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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
   

 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    
  التمييز ضد املرأةلكاشاتفاقية القضاء على مجيع أ

  
  للدول األطرافالتقرير الدوري السادس  

 
 *أيسلندا  

يـصدر هـذا    . ٢٠٠٧ديـسمرب   / كـانون األول   ٤دا يف   أليـسلن  السادس التقرير الدوري تسلمت األمانة العامة     * 
 . دون حترير رمسيالتقرير

ــى     ــالع علـ ــرلالطـ ــدوريالتقريـ ــع الـ ــاين   األويل اجملمـ ــة   والثـ ــن حكومـ ــدم مـ ــسلندااملقـ ــرأيـ ــة، انظـ   الوثيقـ
CEDAW/C/ICE/1-2 الـدوري ولالطـالع علـى التقريـر    . اخلامـسة عـشرة    اللجنة يف دورهتـا      ا نظرت فيه  يت، ال 

ــCEDAW/C/ICE/3-4  الوثيقــة، انظــرلــث والرابــعاالث اجملمــع ــ اللجنــة يف دورهتــا ا نظــرت فيهــيت، ال ة دساسال
 .CEDAW/C/ICE/5 الوثيقة، انظرخلامسولالطالع على التقرير الدوري ا. والعشرين
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 اجلزء األول
 ١املادة   

 .يشار إىل التقارير السابقة املقدمة من حكومة أيسلندا 
  

 ٢املادة   
 )ب(و ) أ(الفقرتان الفرعيتان   
 التشريعات بشأن املساواة بني اجلنسني  

انظـر املـادة    (يعاجل مبدأ املـساواة معاجلـة دقيقـة يف حكـم يف دسـتور مجهوريـة أيـسلندا                    
، ويـرد   )٩٧/١٩٩٥، انظر قانون احملكمة الدستورية، رقم       ٣٣/١٩٤٤ من الدستور، رقم     ٦٥

ولـدى أيـسلندا أيـضا      .  حقـوق متـساوية يف مجيـع االعتبـارات         يف هذا احلكم أن للرجـل واملـرأة       
قانون أساسي خاص يقصد به كفالة املساواة بني املرأة والرجل ووضـعهما املتـساوي يف مجيـع                 

والقــانون احلــايل للمــساواة بــني اجلنــسني يعــود تارخيــه إىل عــام  . ١٩٧٦االعتبــارات منــذ عــام 
 .تقرير األخري حلكومة أيسلندا؛ ويشار إىل مناقشة هذا القانون يف ال٢٠٠٠

 جلنة الستعراض مـضمون     ٢٠٠٦يونيه  /وعينت وزارة الشؤون االجتماعية يف حزيران      
ووافـق هـذا التعـيني الـذكرى الـسنوية الـثالثني         . ٩٦/٢٠٠٠قانون املساواة بني اجلنسني، رقـم       

اض القـانون   وكانـت مهلـة اللجنـة السـتعر       . لتمرير الربملـان أول قـانون للمـساواة بـني اجلنـسني           
وجرى التأكيد على ضرورة استشارة اللجنة ملنظمات الـشركاء االجتمـاعيني، ومجعيـة             . طويلة

وأمتــت اللجنــة . حقــوق املــرأة األيــسلندية واألطــراف األخــرى املعنيــة باملــساواة بــني اجلنــسني   
، فقدمت اقتراحـا مبـسودة تـشريع بـشأن قـانون جديـد يـستهدف                ٢٠٠٧أعماهلا يف أوائل عام     

ويتـضمن املقتـرح بعـض التعـديالت الـيت          . حتقيق املزيد من كفالة املساواة بني اجلنسني      ودم  تقال
وعـرض املقتـرح يف صـفحة       . ترمي إىل حتقيق املزيد من الكفاءة وسبل االنتصاف األكثر فعالية         

وسـتقدم وزيـرة    . البداية لوزارة الشؤون االجتماعية من أجـل احلـصول علـى التعليقـات العامـة              
 مـشروع قـانون جديـد بـشأن         ٢٠٠٧أكتوبر  /جتماعية إىل الربملان يف تشرين األول     الشؤون اال 

 .املساواة بني اجلنسني
 .ويشار أيضا إىل التقارير السابقة املقدمة من حكومة أيسلندا 
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 )ج(الفقرة الفرعية   
 جلنة الشكاوى املتعلقة باملساواة بني اجلنسني  

ــساوا     ــة بامل ــشكاوى املتعلق ــة ال ــسني  تلقــت جلن ــني اجلن ــام  ١٧ة ب ــضية يف ع . ٢٠٠٧ ق
ورأت اللجنـة أن    . ووجد أن ثالث قضايا منها تشكل انتهاكات لقانون املساواة بـني اجلنـسني            

وتعلقـت إحـدى القـضايا الـيت        . وسحبت قـضيتان وردت اثنتـان     . عشرا منها مل تشكل انتهاكا    
وتعلقــت قــضية ثانيــة   تــضمنت انتــهاكا لقــانون املــساواة بــني اجلنــسني بــالتعيني يف وظيفــة،        

 قـضية إىل اللجنـة يف       ١٥وأحيلـت   . باإلعالن، أمـا القـضية الثالثـة فتعلقـت بـالتمييز يف األجـور             
ووجد يف أربـع قـضايا منـها حـدوث انتـهاكات للقـانون؛ وتعلقـت إحـدى هـذه                    . ٢٠٠٤عام  

.  وظيفـة بـالتعيني يف تعلقـت  أمـا الرابعـة ف    القضايا بالتمييز يف األجور، وتعلقت اثنتـان بالفـصل،          
ــاول        ــة الــيت تتن ــة قــضيتني مــن هــذه القــضايا وأحيلــت قــضية أخــرى إىل اللجن ورفــضت اللجن

ووجـد يف مثـان قـضايا عـدم حـدوث           . الشكاوى املتعلقـة بإجـازات األمومـة واألبـوة والوالديـة          
ويف قـضية  .  تلقـت اللجنـة عـشر قـضايا      ٢٠٠٥ويف عـام    . انتهاك لقانون املساواة بـني اجلنـسني      

ويف سبع قـضايا ُوجـد أنـه مل حيـدث     . ني يف وظيفة، اعترب أنه حدث انتهاك للقانون     تتعلق بالتعي 
ــهاك        ــا خمالفــا حبــدوث انت ــة رأي ــه يف إحــدى القــضايا قــدم أحــد أعــضاء اللجن ــهاك، رغــم أن انت

ه أنـ ووجـد  .  قـضية إىل اللجنـة  ١١ أحيلت  ٢٠٠٦ويف عام   . ورفضت اللجنة قضيتني  . للقانون
ــضاي   ــهاكات يف ثــالث ق ــة    حــدثت انت ــالتعيني يف وظيفــة وتتعلــق الثاني ــها، تتعلــق إحــداها ب ا من

ووجـد أنـه    . األجـور يف  ز اجلنـساين    األبوة، أمـا الثالثـة فتتعلـق بـالتميي        /مبدفوعات إجازة األمومة  
 .حتدث انتهاكات يف مثان قضايا مل
 

 احملاكم الوطنية  
حملكمـة  ، أصـدرت ا  ٢٠٠٦مـارس   / آذار ٣١ إىل   ٢٠٠٣أبريـل   / نيسان ١يف الفترة من     

وتتعلـق قـضيتان منـهما بـالتعيني يف     . العليا أحكاما يف أربع قضايا تتناول املـساواة بـني اجلنـسني      
 .وظائف، وتتعلق أخرى بالتمييز يف األجور أما الرابعة فتتعلق مبضمون عقد عمل

وكانـت  . “ل”يف   مبخـرج مـسرحي      ٣٣٠/٢٠٠٣وتتعلق قـضية احملكمـة العليـا رقـم           
 لــشغل املنــصب واعتــربت أهنــا عانــت مــن التمييــز علــى أســاس نــوع  بــني املتقــدمنيمــن  “هـــ”

وتقــدمت بالــشكوى فيمــا يتعلــق بــالتعيني إىل جلنــة الــشكاوى  . جنــسها عنــدما حــدث التعــيني
 مـن   ٢٤ خالفت الفقرة األوىل مـن املـادة         “ل”املتعلقة باملساواة بني اجلنسني، اليت وجدت أن        

ورفـع  .  عندما عينت رجـال لـشغل ذلـك املنـصب     ٩٦/٢٠٠٠قانون املساواة بني اجلنسني رقم      
يف الفقـرة اخلامـسة مـن    الـوارد  مركز املساواة بني اجلنسني قضية أمام احملاكم مبقتضى التفويض     

؛ وكانـت هـذه هـي الفرصـة الوحيـدة الـيت ميـارس فيهـا                 ٩٦/٢٠٠٠ مـن القـانون رقـم        ٣املادة  
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 احملكمـة العليـا بـأن حريـة         وحكمـت . ٢٠٠٠املركز هذا التفويض حيث أن القانون مـرر عـام           
صاحب العمل يف تعيني املوظفني مبدأ عـام يف قـانون العمـل؛ ومـع ذلـك، عنـدما يتقـدم رجـل                       
وامرأة لشغل نفس املنصب، توجد ضوابط على هذه احلرية نتيجة ألحكام قانون املساواة بـني               

ذي عـني   مـن الرجـل الـ   أطول ة جامعيةيأكملت دورات دراس “هـ”وبالرغم من أن    . اجلنسني
تر احملكمة أن ذلـك يـشكل قيمـة مباشـرة ملقدمـة الطلـب حبيـث جيعلـها صـاحلة                      ب، مل يف املنص 

وعلى أسـاس مـواد الطلـب املقـدم واملقـابالت، قـرر             . بنفس القدر أو بقدر أكرب إلدارة مسرح      
 أن املؤهالت التعليمية للرجل الـذي عـني وخربتـه تتعلقـان بالكامـل تقريبـا       “ل”جملس مسرح  

ه  وفضال عن ذلك، فاعتبارات السياسة الفنية للمـسرح وشـؤونه املاليـة وإدارتـ              ؛ملسرحيبالفن ا 
ومل تـر احملكمـة أن      .  عندما تعلق األمر بقـرار التعـيني       “هـ”وضعت الرجل يف مركز أفضل من       

 هذا التقييم كان علـى أسـاس اعتبـارات غـري ذات صـلة، وهلـذا مل تقبـل                    أن برهنت على    “هـ”
 .ييزا حدث ضدها على أساس نوع جنسهااحملكمة أن هناك مت

ت وقــد وجــد.  فتتعلــق بــالتعيني يف وظيفــة٣٩/٢٠٠٤أمــا قــضية احملكمــة العليــا رقــم   
 من قانون املساواة بـني      ٢٤ خالف الفقرة األوىل من املادة       “ن”احملكمة أن املستأنف الرئيسي     

. دى الوظـائف   عنـد التعـيني يف إحـ       “إ”ختطـي املتهمـة      عندما جرى    ٩٦/٢٠٠٠اجلنسني رقم   
وبعـد ثـالث سـنوات مـن        .  األربـع  “ن” مناوبة يف إحدى مناوبـات       ة كمدير “إ”وقد عملت   

 املـدير العـام اجلديـد اإلعـالن عـن أربـع         هـذا  وقـرر . ا جديـدا   عامـ  ا مـدير  “ن” نعـيّ  “إ”عمل  
 بطلـب لـشغل إحـدى    “إ”وتقـدمت  . وظائف للضباط املناوبني وإلغاء وظائف مديري املناوبة    

هنا جيب أن تترك منصب مـدير       بأ “إ” ويف مقابلة مع املدير العام، جرى إبالغ         .تلك الوظائف 
 فقـد عقـد معهـا       “إ”أمـا   . بالفعـل؛ وكـان كلـهم مـن الرجـال          عمـل  بـدؤوا ال   ضباط مناوبني و  

بلغت أن مساعدها الـسابق، وهـو رجـل، سيـصبح ضـابط              مقابلة أخرى وأُ   “ن”املدير العام لـ    
ــة ــل . مناوب ــة باســتقالة  ،تيــب هــذا التر“إ”ومل تقب ووجــدت . “ن” مــن “إ” وانتــهت املقابل

 قــد عانــت يف واقــع األمــر مــن خــسارة ماليــة،   “إ”احملكمــة، فيمــا يتعلــق بوقــائع القــضية، أن  
رب أهنـا   مـن قـانون املـساواة بـني اجلنـسني، اعتُـ           ) ٢٨ املـادة     أيـضا  انظـر  (٢٤وباإلشارة إىل املادة    

ة نتجـت عـن الطريقـة الـيت جـرى هبـا التعـيني حمـل                 برهنت مبا فيه الكفاية على أن هـذه اخلـسار         
 . بدفع تعويض حددته احملكمة“ن”وبالتايل ُحِكم على . النظر

وقـررت  .  مبـزاعم التمييـز يف األجـور       ٢٥٨/٢٠٠٤وتعلقت قضية احملكمـة العليـا رقـم          
 والرجـل الـذي تقـارن نفـسها بـه كانـت مـشاهبة إىل        “ب”احملكمة أن األعمال اليت قامت هبـا        

من ناحية املضمون واملظهر اخلارجي حبيث أهنا كانـت ضـحية للتمييـز الـذي مارسـه                 بري  حد ك 
 أن يثبـت أن     “أ”وقررت احملكمـة أن علـى       .  وذلك مبقتضى قانون املساواة بني اجلنسني      ،“أ”

 قـدم حججـا مقنعـة     “أ”ومل تعترب احملكمة أن     . الفارق بني أجريهما ال يعود إىل نوع جنسهما       
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ــد وجهــة النظــر    ــياق النظــام اإلداري لـــ       تؤي ــه عنــد اختبــار مركزيهمــا يف س ، أمكــن “أ”بأن
 يف التـدليل علـى وجـود        “أ”ومل يـنجح    .  تربير الفارق فيما يتعلق بأجريهما     قالعتبارات السو 

 ميكـن   مل،االتفاقات اجلماعيـة املختلفـة  ة  جعامبر و ؛ األجرين بنيأسباب موضوعية وهامة للفرق     
وظيف املرأة والرجل مبوجـب قـانون املـساواة بـني اجلنـسني، وبالتـايل            ر التمييز فيما يتعلق بت    يترب

 .“ب” هبا تجرى قبول الدعوى اليت تقدم
 بــالتعويض ألهنــا مل حتــصل “أ” طالبــت ٣٥٠/٢٠٠٤ويف قــضية احملكمــة العليــا رقــم  

واعتــربت أن تعــيني رجــل، بــدال منــها، يف الوظيفــة شــكل   . “غ” عنــها تعلــى وظيفــة أعلنــ 
ووافقـت احملكمـة علـى      . ٩٦/٢٠٠٠ها مبقتضى قانون املساواة بني اجلنسني رقم        انتهاكا حلقوق 

 مل تقدم حججا مقنعـة تؤكـد أهنـا كانـت ضـحية متييـز يف                 “أ”حكم احملكمة اجلزئية، وهو أن      
 .التعيني يف هذه الوظيفة

 
 )ز( - )د(الفقرات الفرعية   

اجلنــسني يف مجيــع اختــذت حكومــة أيــسلندا خطــوات منتظمــة إلدخــال املــساواة بــني    
) ٩٦/٢٠٠٠ من قـانون املـساواة بـني اجلنـسني، رقـم             ١راجع املادة   (جماالت اجملتمع وتعزيزها    

ر أن تتاح جلميع األفراد إمكانيات متساوية لالستفادة من جهـودهم وتنميـة قـدراهتم               رومن املق 
 .بغض النظر عن نوع جنسهم

 لتنفيـذ املـساواة بـني اجلنـسني         وقد أقر الربملان ثالث خطط عمـل رباعيـة بـشأن تـدابري             
 إىل   وزيرة الـشؤون االجتماعيـة مقترحـا        قدمت ٢٠٠٤-٢٠٠٣وأثناء شتاء   . ١٩٩٢منذ عام   

ــام        ــع ع ــت يف ربي ــدة قبل ــل جدي ــة عم ــشأن خط ــان ب ــة يف   . ٢٠٠٤الربمل ــذه اخلط ــتنتهي ه وس
 . من االتفاقية أدناه٣ويشار أيضا إىل مناقشة املادة . ٢٠٠٨مايو /أيار
  

 ٣املادة   
 مجيــع ٩٦/٢٠٠٠ مــن الدســتور وقــانون املــساواة بــني اجلنــسني رقــم ٦٥حتظــر املــادة  

وفـضال عـن    ) ٤٧/٢٠٠٣راجـع أيـضا الالئحـة رقـم         (أنواع التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس            
، ٣٧/١٩٩٣ذلك، يتم مرة أخرى تأكيد املساواة بني اجلنسني يف قانون اإلجـراءات التنفيذيـة               

سي الذي تقوم مبقتضاه السلطات احلكوميـة، لـدى معاجلـة قـضية،             الذي ينص على املبدأ األسا    
أنـه عنـد حـل      على  وقد مت النص على وجه التحديد       . بكفالة االتساق واملساواة يف إطار قانوين     

 ضموتـ . القضايا، من احملظور التمييز بني األطراف على أساس موقف يقوم على نـوع جنـسهم             
النظــام الــصحي ونظــام الــضمان االجتمــاعي والنظــام الــسلطة التنفيذيــة اخلــدمات االجتماعيــة و

 . ، ضمن جماالت أخرىالتعليمي
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 برنامج العمل بشأن املساواة بني اجلنسني  
التقارير السابقة املقدمة مـن حكومـة أيـسلندا، أقـر الربملـان ثـالث خطـط                 كما ورد يف     

-٢٠٠٣ثنـاء شـتاء     وأ. ١٩٩٢عمل رباعية بشأن تدابري تنفيذ املساواة بني اجلنـسني منـذ عـام              
 قدمت وزيرة الشؤون االجتماعية مقترحا إىل الربملان بشأن خطة عمـل جديـدة قبلـت                ٢٠٠٤

ــام   ــع ع ــار   ٢٠٠٤يف ربي ــة إىل أي ــذه اخلط ــستمر ه ــايو /، وست ــا ســبق . ٢٠٠٨م ــدأ ،وكم  فاملب
 .تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف اهليكل اإلداريهو التوجيهي 
لراهنـة مـشكلة التمييـز يف األجـور علـى أسـاس نـوع        وفضال عـن ذلـك، تعـاجل اخلطـة ا       

وبينما جيري إحراز تقدم ال ميكن إنكاره يف هـذا اجملـال،            . اجلنس كقضية من قضاياها الرئيسية    
وسـيجري التأكيـد علـى أمهيـة االرتقـاء          . من الواضح أنـه مـا زال هنـاك الكـثري ممـا جيـب عملـه                

سبق إلحـراز نتـائج يف هـذا اجملـال أن يكـون             والـشرط املـ   . بالوعي فيمـا يتعلـق بقـضايا املـساواة        
 وجيــري التأكيــد .ن يف التخطــيط وصــنع الــسياسات علــى علــم بالقــضايا ذات الــصلةواملــشارك

ط املـسبق للـتمكن مـن رصـد         أيضا على حتليل البيانـات حـسب نـوع اجلـنس، وهـذا هـو الـشر                
 . يف هذا اجملالالتقدم احملرز

 :وتتضمن خطة العمل املهام التالية 
 

 مهام تضطلع هبا احلكومة -أوال   
فيما يلي اجملاالت ذات األمهية االستراتيجية فيما يتعلـق بقـضايا املـساواة بـني اجلنـسني                  

 :يف السنوات القادمة
 .التعليم واالرتقاء بالوعي بشأن قضايا املساواة - ١ 
 .املساواة بني اجلنسني فيما يتعلق بسوق العمل - ٢ 
 .الوزاراتجداول املساواة يف  - ٣ 
 . املساواة يف الوزاراتيتعريف دور منسق - ٤ 
 .متابعة خطة العمل ورصدها - ٥ 

 
 مهام تضطلع هبا الوزارات -ثانيا   
 مهام جلميع الوزارات -ألف   

 .متثيل متساو بني اجلنسني يف اللجان واجملالس وجمالس اإلدارة - ١ 
 .يف الوزاراتبرامج االرتقاء بالوعي للمديرين واملوظفني  - ٢ 
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 .جداول وجلان املساواة بني اجلنسني يف الوزارات - ٣ 
تعــيني مــوظفني لــشؤون املــساواة بــني اجلنــسني يف مجيــع اهليئــات الــيت تــديرها   - ٤ 
 .الوزارات
 .ضمان مراعاة املساواة بني اجلنسني يف التعيني بالوظائف - ٥ 
 .دارهتام بإوقتمركز املرأة يف الوزارات واهليئات اليت  - ٦ 
وعالوة علـى ذلـك، تكـون فـرادى الـوزارات مـسؤولة عمـا يلـي مـن املهـام وجمـاالت                      
 :االهتمام

 
 مكتب رئيس الوزراء -باء   

 .إصدار قائمة مرجعية تستخدم يف مشاريع صنع السياسات - ٧ 
 

 وزارة العدل والشؤون الكنسية -جيم   
 .االجتار بالبشر - ٨ 
 .يا اجلنائيةمحاية شهود وضحايا القضا - ٩ 
 .ظروف النساء يف قوة الشرطة - ١٠ 

 
 وزارة الشؤون االجتماعية -دال   

 .التوجيه العام لتعميم مراعاة املنظور اجلنساين - ١١ 
التعليـــق علـــى نـــواحي املـــساواة بـــني اجلنـــسني ملـــشاريع القـــوانني التـــشريعية    - ١٢ 
 .احلكومية
 .ليةاللجان واجملالس على صعيد احلكومة احمل - ١٣ 
األبوة واإلجـازة الوالديـة علـى املـساواة بـني         / بإجازة األمومة  أثر القانون املعين   - ١٤ 
 .اجلنسني
 .األبوة وقطاع األعمال التجارية/إجازة األمومة - ١٥ 
 .املساواة يف أنشطة تبادل العمل - ١٦ 
 .تنفيذ جداول تتعلق باملساواة يف األجور - ١٧ 
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ــشروع  - ١٨  ــذكور ” (Karlar til ábyrgðarم ــسؤولية ال ــستهدف  )“م ــذي ي ، ال
 .االرتقاء بوعي الرجال مبسؤولياهتم بشأن العنف العائلي

 .التدريب املهين وإعادة التدريب - ١٩ 
 .التمييز يف األجور على أساس نوع اجلنس - ٢٠ 
 .هيكل األجور والتمييز يف األجور على أساس نوع اجلنس - ٢١ 

 
 وزارة املالية -هاء   

دراسة استقصائية عن آثار نظام األجور احلكوميـة علـى تفـاوت األجـور بـني                 - ٢٢ 
 .املرأة والرجل

 .دراسة استقصائية عن نظام الضمان االجتماعي - ٢٣ 
 

 هيئة إحصاءات أيسلندا -واو   
 .النساء والرجال كمشاركني يف قطاع األعمال التجارية - ٢٤ 

 
 وزارة الصحة والضمان االجتماعي -زاي   

 .إدارة مشاريع بشأن صحة املرأة - ٢٥ 
 .آثار زيادة إمكانية الوصول إىل الصور اإلباحية على الشباب - ٢٦ 
 .دراسات استقصائية صحية - ٢٧ 
 .النساء والرجال كعمالء خلدمات الرعاية الصحية - ٢٨ 
 .تقييم نوعية اخلدمات الصحية والنتائج احملرزة - ٢٩ 
 .وعي لآلباء املتوقعنيالتثقيف واالرتقاء بال - ٣٠ 
 .السلوك الذي يعرض الرجال للخطر - ٣١ 
 .محلة خاصة ملكافحة إساءة استعمال املخدرات والتدخني - ٣٢ 
 .املساواة بني اجلنسني والصحة العامة - ٣٣ 

 وزارة الصناعة والتجارة -حاء   
 .املرأة وإدارة األعمال التجارية - ٣٤ 
 .أعماهلن التجاريةن دعم النساء الاليت يدر - ٣٥ 
 .النساء يف أعماهلن التجارية - ٣٦ 
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 وزارة الزراعة -طاء   
 .، وهي محلة لتشجيع استخدام املوارد اإلقليميةGullið heimaالزراعة احلية  - ٣٧ 

 
 وزارة التعليم والعلوم والثقافة -ياء   

 .النساء يف العلوم - ٣٨ 
 .املساواة والفنون - ٣٩ 
 .ن قضايا املساواة يف الدورات التدريبية للمعلمنيالتثقيف بشأ - ٤٠ 
 .التثقيف بشأن قضايا املساواة يف املدارس - ٤١ 
مــنح مقدمــة مــن الــصناديق اإلمنائيــة لريــاض األطفــال واملــدارس االبتدائيــة          - ٤٢ 

 .والثانوية من أجل االرتقاء بالوعي بشأن املساواة بني اجلنسني
 .احلركة الرياضيةاملساواة بني اجلنسني يف  - ٤٣ 
 .املرأة ووسائط اإلعالم - ٤٤ 

 
  وزارة النقل واالتصاالت-كاف   

 .وظائف النساء يف السفن - ٤٥ 
 

 د األمساكئوزارة مصا -الم   
 األمسـاك   مـصائد دراسة استقصائية عن وظـائف النـساء يف أضـخم مؤسـسات              - ٤٦ 
 .يف أيسلندا
 األمسـاك األصـغر     مـصائد مؤسـسات   دراسة استقصائية عن وظائف النـساء يف         - ٤٧ 
 .يف أيسلندا) مؤسسات أسرية(حجما 

 
 وزارة البيئة -ميم   

 .“٢١جدول األعمال احمللي للقرن ”املرأة واحلملة البيئية  - ٤٨ 
 

 وزارة الشؤون اخلارجية -نون   
تقدمي مقترحات إىل الوزير بشأن برنامج عمل خاص وتـدابري بـشأن االمتثـال               - ٤٩ 
 . املساواة بني اجلنسني يف األعمال الدوليةالعتبارات
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ــو صــندوق األمــم       - ٥٠  األعمــال املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني الــيت يؤديهــا ممثل
 .املتحدة اإلمنائية للمرأة يف البلدان اليت جتري فيها أعمال إعادة البناء املدعمة دوليا

 وفقـا للتقريـر املعـين بقـضايا        وجيري تطبيق كثري من هذه املشاريع يف املمارسة العملية،         
واجتاهات املساواة بني اجلنسني، الذي قدمتـه وزيـرة الـشؤون االجتماعيـة إىل الربملـان يف بدايـة        

ويتضمن هذا التقرير بيانا عن موقف املشاريع الداخلة يف خطة العمـل احلكوميـة              . ٢٠٠٧عام  
ال، أصـدر مكتـب رئـيس الـوزراء         وعلـى سـبيل املثـ     . املعنية بتدابري تنفيذ املـساواة بـني اجلنـسني        

قائمة مرجعية لكي تستعمل يف حتديد ما إذا كانت مـسودة التـشريع وصـنع الـسياسات العامـة                
رجعية من هـذا    املقائمة  الو). ٧انظر املشروع رقم    (يتسقان مع اعتبارات املساواة بني اجلنسني       

ا كانـت إحـدى الطـرق       هنـ أالنمط أداة مفيدة حيث أهنا تكفل االمتثال لتلك االعتبارات، كمـا            
. الــيت اقترحــت جلنــة نــسائية لــصنع الــسياسات العامــة إتاحتــها ملــن يــشارك يف هــذا اجملــال           

ويستهدف هذا املشروع إجياد طريقة لإلجابة على األسئلة املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني قبـل           
ا أسـئلة  وتتكـون القائمـة املرجعيـة مـن أربعـة عناصـر، وهبـ         . بدء العمـل بـشأن صـنع الـسياسات        

وعندما يدرس هذه القائمة املـشاركون يف صـنع أي نـوع مـن الـسياسات يكـون                  . وإيضاحات
من املفترض ظهـور صـورة واضـحة بـشكل معقـول حلالـة املـساواة بـني اجلنـسني يف اجملـال ذي              

وفضال عن القائمة املرجعية، وضع نظام للتقييم الذايت بوصفه عونا إضافيا للمـشاركني             . الصلة
ــساواة بــني اجلنــسني    يف صــنع ا ــارات امل ــسق مــع اعتب ــسياسات؛ وهــذا يت ــة  . ل والقائمــة املرجعي

نـسخة حاسـوبية يف موقـع مكتـب     باإلضافة إىل  ،بيللمساواة بني اجلنسني متاحة يف شكل كت   
 .رئيس الوزراء على شبكة اإلنترنت

وأحد أهداف احلكومـة حتقيـق أكـرب قـدر ممكـن مـن التـوازن بـني اجلنـسني يف اللجـان                        
 كانـت نـسبة النـساء يف اللجـان واجملـالس            ٢٠٠٥ويف عـام    . اجملالس واهليئات احلاكمة العامـة    و

 يف املائــة للرجــال؛ ومــع ذلــك، متكنــت بعــض الــوزارات مــن  ٦٨ يف املائــة، مقابــل ٣٢العامــة 
تقليــل هــذه الفجــوة تقلــيال كــبريا، وذهبــت وزارة الــشؤون االجتماعيــة إىل أبعــد حــد يف هــذا  

 يف املائـة يف جلاهنـا وجمالـسها    ٥٧ يف املائة ونـسبة الرجـال       ٤٣حت نسبة النساء    االجتاه، إذ أصب  
وإذا تركز االهتمام فقط على التعيينات اليت حدثت يف اللجـان واجملـالس عـام               . ٢٠٠٥يف عام   
ــة للنــساء و ٣٧النــسبتان ، تكــون ٢٠٠٥ واملزيــد مــن املناقــشة  .  يف املائــة للرجــال٦٣ يف املائ

نسني يف اللجان واجملالس واهليئات احلاكمة العامة يوجـد يف القـسم الـذي    حول النسب بني اجل  
يف هـذا التقريـر، ويتـضمن ذلـك أيـضا مـوادا             ) ج(و  ) ب(، الفقرتان الفرعيتـان     ٧يتناول املادة   

 .عن نتائج املشاريع احلكومية األخرى يف جمال املساواة بني اجلنسني، حسب االقتضاء
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 ى لتعزيز املساواة بني اجلنسنيالتعاون مع البلدان األخر  
ــوان       ــادرة يف مــشروع مــشترك لــدول الــشمال األورويب بعن اختــذت أيــسلندا زمــام املب

جــرى البــدء فيــه عــام ) Mælistikur á launajafnrétti(“ معــايري لقيــاس املــساواة يف األجــور”
ة واهلدف الرئيـسي للمـشروع جعـل إحـصائيات دول الـشمال األورويب أكثـر شـفافي                . ٢٠٠٤

حبيث تعطي صورة أوضح ألسباب الفوارق يف األجور على أسـاس نـوع اجلـنس ولكـي ميكـن            
ومن املتوخى أيضا أن جيري مجع بيانـات عـن أفـضل            . إجراء مقارنة بني البلدان يف هذا الصدد      

وتوجــد معلومــات . املمارســات املتعلقــة بتقليــل الفــوارق يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس
 . من هذا التقرير١١ من املادة ١الصدد يف مناقشة البند د من الفقرة أكثر تفصيال يف هذا 

. وتشارك أيسلندا يف عدد من مشاريع دول الشمال األورويب للمـساواة بـني اجلنـسني               
جيــري ي ذوتنفــذ معظــم هــذه املــشاريع باالتــصال مــع جملــس وزراء دول الــشمال األورويب الــ 

، وجلنـة  MR-JÄMجلنـة وزاريـة خاصـة،    عن طريق ره تناول قضايا املساواة بني اجلنسني يف إطا     
 .ÄK-JÄMمسؤولني خاصة، 

وتــشارك أيــسلندا يف بــرامج االحتــاد األورويب للمــساواة بــني اجلنــسني علــى أســاس         
أمــا مركــز املــساواة بــني اجلنــسني فيــشارك يف  . االتفــاق املتعلــق باملنطقــة االقتــصادية األوروبيــة

 وتتــضمن هــذه املــشاريع. االحتــاد للمــساواة بــني اجلنــسني املــشاريع ويــديرها يف إطــار برنــامج  
 ؛ واأللعـاب الرياضـية ووسـائط اإلعـالم والقوالـب النمطيـة            ؛الثقافة والعادات والرعايـة   مشاريع  

الـسياسات  :  ثانيـا  -  والرجل احلـديث يف أوروبـا الكـربى        ؛والرجل احلديث يف أوروبا الكربى    
ومعظـم هـذه املـشاريع تعاونيـة     . يـة وشـؤون الـذكورة    التعزيـز والرعا  :  واملركـز  ؛املؤاتية لألسـرة  

ويـرد املزيـد مـن التفـصيل عـن هـذه            . تشترك فيها بلدان أوروبية عديدة، منها حكومة أيـسلندا        
وعـالوة علـى ذلـك، يوجـد ممثلـون حلكومـة            . املشاريع يف النصوص املتعلقة هبا يف هـذا التقريـر         

 اجلنـسني مبقتـضى االتفـاق املتعلـق باملنطقـة           أيسلندا لدى اللجان النشطة يف شؤون املساواة بني       
 .االقتصادية األوروبية

وقد وسعت حكومة أيسلندا نطاق دعمها املقدم إىل صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي                 
وتنــوي . للمــرأة مبقــدار عــشرة أضــعاف أثنــاء الــسنتني املاضــيتني، وتعتــزم االســتمرار يف زيادتــه

ــادة إســهاماهتا املقد  ــة  أيــسلندا أيــضا زي ــاء الــسنوات املقبل وتقــدم وزارة . مــة إىل اليونيــسيف أثن
الشؤون اخلارجية منذ فترة التمويل إىل ممثل مـن صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة لكـي                     
يعــين بأعمــال املــساواة بــني اجلنــسني يف كوســوفو، حيــث جيــري تنفيــذ برنــامج إعــادة هيكلــة    

عدة قانونيـة مـع إدخـال اعتبـارات املـساواة بـني       وتتكون مسامهة أيسلندا من تقدمي مـسا   . دولية
وتبـذل حمـاوالت أيـضا للمـساعدة علـى تـشكيل منظمـات غـري حكوميـة                  . اجلنسني يف التشريع  
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التــدريب تأكيــد علــى وفــضال عــن ذلــك، جيــري ال. تــستهدف التقيــيم املهــين للتــشريع وتطبيقــه
ا  مـ   وعلـى سـبيل املثـال      كوسوفو،واالرتقاء بالوعي فيما يتعلق بقضايا املساواة بني اجلنسني يف          

هدف كـل ذلـك ترسـيخ الـوعي املتعلـق باملـساواة بـني               سـت وا.  هنـاك   السلطات البلديـة   ىليقدم إ 
وقـد  . ٢٠٠٦وانتـهى املـشروع يف بدايـة عـام          . اجلنسني يف اهلياكل احلكومية للدول املـشاركة      

يف كوسـوفو منـذ   عمل ضابط أيسلندي حلفظ السالم بصندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة        
وحيث أنـه كـان هنـاك شـعور عميـق بالرضـا فيمـا يتعلـق باملـشروع يف كـل مـن                        . ٢٠٠٠عام  

كوسوفو وصندوق األمم املتحدة اإلمنائي للمرأة، وبـني مـن عملـوا يف الـصندوق يف كوسـوفو                  
وسـتقدم وزارة  . يف ظل إرشاد أيسلندا، تقرر االسـتمرار يف دعـم أعمـال الـصندوق يف البلقـان         

) بدال من ممثل واحد، كمـا كانـت احلالـة فيمـا سـبق            ( اخلارجية الدعم إىل ثالثة ممثلني       الشؤون
 ذهــب ضــابط ٢٠٠٦ويف ربيــع عــام . ٢٠٠٨مــن أجــل العمــل مــع الــصندوق إىل ربيــع عــام  

أيسلندي حلفظ السالم للعمل لدى الصندوق يف بلغراد يف صربيا، حيـث تـدير املنظمـة بـرامج                  
ويتــضمن هــذا الربنــامج إعــادة اهليكلــة وتقــدمي   .  وحقــوق اإلنــسانتتنــاول املــرأة والدميقراطيــة 

املــساعدة فيمــا يتعلــق بــصياغة تــشريع يأخــذ يف احلــسبان باملــساواة بــني اجلنــسني، فــضال عــن    
 علـى  ، الـسلطات البلديـة    لـدى التدريب واالرتقاء بـالوعي بـشأن قـضايا املـساواة بـني اجلنـسني               

 إدخـال اعتبـارات املـساواة    إىلمـشروع كوسـوفو،    مثلـه مثـل      ،هـدف املـشروع   يو. سبيل املثال 
 .بني اجلنسني يف اهلياكل احلكومية للدولة املعنية

 للجنـة األمـم املتحـدة لوضـع املـرأة، وشـغلت             ٢٠٠٤خبت أيـسلندا يف ربيـع عـام         وانُت 
 .٢٠٠٥مقعدا بصفة رمسية يف اللجنة عام 

  
 ٤املادة   

ع التمييز علـى أسـاس نـوع اجلـنس، سـواء            حيظر قانون املساواة بني اجلنسني مجيع أنوا       
ومــع ذلــك فالتــدابري املؤقتــة اخلاصــة املتخــذة لتحــسني وضــع املــرأة أو    . مباشــر أو غــري مباشــر 

. الرجل، ألغراض كفالة املساواة والوضع املتساوي للمرأة والرجـل، ال تعتـرب انتـهاكا للقـانون               
ن عـن وظيفـة خاليـة أو نـشر          وفضال عن ذلك، حيظـر القـانون قيـام أصـحاب األعمـال بـاإلعال              

.  املفـضل اسـتخدام امـرأة أو رجـل عـن األخـر بوصـفه مـستخدما                 منإعالن عنها يشري إىل أنه      
وهذا النص ال ينطبق إذا كان هدف املُعلن تعزيز توزيع متـساو بقـدر أكـرب للمـرأة والرجـل يف        

 تنطبـق إذا  ونفـس القاعـدة   . قطاع مهـين معـني، ويف هـذه احلالـة ينبغـي ذكـر ذلـك يف اإلعـالن                  
 .كانت هناك أسباب مشروعة لإلعالن عن استخدام امرأة أو رجل
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 تدابري خاصة هتدف إىل التعجيل باملساواة بني اجلنسني  
من بني التـدابري اخلاصـة الـيت هتـدف إىل التعجيـل باملـساواة بـني اجلنـسني، ميكـن ذكـر                        

 :يلي ما
ؤسـسات تنـاقش فيهـا علـى        يقدم مركـز املـساواة بـني اجلنـسني دورات للـشركات وامل             

ن احلــايل للمــساواة بــني لقــانوبااالهتمــام ري وجيــ. نطــاق واســع قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني 
ــسني و ــة إدخــال        اجلن ــسني ومنهجي ــني اجلن ــساواة ب ــذ امل ــدابري تنفي ــىن بت وضــع خطــط عمــل تع

 .وتأخذ هذه الدورات شكل حماضرات وتكليفات عملية. اعتبارات املساواة بني اجلنسني
ويف حماولة لتخفيف أثر نوع اجلنس على اختيار املسار الـوظيفي حبيـث جيـري حتاشـي                  

التقــسيم حــسب نــوع اجلــنس يف ســوق العمــل مــستقبال، وضــعت وزارة الــشؤون االجتماعيــة 
 “ساو لــألوالد والبنــاتتــمــستقبل م” بعنــوان ٢٠٠٦صــفحة افتتاحيــة خاصــة يف خريــف عــام 

)http://jafnretti.felagsmalaraduneyti.is .(     ــواد ــار مـ ــشباب اختيـ ــسر للـ ــو أن يتيـ ــدف هـ واهلـ
الدراســة واملــسارات الوظيفيــة الــيت تتــسق مــع اجملــاالت الفعليــة الهتمامــاهتم بــدال مــن األدوار    

مـن  ) ج(و ) ب(و ) أ(انظر املزيد مـن املناقـشة يف إطـار الفقـرات الفرعيـة              . اجلنسانية التقليدية 
 .١١ من املادة ١الفقرة 

 عينـــت وزارة التجـــارة والـــصناعة جلنـــة بغـــرض التقـــدم      ٢٠٠٤ويف خريـــف عـــام   
وضـمت هـذه   . مبقترحات عن إتاحة فرص أكرب للمرأة لكي تضطلع بدور يف إدارة الـشركات     

اللجنـــة ممـــثلني عـــن األحـــزاب احلاكمـــة ورابطـــة نـــساء األعمـــال واحتـــاد أصـــحاب األعمـــال  
كانــت مهمــة اللجنــة التقــدم  و. األيــسلنديني، وكــان الــرئيس مــدير غرفــة التجــارة األيــسلندية  

مبقترحات عن طرق زيادة عدد النساء يف الوظـائف اإلداريـة الرفيعـة يف الـشركات األيـسلندية                  
 تنظـر  أنوكـان مـن املتوقـع       . وأن تقرر عما إذا كـان التـدخل احلكـومي ضـروريا هلـذا الغـرض               

 اللجنـة أيـضا     اللجنة فيما إذا كانت الدول األخرى قد اختـذت تـدابري هلـذا الغـرض وأن تقـارن                 
بني وضع املرأة يف قطاع األعمـال التجاريـة يف أيـسلندا ويف البلـدان اجملـاورة هلـا، واهلـدف هـو                      

وأكملــت اللجنــة أعماهلــا يف خريــف عــام . زيــادة عــدد النــساء يف إدارة الــشركات يف أيــسلندا
يف وتــضمنت مقترحــات اللجنــة إثــارة املناقــشة والــوعي . ، وقــدمت تقريــرا إىل الــوزارة٢٠٠٥

هذا اجملال، مبا يف ذلك استرعاء انتباه الرجـال الـذين حيتلـون مراكـز ذات نفـوذ إىل أمهيـة متثيـل          
كل من اجلنسني يف جمالس إدارة الشركات والنشر الـدوري للبيانـات املتعلقـة بعـدد النـساء يف                   

 وأخريا وليس آخرا، أشارت اللجنة إىل أنـه مـن الـضروري للمـرأة أن              . جمالس إدارة الشركات  
 .تزيد اتصاالهتا
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ــال         ــاد أصــحاب األعم ــة بيغروســت، واحت ــصناعة، وجامع وقامــت وزارة التجــارة وال
ورابطــة نــساء املــساواة بــني اجلنــسني،    وجملــسومركــز املــساواة بــني اجلنــسني، ، األيــسلنديني

 ١٠٠األعمال بالتعاون بشأن إقامـة مـشروع عـن تقيـيم وضـع املـساواة بـني اجلنـسني يف أكـرب              
وكانــت هــذه  . “لمــساواة بــني اجلنــسني  لعالمــات ”ســنوي لسلندا وإصــدار شــركة يف أيــ 

وهــذا مــشروع لــثالث  . ٢٠٠٥ وغطــت عــام ٢٠٠٦العالمــات قــد نــشرت ألول مــرة عــام   
ويـشار أيـضا إىل مناقـشة       . ٢٠٠٨ و   ٢٠٠٧ يسنوات، وستنشر العالمات مرة أخرى يف عام      

 .١١ من املادة ١من الفقرة ) ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات الفرعية 
 .ويشار أيضا إىل التقارير السابقة املقدمة من حكومة أيسلندا 

  
 ٥املادة   
 األبوة/إجازة األمومة  

اختذت خطوة واسعة يف اجتاه املساواة عندما جرى توسيع نطاق حق األب يف احلـصول     
ــم       ــانون رق ــضى الق ــصل إىل نفــس مــستوى األم مبقت ــوة لي ــى إجــازة األب  إلجــازة ٩٥/٢٠٠٠عل

 يف املائــة مــن اآلبــاء اآلن بأحقيتــهم يف ٩٠ويــستفيد حــوايل . األبــوة واإلجــازة الوالديــة/األمومــة
طـرق  وهبـذه الطريقـة يلـم آبـاء األطفـال احلـديثي الـوالدة ب       .  يومـا إجـازة أبـوة   ٩٧احلصول علـى    

ومـشاركة  . رعاية أطفاهلم الرضع ويشاركون فيها، وقـد كانـت هـذه الرعايـة حكـرا علـى املـرأة                
سوق العمل يف أيسلندا يف مستوى مرتفع جدا؛ وهلذا فمن املهم أن يتمكن الوالـدان               اجلنسني يف   

ال يف مكــان  طريقــة يعــززان املــساواة احلقيقيــة،مــن تقاســم مــسؤوليتهما عــن أطفاهلمــا، وهبــذه ال 
واملزيـد مـن املناقـشة حـول الترتيبـات       . العمل فحسب، بل يف املنـزل أيضا ويف اجملتمع بوجه عـام          

 مـن االتفاقيـة يف      ١١األبوة يرد فيما بعد حتت القسم الذي يتنـاول املـادة            /إجازة األمومة املتعلقة ب 
 .ويشار أيضا إىل التقرير اخلامس املقدم من حكومة أيسلندا. هذا التقرير

 
 برنامج التعليم  

كفالـة املـساواة بـني      لستواصل حكومة أيسلندا تأكيد أمهية قيام املدارس باختـاذ تـدابري             
ــات، وإطــالع التالميــ  األوالد ــوع يف شــرك     ذ والبن ــادهم عــن الوق ــسني وإبع ــى موقــف اجلن  عل

 النظــام التعليمــي علــى التقــسيم  املهــم أال يبقــيومــن . التقــسيم التقليــدي للعمــل بــني اجلنــسني 
. حــسب نــوع اجلــنس يف ســوق العمل،وبالتــايل الفــروق يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس 

ارس االبتدائيـــة والثانويـــة، جـــرى األخـــذ يف احلـــسبان وعنـــدما نقحـــت املنـــاهج العامـــة للمـــد
 . باعتبارات املساواة بني اجلنسني، وستستمر هذه السياسة

 .ويشار أيضا إىل التقارير السابقة املقدمة من حكومة أيسلندا 
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 ٦املادة   
 االجتار بالبشر  

ويف . غـاء تواصل حكومـة أيـسلندا تأكيـدها علـى اختـاذ تـدابري وقائيـة ضـد االجتـار والب                 
 عني وزير العدل فريقا عامال لدراسة اخلـربة املكتـسبة مـن خمتلـف               ٢٠٠٤نوفمرب  /تشرين الثاين 

. أمنـاط التـشريع الــساري يف أوروبـا ملكافحـة البغــاء وصـناعة الـصور اإلباحيــة واالجتـار بالبــشر       
ــشكل شــراء        ــسويد، حيــث ي ــشريع يف ال ــار هــذا الت ــصفة خاصــة بدراســة آث ــق ب وكلــف الفري

وقدم الفريق نتـائج    .  مزايا هذا التشريع وعيوبه    مبتقييكما كلف   لبغايا فعال إجراميا،    خدمات ا 
 .٢٠٠٦فرباير /دراسته إىل الوزير ونشر تقريره يف شباط

، مقترحـا إدخـال   ٢٠٠٦فرباير  /وقدم وزير العدل مشروع قانون إىل الربملان يف شباط         
ئيــا حماربــة اجلرميــة املنظمــة،  جزتعــديالت علــى قــانون الــشرطة، واســتهدفت تلــك التعــديالت  

وهــي قـضية ذكرهــا الـوزير صــراحة عنــدما قـدم مــشروع القــانون يف    (فيهــا االجتـار بالبــشر   مبـا 
 .٢٠٠٦يونيه / حزيران٢وجرت املوافقة على مشروع القانون بوصفه قانونا يف ). الربملان

انون وكما ذكر يف التقرير املاضي، جرى فيما سبق إدخـال حكـم عقـايب خـاص يف قـ               
ونـــصت املـــذكرات . ٤٠/٢٠٠٣ن القـــانون رقـــم  أ مـــ٢٢٧العقوبـــات العـــام بوصـــفه املـــادة 

 علـى أنـه يف ضـوء    ٤٠/٢٠٠٣التفسريية املصاحبة ملشروع القانون، الذي أصبح القـانون رقـم      
. االتفاقات الدولية، جرى اقتراح سـن حكـم خـاص يف قـانون العقوبـات جيـرم االجتـار بالبـشر                    

ال إجراميـة بالفعـل، نـصت تلـك      عمال الواردة يف مشروع القانون أعمـ      وعلى الرغم من أن األ    
ــادة      أناملــذكرات علــى   ــضوء علــى تلــك اجلــرائم وزي  املقــصود مــن مــشروع القــانون إلقــاء ال

األحكام العقابية بشأهنا، حيث أن تلك اجلرائم موجهة ضـد أكثـر احلقـوق الشخـصية قدسـية،        
 .مبا فيها احلرية

 مـن  ٢٢٦ احلكم الوارد يف الفقرة الثانية مـن املـادة   أنن نذكر وينبغي يف هذا الصدد أ  
قانون العقوبات العام ميكن أن يطبـق علـى االجتـار بالبـشر عنـدما تـستوىف شـروطه فيمـا يتعلـق                       

واألحكـام العقابيـة    .  احلرمـان مـن احلريـة بـدافع الـربح          أوباحلرمان من احلرية فترة زمنية طويلة       
 أ حيـث أنـه مبقتـضى احلكـم          ٢٢٧ من األحكام الواردة يف املادة       هلذا احلكم أوسع نطاقا بكثري    

 . سنة١٦ بالسجن مدة ال تقل عن سنة وتصل إىل جتري املعاقبةاألول 
، صـــدر ٢٠٠٦مـــارس / آذار٣٠ إىل ٢٠٠٣أبريـــل / نيـــسان١وأثنـــاء الفتـــرة مـــن    
ــرة      ٢٦٠ ــرقم يزيــد عــرب تلــك الفت وكانــت . تــصريح عمــل لراقــصات التعــري، وكــان هــذا ال

) ٣٣(كية يواجلمهوريـة التـش  ) ٨٤(ومعظمهن مـن رومانيـا    .  بلدا ١٧ملشاركات قادمات من    ا
) ٢٤(وتتـــــضمن بلـــــدان األصـــــل األخـــــرى ســـــلوفاكيا ). ٢٤(وإســـــتونيا ) ٣٠(وروســــيا  
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 ه اليوجـــد لـــدىومـــن اجلـــدير بالـــذكر أنـــ). ١٠(وهنغاريـــا ) ١٣(وأوكرانيـــا ) ١٤( والتفيـــا
يكن قادمـات مـن بلـدان داخـل املنطقـة االقتـصادية             احلكومة معلومات عن أعداد من ميكن أن        

 طلبــات للحــصول علــى تــصاريح عمــل خاصــة للعمــل يف   ميتقــدبن زماألوروبيــة، حيــث ال يلــ
 .أيسلندا

ويواصل ممثلو حكومة أيسلندا املشاركة يف اجلهود التعاونيـة لبلـدان الـشمال األورويب               
العدل، ضمن مجلة أمور، يف فرقـة عمـل         ويعمل ممثلو وزارة    . اليت تستهدف منع االجتار بالبشر    

ولبلـدان الـشمال األورويب، فـضال       .  البلطيق ملكافحة االجتار بالبـشر     -بلدان الشمال األورويب    
عن إستونيا والتفيا وليتوانيا، ممثلون لدى اجملموعة اليت شكلت من أجل تعزيـز التعـاون الوثيـق                 

وقد توقـف الفريـق عـن النـشاط، إال أن         . لبشربني تلك البلدان بشأن األمور املتعلقة باالجتار با       
ولروسـيا وبولنـدا    . فريقا جديدا جرى تشكيله، وهو جملـس دول حبـر البلطيـق، يواصـل العمـل               

 .ممثلون يف هذا الفريقأيضا وأملانيا 
 

 اءــالبغ  
 مشروع قانون إىل الربملان يقتـرح فيـه إجـراء           ٢٠٠٦أبريل  /قدم وزير العدل يف نيسان     

ــاجلرائم اجلنــسية يف قــانون العقوبــات العــام، مبــا فيهــا     تعــديالت علــى  أحكــام عديــدة تتعلــق ب
وكان قد سبق نشر مشروع القانون هذا يف موقع الوزارة علـى شـبكة              . األحكام املعنية بالبغاء  

ومل يناقش مشروع القـانون، إال أن الـوزير أعـاد تقدميـه إىل          . ٢٠٠٦فرباير  /اإلنترنت يف شباط  
 بوصفه القـانون    ٢٠٠٧مارس  / آذار ٢٧وأصبح قانونا يف    . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الربملان يف جلسته    

 .)اجلرائم اجلنسية (١٩/١٩٤٠ الذي يعدل قانون العقوبات العام رقم ٦١/٢٠٠٧رقم 
 كوسـيلة مـن وسـائل إعالـة         ،وباملوافقة علـى هـذا القـانون، مل تعـد املـشاركة يف البغـاء               

مي البغـاء يقـوم علـى أسـاس الـرأي القائـل بأنـه               وإهنـاء جتـر   . ةجراميـ اإل الفعـ من األ  ،الفرد لنفسه 
 فمــن األنــسب تقــدمي   ، وبالتــايلبــسبب اإلحتيــاج الــشديد؛  جيــري دائمــا اللجــوء إىل البغــاء    

.  بــدال مــن معاقبتــهن ،املــساعدات االجتماعيــة والطبيــة واملاليــة إىل مــن يــبعن أنفــسهن كبغايــا  
مــن معاقبتــهم، وبالتــايل ال واهلــدف هــو مــساعدة األفــراد مــن ضــحايا الظــروف الــصعبة بــدال   

حاجة هبم بعد اآلن إىل اخلوف من احملاكمة إذا قـرروا رفـع دعـوى بـسبب املعاملـة القاسـية أو                      
القسر الذي يعانون منه، بل سيكون من احملتمل بقدر أكـرب أن يتقـدموا بـدليل ضـد القـوادين،                    

ــات الــيت تقــ         ــسهم مــن اجله ــب املــساعدة ألنف ــر اســتعدادا لطل ــوا أكث دم اخلــدمات وأن يكون
 .االجتماعية والصحية

 أحكامـا جديـدة يف القـانون جتعـل ممـا يعاقـب عليـه                ٦١/٢٠٠٧وأدخل القـانون رقـم       
تقدمي أو ترتيب أو طلب عالقـات جنـسية مـع شـخص آخـر مقابـل أجـر إذا جـرى ذلـك عـن                           
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 رمالبغـاء بعـد إلغـاء األحكـام الـيت جتـ      ازديـاد ظهـور   والغرض مـن ذلـك منـع    . طريق إعالن عام  
وأحكـام قـانون العقوبـات العـام املتعلقـة بـاجلرائم املرتكبـة              . الة الفرد نفسه عن طريـق البغـاء       إع

 .ضد احلياء العام ميكن أن تفي بنفس الغرض يف حالة البغاء الذي ميارس يف الشارع
املـسؤولية اجلنائيـة ملـن يـستغلون        فيمـا يتعلـق ب    ويتضمن قانون العقوبات العـام أحكامـا         

فأوال يـنص القـانون علـى أن مـن يـبين نـشاطه       .  مبختلف األساليب رسه آخرونالبغاء الذي ميا  
وثانيـا أن   . االقتصادي أو سبل عيشه على البغـاء الـذي ميارسـه آخـرون يرتكـب فعـال إجراميـا                  

 سنة على االخنـراط يف البغـاء يرتكـب فعـال            ١٨من يغري أو يشجع أو يساعد طفال دون سن          
ص علــى االنتقــال مــن أيــسلندا أو إليهــا بغيــة االخنــراط يف وثالثــا أن تــشجيع أي شــخ. إجراميـا 

 عــن طريــق ،ورابعــا إن تــشجيع الغــري. البغــاء كوســيلة مــن وســائل العــيش يعــد فعــال إجراميــا  
 أو احلــض أو العمــل كوكيــل، علــى االتــصال اجلنــسي أو إقامــة العالقــات اجلنــسية         ءاإلغــرا

ن، على سبيل املثال عن طريق تـأجري        أو إدرار دخل من بغاء ميارسه آخرو      األخرى مقابل أجر    
 .أماكن هلم أو بطرق أخرى، يعترب فعال إجراميا

 ٦١/٢٠٠٧وتقـدم املــذكرات التفــسريية ملــشروع القـانون الــذي أصــبح القــانون رقــم    
وجيــري الــنص علــى أنــه مــن  . حججــا متنوعــة تؤيــد أو تعــارض جتــرمي شــراء خــدمات البغايــا  

ومــن الــضروري . الــساريةف والظــروف االجتماعيــة  يف احلــسبان بــاملواقأن يؤخــذالــضروري 
إجراء مزيد من الدراسات عن البغاء ومداه وطبيعتـه يف أيـسلندا، وعـن أفـضل الطـرق ملعاجلتـه                    
أيضا قبل اقتـراح إجـراء تعـديالت تـشريعية مـن الـنمط املعتمـد يف الـسويد حيـث جيـري جتـرمي                         

البغـاء  قـضايا    سـبب نـدرة ظهـور        وتنص املـذكرات علـى أن النظـر يف        . شراء اخلدمات اجلنسية  
. يف نظام العدالة اجلنائيـة فكـرة جيـدة أيـضا، وخباصـة أن البغـاء ميـارس إىل حـد مـا يف أيـسلندا                       

وفضال عن ذلك، توجد طرق عالج أخرى للحد من شراء خدمات البغايا، وغالبـا مـا تكـون                  
تـه طريقـة جيـدة حلـل     ومل يثبت مطلقا أن العقاب يف حد ذا. هذه الطرق أكثر فعالية من جترميه 

ويــتعني التعــرف علــى . املـشاكل االجتماعيــة، وإذا أتيحــت طــرق عمــل أخـرى فينبغــي اتباعهــا  
ــاء         ــاس يف البغ ــن االنغم ــراد م ــع األف ــة ملن ــدابري الالزم ــاذ الت ــة للمــشكلة واخت . األســباب اجلذري

ــة          ــسوء املعامل ــسي أو األشــكال األخــرى ل ــتغالل اجلن ــن ضــحايا االس ــشباب م ــال وال واألطف
قــد ينخرطــون يف البغــاء كبــائعني أو  أفرادهــا شكلون فئــة معرضــة للخطــر تــبني التجــارب أنيــ

.  أفـراد هـذه الفئـة ممارسـة البغـاء       ءواالستغالل التجاري للجنس يزيد من احتمـال بـد        . مشترين
 ،وبالتايل من الضروري إيالء أولوية للتدابري الوقائية يف حماولة حلماية هؤالء األطفال والـشباب             

سده  جتـ مـا  والعمـل علـى مكافحـة    ،ول أعمال نوادي التعـري وغريهـا مـن األمـاكن الليليـة      وتنا
وكما جـرى الـنص عليـه يف املـذكرات، مـن احملتمـل إمكـان        . اجلنسفيما يتعلق ب  تلك األماكن   

املواقف يف اجملتمع عن طريق تـوفري التثقيـف واملعلومـات اإلجيابيـة والـصحية عـن اجلـنس،          تغيري  
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 مـشروع القـانون جتـرمي شـراء         يقتـرح وباإلشـارة إىل مـا تقـدم، مل         .  على البغـاء   مما يقلل الطلب  
وسريد الحقا يف هذا القسم من التقرير مزيد من مناقـشة التعـديالت األخـرى             . خدمات البغايا 

 .اليت قدمها القانون
 

 اللجنة املعنية بالعنف ضد املرأة  
املـرأة تعمـل، بعـد إعـادة تعيينـها يف           ما زالت اللجنة املعنية بتدابري مكافحة العنف ضد          

 قـررا   ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ١٨واعتمدت احلكومة يف    .  ملدة أربع سنوات   ٢٠٠٧عام  
بتكليف هذه اللجنة مبهمة مناقشة تدابري مكافحة العنف ضد األطفـال، وبتحـضري خطـة عمـل                

 الـشؤون   ةوزيـر ن  بتشجيع مـ  القيام بذلك   جرى  و. تتعلق بالعنف العائلي والعنف اجلنسي أيضا     
 .االجتماعية ووزير العدل والشؤون الكنسية

إعــــداد خطــــة عمــــل وافقــــت عليهــــا احلكومــــة يف اجتماعهــــا يف ب اللجنــــة قامــــتو 
 وسـتكون الوظيفـة     ٢٠١١ويعتزم أن تـستمر هـذه اخلطـة إىل عـام            . ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول ٢٦

وعنـد وضـع اخلطـة،    . نـسي الرئيسية للجنة رصد اخلطة اليت تتنـاول العنـف العـائلي والعنـف اجل       
جرى إيالء االهتمام، ضمن مجلة أمور، ملسودة خطة عمل بشأن العنـف املتعلـق بنـوع اجلـنس                  

 .٢٠٠٥أبريل /وضعتها منظمة غري حكومية وأرسلت إىل بعض الوزراء يف نيسان
واهلدف الرئيسي خلطـة العمـل مكافحـة العنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي املوجـه ضـد                

، وحتسني مرافق الرعاية املتاحة ملـن يعـانون مـن هـذا العنـف أو مـن يتعرضـون           النساء واألطفال 
ويغطـي أحـد هـذين القـسمني تـدابري مكافحـة            . وتنقسم خطة العمل إىل قـسمني     . خلطره أيضا 

 أمــا القــسم اآلخــر فيغطــي العنــف العــائلي  ،العنــف يف املنــازل والعنــف اجلنــسي ضــد األطفــال 
وأول هـذه   . يف كل قـسم أربعـة مبـادئ إرشـادية رئيـسية           ويوجد  . والعنف اجلنسي ضد النساء   

املبــادئ زيــادة التــدابري الوقائيــة الــيت تــستهدف إثــارة مناقــشة عامــة عــن العنــف ضــد األطفــال    
واملبــدأ الثــاين هبــدف إىل . والعنــف املتعلــق بنــوع اجلــنس والتــشجيع علــى تغــيري املواقــف العامــة

ن مــن التعــرف علــى عالمــات وعواقــب  تقــدمي الــدعم إىل مــوظفي املؤســسات حبيــث يتمكنــو  
ويهـدف  .  ومـساعدة الـضحايا    ، والعنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس          ،العنف ضد األطفال  

لعنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي،        املبدأ الثالث إىل ضمان تقـدمي املـساعدة املناسـبة إىل ضـحايا ا             
ر احللقـة املفرغـة الـيت    الرابع فيهدف إىل تدعيم طرق تقدمي العالج ملرتكيب العنف بغيـة كـس    أما

 .كثريا ما تكون مسة من مسات هذا العنف
ستقال تغطـي مجيـع أوجـه املـشكلة،      تـدبريا مـ  ٣٧وخطة العمل واسـعة النطـاق وتـضم       

ىل التقليـل مـن العنـف ضـد األطفـال يف املنـازل والعنـف          إذه التـدابري    تـؤدي هـ   أن  ومن املـرجح    
نـهم  يتمكل عمـا للعـاملني يف املؤسـسات العامـة        اجلنسي، وتتضمن هذه التدابري تـدابري وقائيـة ود        
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تــدابري لكفالــة املــساعدة الواجبــة، وأخــريا  كمــا تتــضمن مــن التعــرف علــى مؤشــرات العنــف،  
ويوجـد شـرح    .  لكـسر احللقـة املفرغـة الـيت كـثريا مـا يترعـرع فيهـا العنـف                   تدابري وليس آخرا، 

 العـدل والـشؤون الكنـسية،       وتـدير املـشروع وزارة    . تفصيلي لكل تدبري مع األهداف املتضمنة     
ووزارة الــشؤون االجتماعيــة، ووزارة الــصحة والــضمان االجتمــاعي، ووزارة التعلــيم والعلــوم 

 .والثقافة، ويشترك احتاد السلطات احمللية يف بعض األجزاء الفردية
) بــنفس حجــم بطاقــة االئتمــان(وعــالوة علــى ذلــك، أصــدرت اللجنــة بطاقــة صــغرية   

ؤسـسات واملنظمـات الرئيـسية الـيت تقـدم املـساعدة إىل ضـحايا االعتـداء                 ف امل اتوهحتمل أرقام   
والغـرض إعطـاء   .  جيري محل هذه البطاقة يف حمفظة جيـب أو يف اجليـب            أنواملقصود  . اجلنسي

بسبب الوقـت الـذي   د اختذ هذا اإلجراء وق. ل إليها صحيتاجها أن ي    ملن معلومات مفيدة يسهل  
 وكـثريا مـا ال يكونـون يف وضـع           ،اذ قـرار بطلـب املـساعدة      الـضحايا قبـل اختـ     ستغرقه  ي  ما كثريا

 . تلك املساعدةيسمح هلم مبعرفة مكان وجود
ــات          ــة واجله ــشارة املنظمــات غــري احلكومي ــضا الست ــة أي ــة األولوي ــد أعطــت اللجن وق

اجتماع أو اجتماعان استـشاريان كـل سـنة، فـضال عـن             ويعقد  . األخرى املهتمة بتلك القضايا   
 .الرمسيةاالستشارات غري 

 
 محاية الضحايا  

 .يشار إىل التقارير السابقة املقدمة من حكومة أيسلندا 
 

 تدريب الشرطة  
 .يشار إىل التقارير السابقة املقدمة من حكومة أيسلندا 

 
 العنف العائلي  

ــ  ـــ   ّدقُ ــشريعية ال ــسته الت ــان يف جل ــانون  ٢٠٠٦‐٢٠٠٥ يف ١٣٢م إىل الربمل  مــشروع ق
صد مـن ذلـك تعـديل أحكـام القـانون الـيت             ؛ وقُـ  ١٩/١٩٤٠ات العام رقم    بتعديل قانون العقوب  

وكــان مــشروع القــانون جــزءا مــن احلملــة الــيت شــنتها وزارة العــدل    . العــائليتتنــاول العنــف 
 ٢٠٠٦أبريـل   / نيـسان  ١١ وجرت املوافقة عليـه يف       ،والشؤون الكنسية ملكافحة العنف العائلي    

العنـف   (١٩/١٩٤٠قانون العقوبـات العـام رقـم     الذي يعدل ٢٧/٢٠٠٦بوصفه القانون رقم   
تـدابري ملكافحـة العنـف العـائلي     وضع وقرر وزير العدل تركيز املزيد من اجلهود على   ). العائلي

وعـالوة علـى    . يف استجابة للمعلومات اليت تلقاها يف هذا الشأن وللمناقشة العامـة الـيت جـرت              
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 تـدعو إىل وضـع خطـة عمـل شـاملة      ذلك، جرى تلقى مناشدات من املنظمـات غـري احلكوميـة       
 .ملكافحة االعتداء اجلنسي

وكــان هــدف التعــديالت جعــل ســبل االنتــصاف القــانوين املتاحــة يف حــاالت العنــف    
 وجهة نظر اهليئـة التـشريعية       وكان من الضروري أن يصور تشريع أيسلندا      . العائلي أكثر فعالية  

ــشكل ي ــة اخلاصــة ل وضــحب ــها األلجــرائم الــ  الطبيع ــة  يت يرتكب ــة محيم ــا  .شــخاص يف عالق ودع
بتطبيـق عقوبـات أشـد يف احلـاالت الـيت يعتـرب             ماح   الس القانونأن يتضمن   مشروع القانون إىل    

وعـالوة  . فيها أن العالقة الوثيقة بـني مرتكـب اجلرميـة والـضحية تـؤدي إىل انتـهاكات جـسيمة           
 ب لتحـل    ٢٣٣ على ذلك، جرى اقتراح إدخال حكم جديد يف قانون العقوبات العام، املـادة            

 بالـسجن لفتـرة تـصل إىل سـنتني يف احلـاالت        ةبـ وعقنص علـى     وت ، من القانون  ١٩١حمل املادة   
   أو شــخص آخــر لــه قرابــة هأو زوجتـه الــسابقة أو طفلــ الـيت يقــوم فيهــا شــخص بإهانــة زوجتــه  

أن الفعــل يــشكل فيهــا يعتــرب يف احلــاالت الــيت وأو احلــط مــن قــدرهم، وثيقــة مبرتكــب العنــف 
 أوضـح  ء سن هذا احلكم اجلديـد إعطـاء شـكل      وكان الغرض من ورا   .  جسيما للسمعة  تشويها

ــادة         ــن امل ــرة األوىل م ــل يف الفق ــذي كــان يوجــد بالفع ــاب ال ــق بالعق ــن ١٩١للحكــم املتعل  م
وكان اهلدف أيضا توفري محاية أفضل لألفراد من اجلرائم اليت يرتكبها املقربـون داخـل     . القانون

 وتــوفري قــدر أكــرب مــن احلمايــة مــن التــشويه اجلــسيم للــسمعة حبيــث  إطــار الــزواج أو األســرة،
 تطبق يف هـذا   تتحقق على حنو أكثر واقعية األهداف القانونية اإلجرائية والسياسية اليت عادة ما           

 . ب لالئحة االهتام العلنية٢٣٣ إخضاع خمالفات املادة قترحوأخريا أُ. السياق
 ١٩/١٩٤٠دل قانون العقوبات العام رقـم        الذي يع  ٦١/٢٠٠٧وبتمرير القانون رقم     

 مـن القـانون؛ وقـد أتـاح     ٢٠٥، ألغـى حكـم املـادة    )اجلرائم اجلنـسية (مع التعديالت امللحقة به   
ذلــك إلغــاء العقوبــة عــن بعــض اجلــرائم اجلنــسية إذا واصــل الشخــصان اللــذان حــدث بينــهما     

ل علــى تطبيــق هــذا  وال يوجــد مــا يــد . اجلمــاع العــيش معــا أو الــدخول يف معاشــرة أو زواج 
 إزاء يــااحلكــم مطلقــا يف املمارســة العمليــة يف أيــسلندا، حيــث اعتــرب أن ذلــك يــشكل موقفــا بال

وفضال عن ذلك، جرى التفكري يف أنه ال داع ألن يؤيـد التـشريع احملافظـة علـى زجيـات                    . املرأة
 أيـضا أن  رىويُـ . يكون فيها أحد الطرفني قد ارتكب أعمال عنف أو إيذاء جتاه الطرف اآلخر    

إلغاء هذا احلكم يكون أكثر اتساقا مع التعـديالت املـذكورة أعـاله، الـيت أدخلـت علـى قـانون           
، وهو قانون حيمل رسـالة واضـحة مفادهـا          ٢٧/٢٠٠٦العقوبات العام عن طريق القانون رقم       

أن اجلرائم املرتكبة بني شخصني تربطهمـا عالقـة وثيقـة، داخـل إطـار الـزواج أو األسـرة علـى                      
ــا ميكــن     ســبيل ــرب أشــد خطــورة مم ــال، تعت ــه يف حــاالت أخــرى  أن املث ــد .  تكــون علي والقواع

اإلجرائيــة الــيت أصــدرها للــشرطة مفــوض الــشرطة الوطنيــة مــن أجــل تــسجيل حــاالت العنــف   
، تتــضمن تعريفــات ٢٠٠٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٠العــائلي، والــيت دخلــت حيــز النفــاذ يف  
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وبالتايل يتضح أن سقوط العقوبـة املطبقـة علـى    . اجلنسيةفئات اجلرائم، وتغطي إحداها اجلرائم     
اجلرائم اجلنسية الـيت يرتكبـها شـخص ضـد زوجتـه أو شـريكته سـتتعارض مـع وجهـات النظـر             

 .اليت تلقى قبوال عاما اآلن يف التشريع وعند تطبيق القانون اجلنائي على حد سواء
 ملعاجلـة العنـف     ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦واجلزء الثـاين مـن خطـة عمـل احلكومـة يف              

بغيـة منـع    اخلطـة   العائلي والعنف اجلنسي يتناول التدابري اليت تعتزم احلكومـة اختاذهـا أثنـاء فتـرة                
 .اجلرائم املرتكبة ضد املرأة

وتعطــى اخلطــة األولويــة لالرتقــاء بــالوعي العــام إزاء العنــف القــائم علــى أســاس نــوع    
 حكم من أجـل شـن محـالت دعايـة منتظمـة             وجرى النص على  . اجلنس، مبا فيه العنف العائلي    

بالتعاون مع الـسلطات احملليـة ووسـائط اإلعـالم واملنظمـات غـري احلكوميـة يهـدف إىل إيـصال                     
واهلــدف االرتقــاء . رســالة مفادهــا عــدم التــسامح مــع العنــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس 

ــضمنه      ــا يت ــسي، وم ــشأن وجــود عنــف عــائلي وجن ــوعي اجلمهــور ب ــيت ،ب ــاكن ال  ميكــن  واألم
وفضال عن ذلك، من املهم دراسـة كيفيـة       . للضحايا أن تسعى فيها إىل طلب املساعدة والدعم       

 .إسهام األدوار اجلنسانية والقوالب النمطية التقليدية يف العنف ضد املرأة
العنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس يـصعب كـثريا                أمنـاط   والعنف العائلي منط من      

وهـدف  .  أشـكاال كـثرية مـن املهـم مالحظتـها والتعـرف عليهـا       وهـو يتخـذ  . مالحظته وتعريفه 
أحــد مــشاريع خطــة العمــل إنتــاج امللــصقات بكــل مــن اللغــة األيــسلندية وعــدد مــن اللغــات      

 وتتــضمن هــذه ،األجنبيــة وتوزيعهــا بغيــة االرتقــاء بــالوعي العــام فيمــا يتعلــق بــالعنف العــائلي   
ذا كان يتضمن العنف البدين أو القـسوة      امللصقات معلومات عن مكونات العنف العائلي وما إ       

ــذاء اجلنــسي  ــة أو اإلي ــزم أيــضا توصــيل معلومــات عــن األمــاكن الــيت ميكــن     . الذهني ومــن املعت
 .للضحايا أن تسعى فيها إىل طلب املساعدة واملشورة

 وظفنيوتغطــي خطــة العمــل أيــضا الطــرق الــيت تــستهدف االرتقــاء مبعرفــة ومهــارة املــ   
أدائهم وظائفهم مع ضحايا العنف القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس، كمـا        الذين يتعاملون أثناء    

علـى سـبيل املثـال، إنتـاج دليـل بـشأن          تتـضمن تلـك الطـرق،       و. تستهدف زيادة التعاون بينـهم    
العنــف العــائلي للمهنــيني الــذين يتنــاولون تلــك احلــاالت يــضم مــوادا عــن ضــحايا العنــف            

نــف القــائم علــى أســاس نــوع اجلــنس، وإجــراء جــراء دراســة عــن العضــافة إىل إباإلومرتكبيــه، 
 وعـن مـدى العنـف العـائلي ضـد           ،دراسات استقصائية عنه فيما بني بعض اجملموعـات النـسائية         

ومــن املعتــزم أيــضا إجــراء دراســة إضــافية عــن طــرق دعــم مركــز اســتقبال الطــوارئ   . الرجــال
معي الــوطين، لــضحايا االغتــصاب ومركــز املــساعدة بعــد وقــوع الــصدمات يف املستــشفى اجلــا 

وكيفيــة زيــادة التعــاون بــني هــاتني اهليئــتني، وكيفيــة توســيع نطاقهمــا حبيــث تعاجلــان كــال مــن  
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ويتضمن ذلك وضـع خطـط لدراسـة طـرق العمـل علـى إجيـاد         . العنف العائلي والعنف اجلنسي   
تعاون أكثر كفـاءة مـع اخلـدمات االجتماعيـة ووكـاالت رفـاه األطفـال، واخلـدمات الـصحية،                 

 غري احلكومية وغريها من اجلهات اليت تشارك يف عالج ضحايا العنف القـائم علـى                واملنظمات
 .أساس نوع اجلنس

ــذاء        ــدابري تــستهدف تزويــد ضــحايا العنــف العــائلي واإلي وتنفــذ خطــة العمــل أيــضا ت
اجلنسي بعالج مصمم لفرادى احلاالت، كما تعمل أيضا علـى عـالج مـرتكيب اجلـرائم القائمـة       

ملـرتكيب العنـف الـذين يقومـون بإيـذاء          العـالج   واهلـدف إتاحـة فرصـة       . نسعلى أساس نوع اجل   
ومن املقرر توسيع نطـاق مـشروع مـسؤولية الـذكور           . املرأة هبدف كسر النمط املتكرر للعنف     

نفـس األسـاليب علـى      مبـا إذا كـان تطبيـق        ومنحه مزيدا من الـدعم، وسـيجري إيـالء االهتمـام            
ــائلي وتقــدمي نفــس الــ    ــى مــرتكيب اجلــرائم    مــرتكيب العنــف الع ــالنفع عل ــيهم ســيعودان ب دعم إل

 .اجلنسية
 

 ملجأ النساء  
اهلدف من املنظمة الـيت تـدير ملجـأ النـساء تـوفري مرافـق جلـوء للمـرأة وأطفاهلـا عنـدما                        

الـذي   يف العيش هنـاك بـسبب العنـف العـائلي     ميتسبب الوضع يف املنـزل يف استحالة استمراره  
ــة أو   يتخــذ  ــداءات بدني ــة  شــكل اعت ــسوة ذهني ــب  ق ــن جان ــايش أو   م ــشريك املتع ــزوج أو ال ال

. ا االغتـصاب  يا ضـح  نمـ نساء  للباإلضافة إىل توفري مرافق جلوء      ن يف املنـزل،    يخراآلشخاص  األ
وهتدف املنظمة أيضا إىل إسـداء النـصح وتـوفري املعلومـات واحلـث علـى اإلعـالن عـن مـشكلة                      

 استقـصائية لعـدد مـرات القبـول يف امللجـأ             دراسـة  ١ويـبني اجلـدول     . العنف املنـزيل ومناقـشتها   
 .٢٠٠٥-٢٠٠٠للفترة 

 
 ١اجلدول 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٠عدد مرات القبول يف ملجأ النساء   
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ السنة

 ٥٥٧ ٥٣١ ٣٨٨ ٤٣٥ ٥٠٣ ٣٤٧ جمموع مرات القبول

 ٤٦٥ ٤٤٣ ٣١٥ ٣٨٠ ٤٠٦ ٢٥٢ مقابالت

 ٩٢ ٨٨ ٧٣ ٥٥ ٩٧ ٩٥  اإلقامةفترات

 ٧٦ ٥٥ ٥٩ ٤١ ٧٤ ٦١ عدد األطفال

   ٨٥٥ ١ ٦١٢ ١ ٤٠٢ ١ ٦١٤ ١ ٨٨٠ ١ ٦٣٥ ١املكاملات اهلاتفية بواسطة خط الطوارئ
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وجيري قبول عدد كـبري مـن      ). ٥٥٧( رقما قياسيا    ٢٠٠٥بلغ عدد مرات القبول عام       
ل هــذا الــرقم ، وميثــأالنــساء أكثــر مــن مــرة، إمــا إلجــراء مقــابالت أو لقــضاء فتــرات يف امللجــ   

)  يف املائـة   ٥١( امـرأة    ١٤٣يهن  نـاك أثنـاء تلـك الـسنة، مبـا فـ           امرأة طلنب القبول للبقـاء ه      ٢٨٣
 يف املائـة،    ٥وزاد عدد النساء الاليت مكثن هنـاك بنـسبة          . يتقدمن قبل ذلك بطلب إىل امللجأ      مل

 طفــال ٧٦ إىل ٥٥ يف املائــة، مــن ٣٨ امــرأة، كمــا زاد عــدد األطفــال بنــسبة  ٩٢ إىل ٨٨مــن 
ــة بالــسنة املاضــية  ــارتفع     . مقارن ــادة كــبرية، ف ــرة زي ــام البقــاء يف امللجــأ يف كــل فت وزاد عــدد أي
 يومــا، ويفــسر ذلــك ١٦ىل أيــام إ ١٠ يومــا، ولألطفــال مــن ١٤ إىل ١٢املتوســط للنــساء مــن 

زيادة عدد أيـام البقـاء هنـاك بالنـسبة لكـل مـن العـدد األكـرب لألطفـال والفتـرات األطـول الـيت                         
وكان هناك يف املتوسط أربع نساء وثالثـة أطفـال يف امللجـأ كـل يـوم أثنـاء                   . هنا يف امللجأ  يقصو
رقـم  وهـو   مقابلـة،  ٤٦٥وكـان عـدد املقـابالت الـيت أجريـت أثنـاء تلـك الـسنة،            . ٢٠٠٥عام  

 .ويف املتوسط، أجرت كل امرأة سجلت يف املركز مقابلتني أثناء السنة. قياسي أيضا
 إىل ملجـأ النـساء ال يـشري بدرجـة كـبرية إىل مـدى العنـف                  وعدد من تقـدمن بطلبـات      

ــشري      ــا ي ــسلندا بقــدر م ــوع اجلــنس يف أي ــائم علــى ن ــهن  الق ــضحايا أو عــدم معرفت ــة ال  إىل معرف
وتشري الدراسـات إىل أن     . اخلدمات اليت يقدمها امللجأ وما إذا كن على استعداد الستخدامها         ب
طلـب  اإلجيـايب أن ي فمـن  ملجـأ النـساء، وهلـذا     إحـصائيات   دى الفعلي للعنف أكرب بكثري مـن        امل

ــساءمــن كــبري عــدد  ــاك الن ــساعدة هن ــدعم     .  امل ــيت جتــري بغــرض ال ــابالت ال ــادة عــدد املق وزي
اليت عقـدت هنـاك يف الـسنوات القليلـة املاضـية تـدلل أيـضا علـى أن                   ) جلسات إسداء املشورة  (

امللجـأ بغـرض احلـصول      بن  ستعفعن خبدمات امللجأ على حنو أكرب مما سبق، أي أهنن ي          النساء ينت 
علــى النــصيحة والــدعم قبــل اضــطرارهن إىل الــذهاب إىل هنــاك بالفعــل بغــرض احلــصول علــى 

ومن املأمول أن تكون زيادة عـدد املقبـوالت مؤشـرات أيـضا علـى               . احلماية يف حاالت العنف   
ما حيـتجن  أن النساء مل يعدن مترددات لفترة طويلة قبل التقدم بطلب املساعدة مـن امللجـأ عنـد                

وينظم ملجأ النساء جمموعات عالجية ملساعدة الذات تـستمر أكثـر مـن سـنة، باإلضـافة                . إليها
وجـرى البـدء   . خدمـة هاتفيـة ومرافـق لإلقامـة املؤقتـة     تقدمي إىل إجراء مقابالت بغرض الدعم و    

 وتكونت من مثان نـساء وقائـد ونائـب لـه            ٢٠٠٤ريف  موعات العالجية يف خ   يف أول هذه اجمل   
 نـساء   سـبع ، تكونـت كـل منـهما مـن    ٢٠٠٥وكانت هناك جمموعتان عام . وظفي امللجأمن م 

والطلبـات املقدمـة إىل ملجـأ النـساء ملـدة عـامني متتـاليني الـيت               . باإلضافة إىل رئيسي اجملموعتني   
عزى إىل ارتفاع مستوى املناقشات العامـة الـيت أجريـت حـول     بلغت رقما قياسيا قد ميكن أن تُ     

وأصـبح مـن الواضـح أن املقـابالت الـيت أجراهـا امللجـأ               . لى أساس نوع اجلـنس    العنف القائم ع  
توطدت، إذ تـسعى إليهـا النـساء يف حـاالت العنـف والنـساء الـاليت                 ) جلسات إسداء املشورة  (

ومما هو أكثر صعوبة تفسري الزيـادة يف عـدد األطفـال يف             . يتغلنب على آثار جتارب عنف سابقة     
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إلشارة إىل أن عدد األطفال املـصاحبني ألمهـاهتم يف امللجـأ يف عـام     املركز؛ وينبغي، مع ذلك، ا  
وكـان  .  كان منخفضا على غري العادة، وبالتـايل كانـت الزيـادة يف العـام التـايل طبيعيـة                  ٢٠٠٤

متوسط طول فترات اإلقامة أطول بكـثري، ويفـسر ذلـك احتيـاج عـدد أكـرب مـن النـساء البقـاء                       
 .آمنلوقت أطول مما سبق يف مكان سامل و

وعند الوصول إىل ملجأ النـساء، سـواء لإلقامـة أو حلـضور جلـسات إسـداء املـشورة،                    
 ومعظـم النـساء يعطـي أكثـر مـن سـبب، علـى سـبيل                 .جيري سؤال النـساء عـن سـبب زيـارهتن         

ــا ت  ــال عــادة م ــرن املث ــة  قت ــالقــسوة الذهني ــدينب ــساء  تاحلــاالويف معظــم . العنف الب ــسعى الن  ت
 أن تتقـدم    ئعاشومـن الـ   . ة ختطي طور صعب من أطـوار حيـاهتن        للحصول أيضا على الدعم بغي    

ن بـسبب عنـف بـدين؛ إذ ميكـن         ه تقـدم  أكثـر مـن   النساء بطلبات إىل امللجأ بسبب قسوة ذهنية        
وميكـن للقـسوة الذهنيـة أن تتخـذ         . أن تكون القسوة الذهنية على نفـس الدرجـة مـن اخلطـورة            

ويقدم عدد أكرب ممـا سـبق مـن النـساء           . إهانة وأشكل سلوك هتديدي أو سيطرة مالية أو عزل         
القسوة الذهنية والعنف البـدين واالعتـداء اجلنـسي كأسـباب لزيـارهتن امللجـأ؛ وبـنفس الطريقـة               

وهـذا يـثري القلـق، حيـث        . يأيت عدد أكرب مما سبق منهن إىل املركز بسبب التهديد واالضـطهاد           
ن أيضا الـوعي املتزايـد بـالعنف    إال أن السبب قد يكو  . يبدو أن العنف يتخذ شكال أكثر قسوة      

وجـرت مناقـشات ضـئيلة      . القائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس واألشـكال الـيت ميكـن أن يتخـذها                 
حول االعتداء اجلنسي يف إطار الزجيات أو الـشراكات، ومـع ذلـك فكـثريا مـا يكـون مـصاحبا           

 .ألشكال العنف األخرى
عـزى ذلـك إىل القـدر       ارم؛ ويُ ويتقدم عدد أكرب من النساء إىل امللجأ بسبب سفاح احملـ           

 بعــد نــشر كتــاب يف ٢٠٠٥الكـبري مــن املناقــشات العامــة الـيت جــرت عــن ســفاح احملـارم عــام    
وحيـث  . أيسلندا وصفت فيه امرأة جتربتها املتعلقـة باالعتـداء اجلنـسي وسـوء معاملتـها كطفلـة                

 تقــدمي أن مركــزا إســداء النــصح وتقــدمي املعلومــات لــضحايا العنــف اجلنــسي واجــه صــعوبة يف 
خدمات املشورة الكافية يف اجلزء األخري من السنة، فقد تقدمت نساء كثريات إىل امللجأ فيمـا                

 .يتعلق بسفاح احملارم
 

 “مسؤولية الذكور”مشروع   
، ٢٠٠٦مــايو /يف أيــار“ مــسؤولية الــذكور ”يف مــشروع مــن جديــد   البــدء جــرى 

ما ميارسون العنف يف املنــزل يف       ويتضمن املشروع تقدمي عالج متخصص للرجال الذين كثريا         
ويقـدر أن حـوايل     . وأثبت هذا النمط من العالج فعاليته يف كل من أيسلندا واخلـارج           . أيسلندا
شـــركائهن أو أزواجهـــن / امــرأة يعـــانني مـــن العنـــف العـــائلي علــى أيـــدي أزواجهـــن  ١ ١٠٠

 .شركائهن السابقني كل عام يف أيسلندا/السابقني



CEDAW/C/ICE/6  
 

07-63721 25 
 

مـاء نفــس، ويـستهدف املــشروع تزويـد مــرتكيب العنــف    ويقـدم العــالج عـن طريــق عل   
ــه مــن األمــور ذات   . العــائلي باملــساعدة والعــالج إذا كــانوا علــى اســتعداد لتلقيهمــا    ويــرى أن

األولويـــة أن يـــسعى مرتكبـــو العنـــف إىل احلـــصول علـــى العـــالج طواعيـــة وأن يقبلـــوا حتمـــل  
رة لألفـراد، وقـد يـستمر       ويرتكـز العـالج علـى إسـداء املـشو         . مسؤوليتهم عن ارتكـاب العنـف     

 .ذلك العالج من ستة أشهر إىل عامني
وإىل جانــب هــذا املــشروع العالجــي يعمــل فريــق إداري ملــشروع خــاص يتكــون مــن   

ممـثلني عـن مركـز املـساواة بـني اجلنـسني ووزارة الـصحة والـضمان االجتمـاعي وملجـأ النـساء            
 تعريـف كيفيـة تنميـة املـشروع يف         ويتضمن دوره . ويديره ممثل عن مركز املساواة بني اجلنسني      

املستقبل بالتشاور مع من يقدمون العالج، كما يتضمن رصد الوظـائف اليوميـة وتقيـيم فعاليـة                 
 .املشروع

 
 اجلرائم اجلنسية  

 تعــديالت علــى قــسم قــانون    ٦١/٢٠٠٧كمــا ســبق ذكــره، أدخــل القــانون رقــم       
ــ)  بالتعــديالت الالحقــة لــه١٩/١٩٤٠رقــم (العقوبــات العــام  . ذي يتنــاول اجلــرائم اجلنــسيةال

 من القـانون تغطـي االغتـصاب وغـريه مـن اجلـرائم       ١٩٩-١٩٤وأدخلت تعديالت على املواد  
 الــيت تتنــاول ٢٠٢-٢٠٠املــواد أيــضا  و،)٢٠٥انظــر املــادة (الــيت متــس احلريــة اجلنــسية للفــرد 

 ).٢٠٤انظر املادة (اجلرائم اجلنسية ضد األطفال 
ألحكـــام املناقـــشة العامـــة الـــيت جتـــري فيمـــا يتعلـــق وأحـــد أســـباب اســـتعراض تلـــك ا 

وجـرى اإلعـراب عـن    . باالستغالل اجلنسي لألطفال والعنـف القـائم علـى أسـاس نـوع اجلـنس        
النقــد املتزايــد لــبعض األحكــام، حيــث أنــه كــان هنــاك اعتقــاد بأهنــا ال متــنح الــضحايا احلمايــة    

وفـضال عـن ذلـك،    . الية إزاء املـرأة  با تضمنت مواقف    أهنالقانونية الكافية، ورأى بعض األفراد      
كــان مــن املعتقــد أن األحكــام الــيت أصــدرهتا احملــاكم بــشأن اجلــرائم مــن هــذا الــنمط كانــت      

 .متساهلة
وعنــدما وضــعت مــسودة التــشريع، جــرى إيــالء االهتمــام لدراســات أجراهــا مؤلــف     

دراسـات استقـصائية    وثانيـا، أوىل االنتبـاه ل     . املسودة تناولت كال من التشريع نفـسه وتطبيقاتـه        
ــشريع يغطــي اجلــ   ــدان األخــرى؛ عــن ت ــسية يف البل ــا، جــرى األخــذ يف احلــسبان   رائم اجلن  وثالث

وأخريا، اختذ واضع هذه املسودة خطـوات للتعـرف علـى      . بدراسات اجتماعية وجنائية متنوعة   
 .هذا النمطمن رائم اجلخربة خمتلف األطراف اليت عملت مع ضحايا 
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 حمــاوالت جلعــل التعــديالت املقتــرح إدخاهلــا علــى تلــك   وعــالوة علــى ذلــك، بــذلت  
ــام      ــات الع ــانون العقوب ــسابق وجــوده يف ق ــع اإلطــار ال ــسق م ــة  . األحكــام تت وأعطيــت األولوي

ــانوين ســليم، مــع األخــذ يف احلــسبان بكــل مــن        الرتكــاز التعــديالت املقترحــة علــى أســاس ق
ومـن املبـادئ اإلرشـادية    . يـسلندية أيـضا  االجتاهات الدولية يف هذا اجملـال والتقاليـد القانونيـة األ       

ــة املقدمــة للنــساء واألطفــال، وإضــفاء الــصبغة العــصرية علــى       ــة القانوني ــادة احلماي األخــرى زي
ام، والسعي لكفالة احترام اخلصوصية وتقريـر املـصري واحلريـة اجلنـسية وحريـة التـصرف           األحك

 .جلميع األفراد
ون توسـيع نطـاق تعريـف االغتـصاب         وكان أحد االبتكارات الـيت أدخلـت علـى القـان           

ضم اليـوم أشـكاال أخـرى مـن      يـ  مـن القـانون      ١٩٤يف املادة   “ االغتصاب”وكانت النتيجة أن    
القسر اجلنسي واستغالل احلالة الذهنية العليلة للضحية أو عجزها عن مقاومـة الفعـل أو إدراك                

أشد مما قبـل، وهـي الـسجن    ونتيجة هلذا التعديل، ختضع اجلرائم يف هذه الفئة لعقوبات       . داللته
وفـضال عـن ذلـك،      .  سـنة بـدال مـن الـسجن حبـد أقـصى سـت سـنوات فيمـا سـبق                    ١٦-١من  

وجتـري إجـازة    . يعرف القانون الظروف الـيت تقـود إىل فـرض عقوبـات أشـد علـى االغتـصاب                 
 ســنة؛ وثانيــا، إذا كــان  ١٨فــرض عقوبــات أشــد؛ أوال، إذا كانــت الــضحية طفــال دون ســن   

ه املرتكب أبعاد كبرية؛ وثالثا، إذا ارتكبـت اجلرميـة علـى حنـو يتـسبب يف أمل                  للعنف الذي اقترف  
 .شديد أو إصابة

ويسمح التفويض الذي أدخله التعديل بـالنظر يف اجلـرائم املتكـررة الـيت تقـع يف نطـاق                    
فئة عريضة من اجلرائم اجلنسية؛ وبالتايل فاإلدانة السابقة جلرميـة مـن هـذا الـنمط قـد تـؤدي إىل                  

بزيـادة تـصل إىل نـصف العقوبـة         هـذا التعـديل     ويـسمح   . عقوبة أشد علـى جرميـة الحقـة       فرض  
 .املفروضة
 سـنة،   ١٥ إىل   ١٤وجرى رفع احلد األدىن لسن الرشـد بالنـسبة لألفعـال اجلنـسية مـن                 

كمــا جــرى متديــد احلكــم املتعلــق بالعقوبــة املفروضــة علــى ممارســة مجــاع أو عالقــات جنــسية   
 الرشد، وبالتايل ختضع هذه اجلرائم لـنفس العقوبـة املفروضـة علـى               سن مل يبلغ مع طفل   خرى  أ

وهـذا يؤكـد خطـورة هـذه اجلـرائم عنـدما تكـون              .  سـنة  ١٦-١االغتصاب، أي الـسجن مـدة       
الضحايا من األطفال؛ واالغتصاب أو اجلماع أو العالقات اجلنسية األخـرى الـيت يـشترك فيهـا                 

اجلــرائم الداخلــة يف نطــاق فئــة اجلــرائم    ســنة تــشكل اآلن أخطــر أمنــاط  ١٥أطفــال دون ســن 
يقــضي هنــاك حكــم ومــع ذلــك، . حكــرا علــى االغتــصاب فحــسب هــذا كــان وقــداجلنــسية، 

بتخفيض العقوبة أو إلغائها يف احلاالت اليت يكون مرتكب األفعال اليت تتضمن اتصاال جنـسيا               
ن أو  سـنة هـو نفـسه أو هـي نفـسها يف نفـس الـس       ١٥أو عالقات جنـسية مـع طفـل دون سـن      
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ونص التعديل أيضا على أن املسؤولية عـن اجلـرائم الواقعـة            . نفس املستوى من النضوج الذهين    
ــادة   ــصاب (١٩٤يف إطــار امل ــادة  و، )االغت ــرة األوىل مــن امل ــات   (٢٠٠الفق اجلماعــة أو العالق

 والفقـرة األوىل مـن املـادة    ،) أو سـليل آخـر لـه        األخرى اليت ميارسها شخص مـع طفلـه        اجلنسية
ــسية األخــرى مــع طفــل دون ســن      (٢٠١  ســنة يكــون  ١٨ممارســة اجلمــاع أو العالقــات اجلن

أي أهنـا ال ختـضع ألي       ( ال تـسقط مبـضي املـدة         )نـة ياملرتكب قريبا لـه أو مرتبطـا بـه بطريقـة مع           
وفيمـا يتعلـق بـاجلرائم      .  سـنة  ١٨يف احلاالت اليت يكـون فيهـا الطفـل دون سـن             ) لتقادملقانون  

عديل ينص على أن املدة اليت تنقـضي فيهـا املـسؤولية تبـدأ مـن وقـت               اجلنسية األخرى، أدخل ت   
 . سنة كما كانت احلالة سابقا١٤ سنة وليس ١٨بلوغ الضحية سن 

 
 )ستيغاموت(مركز ضحايا االعتداء اجلنسي   

 شخـــصا إىل مركـــز ضـــحايا االعتـــداء اجلنـــسي أثنـــاء الفتـــرة  ١ ٤٦٨حـــضر حـــوايل  
ــام  ٤٩٦؛ وحــضر ٢٠٠٥-٢٠٠٣ ــهم ٢٠٠٣ شخــصا ع ــزورون املركــز   ٢٥١ من  شخــصا ي

 يطلبــون املــساعدة ٢٢٨ شخــصا، منــهم ٤٢٩ حــضر إىل املركــز ٢٠٠٤ويف عــام . ألول مــرة
 يطلبــون  ٢٤٩ شخــصا، منــهم   ٥٤٣ كــان العــدد اإلمجــايل    ٢٠٠٥ويف عــام  . للمــرة األوىل 

 ٢٠٠٥-٢٠٠٣ التقـسيم حـسب اجلـنس للـسنوات          ٢ويـبني اجلـدول     . املساعدة للمـرة األوىل   
 ).ىل املتقدمني إىل املركز للمرة األوىليشري إ(
 

 ٢اجلدول 
 حسب اجلنس: األشخاص الذين استقبلهم مركز ستيغاموت ألول مرة  

 ٢٠٠٥  ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 
 املئويةالنسبة العدد  املئويةالنسبة العدد  املئويةالنسبة العدد 

٢٢٤٨٩,٢٢٠٩٩١,٧٢٢٣٨٩,٦ نساء
٢٧١٠,٨١٩٨,٣٢٦١٠,٤ رجال

  
ــراد إىل مركـــز ضـــحايا االعتـــداء اجلنـــسي     ــثرية وراء جلـــوء األفـ : وتوجـــد أســـباب كـ

 ٢٠٠٥ويف عـام    . االغتصاب والبغاء وسفاح احملارم وعواقب ذلك، والتحرش اجلنسي كذلك        
 شخـصا فيمـا يتعلـق       ٩٨ وعواقبـه، و     سفاح احملـارم  بـ  شخـصا فيمـا يتعلـق        ١٥٠اتصل بـاملركز    
ــصاب  ــهباالغت ــصل . وعواقب ــسعة أشــخاص في  وات ــاء و   باملنظمــة ت ــق بالبغ ــا يتعل  شخــصا ١٦م

 .يتعلق بالتحرش اجلنسي فيما
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 مركز استقبال الطوارئ  
 امرأة ممن اتصلن مبركز ستيغاموت فيما يتعلـق باالغتـصاب بالـذهاب أيـضا       ١٧قامت   

ت هـ وتوج. ٢٠٠٥-٢٠٠٣، وذلـك يف املـدة       إىل مركز استقبال الطوارئ لضحايا االغتصاب     
وذهب حـوايل   . ٢٠٠٥ وثالث نساء عام     ٢٠٠٤ وسبع نساء عام     ٢٠٠٣ نساء عام    إليه سبع 
، ٢٠٠٥-٢٠٠٣ يف املائـة، إىل املركـز يف املـدة           ٩٨ شخصا، شكلت النساء منهم نسبة       ٣٥٣

 شخـصا عـام     ١٣٠، و   ٢٠٠٤ أشخاص عـام     ١٠٤ و   ،٢٠٠٣ شخصا عام    ١١٩وفعل ذلك   
٢٠٠٥. 

مركــز اســتقبال الطــوارئ حلــاالت  وكــان إمجــايل عــدد األشــخاص الــذين تقــدموا إىل   
ــام   ١ ٢٨٤االغتــــصاب  ــه عــ ــصا مــــن وقــــت افتتاحــ ــام ١٩٩٣ شخــ ــة عــ . ٢٠٠٥ إىل هنايــ

 شخـصا، مـن أشـخاص مـن     ٣٩٥يتضح من الشكل التايل، تتكون أكرب جمموعة، وهـي       وكما
 . سنة٢٥-١٩الفئة العمرية 

 
 ١الشكل 

 ، اجلنـسي  ب واالعتـداء  لضحايا االغتصا طوارئ  المركز استقبال   إىل  ن  و املتقدم األشخاص
٢٠٠٥-١٩٩٣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

 تقـــسيما إضـــافيا للحـــاالت الـــيت أشـــرف عليهـــا مركـــز اســـتقبال  ٢ويقـــدم الـــشكل  
. وهــذا يوضــح أن الــضحايا يبلِّغــون الــشرطة بالوقــائع يف أقــل مــن نــصف احلــاالت  . الطــوارئ

 .ويبدو أيضا أن مشاركة أكثر من مرتكب يف حاالت االغتصاب أصبحت أكثر شيوعا

  األشخاص املتقدمون إىل مركز الطوارئ بعد االغتصاب،
١٢٨٤ َ - Heildarfjoldi ،١٩٩٣-٢٠٠٥
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 ٢الشكل 
لـضحايا االغتـصاب    طـوارئ   المركـز اسـتقبال     الـيت أشـرف عليهـا       لحـاالت   تقييم إضـايف ل   

  اجلنسيواالعتداء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 الشرطة ومدير االدعاءات العامة  
ــرة    ــاء الفت ــل / نيــسان١أثن ــسان٣٠ - ٢٠٠٣أبري ، ســجلت لــدى  ٢٠٠٦أبريــل / ني
ــشرطة  ــواد  ٢٩٢الـ ــات للمـ ــة كمخالفـ ــا١٩٩-١٩٤ حالـ ــن قـ ــم   مـ ــام رقـ ــات العـ نون العقوبـ

الدعــاءات العامــة  وأثنــاء نفــس الفتــرة، تلقــى مــدير ا    .  مــع التعــديالت الالحقــة  ١٩/١٩٤٠
ــة أســفرت   ١٦٩ ــات  ٤١حال ــها عــن اهتام ــع .  من ــد    ٢٠٠٦ويف ربي ــان قي ــاك حالت ــت هن  كان

 حالــة أحكــام باإلدانــة وانتــهت    ٢٤صــدرت يف و. دير االدعــاءات العامــة لــدى مــ التحقيــق 
اهتامــات وأقيمــت إجــراءات  الــيت صــدرت ٤١ن احلــاالت الـــ ضــماءة، وذلــك حالــة بــالرب ١٥
.  مـن قـانون العقوبـات العـام        ٢٠٩وشـكلت إحـدى االهتامـات خمالفـة للمـادة           .  بشأهنا كمةاحم

ــام     ــع ع ــضيتني يف ربي ــصدر احلكــم يف ق ــذكر أن ســجل حــاالت    . ٢٠٠٦وي ــن اجلــدير بال وم
نــها واحلــاالت الــيت يثــار حوهلــا الــشك يف الــشرطة يتــضمن بيانــات عــن مجيــع اجلــرائم املبلــغ ع 

ويتـضمن الـسجل أيـضا      . واحلاالت اليت يوجه فيهـا االهتـام ال تـسجل منفـصلة           . حدوث جرمية 
 .إحصائيات عن احلاالت اليت ال يبت فيها، لعدم العثور على املرتكب، على سبيل املثال

لقـة باالغتـصاب    يف التقريـر اخلـامس حلكومـة أيـسلندا أن العقوبـات املتع            وجرى النص    
أصبحت أكثر شدة يف السنوات السابقة، فكان متوسط طول احلكم يف ذلـك الوقـت الـسجن             

 مركز استقبال الطوارئ لضحايا االغتصاب
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ــا زال هــذا املتوســط .  شــهرا٢٤-١٨مــدة  ومــع ذلــك إذا اعتــربت  .  شــهرا٢٤-١٨  هــووم
 يف هـذا الـصدد    جيـدر   و. اجلرمية خطرية أو وحشية بشكل خاص، تفرض احملاكم عقوبات أشد         

 يفحمكمــة ريكيافيــك اجلزئيــة مــن ملــدة ثــالث ســنوات ونــصف حكــم بالــسجن صــدور ذكــر 
نفـس احملكمـة مـؤخرا      مـن    بـشأن اغتـصاب عنيـف، وحكـم          ٢٠٠٦أكتوبر  /تشرين األول  ٢٦

 .بالسجن مخس سنوات بشأن اغتصاب عنيف تضمن اعتداء بدنيا وحرمانا من احلرية
يف  -ئمــا وعلــى ســبيل اإلعــالم، جيــدر بالــذكر أن مــدير االدعــاءات العامــة يــدعو دا     

. مــن العقوبــات الــيت تفرضــها احملــاكم بالفعــلإىل فــرض عقوبــات أشــد  - حــاالت االغتــصاب
وميكن ملدير االدعاءات العامة أن يستأنف لدى احملكمـة العليـا إن مل يوافـق علـى احلكـم الـذي          

 .أصدرته احملاكم اجلزئية
 

 العنف ضد األطفال  
 املنازل واالعتداء اجلنـسي، الـيت وافقـت         اجلزء األول من خطة العمل املعنية بالعنف يف        

، غطـت التـدابري الـيت اعتزمـت احلكومـة اختاذهـا             ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلـول  ٢٦عليها احلكومة يف    
ــضا          ــداء أي ــف واالعت ــن العن ــانون م ــذين يع ــك ال ــساعدة أولئ ــال، ومل ــف ضــد األطف ــع العن . ملن

ذا عاىن طفل من املعاملـة      واالفتراض األساسي أنه دائما ما يكون الشخص البالغ هو املسؤول إ          
العنيفة، وأنه ينبغي ملرتكب العنف أن يعاين عواقب ذلك، حيث أنه ال ميكن التسامح مع هـذا                 

وترتكـز علـى ذلـك املـشاريع الـواردة يف خطـة العمـل ولـذلك هتـتم تلـك                     . النمط مـن الـسلوك    
 .املشاريع يف املقام األول بالبالغني

 دون تعـرض األطفـال للعنـف يف منـازهلم أو       وتتضمن اخلطـة تـدابري مـصممة للحيلولـة         
ويركز جزء من هذه التدابري علـى اضـطراب نـوم األطفـال الـصغار والرضـع        . لالعتداء اجلنسي 

ــالنوم يف آثــار ســلبية علــى العالقــات بــني الوالــدين       وأرقهــم، وقــد تتــسبب املــشاكل املتعلقــة ب
طفــال يف ســن ريــاض شرح طــرق العمــل مــع األلــويقتــرح أيــضا عقــد اجتماعــات . وأطفاهلمــا

ويعتـزم أيـضا إصـدار كتيـب        . األطفال واملدارس االبتدائية ممن يكون لـديهم مـشاكل سـلوكية          
 .ي باأليسلندية واللغات األجنبية عن عواقب العنف ضد األطفالئدعا

وملساعدة األطفال من ضحايا العنـف، مـن املهـم أن تكـون لـدى املهنـيني العـاملني يف                     
ال واملدارس االبتدائيـة، ويف جمـال اخلـدمات الـصحية وجلـان رفـاه               ؤسسات مثل رياض األطف   م

 .األطفال، معرفة بكيفية إدراك عالمات العنف والوعي بعواقبه
ويتضمن ذلك، ضمن أمـور أخـرى، متديـد التـدريب التثقيفـي يف هـذه املهـن؛ وتعتـزم                     

ميـة الـيت تتعامـل، يف       وزارة التعليم والثقافة والعلوم إصدار تعليمـات إىل تلـك املؤسـسات التعلي            
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ــإدراج التعلــيم واالرتقــاء بــالوعي بــشأن العنــف ضــد       جمــال عملــها، مــع األطفــال وأســرهم، ب
ــدورات         ــدريب وال ــادة الت ــدريب األساســي وإع ــن الت ــهج  يف كــل م ــن املن ــال كجــزء م األطف

وفـضال عـن ذلـك، يعتـزم إعـداد دليـل للعـاملني يف               . اإلرشادية اليت حيضرها املوظفـون الفنيـون      
ل اخلدمات الصحية يتـضمن قائمـة مرجعيـة ومبـادئ توجيهيـة إجرائيـة عـن إجـراء فحـوص                جما

 -ومــن املعتــزم أيــضا عقــد اجتماعــات تعليميــة . طبيــة لألطفــال الــذين قــد يعــانون مــن العنــف
وسـتجري  . سنوية مع األشخاص الذين يقومون، يف جمال عملـهم، برعايـة األطفـال وتعلـيمهم              

هـدف ذلـك إىل زيـادة وعـي         يسباب العنف ضد األطفـال وعواقبـه، و       دراسة التدابري الوقائية وأ   
 .هؤالء األشخاص ومهاراهتم

وتتـضمن خطـة العمـل أيـضا تـدابري تــستهدف تقـدمي عـالج مـصمم لفـرادى احلــاالت           
وتتـضمن تلـك التـدابري    . لألطفال الذين يعانون مـن العنـف يف املنــزل أو مـن االعتـداء اجلنـسي         

مــل دار األطفــال واإلعــالن عــن اخلــدمات الــيت يقــدمها والــسعي التأكيــد علــى دعــم وتنميــة ع
إلجياد طرق إجراء املزيد لتلبية احتياجات األطفال الذين يعـانون مـن العنـف أو االعتـداء بكـل                   

 .أنواعهما
وأخــريا ولــيس آخــرا، جيــري التأكيــد علــى متكــني مــرتكيب العنــف ضــد األطفــال مــن     

ومـن املعتـزم، ضـمن مجلـة أمـور، تـشكيل فريـق           . كـرر العالج بغية التغلب على منط العنـف املت       
مهين من اخلرباء املتخصصني يف معاجلة صـغار اجملـرمني الـذين يرتكبـون أفعـال القـسوة الذهنيـة                 

 .أو العنف البدين ضد غريهم من األطفال أو االعتداء عليهم
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 اجلزء الثاين
 ٧املادة   
 )أ(الفقرة الفرعية   
 ان واحلكومة احملليةمتثيل املرأة يف الربمل  
 السلطات احمللية  

بعثــــت وزيــــرة الــــشؤون االجتماعيــــة ومركــــز املــــساواة بــــني اجلنــــسني يف تــــشرين  
 برســالة إىل مجيــع األحــزاب الــسياسية تــسترعي انتباههــا إىل دورهــا يف   ٢٠٠٥أكتــوبر /األول

 اجلنـسني  التشجيع الفعال للنساء لكي يرشحن أنفسهن؛ حبيث تعمل علـى حتقيـق املـساواة بـني        
 .٢٠٠٦عندما تقدم مرشحيها يف انتخابات احلكومة احمللية يف عام 

هنـن  إوترشح النساء أنفسهن يف انتخابات احلكومـة احملليـة علـى حنـو أكثـر تـواترا، بـل                     
 ٢٠٠٦ويف انتخابـات احلكومـة احمللـي لعـام     .  يف املائـة مـن املرشـحني   ٤٠يشكلن اليوم حوايل   

وأحـد  .  يف املائـة مـن النـساء       ٤٤ يف املائة مـن الرجـال و         ٥٦ :كانت نسبة املرشحني كما يلي    
اواة يف احلكومـة احملليـة أهنـا        التفسريات احملتملة لعدم حتقيـق املـرأة تقـدم أسـرع حنـو حتقيـق املـس                

وبالتايل، قـد يـشكل إمجـايل عـدد املرشـحني عقبـة             . األوىل يف قوائم املرشحني   حتتل األماكن    ال
ناطق الصغرية للحكومة احمللية، حيث عادة ما تتكون احلكومـة احملليـة   يف سبيل جناح املرأة يف امل 

، شغل الرجـال األمـاكن   ٢٠٠٦ويف انتخابات احلكومة احمللية لعام .  أعضاء منتخبني  ٥-٣ من
وشـغل  .  يف املائـة ٢٢ومل تـشغل النـساء سـوى    .  يف املائة من احلاالت٧٨األويل يف القوائم يف     

 يف املائة من احلاالت، يف حـني شـغلت النـساء املكـان الثـاين يف                 ٤٩,٤الرجال املكان الثاين يف     
 . يف املائة من احلاالت٥٠,٦

 يف املائـة مـن      ٣٥,٩، شكلت النساء نسبة     ٢٠٠٦وبعد انتخابات احلكومة احمللية عام       
وبلغـت نـسبة النـساء يف       .  يف املائـة   ٤,٨أعضاء احلكومات احملليـة؛ وشـكل هـذا زيـادة نـسبتها             

 يف املائة من املمـثلني املنتخـبني؛        ٤٠لية أقصاها يف املنطقة املتروبولية، حيث شكلن        احلكومة احمل 
وكـان  .  يف املائة، ميكن القـول بـأن املـساواة حتققـت           ٦٠ - يف املائة    ٤٠وفيما يتعلق هبدف الـ     

، وإن ٢٠٠٦التوازن بني اجلنسني يف احلكومة احمللية يف البلـد ككـل أكـرب بعـد انتخابـات عـام                   
 .هذا ال ينطبق على مجيع أجزاء البلدكان 

وعلى أساس بيانات التقسيم بني اجلنسني يف احلكومة احمللية، أعد مركـز املـساواة بـني                 
ون فيهــا كــل تلــ الــيت “خريطــة املــساواة بــني اجلنــسني”اجلنــسني ووزارة الــشؤون االجتماعيــة 

 املناطق اليت يكـون فيهـا       ونلوت. هاجنس في ة كل   لية وفقا لنسب  ات احمل كوم من مناطق احل   منطقة
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 وتلـون املنـاطق الـيت يزيـد فيهـا      ،بـاللون األخـضر  )  يف املائـة ٦٠ - يف املائـة  ٤٠(توازن متـساو   
)  يف املائــة٢٩ -صــفر حيــث يــشكل أحــد اجلنــسني (جــنس زيــادة كــبرية عــن اجلــنس اآلخــر  

ــاللون األمحــر  ــسني       . ب ــسبة أحــد اجلن ــا ن ــيت تكــون فيه ــاطق ال ــاللون األصــفر املن ــون ب ــني وتل  ب
وميكن رؤيـة اخلريطـة علـى صـفحة االفتتـاح لـوزارة الـشؤون االجتماعيـة                 . املائة  يف ٣٩ و ٣٠

)www.felagsmalaraduneyti.is.( 
. ويبدو أن حجم السلطات احمللية ال يزال يؤثر على نسبة النساء يف احلكومـات احملليـة                

عضاء احلكومـات احملليـة      يف املائة من أ    ٣٨,٨ شكلت النساء نسبة     ٢٠٠٦وبعد انتخابات عام    
 يف املائـة  ٣٣ شخص، ولكنها مل تـشكل سـوى نـسبة    ١ ٠٠٠يف املناطق اليت يقطنها أكثر من      

ــن      ــل م ــها أق ــيت يقطن ــاطق ال ــران.  شــخص٥٠٠يف املن ــه /ويف حزي ــرة  ٢٠٠٦يوني ــت وزي  بعث
ثا يف الشؤون االجتماعية ومركز املساواة بني اجلنسني إىل مجيع احلكومات احمللية املنتخبـة حـدي     

 -نريد أن حنقق أفضل مما حنـن فيـه          ”البلد كتيبا تثقيفيا عن قضايا املساواة بني اجلنسني عنوانه          
وتـضمن الكتيـب إحـصائيات عـن قـضايا املـساواة يف منـاطق احلكومـة             . “فاملساواة هتمنا مجيعا  

اة بــني أن هتــتم بقــضايا املــساوعلــى احملليــة يف البلــد، وحــث احلكومــات احملليــة املنتخبــة حــديثا  
اجلنسني يف أعماهلا، يف كل من صنع السياسات واختـاذ القـرارات فيمـا يتعلـق بالـشؤون احملليـة                    

فة خاصـة إىل أنـه كـان مـن        وجرى استرعاء االنتبـاه بـص     . ل أيضا وبصفتها من أصحاب األعما   
املــأمول حتقيــق املــساواة يف تعيينــات اللجــان واجملــالس وجمــالس اإلدارة الــيت تعمــل حتــت إدارة   

وبغية اتباع هذا الكتيب، دعي ممثلون عن جلان املساواة بني اجلنسني املعينـة             . حلكومات احمللية ا
ــة إىل حــضور اجتمــاع يف أيلــول    ــه  ٢٠٠٦ســبتمرب /حــديثا والتابعــة للــسلطات احمللي  جــرت في

مناقشة األعمـال املعنيـة بقـضايا املـساواة بـني اجلنـسني اجلاريـة بإشـراف الـسلطات احملليـة أثنـاء                   
 .واعترب االجتماع ناجحا.  سلطة حملية٢٢متثيل وجرى يف هذا االجتماع . ترة االنتخابيةالف

وبعد عقـد هـذا االجتمـاع، أجـرت وزارة الـشؤون االجتماعيـة ومركـز املـساواة بـني                     
اجلنسني دراسة استقصائية عما إذا كانت هناك جلان وخطط عمـل للمـساواة بـني اجلنـسني يف        

وكـشفت  .  من قانون املـساواة بـني اجلنـسني        ١٠ذلك يف إطار املادة     وأجري  . السلطات احمللية 
 يف املائة من احلكومات احمللية قـد عينـت جلانـا للمـساواة بـني              ٧٥الدراسة االستقصائية عن أن     

ويعتــرب هــذا تقــدما هــائال؛ .  عهــدت بقــضايا املــساواة بــني اجلنــسني للجنــة أخــرى أواجلنــسني 
 يف املائة فقط من الـسلطات احملليـة         ٣٠ أن   ٢٠٠١ريت عام    أج ةوبينت دراسة استقصائية مماثل   

 سـلطة مـن الـسلطات احملليـة         ٢٦ وضعت   ٢٠٠٦ويف عام   . عينت جلانا للمساواة بني اجلنسني    
 سـلطة حمليـة     ١٤لنفسها خطط عمل للمساواة بني اجلنسني للفتـرة االنتخابيـة، كمـا أن هنـاك                

كر أن تلـك الـسلطات لـديها سـنة        ومـن اجلـدير بالـذ     . أخرى كانت بصدد وضع تلـك اخلطـط       
 .واحدة بعد االنتخابات لوضع خطط العمل
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 أجريت دراسة استقصائية عن نـسب اجلنـسني يف اللجـان            ٢٠٠٦وقبل انتخابات عام     
وكانت نسبة االسـتجابة يف هـذه الدراسـة         . واجملالس وجمالس اإلدارة اخلاضعة للسلطات احمللية     

 يف املائــة مــن ٩١,٥هــا ياحلكومــة احملليــة الــيت يعــيش ف يف املائــة، وهــي متثــل منــاطق ٥٨حــوايل 
 مــن ممثلــي اللجــان واجملــالس وجمــالس اإلدارة يف تلــك  ٤ ٠٤٨وكــان هنــاك . ســكان أيــسلندا

ــاطق ــسما إىل    ،املن ــدد مق ــذا الع ــان ه ــرأة ١ ٥٤٩ وك ــة٣٨,٣( ام  رجــال ٢ ٤٩٩و )  يف املائ
 منــاطق للحكومــة احملليــة؛ وكــان وشــكلت النــساء أغلبيــة املمــثلني يف أربــع).  يف املائــة٦١,٧(

 يف املائـة يف  ٦٠-٤٠ يف حـدود   ذلك التقـسيم حوالتقسيم متساويا متاما يف ثالث مناطق، وترا     
 يف املائة من املمثلني يف املناطق اليت بلغ فيها عـدم املـساواة       ١٦,٧وشكلت النساء   .  منطقة ١٨

 . يف املائة٢٩,٢ للرجال ةوكانت أقل نسب. يف التقسيم مداه
 

 الربملان  
، عندما حـصلت املـرأة علـى احلـق يف التـصويت ويف ترشـيح نفـسها،                  ١٩١٥منذ عام    
وطيلة العقود الثالثة املاضـية ارتفـع       ).  يف املائة من مجيع األعضاء     ٩( امرأة للربملان    ٥٨انتخبت  

  يف ٥ مل تـشكل النـساء إال        ١٩٧٩فبعد االنتخابات العامة لعام     : باطراد عدد النساء املنتخبات   
 مث إىل ١٩٩٥ يف املائـة بعـد انتخابـات    ٢٥ وارتفعت هـذه النـسبة إىل    ،املائة من أعضاء الربملان   

وحــدث انعكــاس طفيــف يف ذلــك االجتــاه يف انتخابــات . ١٩٩٩ يف املائــة بعــد انتخابــات ٣٥
ــتغريات حــدثت فيمــا يتعلــق    ٣٠ ممــا أســفر عــن نــسبة  ٢٠٠٣عــام  ــة، ولكــن بعــض ال  يف املائ

 يف  ٣٧ (ت من النساء املمـثال    ٢٣نيني أثناء الفترة االنتخابية كان نتيجتها وجود        باملمثلني الربملا 
 .٢٠٠٦عند انعقاد دورة الربملان اليت بدأت يف خريف عام ) املائة

ومــن الواضــح أنــه مل جيــر حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف توزيــع املقاعــد يف الربملــان،   
ورغبة يف تعزيز التقدم املستمر يف هـذا        .  املنتخبني وخباصة عند دراسة قوائم األعضاء الرئيسيني     

 تـضم ممـثلني عـن مجيـع     ٢٠٠٦يونيـه  /اجملال، عينت وزيرة الشؤون االجتماعية جلنة يف حزيران    
 وكانـت مهمتـها     ،٢٠٠٧-٢٠٠٣األحزاب السياسية املمثلة يف الربملان أثناء الفترة االنتخابيـة          

. ٢٠٠٧رب من التوازن يف االنتخابات الربملانيـة لعـام       تنظيم تدابري سياسية خمتلطة لتعزيز قدر أك      
وجــرى، ضــمن مجلــة أمــور، إرســال خطــاب إىل مجيــع األحــزاب الــسياسية يف البلــد يــسترعي  
انتباههــا إىل املــسؤولية الــيت تقــع علــى عاتقهــا عــن توســيع نطــاق الــدور الــذي تلعبــه املــرأة يف    

ــسياسة ــا يف     . ال ــة اجتماع ــك، نظمــت اللجن ــضال عــن ذل ــشرين األول ٩وف ــوبر /ت  ٢٠٠٦أكت
، وكـان اهلـدف مـن       “القـرن الـذي نعـيش فيـه؟ أيتـها النـساء، دعونـا نـضطلع بـدورنا                 ”بعنوان  

ــسياسة      ــرأة يف ال ــشاركة امل ــة م ــشأن أمهي ــشة ب ــارة املناق وتكلمــت يف االجتمــاع  . االجتمــاع إث
 .نعضوات الربملان احلاليات والسابقات عن خرباهتن املتعلقة باملشاركة يف الربملا
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 يف  ٣٣,٣ امرأة؛ وهذا يـشكل نـسبة        ٢١، انتخبت للربملان    ٢٠٠٧ويف انتخابات ربيع   
 .املائة من اإلمجايل

 
 )ج(و ) ب(الفقرتان الفرعيتان   
 مشاركة املرأة يف صنع القرارات العامة  

 أول سـنة توجـد      ١٩٩٩ عضوة يف حكومة أيـسلندا؛ وكانـت         ١٩٨٣توجد منذ عام     
وعنــدما كلفــت .  فقــد كانــت هنــاك ثــالث وزيــرات ،فــس الوقــت وزيــرة يف ن أكثــر مــنفيهــا

 ظـل عـدد النـساء ثـالث؛ وبعـد تعـديل احلكومـة               ٢٠٠٣احلكومة بعد االنتخابات العامة لعـام       
وكانت هناك أربع نـساء بعـد االنتخابـات العامـة         .  زاد عددهن إىل أربع    ٢٠٠٦يف صيف عام    

 .٢٠٠٧لعام 
 يف املائـة عـام      ١٧ دائمـات يف الـوزارات       وكانت نسبة النـساء الـاليت عملـن كأمينـات          
 يف املائـة يف تلـك الـسنة،    ٢٥وكانت نسبة النساء من بني مـديري اهليئـات احلكوميـة        . ٢٠٠٦

ومـــن ناحيـــة . ٢٠٠١ يف املائـــة عـــام ١٤,٤ و ٢٠٠٢ يف املائـــة عـــام ١٨,٧بعـــد أن كانـــت 
 املائــة عــام  يف٣٧يف نفــس الفتــرة عــدد رئيــسات األقــسام يف الــوزارات مــن  اخنفــض أخــرى، 
 .٢٠٠٦ يف املائة فقط عام ٢٦,٣ إىل ٢٠٠٢

وارتفعت نسبة النـساء ارتفاعـا مطـردا يف اللجـان العامـة واجملـالس وجمـالس اإلدارة يف                    
 كانت نسبة النساء يف اللجان العامة واجملـالس وجمـالس اإلدارة            ٢٠٠٤ويف عام   . العقد املاضي 

 يف املائـة يف وزارة الـصحة        ٤٠ك النـسبة بـني       وتراوحـت تلـ    ، يف املائة  ٣٢على الصعيد الوطين    
ــاعي و   ــضمان االجتم ــة و   ٣٩وال ــشؤون االجتماعي ــة يف وزارة ال ــة يف وزارة  يف امل٥ يف املائ ائ

 ، كانـت  ٢٠٠٤ة عـام    ينـ اللجان واجملالس وجمالس اإلدارة املع    وفيما يتعلق ب  . الشؤون اخلارجية 
تابعة للـوزارات مـن النـساء، أمـا نـسبة الرجـال              يف املائة من املعينني يف هذه اهليئات ال        ٣٨نسبة  

 كما هـو    ٢٠٠٥ ظل الرقم يف عام       فقد  بالصورة الكاملة،  أما فيما يتعلق  .  يف املائة  ٦٢فكانت  
، حيـث بلغـت نـسبة    ٢٠٠٥ عـام  ٦٠ إىل ٤٠وحققت وزارة الشؤون االجتماعية نسبة    . عليه

 . يف املائة٥٧ يف املائة والرجال ٤٣النساء 
نت وزارة الصحة والضمان االجتمـاعي الـوزارة الوحيـدة الـيت حققـت              وفيما سبق كا   

واقتربت وزارة التعليم والثقافة والعلوم من حتقيـق ذلـك اهلـدف، حيـث شـكلت النـساء                  . ذلك
 .٢٠٠٥ يف املائة من املمثلني يف جلاهنا وجمالسها وجمالس إدارهتا عام ٣٩نسبة 
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 ٣اجلدول 
 ٢٠٠٥يف عام اإلدارة واجملالس جمالس  ونسبة النساء والرجال يف اللجان  

 النساء الرجال 
 ٪ ٣٠ ٪ ٧٠ مكتب رئيس الوزراء

 ٪ ٣٢ ٪ ٦٨ وزارة العدل والشؤون الكنسية
 ٪ ٤٣ ٪ ٥٧ وزارة الشؤون االجتماعية

 ٪ ٢٤ ٪ ٧٦ وزارة املالية
 ٪ ١٠٠ ٪صفر  إحصاءات أيسلنداهيئة 

 ٪ ٤١ ٪ ٥٩ وزارة الصحة والضمان االجتماعي
 ٪ ٢٣ ٪ ٧٧ وزارة الصناعة والتجارة

 ٪ ١٥ ٪ ٨٥ وزارة الزراعة
 ٪ ٣٩ ٪ ٦١ م والثقافةووزارة التعليم والعل

 ٪ ١٤ ٪ ٨٦ وزارة النقل واالتصاالت
 ٪ ٢٠ ٪ ٨٠ د األمساكئاصموزارة 

 ٪ ٣١ ٪ ٦٩ وزارة البيئة
 ٪ ٥ ٪ ٩٥ اخلارجيةالشؤون وزارة 
 ٪ ٣٢ ٪ ٦٨ اجملموع

  
 يف  بشكل أكثـر دقـة     ل يف مجيع الوزارات على حتقيق التوازن بني اجلنسني        وجيري العم  

ــد صــياغة سياســات      . اللجــان واجملــالس وجمــالس اإلدارة   ــة عن ــر دق ــوازن أكث ــا كــان الت وكلم
 وجـب  وبالتـايل    ،ة مـصاحل الطـرفني    خـذ القرارات املت كان من املرجح أن تعكس      جديدة، كلما   

 مــن اجلنــسني عنــد صــياغة الــسياسات واختــاذ  التأكيــد علــى اجتــذاب مواهــب وكفــاءات كــل 
وحيـث أن التـوازن خيتلـف مـن         . وينطبق ذلك أيضا عند حتديد األهـداف الـسياسية        . القرارات

 برصد األرقام اإلمجالية فحـسب، بـل بـإجراء التعيينـات يف             ، ال وزارة إىل أخرى جيب االهتمام    
. تحقيــق التــوازن يف املمارســة اللجــان واجملــالس وجمــالس اإلدارة؛ وتعتــرب هــذه أفــضل وســيلة ل  

وهلذا، جتمع بعض الوزارات رسائل معيارية أو تضع لنفسها قواعد إجرائيـة مـن أنـواع أخـرى                  
 مـن   ٢٠سترعى االنتبـاه إىل املـادة       وُي. لتطبيقها عند التعيني يف اللجان واجملالس وجمالس اإلدارة       

 .رأةقانون املساواة بني اجلنسني، حيث جيري تعيني شخصني، رجل وام
 يف ٢٦,٦ نـسبة  ت النـساء شـكل ، ٢٠٠٦مـايو   /وبعد انتخابات احلكومة احمللية يف أيار      

ـــ      ــة ب ــة مقارن ــسلطات احمللي ــذيني لل ــديرين التنفي ــة مــن امل ــات عــام   ١٩املائ ــة بعــد انتخاب  يف املائ
٢٠٠٢. 
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 القضاة  
. يـة  زاد عدد النساء الـاليت يعملـن كقـضاة يف احملـاكم احملل    ٢٠٠٦-٢٠٠٣أثناء الفترة   
 رجــال وتــسع ٢٩، كــان هنــاك ٢٠٠٣ويف عــام .  قاضــيا يف احملــاكم احملليــة بالبلــد٣٨ويوجــد 

وكانـت هنـاك أيـضا زيـادة كـبرية          .  امـرأة  ١٣ رجال و    ٢٥ كان هناك    ٢٠٠٦نساء؛ ويف عام    
 مـساعدا   ١٢ كـان هنـاك      ٢٠٠٣ويف عـام    .  قـضاة احملـاكم احملليـة      ييف عدد النساء من مساعد    

ــساء وســبعة رجــال  ( ــام )مخــس ن ــساعدين   ٢٠٠٦، ويف ع ــاك عــشرة م ــساء  ( كــان هن ــان ن مث
ومل حتدث تغريات يف التوازن يف احملكمة العليا حيـث يوجـد تـسعة قـضاة، امرأتـان                  ). ورجالن

 .وظل عدد قضاة احملاكم العليا كما هو، أي امرأتان ورجالن. وسبعة رجال
 

  املقاطعة وضباط الشرطةومفوض  
، مبـا فـيهم مخـس نـساء     ٢٠٠٦طعات يف أيسلندا عام      من مفوضي املقا   ٢٦كان هناك    

، توجـد  ٢٠٠٧وبعد التغريات اليت أدخلت على هيكل الـشرطة يف بدايـة عـام            ).  يف املائة  ١٩(
ووفقــا للتقريــر الــسنوي ملفــوض الــشرطة الوطنيــة لعــام  ).  يف املائــة١٣(حاليــا مفوضــتا شــرطة 

 يف املائــة يف ١٠ة؛ وهــذا ميثــل  امــرأة تعمــل يف القــوة يف تلــك الــسن٧١، كانــت هنــاك ٢٠٠٥
 . يف املائة٤ عندما كانت النساء يشكلن ١٩٩٦القوة، وهي زيادة كبرية عن عام 

  
 ٨املادة   

لدى النساء والرجال العاملني يف الوزارات واهليئات احلكومية فـرص متكافئـة بالنـسبة               
وال تتـوفر بيانـات   . دوليـة لتمثيل احلكومة يف الساحة الدولية واالشتراك يف أعمـال املنظمـات ال    

عن النسب بني اجلنسني يف وفود احلكومة األيسلندية، ولكن نظـرا لـصغر الـسلطة التنفيذيـة يف          
ويعتمـد  . أيسلندا فإن هذه الوفود صغرية عامة وتتشكل غالبـا مـن عـضو واحـد فقـط أو اثـنني                   
ن احلكومــة اشــتراك عــضو معــني مــن املــوظفني يف وظــائف تعاونيــة معينــة يف اخلــارج نيابــة عــ    

 .األيسلندية على جمال التخصص للفرد املعين
 

 املرأة يف السلك الدبلوماسي ويف عمليات حفظ السالم  
 اهتماما خاصـا لتعـيني موظفـات بغيـة          ١٩٩٨أولت وزارة الشؤون اخلارجية منذ عام        

مـن   يف املائـة   ٥٠وشـغلت املـرأة     . حتقيق توازن أكثر دقة بـني اجلنـسني يف الـسلك الدبلوماسـي            
ويف نفــس الوقــت، هتــدف الــوزارة إىل مراعــاة . مجيــع الــشواغر الــيت تتطلــب مــؤهالت جامعيــة

 .اعتبارات املساواة بني اجلنسني عند إجراء الترقيات يف السلك الدبلوماسي
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 ممــا جعــل عــددهن ٢٠٠٢وُعينــت مخــس ســفريات يف الــسلك الدبلوماســي منــذ عــام  
 يف املائـة مـن العـدد اإلمجـايل؛ وكانـت            ١٥وهـذا ميثـل أكثـر مـن         . ٢٠٠٦ست سـفريات عـام      

 كـشف الـوزير النقـاب عـن شـكل تنظيمـي             ٢٠٠٦ويف هنايـة عـام      .  يف املائـة   ٣النسبة السابقة   
 فـضال عـن مكتـب       ؛نية، وشعبة جتاريـة   مشعبة دولية وأ  : نيئللسلك الدبلوماسي يقسمه إىل جز    

لـى نفــس املنــوال، شــغلت  وع. وتــرأس كـال مــن الــشعبتني امــرأة . اإلدارة واخلـدمات التــابع هلــا 
؛ إذ تـشغل امـرأة كـال مـن      ٢٠٠٧املرأة مزيدا من املستويات الرفيعـة يف الـوزارة يف بدايـة عـام               

وعالوة على ذلك، شغلت امرأة ألول مرة منـصب         . منصيب نائب األمني الدائم ومدير املراسم     
بــات عــام وزيــر الــشؤون االجتماعيــة، ومــا زالــت هنــاك امــرأة تــشغل هــذا املنــصب بعــد انتخا 

٢٠٠٧. 
وخفـض  .  سـفريات  ٢٠٠٦-٢٠٠٢رات مستـشارات أثنـاء الفتـرة        يـ وعينت ثالث وز   

وبلغــت نــسبة الرجــال مــن الــوزراء . مــن أربــع إىل واحــدةذلــك عــدد الــوزيرات املستــشارات 
 واخنفــض عــدد الــوزراء املستــشارين مبقــدار ثالثــة ٢٠٠٦ يف املائــة يف عــام ٩٥,٦املستــشارين 

 إىل  ٨ ناحية أخرى، زاد عدد املستـشارات يف الـسلك الدبلوماسـي مـن               ومن. أثناء هذه الفترة  
 يف املائـة    ٤٤وبالتـايل، شـكلت املـرأة نـسبة         . ، وزاد عدد هذه الوظائف أيضا مبقدار ثالث       ١١

 امـرأة   ١١وكانـت هنـاك     ). ٢٠٠٢ يف املائـة عـام       ٣٦,٤مقابـل    (٢٠٠٦من املستشارين عـام     
 ). يف املائة٥٤ (٢٠٠٢ عام ٨مقابل ) املائة يف ٥٧ (٢٠٠٦تعمل كسكرتري أول يف عام 

 
 ٤اجلدول 

 ٢٠٠٦ عام ييسلنداأل الدبلوماسي النساء والرجال يف السلك  
 
 اجملموع الرجال النساء نصبامل

ــسبة املئويــة   الن
 للنساء

النـــسبة املئويـــة
 للرجال

 ٨٤,٦٢ ١٥,٣٨ ٣٩ ٣٣ ٦ سفراءال
 ٩٥,٦٥ ٤,٣٥ ٢٣ ٢٢ ١ ستشارونملوزراء اال

 ٥٦,٠٠ ٤٤,٠٠ ٢٥ ١٤ ١١ املستشارون
 ٤٢,٨٥ ٥٧,١٤ ١٤ ٦ ٨ ولاأل ونسكرتريال
 صفر ١٠٠,٠٠ ١٤ صفر ١٤ نولحقامل
  

ويف السنوات القليلـة املاضـية أعطـت وزارة الـشؤون اخلارجيـة اهتمامـا ملـشاريع تتـاح                    
ــسلك        ــى عمــل ال ــوا عل ــوظيفي فرصــة لكــي يتعرف ــستهلون مــسارهم ال ــذين ي ــشباب ال فيهــا لل

ــرة   الد ــة مباشـ ــات الدوليـ ــل يف املنظمـ ــسلندي والعمـ ــي األيـ ــة  . بلوماسـ ــساء أغلبيـ ــشكل النـ وتـ
 قبـول الطلبـة املتـدربني؛ حيـث         ٢٠٠٢وبـدأت الـوزارة منـذ عـام         . املشاركني يف هذا املشروع   
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ــة يف الــوزارات األيــسلندية واللجــان الدائمــة يف اخلــارج،     ويــستمر هــذا يتــدربون بــصفة كامل
 شغل ثالثة رجـال ومخـس نـساء هـذه املراكـز التدريبيـة،       ٢٠٠٤ام ويف ع. التدريب ستة أشهر 

 شـغل هـذه املراكـز       ٢٠٠٦ كان العدد مخسة من كل من اجلنـسني، ويف عـام             ٢٠٠٥ويف عام   
 امـرأة يف مراكـز تـدريب      ١٥ رجـال و     ١٢وبالتـايل، جـرى قبـول       . أربعة رجـال ومخـس نـساء      

 .٢٠٠٦-٢٠٠٤وزارة الشؤون اخلارجية أثناء الفترة 
ويعمـل هـؤالء    . ول أيسلندا ستة مراكز ملوظفني فنيني مبتدئني لـدى األمـم املتحـدة            ومت 

 ٢٠٠٧ويف بدايـة عـام      . املوظفون يف مراكز يف مـشاريع األمـم املتحـدة يف خمتلـف أحنـاء العـامل                
 شاركت فيـه ثـالث      ٢٠٠٥وعندما بدأ املشروع عام     . شغل تلك املناصب رجل ومخس نساء     

ويـستمر شـغل    . عن ثالثة مراكـز إضـافية شـغلها رجـل وامرأتـان            أعلن   ٢٠٠٦ويف عام   . نساء
 .هذه املراكز لفترة تصل إىل ثالث سنوات

 رجـال   ١٧٢( شخـصا    ٢١٧ تعاقدت وزارة الـشؤون اخلارجيـة مـع          ١٩٩٩ومنذ عام    
بشأن بعثات متنوعة مثل حفظ السالم ومراقبة االنتخابات إىل آخـره مـن خـالل               )  امرأة ٣٥ و

ويف البدايـة، تركـزت أنـشطتها علـى منطقـة البلقـان،             . لالستجابة لألزمـات  الوحدة األيسلندية   
 يـنني وكانـت أغلبيـة املع    . إال أن معظم العمليات انتقل مؤخرا صوب أفغانـستان وسـري النكـا            

يف البداية من ضباط الشرطة والعاملني يف اجملال الصحي، إال أن االهتمام انتقل مـؤخرا صـوب          
مــع زيـــادة مماثلـــة يف املتخصــصني والتقنـــيني يف قطـــاع   ) ابولكوســـوفو وكـــ(إدارة املطــارات  

ويسود الـذكور يف قطـاعي الـشرطة والطـريان، إال أن اجلهـود بـذلت لتعـيني نـساء يف                  . الطريان
وأقامت الوحـدة األيـسلندية لالسـتجابة لألزمـات وصـندوق         . أعمال الشرطة يف منطقة البلقان    

 عنـد انتـدبت الوحـدة أخـصائي بـرامج           ٢٠٠١عـام   األمم املتحدة اإلمنـائي للمـرأة عالقـات يف          
لربنــامج الــصندوق لتعزيــز حقــوق اإلنــسان للمــرأة مــن أجــل احلكــم الــدميقراطي والــسالم يف    

، إال أن التعــاون اســتمر مــع الربنــامج    ٢٠٠٥وانتــهى هــذا الربنــامج بنهايــة عــام     . كوســوفو
واسـتهلت أيـسلندا   . اإلقليمي اجلديد للصندوق من أجل جنوب شرق أوروبـا ومركـزه بلغـراد            

ــائي      مـــؤخرا برنـــامج املـــوظفني الفنـــيني املبتـــدئني بالتعـــاون مـــع برنـــامج األمـــم املتحـــدة اإلمنـ
ــسيف ــيني        . واليوني ــوظفني الفن ــامج امل ــيا يف برن ــصرا أساس ــسني عن ــني اجلن ــساواة ب ــشكل امل وت

يدانيـة  ولدى أيسلندا حاليـا ثـالث موظفـات فنيـات مبتـدئات معينـات يف املكاتـب امل                 . املبتدئني
 . من االتفاقية يف هذا التقرير٣ويشار أيضا إىل مناقشة املادة . لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي

  
 ٩املادة   

 .يشار إىل التقارير السابقة 
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 اجلزء الثالث
 ١٠املادة   
 )ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات الفرعية   
 التعليم  

األولويـات أن تعمـل املـدارس عامـدة علـى           تعترب وزارة التعليم والثقافة والعلوم أن من         
 واختـاذ   ،كفالة املساواة يف احلقوق بني األوالد والبنات، وتعليم التالميذ بـشأن مركـز اجلنـسني              

 يف شـرك األدوار اجلنـسانية التقليديـة بالنـسبة لتقـسيم             ذالتدابري الالزمة لتحاشـي وقـوع التالميـ       
 التقـسيم اجلنـساين يف سـوق العمـل، الـذي      ومن الضروري أال يبقى نظـام التعلـيم علـى    . العمل

يعتقد مرة أخرى أنه يبقى على التمييز يف األجـور علـى أسـاس نـوع اجلـنس عـن طريـق تعزيـز                        
وتطبـق  . اخليارات املتعلقة بنوع اجلنس يف الدورات الدراسية اليت يشترك فيها التالميذ والطلبـة            

ــة،  اعتبــارات املــساواة بــني اجلنــسني يف اســتعراض املنــاهج ال   عامــة للمــدارس االبتدائيــة والثانوي
وتعطـي الـوزارة األولويـة، ضـمن أمـور          . بع هذه السياسات يف تصميم املنـاهج بعـد ذلـك          ّتوسُت
رى، لتعليم التالميذ من اجلنسني احلاسوب وتكنولوجيا املعلومـات، وجيـري اختـاذ خطـوات               خأ

 املــواد ن أن جتتــذبتويات النظــام التعليمــي تــضمعنــد تــصميم مجيــع الدراســات يف مجيــع مــس 
ة تقـدمت مبقترحـات بـشأن طـرق حتـديث           يـ وهناك جلنـة وزار   . األوالد والبنات على حد سواء    

تدريس العلوم يف املدارس االبتدائية والثانوية، وجيـري اآلن إعـداد مـشروع جيعـل مـواد العلـوم                   
علوم وجيري البحث بصفة خاصة عن طرق زيادة اهتمام الفتيـات بـال   . اجلنسنيل من   جذابة لك 

يف السنوات األوىل من املدرسة االبتدائية، لكفالة عدم تقيد التالميذ علـى حنـو مفـرط باألمنـاط                  
 .التقليدية لتقسيم العمل، وإلتاحة الفرص احلقيقية لكل من اجلنسني على حد سواء

، أعلنت وزارة التعليم والثقافـة والعلـوم عـن تقـدمي طلبـات للحـصول       ٢٠٠٥ويف عام   
ل املشاريع اإلمنائية يف املدارس الثانويـة وبـرامج تعلـيم الكبـار الـيت جيـري فيهـا          على منح من أج   

وجــرى التأكيــد يف . التأكيــد علــى تــدابري تتفــق مــع خطــط املــساواة بــني اجلنــسني يف التعلــيم    
 علـى   ٢٠٠٦اإلعالنات املتعلقة بالصناديق اإلمنائية لرياض األطفال واملدارس االبتدائية يف عـام            

ــ ــالتعليم    تـــشجيع الطلبـ ــا يتعلـــق بـ ات املقدمـــة لـــربامج تـــستهدف املـــساواة بـــني اجلنـــسني فيمـ
. والدميقراطية يف املدارس، مـع التركيـز بـصفة خاصـة علـى تـساوي املـرأة والرجـل يف احلقـوق                     

-٢٠٠٤وباملثــل أعطــت إعالنــات املــنح املقدمــة مــن الــصندوق اإلمنــائي للمــدارس الثانويــة لـــ  
واهلـدف مـن    . ل املتعلق باملساواة بني اجلنـسني يف الدراسـة         اهتماما خاصا لطلبات العم    ٢٠٠٥

وراء كــل ذلــك متكــني ريــاض األطفــال واملــدارس مــن تعزيــز التجربــة واالبتكــار يف هياكلــها     
وأساليب التدريس فيها ومواد املناهج والتقدير التعليمي، باإلضـافة إىل تقيـيم أعمـال         . التعليمية
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علـى النحـو    ستجب املتقـدمني    يـ ومل  . ملـساواة بـني اجلنـسني     املدارس مبا فيها العمل على تعزيـز ا       
املتوقع، حيث مل جير االهتمام اخلاص بالتعليم القـائم علـى أسـاس املـساواة بـني اجلنـسني إال يف        

 . املقدمة٧٠طلب واحد من الطلبات الـ 
وقــد طلبــت وزارة التعلــيم والثقافــة والعلــوم معلومــات مــن جامعــة أيــسلندا وجامعــة      
ــسلندا  ــارات املــساواة بــني اجلنــسني      أي ــة االســتجابة العتب ــوري عــن كيفي ــيم وجامعــة أكي للتعل

 عنــد تــدريب مــن ٩٦/٢٠٠٠ مــن قــانون املــساواة بــني اجلنــسني رقــم  ١٩املــذكورة يف املــادة 
ومل تعـاجل بعـد إجابـات هـذه اهليئـات حبيـث       . دريسيستعدون لالخنراط يف املسار الـوظيفي للتـ   

تقييم الوزارة على أساس هـذه اإلجابـات أن قـضايا املـساواة بـني               تشكل نتيجة واحدة، إال أن      
وستواصـل وزارة التعلـيم والثقافـة والعلـوم     . اجلنسني يف تدريب املعلمني تعاجل بأسلوب مرضي     

ط التالميـذ علمـا بتـساوي وضـع         حتـي ذ تـدابري متعمـدة      اختـ علـى ا  املـدارس   حلـث   إعطاء األولوية   
 ٢٠٠٤ينــاير /يف كــانون الثــاينعــام للمــدارس الثانويــة ويؤكــد املنــهج ال. اجلنــسني وحقوقهمــا

علـى  سـيكون  ”وينص، ضمن أمور أخرى، علـى أنـه       . تأكيدا كبريا على املساواة بني اجلنسني     
املدارس أن تكفل املساواة بني اجلنـسني فيمـا يتعلـق بإمكانيـة احلـصول علـى التعلـيم وأن تـوفر                      

طـالع األوالد والبنـات علـى األعمـال الـيت تعتـرب          ومن املهم أن جيري إ    .  التعليمات املناسبة  اهلم
 تتـيح لتالميـذها الفرصـة       وينبغـي للمـدارس أن    . ؤنثـة تقليـديا   حىت اآلن مـن املهـن املـذكرة أو امل         

هذه الدراسـات البنـات واألوالد   تذب وجيب أن جت. أيضا لالخنراط يف الدراسات اليت خيتاروهنا     
 الريفية واحلضرية، ودون اعتبار ملا إذا كـانوا         على حد سواء بغض النظر عن أصلهم يف املناطق        

ــة حــصول األوالد  . “معــاقني أم غــري معــاقني   والبنــات علــى حقــوق  واهلــدف مــن ذلــك كفال
وقـوع التالميـذ يف شـرك تقـسيمات         عـدم   ختيـار مواضـيع الدراسـة والـسعي إىل          متساوية عند ا  

ساواة بـني اجلنـسني، رقـم        من قـانون املـ     ١٩انظر املادة   (العمل القائمة على أساس نوع اجلنس       
٩٦/٢٠٠٠.( 

 يف املائــة مــن تالميــذ املــدارس الثانويــة  ٥١,٤، كانــت نــسبة البنــات ٢٠٠٤ويف عــام  
وتــشكل البنــات األغلبيــة يف مجيــع دورات ). ٥انظــر اجلــدول (يف املائــة  ٤٨,٦ونــسبة األوالد 

ــا عــدا دورتــني دراســتني، حيــث أن البنــ      ــة العلي ــدارس الثانوي ــة  الدراســة يف امل ــشكلن أقلي ات ي
ن التقـسيم يتـوازن بدقـة يف بـرامج          إال أ يف املهن التقنية واحلرف،     )  يف املائة  ١٢(منخفضة جدا   

 . يف املائة٥٣ يف املائة، واألوالد نسبة ٤٧العلوم الطبيعية، حيث تشكل البنات نسبة 
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 ٥اجلدول 
 التقسيم النسيب حسب فئات الدراسة  

 
 الرجال النساء 

 ٪ ٤٨,٦ ٪ ٥١,٤ )٢٠٠٤ (دارس الثانويةاملمستوى 
 ٪ ٤٨ ٪ ٥٢ برامج عامة

 ٪ ٢٠ ٪ ٨٠ لغات

 ٪ ٣٢ ٪ ٦٨ فنون مجيلة وتطبيقية

 ٪ ٣١ ٪ ٦٩ تربوية وفزيائيةبرامج 

 ٪ ٣٩ ٪ ٦١ برامج علوم اجتماعية 

 ٪ ٣٨ ٪ ٦٢ جتارة واقتصاد

 ٪ ٥٣ ٪ ٤٧ برامج علوم طبيعية

 ٪ ٨٨ ٪ ١٢ احلرف واملهن التقنية

 ٪ ٣٩ ٪ ٦١ حرف الزراعة واألغذية واخلدمات

 ٪ ٤ ٪ ٩٦ برامج متعلقة بالصحة

 ٪ ٣٧ ٪ ٦٣ )٢٠٠٤ (جامعيمستوى 
 ٪ ٣٣ ٪ ٦٧ والعلوم اإلنسانيةاللغات 

 ٪ ٣٥ ٪ ٦٥ الفنون اجلميلة والتطبيقية

 ٪ ١٧ ٪ ٨٣  وعلوم التربيةتدريب املدرسني

 ٪ ٣٦ ٪ ٦٤ ضاءالعلوم االجتماعية والق

 ٪ ٤٥ ٪ ٥٥ وإدارة األعمالتصاد االق

 ٪ ٥٥ ٪ ٤٥ رياضيةالطبيعية والعلوم ال

 ٪ ٧٦ ٪ ٢٤ ندسةاهل

 ٪ ٤٢ ٪ ٥٨ الزراعة والعلوم الغذائية واخلدمات

 ٪ ١٥ ٪ ٨٥ .الطب والتمريض، إخل
  

ــة      ــة الطلبـ ــشكل أغلبيـ ــرأة تـ ــزال املـ ــة يف ا٦٣(وال تـ ــامعي  ) ملائـ ــستوى اجلـ ــى املـ . علـ
ممــن يــشتركون يف الــدورات الدراســية لتــدريب )  يف املائــة٨٣(لعظمــى تــشكل األغلبيــة ا كمــا

ومع ذلك تنعكس هذه النـسبة يف حالـة اهلندسـة، حيـث       . املعلمني والدورات الدراسية التربوية   
 ). يف املائة٧٦(يكون الرجال األغلبية 
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وبلغـت نـسبتهن    . ١٩٨٠وتشكل النساء أكثر من نصف خرجيي اجلامعات منـذ عـام             
ومل يظهــر . ١٩٩٨-١٩٩٥ املائــة مــن اخلــرجيني يف مهنــة التــدريس يف الــسنوات    يف٩٠-٨٠

ومع ذلك، ميكن القـول بـأن       . تعليمينظام ال الذلك بعد يف نسبة النساء يف املناصب القيادية يف          
هناك بعـض الزيـادة يف عـدد النـساء الـاليت يـشغلن منـصب نـاظر أو نـاظر مـساعد يف املـدارس                          

 .اإللزامية والثانوية
 
 ٦جلدول ا

  بني املدرسنيتوزيع اجلنسني  
 
 الرجال النساء 

 ٢٣ ٧٧ )٢٠٠٤(املدارس اإللزامية 
 ٥٦ ٤٤ النظار

 ٤٠ ٦٠ النظار املساعدون

 ١٧ ٨٣ درسونامل

 ١١ ٨٩ مدرسو التعليم اخلاص

 ٤٥ ٥٥ )٢٠٠٤(ي واملستوى الثان

 ٨١ ١٩ النظار

 ٧٧ ٢٣ النظار املساعدون

 ٥٥ ٤٥ روناملدي

 ٥٠ ٥٠ درسونملا

 ٥٠ ٥٠ )٢٠٠٤ (اجلامعياملستوى 
 ٨٢ ١٨  الرؤساء

 ٨٥ ١٥ اتذةساأل

 ٧٠ ٣٠ األساتذة املساعدون

 ٤٧ ٥٣ احملاضرون

 ٥٣ ٤٧ اجلامعيمدرسون آخرون يف املستوى 
  

 العلوم  
سعت وزارة التعليم والثقافة والعلوم إىل إشراك أطـراف أخـرى يف تعـيني فريـق عامـل                   
ونـشرت الـوزارة يف   . البحـث جمـال  املـرأة يف    يتعلـق بـدور     حصائيات وتفـسريها فيمـا      يتناول اإل 

ئيات بـشأن مركـز     يقدم إحـصا  ، الذي   “املرأة يف العلوم يف أيسلندا    ” تقرير   ٢٠٠٢مارس  /آذار
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. املرأة يف العلوم يف أيسلندا مع التركيز بصفة خاصـة علـى النـساء العـامالت يف اهليئـات العامـة                
 ؛القطـاع اخلـاص  املتعلـق ب ذا التقرير وإدخال بيانات عن مركز املرأة يف البحث   ويعتزم متابعة ه  

 طرق إثـارة املزيـد مـن املناقـشة وكفالـة اضـطالع املـرأة                تناولوتتجه النية بعد ذلك إىل إمكان       
بدور فعـال يف البحـث العلمـي وفقـا لـسياسات جملـس العلـوم والتكنولوجيـا الـيت اعتمـدت يف                       

وهــدف املــشروع كفالــة مــشاركة النــساء مــشاركة فعالــة يف  . ٢٠٠٣ديــسمرب /كــانون األول
 .العلوم

 متابعـة أعمـال مـا تـسمى بلجنـة      تـها  التعليم والثقافة والعلوم جلنـة مهم      ة وزير تكلشو 
ــرأة يف     ــائج الــيت توصــلت إليهــا فيمــا يتعلــق مبركــز امل ــدان االحتــاد   هلــسنكي والنت ــوم يف بل العل

ة العمل على حتقيق مشاركة أكرب للنساء يف العلـوم يف بلـدان             وتعتزم اللجنة األوروبي  . األورويب
ويتــضمن . االحتــاد األورويب والعمــل بــصفة استــشارية بــشأن مركــز املــرأة يف العلــوم والبحــث  

تقـارن باملعلومـات الـيت      ذلك املشروع، ضمن أمور أخرى، جتميع معلومات إحـصائية جديـدة            
املـرأة يف األحبـاث   وتقريـر االحتـاد األورويب   “ ندااملرأة يف العلوم يف أيـسل     ”استخدمت يف تقرير    

 وجتمـع جلنـة الـوزارة اآلن      .الفترةتلك  ، فضال عن تقييم التطورات يف هذا اجملال أثناء          الصناعية
وسـتحلل اللجنـة عندئـذ النتـائج املستخلـصة مـن            . هذه املعلومات اإلحـصائية املتعلقـة بأيـسلندا       

املـساواة بـني اجلنـسني، ومـا إذا كانـت هـذه العوائـق تـؤثر                  العوائق اليت متنـع      دد وحت ،هذه املادة 
علــى اختيــار املــواد الدراســية أو توقعــات املــسار الــوظيفي، وتقــدم مقترحــات بنــاء علــى تلــك   

قرر بعده تنظـيم حلقـة       تَ ٢٠٠٦نوفمرب  /وأصدرت اللجنة تقريرا مؤقتا يف تشرين الثاين      . النتائج
يت أجـرت دراسـات يف هـذا اجملـال أو تلـك الـيت هتـتم                 دراسية تقابلت فيها األطراف املتنوعـة الـ       

 املساواة بني اجلنسني يف التعليم اجلامعي ملناقشة بعض املواضيع اليت اعتـربت اللجنـة أنـه                 بقضايا
 . ٢٠٠٨وينتظر أن تتقدم اللجنة مبقترحاهتا عام . من الضروري مواصلة النظر فيها

 
 بقضايا املرأةتعلق البحث امل  

 علـى  ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول  ٢١ة يف االجتماع الذي عقدته يف       وافقت احلكوم  
مقترح مقدم من رئيس الوزراء بإنشاء صندوق حبث خـاص، صـندوق املـساواة بـني اجلنـسني،          

وهدف الصندوق احلـث علـى البحـث    . ٢٠٠٥أكتوبر  / تشرين األول  ٢٤مبناسبة يوم املرأة يف     
. اسات ذات نوعية جيدة يف هـذا اجملـال يف أيـسلندا           املتعلق بالقضايا اجلنسانية وكفالة إجراء در     

رجح أ تعــزز الدراســات مــن هــذا الــنمط حتــسني مركــز الرجــل واملــرأة واملــساواة بــني  املــمــن و
واملــنح الــيت يقــدمها الــصندوق حمــددة يف قواعــده بــشأن التوزيــع ويف قواعــد جملــس   . اجلنــسني

لقة بوضع اجلنسني يف سـوق العمـل        إدارته بوصفها منحا خمصصة بصفة رئيسية للدراسات املتع       
 أيــسلندية إىل ة ماليــني كرونــ ١٠وتقــدم وزارة املاليــة  . ويف جمــاالت اجملتمــع األخــرى أيــضا   



CEDAW/C/ICE/6  
 

07-63721 45 
 

ويف . م خــاص يف ميزانيــة الدولــة الــصندوق يف كــل ســنة تنفيذيــة وجيــري ذلــك يف إطــار حكــ  
جلنسني ملـدة   ، عني رئيس الوزراء جملس إدارة صندوق املساواة بني ا         ٢٠٠٦يونيه  /حزيران ٣٠

.  التعلـيم والثقافـة والعلـوم   ةالـشؤون االجتماعيـة ووزيـر   أربع سـنوات وفقـا لترشـيحات وزيـرة       
، مـــع إعطـــاء األولويـــة   ٢٠٠٦أكتـــوبر / تـــشرين األول٢٤وقـــدم الـــصندوق أول مـــنح يف   

األبــوة /للدراســات الــيت تتنــاول وضــع اجلنــسني يف ســوق العمــل وآثــار قــانون إجــازة األمومــة  
 .٢٠٠٦وتلقت مخس دراسات دعما من الصندوق عام . يةوإجازة الوالد

 .ويشار أيضا إىل التقرير السابق 
 

 )د(الفقرة الفرعية   
 .يشار إىل التقارير السابقة أليسلندا 

 
 )هـ(الفقرة الفرعية   

م برامج التعليم والتربية املستدمية وإعـادة التـدريب مبختلـف أمناطهـا إىل األفـراد يف                 قدَُّت 
ل، وقد اتسع نطاق هذه الدورات وزادت جودهتا زيادة كـبرية يف الـسنوات القليلـة              سوق العم 

 .املاضية
 

 مراكز التعليم مدى احلياة  
وهــذه املراكــز  . أنــشئت تــسعة مراكــز للتعلــيم مــدى احليــاة يف خمتلــف أحنــاء البلــد         

ــال        ــات العمـ ــشركات ونقابـ ــرادى الـ ــة وفـ ــسات التعليميـ ــدعمها املؤسـ ــة تـ ــسات خاصـ مؤسـ
ودور هذه املراكز يتـضمن دعـم االقتـصاد احمللـي وحتفيـزه عـن طريـق زيـادة           . ات احمللية والسلط

التعــاون بــني قطــاع األعمــال التجاريــة واملــدارس، مــع التأكيــد علــى التعلــيم الفعــال للكبــار يف  
ويف نفس الوقت، تشجع املراكز األفراد على مواصلة التعلـيم عنـد إتاحـة بـدائل           . املناطق احمللية 

 .أخرى
ــراد         ــدم األفـ ــستمرا خيـ ــا مـ ــا مهنيـ ــاة تعليمـ ــدى احليـ ــيم مـ ــز التعلـ ــع مراكـ ــدم مجيـ وتقـ

وجتــري الــدورات الــيت . واملؤســسات، مثــل الــدورات املــصممة وفــق احتياجــات كــل مؤســسة
تقدمها هذه املراكز على حنو مستقل أو بالتعاون مع املؤسسات التعليمية األخرى، كمـا تقـدم                

دارس الثانويــة والــصعيد اجلــامعي، وتتــيح إســداء املــشورة تلــك املراكــز دورات علــى صــعيد املــ
الفردية للـراغبني   إسداء املشورة   : ويتخذ إسداء املشورة هذا شكلني رئيسيني     . التعليمية واملهنية 

ــادة فرصــهم يف ســوق العمــل، وإســداء       ــة زي يف إجيــاد طــرق للحــصول علــى تعلــيم إضــايف بغي
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دارس ومكاتــب التوظيــف اإلقليميــة يف منــاطق  املــشورة املهنيــة للمجموعــات بالتعــاون مــع املــ  
 .احلكومة احمللية

ــدورات الــيت    ٧,٨وشــارك حــوايل   ــة يف خمتلــف ال ــاطق الريفي ــة مــن ســكان املن  يف املائ
 دورة يف املراكـز     ٦١٠وعقدت حوايل   . ٢٠٠٢-٢٠٠١قدمتها مراكز التعليم مدى احلياة يف       

دورات بـدوام جزئـي ودورات      ، وتضمنت تلك الدورات دورات تعليميـة عامـة و         ٢٠٠٣عام  
. ٧ ٦٠٠ كـان عـدد املـشاركني        ٢٠٠٣ويف عـام    . مهنية جتري كجزء من العمليات التجاريـة      

وكان توزيع الفئـات العمريـة للمتقـدمني لاللتحـاق بالـدورات الـيت قدمتـها املراكـز يف خريـف                 
ــة٧٤(يقــع معظمهــم  :  كــاآليت٢٠٠٤ ــة  )  يف املائ ــة العمري   ســنة، وتراوحــت ٥٤-٢٥يف الفئ
 ، ســنة٤٤ و ٣٥ املائــة منــهم بــني   يف٢٤ ســنة، و ٣٤ و ٢٥ يف املائــة منــهم بــني  ٢٤أعمــار 

 . سنة٥٤ و ٤٥ يف املائة منهم بني ٢٦ و
 

 املركز التعليمي لقطاع األعمال التجارية  
. يعطي الشركاء االجتماعيون أولويـة كـبرية للتعلـيم املـستمر لألفـراد يف سـوق العمـل                  

 مركـزا تعليميـا لقطـاع       نيدي للعمـل واحتـاد أصـحاب األعمـال األيـسلندي          وأقام االحتاد األيسلن  
ــة يف كــانون األول   ــسمرب /األعمــال التجاري ــام    . ٢٠٠٢دي ــدأ املركــز العمــل يف منتــصف ع وب

ودور هذا املركـز العمـل بوصـفه        . نوفمرب من تلك السنة   / وافتتح رمسيا يف تشرين الثاين     ٢٠٠٣
ال تعلـــيم الكبـــار والتـــدريب املهـــين بالتعـــاون مـــع  حمفـــال تعاونيـــا ألعـــضائه املؤســـسني يف جمـــ

املؤسسات التعليمية األخرى اليت تديرها االحتادات التأسيسية لالحتاد األيسلندي للعمل واحتـاد            
واهلدف إتاحـة الفرصـة     . ، مبا يف ذلك مراكز التعليم مدى احلياة       نيأصحاب األعمال األيسلندي  

 النهائية للمدرسة الثانويـة لكـي يواصـلوا التعلـيم بغيـة             أمام العمال الذين مل يكملوا االختبارات     
حتسني موقفهم يف سوق العمل، وتوسيع نطاق الدورات لألفراد احلاصلني علـى تعلـيم نظـامي                

ــهم، ويــضم ذلــك مــا يتع     ــراف مبهــاراهتم ومعرفت ــدورات  قليــل حبيــث جيــري االعت لمــوه مــن ال
ا إىل االرتقـــاء هـــدف ذلـــك أيـــض  وي. باإلضـــافة إىل خـــرباهتم يف العمـــل والدراســـة اخلاصـــة    

دورات تعلـيم الكبـار والتـدريب املهـين عـن طريـق إنـشاء مركـز للمهـارات التربويـة يف                       بنوعية
 .هذا اجملال
 عقـــدت وزارة التعلـــيم واملركـــز التعليمـــي لقطـــاع  ٢٠٠٦ينـــاير /ويف كـــانون الثـــاين 

ان هنـاك اتفـاق     ؛ وقبل ذلـك، كـ     ٢٠٠٩األعمال التجارية اتفاق خدمات يسري إىل هناية عام         
واهلـدف الرئيـسي لألعمـال اجلاريـة يف إطـار هـذا             . ٢٠٠٦ إىل عام    ٢٠٠٣مماثل سار من عام     

 ممـن   أواالتفاق إتاحة الفرصـة أمـام العـاملني يف سـوق العمـل ممـن لـديهم تعلـيم نظـامي ضـئيل                        
واصـلة  تركوا املدرسة دون إجراء امتحانات هنائية، واملهاجرين، واجلماعات املقارنة األخـرى مل    
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 ة مليــون كرونــ١٦٦وعلــى الــوزارة أن تــدفع . أو حتــسني وضــعهم يف ســوق العمــل/التعلــيم و
 .أيسلندية كل عام مقابل اخلدمات اليت يقدمها املركز أثناء الفترة اليت يغطيها االتفاق

 وافقت احلكومة على زيادة خمصصات التمويـل املقدمـة إىل         ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران  
م التمويـل   ستخَدوسيُـ . ٢٠٠٧ر والتعليم املستمر؛ وتسري هذه الزيـادة عـام          برامج تعليم الكبا  

ــرامج إلعــادة    ألشــخاص يف ســوق العمــل ممــن  تعلــيم ايف أغــراض تتــضمن دورات دراســية وب
يسعون إىل احلصول على التعليم بناء على مناهج يوافق عليها املركز التعليمي لقطاع األعمـال               

التمويل أيضا إلقامة خدمـة إلسـداء املـشورة التعليميـة واملهنيـة             م  ستخَدوسُي. التجارية والوزارة 
وتقييم املهارات الفعلية للعاملني بالتعاون مع مركز التدريب الـصناعي، وهـذا يغطـي املـوظفني                

دعـم وظـائف مركـز التعلـيم        كمـا يـستهدف     الذين أكملوا أجزاء من الدورات املهنية املنظمة،        
ــابع لالحتــاد األيــ   ــاة الت ــة امل مــدى احلي ــةسلندي للعمــل يف املنطق ــزم ختــصص  . تروبولي ومــن املعت

ــون كرونــ  ١٢٠ ــذا      ةملي ــا هل ــسابق توجيهه ــام، باإلضــافة إىل املخصــصات ال ــسلندية كــل ع  أي
 .الغرض

 
 املدارس الليلية؛ والتعلم عن بعد  

تــدار املــدارس الليليــة يف كــثري مــن مــدارس أيــسلندا الثانويــة، وتــصمم الــدورات فيهــا    
تـشكل هـذه    تو. ات من ال ميكنهم مواصلة التعليم الثانوي التقليدي أثناء النـهار          حسب احتياج 

. اجملموعــة بــصفة رئيــسية مــن العــاملني يف ســوق العمــل ممــن يرغبــون يف اإلضــافة إىل تعلــيمهم  
وتغطي هذه الربامج معظم املواد الدراسـية العاديـة للمـدارس، رغـم اخـتالف تفاصـيل اهلياكـل                   

مــن الــضروري األخــذ بــنفس معيــار الــربامج النهاريــة، إال أن عــدد   و. مــن مدرســة إىل أخــرى
 .ساعات الدراسة أقل يف كثري من احلاالت

وقـدمت  . ويف السنوات املاضية جرى التأكيد بشكل أكرب أيضا علـى الـتعلم عـن بعـد                
ويف خريـف عـام   . ٢٠٠٥ست مدارس ثانوية ومخس جامعات برامج للتعلم عـن بعـد يف عـام         

م عـــن بعـــد يف املرحلـــة الثانويـــة،  طالبـــا ملتحقـــا بـــربامج الـــتعل٢ ٢٥٨ ، كـــان هنـــاك٢٠٠٣
 . طالبا يف املرحلة اجلامعية٢ ٠٣٦ و
 

 معهد التعليم املستمر يف جامعة أيسلندا  
ينظم معهد التعليم املستمر يف جامعة أيـسلندا دورات دراسـية هناريـة أو مـسائية أو يف                   

ويتركــز التخطــيط علــى . نيــة تذكرييــة وحتديثيــةومــن بينــها دورات مه. عطلــة هنايــة األســبوع
. املــشاركة النــشطة ملنظمــات خــارج اجلامعــة، مثــل رابطــات خمتلــف املهــن والنقابــات العماليــة 

ويوجـــد تعـــاون وثيـــق أيـــضا مـــع خمتلـــف منظمـــات أصـــحاب األعمـــال واملـــشاريع التجاريـــة 



CEDAW/C/ICE/6
 

48 07-63721 
 

الني األكـادميي واملهـين     واملؤسسات األخرى وبالتايل يعمل املعهـد بفعاليـة علـى اجلمـع بـني اجملـ               
ف أحـد الـربامج احتياجـات       وعلـى سـبيل املثـال، يعـرّ       . هبدف حتسني املستوى التعليمي للكبـار     

املؤســسات التجاريــة املــشتركة ويــضع خطــة لكيفيــة االرتقــاء باملــستوى املهــين ويــنظم دورات  
ت األكادمييــة وال يوجــد لــدى معهــد التعلــيم املــستمر أيــة تفرقــة بــني الــدورا. دراســية للعــاملني

 .واملهنية، وبالتايل ال ميكن إعطاء عدد دقيق للمشاركني يف الدورات املهنية
 

 )و(الفقرة الفرعية   
 .يشار إىل التقارير السابقة 

 
 )ز(الفقرة الفرعية   

 دعمــا إىل مركــز املــساواة بــني ٢٠٠٥قــدمت وزارة التعلــيم والثقافــة والعلــوم يف عــام  
األلعـاب  (قوالـب النمطيـة يف األلعـاب الرياضـية ووسـائط اإلعـالم              اجلنسني مـن أجـل دراسـة ال       

وكانــت هــذه الدراســة جــزءا مــن مــشروع   ). الرياضــية ووســائط اإلعــالم والقوالــب النمطيــة  
.  وكانت البلدان املشتركة األخرى إيطاليا وليتوانيا والنـرويج والنمـسا          .أورويب وأدارها املركز  

يف أيــسلندا معهــد البحــوث جبامعــة أكــوريري، وقــسم وكانــت اهليئــات املــشاركة يف الدراســة 
امعــة أكــوريري، ومعهــد   ليــة احلقــوق والعلــوم االجتماعيــة جب   دراســات وســائط اإلعــالم بك  

ــسلندا    ــسانية جبامعــة أي ــسائية واجلن  ورابطــة صــحفي األلعــاب  ،البحــوث املعــين بالدراســات الن
اهلـدف دراسـة القوالـب     وكـان  .د واللجنة األيـسلندية لأللعـاب الرياضـية واألوليمبيـا        ،الرياضية

. النمطيــة وكيفيــة انعكاســها يف األلعــاب الرياضــية والتقــارير الــواردة عنــها يف وســائط اإلعــالم
وكانـت النتيجـة    . وجرى ذلك عن طريق دراسة التقارير الرياضية يف البلدان اخلمسة املشاركة          

ت بـصفة مطلقـة أو شـبه مطلقـة      يف املائة من التقارير الرياضية ركز  ٦٦الرئيسية يف أيسلندا أن     
 يف املائـة منـها      ١٨ وركـزت    ، يف املائـة منـها علـى اجلنـسني         ١٦على الرجال، يف حني ركـزت       

وكـشفت هـذه النتيجـة أيـضا عـن أن نـساء قلـيالت               . بصفة مطلقة أو شبه مطلقة علـى النـساء        
ــن كــصحفيات رياضــيات   ــة     . جــدا يعمل ــواد التعليمي ــصميم امل ــائج يف ت واســتخدمت هــذه النت

وجــرى نــشر ذلــك  . للمحــررين الرياضــيني ومعلمــي األلعــاب الرياضــية واملــدربني الرياضــيني   
دف مــن املــواد املنــشورة اهلــو.  ويف صــفحة افتتاحيــة خاصــة،كقــرص مــدمج متعــدد الوســائط

ث على إحداث تغيري يف وسائل تقدمي اجلنسني يف الرياضة ويف التقارير الرياضية عن طريـق                احل
ا يتعلق بآثار تقدمي املشاركني يف األلعاب الرياضية، سواء كـانوا رجـاال أو            االرتقاء بالوعي فيم  

 .نساء، من جانب واحد
 



CEDAW/C/ICE/6  
 

07-63721 49 
 

 )ح(الفقرة الفرعية   
 .يشار إىل التقارير السابقة 

  
 ١١املادة   
 ١من الفقرة ) ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات الفرعية   
 اشتراك املرأة يف العمل  

ــشاركة كــل مــن الرجــل      ــرأة يف ســوق العمــل م كــان مــستوى م ــا يف  وامل ــا دائم رتفع
أيسلندا، وتوجد مؤشرات كثرية على أن الفجوة اليت كانت موجودة فيما سـبق بـني اجلنـسني                 

وبلـغ معـدل مـشاركة املـرأة     . فيما يتعلق بإمكانية احلصول على وظيفة تناقـصت إىل حـد كـبري     
.  يف املائـة ٨٦ة الرجـل حـوايل    يف املائة، بينما بلغ معدل مشارك   ٨٠يف املتوسط أقل بقليل من      

عـن  ووفقا للمعلومات اليت قدمها معهد التنمية اإلقليمية، زاد عدد الوظائف اليت تشغلها املـرأة               
 وظيفـة يف حالـة   ٢ ٤٠٠ مبقـدار  ٢٠٠٤-١٩٩٩عدد الوظائف اليت يشغلها الرجـل يف الفتـرة     

تنميـة اإلقليميـة يـرى      ومـع ذلـك، مـا زال معهـد ال         .  وظيفة يف حالة الرجال    ٣٠٠النساء مقابل   
 وظيفــة بغيــة حتقيــق التــوازن  ٤ ٥٠٠أن مــن الــضروري زيــادة عــدد الوظــائف للنــساء حبــوايل   

ووفقـــا للمعلومـــات الـــواردة مـــن هيئـــة ). ٢٠٠٤وهـــذا الـــرقم علـــى أســـاس احلالـــة يف عـــام (
، كان عدد الرجـال أكـرب       ٢٠٠٥إحصاءات أيسلندا عن إمجايل أعداد األشخاص العاملني عام         

.  يف املائة مـن الـسوق  ٥٢,٦من عدد النساء يف سوق العمل، حيث شكل الرجال نسبة         بقليل  
زاد عــدد النــساء العــامالت بنــسبة  يف املائــة و٥,٤ زاد عــدد الرجــال بنــسبة ٢٠٠٤ومنــذ عــام 

ــة ٤ ــة  ٧ويوضــح اجلــدول  . يف املائ ــات العمري ــام خمتلــف الفئ ــسيب يف  ؛ أرق  ويوجــد اخنفــاض ن
واخنفـضت  . ٢٠٠٤، ويبدو أن هذا االجتاه بدأ عـام         ٥٤-٢٥مرية  مشاركة النساء يف الفئة الع    

ويف . ٢٠٠٤ يف املائـة عـن املـستوى الـذي كـان عليـه عـام          ٣مشاركة النساء يف العمالة بنسبة      
 سـنة يف سـوق العمـل    ٢٤-١٦ر مـن  نفس الفترة ارتفعت مـشاركة النـساء البالغـات مـن العمـ           

كة العمل النسبية كانت يف مـستوى أعلـى بـني            ويبدو أن مشار   ، يف املائة  ٧يقرب من نسبة     مبا
 .٢٠٠٥ وعام ٢٠٠٤النساء عنها بني الرجال يف هذه الفئة العمرية يف عام 
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 ٧اجلدول 
 )نسبة مئوية(االشتراك يف العمالة، حسب نوع اجلنس والسن   

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

٨٥,٩٨٥,٠٨٦,٠ الرجال، إمجايل
٧٥,٦٧١,٢٧٥,٢  سنة٢٤-١٦ 
٩٤,٨٩٤,٢٩٤,٣  سنة٥٤-٢٥ 
٧٠,٢٧١,١٧٢,٩  سنة٧٤-٥٥ 

٧٨,٢٧٦,٣٧٧,٨ النساء، إمجايل
٧٣,٨٧٢,٥٧٩,٢  سنة٢٤-١٦ 
٨٨,١٨٥,٣٨٥,١  سنة٥٤-٢٥ 
٥٦,٨٥٥,٥٥٧,٧  سنة٧٤-٥٥ 

 
 .إحصاءات أيسلنداهيئة  :املصدر 
  

عدل البطالة بـني كـل مـن     اخنفض م٢٠٠٦سبتمرب / إىل أيلول ٢٠٠٢وأثناء الفترة من     
 يف ٣,٩وكــان متوســط املعــدل بالنــسبة للمــرأة . النــساء والرجــال يف ســوق العمــل األيــسلندية

ــام   ــة عـ ــام  ٢,٨ و ٢٠٠٣املائـ ــة عـ ــل  ٢٠٠٥ يف املائـ ــة العمـ ــصائيات مديريـ ــا إلحـ ويف .  وفقـ
وكــان متوســط البطالــة لــدى .  يف املائــة١,٤ كــان معــدل بطالــة املــرأة ٢٠٠٦ســبتمرب /أيلــول

 يف ١,٥ اخنفــضت هــذه النــسبة إىل ٢٠٠٥ يف املائــة، ويف عــام ٣ حــوايل ٢٠٠٣رجــال عــام ال
 . يف املائة٠,٧ كانت ٢٠٠٦سبتمرب /ويف أيلول. املائة

وتقــل الفــروق يف عــدد ســاعات العمــل بــني اجلنــسني، وفقــا لبيانــات هيئــة إحــصاءات  
 سـنة يف    ٧٤ و   ١٦ ومتوسط أسبوع العمل لألشـخاص الـذين تتـراوح أعمـارهم بـني            . أيسلندا

ومتوسـط سـاعات العمـل يف       .  سـاعة  ٤٢,٢ يبلـغ    ٢٠٠٥سوق العمـل احمللـي يف أيـسلندا عـام           
ويقـل عـدد سـاعات عمـل الرجـال يف        .  ساعة للنـساء   ٣٥,٦ ساعة للرجال و     ٤٧,٨األسبوع  

، بينمــا زاد متوســط وقــف العمــل  ١٩٩١ ســاعة عمــا كــان عليــه عــام  ٣,٥األســبوع مبقــدار 
وإذا جـرى اعتبـار مـن يعملـون عمالـة      .  ساعة أثنـاء نفـس الفتـرة    ١,١قدار  األسبوعي للنساء مب  

 ســاعة ٥٠ -  ســاعة٤٧,٣ هــو ٢٠٠٥كاملــة فقــط يكــون املتوســط العــام يف األســبوع لعــام  
وكـان عـدد سـاعات النـساء الـاليت يعملـن عمالـة كاملـة أقـل                  .  ساعة للنساء  ٤٢,٥للرجال و   

عنــدما كــان متوســط عملــهن األســبوعي  . ١٩٩١بــثالث ســاعات يف األســبوع مقارنــة بعــام  
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ولـوحظ تطـور مماثـل بـني الرجـال ممـن يعملـون عمالـة كاملـة، حيـث قـل عـدد                        .  ساعة ٤٥,٤
 .١٩٩١ عما كان عليه عام ٢٠٠٥ أربع ساعات يف عام يساعات عملهم األسبوع

وتوجـد  . وعدد النساء أكرب من عدد الرجال بالنسبة للعمالة لبعض الوقت يف أيـسلندا             
 لـوزارة  ٢٠٠٦أكتـوبر  / يف تـشرين األول Capacent Gallupستقـصائية أجرهتـا مـؤخرا    دراسـة ا 

الشؤون االجتماعية عن الفوارق يف األجـور علـى أسـاس نـوع اجلـنس وتكـوين األجـور تـشري                     
إىل ارتفاع عدد النـساء الـاليت يعملـن عمالـة كاملـة، وإىل أن مـواقفهن جتـاه وظـائفهن تغـريت                      

جيـسالسون يف   . مـع النتـائج الـواردة يف تقريـر أعـده إنغـولفر ف             وهذا يتفق   . ١٩٩٤منذ عام   
ــ مَبِتـــكُ، الـــذي ٢٠٠٦أكتـــوبر /تـــشرين األول  التعزيـــز و الرعايـــة وشـــؤون  ا مبـــشروعقترنـ

وارتكز جزئيا علـى تقريـر حالـة العمالـة الـذي أعدتـه هيئـة إحـصاءات أيـسلندا عـام                      الذكورة،  
رأة، ولـيس الرجـل، إىل العمـل لـبعض           االعتقـاد مـدة طويلـة بـأن سـبب ميـل املـ              سادو. ٢٠٠٢

وجـرى التعـبري عـن      . الوقت هو حتملهن مـسؤولية أكـرب عـن رعايـة أسـرهن وأسـرهن املعيـشية                
 للدراسـة االستقـصائية الـيت ذكـر     Capacent Gallupذلك يف املقابالت اليت عقدت أثناء إجـراء  

لبــها فيمــا يتعلــق بالنــهوض فيهــا مــرارا أن املــسؤولية الكــبرية للمــرأة يف املنـــزل أثــرت علــى مطا
ومع ذلك، كان هناك فارق ملحوظ يف الطريقة اليت تكلـم           . باحلياة الوظيفية والزيادة يف األجر    

ــام          ــت ع ــصائية أجري ــة بدراســة استق ــل، مقارن ــرأة يف ســوق العم ــشاركون عــن دور امل ــا امل هب
لـن خـارج    وجاء يف الدراسة االستقصائية اليت أجريت قبل ذلك أن نساء كثريات عم           ؛  ١٩٩٤

ــة     ــذا الـــرأي مل يـــرد يف الدراسـ ــة ولـــيس لرغبتـــهن يف ذلـــك، وهـ املنــــزل بـــدافع احلاجـــة املاليـ
 .االستقصائية اليت أجريت بعد ذلك

جيسالسون على أنه بالرغم من األثر الواضح للحمـل علـى           . وينص تقرير إنغولفر ف    
قــت أثنــاء الفتــرة  مــشاركة املــرأة يف ســوق العمــل، ارتفــع عــدد النــساء الــاليت يعملــن كــل الو   

والتفــسري . وكانــت أكــرب زيــادة بــني النــساء الــاليت لــديهن طفــالن أو أكثــر  . ٢٠٠١-١٩٩١
 .الرئيسي لذلك يكمن يف توافر الرعاية النهارية لألطفال على حنو أكرب

. ١٠/٢٠٠٤ ُمـــرِّر قـــانون جديـــد للعـــاملني لـــبعض الوقـــت، رقـــم  ٢٠٠٤ويف عـــام  
لوقـت مـن املعانـاة بـسبب التمييـز وتعزيـز نوعيـة وظـائف                واهلدف منـه محايـة العـاملني لـبعض ا         

والغرض أيضا تيسري تطوير العمل لبعض الوقـت علـى أسـاس طـوعي واإلسـهام                . بعض الوقت 
. يف التنظيم املرن لوقت العمل بأسلوب يأخذ يف احلسبان حباجـات أصـحاب العمـل والعـاملني             

لوقـت علـى أجـور أقـل أو شـروط           ومبوجب هذا القانون، ال جيوز أن حيصل العـاملون لـبعض ا           
أسوأ نسبيا من العمال املماثلني الذين يعملون كل الوقت جملرد أهنم ال يعملـون بوظـائف لكـل                  

 .الوقت، إال عندما يربر ذلك اعتبارات موضوعية
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 اختيار املسار الوظيفي على أساس نوع اجلنس  
عمـل األيـسلندي   يبدو أنه ال يزال هناك تقـسيم كـبري حـسب نـوع اجلـنس يف سـوق ال          

فيما يتعلق بكل من نسب العاملني من كل من اجلنسني يف خمتلف املهـن والنـسب يف مناصـب                   
ومن ناحية أخرى، فالتطور األساسي الذي حدث يف العقود القليلة املاضـية أن املـرأة      . املديرين

وفقــا و. بــدأت تنتقــل بأعــداد كــبرية إىل املهــن الذكريــة تقليــديا، وخباصــة أعمــال املتخصــصني 
 سـوق العمـل، كانـت نـسبة النـساء           عـن  ١٩٩٩لدراسة أجرهتـا هيئـة إحـصاءات أيـسلندا عـام            

ويف عـام   .  يف املائـة   ٥٧يف املائة من خرجيي اجلامعة يف قوة العمل، وكانـت نـسبة الرجـال                ٤٣
ــسلندي إىل      ٢٠٠٢ ــل األي ــة يف ســوق العم ــسبة خرجيــات اجلامع ــة٤٧,١ ارتفعــت ن .  يف املائ

بلغ املشاركة يف سوق العمل أقـصاها بـني خرجيـي اجلامعـة مـن اجلنـسني،                 وعالوة على ذلك، ت   
 يف املائـة  ٩٩ يف املائـة للخرجيـات و   ٩٦ فتبلـغ نـسبتها   ا؛وفقا لبيانـات هيئـة إحـصاءات أيـسلند     

 يف املائـة عـام      ٢٧واخنفضت نسبة النـساء مـن عمـال الـصناعة مـن             .  ٢٠٠٢للخرجيني يف عام    
 .٢٠٠٤ يف املائة عام ١٢,٦ إىل ١٩٩١

 عــن املــرأة ونظــم الــدعم يف  ٢٠٠٥وهنــاك تقريــر أعــده معهــد التنميــة اإلقليميــة عــام   
يعمــل يف )  يف املائــة٨٧(قطــاع األعمــال التجاريــة يف أيــسلندا يكــشف عــن أن معظــم النــساء  

ومـن ناحيـة أخـرى، يـشكل الرجـال األغلبيـة            .  يف املائـة مـن الرجـال       ٥٧اخلدمات، مقارنـة بــ      
ــساحقة يف أعمــال ا  ــة    ال ــاه والطاق ــي املي ــسمك ومرفق ــشاء وصــيد ال ــك،   .إلن ــى ذل  وعــالوة عل

 يف  ٤٧,٣ إىل   ١٩٩١ يف املائـة عـام       ٥٧,٦اخنفضت نسبة النـساء بـني العمـال غـري املهـرة مـن               
ومما يذكر أن أقـل معـدل للمـشاركة يف العمالـة يوجـد بـني احلاصـلني علـى               . ٢٠٠٤املائة عام   

ــيم املدرســي األساســي فقــط، وبلغــ   ــسبة  هــذهتالتعل ــساء و  ٨١ الن ــة للن ــة ٩٣ يف املائ  يف املائ
 .، وفقا هليئة إحصاءات أيسلندا٢٠٠٢للرجال عام 

 .٢٠٠٥-٢٠٠٣ نسب كل جنس يف خمتلف املهن خالل الفترة ٨ويبني اجلدول  
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 ٨اجلدول 
 )نسبة مئوية (٢٠٠٥-٢٠٠٣اجلنس نوع  حسب املهن  

 
 ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

٦,٧٧,٦٧,٥ كبار املسؤولني واملديرون
٣ .٨.٥١٠١٠ رجال 
٤.٧٤.٩٤.٣ نساء 

١٧.٢١٥.٨١٧.٤ الفنيون
١٥.٣١٤.١١٥.٤ رجال 
٦ .١٦.٢١٩.٤١٩ نساء 

١٣.٧١٦.١١٥.٩ الفنيون املشاركون
١١.٥١٣.٢١٢.٩ رجال 
١٦.٢١٩.٤١٩.٣ نساء 

٨.٦٧.٤٧.٧ كتبة
٢.٢١.٧٢.٢ رجال 
١٥.٧١٣.٧١٣.٩ ءنسا 

٢٠.٢١٩.٢٢٠.٠  مقدمو خدمات،تجاريونالعمال ال
١٣.٥١٢.٠١٢.٨ رجال 
٢٧.٥٢٧.٢٢٨.١ نساء 

٥.١٤.٧٥.٠ مساكاألزارعون وصائدو امل
٧.٧٦.٩٧.٣ رجال 
٢.٢٢.٢٢.٤ نساء 

١٤.١١٣.٧١٣.٠ هرةامل احلرفيون
٢٣.٣٢٢.٧٢١.٦ رجال 
٤.٠٣.٦٣.٢ اءنس 

٥.٢٦.٣٥.٩ املشرفون على اآلالت
٩.٥١٠.٧١٠.٢ رجال 
٠.٦١.٣١.٠ نساء 

٩.١٩.٢٧.٧ هرةاملعمال غري ال
٨.٥٨.٦٧.٣ رجال 
٩.٨٩.٩٨.١ نساء   

 .إحصاءات أيسلنداهيئة  :املصدر 
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زارعني وصــائدي  أن املــرأة ال تــضطلع بــدور هــام يف فئــات املــ٨ويتــضح مــن جــدول  
ومن ناحية أخرى، توجد النـساء بأعـداد كـبرية يف           . السمك واحلرفيني واملشرفني على اآلالت    

ــدمات  ــة واخلـ ــال املكتبيـ ــا     . األعمـ ــأهيال خاصـ ــؤهلني تـ ــال املـ ــة بـــني العمـ ــر دقـ ــوازن أكثـ والتـ
واألخـــصائيني، إال أن النـــساء مـــا زلـــن يـــشكلن جمموعـــة صـــغرية مـــن املـــديرين واملـــسؤولني   

 .يني يف أيسلندااحلكوم
وبغية اإلقالل من تأثري اجلنس على اختيار املسار الوظيفي حبيث جيري جتنـب التقـسيم              

حسب نوع اجلنس يف سوق العمل يف املـستقبل، وضـعت وزارة الـشؤون االجتماعيـة صـفحة                  
“ مـــستقبل متـــساو لـــألوالد والبنـــات   ” بعنـــوان ٢٠٠٦افتتاحيـــة خاصـــة يف خريـــف عـــام    

)http://jafnretti.felagsmalaraduneyti.is( .      واهلــدف تيــسري اختيــار الــشباب املــواد الدراســية
ــسانية        ــدال مــن األدوار اجلن ــة ب ــسق مــع جمــاالت اهتمــامهم الفعلي ــيت تت ــة ال واملــسارات الوظيفي

ومــن املعتــزم أن يــستخدم تلــك الــصفحة الــشباب ووالــداهم ومدرســوهم ومــديرو    . التقليديــة
هون خيارات تتعلق مبساراهتم الوظيفية يف املـستقبل، وتوضـح         دراساهتم يف املدارس عندما يواج    

الدراسات االستقصائية أن هؤالء هـم األشـخاص الـذين يستـشريهم الـشباب فيمـا يتعلـق هبـذه              
شكل تـ  حـسب نـوع اجلـنس        ةسمقـ وتشري خمتلف الدراسات إىل أن سوق العمـل امل        . اخليارات

 دراسـة حيـث يعتقـد أهنـا متنـع الـشباب مـن       عقبة معينة يف سبيل حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني،             
 .مجيع الفرص املتاحة نظرا لتأثرهم بالفكرة املوجودة عن نوع العمل املالئم لكل جنس

 
 املرأة يف إدارة األعمال التجارية  

 يف املائة من سوق العمل يف أيسلندا، إال أن نـسبة النـساء يف               ٤٧تشكل النساء حوايل     
 يف املائــة، وفقــا لبيانــات هيئــة ٢٢رؤســاء تلــك اجملــالس حــوايل جمــالس إدارة املؤســسات وبــني 

ومل تـتغري بالفعـل نـسبة النـساء كأعـضاء رئيـسيني يف جمـالس اإلدارة أثنـاء                   . إحصاءات أيـسلندا  
 .٢٠٠٥-١٩٩٩الفترة 

ووفقا لتقرير أعده معهـد التنميـة اإلقليميـة عـن النـساء ونظـم دعـم قطـاع املؤسـسات                       
ساء املـــسجالت بوصـــفهن رؤســـاء جمـــالس إدارة يف الـــشركات  التجاريـــة، اخنفـــض عـــدد النـــ

 يف املائــة عــن عــام ١٥,٥ موظفــا بنــسبة ٤٩ إىل ٢٠ الــيت يبلــغ عــدد موظفيهــا مــن األيــسلندية
 موظفــا بنــسبة ٩٩-٥٠موظفيهــا مــن ، كمــا اخنفــض عــدد الــشركات الــيت يبلــغ عــدد ١٩٩٩
اضــطلعت املــرأة بــدور  ٢٠٠٤-١٩٩٩وأثنــاء الــسنوات . يف املائــة ي نفــس تلــك الفتــرة  ٤٠

وتبلـغ نـسبة النـساء يف تلـك         . أكرب بوصـفها رئيـسة جملـس إدارة يف قطـاعي الزراعـة والـصناعة              
ومعظـم  . املراكز أقصاها يف قطاعات التعليم والصحة واخلدمات االجتماعية واألنشطة الثقافيـة          
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ــة       ــع بالتجزئـ ــسات البيـ ــدى مؤسـ ــشركات مـــسجل لـ ــالس إدارات الـ ــاء جمـ ــن رؤسـ ــساء مـ النـ
 .وكاالت العقاريةوال

زيــادة نــسبية يف عــدد النــساء مــن أعــضاء جمــالس إدارة الــشركات، إال أن        وتوجــد  
وارتفعـت نـسبة النـساء املنتجـات كعـضوات رئيـسيات يف             .  مناوبـات فقـط    تاومعظمهن عض 

ــن  ــام  ٣٢,٩جمــالس اإلدارة م ــة ع ــام  ٣٥,٩ ىل ١٩٩٩ يف املائ ــة ع ــدد . ٢٠٠٤ يف املائ وزاد ع
 يف املائــة أثنــاء نفــس الفتــرة، بينمــا زاد عــدد ٧٨ضوات مناوبــات بنــسبة النــساء املنتخبــات كعــ

وفـضال عـن ذلـك، مـن األرجـح أن يـشارك الرجـال أكثـر مـن                   . املائة يف   ٣٩,٨الرجال بنسبة   
ويبدو أنه توجد زيادة يف عدد النـساء يف جمـالس إدارة   . النساء يف جمالس إدارة أكثر من شركة  

 . موظف، بينما اخنفض عدد الرجال١٠٠ديها أكثر من أكرب الشركات يف أيسلندا ممن ل
وُنشرت بيانات املساواة بني اجلنسني يف أكـرب مائـة شـركة يف أيـسلندا ألول مـرة عـام           
ويتوىل إدارة املشروع مركـز     “ عالمات املساواة بني اجلنسني   ” يف إطار مشروع باسم      ٢٠٠٥

 بيفروسـت، باالشـتراك مــع وزارة   البحـث بـشأن املـساواة بــني اجلنـسني وقـانون العمـل جبامعــة      
التجــارة والــصناعة، ومركــز املــساواة بــني اجلنــسني، وجملــس املــساواة بــني اجلنــسني، ورابطــة     

ومجعت البيانات شركة خاصـة، هـي       .  واحتاد أصحاب األعمال األيسلنديني    ،سيدات األعمال 
بيانــات عــت الِم ُجوبعــد ذلــك. ٢٠٠٤نــز تراوســت، وارتكــزت علــى إمجــايل احلركــة لعــام  ال

عيــت بعــدها الــشركات إىل تــصحيح  األصــلية عــن طريــق إجــراء دراســة استقــصائية هاتفيــة دُ  
 .األخطاء عن طريق الربيد اإللكتروين

 ٢٠٠٥ شـركة يف أيـسلندا عـام        ١٠٠وبيَّنت الدراسة اليت أجريت جملـالس إدارة أكـرب           
ــساء شــكلن حــوايل    ــالس اإلدارة   ١٢أن الن ــضاء جم ــن أع ــة م ــدما.  يف املائ ــة  وعن  جــرت دراس

 شـركة، وجـد     ١٠٠الشركات املدرجة يف بورصة أيسلندا لألوراق املالية فقـط مـن بـني أكـرب                
ــسبة ــرقم  أن الن ــغ إال نــصف هــذا ال ــساء مل يــشكلن إال   مل تبل ــة مــن رؤســاء  ٥، وأن الن  يف املائ

 .جمالس إدارة تلك الشركات
املـدير العـام    تتـوىل منـصب      زادت نـسبة الـشركات الـيت         ٢٠٠٥-١٩٩٩وأثناء الفترة    

ولــدى معظــم هــذه الــشركات أقــل مــن  .  يف املائــة١٨,٢ يف املائــة إىل ١٥,٤فيهــا امــرأة مــن 
عت املــرأة نطــاق وجودهــا بــني  ّســوَو. عــشرة مــوظفني، وتعمــل يف جمــال التجــارة واخلــدمات  

ــرة     ــاء الفت وزاد عــدد . ٢٠٠٤-١٩٩٩املــديرين اإلداريــني للــشركات مــن مجيــع األحجــام أثن
مقارنـة  ( يف املائـة  ٧٦صغر حجم بنـسبة  ت كمديرات إداريات للشركات من أ الالنساء املسج 

. ومع ذلـك، ينبغـي اإلشـارة إىل أن هـذه أرقـام نـسبية              ).  يف املائة للرجال   ٥٨,٨بزيادة نسبتها   
ــسبة        ــات بن ــديرات إداري ــسجالت كم ــساء امل ــدد الن ــع ع ــايل، ارتف ــن  ٦٨,٧وبالت ــة، م  يف املائ
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 إىل  ٥ ٦٤١ يف املائـة، مـن       ٤٢الزيادة املناظرة بني الرجال     ، بينما كانت    ١ ٧٣٣ إىل   ١ ٠٢٧
 شـركة يف    ١٠٠وعندما جرى النظر يف عدد النساء من بني كبـار املـديرين يف أكـرب                . ٨ ٠٤٥

 .  يف املائة١٠,٥أيسلندا، وجد أن نسبة النساء كانت 
ملراكـز  وتعتزم احلكومة مواصلة إعطاء األولوية إلتاحة فرص إضافية للنـساء الحـتالل ا             

وتعتزم وزارة الصناعة والتجارة تنظـيم حلقـة دراسـية للمـديرات     . القيادية يف األعمال التجارية 
وعضوات جمالس اإلدارة جيري فيها تقدمي تعليمات هلن بشأن ماهيـة العـضوية يف جمـالس إدارة                 

والفلــسفة الكامنــة وراء ذلــك، الــيت برهنــت عليهــا دراســات أجريــت يف بريطانيــا  . الــشركات
الواليات املتحدة األمريكية وكندا، أن وجـود نـسبة أكـرب مـن النـساء يف جملـس إدارة شـركة                     و

يسفر عن أداء أفضل؛ كما جرى أيضا إثبات وجود ارتباط بني عدد النساء يف جمـالس اإلدارة                 
 .واإلدارة األفضل

،  وافق الربملان على قانون يعـدل قـانون الـشركات احملـدودة       ٢٠٠٦يونيه  /ويف حزيران  
مــع تعــديالت الحقــة تــدخل حكمــا يــنص علــى أنــه عنــد انتخــاب    ، ٢/١٩٩٥ رقــم القــانون

األعــضاء جملــالس إدارة الــشركات احملــدودة الــيت متلكهــا الدولــة، ينبغــي اختــاذ خطــوات تكفــل   
ويـستهدف هـذا    . وجود أعداد متساوية بقدر اإلمكان مـن الرجـال والنـساء يف جمـالس اإلدارة              

 .الاليت يعملن يف جمالس إدارة الشركات احملدودة اليت متلكها الدولةالتعديل زيادة عدد النساء 
 

 دراسة استقصائية عن الدعم العام للنساء يف إدارة األعمال التجارية  
تعطـي احلكومـة أولويـة لـدعم املـرأة يف األعمــال التجاريـة، وتـشكل الـربامج مـن هــذا           

. املاضــية للمــساواة بــني اجلنــسنيالنــوع جــزءا مــن خطــط عمــل احلكومــة يف الــسنوات القليلــة 
أن تزيـد مـشاركة     . وهناك توافـق عـام يف اآلراء علـى أنـه مـن املهـم لقطـاع األعمـال التجاريـة                    

ومع ذلك، مل يزد عدد النساء الاليت يـدرن أعمـاال جتاريـة يف أيـسلندا         . املرأة يف خلق الوظائف   
قـل بكـثري منـها يف البلـدان         ، وهـي نـسبة أ     ٢٠٠٤-١٩٩٧ يف املائة فقط يف الفتـرة        ٧إال بنسبة   

 .اجملاورة أليسلندا
وجيري التـذرع بـأن أحـد أسـباب ذلـك أن الـدعم العـام املقـدم إىل املـشاريع التجاريـة                

وجـرى اإلعـراب   . واخلدمات اليت تقدمها املصارف تعود بنفع أقل على املرأة منه علـى الرجـل       
 معهــد التنميــة اإلقليميــة وكلــف وزيــر الــصناعة والتجــارة. عــن ذلــك يف دراســات استقــصائية

 فيهـا  تضـطلع املـرأة مبختلـف بـرامج الـدعم الـيت ا     عـن كيفيـة انتفـاع       بإجراء دراسة استقصائية  
وصدر تقريـر املعهـد عـام    .  ، وذلك ضمن أمور أخرى   الدولة بدور يف السنوات القليلة املاضية     

٢٠٠٥. 
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قليميـة يف عـام    دراسة استقصائية نشرها معهد التنميـة اإل IMG Gallupوأجرت شركة  
وكشفت هـذه الدراسـة، ضـمن       “ النساء ونظم دعم قطاع األعمال التجارية     ” بعنوان   ٢٠٠٥

 يف املائة مـن املـستجيبني مل يـشاركوا يف مـشاريع الـدعم الـيت تـديرها         ٨٠أمور أخرى، عن أن     
واعتقــد . الدولــة، مثــل الــدورات، ومل يتلقــوا أيــة مــشورة بــشأن تأســيس الــشركات وتــشغيلها

املائة من هذا العدد أهنم ال حيتـاجون إىل تلـك األشـياء أو أن املـشاريع لـن تكـون ذات                      يف   ٤٠
وذكر أكثر من الثلث أنه مل تكـن لـديهم الفرصـة أو أهنـم مل يكونـوا                  . صلة بإدارة عمل جتاري   

واألغلبية العظمى ممن انتفعوا مبـشاريع الـدعم الـيت          . يف وضع يسمح هلم باالشتراك يف املشاريع      
 .الدولة رأوا أهنا كانت مفيدة بالنسبة هلمتديرها 

ــساء الــ       ــسبة الن ــائج الدراســة االستقــصائية إىل أن ن ــشري نت ــك، ت ــى ذل يت الوعــالوة عل
تقدمن بطلبات للحصول على منح أكثر من نسبة الرجال، إال أنه كان من املرجح بقدر أكـرب                 

). يف املائــة مــن النــساء ٥٨ يف املائــة مــن الرجــال مقابــل ٨١(بكــثري أن حيــصل الرجــال عليهــا 
.  املـنح الـيت حـصلت عليهـا النـساء          ويضاف إىل ذلك أن الرجـال حـصلوا علـى مـنح أكـرب مـن               

أكثر املتقـدمني بطلبـات احلـصول علـى املـساعدة مـن صـندوق اإلنتـاج                 فـ  ومن ناحيـة أخـرى،      
. التجاريـة ومعهـد التنميـة اإلقليميـة كـانوا مـن الرجـال             الزراعي والـصندوق اجلديـد للمـشاريع        

 أنه من املرجح بدرجة أكرب أن تتقدم النساء بطلبات إىل اهليئات اخلاصـة للحـصول علـى             بنيوت
متويل للمشاريع التجارية، بينما من املرجح بدرجة أكرب أن يتقدم الرجـال بطلبـات إىل هيئـات             

 .الدولة
ــال          ــام لقطــاع األعم ــدعم الع ــيم نظــام ال ــادة تقي ــضا إىل ضــرورة إع ــائج أي ــشري النت وت

ارية مع االهتمام بتغيري األولويات املطبقـة علـى املـنح بالنـسبة للنـساء الـاليت يـدرن أعمـاال          التج
وعلى سبيل املثال يكون الـسؤال هـو ملـاذا ال جتتـذب             . جتارية حبيث تصبح ذات قيمة أكرب هلن      

رأى أغلبيـة املـشاركني يف الدراسـة االستقـصائية أنـه            وقـد    ؟برامج الدعم عددا أكرب من النساء     
 . األفضل تقدمي الدعم إىل النساء يف األعمال التجارية يف شكل منح ونصح من املؤسسةمن

حتقق الكـثري   أنه قد   وتشري الدراسة االستقصائية اليت أجراها معهد التنمية اإلقليمية إىل           
يف السنوات القليلة املاضية رغم وجود مؤشرات أيضا، إىل أن النـساء ال يتمـتعن باملـساواة مـع                 

واملـنح املقدمـة مـن    .  فيما يتعلق بإمكانية احلـصول علـى رأس املـال للمـشاريع التجاريـة      الرجال
وزيرة الشؤون االجتماعية إىل املشاريع التجارية النسائية وصندوق ضمان القروض للمـرأة هلـا              

 هوميكـن القـول بأنـ     . أمهية جوهرية ألعمال تنظيم املشاريع واملشاريع اجلديدة اليت ترأسها املرأة         
.  يكن لكثري من املشاريع أن يدخل حيز النفـاذ علـى اإلطـالق دون دعـم مـن هـذه اجلهـات                      مل
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وعالوة على ذلك، فللمنح املقدمة إىل املشاريع التجاريـة النـسائية أمهيـة كـبرية بالنـسبة للنـساء                   
 .الاليت يدرن شركات وليدة صغرية

العمـل واملـساواة    ن  عـ سؤول  املوظف امل ويتحقق الكثري من خالل األعمال اليت يؤديها         
ــيت         ــشاريع ال ــة، وامل ــشؤون االجتماعي ــة ووزارة ال ــة اإلقليمي ــة التنمي ــابع لوكال ــسني الت ــني اجلن ب

 .يضطلع هبا مركز إميربا للمشاريع اجلديدة وجامعة بيفروست
واملـساواة بـني اجلنـسني      املوظف املسؤول عـن العمـل       وتبني نتائج األعمال اليت يؤديها       

إىل مستشار للعمالة له معرفـة خاصـة بظـروف املـرأة يف عـامل األعمـال                 أن هناك حاجة شديدة     
 أثنـاء الـسنوات     وظـف التجارية، وسعت أكثر من ألف امرأة إىل احلصول على مساعدة هـذا امل            

وأغلبيــة النــساء الــاليت اســتخدمن هــذه اخلدمــة االستــشارية . اخلمــس الــيت ُشــِغلَ فيهــا املنــصب
لبهن كن يبحثن عـن معلومـات تتعلـق بـنظم الـدعم يف       وأغ،أدارت خدمات أو شركات إنتاج 

وميكن رؤية النتائج، على سبيل املثـال، يف حتقيـق          . قطاع األعمال التجارية وبتمويل رأس املال     
فـرص أفـضل   يف وجـود   و،درجة أكرب من التعـاون بـني النـساء يف اسـتخدام املنتجـات الطبيعيـة          

تقويـة  يف   إنشاء األعمال التجارية وإدارهتـا و      حلصول النساء يف املناطق الريفية على دورات عن       
 .شبكات اتصال األعمال التجارية النسائية

مقــدرة ”و “ التقــدم”وكــان هنــاك شــعور عــام بالرضــا بــني املــشاركات يف دورات    
واخلـرباء املـشاركون يف املـشاريع الـيت تـستهدف تـشجيع             . “املـوارد املتاحـة للمـرأة     ”و  “ املرأة

م املبــادرة يف املــشاريع التجاريــة يــرون أن هنــاك حاجــة ماســة إىل عقــد املــرأة علــى األخــذ بزمــا
دورات خاصــة أو تقــدمي مــساعدة خاصــة للنــساء املــشاركات يف مــشاريع جتاريــة، وإىل حتقيــق 

 .التكامل األكرب بني هذه املشاريع
ويف ضوء نتائج هـذه الدراسـة االستقـصائية، اقتـرح معهـد التنميـة اإلقليميـة أنـه ينبغـي            

تعمل عامدة على زيادة عـدد النـساء يف األعمـال    ظمة الدعم يف قطاع األعمال التجارية أن        ألن
تربطــه أن و، التجاريـة وأن توسـع أيـضا نطـاق أعمـال مستـشار العمـل واملـساواة بـني اجلنـسني          

وجــرى أيــضا اقتــراح إقامــة تــوازن بــني . علــى حنــو أكــرب بأعمــال الــشركات اإلمنائيــة التجاريــة
لس إدارة الصناديق واملؤسسات يف نظام دعم قطاع األعمال التجاريـة، وإنـشاء         اجلنسني يف جما  

وأخريا وليس آخـرا،    . منتدى جيمع بني املستثمرين والنساء ممن لديهم أفكار لألعمال التجارية         
جرى اقتراح مواصلة العمل ملكافحـة القوالـب النمطيـة واألفكـار الباليـة املتعلقـة بالنـساء ودور               

 .املرأة
ت جلنة معنية باسـتعراض صـندوق ضـمان القـروض للمـرأة واملـسائل املتعلقـة بـه                   وقدم 

وأشـارت الدراسـة الـيت أجرهتـا        . ٢٠٠٦يوليـه   /تقريرها إىل وزارة الشؤون االجتماعية يف متـوز       
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اللجنة إىل أنه مل تكن لدى النساء نفس إمكانية احلصول علـى رأس املـال الـيت كانـت للرجـال             
وبيَّنـت الدراسـة أن املـشاريع الـيت يـرجح أن      . س أعمال جتارية وإدارهتا علق األمر بتأسي  تعندما  

حتصل على الدعم مـن نظـم الـدعم العامـة موجهـة حنـو الـذكر وال تعطـي اعتبـارا الحتياجـات                        
وهلـذا اقترحـت اللجنـة أن يكفـل     . النساء الاليت خيططن لبدء عمليات جتارية أو املـشاركة فيهـا    

ات قـروض للنـساء، فـضال عـن تـوفري مـنح تأسيـسية هلـن، ويف                  نظام الـدعم العـام تقـدمي ضـمان        
ــة     ــة العامل ــصناديق العام ــي ذلــك اســتعراض نفــس الوقــت أن جيــري اســتعراض موقــف ال  ، ويل

 .سياساهتا
 

 ١من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية   
يبدو أن الفوارق يف األجـور علـى أسـاس نـوع اجلـنس مسـة دائمـة يف سـوق العمـل يف                 

 عـدم    وتـبني التجربـة    .ومن الضروري اختاذ تدابري ملنـع تلـك الفـوارق         .  املرأة أيسلندا لغري صاحل  
حكام القانون فيما يتعلـق باملـساواة يف األجـور وحظـر التمييـز عنـدما تكـون                  الفعالية الكافية أل  

ويبـدو أن الفـوارق يف األجـور علـى أسـاس نـوع اجلـنس بقيـت دون أي تغـري                      . مقررةاألجور  
وعند األخذ يف احلسبان جبميـع العوامـل الـيت تـؤثر علـى األجـور                . ٢٠٠٦-٢٠٠٣أثناء الفترة   

 كـان الفـارق   ،)على سبيل املثال التعلـيم واملهنـة ومـدة خـربة العمـل والعمـر وسـاعات العمـل               (
 ٢٠٠٣ يف املائـة عـام       ١٤) نقابـة العمـال التجـاريني     (وفقا إلحصائيات نقابة عمال ريكيافيـك       

وبرهنـت  . ٢٠٠٦ يف املائة عـام     ١٥ و   ٢٠٠٥املائة عام    يف   ١٤ و   ٢٠٠٤ يف املائة عام     ١٥ و
 لتكوين األجور والفوارق يف األجـور علـى أسـاس    Capacent Gallupدراسة استقصائية أجرهتا 

 علـى أن الفـوارق يف األجـور علـى أسـاس        ،اليت ستذكر مبزيد مـن التفـصيل أدنـاه        ،  نوع اجلنس 
يعتـرب هـذا      وال ،٢٠٠٦املائـة عـام      يف   ١٥,٧ و   ١٩٩٤ يف املائـة عـام       ١٦نوع اجلـنس كانـت      

 .التغري هاما من الناحية اإلحصائية
. ن حيددون أجـور العـاملني يف سـوق العمـل          ويرى الكثريون أن أصل املشكلة يتعلق مب       

ــاذ نفـــس      ــة إنفـ ــسات، جيـــب أن تراعـــي كفالـ ــشركات واملؤسـ ــور يف الـ ــدد األجـ ــدما حتـ وعنـ
ويف حماولــة حلــث . ر عـن نــوع جنـسهم  االعتبـارات عنــد تقيـيم إســهامات العـاملني بغــض النظــ   

إدارات الــشركات علــى العمــل إللغــاء الفــوارق يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس، بعثــت   
 إىل ايونيـه تعميمـ  /وزيرة الـشؤون االجتماعيـة ومـدير مركـز املـساواة بـني اجلنـسني يف حزيـران                

 وصـحب  ،العـاملني  أو أكثر من   ٢٥مجيع الشركات واملؤسسات العاملة يف أيسلندا اليت لديها         
 .“هل لفتات اخلبز فارق؟”التعميم ملصق بعنوان 

ومــن األســباب األخــرى الــيت كــثريا مــا تــذكر للفــوارق يف األجــور علــى أســاس نــوع   
اجلنس أن الرجل يطالب مبقابل أكرب من املرأة عن العمل عند التفاوض على األجور، كما أنـه                 



CEDAW/C/ICE/6
 

60 07-63721 
 

وعالوة على ذلك، يعتقد منـذ      . مان أجر أعلى  يكون على استعداد أكرب لتغيري الوظيفة بغية ض       
أمد طويل أنه من املرجح أن تدع املرأة التزاماهتا جتاه رعاية أسرهتا ومرتهلا تـؤثر علـى سـلوكها         

 .إزاء سوق العمل أكثر بكثري من الرجل
وعلى ضـوء ذلـك، رأى جملـس املـساواة بـني اجلنـسني أنـه يوجـد مـا يـدعو إىل إجـراء                         

صة لتكرار تغـيري الرجـال والنـساء للوظـائف يف سـوق العمـل يف أيـسلندا                  دراسة استقصائية خا  
ــاول تلــك الدراســة االستقــصائية الــيت   Capacent Gallupوكلــف اجمللــس . وأســباب ذلــك  بتن

وكانت النتائج الرئيسية للدراسة االستقـصائية أن       . ٢٠٠٦مايو  /أبريل وأيار /أجريت يف نيسان  
 يف املائـة مـن      ١٢( على وظائف أكرب من عـدد النـساء          عدد الرجال الذين يسعون إىل احلصول     

وثبــت عــدم وجــود فــوارق إحــصائية كــبرية بــني اجلنــسني ).  يف املائــة مــن النــساء٨الرجــال و 
ووجـد فـارق كـبري فيمـا قـدم مـن أسـباب          . بالنسبة ملن غريوا وظائفهم أثناء الـسنتني املاضـيتني        

د أقـل بقليـل مـن ضـعف عـدد الرجـال وظـائفهم        فقوقد . لتغيري الوظيفة أثناء السنتني املاضيتني   
أن سـبب تغـيريهم الوظيفـة    ) مقارنـة بعـدد النـساء   (السابقة، وقال حوايل ضـعف عـدد الرجـال          

وبلغ عدد النساء الاليت ذكرن مسؤولياهتن األسرية كسبب لتغـيريهن الوظيفـة          . “إجراء تغيري ”
ن أرجعـوا الـسبب يف تغـيريهم    أكثر من ثالثة أضعاف عدد الرجال، كما بلغ عدد الرجال الذي      

 .ما يقرب من ضعف عدد النساء“ أجور أو منافع متعلقة باألجور”وظائفهم إىل 
وبالتايل، يبدو أن الدراسة االستقصائية تؤكـد أن املـسؤوليات األسـرية هلـا تـأثري أكـرب                   

على وضع املرأة يف سوق العمل من تأثريها على وضع الرجل، وأن الرجـال ينحـون أكثـر مـن               
ويتفق هذا مع جـزء الدراسـة االستقـصائية         . النساء إىل تغيري الوظائف بغية ضمان أجور أفضل       

الذي جرى فيه سؤال املشاركني عن نسبة الوقت الذي خيصـصونه لألعمـال املنــزلية والعمالـة                 
املدفوعة األجر؛ وكشف هذا عـن فـارق كـبري بـني اجلنـسني، حيـث تقـضي املـرأة وقتـا أطـول                        

 يف تأدية األعمال املنـزلية، بينما يقضي الرجل وقتا أطـول بكـثري مـن املـرأة يف                  بكثري من الرجل  
 .العمالة املدفوعة األجر

 ٢٠٠٤عـام   “ مقاييس املساواة يف األجور يف بلدان الشمال األورويب       ”وبدأ مشروع    
فربايـر  /عندما رأست أيسلندا جملس بلـدان الـشمال األورويب، ونـشر التقريـر النـهائي يف شـباط                 

وكان اهلدف الرئيسي للمشروع توسيع نطـاق املعرفـة والفهـم فيمـا يتعلـق بـالفوارق                  . ٢٠٠٦
وعقــدت مقارنــة للمقــاييس اإلحــصائية . يف األجــور بــني اجلنــسني يف بلــدان الــشمال األورويب

ـــ     الفــوارق يف “ إصــالح”املــستخدمة لقيــاس األجــور، مــع إجــراء حتليــل للطــرق املــستخدمة ل
تقييم لنجاح الطـرق املـستخدمة ملكافحـة        ، باإلضافة إىل إجراء     اجلنساألجور على أساس نوع     

 .التمييز يف األجور بني الرجل واملرأة يف بلدان الشمال األورويب
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ويف هذا املشروع أجريت مقارنة بني البيانات اإلحصائية املعنيـة بـالفوارق يف األجـور                
 بيـــان مويج وأيـــسلندا، وقـــدعلـــى أســـاس نـــوع اجلـــنس يف الـــدامنرك والـــسويد وفنلنـــدا والنـــر

باالجتاهــات واالختالفــات املتعلقــة بــالفوارق يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس يف خمتلــف    
الفوارق يف األجور على أساس نوع اجلـنس وتـصحيحها      بوجرى إيالء االهتمام أيضا     . البلدان

وبـذلت  . يف كل بلد من بلدان الـشمال األورويب جيـري فيهـا اختبـار دقيـق للطـرق املـستخدمة         
ــة لتحليــل الطــرق املــستخدمة إلصــالح الفــوارق يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس     . حماول

 تتضمن أحكاما قانونيـة     ا إجيابي اوالطرق اليت يعترب أخصائيو بلدان الشمال األورويب أن هلا تأثري         
ــة وحمــاوالت       ــا يف االتفاقــات اجلماعي متنوعــة وخطــط عمــل للمــساواة بــني اجلنــسني وأحكام

 .اء بالوعي العاملالرتق
ويتــضمن التقريــر النــهائي عــن املــشروع مقترحــات كــثرية تتعلــق بطــرق حتــسني تقيــيم  

 علـى الدراسـات يف هـذا        اتأكيـد ، كمـا يتـضمن      الفوارق يف األجـور علـى أسـاس نـوع اجلـنس           
وتوجد أيضا مقترحات بشأن اإلطارات املرجعية الـيت يـرى          . الشأن وإدخال التحسينات عليها   

ئــدة حمتملــة يف تعريــف وتقيــيم التــدابري العالجيــة الــيت تــستهدف تقــومي الفــروق يف  أهنــا ذات فا
وبالتــايل، يبــدو علــى األرجــح أن للمــشروع فائــدة يف      . األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس    

استحداث وسائل لتقييم الفوارق يف األجور على أساس نوع اجلنس وطـرق لتخفـيض الفـارق     
وميكـن االطـالع علـى    . العمل يف بلدان الشمال األورويببني أجر الرجل وأجر املرأة يف سوق       

ــسني       ــساواة بــــني اجلنــ ــز املــ ــة ملركــ ــصفحة االفتتاحيــ ــى الــ ــشروع علــ ــهائي للمــ ــر النــ التقريــ
)www.jafnretti.is.( 

تكــوين األجــور والفــروق يف األجــور علــى أســاس نــوع       ”والدراســة االستقــصائية   
ــة للمــساواة بــني   هــي “ سناجلــ  اجلنــسني، وهــي تــشكل تكــرارا  جــزء مــن خطــة العمــل احلالي

 عــن العوامــل الــيت تــؤثر علــى األجــور وآفــاق ١٩٩٤للدراســة االستقــصائية الــيت أجريــت عــام 
. ١٩٩٥وقد نـشرت نتـائج هـذه الدراسـة االستقـصائية عـام              . املسار الوظيفي للنساء والرجال   

مت النتـائج   الدراسة االستقصائية لوزارة الشؤون االجتماعية، وقـد Capacent Gallupوأجرت 
 ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  -يناير  /وأجريت الدراسة االستقصائية يف كانون الثاين     . ٢٠٠٦يف خريف   

وتضمنت تقدمي استبيان يغطي األجور، وفحوى الوظيفة، والـدافع واملـسؤولية، وتغـيري املركـز               
 موظـــف يف مثـــان شـــركات ومؤســـسات  ٢ ٢٠٠واملواقـــف إزاء املـــساواة بـــني اجلنـــسني إىل  

ــسات  ٤( ــة و مؤسـ ــة ٤عامـ ــركات خاصـ ــتجابة  ).  شـ ــدل االسـ ــان معـ ــة٥٠,٥وكـ .  يف املائـ
وأجريت مثانني مقابلة متعمقة مـع مـديرين ومـوظفني عـاديني عـن احلالـة فيمـا يتعلـق باملـساواة                   

 .بني اجلنسني
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وأجــرى أيــضا حتليــل إحــصائي لبيانــات مــن كــشوف مرتبــات الــشركات يف الدراســة  
دمت بعــض األســئلة وأخــريا قُــ. بــات علــى االســتبياناتاالستقــصائية، وقورنــت النتــائج باإلجا

بــشأن املواقــف إزاء قــضايا املــساواة بــني اجلنــسني إىل عينــة عامــة واســعة النطــاق مكونــة مــن     
ــة ” يف ١ ٨٠٠ ــرة مــن  “ Gallupمركب ــسان٢٦يف الفت ــل إىل / ني ــار١٧أبري ــايو / أي ؛ ٢٠٠٦م

 . يف املائة٦١وكان معدل االستجابة 
 يف بيئـة العمـل وطرقـه يف الـشركات واملؤسـسات الثمـان               ة كـبري  ات تغـري  توقد حـدث   

اليت شاركت يف الدراسة االستقصائية عـن تكـوين األجـور والفـوارق يف األجـور علـى أسـاس                    
ــام    ــوع اجلــنس يف ع ــام  ١٩٩٤ن ــل ع ــتغريات ال . ٢٠٠٦ مث يف أوائ ــت ال ــسيةوكان  هــي أن رئي

وقـت قـد أصـبح أقـصر، كمـا أن      أسبوع العمل لكل من الرجال والنساء بالنسبة للعمـل كـل ال      
كــل الوقــت قــد ارتفــع وحــدثت بعــض الــتغريات يف مــواقفهن إزاء  الــاليت يعملــن عــدد النــساء 

 الفـوارق يف  قليـل وكان ينبغي يف مجيـع االحتمـاالت أن تـسفر هـذه الـتغريات عـن ت              . وظائفهن
عـام  األجور على أسـاس نـوع اجلـنس؛ أال أن الفـارق يف األجـور ظـل كمـا كـان عليـه تقريبـا                          

علـى سـبيل   (وعندما جرى األخذ يف احلسبان جبميع العوامل الـيت تـؤثر علـى األجـور      . ١٩٩٤
وجد أن الفارق الـذي ال      ) املثال التعليم واملهنة وطول اخلربة يف العمل والعمر وساعات العمل         

  يف١٦ قـد كـان   يف املائة يف غري صاحل املـرأة، و   ١٥,٧ميكن تربيره بني أجر الرجل وأجر املرأة        
 الفــوارق يف أنووجــد أن الفــارق بــني املــديرين أصــبح أقــل، بــل وجــد  . ١٩٩٤املائــة يف عــام 

، حيـث حتـصل النـساء علـى      الفـوارق األجور على أسـاس نـوع اجلـنس يف هـذه الفئـة هـي أقـل          
 .يف املائة من أجور الرجال ٧,٥أجور أقل بنسبة 

ــائج الدراســة االستقــصائية عــن األجــور إىل أن      الفــارق بــني أعلــى  وأشــارت أيــضا نت
 ضـعفا يف حالـة النـساء يف      ١١ ضـعفا يف حالـة الرجـال و          ١٤األجور وأقلـها قـد زاد، فأصـبح         

 مقابــل مثانيــة أضــعاف يف حالــة الرجــال ومخــسة   ،الدراســة االستقــصائية الــيت أجريــت مــؤخرا 
 كانت مرتبات املـديرين يف املتوسـط        ١٩٩٤ويف عام   . ١٩٩٤أضعاف يف حالة النساء يف عام       

ويف الدراسـة   .  يف املائة من مرتبات املشرفني على اآلالت والعمـال غـري املهـرة             ٦٤ بنسبة   أعلى
 . يف املائة٩٨ كان الفارق ٢٠٠٦االستقصائية لعام 

وعند دراسة البيانـات الـيت حتتويهـا كـشوف املرتبـات تظهـر فـروق أكـرب يف األجـور؛                      
 اإلضــافات يف الــساعة يف فطبقــا هلــذه الكــشوف تكــون أعلــى معــدالت األجــور النهاريــة مــع  

والفــارق بــني أعلــى األجــور املدفوعــة .  تقريبــا مــن أدناهــاضــعفا ٢٦ كثــرالــشركات اخلاصــة أ
والفـارق بـني أعلـى األجـور        . للرجل وأدناها أكرب بكثري منه بني النـساء يف الـشركات اخلاصـة            

ارب عـشرة    مـع اإلضـافات يف املؤسـسات العامـة بلـغ مـا يقـ               ااملدفوعة للعمـل النـهاري وأدناهـ      
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أضعاف، مع فجوة أكرب بقليل بني أعلى األجور املدفوعة للنساء وأدناها عـن تلـك الفجـوة يف           
 .حالة الرجال

 فيمــا يتعلــق بتحديــد األجــور وشــروط  ١٩٩٤وحــدثت تغــريات كــبرية مقارنــة بعــام   
 يف املائـة مـن الرجـال علـى أجـرهم وفقـا ملقيـاس          ٦٠ حـصل حـوايل      ١٩٩٤ففي عـام    . اخلدمة

ــى حــوايل    أجــور نق ــق هــذا عل ــة، وينطب ــاهتم العمالي ــساء ٨٥اب ــة مــن الن ويف الدراســة .  يف املائ
ع جــدا لألفــراد، وخباصــة ئ، وجــد أن مــن الــشا)٢٠٠٦(االستقــصائية الــيت أجريــت بعــد ذلــك 

 اتفاقات خاصة مع أصحاب العمـل وأن حيـصلوا علـى أجـور ثابتـة                مبقتضىالرجال، أن يعملوا    
 يف املائــة مــن ٤٨وحــصل أكثــر مــن . يت يعملوهنــا بالفعــلبغــض النظــر عــن عــدد الــساعات الــ 

 يف  ١٨الرجال املشاركني يف الدراسة االستقصائية على أجور ثابتة؛ وانطبق هذا على أقل مـن               
اإلضـافية مـن خمتلـف األنـواع        وفـضال عـن ذلـك، وجـد أن املـدفوعات            . املائة بقليل من النساء   

علـى عكـس احلالـة يف       (ية أعلـى مـن الرجـال        أقل شيوعا بكثري، وتلقت النساء مدفوعات إضاف      
 يف املائة من كل من الرجـال والنـساء نوعـا مـن              ٢٥وتلقى حوايل   ). الدراسة اليت أجريت أوال   

مـنح  يف شـكل    أو  /و“ وقـت إضـايف مل جيـر العمـل فيـه          ”أنواع املـدفوعات اإلضـافية يف شـكل         
يف املائة من الرجـال      ٣٧ يف املائة من النساء وحصل       ١٣ حصلت   ١٩٩٤ويف عام   . للسيارات

 .على هذه املدفوعات
ورأى أولئــك الــذين أجريــت معهــم مقــابالت وعملــوا يف مؤســسات عامــة أن تغــريا      

ضئيال نـسبيا قـد حـدث علـى مـدى الـسنوات العـشر املاضـية، علـى الـرغم مـن اعتقـادهم بـأن                  
ل أن  وأنـه مـن احملتمـ   ، مناصـب مـديرين أكثـر بكـثري قبـل عـشر سـنوات          نشغلوكانوا ي الرجال  

 .يكون األفراد أكثر وعيا اآلن بقضايا املساواة بني اجلنسني واملساواة يف األجور
ووجد أن املديرين يـشجعون النـساء علـى إظهـار املبـادرة يف أعمـاهلن ومتثيـل الـشركة                     

، رغـم أهنـم مـا زالـوا يفـضلون           ١٩٩٤أكثر بكثري مما كان احلال عليـه عـام          . وطلب الترقية إخل  
وبــدا أيــضا أن النــساء أكثــر مــيال عــن ذي قبــل . ل علــى فعــل هــذه األشــياءأن يــشجعوا الرجــا

وكان من املدهش بصفة خاصة وجود قدر كـبري         . لطلب الترقية وحضور الدورات واملؤمترات    
بني صـغار العـاملني، وانطبـق ذلـك علـى كـل             ) الترقية(من االهتمام بالتقدم يف املسار الوظيفي       

 أن الـشابات     قـوهلم  ملقـابالت املتعمقـة   ملـديرين يف معـرض ا     وكـرر أيـضا ا    . من النـساء والرجـال    
فيما يتعلـق بـالقيم، إذ يظهـرن        “ الذكر”يشبهن املسنات؛ فقد اكتسنب إىل حد كبري حاسة          ال

. مزيدا من املبادرة ويسعني إىل أداء املهام الشاقة ويناضلن من أجـل التقـدم يف املـسار الـوظيفي         
ومـع  . زيد من التقدم صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني       ويدل كل ذلك على أنه ميكن توقع امل       
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ــالترقي يف أمــاكن      ذلــك، مــا زال لــدى املــرأة ثقــة أقــل مــن الرجــل إزاء املــسؤوليات املتعلقــة ب
 .عملهن احلايل

وقد أجرت أيضا نقابة عمال ريكيافيـك دراسـات استقـصائية عاديـة عـن الفـوارق يف                   
 ووفقـا للدراسـة االستقـصائية الـيت أجريـت يف      .األجور على أساس نـوع اجلـنس بـني أعـضائها          

، اعُتــرب التعلــيم عنــصرا هامــا يف حتقيــق املــساواة يف األجــور، إذ أصــبحت  ٢٠٠٦خريــف عــام 
ــاملني          ــؤهالت الع ــا زادت م ــل بكــثري كلم ــوع اجلــنس أق ــى أســاس ن ــوارق يف األجــور عل الف

ال علـى التعلـيم اإللزامـي        يف املائـة بـني مـن مل حيـصلوا إ           ٢٠ووجد أن نسبة الفـوارق      . التعليمية
والتفـسري  .  يف املائـة يف حالـة خرجيـي اجلامعـة          ١٠األساسي، بينما بلغت هـذه النـسبة أقـل مـن            

جور، األ التعلـيم اجلـامعي فيمـا يتعلـق بـ           النساء ينتفعن أكثر من الرجال مبزايا      الرئيسي لذلك أن  
 يف ٧األجــر نــسبتها درجــة املاجــستري والــدكتوراه حيــصل علــى زيــادة يف  ذى ينــال فالرجــل الــ

وبالرغم من أن التغري يف فوارق األجور على أسـاس نـوع            .  يف املائة للمرأة   ١٣املائة، مقارنة بـ    
س مل حيــدث بدرجــة كــبرية مقارنــة بالــسنة الــسابقة ألعــضاء النقابــة ككــل، كانــت هــذا    جلــنا

 ســنة ٣٤-١٨فــبني العــاملني البــالغني مــن العمــر  . الفــوارق أقــل بــني الفئــات العمريــة األصــغر 
 يف املائــة، بينمــا بلغــت هــذه  ١٤كانــت نــسبة الفــوارق يف األجــور علــى أســاس نــوع اجلــنس   

ومـع ذلـك، هنـاك اخـتالف يف هـذا الـشأن بـني               .  يف املائة بني العـاملني األكـرب سـنا         ١٦النسبة  
، ففــي Capacent Gallupنقابــة وتلــك الــيت أجرهتــا  نتــائج الدراســة االستقــصائية الــيت أجرهتــا ال  

اجلنــسني فيمــا يتعلــق بــاألجور  اســة االستقــصائية الــيت أجرهتــا األخــرية كــان الفــارق بــني    الدر
 يف املائـة بـني   ١٢,٣يف املائة بني العمال الذين مل حيـصلوا إال علـى التعلـيم اإللزامـي، و         ١٤,٣

جـد أن الفجـوة   ُو؛ وبالتـايل   يف املائة بني خرجيي اجلامعـة   ١٧,١من أكملوا املدرسة الثانوية، و      
وتفسري هذا االختالف قد يكمـن يف اخـتالف مهـن العـاملني             . تسع بزيادة املؤهالت التعليمية   ت

 .يف الدراستني االستقصائيتني
ــوظيفي       ــيم ال ــشاريع التقي ــة م ــسابقة للحكوم ــارير ال ــ. ووصــفت التق ــذه أحــدم وقُ د ه

مدينـة   مجـاعي بـني      فـاق ويف إت . ٢٠٠٤نـوفمرب   /املشاريع يف مدينة ريكيافيـك يف تـشرين الثـاين         
ريكيافيك واحتـاد املـوظفني يف ريكيافيـك ونقابـة عمـال إفلينـغ ومجعيـة املهندسـني األيـسلندية،                    
تقرر اعتماد نظام جديد للتقييم الوظيفي إلصالح األجور يف خطوات طيلـة مـدة التعاقـد، مـع                  

ويف نفـس الوقـت الـذي كانـت تلـك التغـيريات حتـدث        . االنتفاع بالتمويل اخلاص هلذا الغرض   
لتقييم واحد للمؤهالت ونظام جديد لألجور علـى أسـاس          ظام األجور، تقرر اعتماد نظام      يف ن 

 .الكفاءة
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لعـاملني الـذين يـؤدون أعمـاال مقارنـة هلـا نفـس القيمـة،                اوتساوي األجور، أي أجور      
وأخـذا بـذلك يف االعتبـار،       . يشكل أحد أحجار الزاوية لسياسات األجور يف مدينة ريكيافيك        

الـيت يؤديهـا موظفـو      عمـال   م لتقيـيم الوظـائف ميكنـه إجـراء تقيـيم منـتظم لأل             جرى اختيـار نظـا    
ها ئوفضال عن ذلك، تعطى مدينة ريكيافيك األولوية لعقد اتفاقـات مجاعيـة مـع شـركا          . املدينة

ويرتكـز النظـام الـذي تـستخدمه املدينـة علـى نظـام              . يف التفاوض فيمـا يتعلـق بتقيـيم الوظـائف         
والنظـام الربيطـاين    . ١٩٩٧يرجـع تارخيـه إىل عـام        ) لـى حنـو فـردي     تقيـيم الوظـائف ع    (بريطاين  

أية احنرافات شخـصية يف التقيـيم إىل        إلقالل من    وبالتايل فهو مصمم ل    ،حموسب له أسئلة مغلقة   
 .أقصى حد ممكن

وهـو يـستهدف كفالـة     . ويغطي مشروع تقييم الوظائف هذا موظفي السلطات احملليـة         
لــى نفــس األســاس بغــض النظــر عــن نــوع جنــسهم أو   حــصول املــوظفني علــى أجــور حتــدد ع 

ــة  ــر مشــوال مــن معظــم األنظمــة، إذ يأخــذ يف احلــسبان      . عــضويتهم يف النقاب وهــذا النظــام أكث
. وعلــى الــرغم مــن نطاقــه الواســع فهــو منفــتح وســهل االســتخدام  . مبختلــف أنــواع الوظــائف

قـال نفـس الـشيء عـن        وقواعد تقييم الوظائف قواعد رمسية وجيري تفسريها للموظفني، وقـد ي          
 وفـق   ؛ كمـا يعملـون    وميتثل املوظفون املشاركون يف إجراء التقييمات لقواعـد املـساواة         . أمهيتها

 .والطعون املتعلقة بالتقييمالنـزاعات  وقواعد بشأن معاجلة ،قواعد إجرائية معينة
 

 ١من الفقرة ) هـ(الفقرة الفرعية   
 . يشار إىل التقرير اخلامس أليسلندا 

 
 ١من الفقرة ) و(فقرة الفرعية ال  

 بــشأن تــدابري مكافحــة اإليــذاء والنبــذ يف أمــاكن  ١٠٠٠/٢٠٠٤صــدر التنظــيم رقــم  
 مـع تعـديالت     ٤٦/١٩٨٠ يف إطار قانون الصحة والسالمة يف العمـل رقـم            ٢٠٠٤العمل عام   

 النبـذ واإليـذاء   ”وبعـد ذلـك أصـدرت إدارة الـصحة والـسالمة املهنيتـان كتيبـا بعنـوان                  . الحقة
ويــنص هــذا الــدليل علــى  . “تــدابري وقائيــة واســتجابات: والتحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل 

إمكان حدوث النبذ واإليذاء والتحـرش اجلنـسي يف مجيـع أمـاكن العمـل ويف مجيـع القطاعـات                    
رسالة واضحة مفادهـا عـدم التـسامح مـع ذلـك            ب جيب على املديرين أن يبعثوا       ،املهنية؛ وبالتايل 

يل املثــال ميكــن للــشركات واملؤســسات أن تعتمــد سياســة واضــحة بــشأن وعلــى ســب. الــسلوك
التدابري الوقائية ضد ذلك النمط من الـسلوك، وأن تـضع خطـط عمـل للمـساواة بـني اجلنـسني                     

انظـــر قـــانون املـــساواة بـــني اجلنـــسني، رقـــم  (تغطـــي تلـــك املـــسائل، ضـــمن مـــسائل أخـــرى  
٩٦/٢٠٠٠.( 
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صــة لكفالــة ســـالمة بيئــة العمـــل،    وتقــع علــى عـــاتق أصــحاب العمــل مـــسؤولية خا     
وعلـى أصـحاب العمـل كفالـة عـدم حـدوث            . الجتماعي والنفـسي  يتعلق بكل من الرفاه ا     فيما

 والــسعي، بالتــشاور مــع ممثلــي ســالمة ؛اإليــذاء أو النبــذ أو التحــرش اجلنــسي يف مكــان العمــل 
حالــة  يف–مكــان العمــل  إىل منــع حــدوث الــسلوك غــري الالئــق يف ،املــوظفني يف مكــان العمــل

فتوحـة يف   وفضال على ذلـك، ينبغـي تـشجيع املناقـشات امل          .  العلم بذلك السلوك    عند -دهوجو
 اليت ميكـن أن تـشجع علـى حـدوث اإليـذاء      -يف بيئة العمل-مكان العمل عن العوامل احملتملة      

وجيــب توضــيح طــرق العــالج املتاحــة يف مكــان العمــل، وجيــب أن . والنبــذ والتحــرش اجلنــسي
ــدابري  ــسي واضــحة       تكــون الت ــذ أو التحــرش اجلن ــذاء أو النب ــوع اإلي ــة وق ــيت ســتتخذ يف حال  ال

وينبغي صياغة السياسات أو القواعد األخالقيـة يف مجيـع أمـاكن العمـل حبيـث جيـري                  . للجميع
 .اختاذ موقف ضد النبذ واإليذاء والتحرش اجلنسي

 ١٩/١٩٤٠ الــذي يعــدل قــانون العقوبــات العــام رقــم      ٦١/٢٠٠٧والقــانون رقــم   
وقـد  . قدم حكما عاما بشأن املسؤولية اجلنائية يف حـاالت التحـرش اجلنـسي            ) اجلرائم اجلنسية (

؛ ٩٦/٢٠٠٠بــني اجلنــسني رقــم واة جــرى تعريــف مــصطلح التحــرش اجلنــسي يف قــانون املــسا
واحلكـم يف املـادة     . رد يف القـانون اجلنـائي     ا الـو  هوتعريف هذا املصطلح أوسع نطاقـا مـن تفـسري         

ــانون ال ٩٩ ــام   مــن ق ــات الع ــادة  (عقوب ــم   مــن ٨انظــر امل ــى  ) ٦١/٢٠٠٧القــانون رق يــنص عل
 :يلي ما

يعاقب أي شخص يكون مذنبا بارتكاب التحـرش اجلنـسي بالـسجن ملـدة تـصل إىل                 ” 
 ويتضمن التحرش اجلنسي، ضمن أمـور أخـرى، املالطفـة أو اللمـس باألصـابع أو سـرب                 . سنتني

ــديي شــخص آخــر حتــت      ــا باإلضــافة إىل   غــور األعــضاء التناســلية أو ث املالبــس أو مــن خالهل
 .“السلوك الرمزي أو العبارات املهينة بدرجة كبرية أو املتكررة أو اليت تستهدف التخويف

 
 ٢من الفقرة ) ب(و ) أ(الفقرتان الفرعيتان   

أعرب أفراد كثريون عند رأيهـم وهـو أن املـساواة بـني اجلنـسني يف سـوق العمـل تبـدأ                   
.  العمل بني الرجل واملرأة فيمـا يتعلـق باألعمـال املنــزلية وتربيـة األطفـال           بالتقسيم املتساوي يف  

ويعترب منذ فترة طويلة أن التقسيم املتساوي للعمـل يف املنــزل شـرط مـسبق لـتمكني املـرأة مـن                      
عـادة  (التقدم يف سوق العمل، ومن املستحسن أيضا أال ينشأ األطفال وهم يرون والدا واحـدا         

 اورفــاه األســرة نفــسه. مال معظــم املــسؤولية عــن رعايــة املنـــزل واألســرةمــتح) مــا تكــون األم
يرتكــز علــى املــساواة بــني الرجــل واملــرأة بقــدر مــا يرتكــز علــى التقــسيم العــادل للعمــل داخــل 

وهلذا فمن املهم أن تتاح للمرأة نفس الفرصـة الـيت تتـاح للرجـل لكـي يتحقـق التـوازن                     . املنـزل
 .لعمل يف سوق العملبني املسؤولية عن األسرة وا
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، مــع ٩٥/٢٠٠٠األبــوة وإجــازة الوالديــة، رقــم /واهلــدف مــن قــانون إجــازة األمومــة  
التعديالت الالحقة، تعزيز املسؤولية املتساوية عن األسرة حبيث ميكن لألطفـال التمتـع بـصحبة               

 .ق التساوي بني مركز كل من اجلنسني يف سوق العمليكل من الوالدين وحتق
. األبــوة وإجــازة الوالديــة/ قــانون إجــازة األمومــة٩٠/٢٠٠٤رقــم لقــانون ل ادَّوقــد َعــ 

وعنـدما  . ٢٠٠٠دخـل عـام   نظام اإلجازات الـذي أُ تعزيز بصفة خاصة     التعديالت واستهدفت
جرى استعراض القانون، تقرر أال جيري البدء يف إجراء تنقيح رئيسي يف النظام، بـل أن جتـري                  

ــشجيع ا   ــه حبيــث يواصــل ت ــساء والرجــال يف ســوق العمــل    احملافظــة علي ــساوية للن ــشاركة املت مل
ــرو. ويتحقــق التــساوي يف حتمــل املــسؤوليات الوالديــة   أيــضا أنــه مــن املهــم كفالــة إتاحــة   اعُتبِِِِِ

الفرصة لألطفال إىل أقصى حد لكي حيصلوا على الرعاية مـن كـل مـن الوالـدين أثنـاء األشـهر                     
 .األوىل من حياهتم

، سـبق األبوة على حنو موثوق بـه أكثـر مما  /إجازة األمومة وجرت كفالة متويل صندوق      
وأدخلـــت تغـــيريات أيـــضا علـــى طريقـــة حـــساب املـــدفوعات املعطـــاة للوالـــدين أثنـــاء إجـــازة  

 وتـضمن ذلـك إدخـال حـد أقـصى للمـدفوعات، ويرتكـز احلـد األقـصى علـى                     .األبـوة /األمومة
ــدره    ــسلندية؛ ٦٤٨ ٠٠٠متوســط أجــر شــهري ق ــة أي ــايل، يكــو  كرون ــصى   وبالت ن احلــد األق

ــا ــدين      مل ــصندوق شــهريا ألحــد الوال ــه ال ــسلندية  ٥١٨ ٠٠٠يدفع ــة أي ــين أن  . كرون ــذا يع وه
 كرونـة أيـسلندية يف      ٦٤٨ ٠٠٠ن على أجـر شـهري أقـل مـن           ذين حيصال ليدفع للوالدين ال   ما

 أثنـاء الفتـرة املـشار إليهـا؛ كمـا كانـت عليـه               ا يف املائة من إمجـايل أجرمهـ       ٨٠املتوسط سيكون   
ومن ناحية أخرى يتبـع ذلـك أن وجـود حـد أقـصى ملـا يدفعـه الـصندوق قـد                      . ة حىت اآلن  احلال

يعمل ضد أهداف القانون إذا كان احلد األقصى للمبلغ منخفضا جدا مقارنـة بـدخل الوالـدين     
وعند حتديـد احلـد األقـصى للمبلـغ، جـرى األخـذ يف االعتبـار بـأن االخـتالل                    . يف سوق العمل  

ينبغـي أن يظـل يف أقـل     العظمى مـن األسـر املعيـشية نتيجـة والدة طفـل      الناتج يف دخل األغلبية  
مـن رغبـة الرجـال      حيد  مبلغ مرجعي أقل    احلصول على    من املرجح أن      أنه وأعترب. حدود ممكنة 

يف االنتفاع حبقهم يف إجازة الوالدية، حيث أن أجور الرجال عادة ما تكـون أعلـى مـن أجـور                    
 .النساء

ن أن يعمل ذلك ضد املساواة يف سوق العمل، كما ميكـن أن             وبناء على ما تقدم، ميك     
وبالتـايل،  . حيول دون متتع األطفال برعاية كل من األم واألب أثناء األشهر األوىل مـن حيـاهتم               

 .رب من العدل اعتماد مبلغ مرجعي أقلعَتمل ُي
وانتفع معظم اآلبـاء حبقهـم يف احلـصول علـى إجـازة األبـوة علـى حنـو منفـصل، ففعـل                        

وكـان متوسـط املـدة الـيت حـصلوا عليهـا       . ٢٠٠٤ يف املائة منهم كليا أو جزئيـا عـام      ٨٨لك  ذ
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ــوة  ــة /كإجــازة أب ــدة الــ   ٩٧والدي ــا متوســط امل ــا، أم ــا األمهــات فكانــت    يوم يت حــصلت عليه
)  يف املائـة   ٩٠(يوما، وجرى حساب ذلك ألن األمهات ميلن إىل استخدام نصيب أكرب             ١٨٣

ذين  كانـــت نـــسبة اآلبـــاء الـــ٢٠٠٤ ويف عـــام .رها الوالـــدانمـــن االســـتحقاقات الـــيت يتـــشاط
ــة فقــط، بينمــا بلغــت نــسبة مــن    ١٧,٩يــستخدموا اســتحقاقاهتم املنفــصلة بالكامــل   مل يف املائ

وتــشري املعلومــات املقدمــة مـــن    .  يف املائــة ١٧,١اســتخدموا االســتحقاقات املــشتركة أيــضا     
لى حنو متزايد بـساعات العمـل املرنـة عنـد           األبوة إىل انتفاع الوالدين ع    /صندوق إجازة األمومة  
 .حصوهلم على إجازة

ــا     ــصائية أجرهتـ ــة استقـ ــشفت دراسـ ــشرين األولCapacent Gallupوكـ ــوبر / يف تـ أكتـ
جــور علــى أســاس نــوع اجلــنس عــن أن  تكــوين األجــور والفــوارق يف األب فيمــا يتعلــق ٢٠٠٦

ل يف األسـرة مـن األسـباب الـيت     أو عدد األطفا/يف املائة من املشاركني مل يروا أن احلمل و   ٨٥
وكان هناك عدد أكرب بكثري مـن النـساء بـني مـن             . تعوق تقدم املسار الوظيفي يف مكان العمل      

رأوا أن تلك العوامل تؤثر على الفرص الوظيفية، فرأوا أنه مـن املـرجح بدرجـة أكـرب أن تتقيـد                     
 يف ٤٠أى أكثــر مــن ور. الفــرص الوظيفيــة للمــرأة بــوالدة أطفــال أو بوجــود عــدد كــبري منــهم

 يف  ٨املائة مـن الرجـال أن ذلـك ينطبـق علـى كـل مـن اجلنـسني، ومل تتـشاطر ذلـك الـرأي إال                           
وهلــذا ميكــن اســتخالص أن النــساء، ال الرجــال، يعتــربن تلــك األمــور  . املائــة مــن النــساء

 .عقبات يف سبيل تقدمهن الوظيفي
 الـذين حيـصلون     اآلبـاء ”جيسالسون بعنوان   . وكشفت مقالة كتبها إنغولفر ف     

دراسـات يف العلـوم االجتماعيـة       ” ٢٠٠٥ونـشرهتا عـام     “ على إجـازات والديـة طويلـة      
عـامال حامسـا يف حـصول       كـثريا مـا يـشكل       عن أن وضع األم يف سوق العمـل         “ سادسا

ويف احلاالت  . األب على نصيب من االستحقاق املشترك لألم واألب يف إجازة الوالدية          
ا التجارية اخلاصـة أو تـشغل مناصـب إداريـة، تـشعر بأهنـا أقـل                اليت تدير فيها األم أعماهل    

قدرة على البعد عن العمل ملدة طويلة؛ ويف تلك احلاالت يكـون هنـاك شـعور بأنـه مـن              
الطبيعــي بدرجــة أكــرب أن حيــصل األب علــى أكثــر مــن اســتحقاقه األساســي يف إجــازة   

 .األبوة
ة وإجازة الوالدية يف الدراسة     األبو/وجرى أيضا حتليل آثار قانون إجازة األمومة       

 بـشأن تكـوين األجـور والفـوارق     Capacent Gallupاالستقصائية السابق ذكرها اليت أجرهتا 
يف األجور على أساس نوع اجلنس واليت جرى فيها سـؤال املـشاركني عمـا يعتقدونـه عـن أثـر                     

ــساء والرجــال يف ســوق العمــل    ــة . القــانون علــى مراكــز الن ــة يف ٧٣(ورأت األغلبي أن ) املائ
 ومل يكـن هنـاك فـارق حـسب نـوع            ،نت مركـز املـرأة يف سـوق العمـل         التعديالت حـسّ  
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ورأى مـا يقـرب مـن الربـع أن التعـديل      . اجلنس بني املستجيبني الـذين أدلـوا هبـذا الـرأي        
 وكـان مـن رأي نـسبة مماثلـة أن التعـديالت      ،حسَّن أيضا وضع الرجـل يف سـوق العمـل         

ا الرأي أيضا يف املقابالت اليت أجريـت كجـزء مـن        وانعكس هذ . أضعفت مركز الرجل  
ورأت األغلبية العظمى ممن جرت مقابلتهم أن إجازة األبوة كان . الدراسة االستقصائية

هلا تأثري طيب على مركز املرأة يف سوق العمل حيـث مل تعـد هـي الوحيـدة الـيت تغيـب                      
جـل علـى إجـازة    وفـضال عـن ذلـك، اعُتـرب أن حـصول الر         . عن العمل عندما يولد طفل    

. األبوة يكون لـه أثـر نـافع علـى مـشاركته يف رعايـة أطفالـه يف وقـت الحـق مـن احليـاة                 
وبالتــايل يكــون مــن الطبيعــي بــشكل أكــرب أن يأخــذ الرجــل إجــازة مــن العمــل ملــرض     

 بـدأ الـشباب    أن ممـن أجريـت معهـم املقـابالت عـن أنـه بعـد                شخصوكشف  . األطفال
عترب من األمـور اخلطـرية أن يطلـب العـاملون           مل يعد يُ  يتغيبون عن العمل ملرض أطفاهلم،      

احلصول على إجازة لرعاية أطفال مرضى كما كان احلال عليه عندما كانت النساء يف              
 .مكان العمل هن الوحيدات الاليت يفعلن ذلك

األبوة وإجازة الوالدية له التـأثري    /ولذلك، قد ُيستخلص أن قانون إجازة األمومة       
وقد ميكن القـول بـأن الـتغريات        . نه على وضع املرأة يف سوق العمل      الذي كان يرجى م   

اليت يستهدفها هذا القانون يف املواقف ستستغرق وقتا أطول لكـي تـصبح أكثـر ترسـخا                 
كــل مــن الرجــال والنــساء  بالنــسبة لكــل مــن املــديرين واملــوظفني، وينطبــق ذلــك علــى   

ــساوي ــه مبو   . بالت ــذكر أن ــصدد، مــن املهــم أن نت ــني   ويف هــذا ال ــساواة ب ــانون امل جــب ق
اجلنسني، يتحتم علـى أصـحاب األعمـال أن يتخـذوا التـدابري الالزمـة لـتمكني كـل مـن                    

. النساء والرجال من إجراء عملية تكامل بني التزامـاهتم املهنيـة والتزامـاهتم جتـاه أسـرهم                
وجيــب توجيــه هــذه التــدابري، ضــمن أمــور أخــرى، صــوب زيــادة مرونــة هيكــل العمــل   

ث جيـــري األخـــذ يف احلـــسبان باحتياجـــات العمـــل والظـــروف األســـرية وســـاعاته حبيـــ
 .للموظفني

 
 ٢من الفقرة ) ج(الفقرة الفرعية   

 . ال تزال خدمات رعاية الطفل يف معظم األحوال مسؤولية السلطات احمللية 
 عـن الرعايــة النهاريـة للطفــل يف   ٩٠٧/٢٠٥ تنظــيم جديـد، رقــم  ٢٠٠٥وصـدر عـام    
والدة هنارية برعاية مـا يـصل إىل أربعـة          / التنظيم، يسمح لكل والد هناري     ومبوجب هذا . املنـزل

أطفال يف نفس الوقت، مبا فيهم املوجودين بالفعل يف املنــزل دون الـسادسة مـن العمـر بـشرط                    
وبعد حد أدىن قدره سـنة واحـدة مـن العمـل املـستمر،              . أال يوجد طفالن عمرمها أقل من سنة      

ــة الـــشؤون االجتم  اعيـــة رخـــصة لطفـــل إضـــايف علـــى شـــرط أن يثبـــت الوالـــد   قـــد متـــنح جلنـ



CEDAW/C/ICE/6
 

70 07-63721 
 

تقـدمي الرعايـة اجليـدة مـن مجيـع          علـى    العمـل و   علـى مقـدرهتا   /الوالدة النهاريـة مقدرتـه    /النهاري
واملدة اليت يقضيها األطفال يف الرعاية النهاريـة قـد تـصل إىل تـسع سـاعات               . اجلوانب لألطفال 

 .كل يوم من أيام العمل يف األسبوع
 .ا إىل التقارير السابقة اليت قدمتها حكومة أيسلنداويشار أيض 

 
 ٢من الفقرة ) د(الفقرة الفرعية   

 .يشار إىل التقارير السابقة 
  

 ١٢املادة   
 ١الفقرة   
 الوصول إىل خدمات الرعاية الصحية  

 .يشار إىل التقرير اخلامس أليسلندا 
 

 صحة املرأة  
ــن      ــه م ــا في ــراد، مب ــاة األف ــؤثر أســلوب حي ــات    ي ــذائي والتمرين ــل النظــام الغ ــل مث  عوام

وختتلـــف أمنـــاط النظـــام الغـــذائي للجنـــسني .  علـــى صـــحتهم الكحوليـــاتوالتـــدخني وشـــرب
ى وتنعكس على سبيل املثال يف اإلحصائيات عن عـدد األفـراد الـذين يتجـاوزون الـوزن املوصَـ                  

ــه ــشرية يف عــامي    . ب ــة الب عــن أن  ٢٠٠٢ و ١٩٩٠وتكــشف الدراســات االستقــصائية للتغذي
 يف املائـة، بينمـا زادت هـذه         ٣٩ يف املائة إىل     ٣٤نسبة النساء ذوات الوزن املفرط ارتفعت من        

 بيانـات هيئـة إحـصاءات أيـسلندا         يتضح من و.  يف املائة  ٥٧ يف املائة إىل     ٣٩النسبة للرجال من    
  يف الـسنوات القليلـة املاضـية وضـاقت الفجـوة بـني اجلنـسني يف إحـصاءات                  اخنفضأن التدخني   

 يف املائـة بـني      ٣٦ يف املائـة بـني النـساء و          ٣١ كانت نسبة املـدخنني      ١٩٨٧ويف عام   . التدخني
.  يف املائــة علــى التــوايل٢٢ يف املائــة و ١٩ كانــت هاتــان النــسبتان ٢٠٠٤الرجــال؛ ويف عــام 

 .وبالتايل، يبدو أن التدخني يقل يف أيسلندا ككل
.  أيـسلندا منخفـضة إىل أقـل حـد     ومعدالت الوفيات بني الشباب ومتوسـطي العمـر يف         

وكثريا مـا يتـوىف األفـراد يف سـن الـشيخوخة، أي أن نـسبة عاليـة جـدا مـن الوفيـات تنـتج عـن                       
وتشكل أمراض القلب واألوعية الدمويـة أكثـر أسـباب الوفـاة شـيوعا              . طويلة األمد الاألمراض  

كلت أمـراض   وشـ . ٩يف أيسلندا، وتصيب الرجال أكثر من النساء، كمـا يتـضح مـن اجلـدول                
 .٢٠٠٢ يف املائة من مجيع الوفيات يف عام ٤١الدورة الدموية 
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 ٩اجلدول 
 ٢٠٠١-١٩٩٩  يف الفترةاجلنسدماغية الوعائية حسب نوع المراض بسبب األ تايالوف  

 اجملموع 

١٩٩٩   
   اجملموع 
 ٧٩٢ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ٤٣٩ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٨٤ اض القلب األخرىأمر  
 ١٨٥ أمراض دماغية وعائية  
   رجال 
 ٤٠٦ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ٢٥٢ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٤٢ أمراض القلب األخرى  
 ٧٧ أمراض دماغية وعائية  
   نساء 
 ٣٨٦ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ١٨٧ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٤٢ القلب األخرىأمراض   
 ١٠٨ أمراض دماغية وعائية  

٢٠٠٠   
   اجملموع 
 ٧١٧ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ٣٨٥ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٦٩ أمراض القلب األخرى  
 ١٧٧ أمراض دماغية وعائية  
   رجال 
 ٣٦٣ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ٢١٧ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٣٠ أمراض القلب األخرى  
 ٧٢ أمراض دماغية وعائية  
   نساء 
 ٣٥٤ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ١٦٨ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٣٩ أمراض القلب األخرى  
 ١٠٥ أمراض دماغية وعائية  
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 اجملموع 

٢٠٠١   
   اجملموع 
 ٦٨٢ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ٣٥٢ بيةأمراض احتباس الدم القل  
 ٨٠ أمراض القلب األخرى  
 ١٨٠ أمراض دماغية وعائية  
   رجال 
 ٣٧٦ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ٢١٧ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٣٧ أمراض القلب األخرى  
 ٨٧ أمراض دماغية وعائية  
   نساء 
 ٣٠٦ أمراض جهاز الدورة الدموية  
 ١٣٥ أمراض احتباس الدم القلبية  
 ٤٣ أمراض القلب األخرى  
 ٩٣ أمراض دماغية وعائية  

 
يعتمـد التــصنيف علــى القائمــة القـصرية األوروبيــة والطبعــة التاســعة مـن التــصنيف الــدويل لألمــراض     :مذكرة 

). ICD-10 (١٩٩٦ والطبعـــة العاشـــرة لعـــام ١٩٩٥-١٩٨١لــــ ) ICD-9(ملنظمـــة الـــصحة العامليـــة 
 ١٩٨١رقـم  : ية بـني إمجـايل أرقـام الوفيـات واألرقـام الـسابق نـشرها       وحتدث حاالت التضارب التال  

 أعلـى  ١٩٨٧ ورقـم   أرقـام،  أعلى بثالثة١٩٨٤ أعلى برقم، ورقم ١٩٨٢أعلى بثالثة أرقام، ورقم     
 . أقل برقمني١٩٨٩ ورقم ،برقمني

 .إحصاءات أيسلنداهيئة  :املصدر 
  

دا؛ واألورام اخلبيثـة أكثـر      والسرطان سبب شائع أيـضا مـن أسـباب الوفيـات يف أيـسلن              
 بـني   انـه م سنة، وأكثـر شـيوعا       ٤٤-٣٣أسباب الوفيات شيوعا بني النساء البالغات من العمر         

.  ســنة٦٥-٤٥وينطبــق هــذا أيــضا علــى النــساء البالغــات مــن العمــر . الرجــال يف نفــس الــسن
 لكـل   ١١٠   إىل ١٨٠وأثناء التسعينات اخنفضت الوفيات بسبب األورام اخلبيثة بني النساء من           

 يف املائـــة مـــن إمجـــايل   ٢٨وشـــكلت الوفيـــات بـــسبب األورام اخلبيثـــة    .  امـــرأة١٠٠ ٠٠٠
 واحلـوادث واالنتحـار     ،) يف املائـة   ٨(، وتبعتها أمراض اجلهاز التنفـسي       ٢٠٠٢يف عام    الوفيات

 ). يف املائة٦(
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 ١٠اجلدول 
  القصبة اهلوائية والـرئتني ت من األورام اخلبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة       ايالوف  

 ٢٠٠١-١٩٩٩يف الفترة 
 اجملموع 

١٩٩٩   
   اجملموع 
 ١١٧ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  
   الرجال 
 ٦٦ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  
   النساء 
 ٥١ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  

٢٠٠٠   
   اجملموع 
 ١٠٩ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  
   الرجال 
 ٥٤ نيأورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئت  
   النساء 
 ٥٥ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  

٢٠٠١   
   اجملموع 
 ١٠٨ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  
   الرجال 
 ٥٩ بة اهلوائية والرئتنيأورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القص  
   النساء 
 ٤٩ أورام خبيثة يف احلنجرة والقصبة اهلوائية وشعبة القصبة اهلوائية والرئتني  

 
يعتمـد التــصنيف علــى القائمــة القـصرية األوروبيــة والطبعــة التاســعة مـن التــصنيف الــدويل لألمــراض     :مذكرة 

). ICD-10 (١٩٩٦عـــة العاشـــرة لعـــام  والطب١٩٩٥-١٩٨١لــــ ) ICD-9(ملنظمـــة الـــصحة العامليـــة 
 ١٩٨١رقـم  : وحتدث حاالت التضارب التالية بـني إمجـايل أرقـام الوفيـات واألرقـام الـسابق نـشرها         

 أعلـى  ١٩٨٧ ورقـم  ، أرقـام  أعلى بثالثة١٩٨٤ أعلى برقم، ورقم ١٩٨٢أعلى بثالثة أرقام، ورقم     
 . أقل برقمني١٩٨٩ ورقم ،برقمني

 .نداإحصاءات أيسلهيئة  :املصدر 
 

وتواتر الوفيات أعلى بني الرجال منه بني النساء يف مجيع الفئات العمرية مـن األطفـال                 
ويرجع هذا بصفة خاصة إىل أن احلـوادث أكثـر شـيوعا بـني الـذكور منـها            . الرضع إىل املسنني  

واألسباب اخلارجيـة مـن إصـابات وتـسمم تـشكل أكثـر أسـباب الوفيـات شـيوعا                   . بني اإلناث 
 ســنة؛ وينطبـق نفـس الــشيء علـى أســباب الوفـاة بــني     ٢٩-١٥يف الفئــة العمريـة  بـني اجلنـسني   



CEDAW/C/ICE/6
 

74 07-63721 
 

والفارق بني اجلنسني فيمـا يتعلـق بتـواتر الوفيـات يبلـغ      .  سنة٤٤-٣٠الرجال يف الفئة العمرية    
 سـنة بـالرغم مـن أن معـدالت وفيـات الرجـال اخنفـضت عـن                  ٢٩-١٥أقصاه يف الفئة العمرية     

ــسنو   ــساء يف ال ــة املاضــية، ويعــود الــسبب الرئيــسي يف ذلــك إىل    معــدالت وفيــات الن ات القليل
 سـنة تـصبح الوفيـات بـسبب        ٤٤-٣٠ويف الفئـة العمريـة      . اخنفاض الوفيات ألسـباب خارجيـة     

دد قليـل مـن الـشابات بـسبب     ، فيتوىف ع  أمراض جهاز الدورة الدموية أكثر شيوعا بني الرجال       
ح منـط أسـباب الوفـاة أكثـر متـاثال بـني              سنة يـصب   ٦٥أما بالنسبة ملن تعدوا سن      . هذه األمراض 

وتـشكل أمـراض القلـب واألوعيـة الدمويـة، واألورام،           . اجلنسني عنه يف الفئات العمريـة األقـل       
 .وأمراض اجلهاز التنفسي أكثر أسباب الوفاة شيوعا بني أكرب الفئات العمرية سنا

منـذ  د  يوجـ و.  برنـامج للفحـص املتعلـق بـسرطان عنـق الـرحم            ١٩٦٤منذ عام   هناك  و 
 سـنة   ٦٩-٢٠ح النـساء مـن سـن        نـصَ وُت.  برنامج للفحص املتعلق بـسرطان الثـدي       ١٩٧٣عام  

 سـنة   ٦٩-٤٠ح النـساء مـن سـن        نـصَ بإجراء فحص لسرطان عنـق الـرحم كـل عـامني، كمـا تُ             
 .تصوير للثدي كل عامني/بإجراء فحص للثدي

 علـى    اختبارا للفحص املتعلق بسرطان عنـق الـرحم        ٣٣ ٦٥٠ أجرى   ٢٠٠٠ويف عام    
يف مركــز مجعيــة  )  يف املائــة٦٤( امــرأة ٢٠ ٨٠١لكــشف علــى   امــرأة، وجــرى ا ٣٢ ٤١٨

)  يف املائـة ٣٦( امـرأة  ١١ ٦١٧لكشف عن الكشف عن السرطان واملستوصفات الرئيسية، وا     
 امـرأة بالغـة   ٩١ ٤١٥ كانـت هنـاك   ٢٠٠٥ويف هناية عـام    . يف عيادات األخصائيني اجلراحيني   

منــهن اختبــارات )  يف املائــة٣٤,٢ (٣١ ٢٦٢يــسلندا، أجــرت  ســنة يف أ٦٩-٢٠مــن العمــر 
 ٦٩-٢٥ امرأة بالغة مـن العمـر        ٤ ٧٥٧ أيضا كانت هناك     ٢٠٠٥ويف هناية عام    . عنق الرحم 

وبالنـسبة  . مل يقمـن أبـدا بـإجراء الفحـوص املتعلقـة بـسرطان عنـق الـرحم                ) يف املائة  ٥,٩(سنة  
 سـنة   ٦٩-٢٥ث سنوات يف الفئة العمرية      أليسلندا ككل، يبلغ معدل إجراء الفحص طيلة ثال       

ويــشري هــذا إىل . ١٩٩٢يف عــام )  يف املائــة٨٢(وكــان أعلــى معــدل للفحــص  .  يف املائــة٧٤
ضرورة بذل اجلهود لالرتقاء بالوعي بني النساء فيما يتعلق بأمهية إجـراء الفحـوص دوريـا مـن                   

 ٣ ٢٧١: جــرين فحــوصالنــساء الــاليت أوفيمــا يلــي أعــداد ونــسب  . خــالل الدعايــة املتزايــدة
يف الفئـة   )  يف املائـة   ٣٢,٦٣ (١٠ ٥٧٨ سـنة، و     ٢٤-٢٠يف الفئة العمرية    )  يف املائة  ١٠,٠٩(

ومـن  .  سنة ٦٩-٤٠يف الفئة العمرية    )  يف املائة  ٥٣,٧٢ (١٧ ٤١٣ سنة، و    ٣٩-٢٥العمرية  
ى جـر )  يف املائـة   ٠,٦( سـنة أو أقـل       ١٩ امـرأة بالغـة مـن العمـر          ١١٨اجلدير بالذكر أيـضا أن      

 ). يف املائة٣,٢( سنة ٧٠ امرأة فوق سن ١ ٠٣٨فحصهن، كما جرى فحص 
.  امــرأة١٩ ٠٧٩ اختبــارا لــسرطان الثــدي علــى ١٩ ٤٣٨، أجــري ٢٠٠٥ويف عــام  

 سـنة، أجـرت     ٦٩-٤٠ امرأة يف أيسلندا تبلغ من العمر        ٤٩ ٤٤٤ويف تلك السنة، كان هناك      
، وجـرى اختبـار     )تـصوير الثـدي   (ر  منهن أشعة سينية علـى الـصد      )  يف املائة  ٣٢,٨ (١٦ ٢١٤
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ــدوي فقــط و أجــرت     ١٠٧ ــق اجلــس الي ــرأة عــن طري ــصوير ٤١ ام ــرأة ت ــوق  ا ام  باملوجــات ف
 امـرأة يف أيـسلندا      ٤١ ٩٧١ويف تلك السنة كانت هناك      . الصوتية مع اجلس اليدوي أو بدونه     

 ،) يف املائـة ٣,٥( امـرأة  ١ ٤٦٠ سـنة، أجـرت منـهن ذلـك االختبـار      ٣٩-٢٠تبلغ مـن العمـر     
صدر الـ  امرأة أشعة سينية علـى       ٨٠٣ منهن على اجلس اليدوي، وأجرت       ٤١١واقتصر اختبار   

ويف .  امرأة تـصويرا باملوجـات فـوق الـصوتية واجلـس اليـدوي             ٢٤٦، وأجرت   )تصوير الثدي (
 ٦٩-٤٠يف الفئـة العمريـة     )  قـي املائـة    ١٤,٣( امـرأة    ٧ ٠٨٣، كانـت هنـاك      ٢٠٠٥هناية عام   

وبالنـسبة للبلـد   .  فحوص تتعلق بسرطان الثدي وتشمل تصوير الثدي       بإجراءأبدا  يقمن   سنة مل 
 يف ٦١ ســنة ٦٩-٤٠كل ســنتني للفئــة العمريــة للنــساءككــل، كــان معــدل إجــراء الفحــوص  

وكـان اهلـدف   .  يف املائة٦٨ عندما كان ١٩٩٠باطراد منذ عام  هذا املعدل    تناقص وقداملائة،  
عـدل إجـراء فحـوص سـرطان الثـدي كـل          الذي حـدده مركـز الكـشف مـن البدايـة الوصـول مب             

األرقــام أن النــساء لــسن علــى درايــة  تــبني وبالتــايل، .  يف املائــة٧٥عــامني إىل حــد أدىن نــسبته 
 . سرطان الثديرية لتصوير الثدي من أجل الكشف عنكافية بضرورة إجراء فحوص دو

هم ويرتكز معـدل املواليـد أو معـدل اخلـصوبة علـى متوسـط عـدد األطفـال الـذين تلـد               
وطبقـا لبيانـات هيئـة إحـصاءات أيـسلندا، كـان معـدل املواليـد لنـساء أيـسلندا عـام                      . كل امرأة 
قليل لكل امرأة، ويف منتـصف الثمانينـات اخنفـض هـذا املعـدل              ب أكثر من أربعة أطفال      ١٩٦٠

. ولكن معدل املواليد ارتفع مـرة أخـرى يف الـسنوات القليلـة املاضـية     . إىل أقل بقليل من طفلني  
، إال أنـه    ٢٠٠٥ومل يتغري هذا املعدل إىل عـام        .  كان املعدل طفلني لكل امرأة     ٢٠٠٣ام  ويف ع 

 . طفال لكل امرأة٢,١ إىل ٢٠٠٦ارتفع عام 
واخنفــــضت معــــدالت املواليــــد يف مجيــــع الفئــــات العمريــــة لــــسنوات محــــل املــــرأة،  

ــرب     أن إال ــغر واألكـ ــسبيا بـــني األصـ ــدث نـ ــاض حـ ــم االخنفـ ــساء معظـ ــن النـ ــنا مـ ــع. سـ  وارتفـ
 ســـنة أثنـــاء ٢٩,٣ إىل ١٩٦٥-١٩٦١ ســـنة أثنـــاء الفتـــرة ٢٧األمهـــات مـــن  عمـــر متوســـط
ة وقـــت والدة أول طفـــل هلـــا مـــن ؛ كمـــا ارتفـــع متوســـط عمـــر املـــرأ٢٠٠٥-٢٠٠١ الفتـــرة
ــرة يف    . ٢٠٠٣ ســنة عــام  ٢٦ســنة إىل  ٢١,٧ ــاء ألول م وجــرى حــساب متوســط عمــر اآلب
ــرة  ــذا  ســنة، وقــد ارتفــع   ٢٨,٨ وكــان ١٩٨٥-١٩٨١الفت املعــدل منــذ ذلــك احلــني إىل    ه
فــل هلــم أثنــاء تلــك الفتــرة مــن       وارتفــع متوســط عمــر اآلبــاء عنــد والدة أول ط     . ســنة  ٣٢

 . سنة٢٩سنة إىل  ٢٥,١
وقبـل  . ١٩٧٥وأتيحت إمكانية إجراء اإلجهاض بناء على الطلب يف أيسلندا يف عـام              

 تتعرض فيهـا حيـاة األم        على سبيل املثال، يف احلاالت اليت      ،ذلك التاريخ كان اإلجهاض جيري    
 ١٩٨٢ عمليـة إجهـاض عـام        ٦١٣أجريـت   . ووفقا لبيانات هيئـة إحـصاءات أيـسلندا       . للخطر
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وكانـــت أغلبيـــة . ٢٠٠٤ عـــام ٨٨٩، و ٢٠٠٢ عـــام ٩٠٠، و ٢٠٠٠ عمليـــة عـــام ٩٨٧ و
ــساء  ــة٨٢، ٧٢٥(الن ــام     ) يف املائ ــاض ع ــات إجه ــن عملي ــت هل ــاليت أجري ــة ٢٠٠٤ ال  يف الفئ
 أو  ١٥ وعدد عمليات اإلجهاض اليت أجريت لفتيات يبلغن من العمـر            . سنة ٣٤-١٥العمرية  

ويـشار أيـضا إىل التقـارير الـسابقة      . ١٩٩٩أقل ظلت أقل من عـشر عمليـات سـنويا منـذ عـام               
 .اليت قدمتها حكومة أيسلندا

 
 ٢الفقرة   

 .يشار إىل التقارير السابقة 
  

 ١٣املادة   
 )ج(و ) ب(و ) أ(الفقرات الفرعية   

 .ار إىل التقارير السابقةيش 
  

 ١٤املادة   
 نـــسمة يتـــألفون مـــن   ٣٠٤ ٣٣٤ هـــو ٢٠٠٦ ســـكان أيـــسلندا عـــام   كـــان عـــدد  
ــهم  ١١٤ ٠٦٧ رجــال؛ ويقــيم  ١٥٤ ٢٨٧ امــرأة و ١٥٠ ٠٤٧ ــسمة من ــة٣٧,٥( ن )  يف املائ

.  يف املائــة مــن اإلنــاث٤٧,٦ يف املائــة مــن الــذكور و ٥٢,٤خــارج منطقــة العاصــمة، منــهم  
 .املنطقة خارج العاصمة بأهنا منطقة ريفيةوميكن وصف 

 مـشروع يـشكل جـزءا مـن برنـامج األطـراف الـشمالية،        وسـيدات األعمـال الريفيـات    
Interreg IIIB،   ــسويد وا ــدا وال ــسلندا  مــع مــشاركات مــن فنلن ــستهدف هــذا  . ســكتلندا وأي وي

دام املـوارد الطبيعيـة      بني النساء يف املناطق الريفية مع التركيز على اسـتخ          ةاملشروع حتفيز العمال  
ويتــضمن ذلــك خــصائص البحــر واألرض بالنــسبة لكــل مــن اإلنتــاج        . بكــل معــىن الكلمــة  

ويتكون املشروع من دراسات وتثقيـف ودعـم        . واخلدمات القائمة على أساس املوارد الطبيعية     
ملشاريع األعمال التجارية الصغرية اليت تـديرها النـساء، كمـا يتـضمن حتلـيال للـسوق وتـسويقا                    

ــات األيــسلندية واســتخداماهتا     . للمنتجــات الطبيعيــة  ــتم املــشاركات األيــسلنديات بالنبات . وهت
ويتضمن املشروع التثقيف وتقدمي النصح ومجع األموال للمشاريع اإلمنائية والزيارات التثقيفيـة            

 .إىل البلدان املشاركة
خـصائص  ، يـدلل علـى   Fósturlandsins Freyjurواالسم األيسلندي للمـشروع، وهـو    

وشـاركت  .  وعلـى األنوثـة بوجـه عـام        Freyjaاألرض، كما يدلل على إهلة اخلصوبة اجلرمانيـة         
 امرأة يف الدورات، فضال عن ذهاب ثالث من منظمات املشاريع األيـسلنديات إىل فنلنـدا                ٧٠
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. كجــزء مــن املــشروع بغيــة دراســة الطــرق املــستخدمة يف مجــع النباتــات وجتفيفهــا ومعاجلتــها  
امرأة أيـسلندية، باإلضـافة إىل مـشاركات يف املـشروع مـن اسـكتلندا والـسويد                  ١٧وشاركت  

 .٢٠٠٥ الذي أقيم يف مبىن بلدية ريكيافيك يف خريف عام Gull í móوفنلندا، يف معرض 
وشاركت حكومة أيسلندا أيضا يف دراسة مقارنة يف مخسة بلدان عـن وضـع املـرأة يف          

ساء يـــتجهن صـــوب امللكيـــة يف األعمـــال التجاريـــة النـــاألعمـــال التجاريـــة والزراعـــة بعنـــوان 
وقارنــت . ؛ وكانــت البلــدان األخــرى املــشاركة النــرويج والــسويد والتفيــا واليونــان  والزراعــة

ــيم وإدارة       ــة والتعل ــشاركة يف العمال ــق بامل ــدان اخلمــسة فيمــا يتعل ــرأة يف البل الدراســة مركــز امل
ــصادر احلكو     ــن امل ــاح م ــدعم املت ــة وال ــال التجاري ــةاألعم ــّو. مي ــاد   وم ــامج االحت ل الدراســة برن

 .األورويب للمساواة بني اجلنسني وحكومة النرويج
وأجرى معهد التنمية اإلقليمية دراسة خاصة لكيفية تقسيم املنح مـن الـصناديق العامـة                

وغطـت هـذه    . بغرض حتفيـز تنميـة األعمـال التجاريـة يف املنـاطق الريفيـة بـني الرجـال والنـساء                   
ح الـصناديق العامـة تعـود       َنوينص تقريـر املعهـد علـى أن مِـ         . ٢٠٠٣-١٩٩٧ الدراسة السنوات 

بالنفع على الرجال أكثر من النـساء، وأن التـوازن بـني اجلنـسني يف جلـان التخـصيص، وقواعـد                
 .الصندوق فيما يتعلق بالتخصيص، تلعب دورا رئيسيا يف هذا الصدد

 يف املائــة ٨٠كــان حــوايل واتــضح أن التــوازن يف جلــان التخــصيص التابعــة للــصندوق  
 يف املائـة مــن  ٨٠، كمـا يبـدو أن الرجـال شـكلوا     ٢٠٠٢ يف املائـة للنـساء عـام    ٢٠للرجـال و  

.  يف املائـة   ٢٠متلقي املنح من الصناديق اليت غطتها الدراسة االستقصائية؛ بينما شكلت النساء            
أهنـا تـوازن النـسب بـني        ن التقرير مقترحات متنوعة بشأن التدابري اليت اعترب مـن املـرجح             وتضّم

ح أن تــستفيد الــصناديق العامــة مــن خــدمات أخــصائي رِِســبيل املثــال، اقُتــوعلــى . متلقــي املــنح
مركز املساواة بـني اجلنـسني ومستـشاري العمـل واملـساواة بـني اجلنـسني ومناصـري احلركـات                 

نــسني بغيــة النــسائية ممــن يتمتعــون مبــؤهالت تعليميــة ومهــارات تتعلــق بقــضايا املــساواة بــني اجل
 .إدخال منهجية متكاملة يف السياسات املتجسدة يف قواعد التخصيص ومعاجلة الطلبات

ومن املقترح أيضا أنه عند تنقيح قواعد التخصيص، ينبغي اسـتخدام منهجيـة متكاملـة                
 يف املائـة مـن األمـوال        ٥٠كمبدأ إرشادي، وأن تضع الصناديق العامة لنفسها هدف ختـصيص           

ــراد  ــة لألف ــساء    املقدم ــديرها الن ــا وت ــيت متلكه ــساء أو للمؤســسات ال ــة للن ــشاريع التجاري .  يف امل
 املتـساوي جنـسانيا جملـالس اإلدارة املـسؤولة عـن          شكيلواقترح أيضا أن توضع قواعد بشأن الت      

 .التخصيص الذي جيري من الصناديق العامة
 قامـت أ كمـا . “عمـة باحليـاة   فالزراعـة امل  ”وقد أسست املزارعات حركة شـعبية باسـم          

ــة الزراعــة يف هفــانريي ووزارة الزراعــة   ،املزارعــات اتــصال واســعة   شــبكة ، بالتعــاون مــع كلي



CEDAW/C/ICE/6
 

78 07-63721 
 

النطــاق تيــسر االتــصاالت بينــهن ومتكنــهن مــن املــشاركة يف دورات للــتعلم مــن بعــد تنظمهــا    
ــة حبيــث تناســب احتياجــاهتن اســتجابة القتراحــاهتن    ــادرة جــزءا مــن   . الكلي وشــكلت هــذه املب

ــه و  ــامج نظمت ــى التقــدم     برن ــشجيعهن عل ــستهدف حتــسني وضــع املزارعــات وت زارة الزراعــة ي
وكان اهلدف بـصفة خاصـة تـشجيع املزارعـات علـى      . بأفكار لتحفيز العمالة يف املناطق الريفية  

 .املشاركة يف مشاريع جتارية خاصة
وتــدير وزارة البيئــة أيــضا برناجمــا يــستهدف زيــادة مــشاركة املــرأة وتأثريهــا يف صــنع      

جـدول األعمـال    ”ر فيما يتعلق بالتنمية املستدامة على الصعيد احمللـي يف أيـسلندا يف إطـار                القرا
ــة معــا   الــذي ت“ ٢١احمللــي للقــرن  ــة والــسلطات احمللي ــه ســلطات الدول وهــدف هــذا . عمــل في

ألعمــال احمللــي ني اجلنــسني يف أعمــال مــشروع جــدول ااملــشروع إدمــاج اعتبــارات املــساواة بــ
 . يف أيسلندا٢١للقرن 

 ومركـز املـساواة بـني اجلنـسني،         ٢١وتقرر، بالتعاون مع جدول األعمال احمللي للقرن         
ــستدامة      ــة امل ــسني والتنمي ــني اجلن ــساواة ب ــشر كتيــب دعــائي عــن امل ــوان الكتيــب  . ن وكــان عن

 االنتبـاه إىل جعـل املـرأة تـضطلع، مثلـها مثـل الرجـل،                 هـذا الكتيـب    ويـسترعي . “االحتاد قوة ”
ا يف كـل مـن   نل اجملتمع واإلسهام يف معاجلة التحديات الكثرية اليت تواجهبدور فعال، يف تشكي 

أيــسلندا والعــامل بأســره إذا كــان لنــا أن نــنجح يف وضــع التنميــة االقتــصادية يف املــسار األكثــر    
 . الذي جرى اتباعه يف العقود املاضية، وهو املساراستدامة
 يــستخدمان تأثريمهــا عنــد وهــدف نــشر الكتيــب توعيــة األفــراد بأمهيــة جعــل اجلنــسني 

ــة عامــة     ــوارد اململوكــة ملكي ــد نـُـ . اختــاذ القــرارات املتعلقــة باســتغالل امل ــا شِِوق  مبناســبةر جزئي
قتـصر علـى    تمادتـه يف واقـع األمـر ال          وإن كانت    ،انتخابات احلكومة احمللية اليت ستجري قريبا     

 . الكتيب هذاوقد مولت وزارة البيئة نشر. أية مناسبة بعينها
د اكتمل اآلن هذا اجلزء من الربنامج، إال أنه تقرر املـضي قـدما يف مـشروع جديـد                   وق 

لدراسة الدرجة اليت بلغتها النساء يف إدارة املشاريع واملـشاركة فيهـا يف إطـار مـشروع جـدول                   
 .٢١األعمال احمللي للقرن 

 
 ١٥املادة   

 .يشار إىل التقارير السابقة 
  

 ١٦املادة   
 .ير السابقةيشار إىل التقار 


