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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  العنصري جلنة القضاء على التمييز
   والسبعونالسادسةالدورة 

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢ -فرباير / شباط١٥

  ية من االتفاق٩النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املادة     

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  آيسلندا    
، CERD/C/SR.1990) و (CERD/C/SR.1989 ١٩٩٠ و ١٩٨٩نظرت اللجنة يف جلستيها       -١

، يف التقريرين الدوريني للدولة الطرف التاسـع        ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٦ و ٢٥املعقودتني يف   
 ٤، اللذين تقرر تقـدميهما يف       (CERD/C/ISL/20) عشر والعشرين املقدمني يف وثيقٍة واحدة     

، (CERD/C/SR.2006) ٢٠٠٦واعتمدت اللجنة يف جلـستها      .  ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين 
  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠مارس / آذار١٠املعقودة يف 

  مقدمة  -ألف   
لجنة فيما يتعلق    ترحب اللجنة بتقدمي تقرير الدولة الطرف وفقا للمبادئ التوجيهية ل           -٢

بإعداد التقارير، كما ترحب بالردود اخلطية والشفوية الشاملة اليت قدمها الوفد على األسئلة             
وترحب اللجنة أيضا مبراعاة الدولة الطرف ملواعيد تقدمي التقارير الدورية          . اليت أثارهتا اللجنة  

 فرصة إجراء حوار    وتعرب عن تقديرها للدولة الطرف على منحها      . وتقدميها بصورة منتظمة  
  .متواصل وبناء معها
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
 باعتماد الـسياسة    ٢٠٠٧يناير  /ترحب اللجنة بقيام الدولة الطرف يف كانون الثاين         -٣

 ٢٠٠٧مـايو   / أيار ٢٣املتعلقة بإدماج املهاجرين، وبإعالن السياسات احلكومية الصادر يف         
   .رينالذي يعطي األولوية أيضا لقضايا املهاج

  )     ٢٠١١-    ٢٠٠٧ (                                                                 وتالحظ اللجنة بارتياح أن خطة األربع سنوات املتعلقة بالشرطة            - ٤
    .                                                                                    يف الدولة الطرف تركز بشكل خاص على أن تعكس تعيينات أفراد الشرطة التعدد الثقايف للمجتمع

   ،CERD/C/ISL/18 (                                                                         وتالحظ اللجنة مع التقدير، فيما يتعلق مبالحظاهتا اخلتاميـة الـسابقة              - ٥
                                                                              ، التوضيحات املقدمة من الدولة الطرف بشأن املنهج التدرييب ألفـراد حـرس              )  ١١   ة       الفقر

    .                                                                         احلدود والشرطة الذي يركز بشكل خاص على محاية الالجئني واألوضاع يف بلداهنم األصلية
                                                                                    وحتيط اللجنة علما بالعمل اإلجيايب الذي يضطلع به مركز التعدد الثقايف واملعلومات              - ٦

                                                                     ايف وجملس املهاجرين، وتشجع الدولة الطرف على مواصلة دعمها هلـذه                               ومركز التبادل الثق  
    .                                                                                 املراكز واستشارهتا فيما يتعلق بوضع وتنفيذ سياسات مكافحة العنصرية والتفرقة العنصرية

              يف كـانون        ٢٠٠٥ /   ١٣٩                                                     وترحب اللجنة بسن قانون وكاالت العمل املؤقت رقم           - ٧
                                          ا متتع العمال األجانب باحلقوق االجتماعية                                   الذي يكفل مجلة أمور منه         ٢٠٠٥       ديسمرب   /    األول

                                                                                            على قدم املساواة مع العمال اآليسلنديني، وينص على أن االتفاقات اجلماعيـة يف آيـسلندا               
   .          ً                                                       تنطبق أيضاً على العمال الذين يتم تعيينهم عن طريق وكاالت العمل املؤقت

            ميـة األوىل                           على خطة العمل احلكو        ٢٠٠٩      مارس   /                                وترحب اللجنة باملوافقة يف آذار      - ٨
   .                  حملاربة االجتار بالبشر

                                 بثالثة قـوانني تتعلـق بتعلـيم        ٢٠٠٨      يوليه  /     متوز ١                            وترحب اللجنة ببدء العمل يف     - ٩
                                                                                              األطفال من املستوى قبل املدرسي إىل هناية املرحلة الثانوية، وهذه القوانني تأخذ يف االعتبار              

                                 سرية وتزايد عدد األشخاص الذين                                                               التغيريات الـيت طرأت على اجملتمع والعمالة، والتركيبة األ       
ـ  ـ     وتالح  .                                                                                ال يتحدثون اللغة اآليسلندية، كما تضع يف احلسبان التعددية الثقافية للتالميذ              ةـ           ظ اللجن

    .                                                                            أن القوانني تشمل أحكاما خاصة تتعلق باألطفال الذين ال يتحدثون اآليسلندية كلغة أم
         النـساء   "                     التوطني مبوجب تعريف                    ً                                     وحتيط اللجنة علماً مع االرتياح بأن برنامج إعادة           -  ١٠

                              الجئات وأطفـال يف إطـار           ٢٠٠٥                                    يف الدولة الطرف يستقبل منذ عام         "               املعرضات للخطر 
    .                                    برنامج املفوضية السامية لشؤون الالجئني

  دواعي القلق والتوصيات  -جيم   
  . تالحظ اللجنة أن االتفاقية مل ُتدرج بعد يف النظام القانوين احمللي للدولة الطرف  -١١
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تكرر اللجنة تأكيد أمهية إدراج مجيع األحكام املوضوعية اليت تتضمنها االتفاقية يف القانون 
 أن وثيقـة  ُيَشجُِّع اللجنـةَ ومما . احمللي لكفالة توفري احلماية الشاملة من التمييز العنصري      

 سياسات حكومة التحالف اآليسلندية تبّين أن االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان اليت مت           
  .التصديق عليها سُتدمج بالكامل يف التشريعات احمللية

وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت العديد من القوانني التشريعية الرامية إىل              -١٢
كفالة حتقيق املساواة بني األفراد ومنع أنواع حمددة من مظاهر التمييز العنصري، لكنها تفتقر              

لتمييز توفر احلماية جلميع احلقوق املنصوص عليهـا        مع ذلك إىل تشريعات شاملة ملناهضة ا      
  .  من االتفاقية٥ و٢بشكل صريح يف املادتني 

حتث اللجنة الدولة الطرف على النظر يف اعتماد تشريع شامل ملناهضة التمييز يتـصدى              
جلميع مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتعلق بذلك من تعصب يف             

حلياة، وينص على مجلة أمور منها توفري سبل االنتصاف الفعال يف الدعاوى            مجيع جماالت ا  
  . املدنية واإلدارية

وتالحظ اللجنة مع األسف أن الدولة الطرف مل ُتنشئ بعد مؤسسة وطنية حلقـوق                -١٣
اإلنسان لديها والية واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقا للمبادئ املتعلقة باملؤسـسات              

).  املرفـق  ،٤٨/١٣٤مبادئ باريس، قرار اجلمعية العامـة       (وطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان      ال
  ).٦ و٢املادتان (

تكرر اللجنة توصيتها السابقة بأن تنظر الدولة الطرف يف إنشاء مؤسسة وطنية حلقـوق              
مستقلة ولديها والية واسعة النطاق لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وفقـا            تكون اإلنسان

كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على منح هذه املؤسسة الـصالحيات           . ملبادئ باريس 
  .  من االتفاقية١٤ من املادة ٢املنصوص عليها يف الفقرة 

وتالحظ اللجنة أن عدد األجانب يف الدولة الطرف قد ارتفـع بـشكل كـبري يف                  -١٤
 ٧,٦ إىل   ٢٠٠٥سكان يف عام     يف املائة من إمجايل عدد ال      ٣,٦من  (السنوات القليلة املاضية    

 شـخص،  ٧٠٠ويف ضوء ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن حـوايل        ). ٢٠٠٩يف املائة يف عام     
اجملتمع ضد البولنديني   "معظمهم من الشباب، قد سجلوا أنفسهم يف موقع اإلنترنت املسمى           

  ).٧ و٤املادتان " (يف آيسلندا
لقفل املوقع املـذكور علـى      يف حني تشيد اللجنة بتصرف الدولة الطرف بشكل حاسم          
املتعلقة بالتمييز  ) ٢٠٠٤(٣٠شبكة اإلنترنت، فهي حتثها، متشيا مع توصيتها العامة رقم          

ضد غري املواطنني، على مواصلة التحلي باليقظة ملناهضة األفعال العنصرية، مبا يف ذلـك              
. اديةخطاب الكراهية على اإلنترنت الذي عادة ما ينتشر يف أوقات الصعوبات االقتـص            

كما توصي مبواصلة اجلهود الرامية إىل منع ومكافحة التحامل وتعزيز التفاهم والتسامح            
يف مجيع مناحي احلياة، على أن توّجه هذه اجلهود بشكل خاص حنو الـشباب ووسـائل                
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضا بتعزيز تدريس حقوق اإلنسان يف املدارس،           . اإلعالم
  . إدراج هذه املادة يف املناهج املدرسية املعتادة ويف تدريب املعلمنيمبا يف ذلك عن طريق 

وتالحظ اللجنة أن مكتب االتصال بني الشرطة واألشخاص ذوي األصول األجنبية             -١٥
 شكويني بشأن ادعاء التعرض للتمييز العنصري غـري أن          ٢٠٠٤يف ريكيافيك تلقى يف عام      

كما تالحظ اللجنة عـدم تقـدمي       . د من اإلجراءات  األطراف املعنية مل ترغب يف اختاذ املزي      
احلرمان من الوصول إىل السلع     ( من قانون العقوبات العام      ١٨٠شكاوى تتعلق بانتهاك املادة     

وقُدمت . منذ تقدمي الدولة الطرف لتقريرها الدوري السابق       )أو اخلدمات أو األماكن العامة    
، غـري أن هـذه      )أفعال متييزية (انون ذاته   من الق ) أ(٢٣٣أربع شكاوى تتعلق بانتهاك املادة      

  ).٦؛ واملادة )ج(، )ب(، )أ(٥املادة (الشكاوى ُرفضت مجيعها بسبب عدم كفاية األدلة 
توصي اللجنة باختاذ تدابري لتوعية األشخاص ذوي األصول األجنبية حبقوقهم وإطـالع            

، والقيام وفقا لذلك الضحايا على مجيع سبل االنتصاف املتاحة وتيسري وصوهلم إىل العدالة      
وتذكر اللجنـة بتوصـيتها     . بتدريب القضاة واحملامني واملسؤولني املعنيني بإنفاذ القوانني      

املتعلقة مبنع التمييز العنصري يف إدارة وعمل نظـام العدالـة           ) ٢٠٠٥(٣١العامة رقم   
التحقق يف مجيع احلاالت من األسباب اليت متنـع         اجلنائية، وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب     

 ،CERD/C/ISL/18(وتكرر اللجنة توصيتها الـسابقة      . األطراف من اختاذ املزيد من اإلجراءات     
بأن جتعل عبء اإلثبات على املُدعى عليه يف الدعاوى املتعلقة مبنع الوصول            ) ١٤الفقرة  

املتعلقـة  ) ٢٠٠٤ (٣٠ية العامة رقم    إىل األماكن العامة، على حنو ما يرد أيضا يف التوص         
  .بالتمييز ضد غري املواطنني

 يف املائة من النساء املقيمات يف مركز إيواء النساء يف           ٤٠وتالحظ اللجنة أن حوايل       -١٦
 بتعـديل   ٢٠٠٨مايو  /وتشري إىل أن الدولة الطرف قامت يف أيار       . ريكيافيك من املهاجرات  

ني من بلدان خارج املنطقة االقتصادية األوروبية مـن         قانون اهلجرة لتمكني األشخاص القادم    
االحتفاظ بتصاريح اإلقامة الصادرة هلم يف حالة الطالق من زوج حيمل اجلنسية اآليسلندية،             
وذلـك يف احلاالت اليت يتعرض فيها الزوج األجنيب أو طفله إىل إساءة املعاملة أو العنـف                

  )).ب(٥املادة (
بدراسة العوامل املؤدية إىل ارتفاع نسبة النساء املهـاجرات         توصي اللجنة الدولة الطرف     

كما توصي اللجنة الدولة الطرف بتنفيذ برنامج شـامل         . املقيمات يف مراكز إيواء النساء    
  .للتوعية بالتعديالت التشريعية اليت تستهدف النساء املهاجرات يف مجيع أحناء البلد

، الذي ُعّدل مبوجبـه قـانون       ٨٦/٢٠٠٨وتالحظ اللجنة بارتياح أن القانون رقم         -١٧
، قد أبطل الشرط الذي مفاده أن الزوج األجنيب أو العشري األجنيب       ٩٦/٢٠٠٢األجانب رقم   

الذي يساكن شخص يقيم بصورة مشروعة يف الدولة الطرف، أو تربطه به عالقة معاشـرة               
د أفراد   عاما أو أكثر لكي حيصل على ترخيص إقامة كأح         ٢٤مسجلة، جيب أن يكون سنه      

من قانون األجانب تـنص علـى       ) ٣(١٣ومع ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أن املادة        . األسرة
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 عامـا أو أقـل      ٢٤إجراء حتقيق خاص يف مجيع احلاالت اليت يكون فيها سن أحد الزوجني             
  ).‘٤‘)د(٥املادة (ملعرفة ما إذا كان هناك تزوير أو إكراه على الزواج 

راء حتقيق إال إذا كانت هناك أسـباب قويـة تـدعو إىل             توصي اللجنة بأنه ال ينبغي إج     
االعتقاد بأن عالقة الزواج أو املعاشرة املسجلة مل تكن بإرادة الطرفني، وُتذكّر يف هـذا               

  .من االتفاقية‘ ٤‘)د(٥الصدد بأمهية املادة 
 ٩٧/٢٠٠٢ لقانون حق العمل لألجانب رقـم        ٢٠٠٨وترحب اللجنة بتعديل عام       -١٨

إصدار تراخيص العمل املؤقت باسم العامل األجنيب، غري أهنا تشعر بـالقلق            الذي ينص على    
مع ذلك من أن يؤدي حتديد جهة العمل يف الترخيص إىل زيادة إضـعاف فـرص العمـال               
األجانب، ال سيما وأهنم يشكلون نسبة كبرية وغري متناسبة من العاطلني عــن العمــل               

  )).  ط) (ه(، الفقرتان ٥املادة (
املتعلقة مبسألة التمييـز ضـد غـري        ) ٢٠٠٤(٣٠ إىل توصيتها العامة رقم      ةلجنتشري ال 

املواطنني وحتث الدولة الطرف على معاملة العمال األجانب بطريقة ال تقل تفضيال عـن              
وتوصـي  . فيما يتعلق بشروط وقيود ومتطلبات العمـل       معاملة مواطين الدولة الطرف   

األنشطة املدفوعة األجر واملدة الزمنية /ع العملاللجنة بأن حتدد تراخيص العمل املؤقت نو 
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ُيمنح العامـل         . بدالً من حتديد اجلهة صاحبة العمل     

وحده حق الطعن يف قرارات مفتشية العمل بشأن طلبات تراخيص العمـل املؤقـت أو               
  .رفضها، بدالً من فرض شرط توقيع العامل وصاحب العمل

 اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد بارتفاع معدالت التـسرب املدرسـي             وتشعر  -١٩
بصورة غري متناسبة يف أوساط الطالب املنحدرين من أسر مهاجرة يف املراحل املتقدمة مـن               

  . التعليم الثانوي
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تكثيف جهودها الرامية إىل معاجلة وحتـسني أوضـاع      

ين من أسر مهاجرة يف مراحل التعليم الثانوي من أجل زيادة معـدالت             الطالب املنحدر 
  .االلتحاق واملواظبة على الدراسة وتفادي التسرب املدرسي

وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن حقوق اإلنسان كافة كلٌّ ال يتجزأ، فإهنا تـشجع                 -٢٠
 معاهدات دولية حلقوق    الدولة الطرف على النظر يف التصديق على ما مل تصدِّق عليه بعد من            

 مباشر على موضوع التمييز العنـصري،       تأثرياإلنسان، وال سيما املعاهدات اليت ألحكامها       
  . الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمتفاقية االمثل 
مـؤمتر   املتعلقة مبتابعـة  ) ٢٠٠٩(٣٣، يف ضوء توصيتها العامة رقم       وتوصي اللجنة   -٢١

بأن تأخذ الدولة الطرف يف اعتبارها عند تنفيذ االتفاقية يف نظامها القانوين الداخلي              ديربان،
بإعالن وبرنامج عمل ديربان، اللذين اعتمدمها املؤمتر العاملي ملكافحة العنـصرية والتمييـز             

، وكـذلك   ٢٠٠١سبتمرب  /العنصري وكره األجانب وما يتصل بذلك من تعصب يف أيلول         
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.  يف جنيـف   ٢٠٠٩أبريـل   /ؤمتر استعراض نتائج ديربان املعقود يف نيسان      الوثيقة اخلتامية مل  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضمِّن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمـددة عمـا               

امج عمل ديربـان علـى      ـالن وبرن ـاتُّخذ من خطط عملٍ وغري ذلك من تدابري لتنفيذ إع         
  .الصعيد الوطين

إعداد التقريـر الـدوري     ، عند   تواصل الدولة الطرف التشاور    بأن   وتوصي اللجنة   -٢٢
 مع منظمات اجملتمع املدين العاملة يف ميدان محاية حقوق اإلنسان وتوسـيع نطـاق               ،املقبل

   .افحة التمييز العنصريحوارها معها، وال سيما يف جمال مك
علـى  يت أُدخلت   ـالت ال ـوتوصي اللجنة بأن تصدق الدولة الطرف على التعدي         -٢٣

 يف  ١٩٩٢ينـاير   / كانون الثـاين   ١٥ من االتفاقية، واليت اعُتمدت يف       ٨ من املادة    ٦الفقرة  
االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتـا اجلمعيـة العامـة يف قراراهـا                

إىل  اللجنـة    تـشري وهبذا اخلصوص،   . ١٩٩٢ديسمرب  / كانون األول  ١٦ املؤرخ   ٤٧/١١١
 ٦٢/٢٤٣ و ٢٠٠٦ديـسمرب   / كـانون األول   ١٩ املؤرخ   ٦١/١٤٨امة   اجلمعية الع  يقرار

 اجلمعية بشدة الدول األطراف     ما حثَّت فيه  نذيل ال ٢٠٠٨ديسمرب  / كانون األول  ٢٤املؤرخ  
على التعجيل بإجراءاهتا الداخلية اخلاصة بعملية التصديق على التعديالت املُدخلة واإلسـراع            

  .هذه التعديالت ا عليإىل إخطار األمني العام خطياً مبوافقته
وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة التقارير لعامة اجلمهور وإطالعهـم              -٢٤

عليها وقت تقدميها، وأن تعمِّم باملثل مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه التقارير باللغة الرمسيـة              
  .وغريها من اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب االقتضاء

، ١٩٩٣يف عـام     اللجنة أن الدولة الطرف كانت قد قدمت وثيقتها األساسية        إذ تالحظ   و  -٢٥
فإهنا تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث وفقاً للمبادئ التوجيهية املنسقة املتعلقة بإعداد التقـارير   

وال سيما تلـك املتعلقـة بالوثيقـة األساسـية      مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، 
 املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان        العاشردها االجتماع   املشتركة، اليت اعتم  
  ).HRI/MC/2/2006/3 (٢٠٠٦يونيه /املعقود يف حزيران

 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ووفقاً ألحكام الفقرة      -٢٦
ـ  الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون             د مـن   ـعامٍ واح

ـ            واردة يف  ـتاريخ اعتماد االستنتاجات احلالية مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصـيات ال
  . أعاله١٩ و١٨و ١٣الفقرات 

 الواردة  كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات             -٢٧
مات مفصلة يف تقريرها الـدوري      وتطلب إليها أن تقدم معلو     أعاله،   ١٢ و ١١يف الفقرتني   

  .املقبل عن ما ستكون قد اختذته من تدابري حمددة لتنفيذ هذه التوصيات
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 احلادي والعشرين والثاين    ةريرها الدوري اوتوصي اللجنة بأن تقدم الدولة الطرف تق        -٢٨
 ، آخذةً يف  ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤يف وثيقٍة واحدة، يف     والثالث والعشرين   والعشرين  

لوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري الـيت         املتعلقة با اعتبارها املبادئ التوجيهية    
اط ـ مجيع النق  تتناول، وأن   )CERD/C/2007/1( دورهتا احلادية والسبعني     يفاعتمدهتا اللجنة   

  .اليت أُثريت يف املالحظات اخلتامية احلالية

        


