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مقدمة
 -١عق ددد الفري ددق العام ددال املع ددا بالس ددتعراض ال دددور الش ددامال املنشد دأ مبوج ددب قد درار لد د
حقوق اإلنسان  ١/5دورته السادسة والعشرين يف الفدةة مدن  3١تشدرين األول/أتتدوبر ١١
تش درين ال /ددارب/نوفمرب  .٢٠١6واستعرض دت احلال ددة يف آيس ددلندا يف اللس ددة الرابع ددة املعق ددودة يف ١
تشد درين ال /ددارب/نوفمرب  .٢٠١6وترأّس ددت وف ددد آيس ددلندا األمين ددة الدا م ددة ل ددو ارة الداخلي ددة الس دديدة
رانيلد د دددور هيالتد د ددادوتري .واعتمد د ددد الفريد د ددق العامد د ددال يف جلسد د ددته العاشد د ددرة املعقد د ددودة يف  ٤تش د د درين
ال/ارب/نوفمرب  ٢٠١6التقرير املتعلق بآيسلندا.
 -٢ويف  ١٢تددانون ال/ارب/يندداير  ٢٠١6اختددار لد حقددوق اإلنسددان فريددق املقددررين التددا
(اجملموع ددة ال/ةثي ددةري لتيس ددري اس ددتعراض احلال ددة يف آيس ددلنداجل الزا ددر فوري ددة فن ددزوية البوليفاري ددة
الفلبني.
 -3وعمدةا بأحكدام الفقدرة  ١5مدن مرفدق قدرار لد حقدوق اإلنسدان  ١/5والفقدرة  5مددن
مرفق قراره  ٢١/١6صدرت الوثا ق التالية ألغراض استعراض احلالة يف آيسلنداجل
(أري

تقرير وطا/عرض تتايب مقدم وفقا للفقرة (١5أري (A/HRC/WG.6/26/ISL/1ري ؛

(بري جتمي ددل للمعلوم ددات أعدت دده مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددوق اإلنس ددان
(املفوضية الساميةري وفقا للفقرة (١5بري (A/HRC/WG.6/26/ISL/2ري؛ 
(جري

موجز أعدته املفوضية السامية وفق ا للفقرة (١5جري

(A/HRC/WG.6/26/ISL/3ري .

 -٤وأحيلت آيسلندا عن طريق اجملموعدة ال/ةثيدة قا مدة باألسدللة أعدداا مسدبق ا سدبانيا
وأملانيدا وتشدديكيا وسددلوفينيا والسددويد واملكسددي واململكددة املتحدددة لربياانيددا العيمددد وآيرلندددا
الشمالية والندروي ..وميكدن الطدةع علدد هدهه األسدللة يف املوقدل الشدبكي اجدارجي لةسدتعراض
الدور الشامال.

أوالا -موجز مداوالت عملية

االستعراض

ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع

االستعراض

 -5أف دداد وف ددد آيس ددلندا بد دأن نت ددا  .النتخاب ددات الربملاني ددة األخ ددرية أس ددفرت ع ددن ش ددغال املد درأة
ملا نسبته  ٤8يف املا ة من مقاعد الربملان .
 -6وتددان السددتعراض الدددور الشددامال فرصددة فريدددة لتندداول جنددا ات الدولدة والتحددديات الدديت
واجفتف ا.
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 -٧وأوضد الوفددد أن القددانون اآليسددلند يسددتند نيددام ثنددا ي .فدة يكفددي دراج اتفاقيددة
تكال يف القانون احمللي ألن هدها اإلجدراء ل يتدي تنفيدهها فعليدا  .ومدن  ،فدإن عمليدة التصدديق
قد تكون طويلة وهو ما تان موضل انتقاد.
 -8وتتسم آيسلندا بتقاليد دميقراطية عريقدة و طدار مسسسدي قدو حلمايدة حقدوق اإلنسدان
مبا يف ذل نيام قضا ي فاعال وأمني ميامل برملارب.
 -9ويدددقق اجملتمددل املدددرب يف آيسددلندا بشددكال فاعددال يف اإلج دراءات الدديت تتخددهاا السددلاات
ويسا لفا ويضالل بدور ل غىن عنه يف محاية حقوق اإلنسان .
 -١٠وتصدددرت آيسددلندا لسددبل سددنوات متتاليددة املسشددر العدداملي للفةددوة بددني النسددني اجددا
باملنتدددا القتصدداد العدداملي وجدداءت يف صدددارة مسشددر السددةم العدداملي مندده بدددء العمددال بدده يف
عام . ٢٠٠٧
 -١١وأسددفر السددتعراض الدددور الشددامال األول آليسددلندا يف عددام  ٢٠١١عددن  8٤توصددية
قبلت السلاات اآليسلندية معيمفا .وتشاور فريق عامال مشةك بني الو ارات مدل اجملتمدل املددرب
يف عددداد تقريددر السددتعراض احلددا ؛ ونشددر مشددروع التقريددر علددد املوقددل الشددبكي لددو ارة الداخليددة.
وقدم اجملتمل املدرب أيضا تقاريره اجاصة بشأن الستعراض احلا .
 -١٢وارتبات أقوا النتقادات احمللية أثناء األعمال التحضدريية لةسدتعراض الددور الشدامال
ببطء عملية التصديق علد اتفاقية حقوق األشدخا ذو اإلعاقدة .وعقدب اعتمداد قدرار برملدارب
صدقت احلكومة علد التفاقية يف  ٢٤أيلول/سبتمرب .٢٠١6
 -١3ومنه أن قدمت آيسلندا تقريرها حدثت تاورات جديدة تان معيمفا نتيةة مباشرة
لعملية الستعراض الدور الشامال.
 -١٤ويف أعقدداب التغي دريات الدديت أدخلددت مددسخرا علددد قددانون مسدداواة امل درأة والرجددال يف املرتددز
واحلقددوق (قددانون املسدداواة بددني النسددنيري اسددتحد معيددار للمسدداواة يف األجددر يف شددكال شددفادة
للمس دداواة يف األج ددر ُت ددن للش ددرتات واملسسس ددات .ونص ددت خا ددة عم ددال ص دددرت م ددسخرا بش ددأن
املساواة بدني النسدني علدد تعمديم مراعداة املنيدور النسدارب يف غضدون أربدل سدنوات ضدمن يدل
الفددود املبهولددة لوضددل السياسددات وصددنل القدرارات وامليزنددة النسددانية واسددتعراض قددانون املسدداواة
بني النسني .وتضمنت خاة العمال ههه سوق العمدال واملسداواة يف األجدر والعندف القدا م علدد
نددوع الددن والتعلدديم والصددحة والتعدداون الدددو  .ونصددت اجاددة أيض د ا علددد تدددابري ترمددي
النفددوض بدددور الرجددال يف حتقيددق املسدداواة بددني النسددني .وشددفد احلددد األقصددد لألجددر املدددفوع يف
اإلجدا ة الوالديدة يف اآلوندة األخدرية يدادة تبدرية بغيدة ُتكدني تدة الوالددين مدن احلصدول علدد جددا ة
الوالدية.
 -١5وواف ددق الربمل ددان يف تش درين األول/أتت ددوبر  ٢٠١6عل ددد التنق ددي املق ددة لق ددانون الض ددمان
الجتماعي بغية تبسيط نيام املستحقات و يادة املرونة فيما يتعلق بالتقاعد الاوعي .وجرا رفل
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احل ددد األدم للمعاش ددات التقاعدي ددة م ددن أج ددال ض ددمان مس ددتوا معيش ددي ل ددق لألش ددخا
الدخال األدم.

ذو

 -١6واعتمدد الربملددان يف حزيدران/يونيدده  ٢٠١6قددانون األجاندب الديددد الدده يرمددي محايددة
أفضددال مللتمسددي احلمايددة الدوليددة مددل الةتيددز علددد املصدداح الفضددلد للافددال وحددالت الضددعف
ووضد ددل األشد ددخا عد دددميي النسد ددية .وحيد دددد هد ددها القد ددانون مفلد ددة منيد ددة ل تتعد دددا  ١8شد ددفرا
لسددتعراض طلبددات احلمايددة الدوليددة واإلقامددة ون د أيض د ا علددد نشدداء مرتددز لةسددتقبال والفددر
حيددت تقدديّم احتياجددات ملتمسددي اللةددوء و ددروففم الصددحية فددور وصددو م .ومددن املتوقددل أن يصددال
يف عام .٢٠١6
عدد ملتمسي اللةوء  ١ ٠٠٠شخ
 -١٧وترم ددي خا ددة العم د دال املعني ددة باإلدم دداج ال دديت اعتم دددت يف أيلول/س ددبتمرب ٢٠١6
الستفادة من تنوع اجلفيات ال/قافية للمفاجرين ومعارففم ومفاراام ثراءا للمةتمل اآليسلند .
وس ددتتخه خاد دوات لض ددمان س ددفولة وص ددول املف دداجرين اج دددمات العام ددة وتش ددةيعفم عل ددد
املشددارتة بنشدداط يف اجملتمددل .وستسددعد السددلاات تدداد توافددق واسددل يف اآلراء مددل املنيمددات
من أجال تنفيه خاة العمال ههه.
غري احلكومية ووسا ط اإلعةم والقااع اجا
 -١8وشدددد الوف ددد عل ددد األمهي ددة الدديت توليف ددا آيس ددلندا للتعل دديم وهددو قا دداع متة ددان يك ددرس
املساواة استنادا قيم الدميقراطية واإلدماج وتكافس الفدر  .ووعيد ا مدن و ارة التعلديم باألخادار
الدديت يناددو عليفددا خادداب الكراهيددة فقددد اخنرطددت مندده عددام  ٢٠١٤يف حرتددة مناهضددة خادداب
جانب املشارتة النشاة للشباب.
الكراهية
 -١9وللم د ددرة األو ق د دددم و ي د ددر الداخلي د ددة يف ع د ددام  ٢٠١6الربمل د ددان تقري د ددرا ع د ددن حق د ددوق
اإلنسددان أشددار فيدده  -تخاددوة هامددة  -نشدداء لنددة توجيفيددة مشددةتة بددني الددو ارات حلقددوق
اإلنسد ددان مكلفد ددة بتعزيد ددز وتنسد دديق تنفيد دده اللتزامد ددات املتعلقد ددة قد ددوق اإلنسد ددان ومتابعد ددة نتد ددا .
الستعراض الدور الشامال.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع

االستعراض

 -٢٠أد  66وفدددا ببيانددات خددةل جلسددة التحدداور .وميكددن الطّددةع علددد التوصدديات الدديت
قدمت أثناء ههه اللسة يف الزء ال/ارب من هها التقرير.
 -٢١ورحبددت توغددو بالتقدددم الدده أحر تدده آيسددلندا علددد طريددق تنفيدده التوصدديات الدديت قبلتفددا
أثن دداء الول ددة ال/اني ددة م ددن الس ددتعراض ال دددور الش ددامال .وأحاط ددت علمد دا م ددل الرتي ددا بالعملي ددة
التشارتية الشاملة اليت أفضت عداد التقرير ورحبدت بانضدمام آيسدلندا فتلدف الصدكوك
الدولية حلقوق اإلنسان.
 -٢٢وأشدادت تددون بدالفود الراميددة محايددة حقدوق املدرأة وتسدداءلت عدن التدددابري املتخددهة
ملكافحددة التمييددز والعنددف ضددد امل درأة وحتقيددق املسدداواة بددني النسددني يف سددوق العمددال ل سدديما
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املسدداواة يف األجددر .واستفسددرت عددن التدددابري املتخددهة إلنشدداء مسسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان
ووقف تسرب الاةب من املدرسة مبكرا.
 -٢3ورحبددت ترتيددا بارتفدداع النسددبة امللويددة للنسدداء يف الربملددان وبالتدددابري املتخددهة لزيددادة ُت/يددال
املرأة مبدا يف ذلد يف الشدرطة والدنف .املتبدل بشدأن معدايري املسداواة يف األجدر .وأيددت التوصديات
اليت قدمتفا هيلات املعاهدات فيما يتعلق الت العنف ضدد املدرأة ومندل العتدداء النسدي علدد
األطفال.
 -٢٤وأثندت أوترانيددا علدد تعزيددز املسداواة بددني النسددني باعتبارهدا خارطددة طريدق ينبغددي اتباعفددا
مبا يف ذلد الددعم املقددم مدن آيسدلندا محلدة االرجدال نصدري املدرأةا واملدسُترات الديت تتنداول ادور
الرجال يف حتقيق املساواة بني النسنيا .وأثنت أيض ا علدد مدا حتقدق مدن تقددم يف دال التصدديق
علددد الصددكوك املعنيددة قددوق األشددخا ذو اإلعاقددة ومسددامهات املعونددة اإلنسددانية لةجلددني
السوريني.
 -٢5ولحيدت اململكدة املتحددة التادورات التشدريعية املتعلقدة باملسداواة بدني النسدني وحقددوق
املفاجرين وملتمسي اللةوء واألشخا املسدنني .وطلبدت معلومدات مسدتكملة عدن مسدتويات
التمييز العنصر والعرقي وعدن تنفيده اتفاقيدة حقدوق األشدخا ذو اإلعاقدة والتقددم احملدر يف
نشدداء مسسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان والتصددديق علددد الربوتوتددول الختيددار لتفاقيددة مناهضددة
التعهيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الة نسانية أو املفينة.
 -٢6وأشددادت الوليددات املتحدددة األمريكيددة بددالتزام آيسددلندا بالتسددام واملسدداواة بددني النسددني
و قددوق امل/لي ددات وامل/لي ددني ومزدوج ددي املي ددال النس ددي ومغ دداير ا وي ددة النس ددانية وح دداملي ص ددفات
النس ددني وباس ددتقبال الةجل ددني الس ددوريني إلع ددادة ت ددوطينفم .ورحب ددت بإنش دداء مرت ددز لس ددتقبال
ملتمسي اللةوء وضحايا الجتار بالبشر وبفت سةن جديد .وأعربدت عدن قلقفدا اء احلدواد
املستمرة للعنف القا م علد ندوع الدن والعندف ضدد األطفدال والتمييدز ضدد املفداجرين وعددم
مقاضاة مرتكيب جرا م الجتار بالبشر وعدم دانتفم .
 -٢٧ورحب ددت أوروغ د دوا لف ددود آيس ددلندا لتعزي ددز املس دداواة ب ددني النس ددني والنف ددوض ق ددوق
امل/ليدات وامل/ليددني ومزدوجدي امليددال النسددي ومغداير ا ويددة النسددانية وحداملي صددفات النسددني يف
الت الزواج والتبا ومعالة العنف املنز باعتماد هن .متعدد القااعات لكنفا لحيدت أن
خاة العمال الوطنية ملكافحة العنف النسي والعنف القا م علد نوع الن مل جتدد .
 -٢8ورحبت أفغانستان بالتعديةت اليت أدخلت علدد قدانون املسداواة بدني النسدني للتعةيدال
بالتقدددم يف ددا املسدداواة بددني النسددني وتكددافس الفددر  .وأعربددت عددن تقددديرها إلنشدداء صددندوق
تكافس الفدر الرامدي ُتويدال الدربام .والبحدو املتعلقدة باملسداواة بدني النسدني علدد الصدعيدين
الوطا والدو .
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 -٢9وأثنت ألبانيا علد سةال آيسلندا يف ال دعم نيام قا م علد القواعدد مدن أجدال تعزيدز
حقددوق اإلنسددان ومحايتفددا مبددا يتسددق مددل أهدددا املسسسددات الر يسددية حلقددوق اإلنسددان .ودعددت
مواصلة تعزيز جفودها الوطنية وآليااا حلقوق اإلنسان.
احلكومة
 -3٠ورحبددت الزا ددر بالتدددابري الدديت اختددهاا آيسددلندا مندده عددام  ٢٠١١ملكافحددة عدددم املسدداواة
بني النسني ومن أجال القيام علد وجه اجصو بتحقيق املساواة يف األجر وحتديد حصة دنيا
للنسدداء العددامةت يف اللةددان العامددة و ددال دارة الشددرتات .ورحبددت أيض د ا بدداجاوات املتخددهة
ذو اإلعاقة ل سيما من خةل القانون والسياسات العامة.
فيما يتعلق قوق األشخا
 -3١وهنأت األرجنتني آيسلندا علدد تأييددها عدةن املددارس اآلمندة وتصدديقفا علدد اتفاقيدة
حقوق األشخا ذو اإلعاقة .وأشارت اعتماد آيسلندا مبادرات شارعة ومسسسدية حلمايدة
وحتسني وضل املرأة.
 -3٢وأش ددادت أرميني ددا بس ددةال آيس ددلندا امل /ددا يف ددال حق ددوق اإلنس ددان ل س دديما بش ددأن
املساواة بني النسني وحقوق املرأة و دراج حقدوق اإلنسدان يف املنداه .الدراسدية والفدود الراميدة
تددوفري التعلدديم الددامل .ورحبددت مبددا اختهتدده آيسددلندا مددن تدددابري تش دريعية و داريددة لتعزيددز حقددوق
ذو اإلعاقة وشةعتفا علد مواصلة التصديق علد صكوك حقوق اإلنسان.
األشخا
 -33وأثن ددت أسد دةاليا عل ددد آيس ددلندا بش ددأن م ددا حققت دده م ددن تق دددم فيم ددا لحي ددت أن املرت ددز
اآليسددلند حلقددوق اإلنسددان ليسددت لدده ميزاني ددة دا مددة أو صددفة قانونيددة باعتبدداره مسسسددة وطني ددة
حلقوق اإلنسان .وأشارت عدم وجدود تشدريل شدامال حيمدي حقدوق حداملي صدفات النسدني
ودعد ددت آيسد ددلندا تعزيد ددز محايد ددة امل/ليد ددات وامل/ليد ددني ومزدوجد ددي امليد ددال النسد ددي ومغد دداير ا ويد ددة
تعزيز محاية املسنني.
النسانية وحاملي صفات النسني .ودعت آيسلندا أيضا
 -3٤وأشارت بنغةديش شواغال هيلات املعاهدات بشأن اجملدالت احلامسدة لعددم املسداواة
الدديت ُتد املدرأة ل سدديما تلد الدديت أعربددت عنفددا اللةنددة املعنيددة بالقضدداء علددد التمييددز ضددد املدرأة
بشددأن الصددعوبات الدديت تواجففددا املفدداجرات يف مكانيددة احلصددول علددد العمددال والرعايددة الصددحية
للعنف .ولحيت أن لندة حقدوق الافدال قدد أعربدت عدن القلدق ألن مبددأ املصداح

وتوهنن عرضة
الفضلد ل يابق يف سياق ضمان تواصال الوالدين مل أطفا م.
 -35وش دداطرت الربا ي ددال قل ددق لن ددة حق ددوق الاف ددال بش ددأن مكاني ددة ع دددم حص ددول األطف ددال
املفدداجرين علددد تغايددة الرعايددة الصددحية .وح/ددت آيسددلندا علددد حتسددني فددر حصددول األطفددال
واملراهقني علد املواد التعليميدة واملعلومدات العامدة بشدأن اجددمات الصدحية .وأثندت علدد التعدديال
اله أدخال علد قانون املساواة بني النسني الرامي تسريل وتدرية التقددم احملدر بشدأن املسداواة
بني النسني.
 -36وهنأت تندا آيسلندا علد تصدرها املسشر العاملي للفةوة بني النسني اجا باملنتدا
القتصاد العاملي وشةعتفا علد مواصلة بهل جفودها الرامية رأب الفةوة يف األجور بني
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النسني لول عام  . ٢٠٢٢وأثندت علدد جفدود آيسدلندا يف دال عدادة تدوطني الةجلدني الدهين
أح ددالتفم مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية لش ددسون الةجل ددني .وأعرب ددت ع ددن تق ددديرها لس ددتمرار
التصالت بني تندا وآيسلندا بشأن أفضال املمارسدات املتعلقدة بالتكامدال وارتفداع معددل مشدارتة
املفاجرين يف سوق العمال.
 -3٧وسددلات شدديلي الضددوء علددد املبددادرات الدديت اختددهاا آيسددلندا وترمددي مكافحددة التمييددز
القددا م علددد نددوع الددن ل سدديما ختصددي حصددة نسددبتفا  ٤٠يف املا ددة يف اللةددان احلكومي ددة
و ددال دارة وهيلددات األعمددال التةاريددة العامددة  .وأقددرت بالتقدددم الدده حتقددق يف ددا ا ة ددرة
وحتديددد وضددل الةجلددني فض دةا عددن التدددابري التش دريعية املتخددهة حلمايددة حقددوق األشددخا ذو

اإلعاقة.
 -38وأعرب ددت الص ددني ع ددن قلقف ددا اء التميي ددز العنص ددر وت ددره األجان ددب وض ددعف التق دددم يف
التغلب علد عدم املسداواة بدني النسدني ومعانداة املدرأة ت/دريا مدن العندف .وتيدال حقدوق األطفدال
واملسنني واألشخا ذو اإلعاقة غري مضمونة بشكال تامال حىت اآلن .تما يتعرض املفداجرون
للتمييز يف الت العمال والتعليم والرعاية الصحية .وح/ت آيسلندا علد اختداذ تددابري فعالدة حلدال
تل املشاتال .
 -39وأبددر ت تولومبيددا القيددادة الدديت أ فراددا آيسددلندا يف ددا املسدداواة بددني النسددني وحقددوق
املرأة .وسلات الضوء علد اعتماد خاة العمال الوطنية ملكافحة الجتار باألشخا فضةا عدن
قرار قبول املزيد من الةجلني يف سياق األ مة الراهنة.
 -٤٠وأعرب ددت تش دديكيا ع ددن تق ددديرها للمعلوم ددات املقدم ددة ل س دديما بش ددأن املراحد دال النفا ي ددة
لعملية التصديق علد الربوتوتول الختيار لتفاقية مناهضة التعهيب.
 -٤١ورحبددت الددداكرك بتوقددل آيسددلندا التصددديق علددد الربوتوتددول الختيددار لتفاقيددة مناهضددة
التعهيب قبال هناية عام  .٢٠١6وأثنت علد نيدة آيسدلندا نشداء مسسسدة وطنيدة حلقدوق اإلنسدان
تس ددتند املب دداد املتعلق ددة مبرت ددز املسسس ددات الوطني ددة لتعزي ددز ومحاي ددة حق ددوق اإلنس ددان (مب دداد
بدداري ري .وأعربددت عددن رغبتفددا يف معرفددة تيفيددة تصددد آيسددلندا لتحددديات الجتددار باألشددخا
جراء الرتفاع الكبري يف حةم السياحة.
 -٤٢ورحبددت ت دوادور بتعددديال قددانون املسدداواة بددني النسددني وسددن قددانون األجانددب وقددانون
نةددز يف
قضدايا ا ةدرة .وبددالنير التحدد املتعلدق بالتنفيدده أعربدت تدوادور عددن أملفدا يف أن ت َ
املستقبال القريب مبدادرات مدن قبيدال اعتمداد خادة عمدال وطنيدة حلقدوق اإلنسدان و نشداء مسسسدة
وطنية حلقوق اإلنسان.
 -٤3وأعرب ددت مص ددر عد دن ب ددالق قلقف ددا اء تزاي ددد ع دددد جد درا م الكراهي ددة وحد دواد اجا دداب
العنص ددر وتراهي ددة األجان ددب ووج ددود سياس ددات ُتييزي ددة يف آيس ددلندا .وأعرب ددت ع ددن قلقف ددا اء
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الفةددوة القا مددة يف األجددر بددني النسددني والتمييددز ضددد األشددخا

امليادين.

ذو اإلعاقددة يف العديددد مددن

 -٤٤وأشددادت سددتونيا باختدداذ آيسددلندا خا دوات ضددافية يف مواجفددة حددالت العنددف املنددز
واهتمامف ددا ب ددالعنف ض ددد األش ددخا ذو اإلعاق ددة ل س دديما النس دداء .ورحب ددت بزي ددادة الهتم ددام
مبسألة الجتار بالبشر وشةعت آيسلندا علدد شدراك اجملتمدل املددرب بقددر أتدرب يف وضدل وتنفيده
وتقيدديم سياسددات مكافحددة الجتددار .وأعربدت عددن تقددديرها ملشددارتة آيسددلندا النشدداة يف ال ددتة
العاملي للحرية علد اإلنةنت ونتا ةه املمتا ة يف تفالة احلرية والنفتا علد شبكة اإلنةنت.
 -٤5وأعربت فنلندا عن ارتياحفا لستشدارة اجملتمدل املددرب ومنحده الفرصدة لعدرض آرا ده بشدأن
التقرير الوطا؛ وألن آيسلندا أدخلت تعديةت علدد قدانون العقوبدات لتةدر العندف املندز وفقد ا
لتفاقي ددة من ددل ومكافح ددة العن ددف ض ددد امل درأة والعن ددف املن ددز (اتفاقي ددة اس ددانبولري؛ ولع ددرض مق ددة
تشدريعي بشددأن نشدداء مسسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان علددد املشدداورة العامددة .وشددةعت آيسددلندا
عل ددد مواص ددلة عملف ددا ا ددام يف حتس ددني خ دددمات مرت ددز رعاي ددة الافول ددة (Barnahusري م ددن أج ددال
األطفال ذو اإلعاقة ويف تشةيل العمال بنموذج هها املرتز قليمي ا.
 -٤6ورحبت فرنسا بالتدابري الراميدة
ذو اإلعاقة .
حقوق األشخا

تعزيدز املسداواة بدني النسدني وبالتصدديق علدد اتفاقيدة

 -٤٧وسددلات جورجيددا الضددوء علددد التق ددم الدده أحر تدده آيسددلندا مندده السددتعراض األول
ل سدديما اعتمدداد قددانون األجانددب وقددانون قضددايا ا ةددرة ومددا ند افدده مددن مبددادرات ملكافحددة عدددم
املسدداواة بددني النسددني مبددا يف ذل د معيددار املسدداواة يف األجددر .ورحبددت جورجيددا بالتصددديق علددد
اتفاقيددة ل د أوروبددا بشددأن ج دراءات مكافحددة الجتددار بالبشددر واتفاقيددة حقددوق األشددخا ذو

اإلعاقة.
 -٤8وأثنددت أملانيددا علددد الت دزام آيسددلندا بدددعم وتعزيددز حقددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية
لكنفددا أشددارت أن آيسددلندا مل تصدددق بعددد علددد اتفاقيددة عددام  ١96١بشددأن خف د حددالت
انعدام النسية علد النحو املبني أثناء الستعراض ا 
ألول.
 -٤9وأثنت غانا علد آيسلندا لرتفاع نسبة شغال املرأة ملقاعد الربملدان ورحبدت خبادة العمدال
تعزيز ُت/يال املرأة وتاوير مسارها املفا يف جفا الشرطة .
الرامية
 -5٠وردا علددد األسددللة املتعلقددة بإنشدداء مسسسددة وطنيددة حلقددوق اإلنسددان ُتاشددي ا مددل مبدداد
بدداري ذتددرت مم/لددة آيسددلندا راغنددا بيارنددادوتري أن هندداك مقةح د ا تش دريعي ا صدداغته و ارة الداخليددة
عقب مشاورات مفتوحة بشأن أمور من بينفا نشداء هيلدة جديددة علدد أسداس املرتدز اآليسدلند
حلق ددوق اإلنس ددان املوج ددود حالي دا .وس ددو تتكف ددال املسسس ددة الوطني ددة املقةح ددة باألنش دداة املالوب ددة
مبوجددب اتفاقيددة حقددوق األشددخا ذو اإلعاقددة .وسددتعرض خاددة عمددال وطنيددة جديدددة حلقددوق
اإلنسان علد الربملان يف عام .٢٠١٧
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 -5١وفيما يتعلق بالتصدديق علدد الربوتوتدول الختيدار لتفاقيدة مناهضدة التعدهيب صداغت
و ارة الداخلية مقةحا خيول ألمني امليامل الربملارب الضاةع مبفام اآللية الوقا يدة الوطنيدة املالوبدة
مبوجددب الربوتوتددول الختيددار  .وتبددهل السددلاات اآليسددلندية قصددارا جفودهددا لضددمان أن يتددو
أمني امليامل تل املفمة الديدة يف أوا ال عام .٢٠١٧
 -5٢وقد دددم الوفد ددد اآليسد ددلند عرض د دا عام د دا بشد ددأن التش د دريعات احلاليد ددة ملكافحد ددة اسد ددتخدام
التعهيب مبا يف ذل تشريل يسم للسةناء بالاعن يف رو احتةا هم أمام و ارة الداخليدة
اليت تعني عليفا الرد علد ذل يف غضون أربعدة أيدام عمدال .ول يعدار قدانون العقوبدات التعدهيب
حتديدددا لكددن املددادة  68م ددن الدسددتور حتيددر التعددهيب واملعامل ددة والعقوبددة الة نسددانية أو املفين ددة
ُتاشدديا مددل املددادة  3مددن اتفاقيددة محايددة حقددوق اإلنسددان واحلريددات األساسددية (التفاقيددة األوروبيددة
حلقوق اإلنسانري .وحيير قانون العقوبات اإلتراه غري القانورب والتوقيف غري املشروع.
 -53وفيما يتعلق باتفاقيدة حقدوق األشدخا ذو اإلعاقدة وبعدد التشداور مدل المفدور بددأ
العمال منه عام  ٢٠١٤علد تنقي القدانون املتعلدق باألهليدة القانونيدة وقدانون شدسون األشدخا
ذو اإلعاقددة وقددانون اجدددمات الجتماعيددة بالبلددديات مددن أجددال محايددة األهليددة القانونيددة ددسلء
األشخا ومنل يداعفم يف املستشفيات قسرا و تاحة مساعدة شخصدية حيدددوهنا بأنفسدفم
وُتكيددنفم مددن العتمدداد علددد أنفسددفم .ويتوقددل أن تضددل و ارة الرعايددة خاددة عمددال بشددأن قضددايا
اإلعاقدة وتتيحفددا لةسددتعراض العددام علددد شددبكة اإلنةنددت .ومددا فتددض موضددوع املعاشددات التقاعديددة
لألشددخا ذو اإلعاق ددة حيقددق تق دددم ا يف الوق ددت ال دراهن .وق ددد اد قددانون الض ددمان الجتم دداعي
اله اعتمد يف تشرين األول/أتتوبر  ٢٠١6املعاشات التقاعدية ألصحاب الدخال األدم.
 -5٤وردا عل ددد سد دسال م ددن ب ددنغةديش ذت ددر الوف ددد أن دده من دده ع ددام  ٢٠١١ادت املس دداعدة
اإلكا ي ددة الرمسي ددة اآليس ددلندية بنس ددبة  ٧٤يف املا ددة بالقيم ددة احلقيقي ددة  .وس ددتحدد احلكوم ددة الدي دددة
السةاتيةية اإلكا ية آليسلندا للفةة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -55وفيما يتعلق بتدابري مكافحدة الجتدار بالبشدر أوتدال فريدق تدوجيفي وطدا ُتاشديا مدل
خاددة العمددال الوطنيددة مسددسولية حتديددد ضددحايا الجتددار والعمددال القسددر ؛ ووضددل برنددام .ت/قيفددي
بشأن الجتار لفا دة املفنيدني املعنيدني والنقابدات العماليدة؛ وتددريب مفتشدي العمدال علدد الكشدف
ع ددن ح ددالت العم ددال القس ددر  .وختا ددط آيس ددلندا حاليد د ا إلط ددةق محل ددة ش دداملة م ددن أج ددال توعي ددة
المفور قوق العمال .
 -56وأثنت اليونان علد آيسلندا اء أنشاتفا يف اآلونة األخرية من أجدال تعزيدز املسداواة بدني
النسددني ومددا أدخلتدده مددن تعددديةت علددد قددانون املسدداواة بددني النسددني مبددا يف ذل د احلص د
والتزاماادا املتعلقددة بتعزيدز ومحايددة حقدوق امل/ليددات وامل/ليددني ومزدوجدي امليددال النسدي ومغدداير ا ويددة
النسانية وحاملي صفات النسني وسياستفا الراميدة اإلدمداج الشدامال لةجلدني واملفداجرين
ذو اإلعاقة .
وجفودها الكبرية لفا دة املسنني واألشخا
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 -5٧وأشارت غواتيمدال التقددم احملدر يف دال تعزيدز ومحايدة حقدوق اإلنسدان يف آيسدلندا
ل سدديما بشددأن الةجلددني وملتمسددي اللةددوء .ومددل ذلد ينبغددي اسددتعراض قدوانني اللةددوء الوطنيددة
يددت تكددون متسددقة ُتام دا مددل أحكددام العفددد الدددو اجددا بدداحلقوق املدنيددة والسياسددية واملعددايري
الدولية ذات الصلة .
 -58وأش ددارت ه دداييت اإلب ددة ع ددن حتس ددينات تتعل ددق باملس دداواة ب ددني النس ددني ومواجف ددة
التمييز اإلثا والعنصرية وحقوق األشدخا ذو اإلعاقدة ل سديما مدن خدةل التصدديق مدسخرا
علد اتفاقية حقدوق األشدخا ذو اإلعاقدة .وأشدادت هداييت بآيسدلندا باعتبارهدا كوذجد ا لميدل
األمم الزرية الصغرية يف العديد من اجملالت مبا يف ذل حقوق اإلنسان .
 -59وأثنت هنغاريا علد الفود املبهولة لوضل معيار املسداواة يف األجدر وهدو مدا قدد يشدكال
م/الا حيتدها بالنسدبة للبلددان األخدرا الديت تسدعد حتقيدق املسداواة بدني النسدني .وأشدادت مبدا
يضددالل بدده املرتددز اآليسددلند حلقددوق اإلنسددان مددن عمددال متعدددد األوجدده ومفددام املسسسددة الوطنيددة
لكنفا لحيت عدم دراج صدةحياته واسدتقةليته وُتويلده يف نيدام أساسدي .واستفسدرت هنغاريدا
عن نوايا آيسلندا بشأن التصديق علد الربوتوتول الختيار لتفاقية مناهضة التعهيب .
 -6٠ولحيت ندونيسديا املبدادرات العديددة الديت اختدهاا آيسدلندا ملكافحدة عددم املسداواة بدني
النس د د ددني واعتم د د دداد ق د د ددانون األجان د د دب يف حزيران/يوني د د دده  ٢٠١6وق د د ددانون قض د د ددايا ا ة د د ددرة يف
عام  .٢٠١٢وأعربت عدن تقدديرها أيضدا لعتمداد آيسدلندا تشدريعا بشدأن اإلصدة القضدا ي يف
أيار/مايو .٢٠١6
 -6١ولحيددت فوريددة ي دران اإلسددةمية تقددارير العتددداء النسددي علددد األطفددال واخنفدداض
نوعية وتوافر خدمات الرعاية الصحية العامة ل سيما تل املتاحة ألسر األطفال ذو اإلعاقة.
وأشارت تزايد عدد حالت العنف ضد املرأة واستمرار املواقف والقوالب النماية الديت تفضدي
ممارسة العنف ضدها.
 -6٢وأشدداد العدراق بددإجراءات املتابعددة الدديت اختددهاا آيسددلندا بشددأن توصدديات سددابقة مددن أجددال
تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان علد الصدعيد احمللدي .وندوه مببدادرات آيسدلندا مدن أجدال تعزيدز حقدوق
املسنني بتقد املساعدة املنزلية والرعاية التمريضية ليفم .
 -63وأحاط ددت ياالي ددا علم د د ا لف ددود آيس ددلندا يف ددال مكافح ددة العن ددف املن ددز ل س دديما
فيما يتعلق بنموذج ا بقاء النافهة مفتوحةا الرامي تفالة املزيد مدن السدةمة وحتسدني خددمات
املساعدة املقدمة لضحايا العنف املنز .
 -6٤وأشددادت اليابددان بتدددابري آيسددلندا مددن أجددال حتسددني وضددل امل درأة ومشددارتتفا يف اجملتمد 
دل.
وطلبددت آيسددلندا تبددادل املعلومددات بشددأن التدددابري الراميددة تنفيدده خاددة التنميددة املسددتدامة
لعددام  .٢٠3٠وأشددادت بتصددديقفا علددد اتفاقيددة حقددوق األشددخا ذو اإلعاقددة وسددألت عددن
النيم القانونية الديدة أو التدابري اليت استحدثت يف هها الصدد .واستفسدرت عدن التقددم الده
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أحر تدده آيسددلندا أو الصددعوبات الدديت صددادفتفا خددةل عدددادها للتصددديق علددد التفاقيددة الدوليددة
من الختفاء القسر  .
حلماية يل األشخا
 -65وأش ددار لبن ددان أن آيس ددلندا تابع ددت بدق ددة بالغ ددة التوص دديات الص ددادرة ع ددن الس ددتعراض
السددابق يف عددام  ٢٠١١لسدديما بشددأن التعددديةت الدديت أدخلددت علددد ق دوانني مكافحددة التمييددز
وحتقيق املساواة بني النسني.
 -66وأشادت ليبيدا مبدا اختهتده آيسدلندا مدن خادوات حامسدة يف سدبيال التصدديق علدد التفداق
األورويب املتعلددق باألشددخا املشددارتني يف جدراءات احملكمددة األوروبيددة حلقددوق اإلنسددان ومواءمددة
تشريعااا الوطنية مل هها التفاق .
 -6٧ونوهت ملديف بدالتزام آيسدلندا بضدمان ُت/يدال قدو للمدرأة يف املسسسدات العامدة بادرق
منفددا تنفيدده نيددام للحص د  .وأعربددت عددن تقددديرها للتدددابري املتخددهة حلمايددة حقددوق األشددخا
ذو اإلعاقة لعام .٢٠١١
ذو اإلعاقة من خةل قانون محاية حقوق األشخا
 -68ونوهت املكسدي بالتقددم الده أحر تده آيسدلندا يف وضدل مبدادرات يف دالت اإلعاقدة
وحقددوق الافددال وا ةددرة .وهنددأت آيسددلندا علددد تصددديقفا مددسخرا علددد اتفاقيددة حقددوق األشددخا
ذو اإلعاقة.
 -69وأبددر ت منغوليددا اإلجدراءات السياسدداتية الدديت اختددهاا آيسددلندا مددن أجددال حتقيددق التدوا ن يف
ة .وأش ددادت
سددياق املسدداواة ب ددني النسددني مددل ي ددادة عدددد النسدداء الع ددامةت يف اجدددمات العام د 
بتص ددديق آيس ددلندا عل ددد اتفاقي ددة حق ددوق األش ددخا ذو اإلعاق ددة وب دددعمفا حق ددوق املس ددنني
وترتيزها علد حقوق الافال ورفاه األطفال .وأشادت لفود آيسلندا املتواصلة من أجدال مكافحدة
العنف املنز والعتداء النسي وذل بإدخال التعديةت املناسبة علد تشريعااا وممارسااا .
 -٧٠ورحددب البددال األسددود بتنفيدده عدددد تبددري مددن التوصدديات وبعددزم آيسددلندا مواصددلة تعزيددز
مسسستفا الوطنيدة حلقدوق اإلنسدان بالعمدال علدد ضدمان اتسداقفا مدل مبداد بداري  .وأبدر البدال
األسود سياسة املساواة بني النسني وما حتقق من نتدا  .حدىت اآلن وشدةل آيسدلندا علدد تنفيده
توص دديات ع دددد م ددن هيل ددات املعاه دددات باعتم دداد تش دريل ش ددامال ملكافح ددة التميي ددز يتض ددمن ي ددل

السياقات.
 -٧١وأشددادت مو امبيددق بتبددوء آيسددلندا صدددارة املسشددر العدداملي للفةددوة بددني النسددني اجددا
باملنتدا القتصاد العاملي للسنوات السبل املاضية .ونوهت بعمال الصندوق اآليسلند لتاوير
الندماج اله شدد يف مشاريعه و وثه علد مكافحة التمييز اإلثا والعنصرية وعلد تعزيدز دور
املنيمات غري احلكومية العاملة مل املفاجرين.
 -٧٢وأعربدت ناميبيدا عددن تقدديرها للتعددديةت الديت أدخلتفدا آيسددلندا علدد قددانون املسداواة بددني
النسدني واسدتحدا معيدار املسداواة يف األجدر .ورحبددت بسياسدة مدن املفداجرين فرصدا متسدداوية
تعزيز وضل الةجلني وملتمسي اللةوء .
للوصول سوق العمال ومببادرااا الرامية
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 -٧3وش ددةعت هولن دددا آيس ددلندا عل ددد التص ددديق عل ددد اتفاقي ددة اس ددانبول يف أق ددرب اآلج ددال
ومواصلة جفودها البار ة يف ال املساواة بني النسني وتبادل أفضال املمارسات .وعلقدت علدد
سةال آيسلندا القو يف ال املساواة بني النسني اله مي/ال كوذجا تابيا .ولحيت هولندا
أن هندداك ددالا للتحسددني فيمددا يتعلددق بتكددافس الفددر املمنوحددة للرجددال والنسدداء يف التعلدديم وأن
الفةددوة يف األجددر بددني النسددني مل يددتم غةقفددا بالكامددال بعددد .وشددةعت آيسددلندا علددد مواصددلة
جفودها البار ة بشأن املساواة بني النسني وعلد تبادل أفضال املمارسات .
 -٧٤وأشددارت النددروي .التحسددينات الكبددرية الدديت ط درأت مندده السددتعراض السددابق عندددما
تانت آيسلندا تعارب من تبعات األ مة املالية العاملية .وُتكنت السلاات اآليسلندية مدن خدةل
سياسة حمددة ا د من حتسني أحوال الفلات الضعيفة .ولحيت النروي .أن مدن شدأن النمدو
السدريل لةقتصدداد أن يفضددي بسددفولة سددوق عمددال غدري منيمدة وأوسددل نااقد ا وتددهل احلاجددة
اتبدداع هندد .شددامال للتصددد للفسدداد والتفددرب الضدرييب .وشددةعت آيسددلندا علددد تعزيددز احلمايددة
م ددن التميي ددز ووض ددل املزي ددد م ددن األدوات إلعم ددال حق ددوق األش ددخا ال ددهين يتعرض ددون لةجت ددار

بالبشر.
 -٧5وأشددادت باتس ددتان بالتقدددم الكب ددري الدده حتق ددق يف ددا تعزي ددز املسدداواة ب ددني النس ددني
وُتكني املرأة .وأعربت عن تقديرها للقوانني والسياسات اليت استحدثت من أجال محاية الةجلني
ذو اإلعاقة.
واملفاجرين واملسنني واألشخا
 -٧6ورحب ددت بنم ددا بتص ددديق آيس ددلندا يف ع ددام  ٢٠١٤عل ددد الربوتوت ددول الختي ددار لتفاقي ددة
حقوق الافال بشأن بيل األطفال واسدتغةل األطفدال يف البغداء ويف املدواد اإلباحيدة ومدا اعتمدتده
من تدابري لتنفيه أحكامه بفعالية.
 -٧٧ورحبددت بدداراغوا بق درار آيسددلندا مض دداعفة عدددد س ددفريااا ضددمن سياس ددة املسدداواة ب ددني
النسني واعتمادها يف عدام  ٢٠١6القدانون املعدا بتنفيده األحكدام وقدانون األجاندب .وأعربدت
عن ُتنيااا أن تنة آيسلندا يف تنفيه خاة عملفا الوطنية للفةة .٢٠١9-٢٠١6
 -٧8ونوهت الفلبني بريادة آيسلندا عاملي ا يف ال املساواة بني النسني وح/تفا علد معالة
الش دواغال املرتباددة بالتقددارير الدديت تفيددد بارتفدداع عدددد حددالت العنددف ضددد امل درأة .ورحبددت بدداحةام
حقوق العمال يف آيسلندا وبإدراج أحكام التفاقية الدولية حلماية حقوق يل العمال املفاجرين
وأفدراد أسددرهم يف التشدريعات اآليسددلندية .وأعربددت عددن اسددتمرار قلقفددا مددن أن آيسددلندا مل تنشددض
بع ددد مسسس ددة وطني ددة حلق ددوق اإلنس ددان تك ددون ددا ولي ددات حم ددددة بش ددأن حق ددوق املد درأة والاف ددال
ومل تضل بعد خاة عمال وطنية شاملة حلقوق اإلنسان.
 -٧9ولحظ الحتاد الروسي أنه علد الرغم مما حتقق من تقددم يف دال حقدوق اإلنسدان مثدة
عدددد متزايددد مددن حددالت العنددف ضددد امل درأة وأن عدددد أحكددام ال درباءة يف هددهه القضددايا مرتفددل .
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وأعدرب عدن قلقده اء العددد املدنخف
علد األطفال.

للددعاوا القضدا ية واإلداندات يف قضدايا العتدداء النسددي

 -8٠ورحب ددت الس ددنغال باإلص ددةحات الرامي ددة تنفي دده التوص دديات املقبول ددة م ددن الس ددتعراض
السابق ولحيت مل الرتيا الفود اليت تبه ا آيسلندا إلنفداذ التقيدد مبعدايري حقدوق اإلنسدان
ذو اإلعاقة.
ل سيما يف الت تكافس الفر وعدم التمييز ومحاية األشخا
 -8١وشددةعت صدربيا آيسددلندا علددد مواصددلة تقددد الدددعم املنيمددات غددري احلكوميددة الدديت
اتم قوق اإلنسدان و نشداء مسسسدة وطنيدة حلقدوق اإلنسدان وفقدا ملبداد بداري  .وأعربدت عدن
تأييدها توصيات خرباء ل أوروبا بشأن مشارتة اجملتمل املددرب مشدارتة أوسدل يف وضدل وتنفيده
سياسات مكافحة الجتار والستغةل يف العمال.
 -8٢ولحيت سرياليون مل الهتمام أن آيسلندا وضعت خاة عمال وطنية ملكافحة الجتار
باألشخا (٢٠١6-٢٠١3ري وأن اجملتمل املدرب فيفا يتسم بالنشداط .وشدةعت آيسدلندا علدد
القضاء.
يادة مكانية لوء النساء من ضحايا العنف النسي والعنف املنز
 -83وردا علد ههه األسللة أوضحت السيدة بيارندادوتري مم/لدة آيسدلندا أنده وفقد ا للدسدتور
يتسدداوا يددل األشددخا أمددام القددانون وأندده يتعددني تفسددري يددل الق دوانني واألنيمددة طبق دا ددها
احلكدم .وأضدافت أن و ارة الرعايدة الجتماعيددة يف طدور عدداد تشدريل حليددر يدل أشدكال التمييددز
يف سوق العمال .وقد أعد تهل مقة تشريعي حلير يل أشدكال التمييدز علدد أسداس األصدال
القومي أو العرق أو اللون وطر للمشاورة العامة .
 -8٤وأوض الوفد أن حةم ا ةرة ارتفل .فقد بلغت نسبة السكان من أصول مفاجرة ١٠
يف املا د ددة يف عد ددام  .٢٠١6وس د ديدخال تش د دريل جديد ددد معد ددا باألجاند ددب حيد ددز النفد دداذ يف تد ددانون
ال/ارب/يند دداير  .٢٠١٧وترمد ددي خاد ددة العمد ددال بشد ددأن اإلدمد دداج للفد ددةة  ٢٠١9-٢٠١6تد ددأمني
احلمايد ددة للمفد دداجرين و تاحد ددة فد ددر متسد دداوية د ددم .وحييد ددد املفد دداجرون القد ددادمون مد ددن املناقد ددة
القتصددادية األوروبيددة بددنف تدددابري الرعايددة الصددحية الدديت يتمتددل هبددا املواطنددون اآليسددلنديون؛ أمددا
القددادمون مددن أمدداتن أخددرا فيتعددني علدديفم دفددل تكدداليف التغايددة الصددحية ط دوال األشددفر السددتة
م بالستفادة الكاملة من النيام الصحي الوطا .
األو وبعدها يسم
 -85وقددد أوفددت آيسددلندا بالتزامفددا ويتوقددل أن تسددتقبال عددن طريددق املفوضددية السددامية لشددسون
الةجلددني  ١٠٠لجددض سددور ل دول هنايددة عددام  .٢٠١6واسددتفاد ملتمسددو اللةددوء مددن املشددورة
القانونيددة اجملانيددة وبإمكدداهنم اسددتلنا الق درارات املتخددهة بشددأن قضدداياهم .وتعمددال آيسددلندا علددد
افتت ددا أول مرت ددز رمس ددي لس ددتقبال الةجل ددني ال دده م ددن ش ددأنه حتس ددني عملي ددة اللة ددوء ومعامل ددة
الةجلني واملفاجرين.
 -86والتم عدد قليدال مدن القصدر غدري املصدحوبني مبرافدق اللةدوء يف آيسدلندا؛ بينمدا الدتم
يف األشددفر األخددرية  ١٢شدداب ا ت دةاو أعمددارهم بددني  ١٤و  ١8عام د ا اللةددوء ومت تددوفري الرعايددة
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البديلة م .وأجريت املقابةت معفم يف مرتز رعاية الافولة (Barnahusري حيدت قَددمت موعدة
متنوعة من املفنيني الدعم م .
 -8٧وحيد ددي يد ددل العمد ددال األجاند ددب ( 9يف املا د ددة مد ددن سد ددوق العمد ددالري ب د داحلق يف معاملد ددة
متسدداوية  .وطبقددت اتفاقددات اعيددة لألجددور علددد يددل العمددال بصددر النيددر عددن جنسدديتفم
وتددهل األمددر بالنسددبة ملعيددار املسدداواة يف األجددر .وتكمددن العقبددة الر يسددية الدديت يواجففددا العمددال
األجانب الهين يبح/ون عن عمال يف عدم ملامفم باللغة اآليسلندية .
 -88وت ددر ع ددداد خا ددة عم ددال لتحس ددني وض ددل امل/لي ددات وامل/لي ددني ومزدوج ددي املي ددال النس ددي
ومغاير ا وية النسدانية وحداملي صدفات النسدني .وهنداك مشدروع قدانون يتضدمن أيضد ا مقةحد ا
ير التمييز علد أساس السن يف سوق العمال .
 -89وأوضحت آيسلندا أن الماعات املتارفة قليلة وصغرية جدا يف البلدد ولدي أل منفدا
أ ُت/يددال انتخ ددايب .وي ددن ق ددانون العقوب ددات علددد ف ددرض غرام ددات والس ددةن يف ح ددالت التميي ددز
العنصددر اجاددرية  .وميكددن تشددديد العقوبددات علددد ج درا م أخددرا ذا تانددت الرميددة تناددو علددد
عنصر من عناصر التمييز العنصدر  .تمدا ختضدل النتفاتدات الديت ترتكبفدا وسدا ط اإلعدةم فيمدا
يتعلق ير التمييز العنصر للتحقيق واملقاضاة .
 -9٠وقد عينت السلاات العامة مو فا مكلفا بدالنير يف جدرا م الكراهيدة .وقددمت تفاصديال
ال دربام .واملش دداريل ال دديت ت ددر تنفي ددهها بالتع دداون م ددل منيم ددة األم ددن والتع دداون يف أوروب ددا ومكت ددب
املسسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسدان التدابل دا مدن أجدال القضداء علدد جدرا م الكراهيدة مبدا يف
ذل د التدددريب عل ددد التحقيقددات و ددل البيان ددات .وتعمددال و ارة التعلدديم عل ددد احلددد مددن خا دداب
الكراهيددة علددد شددبكة اإلنةنددت .وأشددري العمددال ا ددام للمرتددز اآليسددلند لزيددادة األمددان علددد
شبكة اإلنةنت .
 -9١وتدارست اللةنة التوجيفية املشةتة بني الدو ارات حلقدوق اإلنسدان الديددة ضدمن أو
مفامفددا اآلثددار املةتبددة علددد التصددديق علددد الربوتوتددول الختيددار لتفاقيددة حقددوق الافددال املتعلددق
ب ددإجراء تقد ددد البةغ ددات والربوتوتد ددول الختي ددار لتفاقيد ددة حق ددوق األشد ددخا ذو اإلعاقد ددة
والربوتوتول الختيار امللحق بالعفد الددو اجدا بداحلقوق القتصدادية والجتماعيدة وال/قافيدة
وذل قبال اختاذ قرار رمسي بشأهنا يعا.
 -9٢وتعمددال آيسددلندا أيض دا علددد التحضددري للتصددديق علددد اتفاقيددة عددام  ١95٤بشددأن وضددل
األشخا عدميي النسية واتفاقية عام  ١96١بشأن خف حالت انعدام النسدية .وصداغت
آيسلندا قانون األجانب الديد مبساعدة مفوضية األمم املتحدة السامية لشسون الةجلني .وقددم
مقددة تش دريعي لتعددديال قددانون النسددية؛ ومددن شددأن ذل د يف حددال اعتمدداده أن يفددت الاريددق
للتصديق علد اتفاقية عام .١95٤
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 -93وتعمددال آيسددلندا أيض د ا علددد التحضددري للتصددديق علددد اتفاقيددة ل د أوروبددا بشددأن منددل
ومكافحة العنف ضد املرأة والعنف املنز  .وقد ذتر الوفد يف هها الصدد أن القانون احمللي ميت/دال
بالفعددال لتفاقيددة القضدداء علددد يددل أشددكال التمييددز ضددد امل درأة ومددن  ،لددي هندداك حاجددة
دراج تامال أحكام تل التفاقية يف القانون احمل 
لي.
 -9٤ونوه د ددت س د ددلوفينيا بارتف د دداع مس د ددتوا مع د ددايري حق د ددوق اإلنس د ددان يف آيس د ددلندا ورحب د ددت
باملعلومات الشاملة واألنشاة املتعلقة بالت/قيف يف ال حقوق اإلنسان .وأثندت علدد مدا حققتده
آيسلندا من جنا ات وعلد دورها الرا د يف ا املساواة بني النسدني وحقدوق املدرأة .ولحيدت
أن آيسلندا مل تصدق بعد علد الربوتوتول الختيار لتفاقية مناهضة التعهيب.
 -95ورحبددت سددبانيا بالتزامددات آيسددلندا اء املسدداواة بددني النسددني وحقددوق امل درأة مبددا فيفددا
ال دواردة يف خاددة العمددال الوطنيددة املقبلددة لتنفيدده ق درار ل د األمددن ٢٠٠٠(١3٢5ري بشددأن امل درأة
والسددةم واألمددن .ونوهددت أيض دا بتصددديق آيسددلندا مددسخرا علددد اتفاقيددة حقددوق األشددخا ذو
اإلعاقة.
 -96ورحبت دولة فلساني بالفود اليت بهلتفا آيسلندا ملكافحة التمييز والعنصرية والتصد
مددا باددرق منفددا عددداد مقةحددات تش دريعية بشددأن مكافحددة التمييددز  .ورحبددت أيض د ا مبددا اختهت ده
املتعلق بإصة التعليم.
آيسلندا من خاوات تابية لتحسني التعليم ل سيما تتاهبا األبي
 -9٧وأثددىن السددودان علددد اإلصددةحات القضددا ية ول سدديما اعتمدداد تش دريل يف عددام ٢٠١6
إلنشدداء حمكمددة الدرجددة ال/ال/ددة يف نيددام احملدداتم ألغدراض السددتلنا مبددا يسددم بتنيديم جلسددة
ثاني ددة لةس ددتماع ألقد دوال الش ددفود واملتفم ددني .وأث ددىن عل ددد تص ددديق آيس ددلندا عل ددد اتفاقي ددة حق ددوق
ذو اإلعاقة والتفاقيات األساسية ملنيمة العمال الدولية.
األشخا
 -98ورحبت السويد بتصدديق آيسدلندا مدسخرا علدد اتفاقيدة حقدوق األشدخا ذو اإلعاقدة
فيم ددا لحي ددت انتق ددادات اجملتم ددل امل دددرب ب ددأن التشد دريعات الوطني ددة املقةح ددة مل ت ددرق مس ددتوا
التفاقيددة .وأعربددت عددن تقددديرها لألمهيددة الدديت أولتفددا آيسددلندا للتوعيددة العامددة بشددأن العنددف املنددز
لكنف ددا أش ددارت أن ع ددددا قل دديةا فق ددط م ددن الن دداة املش ددتبه ف دديفم حوتم دوا من دده الس ددتعراض يف
عام  ٢٠١١وصدرت أحكام فففة نسبيا يف حقفم.
 -99ورحبد ددت طاجيكسد ددتان بالسياسد ددة الشد دداملة الراميد ددة ايلد ددة بيلد ددة تابيد ددة يف املد دددارس
لألطفددال وحتميددال املدددارس مسددسولية وضددل طددار ملكافحددة العنددف البدددرب والنفسددي والجتمدداعي .
ونوهددت بسياسددة املسدداواة بددني النسددني وباملبددادرات الراميددة دعددم حقددوق املسددنني مددن خددةل
تزويدهم باملساعدة والرعاية املنزلية.
 -١٠٠وأشادت تايلند باجاة الراميدة التصدديق علدد الربوتوتدول الختيدار لتفاقيدة حقدوق
األشددخا ذو اإلعاقددة ورحبددت بالتعددديةت الدديت أدخلددت علددد قددانون املسدداواة بددني النسددني
وقددانون العقوبددات والدديت جت درم العنددف املنددز لكددن القلددق ل ي دزال يسدداورها اء اسددتمرار التمييددز
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القددا م علددد نددوع الددن يف سددوق العمددال و اء محايددة حقددوق املفدداجرات .ورحبددت أيضد ا بددالفود
املبهولددة لضددمان المت/ددال لقواعددد األمددم املتحدددة النموذجيددة الدددنيا ملعاملددة السددةناء وشددةعت
آيسلندا علد التنفيده الكامدال لقواعدد األمدم املتحددة ملعاملدة السدةينات والتددابري غدري الحتةا يدة
للمةرمات.
 -١٠١ورحبددت تيمددور  -ليشدديت باعتمدداد خاددة العمددال الوطنيددة ملكافحددة الجتددار باألشددخا
وأثنت علدد أخده آيسدلندا مدام املبدادرة يف دال تعزيدز حقدوق املدرأة ول سديما لزيدادة ُت/يدال النسداء
الشرطة .وأثنت علد استعداد آيسلندا لتحسني جراءااا املتعلقة باللةوء.

يف جفا
 -١٠٢ولحيددت فوريددة فنددزوية البوليفاريددة مددل القلددق الفةددوة الكبددرية يف األجددور بددني الرجددال
والنساء وعدم تفاية ُت/يدال املدرأة يف عمليدات صدنل القدرار ل سديما يف الشدسون اجارجيدة والسدل
القضا ي واألوساط األتادميية .وعلد غرار اللةنة املعنيدة قدوق اإلنسدان أعربدت عدن انزعاجفدا
اء فةت مرتكيب العتداءات النسية ضد األطفال من العقاب.
 -١٠3وهندأت الربتغددال آيسددلندا مبناسددبة الددهترا السددنوية األربعددني ألول تشدريل يتعلددق باملسدداواة
بني النسني .ورحبت خباة العمال الديدة للمسداواة بدني النسدني للفدةة  ٢٠١9-٢٠١6الديت
ترم ددي تعةي ددال وت ددرية التق دددم احمل ددر يف ددا املس دداواة ب ددني النس ددني وتك ددافس الف ددر للنس دداء.
ورحبدت الربتغددال بعمليددة املشدداورات العامدة بشددأن املقددة التشدريعي املتعلدق بإنشدداء مسسسددة وطنيددة
حلقوق اإلنسان وفقا ملباد باري .
 -١٠٤وذترت مم/لة آيسلندا السيدة بيارنادوتري أن فريق عمال مشدةك بدني القااعدات اقدة يف
اآلون ددة األخ ددرية خا ددة لس ددد الفة ددوة يف األج ددر ب ددني النس ددني .وت ددان م ددن ب ددني املقةح ددات اخت دداذ
جراءات ملموسة لزيادة عدد الرجال يف ا الرعاية الصحية والتعليم وعدد النساء يف الت
العلوم والتكنولوجيا وا ندسة والرياضيات.
 -١٠5وفيما يتعلق بالعنف القا م علد نوع الن أفاد الوفد بأن يدادة الدوعي ومدا جندم عدن
ذل د مددن تغددري يف املواقددف أفضدديا يددادة عدددد احلددالت الدديت بلغ دت هبددا الشددرطة .ومددل يددةء
اهتمام أترب بسبال العمال ومراجعتفا بدقدة أدخلدت الشدرطة حتسدينات علدد عمليدات السدتةابة
للش ددكاوا والبةغ ددات بوق ددوع أعم ددال العن ددف املن ددز واخت ددهت ت دددابري متابع ددة أفض ددال وأدخل ددت
صةحات علدد النيدام القضدا ي بغيدة تاحدة املزيدد مدن احلمايدة القانونيدة للضدحايا وتقدد الددعم
لضحايا العنف املنز ووضل سبال قابلة للتابيق من أجال مسداعدة الدهين يسدتخدمون العندف يف
العةقات احلميمة .
 -١٠6ومسحت التعديةت اليت أدخلت مدسخرا علدد قدانون العقوبدات بفدرض عقوبدات أشدد يف
حالت العنف بني أفراد األسرة؛ وم ّكن قانون جديد بشأن األوامدر الزجريدة وأوامدر الادرد الشدرطة
من بعاد الناة عن منا م يف حالت العنف املنز .
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 -١٠٧وذتددر الوفددد أن أحددد التدددابري املتخددهة لزيددادة فعاليددة التحقيقددات تضددمن كوذج د ا ريادي د ا
للشددرطة بش ددأن التصددد لةعت ددداء املن ددز يسددمد ا بق دداء الناف ددهة مفتوحددةا .ويرم ددي النم ددوذج
حتسني جراءات التعامال مل حدالت العندف املندز مدن أجدال ضدمان السدةمة يف املندزل وحتسدني
اجدمات املقدمة للضدحايا وتقدد العدةج للةنداة .ويرمدي النمدوذج أيضد ا مسداعدة األطفدال
يف األسر املعيشدية الديت يسدودها العندف ويرتدز بوجده خدا علدد تقدد اجددمات املفداجرات
والضحايا ذو اإلعاقة.
 -١٠8وعددني يف عددام  ٢٠١6فريددق عامددال متعدددد القااعددات داخددال النيددام القضددا ي للتصددد
للة درا م النس ددية م ددن أج ددال البح ددت يف األس ددباب الهري ددة للعن ددف النس ددي وحتس ددني اإلجد دراءات
املتصدلة بدهل  .وقدددم هدها الفريدق يف اآلونددة األخدرية مشدروع مقةحددات إلدخدال صدةحات علددد
اجملددالت السددتة التاليددةجل التحقيقددات واملةحقددات القضددا ية واحملدداتم والضددحايا واملشددتبه فدديفم
والندداة والتدددابري الوقا يددة وعمليددات شددحه الددوعي .وميكددن تنفيدده بع د املقةحددات علددد الفددور
وتنفيه املقةحات األخرا خةل السنوات األربل املقبلة .
 -١٠9وذتددر الوفددد أن مشددروع املقةحددات شدددد علددد أمددن امل دواطنني مبوجددب القددانون وعلددد
معالددة دقيقددة وفعال ددة وعادلددة للقضددايا وبن دداء ال/قددة يف النيددام القض ددا ي وتقلددي مدددد معال ددة
القض ددايا و ي ددادة توض ددي املس ددسوليات واإلجد دراءات داخ ددال الني ددام القض ددا ي وفيم ددا ب ددني األجد دزاء
املكونة له .وشدد علد احلاجة لربام .الوقايدة والت/قيدف والتوعيدة علدد أسداس رمسدي ودا دم فضدةا
عن تقد املساعدة النفسية للةناة .
 -١١٠وتان د ددت آيس د ددلندا م د ددن أوا د ددال ال د دددول ال د دديت وقع د ددت عل د ددد اتفاقي د ددة اس د ددانبول يف آذار/
مددارس  .٢٠١١وتعمددال و ارة الداخليددة حالي د ا بالتعدداون مددل الددو ارات املعنيددة األخددرا واملنيمددات
غري احلكومية علد املسا ال العالقة التاليةجل التعلديم ومشدارتة القاداع اجدا ووسدا ط اإلعدةم
وخاوط املساعدة ا اتفية .ومن املتوقل ُتام هها العمال لول هناية عام  .٢٠١٧وعند ه تكدون
التفاقية جاهزة للتصديق عليفا.
 -١١١وأشد ددارت آيسد ددلندا تد دددابريها الراميد ددة مواجفد ددة العند ددف والعتد ددداء النسد ددي ضد ددد
األطفدال بادرق منفددا دخدال تعددديةت علدد قددانون العقوبدات وشددحه الدوعي (مبددا يف ذلد بددني
األطفالري وتدريب املفنيني .وتتعاون ثة و ارات حالي ا علد صياغة خادة عمدال بشدأن العندف
ضددد األطفددال .وتضددالل و ارة الرعايددة الجتماعيددة حاليدا بإعددداد خاددة عمددال بشددأن محايددة الافددال
عموما.
 -١١٢واستحد الت/قيف يف دال حقدوق اإلنسدان واملسداواة يف املنداه .الدراسدية ويقددم
يل الفات صاحبة املصلحة .ويف طار ههه املناه .الدراسية نيمت بع البلدديات خاادا
للت/قيددف بشددأن حقددوق امل/ليددات وامل/ليددني ومزدوجددي امليددال النسددي ومغدداير ا ويددة النسددانية يف
املدددارس .وقددد أصددبحت مشددكلة األطفددال الددهين يتسدربون مددن املدرسددة مبكددرا أت/ددر حدددة بسددبب
األ مددة املاليددة .وتعمددال آيسددلندا علددد جدراء صددةحات يف هددها الصدددد علددد أسدداس تتدداب أبددي
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يرجددل عددام  ٢٠١٤وتواصددال عملفددا علددد تعزيددز التعلدديم ال/ددانو  .وتعمددال أيض د ا علددد حتسددني
التعليم ما قبال البتدا ي والتعليم اإللزامي والست/مار فيفما.
 -١١3ومددن املتوقددل أن ت دددرج أهدددا التنمي ددة املسددتدامة يف خاددة العم ددال الوطنيددة وأن ت دددم.
بالكامال يف مشروع سياسة آيسلندا بشأن التعاون اإلكا ي الدو للفةة .٢٠٢١-٢٠١٧
 -١١٤ويف اجتام شكرت مم/لة آيسلندا السديدة هيالتدادوتري يدل األعضداء واملدراقبني يف لد
حقد ددوق اإلنسد ددان علد ددد نقد دددهم البند دداء وتشد ددةيعفم وعلد ددد املشد ددورة القيمد ددة واألسد ددللة املاروحد ددة
والتوصيات املقدمة أثناء الستعراض .وأضافت أن السلاات اآليسلندية ستأخه التوصيات علدد
حممددال الددد وس دتبهل قصددارا جفدددها لتنفيددهها حي/مددا تددان ذل د مناسددب ا .ففندداك دا م د ا ددال
للتحسني واحلوار طريقة مقبولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -١١5قامت آيستتلندا بدراستتة التوصتتيات التتتي صتتي
أدناه ،وهي تحظى بتأييدها:

ختتالج جلستتة التحتتاور والمدرجتتة

 ١-١١5التصت تتديق علت تتى ال روتويت تتوج االختيت تتاري التفاقيت تتة مناه ت تتة التع ت ت يب
(ترييا)؛ التصديق على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التعت يب (سستتونيا)؛
التصت تتديق علت تتى ال روتويت تتوج االختيت تتاري التفاقيت تتة مناه ت تتة التع ت ت يب (جورجيت تتا)؛
التصديق على ال روتويوج االختيتاري التفاقيتة مناه تة التعت يب (ل نتان)؛ التصتديق
على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التع يب (ال رت اج)؛ 
 ٢-١١5اإلس ت تراع بت تتعجراءات عمليت تتة التصت تتديق علت تتى ال روتويت تتوج االختيت تتاري
التفاقية مناه ة التع يب (غانا)؛ 
 3-١١5التعجيل بعملية التصديق على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة
التع يب (اليونان)؛
٤-١١5

(غواتيماال)؛

التصديق سريع ا على ال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التعت يب

 5-١١5التصديق في أقرب وق ممكتن علتى ال روتويتوج االختيتاري التفاقيتة
مناه تتة التع ت يب (ألمانيتتا)؛ التصتتديق فتتي أقتترب وق ت ممكتتن علتتى ال روتويتتوج
االختياري التفاقية مناه ة التع يب (سلوفينيا)؛
__________

**
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 6-١١5استتتكماج سجت تراءات التص تتديق عل تتى ال روتوي تتوج االختي تتاري التفاقي تتة
مناه ة التع يب (سيطاليا)؛
 ٧-١١5التص تتديق عل تتى ال روتوي تتوج االختي تتاري التفاقي تتة مناه تتة التعت ت يب،
وسنشاء اآللية الوقائية الوطنية لمنع التع يب (أويرانيا)؛
 8-١١5القيتتا دون تتتأخير بعنشتتاء آليتتة وقائيتتة وطنيتتة تكتتون فعالتتة ول تتا متتوارد
جي تتدة وم تتوكفين أيف تتاء ،وفقت تا لل روتوي تتوج االختي تتاري التفاقي تتة مناه تتة التعت ت يب
(تشيكيا)؛
 9-١١5التصت تتديق علت تتى ال روتويت تتوج االختيت تتاري التفاقيت تتة مناه ت تتة التع ت ت يب
وتنفي ت ه فتتي أقتترب وق ت ممكتتن (المملكتتة المتحتتدة ل ريطانيتتا العظمتتى وآيرلنتتدا
الشمالية)؛
 ١٠-١١5توسيع نطاق االلتزامات الدولية من خالج التصديق على المعاهدات
الدوليتتة مثتتل ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة مناه تتة التع ت يب ،واالتفاقيتتة الدوليتتة
لحماية جميع األشخاص من االختفاء القسري (أل انيا)؛
 ١١-١١5تحقيتتق تقتتد نحتتو التصتتديق علتتى الصتتكوا الدوليتتة قيتتد النظتتر فتتي
مج تتاج حق تتوق اإلنس تتان ،بم تتا ف تتي لت ت ال روتوي تتوج االختي تتاري التفاقي تتة مناه تتة
التعت ت يب ،واالتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع األش تتخاص م تتن االختف تتاء القس تتري

(شيلي)؛
 ١٢-١١5التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع األشت تتخاص مت تتن
االختفاء القسري ،وال روتويوج االختياري التفاقية مناه ة التع يب (ال رازيل)؛
 ١3-١١5التصديق دون تأخير على االتفاقية الدولية لحمايتة جميتع األشتخاص
متتن االختفتتاء القستتري التتتي تتتت التوقيتتع علي تتا فتتي تش ترين األوج/أيتتتوبر ،2008
وال روتوي تتوج االختي تتاري التفاقي تتة مناه تتة التعت ت يب الت ت ي ت تتت التوقي تتع عليت ت ف تتي
أيلوج/س تم ر ( 2003فرنسا)؛
 ١٤-١١5اتخ تتا الت تتدابير المناست ت ة للتص تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة
جميع األشخاص من االختفاء القسري (توغو)؛
 ١5-١١5االنت اء من التصديق على االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتخاص
من االختفاء القسري (العراق)؛
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 ١6-١١5تعجيتتل الج تتود الراميتتة سلتتى التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة
(١ري
جميع األشخاص من االختفاء القسري (سيراليون) ؛
 ١٧-١١5التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع األشت تتخاص مت تتن
االختف تتاء القس تتري (أويراني تتا)؛ التص تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع
األشخاص من االختفاء القسري (األرجنتين)؛
 ١8-١١5التصديق في أقرب وق ممكن على االتفاقية الدولية لحمايتة جميتع
األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري ،التتتي وقع ت علي تتا آيستتلندا فتتي عتتا 2008
(اليابان)؛
 ١9-١١5التص تتديق عل تتى ال روتوي تتوج االختي تتاري التفاقي تتة مناه تتة التعت ت يب،
واالتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة جمي تتع األش تتخاص م تتن االختف تتاء القس تتري ،واالتفاقي تتة
المتعلقتة بوضتتع األشتخاص عتتديمي الجنستية ،واالتفاقيتتة المتعلقتة بخفت حتتاالت
انعدا الجنسية (موزام يق) ؛
 ٢٠-١١5التصديق على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنتف ضتد
المرأة والعنتف المنزلتي (سيطاليتا)؛ التصتديق علتى اتفاقيتة مجلتس أوروبتا بشتأن منتع
ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (اتفاقية استطن وج) (ترييتا)؛ التصتديق
على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنتف المنزلتي
(اتفاقي تتة اس تتطن وج) (فنلن تتدا)؛ التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة مجل تتس أوروب تتا بش تتأن من تتع
ومكافحتتة العنتتف ضتتد الم ترأة والعنتتف المنزلتتي (الج تتل األستتود)؛ التصتتديق علتتى
اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع ومكافحتتة العنتتف ضتتد الم ترأة والعنتتف المنزلتتي
(اتفاقيتتة استتطن وج) (هولنتتدا)؛ التصتتديق علتتى اتفاقيتتة مجلتتس أوروبتتا بشتتأن منتتع
ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (سلوفينيا)؛
 ٢١-١١5تقتتديت التقتتارير المتتتأخرة سلتتى آليتتات هيئتتات المعاهتتدات ات الصتتلة
(ست تتيراليون)؛ تقت تتديت التقت تتارير المتت تتأخرة سلت تتى هيئت تتات معاهت تتدات حقت تتوق اإلنست تتان
()٢
(غانا) ؛
 ٢٢-١١5تنفي خطة عمل بشأن العنف المنزلي والعنف الجنسي ضتد النستاء،
بما في ل الم اجرات والمنتميات سلى األقليات (سيراليون)؛
__________

(١ري
(٢ري
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 ٢3-١١5مواصتتلة سدختتاج التعتتديالت علتتى تش تريعات ا الوطنيتتة وفق ت ا للصتتكوا
الدولية لحقوق اإلنسان (لي 
يا)؛
 ٢٤-١١5سدراج تنفي ت ت اتفاقيت تتة حقت تتوق األشت تتخاص وي اإلعاقت تتة فت تتي قانون ت تتا
الوطني (سيراليون)()3؛
 ٢5-١١5التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص وي اإلعاقتتة والعمتتل علتتى
اتساق التشريعات والممارسات على الصعيد الوطني مع ا (مصر)؛
 ٢6-١١5اتخا تدابير ترمي سلى سنشاء مؤسستة وطنيتة لحقتوق اإلنستان امتثتاالا
لم ادئ باريس (جورجيا)؛
 ٢٧-١١5مواصتتلة ج ودهتتا الراميتتة سلتتى سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان

يا)؛
وفقا لم ادئ باريس (نامي
 ٢8-١١5تكثيتتف ج ودهتتا الراميتتة سلتتى سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان
وفقا لم ادئ باريس (الفل ين)؛
 ٢9-١١5وضع عملية شتاملة ترمتي سلتى سنشتاء مؤسستة وطنيتة لحقتوق اإلنستان
تماشيا مع م ادئ باريس (أوروغواي)؛
 3٠-١١5سعتتادة النظتتر فتتي وضتتع المريتتز اآليستتلندي لحقتتوق اإلنستتان ب تتد
ضمان امتثال الكامل لم ادئ باريس (هن اريا)؛

 3١-١١5سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان تماشتتي ا متتع م تتادئ بتتاريس،
واالستفادة من تجربة المريز اآليسلندي لحقوق اإلنسان (أستراليا)؛
 3٢-١١5تعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان مع االمتثاج الكامل لم تادئ
باريس (أويرانيا)؛
 33-١١5سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان بمتتا يتوافتتق وم تتادئ بتتاريس
(تريي تتا)؛ سنشت تتاء مؤسس تتة وطنيت تتة لحماي تتة حقت تتوق اإلنس تتان وفق ت تا لم تتادئ بت تتاريس
(الجزائ تتر)؛ سنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان بم تتا يتواف تتق وم تتادئ ب تتاريس

(مصر)؛
 3٤-١١5سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان وفقتا لم تتادئ بتتاريس
(فرنستتا)؛ سنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة مس تتتقلة لحقتتوق اإلنس تتان وفقت ت ا لم تتادئ ب تتاريس
(من وليا)؛
__________

( (3
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 35-١١5اتختتا التتتدابير الالزمتتة إلنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وفقت ا
لم ادئ باريس (بنما)؛ 
 36-١١5سنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان ات والي تتة واس تتعة النطت تاق
وموارد يافية ،تماشيا مع م ادئ باريس (أف انستان)؛
 3٧-١١5سنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان وفق ا لم تادئ بتاريس فتي أقترب
وق ممكن ،تكون ل ا والية واسعة النطاق وموارد يافية (باراغواي)؛

 38-١١5اس تتتكماج عملي تتة سنش تتاء مؤسست تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان بست تترعة
استنادا سلى م ادئ باريس ،لتكون قائمة في أقرب اآلجاج (ال رت اج)؛
 39-١١5سنشتتاء مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وفقت ا لم تتادئ بتتاريس ،ووضتتع
خطة عمل وطنية شاملة بشأن حقوق اإلنسان (سندونيسيا)؛
 ٤٠-١١5مواصتلة ج ودهتا الراميتة سلتى اعتمتاد خطتة عمتل وطنيتة بشتأن حقتوق
اإلنسان ،وسنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان تماشيا مع م ادئ بتاريس
(السودان)؛
 ٤١-١١5السعي سلى وضع واعتمتاد خطتة عمتل وطنيتة شتاملة لحقتوق اإلنستان
م تتن أج تتل تعزي تتز االتس تتاق والتع تتاون ف تتي تنفيت ت السياس تتات وال ت ترامج ات الص تتلة
(يندا)؛
 ٤٢-١١5مواصت تتلة الج ت تتود الراميت تتة سلت تتى صت تتياغة خطت تتة عمت تتل وطنيت تتة لحقت تتوق

ين)؛
اإلنسان (الفل
 ٤3-١١5تعزي تتز أنش تتطت ا الرامي تتة سل تتى يفال تتة اإلعم تتاج الت تتا لحق تتوق النست تتاء
واألطفاج والمسنين واألشخاص وي اإلعاقة (من وليا)؛
 ٤٤-١١5سن تشريعات تشتمل الحمايتة متن التمييتز علتى أستاص حمتل صتفات
الجنسين (أستراليا)؛
 ٤5-١١5سن تشريعات تحظر التمييز على أساص السن
 ٤6-١١5اعتماد تشريع شامل لمكافحة التمييز (تيمور

(أستراليا)؛

ليشتي)؛

 ٤٧-١١5اعتماد قوانين محددة من أجل الق اء على أشتكاج التمييتز األختر
ب تتد اس تتتكماج التشت تريعات القائم تتة بش تتأن التميي تتز ب تتين الجنس تتين ف تتي ال ل تتد
(سس انيا)؛
 ٤8-١١5اعتمتتاد تش تريع وطنتتي شتتامل لمكافحتتة جميتتع أشتتكاج التمييتتز ،وستتن
تشريع وطني يحفظ روح اتفاقية حقوق األشخاص وي اإلعاقة (السويد)؛
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 ٤9-١١5النظر في سن قانون شامل لمكافحة جميع أشكاج التمييتز ،واعتمتاد
خطة عمل لتنفي ه (صربيا)؛
 5٠-١١5استتتكماج صتتياغة قتتانون لمكافحتتة التمييتتز والعمتتل علتتى سصتتداره فتتي
أقرب وق ممكن (االتحاد الروسي)؛
 5١-١١5مواص تتلة الج تتود الرامي تتة سل تتى مكافح تتة التميي تتز والعنصت ترية وخط تتاب

نان)؛
الكراهية (ل
 5٢-١١5مواصلة مكافحة التمييز وخطاب الكراهية والعنصرية

(بايستان)؛

 53-١١5مواصلة اتخا التدابير الرامية سلتى مكافحتة التمييتز اإلثنتي والعنصترية
ويت ل خطتتاب الكراهيتتة علتتى أستتاص األصتتل اإلثنتتي أو اللتتون أو العتترق أو التتدين
(طاجيكستان)؛
 5٤-١١5وضتتع سياستتات وطنيتتة لمكافحتتة ج ترائت الكراهيتتة وخطتتاب الكراهيتتة
(ل نان)؛
 55-١١5القيتتا علتتى نحتتو فعتتاج بمكافحتتة التمييتتز العنصتتري وع تتارات وأفعتتاج
يراهية األجانب ،والق اء على جرائت الكراهية من ختالج ستن التشتريعات وسنفتا
القانون والتدابير اإلدارية (الصين)؛
 56-١١5النظتتر فتتي استتتحدا حكتتت فتتي القتتانون الجنتتائي يعت تتر ص تراحة أن
دافع العنصرية في جريمة ما كتر مشتدد علتى وجت التحديتد (المملكتة المتحتدة
ل ريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية)؛
 5٧-١١5اتختتا التتتدابير الالزمتتة لمكافحتتة جميتتع أشتتكاج التعصتتب والج ترائت
المرتك ة بدافع الكراهية أو العت ارات عنصرية (الجزائر)؛
 58-١١5مواص تتلة حماي تتة حري تتة الت ترأي والتع ي تتر بم تتا يتس تتق والم تتادة  73م تتن
الدستتتور ،متتع العمتتل فتتي الوق ت نفس ت علتتى الحفتتاى علتتى المتتادة (233أ) متتن
ق تتانون العقوب تتات الع تتا والم تتادة  27م تتن ق تتانون وس تتائل اإلع تتال اللت تتين تحظ تتران
الم اشر على الكراهية (يندا)؛
صراحة خطاب الكراهية والتحري
 59-١١5زيادة الج ود الرامية سلى مقاضاة وسدانتة المتجترين بال شتر متن ختالج
تتتدريب المحققتتين والمتتدعين العتتامين والق تتاة فتتي مجتتاج ايتشتتا ه ت ه الج ترائت
ومقاضاة مرتك ي ا (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 6٠-١١5ب ت ج المزيتتد متتن الج تتود فتتي مجتتاج تنفي ت الخطتتة الوطنيتتة لمكافحتتة

(السودان)؛
االتجار بال شر
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 6١-١١5زي تتادة التريي تتز عل تتى آلي تتات اإلشت ترا والمراق تتة ف تتي س تتوق العم تتل
ووضع نطاق أوسع من الحماية ضد التمييز ،والمزيد من األدوات إلعمتاج حقتوق
األشخاص المعرضين لالتجار (النرويج)؛
 6٢-١١5اعتماد خطة العمل الرامية سلتى منتع جميتع أشتكاج العنتف ب يتة تعزيتز
سطتتار حمايتتة جميتتع ال تتحايا ،ال ستتيما أولئت الت ين ينتمتتون سلتتى الفئتتات ال تتعيفة
(المكسي )؛
 63-١١5تعزيز المشارية السياسية للمرأة بتقليدها مناصب فتي الستلطة العامتة
(جم ورية فنزويال ال وليفارية)؛
 6٤-١١5مواصتتلة سياستتات ا وج ودهتتا الراميتتة سلتتى زيتتادة تعزيتتز وحمايتتة حقتتوق
المرأة (أرمينيا)؛
 65-١١5تكثيتتف الج تتود الراميتتة سلتتى س يتتاء وعتتي النستتاء والفتيتتات بحقتتوق ن
بموجب اتفاقية الق اء علتى جميتع أشتكاج التمييتز ضتد المترأة ،وبشتأن سجتراءات
ال الغات الفردية المتوخاة في بروتويول ا االختياري (بنما)؛
 66-١١5اتخا تدابير عامة للق اء على القوالب النمطيتة الجنستانية المتعلقتة
بتتدور الم ترأة والرجتتل والتزامات متتا ،ال ستتيما متتن ختتالج حمتتالت التوعيتتة والتثقيتتف
(سيوادور)؛
 6٧-١١5التعجي تتل بمعالج تتة ع تتد المس تتاواة ب تتين الجنس تتين ،وت تتوفير الحماي تتة

(الصين)؛
الفعالة لحقوق المرأة ،والق اء على العنف ضدها
 68-١١5مواصتتلة التتتدابير والم تتادرات الفعالتتة الراميتتة سلتتى ت تتييق الفجتتوة بتتين
الجنسين سلى الحد األدنى (اليابان)؛
 69-١١5زيادة الج تود الراميتة سلتى ستد الفجتوة االقتصتادية بتين الجنستين متن

(تايلند)؛
أجل تحقيق المزيد من المساواة بين ما
 ٧٠-١١5مواصلة ج ودهتا االستت اقية ل تمان المستاواة الكاملتة بتين الجنستين

(هولندا)؛
في التعليت وسوق العمل
 ٧١-١١5التصدي للتفاوت في األجور بين الجنسين بفعالية من خالج التنفيت
الكامل لمعيار نظا المساواة في األجر (ملديف)؛
 ٧٢-١١5اعتمتتاد وتنفي ت التتتدابير التتتي تكفتتل المستتاواة فتتي األجتتر عتتن العمتتل
المتس تتاوي القيم تتة ف تتي سط تتار الج تتود الم ول تتة ص تتوب الوف تتاء ب تتالتزا الحكوم تتة
بالق اء على فجوة األجور بين الجنسين ق ل عا ( 2022نامي يا)؛
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 ٧3-١١5مواص تتلة تعزي تتز دور المت ترأة ف تتي المج تتاالت الم ني تتة وتلت ت المتعلق تتة

(األرجنتين)؛
بسوق العمل
 ٧٤-١١5اعتماد خطة عمل جديتدة متن أجتل التنفيت الكامتل لمعيتار المستاواة
ف تتي األج تتر ب تتد الق تتاء عل تتى الفج تتوة ف تتي األج تتور ب تتين الجنس تتين ف تتي العم تتل

(مصر)؛
 ٧5-١١5تكثيت تتف الت ت تتدابير الراميت تتة سل ت تتى الق ت تتاء عل ت تتى العنت تتف ض ت تتد المت ت ترأة
(أويرانيا)؛
 ٧6-١١5تعميق التدابير المتخ ة لمكافحة ما تتعرض ل النساء من عنف قائت
علتتى نتتوع الجتتنس واعتتتداءات جنستتية وانت ايتتات ،متتع الترييتتز بوج ت ختتاص علتتى
الم اجرات و وات اإلعاقة (شيلي)؛
 ٧٧-١١5تعزيز خطل وبترامج التوعيتة بشتأن العنتف ضتد المترأة ،بمتا فتي لت
ال ترامج التدري يتتة الراميتتة سلتتى زيتتادة اإلحستتاص بوضتتع ال تتحايا ومتتواطن ضتتعف ت
(شيلي)؛

ليشتي)؛
 ٧8-١١5تكثيف التدابير الرامية سلى التوعية بالعنف المنزلي (تيمور -

 ٧9-١١5تط يق خطة عمل جديدة لمكافحة العنف الجنسي

(أوروغواي)؛

 8٠-١١5اعتمت تتاد خطت تتة وطنيت تتة لمكافحت تتة العنت تتف الجنست تتي والمنزلت تتي تراعت تتي
االحتياجات الخاصة للم اجرات و وات اإلعاقة وأوج ضعف ن (بن الديش)؛
 8١-١١5اعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة بشتتأن منتتع جميتتع أشتتكاج العنتتف وتتتوفير
الحماية من ا ،بما في ل العنف المنزلي (سستونيا)؛
 8٢-١١5تحديث خطة مكافحة العنتف المنزلتي والعنتف الجنستي التتي انت ت
مدت ا في عا  2011لكن ا لت تُجدد (سس انيا)؛
 83-١١5سيتتالء اهتمتتا ختتاص بمكافحتتة العنتتف المنزلتتي والجنستتي متتن ختتالج
تنفيت ت خط تتة عم تتل وطني تتة جدي تتدة ويفال تتة تعزيزه تتا لت تتوفير الخ تتدمات سل تتى النس تتاء
والفتيات من ضحايا العنف الجنسي (فرنسا)؛
 8٤-١١5االض تطالع بأنشتتطة المتابعتتة ات الصتتلة بتنفي ت التش تريعات الوطنيتتة
وحمالت التوعية الرامية سلى الحد من عدد حاالت العنف المنزلي (السويد)؛
 85-١١5معالجة أس اب ارتفاع عدد أحكا ال راءة في ق تايا العنتف الجنستي
ضد المرأة (جم ورية سيران اإلسالمية)؛
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 86-١١5تكثي تتف الت تتدابير الرامي تتة سل تتى التوعي تتة ب تتالعنف المنزل تتي ،بط تترق من تتا
تدريب الق اة والمدعين العامين وض اط الشرطة وموكفي الصحة (ترييا)؛
 8٧-١١5العمتتل عتتن يثتتب علتتى رصتتد أعمتتاج التحقيتتق والمقاضتتاة فتتي حتتاالت
العنف المنزلي والجنسي وفعاليت ا ،وتحسين سمكانية لجوء ضحايا ه ا العنف سلى
الق تتاء ،وت تتوفير الت تتدريب ف تتي مج تتاج العن تتف المنزل تتي والجنس تتي للق تتاة وأفت تراد
الشرطة والمدعين العامين وغيرهت من الم نيين المعنيين (تشيكيا)؛
 88-١١5يفال تتة أن تك تتون ق تتوانين العقوب تتات مناست ت ة ويافي تتة لمواج تتة العن تتف
المنزلي والعنف الجنسي (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 89-١١5تحستتين سمكانيتتة اللجتتوء سلتتى الق تتاء للنستتاء ضتتحايا العنتتف المنزلتتي
والعنف القائت على نوع الجنس (ملديف)؛
 9٠-١١5دع تتت الن تتوض بكام تتل الكف تتاءات م تتن أج تتل مكافح تتة العن تتف ض تتد
األطفاج (طاجيكستان)؛
 9١-١١5وضع تدابير تنسق ا الحكومة وترمي سلى منع االعتداء الجنسي علتى
األطفاج (جم ورية سيران اإلسالمية)؛
 9٢-١١5اعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة جديتتدة بشتتأن األطفتتاج ل تتا آليتتات مناست ة
للمتابعة من أجل التنفي الكامل (جم ورية سيران اإلسالمية)؛
 93-١١5التأيتتد متتن أن خطتتة العمتتل الوطنيتتة الجديتتدة تت تتمن آليتتة للتقيتتيت
(جم ورية سيران اإلسالمية)؛
 9٤-١١5اتختتا المزيتتد متتن الخطتتوات لحمايتتة حقتتوق الطفتتل ،ومنتتع االعتتتداء
على األطفاج واست الل ت وتعرض ت للعنف (أويرانيا)؛
 95-١١5زيتتادة سج تراءات العمتتل الم نيتتة والفعالتتة فتتي ستتياق مواج تتة حتتاالت
االعتداء الجنسي على األطفاج (ملديف)؛
 96-١١5تكثيف الخطوات الرامية سلى مكافحة التمييز ومنع  ،وخاصتة التمييتز
ضت تتد األشت تتخاص وي اإلعاق ت تتة ،ال ست تتيما بش ت تتأن الحت تتق ف ت تتي التعلت تتيت والس ت تتكن
والمساعدة االجتماعية (غانا)؛
 9٧-١١5مواصلة ج ودها في مكافحة ومنع التمييز ،ال ستيما ضتد األشتخاص
وي اإلعاق تتة ،وخاص تتة فيم تتا يتعل تتق ب تتالحق ف تتي التعل تتيت والمس تتاعدة االجتماعي تتة

فلسطين)؛
(دولة
 98-١١5تحست تتين سدمت تتاج أطفت تتاج الم ت تتاجرين فت تتي النظت تتا الصت تتحي الت تتوطني
(ال رازيل)؛
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 99-١١5تعزيتز سياستتات ال جتترة استتتنادا سلتتى احتترا حقتتوق اإلنستتان لجميتتع
الم اجرين (جم ورية فنزويال ال وليفارية)؛
 ١٠٠-١١5اتخا تدابير لتعزيز وحماية حقوق الم اجرين وأسرهت

(توغو)؛

 ١٠١-١١5وضتتع ب ترامج واستتتراتيجيات هادفتتة لتوعيتتة الم تتاجرات بحقتتوق ن،
وتتتوفير المستتاعدة القانونيتتة المجانيتتة وس ت ل االنتصتتا الفعالتتة فتتي حالتتة انت تتاا
حقوق ن (بن الديش)؛
 ١٠٢-١١5اعتم تتاد اس تتتراتيجية وطني تتة ش تتاملة لددم تتاج تكف تتل سدماجت ت ا حقيقيت ت ا
للم اجرين ،وتشح وعي الم اجرات بحقوق ن وييفية حمايت ا (تايلند)؛
 ١٠3-١١5مواصلة الج ود الست افة الالجئين والم اجرين

(الجزائر)؛

 ١٠٤-١١5تعزيز التدابير المتخ ة من أجل التنفي الفعاج لدطار التنظيمتي فتي
مجاج ال جرة واللجوء والالجئين ،ال سيما من خالج تدريب الموكفين العمتوميين
المعنيين وتسريع الج ود الرامية سلى اعتماد خطة العمل للفترة ،2019-2016
ب ية ضمان مشارية الم اجرين مشارية ياملة في المجتمع على قد المستاواة متع
المواطنين (المكسي ) 
 -١١6وتحظى التوصيات التاليتة بتأييتد آيستلندا التتي تتر أن تا نُفت ت أصتالا أو فتي طتور
التنفي 
 ١-١١6االنت تتاء متتن التصتتديق علتتى اتفاقيتتة حقتتوق األشتتخاص وي اإلعاقتتة
(اليون تتان)؛ االنت تتاء م تتن التص تتديق عل تتى اتفاقي تتة حق تتوق األش تتخاص وي اإلعاق تتة
(العراق)؛
 ٢-١١6التعجيل بعملية التصديق ،حيتث تحتتاج الفئتات المعنيتة سلتى الحمايتة
اللصيقة التي تتيح ا اتفاقية حقوق األشخاص وي اإلعاقة (هن اريا)؛
3-١١6
التي لت ي

سحراز تقد صوب التصتديق علتى الصتكوا الدوليتة لحقتوق اإلنستان
في ا ،بما في ل اتفاقية حقوق األشخاص وي اإلعاقة (شيلي)؛

 ٤-١١6توسيع نطاق االلتزامات الدولية من خالج التصديق على المعاهدات
الدولية مثل اتفاقية حقوق األشخاص وي اإلعاقة (أل انيا)؛
5-١١6

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص وي اإلعاقة (السن اج)؛

 6-١١6اعتمتتاد خطتتة عمتتل جديتتدة بشتتأن المستتاواة بتتين الجنستتين ل تتمان
في عا ( 2014سس انيا)؛
االستمرارية ،حيث سن الخطة السابقة انت
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٧-١١6
ليشتي)؛

اعتمتتاد خطتتة عمتتل جديتتدة بشتتأن المستتاواة بتتين الجنستتين (تيمتتور -

 8-١١6تعجيتتل الج تتود الراميتتة سلتتى اعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة جديتتدة فتتي
مجت تتاج اإلعاقت تتة ،تماشت تتيا مت تتع أحكت تتا اتفاقيت تتة حقت تتوق األشت تتخاص وي اإلعاقت تتة
(المكسي )؛
 -١١٧س تتتدرص آيس تتلندا التوص تتيات التالي تتة ،وس تتتقد ردودا علي تتا ف تتي وقت ت مناس تتب
ال يتجاوز موعد الدورة الرابعة والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان 
 ١-١١٧التصديق على ال روتويوج االختياري الملحتق بالع تد التدولي الختاص
بتتالحقوق االقتصتتادية واالجتماعيتتة والثقافيتتة (فنلنتتدا)؛ التصتتديق علتتى ال روتويتتوج
االختي تتاري الملح تتق بالع تتد ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق االقتص تتادية واالجتماعي تتة
والثقافية (ال رت اج)؛
 ٢-١١٧التصديق علتى ال روتويتوج االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل المتعلتق
بتتعجراء تقتتديت ال الغتتات (الج تتل األستتود)؛ التصتتديق علتتى ال روتويتتوج االختيتتاري
التفاقية حقوق الطفل المتعلق بعجراء تقديت ال الغات (ال رت اج)؛
 3-١١٧توسيع نطاق االلتزامات الدولية من خالج التصديق على المعاهدات
الدوليتتة مثتتل ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة حقتتوق الطفتتل المتعلتتق بتتعجراء تقتتديت
ال الغات (أل انيا)؛
 ٤-١١٧التصديق فتي أقترب وقت ممكتن علتى ال روتويتوج االختيتاري الثالتث
التفاقية حقوق الطفل (ألمانيا)؛
 5-١١٧التصديق علتى ال روتويتوج االختيتاري التفاقيتة حقتوق الطفتل المتعلتق
بعجراء تقديت ال الغات وتنفي ه بفعالية (تشيكيا)؛
 6-١١٧التصديق على ال روتويوج االختياري التفاقية حقتوق األشتخاص وي

انيا)؛
اإلعاقة (سس
 ٧-١١٧استتتكماج سجراءات تتا للتصتتديق علتتى ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة
حقوق األشخاص وي اإلعاقة (سيطاليا)؛
 8-١١٧التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة جميت تتع األشت تتخاص مت تتن
االختفت تتاء القست تتري ،واالعت ت ترا باختصت تتاص اللجنت تتة المعنيت تتة بحت تتاالت االختفت تتاء
القس تتري ف تتي تلق تتي ال الغ تتات م تتن ال تتحايا أو باس تتم ت ،وم تتن ال تتدوج األطت ترا
األخر  ،والنظر في ا (ألمانيا)؛ 
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 9-١١٧التعجيتتل بعمليتتة التصتتديق علتتى اتفاقيتتة منظمتتة العمتتل الدوليتتة بشتتأن
العماج المنزليين( 2011 ،رقت ( )189الفل ين)؛
 ١٠-١١٧التصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجاج التعليت (العراق)؛
 ١١-١١٧الم تتي قتتدم ا بعمليتتة التصتتديق علتتى ال روتويتتوج االختيتتاري التفاقيتتة
مناه ة التع يب ،واتفاقية حقوق األشخاص وي اإلعاقة وال روتويتوج االختيتاري
الملحتتق ب تتا ،واالتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة جميتتع األشتتخاص متتن االختفتتاء القستتري،
واالتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتع العمت تتاج الم ت تتاجرين وأف ت تراد أست تترهت،
وال روتوي تتوج االختي تتاري الملح تتق بالع تتد ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق االقتص تتادية
واالجتماعية والثقافية (سيوادور)؛
 ١٢-١١٧سعادة تقييت األس اب الكامنة وراء ما أُبدي من تحفظات علتى الع تد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ب ية سح ا (بنما)؛
 ١3-١١٧س تتحب تحفظات تتا عل تتى الع تتد ال تتدولي الخ تتاص ب تتالحقوق المدني تتة
(٤ري
والسياسية (سيراليون) ؛
 ١٤-١١٧تنفيت ت اإلص تتالحات الدس تتتورية الت تتي أقره تتا الش تتعب اآليس تتلندي ف تتي
استتتفتاء عتتا  ،2012بعتتد االنتخابتتات ال رلمانيتتة التتتي أجري ت فتتي  29تش ترين
األوج/أيتوبر ( 2016هايتي)؛
 ١5-١١٧اتخا التدابير الكفيلة بجعل المحايت المحلية في وضتع يستمل ل تا
بتط يق الم ادئ المن ثقة عن االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان (الدانمرا)؛
 ١6-١١٧سنش تتاء مؤسس تتة وطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان ات والي تتة واس تتعة النط تتاق
ومتتوارد يافيتتة ،تماشتتيا متتع م تتادئ بتتاريس ،بمتتا فتتي ل ت واليتتات محتتددة ل تتمان
الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية ،وال سيما حقوق المرأة (أل انيا)؛
 ١٧-١١٧سنش تتاء مؤسس تتة وطنيت تة لحق تتوق اإلنس تتان ات والي تتة واس تتعة النط تتاق
ومتتوارد يافيتتة ،وفق تا لم تتادئ بتتاريس ،تت تتمن واليتتات فعليتتة تتعلتتق بحقتتوق الم ترأة
والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية (غواتيماال)؛
 ١8-١١٧التعجيتتل باعتمتتاد خطتتة العمتتل الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي قتتدم
سلى ال رلمان اآليسلندي (العراق)؛
 ١9-١١٧اعتماد خطة العمل الوطنية المقترحة لحقوق اإلنسان

(بايستان)؛

__________

(٤ري

30

انير احلاشية .١

GE.16-22405

A/HRC/34/7

 ٢٠-١١٧تحقيق هد مساعدت ا اإلنمائية الرسمية بما نس ت  0.7فتي المائتة
من ناتج ا القومي اإلجمالي (بن الديش)؛
 ٢١-١١٧سطتتالق عمليتتة تصتتميت وتنفي ت خطتتة العمتتل الوطنيتتة بشتتأن األعمتتاج
التجاريتتة وحقتتوق اإلنستتان ،تماشتتيا متتع الم تتادئ التوجي يتتة لممتتت المتحتتدة بشتتأن
األعماج التجارية وحقوق اإلنسان (يولوم يا)؛
 ٢٢-١١٧يفالتتة أن تستتتخد السياستتات والتشتريعات واللتتوائل وتتتدابير اإلنفتتا
بش تتكل فع تتاج ف تتي من تتع ومواج تتة تزاي تتد خط تتر ض تتلوع المؤسس تتات التجاري تتة ف تتي
االنت ايتتات فتتي حتتاالت الن تزاع ،بمتتا فتتي ل ت حتتاالت االحتتتالج األجن تتي (دولتتة

فلسطين)؛
 ٢3-١١٧تحستتين آليتتات اإلش ترا المتتالي ل تتمان تحستتين الرقابتتة والشتتفافية
من أجل مكافحة الفساد والت رب ال ري ي (النرويج)؛
 ٢٤-١١٧النظر في استحدا تشريع لمكافحة التمييز وسنشاء هيئة متخصصتة
لمكافحة العنصرية والتمييز يمكن أن تشكل جزءا من هيئة ل ا أهتدا أوستع فتي
مجاج حقوق اإلنسان عموما (نامي يا)؛
 ٢5-١١٧سنشتتاء هيئتتة خاصتتة لمكافحتتة العنص ترية والتمييتتز علتتى أستتاص العتترق
واألصل اإلثني والجنسية والل ة والدين (االتحاد الروسي)؛
 ٢6-١١٧الق اء على العنصرية ويراهية األجانتب وجميتع أشتكاج التمييتز ضتد
األجانب (جم ورية فنزويال ال وليفارية)؛
 ٢٧-١١٧استكماج العمل بشأن مشروع قانون لمكافحة التمييتز ،وسنشتاء هيئتة
متخصصتتة لمكافحتتة العنص ترية والتمييتتز ،والستتماح لل تتحايا برفتتع دعتتاو جنائيتتة
بشأن خطاب الكراهيتة فتي محايمتات عادلتة وضتمن اإلجتراءات القانونيتة الواج تة

(مصر)؛
 ٢8-١١٧تنقيل التشريعات القائمة أو سدخاج تعتديالت علي تا ،واعتمتاد جميتع
التدابير الالزمة األخر من أجل مكافحتة جميتع أشتكاج التحتري علتى الكراهيتة
والعنف وسثارت ما (السويد)؛
 ٢9-١١٧سصدار مشروع قانون يجر التش ير باألن يتاء والرمتوز الدينيتة ،ويجتر
أي ت ت ا خط تتاب الكراهي تتة ف تتي وس تتائل اإلع تتال الت ت ي يف تتي سل تتى التحت تري عل تتى
الكراهية ويره األجانب (لي يا)؛
 3٠-١١٧تنق تتيل بت ترامج االس تتتحقاقات االجتماعي تتة م تتن أج تتل مس تتاعدة األس تتر

الديش)؛
ال عيفة (بن
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 3١-١١٧اتخا المزيد من الخطوات لزيادة الميزانية المخصصة للتعليت العا ،
ومواصلة تحسين المرافق المدرسية لمطفاج (دولة فلسطين)؛
 3٢-١١٧حماي ت تتة األس ت تترة باعت اره ت تتا الوح ت تتدة الط يعي ت تتة واألساس ت تتية للمجتم ت تتع
(مصر)؛
 33-١١٧الق اء على الممارسات التمييزية في سوق العمل التي تلحق ال ترر
بالنساء (جم ورية فنزويال ال وليفارية)؛
 3٤-١١٧التأيد من أن ضحايا العنف المنزلي والعنف القائت على نوع الجنس
والعنتتف الجنستتي قتتادرون علتتى اإلبتتال عتتن حتتاالت ه ت ا العنتتف وتوجي ت االت تتا
لمرتك يت ت دون خ تتو م تتن العواق تتب ال تتارة ف تتي ح تتاج ع تتد نج تتاح ق تتيت ت ف تتي
المحكمة (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 35-١١٧ض تتمان فص تتل القص تتر ع تتن ال تتال ين ف تتي أم تتاين االحتج تتاز (االتح تتاد
الروسي)؛
 36-١١٧ض تتمان الحماي تتة القانوني تتة الكافي تتة وسع تتادة التأهي تتل ل تتحايا العن تتف
الجنسي (االتحاد الروسي)؛
 3٧-١١٧الق اء علتى جترائت االعتتداء الجنستي واالتجتار باألطفتاج (جم وريتة
فنزويال ال وليفارية)؛
 38-١١٧سل ت تتاء تق ت تتديت الع ت تتالج الط ت تتي دون موافق ت تتة المت ت تري
المنصوص علي في القانون اآليسلندي (سس انيا)؛

عل ت تتى النح ت تتو

 39-١١٧اتخا تدابير سضافية من أجل توفير الحماية الكاملة لحقوق اإلنسان
لجميتتع األشتتخاص وي اإلعاقتتة ،بمتتا فتتي ل ت منتتع اإليتتداع غيتتر الطتتوعي فتتي
المستشفى ونُت ُ ج الرعاية الصحية القسرية ،وسيالء األولوية لموافقة المري الحترة
والمستتتنيرة تمامتا علتتى العتتالج الط تتي ،وتشتتجيع مشتتارية األشتتخاص وي اإلعاقتتة
في صنع القرارات المتعلقة برفاه ت (يندا)؛
 ٤٠-١١٧استعراض تشتريعات ا ل تمان توافق تا التتا متع الع تد التدولي الختاص
ب تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية والمعت تتايير الدوليت تتة المتعلقت تتة بت تتالالجئين وملتمست تتي
اللجوء (جم ورية سيران اإلسالمية)؛
 ٤١-١١٧سل تتاء تجت تريت التشت ت ير ف تتي قانون تتا الم تتدني وفقت تا للمع تتايير الدولي تتة
(5ري
(غانا) 
__________

(5ري
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 -١١8ولت تحظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد آيسلندا ،ومن ثت يحاط ب ا علم ا:

 ١-١١8التصتتديق علتتى جميتتع الصتتكوا الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي جتتر

(أوروغواي)؛
التوقيع علي ا بالفعل
 ٢-١١8النظ تتر ف تتي التص تتديق عل تتى االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتع
العماج الم اجرين وأفراد أسرهت (سندونيسيا)؛
 3-١١8التوقي ت تتع عل ت تتى االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتع العم ت تتاج
الم اجرين وأفراد أسرهت والتصديق علي ا (ترييا)؛
 ٤-١١8التصت تتديق علت تتى االتفاقيت تتة الدوليت تتة لحمايت تتة حقت تتوق جميت تتع العمت تتاج
الم اجرين وأفراد أسرهت (مصتر)؛ التصتديق علتى االتفاقيتة الدوليتة لحمايتة حقتوق
جميتتع العمتتاج الم تتاجرين وأف تراد أستترهت (غانتتا)؛ التصتتديق علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة
لحماية حقوق جميع العماج الم اجرين وأفراد أسرهت (السن اج)؛
 5-١١8االن ت تتما سل ت تتى االتفاقي ت تتة الدولي ت تتة لحماي ت تتة حق ت تتوق جمي ت تتع العم ت تتاج
الم اجرين وأفراد أسرهت (ال رازيل)؛
 6-١١8التعجيل بعملية التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقتوق جميتع
العماج الم اجرين وأفراد أسرهت (الفل ين)؛
 ٧-١١8توسيع نطاق االلتزامات الدولية من خالج التصديق على المعاهدات
الدولي تتة مث تتل االتفاقي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتع العم تتاج الم تتاجرين وأفت تراد
أسرهت (أل انيا)؛
 8-١١8التصتتديق ستريعا علتتى االتفاقيتتة الدوليتتة لحمايتتة حقتتوق جميتتع العمتتاج
الم اجرين وأفراد أسرهت (غواتيماال)؛
 9-١١8التصتتديق علتتى اتفاقيتتة عتتد تقتتاد جترائت الحتترب والجترائت المرتك تتة
ضد اإلنسانية (أرمينيا)؛
 ١٠-١١8سدراج اتفاقيتتة الق تتاء علتتى جميتتع أشتتكاج التمييتتز ضتتد الم ترأة دون
تأخير في تشتريعات ا الوطنيتة ،وجعل تا تنط تق علتى سجراءات تا الق تائية علتى النحتو
ال ي أوص ب اللجنة المعنية بالق اء على التمييز ضد المرأة (باراغواي)؛
 ١١-١١8متابع تتة طل تتب اللجن تتة المعني تتة بحق تتوق اإلنس تتان الت ت ي اقت تترح سدراج
أحك تتا اتفاقي تتة الق تتاء عل تتى جمي تتع أش تتكاج التميي تتز ض تتد المت ترأة بالكام تتل ف تتي
تشريعات ا الوطنية (السن اج)؛
 ١٢-١١8سدراج اتفاقيت تتة الق ت تتاء علت تتى جميت تتع أشت تتكاج التمييت تتز ضت تتد المت ت ترأة
وبروتويول ا االختياري في تشريعات ا الوطنية (من وليا)؛
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 ١3-١١8ق تتوج أن تتنتتاوج اآلليتتات القائمتتة لحمايتتة حقتتوق اإلنستتان الشتتكاو
المقدمة على أساص التمييز ،بما يتفق واإلجتراءات المتاحتة لحتاالت التمييتز علتى
أستتاص نتتوع الجتتنس ،ريثمتتا تُنشتتأ مؤسستتة وطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان وفق تا لم تتادئ
باريس (يندا)؛
 ١٤-١١8النظر ،بالتشاور الكامل مع الج تات صتاح ة المصتلحة ،فتي سمكانيتة
ستاحة دخل أساسي للجميع ي ديل لنظا الحماية االجتماعية الحالي (هايتي) 
 -١١9جميتتع االس تتتنتاجات و/أو التوص تتيات ال تتواردة ف تتي هت ت ا التقري تتر تع تتر ع تتن موق تتف
الدولتتة (التتدوج) التتتي قتتدمت ا و/أو الدولتتة موضتتوع االستتتعراض وال ين تتي أن يف تتت أن تتا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامل
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