعالتهتتا .وتاقتتت دار األوبتتال ل عتتال  ٢٠١4يتتويً م تتافيا
لتحسف مرافقها وتوظيف م يد من اخلرباا بغية م مشكاة قاجمة االنتتتار .وتتتا رتدمات دار
األوبال اليا أياتا لألوبتال تحايا العنتف املنت اخلطتري .وُ ترى فيهتا أياتا ل الوقتت التراهن
ومتنز ل يران/يونيت ٢٠١٦
مقابًت مع األوبال ماتمستي الا توا تري املصتحوبف بتذويهمُ .
يويم م ال لتحسف اخلتدمات املقدمتة م األوبتال وي ا عاقتة يثمتا اشتتُب ل وقتوىل عنتف.
وأوصي بتوسيع نطا اخلدمات ليشمم مثً قاايا األوبال املهماف.
 -88وق تتد أةم تتت دار األوب تتال منش تتاا العدي تتد م تتن املراكت ت املماثا تتة ل الس تتنوات األر تترية ل
با تتدان الش تتمال األر تترى ول ي تتع أحن تتاا أوروب تتا .ويوص تتي االحت تتاد األورويب والعدي تتد م تتن مع تتايري
اتتس أوروبتتا تتتا ل لتتك املبتتادئ التوجيهيتتة بش ت ن العدالتتة املًجمتتة لألوبتتال والتوصتتية املتعاقتتة
باخل تتدمات االجتماعي تتة املناس تتبة لألوب تتال اه تتذا النم تتو ل باعتب تتاره ممارس تتة س تتايمة وق تتد ع إلتت ت
لنتتة الن ت اروق وهتتي اةياتتة املعنيتتة برصتتد اتباقيتتة الن ت اروق( .)4٠وتشتتكم قتتو الطبتتم ومس ت لة
النهتتول بنمتتو ل دار األوبتتال أولويتتة متتن أولويتتات رجاستتة آيستتاندا اتتس دول تتر الباطيتتق ل
الب ة .٢٠١٦-٢٠١٥
 -89وعًوة عاح لك ُمنحت شروة العاصمة يويً راصا لتعيف ابم شروة يُعىن فقم
بش تتعون األوب تتال والش تتبا ال تتذين تركت توا من تتاإلل آب تتاجهم أو أم تتاكن الرعاي تتة الداراي تتة وأ تتحوا ل
أو اىل صعبة أو عر ة لاخطر.
 -9٠وبغي تتة إلي تتادة تع ي ت ت اخل تتدمات العًجي تتة لاش تتبا ال تتذين يع تتانون م تتن مش تتكاة تع تتاوي
املخ تتدرات و/أو مش تتاكم س تتاوكية سيُنشت ت مركت ت جدي تتد لاع تتًل ل ع تتال  ٢٠١8س تتيُتا أيا تتا
لاشبا الاحنف الذين يقاون عقوبة ل الس ن(.)4١
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تعويض ضحايا العنف في مؤسساا األطفال
 -9١ققتتت لنتتة راصتتة أنشتتات ل عتتال  ٢٠٠٧ل التتتروم الستتاجدة ل عتتدة معسستتات
يتواا األوبتتال كانتتت تعمتتم ل أمتتاكن تتابتتة ل البت ة متتن عتتال  ١94٥م عتتال  .١994وقتتد
ظهرت تقارير تتحدث عن أو اىل األوبال الذين كانوا يقيمون ل  ١١معسستة م تعترل كثتري
م تتنهم لًعت تتداا الب تتدين و/أو النس تتي و/أو النبس تتي .وأج تترت الا ن تتة مق تتابًت م تتع الا تتحايا
وأصتدرت تقريترا ل عتتال  .٢٠١٠وعتاء كثتتري متن الاتتحايا متن عواقتتي وريمتة أثتترت فتيهم تتا
وهتتم بتتالغون متتن جتراا متتا تعر توا لت متتن عنتتف واعتتتداا .وقُتتدل تتا اآلن أكثتتر متتن ألتتف واتتي
لاتعتتوي وبات متوىل التعوياتتات التتيت ُدفعتتت تتا اآلن مايتتاري كرونتتة .وتاقتتح الاتتحايا أياتتا
م يدا من املساعدة ات مثً املساجم املتصاة بالسكن والتعايم والرعاية الصحية.

حاء -الجرائم المرتكبة بدافع الكراهية وخطاب الكراهية
 -9٢وفقتتا لامتتادة (٢٣٣أ) متتن قتتانون العقوبتتات العتتال تُبتترل عقوبتتة عاتتح كتتم متتن يتعتترل
لشخا آرر أو موعة من األشخا عانا باالإلدراا أو القتذم أو تشتوي الستمعة أو التهديتد
بستتبي النستتية أو الاتتون أو العتتر أو التدين أو امليتتم النستتي أو اةوي تة النستتانية أو نشتتر م تواد
تنطوي عاح تاك األفعال .ويتامن قتانون وستاجم ا عتًل كمتا يتنا عاتح مكافحتة رطتا
الكراهية والتحري عاح األنشطة ا جرامية.
 -9٣وق تتد عيّن تتت ش تتروة العاص تتمة أرص تتاجيا ل ي تتادة الق تتدرة عا تتح التعام تتم م تتع ه تتذه املس تتاجم.
وتناولت الشروة ل السنوات األررية قاايا تتعاق خبطا الكراهية القاجم عاح أسس منهتا امليتم
النسي واةوية النسانية والدين والعر .
 -94وقد شاركت آيساندا منذ عال  ٢٠١٣ل ركة مناهاة رطا الكراهية التابعة اس
أوروبا وهي محاة شبكية من أجم قو ا نسان لاشبا  .ويهدم املشتروىل م تع يت املستاواة
والكرامتتة و قتتو ا نستتان والتن توىل .وهتتو مشتتروىل ملكافحتتة متتتاهر رطتتا الكراهيتتة والعنص ترية
والتميي عاح ا ن نت .وأبرمت ا كومة عقدا مع املرك اآليساندي ل يادة أمان ا ن نت لتنسيق
املشروىل ل موار تعاون واسع النطا مع الس الشبا وتتاف املنتمات ري ا كوميتة املعنيتة
بالشبا  .ويتمثم اةدم الرجيسي من املشروىل ل التوعية.
 -9٥ول وق تتت ال تتق م تتن ه تتذا الع تتال سيستا تتيف رت ترباا م تتن منتم تتة األم تتن والتع تتاون ل
أوروبا بالتعتاون متع الستاطات اآليستاندية بترام لتوعيتة املتوظبف املكابتف بإنبتا القتانون وبنتاا
قدرا م ملكافحة الراجم املرتكبة بدافع الكراهية ل آيساندا.
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طاء -االتجار بالبشر
 -9٦ص ت ّدقت آيستتاندا عاتتح اتباقيتتة اتتس أوروبتتا بش ت ن مج ترااات مكافحتتة اال تتار بالبشتتر
وأصتبحت را تتعة آلليتتات الرصتتد التابعتتة ةتتا( .)4٢وظتتم ل كتتانون األول/ديستتمرب  ٢٠١٦موعتتد
تقدا آيساندا معاومات عن التدابري اليت ا ذ ا لتنبيذ آرر التوصيات.
 -9٧وتُنبذ اليا رطة وونية ملكافحة اال ار .وأو ل السنوات األررية م يد متن االهتمتال
ةذه املس لة ور م موً عدة مشاريع ل هذا الصدد تتدر الستاطات اآليستاندية ا اجتة م
بذل م يد من الهود ل السنوات املقباة.
 -98ول عتتال  ٢٠١4أنش ت ت ا كومتتة فريتتق ر ترباا توجيهيتتا ياتتم عناصتتر فاعاتتة كوميتتة
ومنتمتتات تتري كوميتتة ات صتتاة لتنتتاول مست لة التعتتاون بتتف األوترام املعنيتتة ومعطتتاا األولويتتة
لألنشتطة الاترورية و تمان تنبيتتذ رطتة العمتم .ويعطتي البريتتق األولويتة لاتوعيتة والتثقيتف ومنبتتا
القانون.
وعقدت عدة دورات تصصة ةذه املوا يع ل يع أحنتاا الباتد لامهنيتف التذين ُظتمتم
ُ -99
أن يكتتون ةتتم اتصتتال باتتحايا اال تتار بالبشتتر .وأدت التتدورات م توجيت اهتمتتال الستتاطات م
ع تتدد م تتن القا تتايا .وأنش تتات فرقت تتان متخصص تتتان م تتدا ا معني تتة بالتع تتاون واألر تترى ب تتالطوارئ
تتناول كم الة عاح دة.
 -١٠٠وأظهر ت أجري معررا أن هنتا اجتة م بتذل جهتود م تافية أكثتر ممتا كتان يُعتقتد
ل الستتابق ملكافحتتة اال تتار بالبشتتر ل آيستتاندا .وال بتتد متتن م تتاإل م يتتد متتن البحتتوث لتحديتتد
نطتتا هتتذه املشتتكاة .ور تتم تركي ت الستتاطات ل املقتتال األول عاتتح اال تتار باألشتتخا أل ترال
االستغًل النسي تُتخذ اليا تدابري من أجم التصدي عاح حنو أفام لً ار باليد العاماة.
 -١٠١وم تتا فتت ت ع تتدد املت تواونف األجان تتي ل س تتو العم تتم اآليس تتاندية يت اي تتد وق تتد أنشت ت ت
الستتاطات املختصتتة ل عتتال  ٢٠١٥من تربا لاتعتتاون متتن أجتتم تع ي ت ا ش ترام عاتتح ستتو العمتتم
ومنع ا را االجتماعي واال ار بالبشر.
 -١٠٢ويتتيز مت وى النستتاا ل ريكيافيتتك ما ت لانستتاا الًجتي يُشتتتب أ تتن متتن تتحايا اال تتار
بالبشتتر أثنتتاا التحقيتتق ل قاتتاياهن ويقتتدل األرصتتاجيون متتن دواجتتر الرعايتتة االجتماعيتتة املشتتورة
والدعم ةن.
 -١٠٣وقتتد إلادت ق توات الشتتروة تركي هتتا عاتتح اال تتار بالبشتتر والبغتتاا وتعمتتم ل موتتار تعتتاون
وثيق مع نقابات العمال والساطات املختصة(.)4٣

GE.16-14496

19

A/HRC/WG.6/26/ISL/1

يااء -حظر التعاذي وييارم مان ضاروب المعاملاة أو العقوباة القاساية أو الالإنساانية أو
المهينة
 -١٠4تتتنا املتتادة  )١(٦8متتن الدستتتور عاتتح عتتدل جتواإل مراتتاىل أي كتتان لاتعتتذيي أو ألي
تتر متتن تترو املعاماتتة أو العقوبتتة الًمنستتانية أو املهينتتة .وتكتتاد تكتتون صتتيغة هتتذا ا كتتم
مطابقتة لصتتيغة املتتادة  ٣متتن االتباقيتتة األوروبيتتة قتو ا نستتان .و تتة مقترار بت ن أ كتتال الدستتتور
اآليساندي تُبسر وفقا لًتباقية والسوابق القااجية لامحكمة األوروبية قو ا نسان .ويُعاقي
عاتتح يتتع أشتتكال العنتتف البتتدين توجتتي البصتتم الثالتتت والعشترين متتن قتتانون العقوبتتات العتتال
كما أن البصم الرابع والعشرين بش ن انتهاكات ا رية الشخصية ميكن أن يكون وجيهتا ل هتذا
الصدد .وعًوة عاح لك يتاتمن البصتم الرابتع عشتر أ كامتا بشت ن التراجم املرتكبتة ل موتار
أداا الوظاجف العمومية تنا ل اة أمتور عاتح معاقبتة موظتف عمتومي عاتح استتخدال وستاجم
تتري قانوني تتة لاحص تتول عا تتح اع اف تتات أو معاوم تتات م تتن ش تتخا آر تتر .ول تتوا ل تك ت تترى
الساطات اآليساندية أن تشريعا ا تتناول بقدر كام أفعال التعذيي(.)44
 -١٠٥وق تتد ب تتدأت ا كوم تتة عماي تتة التص تتديق عا تتح الربوتوك تتول االرتي تتاري التباقي تتة مناها تتة
التعتتذيي .واةتتدم متتن لتتك أن يصتتبز أمتتف املتتتامل الربملتتاين هتتو اآلليتتة الوقاجيتتة الوونيتتة اعتبتتارا
من  ١كانون الثاين/يناير .)4٥(٢٠١٧

كاف -النظامان القضائي والجنائي
الت ييراا المدخلة ةلا نظام القضاء
 -١٠٦اعتمتتد الربملتتان ل أيار/متتايو  ٢٠١٦تشتريعات تنطتتوي عاتتح مجتراا مصتتً ات قاتتاجية
كبرية ل آيساندا .ويت لف نتال احملاكم اليا من درجتف ا اكم املقاوعتات واحملكمتة العايتا.
ووفقتتا لاتشتريع الديتتد ستُنشت درجتتة ثالثتتة  -هتتي كمتتة االستتتانام .وتوجتتي النتتتال الديتتد
سيتستتىن حملتتاكم عاتتح درجتتتف االستتتماىل م بيانتتات الشتتهود واملتهمتتف وهتتو متتا مل يكتتن ممكنتتا
عموم تتا توج تتي النت تتال ا تتا وأث تتار مش تتاكم أ يان تتا تقتا تتح امل تتادة  ٦م تتن االتباقي تتة األوروبي تتة
قو ا نسان .وسيبدأ نبا التشريع الديد ل  ١كانون الثاين/يناير .٢٠١8
سل الحرية
 -١٠٧وفقتتا لامتتادة  ٦٧متتن الدستتتور اآليستتاندي ال ميكتتن ستتاي ريتتة أي فتترد متتا مل يتتنا
عاح لك القانون بصريز العبارة .وظق لاشخا معرفة أسبا ساب ريت دون أي ت رري.
 -١٠8وسيُبتز س ن جديد ل رريف عال  ٢٠١٦ليحم م س نف ل منطقة العاصتمة مل
يع تتودا يس تتتوفيان الش تترو الدوليت تتة مث تتم القواع تتد النمو جي تتة الت تتدنيا ملعاما تتة الس ت ت ناا .وهت تتذان
الس نان مغاقان اآلن .ويسع الس ن الديد يواا  ٥٦ت ا وسيقسم بف النسف .وسيام
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أياا مرفقا متخصصا لامحت ين قبم احملاكمة واألوبتال التذين يت ورون والتديهم أو أفتراد األسترة
اآلررين(.)4٦
األحداث
 -١٠9س تتن املس تتعولية الناجي تتة ل آيس تتاندا ه تتو  ١٥عام تتا .واس تتتنادا م التغي ت تريات التش ت تريعية
األررية يقاي األوبال أي األفراد الذين ت او أعمارهم بتف  ١٥عامتا و ١٧عامتا عقتوبتهم
ل مرافق حتت رعاية الوكالة ا كومية ماية الطبتم متا مل تكتن هنتا أستبا راصتة تستتدعي
قااا عقوبتهم ل الس ن .وال يقاي الطبم عقوبت ل الس ن مال م ا رأى اخلرباا أن لك من
مصتتاحت الباتتاح وفقتتا التباقيتتة األمتتم املتحتتدة قتتو الطبتتم .ومتتع لتتك مل يق ت أي وبتتم
عقوبت ل الس ن ل آيساندا توجي هذا ا كم(.)4٧
السجيناا
 -١١٠س تتيعوي الس ت ن الدي تتد الرج تتال والنس تتاا عا تتح الس تواا ل جن تتا ف منبص تتاف .وميك تتن
ا بقتتاا عاتتح البصتتم بتتف النستتاا والرجتتال ل الستتا ة ول مرفتتق العمتتم أياتتا .ويستتمز التش تريع
اآليستتاندي لستتاطات الست ن بتتاخلام بتتف النستتف ل أمتتاكن معينتتة أي ل مرفتتق العمتتم وأثنتتاا
األنشطة اليومية رهنا بقواعد ومبادئ توجيهيتة صتارمة .أمتا مرتكبتو التراجم النستية واألشتخا
الذين يقاون عقوبة بسبي جتراجم عنيبتة فتً يُستمز ةتم قتم بتاالرتً ب شتخا متن التنس
اآلرر(.)48
 -١١١ويتثتتم التش تريعات واملمارستتات اآليستتاندية بش ت ن الس ت ينات لقواعتتد بتتانكو م تتد
بعيد ر م أ ا مل تُنبذ رويا ل آيساندا .فعاح سبيم املثال ينا قانون تنبيذ األ كال عاح أن
يتمتع الس ناا خبدمات صحية مماثاة لاخدمات املتا ة عموما با افة م اخلدمات الصتحية
اخلاصتتة املنصتتو عايهتتا ل التشتريعات والا تواجز املتعاقتتة بالس ت ناا .ويعتتط لتتك أن الس ت ينات
يستبدن أياا من يع ردمات الرعاية الصتحية املراعيتة لنتوىل التنس املتا تة ل ا تمتع .وميكتن
الستتما أياتتا لاس ت ينة بإبقتتاا وباهتتا معهتتا ل الس ت ن م ا كتتان لتتديها ر تتيع ل بدايتتة عقوبتتة
الس ن أو م ا أ بت أثنااها(.)49
 -١١٢و ت تتدر ا شت تتارة م أن عت تتدد ن ت ت الا الس ت ت ون اآليست تتاندية قايت تتم جت تتدا يصت تتم فقت تتم م
حنتتو  ١٥٠س ت ينا وقاتتيًت جتتدا هتتن النستتاا الًجتتي يقاتتف عقوبتتة الس ت ن ل أي وقتتت متتن
األوقتتات .وتُات ل ستتاطات الست ن ل يتتع األوقتتات بالتقيتتد بقتتانون ا جترااات ا داريتتة واملبتتادئ
الرجيستتية ا ستتدة في ت تتتا ل لتتك مبتتدأ التناستتي التتذي يقتاتتي مج تراا تقيتتيم فتتردي عنتتد ا تتا
ق ترارات لغ تتري ص تتا الش تتخا بغي تتة تتمان ع تتدل تتاوإل الس تتاطات م تتا يناس تتي مقتا تتح ا تتال.
وي تي عاح لتك ترورة مراعتاة ا تياجتات الست ينات املرتبطتة باالعتبتارات النستانية ل يتع
القترارات املتعاقتتة بقاتتاا عقتتوبتهن وبتتتروم الست ن و قتتوقهن فيت  .كمتتا يقتاتتي لتتك أن تتتتا
لانستتاا الًجتتي يقاتتف عقوبتتة ل الست ن اخلتتدمات املتخصصتتة التتيت ظتتت ن مليهتتا .وهكتتذا ميكتتن
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لست ينة امتتم ا صتتول عاتتح مواعيتتد متتع الطبيتتي ستتي ا اجتتة وال ميكتتن أن تن تتي قتتم ل
الس ن بم ل املستشبح اور العاماف الصحيف واألشخا الذين تارهم فقم.
القانون الجديد المتعلق بتنفيذ األحكام
 -١١٣س ّن الربملان قانونا جديدا بشت ن تنبيتذ األ كتال ل آ ار/متار  .٢٠١٦ويتتيز القتانون
ل ظتتم ظتتروم معينتتة لألشتتخا املتتدانف ريتتارات جديتتدة ل تنبيتتذ األ كتتال الصتتادرة تتدهم
تت ت ا ل ل تتك اخلدم تتة ا تمعي تتة واملراقب تتة ا لك وني تتة .وال ظ تتق لام تتدانف بارتك تتا جت تراجم جناجي تتة
رطرية قااا عقوبتهم عاح هذا النحو.

الم -الحق في الصحة
 -١١4ا ق ل ا صول عاح اخلدمات الصحية ق راسق ل القتانون .واةتدم متن لتك هتو
تتمان استتتبادة الميتتع عاتتح قتتدل املستتاواة متتن أفاتتم اخلتتدمات الصتتحية بصتترم النتتتر عتتن
الو ع املا  .ويتا اليا م يد من التمويم لنتتال الرعايتة الصتحية والنتتال االجتمتاعي ويشتكم
وو تع
بناا مستشبح جديد ج اا من رطة العمتم الوونيتة بشت ن حتستف نتتال الرعايتة الصتحيةُ .
منذ عتال  ٢٠١٣نتتال جديتد ل عانتات املتعاقتة باملنت تات الصتيدالنية .ويستتند النتتال م دفتع
اش اكات تدرجيية م تقم النسبة اليت يتدفعها األفتراد كامتا إلادت تكتاليف املنت تات الصتيدالنية
رًل ف ة  ١٢شهرا م اية الوصول م مبا أقصح معف .ويقتم املبات األقصتح كثتريا بالنستبة
م املتقاعتتدين واألشتتخا وي ا عاقتتة واألوب تال والشتتبا دون ستتن  ٢٢عامتتا .واعتُمتتد ل
يران/يوني  ٢٠١٦قانون بش ن نتال معانات مماثم لاحد من التكابة السنوية خلدمات الرعاية
الصحية وسيبدأ نبا ه ل شبا /فرباير .٢٠١٧
 -١١٥وا ذ الربملان قترارا ل نيستان/أبريم  ٢٠١٦يتعاتق بسياستة ورطتة عمتم بشت ن رتدمات
الصحة العقاية .ويتمثتم اةتدم الرجيستي متن السياستة ل تع يت الرفتاه وحتستف الصتحة العقايتة ل
يع أحناا الباد ومبقاا األشخا الذين يعانون من ا طرابات عقاية أفرادا نشطف ل ا تمع.
ومتتن بتتف األهتتدام األرتترى متا تتة اخلتتدمات النبستتية ل مراك ت الرعايتتة الصتتحية وقتتد ا تتذت
بالبعتم رطتوات هامتتة ل هتتذا اال تتاه .وتعر تتت مست لة ا صتتول عاتتح رتتدمات الصتتحة العقايتتة
النتقتتادات وال ستتيما فيمتتا يتعاتتق بالس ت ناا وماتمستتي الا تتوا والًجاتتف واألوبتتال والشتتبا .
وتعترب آيساندا هذه املس لة حتديا هاما.

ميم -العمل الالئق/العمالة
 -١١٦يُعترب توفري ظروم العمم الًجقتة وا ت ال قتو العمتال ل آيستاندا عنصترين أساستيف
لتحقيتتق تنميتتة اجتماعيتتة عادلتتة ومتواإلنتتة .ولانقابتتات العماليتتة وجتتود راستتق ل آيستتاندا وأ اتتي
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العمتتال منخروتتون فيهتتا .وظمتتي الدستتتور النقابتتات حتديتتدا ولكن ت يتاتتمن أياتتا كمتتا راصتتا
يكبم ا ق ل عدل االخنرا ل نقابة عمالية.
 -١١٧وقتتد صتتدقت آيستتاندا عاتتح االتباقيتتات األساستتية ملنتمتتة العمتتم الدوليتتة بش ت ن قتتو
العمال .وعًوة عاح لك أُدرجت ل التشتريع اآليستاندي بالبعتم العديتد متن أ كتال االتباقيتة
الدولية ماية قو يع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم(.)٥٠
 -١١8ونسبة املشاركة ل قوة العمم ل آيساندا هي األعاح بف بادان منتمتة التعتاون والتنميتة
ل امليتدان االقتصتادي وتشتتمم الرجتال والنستتاا عاتح الستواا .وقتتد نُبتذت عتتدة مبتادرات ملعالتتة
مشكاة البطالة ل أعقا الكستاد التذي شتهدت البت ة  ٢٠٠9-٢٠٠8وال ستيما ل صتبوم
الشبا  .ومع حتسن التروم االقتصادية استمر تراجع معدل البطالة الذي يبا اليا  ٢.٣ل
املاجة وهي نسبة قريبة من املستويات اليت كانت ساجدة ل ف ة ما قبم الكساد.

نون -حرية الرأي والتعبي ر
 -١١9تتتنا املتتادة  ٧٣متتن الدستتتور عاتتح محايتتة ريتتة الترأي والتعبتتري .وقتتد صتتيغت هتتذه املتتادة
وفقتتا لامتتادة  ١٠متتن االتباقيتتة األوروبيتتة قتتو ا نستتان واملتتادة  ١9متتن العهتتد التتدو اخلتتا
بتتا قو املدنيتتة والسياستتية .ويستتمز الدستتتور ببتترل قيتتود عاتتح ريتتة التعبتتري وال بتتد أن ُحتتتدد
هذه القيود ل التشريع وأن يتثم أياا لامعايري املنصو عايها ل املادة  ٧٣من الدستور فاتً
عن املادة  ١٠من االتباقية األوروبية قو ا نسان.
 -١٢٠وقتتد راصتتت احملكمتتة األوروبيتتة قتتو ا نستتان ل الستتنوات األرتترية م وجتتود انتهتتا
لامتتادة  ١٠متتن االتباقيتتة األوروبيتتة قتتو ا نستتان ل عتتدد متتن القاتتايا املرفوعتتة تتد آيستتاندا
يتعاق يعهتا بصتحبيف أدانتتهم احملتاكم احملايتة بتهمتة التشتهري .ومل تكشتف األ كتال عتن وجتود
مشتتكاة ل التش تريعات اآليستتاندية بتتم أظهتترت أن احملتتاكم احملايتتة مل تطبتتق املبتتادئ الناشتتاة عتتن
االتباقية تطبيقا ُمر يا.
وسائط اإلةالم
 -١٢١أُدرا تتت ل ع تتال  ٢٠١٣تع تتديًت ش تتا عا تتح ق تتانون وس تتاجم ا ع تتًل لتع يت ت ق تتو
ا نسان واملبادئ الدميقراوية .ويتعف عاح مقدمي اخلتدمات ا عًميتة ا ت ال مبتادئ الدميقراويتة
و تتمان ريتتة التعبتتري ل يتتع أنشتتطتهم .وعاتتيهم ا ت ال قتتو ا نستتان واملستتاواة فاتتً عتتن
ا تتق ل اخلصوص تتية الشخص تتية مال ل ا تتاالت ال تتيت يقتا تتي فيه تتا ال تتدور ال تتدميقراوي ملق تتدمي
اخلدمات ا عًمية و ق النا ل االوًىل عاح املعاومات رًم لتك .وتعت إل املتادة  ٢٧متن
قانون وساجم ا عًل تع يت ا صترظا تتر رطتا الكراهيتة والتحتري عاتح األنشتطة ا جراميتة؛
وال جي ت توإل لوست تتاجم ا عت تتًل أن تش ت ت ع عات تتح النشت تتا ا جرامت تتي وال جي ت توإل ةت تتا أن تشت تتار ل
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التحري املباشر عاح الكراهية القاجمتة عاتح أستا العتر أو التنس أو امليتم النستي أو املعتقتد
الديط أو النسية أو الو ع الثقال أو االقتصادي أو االجتماعي أو أي و ع آرر.
 -١٢٢وتُش تترم لن تتة وس تتاجم ا ع تتًل وه تتي لن تتة مداري تة مس تتتقاة تابع تتة ل توإلير التعا تتيم والعا تتم
والثقاف تتة عا تتح األنش تتطة ا داري تتة اليومي تتة ل ا تتاالت املش تتمولة بالق تتانون وتش تتار فيه تتا .وي تتنتم
التوجي املتعاق خبدمات وساجم ا عًل السمعية البصترية تنستيق التشتريعات الوونيتة بشت ن يتع
وستتاجم ا عتتًل الستتمعية البصترية ل املنطقتتة االقتصتتادية األوروبيتتة برمتهتتا .ويتاتتمن هتتذا التوجيت
تعتتديًت لاتوجي ت املتعاتتق بتتالتاب يون بتتً تتدود تشتتمم عتتددا متتن ا تتاالت تتتا ل لتتك توستتيع
النط ت تتا وقواع ت تتد الدعاي ت تتة والدعاي ت تتة أل ذي ت تتة ومش ت تتروبات " ت تتري ص ت تتحية" ل ال ت تربام اخلاص ت تتة
باألوبال وتع ي تو األميتة ا عًميتة واستتبادة األشتخا وي العاهتات الستمعية أو البصترية
متتن اخلتتدمات ا عًميتتة .ويتتنا التوجيت أياتتا عاتتح التعريتتف باأل تتداث الكتتربى وتقتتدا تقتتارير
مرباري ت تتة قص ت تترية وتع يت ت ت األعم ت تتال األوروبي ت تتة والقواع ت تتد املتص ت تتاة تو ت تتعة املنت ت تتات وقا ت تتايا
االرتصتتا والتنتتتيم التتذاق والتشتتاركي وهياتتات التنتتتيم الوونيتتة املستتتقاة .وقتتد أُدرل التوجي ت
املتعاق خبدمات وساجم ا عًل السمعية البصرية ل قانون وساجم ا عًل لعال .٢٠١١
 -١٢٣وترص تتد لن تتة وس تتاجم ا ع تتًل بر تتة احملتوي تتات الا تتارة بنم تتاا األوب تتال وت تتنا عا تتح
استتتخدال التحتتذيرات املوجهتتة مستتبقا عنتتد االقتاتتاا .وتُصتتدر أياتتا ت تراريا البتتت ا اعتتي ل
آيساندا .و مع الا نتة كتذلك املعاومتات عتن ستو وستاجم ا عتًل وشتركات ا عتًل وتتيحهتا
لعامة النا وفقا لقانون وساجم ا عًل .وتشمم تاك املعاومات بيانتات تتعاتق تاكيتة وستاجم
ا ع تتًل وقاجم تتة مق تتدمي اخل تتدمات ا عًمي تتة والقواع تتد ال تتيت يتبعو تتا لا تتمان اس تتتقًل هيا تتة
التحرير.
الل ة
 -١٢4ينا قانون عال  ٢٠١١بش ن و ع الاغة اآليساندية ولغة ا شارة اآليستاندية عاتح أن
اآليس تتاندية ه تتي الاغ تتة الووني تتة لاش تتعي اآليس تتاندي والاغ تتة الروي تتة ل آيس تتاندا .ولغ تتة ا ش تتارة
اآليستتاندية هتتي الاغتتة األو التتيت يستتتخدمها األشتتخا التتذين ياتتطرون م االعتمتتاد عايهتتا ل
التعب تتري والتواص تتم كم تتا يس تتتخدمها أوب تتاةم وتع إله تتا الس تتاطات العام تتة وت تتدعمها .ولغ تتة براي تتم
اآليستتاندية هتتي الاغتتة املكتوبتتة األو التتيت يستتتخدمها األشتتخا التتذين ياتتطرون م االعتمتتاد
عايهت تتا ل التعبت تتري والتواصت تتم .وتنبت تتذ ا كومت تتة و ات تتس الاغت تتة اآليست تتاندية و ات تتس لغت تتة ا شت تتارة
اآليستتاندية وجه تتات معني تتة أر تترى ه تتذا الق تتانون من تتذ ع تتال  .٢٠١١والاغ تتة اآليس تتاندية ه تتي لغ تتة
الربمل تتان واحمل تتاكم والس تتاطات العام تتة وامل تتدار ل ي تتع مس تتتويات النت تتال التعايم تتي والكيان تتات
األرتترى التتيت تشتتار ل األشتتغال العامتتة أو تقتتدل اخلتتدمات م عامتتة النتتا  .وتقتتع عا تح عتتاتق
الستتاطات املرك يتتة واحملايتتة مستتعولية ا بتتاع عاتتح الاغتتة اآليستتاندية وتع ي هتتا والنهتتول بالسياستتة
الاغوية .واعتمدت ا كومة اآليساندية ل عال  ٢٠١٢سياسة لغوية لاحكومة استنادا م قتانون
الاغات .وتتو وإلارة التعايم والعام والثقافة املسعولية عن تنبيذ هذا القانون.

24

GE.16-14496

A/HRC/WG.6/26/ISL/1

سين -حرية الفكر والوجدان والدين
 -١٢٥تكبتتم املتتادة  ٦٣متتن الدستتتور ريتتة التتدين .وظمتتي هتتذا ا كتتم الدستتتوري أياتتا تتق
األشخا ل عدل االنتماا م أي عية دينية .والكنيسة ا ياية الاوثرية هي الكنيسة الوونيتة
ل آيستتاندا وحتتتتح اهتتذه الصتتبة مايتتة دستتتورية .ول الستتنوات األرتترية ارتتتار عتتدد مت ايتتد متتن
النا عية دينية ري الكنيسة الوونية أو قرروا عدل التس يم ل أي عية دينية.
 -١٢٦وتس تتمز التع تتديًت ال تتيت أُدرا تتت ل ع تتال  ٢٠١٣عا تتح الق تتانون املتعا تتق بالمعي تتات
الديني تتة املست ت اة لامنتم تتات ات التوجت ت العام تتاين بالتست ت يم مثاه تتا ل ل تتك مث تتم المعي تتات
الدينية رهنا باستيباا شرو أساسية معينة .فعاتح ستبيم املثتال جيتي أن تستتند هتذه املنتمتات
م أيديولوجية عامانية وأن يكون ةا رل قانوين وتنشم فعايا .واةدم من لتك هتو تمان
يتع كً النوعف من المعيات أي الدينية والعامانية قتو وواجبتات متستاوية وفقتا لاقتانون
فاً عن تمان قتو اآلبتاا ل حتديتد المعيتة التيت ينتمتي مليهتا أوبتاةم .وقبتم مدرتال تاتك
التعديًت كان الطبم يُس م تاقاجيا ل المعية الدينية نبستها التيت تنتمتي مليهتا األل .أمتا اآلن
فتتً يُس ت م الطبتتم ل تاتتك المعيتتة مال م ا كتتان أب تواه كً تتا مس ت اف فيهتتا( .)٥١وعتتًوة عاتتح
لك مل يعد الت ديف يشكم جرمية جناجية ل آيساندا منذ عال .٢٠١٥
 -١٢٧ووفقا لاتشريع ينبغي أن توفر املدار التعايم الديط وفقا لامبادئ التوجيهية احملتددة ل
املنتتاه الدراستتية وينبغتتي ا ت ال ريتتة الطتتً الدينيتتة وال ينبغتتي استتتخدال املتتدار متتن أجتتم
املمارستتة الدينيتتة .تتري أن التعتتاون بتتف املتتدار واملعسستتات التعايميتتة والكنتتاجس مستتمو ب ت م
د ما لأل رال التعايمية(.)٥٢
 -١٢8واق البريق العامم التابع لتوإلارة التعاتيم والعاتم والثقافتة التذي أنشت ل عتال ٢٠١٢
مبتتادئ توجيهيتتة لاتعتتاون بتتف املتتدار واملنتمتتات الدينيتتة ُعر تتت ال قتتا عاتتح يتتع املتتدار
والهات املعنية .وتو ز املبادئ التوجيهية األدوار املختابة اليت تاطاع اها املتدار واملعسستات
الدينية وتعكد أن التعايم الديط اليد عنصر هال ل النتتال املدرستي ل تمتع متعتدد الثقافتات.
وينبغي تنتيم ال يارات م املنتمات الدينية وال يارات اليت يقول اها ممثاون من املعسستات الدينيتة
م امل تتدار ل مو تتار املن تتاه الووني تتة اخلاص تتة تر ا تتة التعا تتيم قب تتم املدرس تتي وامل تتدار ا ل امي تتة
واملتتدار الثانويتتة العايتتا .ويوصتتح أياتتا بت ن تاتتع الباتتديات مبادجهتتا التوجيهيتتة لتعتتاون املنتمتتات
الدينية واملدار من هذا ا وار.
 -١٢9ومت تتنز ات تتس مدينت تتة ريكيافيت تتك الاليت تتة املست تتامة ل آيست تتاندا موقعت تتا لابنت تتاا ل منطقت تتة
العاص تتمة ل أياول/س تتبتمرب  ٢٠١٣وفق تتا ملمارس تتت املتعاق تتة بالمعي تتات الديني تتة األر تترى ال تتيت
ُمنحت بدورها مواقع لبناا دور العبادة اخلاصة اها(.)٥٣
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ةين -حرية التجمع وتكوين الجمعياا
 -١٣٠تتتنا املتتادة  ٧4متتن الدستتتور عاتتح محايتتة ريتتة الترأي والتعبتتري .ويشتتمم نطتتا ا مايتتة
أياتتا ريتتة عتتدل االناتتمال م عيتتات .ويشتتري ا كتتم الدستتتوري حتديتتدا م منشتتاا المعيتتات
السياسية والنقابات العمالية اليت تُعترب أهم المعيات العاماة ل ا تمعات الدميقراوية .وال تُات ل
المعيات السياسية بالتست يم أو تقتدا مشتعار منشتاجها أو تشتغياها تري أن القتانون مينعهتا متن
ا صول عاح الدعم املا من كيانات أجنبية .ويستند هذا التقييد م املصاحة العامتة لاحياولتة
دون أن يكون لاكيانات األجنبية نبو ل السياسة الوونية.
 -١٣١وتكبت تتم املت تتادة  )٣(٧4مت تتن الدست تتتور ا ت تتق ل الت مت تتع .وقت تتد نُتمت تتت منت تتذ الكست تتاد
االقتصادي ل الب ة  ٢٠٠9-٢٠٠8ا ت اجات ل عدد من املناسبات كان أ ابها ساميا.

فاء -التعليم
 -١٣٢قدمت وإلارة التعايم والعاتم والثقافتة ل عتال  ٢٠١4ورقتة بياتاا عتن مصتً التعاتيم ل
آيس تتاندا اه تتدم ت وي تتد الط تتً م تتن ي تتع األعم تتار ب تتالتعايم ال تتًإلل لاع تتي والعم تتم ل تم تتع
ديت .فقد تراجع فهم النصو فاً عن ا ملال بالريا يات والعاول رًل العقد املا ي م
مستتتويات دون املتوستتم ل التتدول األعاتتاا ل منتمتتة التعتتاون والتنميتتة ل امليتتدان االقتصتتادي.
وحت تتدد الورق تتة البيا تتاا تتاالت ينبغ تتي تع ي ه تتا واست ت اتي يات ميك تتن أن تت تتيز لاط تتً التعا تتيم
الواجي تقتاح القانون ودليم املناه الدراسية الوونية.
 -١٣٣ولتتدى آيستتاندا نتتتال شتتامم وراستتق لتحديتتد اال تياجتتات التعايميتتة اخلاصتتة لامتعامتتف
و صيا املوارد الًإلمة من أجم تقدا الدعم ل مر اتة التعاتيم قبتم املدرستي والتعاتيم ا ل امتي.
ويشتتكم التعاتتيم الشتتامم لا ميتتع السياستتة التوجيهيتتة لانتتتال التعايمتتي التتووط ل آيستتاندا .وقتتد
راتتا تقريتتر أُعتتد ل عتتال  ٢٠١٥بش ت ن التعاتتيم الشتتامم لا ميتتع م أن معتتتم الهتتات املعنيتتة
تعيد السياسة الوونية ت ييدا تاما ري أن كم جهة منها تبسرها تبسريا تتابا عن ريها.
 -١٣4وُ تري الوكالتتة األوروبيتتة لانهتتول بتعاتتيم وي اال تياجتتات اخلاصتتة بتعتتاون متتع يتتع
الهتات املعنيتة ل النتتال اآليستتاندي ول موتار مستتقم عنهتا مراجعتة رارجيتة ل عتتال ٢٠١٦
لانت تتال التعايمت تتي الشت تتامم لا ميت تتع ل آيست تتاندا .وس تتتتناول املراجعت تتة اخلارجيت تتة اةيكت تتم واملست تتار
والنت تتاج وس تتتنبثق منه تتا معاوم تتات ميك تتن اس تتتخدامها ل ط تتيم حتس تتينات منه ي تتة لانت تتال ل
آيساندا ل األجم الطويم.
التثقيف في مجال حقوق اإلنسان
 -١٣٥يشكم التثقيف ل ال قو ا نسان ل آيساندا ج اا متكامً متن الثقافتة املدرستية
وأستتاليي العمتتم يشتتمم املنتتاه الدراستتية ب كماهتتا ويستتتند م دليتتم املنتتاه الدراستتية الوونيتتة
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وظت تتح تكانت تتة ب تتارإلة ل الدراست تتات االجتماعيت تتة وتعا تتيم الاغت تتة اآليس تتاندية والاغت تتات األجنبيت تتة.
وتُر تتت م تواد أعتتدها اتتس أوروبتتا وباتتتت تُستتتخدل ل التعاتتيم النتتتامي والتعاتتيم تتري النتتتامي
واألنشطة الشبابية .فقد تُرجم ميثا التثقيتف باملواونتة الدميقراويتة و قتو ا نستان الصتادر عتن
ووإلىل عاتح املتدار وتتاتف الهتات املعنيتة باعتبتاره أداة هامتة
اتس أوروبتا م الاغتة اآليستاندية ُ
()٥4
لتوجي التثقيف ل ال قو ا نسان عاح يع الصعد فاً عن املواونة الدميقراوية .
 -١٣٦ووفقتتا لق ترار برملتتاين صتتادر ل عتتال  ٢٠١٦خيصتتا وإليتتر الدارايتتة بالتشتتاور متتع وإليتتر
التعايم والعام والثقافة يول  ٢٠تشرين الثاين/نوفمرب من كم عال وهو يول اعتمتاد اتباقيتة قتو
الطبم يوما لاتثقيف قو الطبم.
 -١٣٧وتس تتتند السياس تتة التعايمي تتة ال تواردة ل دلي تتم املن تتاه الدراس تتية الووني تتة م س تتت رك تتاج
أساس تتية ه تتي :تتو األمي تتة واالس تتتدامة والص تتحة والرعاي تتة االجتماعي تتة والدميقراوي تتة و ق تتو
ا نسان واملساواة وا بداىل .وهذه الركاج م ابطة ومتعا تدة ل التعاتيم ول األنشتطة املدرستية.
وتقتتول عاتتح فكتترة معداهتتا أن ا ملتتال بتتنتم الرم توإل والتواصتتم املتنوعتتة ل ا تمتتع شتتر ال بتتد من ت
لتحقيتتق دميقراويتتة فعالتتة ال ميكتتن أن ت دهتتر مال م ا ُدعمتتت ل آن وا تتد يتتع أشتتكال املستتاواة
ب تتف األف تراد والماع تتات ل ا تم تتع .وال ميك تتن تتمان ق تتو ا نس تتان مال ب تتدعم ص تتحة الب تترد
ورعايت ت ومكافحتتة التميي ت و يتتع أشتتكال العنتتف تتتا ل لتتك تستتام األقتران .ويستتتند التثقيتتف
بالدميقراويتتة و قتتو ا نستتان م التبكتتري النقتتدي والتتتدبر ل قتتيم ا تمتتع األساستتية ويقتتول عاتتح
التعتتاون متتع األو ترام دارتتم املدرستتة ورارجهتتا .ومتتن م يُتوقتتع متتن أستتر األوبتتال والشتتبا أن
تتعاون ببعالية ل ا الريا ة واألنشتطة الشتبابية .فالتعتاون النشتم متع ا تمتع احملاتي هتو أ تد
العوام تتم الرجيس تتية لتحقي تتق االس تتتدامة .وال ب تتد أن تش تتار امل تتدار الدميقراوي تتة ل يا تتة تم تتع
مستتتدال قوام ت املستتعولية الماعيتتة .وتُتع تد امل تواد التعايميتتة وُ تتتار وفقتتا لركتتاج التعاتتيم األساستتية.
وتتباول وإلارة التعايم والعاتم والثقافتة متع مكتتي اليونيستيف ل آيستاندا ملستاعدة املتدار عاتح
مدمال التثقيف قو الطبم ل عماها اليومي.
 -١٣8وت ت تترى آيس ت تتاندا أن تشت ت تريعا ا تا ت تتمن بالبع ت تتم األ ك ت تتال الرجيس ت تتية الت ت تواردة ل اتباقي ت تتة
اليونسكو ملكافحة التميي ل ال التعايم(.)٥٥

صاد -الحقوق البيئية
 -١٣9تاتمن التشتريعات البيايتة اآليستتاندية ا تتق ل املشتاركة ل الشتتعون البيايتة .وعتتًوة عاتتح
لتتك يُات ل القتتانون الستتاطات العامتتة وكيانتتات القطتتاىل اخلتتا التتيت تقت ّدل أي ردمتتة عامتتة بتتتوفري
معاومتتات بيايتتة لعامتتة النتتا  .ويكبتتم التش تريع اآليستتاندي ا تتق ل املشتتاركة ل صتتنع الق ترارات
املتعاقة بالشعون البياية مثم قرار التشاور مع عامتة النتا بشت ن تقييمتات األثتر البياتي واعتمتاد
الباتتديات رططهتتا احملايتتة وتعم تد موتتً كاجنتتات تتورة جينيتتا ومدراةتتا م الستتو ومصتتدار
تت تراريا تنبي تتذ عماي تتات ما يوث تتة .وع تتًوة عا تتح ل تتك ميك تتن لا ه تتات املعني تتة أن تس تتتبيد م تتن
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مج ترااات املراجعتتة أمتتال لنتتة معنيتتة با تتا الق ترارات متتن أجتتم الطعتتن ل املشتتروعية املو تتوعية
وا جراجي تتة ألي ق ت ترار أو فع تتم أو امتن تتاىل ع تتن فع تتم وفق تتا أل ك تتال اتباقي ت تة لن تتة األم تتم املتح تتدة
االقتصتتادية ألوروبتتا (اتباقيتتة آرهتتو ) اخلاصتتة بإتا تتة فتتر ا صتتول عاتتح املعاومتتات عتتن البياتتة
ومش تتاركة المه تتور ل ا تتا القت ترارات بشت ت ا واال تك تتال م القا تتاا ل املس تتاجم املتعاق تتة اه تتا.
وقتتد ص تدقت آيستتاندا عاتتح هتتذه االتباقيتتة التتيت ت تربم بتتف قتتو ا نستتان وا قتتو البيايتتة ل
عال .٢٠١١

رابعاً -أولوياا آيسلندا في مجال حقوق اإلنسان ةلا الصعيد الدولي
 -١4٠تاتت ت ل آيس تتاندا بال تتدفاىل ع تتن ق تتو ا نس تتان وا ري تتات األساس تتية ل عًقا تتا الثناجي تتة
واملتعددة األورام تا ل لك ل األمم املتحدة ومنتمة األمن والتعاون ل أوروبا و اس أوروبا
ول احملافتتم الدوليتتة األرتترى .وتعمتتم آيستتاندا كتتذلك عاتتح تع يت قتتو ا نستتان متتن رتتًل متتا
تربم من اتباقات التعاون ا مناجي والت ارة ا رة.
 -١4١وارتب ت تتع ت تتم املس ت تتاعدة ا مناجي ت تتة الروي ت تتة ال ت تتيت تق ت تتدمها آيس ت تتاندا من ت تتذ ع ت تتال ٢٠١١
متتن  ٠.٢٠ل املاجتتة م  ٠.٢4ل املاجتتة متتن التتدرم القتتومي ا تتا  .وبالقيمتتة ا قيقيتتة إلادت
املساعدة ا مناجية الروية بنسبة  ٧4ل املاجة منذ عال .)٥٦(٢٠١١
 -١4٢وتتم املساواة بف النسف وتع يت قتو املترأة ويكتف املترأة ومشتاركتها ل صتنع القترار
ومكافح تتة العن تتف تتد املت ترأة تش تتكم رك تتاج السياس تتة اخلارجي تتة آليس تتاندا .وتتا تتمن است ت اتي ية
آيستتاندا لاتعتتاون ا منتتاجي التتدو لاب ت ة  ٢٠١٦-٢٠١٣سياستتة عامتتة تصصتتة لامستتاواة بتتف
النستتف تشتتمم أياتتا يتتع تتاالت تركي ت االست اتي ية .وقتتد انصتتي ال كيت بوج ت رتتا عاتتح
مشرا الرجال والبتيان ل حتقيق املساواة بف النستف وكتذلك ل قاتايا املترأة والستًل واألمتن
م تتع مي تتًا االهتم تتال ملش تتاركة املت ترأة الكاما تتة وا دي تتة .وتُتعت تد الي تتا رط تتة العم تتم الووني تتة الثالث تتة
آليساندا لاب ة  ٢٠٢٠-٢٠١٧بش ن تنبيذ قرار اس األمن .١٣٢٥
 -١4٣وتعمتتم آيستتاندا بنشتتا عاتتح تع ي ت القاتتاا عاتتح يتتع أشتتكال التميي ت تتتا ل لتتك
التمييت عاتتح أستتا امليتتم النستتي واةويتتة النستتانية؛ و قتتو الطبتتم ومكافحتتة اال تتار بالبشتتر
ومحايتة قتتو ا نستان ل ستتيا مكافحتة ا رهتتا والتطتترم املقت ن بتتالعنف فاتً عتتن و تتع
د لاتعذيي وعقوبة ا عدال وعمايات ا عدال رارل نطا القااا.
 -١44وتشت ع آيستتاندا عاتتح التصتتديق عاتتح صتتكو قتتو ا نستتان وتنبيتتذها عاتتح الصتتعيد
العتتاملي وتاتت ل عتتًوة عاتتح لتتك بتنبيتتذ رطتتة عتتال  ٢٠٣٠فيمتتا يتعاتتق بستتيادة القتتانون وا ت ال
قو ا نسان واملساواة بف النسف والنه املتكامم ا سد ل األهدام العاملية.
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