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مقدمـة
 - 1واستُعرضت حالة حقوق اإلنسان يف السويد يف اجللسة احلادية عشـرة املعقـودة يف 26
كــانون اليناي/ينــاير  .2015وترأســت وفــد الســويد أنيكــا ســودر كاتبــة الدولــة بــو ارة ا ارجيــة.
واعتمـد الفريـق العامـل التقريـر املتعلـق بالسـويد يف جلسـتع السـابعة عشـرة املعقـودة يف  29كــانون
اليناي/يناير . 2015
 -2ويف  13كــانون اليناي/ينــاير  2015اختــار سلــو حقــوق اإلنســان فريــق املقــررين التــا
(اجملموعة الينالثية) لتيسري استعراض احلالة يف السويد :األرجنتني ومجهورية كوريا ولتفيا.
 -3وعمـالا بححكــال الفقـرة  15مــن مرفـق القـرار  1/5والفقـرة  5مــن مرفـق القـرار 21/16
صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف السويد:
(أ)

تقرير وطين/عرض كتايب مقدَّل وفق ا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/21/SWE/1؛

(ب) جتمي ــل للمعلوم ــات أعدت ــع مفوض ــية األم ــم املتح ــدة الس ــامية حلق ــوق اإلنس ــان
(املفوضية السامية) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/21/SWE/2؛
(ج) مـ ـ ــوجز أع ودتـ ـ ــع املفوضـ ـ ــية السـ ـ ــامية حلقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان وفق ـ ـ ـ ا للفقـ ـ ــرة (15ج)
).)A/HRC/WG.6/21/SWE/3
 -4وأُحيلت إىل السويد عن طريق اجملموعـة الينالثيـة ئائمـة أسـألة أعـدفا سـلف ا أنربي ـان
وإســبانيا وإس ـرائيل وإك ـوادور وبل يكــا واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا واململكــة املتحــدة
لربيطانيـا العممـو وأيرلنـدا الشـمالية والنـروي وهولنـدا .وهـذه األسـألة متاحـة يف املوئـل ا ــارج
لالستعراض الدوري الشامل.

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض
 -5ئال وفد السويد إن تعزيز واحرتال حقوق اإلنسـان لل ميـل ئيمـة أساسـية وأولويـة مركزيـة
للحكومة .وأعربـت السـويد عـن تقـديرها ملسـااة اجملتمـل املـدي ذـا يف نلـا املنممـات الـ ينـل
الشعوب األصلية واألئليات القومية يف األعمال التحضريية هلذه الـدورة مـن السـتعراض الـدوري
الشامل.
 -6وئ ـ ــد ي ـ ــدد رئ ـ ــيو ال ـ ــو راء يف بي ـ ــان السياس ـ ــة العام ـ ــة للحكوم ـ ــة يف تش ـ ـ ـرين األول/
أكتوبر  2014علو أن العنصرية والتحامل يف اجملتمل يقيودان حياة النـا ..وعـالوة علـو نلـا
يدد علو وجوب أل يكون هناك مكان يف السويد ملعاداة السامية أو معاداة الغ ر أو كراهية
اإلسالل أو كراهية األفارئة .وأوضح الوفد أن مكافحة العنصرية وكراهية األجانب تستتبل إنكـاء
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ال ــوع وتق ــدع تربع ــات حكومي ــة إىل املنمم ــات غ ــري احلكومي ــة واحلـ ـوار املس ــتمر م ــل الفأ ــات
املعرضة للعنصـرية وكراهيـة األجانـب .وتعكـف الشـرطة السـويدية حاليـا علـو إاـا تكليـف صـدر
إليها بتعزيز جهودها الرامية إىل مكافحة جرائم الكراهية.
 -٧ونكــر الوفــد أن م ــن األساس ـ كفال ــة التبــادل احلــر ل ــوراء .وعلــو ال ــرغم مــن أن حري ــة
التعبري وحرية الصحافة منصوص عليهما يف دستور السويد فإن القوانني الدستورية بـدورها تـنمم
بوضوح مضمون املنشورات يف حالت من ئبيل جرمية التحريض ضد سموعة ئومية أو إثنية.
 -8ونكــر الوفــد أن مكافحــة التعصــب والكراهيــة والتطــر العنيــف مشــكلة عامليــة تتطلــب
التعامل معها بصورة مجاعية .وئد عينت احلكومة مؤخرا منسق ا وطني ا ملكافحة التطر العنيف.
 -9ونكــر الوفــد أن الســويد لــديها حكومــة نســائية وأن املســاواة بــني اجلنســني تت لــل مجيــل
السياسات احلكوميـة .واألداة الرئيسـية لتحقيـق هـذا اهلـد هـ تعمـيم مراعـاة املنمـور اجلنسـاي
وكذا تعزيز امليزنة املراعية للمنمور اجلنساي والعمل علو مكافحة العنف ضد املرأة.
 -10ويف ع ــال  2014ص ــدئت الس ــويد عل ــو اتفائي ــة سل ــو أوروب ــا بش ــحن من ــل ومكافح ــة
العنــف ضــد امل ـرأة والعنــف املنــز (اتفائيــة اســطنبول) وأخــذت بقــانون جديــد يعــز احلمايــة مــن
الزواج القسري و واج األطفال.
 -11وم ــل أن إمج ــا ف ــوة األج ــور ب ــني املـ ـرأة والرج ــل تراج ــل بنس ــبة  3نق ــائ مائوي ــة ب ــني
عام  1994و 2013ل تزال هناك ف وة يف األجور يف السويد نسبتها حـوا  13يف املائـة.
وئــد عينــت احلكومــة مندوبيــة للمســاواة بــني اجلنســني يف احليــاة العمليــة لدراسـة المــرو امل تلفــة
للمرأة والرجل وائرتاح إجراءات ترم إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني وتقليص ف وة األجور.
 -12وأك ــد الوف ــد أن مكافح ــة مجي ــل أي ــكال التميي ــز ذ ــا فيه ــا التميي ــز املتع ــدد األي ــكال
ل يزال أحد األهدا الرئيسية للحكومة.
 -13وئـد عــدل ئــانون التمييــز لعــال  2009يف  1كــانون اليناي/ينــاير  2015لكـ يــدرج فيــع
عــدل كفايــة تــدابري تيســري وصــول األي ـ اص نوي اإلعائــة باعتبــاره يــكالا جديــدا مــن أيــكال
التمييز.
 -14وئ ــد اعتم ــدت اسـ ـرتاتي ية ي ــاملة ع ــال  2013بغ ــرض س ــني وتعزي ــز وض ــل املينلي ــات
واملينليني ومزدوج امليل اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية يف السويد وتنمر حالي ا جلنـة قيـق يف
مســحلة مــا إنا كــان ينبغـ يايــة مغــايري اهلويــة اجلنســانية بححكــال القــانون اجلنــائ املتعلقــة ـرائم
الكراهية وخطاب الكراهية ال تشمل سلفا الكراهية بسبب امليل اجلنس .
 -15وئد يكل تعزيز ياية لغات األئليات القومية عنصرا يف ياية حقوق األئليـات القوميـة
يف السويد.
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 -16ونكر الوفد أن العمل الرام إىل القضـاء علـو التمييـز ضـد الرومـا ومعـاداة الغ ـر أولويـة
مــن أولويــات احلكومــة .وئــد ركــزت الس ـرتاتي ية الوطنيــة إلدمــاج الرومــا املعتمــدة عــال 2012
تركيـزا خاصـا علــو مبــدأ عــدل التمييــز وعلــو مشــاركة الرومــا ومســااتهم يف تنفيــذها .وئــد أنشــأت
جلنة خاصة ملناهضة معاداة الغ ر.
 -1٧ونكــر الوفــد أن وســائم اإلعــالل كشــفت عــال  2013سـ الت الشــرطة املتعلقــة بــحكينر
مـن  4 000يـ ص .ووفقـ ا لوســائم اإلعـالل فقــد كـان الغــرض الرئيسـ مــن وضـل السـ الت
هو ديد األفراد علو أسا .نسبتهم إىل الروما .وخلص التحقيق الذي أجرتـع جلنـة يايـة األمـن
والسالمة إىل أن معاجلة الشرطة للبيانات الش صية خمالفة للقانون من عـدة جوانـب .وئـد كلـف
جه ــا الش ــرطة ب ــحن يرف ــل تقريـ ـرا إىل احلكوم ــة يف ي ــبائ/فرباير  2015بش ــحن الت ــدابري املت ــذة
لضمان تطبيق اإلطار القانوي تطبيق ا دئيق ا وبشـحن وجـود املبـادل التوجيهيـة واملمارسـات اإلداريـة
الال مــة ملنــل أي ييــز .وفيمــا يتعلــق دقــوق األف ـراد املتضــررين يف احلصــول علــو تعــويض جــرت
املوافقة سلفا علو حوا  3 000طلب تعويض.
 -18وأي ـ ــار الوف ـ ــد إىل أن الدس ـ ــتور الس ـ ــويدي ئ ـ ــد اع ـ ــرت صـ ـ ـراحة من ـ ــذ ع ـ ــال 2011
بالص ــاميني ي ــعبا .ويف ع ــال  2011ب ــدأت الس ــويد وفنلن ــدا والن ــروي مفاوض ــات ح ــول اتفائي ــة
بشحن صامي بلدان الشمال.
 -19ويف عال  2010مت توسيل حق برملان الصاميني يف املشاركة يف ختطـيم الشـؤون البلديـة
ورصــد مراعــاة احتياجــات الشــعب الصــام ذــا فيهــا مصــا مــريب الرنــة يف اســت دال األراض ـ
واملياه .وعالوة علو نلا جرى تعـديل ئـانون املعـادن والالئحـة التنميميـة للمعـادن عـال 2014
هبد يادة إيراك الشعب الصام يف عملية إصدار تراخيص التنقيب عن املعادن.
 -20وفيمــا يتعلــق بتحــديات الصــحة العقليــة ال ـ تواجــع رعــاة الرنــة ول ســيما يــادة خطــر
إئدامهم علـو النتحـار اعرتفـت احلكومـة بـحن هنـاك حاجـة إىل مزيـد مـن اجلهـود مـن أجـل احلـد
من هذه امل اطر؛ وجيري النمر يف عدد من املقرتحات.
 -21وتبحث السويد علو الدوال عن السبل الكفيلـة بتعزيـز حقـوق الطفـل ذـا يف نلـا حـق
الطفــل يف التعبــري عــن يفرائــع يف املســائل املتعلقــة بــع .ومنــذ تشـرين األول/أكتــوبر  2014أعطــت
احلكومة األولوية لألعمال التحضريية املتعلقة بإدراج أحكال اتفائية حقـوق الطفـل يف التشـريعات
السويدية.
 -22وأوضح الوفد أن ما يقرب من  ٧ 000ئاصر غري مصحوب ئدموا عـال  2014طلـب
الل وء يف السويد وأن مصا الطفل الفضـلو تؤخـذ يف العتبـار دائمـ ا .وئـد عمـل سلـو اهل ـرة
قصر أو غريهم من األوصياء.
السويدي بشكل فاعل علو تعقب يفباء ال و
 -23ويعــد أكينــر مــن  6 000يـ ص دون ســن الينامنــة عشــرة ــن لــديهم تصـريح إئامــة يف
السـويد مــن عـدمي اجلنســية .وأيـار الوفــد إىل أن مـن يــحن العـرتا بدولــة فلسـطني أن يعطـ
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معمم هؤلء األطفـال جنسـية .وسـتدخل حيـز النفـان يف  1نيسـان/أبريل  2015تعـديالت علـو
ئانون اجلنسية السويدي ترم إىل احلد من حالت انعدال اجلنسية.
 -24ونك ــر الوف ــد أن ــع ل يُل ــح إىل احل ــبو الحتي ــاط وف ــرض القي ــود يف الس ــويد إل عن ــدما
تكــون ضــرورية ومتناســبة .وجيــري اســتعراض أســباب الحت ــا بانتمــال .ومــن اهلــال تقصــري فــرتة
احلبو الحتيـاط إىل أئصـو حـد كـن وأل تفـرض إل القيـود الضـرورية .وتت ـذ سـلطة الدعـاء
العال ودائرة الس ون واملرائبة كلتااا خطوات للحد من عزل احملت زين.
 -25كمـا تــدر .احلكومــة ســبل ســني احلالــة العامـة لألحــداذ اجلــا ني ذــا يف نلــا إجيــاد
السبل الكفيلة بت فيف أي حبو انفرادي للمحت زين األحداذ.
 -26وئـال الوفـد إن السـويد جتمـل بـني يايـة ئويـة حلقـوق الفـرد وبـذل جهـود ملنـل أي تـدخل
يف احل ــق يف ا صوص ــية .ويتض ــمن ئ ــانون الس ــت بارات ا ارجي ــة وئ ــانون اس ــت بارات اإلي ــارة
يفليات السالمة واملرائبة القانونيتني من أجل ضمان تلبية احلاجة إىل ياية السالمة.
 -2٧ونكـر الوفـد أن اسـت بارات اإليـارة يف مؤسسـة الالسـلك التابعـة للـدفاع الـوطين جتــري
ضــمن اإلطــار املفصــل للقــانون الســويدي ــت رئابــة ئضــائية وإي ـرا برملــاي صــارمني .وتقــدل
احلكومة سنويا تقريرا إىل الربملان ببالغ مكتوب عن مرائبة اإليارات املضطلل هبـا ذوجـب هـذا
القـانون .ويرمـ النمـال إىل ضــمان سـري اســت بارات اإليــارة وفقـا للتشـريعات الوطنيـة الـ مـ
ا صوصية وكذلا وفق ا للتزامات البلد ذوجب القانون الدو حلقوق اإلنسان.
 -28وفيما يتعلق ذسحلة التحقيقات يف ادعاءات سوء سلوك الشرطة أيار الوفـد إىل إنشـاء
إدارة مستقلة ومنفصلة للتحقيقات ا اصة علو الصعيد الوطين ضـمن الشـرطة السـويدية يف 1
كانون اليناي/يناير .2015
 -29ونكـر الوفـد أن احلكومـة ئـد أعلنـت يف إطـار مشـروع ئـانون امليزانيـة لعـال  2015أهنــا
تعتزل أن تقدل إىل الربملان اسرتاتي ية منه ية للعمل يف سال حقوق اإلنسان يف السويد ويتمينل
أحد جوانبها اهلامة يف ديد الكيفية ال ميكن هبا تنميم رصد مستقل إلعمال حقـوق اإلنسـان
يف البلد.

باء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -30أدىل  89وفــدا ببيانــات خــالل جلســة التحــاور .وتــرد التوصــيات املقدمــة أثنــاء احلـوار يف
اجلزء اليناي من هذا التقرير.
 -31رحب اجلبل األسود بوضل خطة العمل الوطنية حلقـوق اإلنسـان والسـرتاتي ية الطويلـة
األج ــل إلدم ــاج الروم ــا وبتقري ــر الس ــويد ملنتص ــف امل ــدة .واستفس ــر ع ــن األنش ــطة املض ــطلل هب ــا
للتصدي طاب الكراهية ني الدوافل العنصرية ضد األئليات البار ة.
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 -32ورحب املغرب باعتماد تدابري لتعزيـز املسـاواة بـني اجلنسـني ومكافحـة العنـف ضـد املـرأة
وبالسياسة الرامية إىل سني حالة األيـ اص نوي اإلعائـة .وسـلم الضـوء علـو اجلهـود املبذولـة
ملكافحة التمييز والعنصرية وكراهية األجانب وعلو مبادرات مكافحة التمييـز واملعاملـة املهينـة يف
املدار..
 -33وأحاطت ناميبيا علما باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز ذا يف نلا خمصصات امليزانية
ال عرفت يادة مقارنة بعال  2013وكـذلا باحلمايـة مـن التمييـز املـرتبم بالسـن الـ مـا فتأـت
تطبــق عل ــو ئطاعــات م ــن اجملتمــل يش ــملها ئــانون التميي ــز ونلــا اعتب ــارا مــن  1ك ــانون الين ــاي/
يناير .2013
 -34ورحبــت بل يكــا بالتقــدل احملــر يف حقــوق الطفــل .واستفســرت عمــا إنا كانــت عمليــة
إدراج اتفائيــة حقــوق الطفــل يف التشـريعات الســويدية ئــد بــدأت ومــا إنا كانــت احلكومــة تســتطيل
أن تلتزل ذوعد هنائ لستكمال هذا اإلدراج.
 -35ورحبت نيكاراغوا بحوجع التقدل يف اجملالني التشريع واملؤسس منذ السـتعراض الـدوري
الشامل األول للحالة يف السويد وسلطت الضوء علـو اعتمـاد ئـانون مكافحـة التمييـز ول سـيما
التمييز املتعدد األيكال.
 -36ورحب ــت الن ــروي ب ــإعالن الس ــويد إدراج اتفائي ــة حق ــوق الطف ــل يف الق ــانون الس ــويدي.
وأعرب ـ ـ ــت ع ـ ـ ــن القل ـ ـ ــق إ اء ب ـ ـ ــمء التق ـ ـ ــدل احمل ـ ـ ــر يف معاجل ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق الص ـ ـ ــاميني يف األراضـ ـ ـ ـ
والختصاصــات املقيــدة لل نــة احلــدود وأيــارت إىل أايــة التصــديق علــو اتفائيــة منممــة العمــل
الدولية رئم .169
 -3٧وئدمت باكستان توصيات .
 -38وسلطت كوستاريكا الضـوء علـو اعتمـاد القـانون اجلديـد للمسـؤولية اجلنائيـة عـن اإلبـادة
اجلماعيــة واجلـرائم ضــد اإلنســانية وجـرائم احلــرب وأعربــت عــن مشــاطرفا ئلــق جلنــة القضــاء علــو
التمييز العنصـري بشـحن مـا نكرتـع التقـارير مـن يـادة خطـاب الكراهيـة ني الـدوافل العنصـرية ضـد
األئليات.
 -39وأئــرت بولنــدا بــاجلهود املبذولــة لتنفيــذ توصــيات اجلولــة األوىل مــن الســتعراض الــدوري
الشامل مشرية إىل أن اعتماد ئانون اجلرائم ضـد اإلنسـانية عـال  2014خطـوة هامـة يف مكافحـة
التعذيب.
 -40وأيــادت الربتغــال هــود الســويد الراميــة إىل مكافحــة مجيــل أيــكال التمييــز ول ســيما
ضــد األئليــات وإىل تعزيــز املســاواة .ويف هــذا الصــدد أحاطــت الربتغــال علم ـ ا بإنشــاء الســويد
ملكتب أمني املمامل املعين باملساواة.
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 -41ورحب ــت ئط ــر باس ـرتاتي ية تعزي ــز حق ــوق الطف ــل لع ــال  2010وخبط ــة العم ــل اجلدي ــدة
حلماية األطفال من الجتار بالبشر والستغالل والعتداء اجلنسـيني وبـربام التعلـيم الـ أخـذت
دقوق الطفل.
 -42وأي ــادت روماني ــا بالس ــويد عل ــو تقريره ــا ملنتص ــف امل ــدة وأي ــارت بإجيابي ــة إىل موافق ــة
الســويد علــو اتفائيــة إســطنبول وباعتمادهــا لس ـرتاتي ية إدمــاج الرومــا للفــرتة 2032-2012
وبإنشاء جلنة مناهضة معاداة الغ ر.
 -43وأعرب ال اد الروس عن القلق إ اء است دال الشرطة غري املشروع للقوة وإ اء خطاب
كراهيــة األجانــب املوجــع ضــد األئليــات الوطنيــة والدينيــة .كمــا أيــار إىل تزايــد ج ـرائم الكراهيــة
والعنصرية وكراهية األجانب.
 -44وأي ــادت روان ــدا بالت ــدابري الرامي ــة إىل مكافح ــة التميي ــز وتعزي ــز املع ــار بش ــحن كراهي ــة
القصــر وبــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز املســاواة بــني اجلنســني وتكــافؤ املرتبــات.
األجانــب يف أوســائ و
وأعربت عن تقديرها إلدانة ستانيسال .مبانيناند رمية اإلبادة اجلماعية يف رواندا.
 -45ورحــب الس ــنغال بــا طوات ال ـ اختــذفا الس ــويد لســحب التحفم ــات علــو الص ــكوك
الدوليــة حلقــوق اإلنســان واعتمــاد تــدابري تش ـريعية حلمايــة األطفــال غــري املصــحوبني ومكافحــة
الجتار باألي اص والستغالل اجلنس لألطفال.
 -46وأيــادت ص ـربيا بالســويد علــو إنشــاء مكتــب أمــني املمــامل املعــين باملس ـاواة .وي ـ عت
صربيا علو مواصـلة بـذل اجلهـود مـن أجـل النهـوض بإدمـاج املهـاجرين وتعزيـز التعـاون مـل اجملتمـل
املدي ونلا هبد تعزيز تحثري املهاجرين يف اجملتمل.
 -4٧وأيـادت سـرياليون بالسـويد علـو سـ لها يف سـال حقـوق اإلنسـان وتقـدميها الــدعم إىل
البلدان النامية من خالل املسـاعدة اإلمنائيـة الرييـة .وحينـت سـرياليون السـويد علـو مواصـلة تعزيـز
التسامح الديين والندماج الجتماع يف أوسائ خمتلف اجملموعات اإلثنية واجلاليات املهاجرة.
 -48وأي ــادت س ــلوفاكيا بالس ــويد عل ــو دي ــد أولوي ــات سياس ــتها العام ــة يف س ــال حق ــوق
اإلنسان وأئرت بحنشـطتها للمسـاواة بـني اجلنسـني ومبادرافـا الراميـة إىل مكافحـة معـاداة الغ ـر.
ويـ ـ عت الس ــويد عل ــو تنفي ــذ توص ــيات جلن ــة مناهض ــة التع ــذيب بش ــحن الض ــمانات القانوني ــة
لألي اص احملرومني من حريتهم.
 -49ورحبـت ســلوفينيا باملســاعدة الـ تقــدمها السـويد مــن خــالل التعــاون اإلمنــائ  .وأيــارت
إىل ديات جرمية الكراهيـة وا طـاب السياسـ املتعصـب واسـتمرار ف ـوة األجـور بـني اجلنسـني
كمــا أعرب ــت ع ــن بعــض الش ـواغل بش ــحن احلــق يف ا صوص ــية فيم ــا يتصــل ب ــالعرتاض الواس ــل
النطاق لالتصالت.
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 -50ورحب ــت إس ــبانيا بالت ــدابري املعتم ــدة بش ــحن حق ــوق الطف ــل ردا عل ــو توص ــيات ئ ــدمتها
رحبت باجلهود الـ بـذلت مـن أجـل يايـة أفضـل حلقـوق األيـ اص
إسبانيا عال  .2010كما  و
نوي اإلعائة.
 -51وأعربت سري لنكا عن تقـديرها لتنفيـذ خطـة عمـل يايـة األطفـال مـن الجتـار بالبشـر
والســتغالل اجلنسـ لعــال  2014وملــا يُعطــو مــن أولويــة للمســاواة بــني اجلنســني ولل هــود الـ
بذلت من أجل تدابري تعزيز احلماية من التمييز.
 -52ورحبت دولة فلسطني باجلهود املبذولة ملكافحة التمييز وكراهية األجانب وملعاجلـة ف ـوة
األجور بني اجلنسني وكذا تعيني حمققني يف جرائم الكراهية.
 -53وأياد السودان بتصـديق السـويد علـو معمـم اتفائيـات األمـم املتحـدة األساسـية حلقـوق
اإلنسان واعتمادها خط عمل وطنيتني حلقوق اإلنسان.
 -54وأيــادت تايلنــد بالتقــدل احملــر يف إدراج اللتزامــات الدوليــة يف ســال حقــوق اإلنســان يف
التشريعات الوطنية .ورحبت بإنشاء مكتـب أمـني املمـامل املعـين باملسـاواة وأيـارت إىل أن جـرائم
الكراهية والعنصرية يف يبكة اإلنرتنت ل تزال تتزايد باطراد.
 -55وأيــارت مجهوريــة مقــدونيا اليوغوســالفية ســابق ا إىل أن و ارة ا ارجيــة الســويدية عقــدت
اجتماعات منتممة ومتكررة بشحن ئضايا حقوق اإلنسان مل منممـات اجملتمـل املـدي .وأيـادت
ذسااة البلد يف التنمية الدولية.
 -56ونوهــت تيمــور  -ليش ـ بــالتزال الســويد عــل يايــة حقــوق اإلنســان أولويــة .وأيــادت
باس ـرتاتي ية إدمــاج الرومــا للفــرتة  2032-2012وبــاحملقق ا ــاص رميــة الكراهيــة وبالتــدابري
املعز ة ملكافحة الجتار بالبشر.
 -5٧وأي ــارت توغ ــو إىل أن ــع ب ــالرغم م ــن التق ــدل احمل ــر يف مكافح ــة التميي ــز ل تـ ـزال هن ــاك
صعوبات فيما يتعلـق بالعنصـرية .وكينـريا مـا يسـتهد األيـ اص املنحـدرون مـن أوسـائ مهـاجرة
والسـويديون املنحـدرون مـن أصـل أفريقـ ؛ وبالتـا ةـة حاجـة إىل تـدابري جديـدة لتحسـني يايـة
األي اص املستهدفني بالتمييز والعنصرية وكراهية األجانب.
 -58ورحبــت ت ــونو بحخ ــذ الســويد ئص ــب الس ــبق يف تعزي ــز ويايــة حق ــوق اإلنس ــان وحري ــة
التعبري يف اإلنرتنت .وأحاطت تونو علم ا بالتـدابري املت ـذة لتنفيـذ توصـيات السـتعراض الـدوري
الشامل ول سيما اعتماد خطم عمل حلقوق اإلنسان ورحبت بسياسات الل وء ال تعتمدها
السويد.
 -59وأيــادت تركيــا بإاــا ات الســويد يف ســال حقــوق اإلنســان ول ســيما فيمــا يتعلــق ذنــل
العنــف ضــد املـرأة وتصــديقها علــو اتفائيــة إســطنبول .وأعربــت عــن ئلقهــا إ اء خطــاب الكراهيــة
ني الدوافل العنصرية و/أو املتعصب ديني ا وإ اء يادة اجلرائم املرتبطة بع.
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 -60وأيادت أوكرانيا بقوة بتدابري ياية حقوق اإلنسـان يف السـويد مشـرية إىل التنفيـذ احمللـ
عــن طريــق خطــم العمــل الوطنيــة .وأثنــت علــو املشــاورات املفتوحــة مــل منممــات اجملتمــل املــدي
وكذا علو التعاون مل اآلليات واملؤسسات الدولية.
 -61وأئرت اململكة املتحدة لربيطانيا العممو وأيرلندا الشمالية باألولوية الـ تعطيهـا السـويد
حلقوق اإلنسان .ونوهت بتدابري احلماية من التمييز لكنها أئرت بالتحـديات الـ ل تـزال ئائمـة
وال تؤثر علو الفأات الضعيفة ومنها الروما وحينت علو تعزيز تدابري ياية األي اص عدمي
اجلنسية.
 -62وأثنت الوليات املتحـدة األمريكيـة علـو التـزال السـويد دقـوق اإلنسـان وعلـو ريادفـا يف
تعزيــز احلريــات يف اإلنرتنــت .بيــد أهنــا أحاطــت علم ـ ا بتقــارير عــن التمييــز ضــد بعــض األئليــات
اإلثنيــة والدينيــة وأعربــت عــن ئلقهــا إ اء عــدل كفايــة تــدريب القضــاة الــذين ققــون يف الجتــار
بالبشر.
 -63وأيـ ــادت أو بكسـ ــتان خبطـ ــم العمـ ــل الوطنيـ ــة وبإنشـ ــاء مكتـ ــب أمـ ــني املمـ ــامل املعـ ــين
باملســاواة وباسـرتاتي ية إدمــاج الرومــا .بيــد أهنــا أحاطــت علمـا بــالقلق الــذي أعربــت عنــع هيأــات
املعاهــدات بشــحن خطــاب الكراهيــة ألســباب عرئيــة ودينيــة والعــالج القســري لألي ـ اص نوي
اإلعائة العقلية واألنشطة الصناعية يف األراض التقليدية للصاميني.
 -64ورحبت ألبانيا بتدابري احلماية الدستورية مـن التمييـز ذـا يف نلـا بسـبب امليـل اجلنسـ
وبالتصــديق علــو اتفائيــة إســطنبول .وأيــارت بارتيــاح إىل اعتمــادات امليزانيــة امل صصــة للحمايــة
املستدامة حلقوق اإلنسان ول سيما املنممات العاملة يف ئطاع اإلعائة.
 -65وأعربت اجلزائر عن تقديرها للنه التشارك مل اجملتمل املدي الذي اعتمدتع السويد يف
إعــداد التقريــر الــوطين .وأيــادت باعتمــاد خطـ عمــل ويـ عت علــو اعتمــاد ثالينــة .ويـ عت
علو إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملبادل باريو.
 -66ورحبت أنغول بالتدابري املت ذة إلنكاء وعـ األطفـال واملـراهقني بكراهيـة األجانـب ومـا
يشــاهبها مــن أي ــكال التعصــب .وأحاطــت علم ـا هــود الســويد الرامي ــة إىل المتينــال للتزاماف ــا
الدولية دماية حقوق األي اص الضعفاء ول سيما املهاجرين.
 -6٧وأيــادت األرجنتــني بالســويد علــو خطــة عملهــا اجلديــدة حلمايــة األطفــال مــن الجتــار
بالبشــر والســتغالل اجلنس ـ والعتــداء اجلنس ـ لعــام  2014و 2015وعلــو مــا تبذلــع مــن
جهود تشريعية ملكافحة التمييز.
 -68وأثنت أرمينيا علو التدابري املتواصلة من أجل املساواة بني اجلنسني إىل جانب مـا أخـذ
بــع مــن أحكــال لصــا األطفــال واألي ـ اص نوي اإلعائــة .وأيــادت دمايــة حقــوق األئليــات
القوميــة وكــذا دريــة ارســة احلقــوق الينقافيــة والدينيــة لألي ـ اص نوي األصــول اإلثنيــة األرمنيــة
الذين يعيشون يف السويد.
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 -69وامتدحت أسرتاليا الحرتال الينابـت حلقـوق اإلنسـان واحلريـات املدنيـة و ديـدا النهـوض
باملســاواة بــني اجلنســني والقضــاء علــو العنــف ضــد امل ـرأة .وأيــادت بــالتحقيق الــذي أُمــر بفتحــع
عال  2014للنمر يف مقتضو حمدد بشحن جترع التعذيب يف القانون السويدي.
 -٧0وأيادت النمسا بالتزال السويد بالنهوض دقوق اإلنسان علو الصعيد العامل  .وأعربت
النمســا عــن القلــق إ اء التقــارير ال ـ تتحــدذ عــن التمييــز ضــد الصــاميني ول ســيما فيمــا يتعلــق
باحلقوق يف األراض واملياه واملـوارد .وأيـارت إىل ئلـق جلنـة القضـاء علـو التمييـز العنصـري بشـحن
تزايد التقارير عن خطاب الكراهية وجرائم الكراهية نات الدوافل العنصرية.
 -٧1وأحاطــت أنربي ــان علم ـ ا بالش ـواغل ال ـ أعربــت عنهــا بعــض هيأــات املعاهــدات إ اء
التميي ــز وكراهي ــة األجان ــب واملوائ ــف العنصـ ـرية ض ــد املس ــلمني والس ــويديني املنح ــدرين م ــن أص ــل
أفريق ـ والروم ــا واليه ــود وإ اء اهل م ــات عل ــو أم ــاكن العب ــادة ا اص ــة باألئلي ــات الديني ــة وإ اء
تصاعد معدلت النتحار يف أوسائ األي اص نوي اإلعائة.
 -٧2وردا عل ــو م ــا أد ب ــع م ــن تعليق ــات وم ــا ط ــرح م ــن أس ــألة نك ــرت الس ــويد أن ل ــديها
تش ـريعات وافيــة ميكــن اســت دامها ملعائبــة خمتلــف ممــاهر العنص ـرية وكراهيــة األجانــب والتعصــب
الديين وكراهية املينلية اجلنسية وكراهية مغايري اهلوية اجلنسانية .ويرم التكليف املوجـع إىل الشـرطة
الســويدية إىل ســني معــدل ئضــايا ج ـرائم الكراهيــة ال ـ جيــري حلهــا؛ وإىل أن يكــون للتبلي ـ مــا
بعده.
 -٧3ونكـر الوفــد أن معمـم األحكــال اجلنائيـة نات الصــلة ذكافحـة خطــاب الكراهيـة وجـرائم
الكراهية تنطبق أيضا علو اجلرائم املرتكبة يف اإلنرتنت.
 -٧4وردا علــو اهل مــات األخــرية ضــد مســاجد ســويدية أعطــت الشــرطة الســويدية األولويــة
للتحقيقات الرامية إىل معرفة املسـؤولني وتقـدميهم إىل العدالـة .وةـة حاجـة إىل تكينيـف احلـوار بـني
الشرطة واملنممات الدينية .وئد وجهت احلكومة الدعوة إىل ينل اجلالية املسلمة حلضور منائشة
مائدة مستديرة بشحن كراهية املسلمني ستعقد يف أوروبا يف أوائل عال .2015
 -٧5ووجهــت احلكومــة الــدعوة إىل ينل ـ الطائفــة اليهوديــة ملنائشــة ئضــايا معــاداة الســامية
وجرى ختصيص أموال إضافية لتعزيز التدابري األمنية حلماية الطائفة اليهودية يف السويد.
 -٧6وفيم ـ ــا يتعل ـ ــق ذع ـ ــاداة الغ ـ ــر ئُـ ــدل ع ـ ــال  2014كت ـ ــاب أب ـ ــيض بش ـ ــحن العت ـ ــداءات
والنتهاكات ضد الروما يف القرن العشرين وأنشأت جلنة ملكافحة معاداة الغ ر.
 -٧٧وذــا أن أكــرب عــدد مــن جـرائم الكراهيــة املبلـ عنهــا يتصــل بكراهيــة املنحــدرين مــن أصــل
أفريق تعتزل احلكومة أن تكلف مكتب أمني املمامل املعين باملساواة باختان تدابري إلنكـاء الـوع
عام  2015و.2016
 -٧8وئد خلصت دراسات مستقلة إىل أن السويد ئد اسـتوفت الشـروئ املنصـوص عليهـا يف
اتفائيــة منممــة العمــل الدوليــة رئــم  169يف معمــم جوانبهــا وأن العقبــات الرئيســية املتبقيــة ه ـ
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حقوق امللكية وحيا ة األراض وحقـوق الرعـ لقطعـان الرنـة .ونكـر الوفـد أن مسـحلة احلقـوق يف
األراض مت تناوهلا أيضا يف مشروع التفائية بشحن صامي بلدان الشمال وأن احلكومة تحمل يف
أن تكون هذه العملية عامالا حافزا من أجل إجياد حل للمسائل املعلقة.
 -٧9وفيما يتعلق ذسحلة إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنسـان خلـص تقيـيم السـويد إىل أن
خطــم العمــل الوطنيــة حلقــوق اإلنســان طريقــة عمــل مناســبة .وستشــكل جلنتــا التحقيــق املعنيتــان
بالعم ــل املنه ـ ـ يف س ــال حق ــوق اإلنس ــان يف الس ــويد وتوص ــيافما وك ــذا متابع ــة الس ــتعراض
الدوري الشامل أسا .مداولت السويد بشحن كيفية إئامة نمال ميكن أن جيـري الرصـد املسـتقل
إلعمــال حقــوق اإلنســان يف إطــاره .ونكــر الوفــد أن الرابطــة الســويدية للســلطات احملليــة واملنــاطق
توصــلت إىل اتف ــاق م ــل احلكوم ــة بش ــحن تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان يف األعم ــال املض ــطلل هل ــا عل ــو
الص ــعيد احملل ـ واعتم ــدت احلكوم ــة ئ ـرارا بش ــحن دع ــم عم ــل اجمل ــالو القطري ــة للس ــويد يف س ــال
حقوق اإلنسان.
 -80ويعتــرب ســن املســؤولية اجلنائيــة يف الســويد هــو  15ســنة .ول ميكــن إيــداع ي ـ ص دون
سن الينامنة عشرة رهن الحت ا إل إنا كانت هنـاك أسـباب اسـتيننائية هلـذا الحت ـا  .وسـتقدل
الســويد تقــارير إىل جلنــة مناهضــة التعــذيب عــن الضــمانات القانونيــة لألحــداذ احملت ـزين دلــول
تشرين اليناي/نوفمرب .2015
 -81وأنشــحت الســويد جلنــة حكوميــة للنمــر يف إمكانيــة وضــل حكــم جنــائ خــاص ذســحلة
التعذيب وستقدل تقريرا يف أيلول/سبتمرب .2015
 -82وئد وئوعت السويد علو التفائية الدولية حلماية مجيل األي اص من الختفاء القسـري
ع ــال  .200٧وظل ــت مس ــحلة التص ــديق عليه ــا عل ــو ج ــدول أعماهل ــا لك ــن األعم ــال املتعلق ــة
بالتصديق مل تبدأ بعد.
 -83وأكـ ــد الوفـ ــد أنـ ــع ل يوجـ ــد الت ـ ـزال عـ ــال ذوجـ ــب القـ ــانون الـ ــدو بـ ــالعرتا بـ ــالل وء
الدبلوماس .
 -84وأحاطــت البح ـرين علم ـا بالتــدابري املت ــذة ملكافحــة الجتــار باألي ـ اص ودعــم حقــوق
الضحايا ورحبت باملبادرات املت ذة إلنكاء الوع يف أوسائ الطلبة بحخطـار كراهيـة األجانـب.
وتساءلت عن خطة سني فرص حصول األسر املهاجرة علو التعليم.
 -85وأي ــادت ب ــنغالديد بالس ــويد عل ــو جت ــاو ه ــد األم ــم املتح ــدة للمس ــاعدة اإلمنائي ــة
الرييــة .وأحاطــت علم ـ ا بــالقلق الــذي أعربــت عنــع جلنــة القضــاء علــو التمييــز العنصــري بشــحن
املنممات العنصرية واملتطرفة وبشحن يادة طاب الكراهية ني الدوافل العنصـرية ضـد األئليـات
الدينية والسويديني من أصل أفريق والروما.
 -86وأعربـت هولنـدا عــن تقـديرها لل هـود الـ تبـذهلا السـويد ملكافحــة اإلرهـاب مشــرية إىل
القلــق مــن إمكانيــة انتهــاك اســت دال تكنولوجيــا املرائبــة للحــق يف ا صوصــية .ونوهــت بــاجلهود
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اهلادف ــة إىل التص ــدي للتميي ــز ض ــد أئليـ ـ الص ــاميني والروم ــا مش ــرية إىل أن ه ــذا يتطل ــب يقم ــة
مستمرة.
 -8٧وأيــادت بــنن بــاجلهود املبذولــة والتقــدل احملــر يف ســال احلقــوق الئتصــادية والجتماعيــة
والينقافي ــة وب ــالنهوض ب ــاحلق يف التنمي ــة ذ ــا يف نل ــا تق ــدع ال ــدعم م ــن أج ــل قي ــق األه ــدا
اإلمنائية لأللفية.
 -88وأيــادت البوســنة واهلرســا بالســويد بوصــفها بلــدا دميقراطي ـا منونجي ـا .وتســاءلت عــن
العقبــات الـ ــول دون التصــديق علــو التفائيــة الدوليــة حلمايــة حقــوق مجيــل العمــال املهــاجرين
وأف ـراد أســرهم والتفائيــة الدوليــة حلمايــة مجيــل األي ـ اص مــن الختفــاء القســري والربوتوكــول
الختي ــاري للعهـ ــد الـ ــدو ا ـ ــاص بـ ــاحلقوق الئتص ــادية والجتماعيـ ــة والينقافيـ ــة .وأعربـ ــت عـ ــن
مشــاطرفا ي ـواغل جلن ــة القض ــاء علــو التميي ــز ض ــد امل ـرأة مــن أن امله ــاجرات والالجأ ــات ونس ــاء
األئليات ل لن يعانني ييزا متعدد األيكال.
 -89وأيادت بوتسوانا بتعديل ئانون العقوبات من أجل تعزيز احلماية مـن التحـرو واحلمايـة
مــن الــزواج القســري و واج األطفــال وبوضــل خطــة عمــل حلمايــة األطفــال مــن الجتــار .بيــد أهنــا
أحاط ــت علمـ ـ ا بالشـ ـواغل الـ ـ أعرب ــت عنه ــا هيأ ــات املعاه ــدات بش ــحن التميي ــز اإلث ــين وجـ ـرائم
الكراهية.
 -90وأيادت الربا يل بالتعديل التشريع الذي اعرت بالصاميني يـعب ا أصـلي ا .وأعربـت عـن
مشــاطرفا القلــق الــذي أعربــت عنــع جلنــة القضــاء علــو التمييــز العنصــري بشــحن ج ـرائم الكراهيــة
مش ــرية إىل أن ــع ينبغـ ـ اغتن ــال فرص ــة إع ــادة تنم ــيم الش ــرطة ملن ــل التنم ــيم اإلث ــين وبن ــاء الينق ــة م ــل
اجملتمعات احمللية.
 -91وأيــادت بلغاريــا باعتمــاد خطــم عمــل وطنيــة حلقــوق اإلنســان .وأعربــت عــن تقــديرها
للتدابري املت ذة ملكافحة التمييز وكراهية األجانب مينل تعيني حمقـق خـاص وإنشـاء مكتـب أمـني
املمامل املعين باملساواة وباجلهود الرامية إىل مكافحة معاداة السامية وكراهية اإلسالل.
 -92وأحاطت كندا علما ذوافقة السويد عال  2010علو سني احلوار والتشاور مل يعب
الصــاميني بشــحن السياســة احلكوميــة الـ تــؤثر فيــع ويف وضــل التشـريعات .وطلبــت كنــدا احلصــول
علو معلومات عن التقدل احملر ذا يف نلا بشحن سياسة السويد للقطب الشما .
 -93وأيــارت تشــاد بارتيــاح إىل تقــدع الس ـويد تقريــر منتصــف املــدة بشــحن تنفيــذ توصــيات
الســتعراض الــدوري الشــامل وإىل تشــاورها املنــتمم مــل منممــات اجملتمــل املــدي بشــحن املســائل
املتعلقة دقوق اإلنسان واملساواة يف احلقوق لبعض الفأات من السكان.
 -94وامتــدحت يــيل اجلهــود الراميــة إىل تنفيــذ سياســات حقــوق اإلنســان علــو الصــعيدين
الــوطين والــدو  .وأعربــت عــن مشــاطرفا القلــق إ اء املوائــف التمييزيــة ال ـوارد تفصــيلها يف التقريــر
الوطين وي عت السويد علو مواصلة اختان التدابري يف هذا الصدد.
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 -95وأعربت الصني عن القلق إ اء اجلهود الرامية إىل تعزيز التينقيف يف سال مكافحة التمييـز
ويايـة حقـوق األئليـات ول ســيما يف سـال مكافحـة كراهيـة األجانــب والتمييـز القـائم علـو نــوع
اجلــنو والتعصــب يف يــبكة اإلنرتنــت .وأيــارت أيضـا إىل جـرائم الكراهيــة وإىل تــدابري مكافحــة
الجتار باألطفال واستغالهلم والعتداء اجلنس عليهم.
 -96وأحاطــت جــزر القمــر علم ـا باللتزامــات واإلجــراءات املت ــذة مــن أجــل اح ـرتال حقــوق
اإلنسان كافة .ورحبت جزر القمر باإلجراءات ال اختذفا السويد دعم ا للتنمية وسلطت الضوء
علو املستوى النمونج لنفتاحها وحسن ضيافتها للمهاجرين.
 -9٧وأحاطت كوت ديفوار علم ا باإلصالحات ال أجريت علو الصعيد الوطين ول سـيما
األح ك ــال التش ـ ـريعية املتعلق ــة باملس ــاواة ب ــني اجلنس ــني ووص ــول األي ـ ـ اص نوي اإلعائ ــة وأف ـ ـراد
األئليــات واملهــاجرين وطــالو الل ــوء إىل ا ــدمات العامــة .ورحبــت ذشــاركة الســويد يف األنشــطة
اإلنسانية.
 -98ورحبت كرواتيا بالتقدل احملر يف تنفيذ التوصـيات الـ ئبلتهـا السـويد خـالل السـتعراض
الــدوري الشــامل األول للحالــة فيهــا وي ـ عت احلكومــة علــو مواصــلة العمــل بفاعليــة مــن أجــل
ضمان تل مجيل النا .ميل حقوق اإلنسان تع ا كامالا وعلو ئدل املساواة ودون ييز.
 -99وأئ ــرت كوب ــا بالتق ــدل احمل ــر يف خمتل ــف اجمل ــالت وأي ــارت إىل التح ــديات الـ ـ ل تـ ـزال
ماثلة علو النحـو املـذكور يف التقريـر الـوطين ومنهـا التمييـز .وأعربـت عـن ئلقهـا إ اء التصـر ات
التمييزية الصادرة عن سياسي اليمني املتطر ووجود منممات عنصرية و يادة التحـريض علـو
الكراهية ول سيما يف يبكة اإلنرتنت.
 -100وأعربــت اجلمهوريــة التشــيكية عــن تقــديرها للعــرض الغــين باملعلومــات الــذي ئدمــع وفــد
السويد عن التحديات واإلاا ات يف سال حقوق اإلنسان.
 -101وأيادت الدامنرك بالتزال السويد دقوق اإلنسان ويددت علو أاية رصد حالـة حقـوق
اإلنســان .ورحبــت بالعمــل الــذي تقــول بــع الســويد مــن أجــل إح ـرا تقــدل يف املفاوضــات بشــحن
مشروع التفائية املتعلق بصامي بلدان الشمال.
 -102واعرتف ـ ــت إكـ ـ ـوادور ب ـ ــاجلهود الرامي ـ ــة إىل المتين ـ ــال للتوص ـ ــيات املقدم ـ ــة ع ـ ــال 2010
ول سيما التدابري املت ذة لضمان حقوق األي اص نوي اإلعائة وسـلطت الضـوء علـو التقـدل
احملر يف مكافحة التمييز وكراهية األجانب والجتار بالبشر.
 -103ورحب ــت مص ــر ب ـالتطورات اإلجيابي ــة املتص ــلة دق ــوق امل ـرأة وحق ــوق الطف ــل ومكافح ــة
الجتار بالبشر .وأيارت مصر إىل أن التمييز والعداء اجملتمع ضد الرومـا واملسـلمني واملهـاجرين؛
وجـ ـرائم الكراهي ــة ذ ــا يف نل ــا إحـ ـراق املس ــاجد؛ والتنم ــيم العنص ــري املزع ــول تس ــتحق اهتمامـ ـ ا
خاصا.
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 -104وسـ ــلطت إس ـ ـتونيا الضـ ــوء عل ـ ــو سياسـ ــات السـ ــويد املتعلق ـ ــة دقـ ــوق امل ـ ـرأة واألئلي ـ ــات
والشــعوب األصــلية وريادفــا يف الق ـرارات املتعلقــة دريــة اإلنرتنــت ودورهــا ك هــة ما ــة للمعونــة
اإلنسانية .ورحبت باسرتاتي ية إدماج الروما والعمـل علـو مشـروع التفائيـة بشـحن صـامي بلـدان
الشمال.
 -105وأعرب ــت فنلن ــدا ع ــن س ــرورها لاحاط ــة علم ـا باملش ــاورات املفتوح ــة م ــل اجملتم ــل امل ــدي
وبتسليم أمني املمامل الضوء علو التمييز املتعـدد األيـكال وبـالتقرير املتعلـق بـالتمييز ضـد الرومـا
يف السويد .ويددت فنلندا علو إمكانية است دال لغة املنكيل ولغات األئليات الفنلندية.
 -106ورحبت فرنسا بالتزال السويد دقوق اإلنسان ول سيما يف سلو حقوق اإلنسان.
 -10٧وأيادت غابون باملبادرة ال تد علو ثالذ سنوات من عـال  2012إىل عـال 2014
يف سال التعليم والتدريب وال تشمل تدابري لتمكني األطفال واملراهقني من صيل فهم أفضل
قصر غري املصحوبني يف البلديات.
لكراهية األجانب وكذا باجلهود الرامية إىل سني رعاية ال و
 -108وأيادت أملانيا بالس ل النمونج حلماية حقوق اإلنسان يف السـويد لكنهـا لحمـت
أن األح ـزاب ال ـ تكــره األجانــب وتكــره اإلســالل ئــد حققــت تقــدم ا ــا أســفر عــن التعبــري عــن
مشــاعر معاديــة للمســلمني يف وســائم اإلعــالل ومــا أعقــب نلــا مــن يــادة يف خطــاب الكراهيــة
وجرائم الكراهية.
 -109ونوهــت اليونــان بــاجلهود املبذولــة مــن أجــل التصــدي للتمييــز القــائم علــو أســا .الــدين
لكنهــا نكــرت أنــع يلــزل فعــل املزيــد بــالنمر إىل يــادة األنشــطة نات املنحــو العنصــري يف البلــد.
وأي ــادت اليون ــان بتعي ــني منس ــق وط ــين ملكافح ــة العن ــف يف العالئ ــات احلميم ــة وائرتح ــت تنفي ــذ
التوصيات املقدمة يف تقريرها.
 -110ورحبــت غواتيمــال بتحكيــد الع ـرتا بالصــاميني بوصــفهم يــعب ا عــال  2011وذشــاريل
التع ــاون ب ــني بل ــدان الش ــمال الـ ـ ف ــد إىل تعزي ــز حق ــوق الص ــاميني يف احلف ــا عل ــو لغ ــتهم
وثقافتهم وأسلوب عيشهم وحيافم اجملتمعية وتطويرها.
 -111وهنــحت هنــدورا .الســويد علــو مــا تبذلــع مــن جهــود ملكافحــة التمييــز عــن طريــق اعتمــاد
تــدابري ئانونيــة ومؤسســية وسياســاتية ول ســيما التشــاور مــل منممــات اجملتمــل املــدي العاملــة يف
سال تعزيز املساواة لفائدة األطفال واألي اص نوي اإلعائة واملينليات واملينليني ومزدوج امليل
اجلنس ومغايري اهلوية اجلنسانية واألئليات القومية.
 -112ورحبت هنغاريا بالتقدل احملر يف تعزيز حقـوق الطفـل لكنهـا أعربـت عـن ئلقهـا إ اء مـا
أوردتع التقارير من يادة لعدد جرائم الكراهية .وسحلت هنغاريا عن نتائ املشاريل الرائدة إلدماج
الروما وعن النتائ والستنتاجات الرئيسية املتعلقة بإنشاء مؤسسة وطنية تينل ملبادل باريو.
 -113وأيارت يفيسـلندا إىل أن السـويد مـل لـواء تعزيـز ويايـة حقـوق اإلنسـان علـو الصـعيد
العامل  .وي عت يفيسلندا علـو تسـريل اجلهـود الراميـة إىل التصـدي للمشـاكل املستعصـية املتمينلـة
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يف خطــاب كراهي ــة األجان ــب وكراهيــة اإلس ــالل معرب ــة عــن تحيي ــدها مل ــا يعتــزل م ــن إدراج اتفائي ــة
حقوق الطفل يف القانون السويدي.
 -114وأيــادت اهلنــد باملبــادرة األخــرية لتوعيــة الشــباب ذناهضــة كراهيــة األجانــب وغريهــا مــن
أي ــكال التعصـ ــب .وي ـ ـ عت اهلن ــد السـ ــويد علـ ــو التصـ ــدي ألوج ــع التفـ ــاوت بـ ــني السـ ــويديني
واألي اص نوي األصول األجنبية يف احلصول علو العمل والسكن والرعاية الصحية والتعليم.
 -115ورحبـت إندونيســيا بـاجلهود الراميــة إىل مكافحـة العنــف ضـد املـرأة ويايـة حقــوق الطفــل
وضــمان اح ـرتال حقــوق املهــاجرين .كمــا أعربــت إندونيســيا عــن تقــديرها لالستضــافة املشــرتكة يف
ك ــانون اليناي/ين ــاير  2015للمناس ــبة الرفيع ــة املس ــتوى املعنون ــة ‘البق ــاء معـ ـ ا :احلـ ـوار يف مواجه ــة
التطر العنيف‘.
 -116وأعربت مجهورية إيران اإلسالمية عن بال ئلقها من اجلـرائم العنصـرية واملدفوعـة بكراهيـة
األجانـب املرتكبـة ضـد الرومـا والسـن واجلـرائم ضـد األئليـات ذـا يف نلـا اسـتهدا املسـلمني
باملضايقات والتهديدات اللفمية وأعمال الت ريب و طيم املمتلكات.
 -11٧وأيــادت أيرلنــدا بــالتزال الســويد القــوي دقــوق اإلنســان وســيادة القــانون وحريــة وســائم
اإلعالل .وأيارت إىل أن وظائف أمني ممامل األطفال ل تشمل سلطة ئبول الشكاوى الفردية.
 -118وهنـحت إسـرائيل السـويد علــو عملهــا الريـادي يف تعزيــز حقــوق اإلنسـان للفأــات القائمــة
علــو امليــل اجلنس ـ واهلويــة اجلنســانية .ورددت امل ــاو ال ـ أعــرب عنهــا مكتــب أمــني ممــامل
األطفــال ول ســيما املتعلقــة دقــوق اإلنســان لألطفــال احملــرومني مــن ح ـريتهم يف س ـ ون احلــبو
الحتياط و نا ين الشرطة.
 -119وأحاطت إيطاليـا علمـا بالشـواغل املتعلقـة بافتقـار أمـني املمـامل املعـين باملسـاواة إىل وليـة
أوســل نطائ ـ ا .ورحبــت بالتــدابري املت ــذة حلمايــة األطفــال مــن الســتغالل اجلنس ـ وأيــارت إىل
يواغل بشحن تدي مستوى الوع العال بالسياحة ألغراض غلمانية.
 -120وأحاطت الكويت علم ا بتحديات مكافحة التمييز ورحبت بإنشاء مكتب أمني املمـامل
املع ــين باملس ــاواة م ــن أج ــل مكافح ـ ـة مجي ــل أي ــكال التميي ــز ض ــد الفأ ــات الض ــعيفة ول س ــيما
األجانب والالجأون.
 -121ورحب لبنان باجلهود ال تبذهلا السويد من أجل اعتماد معايري دوليـة ووضـل تشـريعات
وطنية .وأياد باملبادرات العديدة الرامية إىل مكافحة التمييز وكراهية األجانب باعتبارها انعكاسـا
للتزامها بتعزيز حقوق اإلنسان والقيم الدميقراطية.
 -122وأيارت ليبيا إىل أنع بالرغم من التقـدل الكبـري احملـر يف خمتلـف اجملـالت ل تـزال هنـاك
بعض التحديات يف سال حقوق اإلنسان ول سيما يف مكافحة التمييز.
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 -123وي عت ليتوانيا السويد علو تبادل خربافا مل بلدان أخرى تسـعو إىل إحـرا تقـدل يف
ســال يايــة حقــوق اإلنســان .وأئــرت بــا طوات املت ــذة لضــمان يايــة األطفــال بإدراجهــا جرميــة
جديدة يف ئانون العقوبات عال .2009
 -124ونوهت ماليزيا بالتقدل احملـر ذـا يف نلـا يف النهـوض دقـوق األيـ اص نوي اإلعائـة
ويايتها .وأحاطت ماليزيا علما بتحاور احلكومة مل اجلمعيات الدينية من أجل مكافحـة كراهيـة
األجانــب والتعصــب الــديين .وإضــافة إىل نلــا أيــارت إىل أن الســويد ل ت ـزال تواجــع ــديات
العنص ـرية والتعصــب وكراهيــة اإلســالل واملوائــف املتســمة بكراهيــة األجانــب ال ـ تســتهد غــري
املواطنني وغريهم من األئليات.
 -125ورحب ــت ترينيـ ـداد وتوب ــاغو باعتم ــاد خط ــة مكافح ــة الجت ــار بالبش ــر .وأعرب ــت تريني ــداد
وتوباغو عن اعتقادها بحن ةة حاجـة إىل مزيـد مـن العمـل ملكافحـة التمييـز ضـد األئليـات ولتعزيـز
حقوق األي اص نوي اإلعائة.
 -126ورحب ــت أوروغـ ـواي بوض ــل خط ــة ثالين ــة حلق ــوق اإلنس ــان .وئال ــت إن م ــن ي ــحن إنش ــاء
مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان أن يدعم اإلاا ات يف سـال حقـوق اإلنسـان .ونكـرت أوروغـواي
أن علو احلكومة أن تدر .احلالة اإلنسانية ألي ي ص مطلوب هلا وحقوئع و ميهما.
 -12٧وس ــحلت مجهوري ــة مول ــدوفا ع ــن اس ــتنتاجات التقري ــر املؤئ ــت لل ن ــة التحقي ــق يف الرعاي ــة
اإللزاميــة لألطفــال وامل ـراهقني يف املؤسســات وأوصــت باألخــذ بشــكل جديــد مــن الرعايــة املنزليــة
لألطفال غري املصحوبني .وأحاطت علم ا بالتنفيذ الناجح طة العمل الينانية حلقوق اإلنسان.
 -128وأيــادت جنــوب أفريقيــا بالتنفيــذ النــاجح لــبعض توصــيات الســتعراض الــدوري الشــامل
وي عت السويد علو بذل ما يف وسعها من أجل تعزيز مجيل حقوق اإلنسان ذا فيها احلـق يف
التنمية ويايتها وإعماهلا.
 -129وأئرت الفلبني باإلسهال اهلال للسويد يف ئضـايا اهل ـرة والتنميـة وامتـدحت السـويد علـو
تعديل ئوانينها ملكافحة التمييز لتيسري التما .اجلرب للضحايا .وأبدت الفلبني اهتمامها باحلصول
علو معلومات عن املبادرات الرامية إىل ياية حقوق الصاميني والروما.
 -130ورحبت املكسيا بالعرتا بالصـاميني يـعبا أصـليا وبـاجلهود الراميـة إىل تعزيـز الـوع
بشــحن كراهيــة األجانــب وغريهــا مــن أيــكال التعصــب يف أوســائ األطفــال واملـراهقني .ويـ عت
الســويد علــو مواصــلة مكافحــة الدعايــة العنص ـرية واملتســمة بكراهيــة األجانــب وكراهيــة اإلســالل
واملعادية للسامية.
 -131وأيادت غانا بالتزال السويد بعملية الستعراض الدوري الشامل .وأيارت غانا إىل تركـة
راؤول ف ــالينربغ فيم ــا يتعل ــق دماي ــة األئلي ــات ويف الوئ ــت نفس ــع أحاط ــت علمـ ـ ا ب ــدواع القل ــق
املتصــلة دقــوق اإلنس ـان ال ـ أعربــت عنهــا جلنــة القضــاء علــو التمييــز العنصــري وجلنــة مناهضــة
التعذيب.
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سرمة وإن كانت املنممات العنصـرية ئـد تكـون
 -132ونكر وفد السويد أن األفعال العنصرية َّ
موجودة يف السويد.
 -133واتسم تنفيذ اسرتاتي ية إدماج الروما بتحثري الروما ومشاركتهم فيع.
 -134وخصصــت الســويد ئــدرا كبـريا مــن املــال ذــا يف نلــا للمالجــت مــن أجــل تنفيــذ مجيــل
التدابري الراميـة إىل إهنـاء عنـف الرجـل ضـد املـرأة والعنـف والضـطهاد باسـم الشـر والعنـف يف
العالئات املينلية وتشويع األعضاء التناسلية لاناذ و واج األطفال والزواج القسري.
 -135ونكـ ــر الوفـ ــد أن احلكومـ ــة عينـ ــت عـ ــال  2012منسـ ــق ا وطني ـ ـ ا ملكافحـ ــة العنـ ــف يف
العالئــات احلميمــة .وأضــا أن الســويد تتوئ ــل أن تتلقــو يف أيار/مــايو  2015التقريــر النه ــائ
لل نة التحقيق املكلفة بوضل اسرتاتي ية وطنية لتحقيق هد إهناء عنف الرجل ضد املرأة.
 -136وإنا مل يرق وسـم األعمـال الت اريـة إىل مسـتوى اللتـزال بالعمـل بنمـال حصـص لفائـدة
املرأة فقد تنمر احلكومة يف سن تشريعات بشحن هذه املسحلة.
 -13٧وأيــار الوفــد إىل الــدور الســتبائ للســويد يف إلغــاء العقوبــة البدنيــة لألطفــال يف الســويد
وعلو الصعيد الدو  .وتعتزل السويد إنشاء مركز معار وطين معين بالعنف ضـد األطفـال لكـ
ينسق وجيمل املعار ويدعم األطرا الفاعلة يف عملها ملكافحة العقوبة البدنية.
 -138وئد أعطت احلكومة أولوية كربى ملسحلة فقر األطفـال ودعمـت بعـض اجملـالو اإلداريـة
للمقاطعــات الســلطات احملليــة يف وضــل خطــم عمــل مناســبة للمــرو احملليــة مــن أجــل التصــدي
لفقر األطفال.
 -139والســويد ه ـ البلــد األورويب الــذي يســتقبل أكــرب عــدد مــن األطفــال طــالو الل ــوء غــري
قصــر غــري املصــحوبني تصــاريح إئامــة.
املصــحوبني .فف ـ عــال  2014مــنح  8٧يف املائــة مــن ال و
وجتاو ت حصة الفرد السويدي ا استقبلتع السويد من لجأني حصـة الفـرد يف أي بلـد يفخـر مـن
بلدان ال اد األورويب.
 -140ومــا فتــت مبــدأ عــدل اإلعــادة القس ـرية يشــكل منــذ مــن طويــل جــزءا مــن ئــانون الل ــوء
الســويدي .ول جيــو أبــدا إنفــان رفــض الــدخول أو الطــرد إنا كــان الش ـ ص عرضــة طــر عقوبــة
اإلعدال أو التعذيب.
 -141وأك ــد الوف ــد أن ــع تع ــذر النض ــمال إىل التفائي ــة الدولي ــة حلماي ــة حق ــوق مجي ــل العم ــال
املهاجرين وأفراد أسرهم.
 -142وفيم ــا يتعل ــق باألس ــألة املتص ــلة بالجت ــار بالبش ــر نك ــر الوف ــد أن الس ــويد ئ ــد ئ ــدمت
عال  2014خطة عمل حلماية األطفال من الجتار بالبشر والستغالل والعتداءات اجلنسية.
 -143ونك ــر الوف ــد أن مفتش ــية الس ــت بارات ا ارجي ــة الس ــويدية مكلف ــة ب ــالتحقق م ــن تقي ــد
أجهـ ــزة اسـ ــت بارات الـ ــدفاع بقـ ــانون السـ ــت بارات ا ارجيـ ــة .ونكـ ــر أن حمكمـ ــة السـ ــت بارات
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ا ارجيــة حمكمــة خاصــة تنمــر يف طلبــات احلصــول علــو تصــاريح اع ـرتاض اإليــارات .وتتطلــب
مجي ــل عملي ــات اس ــت بارات اإلي ــارة الـ ـ ئ ــد جتريه ــا مؤسس ــة لالس ــلك تابع ــة لل ــدفاع ال ــوطين
احلصول علو تصريح من حمكمة الست بارات ا ارجيـة اهلـد ُ منـع هـو احلـد مـن التـدخالت يف
ا صوصية الفردية.
 -144وختاما يكر وفد السويد مجيل الوفود ال طرحت عليع أسألة وئـدمت إليـع توصـيات.
ويعــد الس ــتعراض الــدوري الش ــامل فرصــة هام ــة للتفكــري يف حال ــة حقــوق اإلنس ــان يف الس ــويد.
والسـويد ف ـورة بالتقـدل احملـر كمـا تــرى أن عمليـة السـتعراض الـدوري الشـامل فرصـة للتحســني.
وستنمر السويد بعناية يف التوصيات املقدمة .وستواصـل إيـراك اجملتمـل املـدي والتفكـري يف عمليـة
الستعراض الدوري الشامل والنمر يف كيفية تناول التوصيات وتنفيذها بحفضل طريقة .ونكر أن
السويد ست ري مشاورات فيما بني الو ارات ملتابعة احلوار والتوصيات.

ثاني ا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -145لقــد نظــرت الســويد لــي التوصــيات المقدمــة أثنــاء جلســة التحــاور المدرجــة أدنــا
وهي تحظى بتأييدها :
 -1-145النظــر لــي التصــديق علــى البروتوكــو الثالـ التفاقيــة حقــوق الطفــل
اء لتقديم البالغات (بلجيكا)؛
بحي تنشئ إجر ا

 -2-145النظر لي التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن الشـعو
األصــلية (أوكبكســتان)؛ والنظــر لــي التصــديق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة
رقم ( 169غواتيماال ونيكاراغوا)؛
 -3-145النظــر لــي التصــديق علــى اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 169
(البراكيل)؛

 -4-145النظر لي التصديق على اتفاقيات دولية أخرى لحقوق اإلنسان منها
اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم ( 189الفلبــين)؛ والنظــر لــي التصــديق علــى
اتفاقيـ ـ ــة منظمـ ـ ــة العمـ ـ ــل الدوليـ ـ ــة المتعلقـ ـ ــة بالعمـ ـ ــل الالئـ ـ ــق للعمـ ـ ــا المن ـ ـ ـزليين
(أوكبكستان)؛
 -5-145الش ــروع ل ــي عملي ــة إدم ــا اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل ل ــي التشـ ـريعات
الوطنية ومواصلة وضع خطة عمل ثالثة لحقوق اإلنسان (ألبانيا)؛

__________

 -6-145اتخ ــا ت ــدابير إلدم ــا اتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل ل ــي التشـ ـريع ال ــوطني
(أنغوال)؛

** مل رر الستنتاجات والتوصيات.
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 -٧-145اتخا تـدابير لضـمان اإلدمـا الكامـل ألحكـا اتفاقيـة حقـوق الطفـل
لي التشريعات السويدية (لرنسا)؛
 -8-145اتخ ــا تـ ــدابير إلدمـ ــا أحك ــا اتفاقيـ ــة حقـ ــوق الطف ــل لـ ــي القـ ــانون
السويدي (قطر)؛
 -9-145العمل بفعالية على إدما اتفاقية حقوق الطفل لي القوانين السـويدية
(آيسلندا)؛
 -10-145النظ ــر ل ــي إنش ــاء مؤسس ــة وطني ــة مس ــتقلة لحق ــوق اإلنس ــان ولقـ ـ ا
لمبادئ باريس (ناميبيا)؛
 -11-145النظر لي إنشاء مؤسسـة وطنيـة لحقـوق اإلنسـان تمتثـل امتثـاالا تامـ ا
لمبادئ باريس (أوكرانيا)؛
 -12-145النظــر لــي إنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان تمتثــل لمبــادئ
باريس (لرنسا)؛
 -13-145النظ ــر ل ــي إنش ــاء مؤسس ــة وطني ــة لحق ــوق اإلنس ــان ولقـ ـ ا لمب ــادئ
باريس على النحو الموصى به سابقا (إندونيسيا)؛
 -14-145النظــر لــي إنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان ولق ـ ا لمبــادئ
باريس تتمتع بوالية واسعة النطاق لي أقر وقت ممكن (أيرلندا)؛
 -15-145النظــر بعنايــة لــي دعــوة لجنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــري إلــى
إنشاء مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ولقا لمبادئ باريس (جنو ألريقيا)؛
 -16-145مواصــلة المشــاورات التــي أطلقــت مــن أجــل إنشــاء مؤسســة وطنيــة
لحقوق اإلنسان ولقا لمبادئ باريس (توغو)؛

 -1٧-145النظر لي وضع مؤشرات لحقوق اإلنسان بوصفها أداة تتـي تقييمـ ا
أدق وأكثر اتساقا للسياسات الوطنية لحقوق اإلنسان (البرتغا )؛
 -18-145النظـر لــي وضـع خطــة عمــل ثالثـة لحقــوق اإلنسـان ومواصــلة تبــاد
الخبرات ليما يتعلق باإلعما المنهجي لحقوق اإلنسان (جمهورية مولدولا)؛

 -19-145مواصلة جهودها الراميـة إلـى إ كـاء وعـي الجمهـور وإدرا التثقيـف
لي مجا حقوق اإلنسان لي المناهج الدراسية (السودان)؛
 -20-145إيالء االهتما الواجب لمسألة التثقيـف لـي مجـا حقـوق اإلنسـان
لي العمل الجاري بشأن خطة العمل الثالثة لحقوق اإلنسـان مـن خـال أمـور منهـا
تجميع تقرير عن حالة التثقيف لي مجا حقوق اإلنسان لي السويد (لنلندا)؛
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 -21-145مواصــلة تشــاورها وتوســيع نطــاق حوارهــا مــع منظمــات المجتمــع
المــدني العاملــة لــي مجــا حمايــة حقــوق اإلنســان وال ســيما لــي مكالحــة التمييــز
العنصري (تيمور  -ليشتي)؛
 -22-145النظــر لــي إنشــاء لجنــة مشــتركة بــين الــوكارات مســؤولة عــن تنفي ـ
االلتزامات الدولية لي مجا حقوق اإلنسان (البرتغا )؛
 -23-145مواصــلة لعــب دور لاعــل لــي المحالــل الدوليــة لمكالحــة العنص ـرية
والغلمانية (لبنان)؛
 -24-145النظـ ــر لـ ــي بـ ــدء العمـ ــل بآليـ ــة لشـ ــكاوى األطفـ ــا علـ ــى الصـ ــعيد
المحلــي وك ـ ل التوقيــع والتصــديق علــى البروتوكــو االختيــاري الثال ـ التفاقيــة
حقوق الطفل المتعلق بإجراء تقديم البالغات (أيرلندا)؛
 -25-145النظــر لــي إمكانيــة إعطــاء األولويــة لحقــوق الطفــل بصــورة مباشــرة
بوصــفها قضــية قائمــة ب ـ اتها ولــيس مجــرد النظــر بشــكل عــا لــي سياســاتها لــي
مجا حقوق اإلنسان (هنغاريا)؛
 -26-145اتخــا التــدابير المناســبة لتنفيـ توصــيات لجنــة حقــوق الطفــل بمــا
لي ل من خال حمالت التثقيف وإ كاء الوعي (إيطاليا)؛
 -2٧-145تعزيــز الجهــود  -بمــا ليهــا المب ولــة لــي إطــار تاســتراتيجية تعزيــز
حقوق الطفل لي السـويدت  -الراميـة إلـى منـع التمييـز ضـد األطفـا المنتمـين إلـى
األقلي ــات اإلثني ــة وأطف ــا األس ــر المه ــاجرة واألطف ــا الالجئ ــين وط ــالبي اللج ــوء
والقضاء عليه (كرواتيا)؛
 -28-145استكشــا ســبل ووســائل تعزيــز الجهــود الجاريــة لمكالحــة جميــع
أش ــكا التميي ــز م ــن أج ــل تحس ــين نط ــاق الحماي ــة م ــن التميي ــز لتش ــمل جمي ــع
المستويات لي المجتمع (سري النكا)؛
 -29-145مكالحة التمييز لي المجتمع بمزيد من الفعالية (أنغوال)؛
 -30-145تعزيز تدابير مكالحة جميع أشكا التمييز العنصري (غابون 
)؛
 -31-145تعزي ــز ق ــوانين ول ــوائ مكالح ــة جمي ــع أش ــكا التميي ــز والعنصـ ـرية
وكراهية األجانب (لبنان)؛
 -32-145س ــلو نه ــج اس ــتباقي ل ــي ت ــدابيرها الرامي ــة إل ــى من ــع التميي ــز ض ــد
المه ــاجرات والالجئـ ــات ونسـ ــاء األقليـ ــات الالئ ــي ال كلـ ــن يعـ ــانين تميي ـ ـزا متعـ ــدد
األشكا وإلى مكالحة العنف ضد المرأة (البوسنة والهرس )؛
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 -33-145النظــر لــي وضــع حصــل لكفالــة تمثيــل متــواكن بــين الجنســين لــي
مجالس إدارة األعما التجارية (لرنسا)؛
 -34-145اتخــا إج ـراءات ملموســة لتضــييق الفجــوة الجنســانية لــي مناصــب
صــنع الق ـرار وضــمان مســاواة النســاء بالرجــا لــي األجــر عــن العمــل ي القيمــة
المتساوية (سري النكا)؛
 -35-145مواص ــلة اتخ ــا الت ــدابير الرامي ــة إل ــى تض ــييق لج ــوة األج ــور ب ــين
الجنسين وتعزيز تكالؤ لرص العمل بين الرجل والمرأة (دولة للسطين)؛
 -36-145مواصلة اتخا تدابير لعالة بهد القضـاء علـى الفـوارق لـي األجـر
وغيرها من شروط العمل بين الرجا والنساء ال ين يؤدون عمـالا يعتبـر متسـاويا أو
متكالئ ا (كرواتيا)؛
 -3٧-145اتخا إجراءات ملموسة للحد مـن الفجـوة المتزايـدة بـين الجنسـين
لي مجا العمالة واألجر وبالتالي ضمان المساواة لـي األجـر بـين الرجـل والمـرأة
(جنو ألريقيا)؛

 -38-145مواصلة الجهود الرامية إلى كيادة تقليل لجـوة األجـور بـين الرجـل
والمرأة (ألبانيا)؛
 -39-145اتخـ ــا التـ ــدابير الالكمـ ــة لتقلـ ــيل لجـ ــوة األجـ ــور بـ ــين الجنسـ ــين
(الجزائر)؛
 -40-145كفالــة المســاواة لــي المعاملــة لجميــع العمــا الـ ين يقومــون بــنفس
المها (السنغا )؛
 -41-145مواصـلة توطيـد واليــة أمـين المظــالم المعنـي بالمســاواة لـي مكالحــة
التمييز (رومانيا)؛
 -42-145اعتمــاد تــدابير خاصــة لتشــجيع تكــالؤ الفــرص والتصــدي للتمييــز
الهيكل ــي وتعزي ــز اس ــتراتيجيات مكالح ــة ع ــد المس ــاواة والتميي ــز الت ــي يواجهه ــا
المه ــاجرون والمواطن ــون المول ــودون ل ــي الخ ــار والش ــعو األص ــلية وكـ ـ ل
مجموع ــات األقلي ــات بم ــا ل ــي لـ ـ الس ــويديون المنح ــدرون م ــن أص ــل ألريق ــي
والمسلمون (جنو ألريقيا)؛
 -43-145اتخــا مزيــد مــن التــدابير لمنــع التمييــز القــائم علــى االنتمــاء اإلثنــي
(البوسنة والهرس )؛
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 -44-145اتباع استراتيجيات وسياسـات لمنـع التمييـز ضـد الشـعو األصـلية
وغيرهــا مــن مجموعــات األقليــات مثــل الســويديين المنحــدرين مــن أصــل ألريقــي
والمسلمين لي جميع مجاالت الحياة العامة (ترينيداد وتوباغو)؛
 -45-145مواصلة تعزيز الجهود الرامية إلى مكالحـة العنصـرية بمـا لـي لـ
التمييز العنصري وكراهية األجانب وما يتصل ب ل من تعصب (ناميبيا)؛
 -46-145مواص ــلة تعزي ــز الجه ــود الرامي ــة إل ــى مكالح ــة العنصـ ـرية والتعص ــب
وجرائم الكراهية (آيسلندا)؛
 -4٧-145مواصـ ــلة تعزيـ ــز الجهـ ــود الراميـ ــة إلـ ــى مكالحـ ــة العنص ـ ـرية وكراهيـ ــة
األجانب والتعصب الديني قانونا وممارسةا (إندونيسيا)؛
 -48-145مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى مكالحــة التمييــز والنهــوض بان ــدما
اجتم ـ ـ ــاعي أق ـ ـ ــوى للمه ـ ـ ــاجرين ومجموع ـ ـ ــات الش ـ ـ ــعو األص ـ ـ ــلية واألقلي ـ ـ ــات
(كوستاريكا)؛

 -49-145تشجيع تكـالؤ الفـرص وتعزيـز اسـتراتيجيات مكالحـة التمييـز الـ ي
يواجهه المهاجرون ومجموعات األقليات اإلثنية والدينية على السواء (بولندا)؛
 -50-145مواصلة اتخـا التـدابير الالكمـة لتعزيـز الجهـود الراميـة إلـى مكالحـة
التمييز وكراهية األجانب (دولة للسطين)؛
 -51-145اتخــا خطــوات لوريــة مــن أجــل اعتمــاد وتنفي ـ سياســات وتــدابير
لمكالحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب وكراهية اإلسال وما يتصل
ب ل من تعصب (باكستان)؛
 -52-145مضــاعفة الجهــود الراميــة إلــى القضــاء علــى مــا تبقــى مــن أشــكا
التمييز وكراهية األجانب (السودان)؛
 -53-145مواصلة كفالة تنفي التـدابير الراميـة إلـى القضـاء التـا علـى التمييـز
والعنص ـرية وكراهيــة األجانــب التــي تســتهد األقليــات والالجئــين وطــالبي اللجــوء
والمهاجرين (مقدونيا)؛
 -54-145اتخــا تــدابير أكثــر لعاليــة لمكالحــة األشــكا المعاصــرة للعنص ـرية
صـب التـي تسـتهد
والتمييز العنصـري وكراهيـة األجانـب ومـا يتصـل بـ ل مـن تع ي
مجموعات األقليات لي البلد وال سيما التحامل على المسلمين (ماليزيا)؛
 -55-145تطبيق تـدابير أقـوى لمكالحـة التمييـز وكراهيـة األجانـب والتحـري
على الكراهية (كوبا)؛
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 -56-145اتخــا ت ــدابير تشـ ـريعية وغيره ــا م ــن الت ــدابير الرامي ــة إل ــى التص ــدي
للتميي ــز والكراهي ــة العنصـ ـرية والتحـ ـري والتحقي ــق ل ــي الح ــاالت المبلـ ـ عنه ــا
(بوتسوانا)؛
 -5٧-145مواصــلة إحـراك التقــد لــي التــدابير الراميــة إلــى منــع ومعاقبــة جميــع
أشكا التمييز العنصري (شيلي)؛
 -58-145تعزيز الجهـود الراميـة إلـى منـع جميـع جـرائم الكراهيـة وكـ ا ألعـا
التمييـز العنصـري وكراهيـة األجانــب ومـا يتصـل بـ ل مــن تعصـب والتحقيـق ليهــا
بفعالية ومقاضاة مرتكبيها ومعاقبتهم (البراكيل)؛
 -59-145تكثي ــف الجه ــود الرامي ــة إل ــى مقاض ــاة الجن ــاة ل ــي قض ــايا جـ ـرائم
الكراهية سواء أكان على أساس العرق أو المعتقد الديني (سيراليون)؛
 -60-145التحقيــق لــي جميــع ج ـرائم الكراهيــة ومقاضــاة مرتكبيهــا ومعــاقبتهم
بصورة لعالة واتخا تـدابير لعالـة لمكالحـة خطـا الكراهيـة لـي وسـائ اإلعـال
ولي شبكة اإلنترنت بما يشمل مقاضاة الجناة بصر النظر عن صفتهم الرسمية
(تركيا)؛
 -61-145التحقيق لي جميع جرائم الكراهية ضد األقليـات البـاركة بمـا ليهـا
المســلمون والســويديون المنحــدرون مــن أصــل ألريقــي والرومــا واليهــود ومقاضــاة
مرتكبيها ومعاقبتهم (أ ربيجان)؛
 -62-145اتخـ ــا المزيـ ــد مـ ــن التـ ــدابير لزيـ ــادة معرلـ ــة األطفـ ــا والم ـ ـراهقين
والشبا بمسألة كراهية األجانب وما شابهها من أشكا التعصب (قطر)؛
 -63-145تعزيـ ـ ــز التسـ ـ ــام وكيـ ـ ــادة حمايـ ـ ــة األقليـ ـ ــات والفئـ ـ ــات الضـ ـ ــعيفة
(السنغا )؛
 -64-145اتخا تدابير إضالية لتعزيز التسام واحترا التنوع (بوتسوانا)؛
 -65-145مواصــلة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز احت ـرا التنــوع الثقــالي والــديني
واللغوي (المغر )؛
 -66-145اتخ ــا الت ــدابير الالكم ــة لتعزي ــز التس ــام والح ــوار ب ــين الثقال ــات
واحترا التنوع (الجبل األسود)؛
 -6٧-145اتخا جميع التدابير المناسبة من أجل تعزيز التسام والحوار بـين
الثقالات واحترا التنوع (أ ربيجان)؛
 -68-145تعزيز التدابير الرامية إلى النهوض بالتسـام والحـوار بـين الثقالـات
واحترا التنوع (سلولينيا)؛
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 -69-145تعزيــز التــدابير الالكمــة لترســي التســام والحــوار بــين الحضــارات
(الكويت)؛
 -٧0-145تعزي ـ ــز الت ـ ــدابير الرامي ـ ــة إل ـ ــى النه ـ ــوض بالتس ـ ــام والح ـ ــوار ب ـ ــين
الحضارات واتخا تدابير قاطعـة ترمـي إلـى مكالحـة خطـا الكراهيـة ومعاقبـة مـن
يلجأون إلى ه ا الخطا (ليبيا)؛
 -٧1-145ب كل مـا لـي الوسـع لالسـتمرار لـي االرتقـاء بسـمعتها المسـتحقة
ع ــن ج ــدارة وال س ــيما م ــن خ ــال العم ــل بش ــكل لاع ــل عل ــى مكالح ــة األلع ــا
المتس ــمة بكراهي ــة األجان ــب والعنصـ ـرية ومع ــاداة الس ــامية وكراهي ــة اإلس ــال الت ــي
تتنامى لي البلد (جزر القمر)؛
 -٧2-145مواصلة جهودها الجديرة بالثناء الراميـة إلـى المحاكمـة علـى جـرائم
الكراهية العنيفة بما ليها الجرائم العنصرية والمتسمة بكراهية األجانب (غانا)؛
 -٧3-145كيـ ــادة التـ ــدابير الراميـ ــة إلـ ــى مكالحـ ــة األلعـ ــا المتسـ ــمة بـ ــالتمييز
وخطــا الكراهيــة الموجهــة ضــد بعـ مجموعــات األقليــات مــن خــال التأكيــد
على الوقاية والمتابعة (كوت ديفوار 
)؛
 -٧4-145اتخـا خطــوات إضــالية تتجــاوك اعتمـاد التشـريعات لمنــع خطــا
الكراهية وجرائم الكراهية والتمييز ات الدوالع العنصرية (النمسا)؛
 -٧5-145تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى الحــد مــن ج ـرائم الكراهيــة ضــد بع ـ
الطوائف الدينية والمجموعات اإلثنية واألقليات األخـرى بمـا لـي لـ الشـعو
األصلية (الهند)؛
 -٧6-145مكالح ــة خط ــا الكراهي ــة وال س ــيما ل ــي وس ــائ اإلع ــال ول ــي
اإلنترنت ومعاقبة من يلجأون إليه (البحرين)؛
 -٧٧-145اتخا تـدابير لعالـة لمكالحـة خطـا الكراهيـة لـي وسـائ اإلعـال
ولي اإلنترنت بما لي ل عن طريق مقاضاة الجناة عند االقتضاء بغ النظر
عن صفتهم الرسمية (أ ربيجان)؛
 -٧8-145اتخ ــا المزي ــد م ــن الت ــدابير الحاس ــمة لمكالح ــة خط ــا الكراهي ــة
ومقاضاة مرتكبي جرائم الكراهية ومعاقبتهم (الكويت)؛
 -٧9-145اتخــا تــدابير لتحســين متابعــة الشــكاوى المتعلقــة بجـرائم الكراهيــة
(لرنسا)؛
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 -80-145اتخـ ــا تـ ــدابير لعالـ ــة لمكالحـ ــة خطـ ــا الكراهيـ ــة ي األسـ ــبا
العنص ـرية والدينيــة لــي وســائ اإلعــال ولــي اإلنترنــت وتقــديم مــن يلجــأون إلــى
خطا الكراهية إلى العدالة (أوكبكستان)؛
 -81-145اتخ ــا الت ــدابير التشـ ـريعية والسياس ــية والتوعوي ــة الالكم ــة م ــن أج ــل
المكالحــة الفعالــة لخطــا الكراهيــة والجـرائم المرتكبــة بســبب الكراهيــة الدينيــة
وال سيما كراهية اإلسال (الجزائر)؛
 -82-145اتخــا جميــع التــدابير الالكمــة لضــمان المزيــد مــن الفعاليــة للقــوانين
المتعلقة بجرائم الكراهية (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 -83-145اتخا خطوات للقضاء على التمييز الديني والعنصري (باكستان)؛
 -84-145كيادة الجهود الرامية إلى التصدي الفعا لما يسـتهد المهـاجرين
من تمييز وعنف وخطا كراهية (الصين)؛
 -85-145اعتمـ ــاد تـ ــدابير ص ـ ــارمة لمكالحـ ــة جميـ ــع أش ـ ــكا التمييـ ــز ض ـ ــد
األشخاص وي األصو المهاجرة (إيران (جمهورية  -اإلسالمية 
))؛
 -86-145مواجه ــة الجـ ـرائم المرتكب ــة ض ــد األقلي ــات القومي ــة بفاعلي ــة أكب ــر
(كوبا)؛
 -8٧-145اتخــا تــدابير لتحســين إنفــا القــوانين القائمــة التــي تحظــر التمييــز
بما لي ل ضد الروما (كندا)؛
 -88-145مواصلة مكالحة العنصـرية وألعـا العنـف والتمييـز ضـد األشـخاص
المنحدرين من أصل ألريقي (الجزائر)؛
 -89-145اتخــا خطــوات لمنــع حــواد العنــف والتخويــف التــي تســتهد
ألراد مجموعات األقليات الدينية والتصدي لها بما لي ل من خال حمـالت
التثقيف والتوعية والتدخالت الفعالة للموظفين المكلفين بإنفا القوانين (كندا)؛
 -90-145تعزي ـز التــدابير الراميــة إلــى الحــد مــن التمييــز المجتمعــي وحــواد
العنف ضد ألراد األقليات اإلثنية والدينية (الواليات المتحدة األمريكية)؛
 -91-145اتخا تدابير ملموسة من أجل وضـع حـد للمضـايقات والتهديـدات
اللفظيــة والتخريــب وهجمــات الحــرق العمــد وإتــال الممتلكــات التــي يواجههــا
الس ــكان المس ــلمون وإتاح ــة إمكاني ــة الوص ــو إل ــى القض ــاء للروم ــا والس ــويديين
المنحدرين من أصل ألريقي وكفالة اندماجهم االجتماعي (باكستان)؛
 -92-145ضــمان حمايــة لعالــة قانون ـ ا وممارس ـةا لحقــوق األقليــات القوميــة
والدينية أوالا للمسلمين واليهود وك ا للصاميين (االتحاد الروسي)؛
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 -93-145النظ ــر ل ــي اتخ ــا ت ــدابير إض ــالية لتحس ــين األوض ــاع االجتماعي ــة
واالقتصادية لفئة الروما السويديين (صربيا)؛
 -94-145مواصــلة وضــع السياســات والتــدابير الراميــة إلــى النهــوض بحقــوق
األقليات القومية (أرمينيا)؛
 -95-145اتخــا تــدابير لتحســين حالــة األشــخاص ال ـ ين ينتمــون إلــى الرومــا
وغيرهم من األقليات (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 -96-145اتخــا تــدابير مالئمــة لــدعم ثقالــات األشــخاص ال ـ ين ينتمــون إلــى
األقليات القومية (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 -9٧-145االستمرار لي النهج االستباقي لـي مكالحـة التمييـز ضـد الصـاميين
والروم ــا ول ــي حماي ــة حق ــوقهم االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقالي ــة بالتش ــاور م ــع
المجتمعات المحلية المعنية (هولندا)؛
 -98-145مواصــلة تنفي ـ سياســات متصــلة باألقليــات القوميــة مثــل الصــاميين
والروما بهد تحسين ظرولهم المعيشية (لبنان)؛
 -99-145مواصلة إيالء االهتما الواجب لحالة األقليات وال سيما لحـاالت
التمييز القائم المتعدد األسبا  .وستواصل السويد اتخا التدابير الالكمـة لضـمان
التنفي الكامل والفعا لتشريعاتها المتعلقة باألقليات القومية (لنلندا)؛
 -100-145النظر لي السبل الكفيلة بضمان إشرا مجدي لطائفة الروما لـي
تنفي االستراتيجية وكيادة التركيز على الجهود الراميـة إلـى تغييـر المواقـف السـلبية
تجا الروما لي المجتمع السويدي (هنغاريا)؛
 -101-145إج ـراء حــوار أعمــق مــع ممثلــي برلمــان الصــاميين وكيــادة الجهــود
الرامية إلى إسناد مسؤوليات إضالية إلى ه ا البرلمان من أجـل تعزيـز تقريـر شـعب
الصاميين لمصير (ألبانيا)؛
 -102-145مواصلة اتخا تدابير لضمان قدرة مجتمعـات الصـاميين المحليـة
المتض ــررة عل ــى المش ــاركة بفاعلي ــة ل ــي المش ــاورات بش ــأن قض ــايا الحق ــوق ل ــي
األراضي والميا والموارد (النمسا)؛
 -103-145مواصلة برامجها الرامية إلى مكالحة العنف ضـد المـرأة بمـا لـي
ل التصدي للقيم والمواقف التي تساهم لي ارتكا جريمة العنف (الفلبين)؛
 -104-145تعزيز التدابير الرامية إلى مكالحة العنف ضـد المـرأة وكـ ا تقـديم
الدعم للضحايا والناجين من ه ا العنف (الهند)؛
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 -105-145وض ـ ــع ب ـ ـ ـرامج للتوعيـ ـ ــة بـ ـ ــالعنف المنزلـ ـ ــي والعنـ ـ ــف الجنسـ ـ ــاني
(المكسي )؛
 -106-145كيادة الجهود الرامية إلى مكالحة االتجار بالبشر (رومانيا)؛
 -10٧-145تعزيــز الجهــود الراميــة إلــى مقاضــاة الجنــاة لــي االتجــار بالبشــر
وكي ــادة له ــم االتج ــار بالبش ــر ل ــي أوس ــاط الس ــلطة القض ــائية (الوالي ــات المتح ــدة
األمريكية)؛
 -108-145تكثيـ ـ ــف اإلج ـ ـ ـراءات المناهضـ ـ ــة للسـ ـ ــياحة ألغ ـ ـ ـراض غلمانيـ ـ ــة
(رومانيا)؛
 -109-145تسريع تنفي التدابير القائمة لمكالحة السياحة ألغـراض غلمانيـة
(سري النكا)؛
 -110-145معاقبــة متعــاطي الســياحة ألغ ـراض غلمانيــة أشــد العقــا وتوعيــة
السكان باآلثار السلبية له السياحة (السنغا )؛
 -111-145اتخـ ــا جميـ ــع التـ ــدابير الالكمـ ــة لتنفي ـ ـ البروتوكـ ــو االختيـ ــاري
التفاقي ــة حق ــوق الطف ــل وبخاص ــة م ــن أج ــل مكالح ــة بي ــع األطف ــا واس ــتغال
األطفا واستغال األطفا لي البغاء (البحرين)؛
 -112-145رلع مستوى الوعي العا ليما يتصل بالسياحة ألغـراض غلمانيـة
كما أوصت ب ل لجنة حقوق الطفل (ليتوانيا)؛
 -113-145مواصـ ــلة جهودهـ ــا الراميـ ــة إلـ ــى ضـ ــمان تقـ ــديم مرتكبـ ــي ج ـ ـرائم
الكراهيــة إلــى العدالــة وإتاحــة الجبــر المالئــم للضــحايا بمــا لــي ل ـ عــن طريــق
اتخــا تــدابير لتحســين تتبــع جميــع جـرائم الكراهيــة المبلـ عنهــا لــي جميــع أنحــاء
نظا العدالة (كندا)؛
 -114-145اعتمــاد التــدابير القضــائية واإلداري ــة الالكمــة إلج ـراء التحقيق ــات
أمــا المحــاكم وإيقــاع العقوبــات لعلي ـ ا علــى تص ـريحات التح ـري علــى الكراهيــة
العنصرية وغيرها من ألعا التمييز ضد األقليات (األرجنتين)؛
 -115-145تعزي ــز المتابع ــة القض ــائية لجـ ـرائم الكراهي ــة وخط ــا الكراهي ــة
بحي ال يتر مجا لإللالت من العقا (هنغاريا)؛
 -116-145تعمــيم التــدريب المقــد إلــى الشــرطة والمــدعين العــامين والقضــاة
مـن أجـل التحقيـق لــي جـرائم الكراهيـة ومقاضـاة مرتكبيهــا ومعـاقبتهم بصـورة لعالــة
ليشمل جميع أنحاء البلد (النمسا)؛
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 -11٧-145ضمان أن تتاح لجميع األشخاص المحرومين مـن حـريتهم جميـع
الضمانات القانونية األساسية ولقا للمعايير الدولية (سلولاكيا)؛

 -118-145تنفيـ ـ اإلجـ ـراءات القض ــائية ولقـ ـ ا للقواع ــد الت ــي تحم ــي حق ــوق
األل ـراد وال ســيما الحــق لــي الحمايــة القضــائية الفعالــة ومراعــاة األصــو القانونيــة
(أوروغواي)؛

 -119-145تـ ــولير الضـ ــمانات المناسـ ــبة التـ ــي تكفـ ــل حمايـ ــة قضـ ــائية لعالـ ــة
للمحتجزين دون تمييز ولقا للمبادئ وااللتزامات الدولية (نيكاراغوا)؛
 -120-145التأك ــد م ــن ض ــمان الحق ــوق األساس ــية لجمي ــع األطف ــا خ ــال
العملية القضائية (إسرائيل)؛

 -121-145اتخــا تــدابير لعالــة لضــمان حــق أي شــخل لــي التمتــع بحريــة
الدين والمعتقد الديني (ترينيداد وتوباغو)؛
 -122-145مواصلة تنفي التدابير وتمويل البرامج الرامية إلى مكالحة معاداة
السامية (إسرائيل)؛
 -123-145ضمان الحمايـة الفعالـة لألقليـات المسـلمة بمـا لـي لـ أمـاكن
عبادتها (إيران (جمهورية  -اإلسالمية))؛
 -124-145اتخــا التــدابير الالكمــة لتعزيــز التســام والحــوار بــين الثقال ــات
واحترا التنوع (إستونيا)؛
 -125-145رل ــع س ــن ال ــزوا إل ــى  18س ــنة ولقـ ـا لتعري ــف الطف ــل بموج ــب
اتفاقية حقوق الطفل (مصر)؛
 -126-145مواصــلة ب ـ

(أرمينيا)؛

الجهــود الراميــة إلــى النهــوض بــالحق لــي الصــحة

 -12٧-145تنفي ـ سياســة الحكومــة بشــأن اإلعاقــة للفتــرة 2016-2011
(السودان)؛
 -128-145تنفيـ توصــيات اللجنــة المعنيــة بحقــوق األشــخاص وي اإلعاقــة
على وجه السرعة (الهند)؛
 -129-145تنفيـ ـ توص ــية اللجن ــة المعني ــة بحق ــوق األش ــخاص وي اإلعاق ــة
لع ــا  2014بض ــمان ت ــولير جمي ــع العالج ــات الطبي ــة مجانـ ـا وبن ــاء عل ــى موالق ــة
مستنيرة وبعد إيداع أي شخل لي مرالق طبيـة ضـد إرادتـه بسـبب إعاقـة حقيقيـة
أو متصورة (إيطاليا)؛
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 -130-145اتخــا المزيــد مــن التــدابير الراميــة إلــى تحســين حالــة األشــخاص
وي اإلعاقة من حي المشاركة وتيسير الوصو (المغر )؛
 -131-145تعزيز التدابير الرامية إلى النهوض بإمكانيـات حصـو األشـخاص
وي اإلعاقة على عمل لي القطاع العا (إسبانيا)؛
 -132-145اتخ ــا إجـ ـراءات لتحس ــين ل ــرص األش ــخاص وي اإلعاق ــة ل ــي
الحصو على عمل مدلوع األجر (ترينيداد وتوباغو)؛
 -133-145مواص ــلة الجه ــود الرامي ــة إل ــى ضــمان حماي ــة حق ــوق األش ــخاص
وي اإلعاقة العقليـة والنفسـية الـ ين يحتـاجون إلـى مسـتوى عـا مـن الـدعم بمـا
لي ل من خال تخصيل الموارد المالية الالكمة (أوكرانيا)؛
 -134-145اتخا الخطوات المالئمة من أجل الحيلولة دون حـاالت انتحـار
األشخاص وي اإلعاقة وتحديدها والتصدي لها (أ ربيجان)؛
 -135-145ضـ ــمان اسـ ــتفادة األطفـ ــا غيـ ــر المسـ ــجلين لعلي ـ ـا مـ ــن الرعايـ ــة
الصحية والتعليم (توغو)؛
 -136-145تحديد أولويات تتبع ألراد األسرة عند التعامل مع طـالبي اللجـوء
م ــن األطفـ ــا غيـ ــر المصـ ــحوبين وض ــمان مراعـ ــاة جميـ ــع العمليـ ــات ات الصـ ــلة
للمصال الفضلى للطفل (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
 -13٧-145مواصــلة الحفــا علــى مســتواها مــن المســاعدة اإلنمائيــة الرســمية
وإطار ه المساعدة وقنواتها (بنغالديش)؛
 -138-145تشــجيع منظــور شــامل لحقــوق الطفــل لــي سياســتها للمســاعدة
اإلنمائيـ ــة الدوليـ ــة تماشـ ــي ا مـ ــع المـ ــادتين  4و 12مـ ــن اتفاقيـ ــة حقـ ــوق الطفـ ــل
(بلجيكا).
 -146سـ ــتدرس السـ ــويد التوصـ ــيات التاليـ ــة وسـ ــتقد ردودا عليهـ ــا لـ ــي وقـ ــت مناسـ ــب
ال يتجـ ــاوك موع ـ ــد الـ ــدورة التاس ـ ــعة والعش ـ ـرين لمجل ـ ــس حقـ ــوق اإلنس ـ ــان لـ ــي حزيـ ـ ـران/
يونيه :2015
 -1-146التصديق لي أقر وقت ممكن على االتفاقية الدولية لحمايـة جميـع
األشــخاص مــن االختفــاء القســري وإدراجهــا لــي تشـريعها الــوطني وكـ ا االعتـرا
باختصــاص اللجنــة المعنيــة بحــاالت االختفــاء القســري (لرنســا)؛ والتصــديق علــى
االتفاقي ــة الدولي ــة لحماي ــة جمي ــع األش ــخاص م ــن االختف ــاء القس ــري (البرتغ ــا
وتونس)؛ والمضي نحو التصديق علـى االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة جميـع األشـخاص
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م ـ ــن االختف ـ ــاء القس ـ ــري الموق ـ ــع عليه ـ ــا ل ـ ــي ش ـ ــباط/لبراير ( 2007إس ـ ــبانيا
وكوستاريكا وأوروغواي واألرجنتين)؛
 -2-146التصديق على البروتوكو االختياري الملحـق بالعهـد الـدولي الخـاص
بـ ـ ــالحقوق االقتصـ ـ ــادية واالجتماعيـ ـ ــة والثقاليـ ـ ــة (البرتغـ ـ ــا وتـ ـ ــونس وإسـ ـ ــبانيا
وباكستان)؛
 -3-146التصديق علـى البروتوكـو االختيـاري التفاقيـة حقـوق الطفـل المتعلـق
بإجراء تقديم البالغات (البرتغا وإسبانيا)؛
 -4-146التصــديق علــى البروتوك ـو االختيــاري الثال ـ التفاقيــة حقــوق الطفــل
المتعلق بإجراء تقديم البالغات (الجبل األسود)؛
 -5-146التوقيع والتصديق على البروتوكو االختيـاري الثالـ التفاقيـة حقـوق

(ألمانيا)؛
الطفل
 -6-146التصـ ــديق علـ ــى اتفاقيـ ــة منظمـ ــة العمـ ــل الدوليـ ــة رقـ ــم  169بشـ ــأن
الشعو األصلية والقبلية لي البلدان المستقلة (الدانمر وهندوراس)؛
 -٧-146مواصـ ــلة العمـ ــل مـ ــن أجـ ــل التصـ ــديق علـ ــى اتفاقيـ ــة منظمـ ــة العمـ ــل
الدولية  169وضمان حقوق شعب الصاميين ب ل (النرويج)؛
 -8-146إدمــا أحكــا اتفاقيــة حقــوق الطفــل وبروتوكوالتهــا االختياريــة إدماجـا
كامالا لي التشريعات السويدية من أجل وضع حد الستغال األطفا لي البغـاء
واستغال األطفا لي المواد اإلباحية واالتجار باألطفا ألغراض جنسـية (إيـران
(جمهورية  -اإلسالمية))؛
 -9-146إدرا جريم ــة التعـ ـ يب بوص ــفها جريم ــة جنائي ــة مح ــددة ل ــي ق ــانون
العقوبات (إسبانيا)؛
 -10-146تعري ـ ــف التعـ ـ ـ يب وتجريم ـ ــه ل ـ ــي قانونه ـ ــا ال ـ ــداخلي بم ـ ــا يتس ـ ــق
والم ــادتين  1و 4م ــن اتفاقي ــة مناهض ــة التعـ ـ يب وغي ــر م ــن ض ــرو المعامل ــة أو
العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة (أستراليا)؛
 -11-146تعزيــز إطارهــا القــانوني والــنل ص ـراحة علــى تج ـريم التع ـ يب لــي
قـ ــانون العقوبـ ــات ولق ـ ـا للمـ ــادة  1مـ ــن اتفاقيـ ــة مناهضـ ــة التع ـ ـ يب (الجمهوريـ ــة
التشيكية)؛
 -12-146اعتمــاد تعريــف للتع ـ يب يتماشــى والمــادة  1مــن اتفاقيــة مناهضــة
التع يب (مصر)؛
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 -13-146اعتماد تعريـف للتعـ يب لـي القـانون السـويدي يتوالـق مـع التعريـف
الوارد لي اتفاقية مناهضة التع يب (غانا)؛
 -14-146تكثيــف جهودهــا مــن أجــل إنشــاء مؤسســة وطنيــة مســتقلة لحقــوق
اإلنسان ولقا لمبادئ باريس لي أقر وقت (المكسي )؛
 -15-146تس ـريع عمليــة إنشــاء مؤسســة وطنيــة لحقــوق اإلنســان تماشــي ا مــع

(تونس)؛
مبادئ باريس

 -16-146اتخا جميع التدابير الالكمة إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقـوق
اإلنسان تتمتع بالمركز ‘ألف‘ ولقا لمبادئ باريس (البرتغا )؛

 -1٧-146إنشـ ــاء مؤسسـ ــة وطنيـ ــة لحقـ ــوق اإلنسـ ــان ولق ـ ـ ا لمبـ ــادئ ب ـ ــاريس
(نيكاراغوا)؛
 -18-146إنشـ ــاء مؤسسـ ــة وطنيـ ــة لحقـ ــوق اإلنسـ ــان ولق ـ ـ ا لمبـ ــادئ ب ـ ــاريس

(باكستان)؛
 -19-146إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسـان ولقـ ا لمبـادئ بـاريس
(سيراليون)؛

(السودان)؛
 -20-146إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان
 -21-146إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسـان ولقـ ا لمبـادئ بـاريس
(بنن)؛

 -22-146إنشاء مؤسسة وطنية لحقـوق اإلنسـان مسـتقلة اسـتقالالا تامـ ا ولقـ ا
لمبادئ باريس (الدانمر )؛
 -23-146إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسـان ولقـ ا لمبـادئ بـاريس
(غانا)؛
 -24-146إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسـان ولقـ ا لمبـادئ بـاريس
(غابون)؛
 -25-146إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسـان ولقـ ا لمبـادئ بـاريس
لي أقر وقت (الهند)؛
 -26-146مواصلة تعزيـز مؤسسـة أمـين المظـالم البرلمـاني بوصـفها آليـة وقائيـة
وطني ـ ــة ولقـ ـ ـ ا للبروتوك ـ ــو االختي ـ ــاري التفاقي ـ ــة مناهض ـ ــة التعـ ـ ـ يب (الجمهوري ـ ــة
التشيكية)؛
 -2٧-146القضاء على لجوة األجور بين الجنسين (سلولينيا)؛
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 -28-146توسيع نطاق والية أمين المظالم المعني بالمساواة مـن أجـل ضـمان
متابعة ألضل لقضايا التمييز (البحرين)؛
 -29-146اعتمــاد خطــة وطنيــة لمكالحــة ج ـرائم الكراهيــة والعنص ـرية وكراهيــة
األجانب (االتحاد الروسي)؛
 -30-146تع ــديل التشـ ـريعات بم ــا يتماش ــى وتوص ــيات لجن ــة القض ــاء عل ــى
التمييــز العنصــري لكــي تــنل علــى إمكانيــة اعتمــاد تــدابير خاصــة لتعزيــز تكــالؤ
الفـ ـ ــرص والتصـ ـ ــدي للتمييـ ـ ــز وعـ ـ ــد المسـ ـ ــاواة الهيكليـ ـ ــين الل ـ ـ ـ ين يواجههمـ ـ ــا
المهاجرون ومجموعات األقليات بما لي ل السويديون المنحدرون من أصل
ألريقي والمسلمون (بنغالديش)()1؛
 -31-146اتخ ــا خط ــوات للقض ــاء عل ــى التنم ــي ال ــديني والعنص ــري الـ ـ ي
تواجهــه األقليــات ومنهــا المســلمون والرومــا والســويديون المنحــدرون مــن أصــل
ألريقي ومقاضاة مرتكبي جرائم كراهية األجانب (باكستان)؛
 -32-146اعتمــاد تــدابير لمكالحــة التنمــي اإلثنــي ومنــع أي جمــع للبيانــات
الشخصية على أساس األصل اإلثني دون موالقة مسبقة من المعنيين (الجمهورية
التشيكية)؛
 -33-146إكالــة جميــع أشــكا التنمــي اإلثنــي الموجــودة لــي أســاليب عمــل
الشرطة وغيرها من الموظفين المسؤولين عن إنفا القوانين (المكسي )؛
 -34-146اتخــا تــدابير لتسـريع إنهــاء اســتخدا الشــرطة غيــر المشــروع للقــوة
(االتحاد الروسي)؛
 -35-146تكثيف الجهود لـي مجـا مكالحـة األسـبا الج ريـة للعنـف ضـد
المـ ـرأة ع ــن طري ــق إي ــالء اهتم ــا خ ــاص للتص ــدي لتع ــاطي الكح ــو والمخ ــدرات
(اليونان)؛
 -36-146تعزيز تحقيقاتها لي الجرائم الجنسية التي يقترلها رعايا السويد لـي
قاضــى لــي الســويد األشــخاص ال ـ ين يغــادرون البلــد
الخــار وضــمان إمكانيــة أن ي َ
لشراء خدمات جنسية وال سيما من األطفا (تايلند)؛
للقصـ ــر لـ ــي نظـ ــا قضـ ــاء
 -3٧-146إلغـ ــاء اللجـ ــوء إلـ ــى الحـ ــبس االنف ـ ـرادي ّ
األحدا (سلولاكيا)؛
__________
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كانــت التوصــية ال ـ تليــت يف الجتمــاع كــاآلي" :تعــديل التش ـريعات ذــا يتمايــو مــل توصــيات الل نــة املعنيــة
بالقضاء علو التمييز العنصري لك تنص علو إمكانيـة اعتمـاد تـدابري خاصـة لتعزيـز تكـافؤ الفـرص والتصـدي
للتمييز وعدل املساواة اهليكليني".
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 -38-146اتخا إجراءات عاجلة بغية استحدا حظر قانوني صري للحبس
االنفرادي لألطفا لي سجون الحبس االحتياطي وكناكين الشرطة (إسرائيل)؛
 -39-146وض ــع ح ــد للفت ــرة الزمني ــة التـ ـي يمك ــن إبق ــاء الطف ــل خالله ــا ره ــن
االحتجاك أي الحبس االحتياطي (إسرائيل)؛
 -40-146اتخــا خطــوات ملموســة لكفالــة ضــمان الوصــو إلــى األدلــة ألي
شخل لي إطار أي نظا من نظم االحتجاك (كوبا)؛
 -41-146اتخــا تــدابير للحــد مــن الفتــرة الزمنيــة للحــبس االحتيــاطي أو مــا
يقابله من حاالت الحرمـان مـن الحريـة دون توجيـه تهمـة وألغـراض التحقيـق ولقـا
للتعليق العا رقم  8للجنة المعنية بحقوق اإلنسان (إكوادور)؛
للقصر كلما أمكـن ووضـع
 -42-146األخ بتدابير بديلة للحبس االحتياطي ّ
قواعد واضحة لمعاملتهم أثناء االحتجاك لـدى الشـرطة ورصـد التنفيـ الفعـا لـي
الممارسة (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية)؛
قص ــر غي ــر
 -43-146اتخ ــا جمي ــع الت ــدابير المناس ــبة م ــن أج ــل من ــع نق ــل ال ّ
المصــحوبين إلــى الســويد وتقــديم مــا يلــز مــن الــدعم اإلنســاني لمــن يوجــدون لــي
البلد سلف ا (السنغا )؛
 -44-146اتخا تدابير ملموسة لضمان إمكانية إعطاء ضمانات عد اإلعـادة
القسرية ألي شخل خاضع لمراقبة السلطات السويدية بينما يعتبر الجئ ا لـي بلـد
ثال ـ ـ بمـ ــا لـ ــي ل ـ ـ اعتمـ ــاد تـ ــدابير تش ـ ـريعية له ـ ـ ا الغـ ــرض وعنـ ــد االقتضـ ــاء
(األرجنتين).
 -14٧ولم تحظ التوصيات أدنا بتأييد السويد وتورد على ه ا النحو ليما يلي:
 -1-14٧النظــر لــي التصــديق علــى اتفاقيــات دوليــة أخــرى لحقــوق اإلنســان
ومنهــا االتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــا المهــاجرين وأل ـراد أســرهم
(الفلبين)؛ والنظر لي التصديق على االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمـا
المهاجرين وألراد أسرهم (غواتيمـاال وروانـدا)؛ والتوقيـع والتصـديق علـى االتفاقيـة
الدولي ــة لحماي ــة حق ــوق جمي ــع العم ــا المه ــاجرين وألـ ـراد أس ــرهم (أوروغ ــواي)؛
وتسـ ـريع عملي ــة التص ــديق عل ــى االتفاقي ــة الدولي ــة لحماي ــة حق ــوق جمي ــع العم ــا
المهاجرين وألـراد أسـرهم (بـنن)؛ والتصـديق علـى االتفاقيـة الدوليـة لحمايـة حقـوق
جميع العما المهاجرين وألراد أسرهم (سيراليون وهندوراس)؛
 -2-14٧النظ ــر ل ــي التص ــديق عل ــى االتفاقي ــة الدولي ــة لحماي ــة حق ــوق جمي ــع
العما المهاجرين وألراد أسرهم (إندونيسيا)؛
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 -3-14٧التصـ ــديق علـ ــى االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة لحمايـ ــة حقـ ــوق جميـ ــع العمـ ــا
المهاجرين وألراد أسرهم (تيمور  -ليشتي)؛
 -4-14٧التصـ ــديق علـ ــى االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة لحمايـ ــة حقـ ــوق جميـ ــع العمـ ــا
المهاجرين وألراد أسرهم (تركيا)؛
 -5-14٧التصـ ــديق علـ ــى االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة لحمايـ ــة حقـ ــوق جميـ ــع العمـ ــا
المهــاجرين وأســرهم اعتبــارا للطــابع المتســاوي والعــالمي ال ـ ي ينبغــي أن يســود
جميع الصكو الدولية لحقوق اإلنسان (إكوادور)؛
 -6-14٧س ــحب التحفظ ــات عل ــى العه ــد ال ــدولي الخ ــاص ب ــالحقوق المدني ــة
والسياســية والعهــد الــدولي الخــاص بــالحقوق االقتصــادية واالجتماعيــة والثقاليــة
والبروتوك ــو االختي ــاري التفاقي ــة حق ــوق الطف ــل بش ــأن بي ــع األطف ــا واس ــتغال
األطفا لي البغاء ولي المواد اإلباحية و ل بهد ضمان التنفي الكامل له
الصكو الدولية الرئيسية (أوكبكستان)؛
 -٧-14٧سحب إعالنها بشأن المادة  ) (2من أجل اإلنفا التـا للبروتوكـو
االختياري التفاقية حقوق الطفل بشأن بيع األطفا واسـتغال األطفـا لـي البغـاء
ولــي المــواد اإلباحيــة عنــد التصــدي لجميــع أشــكا اســتغال األطفــا لــي المــواد
اإلباحية (ليتوانيا)؛
 -8-14٧إعــادة العم ــل بمصــطل تالع ــرقت كســبب م ــن أس ــبا التميي ــز ولقـ ـا
لالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكا التمييز العنصري (غانا)؛
 -9-14٧اتخــا خطــوات لوريــة إلعــادة اعتبــار العــرق ســببا مــن أســبا التمييــز
ولقـ ـ ا لالتفاقي ــة الدولي ــة للقض ــاء عل ــى جمي ــع أش ــكا التميي ــز العنص ــري وتوجي ــه
االتحاد األوروبي بشأن المساواة العرقية (باكستان)؛
 -10-14٧مواص ــلة التحقي ــق ل ــي جمي ــع جـ ـرائم الكراهي ــة ومقاض ــاة مرتكبيه ــا
ومعــاقبتهم بصــورة لعالــة وإنشــاء ســلطة يمكــن توجيــه الشــكاوى إليهــا لــي ه ـ ا
الصدد (ألمانيا)؛
 -11-14٧مضــاعفة جهودهــا الراميــة إلــى تعزيــز الوحــدة والوئــا الــوطنيين بمــا
ل ــي لـ ـ ع ــن طري ــق تكثي ــف الح ــوارات الت ــي تعم ــق التف ــاهم ب ــين المجتمع ــات
المختلفــة اإلثنيــات واألديــان والتصــدي للصــورة الســلبية للمســلمين لــي وســائ
اإلعال وتجريم خطا الكراهية وجميع أشكا التحري على الكراهية والعنف
(ماليزيا)؛
 -12-14٧اتخــا تــدابير لحظــر الخطــا المعــادي للهجــرة والدعايــة العنصـرية
لي الممارسة العملية (توغو)؛
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 -13-14٧اتخا الخطوات الالكمة للحد من الدعاية العنصـرية بمـا لـي لـ
لي شبكة اإلنترنت (تايلند)؛
 -14-14٧الحظر الفوري للخطا السياسي المعادي للمهاجرين والمسـلمين
ال ي ترو له بع األحزا السياسـية بمـا ليهـا حـز الـديمقراطيين السـويديين
(باكستان)؛
 -15-14٧ضمان المساءلة على خطا الكراهية بما لي لـ لـي الخطـا
السياسي بحي يحظر علـى المنظمـات التـرويج للكراهيـة العنصـرية أو التحـري
عليهــا تماشــي ا مــع المــادة  ) (4مــن اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكا التمييــز
العنصـ ــري والتصـ ــديق علـ ــى االتفاقيـ ــة الدوليـ ــة لحمايـ ــة حقـ ــوق جميـ ــع العمـ ــا
المهاجرين وألراد أسرهم (مصر)؛
 -16-14٧تعـ ــديل التش ـ ـريع مـ ــن أجـ ــل حظـ ــر أنشـ ــطة المنظمـ ــات التـ ــي تـ ــرو
للكراهية العنصرية والدينية وتحرض عليها (أوكبكستان)؛
 -1٧-14٧إع ــالن ع ــد ش ــرعية وكـ ـ ا حظ ــر المنظم ــات الت ــي ت ــرو للكراهي ــة
العنصرية وتحرض عليها تماشيا مع المعايير الدولية (أ ربيجان)؛
 -18-14٧تعديل تشريعاتها من أجل إعالن عد شرعية وك ا حظر المنظمات
الت ــي ت ــرو للكراهي ــة العنصـ ـرية وتح ــرض عليه ــا تماش ــيا م ــع الم ــادة  ) (4م ــن
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكا التمييز العنصري (اليونان)؛
 -19-14٧إعمـ ـ ــا حظـ ـ ــر علـ ـ ــى المنظمـ ـ ــات واألنشـ ـ ــطة العنص ـ ـ ـرية (إي ـ ـ ـران
(جمهورية  -اإلسالمية))؛
 -20-14٧تعزيـز التشـريعات المتعلقـة بحمايــة الجمهــور مـن إجـراءات الشــرطة
غير المأ ون بها (االتحاد الروسي)؛
 -21-14٧تس ـ ـريع آليـ ــات التعـ ــاون القـ ــانوني الـ ــدولي لـ ــي الهيئـ ــات القضـ ــائية
ومكتــب المــدعي العــا مــن أجــل ضــمان مراعــاة األصــو القانونيــة وتحديــدا لــي
القضايا التي يكون ليها الشخل المعني محمي ا بقرار من اللجوء أو بصفة الجئ
(إكوادور)؛
 -22-14٧إسقاط الصفة الجرمية عن التشهير (إستونيا)؛
 -23-14٧إعـ ــادة النظـ ــر لـ ــي تش ـ ـريعات المراقبـ ــة بهـ ــد حمايـ ــة الحـ ــق لـ ــي
الخصوصية حماية لعالة (سلولينيا)؛
 -24-14٧مواصــلة رصــد تطبيــق قــانون المراقبــة لعــا  2008مــن أجــل منــع
التدخل لي الحق لي الخصوصية وتنفيـ إصـالحات مـن أجـل االمتثـا اللتزاماتهـا
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بموجـب قـانون االتحـاد األوروبـي و لـ علـى النحـو المبـين لـي المبـادئ الدوليـة
المتعلقة بتطبيق حقوق اإلنسان على مراقبة االتصاالت (هولندا)؛
 -25-14٧تولير الحمايـة للوحـدة األسـرية باعتبارهـا النـواة الطبيعيـة واألساسـية

(مصر)؛
للمجتمع
 -26-14٧إج ـراء تحقيــق نزيــه وعلنــي ومســتفي لــي حــاالت إمكانيــة تــورط
السويد لي احتجاك ونقل المشتبه لي تورطهم لي اإلرها واسـتجوابهم وتعـ يبهم
بش ــكل غي ــر ق ــانوني عل ــى أي ــدي م ــوظفي وكال ــة المخ ــابرات المركزي ــة للوالي ــات
المتحدة األمريكية (االتحاد الروسي).
 -148جميــع االس ــتنتاجات و/أو التوص ــيات ال ــواردة ل ــي هـ ـ ا التقري ــر تعب ــر ع ــن موق ــف
الدولــة (الــدو ) التــي قــدمتها و/أو الدولــة موضــوع االســتعراض .وال ينبغــي أن يفهــم أنهــا
تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله .
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