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  حقوق اإلنسانجملس 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة احلادية والعشرون
   ٢٠١٥يناير  /   كانون الثاين  ٣٠-١٩ 

)  ج (  ١٥ة السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته املفوضي      
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة   ٥/١  من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان     
   ١٦/٢١  جملس حقوق اإلنسان  

   *السويد    

 )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من أربع وعشرين جهة صاحبة مـصلحة     
وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها        . ملإىل عملية االستعراض الدوري الشا    

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهات نظر أو          . ١١٩/١٧جملس حقوق اإلنسان يف مقرره      
وال أي حكم أو قرار     ) املفوضية(اقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان         

ورة منهجية يف حواشي هناية الـنص مراجـع         وقد ذُكرت بص     .فيما يتصل بادعاءات حمددة   
. املعلومات الواردة يف التقرير، كما مت قدر اإلمكان اإلبقاء على النصوص األصلية دون تغيري             

، ُيخصص، حسب مقتضى احلال، فرع مـستقل إلسـهامات          ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس     
واملعتمدة بناء على التقيد    املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض         

وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق اإلنـسان              .الكامل مببادئ باريس  
 وقد روعي يف إعداد هـذا التقريـر          .النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة      

  .دورية االستعراض والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة

__________ 
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 مة من أصحاب املصلحةاملعلومات املقدَّ    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف    

 )٢( نطاق االلتزامات الدولية  -١  

 بأن تصدق السويد علـى  ٣الورقة املشتركة /لسويد ا-ة أوصت رابطة األمم املتحد     -١
الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة            

 ميكّن املنظمات الوطنية غري     وأفاد جملس أوروبا بأن السويد مل تصدر بعد إعالناً        . )٣(والثقافية
احلكومية من تقدمي الشكاوى مبوجب الربوتوكول اإلضايف امللحـق بامليثـاق االجتمـاعي             

 . )٤(األورويب

وأوصى أمني املظامل املعين بشؤون األطفال يف السويد، بأن تصدق احلكومة علـى               -٢
الختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإجراء تقدمي البالغات يف أسرع           الربوتوكول ا 
 . )٥(وقت ممكن

 على  وأوصى برملان الصاميني يف السويد بأن ُتعطي احلكومة األولوية للتصديق فوراً            -٣
 .)٦(١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

منظمة العمـل الدوليـة      اقيةودعت كنيسة السويد احلكومة إىل التصديق على اتف         -٤
بشأن العمل الالئق للعمال املرتليني، وإىل زيادة اجلهود الرامية إىل ضـمان متتـع               ١٨٩ رقم

 .)٧(العمال املهاجرين على غرار غريهم من العمال بنفس احلماية القانونية من إساءة املعاملة

  اإلطار الدستوري والتشريعي  - ٢  

، )٨(من الدورة األوىل لالستعراض الدوري الـشامل      خبصوص تنفيذ توصية مقبولة       -٥
رحب مكتب منظمة اليونيسيف يف السويد بقرار احلكومة تعيني جلنة مكلفة بالنظر يف إدماج              

وأوصت هيئة السويد للقضاء على اسـتغالل       . )٩(اتفاقية حقوق الطفل يف التشريع السويدي     
ار هبم ألغراض جنسية بإدماج اتفاقية حقوق األطفال يف البغاء ويف إنتاج املواد اإلباحية واالجت      

 .)١٠(الطفل على حنو كامل يف التشريعات الوطنية السويدية

 بأن تعتمـد الـسويد      ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأوصت رابطة األمم املتحد     -٦
 لتعريف التعذيب املنصوص عليـه يف اتفاقيـة مناهـضة     التعذيب صراحةً وفقاً    حيظر تشريعاً
 .)١١(التعذيب

 أن تدمج السويد، يف تشريعها، اإلعاقة واهلوية اجلنسانية         ٣الورقة  /واقترحت الرابطة   -٧
 .)١٢(والتعبري اجلنساين كدوافع جلرائم الكراهية
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 اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -٣  

يف معرض اإلشارة إىل    ،)١٣(٣كة  الورقة املشتر /لسويد ا -ة  أفادت رابطة األمم املتحد     -٨
تنفيذ أربع توصيات مقبولة يف إطار االستعراض الدوري الشامل، أن عملية إنشاء مؤسـسة              

وحثت احلكومة على أن يبادر الربملان إىل تعيني مؤسسة         . وطنية حلقوق اإلنسان توقفت متاماً    
 .)١٤( ملبادئ باريسوطنية مستقلة حلقوق اإلنسان، وفقاً

إمكانية تكليف أمني املظامل املعـين       نظمة اخلطة الدولية السويد بالنظر يف     وأوصت م   -٩
 - وأوصت رابطة األمم املتحـدة    . )١٥(بوالية التحقيق يف الشكاوى الفردية     بشؤون األطفال 

 وأنشطة واضحة وحمددة   باعتماد خطة عمل وطنية، تتضمن أهدافاً      ٣الورقة املشتركة   /السويد
 بشأن تعزيـز حقـوق      ٢٠١٠ وآليات متابعة، لتنفيذ استراتيجية عام       ، ُتتاح هلا موارد   زمنياً
وضـع   مدى حاجة البلديات والسلطات السويدية إىل      بّين جملس أوروبا أيضاً    و .)١٦(الطفل

 .)١٧(الربامج والقرارات على األطفال أثر واستخدام تقييمات

والورقـة   )١٨(٣الورقـة املـشتركة     /الـسويد  - ملتحـدة وأعربت رابطة األمم ا     -١٠
عن القلق من أن السلطة التقديريـة الواسـعة املمنوحـة          )٢٠( وجملس أوروبا  )١٩(٢ املشتركة

. للبلديات أدت، كما قيل، إىل عدم االتساق يف الوفاء بااللتزامات املتعلقة حبقوق اإلنـسان             
 بأن تتخذ الـسويد إجـراءات       ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأوصت رابطة األمم املتحد   

 .)٢١(التباين الشاسع بني اخلدمات البلدية واستفادة األطفال من اخلدمات ء علىللقضا

وأوصت هيئة اخلطة الدولية السويد مبواصلة تعزيز أفضل املمارسات والـسياسات             -١١
 .)٢٢(الوطنية اليت حتظر العقاب البدين

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء   

يف آليات األمم املتحدة     نشاط و د بأن تشارك هبمة    السوي ٥أوصت الورقة املشتركة      -١٢
  .)٢٣(ودعم مشاركة املنظمات غري احلكومية يف تلك اآلليات ملتابعة ديربان،

تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الـدويل             -جيم  
   اإلنساين الواجب التطبيق

   املساواة وعدم التمييز  -١  
 مجاعة الضغط النسائية السويدية بأن تنظر السويد يف إمكانية إعادة أمينـة             أوصت  -١٣

  .)٢٤(منصبها املظامل املعنية باملساواة بني اجلنسني إىل
 أن الفجوة يف األجـور  ٣الورقة املشتركة /لسويد ا-ة والحظت رابطة األمم املتحد   -١٤

 وال يزال سوق العمل يعاين من       ، عاماً ٣٠ملدة   بني املرأة والرجل بقيت بشكل أساسي ثابتة      
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وأوصت مجاعة الضغط النسائية بتنفيذ تدابري فعالة تضمن العمالة         . )٢٥(الفصل بشكل ملحوظ  
بدوام كامل يف القطاعات اليت هتيمن عليها املرأة؛ وتعزيز الرعاية الطبية املهنية للمسنني، اليت              

للجميع ورعايـة األطفـال    مهنية مرافق حضانة ينبغي أن متول من املوارد احلكومية؛ وإتاحة  
 ٣الورقة املشتركة /لسويد ا -ة  واقترحت رابطة األمم املتحد   . )٢٦(خارج أوقات الدوام العادية   

 وجملـس   )٢٨(وأوصـت الرابطـة   . )٢٧(تقاسم إجازة األبوة   يقتضي من الوالدين    نظاماً أيضاً
  .ستويات احلياة املهنية السويد بتعزيز املساواة بني النساء والرجال يف مجيع م)٢٩(أوروبا
، )٣٠(٢٠١١من الصك احلكومي لعـام      " العرق"ويف معرض انتقاد حذف مصطلح        -١٥

 سبباً "العرق"للعودة إىل اعتبار      بأن تتخذ السويد خطوات فورية     ٥أوصت الورقة املشتركة    
  باالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز العنـصري،          من أسباب للتمييز، عمالً   

؛ واعتماد وتنفيذ تدابري العمل اإلجيايب على       )٣١(وتوجيه االحتاد األورويب بشأن املساواة العرقية     
 السويد إىل مجع    ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  ودعت رابطة األمم املتحد   . )٣٢(أساس العرق 

ة على  بيانات بشأن األصل اإلثين على حنو يتسق مع االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان القائم            
  .)٣٣(إقرار اخلصوصية والرتاهة واحترامهما

 بأن للعنصرية اليومية اليت يواجهها السويديون املنحدرون        ٣الورقة  / وأفادت الرابطة   -١٦
 يف الثقة يف الـسلطات الـسويدية، والقـدرة علـى املطالبـة       سلبياًمن أصل أفريقي تأثرياً  

رية والتعصب التابعة جمللس أوروبا عـن       وأبلغت اللجنة األوروبية بشأن العنص    . )٣٤(حبقوقهم
مهـاجرة   ارتكاب سلسلة من االعتداءات العنيفة يف ماملو ضد أشخاص ينحدرون من أصول   

وأبلغ املركـز األورويب    . )٣٥(٢٠١٠أكتوبر  / وتشرين األول  ٢٠٠٩يف الفترة بني هناية عام      
 مدينة هاسيب الواقعة     مسلمني ارتكبوها يف   أن شباناً  للقانون والعدالة عن أعمال شغب ُيدعى     

 إىل األحداث اليت جّدت يف مدينـة        ٥وأشارت الورقة املشتركة    . )٣٦(ملوكهستايف ضاحية   
فورسريوم، وتزعم أن عدة عائالت من أصل صومايل كانت ضحية للتمييز والعنف املنهجيني             

  .)٣٧(بسبب كراهية األفارقة
التابع ملنظمة األمن والتعـاون     وأفاد مكتب املؤسسات الدميقراطية وحقوق اإلنسان         -١٧

 جرمية  ٥ ٥١٨، بأن الشرطة سجلت     ٢٠١٢يف أوروبا، يف تقريره عن جرائم الكراهية لعام         
 ٢ ٦٧٨: ومشلت هذه اجلرائم ما يلي    .  منها ٣٤٤وجرت مالحقة اجلناة يف      بدافع الكراهية، 

ئفـة الرومـا     جرمية بدافع الكراهية ضد طا     ١١١األجانب؛ و  جرمية بدافع العنصرية ومعاداة   
 جرمية كراهية بدافع التحيـز  ١٩٢السامية؛ و  جرمية بدافع الكراهية ومعاداة    ١٣٢والسنيت؛ و 

 جرمية بـدافع التحيـز    ٥٣٧األديان، و   جرمية بدافع الكراهية ومعاداة    ٢٤٠ضد املسلمني؛ و  
 اليت تستهدف األشخاص احملولني     جرمية بدافع الكراهية   ٤١و اجلنسي، القائم على أساس امليل   

 أن إحـصاءات    ٣الورقـة املـشتركة     /لسويد ا -ة  رابطة األمم املتحد   وذكرت. )٣٨(جنسياً
ارتكبـت مباشـرة ضـد      يف املائة من جرائم الكراهية املبلغ عنها٦٤ بّينت أن  ٢٠١٢ عام
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وُيّدعى أن مرتكيب جرائم الكراهية بدافع العنصرية أو كراهية األجانـب األكثـر             . الضحايا
  . )٣٩(جمموعة األغلبيةشيوعاً ينتمون إىل 

وعلى الرغم من أن التنميط العرقي التمييزي غري قانوين، أبلغـت وكالـة االحتـاد           -١٨
 يف الـسويد،    األورويب للحقوق األساسية عن وجود أدلة على أنه ال يزال هذا التنميط قائماً            

 وأبلغـت   .)٤٠(ما يسهم يف تدهور التماسك االجتماعي وفقدان الثقة يف إنفاذ القانون           وهو
 عن توجيه نقد الذع إىل عمليات مراقبـة         ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  رابطة األمم املتحد  

 يف  ٩٠بدون وثائق ثبوتية، ال سيما بعد أن ثبت أن           احلدود الداخلية اليت تستهدف املهاجرين    
  . )٤١(املائة من علميات املراقبة اليت جرت يف استكهوهلم خالل فترة واحدة كانت خاطئة

وأبلغت وكالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية عن اكتشاف احتفاظ الشرطة يف             -١٩
. )٤٢(جنوب السويد بسجل يتضمن أمساء اآلالف من السويديني املنتمني إىل طائفـة الرومـا     

 أكد فيه    قراراً ٢٠١٤ إىل أن وزير العدل أصدر يف عام         ٤وبعد أن أشارت الورقة املشتركة      
مل يتناول اجلانب املتعلق بالتمييز العرقـي واحتمـال التنمـيط            وين لكنه أن السجل غري قان   

كأسلوب من أساليب     للتنميط العرقي فوراً   ت الورقة بأن تضع السويد حداً      أوص ،)٤٣(العرقي
  . )٤٤(عمل الشرطة ومجيع موظفي إنفاذ القانون اآلخرين

ـ بعة جمللس أوروبـا     وأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب التا        -٢٠ أن ب
 على مدى الـسنوات     اكتسبا زمخاً  األحزاب القائمة على كراهية األجانب وكراهية اإلسالم      

 . واشتدت هلجتـه   وأصبح اخلطاب السياسي املعادي للمسلمني أكثر انتشاراً      . القليلة املاضية 
عاديـة  مطرد وتكاثرت التعليقـات امل     بشكل استمر انتشار العنصرية على شبكة اإلنترنت     و

ويف معرض اإلشارة إىل    . )٤٥(على لسان بعض أعضاء الربملان     للسامية واإلسالم، مبا يف ذلك    
الورقـة  /لـسويد  ا -ة  ، أعربت رابطة األمم املتحد    ٢٠١٤إجراء االنتخابات العامة يف عام      

  عن قلقها إزاء العنف السياسي املزعج، وزيادة استخدام الدعاية والدعم للمنـابر ٣املشتركة  
  . )٤٦(التابعة ألحزاب سياسية معينة للمسلمني للمهاجرين واملعادية عاديةامل

 عن أن احلظر املفـروض      ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأبلغت رابطة األمم املتحد     -٢١
على االخنراط يف أنشطة عنصرية ال ينفذ بشكل مرضي، وبأن السويد تنتـهك االتفاقيـة،               

على املنظمات واألنشطة العنصرية أو اختاذ ما يلزم من         تنفيذ حظر   : وأوصت السويد مبا يلي   
لضمان مزيد من الفعالية للتشريعات املتعلقة جبـرائم         التدابري التشريعية والسياساتية والتوعوية   

  .)٤٧(ملكافحة الدعاية العنصرية، مبا يف ذلك على شبكة اإلنترنت الكراهية؛ واختاذ تدابري

    واألمن الشخصيحق الفرد يف احلياة واحلرية   -٢  
 / بأن تدخالت الشرطة يف الفترة مـن كـانون الثـاين           ٤أفادت الورقة املشتركة      -٢٢
 أسفرت عن وفاة سبعة أشخاص نتيجة استخدام الشرطة         ٢٠١٤مايو  /إىل أيار  ٢٠١٣ يناير

ويف السنوات العشر السابقة كان احلد األقصى وفاة شخص واحد يف السنة            . األسلحة النارية 
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بأن جتري على سبيل االسـتعجال        السويد ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٤٨(اثلةيف ظروف مم  
  عـن الرصـاص  فـوراً   والتخلي؛ يف زيادة عنف الشرطة القاتل وسريعاً وحمايداً وافياً حتقيقاً

 عنه؛ ومراجعة اإلطار القانوين الـذي يـنظم         واستعمال الذخرية غري املتمددة بدالً     "دم دم"
ارية والدفاع عن النفس؛ وحتسني أساليب عمل الشرطة للتقليـل مـن            استخدام األسلحة الن  

احلاالت اليت تضطر فيها الشرطة للجوء إىل الدفاع عن النفس، وبناء كفاءات حمددة فيمـا               
  مكلفة بالتحقيق يف حاالت العنف الـذي       يتعلق باملرض النفسي؛ وإنشاء هيئة مستقلة متاماً      

ا إىل العدالة، وضمان مجع بيانات شاملة عن استخدام         الشرطة وتقدمي املسؤولني عنه    متارسه
  .)٤٩(الشرطة لألسلحة النارية

وشددت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب على أن مسألة القيود املفروضة على السجناء       -٢٣
رهن التحقيق مسألة رئيسية يف احلوار الذي جتريه جلنة منع التعذيب مع السلطات السويدية              

الزيارات واملكاملات : تشمل أنواع القيود اليت ميكن أن ُتفَرض على املعنينيو. ١٩٩١منذ عام 
اهلاتفية واملراسالت واالتصاالت مع الرتالء اآلخرين واحلصول على الصحف واالستماع إىل           

ختلـص   ثبت احتمـال   وال جيوز فرض هذه القيود إال إذا كان       . اإلذاعة ومشاهدة التلفزيون  
ويف جلسات احملكمة بشأن احلبس     . عرقلة التحقيق بطريقة أو بأخرى     واملشتبه فيه من األدلة أ    

فاملدعون العامون غري ملزمني بتقدمي أدلة ملموسة تدعم طلب فرض القيود، بل             االحتياطي،
  .)٥٠(ملدعني العامنيا القيود متروكة لتقدير مسألة فرض تفيد التقارير بأن

ئة من األشخاص املودعني رهن االحتجاز       يف املا  ٧٠ أن   ٦وأبلغت الورقة املشتركة      -٢٤
، تعرضوا لشكل   ٢٠١٣ يف عام    ٩ ٤١٥السابق للمحاكمة يف السويد، والذين بلغ عددهم        

وأفادت اللجنة األوروبية ملنع التعذيب     . )٥١(من أشكال القيود أثناء إحدى فترات احتجازهم      
ود على سجناء احلـبس     حبيث يكون فرض القي    بأنه ال يزال هناك عمل كثري ينبغي القيام به        

وينبغي إقامة توازن سـليم بـني احتياجـات     . قاعدة عامة  وليس استثنائياً االحتياطي إجراءً 
 لغرض التحقيق اجلنائي وحقوق السجناء؛ وعالوة على ذلك، ال ينبغي أن ُتفَرض قيود إطالقاً       

النيابـة  وشجعت الورقةَ املشتركة نشُر     . )٥٢(ممارسة الضغط على األشخاص رهن االحتجاز     
 يتضمن توصيات تتعلق مبمارسة فرض      ٢٠١٤يناير  / يف كانون الثاين   العامة يف السويد تقريراً   

  .)٥٣(االحتجاز قبل احملاكمة والقيود لفترات طويلة
قيـود علـى     وأبلغ أمني املظامل املعين بشؤون األطفال يف السويد أن مسألة فرض            -٢٥

 ١٠٨ مـن بـني      ٩١(املدعي العـام     ىت طلبها م األطفال حتظى باملوافقةّ يف مجيع احلاالت     
وأوصى احلكومة بأن تكفل إجراء تقييم فردي يف كل حالة من احلـاالت الـيت               . )٥٤()حالة

؛ )٥٥(تكون فيها القيود الزمة، عندما تقرر إحدى احملاكم إيداع طفل رهن احلبس االحتياطي            
 لالحتجاز قبل  يوما٣٠ًويف زنزانة الشرطة،   ساعة لالحتجاز٢٤ووضع حد زمين ال يتجاوز 

  .)٥٦(احملاكمة بالنسبة لألطفال
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وأفاد أمني املظامل املعين بشؤون األطفال بأن الرعاية اإللزامية والتدابري القـسرية يف               -٢٦
أن تكون من منطلق حقوق      و املصحات العقلية جيب أن متيز بني األطفال واملراهقني والبالغني        

وأوصى احلكومة بإلغاء احلـبس     . )٥٧(التدابري القسرية مبراجعة التشريعات و   الطفل، وأوصى 
  .)٥٨(االنفرادي لألطفال املودعني يف دور سكنية خاصة بالشباب

 عن مقتل عدد يتـراوح      ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأبلغت رابطة األمم املتحد     -٢٧
 سلم واحلريـة  ذكرت الرابطة النسائية الدولية لل     و .)٥٩(أقراهنن  امرأة على أيدي   ٢٠ و ١٣ بني

 .النساء الالئي طلنب اإليواء يف مثل هـذه املالجـئ           يف املائة من   ٦٣  اإليواء اآلمن مل ُيقدَّم ل    
 عن دعم الضحايا    وأوصت الرابطة بأن تكثف احلكومة جهودها ملنع العنف ضد املرأة، فضالً          

لنـساء  وأوصت مجاعة الضغط النسائية بتقدمي التمويل احلكـومي ملالجـئ ا          . )٦٠(والناجني
  .)٦١(والبنات

 السويد برصـد تنفيـذ      ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأوصت رابطة األمم املتحد     -٢٨
وأوصـت مجاعـة    . )٦٢(املتعلق مبكافحة تزويج األطفال والزواج القـسري       تشريعها اجلديد 

  .)٦٣(الضغط النسائية حبظر استئجار األرحام
التواصل مـع     السويد إىل  ٣ املشتركة   الورقة/لسويد ا -ة  ودعت رابطة األمم املتحد     -٢٩

  .)٦٤(األطفال الذين يتعرضون للتحرش يف املدارس وعلى شبكة اإلنترنت
وأفادت مجاعة الضغط النسائية بأن الطلب على شراء اخلدمات اجلنسية قد تـضاءل     -٣٠

ملائـة   يف ا٨٠بيد أن التحقيقات أثبتت أن نسبة      .  منذ اعتماد القانون املتعلق مبكافحته     جذرياً
وأوصت مجاعة الضغط النسائية بـأن      . من عمليات شراء اخلدمات اجلنسية جتري يف اخلارج       

تكفل احلكومة املقاضاة يف السويد لألشخاص الذين يسافرون إىل اخلارج ويشترون اخلدمات            
اجلنسية؛ وأن تعمل بنشاط على نشر املعلومات عن القانون النموذجي السويدي للحد مـن              

وبينما . )٦٥(ء اخلدمات اجلنسية داخل االحتاد األورويب وعلى الصعيد الدويل        الطلب على شرا  
أعرب االحتاد السويدي للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية           

اخلدمات اجلنسية ال يفرق بني العمل اجلنسي الطوعي         عن قلقه من أن القانون املتعلق بشراء      
 جلميع التشريعات القائمة الـيت       موضوعياً أوصى بأن جتري السويد تقييماً     ،)٦٦(وغري الطوعي 

  .)٦٧(تؤثر يف املشتغلني باجلنس
 السويد عن القلق    -ويف حني أعربت الشبكة الدولية للقضاء على استغالل األطفال            -٣١

ب من أن التشريع احلايل ينص على مقاضاة مرتكيب االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال بسب            
شراء اخلدمات اجلنسية وليس بسبب اجلرمية اجلنسية يف حد ذاهتا، أوصت بأمور منها مراجعة              

  .)٦٨(التشريع يف هذا الصدد
وإذ يرحب فريق خرباء جملس أوروبا املعين بالعمل على مكافحة االجتـار بالبـشر                -٣٢

إىل تقـارير    ،٢٠١٤، فقد أشار، يف عام      )٦٩(بالتدابري املتخذة ملكافحة االجتار ودعم ضحاياه     
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عن حاالت االجتار بالبشر ألغراض التسول القسري، الذي ُيحتمل أن يـشمل األطفـال،              
وأوصى مكتب منظمة اليونيسيف يف السويد بتعديل قانون        . )٧٠(واإلجرام القسري يف السويد   

  .)٧١(العقوبات لينص بوضوح على جرمية االجتار باألطفال
 التـصديق    الدولية للسلم واحلرية بقرار الربملان مؤخراً      وبينما رحبت الرابطة النسائية     -٣٣

على معاهدة االجتار باألسلحة، وأشارت إىل املركز الذي حتتله السويد بـصفتها مـصّدرة              
لألسلحة، أفادت بأنه من األمهية مبكان أن تطبق السويد معايري ثابتة على منع العنف القـائم                

ية تقيـيم املخـاطر قبـل اإلذن بـأي نقـل            على نوع اجلنس، والعنف ضد املرأة يف عمل       
  .)٧٢(لألسلحة

   إقامة العدل، مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقاب وسيادة القانون  -٣  
يف إطار اإلشارة إىل التوصيات املقبولة لالستعراض الدوري الشامل بـشأن تنفيـذ               -٣٤

 / من نيـسان    بأنه اعتباراً  ٤ت الورقة املشتركة    د، أفا )٧٣(التشريعات املتعلقة جبرائم الكراهية   
 يف املائة فقط من احلاالت املبلغ عنـها يف          ٦، مل ُتتخذ إجراءات قانونية إال يف        ٢٠١٣ أبريل
وأبلغت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب عن وجود عقبـات          . )٧٤(٢٠١١عام  

مية أو إثنيـة    ضد جمموعة قو  " التحريض"على احملاكم بشأن     عندما يتعلق األمر بعرض قضايا    
عن طريق الصحافة أو وسائط البث اإلعالمية، نتيجة الفحص املزدوج ملثل هذه احلاالت من              
جانب وزير العدل وهيئة احمللفني، وبأنه ال ميكن للضحايا رفع دعوى خاصة إذا قرر وزيـر                

وأبلغت اللجنة عن وجود عدد قليل جداً من املالحقات القـضائية يف            . العدل حفظ القضية  
  .)٧٥(من اللجوء إىل العدالة احلرمان مما قد يؤدي إىل -ل هذه احلاالت مث
 دعوى قضائية  بالتحقيق يف العقبات اليت حتول دون رفع       ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٣٥
األخذ باملمارسـات    وأفادت الورقة بأنه من األمهية مبكان أن      . )٧٦(أوجه اخللل فوراً   تداركو

صدي جلرمية الكراهية يف ستوكهومل وتطويرها ومنحها األولوية يف         اجليدة للوحدة املعنية بالت   
على مكافحـة جـرائم       من الفعالية يف العمل    مزيداً تنظيم الشرطة الوطنية اجلديد مبا يضمن     

  .)٧٧(الكراهية يف مجيع أحناء البلد
  إىل أن السلطات السويدية أصدرت أمَر اعتقال أوروبياً        ٨وأشارت الورقة املشتركة      -٣٦

 ٢٠١٢يونيـه   /ويف حزيران . )٧٨( ضد السيد جوليان أّسانج    ٢٠١٠ديسمرب  /يف كانون األول  
سعى السيد أّسانج للجوء إىل سفارة بلد ثالث يف لندن، اللتماس احلماية الدبلوماسية بسبب              

الورقـة   وأثـارت . )٧٩(املربر كما يزعم من االضطهاد السياسي يف بلد ثالث آخـر           خوفه
  .)٨٠(ى خماوف هبذا الصدد هي األخر٧املشتركة 

 ضـد الـسيد     ٢٠١٠ أن التحقيق الذي انطلق يف عام        ٨واعتربت الورقة املشتركة      -٣٧
ستخدام آليات التعاون الدويل    الأّسانج ُشل بسبب افتقار اإلرادة لدى املدعي العام السويدي          

ب أسـلو  اسـتخدام  إىل إمكانية  ، مع اإلشارة بشكل خاص    )٨١(املنصوص عليها يف القانون   
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 للحـق يف احلمايـة   واعتربت الورقة أن ذلك يشكل انتـهاكاً   . )٨٢(عن طريق الفيديو   املؤمتر
 ٦وأفادت الورقة املشتركة    . )٨٣(الشخص يف عدم التخلي عن اللجوء      القضائية الفعالة وحلق  

بأن أفراد الشرطة السويدية أو املدعني العامني دأبوا على السفر إىل اخلارج الستجواب املشتبه     
وتزعم الورقة أن عدم قيام املدعي العام باستجواب السيد         . )٨٤(م يف مرحلة التحقيق األوىل    هب

أّسانج يف سفارة بلد ثالث يف عاصمة بلد ثالث آخر، مّدد من فترة التحقيق معـه الـسابق                  
ألحكام العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       للمحاكمة لنحو أربع سنوات، ويف ذلك انتهاك      

  .)٨٥( واحلريات األساسيةاإلنسان واتفاقية محاية حقوق والسياسية
 الدولة الطرف باختاذ التدابري التشريعية وغريهـا مـن          ٨وأوصت الورقة املشتركة      -٣٨

ال تنتهك احلـق يف احلمايـة      التدابري لضمان إجراء املدعي العام السويدي حتقيقات مستقلة،       
تستخدم اآلليات املتاحة للتعاون الدويل دون       و ة؛القضائية الفعالة وال احلق يف احملاكمة العادل      

  بتعديل املدونة القضائية يف السويد، مبا يف ذلـك          أيضاً ٦وأوصت الورقة املشتركة    . )٨٦(متييز
وأوصـت  . )٨٧(املهلة الزمنية اليت تستغرقها إجراءات ما قبل احملاكمة        إدراج نص صريح حيدد   

 الذي تضطلع به النيابة العامـة وغريهـا مـن           تراجع الدولة الدور    بأن ٨الورقة املشتركة   
  .)٨٨( ضد السيد أّسانج٢٠١٠السلطات السويدية يف التحقيق الذي بدأ يف عام 

وسلّط أمني املظامل املعين بشؤون األطفال يف السويد الضوء على االنتقـادات الـيت        -٣٩
احملرومني مـن    بانوجهتها اللجنة األوروبية ملنع التعذيب إىل السويد بسبب عدم إطالع الش          

وأوصى أمني املظامل املعين بشؤون األطفال يف السويد احلكومـة          . )٨٩(حريتهم على حقوقهم  
 جلميع األطفال حقوقهم األساسية أثناء اإلجراءات القضائية، مبا يف ذلك إمكانية           بأن تضمن 

  .)٩٠(للدفاع عنهم فوراً حمام تعيني
 لألطفال يكون مبثابـة هيئـة        مستقالً  ممثالً تعّين احلكومة  وأوصى أمني املظامل بأن     -٤٠

لتقـدمي أي شـكاوى      احملرومني من حريتهم   األطفال والشباب  ميكن أن يلجأ إليها    مستقلة
وجيب أن خيوَّل له متثيـل  . تتناول خرق حقوق اإلنسان اخلاصة هبم أثناء اإلجراءات القضائية   

اوى يف احملاكم من أجل جرب األضرار       األطفال أمام احملاكم، وأن يتمتع باحلق يف متابعة الشك        
  .)٩١(احملرومني من حريتهم اليت تلحق باألطفال

    احلق يف اخلصوصية ويف احلياة اُألسرية  -٤  
فيما يتعلق بتوصية من التوصيات املقبولة لالستعراض الدوري الـشامل يف رصـد               -٤١

، أفادت  )٩٢(اخلصوصية من أجل منع أي تدخل يف احلق يف          ٢٠٠٨تطبيق قانون املراقبة لعام     
 السويدية للدفاع الوطين تورطـت يف       Radion املنظمة الدولية حلماية اخلصوصية أن مؤسسة     

فقوضت احلـق يف اخلـصوصية يف        االعتراض غري املستهدف لالتصاالت على نطاق واسع      
وأوصت املنظمةُ السويد   . )٩٣(مناسبات عدة منذ االستعراض الدوري الشامل األول للسويد       

تقّيم القوانني املتعلقة مبراقبة االتصاالت وسياساهتا وممارساهتا ومدى اتساقها مع املبـادئ      بأن  
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الدولية لتطبيق حقوق اإلنسان على مراقبة االتصاالت؛ وتنفيذ إصالحات تدرجيية متتثل لتلك            
 بأن تقّيم السويد نتائج املراقبة على أنـشطة منـع           ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )٩٤(املبادئ

  .)٩٥(رمية ومكافحة اإلرهاب والدفاع الوطيناجل

    حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية   -٥  
يف إطار اإلبالغ عن األعمال احلكومية التمييزية املزعومة جتاه طائفة شهود يهـوه،               -٤٢

، منها االعتراف بطائفتهم    أموراً يحيني إىل احلكومة  طلبت الرابطة األوروبية لشهود يهوه املس     
الدينية بصفتها مؤهلة للحصول على ِمنح يف إطار القانون الذي ينص على تقدمي املعونة املالية               

  .)٩٦(للطوائف الدينية
" التحـريض " أن حاالت    ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأفادت رابطة األمم املتحد     -٤٣

واليت استهدفت جمموعة قومية أو إثنية ما بدافع معادة          ٢٠١٢ و ٢٠٠٨املبلغ عنها بني عامي     
 ودعا املركز األورويب للقانون والعدالة الـسويد إىل       . )٩٧( يف املائة  ١١٤السامية زادت بنسبة    

  .)٩٨(مواصلة وضع برامج للحد من تصاعد معاداة السامية
 بأن املـسلمني، الـذين      ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأفادت رابطة األمم املتحد     -٤٤

يشكلون أكرب أقلية يف السويد، تعرضوا على حنو غري متناسب للمـضايقات والتهديـدات              
، فقد تسببت اهلجمات األخرية على أماكن عبادة     ٣الورقة  / للرابطة ووفقاً. اللفظية والتخريب 

ن اجملتمـع    باالغتراب ع  املسلمني يف قلق بالغ يف أوساط هذه الطائفة وولدت لديها إحساساً          
  .)٩٩(السويدي

 بأن تضمن السويد احلماية الكافية لألقليـات املـسلمة          ٣الورقة  /وأوصت الربطة   -٤٥
  .)١٠٠(أماكن العبادة واليهودية، مبا يف ذلك

وأعرب جملس أوروبا عن رغبته يف أن يشاهد زيادة اجلهود املبذولة لدعم مبادرات               -٤٦
بني الناس من خمتلف األصول ومن خمتلف األديان عـن    اجملتمع املدين اهلادفة إىل إقامة جسور       

. )١٠١(اجملالس احمللية بني األديان، ودعم املشاريع املشتركة بني األديان لصاحل الـشباب            طريق
املنح اليت تقدمها الدولة للمنظمـات       حجم زيادة  السويد إىل  ٥كما دعت الورقة املشتركة     

  .)١٠٢(القائمة على أساس عرقي
كالة االحتاد األورويب للحقوق األساسية إىل تصديق السويد على اتفاقية          وأشارت و   -٤٧

  .)١٠٣(مشاركة األجانب يف احلياة العامة على الصعيد احمللي

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية  -٦  
  عن الفصل يف جمايل السكن والعمالـة الـذي يـؤثر يف            ٥أبلغت الورقة املشتركة      -٤٨

الورقة /لسويد ا -ة  وأوصت رابطة األمم املتحد   . )١٠٤(حدرين من أصل أفريقي   السويديني املن 
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 باختاذ تدابري خاصة مثل العمل اإلجيايب للتـصدي للتمييـز العرقـي يف سـوق      ٣املشتركة  
  .)١٠٥(العمل

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي مناسب   -٧  
لميثاق االجتماعي األورويب، خلص جملس أوروبا يف إطار اإلشارة إىل عدم االمتثال ل     -٤٩

  .)١٠٦(إىل عدم إثبات كفاية مستوى احلد األدىن من إعانات البطالة واملرض
لـدى    إىل جملس أوروبا، فإن املسألة املثرية للقلق هي الفقر والعسر املـايل            واستناداً  -٥٠

يتعـرض فيهـا اآلبـاء      أو اليت    بعض األسر، وال سيما يف أوساط األسر بواحد من األبوين         
الورقـة  /لسويد ا -ة  وأفادت رابطة األمم املتحد   . )١٠٧(واألمهات ملشاكل البطالة أو الصحة    

 بأن السويد هي بلد الشمال الوحيد الذي يوجد فيه أعلى معدل لألطفال الذين              ٣املشتركة  
يف  ،يرى مكتب اليونيسيف يف الـسويد     و. )١٠٨() يف املائة  ٧,٣(يعيشون يف حالة فقر نسيب      

معرض اإلشارة إىل توصية مقبولة لالستعراض الدوري الشامل بشأن احلد مـن االسـتبعاد              
 ملكافحـة االسـتبعاد      ومتكـامالً   شامالً أنه ينبغي أن تتبع احلكومة هنجاً      ،)١٠٩(االجتماعي

 الـسويد  ٣الورقـة  /وأوصت الرابطـة . )١١٠(االجتماعي، وعواقبه واألسباب الكامنة وراءه  
مل وطنية ملكافحة فقر األطفال، واالستبعاد االجتماعي، استناداً إىل اتفاقيـة           باعتماد خطة ع  

 كـسر دائـرة     -االسـتثمار يف األطفـال      "حقوق الطفل، وتوصية جلنة االحتاد األورويب       
  .)١١١("احلرمان

وأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن الفصل يف جمال الـسكن              -٥١
آثاره بسبب التمييز يف سوق السكن       لى أرض الواقع يف السويد، بل تفاقمت       ع يزال قائماً  ال

الذي يؤثر بوجه خاص يف أفراد طائفة الروما واملسلمني والسويديني مـن أصـل أفريقـي                
وأوصت اللجنة بأن   . )١١٢(وملتمسي اللجوء، مبا يسهم يف عدم املساواة على مستوى التعليم         

لسرعة ملعاجلة الفصل يف جمال الـسكن علـى أرض          تعتمد السلطات خطة عمل على وجه ا      
وينبغي . وينبغي أن تشمل هذه اخلطة ميزانية وموارد كافية لتحقيق األهداف املنشودة          . الواقع

تعبئة السلطات احمللية لالضطالع بدور نشط يف التصدي للفصل يف جمال الـسكن              هلا أيضاً 
 . املمارسة العملية بـشكل منـتظم      وينبغي تقييم أثر خطة العمل هذه يف      . على أرض الواقع  

  .)١١٣(ملدة سنتني سوف ختضع هذه التوصيات ملتابعة مؤقتة،و
وأبلغ جملس أوروبا عن مشكلة األطفال املنحدرين من أسر فقرية معرضة لإلخـالء               -٥٢

 .)١١٤(للحيلولة دون إخالئهم   مزيد من اجلهود يف بعض البلديات      بذل القسري، وعن ضرورة  
 السويد بالوقف الفوري لعمليات اإلخالء القسري ألفراد الروما         ٤ملشتركة  وأوصت الورقة ا  

  .)١١٥(املهاجرين الوافدين من بلدان االحتاد األورويب
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   احلق يف الصحة  -٨  
الـذي    إىل أن املهاجرين   ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  أشارت رابطة األمم املتحد     -٥٣
جيب أن يستفيدوا مـن نفـس         عاماً، ١٨سن   زواوثائق ثبوتية، والذين مل يتجاو     ميلكون ال

وأوصت الرابطة النـسائية الدوليـة      . )١١٦(معايري الرعاية الصحية املتاحة للمقيمني يف املنطقة      
ينجنب يف السويد الرعايـة      للسلم واحلرية السلطات السويدية بأن تكفل جلميع النساء الالئي        

  .)١١٧(لنساءالصحية الكافية على قدم املساواة مع غريهن من ا
وبينما أثىن االحتاد السويدي للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغـايري             -٥٤

لألشخاص الذين يرغبون يف تغيري      ٢٠١٣اهلوية اجلنسانية على إلغاء التعقيم القسري يف عام         
بأن تعمل حبيث يترتب على التغيري القـانوين لنـوع           ، أوصى احلكومة  )١١٨(جنسهم قانونياً 

األبوية؛ وضمان الوصول إىل      يف مجيع جماالت احلياة، مبا يف ذلك العالمة         كامالً اجلنس تأثرياً 
الرعاية الصحية اخلالية من تأكيد اهلوية اجلنسانية جلميع احملولني جنسياً الذين حيتـاجون إىل              

  .)١١٩(ذلك
صلية والوعي  القصور يف املعرفة بقضايا الشعوب األ       إىل ٢وأشارت الورقة املشتركة      -٥٥

وأوصى االحتاد السويدي للمثليات واملثلـيني  . )١٢٠(الثقايف يف أوساط مقدمي الرعاية الصحية 
ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية بأمور منها أن تكون خـدمات الرعايـة              

ـ             سي الصحية متاحة ومناسبة جلميع الشباب مبن فيهم املثليات واملثليون ومزدوجو امليل اجلن
  .)١٢١(ومغايرو اهلوية اجلنسانية

تراجع احلكومة قانون األمراض املعدية مبا يتسق مع توصـيات           وأوصى االحتاد بأن    -٥٦
برنامج األمم املتحدة املشترك بني منظمات األمم املتحدة ملكافحة األيدز بشأن عدم جتـرمي              

  .)١٢٢(فريوس نقص املناعة البشرية

   احلق يف التعليم  -٩  
ا سلّم جملس أوروبا باخلطوات اإلجيابية اليت اختذهتا احلكومة إلعمال احلـق يف             بينم  -٥٧

أن املهاجرين الوافدين من     التعليم جلميع األطفال يف السويد، الحظ أن بعض البلديات ادعت         
وحرمت أطفاهلم مـن    وثائق ثبوتية  بلدان االحتاد األورويب ليسوا مقيمني وليسوا ممن ال ميلك        

 وأفادت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب بأن الفـصل العرقـي يف           .)١٢٣(التعليم
وأوصـى  . )١٢٤( للمجتمع املدين، وأن الفجوة تتسع بني املـدارس        جمال التعليم يتزايد، وفقاً   

بأن تستمر السويد يف ضمان تنفيذ التـدابري الراميـة إىل            املكتب الدويل للتعليم الكاثوليكي   
؛ )١٢٥( يف املدارس ضد الصاميني وطائفة الروما، واألطفـال املهـاجرين          القضاء على التمييز  

وكفالة اختاذ تدابري تعزز منح األولوية لطلبات االلتحاق باملدارس من جانب األطفـال ذوي              
  .)١٢٦(االحتياجات اخلاصة واألطفال الذين تعرضوا للتحرش يف مدارس أخرى
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 يف االستعراض الدوري الشامل تتعلـق       ويف إطار اإلشارة إىل ثالث توصيات قُبلت        -٥٨
، أوصى مكتب منظمة اليونيسيف يف السويد بأن تعزز         )١٢٧(باحلق يف التعليم وأهداف التعليم    

آراء األطفـال    عدم املساواة يف التعليم، ومراعـاة      احلكومة املتابعة املركزية للتصدي ألوجه    
مراقبة مركزية   ام املدرسي؛ وممارسة  النظ فيما خيص   يف عملية صنع القرار    املستبعدين اجتماعياً 

أوثق من أجل تعزيز العمل على مناهضة التمييز والتحرش يف املدارس؛ ووضع اسـتراتيجية              
  .)١٢٨(طويلة األجل تتناول كيفية بناء قدرات املدارس على تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

ليت تواجه بعـض    وأشار املكتب الدويل للتعليم الكاثوليكي إىل الصعوبات اخلاصة ا          -٥٩
اآلباء واألمهات املهتمني بالتعليم املدرسي القائم على العقيدة الدينية، مبا يف ذلك التـدريس              

  .)١٣٠(بتلبية احتياجات هؤالء اآلباء واألمهات ، وقدم توصية)١٢٩(املرتيل

 احلقوق الثقافية  -١٠  

ليديش ولغة الروماين لغة ا  إىل أن محاية والعمل على تعزيز٢أشارت الورقة املشتركة   -٦٠
إلنقاذ اللغات الصامية املهددة يف السويد، تفيد املعلومـات   و.)١٣١( جداًضعيفاً شيب ال يزال 

وأوصت اللجنة  . )١٣٢(بأن مثة حاجة إىل عدد كاف من املتكلمني اجلدد بالصامية كلغة أوىل           
 بعة جمللس أوروبـا الـسويد  االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية التا     

يف لغة أقليتهم القومية من أجـل تلقـي          "معرفة أساسية "امتالك األطفال    بالتخلي عن شرط  
يف إطار تعليمهم اإللزامي؛ وتوصيها بتعزيز اجلهود الرامية إىل معاجلة النقص   التعليم باللغة األم  

يدية بزيـادة تـوفري     وأوصى جملس أوروبا السلطات السو    . )١٣٣(يف مدرسي لغات األقليات   
 .)١٣٤(باللغتني الفنلندية والصامية وتطوير التعليم الثنائي اللغة باللغة امليانكيلية التعليم

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١١  

 عن وجود اختالفات موثقة ٣الورقة املشتركة /لسويد ا-ة أبلغت رابطة األمم املتحد     -٦١
وارتفع عـدد األشـخاص      .شخاص ذوي اإلعاقة   يف الرعاية الصحية املقدمة لأل     توثيقاً جيداً 

وكالة التأمني االجتماعي يف السويد عالوةَ املساعدة اليت كانوا يتلقوهنـا      الذين سحبت منهم  
مثة حاجة إىل إنشاء مؤسسة وطنية مـستقلة         و .فصاعداً ٢٠١٠ بداية من عام      كبرياً ارتفاعاً

ية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      لرصد امتثال احلكومة التفاق    حلقوق اإلنسان يف السويد   
للسلطة القضائية ومجيع السلطات ذات الـصلة يف أحكـام هـذه             وضمان إتاحة التثقيف  

 السويد كذلك مبا    ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأوصت رابطة األمم املتحد   . )١٣٥(االتفاقية
 مـن   ٥مع املادة    التمييز متاشياً   من أسباب  سبباً يعترب عدم إمكانية الوصول    سن تشريع : يلي

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛ واختاذ تدابري فعالة لزيادة عدد األشخاص العاملني من  
ذوي القدرة احملدودة على العمل يف القطاع العام؛ واختاذ خطوات تكفل احلق يف املـساعدة               
الشخصية وتعزيز توفري خدمات الرعاية االجتماعيـة املوحـدة واملتـساوية فيمـا بـني               

 .)١٣٦(البلديات
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   األقليات والشعوب األصلية  -١٢  

أشارت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية التابعـة       -٦٢
 جمللس أوروبا إىل أن الصاميني والسويديني من أصل فنلندي والتورنيداليني واليهود والرومـا            

، فـإن   ٢ للورقة املشتركة    ووفقاً. )١٣٧(ألقليات القومية باالتفاقية اإلطارية حلماية ا    مشمولون
يتعني أن تكون مبّينة يف القانون       مسؤوليات البلديات واجملالس اإلقليمية والوكاالت احلكومية     

 .)١٣٨(املتعلق باألقليات بغية حتسني تنفيذه

ميني يف بلدان الـشمال      بأن احلكومات وبرملانات الصا    ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٣
 عاماً اتفاقية خاصة بالـصاميني      ٢٠ال سيما السويد، ناقشت ملا يقرب من         األورويب الثالثة، 

شارة إىل ست توصيات لالستعراض الدوري      إلوبا. )١٣٩(يف بلدان الشمال وتفاوضت بشأهنا    
ويد بأن هذه   ، أفاد برملان الصاميني يف الس     )١٤٠(الشامل املقبولة بشأن حقوق الشعوب األصلية     
 وأوصى بأن تضع احلكومة على وجـه        ٢٠١٦املفاوضات ينبغي أن تنتهي يف موعد أقصاه        

 .)١٤١(بلدان الشمال اخلاصة بالصاميني وتصدق عليها السرعة الصيغة النهائية التفاقية

وأفادت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القومية التابعة            -٦٤
، فقد ظلت وظيفتها    لس أوروبا بأنه على الرغم من أن برملان الصاميني هيئة منتخبة شعبياً           جمل

هي وظيفة وكالة حكومية مسؤولة عن إدارة السياسات الـيت يقررهـا الربملـان               الرئيسية
وأفيد بأن تلك احلالة قد تسفر عن أوجه تضارب بني مهامها الـسياسية           . واحلكومة املركزية 

 يف عمليات صنع القرارات املتعلقة باملسائل اليت تـؤثر يف           ينما ظل دورها حمدوداً   واإلدارية؛ ب 
 أن للجزء املنتخـب  ٢ وأكدت الورقة املشتركة     .)١٤٢(األراضي واألنشطة التقليدية للصاميني   

مقترح عن كيفية    مما يعوق اجلهود املبذولة لصياغة      من برملان الصاميني ميزانية صغرية     سياسياً
وأوصت اللجنة االستشارية املعنيـة باالتفاقيـة       . )١٤٣(ير مصري السكان األصليني   تطوير تقر 

 خطوات متكّـن  اإلطارية حلماية األقليات القومية التابعة جمللس أوروبا بأن تتخذ السويد فوراً    
برملان الصاميني من املشاركة بفعالية يف عمليات صنع القرار يف مجيع اجملاالت اليت تـؤثر يف                

 .)١٤٤(امينيحياة الص

 بشعب الصاميني بشكل     اعترف ٢٠١١ وعلى الرغم من أن التعديل الدستوري لعام        -٦٥
 بأن حالة الصاميني أصبحت أكثر صعوبة يف السنوات القليلة    ٢حمدد، أفادت الورقة املشتركة     

يـدعى أهنـا      إىل أمثلة حديثة الستخراج املعادن     ١وأشارت الورقة املشتركة    . )١٤٥(املاضية
وُمنحت ثالثة امتيازات الستخراج املعادن يف رونبـاكن إىل         . )١٤٦(حقوق الصاميني  تانتهك

وأُحيلت القضية إىل احملكمة اإلدارية العليا اليت ألغـت         . ٢٠١٠يف   IGE Nordic ABشركة  
معتربةً أن احلكومة مل توازن بني كل من املصاحل الوطنية لتربية            ،٢٠١٢قرار احلكومة يف عام     

، صادقت احلكومـة علـى      ٢٠١٣ويف عام   . اج املعادن يف ضوء قانون البيئة     الرنة واستخر 
جلأتا إىل    بأن منظمتني صاميتني   ١ويف قضية أخرى، أفادت الورقة املشتركة       . )١٤٧(االمتيازات
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القضاء على التمييز العنصري التابعة لألمم املتحدة وزعمتا أن شركة أخـرى ختطـط               جلنة
 .)١٤٨(للصاميني تابعة  الرنةالستغالل أجزاء من أراضي رعي

 بأن تشرك السويد منظمات الصاميني يف أبكر املراحل         ١وأوصت الورقة املشتركة      -٦٦
املمكنة عند التخطيط ألي استغالل لألراضي التقليدية وبأن متكن برملان الصاميني من سلطة             

ـ            ال احلقـوق   التأثري يف العمليات عندما تنشأ نزاعات بشأن حقوق ملكية األراضي، وبإعم
 وأوصى برملان الصاميني  . )١٤٩(الواردة يف إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية        

 احلكومة بتطبيق مبدأ املوافقة احلرة واملسبقة واملستنرية يف مجيع املسائل املتـصلة بالـصاميني             
مجيـع   السويد بوقف ٤وأوصت الورقة املشتركة  . )١٥٠(باعتباره شعب من الشعوب األصلية    

إىل حني التصديق على اتفاقية منظمـة        الصناعات االستخراجية يف أراض الصاميني التقليدية     
التفاقية بلدان الشمال اخلاصة بالـصاميني       ، ووضع الصيغة النهائية   ١٦٩العمل الدولية رقم    

 .)١٥١(والتصديق عليها

بشأن التـدابري   ويف إطار اإلشارة إىل توصيات االستعراض الدوري الشامل املقبولة            -٦٧
 بوضـع   ٤نّوهـت الورقـة املـشتركة        ،)١٥٢(اإلضافية املتخذة ملكافحة التمييز ضد الروما     

تنفيذ أعمال يف أرض الواقع وعلى إمكانات أفـراد    علىاستراتيجية الروما، اليت تركز أساساً 
 طائفة الروما أنفسهم، بدل اقتراح تدابري لتغيري مواقف وسلوك أغلبية السكان ومؤسـسات            

وأوصت اللجنة االستشارية املعنية باالتفاقية اإلطارية حلماية األقليات القوميـة          . )١٥٣(الدولة
التابعة جمللس أوروبا السويد بإشراك طائفة الروما مباشـرة يف ضـمان التنفيـذ النـاجح                

كافية لتحقيق النتـائج     موارد ، وختصيص ٢٠٣٢-٢٠١٢الستراتيجية إدماج الروما للفترة     
سبل جلوء أفراد طائفة الروما إىل       بتحسني  السويد ٤وأوصت الورقة املشتركة    . )١٥٤(املرجوة
 .)١٥٥(العدالة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١٣  

 ٢٠١٠ نّوهت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب باعتماد قانون يف عام             -٦٨
مكتب منظمـة اليونيـسيف يف      ورحب  . )١٥٦(سوق العمل  يتعلق بدخول املهاجرين اجلدد   

الذين ال ميلكون وثائق ثبوتية يف الرعاية الـصحية          السويد باعتراف احلكومة حبقوق األطفال    
وأوصـى  . )١٥٧(٢٠١٣دخلت حيز التنفيذ يف عام       قانونية وذلك بإدخال تعديالت   والتعليم

عاية الـصحية   الذين ال ميلكون وثائق ثبوتية من الر       املكتب احلكومة بضمان متكني األطفال    
 .)١٥٨(والتعليم بصورة فعلية

وذكر املكتب، يف إطار اإلشارة إىل ثالث توصيات مقبولة تتعلـق باألطفـال يف                -٦٩
 لكن مل  ، أن املصاحل الفضلى للطفل قد مت إدراجها يف القانون املتعلق باألجانب،           )١٥٩(اهلجرة

ـ     وزهنا احلقيقي  تعط هذه املصاحل   . )١٦٠(املهـاجرين  ق باألطفـال يف عملية صنع القرار املتعل
أن مبدأ املصاحل الفضلى ال ُيراعى       ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  وأضافت رابطة األمم املتحد   



A/HRC/WG.6/21/SWE/3 

GE.14-19109 16 

بالكامل يف حاالت ملّ مشل األسرة؛ وأن نوعية الرعاية املقدمة للقصَّر غري املصحوبني بذويهم              
تعـديل قـانون    : مة مبا يلـي   وأوصى املكتب احلكو  . )١٦١(تتلف إىل حد كبري بني البلديات     

 وضمان عدم طرد    )١٦٢(حبيث ينص صراحة على األشكال احملددة الضطهاد الطفل        األجانب
أو العنف املـرتيل؛ وتعزيـز      /هو يف حاجة إىل الرعاية بسبب اإلمهال و        أو ترحيل أي طفل   

مؤسسات  يفالتعاون بني السلطات املعنية يف احلاالت املتعلقة باألطفال املهاجرين املوجودين           
 .)١٦٣(الرعاية

وأوصى فريق خرباء جملس أوروبا املعين بالعمل على مكافحة االجتار بالبشر السويد              -٧٠
بوجوب التصدي ملشكلة القصَّر غري املصحوبني بذويهم الذين يدخلون يف عداد املفقـودين،           

 آباء وأمهـات     كافياً أو  عن طريق توفري أماكن إيواء آمنة ومناسبة ومشرفني مدربني تدريباً         
كافلني، وضمان التعرف يف الوقت املناسب على ضحايا االجتار بالبشر يف أوساط هـؤالء               

 .)١٦٤(األطفال

 بأن طائفة الروما تعترب واحدة من الفئـات املهمـشة           ٤والحظت الورقة املشتركة      -٧١
املـة  ، وأوصت الورقة السويد بأن تسهر على مع       )١٦٥( لالضطهاد يف أوروبا   واألكثر تعرضاً 

املواطنني املنحدرين من طائفة الروما والوافدين من االحتاد األورويب أو من خارجه على قدم              
 .)١٦٦(املساواة مع اآلخرين يف إجراءات التماس اللجوء

يـتعني تـسوية     والحظت اللجنة األوروبية ملناهضة العنصرية والتعصب أنه ال يزال          -٧٢
قبيل نوعية القرارات اليت تتخذها حماكم الدرجـة        يف جمال قانون اللجوء، من       بعض املشاكل 

وُيقال إن اإلعادة إىل بعض البلـدان       . ورفض الدخول ومبدأ عدم اإلعادة القسرية      االبتدائية،
مث إن الشرط    .الدينية معتقدات تراعي دائماً املخاطر اليت يواجهها األفراد بسبب إثنياهتم أو         ال

تقدمي وثـائق    املتمثل يف  أسرهم مشل هم احلق يف مل   املفروض على األشخاص الراغبني يف منح     
بعض البلدان الـيت     األفراد الذين تعود أصوهلم إىل      غري متناسب على    عبئاً يشكل أيضاً  اهلوية

 .)١٦٧( شبه مستحيلإصدار هذه الوثائق فيها أمراً يكاد يكون

 أوصت رابطـة    ويف إطار اإلشارة إىل قرارات جلنة األمم املتحدة ملناهضة التعذيب،           -٧٣
 السويد بضمان سيادة القانون يف إجراءات طلب        ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  األمم املتحد 

اللجوء، وجتنب استخدام املعلومات القُطرية العامة لضمان االحترام التام ملبدأ عدم اإلعـادة             
 .)١٦٨(القسرية

   احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -١٤  

ل توصيات االستعراض الـدوري الـشامل املتعلقـة بالتعـاون           يف إشارة إىل قبو     -٧٤
: على ما يلي   ، أوصت هيئة اخلطة الدولية السويد بأن حترص يف تعاوهنا اإلمنائي          )١٦٩(اإلمنائي

 ألثر الربامج والسياسات على  بإجراء تقييمات منتظمة  )١٧٠(حقوق الطفل  كفالة تعميم مراعاة  
 من خماطر الكوارث، بالتعاون الكامل مع األطفـال         ؛ ووضع سياسة بشأن احلد    )١٧١(األطفال
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؛ )١٧٣(؛ ووضع استراتيجية بـشأن محايـة األطفـال        )١٧٢(والشباب ومنظمات اجملتمع املدين   
حواراهتا  ووالترويج ألمهية الصحة اجلنسية واإلجنابية لألطفال والشباب وحقوقهم يف سياساهتا 

 .)١٧٤(السياسية الدولية

  فحة اإلرهابحقوق اإلنسان ومكا  -١٥  

 بأنه ينبغي للسويد أن متتنع      ٣الورقة املشتركة   /لسويد ا -ة  أفادت رابطة األمم املتحد     -٧٥
عن استخدام الضمانات الدبلوماسية يف حاالت األمن واللجوء كضمانة ضد تعذيب العائدين       

  .)١٧٥(إىل البلدان اليت توجد فيها هذه املخاطر
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