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مقدمة
 -9تس عععس السع ععويد ل األلع ععض ال وي ععض لك مع ععمان انس ع ع ا ال ام ععض قع ععو ا نسع ععان ل
السععويد .ون يتخ ععض العمععض مععن ألععض اايععة سقععو ا نسععان وتعتيتهععا نععانت سياسععاتنا الو نيععة
فحسب ،بض أيضاً كض لتء من سياساتنا اخلارلية.
-5وتعترب السويد انستعراض الدوري الشامض لألمم املتحدة آلية رئيسية مايعة سقعو ا نسعان
وتعتيتهععا ع ععس النعععيدين الععو ع والععدو  .فع ععس النعععيد الععو ع ،أ ع حت عم يععة انسععتعراض
الععدوري الشععامض عننععراً سيوي عاً مععن عنا ععر العمععض املنهإلععن قععو ا نسععان .وتابعععت السععويد
تو ععيات انسععتعراض الععدوري الشععامض بش ع ض منهإلععن منععذ أو اسععتعراض ألععري ل حالععة ععا ل
أيار/مايو  .5393ول أي و /س تمرب  ،5395قدمت ا ومة تقريراً ملنتنف املعدة بشع ن تقيعيم
تنفيذ التو يات املقدمة ل أو تقرير لالستعراض الدوري الشامض ل سويد.

أوالً -المنهجية والعملية التشاورية
 -0أعععدت هععذا التقريععر ولارة الشععجون اخلارليععة بتعععاون وثيععا مععر ا دارات والععولارات املعنيععة.
وسعععت ا ومععة ل أعمالععا التحض ععية لك اعتمععاد عم يععة ةععفافة ومفتوسععة وأ ععدرت نش عرات
منتظمة عن هذا العمض وعقدت مشاورات مفتوسة مر منظمات اجملتمر املدين ،اليت أتيحت لعا
فر ة التع ع عن آرائها بش ن ة ض التقرير ومضمونه.

ثانياً -حماية حقوق اإلنسان في السويد
 -٤تع ععن ا وم ععة األولوي ععة ل إله ععود الرامي ععة لك م ععمان اس ع ا الس ععويد ال ام ععض نلتتامه ععا
الععدو وقععو ا نسععان .وتععب أن تتوافععا التش عريعات السععويدية مععر انتفاقيععات الدوليععة قععو
ا نسان اليت دقت ع يها السويد .ول العديد من اجملانت ،تسعس ا ومة لاهدة لك حتقيا
ااية سقو ا نسان مبستويات أع س مما ت ف ه انتفاقيات.
 -2وقد ورد و ف مفنعض لط عار املعيعاري واملجسسعن مايعة سقعو ا نسعان وتعتيتهعا ل
السويد ل أو تقرير قدمته السويد ل ل ار انستعراض الدوري الشامض.

ألف -االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان
 -٦تنع ععتهس السع ععويد إل ع عاً متدول ع عاً ل التعامع ععض مع ععر انتفاقيع ععات الدوليع ععة فعنع ععد التنع ععديا،
ن تن ح انتفاقيات ت قائيعاً لعتءاً معن القعانون العو ع السعويدي .ول عن تنع ح التتامعات القعانون
ال ععدو قاب ععة ل ت ي ععا م اة ععرة ل ععدو اس ععاكم والس ع ع ات ا داري ععة ،ت ععب لدماله ععا ل الق ععانون
السعويدي ،وهعو ةعنء يعتم ععن ريعا التحويعض أو ا دمعاو .والتحويعض هعو ال ريقعة األكثعر ت يقعاً
ل السععويد .وق ععض أن تنععد السععويد ع ععس أي اتفاقيععة تتع ععا وقععو ا نسععانُ ،تععرو اسععتعراض
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ةامض ل قانون السويدي ل تحقيا ل معرورة لداعا أي تععديالت ع عس التشعريعات ملواءمتهعا معر
أس ععا انتفاقيععة .وعنععد ععيادة ق عوانت لديععدة ،تععب أن تُن ععاة هععذه األاعععة بععدورها ب ريق ععة
تضععمن نععب أي تضععارا مععر انتفاقيععات( .)9وعععالوة ع ععس نلععل ،هنععاا العديععد مععن ا قععو
الفرديعة وامل ععادمل املعععرا عنهععا بشع ض م اةععر ل ععدد مععن األس ععا العواردة ل القعوانت الدسععتورية
السععويدية أو دعهععا مععن القعوانت( .)5وستشععرا ا ومععة ل العمععض مععن ألععض لدراو أس ععا اتفاقيععة
األمم املتحدة قو ال فض ل القانون السويدي.
-٧

وتستعرض السويد بنورة منتظمة حتفظاهتا ع س يمير انتفاقيات الدولية.

 -٨ول  9متول/يوليه  ،539٤داض سيت النفعان قعانون املسعجولية ائنائيعة ععن ا بعادة ائماعيعة
وائ عرائم املرت ععة مععد ا نسععانية ول عرائم ا ععرا .ومععن بععت أد عراض هععذا القععانون ت كيععد أن ائ عرائم
املعنية مي ن ال ت فيها ل السويد بقدر ن يقض عن القدر عنه أما اس مة ائنائية الدولية.

باء -خطة العمل الوطنية والتعاون مع المجتمع المدني
 -6خطة العمل الوطنية
دقت السويد ع س س ر من اتفاقيات األمعم املتحعدة التسعر األساسعية املتع قعة وقعو
-1
ا نسععان .وعععالوة ع ععس نلععل ،سععدد الربملععان السععويدي كهععدو ل سياسععات الدميقرا يععة مععرورة
اس ع ا سقععو ا نسععان ل السععويد .ول ل ععار العمععض مععن ألععض حتقيععا هععذا الععدو ،اعتمععدت
ا ومععة ا ععيت عمععض و نيتععت قععو ا نسععان( .)0وتععري العمععض ل امل اتععب ا وميععة لومععر
ا ة عمض ا ومة أو اس اتيإليتها الثالثة قو ا نسان .ويركعت هعذا العمعض ع عس تعتيعت العمعض
املنهإلن املستمر بش ن سقو ا نسان ل السويد.
 -1التعاون مع المجتمع المدني
 -93تتشععاور السععويد بانتظععا مععر ممث ععن منظمععات اجملتمععر املععدين بشع ن سقععو ا نسععان ودعهععا
من املسائض .وقد كان التشاور مر اجملتمر املعدين لعتءاً يعيعاً معن العمعض املتع عا بعم يعة انسعتعراض
الععدوري الشععامض .وبا مععافة لك املشععاورات اخلا ععة املتع قععة بععالتقرير السععويدي لالسععتعراض الععدوري
الش ععامض ،تعق ععد ولارة الش ععجون اخلارلي ععة ،أرب ععر م عرات ل الس ععنة ،التماع ععات م ععر منظم ععات اجملتم ععر
املدين بش ن قضايا سقو ا نسان .وعالوة ع عس نلعل ُ ،عرو مشعاورات معر املنظمعات العيت تعمعض
حتدي ععداً م ععن أل ععض املس ععاواة ل ا ق ععو لف ععات معين ععة ،مث ععض األ ف ععا واألة ععخاا نوي ا عاق ععة
واملث يات واملث يت لنسياً ومتدولن امليض ائنسن ومغايري الوية ائنسانية واألق يات الو نية.

 -٣إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق اإلنسان

 -99تناولت مندوبية سقو ا نسان ل السويد مس لة لنشاء مجسسة و نية قو ا نسان
ل تقريرها اخلتامن ،الذي أسيض لك الي ات نات الن ة ل نظر فيه.
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ثالثاً -التطورات التي طرأت منذ االستعراض السابق :النتائج والتحديات
ألف -التمييز
 -95ع ععس الععردم مععن تعتيععت ا مايععة الرميععة مععن التمييععت ،مععا لالععت التحععديات قائمععة .ويتمثععض
أس ععد التح ععديات ل لع ععادة النظ ععر ل املسع ع لة املتع ق ععة مبعرف ععة الت ععدابع ا م ععافية الوال ععب ا انه ععا
لتحسععت لم انيععة قيععا األةععخاا الععذين يتعرمععون ل تمييععت ومايععة سقععوقهم اخلا ععة .ويع ععف
سالياً العديد من ئان التحقيعا املعيننعة لعذا الغعرض ع عس التحقيعا ل املسع لة ،وبععد نلعل سعتقرر
ا ومة بش ن ا الة لك ا ان تدابع لمافية ل هذا اجملا .
 -90ومبولععب قععانون م افحععة التمييععت لعععا  ،5331وعععن ريععا لنشععاء م تععب أمععت املظععا
املعع باملساواة ،مهدت السويد ال ريا مل افحة التمييت ل اجملتمر مبتيد من الفعالية(.)٤
 -9٤وسسععنت السععويد ،مععن اععال انتنععا  ،والتع ععيم ،والتعععاون ،ونشععر املعرفععة آفععا العمععض
مععن ألععض املسععاواة ل ا قععو والفععرا ومناهضععة التمييععت بععت نموعععة مععن أ ععحاا املنععا ل
اجملتم ععر .وأدو التع ععاون م ععر أ ععحاا املنع ع حة الرئيس ععيت ال ععذين يس ععت يعون التن ععدي ل تميي ععت
والعنن ع ع عرية لك م ع ع عواد وأدوات ً نش ع ععرها أيض ع ع عاً ع ع ععس له ع ععات أا ع ععرو .ولتعتي ع ععت العم ع ععض اس ع ععن
وانسععتمرارية ل لهععود م افحععة التمييععتُ ،رفاعععت م ععال الععدعم لك  95م يععون كرونععة سععويدية ل
السنة تب توليعها ع س أنش ة م افحة التمييت اعت اراً من عا .5390

 -92ول  9كععانون الثاين/ينععاير ُ ،5390و ِّسععر ن ععا ا مايععة مععن التمييععت ع ععس أسععا السععن
(التمييت مد املسنت) لتن ا بش ض عا ع س يميعر ةعرائح اجملتمعر العيت يشعم ها قعانون م افحعة
التمييت(.)2
 -9٦وت ععب أن ي ععون ا ع عوار مس ععتمراً بشع ع ن امل ععادمل الدميقرا ي ععة والقيم ععة املتس ععاوية ئمي ععر
النا  .وتب أن تضمن السويد سقو األق يات الو نية .وتب ع س معدار التع عيم ا ل عاري
واملدار الثانوية الع يا أن ت افح العننرية من اال العمض الذي تنإلته بش ن القعيم األساسعية.
وسيُنش ع مركععت و ععع ل معععارو وامل عوارد ل حععر ل نععا العنن عرية .وسععتعرض ا ومععة النمععانو
النالحة القائمة ل حد من استقدا األةخاا لك املنظمات العننرية.
 -6التمييز المتعدد
 -9٧أوك ق ععانون م افح ععة التميي ععت ائدي ععد الن ععادر ل ع ععا  ،533٨ال ععذي س ععض ة ععض س ع عة
قعوانت مناهضععة ل تمييععت ،اهتمامعاً اا عاً ل تمييععت املتعععدد .وكععان مععن نتععائس دمععس القواعععد وال عوائح
تيسععع تععوفع اايععة موسععدة بنععرو النظععر عععن أسععا التمييععت وةععرنة اجملتمععر .وكععان مععن النتععائس
األا ععرو تيس ععع تق ععدا ائ ععرب ل ض ععحايا ،ون س ععيما ل س ععا ول ععود أكث ععر م ععن ن ععوا واس ععد م ععن
ا لراءات التمييتية .وتتضمن الشع اوو ساليعاً ععدداً معن أسعس التمييعت يتيعد عمعا كعان ع يعه معن
ني ق ععض ،وق ععد ععت معرف ععة الوك ععانت ا ومي ععة ل تميي ععت املتع ععددة .وسع ع أم ععت املظ ععا املع ععع
باملساواة الضوء ع س مس لة التمييت املتعدد ل العديد من القضايا اليت رفعها لك اساكم.
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 -1المعلومات
 -9٨تعمض ا ومعة بنشعال لتنشعر ع عس املنظمعات ل الق عاعت اخلعاا والععا وع عس األفعراد
املع ععارو املتع ق ععة و ععانت سظ ععر التميي ععت القائم ععة وب ععائهود الرامي ععة لك تعتي ععت املس ععاواة ل ا ق ععو
والف ع ععرا .ويق ع ععد أم ع ععت املظ ع ععا املش ع ععورة وال ع عدعم بشع ع ع ن وم ع ععر ال رائ ع ععا لك أ ع ععحاا العم ع ععض
ومجسسععات التع ععيم العععا واملععدار  .واننععت ا ومععة م ععال ةععددة مععن املععا ل تععدابع الععيت
يتخ ععذها أم ععت املظ ععا ل ن ععا التع ععيم والت ععدريب .وع ععت أعم ععا أم ععت املظ ععا تولي ععر امل ع عواد
ا عالميععة ،ونشععر ا عالنععات ل اجملععالت ،وت ععوير املوقععر الش ع ن وتريمععة املع ومععات ال عواردة ل
املوقر الش ن لك عدة لغات خمت فة .وت قت املنظمعات الت وعيعة أمعوانً اا عة لنشعر املع ومعات
املتع قة بقانون م افحة التمييت.
 -91ولضمان ا عالا ال عالا ع عس سقعوقهم ،أُسعنادت لك الوكالعة الو نيعة السعويدية ل تع عيم
مهمة دعم املدار ل عم ها الرامن لك م افحة التمييعت واملعام عة املهينعة .وأععدت وكالعة التع عيم
الو ني ععة م عواد دع ععم بش ع ن القواع ععد ال عواردة ل ق ععانون م افح ععة التميي ععت وق ععانون التع ععيم ،ونش ععرت
وو ِّله ععت ا ععالت لعالمي ععة هام ععة لك م ععديري التع ععيم
مع ععارو تتع ععا باملعام ععة املهين ععة والتميي ععتُ .
()٦
وو ِّلهت أيضاً بنورة م اةرة ودع م اةرة لك التالميذ وآبائهم .
واملدار ُ ،

 -٣التعليم

 -53تنفذ ا ومة سالياً م ادرة مدهتا ثالثة أعوا ( )539٤-5395تشمض تدابع هتعدو لك
ليادة معرفة األ فا واملراهقت ملس لة كراهية األلانب ومعا ةعا ها معن أةع ا التعنعب .ول هعذا
ا ععار ،بععدأ العديععد مععن التععدابع عععن ريععا تقععدا الععدعم لك عععدد مععن املنظمععات دععع الرويععة ،وركععت
العديد منها ع س تع يم الش اا .واعال الفع ة  ،539٧-539٤نع ا ومعة معا نموععه 1
مالي ععت كرون ععة س ععويدية لتنفي ععذ املتي ععد م ععن امل ععادرات م ععن أل ععض تعتي ععت املعرف ععة ل امل ععدار  .وا ععذت
ا وم ععة أيض عاً ع عدة ت ععدابع م موس ععة لتي ععادة ال ععوعن مبس ع لة كراهي ععة األلان ععب وم ععا ة ععابه نل ععل م ععن
أةع ا التعنععب ل املععدار ومراكععت التع ععيم ق ععض املدرسعن ومراكععت أنشع ة مععا بعععد الععدوا املدرسععن،
ولتعتيت القيم الدميقرا ية بت األ فعا واملعراهقت .ويجكعد قعانون التع عيم ائديعد ( )5393أن سقعو
ا نسان ين غن أن ت ون أساساً ئمير األنش ة اليت يشم ها القانون وأن النظا التع يمعن ين غعن أن
يع س ويعتل دعم سقو ا نسان والقيم الدميقرا ية األساسية اليت يقو ع يها اجملتمر السويدي.
 -٤اإلعاقة
ُ -59س ع ععدِّد أس ع ععا العم ع ععض ملوا ع ع ع ة السياس ع ععات املتع ق ع ععة با عاق ع ععة ل ا ع ععة عم ع ععض و ني ع ععة
ل سياسععات املتع قععة با عاقععة .وتش ع ض اتفاقيععة األمععم املتحععدة قععو األةععخاا نوي ا عاقععة
لسدو النقال اليت ان قت منها سياسات ا ومة املتع قة با عاقة ل الف ة .539٦-5399
وتسععتول السععويد الشععرل امل ععا الععذي تععن ع يععه انتفاقيععة ب ع ن يتمتععر األةععخاا نوو ا عاقععة،
دون اسععتثناء ،بععنفس ا قععو وا ريععات الععيت ي ف هععا القععانون لغعععهم مععن امل عوا نت .واسععتناداً لك
تقري ععر قدمت ععه ا وم ععة ،ل ععرو ،ل ع ععا  ،539٤سع عوار م ععر ال إلن ععة املعني ععة وق ععو األة ععخاا
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نوي ا عاق ععة .وتنظ ععر امل ات ععب ا ومي ععة سالي ع عاً ل تو ععيات ال إلن ععة .وتتمث ععض نق ععة ان ع ععال
السياسات املتع قة با عاقة ل أن العمعض ين غعن أن ي عون فععانً ومنهإليعاً وهادفعاً .ولعرو ال كيعت
ع س التعاون ع س ن ا واسر بت خمت ف ائهات اس ة املن حة وتوميح األدوار ل التنفيذ(.)٧
 -55وا ذت ا ومة أيضاً تدابع لتحست آفا عمض أكثر فعالية وقائم ع س املععارو عدو
ليععادة مشععاركة األةععخاا نوي ا عاقععة ولم انيععة و ععولم .وتععري العمععض ساليعاً نسععتحدا نظععا
متابعة وعن وومر مجةرات مت ن معن متابععة التنميعة ع عس النععيد اس عن ،معثالً ل سعو العمعض،
والتع ععيم ،والسياسععات انلتماعيععة ،والثقافععة ،والفنععون ،واأللعععاا الريامععية .وتُسععتمد هععذه املجةعرات
مععن انتفاقيععة .ومتععو الدولععة السععويدية املنظمععات املعنيععة با عاقععة مبععنح س وميععة ت ع س عوا 9٨3
م يععون كرونععة سععويدية ل السععنة .وقععد ُو امعععت ريقععة ل عراء دراسععة استقنععائية مت ععررة نسععت يان
آراء األةخاا نوي ا عاقة بش ن نظرهتم لك اجملتمر من خمت ف النواسن.
 -50ول عا  ،539٤اق ست ا ومة السويدية تعديالً ع س قانون م افحة التمييعت ع
ق ععة لم انيععة الو ععو كشع ض مععن أةع ا التمييععت .والغععرض مععن هععذا التعععديض القععانوين هععو تعتيععت
اايععة األةععخاا نوي ا عاقععة ويععر مي ععن اعت ععار أن عععد ا ععان تععدابع معقولععة لتيععادة لم انيععة
الو و يش ض متييتاً .وقد اعتمد الربملان السويدي هذا التعديض الذي سيداض سيت النفعان ل 9
كانون الثاين/يناير  .)٨(5392وتب أن تُتعا لألةعخاا نوي ا عاقعة فر عة املشعاركة ل ا يعاة
اليوميععة ع ععس قععد املسععاواة مععن سيععر املشععاركة ولم انيععة الو ععو  .وسيومععر ل ععار تنظيمععن و ععع
وهي ععض عععا ل مسععجولية عععن املعونععات التقنيععة .وسع ُععالر القععانون ائديععد املتع ععا بعععد لم انيععة
الو و كس ب من أس اا التمييت ويُو نسر ن ا ت يقه.
 -5٤وق ععد ب ععادرت ا وم ععة لك ا ععان ت ععدابع هت ععدو لك تعتي ععت معرف ععة األة ععخاا املن ععابت
ب ع مراض عق يععة ولعاقععات عق يععة وتغيععع املواقععف للاءهععم .ومتثععض لععتء رئيسععن مععن هععذا العمععض ل
لةع عراا األة ععخاا ال ععذين يع ععانون ه ععم أنفس ععهم م ععن أمع عراض عق ي ععة ولعاق ععات عق ي ععة بو ععفهم
"سععفراء" .ولتيسععع املشععاركة ال ام ععة ل ا يععاة العم يععة ،تععري ساليعاً تنفيععذ مشععارير اا ععة بقنععد
تغيع مواقف أربعاا العمعض معن ألعض تعتيعت ليعادة فعرا العمعض لألةعخاا نوي ا عاقعة العق يعة.
وتععب حتسععت الفععرا املتاسععة لألةععخاا املنععابت بع مراض عق يععة واألةععخاا نوي ا عاقععة ل
نا الرعاية ،والس ن ،ولعادة الت هيض ،والعمالة.

 -5حقوق المثليات والمثليين جنسياً ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية
 -52أُدرلت ا ماية من التمييت ع س أسعا امليعض ائنسعن ل الدسعتور السعويدي معن اعال
تع ععديض لن ععل ا وم ععة الس ععويدية ال ععذي دا ععض سي ععت النف ععان ل  9ك ععانون الثاين/ين ععاير .5399
ومبولععب ا ععم الدسععتوري ائديععد ،قععد ن تسععفر الق عوانت وال عوائح األاععرو عععن أولععه سرمععان
ألي ةخ بس ب ميوله ائنسية .ول ععا  ،5390اعتمعدت ا ومعة أو اسع اتيإلية ةعام ة
ل مس ععاواة ل ا ق ععو والف ععرا بن ععرو النظ ععر ع ععن املي ععض ائنس ععن أو الوي ععة ائنس ععانية أو التع ععع
ائنسععاين ،والغععرض مععن نلععل هععو تعتيععت العمععض مععن ألععض حتسععت سالععة املث يععات واملث يععت لنسععياً
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ومتدولععن امليععض ائنسععن ومغععايري الويععة ائنسععانية ل السععويد .ومتهععد هععذه انس ع اتيإلية ال ريععا
ل عمض ال ويض األلض املوله حنو األداء.
 -5٦وع ععس النعععيد الععدو  ،ن تعتا السععويد تضع ر بععدور نشععي ل تعتيععت ا مايععة القانونيععة
مععن التمييععت .فقععد نظمععت السععويد ،ع ععس س ع يض املثععا  ،عععدداً مععن األنش ع ة بالتعععاون مععر اجملتمععر
املععدين ل خمت ععف سععياقات األمععم املتحععدة بغععرض التشععديد ع ععس املشععاكض العم يععة والسع ض املم نععة
ل مضععن قععدماً .ومععن أولويععات السياسععات اخلارليععة ،الععيت تسعععس السععويد لك حتقيقهععا ل نععانت
تشمض برامس التعاون ا ائن وا عوارات السياسعية ،متتعر املث يعات واملث يعت لنسعياً ومتدولعن امليعض
ائنسن ومغايري الوية ائنسانية وقو ا نسان وا ريات األساسية(.)1
 -1التمييز القائم على أساس الدين
 -5٧تشععارا ا ومععة ل س عوار منععتظم ائمعيععات الدينيععة ل السععويد مععن ألععض تعتيععت معرفععة
التحديات ا الية .وهنعاا تشعديد اعاا ع عس ال ريقعة العيت مي عن أن ُمتعار عا ا ريعة الدينيعة ل
ا يععاة املهنيععة والنظععا التع يم عن .و ععري ا ومععة دراسععة استقنععائية عععن معععاداة السععامية وكراهيععة
ا سععال كمععا تعععتل املعععارو ا اليععة املتع قععة وععانت معععاداة السععامية وكراهيععة ا سععال ل السععويد،
وكععذلل عععن معععف ال ععائفتت اليهوديععة واملس ع مة .وكرسععت ا ومععة أيض عاً أربعععة ماليععت كرونععة
سويدية ل عا  5395مث م يعوين كرونعا سعويدية ل آا/أدسع س  539٤لتعتيعت سعالمة األق يعة
اليهوديععة الععيت عانععت مععن ل عرائم ال راهيععة املعاديععة ل سععامية والتضععييا وا ععد معععفها (انظععر الفععرا
اخلاا باألق يات أدناه) .وتعمض ا ومة نستقناء أفعا كره األلانعب املرت عة معد ال وائعف
الديني ععة ،مث ععض اجملتمع ععات اس يع عة املسع ع مة ،مب ععا ل نل ععل ل ععيس األعم ععا املوله ععة م ععد أفع عراد ه ععذه
اجملتمعات اس ية فحسب ،بض أيضاً انعتداءات املرت ة مد م انيها .ول ستيران/يونيه ،539٤
نظمعت ا ومععة مناقشععات مائععدة مسععتديرة عععن كراهيعة ا سععال ل أوروبععا بغععرض ت ععاد اخلعربات
املتع قة بالتحديات وأفضض املمارسات من سير التدابع الرامية لك م افحة كراهية ا سال .
 -٧األصل اإلثني واألقليات

 -5٨ل الس ععنوات األا عععة ،أُس ععنادت لك العدي ععد م ععن وك ععانت ا وم ععة املركتي ععة مه ععا تتع ععا
بععالتمييت العنن ععري وكراهيععة األلان ععب .ويُتوق ععر مععن اجمل ععالس ا داري ععة ل مقا عععات لدم ععاو سق ععو
ا نسعان ل أنشع تها بتومععيح هعذه ا قعو وحت ي هععا ومراعاهتعا (ن سعيما ا مايععة معن التمييععت) ل
ما تض ر به من أعما  .ولقد ا ذت ا ومة م ادرات عديدة لتعتيت فعاليعة ائهعود الراميعة لك
م افحععة التمييععت وكراهيععة األلانععب .ول كععانون الثاين/ينععاير ُ ،539٤عع ِّعت ةقععا اععاا مسععجو
عن التو ية بسع ض تنظعيم أعمعا م افحعة التمييعت وليعادة فعاليتهعا( .)93ول آنار/معار ،539٤
قععدمت ا ومععة كتابعاً أبععيع ينععف انعتععداءات واملعام ععة املهينععة الععيت تعععرض لععا الرومععا ل القععرن
العشرين ،وكان الدو هو انعع او بالضعحايا وأقعار م ولتعاد تفهعم العة أق يعة الرومعا ل أيامنعا
ه ععذه .ول آنار/م ععار  ،539٤أُنش ع ت "ئن ععة مل افح ععة مع ععاداة الغإل ععر" بغ ععرض حتقي ععا تض ععافر
ائهود مل افحة معاداة الغإلر وسد فإلوة الثقة بت الروما وباقن اجملتمر .وا عذت ا ومعة أيضعاً
تدابع ملنر كراهية األفارقة ل السويد.

GE.14-21967

7

A/HRC/WG.6/21/SWE/1

باء -حقوق األقليات الوطنية والشعوب األصلية
 -6الصاميون  -شعب من الشعوب األصلية
 -51ل السععنوات الق ي ععة املامععية ،ا ععذت س ومععة السععويد نموعععة مععن التععدابع لتعتيععت مركععت
الن ععاميت بو ععفهم ة ععع اً م ععن الش عععوا األ ع ع ية .وً ت كي ععد مرك ععت الن ععاميت بو ععفهم ة ععع اً
بإداا تعديض ع س النعل ا عومن العذي داعض سيعت النفعان ل  9كعانون الثاين/ينعاير .5399
وً أيض عاً تو يععد الت عتا الدولععة السععويدية بتعتيععت الفععرا املتاسععة ل شعععب النععامن لنععون وت ععوير
سياته الثقافية واجملتمعية .وترو ا ومة ،من سير القانون الدو  ،أن الناميت ةععب لعه ا عا
ل تقري ععر املن ععع .ويتمث ععض أس ععد ائوان ععب الرئيس ععية ععا الن ععاميت ل تقري ععر املن ععع ل الربمل ععان
النامن( .)99ول عا  ً ،5393توسير نا ااتناا الربملان النامن املتمثعض ل املشعاركة ل
ععي اجملتم ععر اس ععن والنظ ععر ل استيال ععات الش عععب الن ععامن ،ومنه ععا من ععا رع ععاة الرن ععة ل
اسععتخدا األرامععن وامليععاه .وت مععح ا ومععة لك موا ع ة تعتيععت سععا النععاميت ل تقريععر املنععع
بإع اء الربملان النامن متيداً من املسجوليات ن ان القرارات املتع قة بقضايا الناميت الداا ية،
فض عالً عععن لع ائععه مهععا لمععافية مععن سيععر املشععاركة ل ا ععان الق عرارات املتع قععة باملسععائض ال الغععة
األمهية ل ناميت.
 -03ل عععا  ،5331قععدمت ا ومععة السععويدية اق اس عاً ل عراءات مشععاورات رميععة بينهععا
وبت والربملان النامن .وكان الغرض من هذا انق ا  ،الذي قُ ِّد مر تشريعات منقحة ععن رععن
ق عععان الرنععة ،أن ي ععون لععتءاً مععن مشععروا قععانون أوسععر ن اق عاً لسياسععات النععامن مععن ة ع نه أن
يشمض أيضاً ا قو ل األرامن .ول ن ،ع س لثعر النقعد النعادر ععن الربملعان النعامن ودععه معن
املمث ت الناميت ،ااتارت ا ومة ت ليض مشروا القانون وانتظار مق سات م موسة .و سعرال
تقععد بشع ن سياسععات النععاميت ل املسععتق ض ،تعتععت ا ومععة الشععروا ل سعوار أعمععا مععر ممث ععن
الربملعان النعامن وبععع املنظمعات املعنيعة مبنعا النعاميت .ونظعر ةقعا اعاا ل مسع لة مععا لنا
كان بإم ان السويد التنديا ع س اتفاقية منظمة العمض الدوليعة رقعم  ،)95(9٦1ولن كعان األمعر
كععذلل ،مععا هععن التععدابع الاللمععة لتم ععت السععويد مععن انمتثععا ألس امهععا .وا ع اسقععا ل
تقييمه لك أن السويد تفن مبت ات انتفاقية ل معظم ائوانعب ول عن أن املسع لة ن تعتا قائمعة
بش ع ن مععا لنا كععان سععا اسععتخدا األرامععن الععذي نظععس ومايععة قويععة واملمنععو مبولععب القععانون
املتع ا برعن الرنة كافياً لالمتثا ملت ات انتفاقيعة .واقع اسقعا ،بعدوره ،تعيعت متيعد معن ئعان
التحقيا ،من ق يض ئنة معنية با دود ،وقد نعُفِّذ هذا انق ا .
 -09و ععري بععت السععويد وفن نععدا والنععرويس ،منععذ ربيععر عععا  ،5399مفاومععات بش ع ن ومععر
اتفاقيععة اا ععة بالنععاميت ل الشععما األوروي ععدو تعتيععت سقععو الشعععب النععامن ل ععون
وت ععوير لغتععه وثقافتععه وسع ض عيشععه وسياتععه اجملتمعيععة ب قععض قععدر مم ععن مععن عوائععا ا ععدود الو نيععة.
وتشمض الوفود الو نية ممث ن الربملانات النامية الثالثة.

8

GE.14-21967

A/HRC/WG.6/21/SWE/1

 -1األقليات الوطنية
ععدقت الس ععويد ع ععس اتفاقي ععات ن ععس أوروب ععا بشع ع ن األق ي ععات الو ني ععة ،وه ععن تعم ععض
-05
بنشععال عوا دورة ر ععد هععذه انتفاقيععات ا ععار األق يععات الو نيععة ل السععويد بععالفرا املتاسععة
لععم ل ت ع ثع ل تقععارير ا ومععة وب ريقععة تقععدا تقاريرها/آرائهععا لك هي ععة الر ععد .وتعقععد ا ومععة،
مرتت ل السنة ،مشاورات مر ممث ن األق يات الو نية بش ن مسائض هتمها(.)90
 -٣التعليم واللغات
 -00ل  9متول/يوليععه  ،5392سععيُع ند قععانون التع ععيم السععويدي فيمععا ع تع ععيم مومععوا
دراسععات ال غععة األ ب غععات األق يععات .وتشععمض التغي ععات للغععاء ةععرل أن ت ععون ال غععة املعنيععة هععن
ال غة األ ل و ن القانوين ع س الت ميذ .ويُ غس أيضاً بالنس ة ألة ا التع عيم املدرسعن ا ل عاري
ةرل أن ي ون ل ت ميذ لملا أساسن بال غة.
 -0٤ويع ع ععن القع ععانون السع ععويدي لعع ععا  5331املتع ع ععا باألق يع ععات الو نيع ععة ولغاهتع ععا ا مايع ععة
األساسية لألق يات الو نية اخلمس .ول املنا ا ا دارية اخلا ة بالفن نديت والناميت واملن ي عن
(تورنيداليو فن ندا) ،ين القانون ع س ااية معتلة .وين القعانون ع عس معرورة أن تضعم املن قعة
ا داريعة سع ر ب ععديات ون عس مقا عععة واسعد مععن ألعض لغععة لألق يعات .ومنععذ ععا  ،5393مي ععن
ل ععديات ونععالس املقا عععات ،بعععد تقععدا ععب لك ا ومععة ،أن تُضععاو لك املن قععة ا داريععة
وحتنض ع س منح س ومية ل ت اليف ا مافية امل ت ة ع س ليادة التتاماهتا(.)9٤
 -02ويتض ععح م ععن التقريع عرين الس ععنويت لع ععا  539٤الن ععادرين ع ععن اجمل ععس ا داري ملقا ع ععة
ست هو والربملان النامن أن العمض ل نعا السياسعات اخلا عة باألق يعات بعدأ نقعا نتعائس وأن
م ىلعمت لك املنعا ا ا داريعة نفعذت تعدابع وهعن تعرو ساليعاً
نس ة مرتفعة نس ياً معن ال عديات العيت ُ
آثار العمض لتنفيذ قانون األق يات الو نية ولغاهتا .ومن نتائس نلل تعتيت مت ت األق يات الو نيعة
ل السويد ولسرال تقد ل السعن لك ا فاظ ع س لغاهتا وثقافاهتا.
 -0٦وداععض منهععاو دراسععن لديععد ل تع ععيم ا ل ععاري سيععت النفععان ل  9متول/يوليععه .5399
ويشععدد هععذا املنهععاو تشععديداً أكععرب مععن ني ق ععض ع ععس األق يععات الو نيععة .ول ربيععر عععا ،539٤
قُدِّمت نموععة معن املعواد التع يميعة الشع ية ععن ثقافعة الرومعا ولغعتهم وديعنهم وتعار هم ل سعنوات
م ععن  ٧لك  1م ععن التع ععيم ا ل ععاري .ول مناس ع ات عدي ععدة ،انن ععت ا وم ععة أم عوانً ل ععدعم
لعداد ولنتاو مواد تدريس ب غات األق يات الو نية(.)92
 -٤اإلجراءات المتخذة لمكافحة التمييز
 -0٧كش ع ععف م ع ععولت ل تق ع ععارير ال ع ععيت ق ع ععدمها الش ع عععب الن ع ععامن ع ع ععن التميي ع ععت ل الفع ع ع ة م ع ععن
عععا  5333لك عععا  5395أن عععدد التقععارير ال عواردة منععذ عععا  5333يععتد عععن س عوا ٤3
تقري عراً .ون تسععمح هععذه التقععارير باسععتنتالات عامععة ول نهععا مي ععن أن تععوفر مع ومععات هامععة عععن
نظرة الناميت لك التمييت .و يُرفر سوو عدد ق يض لداً من الدعاوو القضائية املتع قعة بعالتمييت
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مععد النععاميت .وتش ع ض هععذه النتععائس أسععا الدراسععة التمهيديععة الععيت ألراهععا أمععت املظععا املعععع
باملسععاواة ل عععا  5390ل ل ععار املشععروا املتع ععا بععالتمييت مععد النععاميت بو ععفهم ةععع اً مععن
الشعوا األ ية.
 -5الوصول إلى الرعاية الصحية
 -0٨است عت املسعاواة بعت يميعر معن ل السععويد ل ا نعو ع عس الرعايعة النعحية ،منعذ عهععد
بعيد ،مركت الندارة ع س لدو أعما ا ومة .وتتمثض اس اتيإلية ا ومعة ل كشعف منعاسن
اناتالفات دع املربرة ل النتائس والتدابع املتخذة ل ادمات الرعاية النحية ور دها والقضاء
ع يهععا .ويُعتقععد أن لععدو النععاميت ودعععهم مععن األق يععات الو نيععة م الععب واستيالععات ورد ععات
اا ة .ولقد تقنت ا ومة ا الة النعحية لألق يعات الو نيعة ولعرت مشعاورات بعت الوكعانت
ا وميععة وممث ععن األق يععات الو نيععة ل تحقيععا ل استيالععات ون ععا يمععر ال يانععات املتع قععة والتهععا
النحية ،وكذلل ل أنسب ال رائا ل ض أق ية .وتُ اريمعت املع ومعات املتع قعة بالرعايعة النعحية لك
ال غة النامية ودعها من لغات األق يات الو نية.
 -1التدابير المتخذة إلدماج الروما
 -01ل  9٦ة ع ع ال/فرباير  ،5395اعتمع ععدت ا ومع ععة اس ع ع اتيإلية منسع ععقة وي ع ععة األلع ععض
دماو الروما ل الف ة  ،5305-5395كوسي ة لتعتيت السياسات اخلا عة باألق يعات .والعدو
العا لالس اتيإلية هو أن تُتا ألي ةخ من الروما ي سن  53عاماً ل عا  5305فرا
ل ا ياة مت اف ة مر الفرا املتاسة لغعع الرومعا .والف عة املسعتهدفة الرئيسعية هعن ف عة الرومعا العذين
يعيشون سالة است عاد التماعن واقتنعادي ويتعرمعون ل تمييعت .ونظعس النسعاء واأل فعا ب ولويعة
اا ععة .وتشععمض انس ع اتيإلية أهععدافاً وتععدابع ل سععتة نععانتو التع ععيم ،والعمالععة ،وا س ع ان،
والنحة ،والرعاية انلتماعية واألمن ،والثقافة وال غات ،وتنظيم اجملتمعر املعدين ،معر كعون سقعو
ا نس ععان ه عن نق ععة انن ععال وال كي ععت بش ع ض ا ععاا ع ععس م ععدأ ع ععد التميي ععت ،واملس ععاواة ب ععت
ائنسععت ،وسقععو ال فععض .وتشععمض املع ومععات األساسععية املععذكورة ل انسع اتيإلية اننتقععاد الععذي
ت قته السويد من هي ات انستعراض الدولية ،ع س س يض املثا .
 -٤3ول ل ع ع ععار هع ع ععذه انس ع ع ع اتيإلية ،تع ع ععري تنفيع ع ععذ مشع ع ععارير رائع ع ععدة ل ع ع ععس ب ع ع ععديات ل
الف ع ة  ،5392-5395مبشععاركة العديععد مععن الوكععانت ا وميععة .وبعععد نلععل ،ستُنشععر رائععا
وس ض العمض اليت تضععها هعذه ال عديات ل ال عديات السعويدية األاعرو .ومعن املسعاعن الرئيسعية
مد لسور الثقة املفقودة بت الروما والق اا العا  .وتري تدريب املسجولت عن مد هعذه ائسعور
ع ععس مهععارات الرومععا ال غويععة والثقافيععة لي ون عوا مبثابععة س قععة و ععض بععت األنشع ة اخلا ععة والعامععة.
وينش هجنء املسجولون ععن معد ائسعور ل معدار التع عيم ق عض املدرسعن واملعدار ل ال عديات
الرائ ععدة .وعين ععت دائ ععرة وا ععائف الق ععاا الع ععا ه ععن أيض ع عاً مس ععجولت ع ععن م ععد ائس ععور ل ه ععذه
ال ع ععديات .ويتس ع ععم تنفي ع ععذ اس ع ع اتيإلية لدم ع ععاو الرومع ععا مبش ع ععاركة الروم ع ععا وت ع ع ثعهم .ول ال ع ععديات
والوكععانت ا ومي ععة الرائ ععدة ،ت ععري ت ععوير خمت ععف أة ع ا التش ععاور وا عوار .وعين ععت امل ات ععب
ا ومية أيضاً فريقاً مرلعياً ل روما يجثر ل ال ريقة اليت تت عها ا ومة ل ت عوير ا وكمعة وومعر
امل ادرات ل انس اتيإلية.
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 -٤9ويعت ععرب أم ععت املظ ععا املس ععاواة ل ا ق ععو والف ععرا بالنسع ع ة ل يه ععود والروم ععا والن ععاميت
والسويديت من أ عض فن نعدي والتورنيعداليت نعانً نا أولويعة .ويشعارا أمعت املظعا ل ععدة ألعتاء
مععن العمععض مععن ألععض لدمععاو الرومععا ،ويقععو منععذ بعععع الوقععت بعمععض منهإلععن لتعتيععت املسععاواة ل
ا قععو والفععرا بالنس ع ة ل رومععا .ول عععا  ،5390بععذ أمععت املظععا لهععوداً ترمععن لك حتسععت
سنععو الرومععا ع ععس املسععاواة ل ا قععو والفععرا ل اخلععدمات انلتماعيععة ،وسععو ا س ع ان،
وق اعات أارو .وتتمثعض هعذه ائهعود ل لتعاد رائعا ل عتم ن ،معن اعال للعراء سعوار وتنظعيم
تدريب قائمت ع س ا قو مر الرومعا وللعراء سعوار معر اخلعدمات انلتماعيعة وائهعات عاس ة
املنع حة ل سعو ا سع ان ،معن حتديعد العق عات وأولعه القنعور ل ال عوائح والياكعض القائمعة ل
اخلدمات انلتماعية(.)9٦

جيم -المساواة بين الجنسين ،بما في ذلك عنف الرجل ضد المرأة
 -6أهداف سياسات المساواة بين الجنسين
 -٤5الدو الرئيسن لسياسات املساواة بت ائنست اليت اعتمدها الربملعان ل ععا  533٦هعو
متتر املرأة والرلض بعنفس السع ة ل تشع يض اجملتمعر وسياهتمعا اخلا عة .وتولعه تعدابع ا ومعة أربععة
أهععداو مجقتععة هععنو توليععر متسععاو ل سع ة والنفععون واملسععاواة انقتنععادية بععت املعرأة والرلععض وتوليععر
متساو ل عمض املنت والرعاية انلتماعية دع امل لورين وومر سد لعنف الرلض مد املرأة.
 -٤0ول م ععادرة تعتي ععت املسععاواة ب ععت ائنس ععت ،ولعععت ا وم ععة منح عاً ع ععس املش ععارير املعني ععة
مبسائض مثض التمييعت ،وتنظعيم املعرأة ،واملسعاواة .وأُع ا يعت املعنح لك خمت عف منظمعات اجملتمعر املعدين
دو نشر املع ومات واملعارو املتع قة باتفاقية القضاء ع س يمير أة ا التمييت مد املرأة.
 -1التدابير المتخذة لتعزيز المساواة بين الجنسين
 -٤٤يتمثعض أسعد اجملعانت العيت ةعهدت ت عوراً لتابيعاً م حواعاً منعذ تسععينيات القعرن املامعن ل
تولير الس ة والنفون ل ائمعيات املنتخ ة سياسياً ،نتيإلة ل عمض النشي العذي قعا بعه العديعد معن
األستاا املمث ة ل الربملان من ألض تعتيت متثيض املرأة .وتقد معظعم األسعتاا السياسعية ساليعاً قعوائم
ترةععيح متثععض فيهععا امل عرأة ننععف عععدد املرةععحت .ول ق ععاا ا ومععة املركتيععة ،بعُ اعذلت لهععود منتظمععة
لتنض نسع ة النسعاء األعضعاء ل نعالس الوكعانت ا وميعة  ٤٨ل املائعة (مقابعض  25ل املائعة معن
الرلا ) ل عا  ،5390ل ست كان  ٤9ل املائة من الرؤساء نساءً ( 21ل املائة رلانً).

 -٤2ومن اجملانت اليت كان الت ور فيها أكثعر توامععاً توليعر السع ة والنفعون ل الق عاا اخلعاا
واجملععالس واملنا ععب القياديععة ل الشععركات .وسععتإلري ا ومععة استعرامعاً لتوليععر ائنسععت ل نععالس
لدارة الش ععركات املس ععإل ة بع ععد انلتماع ععات العام ععة الس ععنوية ل ع ععا  .539٦ولن تن ععض نسع ع ة
النسععاء ل نععالس لدارة الشععركات املسععإل ة  ٤3ل املائععة ع ععس األقععض و ععو عععا  ،539٦سععيُق ند
اق ا تشريعن بش ن ا ن  .وتري ،اال الف ة  ،539٤-5390لعداد م ادرة اا ة لتعيعت
متيععد مععن النسععاء ل املنا ععب الع يععا عععن ريععا "القواعععد الذه يععة ل قيععادة"( ،)9٧الععيت تعرب بععت ريععادة
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األعمععا والقيععادة .ول عععا  ،533٧أ قععت ا ومععة برنانعاً ل نهععوض مبنشععات األعمععا التإلاريععة
الناةع ة ل نسععاء .وقععد ك ععف هععذا الربنععامس سعوا  933م يععون كرونععة سععويدية ل السععنة ،وً متديععده
معرات عديععدة سع عععا  .539٤واععال فع ة الربنععامس ،ارتفععر عععدد األعمععا التإلاريععة الععيت تععديرها
النساء بنس ة  9035ل املائة ل الف ة من عا  533٦لك عا  5393وسدها.
 -٤٦ونظر قانون م افحة التمييت ممارسة التمييت ع س أسعا نعوا ائعنس ل يميعر ق اععات
اجملتمععر ،مععن سيععر امل ععدأ ،ويشععمض سظععر التمييععت ل األلععور .ويشععمض القععانون أيض عاً التتامععات
أربععاا العمععض با ععان تععدابع فعالععة مل افحععة ف عوار األلععور دععع املععربرة النا ععة عععن نععوا ائععنس،
وي ب من أرباا العمض املشعاركة ل العمعض الفععا معن ألعض تعتيعت املسعاواة ل ا قعو والفعرا
ل ا ياة العم ية ،بنرو النظر عن عوامض من ق يض نوا ائنس .ويقو أمت املظعا بر عد عمعض
امل ععوافت لتعتي ععت املس ععاواة ل ا ق ععو والف ععرا ل م ععان العم ععض .وك ف ععت ا وم ععة أم ععت املظ ععا
بت ثي ععف ت ععدابع ا ة عراو والتش ععإلير املتع ق ععة بالعم ععض ال ععذي يض ع ر ب ععه أرب ععاا العم ععض لتقن ععن
معدنت األلور .ومعن املتوقعر أن يُنفعذ هعذا الت يعف اعال الفع ة  ،539٤-5390وسينعدر
تقرير عن نلل ل موعد أقناه  9آنار/مار .5392
 -٤٧ول الف ع ة مععن عععا  911٤لك عععا  ،5390اخنفععع ليمععا فإلععوة األلععور بععت امل عرأة
والرلع ععض ب ع ععثال نق ع ععال م ويع ععة .ورد ع ععم أن مس ع ععجولية حتديع ععد األل ع ععور تق ع ععر ع ع ععس ع ع ععاتا الش ع ععركاء
انلتمععاعيت ،فععإن ا ومععة ا ععذت تععدابع ل حععد مععن فعوار املرت ععات ل ق ععاا ا ومععة املركتيععة.
ومتث ععت لسع عدو امل ععادرات ،م ععثالً ،ل برن ععامس ل ت ععوير ال ععوايفن ل مع عرأة ل ه ععذا الق ععاا .وتق ععو
ا ومة باستعراض األة ا اليت تب أن تتخذها مت ات ا ان تدابع فعالة مل افحة الفعوار
دع املربرة ل األلور من ألض منر التمييت وتعتيت ت افج الفرا وتسعاوي ا قعو ل العمعض .ول
ع ععا  ،5399ق ععررت ا وم ععة تعي ععت وف ععد يُع ععيف باملس ععاواة ب ععت ائنس ععت ل العم ععض ليقع ع  ،ل
أيار/مععايو  ،5392تععدابع لتعتيععت املسععاواة بععت ائنسععت ل ا يععاة العم يععة وتضععييا فإلععوة األلععور
بععت امل عرأة والرلععض .و ععري ا ومععة أيض عاً ل الوقععت ا ععا دراسععة متابعععة وحت ععض التقععد اسععرل ل
حت قي ععا املس ععاواة ب ععت ائنس ععت ل م ععوء ان اه ععات انلتماعي ععة ال ععيت ة ععهدهتا الس ععنوات العش ععر
املامعية ،ومععن املتوقعر ل ععدار تقريععر ل آا/أدسع س  .5392وتععب تق ععي فإلعوة األلععور بععت
ائنست .وحتقيقاً لذه الغاية ،سيُإلرو مسح لأللور كض سنة.
 -٤٨والدو من املساواة ل تولير العمض املنت والرعاية انلتماعية دع امل لورين هو حتمعض
املرأة والرلض نفس املسجولية عن األعما املنتلية ومتتعهم بنفس الفرا لتقدا الرعاية انلتماعيعة
وت قيها ع س قد املساواة .وتُنفنذ سالياً تعدابع سياسعات مي عن أن تعجثر ل آفعا حتقيعا متيعد معن
املساواة بت ائنست ل تولير العمض املنت والرعاية انلتماعية دع امل لورين ،أساسعاً ل األسعرة
وسو العمض والسياسات الضري ية .وهتدو عالوات املساواة بعت ائنسعت ،و فيضعات الضعري ة
ع ععس العمععض املنععت  ،وا عفععاءات مععن م عري ة الععداض امل تسععب يميعهععا لك املسععاعدة ل حتقيععا
اروو أكثر مساواة بت املرأة والرلض ل العمض امل لور ودع امل لور ع عس سعد سعواء .ولتشعإلير
املساواة ل امل ال ة بت مت األبوين ،سيُخن ةهر ثالر ل ض من األبوين .وسيُعاد النظعر أيضعاً
ل ت مت األبوين لتيسع سياة األسر اليت تقو ل ا ليست أسراً نواتية(.)9٨
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 -٣العنف ضد المرأة

العمض ا ومن املتوا ض

اء عنف الرلض مد املرأة (مبا ل نلل التم ل)

 -٤1با مافة لك توفع ا ماية واملساعدة ل نسعاء العالي يتعرمعن ل عنعف ،تعب أن يتنعدو
اجملتم ععر ل ق ععيم واملواق ععف األساس ععية ال ععيت تس ععاهم ل ارت ععاا العن ععف .ول اجملم ععوا ،انن ععت
ا ومععة س عوا م يععار( )91كرونععة سععويدية ل الف ع ة  5393-533٧ومععا ينععاهت نفععس امل ع ل
الفع ة  539٤-5399لتععدابع هتععدو لك م افحععة عنععف الرلععض مععد املعرأة .وأاهععرت تقييمععات
العمععض ا ععومن الععيت أُلريععت س ع اثن ،ع ععس س ع يض املثععا  ،أن التععدابع الععيت ا ععذهتا ا ومععة
سععامهت ل النمععو الواسععر الن ععا والعمععض املنهإلععن ائععاري سالي عاً ل ال ععديات والوكععانت .وقععد
ُعع ِّعتل التعععاون املش ع ا بععت الوكععانت ،وم ععن نلععل مععن حتديععد الف ععات الضعععيفة بولععه اععاا.
وساعدت التدابع اليت ا ذهتا ا ومة ع س حتست املهارات ل الق اا العا  ،سواء ل الوكانت
أو لدو فرادو املوافت.
 -23وقع ع ع ععد ُكِّع ع ع ععف منسع ع ع ععا و ع ع ع ع ع مبهمع ع ع ععة م افحع ع ع ععة العنع ع ع ععف ل العالقع ع ع ععات ا ميمع ع ع ععة ل
الف ع ع ع ة  .539٤-5395وقع ع ععد هع ع ععذا املنسع ع ععا تقريع ع ععره النهع ع ععائن لك ا ومع ع ععة ل  5٧ستي ع ع عران/
يونيعه  ،539٤وتضععمن سعوا  23تو ععية .وتععري ساليعاً اسععتعراض هععذه التو ععيات ل امل اتععب
ا ومية.
 -29وعينت ا ومة ئنة حتقيا مهمتها ومر اس اتيإلية و نية لتحقيعا هعدو ل عاء عنعف
الرلض مد املرأة ،وحتديد أهداو وي ة وقنعة األلض واق ا ريقة ر عدها .ومعن املقعرر تقعدا
تقرير عائن ل  51أيار/معايو  .5392وقعد اننعت ا ومعة أيضعاً  ٤5م يعون كرونعة سعويدية
لعدد من املشارير وال حو املخت فة بشع ن عنعف الرلعض معد املعرأة ،مبعا ل نلعل العنعف ائنسعن
ودعه من أة ا انعتداء ائنسن.

مسجولية اخلدمات انلتماعية

ُ -25و امععت ل ععا  539٤لعوائح لديعدة وتو عيات عامععة بشع ن العمعض الععذي تضع ر بععه
ئان الرعايعة انلتماعيعة ل ال عديات معر النسعاء الالئعن تعرمعن ل عنعف واأل فعا العذين ةعهدوا
العنف ،كما أُنتاس دليض ومواد تدري يعة أاعرو .ول ععا  ،539٤أُلريعت ،ل معرة الثالثعة ،مقارنعات
ع نية ل إلهود العيت ت عذلا ال عديات ،ف ينعت أن بإم عان لعض ال عديات أن تقعد املشعورة والعدعم،
وتععوفر أمععاكن ي عواء النسععاء الالئععن تعرمععن ل عنععف ،ول ععن ععة سالععة لك ت ععوير مععمان ائععودة
بش ع ض منهإل ععن وت ععب لي ععالء سال ععة األ ف ععا اهتمام عاً أك ععرب ب ث ععع مم ععا حتظ ععس ب ععه اثن .وتعم ععض
ا ومععة أيضععا ع ععس ت ععوير رائععا عمععض اخلععدمات انلتماعيععة ودعهععا مععن األنشع ة الععيت يشععارا
فيها محايا العنف من نساء وأ فا  ،وكذلل مرت و أعما العنف.
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تقدا الدعم لك النساء الالئن تعرمن ل عنف
 -20أُل ع ععري ل أي و /سع ع ع تمرب  5390حت ي ع ععض ة ع ععامض ألم ع ععاكن ا يع ع عواء امل ع ععوفرة لألة ع ععخاا
املهععددين وامل عواد ا رةععادية املع عدنة ل ف ععات املسععتهدفة املعنيععة .وقُع ِّعد ععونو اهععار س ع ض ت ععوير
نوعيععة هععذه التععدابع ور ععدها وتقييمهععا بنععورة مسععتمرة ع ععس النعععيد الععو ع .وتقععد ا وم ععة
لعانات س ومية سنوية ل منظمعات العيت ن تسعتهدو العربح املشعا اركة ل العمعض الت عوعن ،ونلعل
لتئياً من ألض التندي ل عنف مد املرأة .وقد اننعت ا ومعة ل منظمعات الت وعيعة العام عة
ل نا م افحعة العنعف معد املعرأة تعتيعتاً دائمعاً مب ع قعدره  50م يعون كرونعة سعويدية اعت عاراً معن
ع ععا  .539٤ومن ععذ ع ععا  ،533٧أنفق ععت ا وم ععة أيض عاً  931مالي ععت كرون ععة س ععويدية س ععنوياً
ل مسععاعدة ل حتسععت نوعيععة مععا تقدمععه ال ععديات وائمعيععات الععيت ن تسععتهدو ال عربح مععن عمععض
لععدعم ومسععاعدة النسععاء الالئععن تعرمععن ل عنععف واأل فععا الععذين ةععهدوا العنععف ،وكععذلل ملعرت
أعما العنف.
 -2٤ول الف ت ععت  5393-5331و ،539٤-5395نظم ععت الش ععر ة الس ععويدية ا ععالت
لعالميععة لنشععر املعععارو املتع قععة بععالعنف ل العالقععات ا ميمععة ،وتشععإلير املعرمععت ل عنععف ع ععس
لبالة الشر ة بذلل .ل ن ا هذه التدابع ا عالمية ،أو أيضاً اهتما ااا ل إلرائم املتن ة
بالشرو فنفذت الشر ة ،ع س س يض املثا  ،تدابع لتعتيت السيات املدار ل هعذه املسعائض.
واال الف ة  ،539٤-5399نعُفِّذت تدابع ملعائة املشعاكض املتنع ة بالشعرو ل املعدار (.)53
وأنشع ت ا ومععة فريععا مهععارات و ععع مل افحععة الععتواو القسععري ولواو األ فععا والعنععف املتنععض
بالشرو .وبا مافة لك نلل ،تقو ا ومة ساليعاً بعمعض مسعتمر لتنفيعذ دراسعة انتشعار سعانت
تشععويه األعضععاء التناس ع ية لطنععا ولنتععاو م عواد لرةععادية ل عمععض مععن ألععض منععر تشععويه األعضععاء
التناس ع ية لطنععا  .وتععري لعععداد هععذه امل عواد بالتشععاور مععر الوكععانت ا وميععة واملنظمععات دععع
ا ومية املعنية.
 -22ول له ععال الش ععر ة ،ت ععري ساليع عاً عم ععض ت ععوير مس ععتمر بشع ع ن التعام ععض م ععر ائرمي ععة ل
العالقععات ا ميمععة .ففععن عععا ُ ،5390عع ِّعت فريععا تفتععيل اععاا وِّك ععت لليععه مهمععة اسععتعراض
العن ععف القات ععض ل العالق ععات ا ميم ععة ل تحقي ععا فيم ععا لنا كان ععت هن ععاا ت ععدابع لم ععافية مي ععن أن
تتخذها الشر ة ملنر هذا العنف.
 -2٦واال الف ة  ،5390-5395دعمت ا ومة أيضاً منظمعات تعمعض ل نعا ت عوير
العمض لفائدة محايا ائرائم ،وتعتعع باملث يعات واملث يعت لنسعياً ومتدولعن امليعض ائنسعن ومغعايري
الوية ائنسانية الذين يتعرمون ل عنف ل العالقات ا ميمة.

التشريعات ائديدة وت وير ال رائا واملعارو ل النظا القضائن
 -2٧ل تشع عرين األو /أكت ععوبر  ،5399دا ععت سي ععت النف ععان التع ععديالت ال ععيت أُلري ععت ع ععس
قععانون األمععر بعععد انتنععا الرامععن لك حتسععت ومععر األةععخاا الععذين تعرم عوا أو قععد يتعرمععون
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ب ر ة ل عنف أو التهديد أو املضايقة ،دال اً بش ض مت رر (املالسقة) ،بوسعائض منهعا املراق عة
ا ل ونية ،لضمان انمتثا ل عع أوامر عد انتنا  .ول الوقعت نفسعه ،أُد ارلعت ل القعانون
ائنععائن السععويدي لرميععة لديععدة هععن لرميععة انمع هاد دععع املشععروا لتعتيععت ا مايععة مععن التحععر
وانم هاد اليت يوفرها القانون ائنائن.
 -2٨ول  9متول/يوليه  ،539٤داعض سيعت النفعان ععدد معن التععديالت التشعريعية الراميعة لك تعتيعت
ا مايععة مععن الععتواو القسععري ولواو األ فععا  .ومععن بععت هععذه التعععديالت اعتمععاد قععانون لديععد بش ع ن
لرمي ععة ا كع عراه ع ععس ال ععتواو وت ععر ه ععذا الق ععانون عم ععض دف ععر ة ععخ ع ععس ال ععداو ل عالق ععة لواو
أو عالقع ععة ة ع ع يهة بع ععالتواو مع ععد لرادتع ععه( .)59ل نفع ععس الوقع ععت الع ععذي أُدا ع ععت فيع ععه هع ععذه التعع ععديالت
التشريعية ،قرر الربملان املوافقة ع س اتفاقية ن س أوروبا بش ن منر وم افحعة العنعف معد املعرأة والعنعف
املنت (اتفاقية اس ن و ) .ول متول/يوليه  ،539٤أودعت السويد ل تنديقها ع س انتفاقية.
 -21ول  9متول/يوليععه ُ ،5390رفاععر ا ععد األدق لعقوبععة مععا يسععمس لعرائم "انتهععاا السععالمة"
وو ِّسر ن ا ت يقها مبولب القانون ائنائن لتعتيت ا ماية من اننتهاكات املت ررة املرت ة معد
ُ
األةععخاا ل العالقععات ا ميمععة .ونعُ ِّفععذت أيض عاً تعععديالت تش عريعية لغععرض ليععادة تعتيععت اايععة
السالمة ائنسية وتقرير املنع ائنسن عن ريا توسير ن ا لرمية اندتناا( .)55ول كعانون
الثاين/يناير  ،5395داض سيت النفان تشرير لديد يتع عا بالتحقيقعات اخلا عة بالنسعاء والرلعا
الذين قضوا حن هم نتيإلة لعرائم ارت هعا أةعخاا قري عون أو سع ا أن كعانوا قعري ت معنهم ،ونلعل
بغرض توفع الوثائا الاللمة ل تدابع املق سة ملنر وقوا هذه ائرائم.
 -٦3ونعُ ِّفععذت ل دائععرة النيابععة العامععة السععويدية مشععارير بش ع ن ريقععة ت ععوير العمععض املتنععض
جب عرائم العن ععف وائ عرائم ائنس ععية ل العالقععات ا ميم ععة وائ عرائم املرت ععة مععد األ ف ععا  .وا ععال
عا  ،539٤ستومر م ادمل توليهية لتقييم املخا ر والتناسب ومن املقعرر حتعدير دليعض أوامعر
عد انتنا (التلرية) ق ض التعديض التشريعن املق ض وستومر للراءات روتينية موسدة ل تعامعض
مر سانت عد انتنا .
 -٦9وتنفععذ نموعععة مععن الوكععانت ا وميععة ل النظععا القضععائن ساليعاً تععدابع اا ععة تن ععوي
ع س التدريب وومر رائعا ل تعامعض معر عنعف الرلعا معد النسعاء ،واملشعاكض املتنع ة بالشعرو،
وال غاء ،وان ار بال شر.

ا سناءات
 -٦5ل ك ععض ع ععا  ،ععري الس ععويد دراس ععة استقن ععائية واس عععة الن ععا بش ع ن م ععحايا ائرمي ععة.
ومب ععادرة م ععن ا وم ععة ،أُل ععري ،ل ن ععا ه ععذه الدراس ععة انستقن ععائية ،حتقي ععا بش ع ن ائرمي ععة ل
العالقع ععات ا ميمع ععة ،ونُ اشع ععرت نتع ععائس هع ععذا التحقيع ععا ل أيار/مع ععايو  .539٤ول الوقع ععت نفسع ععه،
يتوا ععض العمععض داععا تععدفا ل مع ومععات ا ل ونيععة ل لل عراءات العدالععة ائنائيععة .وسيسععتت ر
نلل لم انيات ل ائية وامحة فيما يتع ا با سناءات ائنائية الرمية.
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دال -جرائم الكراهية
 -6التدابير الممكنة ،بما فيها التشريعات ،للتصدي لجرائم الكراهية
 -٦0يتض ععمن الق ععانون الس ععويدي تش عريعات كث عععة مي ععن اس ععتخدامها ملعاق ععة خمت ععف مظ ععاهر
العننعرية وكععره األلانععب والتعنععب الععديع .وهنععاا نوعععان مععن األس ععا ائنائيععة الععيت تسععتهدو
م اةرة التهديدات أو ا هانة أو التمييت ع س أسعا الععر أو ال عون أو األ عض القعومن أو ا ثعع
أو املعتقععد الععديع أو امليععض ائنسععن( .)50ول ععن دوافععر ال راهيععة الععيت حنععن بنععددها تععب أن تُجاععذ
أيضاً ل انعت ار بو فها اروفاً مشددة ل ف ات أارو من ائرائم.
 -٦٤وت اذ السويد ائرائم املرت ة بدافر ال راهية العننرية أو الدينيعة أو كعره املث يعت لنسعياً
م اعذ ائعد .وتر عد السعويد عععن كثعب ان اهعات الو نيعة لعذا النععوا معن ائعرائم ،وكعذلل عمععض
ائهععال القضععائن مل افحععة لعرائم ال راهيععة ،مععن ألععض تقيععيم ا الععة لك متيععد مععن التععدابع الوقائيععة
وتدابع لنفان القانون .ول آنار/مار  ،539٤ك فت ا ومة اجمل س الو ع ل شعر ة السعويدية
بت وير عمض الشر ة مل افحة لرائم ال راهية(.)5٤
 -٦2وتع ععن النيابععة العامععة السععويدية األولويععة ئ عرائم ال راهيععة .وةععددت امل ععادمل التوليهيععة
مل افحة لرائم ال راهية والتدريب األساسن ألعضاء النيابة العامة ع س التحقيا ل أي دافر من
دوافععر ال راهيععة وا دنء ععا ل اس مععة بو ععفها اروفعاً مشععددة ،أي اععروو تسععتولب عقوبععات
أةععد قسععاوة .وقععد لععرو ميععر منععرو ل معععارو الرقميععة ل مععدعت العععامت العععام ت ل نععا
لرائم ال راهية .ومنذ اريف عا  ،5390يُعقد سعنوياً معجمتر بشع ن لعرائم ال راهيعة لينعاقل فيعه
املدعون العامون املعنيون هذا املوموا.
 -٦٦ول ستيران/يونيه  ،5390ك فت ا ومة اجمل س السويدي لوسعائ ا ععال بع ن ينفعذ
ل السععويد ا ععة سركععة مناهضععة ا ععاا ال راهيععة التابعععة جمل ععس أوروبععا .ويشععمض هععذا الت يععف
تنسيا األنش ة ل ل ار ا م ة من ألض حتست معرفعة كعره األلانعب والتحيعت ائنسعن ومعا ةعابه
نل ععل م ععن أةع ع ا التعن ععب ع ععس ا ن ن ععت .ويتع ععت فع ععض نل ععل ب كي ععت ا ععاا ع ععس األ ف ععا
وامل عراهقت .وتشععارا السععويد أيض عاً ل مشععروا "العالقععات ائيععدة" لالحتععاد األوروي الععذي لععرو
تنفيعذه مععن تشعرين الثععاين/نوفمرب  5395لك تشعرين األو /أكتععوبر  ،539٤ععدو م افحععة كععره
األلانععب ود عععه م ععن أة ع ا التعن ععب م ععن ا ععال تعتي ععت العالق ععات ائي ععدة .وس ععتُع س األولوي ععة
ل إلهود الرامية لك م افحة لرمية ال راهية.
 -1التعليم والتدريب
 -٦٧يتضمن التدريب األساسن ا لتامن ل مدعت الععامت بابعاً ععن لعرائم ال راهيعة .ويُعد نرا
م ال الشر ة ل املسائض املتع قة بالتسامح ول نا ا قو األساسية وسقو ا نسان والوعن
الثقععال .وا ذا ععذت أيض عاً تععدابع مععن ألععض ليععادة التنععوا ا ثععع عموم عاً ل ععفوو ق عوات الشععر ة.
ول عععا  ،5393اعتمععدت الشععر ة السععويدية ا ععة عم هععا األوك ل تنععوا واملسععاواة ل املعام ععة،
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ونفذ العديد من قوات الشر ة م ادرات لتعتيعت املععارو واملهعارات املتنع ة عاتت املسع لتت .واسعتُعيع
عن ا ة العمض املشار لليها أعاله خب ة ل مساواة ل املعام ة ل ف ة .539٦-5390
 -٣اإلحصاءات
 -٦٨تُنشععر ا سنععاءات السععويدية عععن ل عرائم ال راهي عة سععنوياً بانسععتناد أساس عاً لك ائ عرائم
امل ع عنهععا ،ومبععا يشععمض لعرائم ال راهيععة امل ع عنهععا منععنفة وسععب دوافععر ائععاين .و ضععر هععذه
ا سناءات لت وير مستمر باسم ا ومة .واال السعنوات الق ي عة املامعية ،ع عت لسنعاءات
ل عرائم ال راهيععة أيض عاً نتععائس مععن الدراسععة الو نيععة السععويدية لضععحايا ائرميععة ،ممععا مععح بتنععنيف
ا سناءات ع عس أسعا نعوا لعنس الضعحايا وسعنهم .وهنعاا ساليعاً اسعت يان دراسعة استقنعائية
مت ررة ئرائم الش اا يتضمن أس ة عن لرائم ال راهية(.)52

هاء -حقققق ملتمسققي اللجققوء والمهققاجرين يققر المققوثقين فققي الحصققول علققى الرعايققة
الصحية ومختلف التدابير المتخذة لمكافحة التمييز ،وما إلى ذلك
 -6لمحة عامة
 -٦1ك ععان م ععدأ ع ععد ا ع ععادة القسع عرية من ععذ لم ععن وي ععض ل ععتءاً م ععن الق ععانون الس ععويدي(.)5٦
والقاعدة الرئيسية هن عد لعوال رفعع داعو املعوا نت األلانعب أو عردهم لن كعانوا يوالهعون
ا ر انم هاد ل ال د املت قن أو يفتقرون لك ا ماية من لرسعالم لك ب عد يوالهعون فيعه ا عر
ونظععر سظععراً م ق عاً لنفععان أمععر بععرفع الععداو أو ال ععرد لن كانععت هنععاا أس ع اا
انم ع هادُ .
معقولة لالف اض ب ن املوا ن األلن املعع سي ون ل ا ر التععرض لعقوبعة ا ععدا أو العقوبعة
ال دنية أو التعذيب أو دعه من مروا املعام ة الاللنسانية أو املهينة .ومي ن ال عن لدو ة معة
قانونية ل أي قرار يقضن برفع السما بداو موا ن ألن أو ب رده.
 -٧3ول الف ع ة  ،5399-5331ألععرت مفومععية األمععم املتحععدة السععامية لشععجون الالل ععت
(املفومععية) ،بالتعععاون مععر ن ععس الإلععرة السععويدي ،دراسععة لغععرض حت يععض ت يععا اجمل ععس ألس ععا
القععانون السععويدي بشع ن ا مايععة الدوليععة ،وتقععدا تو ععيات لتحسععت النوعيععة .ورأت املفومععية أن
اجمل ععس يت ععر للعراءً م مونعاً قانونيعاً ملعائععة ععات ال إلععوء ،ونكععرت العديععد مععن املشععارير والتععدابع
العيت ان عوت ع عس لداعا حتسعينات ع ععس النوعيعة .ورأت املفومعية أيضعاً أن هنعاا نعانً لتحسععت
بعع األلتاء من عمض اجمل س ،وقدمت عدداً من التو يات.
 -٧9وا ذت ا ومة عدداً من القرارات من ألض ليادة حتست نوعية عم ية التما ال إلعوء
وأمنهعا القععانوين .وكععان مععن نتعائس نلععل ومععر رائععا لر ععد نوعيعة دراسععة سععانت التمععا ال إلععوء
ر داً منهإلياً .واعتُ امدت نموعة اا ة من القواعد انت ال إلوء اليت يُستند فيها لك التولعه
ائنس ععن والوي ععة ائنس ععانية ،وتع ععع القواع ععد أن املتخنن ععت ل ه ععذا اجمل ععا ت ععب أن يش ععاركوا ل
دراسة ا الة.
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 -٧5ومن ععذ ع ععا ُ ،5393د ارس ععت مبول ععب ق ععانون األلان ععب س ععانت أمني ععة جبمي ععر عنا ععرها
األساسية بنفس ال ريقة اليت ُدرست ا قضايا أارو مبولب القانون نفسعه .وبالتعا فعإن ن عا
اسععتخدا الضععمانات الدب وماسععية ل نععا الإلععرة أ ع ح اثن ةععدوداً ل غايععة .والقاعععدة بش ع ض
عا هن أن الضمانات الدب وماسية ن مي ن أن تُجاذ ل انعت ار لن ل سعانت اسعتثنائية نعادرة
مبولب للراء يوفر األمن والضمانات قو ا نسان.
 -1احتجاز ملتمسي اللجوء
 -٧0ن مي ن استإلال م تمسن ال إلوء واملوا نت األلانب املقيمت ل السويد دون تنعاريح
لقامة لن ل بعع الظروو املننوا ع يها ل قانون األلانب .ومي ن ل محتإلتين الو عو لك
مستشعار قعانوين ولك املع ومعات ال افيعة ،كمعا مي عنهم معثالً انتنعا بال عثعة الدب وماسعية ل عدهم
األ ن ل ب املساعدة القنن ية .ون يُسعتخد انستإلعال لن لنا كانعت التعدابع األاعرو األقعض
تععداالً ،مععن ق يععض ا ةعراو ،دععع كافيععة ل ا الععة املعنيععة .ولنا كععان معوا ن ألنع مشععمونً بقعرار
داض سيت النفان ويقضن ب سي عه أو بعرفع السعما بداولعه ،وكعان هعذا املعوا ن األلنع ةتإلعتاً
ق ض لنفان هذا القرار ،فإن من دع ائائت استإلاله ملدة تتإلاول ةعهرين معا ت عن هنعاا أسع اا
اس ععتثنائية ل ععذلل .ول  9أيار/م ععايو ُ ،5395ع ع ِّعد ق ععانون األلان ععب نعتم ععاد  95ة ععهراً كح ععد
أقنس من انستإلال ل انتظار ا نفان(.)5٧
 -٣حق ملتمسي اللجوء والمهاجرين ير الموثقين في الحصول على الرعاية الصحية
 -٧٤تُقععد مل تمسععن ال إلععوء ال ععالغت مععن العمععر  9٨سععنة فمععا فععو الرعايععة النععحية ال ارئععة
والرعاية النحية لألسنان ،والرعاية النحية لألمومة ،والرعايعة ل سالعة ا لهعاض ،واملشعورة ملنعر
ا مععض .وتعععع "الرعايععة ال ارئععة" تععدابع الرعايععة الععيت ي ععت ا انهععا ل وقايععة نشععوء أم عراض ا عععة.
وتُقع ىلعد لأل فععا م تمسععن ال إلععوء نفععس الرعايععة النععحية والرعايععة النععحية لألسععنان الععيت تُق ع ند
لأل فععا املقيمععت ل السععويد .ووفق عاً لقععانون لديععد داععض سيععت النفععان ل  9متول/يوليععه ،5390
تب أن يت قس األةخاا املقيمون ل السويد دون تنريح نفس الرعاية النحية والرعايعة ال يعة
املدعومععة الععيت يت قاهععا ال ععالغون مععن ععال ال إلععوء ،وتععب أن تتععا لأل فععا مععنهم نفععس الرعايععة
املتاسة ل مقيمت وم تمسن ال إلوء من األ فا .
 -٤تحسين الخدمات االجتماعية
 -٧2تُع ععس األولويععة ل م ععادرات ل سععو العمععض وق ععاا التع ععيم مععن ألععض م افحععة ا قنععاء.
ويُتمر حتقيا نلعل أساسعاً ععن ريعا السياسعات العامعة ول عن سالعة املهعالرين الوافعدين سعديثاً،
ون سيما من هم والة لك ا ماية وأقار م ،قد تسعت ت م عادرات مركعتة اعال فع هتم األوليعة ل
الس ععويد .وتوا ععض ا وم ععة ال كي ععت ع ععس العم ععض والت ععدابع املع ع ىلعتلة األكث ععر مالءم ععة نستيال ععات
اجملموعة املستهدفة .فع س س يض املثا  ،اعتُ امدت سعنة أسعا عم يعة ل وافعدين ائعدد ال عالغت معن
ورفاععر ألععر املشععرفت ممععن
العمععر  03عامعاً فمععا فععو  ،مععر تسععر سععنوات كحععد أقنععس مععن التع ععيمُ ،
18

GE.14-21967

A/HRC/WG.6/21/SWE/1

يق عدمون التععدريب ع ععس العمععض ل وافععدين ائععدد .ولععدعم قععدرة ال ععديات ع ععس اسععتق ا املهععالرين
ائععدد ،نفععذت ا ومععة نموعععة مععن التغيععات ،وهععن تقععد اثن ،ع ععس سع يض املثععا  ،ألعراً ع ععس
أسععا األداء ل ععديات الععيت تسععتق ض العديععد مععن الوافععدين ائععدد .وعععالوة ع ععس نلععل ،اعتُ امععدت
نموعععة معن التععدابع ل تالميععذ الوافععدين سععديثاً الععذين هععالروا لك السععويد بعععد السععن العاديععة ل ععدء
الدراسععة .وليععد وقععت التععدريس ل وافععدين ائععدد ،كمععا ليععد الععدعم املقععد ل مدرسععت العععام ت ل
املدار الواقعة ل منا ا است عاد واسر الن ا  .وبا مافة لك نلل ،نعُفِّذت م عادرات ل تع عيم
ال الغت لتعتيت لدماو الوافدين ائعدد .ول  9متول/يوليعه  ،5390أُدا عت تععديالت تشعريعية معن
ألععض حتسععت الفععرا املتاسععة لألةععخاا الععذين يت قععون مسععاعدات ماليععة ليععدعموا أنفسععهم عععن
ريا العمالة .وتقو ا ومة سالياً باستعراض الن ا استمض لت وير الدعم املقد ل عا ت عن
العمععض الععذين يت قععون مسععاعدة ماليععة والشععرول املن قععة ع ععيهم .ولتحسععت ن ععا مشععاركة أ فععا
األس ععر الض عععيفة ماليع عاً ل األنشع ع ة ال فيهي ععة املنظم ععة ،اعتم ععدت ا وم ععة نظامع عاً ل ععرد ت ععاليف
األنش ة ال فيهية اعت اراً من متول/يوليه .539٤

 -5التعليم

 -٧٦ل عععا  ،5399عينععت ا ومععة ئنععة حتقيععا نق ع ا س ع ض كفي ععة بتيععادة سريععة اناتيععار
وتنظععيم دورات فرديععة لتع ععيم ال غععة السععويدية ل مهععالرين .ول عععا ُ ،5390و ِّسعععت مهمععة ال إلنععة
لتشمض أيضاً مس لة ال حعر ععن ريقعة أفضعض لت ييعف التع عيم بال غعة السعويدية معر أهعداو األفعراد
ل دراسععاهتم ،ومس ع لة مععا لنا كععان ين غععن وقععف تع ععيم ال غععة السععويدية ل مهععالرين كش ع ض مدرسععن
قائم بذاته ودنه ل التع يم الذي تعوفره ال عديات ل عالغت ك عض .وقعدمت ال إلنعة تقريرهعا ل تشعرين
األو /أكتوبر  .5390ول ربير عا  ،539٤كعان العمعض لاريعاً ملعرفعة معدو لم انيعة ت يعا عمعض
ال إلنة ل املمارسة العم ية ،وتع ف "امل اتب ا ومية" سالياً ع س استعراض تو ياهتا.

واو -حقوق الطفل
 -6سياسات حقوق الطفل
 -٧٧الدو من السياسات السويدية قو ال فعض هعو اسع ا األ فعا واملعراهقت ومت يعنهم
م ععن حتقي ععا النم ععاء والس ععالمة واألم ععن ع ععس املس ععتوو الشخن ععن ،وك ععذلل م ععن املش ععاركة والت ع ثع.
ولتحسععت التنسععيا وا عوار بش ع ن املسععائض املتع قععة وقععو ال فععض ع ععس يميععر املسععتويات ،قععدمت
ا وم ععة ل ستيران/يونيع ععه  5393اس ع ع اتيإلية لتعتيع ععت سقع ععو ال ف ععض .ومتثع ععض انس ع ع اتيإلية أداة
واسععدة ل ل ععار العمععض ائععاري عمععا سقععو ال فععض مبولععب اتفاقيععة سقععو ال فععض .وا ذا ععذت
عدة تدابع خمت فة لنشر هذه انس اتيإلية ع س النعيد الو ع وا ق يمن واس ن.
 -٧٨ول الفع ة  ،5390-5393أع ععت ا ومععة األولويععة ل فالععة توافععا التشعرير السععويدي
وت يق ععه م ععر مقتض ععيات اتفاقي ععة سق ععو ال ف ععض ووم ععر نظ ععا لر ععد أسع عوا معيش ععية األ ف ععا
وامل عراهقت وتعتي ععت منظ ععور سق ععو ال ف ععض ل ا ععدمات الرعاي ععة انلتماعي ععة لأل ف ععا واملع عراهقت
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ول املدار  .وقد أاذت ا ومة أيضاً بتما امل ادرة ل تعتيت نشر املعارو ور د العمض الرامن لك
تعتيت سقو ال فض ،ن سيما ع س النعيد اس عن وا ق يمعن .وععالوة ع عس نلعل ،ا عذت ا ومعة
تععدابع لععدعم ال ععديات ل ومعععها ا ع عمععض ملعائععة ا رمععان انقتنععادي بععت األ فععا  ،ولعععداد
مجةعرات تتنعض باأل فععا اسعرومت اقتنعادياً ،ععدو ر عد التنميعة والعمععض ع عس مسعتوو ال ععديات
بش ض أفضض .ول ة ال/فرباير  ،539٤قدمت ا ومة ا عة عمعض مايعة األ فعا معن ان عار
بال شر وانستغال وانعتداء ائنسن ،با ان تدابع لتحست املعرفة والدعم وا ماية والر د.
 -٧1ويُعععد أمععت املظععا السععويدي لأل فععا مععن أ ععحاا املن ع حة الرئيسععيت ل سياسععات
سقو ال فض .وتشمض مها هذه الوكالة العمض لتنفيذ اتفاقية سقو ال فض ور د انمتثعا لعا.
وعععالوة ع ععس نلععل ،مععن املفع ض أن يعمععض أمععت املظععا معمن ن ععا أنشع ته لنشععر املع ومععات،
وتشع ع يض اثراء ،واق ع ع ا تع ععديالت تش ع عريعية ود ععع نل ععل م ععن الت ععدابع ل وف ععاء وق ععو األ ف ععا
والش اا ومنا هم ومتثيض منا هم ل املناقشات العامعة ويمعر املععارو بشع ن اعروو ععيل
األ فا  .ول الف ة  ،539٤-5395نفذ أمت املظا تعدابع لنشعر وتعمعيم انسع اتيإلية الراميعة
لك تعتيععت سقععو ال فععض ع ععس ال ععديات ونععالس املقا عععات ووكععانت ا ومععة املركتيععة كمإلموعععات
مستهدفة رئيسية.
 -1اتفاقية حقوق الطفل في التشريعات
 -٨3ق ععض تن ععديا الس ععويد ع ععس اتفاقي ععة سق ععو ال ف ععض ل ع ععا  ،9113أُل ععري اس ععتعراض
ل تشريعات السويدية فيما يتع ا مبعايع انتفاقية( .)5٨واتضح أن التشريعات السويدية متوافقة مر
انتفاقيععة .ل آنار/مععار  ،5390عينععت ا ومععة ةقق عاً اا عاً ل عراء اسععتعراض عععا قععو
ال فض ل القانون السويدي .وُكِّف هذا اسقا بإلراء دراسة استقنعائية ،ل نعانت نات أمهيعة
اا ععة ،ملعرفععة مععدو توافععا ت يععا الق عوانت واألنظمععة األاععرو مععر سقععو ال فععض وفق عاً نتفاقيععة
سقو ال فض والربوتوكونت اناتيارية العيت انضعمت لليهعا السعويد .وستشعرا ا ومعة ل العمعض
دراو أس ا اتفاقية سقو ال فض ل القانون السويدي.
 -٣الهجرة واألطفال الالجئون ير المصحوبين
 -٨9السععويد ه ععو ال ععد األوروي ال ععذي يضععم أك ععرب ع ععدد مععن األ ف ععا دععع املن ععحوبت م ععن
م تمسع ععن ال إلع ععوء .ففع ععن عع ععا  ،5390ع ععب ال إلع ععوء ل السع ععويد س ع عوا  0 133فع ععض دع ععع
من ععحوا .وب غ ععت نسع ع ة ال ععات املواف ععا ع يه ععا ل ا ععانت ال ععيت اض عععت ل تقي ععيم ل الفع ع ة
نفسها  ٨5ل املائة.
 -٨5وتُق عينم القضععايا الععيت تشععمض األ فععا ك عالً ع ععس سععدة .والغععرض هععو أن يتخ ععض منظععور
سقععو ال فععض كععض مرس ععة مععن عم يععة ال إلععوء والإلععرة .وقععد ا ععذت ا ومععة عععدة تععدابع لتعتيععت
منظور سقو ال فض .وق ض يمير القرارات اليت يتخذها ن عس الإلعرة السعويدي بشع ن األ فعا ،
ت ععب للع عراء تقييم ععات لتع ع ثع ه ععذه القع عرارات ع ععس ه ععجنء األ ف ععا  .وق ععد أ اُع ع ىلعدت مع عواد لعالمي ععة
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منععممة لتعتيععت معرفععة عم يععة ال إلععوء بععت األو ععياء واملمث ععت القععانونيت الرئيسععيت الععذين ميث ععون
األ فععا دععع املنععحوبت ل عم يععة ال إلععوء .وتُتخععذ التععدابع الاللمععة ل فالععة تععوفع املهععارات ع ععس
املدو ال ويض وحت يض استيالات "ن س الإلرة" من املهارات فيما يتع ا باأل فعا وال ريقعة العيت
ي ف ععض ععا ن ععس الإل ععرة التحقي ععا ل األسع ع اا اخلا ععة ال ععيت ت ععدفر األ ف ععا ل إل ععوء وتقييمه ععا
وا بالة عنها عند ا ان القرارات.
 -٨0ول ستيران/يوني ععه ُ ،5390عع ع ارض دلي ععض لعم ععض اخل ععدمات انلتماعي ععة م ععر األ ف ععا د ععع
املنحوبت واملراهقت .ول كانون األو /ديسمرب  ،5390درت أيضاً دراسة استقنائية جملعانت
التنمية املتن ة باستيالعات األ فعا دعع املنعحوبت .ولتحسعت اسعتق ا األ فعا دعع املنعحوبت
ل ال ديات ،دا ت التعديالت التشريعية سيعت النفعان ل  9كعانون الثاين/ينعاير  .539٤ومي عن أن
يعه عد باأل فععا دععع املنععحوبت مععن م تمسععن ال إلععوء لك ال ععديات بنععرو النظععر عمععا لنا كانععت
هذه األاعة أبرمت اتفاقات استق ا مر "ن س الإلرة" القائم.
وعع ِّعد س ععم قععانون األلانععب املتع ععا مبععنح تنععاريح لقامععة ع ععس أسععا اععروو مجملععة
ُ -٨٤
بنععورة اسععتثنائية ل  9متول/يوليععه  539٤ويععر يتسععيف عومعاً عععن نلععل مععنح األ فععا تنععاريح
ا قامة لنا كانت الظروو مجملة ل غاية .ول الوقت نفسه ،أ ا
ُداض تعديض ع س س م يتنض بإنفان
القرارات املتع قة بقرارات رفع الداو أو قرارات ال سيض العيت دا عت سيعت النفعان .ولنا اهعرت
اععروو لديععدة تن ععوي ع ععس عوائععا يععة أو أي أس ع اا اا ععة أاععرو لعععد لنفععان القعرار ،فععإن
بإم ان ن س الإلرة أن مينح تناريح لقامة.
 -٨2ول ةع ع ال/فرباير  ،539٤أ ععدرت ئن ععة التحقي ععا املعني ععة برعاي ععة األ ف ععا واملع عراهقت
ا لتامية ل املجسسات تقريراً مجقتاً يو ن باعتماد "دور العدعم" كشع ض لديعد معن أةع ا دور
رعاية األ فا دع املنعحوبت .ول الوقعت العراهن ،أُسيعض هعذا التقريعر املجقعت لك الي عات املعنيعة
ل نظر فيه.
 -٤الرعاية
 -٨٦تعمععض ا ومععة لتعتيععت منظععور سقععو ال فععض واألمععن القععانوين لأل فععا واملعراهقت الععذين
ن يتإلععاول سععنهم  53عام عاً والععذين يودعععون ل مجسسععات الرعايععة ا لتاميععة .وهععن تعمععض أيض عاً
ل تشععإلير ع ععس حتسععت نوعيععة الرعايععة انلتماعيععة لأل فععا واملعراهقت ،مععر ال كيععت بنععفة اا ععة
وت ععرو أيضع عاً ل الوق ععت الع عراهن اس ععتعراض ع ععا ملخت ععف
ع ععس الرعاي ععة ا لتامي ععة ل املجسس ععاتُ .
أةع ا ا يععداا ل مجسسععات الرعايععة وا ضععانة عمعالً بععالقوانت املخت فععة تاسععة عععدد أكععرب مععن
اخليارات املتاسة ل الوقت ا امر .ول ا انت املتع قة باأل فا  ،ين القانون السويدي ع س
ولععوا أن يُجاععذ ل ا س ع ان كععض مععا هععو م ععوا عموم عاً لنععحة ال فععض و ائععه ومععا هععو أفضععض
ل فض(.)51
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 -5األطفال المشردون
 -٨٧ري السويد دراسات استقنائية عن مدو انتشار ااهرة التشرد ع س النعيد العو ع،
وكععان آارهععا ل عععا  .5399والغععرض هععو لعععداد وثععائا لعمععض ومععر السياسععات وا ع العمععض
وانس اتيإليات ع س النعيدين اس ن والو ع من اال حتست املعارو املتع قة بالتشرد.
 -٨٨وقععد ي ععون ا اععالء أسععد األس ع اا الرئيسععية لتشععرد األ فععا  .وقععد ومعععت ا ومععة
ا سناءات املتع قة بعم يات ا االء وأومحتها ،األمر العذي سعاعد ع عس لسعدا ليعادة ك ععة
()03
وع ِّعت منسعا و عع مععع مبسع لة
ل املعارو املتع قة وانت ا االء العيت يتع ثر منهعا أ فعا ُ .
التشععرد مهمتععه تقععدا الععدعم ل ععديات ل عم هععا املتع ععا بتنميععة هياكععض مسععتدامة وي ععة األل عض
وللراءات روتينية قاب ة ل ت يعا مل افحعة اعاهرة التشعرد وانسعت عاد معن سعو ا سع ان .وك فعت
ا ومة أيضاً اجملالس ا دارية ل مقا عات مبساعدة ال ديات ل عم ها املتمثض ل التخفيف من
سانت التشرد.
 -٨1وين غن أن تعمض ال إلعان ال ديعة ل رعايعة انلتماعيعة ،معن اعال أنشع ة التوعيعة ودعهعا
من ائهود انست اقية امل ذولة ملنعر معانعاة األ فعا واملعراهقت ،لضعمان عو األ فعا واملعراهقت ل
اروو آمنة ومواتية .وبالتعاون مر الي ات اجملتمعية ودعها من ائهات اس ة املن حة املعنيعة،
ين غن أن تركت ئنة ل رعاية انلتماعية ع س مرورة عد بقاء األ فا واملراهقت ل بي عات معارة
ل ععم ،وتعم ععض لض ععمان نل ععل .وين ععا نل ععل ع ععس يمي ععر الش ع ع اا املقيم ععت ل ال دي ععة املعني ععة.
واسعت مانً ل دراسعة انستقنعائية الو نيعة ل تشعرد ل ععا  ،5399ك فعت ا ومعة ،ل عععا ،5395
اجمل س الو ع ل نحة والرعاية انلتماعية بالتحقيا ل مدو انتشعار التشعرد بعت معوا ع انحتعاد
األوروي/املن قة انقتنادية األوروبية ل السويد ،ونلعل ل ل عار عمعض تومعيح اعروفهم املعيشعية
واستيالاهتم.
 -1التعليم
 -13ضر يمير األ فا العذين يعيشعون ل السعويد والعذين تع او أعمعارهم بعت  ٧سعنوات
و 9٦سنة نلتتا الذهاا لك املدرسعة ونعا لعم ا نعو ع عس التع عيم دون قيعد أو ةعرل .ونعا
لأل فععا الععذين ي تمسععون ال إلععوء ل السععويد ا نععو ع ععس التع ععيم مثععض دعععهم مععن األ فععا .
ومنععذ  9متول/يوليععه  ،5390يتمتععر األ فععا املقيمععون ل ال ععد دون تنعريح ،هععم أيضعاً ،عمومعاً،
بنفس ا ا ل الذهاا لك املدرسة الذي يتمتر به األ فا الذين يعيشون ل السويد(.)09
 -19ومنععذ عععا  ،5399نفععذت ا ومععة م ععادرة اا ععة مل افحععة التمييععت ودعععه مععن أةع ا
املعام ة املهينة ل املدار ومدار التع عيم ق عض املدرسعن ومراكعت أنشع ة معا بععد العدوا املدرسعن.
واننت ا ومة  93ماليت كرونة سويدية لتوفع تدريب عادي وأثناء اخلدمعة ل معوافت معن
ألعض تعتيععت القعيم األساسععية لعذه املجسسععات وائهععود الراميعة لك م افحععة التمييعت واملعام ععة املهينععة
ونشر أفضض املمارسات املتن ة بالعمض الوقائن.
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 -٧سياحة الجنس مع األطفال واالتجار بالبشر
 -15مي ععن التحقي ععا ل ائ عرائم ائنس ععية املرت ععة ل اخل ععارو وتق ععدا مرت يه ععا لك العدال ععة ل
السععويد مبولععب قواعععد الونيععة القضععائية السععويدية .وتشععارا السععويد بنشععال ل مس ع لة سععياسة
ائ ععنس م ععر األ ف ععا  .ونف ععذت ا دارة الو ني ععة ل تحقيق ععات ائنائي ععة م ععادرة هت ععدو لك م افح ععة
انعتداءات ائنسية ع عس األ فعا العيت يرت هعا السعويديون ل اخلعارو( .)05وكانعت النتيإلعة سعارة
ل غايععة وحتععو فريععا متخن ع مععن اسققععت لك فريععا دائععم ل عراء هععذه التحقيقععات .وتض ع ر
السويد بدور نش ل يميعر اسافعض الدوليعة نات النع ة العيت تشعارا مشعاركة نشعي ة ل م افحعة
سياسة ائنس مر األ فا  .وتشارا السويد ل تعاون انحتاد األوروي تنفيذي املنحس ،ل ل عار
ال إلنة الدائمة املعنية بالتعاون التنفيذي بش ن األمن الداا ن ،ول م تب الشر ة األوروي ،ول
ةع ة انحتععاد األوروي دععع الرميععة ل مقععررين الععو نيت املعنيععت مبومععوا ان ععار بال شععر .ونفععذت
النيابة العامة السعويدية ل ععامن  5399و 5390مشعروعاً يتع عا بسعياسة ائعنس معر األ فعا ،
واسعتنتإلت أن معن الضععروري أن يتعامعض معر هععذه القضعايا موافعون متخننععون وتعب التعععاون
ع س حنو وثيا مر الشر ةو تب تقدا ات املساعدة القانونية ل مرس ة م عرة وتعب ليعادة
التعاون الدو (.)00
 -10ول  53ةع ع ع ع ع ع ع ال/فرباير  ،539٤اعت م ع ع ع ع ع ععدت ا وم ع ع ع ع ع ععة ا ع ع ع ع ع ععة عم ع ع ع ع ع ععض لدي ع ع ع ع ع ععدة
ل فع ع ة  5392-539٤م ععن أل ععض ااي ععة األ ف ععا م ععن ان ععار بال ش ععر وانس ععتغال وانعت ععداء
ائنسن.
 -1٤ول أي و /س ع تمرب  ،539٤قععررت ا ومععة لل عراء حتقيععا لتقيععيم ت يععا ا ععم ائنععائن
املتع ععا بان ععار بال شععر ودراسععة ال ريقععة الععيت تت عهععا سع ات لنفععان الق عوانت ل تحقيععا ل مسععائض
ان ار بال شر ومعائتها .وعالوة ع س نلل ،سيستعرض التحقيعا تعدرو العقوبعات امل قعة ع عس
ا م ائنعائن املتع عا بشعراء الفععض ائنسعن معن فعض لضعمان ت ابقهعا متامعاً معر ا عورة ائرميعة.
ومن املتوقر ل دار تقرير عن هذه املهمة ل موعد أقناه  1آنار/مار .539٦
 -٨االتجار باألسلحة
 -12ن تول تندير املعدات العس رية السويدية لن ل دو أو ائهات املت قيعة العيت تع نن لعا
ال ععدو  .ومبول ععب ال ع عوائح الس ععويد املتع ق ععة بتن ععدير املع ععدات العسع ع رية ،يشع ع ض اسع ع ا سق ععو
ا نسععان ةععر اً ةوري عاً ،ون ين غ ععن ل ععدار ت عرااي تنععدير املع ععدات العس ع رية لك الععدو ال ععيت
حتد فيها انتهاكعات لسعيمة قعو ا نسعان ع عس ن عا واسعر .ول تقيعيم سالعة معن سعانت
التنععدير ،مععثالً ،ي تسععن اسععتغال األ فععا ائنععود ل ال ععد املعععع أمهيععة بالغععة ومععن األرلععح أن
تعض من املستحيض ا نو ع س تراي ل تندير.
 -1٦وقد عينت ا ومة السويدية ئنعة برملانيعة ل تحقيعا ل معواب تنعدير املععدات العسع رية
السويدية وسدودها ل املستق ض من ألض لس ا الرقابة ع س النادرات لك الدو دع الدميقرا ية.
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 -٩أطفال ذوو إعاقة
 -1٧ري ا ومة سالياً حتقيقاً ل لم انية ليادة التنسيا ل املسائض املتع قة باأل فا نوي
ا عاقععة .فالقاعععدة ،منععذ لل عراء تعععديض تش عريعن ل  9كععانون الثاين/ينععاير  ،5399هععن أن ا ععان
تدبع يتع ا باأل فا عمالً بالقعانون اخلعاا بتقعدا العدعم واخلعدمات لألةعخاا نوي لعاقعات
وايفية معينة يقتضن أن يت قس ال فعض املع ومعات نات النع ة وأن تُتعا لعه فر عة انسعتماا لليعه.
وا ععذت ا وم ععة م ععادرة ت ععوير دع ععم املع ععارو الو ني ععة ثب ععاء األة ععخاا وأق ععار م ،ون س ععيما
األ ف ععا واملراهق ععون ،م ععر ائم ععر ب ععت ا عاق ععات ال الغ ععة وانستيال ععات ال ي ععة ال عععة .وا ععذت
ا ومععة أيض عاً م ععادرة يمععر اخل عربات ونشععر املع ومععات املتع قععة بععال رائا وانس ع اتيإليات ال في ععة
بتم ععت األ فععا واملعراهقت نوي ا عاقععة مععن التع ثع ل القعرارات .وومععر أمععت املظععا لأل فععا
رائا لالستماا لك األ فا نوي ا عاقات املخت فة(.)0٤
 -6١عدم التمييز
 -1٨من ععذ ع ععا  ،5331ك ععان الس ععن أساسع عاً ل تميي ععت مع فع عاً ب ععه ل ق ععانون م افح ععة التميي ععت.
وملععا كانععت "الس ععن" تعععع ال ععرب والنععغر ع ععس الس عواء ،فإ ععا تشععمض األ ف ععا وامل عراهقت س عواء
بس عواء .ول  9كععانون الثاين/ين ععاير  ً ،5390تعتيععت ا ماي ععة مععن التمييععت بس ع ب السععن بتع ععديض
تشريعن ُو ِّسر مبول ه ن ا ا ماية معن التمييعت القعائم ع عس أسعا السعن ليشعمض ععدداً أكعرب معن
ةعرائح اجملتمععر( .)02وسيشععرو أمععت املظععا املعععع باملسععاواة ع ععس انمتثععا ل قععانون .ونقععا أمععت
املظا أيضاً ل تقارير التمييت ل ق اا التع يم ،ومي نه أن يرفر قضايا التمييت أما اساكم.
 -11وتوا ض العمض ع س تنفيذ م ادرة متإلددة أارو مد التمييت ودعه معن معروا املعام عة
املهين ععة ل امل ععدار  ،وم ععدار التع ععيم ق ععض املدرس ععن ،ومراك ععت أنشع ع ة م ععا بع ععد ال ععدوا املدرس ععن.
ول حنو ع س متيد من املعارو املتع قة ب ريقة تعتيت ائهعود امل ذولعة معن ألعض م افحعة تسع
األق عران بانسععتناد لك آراء األ فععا أنفسععهم ،يمعععت ا ومععة آراء األ فععا وامل عراهقت و ععار م
فيمع ع ا ع ع املعام ععة املهين ععة واملض ععايقة .وتوا ععض ا وم ععة م افحته ععا ل معام ععة املهين ععة وعم ه ععا
ليحنض يمير التالميذ ع س التع يم ل بي ة مدرسية تتسم باألمن والسال .

زاي -قضايا أخرى
 -6التعذيب
 -933يشرو أمعت املظعا الربملعاين ع عس أنشع ة الق عاا الععا  ،مبعا ل نلعل الشعر ة السعويدية.
ويسهر أمت املظعا أيضعاً ع عس تقيعد اسعاكم والوكعانت ا داريعة بقواععد النعل ا عومن املتع عا
باملوموعية والنتاهة ،وع س اس ا يمير ا ريات وا قعو األساسعية ل معوا نت ل أنشع ة الق عاا
العا  .ومي ن ألفراد الذين يعتربون أن الشر ة أو املعدعت الععامت ععام وهم معام عة دعع عحيحة
أن ي غوا نلل لك أمت املظا .
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 -939وق ععرر الربمل ععان السع عويدي ل ك ععانون األو /ديس ععمرب  5393تق ععدا أمع عوا لم ععافية لك أم ععت
املظععا لتم ينععه مععن أداء دوره بو ععفه هي ععة اثليععة الوقائيععة الو نيععة ل س عويد .ومنععذ متول/يوليععه ،5399
كان لدو أمت املظا وسدة اا ة مهمتها تفتيل أمعاكن انستإلعال لضعمان ععد تععرض استإلعتين
ل تعذيب أو دعه من معروا املعام عة أو العقوبعة القاسعية أو الاللنسعانية أو املهينعة األاعرو( .)0٦وتعب
ع س اثلية الوقائية الو نية ل م تب أمعت املظعا أن تفعتل بنعورة منتظمعة األمعاكن العيت ُنتإلعت فيهعا
األةععخاا ل الس عويد ،وتقععد تقععارير عععن هععذه التيععارات ،وتنضععم لك التعععاون الععدو ل هععذا اجملععا .
وبا مععافة لك نلععل ،أ ععدرت الشععر ة السعويدية مععر م تععب املععدعن العععا نموعععة مععن املعواد املو نلهععة
ل محتإلتين تتضمن مع ومات عن ا قو العيت يتمتععون عا ،والعم يعة القانونيعة املسعتمرة ،واألةعخاا
الععذين تععب انتنععا ععم ل حنععو ع ععس متيععد مععن املع ومععات أو لطع عراا عععن آراء بش ع ن معام ععة
له ععال الش ععر ة .وت ىلم ععض ه ععذه امل عواد املع وم ععات ال ععيت يق ععدمها م ع ال الش ععر ة ة ععفوياً لك األة ععخاا
مسع وي ا ريععة .ومي ععن ل محتإلعتين الععذين يعتععربون أ ععم يُعععام ون بشع ض دععع ععحيح أن ي غعوا نلععل
لك الشر ة ع س الفور ،أو لك املدعن العا  ،أو ل اية امل او لك اس معة .ويُ عت أي معاب ةعر ة
بت قععن التقريععر .وحتقععا ل الش ع اوو املقدمععة مععد م ع ال الشععر ة وسععدة التحقيقععات الداا يععة وي عرأ
التحقيقات األولية املدعون العامون .ولضمان انستقاللية ل التحقيقعات الداا يعة ،أُنشع ت ل ن عس
الشععر ة الو نيععة لدارة لديععدة تقععر م اةععرة حتععت سع ة مفععوض الشععر ة الو نيععة لتحععض ةععض الوسععدات
اس ية السابقة ل تحقيقات الداا ية التابعة ئهعال الشعر ة السعويدية .ونُشعرت سعت وسعدات حتقيعا ل
يمير أحناء ال د ،ل م ان منفن ة عن دعها من أنش ة الشر ة.
 -935واعت ععاراً مععن  9كععانون الثاين/ينععاير  ،5392سععتُنظنم الشععر ة السععويدية ل ل ععار لهععال
ةع ععر ة متماسع ععل ،األمع ععر الع ععذي سع ععيت ب لسع ععدا تغي ع ععات ل تنظع ععيم التحقيقع ععات الداا يع ععة.
عت رئيسععها بق عرار مععن ا ومععة وس ُ ععد
ولتومععيح اسععتقاللية أنش ع ة هععذا ائهععال ونتاهتععه ،سععيُ ن
لألنش ع ة اعتمععادات اا عة ل امليتانيععة تقررهععا ا ومععة وسععيُ نف اجمل ععس انستشععاري ئهععال
الشر ة ون س الشر ة ا ق يمية بر د األنش ة انيناً.
 -930وتضم النيابة العامة وسدة ائرائم التابعة ل شر ة الو نية ،وهن وسدة منفنع ة ععن بقيعة
أنشع تها التنفيذيععة ،وتقععر م اةععرة حتعت سع ة املععدعن العععا وهعن مسععجولة عععن معائععة الشع اوو
املرفوعة مد الشر ة ولهات أارو .و ة لدارة اا ة تابعة ل مدعن العا تعاجل أيضاً الش اوو
املرفوعة مد املدعت العامت .ول ربيعر ععا  ،539٤أ عدرت النيابعة العامعة تقريعراً بشع ن أوقعات
انستإلال والقيود املفرومة نتوي ع س مق سات بش ن ال ريقة اليت مي ن ات اعهعا لفعرض سعدود
ع س أوقات انستإلال ال ويض وع س القيود.
 -93٤وينظ ععر أس ععد التحقيق ععات سالي عاً ل ا ال ععة لك س ععم ة ععدد بش ع ن التع ععذيب ل ق ععانون
العقوبات السويدي .ومن املقرر تقدا التقرير ل  9أي و /س تمرب .5392
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 -1المعونة الدولية
 -932يع ع ىلعرو ل ععار املعونع عة ا ائي ععة الدولي ععة الس ععويدية تركي ععت املعون ععة الس ععويدية ل ة ع ض س ععتة
"أهععداو فرعيععة" وم ععادمل رئيسععية لتنفيععذها .وتنععدرو املعونععة املولهععة قععو ا نسععان ل كععض مععن
الدو الفرعن  )0٧(9والدفت الفرعيت  5و .)0٨(٤ويت ب ا ار أيضاً منظعوراً ل حقعو ين غعن
ت يقه ل يمير لوانب املعونة السويدية .وعالوة ع س نلل ،تتإلاول السويد ب ثع هدو األمم
املتحدة ل إلهات املاحنة( ،)01لن ت ع خمننعات املعونعة السعويدية  9ل املائعة معن العداض القعومن
ا يمععا  .وتولععه السععويد لهععاء ننععف نمععوا املعونععة الععيت تقععدمها مععن اععال منظمععات متعععددة
األ راو من ق يض األمم املتحدة ،وانحتاد األوروي ،وال نل العدو  ،ومنعارو التنميعة ا ق يميعة،
وبرامس التمويض العاملية(.)٤3
 -93٦وسيُنقنح هذا ا ار اال عا  5392ل ل ار عم ية مفتوسة وةام ة.

 -٣االختفاء القسري

 -93٧وقىلع ععت الس ععويد انتفاقي ععة الدولي ععة ماي ععة يمي ععر األة ععخاا م ععن اناتف ععاء القس ععري ل
عا  .533٧وترو السويد أن التشريعات السويدية م ابقة ملت عات اتفاقيعة سقعو األةعخاا
نوي ا عاقة ل يمير عنا رها األساسية.
 -٤قانون مراقبة اإلشارات في عمل االستخبارات العسكرية1١١٨ ،
 -93٨يتضعمن القععانون السعويدي املتع ععا مبراق ععة ا ةععارات ل عمععض انسععتخ ارات العسع رية آليععات
لألمعن القععانوين واملراق ععة معن ألععض مععمان ت يعة ا الععة لك اايععة السعالمة .وبا مععافة لك نلععل ،تقععد
ا ومععة تقععارير لك الربملععان مععرة ل السععنة ،وتنععدر بالد عاً ا ي عاً عععن مراق ععة ا ةععارات املض ع ر ععا
مبولععب هععذا القععانون .وأ ععدرت ا ومععة هععذا الع الة آاععر مععرة ل  0كععانون األو /ديسععمرب .5390
و مر السويد بت توفع ااية قويعة قعو املعوا نت وبعذ لهعود ل الوقعت نفسعه مل افحعة ا رهعاا
ع ععس ا ن ن ععت .وبا ة ععارة لك ا ماي ععة الدس ععتورية ري ععة التع ععع ،ن مي ععن ل سع عويد أن متن ععر م ععوردي
اخل ععدمات السع عويديت م ععن استض ععافة بع ععع املنظم ععات .وم ععن لان ععب آا ععر ،تي ععت الق ععانون السع عويدي
مالسقة مرت األعما ا لرامية من األةخاا الذين ينتمون لذه املنظمات.
 -931وسع ععتعمض ا ومع ععة ل السع ععويد وانحتع ععاد األوروي لتعتيع ععت اليقع ععت القع ععانوين واخلنو ع ععية
الشخنية ،مبا ل نلل للاء ما يتع ا بتختين ال يانات .وسيإلري ن س تفتيل ال يانعات وال إلنعة
الربملانية املعنية باخلنو ية استعراماً ل تشريعات القائمة ،مر مراعاة األعداد املتتايدة من ائهات
الفاع ة من الق اا اخلاا اليت مر املع ومات عن املسته ت.
 -5التعاون مع اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة
 -993توا ض السويد تعاو ا معر ا لعراءات اخلا عة لألمعم املتحعدة ل نعا سقعو ا نسعان،
مثالً بت قن النداءات العال ة املتع قة وقو ا نسعان والعرد ع يهعا .وتن عا السعويد معن م عدأ العرد
ع س يمير انست يانات اليت تتناو نعانت متخننعة ت عون لعديها مع ومعات أو تقييمعات نات
ة مي ن تقامها.
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 استنتاج-ًرابعا
 وا ومعة ع عس. يعترب املقيمون الدوليون أن السويد تعوفر اايعة قويعة لعداً قعو ا نسعان-999
 ول نهععا ت ععدرا أيض عاً أن هنععاا حتععديات ك عععة ن ت عتا قائمععة وأن اايععة سق ععو،وعععن ععذا األمععر
، وس ععتتع م ا وم ععة الس ععويدية م ععن عم ي ععة انس ععتعراض ال ععدوري الش ععامض.ا نس ععان مهم ععة مس ععتمرة
 أثنععاء النظععر ل األولويععات، والتو ععيات املقدمععة لك السععويد ن ععان قعرار،وا عوار مععر الععدو األاععرو
. بش ن نا تركيت األعما املق ة من ألض تعتيت ااية سقو ا نسان ل السويد،الو نية
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However, in 1995 the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental
Freedoms was incorporated into Swedish law in its entirety and, accordingly, the full text now counts
as Swedish law.
Such as those relating to the fundamental freedoms, prohibition of discrimination, the right to
education and the principles of the best interests of the child and the child’s right to be heard.
The Government’s second National Action Plan for Human Rights, for the period 2006–2009, was
based on the first and on the evaluation of the same, and sought to further strengthen and concretise
the work of protecting and promoting human rights at national level.
The Act provides protection against discrimination associated with gender, ethnicity, religion or other
belief, disability, sexual orientation, age and transgender identity or expression. The objective of
Sweden’s measures to combat discrimination is to create a society free from discrimination.
Accordingly, protection against age discrimination now also applies, for example, to access to goods
and services, housing, healthcare, social services and social insurance.
The Government’s website for human rights (www.manskligarattigheter.se/en) promotes the spread of
knowledge and information about human rights. It describes the Government’s work for human rights in
various areas, such as its efforts to combat discrimination and protect the rights of national minorities.
Twenty-two government agencies identified as strategically important have been assigned to
implement a number of interim objectives in their own areas of activity.
A study of access to election and voting premises for advance voting during elections for the
European Parliament and the national general election in September 2014 has been carried out. This
included an analysis of the effects of legislative amendments that came into force in January 2014,
tightening up the requirements on accessibility of election and voting premises.
Within the framework of cooperation in the Council of Europe Sweden has, for example, vigorously
pursued efforts to develop a recommendation on LGBT persons’ protection against discrimination, and
made financial contributions to a project aimed at supporting its implementation. In May 2014 Sweden cohosted with Malta the IDAHO (International Day Against Homophobia and Transphobia) Forum, a toplevel conference aimed at countering homophobia and transphobia at national, European and international
level. Sweden and Malta jointly launched a Declaration of Intent that was signed by 17 countries.
The purpose of this investigation is to yield proposals to ensure favourable prospects for people
suffering discrimination to protect their own rights.
A publicly elected parliament as well as a government agency.
On the rights of indigenous and tribal peoples.
Jews, indigenous Sámi, Swedish Finns, Roma and Tornedalers.
Voluntary joining has meant that, with effect from 2014, the administrative areas comprise 68
municipalities, 12 county councils and one region.
Most recently, in November 2013, SEK 4 million was allocated to an assignment for this purpose. To
secure the supply of teachers of the national minority languages, in its 2013 Budget Bill the
Government earmarked SEK 6.4 million for certain higher education institutions that were given
special commitments to establish and develop teacher-training courses in subject teaching of the
languages concerned. The Government has also allocated SEK 6.1 million to boost the supply of
Sámi, Meänkieli and Romany Chib teachers between 2013 and 2015. The budgeted appropriation for
minority policy in 2009 amounted to SEK 10 million a year, and with effect from 2010 it was raised
to SEK 80m annually. In 2011–2012 the appropriation exceeded SEK 85m a year, and with effect
from 2013 it totalled more than SEK 108m a year, including just over SEK 11m for special measures
for the Roma minority.
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Another aim is to reveal what the Roma perceive as discrimination in their encounter with the social
services and the housing market.
This initiative includes leadership development and mentorship for women.
The measures implemented within the scope of the gender-equality initiative have been sought to
develop knowledge about unpaid household work and social care.
Roughly EUR 100 million.
School staff, and staff in pupil health services are offered in-service training on how schools can work
on issues of honour-related violence and oppression, including marriage against a person’s will,
within the framework of their own activities.
This provision includes not only actual coercion but exploitation of a person’s vulnerable situation,
which may, for example, consist in parents or relatives exerting pressure on a child to marry.
More cases of sexual exploitation will now be judged to be rape since the term ‘helpless state’ has
been superseded by the term ‘particularly vulnerable situation’.
These are the provisions on agitation against a national or ethnic group, which targets “hate speech,”
and unlawful discrimination. There is also a provision on leading youth astray that can be used to
punish dissemination of racist propaganda.
This assignment includes boosting knowledge in the police force and working to enhance confidence
in the police among particularly vulnerable groups.
In the statistics, Islamophobic hate crimes are reported separately.
It is expressed in the Swedish Aliens Act, both in its provisions on residence permits for refugees and
other persons in need of protection and in the provisions on legal impediments to enforcement of
refusal of entry or expulsion orders.
These amendments were implemented in line with the Directive (2008/115/EC) of the European
Parliament and of the Council on common standards and procedures in Member States for returning
illegally staying third-country nationals (the Return Directive).
In a further review of relevant Swedish legislation in 2011, it was confirmed that Swedish law to a
large extent corresponds to the CRC.
The legislation must have as its starting point what is deemed to be best for the child within the scope
of the case management. The Government has strengthened support and protection for children and
adolescents who are suffering, or at risk of suffering, by making what is best for the child the
paramount factor in decisions and other measures relating to care or treatment measures.
Figures from 2013 show a 24% fall in the number of evictions affecting children since 2011.
On the other hand, these children are not obliged to go to school.
By making it easier for the public to submit reports online and investigating crimes on the spot in
cooperation with local police.
Under the Aliens Act, a foreign national staying in Sweden may be granted a temporary residence
permit if he or she takes part in a preliminary investigation or a main hearing in a criminal case. A
special temporary 30-day residence permit to allow time for consideration may also be approved.
These provisions are based on EU law, but go further in that they cover all victims of crime, not only
victims of human trafficking. In addition to these rules, victims of human trafficking can apply for
residence permits on the grounds of, for example, their need for protection or particularly distressing
circumstances.
Method development has related particularly to the need for support that may be required so that
children with disabilities involving communication difficulties are able to obtain a hearing.
The Discrimination Act prohibits discrimination against, for example, school pupils and children in
pre-schools and at after-school centres, and contains provisions on education providers’ obligations to
investigate and take measures against harassment. The Act also states that schools must engage in
purposeful work to promote children’s equal rights and prevent harassment. This includes the
requirement for each school to draw up an ‘equal treatment plan’ every year, reporting on its
preventive work.
The work is based on the 2003 Optional Protocol to the UN Convention Against Torture.
Democracy, gender equality, respect for human rights and freedom from oppression.
Education and health respectively.
0.7% of Gross National Income [GNI].
This support amounted to just over SEK 18 billion in 2012.
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