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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثامنة
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤- ٣جنيف، 

 حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية        
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان  )ب(١٥

  السويد    

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غـري              

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهـات        . ألمم املتحدة الرمسية ذات الصلة    ذلك من وثائق ا   
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باسـتثناء مـا ورد منـها يف       

وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جملـس  . التقارير العامة الصادرة عن املفوضية 
صورة منهجية مراجع املعلومات الواردة يف التقرير يف حواشـي          وذُكرت ب . حقوق اإلنسان 

. وأُعّد التقرير مع مراعاة وترية االستعراض يف اجلولة األوىل وهي أربع سـنوات            . هناية النص 
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة          

كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق           وملا  . إن كانت ال تزال صاحلة    
 التركيز بشأن مسائل حمددة قـد       األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل        

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون /ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و
  .مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

 التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة   

  هليئات املعاهدات
ل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكا     

 التمييز العنصري
): ١٤املادة  (شكاوى األفراد     ال توجد   ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦

  نعم
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية      

 واالجتماعية والثقافية 
  -  ))د(٧(نعم   ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        
  والسياسية

، ١٤، ١٠(نعـــم   ١٩٧١ديسمرب /كانون األول٦
٢٠(  

الشكاوى املتبادلة بني الـدول    
  نعم): ٤١املادة (

الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل     
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  )٢٨، ٥(نعم   ١٩٧١ديسمرب / كانون األول٦

الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل     
  اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

  -  ال توجد  ١٩٩٠مايو /أيار/١١

ـ       ز ـاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمي
  ضد املرأة

  -  ال توجد  ١٩٨٠يوليه/ متوز٢

الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على     
  مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ٨املادتان  (إجراءات التحقيق     ال توجد  ٢٠٠٣أبريل / نيسان٢٤
  نعم): ٩و

 وغريه من ضروب    اتفاقية مناهضة التعذيب  
ة ـاملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنساني     

  أو املهينة

الشكاوى املتبادلة بني الـدول      ال توجد  ١٩٨٦ كانون الثاين ٨
  نعم): ٢١املادة (

): ٢٢املادة  (شكاوى األفراد   
  نعم

 ):٢٠املـادة   (إجراءات التحقيق   
  نعم

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهـضة     
ه من ضـروب املعاملـة أو       التعذيب وغري 

  العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة

  -  ال توجد  ٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤

  -  ال توجد  ١٩٩٠ يونيه/ حزيران٢٩  اتفاقية حقوق الطفل
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

ل املتعلـق باشـتراك األطفـال يف        ـالطف
  الرتاعات املسلحة

 عالن امللزم مبوجب  اإل  ٢٠٠٣فرباير / شباط٢٠
   سنة١٨: ٣املادة 

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -  نعم  ٢٠٠٧يناير / كانون الثاين١٩

    ال توجد  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      

  األشخاص ذوي اإلعاقة
 ٦املادتان  (إجراءات التحقيق     ال توجد  ٢٠٠٨ديسمرب / كانون األول١٥

  نعم): ٧و
 ،)٣(الثقافيةالربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية و         : طرفاً فيها  السويداملعاهدات األساسية اليت ليست     

  ).٢٠٠٧توقيع فقط، (واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  ، االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهمو
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  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  ية واملعاقبة عليهااتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماع

  نعم  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية
  نعم  )٤(بروتوكول بالريمو

  نعم   )٥(الالجئون وعدميو اجلنسية
توقيع (نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث        )٦( هباة امللحقة اإلضافيت والربوتوكوال١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ) ٢٠٠٦ط، عام فق
  نعم  )٧(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  نعم  ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة(اتفاقية اليونسكو 

، وكذلك جلنة القضاء على التمييـز       )٨(٢٠٠٩ جلنة حقوق الطفل يف عام       شّجعت  -١
، واللجنة املعنيـة    )١٠(ملعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    اللجنة ا ، و )٩(العنصري

 السويد علـى    ٢٠٠٨ يف عام    )١٢( وجلنة مناهضة التعذيب   )١١(بالقضاء على التمييز ضد املرأة    
. النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم            

 وجلنة  )١٤(، واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة       )١٣(ق الطفل كما شّجعت جلنة حقو   
على النظر يف التصديق على االتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع            السويد   )١٥(مناهضة التعذيب 

األشخاص من االختفاء القسري وعلى الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص           
  .اعية والثقافيةباحلقوق االقتصادية واالجتم

، أوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان السويد بالنظر يف سـحب           ٢٠٠٩ويف عام     -٢
  .)١٦(حتفظها على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

 توصيتها الـسابقة    اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأكدت    -٣
، كما ركّزت عليه    ١٣١ على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        بأن تنظر السويد يف التصديق    

، واتفاقية جملس أوروبا بشأن العمـل ملكافحـة         )١٧(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
  .)١٨( بالبشراالجتار

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية     و )١٩(وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري       -٤
 السويد على اعتماد اتفاقية الصاميني الشماليني والتـصديق علـى           )٢٠(فيةواالجتماعية والثقا 

  . ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 ،)٢١(رحّبت جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد قانون جديد ملكافحة التمييز            -٥

ون ال ينص على اختاذ تدابري خاصة فيمـا يتعلـق           بيد أهنا أعربت عن قلقها لكون هذا القان       
  .)٢٢(بالفئات العرقية أو اإلثنية الضعيفة، باستثناء بعض التدابري املتعلقة بوكاالت تشغيل املهاجرين
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 وجوبورحّبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بإدراج حكم جديد يف الدستور يبني              -٦
 األشخاص على أساس اجلنس أو اللون أو األصل         كافحة التمييز بني  مبالتزام املؤسسات العامة    

القومي أو اإلثين أو االنتماء اللغوي أو الديين أو اإلعاقة الوظيفية أو امليل اجلنسي أو العمر أو                 
  .)٢٣(الشخصتعلق بأي ظروف أخرى ت

أي أحكام قانونيـة    عدم وجود   وظلت جلنة القضاء على التمييز العنصري قلقة إزاء           -٧
 تنص على عدم قانونية املنظمات املروجة للكراهية العنصرية واحملرضـة عليـه             جنائية صرحية 

  .)٢٤(وعلى حظر هذه املنظمات
بدء إىل كتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية       مل تقرير   أشار،  ٢٠٠٩ويف عام     -٨

ويد يف  الجتار باألشخاص لألغراض اجلنسية يف الـس      عن ا نفاذ قانون يثبت املسؤولية اجلنائية      
، ُعدِّل القانون لتجرمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص، مبا يف          ٢٠٠٤ويف عام   . ٢٠٠٢عام  

والحظـت جلنـة    . )٢٥(ذلك االجتار داخل احلدود الوطنية ولغرض السخرة ونزع األعضاء        
حقوق الطفل مع التقدير توسيع نطاق جترمي مجيع أشكال االجتار باألشخاص، ليشمل أشكاالً 

  .)٢٦(ستغالل، مثل التجنيد والسخرةأخرى من اال
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بالتعديل الذي أُدخـل علـى                -٩

قانون اإلجهاض إلزالة الشرط املفروض على املرأة بأن تكون سويدية أو مقيمة يف الـسويد               
  .)٢٧(لكي يكون هلا احلق يف اإلجهاض

بدء سريان قانون   ب )٢٨(ق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب    ورحبت اللجنة املعنية حبقو     -١٠
، وهو ينص على حق الطعن يف القـرارات أمـام هيئـات             ٢٠٠٦األجانب اجلديد يف عام     

مستقلة، ويتيح منح مركز الالجئ للنساء الفاّرات من العنف اجلنساين واألشخاص الفـارين             
 بشأن اجلـرائم    ٢٠٠٥ عام   اعتماد تشريع جديد يف   و،  من االضطهاد بسبب ميلهم اجلنسي    

  .)٢٩(اجلنسية، لتعزيز محاية النساء واألطفال من اإليذاء اجلنسي
كلمـا كانـت أحكـام      األسبقية  التفاقية  أن تكون ل  وأوصت جلنة حقوق الطفل ب      -١١

وكررت اللجنة املعنية حبقوق    . )٣٠( متضاربة مع القانون املكرس يف االتفاقية      الداخليالقانون  
بت عنه من قلق إزاء عدم وجود طريقة واضحة إلعمال مجيع معايري العهد يف              اإلنسان ما أعر  

 تأكيد  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وكررت  . )٣١(لداخليالقانون ا 
  .)٣٢(شواغل مماثلة تتعلق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 حقوق الطفل بسن قانون جديد ُيجّرم أي نية يف االتصال باألطفـال             ورحبت جلنة   -١٢
  .)٣٣(وية مزيفةعلى شبكة اإلنترنت هب

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها لكون القوانني السويدية مل تتنـاول مـسألة        -١٣
  .)٣٤(التجارة يف املواد احلربية مع البلدان اليت ُيشارك فيها أطفال يف نزاع مسلح
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  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
، مل يكن للسويد مؤسسة وطنية حلقـوق اإلنـسان          ٢٠١٠يناير  /حىت كانون الثاين    -١٤

ويف . تهاات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحاي     سمعتمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤس     
 املؤسسات يف مؤسسة وطنية     ، انتهى مركز االعتماد بسبب دمج     ٢٠٠٨نوفمرب  /تشرين الثاين 

  . )٣٥(٢٠٠٩يناير / كانون الثاين١ من ابتداءقوق اإلنسان حلواحدة 
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء عدم قيام السويد بعد بإنـشاء              و  -١٥

  .)٣٦(مؤسسة وطنية مستقلة وفقاً ملبادئ باريس
إعطاء أمني املظامل املعين باألطفال     وأوصت جلنة حقوق الطفل السويد بأن تنظر يف           -١٦
  .)٣٧( للتحقيق يف الشكاوى الفرديةوالية
مؤسسة أمني املظامل التابع للربملان     عينت  الحظت جلنة مناهضة التعذيب أن السويد       و  -١٧

الضطالع بدور اآللية الوقائية الوطنية مبوجب الربوتوكـول االختيـاري          لواملستشار العديل   
عدم إزاء   و لكون هاتني اآلليتني وقائيتني   وأعربت اللجنة عن قلقها     . ذيبالتفاقية مناهضة التع  

  .)٣٨(قيام احلكومة بتخصيص موارد إضافية
 وزارة شؤون االندماج    إنشاءورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة ب          -١٨

ودعـت  . )٣٩(٢٠٠٧ وبشعبتها املعنية باملساواة بني اجلنسني يف عـام       واملساواة بني اجلنسني  
املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة احلكومة إىل تعزيز هيكلها املؤسـسي املعـين               

  . باملساواة بني اجلنسني

  تدابري السياسة العامة  -دال   
 وجلنة )٤١( وجلنة احلقوق االقتصادية والثقافية    )٤٠(رحبت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -١٩

 وجلنـة   )٤٣( واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املـرأة        )٤٢(ز العنصري القضاء على التميي  
. ٢٠٠٩-٢٠٠٦ بإنشاء خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان للفترة          )٤٤(حقوق الطفل 

  .)٤٥(وأوصت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطة عمل وطنية شاملة بشأن األطفال
نصري مع التقدير قبول الـسويد لألسـاليب      والحظت جلنة القضاء على التمييز الع       -٢٠

اجلديدة للتحقيق ومكافحة التمييز والزيادة الكبرية يف مستوى التعويضات املمنوحة لضحايا           
  .)٤٦(التمييز العنصري

اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية      و )٤٧(ورحبت جلنة مناهضة التعذيب     -٢١
عمل ملكافحة العنـف    ال خبطة   )٤٩(على التمييز ضد املرأة   قضاء   واللجنة املعنية بال   )٤٨(والثقافية

الذي ميارسه الرجال على النساء والعنف واالضطهاد اللذين تتعرض هلما املرأة باسم الشرف             
  . والعنف الذي ُيمارس يف العالقات القائمة بني أفراد اجلنس الواحد
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توصيات التابعة ملنظمـة العمـل      والحظت جلنة اخلرباء املعنية بتطبيق االتفاقيات وال        -٢٢
 نطـاق مشـول    لتحسني نوعية و   ٢٠٠٧ اجلهود اليت بذلتها احلكومة يف عام        ، مع االهتمام  ،الدولية

  .)٥٠(١٦٠ من االتفاقية رقم ١٣اإلحصاءات اجملمعة عن دخول األسر املعيشية ونفقاهتا وفقاً للمادة 
هتـدف إىل   اليت  عامة  العمل  الوأشارت جلنة مناهضة التعذيب مع االرتياح إىل خطة           -٢٣

  .)٥١(احلد من خماطر اختفاء األطفال ملتمسي اللجوء غري املصحوبني ومنع وقوعهم ضحايا االجتار

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٥٢(هيئة املعاهدة
 تقرير قُدم  آخر  

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  آخر مالحظات ختامية  وُنظر فيه
يوليـه  /قُدِّم يف متوز    ٢٠٠٨أغسطس /آب  ٢٠٠٦  جلنة القضاء على التمييز العنصري

٢٠٠٩  
حيل موعد تقدمي التقارير من التاسع      
عشر إىل احلـادي والعـشرين يف       

  ٢٠١٢يوليه /متوز
اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية    

  واالجتماعية والثقافية
نـوفمرب  /تشرين الثاين   ٢٠٠٦

٢٠٠٨  
حيل موعد تقدمي التقرير السادس يف        -

  ٢٠١٣يونيه /حزيران
 حيل موعد تقـدمي      ٢٠٠٩أبريل /نيسان  ٢٠٠٧  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان

أبريل /الرد يف نيسان  
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقرير الـسابع يف       
   ٢٠١٤أبريل /نيسان

 املعنية بالقضاء على التمييز     اللجنة
  ضد املرأة

ينـاير  /كانون الثـاين    ٢٠٠٦
٢٠٠٨  

حيل موعد تقدمي التقريرين الثـامن        -
   ٢٠١٤سبتمرب /والتاسع يف أيلول

يونيه /قُدِّم يف حزيران    ٢٠٠٨مايو /أيار  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب
٢٠٠٩  

حيل موعد تقدمي التقرير الـسابع يف       
  ٢٠١٢يونيه /حزيران

حيل موعد تقدمي التقرير اخلامس يف        -  ٢٠٠٩مايو /أيار  ٢٠٠٧  ة حقوق الطفلجلن
  ٢٠١١سبتمرب /أيلول

الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق بإشراك األطفال    

  يف الرتاعات املسلحة

  -  -  ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٦

 الربوتوكول  -جلنة حقوق الطفل    
االختياري املتعلق ببيع األطفـال     

غاء األطفال واستغالل األطفال    وب
  يف املواد اإلباحية

  ٢٠٠٩ عام قُّدم التقرير األول يف  -  -  -
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  نعم  ُوجهت دعوة دائمة

؛ )٥٣()٢٠٠٦يونيـه   / حزيران ٢١-١١(املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة          آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
  .)٥٤()٢٠٠٦يناير / كانون الثاين١٨-١٠(املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة 

    الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
    الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

  . رسائل٣أثناء الفترة قيد االستعراض، أُرسلت مخس رسائل، وردت احلكومة على    العاجلةالردود على رسائل االدعاء والنداءات
 استبياناً أرسلها املكلفون بواليـات يف       ٢١ استبيانات من أصل     ٥رّدت السويد على      الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  . )٥٥(إطار اإلجراءات اخلاصة

  ة السامية حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضي  -٣  
، ٢٠٠٩ إىل عام ٢٠٠٥قدمت السويد تربعات مالية إىل املفوضية يف الفترة من عام          -٢٤

  .)٥٦(٢٠٠٧مبا يف ذلك إىل صندوق التربعات للسكان األصليني يف عام 
وشجعت جلنة مناهضة التعذيب السويد على استئناف دعمهـا لـصندوق األمـم            -٢٥

  .)٥٧( التعذيباملتحدة للتربعات لضحايا
  .)٥٨(٢٠٠٨وزارت مفوضة األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان السويد يف عام   -٢٦

  قوق اإلنسان املتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 اناةمعال يزال القلق يساور اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة إزاء استمرار           -٢٧

كما أعربت اللجنـة عـن      . املهاجرات والالجئات ونساء األقليات من أشكال متييز متعددة       
سامي والرومـا يف سـياقات      الالقلق إزاء أشكال التمييز املتبقية اليت تعاين منها نساء طائفيت           

وشجعت اللجنة السويد على أن تبادر باختاذ تدابري تستهدف منع التمييز ضـد             . )٥٩(خمتلفة
  .)٦٠( النساء وأن تكافح العنف ضدهنهؤالء
 اخنفاض النسبة املئوية للنساء     ألنوال تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان تشعر بالقلق           -٢٨

يف أجـور الرجـال     ما زالت حمدودة وألن التقارير تفيد بوجود فـوارق          يف املناصب العليا    
د املـرأة عـن شـواغل مماثلـة       وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ض      . )٦١(والنساء

وشجعت السويد على استعمال التدابري اخلاصة املؤقتة وتنفيذها بفعالية لتسريع وترية حتقيـق             
اللجنـة املعنيـة بـاحلقوق      وأعربت  . )٦٢(مساواة املرأة الفعلية مع الرجل يف مجيع اجملاالت       

  .)٦٣( عن آراء مماثلةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية
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هبا إىل  يف أعقاب زيارة قامت ، املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة       وأبلغت  -٢٩
استمرار وجود عدد من التحديات الواجب معاجلتها فيما يتعلق         عن  ،  ٢٠٠٦يف عام   السويد  

كافئة بني النساء والرجال، بالرغم من التطور املذهل الذي أُجنز حنـو  تبعالقات السلطة غري امل 
ظر والية أن السويد اعتمدت قانوناً حيوالحظ مكلف آخر ب. )٦٤(ة يف اجملال العامحتقيق املساوا

املساواة بني اجلنسني   يقوم على افتراض أن البغاء هو مشكلة تتعلق ب        وشراء اخلدمات اجلنسية    
  .)٦٥(عنف ضد املرأةالوشكل من أشكال 

ازدياد رير اليت تفيد ب   التقاوأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء            ٣٠
 املروِّجة  لدعاية، وانتشار املوسيقى وا   ٢٠٠٠جرائم الكراهية املرتكبة بدافع عنصري منذ عام        

ن املدعي العام مل يبدأ يف إجراءات جنائية إال يف عـدد            ألوأعربت عن قلقها    . لسلطة البيض 
لقها لكون اجلهـاز    وأعربت عن ق  . حمدود من القضايا املتعلقة بالشغب ضد األقليات اإلثنية       

ريف خمتلفة جلرمية استخدمان تع ت القضائية، وقوة الشرطة     ملالحقةالسلطة املكلفة با  والقضائي،  
موقفاً متزايد  وأوضحت السويد يف ردها أهنا اختذت منذ منتصف التسعينات،          . )٦٦(الكراهية
وجلنـة مناهـضة     )٦٨(وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان     .)٦٧(من جرائم الكراهية  اجلدية  

  .)٦٩(التعذيب عن شواغل مماثلة
وشجعت جلنة القضاء على التمييز العنصري السويد على تعزيز جهودهـا واختـاذ               -٣١

املزيد من التدابري ملنع التمييز على أساس االنتماء اإلثين يف مجيع نواحي احلياة اليومية، كمـا                
  .)٧٠(ركزت على ذلك مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

ويساور جلنة حقوق الطفل القلق بشكل خاص إزاء التمييز املماَرس حبكم الواقـع               -٣٢
طفال املنتمني إىل اُألسر األضد أطفال األقليات العرقية، وأطفال الالجئني وملتمسي اللجوء، و  

  .)٧١(املهاجرة، ومواقف كره األجانب والعنصرية املتخذة منهم
ى التمييز العنصري مع التقدير اجلهود الـيت تبـذهلا          وبينما الحظت جلنة القضاء عل      -٣٣

السويد من أجل تعزيز حقوق أقلية الروما، مبا يف ذلك الدعوة إىل عقد مؤمتر عامل بـشأن                 
، يرمي إىل تبادل املعلومات وأفـضل       ٢٠٠٧ديسمرب  /حقوق النساء الروما يف كانون األول     

، أعربـت   )٧٢( مجيع أحناء أوروبا   املمارسات فيما بني واضعي السياسات وشبكات الروما يف       
 عـن   )٧٤( وجلنة مناهضة التعذيب   )٧٣(اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     

  . وال سيما الروما،شواغل بشأن تقارير تتعلق باستمرار التمييز ضد الفئات الضعيفة
 األشخاص ذوو اإلعاقة    قلق إزاء ما يواجهه   ال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      ويساور  -٣٤

وأعربت اللجنة . يف كثري من األحيان من صعوبات يف احلصول على خدمات كافية ومساكن   
اللجنة وأعربت . )٧٥(عن أسفها الخنفاض معدل تشغيل هؤالء األشخاص يف السنوات األخرية

 بـذلك   ، كما قامت  )٧٦( عن شواغل مماثلة   املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية    
 وجلنـة   )٧٧(اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بالنساء ذوات اإلعاقـة            

  .)٧٨(حقوق الطفل فيما يتعلق باألطفال ذوي اإلعاقة



A/HRC/WG.6/8/SWE/2 

9 GE.10-11108 

    الشخصياألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
ها بشأن  أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لكون الدولة الطرف مل تغري موقف             -٣٥

والحظت . )٧٩(إدراج جرمية التعذيب يف تشريعاهتا الداخلية على النحو الذي تعرِّفه االتفاقية          
اللجنة مع القلق أن جرمية التعذيب يعاقب عليها مبوجب أحكام أخرى من أحكام القـانون               

اء وشعرت اللجنة بالقلق كذلك لعدم احتو. )٨٠(اجلنائي، وبالتايل فهي ختضع للسقوط بالتقادم
القانون السويدي على أحكام حمددة تضمن عدم االحتجاج بأي إفادة يثبت أهنـا انُتزعـت               

  .)٨١(ىبالتعذيب كدليل يف أي دعو
 وحمايدةوأوصت اللجنة السويد بتعزيز تدابريها لضمان إجراء عمليات حتقيق سريعة             -٣٦

أوصت اللجنة السويد بأن    و. )٨٢(وفعالة يف مجيع االدعاءات املتعلقة بالتعذيب وإساءة املعاملة       
الضرر الذي يلحق هبـم وإعـادة       وجرب  الضحايا  تواصل تعزيز جهودها فيما يتعلق بتعويض       

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان وجود هيئة خاصة للتعامل مع الشكاوى       . )٨٣(تأهيلهم
الالزمة إلجراء  املقدمة ضد الشرطة، بيد أهنا أعربت عن قلقها إزاء افتقار هذه اهليئة للسلطة              

  .)٨٤(حتقيقات موضوعية
، بـصورة   ، أرسل املقرر اخلاص املعين مبسألة التعذيب      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ويف عامي     -٣٧

 بإجراءات التماس اللجوء يف     املتعلقةمكلفني آخرين بواليات، عدداً من الرسائل       مشتركة مع   
شـخاص املعنـيني    األإىل تعريض    الطلبات الفردية    رفضأن يؤدي   فيها  ُيخشى  اليت  االت  احل

ورداً على ذلك، قدمت السويد تفاصيل عن اإلجـراءات         .  القسري الترحيلللخطر يف حالة    
 اهلجرة السويدي وحماكم اهلجرة يف  النظر يف مطالـب التمـاس اللجـوء               جملستبعها  ياليت  

  .)٨٥(وتصاريح اإلقامة
ناسـب ملـوظفي    وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان السويد بإتاحة التدريب امل          -٣٨

منع االنتحار وكفالة احترام جمموعة القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء          بشأن  السجون  
  .)٨٦(واملبادئ األساسية ملعاملة السجناء

راوح ـوأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء معلومات مفادها أن نسبة تت             -٣٩
قيق مل يتمكنوا من االعتراض على قيود حمددة         يف املائة من املوقوفني رهن التح      ٥٠ و ٤٠بني  

ـ وردت السويد   . )٨٧( ي عليها بقتأو    هذه القيود  تفرضأو الطعن يف قرارات      ن معاملـة   أب
. )٨٨( رهن التحقيق  تجزينلقانون املتعلق مبعاملة األشخاص املوقوفني أو احمل      حيكمها ا احملتجزين  

تسمح باحتجاز ملتمسي اللجـوء إال يف       وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان السويد بأال        
ظروف استثنائية، وأن حتد من فترة احتجازهم، وأن تتجنب وضعهم يف سجون االحتجـاز              

ك أيضاً مفوضية األمـم املتحـدة       ـلى ذل ـ، كما ركزت ع    بأي حال من األحوال    املؤقت
  .)٨٩(لشؤون الالجئني
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ب القوانني احلالية عزل    وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن من املمكن مبوج           -٤٠
  .)٩٠(ن هذه املعاملة ُتستخدم أيضاً كعقوبةألاألطفال يف مراكز احتجاز خاصة بالشباب و

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب السويد بأن تعيد النظر يف اللجوء إىل تدابري تقييـد                -٤١
اض احلركة البدنية وأن تنظر يف عدم اللجوء إىل احلبس االنفـرادي يف مؤسـسات األمـر               

وردت السويد أهنا عّينت جلنة إلعادة النظر يف التشريع السويدي املتعلق بالرعاية            . )٩١(النفسية
وُيتوقـع أن تـصدر النتـائج يف        عي  طب الـشر  بال املرتبطة والرعاية العقلية    القسريةالعقلية  
  .)٩٢(٢٠١٠يونيه /حزيران

 ينبغي للحكومـة واجملتمـع    اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أنه    ةت املقرر رأو  -٤٢
املدين ووسائط اإلعالم أن تعزز اجلهود املبذولة ملنع العنف ضد املرأة مبعاجلة أسبابه الدفينـة               

واعتربت املقـررة   . )٩٣(للعنفلوايت يتعرضن    على توسيع قاعدة معارف النساء ال      وبأن تعمل 
 معـدالت ، بيد أن    تازاًمم اً الذي يتصدى للعنف ضد املرأة إطار      العقوباتاخلاصة إطار قانون    

املقاضاة واإلدانة املتدنية تدل على احلاجة إىل زيادة إدخال حتـسينات علـى تنفيـذ هـذا                 
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء االنتشار الواسع للعنف ضد            . )٩٤(اإلطار

 أجل القـضاء    وأوصت السويد بوجوب تكثيف جهودها من     . املرأة، وال سيما العنف املرتيل    
على العنف ضد املرأة، بطرق تشمل محالت التوعية والتنفيذ الفعال خلطة العمـل للفتـرة                

 وللمجموعة اخلاصة من التدابري الرامية إىل زيادة املبادرات املتعلقة بإعـادة            ٢٠١٠-٢٠٠٧
. )٩٥(تأهيل الرجال املُدانني بارتكاب أفعال العنف اجلنسي وجرائم عنف يف العالقات احلميمة           

 وجلنة مناهـضة    )٩٦(ل مماثلة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة        غوأعربت عن شوا  
لجنـة  الوأعربت  . )٩٨(احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   املعنية ب لجنة  ال و )٩٧(التعذيب
ال يتضمن  احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن القلق من أن قانون العقوبات           املعنية ب 

 جلنة حقوق الطفل القلق إزاء ارتفاع عد حـاالت          ويساور. )٩٩(جرمية العنف املرتيل حتديداً   
  .)١٠٠(سوء معاملة األطفال وإمهاهلم وأشكال أخرى من العنف املرتيل

قيامها باعتماد وتنفيذ خطة العمـل  لوأشادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بالسويد     -٤٣
سة تشويه األعضاء التناسلية لإلناث، إال أهنا ال تزال تشعر بـالقلق إزاء             الوطنية ملكافحة ممار  

  .)١٠١(استمرار حدوث هذه املمارسة يف السويد
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء التقارير اليت تشري إىل تعرض األشخاص ذوي اإلعاقة               -٤٤

  .)١٠٢(املقيمني يف مؤسسات ويف دور اإليواء لإليذاء البدين
بـدء  إىل   مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة         أشار،  ٢٠٠٩ام  ويف ع   -٤٥

ة يف ـالجتار بالبشر لألغراض اجلنـسي عن اسريان القانون الذي ينص على املسؤولية اجلنائية      
ـ        ٢٠٠٤ويف عام   . يف السويد  ٢٠٠٢عام   ال ـ، عّدلت السويد القانون لُيجرِّم مجيـع أشك

كتب كذلك إىل أن من بني اإلدانـات املـسجلة يف الفتـرة             وأشار امل . )١٠٣(االجتار بالبشر 
 جمرماً باالجتار ألغراض االستغالل اجلنسي وأُدين جمـرم واحـد          ١٤، أُدين   ٢٠٠٦-٢٠٠٥
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن القلق إزاء انتـشار االجتـار           . )١٠٤(باالجتار ألغراض أخرى  
عـدم  إزاء  ، وكذلك   )١٠٥(االقتصاديباألطفال جلملة أغراض، من بينها االستغالل اجلنسي و       

ستغالل اجلنسي لألطفـال يف     وجود بيانات عن عدد املواطنني السويديني املتورطني يف اال        
وأوصت اللجنة السويد بتكثيف جهودها ملنع ومقاومة ظاهرة السياحة بـدافع           . )١٠٦(جاخلار

لتمييز ضد املرأة عـن     وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على ا     . )١٠٧(ممارسة اجلنس مع األطفال   
  .)١٠٨(شواغل مماثلة

وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة السويد على أن تواصل وضع               -٤٦
استراتيجيات وبرامج للحيلولة دون اخنراط النساء يف مهنة البغاء، ووضع برامج إعادة التأهيل             

  .)١٠٩(ممارسة البغاءوالدعم للنساء والفتيات الالئي يرغنب يف االنقطاع عن 

  من العقاب، وسيادة القانون إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت  -٣  
دفاع ـللعام   عن القلق إزاء عدم ختصيص حمامٍ        )١١٠(أعربت جلنة مناهضة التعذيب     -٤٧

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب واللجنة املعنيـة حبقـوق         . إال إذا اعُترب الشخص مشتبهاً به     
 عن القلق إزاء عدم تضمُّن التشريع السويدي حكماً قانونياً يتعلق بعرض املشتبه             )١١١(اإلنسان

ويساورمها . فيهم على طبيب، وإزاء ترك طلب العرض على طبيب للسلطة التقديرية للشرطة           
القلق كذلك إزاء تقارير مفادها أن اإلخطار باالحتجاز ال ُيسلَّم على حنو منتظم إىل أفـراد                

 السويد، رداً على مالحظات جلنة مناهـضة التعـذيب،          وعرضت. اً ما ُيؤجَّل  األسرة وكثري 
للـدفاع يف    عام   إطارها القانوين وأكدت أنه يضمن للمشتبه فيهم التمتع حبق االتصال مبحامٍ          

  .)١١٢(أبكر وقت معقول
والحظت جلنة مناهضة التعذيب أن للمحاكم السويدية والية قضائية فيما يتعلـق              -٤٨

رائم اليت ترتكبها القوات السويدية املنتشرة خارج البلد وأوصت بأن تطلب السويد            جبميع اجل 
 ادعاءات بوقوع أفعال تعذيب أثناء قيام القوات الـسويدية          يفإجراء حتقيقات فورية وحمايدة     

  .)١١٣(هام دوليةمب
للجنة املعنية حبقوق اإلنسان ارتكاب السويد انتـهاكات يف قـضية حممـد             وَتبيَّن    -٤٩
لحق يف عدم التعرض للتعذيب أو للمعاملـة أو العقوبـة           ل انتهاكات   ووجدت. )١١٤(لزيريا

وردت . عدم التحقيق يف هذه املعاملة بـصورة فعالـة        يف  القاسية أو الالإنسانية أو املهينة و     
 ٣ ١٦٠ ٠٠٠ عن منح تعـويض مببلـغ        ردودحد ال أ وأبلغت يف    ،)١١٥(مناسباتعدة  احلكومة يف   

 يتعلق بطلب صاحب البالغ تصريح      واستمرارها يف انتظار صدور قرار     )١١٦( سويدية ةكرون
  .ياًوال يزال احلوار جار. إقامة
وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التمييز يف النظام القضائي               -٥٠

وردت السويد  . )١١٧(ونظام إنفاذ القوانني ضد األشخاص غري املنحدرين من أصول سويدية         
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اختاذهـا  ب و)١١٨(أهنا تتيح مترمجني شفويني لألشخاص الذين حيتاجون إىل الترمجة الـشفوية      ب
  .)١١٩(تدابري مفصلة للتصدي للتمييز يف كال النظامني

  احلق يف اخلصوصية ويف احلياة األسرية  -٤  
أحاطت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان علماً بأن قانون االستخبارات اخلاص باعتراض     -٥١
شارات يف العمليات الدفاعية مينح السلطة التنفيذية صالحيات واسعة فيما يتعلق مبراقبـة             اإل

 أن تتخذ مجيع التدابري املناسبة      للسويدوأشارت اللجنة إىل أنه ينبغي      . االتصاالت اإللكترونية 
 استخدام البيانات الشخصية ألغراض تتناىف مع العهد، وينبغي هلـا أن تـضمن         عدملضمان  

  .)١٢٠(ذه العملية للمراجعة واإلشراف من جانب هيئة مستقلةإخضاع ه
ساور القلق جلنة حقوق الطفل إزاء العدد املرتفع من األطفال الذين أُبِعـدوا عـن       و  -٥٢

وساورها القلق أيضاً إزاء عدد األطفال الذين يفرون من         . أُسرهم ويعيشون يف دور احلضانة    
  .)١٢١( مغادرهتاعلىبيوهتم أو ُيرغَمون 

وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اإلشراف والرصد يف مرافق الرعاية البديلة               -٥٣
  .)١٢٢(وإزاء عدم وجود آليات فعالة لتقدمي الشكاوى لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية

  احلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية  -٥  
 إىل أن نسبة املقاعد     ٢٠٠٩لألمم املتحدة يف عام     أشار مصدر من الشعبة اإلحصائية        -٥٤

  يف ٥٧ إىل   ١٩٩٠ يف املائة يف عـام       ٣٨,٤ من   ارتفعتاليت تشغلها املرأة يف الربملان الوطين       
  . )١٢٣(٢٠٠٩ عام املائة يف

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
لشباب للشرحية  ا معدل بطالة    أنبأفاد مصدر يف الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة           -٥٥

 يف املائـة يف     ٤,٦ عاماً، لكال اجلنسني، شهد زيادة كبرية من نسبة          ٢٤ إىل   ١٥العمرية من   
  .)١٢٤(٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٨,٩ إىل نسبة ١٩٩٠عام 
ويساور جلنة حقوق الطفل القلق إزاء ارتفاع عدد املراهقني الذين يبقون دون عمل               -٥٦

  .)١٢٥(م والذين حيتاجون إىل املزيد من املساعدة املوجهةبعد إمتام دراسته
 عـن قلقهـا ألن      اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وأعربت    -٥٧

لمولودين يف بلد أجنيب ما زال أعلى منه بني األشخاص املولودين يف السويد،             لمعدل البطالة   
  .)١٢٦(املولودات يف بلد أجنيب بصفة خاصة يف حالة النساء  ارتفعوألن هذا املعدل

وحثت اللجنة السويد على تقييم ومراجعة تدابريها الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص              -٥٨
  .)١٢٧(للمعوقني يف احلصول على عمل ُمنِتج ومقابل أجر
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  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
 مع االرتيـاح أن     قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   اللجنة املعنية باحل  الحظت    -٥٩

ا علـى   ـية وإمن ـاملساعدة يف إطار الضمان االجتماعي ال يقوم على أساس اجلنس         احلصول على   
  .)١٢٨(أساس اإلقامة

ركَّز املقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة              و  -٦٠
، علـى نوعيـة الرعايـة       ٢٠٠٦عقاب بعثة قام هبا إىل السويد يف عام         البدنية والعقلية، يف أ   
بيد أن املقرر اخلاص شجع على اعتماد هنج قائم على حقوق اإلنـسان             . الصحية يف السويد  

يف املؤشرات الصحية، وتفصيل البيانات الصحية وفقاً ألسس متييزية خمتلفة، وإدماج احلق يف             
على كفالة اإلعمال الكامل     ث املقرر اخلاص احلكومة   وح. )١٢٩(الصحة ضمن تقييمات األثر   

ألشخاص الذين يعانون من معوقات نفسية واجتماعية، كما ترد يف معاهدات حقوق قوق احل
، )١٣٠(اإلنسان الدولية واإلقليمية، ويف القواعد املوحدة بشأن حتقيق تكافؤ الفرص للمعـوقني         

وأعربت اللجنة املعنية   . لشؤون الالجئني ية األمم املتحدة     مفوض  كذلك زت عليه  ركّ وهو ما 
بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء النتائج اليت وردت يف التقارير الصادرة حـديثاً               

  .)١٣١(اليت تشري إىل وجود أوجه نقص يف املساواة بني اجلنسني يف اخلدمات الصحية
املناسـبة اخلاصـة   ايـة  وشجعت جلنة حقوق الطفل السويد على كفالة تقدمي الرع         -٦١

وحثت اللجنة .  هم حباجة إليها دون تأخري ال مربر له        نإىل مجيع األطفال الذي   بالصحة العقلية   
 على تعزيز موارد الرعاية الصحية لألشخاص الذين ميرون بأزمة انتحارية وعلى اختاذ             السويد

ربت اللجنة املعنية بالقضاء    وأع. )١٣٢(التدابري الالزمة ملنع االنتحار بني الفئات املعرضة للخطر       
ياد دزا إزاء تدهور وضع الصحة العقلية للشابات، مبا يف ذلك قلقهاعلى التمييز ضد املرأة عن 

ياد حاالت حماولة االنتحار، وغري ذلك مـن ضـروب          دزااستهالك الكحول واملخدرات، و   
 ارتفاع حـاالت    وال يزال القلق يساور جلنة حقوق الطفل إزاء       . )١٣٣(األذى امللحقة بالذات  

  .)١٣٤(االضطرابات املتصلة باألكل بني املراهقني
بزيادة تدابريها الرامية إىل حتليـل ومكافحـة        السويد  الطفل  وأوصت جلنة حقوق      -٦٢

انتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وتعزيز التثقيـف الـصحي اجلنـسي واإلجنـايب          
  .)١٣٥(ض غري املرغوب فيها لدى املراهقاتللمراهقني، بغية احلد من حاالت احلمل واإلجها

 املخـدرات  متعـاطي لعالج املتوفرة احملدودة مكانيات اإل القلق إزاء     اللجنة يساورو  -٦٣
أن ـ بـش  اءاتـالقلق أيضاً إزاء عدم وجود إحص     ها  ويساور.  سنة ١٨أعمارهم عن   الذين تقل   

ال ـاءة استعم ـراء إس ـ ج إزاء العدد الكبري من األطفال الذين يعانون من       هذا املوضوع، و  
  .)١٣٦( للمخدراتآبائهم
 عن قلقها إزاء تزايد     اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      تعربأو  -٦٤

 عن قلقها إزاء اتساع     أعربتكما  . عدد األطفال الذين يعانون من الفقر يف السنوات األخرية        
  .)١٣٧( السويدنطاق ظاهرة التشرد يف
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  احلق يف التعليم  -٨  
 إقامة  ترخيص ألن األطفال الذين ال حيملون        جلنة حقوق الطفل   ما زال القلق يساور     -٦٥

، كما ركّزت على ذلك مفوضية األمم املتحـدة لـشؤون           )١٣٨(ال يتمتعون باحلق يف التعليم    
 ها إىل  توصيت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      وكررت .)١٣٩(الالجئني
 بأن تتخذ خطوات فورية لضمان تنفيذ القوانني اليت تتيح فرص توفري التعليم لألطفال              السويد

  .)١٤٠(املتوارين عن األنظار
 بأن تستمر يف اختاذ تدابري مناسبة وفعالة لزيادة معـدالت           السويد اللجنة   وأوصت  -٦٦

ت فورية ملنـع التحـرش       على اختاذ خطوا   وحثّت السويد التحاق األطفال الروما باملدارس،     
  .)١٤١( يف املدارس ومضايقتهمبأطفال الروما

  شعوب األصلية األقليات وال  -٩  
 عن قلقها إزاء اسـتمرار التمييـز ضـد           القضاء على التمييز العنصري     جلنة أعربت  -٦٧

وال تزال اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      . )١٤٢(الصاميني يف جوانب عديدة من اجملتمع السويدي      
ر بالقلق إزاء النطاق احملدود ملشاركة الربملان الصامي يف عملية اختاذ القرارات املتعلقـة              تشع

ـ  . بالقضايا اليت متس أراضي السكان الصاميني األصليني وأنشطتهم التقليدية          توبينما الحظ
من خالل مشروع قانون من املقـرر أن        اللجنة   توصيات   تناول على   البلداللجنة أيضاً عزم    

 التقدم احملدود احملـرز حـىت اآلن يف         تالحظ، فإهنا   ٢٠١٠مارس  /ملان يف آذار   الرب يقدم إىل 
احترام حقوق السكان الصاميني، وكذلك االختصاصات املقيدة للجنة احلدود، وغريها مـن        

ودعت جلنة القـضاء    . )١٤٣(هيئات التحقيق اليت ُعهد إليها بدراسة حقوق السكان الصاميني        
سويد أيضاً إىل البدء يف دراسات أخرى بشأن األساليب اليت ميكن هبا         على التمييز العنصري ال   

  .)١٤٤(إعمال حقوق الصاميني يف األراضي واملوارد، مع مراعاة التراث الشفوي لثقافة الصاميني
مساعدة قانونية كافيـة إىل     السويد   تقدم   وأوصت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بأن       -٦٨

 القضائية املتعلقة باحلقوق يف األراضي ويف الرعـي، وأن تـسن            قرى الصاميني يف املنازعات   
وأعربت جلنة القـضاء علـى      . )١٤٥(يف هذه القضايا  مرن  تشريعات تنص على عبء إثبات      

التمييز العنصري عن بالغ القلق إزاء األحكام السابقة الصادرة عن احملاكم والـيت حرمـت               
 )١٤٦(عت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان     وشج. جمتمعات الصاميني من أراضي الرعي الشتوية     

سبل أخرى لتسوية الرتاعات على     وجلنة القضاء على التمييز العنصري السويد على النظر يف          
وأشارت السويد إىل أن احملاكم خلصت إىل عدم وجود حقوق . )١٤٧(مثل الوساطة األراضي،

وأوضحت . )١٤٨(تنازع عليها وعدم وجود هذه احلقوق إطالقا يف املنطقة امل      الرعي الشتوي يف  
أيضا أن املبدأ األساسي يف النظام القانوين السويدي ينص على أنه يقع على املّدعي عـبء                

  . )١٤٩(هئإثبات ادعا
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 وّجه املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان واحلريات األساسية        ،  ٢٠٠٨ويف عام     -٦٩
 بـسبب    تعـدين  قريـة إعادة توطني    بشأن اقتراح     االنتباه إىل معلومات   للسكان األصليني 

ثار هذا التوسيع احملتملـة يف األنـشطة التقليديـة          آالتخطيط لتوسيع منجم ركاز احلديد، و     
إجراء مـشاورات   بوأثىن املقرر اخلاص على احلكومة ملبادرهتا       .  يف املنطقة  نياميصجملتمعات ال 

يزال يـساوره إزاء بعـض      مع السكان الصاميني املتأثرين يف مرحلة مبكرة، بيد أن القلق ال            
فبالرغم من دعوة بعض مجاعات الصاميني إىل املـشاركة يف          . الظروف اليت أحاطت بالعملية   

املشاورات اجلارية، أُبلغ أن معظمهم مل يتمكنوا من املشاركة يف االجتماعات بسبب احلاجة             
. موارد املالية الالزمة  عي وافتقارهم لل  ر املتعلقة بال  القيام بأعمال احلياة اليومية   إىل السهر على    

وُيدَّعى أن احلكومة وشركة التعدين املعنية مل يبذال جهودا إلتاحة موارد للصاميني لتـأمني               
وأُعرب عن شواغل مفادها أنه إذا مل تتمكن اجملتمعات املتضررة من           . مشاركتهم يف املشاورة  

  .)١٥٠(الرنَّةرعي مثينة ل املشاركة، سُتنفَّذ إعادة التوطني على حنو يؤّدي إىل فقدان أراضٍ
عن قلقهـا إزاء اسـتمرار       املعنية حبقوق اإلنسان      اللجنة أعربت،  ٢٠٠٨ويف عام     -٧٠

حدوث حاالت التمييز بسبب االنتماء اإلثين، وبوجه خاص ضـد أقليـة الغجـر الرومـا                
، فيما يتعلق بتوافر فرص العمـل واحليـاة املهنيـة والتعلـيم     "األشخاص من أصل أجنيب "و

ذلك مفوضية  يه ك ما ركزت عل  وهو  . ول إىل األماكن العامة ويف نظام العدالة اجلنائية       والدخ
على الرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز          ،)١٥١(األمم املتحدة لشؤون الالجئني   

  .)١٥٢(آلياهتا القانونية واملؤسسية اليت هتدف إىل مكافحة التمييز

  وملتمسو اللجوءاملهاجرون والالجئون   -١٠  
قلقة إزاء احتجاز بعض ملتمسي اللجوء لفترات        ظلّت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      -٧١

أعربت و. )١٥٣(كما ركزت على ذلك أيضا مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني          ،طويلة
 عن قلقها إزاء طرد بعض ملتمسي اللجوء قبل التـسوية النهائيـة ملطالبـاهتم        كذلك اللجنة
صول على مركز الالجئ، وإزاء استعمال املعلومات السرية يف بعض األحيان يف قرارات             باحل

 عن الشعور بالقلق إزاء شيوع االحتجاز السابق         مناهضة التعذيب  وأعربت جلنة . )١٥٤(الطرد
للترحيل وإزاء املعلومات اليت تفيد بأن ملتمسي اللجوء الذين يشكلون خطراً على أنفـسهم              

  .)١٥٥(يف سجون احلبس االحتياطيأحياناًً وضعون وعلى اآلخرين ي
  حالة تتعلـق   )١٥٦(ن للجنة مناهضة التعذيب حدوث انتهاكات يف اثنيت عشرة        بيَّوَت  -٧٢

، طلبت اللجنة )١٥٧(ويف مجيع احلاالت، باستثناء حالة واحدة . باحلق يف عدم الترحيل القسري    
ومنحت السويد، يف مجيع هـذه      .  قسراً وىاترحيل أصحاب الشك  إىل السويد االمتناع عن     
أمحد حسني مصطفى كامـل     ويف حالة السيد    . وى تصاريح إقامة  ااحلاالت، أصحاب الشك  

 .)١٥٨(يف عدم الترحيل القـسري    صاحب الشكوى   حلق  ن للجنة حدوث انتهاك     بيَّ تَ ،عجيزة
وذكـرت  . )١٥٩(٢٠٠٩ إىل عـام     ٢٠٠٦وأرسلت السويد أربعة ردود يف الفترة من عام         

 منها أهنا عّدلت تشريعاهتا يف أعقاب القرار الذي اختذته اللجنة،           مالحظاهتا أموراً  يف   السويد
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نح ُم وأنه ماتظبانالسيد عجيزة  ونتابعي واكانالسفارة السويدية يف بلد ثالث      موظفني من   أن  و
. ٢٠٠٩ بيد أنه مل مينح تصريح إقامة يف عـام           ، كرونة سويدية  ٣ ٠٩٧ ٩٢٠تعويض قدره   

وُيـشار إىل   . ٢٠١٠جنة يف آخر ورقة قدمتها السويد يف دورهتا القادمة يف عام            وستنظر الل 
 -  أعاله ٤٨وكذلك إىل قضية السيد الزيري الوارد ذكرها يف الفقرة           -قضية السيد عجيزة    

دراسـة  " يف تقرير أعده عدة مكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصـة بعنـوان               أيضا
  .)١٦٠("ية املتعلقة باالحتجاز السري يف سياق مكافحة اإلرهابمشتركة عن املمارسات العامل

                 اشـتراط إعالـة                      تنظر يف اعتمـاد                 أن السويد      ،   قلق ب   ،              حقوق الطفل        جلنة     الحظتو  -٧٣
وكررت اللجنة توصيتها، الـيت  . )١٦١(                                           كشرط هلجرة أسر املواطنني األجانب وعدميي اجلنسية  
، بأن تواصل السويد تعزيز التدابري      )١٦٢(ركزت عليها مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني      

  .)١٦٣(املتخذة لكفالة تطبيق إجراءات مجع مشل األسر بالنسبة إىل الالجئني املعترف هبم
 أيضاًذلك ى  عن القلق، كما ركزت عل            حقوق الطفل   جلنة، أعربت ٢٠٠٩ويف عام   -٧٤

املهاجرين لطاليب اللجوء و  ألن املصاحل الفضلى    ،  )١٦٤(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
يساور اللجنة القلق إزاء العدد      و .)١٦٥(األطفال ال ُتراعى بشكل كاٍف يف عمليات اللجوء       من  

الكبري من األطفال طاليب اللجوء غري املصحوبني الذين خيتفون مـن مراكـز االسـتقبال يف         
املـة  ويساورها القلق بشكل خاص ألن هؤالء األطفـال معرضـون لـسوء املع             .السويد

 مل تعتمد التشريعات الالزمة فيما يتعلق بتعيني ويل         السويديساورها القلق ألن    و. واالستغالل
وأعربت . )١٦٦( ساعة من وصوله إىل البلد٢٤أمر مؤقت لكل طفل غري مصحوب يف غضون 

 اللجنة بالقانون اجلديد    ترحبو. )١٦٧(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن آراء مماثلة       
ألن األطفال الذين ال حيملون     ها  غري أن القلق يساور   . تعلق بالرعاية الصحية لطاليب اللجوء    امل

   .)١٦٨(إعانات، دون العاجلةالالزمة ال حيق هلم احلصول إال على الرعاية الطبية اهلوية وثائق 
للجوء الذين  ا على أن حترص على أن يتلقى األطفال ملتمسو          احلكومةوحثت اللجنة     -٧٥
كوا يف نزاعات مسلحة كل املساعدة املناسبة لتعافيهم البدين والنفسي وإلعادة إدماجهم            أُشرِ

 الدولة الطرف بأن جتمع بشكل ممنهج البيانات املتعلقة          اللجنة  كما أوصت  .)١٦٩(االجتماعي
للجوء واملهاجرين اخلاضعني لواليتـها والـذين ُجنِّـدوا أو          اباألطفال الالجئني وملتمسي    

، وهو ما ركزت عليه كذلك مفوضية األمم املتحـدة          يف أعمال القتال يف اخلارج    اسُتخِدموا  
 اللجنة الدولة الطرف بأن حتيط علماً بتعليقهـا         أوصتويف هذا الصدد،    . لشؤون الالجئني 

املتعلق مبعاملة األطفال غري املرافقني واملنفصلني عن أسـرهم خـارج           ) ٢٠٠٥(٦العام رقم   
  .)١٧٠(بلداهنم األصلية

األشـخاص   ألن    املعنية حبقوق اإلنسان عن القلق     ، أعربت اللجنة  ٢٠٠٩ويف عام     -٧٦
ضعف الشرائح الـسكانية يف     أالذين ال حيملون وثائق هوية املقيمني يف السويد ميثلون إحدى           

اجملتمع، ويتألفون أساسا من ملتمسي اللجوء الذين ُرفضت طلباهتم، وكذلك املهاجرين الذين     
ـ   ركزت عل  وهو ما  ، إطالقا بل جتاوزوا فترة اإلقامة يف السويد       مل يطالبوا باللجوء   ذلك يه ك
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ويبلغ عدد األشخاص الذين ال حيملون وثائق       . )١٧١(مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
  .)١٧٢( شخص١٥ ٠٠٠هوية املقيمني يف السويد 

  إلرهابا مكافحةوحقوق اإلنسان   -١١  
ز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف         املقرر اخلاص املعين بتعزي   شّجع    -٧٧

على تيسري إعـادة     ،٢٠٠٨ يف عام    إليها وجهها يف رسالة    ،سياق مكافحة اإلرهاب السويد   
ـ  توطني شخص حمتجز يف بلد ثالث ألسباب تتعلق   ه هتـم  ـ باإلرهاب، دون أن توجـه إلي

تثنائية اإلذن باإلقامة   وتلقى املقرر اخلاص معلومات تفيد بأن الشخص ُمنح بصفة اس         . جنائية
   .)١٧٣(يف السويد

  مارسات والتحديات، واملعوقات املاالجنازات، وأفضل   -ثالثاً   
اللجنة املعنيـة بـاحلقوق االقتـصادية        و )١٧٤(املعنية حبقوق الطفل   اللجنة   تالحظ  -٧٨

 يف املائـة مـن      ٠،٧من    أكثر ت خصص السويد أن   ،مع التقدير  ،)١٧٥(واالجتماعية والثقافية 
  .ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  توصيات حمددة للمتابعة    
 يف غضون سنة واحدة، عـن تنفيـذ         ،طلبت جلنة مناهضة التعذيب تلقّي معلومات       -٧٩

، )عدم اإلعادة القـسرية    (١٣، و )الضمانات األساسية  (١١التوصيات الواردة يف الفقرات     
من مالحظاهتا  ) التدابري القسرية  (١٧و) املوقوفني رهن التحقيق  القيود املفروضة على    ( ١٦و

  . )١٧٧(٢٠٠٠٩يونيه /وتلقت اللجنة املعلومات يف حزيران. )١٧٦(اخلتامية
 يف  ،أنه ينبغي للسويد إتاحة معلومـات      إىل    اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    وأشارت  -٨٠

 ١٣، و )أشكال اإلعاقة  (١٠بشأن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرات       واحدة،  غضون سنة   
االحتجاز وملتمـسو    (١٧، و )التعذيب واإلرهاب  (١٦، و )االحتجاز والضمانات القانونية  (

  .  )١٧٨(من مالحظاهتا اخلتامية) اللجوء
 معلومات، يف غـضون     وطلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل السويد تلقي          -٨١

التمييـز يف    (١٦، و )جرائم الكراهية  (١٥سنة واحدة، عن متابعتها للتوصيات الواردة يف الفقرات         
مـن  ) امينيـالـص  املنازعات املتعلقـة بأراضـي    (٢٠، و )النظام القضائي ويف نظام إنفاذ القانون     

  .)١٨٠(٢٠٠٩توبر أك/وتلقت اللجنة املعلومات يف تشرين األول. )١٧٩(مالحظاهتا اخلتامية
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Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 31 December 2006  
(ST/LEG/SER.E.25), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/.  

 2 The following abbreviations have been used for this document: 

ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 
Discrimination; 

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 

OP-ICESCR  Optional Protocol to ICESCR; 

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights; 

ICCPR-OP 1  Optional Protocol to ICCPR; 

ICCPR-OP 2  Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 
death penalty; 

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 
Women; 

OP-CEDAW  Optional Protocol to CEDAW; 

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 
Treatment or Punishment; 

OP-CAT  Optional Protocol to CAT; 

CRC  Convention on the Rights of the Child; 

OP-CRC-AC  Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 
conflict; 

OP-CRC-SC  Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 
child pornography; 

ICRMW  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant 
Workers and Members of Their Families; 

CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities; 

OP-CRPD Optional Protocol to the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities; 

CED International Convention for the Protection of All Persons from 
Enforced Disappearance. 

 3 Adopted by the General Assembly in its resolution 63/117 of 10 December 2008. Article 17, paragraph 
1, of OP-ICESCR states that “The present Protocol is open for signature by any State that has signed, 
ratified or acceded to the Covenant”. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating to 
the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.  

 6 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, 
Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Convention relative to 
the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Convention relative to the Protection of 
Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol Additional to the Geneva Conventions 
of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol 
I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of 
Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II); Protocol Additional to the Geneva 
Conventions of 12 August 1949, and relating to the Adoption of an Additional Distinctive Emblem 
(Protocol III). For the official status of ratifications, see Federal Department of Foreign Affairs of 
Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/chdep/warvic.html.  

 7 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning 
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the 
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Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention No. 100 
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention 
No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 138 
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