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  اإلنسان حقوق جملس
  الشامل الدوري باالستعراض املعين العامل الفريق

  ةالدورة الثامن
  ٢٠١٠مايو / أيار١٤- ٣ جنيف،

من ) ج(١٥سان وفقاً للفقرة    موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلن         
  ٥/١مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *السويد    

إىل عملية االستعراض    )١( معنية   ة جه ١٤هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من          
. وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . الدوري الشامل 

ية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب مفوضية األمـم املتحـدة       وال يتضمن التقرير أ   
وقـد ذُكـرت    . السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات حمدَّدة           

بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير، كما أُبقـي قـدر                
أما االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمـددة أو إىل  . تغيرياإلمكان على النصوص األصلية دون   

التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عدم تقدمي اجلهات املعنية معلومات عن هذه املـسائل                
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملـة الـيت     . حتديداً

 روعي يف إعداد هذا التقرير أن دوريـة االسـتعراض يف            وقد. تتضمن مجيع املعلومات الواردة   
  .اجلولة األوىل هي أربع سنوات

  
  

__________ 

  .مل ُتحّرر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  - أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  - ألف  
وجملس الصاميني بأن تصدق السويد علـى        السويد يف   ألمم املتحدة ارابطة  أوصت    -١

وأوصى جملس الصاميني كذلك بوضع آليـات       . )٢(لية ملنظمة العمل الدو   ١٦٩االتفاقية رقم   
لتنفيذ  إعالن األمم املتحدة بشأن حقـوق الـشعوب األصـلية، يف تعـاون تـام مـع                   

  .)٣(الصامي الشعب
ومفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبـا       السويد يف   ألمم املتحدة ارابطة  وأوصت    -٢

  .)٤(الجتار بالبشرتفاقية جملس أوروبا بشأن إجراءات مكافحة ابالتصديق على ا

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
بالرغم من أن السويد طرف يف الصكوك الدولية ذات الـصلة، ذكـرت منظمـة                 -٣

وإضافة إىل  . املدافعني عن احلقوق املدنية أن السويد مل جترم بعُد التعذيب على وجه التحديد            
يد، وإن كانت من املؤيدين األقوياء ذلك، ذكرت منظمة املدافعني عن احلقوق املدنية أن السو

للمحكمة اجلنائية الدولية، مل تنفذ حىت اآلن النظام األساسي للمحكمة، وخباصـة قائمـة              
وأوصت املنظمة السويد بإدخال جرمية التعذيب وغريها من اجلـرائم األساسـية            . )٥(اجلرائم

  . )٦(لنظام روما األساسي يف تشريعها
أن السويد ال ترى حاجة إىل اختاذ تـدابري         السويد  يف  دة  ألمم املتح  ا رابطةوذكرت    -٤

تشريعية حلظر املنظمات العنصرية مبا أن أنشطة هذه املنظمات ُيتصدى هلـا عـن طريـق                
 بأن تضع السويد تـشريعاً      رابطة األمم املتحدة يف السويد    وأوصت  . )٧(التشريعات املوجودة 

 على املنظمات العنصرية؛ متاشياً مـع       شامالً للتصدي للعنصرية بوصفها جرمية وإنفاذ حظر      
االلتزامات الدولية؛ وتكثيف جهودها من أجل كفالة تطبيق التشريع املتعلق حبظـر اجلـرائم          
العنصرية عملياً؛ وتكثيف اجلهود الرامية إىل منـع خطـاب التحـريض علـى الكراهيـة                

  .)٨(ومقاضاته ومكافحته

  تدابري السياسة العامة  -جيم   
السويد باالعتراف بواجبها األساسي يف تعزيـز  ) Forum Syd" (سيدمنتدى "أوصى   -٥

احترام حقوق اإلنسان واحلريات كالتزام جيب أن يكون يف صلب شواغلها السياسية عندما             
وأوصى أيضا بأن تقبل السويد بأن خمتلف صكوك        . يتعلق األمر بصياغة السياسات اخلارجية    

مللزمة دولياً يدعم بعضها بعضاً وال تنحـاز إىل         حقوق اإلنسان تشكل جمموعة من القوانني ا      
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التصور بأن النظم األساسية للمصارف اإلمنائية املتعددة األطراف حتول دوهنـا واالعتـراف             
  .)٩(بالتزاماهتا يف جمال حقوق اإلنسان

 أن افتقار الـسويد إىل بيانـات مفـصلة          رابطة األمم املتحدة يف السويد    وذكرت    -٦
وأوصـت الرابطـة بـأن      . حظات اخلتامية لعدة هيئات معاهدات    موضوع متكرر يف املال   

تستعرض السويد محاية البيانات احمللية وقوانني محاية اخلصوصية من أجل مجع بيانات عـن              
املساواة واعتماد خطة عمل وطنية حتدد تدابري لتطـوير قاعـدة معـارف وطنيـة بـشأن             

  . )١٠(والتمييز املساواة
                           أن السويد اعتمدت خطة                                        ة النسائية الدولية للسلم واحلرية         لرابطوذكر فرع السويد ل     -٧

                         متثيل املـرأة علـى مجيـع         بشأن   )     ٢٠٠٠ (    ١٣٢٥                                            عمل وطنية ثانية لتنفيذ قرار جملس األمن        
           الرتاعـات                                                                                 مستويات صنع القرار يف املؤسسات واآلليات الوطنية واإلقليمية والدولية ملنـع            

  .)١١(                             بة وأدوات للتشجيع على تنفيذها                            ، لكنها مل تتضمن آليات للمحاس             وإدارهتا وحلها

  على أرض الواقعتها ومحايتعزيز حقوق اإلنسان   - ثانياً  

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان  -ألف   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
                     املالحظـات اخلتاميـة        ب                                           لرابطة النسائية الدولية للسلم واحلريـة     ذكَّر فرع السويد ل     -٨

   أن       منها             ملة أمور    جب          وأوصى    ،               بالنهوض باملرأة         املعنية                        عاهدات األمم املتحدة                      الرئيسية هليئات م  
                                                                                   السويد آليات فعالة للرصد واملساءلة على مجيع املستويات من أجـل تعمـيم مراعـاة                تقيم  

  ى    أوص                يف هذا الصدد،        و  .)١٢(            عدم االمتثال      على                              مبا يف ذلك فرض عقوبات        ،              املنظور اجلنساين 
            من النفقات           املتأتية                     املوارد املالية        وزيع                     نزع السالح وإعادة ت      يف       ويد     الس              بأن تنظر                فرع الرابطة 
                                                                      ختصيص موارد مالية كافية لتنفيذ توصيات هيئـات معاهـدات األمـم                     من أجل             العسكرية  

   .)١٣(             النهوض باملرأة     منها      أمور                         بغية إعطاء األولوية جلملة        املتحدة 
ـ                       واجملالس اإلقليميـة تت                ن البلديات    أ           يف السويد                          منظمة إنقاذ الطفولة           وذكرت    - ٩   ع     مت

                    الكيفية اليت تتخذ هبا            ات واسعة يف      تفاوت       ؤدي إىل  ي   قد        وهو ما                            مبستوى عال من احلكم الذايت،   
     نظمة                         يف هذا الصدد، قدمت امل     و  .                                                           هذه الكيانات القرارات بشأن املسائل اليت تتعلق باألطفال       

                       االجتماعية لألطفـال          اخلدمات       موارد                فقر األطفال و   ب                              هذه الفوارق فيما يتعلق        عن         معلومات  
                      الـسويد احلـوافز            ن تزيد      بأ          يف السويد                        منظمة إنقاذ الطفولة       ت     أوص و  . )١٤(             املعرضني للخطر 

            يف اجلوانـب                                                                                      املقدمة للبلديات واجملالس اإلقليمية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل يف صنع القرار و           
   .)١٥(            ا على السواء    عمله         العملية ل
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ـ  ا ع  اإل     ذوي                 أن األشخاص      يد                            رابطة األمم املتحدة يف السو           وذكرت    -  ١٠              يتعرضـون    ة   ق
                       على وجه اخلصوص مـن                                                                   للتمييز وانتهاكات حقوق اإلنسان يف العديد من اجملاالت، ولكن          

           ىل العمـل    إ       صـول     لو                          واملعلومات واملبـاين وا                          ىل وسائل النقل العام    إ     صول   و  ال         إمكانية       حيث  
           دخل حيـز         الذي         تمييز       ال       ملناهضة          اجلديد                          التيسري هذه يف القانون          تدابري               ومل تدرج     .        والعمالة

  . )١٦(                              من نظرائهن مـن الرجـال                                 ً     النساء ذوات اإلعاقة أسوأ حاالً          وتعد    .     ٢٠٠٩             النفاذ عام   
       ً   شامالً  ً اً   جرد           ي السويد    ر                       على وجه اخلصوص بأن جت                                    رابطة األمم املتحدة يف السويد         ت     أوص و
          اتفاقيـة      مع      أو   /             املساواة و   إ          مع مبد            ماشى منها  ت ي      ال     ما                 سلط الضوء على                      ُ   لقوانني واللوائح ليُ   ل

                 ملكافحة الصور           توعية               السويد محلة      تطلق                   كما أوصت بأن      .                         حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
   .)١٧(                                             النمطية السلبية والتحامل ضد األشخاص ذوي اإلعاقة

          جرمية مـن       ١٣٠                  رتكب كل سنة حوايل        ه  ت                         ن والسياسة العامة أن    ا  دي        معهد األ      ذكر   و  -  ١١
   .)١٨(    ٢٠٠٠        منذ عام   ،       لسامية ا  ة  ا    معاد      جرائم 
                  تستهدف جمتمـع         شىت               حوادث متييز         وقوع                        ن والسياسة العامة عن    ا  دي        معهد األ        وأبلغ    -  ١٢
               قوق املثليـات                                                        الرابطة السويدية للتثقيف اجلنسي واالحتاد السويدي حل             وذكرت     .)١٩(  يني  ثل  امل

ـ           أنـه     )     االحتاد /       الرابطة (                                         ً       واملثليني ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسياً                        الرغم مـن أن       ب
                          ً     امليول اجلنسية واحملولني جنـسياً          ومزدوجي                املثليات واملثليني               رة تدل على أن                الدراسات املتكر 

               فال يتخـذ إال                 أو اجلسدية،    /        عقلية و   ال        األمراض         صابة ب  إل     طر ا                               من الشباب هم األكثر عرضة خل     
            املهنـيني                     ت الرابطة واالحتاد     أوص و  . )٢٠(        الصحي   هم                           من اإلجراءات لتحسني وضع              ً  القليل جداً 
   ً اً    جنسي     ولني    احمل    و  ة        اجلنسي               ومزدوجي امليول      ني         واملثلي       مثليات ل    ل             عرفة والفهم            زيد من امل    امل        بتحصيل

                                           يف املدارس الحتياجات الطالب مـن مجيـع              اجلنسي      ثقيف     الت            استجابة               تكفل السويد      بأن   و
   .)٢١(  ية ن ا             والتعابري اجلنس      سانية  ن                          التوجهات اجلنسية واهلويات اجل

                   رمون من احلق يف تغيري    حي     ً جنسياً     حولني    املت                أن معظم األفراد             واالحتاد          الرابطة       وذكرت    -  ١٣
               ً      املتحـولني جنـسياً       من        عديد       ال   ما    هب        يشعر  ن  ذي ل  ال                     أن التمييز والوصم     و                جنسهم القانوين        نوع  

         الـسويد         واالحتاد          الرابطة         وأوصت    .                   ىل الرعاية الصحية   إ     صول   و     ن ال           حتول دو       حواجز       يشكالن  
                         ج تغيري نـوع اجلـنس،                          باالعتراف بالنوع وعال          املتصلة                      التشريعات واملمارسات           ستعراض   ا ب
                    تغيري نـوع اجلـنس                              ، وضمان احترام عالجات                   ً  للمتحولني جنسياً                  التعقيم القسري        وقف   ب و
   .)٢٢(           ً تحولني جنسياً       جلميع امل       وصوهنا                 كرامة الشخص املعين  ل

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان على شخصه  -٢  
 الالإنـسانية أو املهينـة     ةالعقوبواملعاملة أو   اللجنة األوروبية ملنع التعذيب     ذكرت    -١٤

صلحة مل"ه  ما يتم تأخري   باالحتجاز كثرياً شعار  اإليف  ق  احل أن   )اللجنة األوروبية ملنع التعذيب   (
ألشـخاص   ا ن حـصول  وأيف احلبس االحتيـاطي     شخص  الكمة  احملتودع  إىل أن    "التحقيق

 لجنةوأبلغت ال . )٢٣(ترك لتقدير الشرطة  ُيزال  يال  احملتجزين لدى الشرطة على الرعاية الصحية       
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على يـد   سوء املعاملة اجلسدية    حبدوث  معزولة  والتعذيب عن ادعاءات قليلة     األوروبية ملنع   
السويد هيئـة    بأن تنشئ    مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا    وأوصى  . )٢٤( الشرطة أفراد

  .)٢٥(منفصلة ومستقلة للتحقيق يف الشكاوى من سوء تصرف الشرطة
التـصديق علـى الربوتوكـول       ب سان مبجلس أوروبـا   مفوض حقوق اإلن  ورحب    -١٥

علـى أن   شجع السويد   فقد  ومع ذلك،   . االختياري التفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب     
فعـال  رصد   بغية ضمان وجود     وناملظامل الربملاني  أمناءاالعتبار املخاوف اليت أثارها     يف  تأخذ  

  .)٢٦(لتنفيذها على املستوى الوطين
 عن قلقها إزاء حالة الـسجناء       أيضاًبدورها  جنة األوروبية ملنع التعذيب     اللوأعربت    -١٦

تـدابري عاجلـة     ينبغـي اختـاذ    هنأ ت، واعترب  احلبس االنفرادي لفترات طويلة     يف املودعني
خماوف مماثلة بشأن القيـود     وأُعرب عن   . رهن احلبس االنفرادي  الستعراض وضع السجناء    
  .)٢٧(تياطياًبوسني احاملفروضة على السجناء احمل

) احلبس االنفرادي (مكتب أمني مظامل األطفال أنه من املمكن عزل األطفال          وذكر    -١٧
 خيـل املخدرات إىل حد  أثرت عليهم أو اً عنيفاًسلوكأبدوا  إذا  موافق عليهايف منازل خاصة  

ـ / جلنة حقوق الطفل يف حزيـران      لتوصيات اليت قدمتها  وتتمة ل . النظام العام ب ، ٢٠٠٩ هيوني
قيـيم الوضـع وحتديـد أوجـه        بتلمعـايري   ل  السويدي ملعهدا احلكومة السويدية    ضتفو

  .)٢٨(احملتملة القصور
حتجاز ا رهنعن قلقها إزاء حالة األحداث      اللجنة األوروبية ملنع التعذيب     وأعربت    -١٨

ــشرطة ــن املمكــن ، ال ــدو م ــتجواهبإذ يب ــي  حــضور  دونماس ــديهم أو ممثل وال
  .)٢٩(االجتماعية الرعاية
رابطة األمم املتحدة يف السويد إىل أنه رغم أن إحصاءات العنف املـرتيل             وأشارت    -١٩

 ٥٠ املبلغ عنها زاد بنسبة يالعنف اجلنس، فإن عدد حاالت     ٢٠٠٠ منذ عام     نسبياً ةثابتظلت  
بية العظمى من ضـحايا العنـف       الغالو. ٢٠٠٨ و ١٩٩٥بني عامي   يف الفترة    تقريباً يف املائة 
النـساء  وكذلك  املهاجرات والالجئات ونساء األقليات،     وتعد  . ء والفتيات  من النسا  ياجلنس

  .)٣٠( بشكل خاصات للتأثرمعرض، ةقاعاإلذوات 
خطة السويد  تضع  على وجه اخلصوص بأن     رابطة األمم املتحدة يف السويد      وأوصت    -٢٠

ملتعلقة ن مجع البيانات واإلحصاءات ا    سحت وتنفذها؛ وأن    عمل وطنية ملكافحة العنف اجلنسي    
عمل على تغيري املواقف والسلوكيات املتعلقة بالعنف املرتيل والعنف         وأن ت بالعنف ضد املرأة؛    

 السويد   ختصص  بأن                                         لرابطة النسائية الدولية للسلم واحلرية     فرع السويد ل   أوصىو. )٣١(اجلنسي
 ضـد   صدي جلميع أشكال العنف   موارد مالية كافية لضمان التنفيذ الفعال لتدابري شاملة للت        

 العنف املرتيل واجلـرائم الـيت ترتكـب باسـم الـشرف وجتـرمي أفعـال                 ها، مبا في  املرأة
  .)٣٢(املرتيل العنف
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ـ     معجُت الفرنسيسكان الدولية أنه مل   وذكرت منظمة     -٢١  عـدد   ن حىت اآلن بيانات ع
 ات يف قانون اخلـدم  ضمناً  به عترفم السكن الالئق أن احلق يف    وأضافت   .شرديناألطفال امل 

األطفـال  ويتأثر  . السكن الالئق ذ يف   انفماعية، إال أنه ال يوجد حق للجميع وقابل لإل        االجت
ـ  السكن الالئق احلق يف   بعتراف  بعدم كفاية اال   اً مباشر اًاملشردون تأثر  وأوصـت  . هوإعمال

 من أجل تقيـيم     ةدثحم ة وطني دراسة استقصائية  بإجراء   الدولية السويد الفرنسيسكان  منظمة  
من أجـل معاجلـة      مناسبة وفعالة   خطة عمل  ادعدإل وأسبابه اجلذرية، و   حجم تشرد األطفا  

  .)٣٣(على وجه التحديد كقضية منفصلةشردين األطفال املمسألة 
قانون اليت أدخلت على    التعديالت   ب مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا     ورحب  -٢٢

غـري  جتار ألغراض   داخل احلدود الوطنية وكذلك اال    بالبشر  جترمي االجتار    من أجل    العقوبات
 أوصى بأن و. االستغالل اجلنسي وغريها من اخلطوات الىت هتدف اىل مكافحة االجتار بالبشر          

غرض التعاون مع الـسلطات املختـصة يف        بلضحايا ليس فقط    لنح السويد تصاريح إقامة     مت
  نظـراً  اًضـروري يكـون مكـوثهم      ماعم عند أبشكل  إمنا   و ، اجلنائية دعاوىالتحقيق أو ال  

  .)٣٤(الشخصي موضعهل

   اإلفالت من العقاب مسألةإقامة العدل، مبا يف ذلك  -٣  
 حالـة   ١٥٥ عـن  ٢٠٠٧ خالل عام     أُبلغ  السويد أنه   األمم املتحدة يف   رابطةت  ذكر -٢٣

أوصت و.  فقط ا منه وى ضد ست  ادعحرك  ، لكن املدعي العام     العرقية ضد األقليات    شغب
  .)٣٥(مقاضاته وته ومكافحاحملرض على الكراهيةاخلطاب   ملنع الراميةتكثيف اجلهودبالسويد 

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
القانون  و ،املراقبةاملتعلق ب القانون  أن  إىل  منظمة املدافعني عن احلقوق املدنية       تشارأ  -٢٤

 بقاءمع   ٢٠٠٨ حيز النفاذ عام      دخال نيلذ ال  خاصة طريةاخلرائم  اجلتدابري منع وقوع    املتعلق ب 
، خلصت جلنة   ٢٠٠٩ هيولي /يف متوز  و .٢٠١٠ديسمرب   /ولكانون األ مؤقتة حىت   لوائحهما  

 /كـانون الثـاين  يف   و .كان أثرمها ضئيالً للغايـة    أو  يكن هلما أثر    ني مل   ون أن القان  إىلحتقيق  
 جترمل  راعى و بالرتاهة إىل أن احلق يف اخلصوصية ال يُ       معنية  جلنة برملانية   خلصت   ،٢٠٠٨ يناير
ت منظمة املدافعني عـن احلقـوق       أوصو. قوانني جديدة  سن   ف عند اكمراعاته بشكل    أبداً

وأن تعديالت تشريعية لتحسني محاية احلق يف اخلـصوصية؛  إجراء السويد تقترح  بأن  املدنية  
أال فعالية خمتلف أساليب املراقبة املستخدمة، و   فحص   من أجل    ة مستقل دراسةشرع يف إجراء    ت
 على احلق   هاألثرجترى دراسة علمية     حىت   هااملراقبة السرية أو متدد    بشأن   دةسن قوانني جدي  ت

  .)٣٦(دى فعالية األساليب املستخدمةمليف اخلصوصية و
 يـنص علـى      املتعلق باملراقبـة   ن القانون اجلديد  أ                      جلنة احلقوقيني الدولية  ذكرت  و  -٢٥

عديالت، ال تزال هنـاك     رغم من الت  وبال.  العتراض االتصاالت االلكترونية   ةسعاصالحيات و 
تناسـب  ال ت  تتدخالحدوث   للحيلولة دون    تكفي بصورة   غري دقيق خماوف من أن القانون     
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التعديالت األخـرية   إذ إن                       جلنة احلقوقيني الدولية   تومع ذلك، رحب  .  احلق يف اخلصوصية   مع
 تأذن   اليت احلاالت العاجلة بعض   يف   إال اإللكترونية،شارات  اإلاعتراض   اإلذن ب  شترط أيضاً ت

      جلنـة  كما ذكرت   . ستخبارات الدفاع اخلاصة ال كمة  احملوهي  ،  مستقلة هيئة شبه قضائية  هبا  
 ممن ُتعتـرض    الكثريينأال جيري إخطار    مبوجب القانون املعدل،    ه يرجح،   أن                 احلقوقيني الدولية 

 ملنع أي   هتطبيق و أن تراقب عن كثب تفسري القانون     ب السويد      لجنة    الأوصت  و. )٣٧(اتصاالهتم
من أجل   مستقالً  استعراضاً سنة واحدة، مرور  بعد  أن جتري،    و ؛خل يف احلق يف اخلصوصية    تد

إمكانية توفر  أن  البيانات؛ و  باحلصول على إشارات     فيها اليت قد يسمح     ألغراضا إعادة تقييم 
جرى أو جيري اإلفصاح عما إذا كان قد ب من أجل احلصول على أوامر ملزمة ئيالقضاالطعن 

  .)٣٨(انات هؤالء األشخاصبياحلصول على 

  حرية الدين أو املعتقد  -٥  
قـوانني  الرية الـدين وأن   حبن الدستور يسمح     أ                     ن والسياسة العامة     ا  دي        معهد األ  ذكر  -٢٦
بعـد    أنـه   املعهد أضافو. )٣٩(يةدينشعائر ال ممارسة ال حرية  خرى تنص على    األسياسات  الو

 معترف هبا، إضـافة   رئيسية دينية طوائف   ، هناك مثاين  ٢٠٠٠فصل الكنيسة عن الدولة عام      
 ملمارسـة    هبـا  االعتـراف  أو   تسجيل مجاعـة دينيـة    وال ُيشترط   . )٤٠(إىل كنيسة السويد  

  .)٤١(الديين النشاط
رمن مـن   حاالت لنساء مسلمات حُ   عدة  عن                       ن والسياسة العامة     ا  دي        معهد األ وأبلغ    -٢٧

ـ   ة  عن عد الوصول إىل مرافق خمتلفة يف مجيع أحناء السويد، وكذلك            فيهـا  رممناسـبات ُح
املعهد ذكر  و. )٤٢(االتتسوية هذه احل  ية  كيفعن   من فرص عمل ألسباب متييزية، و      ونمسلم
 حلـق الطـالب يف      ادعمهاستمرار   ،٢٠٠٧ت، عام   الوطنية السويدية للتعليم أعلن   يئة  اهل أن

 للـنيب    عن رسم كاريكاتوري   أيضاً وأبلغ املعهد    .)٤٣( يف املدارس   الديين ارتداء غطاء الرأس  
 السويدي  القضائيستشار  املواختذ  . ٢٠٠٧حدى الصحف السويدية اإلقليمية عام      إحممد يف   

عـدد  بـسبب   األنظـار    الدعوى القانونية ضد الرسام الذي توارى عن       ضد حتريك    قراراً
  .)٤٤( أفعالهلىالتهديدات اليت تلقاها ع

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
 مـن التقـدم يف      القليل جداً أنه مل حيرز إال     ة األمم املتحدة يف السويد      رابطذكرت    -٢٨

القضاء على التمييز ضد املرأة يف سوق العمل ومواقع صنع القـرار يف القطـاعني اخلـاص                 
كـافئ بـني     مت توازن  تعزيز  ترمي إىل   السويد تدابري    تنفذ   الرابطة بأن وأوصت  . واألكادميي

أن إنفاذ قوانني العمل، وإذا لزم األمـر        إىل  ت احلياة املهنية و   لنساء والرجال يف مجيع مستويا    ا
وخلـصت  . )٤٥(لقضاء على التمييز ضد املرأة يف سوق العمـل        الرامية إىل ا  تشريعات  التعزز  

بشكل غري مباشر ضد    متيز   العمالة   اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن قوانني تأمني       
سـاعات  أدىن مـن     اًتشريعات الضمان االجتماعي حد   ترط  وتش. دوام جزئي لملرأة العاملة   ا
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احلـد   هذا   يقل عن  العمل لوقت جزئي     عقودوهتم  .  البطالة علىالتأمني  الستفادة من   العمل ل 
 اللجنة األوروبية للحقـوق االجتماعيـة أن      ت  ذكرو. )٤٦(معظم احلاالت  يف   النساء األدىن

حساب عامل الترجيح   ر الرجل، بعد    ج يف املائة من أ    ٩٣كان   ٢٠٠٦عام  رأة  متوسط أجر امل  
  .)٤٧( مقارنة بالسنوات السابقةاًطفيفاملوحَّد، األمر الذي يشكل حتسناً 

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
بـشكل   السكن الالئق ج احلق يف    مدبالسويد  نسيسكان الدولية   منظمة الفر أوصت    -٢٩

 للجميـع   السكن الالئق ة، واختاذ تدابري مالئمة إلعمال احلق يف        يف التشريعات الوطني  كامل  
  .)٤٨(سعار األعقولةامليف املساكن  النقصومعاجلة 

ـ االلتزام القانوين بتعليقات بشأن                                  الرابطة السويدية للتثقيف اجلنسي وأدلت    -٣٠ إطالع ب
بنتـائج  اليت تأيت   ية  نقص املناعة البشر   بفريوس   اإلصابة على حالة    احملتملنيني  الشركاء اجلنسي 

 يف قضايا    ذلك احملاكم هبا   مستخداليت ت  يةكيفال ت وأوضح ،فريوسالعكسية على الوقاية من     
  العقوبات وقوانني وممارسـات     السويد قانون   تستعرض  بأن االحتاد/الرابطةت  أوصو. جنائية

 لوقايةيتعلق بافيما  األحكام واملمارسات اليت تؤدي إىل نتائج عكسية        إلغاء  الصحة العامة بغية    
، أو األحكـام أو     هـم دعمتهم و  ورعاي  املصابني به  عالجونقص املناعة البشرية    فريوس  من  

ـ تؤدي يف غري هذه احلاالت إىل انتهاك حقوق اإلنسان للمـصابني          املمارسات اليت    ريوس بف
  .)٤٩(نقص املناعة البشرية

  لمجتمع  لياة الثقافيةاحلاحلق يف التعليم واملشاركة يف   -٨  
 أن العامل احلاسم يف تـدين مـستوى األداء               يف السويد                        منظمة إنقاذ الطفولة     أفادت  -٣١

يف ارتفاع معـدل البطالـة      وكن،  اس امل  اكتظاظ أوضاع(الظروف االجتماعية   هو  األكادميي  
مييز املناطق اليت   هو ما   ، و )وما إىل ذلك  ،  عاملة عدم وجود شبكة اجتماعية   و البالغني،   أوساط

 مقترحات ملعاجلة ةأيعلم بطرح  إىل أهنا ال ت    املنظمة أشارتو.  من املهاجرين  ها عدد كبري  قطني
اليت يتدىن فيهـا    املدارس  ضرورة تلقي    ب ت املنظمة أوصو. )٥٠(بشكل صحيح تفاوتات  هذه ال 

يف تفاوتـات   القضاء علـى ال   من أجل   ملزيد من املوارد    ا  شديداً تدنياًاألداء  معدالت  متوسط  
ساعدة اليت ملا االحتياجات اخلاصة يالطالب ذوضرورة تلقي ملناطق، وبالنتائج بني املدارس وا  

  .)٥١(معايري التأهيلاستيفاء يتمكنوا من لكي حيتاجوهنا 
 احلـصول   للمواطن األجنيب ه ميكن   اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية أن    وذكرت    -٣٢

واسـتقر أساسـاً    د  لديه تصريح إقامة دائم يف السوي      ذا كان إ السويدي من   على دعم دراس  
 هذا الشرط   اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية إىل أن     ت  خلصو. لغرض آخر غري التدريب   

  .)٥٢(نقحمن امليثاق امل) ٥(١٠ال يتفق مع املادة 
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التثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان      إدراج   ب          يف السويد                        منظمة إنقاذ الطفولة    ت  أوصو  -٣٣
لتدريب على اتفاقية حقوق الطفـل يف      ة اشتراط ا  ضروروحقوق الطفل يف املناهج املدرسية و     

  .)٥٣(ميع الفئات املهنية اليت تعمل مع األطفال ومن أجلهمجلالتعليم اجلامعي 

  ة األصليوالشعوباألقليات   -٩  
اللجنة  (                      ماية األقليات القومية   حل                   االتفاقية اإلطارية   املعنية ب اللجنة االستشارية   أفادت    -٣٤

 أنه بالرغم من أن املكاتب املسؤولة عن قضايا األقليات           )               تفاقية اإلطارية   االاملعنية ب االستشارية  
ـ    فعاليتها وقدرهتا تأثرت سـلباً    ، فإن   هامهامب  واضحاً أبدت التزاماً   رياتي بـالتحوالت والتغ

اختاذ مزيد مـن    ب السويد   اللجنة االستشارية أوصت   ذلكل.  املؤسسية ا مسؤولياهت يفاملتكررة  
محاية األقليات القومية بطريقة متسقة ومنسقة على الصعيدين         مسألة   معاجلةاخلطوات لضمان   
  .)٥٤(املسؤوليات املؤسسيةبد وضوح واستقرار فيما يتعلق وجواملركزي واحمللي و

من  باعتبارها لغة    ةالصاميب  رمسياً تعترفاأن السويد       َّ    املهدَّدة                مجعية الشعوب   وأفادت    -٣٥
مـا  كفل التدريس في  لغات األقليات ي  قانون   وأن   ٢٠٠٠ أبريل/نيسان ١ يف   اتاألقليلغات  
يعطـي   وهذا. ية كلتيهما امص السويدية وال  تنيللغبا مشال السويد    " الصامية املدارس  "  بيسمى  
 احلق يف استخدام لغتهم األم يف مجيع االتصاالت الشفوية والكتابية مع             الشعب الصامي  أفراد

ن هذه  يتقنوالذين  ما يكفي من املسؤولني     ر  يوجد حىت الوقت احلاض   لألسف ال   و. السلطات
اللجنـة   ذكرتو. )٥٥( البريوقراطيةوساط على نطاق واسع يف األاح باستخدامه سممبا ي لغة  ال

لغات األقليات ال تزال    املتعلقة ب أن الضمانات التشريعية                       االتفاقية اإلطارية   املعنية ب االستشارية  
األقليـة يف  لغة هـذه   من أن تعليم هاقلقعن أعربت والبلديات الشمالية اخلمس  حمصورة يف   

عـن طريـق    املدارس اخلاصة و  يف  التعليم الثنائي اللغة     ويتاح. املدارس العامة ال يزال حمدوداً    
إىل أن هنـاك                      االتفاقية اإلطارية املعنية ب  ت اللجنة االستشارية  أشارو.  معزولة  عامة مبادرات

  .)٥٦(شاكل القدرات األخرىملاملدرسني و لنقصلتصدي حاجة إىل اختاذ مزيد من التدابري ل
محاية دستورية  ليست له    ي الصام  الشعب  السويد أن   األمم املتحدة يف   رابطة وأفادت  -٣٦
 لالنتهاكتتعرض  التقليدية   ه يف األراضي واملياه واملوارد الطبيعية     وقحقأن   و اً أصلي شعباًه  تبصف

  زيادة استغالل املوارد يف منطقة     األراضي مع ويرجح ظهور منازعات بشأن     . بصورة ممنهجة 
 تـوفر   بـأن على وجه اخلصوص    رابطة األمم املتحدة يف السويد      وأوصت  . يامص ال الشعب

     مجعية وأشارت . )٥٧(ةاألصليشعوب الأحد  بوصفه  الصاميلشعبلالسويد احلماية الدستورية 
  أيـضاً   هلـم  بل،  حقوق فردية  للسكان األصليني  لألقليات،   ه، خالفاً إىل أن      َّ  املهدَّدة        الشعوب  

  تنقـل   السويد بـأن    األمم املتحدة يف   رابطةت  أوصو. )٥٨(بعض احلقوق اجلماعية كشعب   
الرنة إىل  حيوان   تربية   جماليف  ها  استخدامحقوق   األراضي و  يمستخدمإدارة حقوق   السويد  

عمليـات  ىل من   واملراحل األ لصاميني يف    ل إشراك اجملتمعات احمللية   الربملان الصامي، وضمان  
       مجعيـة  وأبلغت  . )٥٩(ها التقليدية وثقافتها وسبل عيش    ااستغالل أراضيه س  ع القرار اليت مت   صن

  .)٦٠(اميصشعب الالمشال السويد تؤثر على شىت  عن مشاريع تعدين     َّ  املهدَّدة       الشعوب 
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قـد  ، وهي جلنـة حكوميـة،       دودن جلنة ترسيم احل   جملس الشعب الصامي أ   ذكر  و  -٣٧
تـسمح   بأنلس  اجملى  أوصو. )٦١( الشتوي للصاميني  عيإىل درجة كبرية أراضي الر     حددت

شعب للاألراضي التقليدية    بتخطيط حدود املتعلق  كمال عملها   دود بإ جنة ترسيم احل  لالسويد ل 
ـ إىل قانون سويدي، وذلك بالتعاون مع       ما تتوصل إليه     وحتويل   يامصال ـ  ال . يامصشعب ال

قـدم   األراضي وت   يف ق الصاميني السويد عبء اإلثبات يف قضايا حقو      تغري    أيضا بأن  ىوأوص
  .)٦٢(قضايايف مثل هذه ال املساعدة القانونية الصامينيمن ألطراف ل

 بشأن قضايا الـصاميني     ٢٠٠٩أن مشروع قانون عام     وأفاد جملس الشعب الصامي       -٣٨
             مجعية الشعوب  وذكرت  . )٦٣(األراضيحقوق الصاميني يف     عن   قدم لكنه ال يتضمن شيئاً    قد  

مشروع صياغة  خالل  عدم استشارة الصاميني    من  ى  لس الشعب الصامي اشتك   جم أن       َّ  املهدَّدة
ى جملس الـشعب    أوصو. )٦٤(٢٠١٠الربملان السويدي عام    على   عرضالذي سي  هذاالقانون  
ـ  إلمكانية استمرار السويد تشريعات توفر محاية فعالة    تقدم  بأن  الصامي    امي يفصشـعب ال

  علـى  األنشطة الـصناعية  مع   اليت تتعارض  الثقافية   ته التقليدية وهوي  هاحملافظة على سبل عيش   
 حبق شـعب    وردما  السويد  تنفذ   بأن   أيضاًلس  اجملى  أوصو. )٦٥(للصامينياألراضي التقليدية   

قوق اإلنسان وجلنـة     األمم املتحدة املعنية حب    لجنةلاملالحظات اخلتامية    يف األرض امي يف صال
  .)٦٦(القضاء على التمييز العنصري

 السويد عـن التمييـز والتـهميش االجتمـاعي           األمم املتحدة يف   رابطة وأبلغت  -٣٩
 يف جمـاالت    ، وخـصوصاً  نـاحي العديد من امل  روما يف   شعب ال لذين يطاالن   االقتصادي ال و

خماوف                    االتفاقية اإلطارية   املعنية ب اللجنة االستشارية   وأثارت  . )٦٧(اإلسكان والتعليم والعمالة  
الـسويد  تضع  بأن  على وجه اخلصوص     املتحدة يف السويد     رابطة األمم وأوصت  . )٦٨(مماثلة

 مـا   رصـد أن ت ، و من حقوق يف أوساط الروما مبا هلم      أساليب واستراتيجيات لزيادة املعرفة     
ـ أوو. )٦٩( هلا تتصدروروما  رسائل سلبية تعزز التحيز ضد ال      من    اإلعالم ط وسائ هتنشر ت ص

 من اجلهـود ملكافحـة      اً السويد مزيد   تبذل نبأ                   االتفاقية اإلطارية   املعنية ب اللجنة االستشارية   
حبيث تبقي هذا االعتبار من     ية أخرى،   قوم واألشخاص املنتمني إىل أقليات      روماالتمييز ضد ال  

  .)٧٠(واصلةت امل يف اإلصالحات املؤسسية والتشريعيةاالعتبارات األساسية

   اللجوءطالبواملهاجرون والالجئون و  -١٠  
دخلت إجراءات اللجوء اجلديدة اليت أُ   ب  مبجلس أوروبا  مفوض حقوق اإلنسان  رحب    -٤٠

ملزيـد مـن     ع صانعي القـرار   اخض على إ   وشجع السويد  ،٢٠٠٦يف قانون األجانب لعام     
، لـضمان التطبيـق      األمم املتحدة حلقوق اإلنسان    مفوضيةالتدريب املهين، رمبا بالتعاون مع      

  .)٧١(السليم هلذا التشريع اجلديد
ـ  ١٠٩ ٤٤٦ التقارير تفيد أن     فاع عن ضحايا العنف أن    لدامنظمة  وذكرت    -٤١  اًعراقي

 توجد تعد   إال أن إدارة اهلجرة السويدية أعلنت أنه مل       ؛  ٢٠٠٨يعيشون يف السويد عام     كانوا  
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بعـد ذلـك     و ،نيلوقباملعدد طاليب اللجوء    لص  تق ولذلك ، ظروف عسكرية  ةيف العراق أي  
ىل إاق بشأن اإلعادة القسرية هلؤالء الالجـئني         السويدية والعراقية إىل اتف    اناحلكومتتوصلت  
 اًأوضاع جترَّ   ن اإلعادة القسرية ميكن أن    ألدفاع عن ضحايا العنف     امنظمة   تضافوأ. العراق
  .)٧٢(العراقيني الجئني وطاليب اللجوءال  علىصعبة
 يـنظم   ٢٠٠٦ أن قانون األجانب لعام       منظمة املدافعني عن احلقوق املدنية     ذكرتو  -٤٢

يف مثل هذه احلـاالت،     و. يةاالت األمن فيما يسمى احل  طاليب اللجوء   على  اءات املطبقة   اإلجر
علومـات مـصنفة    كانت امل أنه كلما   إىل  نظمة  املت  روأشا.  هاماً دوراًية  شرطة األمن تلعب ال 

يف موقف أضعف من الطرف الذي ميثل        طالب اللجوء    أصبح،  الشرطة األمنية سرية من قبل    
، حـىت فيمـا   احملكمة العليا للهجرةقرار يف  أبداً الطعن ال ميكن ه  أنظمة  أضافت املن  و .الدولة

تغـيريات   يف إدخال    بأن تنظر السويد  نظمة  امل أوصتو. يتعلق بعدم الكشف عن املعلومات    
علـى  القائمـة  قرارات من احملكمة العليا للهجرة يف الطعن فيما يتعلق ب  قانون األجانب   على  

ـ  أنجلنة احلقوقيني الدولية ب   يف هذا الصدد، أوصت     و. )٧٣( وتقترحها معلومات سرية   دخل ُت
 جلسات  ، يف األدلةعدم حجب   القانون واملمارسة لضمان    على  السويد التغيريات الضرورية    

احلق وبأن حتمي    اللجوء ألسباب تتعلق باألمن الوطين       ، عن طالب  بالترحيلاملتعلقة  االستماع  
  .)٧٤(تكافؤ وسائل الدفاعيف 
السويد النظر يف القانون واملمارسة فيمـا       تعيد   بأن   نة احلقوقيني الدولية  جلأوصت  و  -٤٣

 لفترات طويلة وفرض حدود قصوى على مثل هذا         "الستثنائيا" طاليب اللجوء حتجاز  يتعلق با 
  .)٧٥(االحتجاز

 طـاليب    األطفـال   من عدد كبري اختفاء   أن    الدولية الفرنسيسكانت منظمة   ذكرو  -٤٤
مفوض حقوق  وذكر  . )٧٦(اً خاص اً قلق ريثيمن مراكز االستقبال    مبرافق  غري املصحوبني    اللجوء

أفـادت   و. )٧٧(٢٠٠٦ عـام  فضاخنأن عدد حاالت االختفاء هذه  اإلنسان مبجلس أوروبا  
 عمليـات  يف ال يطبق دائمـاً    مبدأ املصاحل الفضلى للطفل     يف السويد أن    األمم املتحدة  رابطة
شريعات من شأهنا ضمان تعـيني وصـي مؤقـت           السويد ت   تسن أوصت بأن و. )٧٨(اللجوء

يف هذا  و. )٧٩( ساعة من وصوهلم   ٢٤يف غضون     مبرافق غري املصحوبني  ألطفال طاليب اللجوء  ل
لوصاية على  ل دقيقاً اًالسويد تقييم جتري  بأن   منظمة إنقاذ الطفولة يف السويد       الصدد، أوصت 

ية وطنية وتوجيهات واضحة    ، وبعد ذلك وضع مبادئ توجيه     املصحوبني مبرافق األطفال غري   
  .)٨٠(وصيالحتدد عمل 

بوضع  كلفت جلنة حتقيق    عيِّن السويد تأن  بت منظمة إنقاذ الطفولة يف السويد       أوصو  -٤٥
كـون  قـد ت   اليت   أو أشكال االضطهاد  إطار للتشريع يبني األسباب اخلاصة باضطهاد الطفل        

  .)٨١(وضع محاية آخرالجئ أو ال ملنح مركز اًأساس
 ت  نقل  ٢٠٠٦عام   ل تشريعيةالتعديالت  أن ال  السويد    رابطة األمم املتحدة يف    توأفاد  -٤٦

إىل  من جملس اهلجـرة الـسويدي        ئهموإيوامبرافق  غري املصحوبني   ر  مسؤولية استقبال القصَّ  
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 صر غري املـصحوبني   استعداد لقبول الق   علىية فقط   ثلث البلديات السويد  بيد أن   . لبلدياتا
ؤقت دون احلصول   املسكن  ال يف حاالت    اًرو مئات األطفال شه   يضيق،  ونتيجة لذلك . مبرافق

  .)٨٢(من الكبارتوجيه على على التعليم أو 
 املـشردين الـذين     طفال املهـاجرين  األبأن  الدولية  الفرنسيسكان  منظمة  أفادت  و  -٤٧

خمتبـئني   ما يعيـشون     وغالباً.  على حنو خاص   ضعيفةة  فئ همقانوين  يف وضع غري    يوجدون  
عرضون لالستغالل  وهم م . ن إىل املدرسة وال يستطيعون الوصول إىل املرافق الطبية        يذهبو الو
الـذين  السويد أن األطفـال      األمم املتحدة يف     رابطةوذكرت  . )٨٣(ظروف عمل يرثى هلا   لو
 هاجيب عليهم دفع رسـوم    اليت  الرعاية الطبية العاجلة    إال يف   م احلق   يس هل لحيملون وثائق    ال

  السويد تشريعات تكفل توفري التعليم وأعلى مـستوى         تسن لرابطة بأن ات  أوصو. )٨٤(كاملة
 من الرعاية الصحية جلميع األطفال، مبن فـيهم طـالبو اللجـوء واألطفـال الـذين                 ممكن
  .)٨٥(وثائق حيملون ال

اصـة   الـسويد االحتياجـات اخل      حتدد بأننسيسكان الدولية   منظمة الفر أوصت  و  -٤٨
تخذ التـدابري الالزمـة     أن ت ، و املشردين منهم ال سيما   و،  ينيقانونلألطفال املهاجرين غري ال   

حقوقهم اإلنسانية ، مبا يف ذلك حقهم يف التعليم والسكن الالئق والتمتـع بـأعلى               عمال  إل
 السويد أن التعلـيم لـيس        األمم املتحدة يف    رابطة  والحظت .)٨٦(من الصحة  ممكن   مستوى
 رسا يـذهبون إىل املـد      الذين طاليب اللجوء ال  األطفعدد  أن   لألطفال طاليب اللجوء و    إلزامياً
دراسة حكوميـة   أن   منظمة إنقاذ الطفولة يف السويد       أفادتو. )٨٧( آخذ يف التناقص   ةلزامياإل

. الطرد أو الترحيل  أمر ب إنفاذ  يتفادون  الذين  القانون حق التعليم لألطفال     كرس  أن ي اقترحت  
سلطة وكالـة   تقييد  يما يتعلق بالسرية، وال     إجراء تغيريات ف  ال  ن هذه املبادرة ال تقترح      يبد أ 

 من األنشطة، وهو ما يعين       ذلك غرييف   األطفال عندما يأتون إىل املدرسة أو        جتميعيف  إلنفاذ  ا
  .)٨٨(تمتع هبذا احلقالألطفال على اصعب يأنه 
 ال حيملون    الذين ألطفاليف حالة ا   كما   ،أنهمنظمة إنقاذ الطفولة يف السويد      أفادت  و  -٤٩
ـ   رعاية   حق للحوامل الالئي ال حيملن وثائق إال يف          ق، ال وثائ تـها  دفع تكلف عاجلة يلزمن ب

                                                    ملقرر اخلاص املعين حبق كل إنسان يف التمتع بـأعلى           اىل استنتاجات   إشارة  وباإل. )٨٩(كاملة
ـ ، ٢٠٠٦عـام   لسويد  ته ل يف أعقاب زيار                                           مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية      ت أوص

 ال حيملون    الذين ميع طاليب اللجوء واألشخاص   أن تقدم جل  السويد  تكفل  بأن         االحتاد   /       الرابطة
يف الـسويد    املقـيمني مثلـهم مثـل     ،   األسـاس   نفس وثائق نفس الرعاية الصحية، وعلى    

  .)٩٠(قانوين بشكل
قسراً املثليات واملثليني ومزدوجـي       ال تزال تعيد   السويدأن   االحتاد  /الرابطةوأفادت    -٥٠

أو غريهـا    اجلنسيةةثليأفعال املميكن أن تفضي فيها    بلدان  إىل  ولني جنسياً   امليول اجلنسية واحمل  
 مـن    ذلـك  غريمبوجب القانون إىل عقوبة اإلعدام أو السجن أو          "طبيعيةالفعال غري   األ"من  

السويد بإعادة النظر يف التشريعات والسياسات      االحتاد  / الرابطة أوصتو. االضطهادأشكال  
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يف إجراءات   جنسياً   ني واحملول ومزدوجي امليول اجلنسية    ني واملثلي ملثلياتباواملمارسات املتعلقة   
تهم اجلنـسانية   عن التعبري عن ميوهلم اجلنسية أو هوي       االمتناععلى  يعهم  شجوقف ت اللجوء و 

  .)٩١(جتنباً لالضطهاد

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١١  
سليم كل  تلسويدية يف عمليات    رط السلطات ا   جلنة احلقوقيني الدولية عن تو     حتدثت  -٥١
.  أو حماكمـات   ة جنائي اتحتقيقومل جتر أية    . اً ثالث اً بلد مشلتري وأمحد عجيزة    ذلا  حممد من
 وجلنة مناهـضة التعـذيب       املعنية حبقوق اإلنسان   لجنةالجلنة احلقوقيني الدولية أن      ذكرتو

ص باحلقوق املدنيـة    الدويل اخلا لعهد  ل أن ترحيل هذين الشخصني شكل انتهاكاً     توصلتا إىل   
كل  مبنحجلنة احلقوقيني الدولية    ت  ورحب. التفاقية مناهضة التعذيب على التوايل    والسياسية و 

جلنة احلقوقيني  بيد أن   . ٢٠٠٨ عام سويدية   ا ماليني كرون  ٣ مبلغهذين الشخصني   واحد من   
يقتصر على  أن   ينبغي    ال  كامالً جرباًني  تيالضحضرر  السويد  يساورها القلق لعدم جرب     الدولية  

رفـضت الـسويد    و.  ذلك تكرارضمانات بعدم   منح   و هماأيضا إعادة تأهيل  إمنا  التعويض، و 
. )٩٢( الالزمـة   إعادة التأهيـل الطـيب     يعائلته وتلق لم مشله ب  ليها  لإالعودة  حدمها ب السماح أل 

 املـسؤولني ب السويد حتقيقات جنائية يف ما يتعلق         جتري أوصت جلنة احلقوقيني الدولية بأن    و
 نظـام العدالـة     ةواستعراض قدر  تسليمالاألجانب املتورطني يف قضايا     كذلك  السويديني و 

  بأن وأوصت أيضاً . رائم التعذيب يف احلاالت املناسبة    جل املالحقة القضائية ضمان  على  اجلنائية  
انتـهاكات  من  لحماية  لضمانات  وضع   وكفالة   تنييلضحلكامل  جرب الضرر ال   السويد   تكفل

 السويد  مفوض حقوق اإلنسان مبجلس أوروبا    يف هذا الصدد، حث     و. )٩٣(ستقبلمماثلة يف امل  
ا أهنا ال توفر ضمانة فعالـة       مبعن استخدام الضمانات الدبلوماسية قبل الترحيل،        الكفلى  ع

  .)٩٤(ضد سوء املعاملة

  اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات  - ثالثاً  
يشمل  ُوسع ل  "الالجئ"إىل أن تعريف     جلس أوروبا مفوض حقوق اإلنسان مب   أشار    -٥٢
  .)٩٥(اجلنس أو التوجه اجلنسينوع  االضطهاد القائم على أيضاً

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - رابعاً  
  .ال ينطبق

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  - خامساً 
  .ال ينطبق
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