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 .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة  
النظـــر يف التقاريـــر املقدمـــة مــن الـــدول األطـــراف مبوجــب 

 )تابع ( من االتفاقية١٨املـادة 
   التقريــــــــران الــــــدوريان اخلــــــامس والــــــسادس آليــــــسلندا    

CEDAW/C/ICE/5,6) و CEDAW/C/ICE/Q/6و (Add.1 
بناء على دعوة من الرئيسة، اختذ أعضاء وفد آيـسلندا     - ١

 .أماكنهم على طاولة اجتماعات اللجنة
عرضــــت ): آيــــسلندا (الــــسيدة جونيــــشتايرتدوتيري - ٢

التقريـــــــرين الـــــــدوريني اخلـــــــامس والـــــــسادس آليـــــــسلندا  
)CEDAW/C/ICE/5 and 6(   يف ي، وقالـت إن النمـو االقتـصاد 
وكـان معـدل البطالـة متـدنياً        . ٢٠٠٣دها استمر منـذ عـام       بال

ــه      ــسبة للمــرأة من ــيالً بالن ــة، ولكــن معــدهلا كــان أعلــى قل للغاي
 عامــاً علــى  ٣٠، واحتفــاالً مبــرور  ٢٠٠٦ويف عــام . للرجــل

ــة علـــى التـــشريع الـــشامل األول بـــشأن املـــساواة بـــني    املوافقـ
ــشريع     ــضة القاعــدة الســتعراض الت ــة عري ــسني، عينــت جلن  اجلن

وبعـــد التـــشاور مـــع املنظمـــات غـــري . اجلديـــد بـــشأن القـــضية
احلكوميـــة والـــشركاء االجتمـــاعيني أعـــدت اللجنـــة مـــشروع 

وهـذا املـشروع    . قانون عرض على اجلمهور إلبداء التعليقـات      
الــذي اســتحدث أحكامــاً أشــد فيمــا يتعلــق حبقــوق وواجبــات 
ــذ املــساواة بــني اجلنــسني، اعتمــد بــشكل     املــسؤولني عــن تنفي

 باعتباره قانون الوضع املتـساوي      ٢٠٠٨ي يف شباط فرباير     هنائ
ــانون املــساواة بــني      ــساوية للمــرأة والرجــل، أو ق واحلقــوق املت

 .اجلنسني اجلديد
وأنــشأ القــانون صــالحيات معينــة ملركــز املــساواة بــني  -٣

اجلنـــسني، وجملـــس املـــساواة بـــني اجلنـــسني وجلنـــة الـــشكاوى 
نــت الدولــة الطــرف قــد  وكا. اخلاصــة باملــساواة بــني اجلنــسني 

ــك       ــات تل ــأدوار وعالق ــة ب ــة املتعلق ــى أســئلة اللجن أجابــت عل
ــد    ــى البنـ ــدودها علـ ــات يف حـ ــضايا  ٣اهليئـ ــة القـ ــشأن قائمـ  بـ

)CDAW/C/ICE/Q/6 و Add.1. .(    وكــان املتوقــع مــن مركــز
ــوفر الرصــد        ــه أن ي ــم وظائف ــسني ضــمن أه ــني اجلن ــساواة ب امل

ـــ   ــة كـ ــشارية لطائفــ ــدمات االستــ ــات واخلــ ــن واملعلومــ برية مــ
ووصفت العملية اليت مبوجبها ميارس املركـز واليتـه         . الكيانات

اإلشـــرافية والتـــدابري الـــيت ميكنـــه اختاذهـــا إذا مل يـــتم االمتثـــال  
وهـذه  . لطلباته، مبا يف ذلك إحالـة املـسألة إىل جلنـة الـشكاوى            

اللجنة األخرية هي جلنة إدارية مستقلة، وصـالحيتها اجلديـدة،          
ارات ملزمــة، جــاء وصــفها يف الــردود  الــيت تــشمل إصــدار قــر 

ويواصــل جملــس املــساواة .  بــشأن قائمــة القــضايا٤علــى البنــد 
بني اجلنسني عمله بوصفه جلنة إدارية، ولكن يف إطار القـانون           

 .اجلديد، زيد عدد األعضاء من تسعة إىل أحد عشر
وطُلب مـن كـل وزارة يف البدايـة أن تعـني متخصـصاً               -٤

 اجلنـسني إلدراج املـساواة بـني اجلنـسني          يف قضايا املساواة بـني    
كـذلك  . ضمن أعمال الوزارة واملؤسسات اليت تعمل برعايتها  

نـــص التـــشريع اجلديـــد علـــى ضـــرورة احتـــرام املـــساواة بـــني   
اجلنــسني يف مجيــع عمليــات رســم الــسياسات والتخطــيط الــيت  

ففـي القطـاع التعليمـي      . تنفذ باسم الوزارات واهليئـات العامـة      
مستشار خاص تنفيذ القانون الذي ينص علـى        جيب أن يرصد    

ضرورة أن يتلقى مجيع الطالب مـن كـل املـستويات املدرسـية             
تثقيفاً بشأن قضايا املـساواة بـني اجلنـسني، مـع تـشديد خـاص               

 .على املشاركة املتساوية للجنسني يف اجملتمع
 ومن بني واليات جملس املساواة بني اجلنـسني إسـداء           -٥

لــشؤون االجتماعيــة والــضمان االجتمــاعي املــشورة إىل وزيــر ا
ومــدير مركــز املــساواة بــني اجلنــسني بــشأن رســم الــسياسات   
ذات الصلة، مع إيـالء تركيـز خـاص علـى املـساواة يف الوضـع              
ــاة األســرية      بــني الرجــل واملــرأة يف ســوق العمــل وتنــسيق احلي

ويظــل وزيــر الــشؤون االجتماعيــة والــضمان  . واحليــاة العمليــة
ــان    االجتمــاعي مــسؤ  ــانون إىل الربمل والً عــن تقــدمي مــشروع ق

العتمــاد خطــة عمــل رباعيــة األعــوام للمــساواة بــني اجلنــسني؛ 
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وتواصـل الـسلطات   . وستطبق خطـة العمـل التاليـة يف اخلريـف       
احملليــة تعــيني جلــان للمـــساواة بــني اجلنــسني، وأعــدت هـــذه       
األخــرية كــذلك سياســات وخطــط عمــل رباعيــة الــسنوات       

ني وقدمت عـن ذلـك تقاريرهـا إىل مركـز           للمساواة بني اجلنس  
 .املساواة بني اجلنسني كل عامني

واســتطردت تقــول إن القــانون اجلديــد يــنص علــى أن  -٦
مركز املساواة بني اجلنسني ينبغـي أن يـسعى إىل تغـيري الـصور              
التقليديــة للجنــسني وإىل القــضاء علــى الوصــم الــسليب، وهــي   

وعهـد إىل   . اجلنـسني مهمة اعتربت حيوية لبلوغ املـساواة بـني         
ــضاً مبهمــة تنظــيم حمفــل كــل ســنتني للمــساواة بــني       املركــز أي
اجلنـــسني، يفـــتح أبوابـــه أمـــام اجلميـــع للتـــشجيع علـــى زيـــادة  
املناقشات النشطة للقضية بني ممثلي القطـاعني العـام واخلـاص،           

 من أجل خطة العمـل للمـساواة بـني     توتقدمي أفكار واقتراحا  
انون املــساواة بــني اجلنــسني مجيــع وحيظــر قــ. اجلنــسني يف البلــد

ــاً      ــز علــى أســاس نــوع اجلــنس، ويتــضمن تعريف أشــكال التميي
ولـــئن كـــان وزيـــر الـــشؤون  . للتمييـــز املباشـــر وغـــري املباشـــر 

ــز     ــاً للتميي ــرح تعريف ــد اقت ــضمان االجتمــاعي ق ــة وال االجتماعي
املباشر الوارد يف االتفاقية، فقد فـضل الربملـان التعريـف الـوارد             

 .الحتاد األورويب بشأن املساواة بني اجلنسنييف أوامر ا
/  ومضت تقول إن القـانون اخلـاص بإجـازة األمومـة           - ٧

األبــوة، وإجــازة األبــوين قــد عــدل مــؤخراً لتغــيري الــشروط        
ــدفعات الــيت يقــدمها صــندوق     ــة حلــساب ال ــرات املرجعي والفت

وســوف يراقــب .  األبــوة لــصاحل الوالــدين–إجــازات األمومــة 
ــانو  ــذ الق ــة إجــراء أي تعــديالت    تنفي ــد عــن كثــب بغي ن اجلدي

وقــد تــضمن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني أحكامــاً  . ضــرورية
جديدة حملاربة العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، الـذي           

ونـص القـانون علـى أن مـن مهـام           . عرف بشكل حمدد بالنص   
املركز التركيز على ذلك اجملال ألنه ظل مفهوماً لوقـت طويـل            

نف يعوق بشكل كبري متتع املرأة باحلقوق والفـرص         أن هذا الع  
 .على قدم املساواة

وكانت احلكومة قد قررت مؤخراً وضع خطـة عمـل           -٨
ومبوجب اخلطـة تـتم دراسـة       . حملاربة االجتار بالبشر يف آيسلندا    

نطاق املـشكلة وتقـدم االقتراحـات بـشأن اإلجـراءات الوقائيـة             
ك تدابري لـضمان    وتشمل اخلطة كذل  . وبشأن تثقيف اجلماهري  

وعينـت جلنـة تـشاور إلعـداد      . محاية الـضحايا وحماكمـة اجلنـاة      
اخلطة ومن املتوقع أن يقدم مشروع هلا إىل احلكومة قبل هنايـة            

 .٢٠٠٨عام 
ويــشترط قــانون املــساواة بــني اجلنــسني بــشكل حمــدد    -٩

إدراج مسائل اجلنسني يف مجيع السياسات التعليمية وخططهـا         
الطالب تثقيفاً بشأن قضايا املساواة بـني       وينص على أن يتلقى     

واســتهل مــشروع إمنــائي يتــصدى للمــساواة بــني      . اجلنــسني
ــة     ــدارس االبتدائي ــيم يف مــدارس احلــضانة وامل اجلنــسني يف التعل
بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية والضمان االجتمـاعي،   

وجـاء  . ومركز املساواة بـني اجلنـسني، ومخـس سـلطات حمليـة            
 اســتجابة ألمهيــة زيــادة التثقيــف واملناقــشة لقــضايا      املــشروع

 .املساواة، بني الشباب
ــسمح ألصــحاب العمــل      -١٠ ــه ال ي ــول إن واســتطردت تق

وينتظر من أصحاب العمـل     . بالتمييز بني موظفيهم ألي سبب    
واحتـــادات العمـــال أن يعملـــوا بـــشكل منـــهجي للمـــساواة يف 

نـسبة النـساء    أوضاع املرأة والرجل يف سوق العمل، مع زيادة         
يف املناصب اإلدارية ومناصـب اختـاذ القـرارات؛ وعـالوة علـى          

 موظفــاً أن ٢٥هــذا يطلــب مــن الكيانــات الــيت هبــا أكثــر مــن   
وحيتــاج تنفيــذ تلــك . ترســم سياســات للمــساواة بــني اجلنــسني

األحكام إىل رصـد، ومبوجـب القـانون اجلديـد أعطيـت ملركـز              
ــدابري  املــساواة بــني اجلنــسني صــالحيات طلــب تقريــ    ر عــن الت

املتخــذة وتقــدمي توصــيات بــل وفــرض غرامــات علــى عــدم        
 .االمتثال

وينص قانون املساواة بني اجلنـسني علـى أن املـوظفني            -١١
مل يعودوا حيظر علـيهم إفـشاء مرتبـاهتم إىل الغـري، وهـو حكـم                
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صــمم حملاربــة املــشكلة املزمنــة وهــي التمييــز يف األجــور علــى    
كمـا أنـشئت عـدة جلـان        . فافيةأساس نوع اجلنس ولزيادة الش    

القتراح التدابري لـرأب الفجـوة بـني األجـور، وسـوف تـشرف              
وزارة الشؤون االجتماعية والتـضامن االجتمـاعي علـى وضـع            
نظام لإلشـهاد لألمـور والقطـاع اخلـاص بـشأن تنفيـذ املـساواة          
يف األجــر واملــساواة يف احلقــوق فيمــا يتعلــق بــالتعيني وإهنــاء       

ــة ــع  . اخلدمـ ــوف توضـ ــساوي   وسـ ــر املتـ ــذ األجـ ــايري لتنفيـ معـ
 .وسياسات تكافؤ الفرص مبا فيها التنمية املهنية

ــضت تقــول إن الكفــاح مــن أجــل املــساواة بــني        -١٢ وم
اجلنسني يف آيسلندا استمر طويالً وشـاقاً؛ ومـع هـذا فاملـساواة             

والتركيــز األويل . الكاملــة بــني الرجــل واملــرأة مل تتحقــق لــآلن
يف سـوق العمــل ويف النهايـة القــضاء   هـو علــى حتقيـق املــساواة   

أمـا احلاجـة   . على الفوارق يف األجور على أساس نوع اجلـنس  
إىل تثقيف الشباب بشأن أمهية املساواة بني اجلنـسني يف احليـاة            

وآيـسلندا تؤيـد   . العامة واخلاصة فهي أيضاً مسألة بالغة األمهية  
ــن     ــس األمـ ــرار جملـ ــشدة قـ ــرأة  ) ٢٠٠٠ (١٣٢٥بـ ــشأن املـ بـ

 واألمن، واعتمدت مـؤخراً خطـة عمـل وطنيـة لتنفيـذ        والسالم
كـــذلك وقعـــت وزارة اخلارجيـــة اتفاقـــاً مـــع جامعـــة  . القـــرار

آيــسلندا للتعــاون بــشأن قــضايا اجلنــسني وســوف ينــشأ مركــز  
دويل لبحوث املساواة بني اجلنسني والتعليم باجلامعة قبل هنايـة          

 .هذا العام
  ٦ إىل ١املواد 
 إن اللجنة أُبلغت بـأن آيـسلندا         قال :السيد فلينترمان  -١٣

مل تدرج االتفاقية بعد يف قوانينها احمللية وكـذلك أن احلكومـة             
ــة    . ككــل مل تــشترك بعــد يف االعتمــاد الرمســي للتقــارير الدولي

ــة يف النظــام     ــة ظهــور االتفاقي ــذا فهــو يريــد أن يعــرف كيفي ول
ــسلندا  ــي آليـ ــانوين احمللـ ــد   . القـ ــانون اجلديـ ــاد القـ ــاء اعتمـ وجـ

ــا     للمــساوا ــة، ولكــن مم ــسني جــديراً ومــشجعاً للغاي ة بــني اجلن
ــرارات      ــز قــد أخــذ مــن ق يبعــث علــى القلــق أن تعريــف التميي

وعلـى هـذا فمـن املفيـد     . االحتاد األورويب ولـيس مـن االتفاقيـة      
معرفة مدى استيعاب القـانون اجلديـد لالتفاقيـة؛ وعلـى سـبيل             

ــداب       ــشأن الت ــاً ب ــضمن أحكام ــانون يت ــان الق ــا إذا ك ــال م ري املث
كمــا . اخلاصــة املؤقتــة أو الوصــم علــى أســاس نــوع اجلــنس      

تساءل عمـا إذا كانـت ديباجـة القـانون اجلديـد أشـارت علـى                
وجــه التحديــد إىل االتفاقيــة، لــضمان أن تفعــل ذلــك اهليئــة       
القضائية عند تطبيق القانون يف ضوء التزامات آيسلندا مبوجبـه        

 ٢٥دى  ومع مراعاة أن االتفاقيـة صـك دينـامي تطـور علـى مـ              
 .عاماً
وقال إن هناك جانبـاً هامـاً يف القـانون اجلديـد هـو أن                -١٤

باســتطاعة جلنــة الــشكاوى اخلاصــة باملــساواة بــني اجلنــسني أن  
تــصدر أحكامــاً ملزمــة، وأن مركــز املــساواة بــني اجلنــسني لــه   

وهــو يقــدر تقــدمي املزيــد مــن     . واليــة تنفيــذ تلــك األحكــام   
 ذلـك الـصدد علـى مـدى       املعلومات عن الدروس املـستفادة يف     

وملـا كـان املركـز يـستطيع رفـع قـضايا            . الشهور الستة املاضـية   
أمام حماكم آيـسلندا، فمـن املفيـد أن نعـرف مـا إذا كانـت قـد          
فعلت ذلك من قبل، ويف تلك احلالة ما إذا كانت تـذرعت ال           

وتقــدر اللجنــة أيــضاً أمثلــة . بالقــانون فحــسب بــل وباالتفاقيــة
ملركز بشأن مبادرته وتود أن تعـرف مـا      الشكاوى اليت قدمها ا   

 .إذا كانت تلك الشكاوى أشارت إىل االتفاقية
واســـتطرد قـــائالً إن مـــن املؤســـف للغايـــة أن الدولـــة   -١٥

 مـن قائمـة القـضايا واألسـئلة         ٣٠الطرف يف ردهـا علـى البنـد         
الــيت طرحتــها اللجنــة أشــارت إىل أنــه مل يعتــزم بعــد اختــاذ أي  

لربوتوكول االختيـاري، وهـو يـشجعها       تدابري إلذكاء الوعي با   
على اسـتخدامها إذ أن الـرد جـاء غـري متـساوق مـع التزامـات                 

 ١٣ومبوجـب املـادة   . آيسلندا مبوجب الربوتوكول االختيـاري    
ــة       ــشر االتفاقي ــة طــرف بن ــن الربوتوكــول تعهــدت كــل دول م

وهـو يـرى أن     . والربوتوكول على أوسع نطاق واإلعالن عنها     
ــت ذ  ــا أغفلـ ــة رمبـ ــتخدام   احلكومـ ــام وأن اسـ ــزام اهلـ ــك االلتـ لـ
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الربوتوكول االختياري جيعل االتفاقية أكثر وضوحاً مـن نظـام          
 .القانون احمللي آليسلندا

 تكلمت بصفتها عضواً يف اللجنة فتـساءلت        :الرئيسة -١٦
ــة     ــسلندا اســتفادت مــن املالحظــات اخلتامي عمــا إذا كانــت آي

ــشريعها اجلديــ      ــدادها ت ــد إع ــسابق عن ــر ال ــى التقري ــشأن عل د ب
فمـن املهـم معرفـة مقـدار مـا أدرج مـن          . املساواة بني اجلنـسني   

االتفاقيــة يف نظــام القــانون الــوطين مــن خــالل القــانون اجلديــد 
للمساواة بني اجلنسني، وما هو تعريف التمييز الـذي اسـتخدم           
وما إذا كان قد مشل أحكاماً لكل اجلوانب اليت تشملها املـادة            

ــة ١ ــن االتفاقي ــه    ومل تكــن ع.  م ــا في ــالغ واضــحة مب ــة اإلب ملي
الكفاية علـى الـصعيد الـوطين، ألن آيـسلندا مل تقـدم تقاريرهـا               

وقـد أوصـت مجيـع اهليئـات التعاهديـة يف           . الدورية إىل الربملـان   
السنوات القليلـة املاضـية بـأن تعمـم تلـك التقـارير علـى نطـاق             

 .واسع
ــشتايرتدوتيري   -١٧ ــسيدة جونيـ ــسلندا(الـ  قالـــت إن ):آيـ

ة هلا الوضع نفسه الذي للصكوك الدولية األخرى الـيت          االتفاقي
صــدقت عليهــا آيــسلندا، وهــو مــا أخــذ يف االعتبــار ولكــن مل  

. يــشر إليــه بــشكل مباشــر يف احملــاكم اآليــسلندية يف أحكامهــا 
وليس من سياسـة احلكومـة أن تـدرج تلـك الـصكوك مباشـرةً               

ــشكل غــري مباشــر      ــك ب ــل ذل ــها تفع ــة ولكن ــها احمللي . يف قوانين
علــى ســبيل املثــال فــإن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني يعكــس و

األحكــام الــواردة يف االتفاقيــة وتــضمن طرفــاً خاصــاً بالتــدابري  
ــة  ــى    . اخلاصــة املؤقت ــضاً ملكافحــة العنــف عل ــاك أحكــام أي وهن

أســاس نــوع اجلــنس وتعزيــز املــساواة بــني اجلنــسني يف ســوق    
 والعمـل، إىل    العمل واملـساعدة يف التوفيـق بـني احليـاة األسـرية           

ــدارس      ــيم يف امل ــف والتعل ــن التثقي ــام ع ــب أحك ــل . جان ويكف
. القانون للطفل املساواة بني أبويه من حيـث حـضانة األطفـال           

ومن بني مهام املركز العمل ضـد الوصـم وضـد اآلراء الـسلبية              
 .عن املرأة

وذكرت أن التقارير أعدت باالشـتراك مـع الـوزارات           -١٨
سبة للـصكوك الدوليـة األخـرى       األخرى وكما هـو احلـال بالنـ       

فإن الوزارة الـيت تتحمـل املـسؤولية الرئيـسية عـن جمـال العمـل                
ولئن كانت تلك التقـارير  . انتهت من تقارير واعتمدها الوزير  

ــارير يف     ــذه التقـ ــر يف هـ ــن النظـ ــن املمكـ ــان فمـ ــدم للربملـ مل تقـ
ــستقبل ــام     . امل ــانون يف ع ــيت استعرضــت الق ــة ال ــت اللجن وكان
ــدرك متامــ ٢٠٠٦ ــز    ت ــاً للتميي ــة ولقــد اقترحــت تعريف اً االتفاقي

ــانون، لكـــن الربملـــان مل يقبـــل ذلـــك    املباشـــر إلدراجـــه يف القـ
 .االقتراح

 قالــت إن املناقــشة ):آيــسلندا(الــسيدة جــونزدوتيري  -١٩
الربملانية الرئيسية بشأن املساواة بـني اجلنـسني كانـت تـتم كـل              

ضامن عـــامني عنـــدما يقـــدم وزيـــر الـــشؤون االجتماعيـــة والتـــ 
االجتمــاعي تقريــراً عــن حالــة املــساواة بــني اجلنــسني والتقــدم   
احملرز يف خطة العمل احلكومية الراهنة أو مشروع خطة عمـل           

والتقريــر الــذي يعــد حاليــاً ســوف يــشري إىل املناقــشة . جديــدة
اجلارية وميكن أن يـشمل اقتراحـاً لتعزيـز وضـوح االتفاقيـة إذا               

 .وجد ذلك ضرورياً
ــت  -٢٠ ــسيدة أســ ــسلندا(جريزدوتيري الــ ــت أن ):آيــ  قالــ

مـــستوى الـــوعي باالتفاقيـــة وســـائر اتفاقيـــات األمـــم املتحـــدة 
وأول تشريع شـامل يف آيـسلندا بـشأن         . وقراراهتا مرتفع للغاية  

املساواة بني حقوق املرأة والرجل قد اعتمد بعد املؤمتر العـاملي           
وأجريـت تنقيحـات الحقـة حبيـث تـضمن          . األول املعين باملرأة  

ريع إشــارات إىل مــؤمترات املــرأة واالتفاقيــة وتوصــيات     التــش
 .هيئات األمم املتحدة

مـارس يتعلـق    / وقد سـن تـشريع جديـد يف بدايـة آذار           -٢١
مبركـــز املـــساواة بـــني اجلنـــسني وقـــد بـــدأت جلنـــة الـــشكاوى 

أمــا آثــار التغــيريات الــيت أدخلــت فقــد مشلــت إضــافة   . عملــها
وأدت مبـادرة  . ، فهـي آثـار غـري واضـحة لـآلن          "ملزمـة "كلمة  
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اختــذها املركــز إىل عــرض قــضية يف احملكمــة تتعلــق بوظيفــة يف  
 .جامعة آيسلندا

 قالــت إنــه يبــدو أن قــانون املــساواة :الــسيدة نيوبــوير -٢٢
بــني اجلنــسني الــسابق وخطــط العمــل الوطنيــة يف املــساواة بــني 

وهـــي تتـــساءل عمـــا إذا كانـــت . اجلنـــسني مل تنفـــذ بالكامـــل
د حــددت وعــن التــدابري الــيت اختــذت أو العقبــات األساســية قــ

اليت يزمـع اختاذهـا لـضمان التنفيـذ الكامـل للقـانون اجلديـد يف                
كــذلك ترغــب اللجنــة يف معرفــة مــا إذا كانــت . خطــة العمــل

هيئات املساواة بني اجلنسني لديها موارد بـشرية وماليـة كافيـة            
ــة وبطريقــة     ــها بفعالي ــديها دعــم سياســي وســلطة ألداء عمل ول

 .موقوتة
 قالت إهنـا تـشعر بـالقلق        :السيدة ترافاريس داسييلفا   -٢٣

 ٦إزاء املرأة املهاجرة إذ أن املواطنـات األجنبيـات ميـثلن حاليـاً      
ووفقــاً للمعلومــات الــواردة مــن . يف املئــة مــن ســكان آيــسلندا

 يف املئــة مــن ٤٠مــصادر اجملتمــع املــدين، فــإن نــسبة تــصل إىل  
وهـذه النـسبة    . هـاجرات النساء يف ملجأ ريكيافيك هـن مـن امل        

املئوية العاليـة تعكـس الـضعف اخلـاص ألولئـك النـساء الالئـي               
. كــن يعتمــدن يف الغالــب علــى أزواجهــن يف حقــوق اإلقامــة   

ــة يف بعـــض      ــصاريح اإلقامـ ــدل تـ ــسلطات تبـ ــئن كانـــت الـ ولـ
األحيان للنساء الالئـي تـركن أزواجهـن بـسبب العنـف املـرتيل              

ــردع عــن     ــذا ي ــدل، ول ــانون مل يع ــإن الق ــالغ عــن ذلــك  ف اإلب
. وعالوة على هذا فالنساء ال يـدركن دائمـاً حقـوقهن      . العنف

وهــــي تطالــــب مبعلومــــات عــــن مــــدى التــــصدي حلالتــــهن   
واحتياجـــــاهتن وعمـــــا إذا كانـــــت هنـــــاك خطـــــط إلجـــــراء  

 .استطالعات واختاذ تدابري أخرى يف خطط العمل اجلديدة
ــة عــن     -٢٤ ــر مل يقــدم معلومــات كامل وأضــافت أن التقري

ــ ــادة  التزام ــسلندا مبوجــب امل ــدابري املتخــذة  . ٥ات آي ــرغم الت ف
ــة     ــازات األمومـ ــرية، وإجـ ــاة األسـ ــل واحليـ ــق بـــني العمـ للتوفيـ
واألبــوة، وخطــط املــساواة يف املؤســسات واجلهــود املبذولــة      

لتنويع اخليارات األكادميية واملهنية، ال يزال هنـاك وصـم علـى             
تشار العنـف   وان. نطاق واسع يتعلق بأدوار وقيم املرأة والرجل      

املرتيل واالغتصاب يتزايـد، ولكـن معـدالت حماكمـة اجلنـاة يف             
ويف سـوق العمـل ال جتـد للمـرأة          . تلك اجلرائم تظل منخفـضة    

إال فرصــة قليلــة يف الوصــول إىل الوظــائف العليــا، وال تــزال      
ــي      ــساء الالئ ــزداد عــدد الن ــة يف األجــور وي ــاك فجــوة عميق هن

ــبعض الوقــت  ــن ل ــرأة مت . يعمل ــل ومــع أن امل ــة مــن  ٤٠ث  يف املئ
أعــضاء اجملــالس يف القطــاع العــام فــإن الــرقم بالنــسبة للقطــاع   

وينبغـي التوسـع    .  يف املئة بـشكل ظـاهر      ١٩اخلاص ال يتجاوز    
ــشمل اجلمهــور عامــة، وهــي ترجــو أن     ــة لت يف محــالت التوعي
تصبح اجلهود املبذولـة لتغـيري الوصـم التقليـدي عـامالً قويـاً يف               

 .خطط العمل اجلديدة
ــي  -٢٥ ــسيدة هاياشـ ــستفيد   : الـ ــو أن تـ ــا ترجـ ــت  إهنـ قالـ

آيسلندا من معدل منو النـاتج احمللـي اإلمجـايل املرتفـع لـديها يف               
ــذي مل يكــن مــن املمكــن بلوغــه دون      ــام املاضــي، وهــو ال الع
مشاركات املرأة، يف تعزيز املساواة بني اجلنسني بـشكل فعـال           

كـم  وهي تطلـب املزيـد مـن املعلومـات عـن ح           . بقدر اإلمكان 
 ٢٠٠٨التدابري اخلاصة املؤقتة الـوارد يف التـشريع اجلديـد لعـام             

وتتساءل عن تعريفها يف القانون وما إذا كانت تلك األحكـام           
 .أقوى مبوجب القانون اجلديد

ــري     -٢٦ ــات غــ ــن املنظمــ ــة مــ ــات املقدمــ ــاً للمعلومــ فوفقــ
احلكوميــة، مثــة قــرار للمحكمــة العليــا مبوجــب قــانون املــساواة 

ــساويني يف   بــني اجلنــسني   ــة طــالبني للعمــل مت ــسابق، يف حال ال
املؤهالت وخمتلفني يف نـوع اجلـنس، يـتم التعـيني ملمثـل جـنس               

وطلبــت مزيـداً مــن  . دون اآلخـر ميثــل األقليـة يف املهمــة املعنيـة   
التفاصــيل عــن احلالــة وعمــا إذا كانــت النتيجــة أدرجــت يف       

، وكـــذلك تـــساءلت عمـــا إذا ٢٠٠٨التـــشريع اجلديـــد لعـــام 
وميكــن وصــف معظــم . حملكمــة أشــارت إىل االتفاقيــةكانــت ا

ــشطة       ــا أن ــر بأهن ــا يف التقري ــشار إليه ــة امل ــدابري اخلاصــة املؤقت الت
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ومن املفيد معرفة ما إذا كانـت التـدابري اخلاصـة املؤقتـة             . توعية
 .ستزيد عدد النساء يف اجملاالت اليت يهيمن عليها الذكور

قعـات عاليـة    قالـت إن اللجنـة لـديها تو    :السيدة شـني   -٢٧
. مــن آيــسلندا، ومــع ذلــك فــالعنف املــرتيل يظــل مــدعاةً للقلــق 

ومــن املــدهش أن الــشرطة تــستطيع رفــع األوامــر املقيــدة بينمــا 
وبالتأكيـد، ينبغـي    . احملاكم وحدها هي اليت تستطيع إصـدارها      

أن تكون احملاكم هي السلطة النهائيـة يف ذلـك الـصدد، ويلـزم           
ويبدو أن عدد   . إلحصاءاتكذلك تثقيفها ألغراض الرصد وا    

هــذه األوامــر الــيت تــصدر كــل عــام مــنخفض إذا قــورن بعــدد  
 .النساء واألطفال املوجودين يف املالجئ

 قالـت إنـه علـى الـرغم مـن أن قـانون              :السيدة بيغـوم   -٢٨
املساواة بني اجلنسني تـضمن أحكامـاً جديـدة ملكافحـة العنـف        

ة املـرأة   على أساس نوع اجلنس، فمن الصعب أن نرى استطاع        
بلــوغ املــساواة يف احلقــوق وقــد أصــبح البغــاء رمسيــاً، رغــم        

. دعــوات املنظمــات غــري احلكوميــة إىل جتــرمي شــراء اجلــنس      
وتــزداد أعــداد النــساء املــشتركات يف بيــع اجلــنس واالجتــار بــه  

أمـا أعـداد الـضحايا      . واستغالل املرأة األجنبية آخذ يف الزيـادة      
احلكوميــة فهــي ترتفــع   طــاليب املــساعدة مــن املنظمــات غــري     

دانـات  بشكل مطرد، أما أعداد املبلغ عنهن إىل الـسلطات واإل         
ــا      ــى حاهل ــرأة فتظــل عل ــسي ضــد امل ــالعنف اجلن وال يرغــب . ب

فينبغـي  . معظم الضحايا األجانب رفـع قـضايا خـشية الترحيـل          
ــدابري       ــزم اعتمــاد ت ــا إذا كانــت تعت ــبني م ــة الطــرف أن ت للدول
ــضحايا      ــة الـ ــرامج حلمايـ ــع بـ ــار ووضـ ــة االجتـ ــة ملكافحـ قانونيـ

 .والشهود
عــديل قــانون واســتطردت قائلــة إنــه علــى الــرغم مــن ت -٢٩

ــام   ــات لعـ ــى    ٢٠٠٦العقوبـ ــد علـ ــات أشـ ــل عقوبـ ــذي مشـ  الـ
ــدو أن       ــا ويب ــة يف تطبيقه ــت بطيئ ــإن احملــاكم ظل ــصاب ف االغت

وسـألت عمـا إذا     . النظام احلايل لتقييد األوامر أصبح غري فعال      
كانت هناك برامج للتدريب على أساس نـوع اجلـنس بالنـسبة            

ة، وعمـا إذا كـان      إىل وكاالت إنفاذ القوانني واهليئات القضائي     
هنـــاك أي اتـــصال أو اتفـــاق مـــع البلـــدان املرســـلة، للتـــصدي  

وطالبــت كــذلك مبعلومــات عــن خــدمات     . لقــضايا االجتــار 
ــري       ــاجرات غ ــصر وامله ــيما الق ــار، والس ــضحايا االجت ــدعم ل ال

 .املصطحبني
 قالـت إن راقـصات العـري مـن البلـدان       :السيدة شني  -٣٠

للعمـل يف النـوادي     األخرى يـتلقني تأشـريات وتـصاريح عمـل          
ــسلندا ــوادي القائمــة مــن هــذا     . يف آي ــساءلت عــن عــدد الن وت

النوع وعمـا إذا كـان أي صـاحب لنـادي رقـص حيـاكم علـى                 
تلقيه أمواالً من الراقصة اليت تشترك يف البغـاء وتـساءلت أيـضاً         

وقالـت إن   . عن كيفية اكتـشاف هـذه األربـاح غـري املـشروعة           
روف العمـل وعمليـات     من املفيـد أن تتلقـى معلومـات عـن ظـ           

التفتــيش يف تلــك األمــاكن وعــن كيفيــة اكتــشاف انتــهاكات   
ولألسـف فلــيس هنــاك قـانون يتعلــق جبانــب   . حقـوق اإلنــسان 

الطلــب، الــذي يبــدو أنــه يتعلــق بالــسلوك الــسائد إزاء العنــف   
وملا مل تكـن هنـاك عقوبـات حمـددة علـى ذلـك العنـف                . املرتيل

. عقاب وطلبهم العـالج   فإن مرتكبيه يستطيعون اإلفالت من ال     
وينبغي أن يبني الوفد التدابري اليت تزمع احلكومـة اختاذهـا فيمـا             

 .يتعلق بتلك القضايا
ــارت إىل عــــدم وجــــود   : الــــسيدة شــــوتيكول  -٣١ أشــ

ــاملرأة      ــؤدي ب ــق بأشــكال العنــف الــيت ت معلومــات مقدمــة تتعل
والطفــل إىل االلتجــاء إىل املالجــئ، رغــم أن التقريــر أشــار إىل  

حملـارم يتزايـد وأن خـدمات املـشورة اخلاصـة املوجـودة           أن زنا ا  
وتساءلت عن اخلطط والتـدابري الوقائيـة املطبقـة يف          . غري كافية 

وقالت إن اللجنـة ترغـب يف معرفـة مـا إذا كـان              . ذلك الصدد 
هنــاك حــاالت النتــهاك احلظــر املفــروض علــى العقوبــة البدنيــة 

قــرر نــشره بالبيــت أو يف املدرســة، وعمــا إذا كــان الكتيــب امل 
عـــن املوضـــوع اخلـــاص بالعقوبـــة البدنيـــة يـــشري إىل التقنيـــات 

. اإلجيابية لالنضباط وأنه سيوفر للمعلمني واآلباء علـى الـسواء         
 .فمن املهم أن تشترك وزارة التعليم يف هذا األمر
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ومــضت تقــول إن املالحظــات اخلتاميــة علــى التقريــر    -٣٢
 ٢٠٠٢ا يف عـام     الدوري الثالث والرابـع اجملمـع الـيت نظـر فيهـ           

وكانــت . أوصــت بالتعــاون الــدويل يف صــدد االجتــار وزيادتــه 
آيسلندا قد عملت سابقاً مع فرقة العمل لشمال البلطيـق ضـد            
االجتـــار يف البـــشر، وهـــي نـــشطة حاليـــاً يف جملـــس دول حبـــر   

وطلبت املزيد من املعلومات عـن عمـل ذلـك الفريـق            . البلطيق
. الرامية ملكافحة االجتـار   وعما إذا كان له أي أثر على اجلهود         

وأضافت أنه ينبغي أن تشرح الدولة الطرف سـبب التـأخري يف         
 .التصديق على الربوتوكول امللحق باتفاقية بالريمو

ــام      -٣٣ ــانون ع ــان ق ــا إذا ك ــساءلت عم ــذي ٢٠٠٣وت  ال
جيـرم االجتـار مشـل االجتـار ألغـراض غـري البغـاء، وعـن التــدابري         

جهــم كــذلك أعربــت عــن الــيت اختــذت حلمايــة الــضحايا وعال
ــة    ــا إذا كانـــت هنـــاك أي أحكـــام خاصـ رغبتـــها يف معرفـــة مـ
بالضحايا من األطفال واملهاجرات، وعمـا إذا كانـت آيـسلندا         
تــدرك املبــادئ واملبــادئ التوجيهيــة املوصــى هبــا بــشأن حقــوق  
اإلنسان واالجتار بالبشر الصادرة عـن مفوضـية األمـم املتحـدة            

 تـستخدمها يف جهودهـا الراميـة     السامية حلقوق اإلنـسان وأهنـا     
وقالـت إن التـدخالت يف حـاالت البغـاء      . إىل مكافحة االجتـار   

القـــسري قـــد جزئـــت ورمبـــا جتاهلتـــها بعـــض الـــسلطات مـــع 
وأخرياً سألت عما إذا كان الصور اإلباحية، مبـا يف          . مشاكلها

. ذلــك الــصور املتخــذة باســتخدام فتيــات صــغريات، مــشروعة
يعـــه بـــالطبع أو بالوســـائل وتـــساءلت كـــذلك عـــن مـــدى توز

اإللكترونيــة وعمــا إذا كانــت هــذه القــضايا مــشمولة يف خطــة 
 .العمل
ــسة -٣٤ ــة،   :الرئيــ ــضواً يف اللجنــ ــفها عــ ــت بوصــ  تكلمــ

فــشددت علــى ضــرورة اجلمــع الــشامل للبيانــات بغيــة تأكيــد   
. نسبة النساء املتضررات مـن العنـف القـائم علـى نـوع اجلـنس              

رصـد يـضطلع باملـسؤولية      وتساءلت عمـا إذا كـان هنـاك أي م         
يف ذلك اجملال أو أي هيئة تدرس تلك احلـاالت، سـيما بقـصد     

وقالــت إهنــا تقــدر االطــالع علــى . حتديــد أثــر التــدابري الوقائيــة

معلومات أكمل عن فترة تطبيق أوامر التقييد، وعـدد املالجـئ          
املتاحة لضحايا العنف من النساء وعن الدعم املايل وغـريه مـن            

 .نشاء خطط للمساعدةأنواع الدعم إل
 قالـــت إن ):آيـــسلندا(الـــسيدة جونـــستايرتدوتيري   -٣٥

قانون املـساواة بـني اجلنـسني اجلديـد ومـا يتـصل بـه مـن خطـة                
عمل مل ينفذ بالكامل حىت اآلن، ولكن يتلقى القـانون وخطـة            

ــاً مــن احلكومــة    ــق  . العمــل دعمــاً سياســياً قوي ويرجــى أن تطب
امـــة مــن اختـــاذ مجيـــع  تــشريعات أخـــرى لــتمكني اهليئـــات الع  

وبعد شيء مـن املناقـشة حـول متويـل القـانون            . التدابري الالزمة 
ــسبة      ــادة بن ــة زي ــرت احلكوم ــد أق ــل  ٥٠اجلدي ــة يف متوي  يف املئ

مركز املساواة بـني اجلنـسني، ورصـدت خمصـصات ألول مـرة             
لتمكني الوزارات املختلفـة مـن تعـيني خـرباء يف جمـال املـساواة        

 .بني اجلنسني
ــسلندا مزيــد مــن املهــاجرات عمــا   ويوجــد -٣٦  اآلن يف آي

كان عليه احلال يف الـسابق ولكـن أغلبيـة املهـاجرين تظـل مـن                
ــال ــد     . الرجـ ــاص، وقـ ــه خـ ــعيفات بوجـ ــسوة ضـ ــك النـ وأولئـ

أدرجت وزارة الشؤون االجتماعية تـدابري خاصـة مـن أجلـهن            
وفـضالً  . يف خطة عملها بشأن العنف املرتيل والعنـف اجلنـسي         

د الربملـان مـؤخراً قـراراً بـشأن خطـة عمـل             عن هـذا فقـد اعتمـ      
للمهاجرين، من الذكور واإلنـاث، وأجـري اسـتطالع خـاص           

 .جلمع املزيد من املعلومات عن املهاجرين
ــدوري     -٣٧ ــر ال ــوارد يف التقري ــا عــن عــدد األطفــال ال وأم

السادس املعترف هبم يف مالجيء النـساء، فينبغـي أن يفهـم أن             
 أمهـاهتم وأهنـم ليـسوا ضـحايا         هؤالء األطفال ظلوا هنالك مـع     

وأخرياً فـإن العقوبـة البدنيـة مل يـسمح          . مباشرين للعنف املرتيل  
ــف املوجــه ضــد        ــشواغل حــول العن ــسلندا، وال ــداً يف آي ــا أب هب

 .األطفال تناوهلا قانون محاية الطفل بشكل كامل
قالــت إن اشــتراط  ): آيــسلندا (الــسيدة جــونزدوتري  -٣٨

. رأة ال يتعلـق إال بالقطـاع العـام         يف املئة ملـشاركة املـ      ٤٠نسبة  
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ونوقــشت التجربــة النروجييــة بــشكل مــستفيض ولكــن مل يــتم   
التوصل إىل استنتاج هنـائي عـن أبلـغ الطـرق لـضمان املـستوى               
نفــسه مــن التمثيــل للمــرأة يف القطــاع اخلــاص، ســواًء بقــوة        

 .القانون أو بوسائل أخرى
 آيـسلندا،   وفيما يتعلـق بالبغـاء فبينمـا ازداد مـؤخراً يف           -٣٩

أما عن االجتار باألشـخاص فلـم تعـرض أي          . ظل ظاهرة سرية  
حالة من هذا القبيل على احملاكم وهـو حمظـور مبوجـب قـانون               

 رغـــم حمـــاوالت بـــذلت   ٢٠٠٣العقوبـــات املعـــدل يف عـــام   
. الستخدام آيسلندا بلد عبور بـني أوروبـا والواليـات املتحـدة           

منظمــات وجــاءت املعلومــات عــن هــذا املوضــوع أساســاً مــن 
ويف املاضـــي القريـــب مل يبلـــغ إال عـــن حالـــة  . غـــري حكوميـــة

ومــع ذلــك فالظــاهرة موجــودة بالفعــل . واحــدة لــضحية اجتــار
شــأهنا شــأن اجلرميــة املنظمــة، وجيــري العمــل هلــذا الــسبب يف     
إعداد خطة عمل أوىل وحتديد التدابري الالزمـة للتـصديق علـى            

يب بـــــشأن بروتوكـــــول بـــــالريمو واتفاقيـــــات االحتـــــاد األورو
ومتوقع أن تكون اخلطة جاهزة حبلول خريـف عـام          . املوضوع
ــا يف      . ٢٠٠٨ ــد بلغــت ذروهت ــري فق ــوادي الع ــاهرة ن ــا ظ وأم

آيسلندا قبل عشرة أعوام ومتت حماربتها جبد، السيما مـن قبـل        
وهي حمظورة مبوجـب قـانون جديـد ولكـن         . احلكومات احمللية 

قـب عـن    يظل هنـاك نـاد واحـد يعمـل، بفـضل إعفـاء وهـو يرا               
 .كثب بوساطة الشرطة

 قالـت إن هنـاك     ):آيسلندا(السيدة أستيجريزدوتيري    -٤٠
جلنة خاصة أنشئت ملتابعة خطة العمل اخلاصـة بـالعنف املـرتيل            
والعنف اجلنـسي؛ وهـي تـضطلع بـإجراء استقـصاء واسـع عـن               
العنــف يف العالقــات احلميمــة ومجــع ومتحــيص مجيــع البيانــات  

ا مـن تـشكيلة مـن املـصادر مبـن           ذات الصلة اليت يتحـصل عليهـ      
فيها الشرطة واملعلمون واملالجئ، ويتوقع أن تقدم تقريرها يف          

أما عن البغاء، فإن احلكومة بعـد إكمـال دراسـة           . ٢٠٠٩عام  
لبلــدان الــشمال يف املــستقبل القريــب عــن املوضــوع ســتكون    

واســتجابة للــشواغل . لــديها فكــرة أوضــح عــن كيفيــة حماربتــه

رة قالت إن مركز املساواة بني اجلنسني يعـد         حول املرأة املهاج  
صـــحائف معلومـــات آلالم هـــؤالء النـــسوة حبقـــوق اإلنـــسان   
 .بالنسبة إليهن وكذلك حبقوقهن املدنية وحقوقهن يف التملك

وأضــافت أن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني نــص يف       -٤١
.  علــى تــدابري خاصــة لتحــسني املــساواة بــني اجلنــسني٢مادتــه 

الفعـل ممـا أدى إىل زيـادة أعـداد النـساء الالئـي              وبعضها اختـذ ب   
يدرســن اهلندســة وعلــم احلاســوب جبامعــة آيــسلندا؛ وغريهــن   

وهنـاك حاجـة    . سوف يرشحهن مركز املـساواة بـني اجلنـسني        
إىل دراسة وتغيري وصف النـساء، وخاصـة فيمـا يتعلـق بـأنواع              
ــيم، الــيت تعــزى بقــدر كــبري إىل عــدد كــبري مــن      العمــل والتعل

 .لعامالت حالياً يف ميادين من قبيل التعليم والتمريضالنساء ا
ــونزدوتيري   -٤٢ ــسيدة ج ــسلندا(ال ــدل  ): آي ــت إن مع قال

العمالــة مرتفــع جــداً يف آيــسلندا، وهــو يــشمل املهــاجرات،       
ويف إطـار خطـة عمـل      . الالئي ال يعـانني باتباعيـة مـن اإلقـصاء         

جديدة إلدماج املهـاجرين، أعطيـت ألصـحاب العمـل حـوافز            
ــ ة لعــرض دورات يف اللغــة اآليــسلندية لألجانــب، مبــا يف     مالي

أما الـصور اإلباحيـة فمحظـورة       . ذلك احملتوى املتعلق باحلقوق   
يف البلد، ولكن يف غيبة أي تعريف مقبول بـصفة عامـة، تظـل              

غـــري أن إجـــراء . اجملـــالت الـــيت ميكـــن اعتبارهـــا إباحيـــة تبـــاع
بالتعــاون ملموسـاً اختـذ ضــد الـصور اإلباحيـة علــى اإلنترنـت،      

مــع االحتــاد األورويب وعــن طريــق خطــوط هاتفيــة خمصــصة       
 .وحتدد عدد املستخدمني

أسـفت ألن تقـارير الدولـة       : شـيلينغ -السيدة شـوب   -٤٣
ــشتمل علــى فــروع احلكومــة ومل تقــدم العتمــاد     الطــرف مل ت

ــة ــدم إىل     . احلكوم ــذي يق ــر ال ــا إذا كــان التقري ــساءلت عم وت
نـسني قـد مشـل املالحظـات        الربملان كل عامني بشأن قضايا اجل     

ــني        ــساواة ب ــة للم ــاك جلن ــت هن ــا إذا كان ــة وعم ــة للجن اخلتامي
 .اجلنسني يف الربملان
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 قالـــت إن ):آيـــسلندا(الـــسيدة جونـــشتايرتدوتيري   -٤٤
 نوقــشت يف الواقــع بــشكل غــري ٢٠٠٢توصــيات اللجنــة عــام 

رمسي يف الربملـان، الـذي بـه جلنـة خاصـة للـشؤون االجتماعيـة               
ماعي مسؤولة عن دراسـة قـضايا املـساواة بـني           والضمان االجت 

وعـــالوة علـــى هـــذا فجميـــع األعـــضاء يـــستطيعون . اجلنـــسني
 .توجيه أسئلة عن املواضيع إىل الوزراء وهم يفعلون ذلك

.  أكــدت شــواغلها إزاء أوامــر التقييــد :الــسيدة شــني -٤٥
وأعربت عن رغبتها أيضاً يف معرفة التـدابري الفعليـة الـيت ميكـن          

 الــشرطة ضــد أصــحاب النــوادي الــذين يــسمحون أن تتخــذها
 .بالرقص العاري

 أشارت إىل أن الدولة الطـرف قننـت         :السيدة سييمز  -٤٦
البغاء الذي يتخفى بقدر كبري يف آيسلندا ألن النساء املعنيـات           

فينبغـي أن يطلـب إىل الـسلطات        . هن من نوع عنصري واحد    
ــا     ــال إىل البغايـ ــأ الرجـ ــاذا يلجـ ــسهم ملـ ــسألوا أنفـ ــذا أن يـ ، وبـ

يعرضون حياهتم األسرية إىل اخلطر، ومـاذا ميكـن عملـه للحـد             
 .من ذلك الطلب

 قالـــت إن ):آيـــسلندا(الـــسيدة جونـــشتايرتدوتيري   -٤٧
خطــط العمــل بــشأن العنــف املــرتيل والعنــف اجلنــسي تــشمل    
مشروعاً خاصاً عـن املـسائل املتنـازع عليهـا املتعلقـة بالـسماح              

ولـيس للمحـاكم، ولكنـها مل     للشرطة بالبـت يف أوامـر التقييـد         
وهنـاك  . تستطع تقدمي أي معلومات أخرى يف الوقت احلاضـر        

تــدابري أخــرى مزمعــة حلمايــة الــضحايا والــشهود تقــوم وزارة   
ــدل بدراســتها  ــصليب    . الع ــشغله ال ــشئ خــط للمــساعدة ي وأن

 .األمحر
ــسيدة جــونزدوتيري   -٤٨ ــسلندا(ال ــة  ):آي  قالــت إن اللجن

ات يف بلــدها تواصــل حماربتــها ميكــن أن تطمــئن إىل أن الــسلط
وأضـافت أنـه   . الناجحة بقدر كبري بالفعل ضـد نـوادي العـري         

اختــذت تــدابري لتطــوير وعــي الــشرطة، وخاصــة بقــصد حتديــد  
ومـؤخراً حـضر خـرباء نروجييـون إىل البلـد لتحـسني             . الضحايا

وميكـن  . تدريب الشرطة، ولتعزيز أساليب الشرطة تبعاً لـذلك       
 .إلجراءات امللموسة والفعالةأن نتوقع أن نزيد من ا

 قالـت إهنـا تـود    ):آيـسلندا (السيدة أستجريسدوتيري   -٤٩
التأكيـــد علـــى أن املنظمـــات غـــري احلكوميـــة أدت دوراً هامـــاً 

. بصفتها متخصصة يف التصدي جلميع القضايا املتعلقـة بالبغـاء         
وامللجأ الوحيد يف آيسلندا واضح متامـاً وميكـن الوصـول إليـه،             

تعاون مع املنظمات غـري احلكوميـة واحلكومـات         وهو يعمل بال  
 .احمللية وحكومات الواليات

ــان  -٥٠ ــسيد فلينترمـ ــى    :الـ ــصول علـ ــود احلـ ــه يـ ــال إنـ  قـ
ــساوي       ــق بالوضــع املت ــانون املتعل ــا إذا كــان الق ــات عم معلوم

ــل   ــرأة والرجـ ــساوية للمـ ــوق املتـ ــني   (واحلقـ ــساواة بـ ــانون املـ قـ
ــسني ــصدر هـــ    ) اجلنـ ــة مـ ــح أن االتفاقيـ ــشكل واضـ ــر بـ ام ذكـ

للتــشريعات اجلنــسانية ولــذا فهــي تــستخدم يف تفــسري وتطبيــق  
وهــو يــود أن يعــرف كيفيــة تــدريب اهليئــة القــضائية  . القــانون

ــى الطــابع        ــسني عل ــني اجلن ــساواة ب ــة امل ــة وجلن ــن القانوني وامله
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــى ال ــات عل ــسري االلتزام ــور لتف املتط

 .بني اجلنسنياالتفاقية، وللتفسري احملدد لقانون املساواة 
 تكلمت بـصفتها عـضواً يف اللجنـة، فقالـت            :الرئيسة -٥١

إهنا تود أن تعرف ما إذا كانت االتفاقية تعامل مبثل مـا تعامـل              
 .به معاهدات األمم املتحدة واالحتاد األورويب

 قالــت إن مــن غــري الواضــح كيــف  :الــسيدة دايريــام -٥٢
علومـات  تظهر االتفاقيـة وتريـد معلومـات عـن الـذين لـديهم م             

ــة، وكـــذلك عـــن املـــسؤول عـــن     ــة عـــن تطبيـــق االتفاقيـ وثيقـ
 .تطبيقها

ــشتايرتدوتيري   -٥٣ ــسيدة جون ــسلندا(ال ــة ): آي إن االتفاقي
تتمتع باملركز نفسه الذي تتمتع به مجيـع املعاهـدات األخـرى،       

وباالنتقــال إىل . باســتثناء االتفاقيــة األوروبيــة حلقــوق اإلنــسان 
ــة، ألن ا  ــذ  التـــدريب علـــى االتفاقيـ ــدارس ال ُترصـــد يف تنفيـ ملـ

مناهجهــا، فقالــت إهنــا لــيس لــديها معلومــات حمــددة رغــم أن  
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. هنــاك دورات عــن القــانون الــدويل تــشمل مجيــع املعاهــدات  
وكمــا هــو األمــر مــع القــانون بــصفة عامــة فــإن احملــامني هــم     

ــة  ــة باالتفاقيـ ــة ال تـــدرج يف  . األكثـــر معرفـ والـــصكوك الدوليـ
ن طريـق إجـراءات مثـل قـانون         القانون الوطين بل هي تنفـذ عـ       

 .املساواة بني اجلنسني الذي يعكس االتفاقية
 تكلمــت بــصفتها عــضواً يف اللجنــة فقالــت  :الرئيــسة -٥٤

بينمــا مــن الواضــح أن الدولــة الطــرف تعتــزم تنفيــذ االتفاقيــة،   
 .فليس من الواضح كيفية عمل ذلك

 ٩ إىل ٧املواد 
ظــل ضــعيفة  قالــت إن املـرأة ت : زياكييــاوالـسيدة زوو  -٥٥

وهـي تـود أن تعـرف التـدابري         . التمثيل يف مناصب اختاذ القرار    
وقالـت إن اللجنـة   . اليت اختذهتا احلكومة لزيادة مـشاركة املـرأة       

ــب      ــي ترحـ ــة وهـ ــرأة الريفيـ ــشاركة املـ ــق إزاء مـ ــساورها قلـ يـ
باملعلومــات عــن دور جلنــة املــساواة بــني اجلنــسني فيمــا يتعلــق   

ن املهـم معرفـة مـا إذا كانـت          وبوجه خـاص فمـ    . باملرأة الريفية 
هناك سياسات لزيادة مشاركة املرأة يف قطاع الزراعة ومـا إذا           

 .كانت هناك دراسات تتصدى ملشاركة املرأة الريفية
 قالت إهنا ترحـب بـأي معلومـات         :السيدة نيوبوويري  -٥٦

عن اجلهود املبذولـة لالمتثـال للتوصـيات الـسابقة مـن اللجنـة،              
ــدابري    ــق بالت ــا يتعل ــساء يف    فيم ــدد الن ــادة ع ــة لزي اخلاصــة املؤقت

مناصـــب اختـــاذ القـــرار، وبوجـــه خـــاص يف احليـــاة الـــسياسية   
ومــن املهــم معرفــة الــسبب يف عــدم التوصــل إىل   . واألكادمييــة

توازن بني اجلنسني، وما إذا كانت هنـاك خطـط عمـل لبلـوغ              
 .ذلك، وما إذا كانت احلكومة تراعي التوصيات العامة للجة

 قالـــت إن آيـــسلندا :زيـــرداين-لمينـــهوبالـــسيدة بي -٥٧
ــاة      ــز علــى احلي ــستخدم للتركي ــة ينبغــي أن ت ــديها مــوارد هائل ل

وهـــي ترحـــب . األكادمييـــة واملناصـــب علـــى املـــستوى احمللـــي
بالبيانات عن املرأة يف اهليئة القضائية، وتتـساءل عمـا إذا كـان             
ــزال       ــساء ال ي ــن ن ــألف بالكامــل م ــذي يت ــسياسي ال احلــزب ال

بغي أن تبني احلكومة أهنا بينما ال تطبـق االتفاقيـة           وين. موجوداً
. مباشـــرة، وهـــي جيـــب أن تطبـــق، حـــىت يف القطـــاع اخلـــاص 

وأخرياً فهي ترجو أن تستطيع آيسلندا أن تكون مـثالً للبلـدان            
 .األخرى لتحذو حذوها

ــتجريزدوتيري   -٥٨ ــسيدة أســ ــسلندا(الــ ــت إن ):آيــ  قالــ
أقــل مــن  وعــدد الفالحــات  . الزراعــة قطــاع صــغري ومــتقلص  

الرجـــال وتـــبني الدراســـات احلديثـــة أن معظـــم مـــن يقومـــون  
وبينمـا جنـد النـساء يف       . بالفالحة إمنا يقومون هبا لبعض الوقت     

الزراعة مـن الناحيـة العمليـة مالكـاً متـساويني لألعمـال فـإهنن               
يواجهن عقبـات تـشمل القـضايا املتعلقـة باملعاشـات التقاعديـة             

. هن مـن الفالحـة وحـدها      وأهنن ال يستطعن توفري مؤونـة أسـر       
وانتقلــت إىل عــدد النــساء يف مناصــب اختــاذ القــرار، فأشــارت 
إىل أن موقع احلكومة على اإلنترنت قدم البيانات احلديثـة عـن    

ومـــن التحـــديات زيــــادة   . املـــرأة يف مناصـــب اختـــاذ القــــرار   
مشاركتهن يف احلياة الـسياسية بـسبب عـدد مـن التغـيريات يف              

 .كومة احملليةالقواعد الشعبية ونظم احل
ولئن كان عدد النساء يف احلكومات احمللية قـد ارتفـع            -٥٩

ــل عــدد      ــة انعكــست يف تقلي ــإن التغــيريات الكلي ــا ف إىل حــد م
املقاعد املتاحة وزيادة التنافس من الرجـال، ممـا أسـفر عـن قلـة             

وسـوف تتـصدى احلكومـة      . عدد النساء يف املناصب السياسية    
ــها، وتــ   ــسياسية  هلــذه القــضية يف خطــة عمل شجع األحــزاب ال

على إعادة تقييم التدابري الفاشلة اليت ترمي إىل زيادة مـشاركة           
فــاحلزب الــذي يتــألف بالكامــل مــن النــساء مل يعــد لــه  . املــرأة

وجــود؛ ومــع ذلــك انتقــل األعــضاء الــسابقون يف احلــزب إىل   
مناصب سياسية أخرى، الكـثري منـها يف املـستويات احلكوميـة            

 .العالية
قالت إنه بينما   ): آيسلندا(ة جونشتايرتدوتيري   السيد -٦٠

يتمتع كل حـزب سياسـي حبريـة تقريـر كيفيـة تـصديه للقـضية             
ــى     ــشجيع علـ ــدابري للتـ ــن التـ ــدداً مـ ــة اختـــذت عـ ــإن احلكومـ فـ
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ــشؤون       ــن خــالل وزارة ال ــسني م ــني اجلن ــساواة ب سياســات امل
ــع األحــزاب        ــل مجي ــة متث ــشاء جلن ــك إن ــا يف ذل ــة، مب االجتماعي

واة بـــني اجلنـــسني وتوزيـــع رســـالة علـــى مجيـــع  ملناقـــشة املـــسا
األحـــزاب تـــشجعهم علـــى إدمـــاج سياســـة مـــشاركة للمـــرأة  

 ضــمن التزامهــا بالتــصدي للمــساواة  ٥٠/٥٠والرجــل بنــسبة 
بــني اجلنــسني وتنظــيم حلقــة دراســية مــن النــساء وألجلــهن يف  

وبعـد االنتخابـات   . الربملان للتشجيع على زيادة مشاركة املرأة   
ــام  ــة يف ع ــضاء    ٢٠٠٦ البلدي ــع األع ــوزارة إىل مجي  أرســلت ال

املنتخـــبني يف الربملـــان كتيبـــاً عـــن كيفيـــة تنفيـــذ املـــساواة بـــني 
وأخرياً فـإن الـوزارة تنـاقش أسـباب ميـل         . اجلنسني يف بلدياهتم  

النــــساء لعــــدم التقــــدم للمناصــــب الــــسياسية، مبــــا يف ذلــــك  
. مـسؤولياهتن الكـبرية عـن احليـاة األسـرية فيمـا يتعلـق بالرجــل       

 .مل يتم التوصل إىل حل إىل اآلنو
 ١٠املادة 
 قالـت إنـه يبـدو أن هنـاك         :قـداري -السيدة هالبريين  -٦١

ــرأة علــى املــستويات      ــة ملــشاركة امل منطــاً مــن املــستويات العالي
األكادميية األدىن واملستويات األدىن من املـشاركة يف املناصـب      

طـة  وهي ترحب بأي معلومات عن نتائج خ      . األكادميية العالية 
. عمل جامعة آيـسلندا لزيـادة مـشاركة املـرأة يف إدارة اجلامعـة          

ــيم للمــساواة بــني      ــة خطــة وزارة التعل ــضاً معرف ــد أي ومــن املفي
وقـد تفيـد تـدابري إجرائيـة تـصحيحية          . اجلنسني يف جمال العلوم   
 .يف زيادة مشاركة املرأة

 قالـت إن رئـيس      ):آيسلندا(السيدة أستجريزدوتيري    -٦٢
 جامعـــة يف البلـــد، هـــو امـــرأة،   وهـــي أكـــربجامعـــة آيـــسلندا

ــا ــساواة يف املناصـــب    ممـ ــة يف حتقيـــق املـ يعكـــس جنـــاح اجلامعـ
وقــد . كمــا أهنــا جنحــت يف رأب الثغــرة يف األجــور . اإلداريــة

اندجمت جامعة آيسلندا يف جامعة آيسلندا التعليمية وأصـبحت     
خطة العمل للمساواة بني اجلنسني قيد إعـادة النظـر لإلفـصاح            

ويتــبني مــن تقريــر اللجنــة عــن املــرأة يف العلــم أن  . غــيريعــن الت

وبــصفة . التقــدم بطــيء حنــو زيــادة عــدد األســاتذة مــن النــساء 
. عامة فعندما يستويف أي أستاذ معايري معينة فإنه ُيرقـى تلقائيـاً            

ــراءات تــصحيحية حكوميــة، وإن       ــرياً فــال توجــد أي إج وأخ
 وتأهلــهن كانــت قرابــة مئــة امــرأة أعلنــت اســتعدادهن مــؤخراً 

وبينمـــا ازدادت . لتـــويل مناصـــب اإلدارة يف القطـــاع اخلـــاص 
 .األعداد فإهنا ال تزال قليلة

 .٠٠/١٣ُرفعت اجللسة الساعة  
 


