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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون

 2020الثاين/يناير  كانون  20-31

 جتميع بشأن السويد  

 تقرير مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان  

  معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1

يف تقاااارير ه  اااا  اتضاهااادا   االساااتضرال الااادوري الواااامير والتقريااار ام اااع للمضلوماااا  الاااوارو 
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا مااأل و اااح ا ماا  اتتةااد   ا  اليفاال ، وهااو مقااد  يف  اا ي مااوج  

 تقّ داً ابحلد ا قيفى لضدو ال لما ر

نطااق االلتاامااات الدولياة والتعاااون ماع االيااات واويياات الدوليااة حلقااوق  -اثنياا  
  (2) (1)اإلنسان

أو ااى الضديااد مااأل ه  ااا  اتضاهاادا  وات ل ااا بااوالا  يف اخلااار اإلجااراتا  اصا اا   -2
، (3)السويد ابلتيفديح على االت اق   الدول ا  حلمايا  حقاوق   اع الضمااا اتنااجريأل وأساراو أساره 

، والربوتوكاااوا اال ت ااااري (4)واالت اق ااا  الدول ااا  حلمايااا    اااع ا  اااااق ماااأل اال ت اااات القساااري
، والربوتوكاااااوا (5)اتلةاااااح ابلضناااااد الااااادوق اصااااااق ابحلقاااااوق االقتيفااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقاس ااااا 

ت اق ا  بواا ن ال، سضااًل عااأل ا(6)اال ت ااري الت اق ا  حقااوق الا اي اتتضلااح قجارات تقاد  ال ال ااا 
 ر(7)(169)االت اق   رق  1989الوضوب ا  ل   والق ل   لضا  

وكااااارر  اللملنااااا  اتضن ااااا  يقاااااوق اإلنساااااان تو ااااا تنا الساااااويد قعااااااو  الن ااااار يف ماااااربرا   -3
مااأل الضنااد الاادوق اصاااق ابحلقااوق  20و 14و 10وضاارورا  اإلبقااات علااى    ا ااا علااى اتااواو 

 ر(8)اتدن   والس اس  ، بغرل سة نا
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، قاااادمس السااااويد تقريرهااااا تنتيفااااا اتااااد  عااااأل تن  ااااذ التو اااا ا  الاااا  2018ويف عااااا   -4
 ر(9)قدمس أثنات االستضرال الدوري الوامي الثاين اتتضلح هبا

وقاادمس السااويد مسااالا  مال اا  ا  م وضاا   ا ماا  اتتةااد  السااام   حلقااوق اإلنسااان  -5
 ر(10))ات وض   السام   حلقوق اإلنسان(

 (11)ار الوطين حلقوق اإلنساناإلط -اثلثاا  
أ ار  اللملن  اتضن   يقوق اإلنسان ا  أن نااق سلا  الضديد ماأل اي  اا  الساويدي   -6

ال ياا اا يقتيفاار علااى أووا  الاادو  وال يواامي اتضاااايم الدول اا  علااى الاار   مااأل أن هااذ  اي  اااا  
تو ا تنا الساويد قنوااات  أتك ادوكارر  اللملناا  ر (12)تضاالع بواليا  تض يا  وةاياا  حقاوق اإلنساان

مؤسس  وخلن   مستقل  حلقاوق اإلنساان، لادينا واليا  واساض  يف م ادان حقاوق اإلنساان وت ويادها 
ابتوارو اتال   وال وري  ال اس   وسقاً للم اوئ اتتضلق  مبرك  اتؤسسا  الوخلن   لتض ي  وةاي  حقوق 

لقضااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ  واللملناا  وقاادمس اللملناا  اتضن اا  ابر (13)اإلنسااان )م اااوئ ابريااس(
 ر(14)اتضن   ابحلقوق االقتيفاوي  واالجتماع   والثقاس   تو  ا  مماثل 

وأو س جلن  حقوق الا ي السويد بت ل ا أما ات امل اتضين اب خل اا ابلوالي  ومنةه  -7
ومضاجلتنااا باريقاا  تراعااى أوضااا  الا ااي، اتااوارو اتالاماا  لتلقااى  اا او  ا خل اااا والتةق ااح س نااا 

 ر(15)وبتض ي  استقالا أما ات امل

تنفيااا االلتاامااات الدوليااة املتعلقااة سقااوق اإلنسااانا مااع مرا اااة القااانون  -رابعاا  
 الدويل اإلنساين الساري

 املسائل الشاملة لعدة قطا ات -ألف 
 (16)املساواة و دم التمييا -1 

التم  اا  الضنيفااري ابعتماااو اصااا  الوخلن اا  ت اسةاا  الضنيفااري   رح ااس جلناا  القضااات علااى -8
 ر(17)2016وا   اا اتماثل  مأل الضدات وجراا  ال راه   يف عا  

والح ااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان بقلااح أن القااوانا وا ن ماا  القااماا  اتناهضاا   -9
لتم  ااا  يف   اااع جمااااال  احل اااا  للتم  ااا  ال تاااوسر احلمايااا  ماااأل   اااع أ ااا اا التم  ااا ، وال تغااااى ا

وأو ااس اللملناا  السااويد ابلن اار يف توساا ع نااااق احلماياا  مااأل التم  اا  مبوجاا  قانو ااا ر (18)الضاماا 
وأو س جلن  حقوق الا ي السويد بتضديي توريضا ا إلن ا  ح ر التم  ا  اتارت  ، يف ر (19)احمللى

اتضن   ابحلقوق االقتيفااوي  واالجتماع ا  والثقاس ا  اللملن  وأو س ر (20) ل  أمور، اب  ي اإلثين
 ر(21)قوراج اترك  االجتماعى والرأي الس اسى يف قاام  أس اب التم    احمل ور 

تاا اا اللملناا  ن ساانا وجلناا  القضااات علااى التم  اا  الضنيفااري يضاارابن عااأل قلقنمااا  ن والياا   وال -10
عربااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان عااأل قلقنااا  ن أمااا وأر (22)أمااا ات ااامل اتضااين ابتساااوا  الاادوو 

ات امل اتضين ابتساوا  ال مي األ أن مياارا ا تيفا اه يف حااال  التم  ا  الاذي بارساه بضات الوكااال  
تاا اا  وعااالو  علااى  لاا ، الر (23)احل وم اا ، مثااي الواارخل ، وواااار  السااملون واتاادعا الضاااما واحملاااك 
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 اا  الضنيفااري تضاارب عااأل قلقنااا  ن عاادو احلاااال  الاا  يناا  أمااا ات ااامل اتضااين جلناا  القضااات علااى التم 
 ر(24)ابتساوا  يف تسويتنا قل ي نس  اً، و ن اتوارو اتتاح  قد ال تتناس  مع ا وات اتتوقع منه

وأو ااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان بتةسااا ام ان اا  الو ااوا ا  ساا ي االنتيفااا   -11
  ي مأل أ ا اا التم  ا ، مباا يف  لا  الن ار يف توسا ع ناااق واليا  أماا ات اامل  ال ضال  مأل أي

وابإلضاااس  ا   لاا ، أو ااس جلناا  القضااات علااى ر (25)اتضااين ابتساااوا  علااى   ااع أ اا اا التم  اا 
 ر(26)التم    الضنيفري بتوسم اتوارو ال اس    ما ات امل اتضين ابتساوا  لالضاال  بواليته

اللملنااااا  اتضن ااااا  ابحلقاااااوق االقتيفااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقاس ااااا  عاااااأل قلقناااااا  ن وأعرباااااس  -12
الساا ان اتنةاادريأل مااأل أ ااي أسريقااى واتساالما يواجنااون التم  اا  يف الضديااد مااأل ا اااال ، و ن 

و كاااار سرياااح اصاااربات الضاماااي اتضااااين ر (27)التااادابم احملااادو  اياااد  تضاجلااا  هااااذا الوضاااع  ااام كاس ااا 
ةدريأل مأل أ ي أسريقى أن التنم ش والتم  ا  الضنيفاري ضاد الساويديا اتنةادريأل ماأل أ اي ابتن

أسريقااى كااان ااااهراً يف   ااع قااعااا  ا تمااع، مثااي التضلاا   واليفااة  واإلساا ان والضمالاا ر ورأ  
ال ريح الضامي أن التم    اي  لى الذي يواجنه السويديون اتنةادرون ماأل أ اي أسريقاى ومساتو  

لضنيفاااري وجاااراا  كراه ااا  ا سارقاا  اترت  ااا  ضاااد اتنةااادريأل مااأل أ اااي أسريقاااى أماااور تاااار  الضنااا ا
 ر(28)مو ل  اجتماع   واسض  النااق مل تضاجل مبا س ه ال  اي 

تاا اا اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان تضاارب عااأل القلااح ا ات اسااتمرار وروو تقااارير عااأل  وال -13
نرتنااس، والضناا الاذي ينااوي علاى الضنيفاري  وكاار   اااب ال راه ا ، مباا يف  لا  علاى  ا    اإل

ا جان  اتسل  على اتسلما والسويديا ماأل أ اي أسريقاى والروماا وال ناوو، سضااًل عاأل اوماان 
وتضرب اللملن  عأل القلح أيضاً ا ات الضدو  وساا  اإلعال  على تقد   ور  سل    عأل اتسلمار

ال  م حلواوث التضيف  الاديين، مثاي االعتاداتا  اجلسادي  علاى ماأل ينتماون ا  أقل اا  وين ا ، 
مثي اتسلما وال نوو، وايملما  ال  تتضرل يا أمااكأل ع ااو  ، وا ات التقيفام يف الت ل ا  عاأل 

 ر(29)هذ  احلاال 

تااا اا جلنااا  القضاااات علاااى التم  ااا  الضنيفاااري تضااارب عاااأل قلقناااا ا ات ال ملاااو  باااا عااادو  وال -14
ا  ال راه   ات ل  عننا، ماأل جنا ، وعادو التةق قاا  واتالحقاا  حاال   ااب ال راه   وجرا

ي اا يساور اللملن  القلح أيضاً ا ات تقاارير عاأل  والر (30)القضاا   واواان  اجلنا ، مأل جن  أ ر 
 ر(31)ت رار ممارس  الورخل  التنم   يف تضاملنا مع ا قل ا  ال اهر 

ريضا  القاامااا  ب ضال ااا  وموا ااال  اباااا  التااادابم وأو اااس اللملنااا  الساااويد بتا  اااح وان اااا  التوااا -15
الال م  حلماي  ال  ا  الضاض    ماأل  اااب ال راه ا  الضنيفاري ، وأعمااا الضناا الضنيفاري ، و ام  لا  

، وأو ااتنا أيضاااً ابلتةق ااح يف  اااااب  ال راه اا  الاا  تيفاادر عااأل الس اساا ا (32)مااأل جااراا  ال راه اا 
وتا  ااح عقااواب  مناساا   علااى مالق نااا، وابااا  التاادابم الال ماا  لتض ياا  والضاااملا يف وساااا  اإلعااال  

التسااام  واحلااوار باااا الثقاسااا ، واحااارتا  التنااو ، علااى أن تساااتند  هااذ  التااادابم اليفااة  ا بيفااا   
وأو اااس اللملنااا  اتضن ااا  يقاااوق اإلنساااان ابلتةق اااح يف   اااع احلااااال  الااا  تنااااوي علاااى ر (33) ا ااا 

راه ا  وكار  ا جانا ، ومقاضاا  اجلناا  اتوات ه هبا  عناد االقتضاات، ومضاااق تن ، يف م ااهر الضنيفاري  وال 
وأو ااااس جلناااا  القضااااات علااااى التم  اااا  ر (34)حاااااا اوانااااتن ، وتااااوسم ساااا ي انتيفااااا  مالاماااا  للضااااةاا

 ر(35)الضنيفري مبنع وم اسة  التنم   الضنيفري جلم ع ال  ا  الضض    على أيدي أسراو الورخل 
ن  عأل قلقنا ا ات وجوو من ما  عنيفري  ومتارس  يف الدول  الار ، وا ات وأعربس اللمل -16

وأعربس جلن  حقوق الا ي عأل القلح ا ات عد  وجاوو أح اا  ر (36)ات اهرا  الضام  ال  تن منا
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قانون اا   اارن  تاااند علااى عااد   ااارع   اتن مااا  الااا  تااروج لل راه اا  الضنيفاااري  و اات عل ناااا، 
وكاارر  جلناا  القضااات علااى التم  اا  الضنيفااري أتك ااد تو اا تنا السااابق  ر (37)و  اار هااذ  اتن مااا 

 ر(38)السويد بتضديي توريضا ا وح ر تن    جمموعا  تروج لل راه   الضنيفري  و ت عل نا

 (39)التنمية والبيية واأل مال التجارية وحقوق اإلنسان -2 
والتضاااامأل الااادوق ا  أن  اااايف اتسااااعد  أ اااار اص ااام اتساااتقي اتضاااين يقاااوق اإلنساااان  -17

 ر(40)2017يف اتاا  مأل و لنا القومى اإل اق يف عا   1.01اإلمناا   الرمس   للسويد بل  
ورحاا  اص ااام اتسااتقي ابالسااارتات مل   اجلدياااد  الاا  اعتماااد ا الوكالاا  الساااويدي  للتضااااون  -18

حقاوق اإلنساان، والدميقراخل ا  وسا او  القاانون اإلمنااى الدوق مأل أجاي التضااون اإلمناااى يف جمااا 
، و ااااملع الوكالاااا  علااااى موا اااال  جنووهااااا الرام اااا  ا  الننااااول يقااااوق 2022-2018لل اااارت  

 ر(41)اإلنسان واتساوا  با اجلنسا يف   ع أحنات الضامل مأل  الا ما تقو  به مأل أعماا
بواا ن تغاام اتناااا وأهاادا  التنم اا  وهنا  اص اام اتسااتقي السااويد علااى ت ااين ات ااق ابريااس  -19

وأ اااار ا  ر (42)اتساااتدام  لضااامان ات اااا   ااار مساااتدا  ل جاااراتا  ال    ااا  وا اااي ال لاااد و ارجاااه
وأهااداسنا، وتن  ااذها يف   ااع القاارارا  والس اسااا   2030تضماا    ااا  التنم اا  اتسااتدام  لضااا  

 ر(43)احل وم   يف   ع القااعا   ا  اليفل 
 2015وضااا   الساااام   حلقاااوق اإلنساااان ا  أن الساااويد اعتماااد  يف عاااا  وأ اااار  ات  -20

 ااا  عمااي وخلن اا  بواا ن ا عماااا التملارياا  وحقااوق اإلنسااان بنااات علااى ات اااوئ التوج ن اا  بواا ن 
ا عماااااا التملارياااا  وحقااااوق اإلنسااااانم تن  ااااذ اخلااااار ا ماااا  اتتةااااد  اتضنااااون  احلماياااا  واالحاااارتا  

اصا ااا  اتضن ااا  يقاااوق الواااضوب ا  ااال   ا  أن اصاااا  تركااا   وأ اااار  اتقااارر ر (44)واالنتيفاااا  
أساساااً علااى حقااوق اإلنسااان يف الضمل ااا  التملارياا  السااويدي  يف اصااارج، وا  أن أحااد مااواخلأل 

 ر(45)الضضا الرا س   يف اصا  هو أ ا ال تراعى الوضوب ا  ل  ، مبا يف  ل  الوض  اليفامى
يقاوق اإلنساان والتضاامأل الادوق   اع الواركا  التملاريا  وأو ى اص م اتستقي اتضين  -21

واليفااااناويح الضاملاااا  يف السااااويد قوراج ات اااااوئ التوج ن اااا  اتتضلقاااا  اب عماااااا التملارياااا  وحقااااوق 
وأو اااس ر (46)اإلنساااان يف عمل ا اااا ال وم ااا ، ويف ا نواااا  اتتضلقااا  ابلنناااول ابلتضاااامأل الااادوق

ي  واالجتماع ااا  والثقاس ااا  الساااويد مبمارسااا  سااالاا ا التن  م ااا  اللملنااا  اتضن ااا  ابحلقاااوق االقتيفااااو
وتض يااا  رقابتناااا علاااى القااارارا  االساااتثماري  الااا  تتااااذها  اااناويح اتضا اااا  التقاعديااا  الوخلن ااا  
واتساااتثمريأل اي اااريأل الاااذيأل يضملاااون يف اصاااارج، هباااد  احلااارق علاااى احااارتا  حقاااوق اإلنساااان 

 مننمل اااً  تق  ماااً  اتسااتثمرون جيااري أن بضاامان أيضاااً  اللملناا  وأو ااتنا وةايتنااا يف تلاا  القاارارا ر
 ر(47)ابا ها ق ي اإلنسان حقوق على االستثمار قرارا  لت ثم ومستقالً 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

 كر سريح اصربات الضامي اتضين ابتنةدريأل مأل أ ي أسريقى أن تادابم م اسةا  اإلرهااب  -22
وأعربس اللملن  اتضن   يقاوق اإلنساان ر (48)ماً ك ماً على ا تمضا  احملل   اإلثن   والدين  أثر  أتث

عاأل قلقناا ا ات االوعاااتا  الا  تواام ا  ممارسا  تسااتند  اتسالما باادون وجاه حااح عناد ان ااا  
ن وأو س جلن  القضات على التم    الضنيفري بضامار (49)قانون م اسة  اإلرهاب وعند التةق ح

ابااا  تااادابم ت اسةاا  اإلرهااااب علاااى حنااو نماااى حقااوق اإلنساااان ا ساسااا  ، مبااا يف  لااا  احلاااح 
 ر(50)اتساوا  يف
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 احلقوق املدنية والسياسية -ابء 

 (51)حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمان  لى شخصه -1 
كرر  جلن  مناهض  التضذي  أتك د تو  تنا الساابق  الساويد بتضرياا التضاذي  وارمياه  -23

ات اق   مناهض  التضذي  و م  مأل ضروب مأل  4و 1يف القانون احمللى، ابالمتثاا التا  للماوتا 
انو ا اتضامل  أو الضقوب  القاس   أو الالانسان   أو اتن ن ر وأو س اللملن  السويد أبن ت  ي يف ق

 ر(52)عد  سقوط ا سضاا ال  تضد أسضاا تضذي  ابلتقاو 

وأعربااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان عااأل قلقنااا ا ات التقااارير الاا  تتةاادث عااأل اسااراط  -24
موا ى ان ا  القانون يف اللملوت ا  القو ر وتضرب اللملن  عأل قلقنا أيضاً  ن  اوار  التةق قاا  

ابلتةق اح يف   اع اوعااتا  اإلساراط يف اساتادا  القاو  وأناوا  السالو  اصا ا   اجلدياد  ات ل ا  
اتواااا ا  ااار  علاااى ياااد الوااارخل  قاااد ال يضتربهاااا النااااا مساااتقل  ابلن ااار ا  أ اااا تضماااي يف اخلاااار 

 ر(53) جنا  الورخل  السويدي  

،  ّكااار  جلنااا  مناهضااا  التضاااذي  بتو ااا تنا الساااابق ، وحثاااس الساااويد 2014ويف عاااا   -25
مان اجاارات  ق قااا  سورياا  والايااد  وسضالاا  مااأل جاناا  ه  اا  مسااتقل  يف   ااع اوعاااتا  علااى ضاا

ويف ر (54)اسااات  اتضاملاا  واالسااتادا  ات اارط للقااو  مااأل جاناا  اتااوا ا ات ل ااا قن ااا  القااوانا
، اعترب  اللملن  أن  اوا  جوهري  ابذ  مأل أجي تن  اذ تلا  التو ا  ، وخلل اس 2016عا  

 ر(55)اتضلوما  لتق    التقد  احملر م يداً مأل 
اللملناا  اتضن اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاس اا  عااأل قلقنااا ا ات عااد   وأعربااس  -26

ك اياا  اسااتادا  الضالجااا  ال ديلاا  لي ااااق  وي اإلعاقاا  الن ساا   االجتماع اا ، وا ات ت وااى 
وأعرباس اللملنا  عاأل قلقناا    الن ساىرحاال  اإليدا  اإلل امى يؤالت ا سراو يف مؤسسا  الا

وعاالو   أيضاً ا ات الدووي  ال ر   اتتاح  يؤالت ا  ااق للاضأل يف قارارا  اإليادا  اإلل اماىر
على  ل ، أعربس اللملن  عأل القلح ا ات استادا  الضاالج القساري ضاد ا  اااق، وال سا ما 

السااويد بتااوسم أ اا اا بديلاا  لضااالج اليفااة   وأو ااس اللملناا ر (56)النسااات، أثنااات الرعاياا  اإلل ام اا 
الضقل  ، وال س ما عاالج اترضاى اصاارج ا، وضامان االحارتا  التاا  حلقاوق اإلنساان للمرضاى يف 
مؤسسااا  الااا  الن سااى، وضاامان تقااد  الضااالج علااى أساااا اتواسقاا  احلاار  واتسااتنم ، اال يف 

 ر(57)حاال  استثناا   تتال   ال   ل 
 ارت  ا جلن  مناهض  التضذي  تضرب عأل قلقنا ا ات عاد  وجاوو حاد  ماين أقيفاى لت ا وال -27

وأو س ر (58)الحتملا  ق ي احملاكم  واالهتما  الض  ي اتوجه ا  التدابم ال ديل  يذا االحتملا ا
اللملنااا  اتضن ااا  يقاااوق اإلنساااان الساااويد بتةدياااد منلااا  قانون ااا  بوااا ن ماااد  االحتملاااا  الساااابح 
للمةاكم ، واحلارق علاى أن يوا ي هاذا االحتملاا  تادبماً اساتثناا اً وعلاى أن تاو  ا ولويا  يف 

 ر(59)اتمارس  الضمل   للتدابم ال ديل  لالحتملا 

 (60)إقامة العدلا مبا يف ذلك مسألة اإلفالت من العقابا وسيادة القانون -2 
التقااارير الاا  ت  ااد أبن ، أعربااس جلناا  مناهضاا  التضااذي  عااأل قلقنااا ا ات 2014يف عااا   -28

ممارس  احلح يف اإل ااار ابالحتملاا  كثاماً ماا تتا  ر بادون مساو  تيفالة  التةق اح وأن حيفاوا 
ا  ااق احملتمل يأل لاد  الوارخل  علاى الرعايا  اليفاة   ال يا اا يارت  لسالا  الوارخل  التقديريا ر 
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ق مسالو  احلريا  مناذ وأو س اللملن  بتوسم   ع الضماان  القانون   ا ساس   جلم اع ا  ااا
اللة   ا و  لسل  حريتن ، وال س ما حقن  يف االستضان  مبةا ، واحلح يف اجرات سةد خليب 
على يد خل    مستقي، وي ضي أن ي ون  ل  مأل ا ت اره ، وحقن  يف ا اار أحد ا قارب، 

  ماأل أجاي ، اعتارب  اللملنا  أن  ااوا  أول ا  اباذ2016ويف عاا  ر (61)وسقا للمضاايم الدول ا 
 ر(62)تن  ذ تو  تنا، وخلل س م يداً مأل اتضلوما  لتق    التقد  احملر 

 (63)احلرايت األساسية واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية -3 

أو س من م  ا م  اتتةد  للرتب   والضل  والثقاس  )ال ونسا و( الساويد قساقاط اليفا    -29
 ر(64)اجلرم   عأل التونم

وأعربااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان عااأل قلقنااا ا ات الضاادو ال  اام حلااواوث التضيفاا   -30
الااديين، مثااي االعتااداتا  اجلساادي  علااى مااأل ينتمااون ا  أقل ااا  وين اا ، مثااي اتساالما وال نااوو، 

 ر(65)احلاال وايملما  ال  تتضرل يا وور الض او ، وا ات التقيفم يف الت ل   عأل هذ  

 (66)حظر مجيع أشكال الرق -4 

أعربااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان عااأل قلقنااا مااأل أن االاااار ابل واار، مبااا يف  لاا   -31
تاا اا جلنا  مناهضاا  التضااذي   والر (67)  ارال اسااتغالا ا خل ااا جنساا اً، ال ياا اا ياار  مواا ل 
اااار اب  ااااق لغاارل ممارساا  أ اا اا تضاارب عااأل القلااح ا ات تقااارير عااأل ت ايااد عاادو ضااةاا اال

 اام مااأل االسااتغالا، مثااي االسااتغالا يف الضمااي، والتسااوا القسااري واإلج ااار علااى اجلااراا  الاا  
عااأل قلقنااا ا ات الضاادو احملاادوو جااداً مااأل القضاااا اترسوعاا   تواامي ا خل اااار وأعربااس اللملناا  أيضاااً 

اب  ااااق، وا ات عااد  تااواسر ساا ي  واتالحقااا  القضاااا   واإلواان  يااح ماارت يب جرمياا  االاااار
 ر(68)احلماي  واالنتيفا  للضةاا

وأو س اللملن  اتضن   يقوق اإلنسان بضمان التةق ح يف قضاا االاار، مباا يف  لا   -32
استغالا ا خل اا جنس اً، بسرع  ومشول  ، وتقد  اجلنا  ا  الضدال ، وتوسم س ي سضال  للضةاا 
نيفلون مأل  اليا على  دما  احلماي  واتساعد ، واجلرب ال امي، مبا يف  ل  اعاو  الت ه ي 

اللملناا  أيضاااً بضاامان أن تتناساا  الضقااواب  اتقاارر  علااى اسااتغالا  وأو ااس والتضااويت ال ااايفر
 ر(69)ا خل اا جنس اً، مبا يف  ل  ابلوسااي اإلل رتون  ، مع  اور  هذ  اجلراا 

 (70)واحلياة اأُلسرية احلق يف اخلصوصية -5 

تّقاار اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان بضاادو الضااماان  اتتاحاا  تنااع التملاااو ا  يف تا  ااح  -33
قانون خمابرا  اإل اارا ،  ام أ اا ال تا اا تضارب عاأل قلقناا ا ات قلا  ورجا  الوا اس   س ماا  اد 

وأعرباس اللملنا  عاأل القلاح أيضااً ا ات عاد   نااق سلاا  اتراق ا  والضاماان  اتتضلقا  بتن  اذهار
وجاااوو ضاااماان  كاس ااا  للة لولااا  وون التاااد ي التضسااا ى يف احلاااح يف اصيفو ااا   بوااا ن ت ااااوا 

 ر(71)ال  اان  ا ول   مع وكاال  استا اري  أ ر 
وأعرباس جلنا  حقاوق الا اي عااأل قلقناا ا ات ماا أبلا  عنااه ماأل حااال  التاد ي التضساا ى  -34

للساااويديا اتنةااادريأل ماااأل أ اااي أسريقاااى وا ساااريق ا وا ات انتااا ا  ا خل ااااا ماااأل يف احل اااا  ا ساااري  
وأو ااس السااويد بتن اا   اتمارسااا  ر (72)أسااره  مااأل ق ااي ساالاا  الرعاياا  االجتماع اا  ليخل اااا
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اتتضلقاا  ابنتاا ا  ا خل اااا مااأل أسااره  تن  ماااً نماااً وضاامان أن  ضااع قاارار انتاا اعن  وااماااً لتةق ااح 
 ر(73)اتيفاحل ال ضلى للا ي وك ال  عد  ابا  هذا القرار اال كتدبم أ م  امي، وأن يراعى

 احلقوق االقتصادية واالجتما ية والثقافية -جيم 
 احلق يف مستوى معيشي الئق -1 

أعرباااس جلنااا  حقاااوق الا اااي عاااأل قلقناااا  ن الضااادو ال  ااام نسااا  اً ماااأل ا خل ااااا يض واااون يف  -35
   ابحلقاوق االقتيفااوي  واالجتماع ا  والثقاس ا  عاأل قلقناا ماأل أن الالج اا وأعربس اللملن  اتضنر (74)سقر

 ر(75)وملتمسى اللملوت، والروما، والسويديا مأل أ ي أسريقى يضانون مأل ال قر بو ي  اق
اللملنااا  ن سااانا الساااويد مبضااااع   جنووهاااا يف التيفااادي لل قااار، باااارق، منناااا  وأو اااس -36

التن  اااذ ال ضااااا لاااربامر وس اساااا  الضمالااا  واحلمايااا  االجتماع ااا   ا  اليفااال ، ماااع اياااالت اهتماااا  
وأو اى سرياح اصاربات الضاماي اتضاين ابتنةادريأل ماأل أ اي ر (76) اق لل  ا  اتضرض  لل قر الداا 

 ر(77)جل  الضالق  با التم    وال قر واالست ضاو االجتماعىأسريقى بدراس  ومضا
تا اا اللملنا  اتضن ا  ابحلقاوق االقتيفااوي  واالجتماع ا  والثقاس ا  تضارب عاأل قلقنااا ا ات  وال -37

النقد يف اتساكأل، وال س ما يف اتدن الرا س  ، والدووي  سرق احليفوا على مساكأل قجيارا  
وتضاارب اللملناا  عااأل قلقنااا ا ات االجتماااعى، ممااا يااؤوي ا  التواارور  مضقولا  واالستقااار ا  الساا أل

اسااتمرار ال يفااي يف الساا أل ي اا  الواقااع، ا ماار الااذي يااؤثر بيفااور   ا اا  علااى السااويديا مااأل 
وأو اااس اللملنااا  الساااويد بااا او  ت سااام اإلجياااارا  اتضقولااا  ر (78)أ اااي أسريقاااى واتسااالما والروماااا
ارو ل س ان االجتماعى مأل أجي تل    الال ، وال س ما تأل ه  الت ل   والن ر يف بيف د اتو 

يف أمس احلاج  ال ه، وابا  تدابم الدو  ايد  بغ   ا ات ال يفي يف الس أل ي   الواقع الاذي 
 ر(79)ميس بوجه  اق السويديا مأل أ ي أسريقى واتسلما والروما

 احلق يف الصحة -2 

د مبضااع   جنووهاا الرام ا  ا   ساا احلالا  اليفاة   أو س جلن  حقوق الا ي الساوي -38
ليخل ااا ماأل ال  اا  احملروما  واتنموا ، وبيفا د ماوارو كاس ا  لضامان حقنا  يف اليفاة ، وون 

 ر(80)ب   

وأو ااس اللملناا  اتضن اا  ابلقضااات علااى التم  اا  ضااد اتاارأ ، بضاامان حيفااوا   ااع النسااات  -39
اتنتم ا  ا  ال  ا  احملروم  واتنمو ، جماانً على  دما  اليفة  اجلنس   وال ت ا ، مبأل س نأل 

 ر(81)واإليناب   ال اس  

 (82)احلق يف التعليم -3 

أ اااار  ال ونسااا و ا  أن اصل  اااا  االجتماع ااا  االقتيفاااااوي  وأح اااات اإلقاماااا  تاااؤثر أتثااااماً  -40
أبناات الااالب االب اتولوويأل يف اصارج و مت ايداً على أوات الاالب، وأن ال ملو  يف ا وات با ال

و كاار سريااح اصااربات الضامااي اتضااين ابتنةاادريأل مااأل أ ااي أسريقااى أن كثااماً ر (83)ال لااد ال تاا اا مرت ضاا 
ماااأل الااااالب يتضرضاااون تواقاااا وتيفااارسا  عنيفاااري   ااااور  عاااأل الااااالب واتضلماااا و ااامه  ماااأل 

 ر(84)الضاملا يف اتدارا



A/HRC/WG.6/35/SWE/2 

GE.19-19518 8 

 حمددين أو فيات حمددةحقوق أشخاص  -دال 
 (85)النساء -1 

واللملنا  اتضن ا  يقاوق اإلنساان ابعتمااو  رح س اللملن  اتضن   ابلقضات على التم    ضاد اتارأ  -41
 ر(86)2018-2015 ا  عمي اصدم  اصارج   السويدي  للس اس  اصارج   النساا  ، لل رت  

ضد اترأ  على السويد الرت ا  مضدا موارك   وأثنس اللملن  اتضن   ابلقضات على التم    -42
 احملروما  ال  اا  بث ي ك اي   عد  ا ات قلقنا عأل أعربس ل ننا النسات يف احل ا  الس اس   والضام ر

 الروماا واليفاام ا ، واتنةادرا  ماأل  يفو ااً  ا قل اا ، ونساات الواااب  سا نأل مباأل النسات، مأل
وأو اااس اللملنااا  الساااويد مبوا ااال  اباااا  تااادابم الااادو  ر (87)أ اااي أجنااايب، يف عمل ااا   ااانع القااارار

ا هااادا  كاااى تيفاااون ماااا حققتاااه ماااأل ايناااا ا  يف ضااامان ارت اااا  مضااادا بث اااي النساااات يف احل اااا  
الس اساااا   واحل ااااا  الضاماااا ، مبااااا يف  لاااا  وا ااااي الربتااااان، وأو ااااتنا لااااد  الق ااااا  بااااذل ، بتوج ااااه 

 ر(88)ال ايف مأل التمث ياهتمامنا ا  س ا  النسات ال  ال   ى ابلقدر 
ورح اااس اللملنااا  ابالرت اااا  عمومااااً يف مضااادا مواااارك  اتااارأ  يف القاااو  الضاملااا  ومباتلاااا  -43

التادابم اتتااذ  لت سام التوس اح بااا احل اا  ا ساري  والضماير ومااع  لا ، يسااور اللملنا  القلااح ا ات 
وااااااا الضماااي لااا ضت  اساااتمرار ال يفاااي اتناااين ا سقاااى والرأساااى، ح اااف يرتكااا  عماااي النساااات يف

الوقس، و ال اً ما ي ون  ل   س اب أسري ، واستة ا  وجاوو سملاو  يف ا جاور باا اجلنساار 
 ر(89)يف اتاا  مأل اجا   الوالدي  ال ت اا مأل نيف   اترأ  75وأعربس اللملن  عأل أس نا  ن 

وأو س اللملن  اتضن   يقوق اإلنسان السويد بسد ال ملو  يف ا جور با اجلنسا مأل  -44
 ااالا التيفاادي للت رقاا  الرأساا   وا سق اا  يف جماااا الضمالاا  وا الاا  ال ااوارق يف ا جااور بااا الرجاااا 

اللملنا  اتضن ا  ابحلقاوق االقتيفااوي  واالجتماع ا  والثقاس ا  وأو اس ر (90)والنسات عاأل ن اس الضماي
الساااويد مبوا ااال  جنووهاااا ماااأل أجاااي  او  اتسااااوا  يف تقاسااا  اتساااؤول ا  ا ساااري  باااا الرجاااي 

 ر(92)وقدمس اللملن  اتضن   ابلقضات على التم    ضد اترأ  تو  ا  مماثل ر (91)واترأ 
وأثناااس اللملنااا  ن سااانا علاااى الساااويد للملناااوو الااا  باااذلتنا ماااأل أجاااي التيفااادي للضناااا  -45

انتوااار الضنااا ضااد اجلنساااين ضااد اتاارأ ر ب ااد أ ااا أعربااس عااأل قلقنااا ا ات اسااتمرار ارت ااا  مضاادا 
اتااارأ ، واض اااال مضااادال  اإلباااال  عاااأل حااااال  الضناااا ضاااد اتااارأ ، مباااا يف  لااا  اال تيفااااب، 

 ر(93)واض ال مضدال  اتقاضا  واإلوان 

وأو س السويد قجارات وراسا  ليسا اب اجلذريا  اتؤويا  ا  اض اال مضادال  اإلباال   -46
ووهاا الرام ا  ا  ا الا    اع احلاواج  الا   اوا واإلوان  يف حاال  الضنا ضد اتارأ ، وتوخل اد جن

وون ق اااا  النساااات ابإلباااال  عاااأل الضناااا أماااا  الوااارخل ر وأو اااس اللملنااا  أيضااااً بتض يااا  اتسااااعد  
 ر(94)واحلماي  اتقدم  ا    ع النسات ضةاا الضنا

 (95)األطفال -2 

  االعتااادات علاااى أعرباااس جلنااا  حقاااوق الا اااي عاااأل قلقناااا ا ات الااا او  ال  ااام  يف حااااال -47
ا خل اااا، وال ساا ما ابلنساا   ليخل اااا حاام سااأل الساوساا ، وأعربااس عااأل    اا  أملنااا  ن عاادواً 

سق  مأل التقارير اتتضلق  هبذا االعتدات أسضى ا  اتالحقا  القضااا  ر والح اس اللملنا  ماع  قل الً 
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 ااااضواب  يف  القلاااح أن ا خل ااااا ضاااةاا االعتااادات واإللااااا يضااااانون يف كثااام ماااأل ا ح اااان ماااأل
 ر(96)احليفوا على  دما  اعاو  الت ه ي ورعاي  اليفة  الضقل  

وأعرباااس اللملنااا  عاااأل قلقناااا أيضااااً ا ات اساااتمرار اساااتغالا ا خل ااااا يف ال غاااات ويف اتاااواو  -48
اإلابح   وا ات عد  تاوسر ب ااان  بوا ن االساتغالا اجلنساى ليخل ااار وأو اس الساويد مبضااع   

ضااات علااى االسااتغالا واالعتاادات اجلنساا ا و او  تاااوير باارامر وس اسااا  جنووهااا الرام اا  ا  الق
 ر(97)واعاو  اإلوماج االجتماعى ليخل اا الضةاا ،الوقاي  والضالج

ماااااأل الربوتوكاااااوا  3و 2و 1وأو اااااس اللملنااااا  بتملااااار    اااااع اجلاااااراا  اتواااااار ال ناااااا يف اتاااااواو  -49
اال ت اااري اتلةااح ابت اق اا  حقااوق الا ااي بواا ن ب ااع ا خل اااا واسااتغالا ا خل اااا يف ال غااات ويف اتااواو 
اإلابح  ، و  ع أ  اا استغالا ا خل اا يف اتواو اإلابح  ، وجضاي االساتغالا اجلنساى يُضاقا  عل اه 

د   اااع ضاااةاا االعتااادات علاااى بضقاااواب  تتناسااا  ماااع  ااااور  اجلرميااا ر وأو اااس اللملنااا  أيضااااً بت ويااا
 ر(98)سن ، ابحلماي  القانون   اتالام  15ا خل اا، مبأل س ن  أول   الذيأل ت يد أعماره  عأل 

 الاااوا  جلنااا  مناهضااا  التضاااذي  وجلنااا  حقاااوق الا اااي عاااأل القلاااح  ن القيّفااار مااااوأعرباااس  -50
لتضامااي مااع القيفاار يف يتضرضااون لالحتملااا  ق ااي احملاكماا ، ولضااد  وجااوو اجااراتا  روت ن اا  رمس اا  ل

وأو اااس جلنااا  حقاااوق الا اااي بتض يااا  تااادابم بديلااا  للةااا س ر (99)االحتملاااا  الساااابح للمةاكمااا 
االحت اااخلى ليخل اااا واحتملااا ه ، وضاامان عااد  اسااتادا  االحتملااا  اال كمااال  أ اام، و قيفاار 

 ر(100)سرت  مم ن ، وك ال  أن  ضع تراجض  القاضى بيفور  منت م  بغ   ا ااه
رباااس اللملنااا  ن سااانا عاااأل ابلااا  قلقناااا ا ات ممارسااا  احلااا س االن اااراوي علاااى ا خل ااااا وأع -51

اتاااااال ا للقااااانون يف سااااملون احلاااا س االحت اااااخلى و ناااا اان  الواااارخل ، وا ات الضاااادو ال  اااام مااااأل 
ا خل ااااا يف  نااا اان  الوااارخل ر وأو اااس الساااويد ق اااراج   اااع ا خل ااااا ماااأل احلااا س االن اااراوي 

 ر(101) ر استادا  احل س االن راوي يف   ع ال رو ومراجض  قوان ننا مأل أجي ح
وأو س اللملن  ن سنا السويد بتوسم  دما  اتساند  اتالاما  ليخل ااا الضاةاا والوانوو  -52

خلااواا اإلجااراتا  القانون ااا ، ابإلضاااس  ا  التمث اااي القااانوين واتضلوماااا  واحليفااوا علاااى التضااويت عاااأل 
 ر(102)احليفوا على مرك  الار  اتتضرر يف اإلجراتا  القانون  ا ضرار، ومن  ا خل اا احلح يف 

 (103)األشخاص ذوو اإل اقة -3 
أو ااااس جلناااا  حقااااوق الا ااااي السااااويد ابعتماااااو  اااار قاااااا  علااااى حقااااوق اإلنسااااان ا ات  -53

 ر(104)اإلعاق 

اللملنااااا  اتضن ااااا  ابحلقاااااوق االقتيفااااااوي  واالجتماع ااااا  والثقاس ااااا  عاااااأل القلاااااح ا ات وأعرباااااس  -54
التا  ضااا  يف بيفاا د ا مااواا مااأل أجااي اسااتةقاقا  اتساااعد  الوايفاا   لي ااااق  وي 

 ر(105)اإلعاق ، وحرمان هؤالت ا  ااق مما يل   مأل اصدما  واتساعد 
وأو ااس اللملناا  اتضن اا  يقااوق اإلنسااان بتض ياا  التاادابم اتتاااذ  لتةسااا ساا ي حيفااوا  -55

اتسااوا  ماع اي اريأل، علاى سارق الضماي والتضلا   والرعايا  ا  ااق  وي اإلعاقا ، علاى قاد  
 ر(106)اليفة   والضدال  واصدما  احل وم   وون أي ب   

وأو س جلن  حقوق الا ي السويد قلغات أح ا  قانون التضل   ال  اضي ق وا اتدارا  -56
ال وااري والتقااين  ا خل اااا  وي اإلعاقاا  موااروخلاً بضوامااي مض ناا ، وبيفاا د مااا ي  ااى مااأل الاادع 
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واتاق مأل أجي ك الا  أال تواجاه اتادارا تق  ادا  تن  م ا  أو مال ا  تضاوق التضلا   الواامي بامااًر 
وأو اس اللملنا  أيضااً ابباا  التادابم القانون ا  الساريض  وبيفا د   اع اتاوارو الال ما  الا  ت  ااي 

  ماااأل اتسااااعد  ل لاااو  أعلاااى انحااا  ال ر ااا  جلم اااع ا خل ااااا  وي اإلعاقااا  وتقاااد  كاااي ماااا يلااا من
 ر(107)مستو  تضل مى مم أل ابلن ر ا  ما له أو يا مأل القدرا  ال روي 

 (108)األقليات والشعوب األصلية -4 

 ملضس ال ونسا و الساويد علاى ضامان تضلا   اللغا  ا   ليقل اا  اإلثن ا  والقوم ا  ابساتمرار  -57
 ر(109)ديد  حلماي  ايوي  الثقاس   واللغوي  ليقل ا يف اتدارا والن ر يف ابا  م اورا  تضل م   ج

اللملناا  اتضن اا  ابحلقااوق االقتيفاااوي  واالجتماع اا  والثقاس اا  عااأل قلقنااا ا ات اسااتمرار وأعربااس  -58
تا اا  والر (110)التم    االجتماعى ضد الروما، على الر   مأل اباا  الضدياد ماأل التادابم للتيفادي لاه

التم  اا  الضنيفااري تضاارب عااأل القلااح  ن الرومااا ال ي الااون يواجنااون  ااضواب  يف جلناا  القضااات علااى 
والح اااس اللملنااا  ر (111)احليفاااوا علاااى سااارق التضلااا   والضمالااا  واتسااا أل والرعايااا  اليفاااة   والضدالااا 

اتضن   يقوق اإلنسان بقلح حال  الضضا ال  ي ون س نا رعاا بلدان اال او ا ورو  ا  ر  ماأل 
ا الاااذيأل ال تتاااا  يااا  ساااو  سااارق الااادوو  للةيفاااوا علاااى االساااتةقاقا  االجتماع ااا  أ اااوا الرومااا

ر (112)والرعايااا  اليفاااة   اتدعومااا  والتضلااا  ، بسااا   استقااااره  ا  وضاااع اإلقامااا  الرمساااى يف الساااويد
اللملنااا  اتضن ااا  ابحلقاااوق االقتيفااااوي  واالجتماع ااا  والثقاس ااا  عاااأل القلاااح ا ات  او  حااااال  وأعرباااس 
 ر(113)القسري ال  تااا الروما وا  ااق الذيأل يض وون يف أح ات عوواا  اإل الت 

وأو ااااس جلناااا  القضااااات علااااى التم  اااا  الضنيفااااري بضاااامان مااااا ي  ااااى مااااأل اتااااوارو وتن  ااااذ  -59
( واتساااااوا  يف حيفااااوا   ااااع جمتمضااااا  2032-2012االساااارتات مل   اتتضلقاااا  قوماااااج الرومااااا )
اللملناااا  اتضن اااا  وأو اااس ر (114)والرعاياااا  اليفاااة   والضدالاااا الروماااا علااااى التضلااا   والضمااااي والسااا أل 

ابحلقاااوق االقتيفااااوي  واالجتماع ااا  والثقاس ااا ، الساااويد مبضاجلااا  ا سااا اب اجلذريااا  الااا  ت ضاااى ا  
تضرل الروما ل  الت القسري، وت سم حيفوي  على الس أل الالاح وا الا  الضق اا  التم   يا  يف 

 ر(115)اصدما احليفوا على هذ  

وأعربس اللملن  ن سنا عأل القلح  ن الوض  اليفامى ال ي اا يواجه عق ا  أماا  بتضاه  -60
التا  يقوق الوضوب ا  ل   ال  تومي احليفوا علاى أراضاى أساال  تلا  الواضوب واحل اا  

 ر(116)على خلرق مض وتنا التقل دي 
أن قاااانون رعاااى الرنااا  أقّااار حاااح أساااراو و كااار  اتقااارر  اصا ااا  اتضن ااا  ابلواااضوب ا  ااال    -61

الوض  اليفامى يف استادا  ا راضى وات ا  ال  كانوا يستادمو ا تقل داً الحت اجا   اصا ا  
واحت اجا  الرن ر ب د أن ترس   مناخلح رعى الرن  احملدو  مل جير رمس اًر وعلاى الار   ماأل أن اتقارر 

الرام اا  ا  ترساا   ا راضااى التقل دياا  للوااض  اصاااق السااابح أو ااى السااويد مبضاااع   جنووهااا 
 ر(117)اليفامى، سإن احل وم  مل ت ضي  ل  بضد

والح ااااس اتقاااارر  اصا اااا  أن قااااانون اتضاااااون، وهااااو القااااانون الرا سااااى الناااااا   نوااااا   -62
وعااالو  علااى  لاا ، ر (118)التضااديأل، مل يتضاامأل أي ا ااارا   اارن  ا  حقااوق الوااض  اليفااامى

ور  الدول  ا راضى الا  اساتادمتنا ا تمضاا  اليفاام   تقل اداً توا ي ق اداً أ ار  ا  أن ميفا
حلقوقنا يف اتل  ا ، وال مي األ تربيرهاا اال ا ا كاان قارار التق  اد قاد اباذ لتةق اح  ارل عاا  مقناع 

مي أل الضثور عل اه يف اتيفااحل التملاريا  ال ةتا  أو يف ا  ارال اتادر  للاد ير وقالاس ا اا تار   ال
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توا نااا  باااا اتيفااااحل علاااى النةاااو اتتاااو ى يف اتدونااا  ال    ااا  ح اااف جياااري تق ااا   سااا ي الضااا ش أن ا
التقل دياا  اليفااام  ، ابلق اااا ا  ات اساا  االقتيفاااوي  احملتملاا  وحاادها، ال تتما ااى مااع الت امااا  

ا تا ا والر (119)السويد الدول   وتضندا ا يف جمااا حقاوق اإلنساان س ماا يتضلاح ابلواضوب ا  ال  
اللملناا  اتضن اا  يقاااوق اإلنسااان تضااارب عااأل القلاااح ا ات نااااق واجااا  التواااور ماااع ممثلااى الواااض  

 ر(120)اليفامى س ما يتضلح ابتواريع االستاراج   واإلمناا  
وأو س اتقرر  اصا   اتضن   ابلوضوب ا  ل   بتسوي  سريض  تسااي حقوق اليفام ا  -63

وضاااع تواااريضا  مالامااا ر وأعااااو  أتك اااد تو ااا   اتقااارر  يف مل  ااا  ا راضاااى واتاااوارو عاااأل خلرياااح
اصاق السابح السويد ابعتماو توريضا  تراجض  عا ت اإلث اا  ال  ام اتالاوب إلث اا  حقاوق 

لليفااام ا ا خلاارا   ضاااا  اليفااام ا التقل دياا  يف ا رل يف اجااراتا  احمل ماا ، وتااوسم اتضوناا  الق
 ر(121)يف تل  اإلجراتا 

اتقاارر  اصا اا  السااويد مبراجضاا  قانو ااا اتتضلااح ابتااوارو اتضدن اا  للت كااد مااأل أنااه وأو ااس  -64
يت ح مع اتضايم الدول   حلقوق اإلنسان، مبا يف  ل  اجرات مواورا  كاس   ماع ا تمضاا  احملل ا  

مل ا  للوضوب ا  ل   اتت ثر  واحليفوا على مواسقتنا احلار  واتسا ق  واتساتنم  يف   اع مراحاي ع
 ر(122)ا دار التيفاري ، وابا  تدابم خم   ، وتقد  التضويت والتقاس  الضاوا واتنيفا للمناسع

و ملضس اتقرر  اصا   السويد على او اا ا الحا  لضمان حيفوا الربتاان اليفاامى  -65
 وأو اس اللملنا  اتضن ا  يقاوقر (123)على م يد مأل االستقالا عأل اتؤسسا  والسلاا  احل وم ا 

 ر(124)اإلنسان بضمان توسم اتوارو ال اس   للربتان اليفامى لتم  نه مأل أوات واليته ب اعل  

وأو س اللملن  ن سنا السويد ابإلسنا  هبّما  وون أت ام ال ماربر لاه يف اعتمااو ات اق ا   -66
 ر(125) ام ى بلدان الوماا

ن اللغاا  اليفاام   الا  يُتةادث وأ ار  اتقارر  اصا ا  اتضن ا  ابلواضوب ا  ال   ا  أ -67
هباااا يف الساااويد منةاااس احلمايااا  يف بضااات اتنااااخلح اإلواريااا  احملااادو ر وماااع  لااا ، ساااإن الضاااماان  

 الاس ال تن ااذ اال ج ا ااً، و ال اااً ماا ي ااون  لا  بساا   االستقاار ا  اتااوا ا  وي  القانون ا ، مااا
 ر(126)اتنارا  اللغوي  اليفام  

وأ ااار  اتقاارر  اصا اا  أيضااااً ا  أن التضلاا   ابللغاا  اليفاااام   م  ااوا أساساااً يف  اااس  -68
وأ ااار  كااذل  ر (127)ماادارا  ااام   سااويدي  وأن تغا تنااا ال تواامي اتناقاا  اليفااام   أبكملنااا

يااند علااى ام ان اا  أن يضاااى نيفااا التضلاا   اإل اااق سقاا   2011ا  أن مرسااو  التضلاا   لضااا  
  وأن  لااا  قاااد تقااارر علاااى هاااذا النةاااو لضااامان  او  مضااادا التااادريس ابللغااا  ابللغااا  ا   للاالااا

السااويدي  تاادرجي اًر وتواا ي هااذ  اتتال ااا  عق اا  أمااا  تاادريس اللغاا  اليفااام   ب ضال اا  وبنااع عاادواً 
 ر(128)أكرب مأل ا خل اا اليفام ا مأل تضل  اللغا  اليفام  

ام   وتض ياااا  باااارامر التضلاااا   وأو ااااس السااااويد مبضاااااع   جنووهااااا لتنواااا   اللغااااا  اليفاااا -69
ابللغاااا  اليفاااام  ر وين غاااى جلم اااع ال لااادا  يف مناقااا  اليفاااام ا اإلواريااا  كةاااد أو ، أن تاااوسر 

 ر(129)التدريس اتت امي لليفام ا
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 (130)املهاجرون والالجيون وملتمسو اللجوء -5 
وق الساويد، ، أو ى اص م اتستقي اتضين يقوق اإلنسان والتضامأل الاد2019يف عا   -70

يف ضااااوت تيفاااااعد اصااااااب الوااااض وي اتضاااااوي ليجاناااا  اتوجااااه ضااااد اتناااااجريأل والالج ااااا يف 
 ر(131)السويد، يف اي آ ر ةل  س اس  ، بتملديد جنووها ت اسة  هذا اصااب وتض ي ها

وأ اار  اللملنا  اتضن اا  ابلقضاات علاى التم  اا  ضاد اتارأ  مااع التقادير ا  س اسا  االسااتق اا  -71
ت تاو  الساابق  الا  ات ضتناا الدولا  الااار   االا تادسح ملتمساى اللملاوت بوا ي  اااعى ا  أورواب ا

 ايفاااً، وا  مااا بذلتااه مااأل جنااوو ضااماانً حلمااايتن  وتااوسم  162 877، وق ويااا حنااو 2015عااا  
ابجلناوو الا  وأقار اص ام اتساتقي اتضاين يقاوق اإلنساان والتضاامأل الادوق أيضااً ر (132)اتسااعد  يا 

 ر(133)ويف   اب االستملاب  ا وروب   اتورتك  2015بذلتنا احل وم  يف أعقاب أ م  ايملر  لضا  
 وماااع  لااا ، الحاااس اص ااام اتساااتقي أن تواااريضا  ايملااار  الوخلن ااا  قاااد  ولاااس يف باااو / -72
و ا ورو  تاد  ، ا  اعتماو اتتال ا  الدن ا ا قي ساات ال  سرضاتنا مضاايم اال اا2016 يول ه

ثالث سنوا ر وعالو  على  ل ، أو لس السلاا  عمل اا  مؤقتا  للتةقاح ماأل ايويا  ومراق ا  
وأوضااااةس م وضاااا   ا ماااا  اتتةااااد  السااااام   لوااااؤون الالج ااااا )م وضاااا    ااااؤون ر (134)احلاااادوو

ر وهاو الالج ا( أن القانون اتؤقس تد  ثالث سنوا  نّد مأل احلماي  اتمنوح  تلتمسى اللملاوت
جيضي مان  التيفااري  اتؤقتا  قاعاد  عاما  ويق اد مان  تيفااري  اقاما   سا اب انساان   لي اااق 

 ر(135)الذيأل جيدون أن سن  يف أوضا  قد تؤوي لوال  ل  ا  انتنا  االلت اما  الدول   للدول 
الدوق أ ار ا  وعالو  على  ل ، سإن اص م اتستقي اتضين يقوق اإلنسان والتضامأل  -73

ي اا  م مؤكاد، علاى الار   ماأل مان  الوااد تيفاري  اقاما  وااما  أو تلق اه  أن مل مشي ا سر ال
 ااا   احلمايااا  كالجاااحر وال تتاااا  للوااااد الاااذي نيفاااي علاااى  ااا   احلمايااا  موااا وع  يمايااا  
 اضاس  ، مثي القا ار  ام اتيفاةوب، سر ا  تاذكر لالسات او  ماأل مل مشاي ا سار  ماا مل ي األ هاذا

 ر(136)الواد قد من  تيفري  اقام  واام ، وهى عمل   مي أل أن تستغرق عد  سنوا 

وأ ااار اص اام اتسااتقي أيضاااً ا  أن عاادو ا  ااااق الااذيأل يلتمسااون اللملااوت يف السااويد قااد  -74
، 2017 لتةقح مأل ايوي  اتؤقت  قاد توق اس يف عاا ااض ت بدرج  ك م  على الر   مأل أن عمل ا  

وأعاارب عااأل ر (137)نت ملاا  ل  ااال  التوااريضى 2018مراق اا  احلاادوو اتؤقتاا  قااد ألغ ااس منااذ عااا  وأن 
القلااااح ا ات اي ر الاويلاااا  ا مااااد يااااذ  التاااادابم التق  دياااا  علااااى ا  ااااااق الااااذيأل يلتمسااااون احلماياااا ر 

ن ، كاااان مااأل الضااروري أن ت ااي مؤقتااا ، وأ2019كااان مااأل اتقاارر مراجضااا  هااذ  التاادابم يف عااا   وتااا
وأو ااى باا او  اجلنااوو ات ذولاا  لتساان ي عمل اا  مل مشااي أساار ا  ااااق الااذيأل ر (138)يتوقااا الضمااي هبااا

 ر(139)منةوا     الالجح يف السويد
وأعارب اص ام اتسااتقي عاأل القلاح ا ات التقااارير اتتضلقا  بضمل اا  اإلعاااو  القساري  لاا ضت  -75

لاااا  م قتنااااا احلااااروبر و وااااى أن يتضاااارل ملتمسااااى اللملااااوت واتناااااجريأل القاااااوما مااااأل ال لاااادان ا
ا  ااااق الااذيأل رسضااس خلل ااا   للملااوت السااتمرار الضنااا وصااار ك اام مااأل مغ اا  االنتقااا  ماانن  

وأو اااس اللملنااا  اتضن ااا  يقاااوق اإلنساااان بضااامان أن تاااوسر الس اساااا  ر (140)  ااا   ااااوروا ال لاااد
اس اا  ت  ااي احاارتا  م اادأ عااد  واتمارسااا  اتتضلقاا  بضااوو  ملتمسااى اللملااوت وقبضاااوه  ضااماان  ك

 ر(141)اإلعاو  القسري 
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وأعربااااس اللملناااا  ن ساااانا عااااأل القلااااح ا ات الدووياااا  اسااااتادا  باااادااي احتملااااا  اتناااااجريأل  -76
وأو اااس بضااامان عاااد  احتملاااا  اتنااااجريأل وملتمساااى اللملاااوت اال كماااال  ر (142)وملتمساااى اللملاااوت

ضاروراً ومتناسا اً يف ضاوت ال ارو ، وأن يُلملا  ا  أ م و قيفر ماد  مم نا ، وأن ي اون احتملاا ه  
 ر(144)وقدمس جلن  مناهض  التضذي  تو  ا  مماثل ر (143)بدااي االحتملا  يف اتمارس  الضمل  

و كر  م وض    ؤون الالج ا أن قانون ا جانا  الساويدي جي ا  احتملاا  ا خل ااار  -77
رال تتضلاااح ابيملااار ، بيفااار  الن ااار عاااأل وأو اااس بتضاااديي القاااانون حل ااار احتملاااا  ا خل ااااا   ااا

 ر(145)وضضن  أو وضع والدين ، والن ر يف ابا  تدابم بديل  لالحتملا 
وأ اااار  جلنااا  حقاااوق الا اااي ماااع القلاااح ا  احلااااال  ات لّااا  عنناااا ماااأل سااارتا  االنت اااار  -78

أبن الضديد الاويل  ال  ت رل على ا خل اا ا  حا ال س يف خلل  جلوان ، والتقارير ال  ت  د 
مااااأل ا خل اااااا  اااام اتيفااااةوبا وملتمسااااى اللملااااوت ال يتلقااااون اتالبااااس الوااااتوي  أو مااااواو الن اساااا  

 ر(146)اليفة   الوايف   أو اتواو اتدرس  
والح ااس اللملناا  أيضاااً بقلااح أن قااانون ا و اا ات علااى ا خل اااا  اام اتيفااةوبا الااذي  -79

 ياند علاى اخلاار  ماين للق اا  باذل ، يند على تض ا و اى للا اي  يف أقارب وقاس مم األ ، ال
 ر(147)مما يؤوي يف بضت احلاال  ا  جضي ا خل اا ينت رون لضد  أساب ع ق ي تض ا الو ى

والح س اللملن  بقلاح كاذل  أن ا خل ااا  ام اتيفاةوبا وملتمساى اللملاوت يتضرضاون  -80
حااال  كثام   ت اى س ناا بيف    ا   صار استغالي  و/أو االعتدات عل ن  جنس اً، وأن هنا  

 ر(148)ا خل اا  م اتيفةوبا كي عا ، وأن مض   هذ  احلاال  مل نقح س نا ابلقدر ال ايف
وأو ااااس م وضاااا    ااااؤون الالج ااااا بضاااامان تق اااا   ميفاااااحل الا ااااي ال ضاااالى يف   ااااع  -81

ا ااي وأو ااس جلناا  حقااوق الر (149)اتسااااي اتتضلقاا  اب خل اااا يف   ااع مراحااي اجااراتا  اللملااوت
الساويد ابإلساارا  يف ان اا  خلل ااا  اللملااوت، وضاامان ت وياد   ااع ا خل اااا ملتمسااى اللملااوت علااى 

 ساا ما اتالبااس اتالاماا  ومااواو الن اساا  الوايفاا  ، سضااالً  حنااو كامااي، ابلضاارورا  ا ساساا  ، وال
 عأل   ع اتواو اتدرس   الال ما ر وأو اس أيضااً الساويد أبن تضاع مبوجا  القاانون  ارخلاً يقضاى
بتض ااا و ااى ل ااي خل ااي  اام ميفااةوب علااى ال ااور ي ااون ماادرابً تاادري اً كاس اااً ويتلقااى التاادري  

 ر(150)اتستمر ابنت ا 

وأو س كذل  قجرات  ق ح يف   اع حااال  ا ت اات ا خل ااا  ام اتيفاةوبا واباا   -82
ساان وجلنا  مناهضا  وقادمس اللملنا  اتضن ا  يقاوق اإلنر (151)  ع التدابم الال ما  لا او  ةاايتن 

 ر(152)التضذي  تو  ا  مماثل 

والح س جلن  حقوق الا ي بقلح أن ال دا ال اومى تلتمساى اللملاوت ماا  اا منا ضااً،  -83
، وأن بااادا اعالااا  الا اااي اتايفاااد ليسااار الااا  تلاااتمس 1994يااا اا علاااى حالاااه مناااذ عاااا   وال

ماا  اد الا اي الثالاف وا خل ااا اللملوت، خبال  عالو  ا خل ااا اتضاالا الضاما ، قاد اض ات س 
 ر(153)الالحقا

والحااس اص اام اتسااتقي اتضااين يقااوق اإلنسااان والتضااامأل الاادوق مااع التقاادير ات اااورا   -84
اإلجياب اا  الاا  ابااذ ا الساالاا  لضاامان اوماااج الواسااديأل اجلاادو ا  ال لااد اوماجاااً سضااااًلر وركاا   

لضمالااا  ماااأل ال اااو  ا وار وتتاااا  للواساااديأل اجلااادو س اسااا  اإلومااااج الااا  وضاااضتنا السااالاا  علاااى ا
بضت سرق احليفوا على اصدما  الا    واالجتماع  ر وجلم ع ملتمسى اللملوت الذيأل يد لون 
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أراضاى ال لااد احلااح يف اجارات كوااا خلاايب كاماي جماااانً لااد  و اوي ، وليخل اااا احلااح يف احليفااوا 
عاماااً  18اللملااوت الااذيأل تتملاااو  أعماااره   علااى الرعاياا  اليفااة   والتضلاا   جماااانًر ومي ااأل تلتمسااى

احليفااااوا علااااى الرعاياااا  اليفااااة   الاارااااا ، ونااااح تلتمسااااى اللملااااوت اتساااامللا أن ياااادسضوا م لغاااااً 
 ر(154)لتلقى الرعاي  اليفة   مضاين ووالرا ( مقابي كي  5كرون  سويدي  )حنو   50يتملاو   ال

  دميو اجلنسية -6 

الالج اا الساويد قوراج تضرياا الوااد عاد  اجلنسا   الاوارو يف أو س م وض    ؤون  -85
ماااأل االت اق ااا  بوااا ن وضاااع ا  اااااق عااادميى اجلنسااا   يف   اااع التواااريضا   ا  اليفااال   1اتااااو  

لضااامان ق اااا  السااالاا  اتساااؤول  بتةدياااد هويااا  الوااااد ابعت اااار  عاااد  اجلنسااا   وتق ااا   حالتاااه 
 ر(155)ضاً بوضع اجرات خميفد لتةديد انضدا  اجلنس  وتسمل له بيفور  متسق ر وأو س اللملن  أي

وأو س م وض    ؤون الالج اا كاذل  بتضاديي قاانون اجلنسا   ل اى ياتم أل ا خل ااا  -86
عااادميو اجلنسااا   الاااذيأل ولااادوا يف الساااويد ماااأل اكتسااااب اجلنسااا   تلقاا ااااً، بغااات الن ااار عاااأل وضاااع 

او وسقاااً  ح ااا  االت اق اا  اتتضلقاا  خب اات اقااامتن ، أو ايااالت االعت ااار الواجاا  حملااي اقااامتن  اتضتاا
 ر(156)حاال  انضدا  اجلنس  
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