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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 الدورة اخلامسة والثالثون
 2020الثاين/يناير  كانون  20-31

ورقوواا املعلومووواا املقدمووة موووح ا اوواا  ووواح ة امل وول ة  شووو ن مووو     
 *السويد

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماا أساسية -أوالا  

، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -1
جها  ما   27ص لورقاا  اععلوماا  اعقدما  ما  االستعراض الدوري الشامل. وهاذا التقريار مل ا

اجلهااا  حااااحص  اعإااالس  را االسااتعراض الااادوري الشاااامل، وهاااو مقااد     ااا ل ماااوج   ق اااداً 
 .(1)ابحلد األقإى لعدو ال لما 

 املعلوماا املقدمة مح ا ااا  اح ة امل ل ة -اثنياا  
والتعوووواون موووو  اهلليوووواا واةيحلوووواا الدوليووووة حلقوووووق  (2)نطوووواق االلت اموووواا الدوليووووة -ألف 

 (3)اإلنسان

أوِحَي أبن  إدق السويد على اال فاق   الدول ا  حلمايا  ع اع األ ا ا  ما  اال تفاا   -2
والربو وكاول  ،(5)واال فاق   الدول   حلماي  حقوق ع ع العمال اعهاجري  وأفراو أسرهم ،(4)القسري

والربو وكاااول اال ت ااااري  ،(6)اال ت ااااري ال فاق ااا  حقاااوق القفااال اعتعلاااب غجااارا   قاااد  الصال اااا 
عاا  ا فاق اا   فضااالً  ،(7)اعلسااب ابلعهااد الاادو  اقااا  ابحلقااوق االقتإاااوي  واالجتماع اا  والثقاف اا 

ى األسالس  النوويا  وأوحت احلمل  الدول ا  للقضاا  علا .(8)(169الشعوب األحل   والقصل   )رقم 
 .(9)والرابق  النسائ   الدول   للسلم واحلري  ابلتإديب على معاهد  حظر األسلس  النووي 

__________ 

 مل حترَّر هذه الوث ق  قصل ررساهلا را ووائر الرتع  التسريري  ابألمم اعتسد . *
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 (10)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 
أن الساااويد  لقااات  وحااا ا   1الحظااات رابقااا  الساااويد لةمااام اعتسد /الورقااا  اعشااارتك   -3

. وأفاو أما  مظاامل األطفاال   (12)لتشريعا  الوطن  غوراج ا فاق   حقوق القفل   ا (11)عديد 
السااويد أبن الربعااان  - السااويد وال ون ساا   - السااويد )أماا  اعظااامل(، والشااص   الدول اا  ري صااا 

 .(13)2020اعتماااد مشااارون قاااانون إلومااااج اال فاق ااا    التشاااريعا ، سااا د ل ح ااا  النفاااا  عاااا  
السويد أن اال فاق   ستإصح مبثاب  قاانون  -  ون س  السويد وال - و كر  منظم  رنقا  القفول 

وطااان مااا  ح ااال وناااعها القاااانوين. ل ااا  لااا    اااون هلاااا األساااصق   علاااى التشاااريعا  الوطن ااا    
حاال   نازن القوان . وعالو  على  لا،، مل يُادرج   التشاريعا  الوطن ا  الربو وكاوُل اال ت ااري 

سااات الل األطفاااال   الص اااا  و  اعاااواو اإلابح ااا ، ال فاق ااا  حقاااوق القفااال بشااالن ب اااع األطفاااال وا
الربو وكاول اال ت اااري ال فاق اا  حقااوق القفاال بشاالن ا اارتان األطفااال   اعنازعااا  اعساالس .  وال

السااااويد بضااااامان أسااااصق   اال فاق ااااا   - الساااااويد وال ون ساااا  - وأوحاااات منظماااا  رنقاااااا  القفولاااا 
 .(14) ضارب ب  القانون احمللي واال فاق  وبرو وكوالهتا اال ت اري    حال وجوو 

أن الساويد مل  6والورقا  اعشارتك   1و كر  رابق  السويد لةمام اعتسد /الورقا  اعشارتك   -4
ماا  االسااتعراض  (15) نشااب بعااد م سساا  وطن اا  مسااتقل  حلقااوق اإلنسااان ر اام التوحاا ا  اعقصولاا 

لدول ا  غنشاا  م سسا  وطن ا  مساتقل  وأوحات منظما  العفاو ا .(16)2015الدوري الشامل لعاا  
حلقااوق اإلنسااان ُ سااند رل هااا والياا  واسااع  النقاااق   جمااال حقااوق اإلنسااان و ُاا وَّو مبااا ي فااي ماا  

 .(17)اعوارو، وفقاً عصاوئ ابريس
 والحظ مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان أن أم  اعظاامل اععان ابعسااوا  لا س  اوالً  -5

الدول  ، وال يساتق ع النظار   حااال  التم  ا  الاع يُا عم ار  اجاا ما  جانا  االحتجاج ابععايري 
 .(18)بعض الوكاال  احل وم  ، مثل الشرط ، ووائر  السجون، واعدع  العام ، واحملاكم

را عاد  رو اال أي  عااديال   1وأ اار  رابقا  السااويد لةمام اعتسد /الورقا  اعشاارتك   -6
طفاال لتم  نام ما  اساتال  القضاار الفرويا  اعتعلقا  ابألطفاال والتسق اب على والي  أما  مظاامل األ

ف ها أو اختا  قارارا  بشال ا أو ما  لث ال األطفاال   احمل ما . وأوحات بتعاديل الواليا  القانون ا  
 .(19)ألم  اعظامل لضمان لتع األطفال حبب اعقالص  ابلتعويض ع  انتهاكا  حقوق اإلنسان

اللت امووواا الدوليوووة املتعلقوووة اقووووق اإلنسوووانا مووو  مرا ووواة القوووانون الووودو  تنفيووو  ا - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة  ني القطا اا -1 

 (20)اعساوا  وعد  التم     
مااا  التوحااا ا  اعنصثقااا  عااا  االساااتعراض الااادوري  أن عااادواً  3الحظااات الورقااا  اعشااارتك   -7

و م افسااا  التم  ااا  وجااارائم ال راه ااا . ب اااد أن عااادو وعااات را  ع يااا  جهاااو  2015الشاااامل لعاااا  
والحظااات رابقااا  الساااويد لةمااام اعتسد /الورقااا   .(21)جااارائم ال راه ااا  اعصلاااي عنهاااا ال يااا ال مر فعااااً 

 أن جاارائم ال راه اا  باادافع العنإااري  أو كااره األجاناا  ي ااذ    الت ايااد. وزاو  أيضاااً  1اعشاارتك  
جاارائم ال راه اا  اعر  صاا  باادافع كااره األورن، وال  اا ال جاارائم ال راه اا  اعر  صاا  باادوافع  ا  حاال  
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 والحظاات وكالاا  االحتااو األوروح للسقااوق األساسا   أن عاادواً  .(22)ابع ال اجلنساي مشاا ل  قائما 
را اإلوان ،  م  الش اوى اعتعلق  جبرمي  ال راه   أفضت را حماكم ، ف ما أفضى عدو أقل قل الً 

 .(23)ر م ال رو    عدو جرائم ال راه   اعصلي عنها
وعااالو  علااى  لاا،، أ ااار  جلناا  مناهضاا  العنإااري  والتعإاا  التابعاا   لااس أورواب را  -8

  اياااد عااادو حاااواوع  قااااب العنإاااري  وكراه ااا  األجانااا ، مالحظااا  أن اعهااااجري ، واعسااالم ، 
تهدف  الرئ سااا  . وال  ااا ال ال راه ااا  القائمااا  علاااى معااااوا  والساااوو، وال جااار، هااام ا موعاااا  اعسااا

أن التشاريعا  حتظاار  قاااب ال راه اا .  3والحظات الورقاا  اعشاارتك   .(24)الساام   مشاا ل  قائماا 
 .(25) ري أن مث  عقصا  حتول وون اعالحق  القضائ   الفعال  للمتورط     قاب ال راه  

وناااعت اسااارتا  ج   ع افسااا  جااارائم ال راه ااا ،  أن الساااويد 3و كااار  الورقااا  اعشااارتك   -9
 .(26)واعتمااد   قااا  وطن ااا  ع افسااا  العنإاااري  واأل ااا ال اعماثلااا  مااا  العااادا  وجااارائم ال راه ااا 

والحظاات جلناا  مناهضااا  العنإااري  والتعإااا  التابعاا   لااس أورواب أن اققااا  الوطن اا  ال  تضااام  
  السااويد را اققاا  الوطن اا  رجاارا ا  وانااس  ونااوا ب قابلاا  للق ااا ، وأوحاات أبن  ضاا  أهاادافاً 

 .(27)ملموس  وهاوف  وقابل  للق ا 
أبن  عماال السااويد علااى علاا   1وأوحاات رابقاا  السااويد لةماام اعتسد /الورقاا  اعشاارتك   -10

أمور ب نها  نف ذ ورعمال التشريعا  القائم  اعتعلق  جبرائم ال راه   و قاب ال راه  ، وأن جتاري 
  مسلل  جرائم ال راه    ري اعسجل  و ري اعصلي عنها، وع  الفجو  القائما  با  ع  امالً  حتق قاً 

جاارائم ال راه اا  اعصلااي عنهااا، والتسق قااا  واعالحقااا  القضااائ   واإلواه  الااع ُ اارن ف هااا حبااب 
وأوحات جلنا  مناهضا  العنإاري  والتعإا  التابعا   لاس أورواب ابختاا   .(28)مر  يب هذه األفعاال

 .(29)بري اعناسص  لضمان عد  جلو  ووائر الشرط  را التنم ط اإلثنالتدا
أن أنشااق  اعنظمااا  العنإااري   1و كاار  رابقاا  السااويد لةماام اعتسد /الورقاا  اعشاارتك   -11

واعتقرفااا  مسااالل  مثاااري  للقلاااب، وأن أحااا اب النازيااا  اجلدياااد  واعنظماااا  اعر صقااا  جاااا  ااااركت   
والحظات الورقا   .(30)رئ س   وُُسح هلا بتنظ م مظاهرا  ونشر وعايتهاا مناسصا  ثقاف   وس اس  

أن الشااارط  اوعااات أن التشاااريعا  ال  سااامح حبظااار اعظااااهرا  الاااع  اااروج للعنإاااري   3اعشااارتك  
علااى كفالاا  احاارتا  النظااا  العااا  أثنااا  مظاااهرا  النااازي   وحتاارض عل هااا وأن الشاارط   ركاا  أساساااً 

 .(31)ال راه اا  أو اجلاارائم اعماثلاا  الااع ار  صاات أثنااا   لاا، اعظاااهرا  اجلاادو، ومل  وقاا   قااااب 
والحظااات جلنااا  مناهضااا  العنإاااري  والتعإااا  التابعااا   لاااس أورواب االفتقاااار را  شاااريعا  جتااار  

 .(32)رنشا  أو ق او  جمموع   روج للعنإري  أو وعم  ل، ا موع  أو اعشارك    أنشقتها
مناهضاا  العنإااري  والتعإاا  التابعاا   لااس أورواب بتجاار  رنشااا  أو ق اااو  وأوحاات جلناا   -12

جمموعاااا   ااااروج للعنإااااري ، أو وعاااام هااااذه ا موعاااا  أو اعشااااارك    أنشااااقتها، وغرسااااا  اعساااا ول   
. وأوحت بس   شريعا   تا ح (33)اجلنائ   ع  ع ع اجلرائم العنإري  الع  ر  صها ك اه  قانون  

 .(34)ا  م  األح اب الع  روج للعنإري  وحبلهاسس  التمويل الع
أن السااويد ال  اا ال  سامح غجاارا  جراحااا  جل قص ااعجل اجلاانس  6و كار  الورقاا  اعشاارتك   -13

علااى أطفااال نملااون حاافا  اجلنساا  وأن هااذه اجلراحااا  جُتاارى علااى األطفااال   ساا  مص اار  
 .(35)ي في إلعقا  موافقتم ، أي قصل أن يصلي القفل عمراً جداً 
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أن الدساتور ال نظار حاراح  التم  ا  واععاملا  السالص   اللاذي   6و كر  الورقا  اعشارتك   -14
و كااار  الورقااا   .(36)يعااااين منهماااا م اااايرو اهلويااا  اجلنساااان   وأ اااار  را ار فاااان معااادال  العنااا 

أن م ااايري اهلوياا  اجلنسااان   لضااعون لفسااو  طص اا  رل ام اا  لتسديااد جنسااهم جااد   6اعشاارتك  
احلإول على اعرتا  قانوين بنون جنسهم، األمر الذي ال يتفاب ماع مصااوئ يو  اكاارل. ول سات 

للسإااول علااى اعاارتا  قااانوين جبنسااهم لعااد  وجااوو أي  هنااان أياا  رم ان اا  ل ااري الثنااائ   جنساا اً 
 .(37)عالم  للس اوي  م  ح ل نون اجلنس

 التنم   والص ئ  واألعمال التجاري  وحقوق اإلنسان  
السااااويد  - والحظاااات الرابقاااا  النسااااائ   الدول اااا  للساااالم واحلرياااا  ومنظماااا  رنقااااا  القفولاااا  -15

. ومااع  لاا،، الحظاات (38)اعتماااو  قاا  عماال وطن اا  بشاالن األعمااال التجارياا  وحقااوق اإلنسااان
وأفاااو   .(39)الرابقاا  النسااائ   الدول اا  للساالم واحلرياا  أن  قاا  العماال ال  راعااي اعنظااور اجلنساااين

السويد أبن  قا  العمال ال  شاري را التعل اب العاا  للجنا  حقاوق القفال  - القفول  منظم  رنقا 
 .(40)بشلن مصاوئ حقوق القفل واألعمال التجاري  16رقم 

وأحالااات الرابقااا  النساااائ   الدول ااا  للسااالم واحلريااا  را  قاااارير  شاااري را قإاااور   باااذل  -16
حقاااوق اإلنساااان   سالسااال اإلماااداو، وأوحااات أبن الشاااركا  الساااويدي  العنايااا  الواجصااا  مبسااالل  

يلااا   الشاااركا  بصاااذل العنايااا  الواجصااا  حاااول رل ام ااا  الشاااركا  باااذل العنايااا    عتماااد الساااويد قاااانوهً 
 .(41)الواجص  مبسلل  حقوق اإلنسان

 حقوق اإلنسان وم افس  اإلرهاب  
إلرهاااب الااع  نفااذها را  قااارير أفاااو  أبن أنشااق  م افساا  ا 3وأ ااار  الورقاا  اعشاارتك   -17

أجه   رنفا  القانون هي أحد ا اال  الع  عرض ف هاا اعنتماون را األقل اا ، ال سا ما اعسالمون، 
وأوحااات بضااامان امتثاااال التشاااريعا  واعمارساااا  اقاحااا  مب افسااا   .(42)للتنمااا ط العنإاااري/العرقي

 .(43)   ل، احلب   احلري  واألم مع اععايري الدول   حلقوق اإلنسان، مبا  لماً  اإلرهاب امتثاالً 

 احلقوق املدنية والسياسية -2 

 (44)حب الفرو   احل ا  واحلري  واألمان على   إم  
أوحاااات منظماااا  العفااااو الدول اااا  غوراج جرمياااا  التعااااذي    التشااااريعا  احملل اااا  واعتماااااو  -18

 ا فاق اا  مناهضاا  التعااذي ، فضااالً ماا   1 عرياا  للتعااذي  يشاامل ع ااع العناحاار الااوارو    اعاااو  
 .(45)ع  نمان عد  انقصاق قوان  التقاو  على أفعال التعذي 

وقال مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان رنم يشعر ابلقلب رزا  اللجاو  را اإليادان والعاالج  -19
اه  عااد   ااوفر مااا ي فااي ماا  الضاام م     م سسااا  القاا  النفسااي. وماا  اعثااري للقلااب ووماااً ااإللاا  

 .(46)ل فال  اعوافق  احلر  واعستنري  بشلن العالجا  النفس   مثل العالج ابلإدما  ال هرابئ  
 وأوحت جلن  جملس أورواب عنع التعذي  بتعديل التشاريعا   ا  الإال  حب ال  انص حتدياداً  -20

يوجاد ف هاا  عا  اع سسا  الاع على رل ام   احلإول علاى رأي  صاري   القا  النفساي )ي اون مساتقالً 
وعااالو  علااى  لاا،،  كاار مفااوض جملااس  .(47)اعااريض(   ساا اق اسااتعراض  اادبري االستشاافا  القسااري
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أورواب حلقااوق اإلنسااان أن السااويد ينص ااي أن  رساال ر ااار  وانااس  أب ااا  سااعى را  قلاا ص اللجااو  را 
 .(48)اإلكراه   الق  النفسي را حد كصري ورا ونع نماه  كاف   قصل  ل،

الساااويد رن الساااويد ماااا زالااات أحاااد اعإااادري  ال صاااار  -وقالااات منظمااا  رنقاااا  القفولااا   -21
لةسااالس  ور اااا حااادَّر  أسااالس  را بلااادان  وجاااد علاااى قائمااا  الصلااادان اعسااا ول  عااا  انتهاكاااا  
 قااري  حلقااوق األطفااال، وأوحاات أبن  ضاام  السااويد ريااال  االعتصااار واألئ اا  الااواجص  عصاااوئ 

قفل   اللاوائح الساويدي  اعتعلقا  بتجاار  األسالس  ومراقصتهاا. وأوحات أبن  عا ز ا فاق   حقوق ال
 .(49)السويد مصدأ عد  جتن د األطفال وعد  ر راكهم   الن اعا  اعسلس    س استها اقارج ا 

وأوحت الرابقا  النساائ   الدول ا  للسالم واحلريا  الساويد جبملا  أماور ب نهاا وقا   إادير األسالس  
لاادان الااع ُنتماال ف هااا اساات دا  األساالس  لت سااري أو ار  اااب انتهاكااا  جساا م  للقااانون را الص

 .(50)الدو  حلقوق اإلنسان والقانون الدو  اإلنساين

 (51)رقام  العدل، مبا    ل، مسلل  اإلفال  م  العقاب، وس او  القانون  
 اع األ ا ا  احملتجا ي  وأوحت جلن  جملس أورواب عنع التعذي  بضمان  فع ل حب ع -22

ماااا  بدايااا  احلرمااااان ماااا  احلرياااا ، وناااامان ربااااال  ع ااااع  اعتصاااااراً  لماااااً    االساااتعان  مبسااااا   فعاااا الً 
األ  ا  الذي   عتقلهم الشرط  ب امل حقوقهم األساس   بل ا  يفهمو اا ونامان روراج ح ام 

 .(52)قانوين  ا  ابحلب   استشار  طص  
نع التعذي  را عد  وجوو والئل حق ق   على رحراز  قد  وأ ار  جلن  جملس أورواب ع -23

وكارر   وحا تها أبن  .(53)ف ما يتعلب ابنتشار فرض ق وو واساع  النقااق علاى احملصوسا  احت اط ااً 
رال     ت ااذ السااويد رجاارا ا  سااريع  وحاُساا  لضاامان عااد  فاارض ق ااوو علااى احملصوساا  احت اط اااً 

ا  الفعل اا  للقضاا   وناامان أال  تجاااوز ماادهتا مااا  قتضاا م ظاارو  اسااتثنائ    قتإاار علااى اعتقلصاا
 .(54)الضرور  القإوى

 (55)احلرر  األساس   واحلب   اعشارك    احل ا  العام  واحل ا  الس اس    
السااويد مبواحاال   ع ياا  اجلهااوو الرام اا  را م افساا  التعإاا   4وأوحاات الورقاا  اعشاارتك   -24

 .(56)والثقا  والل وي ومحايتم و ع ي  احرتاممالدين وحتق ب التنون الدين 
و كر  منظم  الشصاب التصشريي أن التشريعا   انص علاى حريا  الوجادان للعاامل     -25

جمال الرعاي  الإس   الذي  ال يشاركون   اإلجهااض ألساصاب أ الق ا  أو وين ا . ل نهاا  كار  
للعاااااامل    ا اااااال القااااايب   اعمارسااااا  حااااااال   شاااااري را مشااااااكل   نااااامان حريااااا  الضااااامري 

أبن  ضااام  الساااويد حاااب العاااامل    ا اااال القااايب    2وأوحااات الورقااا  اعشااارتك   .(57)العمل ااا 
 .(58)االستن ا  الضمريي

وأبل ت الرابق  األوروب   اعس س   لشهوو يهوه عا  حرماان القوائا  الدين ا  اع عاو  ما   -26
ل اا ، وطلصاات را احل وماا  علاا  أمااور ب نهااا ناامان ل اا   ااهوو يهااوه اعاانح احل وم  /اععوناا  اعا

 .(59)و ريهم م  القوائ  الدين   اعسجل  م  الوحول را التمويل العا 
والحظ م ت  اع سسا  الدميقراط   وحقوق اإلنسان التابع عنظم  األما  والتعااون    -27

 ،(60)إلجااارا  انت اااااب  وميقراط ااا  مت نااااً  ساسااااً أورواب أن التشاااريعا  اعتعلقااا  ابالنت اااااب   اااوفر أ
 للدسااتور، وكااذل، وفقاااً  وأوحااى ابلنظاار    ع ياا  التاادابري الرام اا  را ناامان سااري  االقاارتان، وفقاااً 
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اللت اماااا  منظمااا  األمااا  والتعااااون   أورواب، وااللت اماااا  واععاااايري الدول ااا  األ ااارى، و  اختاااا  
االقاارتان للنااا ص  مبااا يراعااي اعساااوا  باا  ع ااع اعتنافساا .   اادابري رناااف   لضاامان  ااوفري بقاقااا 

 .(61)وأُوح ت السويد بتعديل التشريعا  حب ل  نص حراح  على وجوو اعراقص 

 (62)حظر ع ع أ  ال الرق  

وأعارب فرياب اقاربا  اععان ابلعمال علاى م افساا  االجتاار ابلصشار عا  قلقام لعاد  معاجلاا   -28
  الوقت نفسم را نرور  أن  ع ز السويد  ، مشرياً (63)ر ابلصشر معاجل  كاف  ع ع أ  ال االجتا

العماال علااى م افساا  االجتااار ابلصشاار أل ااراض االساات الل   العماال، عاا  طريااب مراجعاا  اإلطااار 
 .(64)التشريعي، وحتس  حتديد ومساعد  نسار االجتار ابلصشر أل راض االست الل   العمل

  اععااان ابلعمااال علاااى م افسااا  االجتاااار ابلصشااار التاااابع  لاااس أورواب وحااال فرياااب اقاااربا -29
السااويد علااى   ث اا  جهووهااا عنااع االجتااار ابألطفااال وناامان  ع ياا  فعال اا  جهااوو التعاار  علااى 

 .(65)األطفال نسار االجتار   الوقت اعناس  ب     وفري اعساعد  اعناسص  هلم
فعال ااا  التسق اااب ماااع مااار  يب جااارائم االجتاااار ابلصشااار وحااال الفرياااب الساااويد علاااى نااامان  -30

ومقاناهتم، مبا ي وي را ج ا ا  متناسص  وراوع ، وحثها، بوجم  ا ، علاى  ع يا  اجلهاوو الرام ا  
 .(66)را التسق ب   جرائم االجتار ابأل  ا  ل رض االست الل   العمل ومالحق  مر  ص ها

 ثقافيةاحلقوق االقت ادية واال تما ية وال -3 

 احلب   العمل و  ظرو  عمل عاول  وموا     
 ااااري  أن الصقالاااا  أثاااار   ثاااارياً  1 كاااار  رابقاااا  السااااويد لةماااام اعتسد /الورقاااا  اعشاااارتك   -31

متناساا  علااى األ اا ا   وي اإلعاقاا ، والسااويدي  اعنساادري  ماا  أحاال أفريقااي، واعساالم ، 
 ووجاااي اع ااال اجلنساااي وم اااايري اهلويااا  اجلنساااان   واألقل اااا  القوم ااا ، وعلاااى اعثل اااا  واعثل ااا  وم

والحظات منظما  فريشوسا ت زرو   .(67)وأحرار اهلوي  واع اول اجلنسا   وحااملي حافا  اجلنسا 
 .(68)الصقال  ب  الشصاب

 احلب   مستوى مع شي الئب  
 والحظااات منظمااا  العفاااو الدول ااا    اياااد أعاااداو ماااواطن وول أورواب الشااارق   األعضاااا    -32

االحتاااو األوروح الااذي  يعااانون التهماا ي   السااويد. ومعظاام هاا ال  ماا  الرومااا الااذي  يهربااون ماا  
التم  ااا  اهل  لاااي   بلااادا م األحااال  . ومبجااارو الوحاااول را الساااويد، ال  اااد ال ثاااريون مااانهم أي 
   اااار ي ااار  اااري التساااول   الشاااوارن والناااو    اق اااا  أو   مالجاااب م قتااا    ناااواحي اعااادن.
وامضى العديد منهم سنوا    السويد،   حال  ن ان اجتمااعي وقاانوين، حماروم  ما  احلمايا  

 .(69)والدعم االجتماع  
وعاالو  علااى  لا،، الحااظ مفاوض جملااس أورواب حلقاوق اإلنسااان التقاارير اعتعلقاا  بقاارو  -33

 اا ص ماا   200اعهاااجري  الرومااا ماا  السااويد وأعاارب عاا  قلقاام رزا   قااارير  ف ااد بقاارو حااوا  
. وبسص  عمل ا  القرو هذه، أحصح العديد ما  الروماا 2015مقاطع  سور نفري   ماعو عا  

 .(70)بال ملوى
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ع  نقص   اعساك ، وهاو أمار  1فاو  رابق  السويد لةمم اعتسد /الورق  اعشرتك  وأ -34
را نقص اعساك   ا  اإل ار اععقول، ما ي ثر على األسار  ا  الاد ل اعان فض  يُع ى ج ئ اً 

والفئاااا  االجتماع ااا  اععرنااا  ققااار االساااتصعاو. و  اياااد فإااال األ ااا ا  اعنسااادري  مااا  أحاااول 
ماااا زالاااوا يعاااانون مااا  التم  ااا    ساااوق اإلسااا ان. وأ اااار  رابقااا  الساااويد لةمااام أجنص ااا  الاااذي  

والحظاااات جلناااا   .(71)را   ايااااد حاااااال  التشاااارو واإل ااااال  القسااااري 1اعتسد /الورقاااا  اعشاااارتك  
س اسااااتها  2016مناهضااا  العنإااااري  والتعإااا  التابعاااا   لاااس أورواب أن احل وماااا  قااادمت عااااا  

. وأوحاات رابقاا  (72)(2025-2017للسااد ماا  الفإاال ) رحااالح اً  اإلساا ان   اجلديااد  وبرهجماااً 
مبعاجل  النقص   اعساك ، ال س ما احلاج  را مساك   1السويد لةمم اعتسد /الورق  اعشرتك  

 .(74)مبنع الفإل   الس   1325Operationمنظمتا فريشوس ت ووأوحت  .(73)م سور  الت لف 

 احلب   الإس   
بونع اسرتا  ج   وطن   للإاس   1السويد لةمم اعتسد /الورق  اعشرتك   وأوحت رابق  -35

 .(75)واحلقوق اجلنس   واإلجناب  

 (76)احلب   التعل م  
 الساويد عا  زرو  الفإال   اعادار  والحظات نقإااً  -وأبل ت منظم  رنقاا  القفولا   -36

وأوحات  .(77)  التدابري الع  ضم  التعل م اعت افب جلم ع األطفال بإار  النظار عا   لف اتهم
 .(78)السويد ابعتماو  ب  امل ل رو  اإلوماج االجتماعي لةطفال - ال ون س 

يسامح  2011والحظت عع   الدفان القانوين ع  التعل م اعن   أن قانون التعل م لعاا   -37
وأوناااح حتاااال  الااادفان عااا   .(79)ت اااار التعلااا م اعنااا   ألطفااااهلم   ظااارو  اساااتثنائ  للوالااادي  اب 

احلري  أن القانون ينص على  روط حارم  لإلعفا  م  التعل م اإلل امي وأن معتقادا  ااباب  الدين ا  
نااا   اسااتثنائ  . وقاااال التسااال  رن ال ثاااري مااا  ااباب  ينوعااون مااا  ا ت ااار التعلااا م اع ال  عتاارب ظروفااااً 

و كر  عع   الدفان القانوين ع  التعلا م اعنا   أن السالقا  فرنات  راماا   إال  .(80)ألطفاهلم
يااورو عاا  كاال طفاال   الساان  علااى بعااض ااباب  الااذي  رفضاات ماانسهم ر ن التعلاا م  20 000را 
 .(82)ورأى حتال  الدفان ع  احلري  نرور   نق ح قانون التعل م   هذا الإدو .(81)اعن  
والحااظ التسااال  ن اا  احل وماا  حظاار اعاادار  الدين اا  اقاحاا ، وأوحااى ابحاارتا  حقااوق  -38

لقناعااهتم األ الق ا  والدين ا  مباا يتما اى ماع القاانون الادو  حلقاوق  ااباب     عل م أطفااهلم وفقااً 
 .(83)اإلنسان

 حقوق أشخاص حمدديح أو فحلاا حمددة -4 

 (84)النسا   
بونااع حااد للفجااو    األجااور  1أوحاات رابقاا  السااويد لةماام اعتسد /الورقاا  اعشاارتك   -39

 .(85)ب  اجلنس  ورنفا  و ع ي  قوان  العمل للقضا  على التم    ند اعرأ    سوق العمل
 االل االساتعراض  ،(86)قصلت أرباع  وحا ا والحظت منظم  العفو الدول   أن السويد  -40

،  تعلااب ابلعناا  نااد اعاارأ ، وأفاااو  عاا  اعتماااو اساارتا  ج   بشاالن 2015الاادوري الشااامل لعااا  
والحظ فريب اقربا  التابع  لس أورواب اععن مب افس  العنا   .(87)2017العن  ند اعرأ  عا  
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ند اعرأ  والعن  اعن   أن االهتما  الس اسايت الواسع النقاق اعتعلب مب افس  العن  ناد اعارأ  
جمموعااا  النسااا  الاااليت ينتماا  را األقل ااا  القوم اا ، والنسااا   وا  اإلعاقاا ،  ال يشاامل ووماااً 
 .(88)ا ، والنسا  األ رر  اععرنا  للتم    اعتعدو اجلوان والنسا  اعهاجر 

والحظاااااات منظماااااا  العفااااااو الدول اااااا  اعتماااااااو قااااااانون جديااااااد يتعلااااااب ابجلاااااارائم اجلنساااااا    -41
جرميا  جنائ اا ،  ، وهاو قااانون جعال يارساا  اجلانس مااع  ا ص ال يشااارن ف هاا طوعاااً 2018 عاا 

فريااب اقااربا  التااابع  لااس أورواب اععاان ورحاا   .(89)واسااتسدع جرمياا  اال تإاااب نت جاا  اإلئااال
مب افس  العن  ند اعرأ  والعن  اعنا   جاذا الانهب الاذي يرساأ مصادأ اعوافقا ل أي فعال جنساي 

. ويتسماال  ااري طااوعي هااو جرمياا . وعلااى اعاادعى عل اام أن يثصاات أن الفعاال اجلنسااي كااان طوع اااً 
ائ   مبوج  اجلرمي  اجلنائ   اعستسدث  وهي اعدعى عل م، ر ا أ فب   رثصا   ل،، اعس ول   اجلن

 .(90)جرمي  اال تإاب نت ج  اإلئال

. و الص اا  والحظاات منظماا  العفااو الدول اا  أن العناا  اجلنسااي نااد اعاارأ  مااا زال منتشااراً  -42
والحااظ فريااب اقااربا  التااابع  لااس أورواب  .(91)نااسار اال تإاااب ال يُااصل   الشاارط  جااذه اجلرمياا 

افساا  العناا  نااد اعاارأ  والعناا  اعناا   اإلفاااض معاادال  اإلبااال  عاا  عناا  العشااري اععاان مب 
، ونع  احتمال جلو  نسا  اعهاجري  والروما والإام ا  را اعساعد  واجلرائم اجلنس  ، عموماً 

 .(92)م  وكاال  رنفا  القانون لعد  ثقته  جا
را حتل اااال ومعاجلااا  األسااااصاب  وأوحااات منظمااا  العفااااو الدول ااا  بت ث اااا  اجلهاااوو الرام ااا  -43

وأوحى فرياب اقاربا  التاابع  لاس أورواب  .(93)ال امن  ورا  نقص اإلبال  ع  حاال  اال تإاب
اععااان مب افسااا  العنااا  ناااد اعااارأ  والعنااا  اعنااا   بتع يااا  قااادرا  التسق اااب لااادى سااالقا  رنفاااا  

اساتجاب  أجها   رنفاا  القاانون  القانون للسد م   اراكم قضاار العنا  اعنا   واال تإااب، وكفالا 
 .(94)العاجل  واعناسص    ع ع حاال  العن  ند اعرأ 

وأوحااات منظمااا  العفاااو الدول ااا  بضااامان ل ااا  ع اااع النااااج  مااا  العنااا  اجلنساااي مااا   -44
وأوحااى فريااب اقااربا  التااابع  لااس أورواب اععاان مب افساا   .(95)احلإااول علااى وعاام  ااامل وم سااور

العناا  نااد اعاارأ  والعناا  اعناا   أبن حتاادِّع السااويد نظامهااا ألواماار احلماياا  وأن خُتااوَّل الساالق  
 اع تإ  حالح َ  طرو مر  ا  العنا  اعنا  ،   ظارو  حمادو ، ما  السا   الاذي يتقاُسام ماع

 وكتاادبري ماا   اادابري السااالم    حاااال  القااوارئ، واسااتمرارالضااس     حاااال  اققاار اعصا اار 
سررن قرار القرو عد  مناسص  لتم   الضس   م  الشعور ابألمان، واختاا   ادابري أ ارى لضامان 

 .(96)السالم 

 (97)األطفال  

أن رساااا   معاملااا  األطفاااال  1والحظااات رابقااا  الساااويد لةمااام اعتسد /الورقااا  اعشااارتك   -45
جاااا  القااااانون، ل اااا  القااااانون اجلنااااائي ال يتناااااول هااااذا احلظاااار علااااى وجاااام التسديااااد. حمظااااور مبو 

وأوناااااست أن األح اااااا  العامااااا  الاااااوارو    القاااااانون اجلناااااائي بشااااالن رساااااا   اععاملااااا  والشاااااتائم 
 .(98)والتهديااااادا   اااااري القانون ااااا   نقصاااااب   حااااااال  العنااااا  ناااااد األطفاااااال ورساااااا   معااااااملتهم

بعااض أ اا ال العناا  نااد األطفااال ال يعتاارب جرمياا ، ومنهااا السااويد أن  - والحظاات ال ون ساا 
وأ اااار أمااا  اعظاااامل را أن قاااانون التعلااا م يااانص علاااى أن غم اااان  .(99)اإلئاااال والعنااا  النفساااي
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ال صاااار أن يسااات دموا التااادابري اعاااربر    اعدرسااا ، مباااا    لااا،، ورجااا  مع نااا  مااا  العنااا ، ناااد 
 .(100)الش   والعن التالم ذ ععاجل  أمور م  قص ل سلوك ا  

السااويد أن األطفاال يتعرنااون أل اا ال  تلفا  ماا  العناا  اعناا    - وأعلنات ال ون ساا  -46
عا   وقاد  أما  اعظاامل  قرياراً  .(101)وأن العديد م  حاال  العنا  اعر  ا  نادهم ال يصلاي عنهاا

را أن ها ال  األطفاال  العن  ند األطفال   اعن ل وا تمع احمللي واعدار . وأ ار أم  اعظامل
 .(102)ما يواجهون حعواب    احلإول على األ  ال اعناسص  م  الدعم واعساعد  واجلرب  الصاً 
السااويد ابختااا   اادابري لتااوفري احلماياا  ال املاا  لةطفااال ماا  ع ااع  - وأوحاات ال ون ساا  -47

القاااانون اجلناااائي  شااامل ع اااع أ ااا ال العنااا  وروراج رساااا   معاملااا  األطفاااال كجرميااا  حمااادو    
وأوحت الشص   الدول    .(103)أ  ال العن  ند األطفال مبا يتما ى مع ا فاق   حقوق القفل

السويد غل ا  ع ع العقواب  اعال   على اجلرائم اجلنس   ناد األطفاال حب ال يع اُس  - ري صا 
 .(104)احلدُّ األوىن م  العقواب   قورَ   ل، اجلرائم

اعتعلقاااا  ابألطفااااال  (105)ماااا  التوحاااا ا  أماااا  اعظااااامل أبن السااااويد  لقاااات عاااادواً  وأفاااااو -48
والشااصاب الااذي  كااانوا حمتجاا ي    زناا اه  الشااارط  وسااجون احلااصس االحت اااطي، ل اا  الساااويد 

و كر أم  اعظامل أن األطفال ما زالاوا حمتجا ي    زنا اه   .(106)بتل، التوح ا  أحاطت علماً 
صاه   ار  اجم جرمي ، وأن هذه اعرافب  ري مناسص  لةطفال. وأفاو أم  اعظاامل الشرط  بعد اال ت

أبن حاال  احلصس االحت اطي لةطفال ي ذ    الت ايد، وقال رن بعض األطفال حمتجا ون مناذ 
 .(107)فرت  طويل  و ُفرض عل هم ق وو حارم 

وون الثامن   الع  ضم أ  احاً السويد أبن ال  ا   - وأفاو  الشص   الدول   ري صا  -49
ماا   (108)مااع  وحاا   عشاار  لاا   عتاارب حاااحل    السااويد بفضاال  عااديال  قانون اا  أُو لاات لشاا اً 

 .(109)2015التوح ا  اعنصثق  ع  االستعراض الدوري الشامل لعا  
وأوحااااى أماااا  اعظااااامل بونااااع باااادائل الحتجاااااز األطفااااال   زناااا اه  الشاااارط  و ضاااام   -50

سااااع  ال  اااوز احتجااااز القفااال بعااادها   احلاااصس االحت ااااطي. كماااا أوحاااى  24هلااا  القاااانون م
ابساااتسداع بااادائل للساااصس االحت ااااطي لةطفاااال اعشاااتصم   ار  ااااجم جرميااا  ماااا وحبظااار احلاااصس 

 . وأوحاى أيضاااً لمااً  االنفاراوي أثناا  التسق اب مااع األطفاال احملتجا ي    احلاصس االحت اااطي حظاراً 
 .(110)ال  وز بعدها ريدان القفل   احلصس االحت اطي أثنا  التسق ب اً يوم 30ابعتماو مهل  

 (111)األ  ا   وو اإلعاق   
ورأى مفاااااوض جملاااااس أورواب حلقاااااوق اإلنسااااااان أن اإلومااااااج ال امااااال ال فاق ااااا  حقااااااوق  -51

األ  ا  األ  ا   وي اإلعاق    القانون مي   أن ي ون هلا  ثري ر اح على محاي  حقوق 
بونااااع م  اااارا   1وأوحاااات رابقاااا  السااااويد لةماااام اعتسد /الورقاااا  اعشاااارتك   .(112) وي اإلعاقاااا 

ألهدا  التنم   اعستدام  وا فاق   حقوق األ  ا   وي اإلعاق  م  أجل  ع ي  رعمال حقوق 
 .(113)األ  ا   وي اإلعاق 

فارت  طويلا    طل عا   و كر مفوض جملاس أورواب حلقاوق اإلنساان أن الساويد  وجاد مناذ -52
مقااااوري ومنفااااذي  اااادما  اعساااااعد  الش إاااا  .  ااااري أناااام أ ااااار را   ايااااد عمل ااااا  التسقااااب 
التد ل اا  لاادى حتديااد نقاااق احلااب   اعساااعد  الش إاا  . ونت جاا  لااذل،، أُبلااي عاا  اجتاااه مقلااب 
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واب را ريدان األ  ا   وي اإلعاق    م سسا . وأعارب مفاوض جملاس أور  حنو العوو  جمدواً 
حلقااوق اإلنسااان عاا  القلااب ألن السااويد  نفااذ  اادابري  راجع اا    جمااال اعساااعد  الش إاا   الااع 

 .(114)لوهلا الدول 
 وأعرب مفوض جملس أورواب حلقاوق اإلنساان عا  القلاب ما  أن الصقالا  ال  ا ال أكثار انتشااراً  -53

ماا   ا الاات لص  اادر  اً   حاافو  األ اا ا   وي اإلعاقاا  مقارناا  بعاماا  الساا ان. ووعااا السااويد ر
ماا   لاا،، علااى قاادر  الشاا ص علااى العماال،  مإااقلح جلحمدووياا  القاادر  علااى العماالجل والرتك اا ، باادالً 

 .(115)ريال  االعتصار الواج  ل  ف   وعم األ  ا   وي اإلعاق  مبا يعوض ع  العج  مع
االستعاناا  ووعاا مفااوض جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان السااويد را مواحاال  التقااد  حنااو  -54

عاا  ع ااع أ اا ال اختااا  القاارارا  ابلوكالاا  بنظااا  يقااو  علااى اعساااعد    اختااا  القاارار، كااي لتثاال 
 .(116)م  ا فاق   حقوق األ  ا   وي اإلعاق  12عتقلصا  اعاو   لماً  امتثاالً 

 (117)األقل ا  والشعوب األحل    
طاريا  حلمايا  األقل اا  القوم ا  التابعا  والحظت اللجنا  االستشااري  اععن ا  ابال فاق ا  اإل -55

  ناااامان حقااااوق   لااااس اورواب أن اإلطااااار التشااااريعي واع سسااااي والس اسااااايت  ااااري فعااااال لاماااااً 
األ اا ا  اعنتمااا  را أقل ااا  قوم ااا . وعلاااى وجاام اقإاااو ، مل ي ااا   نف ااذ السااالقا  احملل ااا  

 .(118)را أ رىوقد ا تل  م  بلدي   والوطن   للتشريعا   ا  الإل  كاف اً 
أن حب مخاس  1وعالو  على  ل،،  كر  رابق  السويد لةمم اعتسد /الورق  اعشرتك   -56

أقل ااا  وطن اا  معاارت  جااا    لقااي التعلاا م ابلل اا  األ  مل يُعماال   اعمارساا  العمل اا . ومثاا  نقااص 
اللجنااااا   والحظااااات .(119)واساااااع النقااااااق   مصااااااورا  الصلااااادر  لتع يااااا   علااااا م ل اااااا  األقل اااااا 

االستشاري  اععن   ابال فاق   اإلطاري  حلماي  األقل ا  القوم   التابع   لس اورواب أن أهام مإادر 
م  مإاور القلب ف ماا يتعلاب بتادريس ل اا  األقل اا  يتمثال   الانقص احلااو   عادو اعدرسا  

أو ل اا  األقل اا  الاذي وأ اار اع ثااق األوروح لل اا  اإلقل م ا   .(120)بل ا  األقل اا  الوطن ا 
ونااااعم جملااااس اورواب را عااااد  وجااااوو  اااادري  عدرسااااي ماااارحلع التعلاااا م قصاااال اعدرسااااي والتعلاااا م 
االبتااادائي ومدرساااي التعلااا م الثناااائي الل ااا  ألي مااا  ل اااا  األقل اااا  ورا وجاااوو نقاااص   اعاااواو 

ال فاق اا  اإلطارياا  وأوحاات اللجناا  االستشاااري  اععن اا  اب .(121)التعل م اا  جلم ااع مسااتور  التعلاا م
ورواب بتع ياا   ااوافر  علاا م ل ااا  أحلماياا  األقل ااا  القوم اا  التابعاا   لااس أورواب وجلناا  وزرا  جملااس 

 .(122)األقل ا  والتعل م جا
والحظت اللجنا  االستشااري  اععن ا  ابال فاق ا  اإلطاريا  حلمايا  األقل اا  القوم ا  التابعا   -57

   2032-2012اإل اب ااا  لالسااارتا  ج   القويلااا  األجااال إلومااااج الروماااا  لاااس أورواب النتاااائب 
را  ، وأوحت الساويد مبواحال  االساتثمار    نف اذ االسارتا  ج   اساتناواً (123)مخس بلدر  رائد 

م  اااارا  مسااااتهدف  حماااادو  بونااااوت ورا اسااااتعراض منااااتظم لل قااااط التنف ذياااا ، وابالنتقااااال ماااا  
 .(124)اعشاريع القإري  األجل را الدعم اع سسي القويل األجل للمصاورا  الع أثصتت فعال تها

  الإااامي را التم  اا  اهل  لااي نااد الإااام   و لااص را أن السااويد مل حتاارت  الربعااانوأ ااار  -58
وأوناح أن االسات دا   .(125)حب الشاع  الإاامي بوحافم ما  الشاعوب األحال  ،   رطاار م سساي

التجاري لةراناي السات الل اعاوارو ورنشاا  الإاناعا  االسات راج  ، ومشااريع الصاة التست ا  ال صاري ، 
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وروار   وأنشااااقم التعاااادي ، ومنشااااأ  القاقاااا ، وأنشااااقم احلراجاااا ، وزرو  األنشااااق  الرتون اااا  والساااا اح ،
 .(126)لسصل ع ي الإام   وثقافتهم احل واه  اعفرتس  وياثر   ري اعناخ  ش ل هتديداً 

وأ ااار الربعااان الإااامي را أن  رب اام أرئاال الرناا  أماار ابلااي األئ اا  للمسافظاا  علااى ثقافاا   -59
م يتمثاال   الإااام   و نم تهااا، وأن التهديااد الااذي يواجاام  رب اام أرئاال الرناا  علااى القريقاا  الإااام 

ناا ان وجت ئاا  أرانااي الرعااي بسااص  التإاان ع. وقااد كااان هنااان  اارويب نشااط الساات الل اععاااون   
وأونح الربعان أن التشريعا  أقر  أبن جلماعا  رعاا   .(127)مناطب رعي الإام   ألرئل الرن 

مإاااا  مااع  أرئاال الرناا  الإااام   حقااوق مل  اا    أراناا ها. ل ااا  هااذه احلقااوق  تعااارض مااراراً 
،  تعامل قوان  التعدي  مع جمتمعا  الإام   كلحساب حقوق مل    و عترب التعدي . وعموماً 

. و   لا،   ااض عا  أن مإاور  أرانا هم أل اراض التعادي  أمار قاانوين  اريق   عويضاهم مااورً 
والحظااات اللجناااا  االستشاااااري   .(128) ااارابط أساااالوب ح ااااا  الإاااام   وهااااويتهم الثقاف اااا  ابألرض

اععن اا  ابال فاق اا  اإلطارياا  حلماياا  األقل ااا  القوم اا  التابعاا   ااس أورواب أن العديااد ماا  جمتمعااا  
رعا  أرئل الرن   اركت، نت جا  لاذل،،   وعااوى قضاائ  ، فواجهات  ااطر مال ا  كصاري  بساص  

 .(129)اجلماع  عد   قد  اعساعد  القانون     حاال  الدعاوى اعدن   
وعاالو  علااى  لا،،  كاار الربعاان الإااامي أن السااويد ملت ما  ابحلفاااري علاى أعااداو كصااري   -60

،   مناااطب ماا  احل ااواه  يكااال  اللسااو  وقااد حاادو  أماااك  وجااوو  لاا، احل ااواه ، أساساااً 
لاع ميل هاا كصري  م  أرئال الرنا  ا  رعي الإام   ألرئل الرن . وقد افرتست  ل، احل واه  أعداواً 

 .(130)الرعا  الإام ون
والورقاااا   1وعااااالو  علااااى  لاااا،،  كاااار  رابقاااا  السااااويد لةماااام اعتسد /الورقاااا  اعشاااارتك   -61

أن جمتمعا  الإام   م   ري رعا  الرن ، كمجتمعا  الإ د الربي وح د السام،،  3اعشرتك  
ثااااال، أفااااااو  اللجنااااا  . وابع(131)ال للااااا، أي حقاااااوق معااااارت  جاااااا  ربقهاااااا أبرانااااا ها التقل ديااااا 

االستشااااري  اععن ااا  ابال فاق ااا  اإلطاريااا  حلمايااا  األقل اااا  القوم ااا  التابعااا   لاااس أورواب أبن أئ ااا  
 .(132)  االعتصار است دا  الرعا  الإام   م   ري رعا  الرن  لةراني ال    ذ وائماً 

  األقل ااااااا  القوم اااااا  و كاااااار  اللجناااااا  االستشاااااااري  اععن اااااا  ابال فاق اااااا  اإلطارياااااا  حلماياااااا -62
 لاااس أورواب أن نفاااو  الإاااام     اعساااائل اعتعلقااا  ابسااات دا  األراناااي واع ااااه واعاااوارو  التابعااا 

عاا  فسااوى مفهااو   قرياار اعإااري، الااذي يقالاا  باام الإااام ون، ر اام لتااع  األ اارى مااا زال بع ااداً 
و كاار   .(133)ان الإاااميالإااام   بدرجاا  مع ناا  ماا  االسااتقالل الااذايت الثقااا  ماا   ااالل الربعاا

اللجنااا  االستشااااري  اععن ااا  ابال فاق ااا  اإلطاريااا  حلمايااا  األقل اااا  القوم ااا  التابعااا   لاااس أورواب أن 
ماا  أ اا ال التشااااور ف مااا يتعلااب ابسااات الل اعناااطب الااع يسااا نها  مع نااااً  القااانون يشاارتط  اا الً 

ختااا  القاارارا  الااع  اا ثر علاا هم الإااام ون منااذ زماا  بع ااد. ومااع  لاا،، مل ُيستشاار الإااام ون قصاال ا
 .(134)وعلى است دامهم التقل دي لةراني

وأوحاات اللجناا  االستشاااري  اععن اا  ابال فاق اا  اإلطارياا  حلماياا  األقل ااا  القوم اا  التابعاا   -63
 لس أورواب وجلن  وزرا  جملس أورواب السويد أبن  ع ز فر  الإام   للمشاارك  ا ديا  والفعالا  

  حنع القرارا  الع لساهم علاى حاع د الصلادر  واعقاطعاا  وعلاى الإاع د الاوطن،   عمل ا
على هذه اعشارك ، كما أوحتها أبن  ضام  ل ا  الشاع  الإاامي ما   رُس اً  وأن  ضفي طابعاً 

احملافظاا  علااى ثقافتاام و قويرهااا كلمااا اخُتااذ  قاارارا   اا ثر علااى اعناااطب الااع يققنهااا هااذا الشااع  
. وأوحااااى الربعااااان الإااااامي السااااويد مبراجعاااا   شااااريعاهتا اعتعلقاااا  ابلتعاااادي  (135)دمنااااذ زماااا  بع اااا
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واألنشااااق  الإااااناع     مناااااطب الإااااام   وغو ااااال التعااااديال  الالزماااا  للتلكااااد ماااا  أن هااااذه 
 .(136)التشريعا  حترت    الواقع حقوق الشع  الإامي بوحفم م  الشعوب األحل  

  عااادو اعدرسااا  القااااوري  علاااى  علااا م  حااااواً  والحاااظ الربعاااان الإاااامي أن مثااا  نقإااااً  -64
الل ااا  الإااام   أو علااى التاادريس ابلل ااا  الإااام  ، وأن مثاا  أوجاام قإااور  قااري    انااقالن 

وأوحى أبن   ث  السويد جهووها  .(137)الصلدر  مبس ول اهتا    وفري التعل م ابلل ا  الإام  
 اعساعد    رعاو  رح ا  الل ا  الإام   وزرو  عدو اعدرس  القاوري  علاى  عل مهاا الرام   را

 .(138)والتدريس جا   ع ع مستور  النظا  التعل مي
وأوحى الربعان الإامي أبن  عتمد السويد ا فاق   الإام     منقق  الشامال األوروح  -65

 .(139)2018الإام   الثالث  على مشرون اال فاق   عا   و قصل التعديال  الع قدمتها الربعاه 
وأوحاات اللجناا  االستشاااري  اععن اا  ابال فاق اا  اإلطارياا  حلماياا  األقل ااا  القوم اا  التابعاا   -66

 لااس أورواب وجلناا  وزرا  جملااس أورواب بونااع عمل اا  لتقإااي احلقااائب واعإاااحل ، ابلتعاااون الوث ااب 
لل  االنتهاكاااا  الساااابق  حلقاااوق اإلنساااان اقاحااا  ابلإاااام   ماااع الشاااع  الإاااامي، ععاجلااا  مسااا

 .(140)معاجل   امل  ور كا  الوعي جذه اعسلل    ا تمع ك ل

 (141)اعهاجرون والالجئون وملتمسو اللجو   
وأوحاات فريشوسااا ت ابن  نفاااذ السااويد الت اماهتاااا مبوجااا  اال فااااق العاااعي مااا  أجااال اهلجااار   -67

للمهاااجري ، ول اا   األساساا  لنظام اا ، ال ساا ما األهاادا  اعتعلقاا  بتااوفري اقاادما  اابمناا  واعنظماا  وا
اعهااااجري  وا تمعاااا  ماااا  حتق اااب اإلومااااج والتماساااا، االجتمااااعي ال اااامل ، والقضااااا  علاااى ع ااااع 

 .(142)لتش  ل التإورا  اقاح  ابهلجر  األول ا  ال التم   ، و ع ي  اققاب العا  القائم على 

و كر مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان أن احل وم  رو  على ار فان عدو ملتمسي  -68
ابساااتسداع جمموعااا  مااا  التااادابري اع قتااا  يُ ماااع  قص قهاااا ثالثااا  أعاااوا  لااارون  2015اللجاااو  عاااا  

ملتمساااي اللجاااو  عااا  التوجااام را الساااويد. وأ ااااو مفاااوض جملاااس أورواب حلقاااوق اإلنساااان جبهاااوو 
، ل نام أعارب عا  2015اللجو  والالجئ ، ال س ما   فرت  الذرو  عا  السويد عساعد  طاليب 

 .(143)قلقم رزا  الق وو الع فُرنت
و كاار  اللجناا  األوروب اا  عناهضاا  العنإااري  والتعإاا  التابعاا   لااس أورواب أن التاادابري  -69

األهل ا  للام الرام   را احلد م  عدو اعهاجري  اجلدو  ضمنت سا   شاريعا  م قتا   ق اد  اروط 
مل مشاااال األساااار  رال  2016مشاااال األساااار. ومل يااااتح القااااانون اجلديااااد الااااذي و اااال ح اااا  النفااااا  عااااا  

لة ا ا  اععاارت  جاام كالجئاا  ومساتف دي  ماا  احلماياا  الثانوياا  واحلاامل  لتإااريح رقاماا  وائماا ، 
وأعرباات  .(414)وهااو  إااريح ال مياانح رال للمسااتف دي  ماا  احلماياا  الثانوياا  بعااد فاارت  ثااالع ساانوا 

 -الساويد، ومنظما  رنقاا  القفولا   - ، ورابق  الساويد لةمام اعتساد ، وال ون سا 4الورق  اعشرتك  
 .(145)السويد ع   وا ل ياثل 

وحاال مفااوض جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان السااويد علااى ناامان لتااع ع ااع الالجئاا   -70
ووعااا السااويد  .(146)  مل مشاال األساار و اريهم ماا  اعسااتف دي  ماا  احلماياا  الدول اا  ب اماال حقهاام 

أبن  6وأفاااو  الورقاا  اعشاارتك   .(147)2019را رل ااا  التاادابري اع قتاا  قصاال اعوعااد احملاادو   عااا  
 .(148)2021ُمدو حىت لوز/يول م  2015 قص ب الق وو اع قت  الع اعتمد  عا  
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اعثل ااااا  واعثل اااا  وم ووجااااي اع اااال حاااااال  أ اااا ا  ماااا   6و كاااار  الورقاااا  اعشاااارتك   -71
اجلنساي وم ااايري اهلويا  اجلنسااان   وأحارار اهلوياا  واع ااول اجلنسا   وحاااملي حافا  اجلنساا  ُرحلااوا 

. وأفاااااو  رابقاااا  السااااويد لةماااام اعتسد /الورقاااا  (149)را بلاااادان جتاااار  العالقااااا  اجلنساااا   اعثل اااا 
ا ي فاي ما  الضاماه  اإلجرائ ا  حلمايا  القإار ع  االفتقار را م 3والورق  اعشرتك   1 اعشرتك 

وابعثاااال، الحظااااات الورقااااا   .(150) ااااري اعإاااااسوب  ماااا  ملتمساااااي اللجااااو  مااااا  اإلعاااااو  القساااااري 
أن عمل اا  اللجااو  القائماا  علااى أسااا  الاادي   واجاام حتاادر ، وقااد ختفااب   االمتثااال  4 اعشاارتك 

عاض اعسالم  ما  ملتمساي اللجاو  ععايري حقوق اإلنساان الدول ا   ا  الإال . وأوناست أن ب
ما  يسا ا حتولاوا ما  اإلساال  را اعسا س   وطلصاوا اللجاو  علاى أساا  الادي  الساائد   بلادا م. 
وهام، ابلنظار را رفاض طلصاا  جلاوئهم، معرناون ققار الرتح ال را بلادا م األحال  ، ومعرنااون 

 .(151)،   معظم احلاال ، بسص  وينهم اجلديدلالنقهاو أيضاً 
بضااامان مصااادأ عاااد  اإلعااااو  القساااري  عناااد النظااار   وناااع  6وأوحااات الورقااا  اعشااارتك   -72

الالجئ  أو طاليب اللجو  الذي  يدَّعون أن ح اهتم أو حريتهم أو سالمتهم الش إ   مهادو    
ابلتسق ااب   معاجلاا  قضااار جلااو  األ اا ا   2وأوحاات الورقاا  اعشاارتك   .(152)بلاادا م األحاال  

را ووافااع وين اا ، وبتق اا م ماادى ا ساااق اإلجاارا ا  واألسااال    ماا  االنااقهاو اسااتناواً اقااائف  
اعتصعاااا  لضاااامان رجاااارا ا  منإااااف   راعااااي األحااااول القانون اااا  و ااااوفري سااااصل انتإااااا  مالئماااا    

 .(153)للقانون الدو  اعتعلب ابلالجئ  احلاال  الع ال  ُعاََل وفقاً 
  عناا   ُر  اا    مراكاا  اللجااو  نااد طاااليب اللجااو  حاااال 2و كاار  الورقاا  اعشاارتك   -73

 .(154)اعتسول  را اعس س   م  وي  ي ر وأوحت حبمايتهم
ماااا  أوجااام القإاااور   اسااااتقصال  والحاااظ مفاااوض جملاااس أورواب حلقااااوق اإلنساااان عااادواً  -74

والحظ مع القلب أنم على الر م ما  وجاوب  ع ا  وحاي  .(155)اعهاجري  القإر  ري اعإسوب 
قااانوين للقإاار  ااري اعإااسوب  جلأبساارن وقاات ي اا جل بعااد وحااوهلم، ال يوجااد رطااار زماان قااانوين 
لذل، وأن التع   الفعلي قد يتل ر لشهور. ول س هنان حاد لعادو األطفاال الاذي  ُ ساند العنايا  

. وأ اار اعفاوض جم را وحي قانوين. وال لضاع األوحا ا  القاانون ون للتادري  واإل ارا  وائمااً 
 أن طلصاااا  اللجاااو  اعقدمااا  مااا  القإااار  اااري اعإاااسوب   ُعااااَل باااصط ، وأن بعاااض األطفاااال را

 .(156)منذ أكثر م  سنت  ينتظرون الصت   طلصهم طلصاً 
السويد أن  قدير السا    رطاار  - السويد وال ون س  - و كر  منظم  رنقا  القفول  -75

معقااولجل   ساا  الشاا ص اععاان. ل اا   رجاارا ا  اللجااو  ُيساامح باام عناادما ي ااون هنااان جل اا، 
ك ف   حتديد الش، اععقول  ري وانس  كما أن الضماه  الع  قصب عناع رساا   اساتعمال هاذا 
اعفهااو   ااري وانااس . وقااد أفاااو   قااارير عاا  زرو  كصااري    عاادو القإاار  ااري اعإااسوب  الااذي  

 .(157)وون أي  ق  ما  طص   أو حتق قا  أ رى 18ُ ري سنهم را 
السااااويد أن السااااويد باااادأ   - السااااويد ومنظماااا  رنقااااا  القفولاااا  - و كاااار  ال ون ساااا  -76

ابست دا  التق  م القيب لتسديد س  ملتمسي اللجو  على أسا  حور األ اع  السا ن   لةسانان 
والركص . وأ ار  النتائب را هامي  قل كصري، ومع  ل، استمر است دا  هذا اإلجارا . ومل ياول 

وأفاااااو   .(158)اجااا  لةساااال    اااري القص اااا  مثااال التق  ماااا  النفسااا   واالجتماع ااا االعتصاااار الو 
، رل ام ااً  السويد أبن التقدير القيب للسا  لا س أماراً  - السويد ومنظم  رنقا  القفول  - ال ون س 
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ل اااا  ماااا   اااالن رفااااض اعشااااارك  ف اااام وون سااااص  مقصااااول أن ياااا وي را اعتصااااار ساااا  الشاااا ص 
 .(159)أو أكثر عاماً  18 اععن

مإااا   وأكااد مفااوض جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان أناام ينص ااي للسااويد أن  راعااي وائماااً  -77
القفل الفضلى   اعقا  األول   ع اع القارارا  اعتعلقا  بلجوئام وهجر ام. وينص اي رياال  األولويا  

وأوحاااى فرياااب اقاااربا  اععااان ابلعمااال علاااى  .(160)هلاااذه احلااااال  لتفااااوي فااارتا  االنتظاااار القويلااا 
م افس  االجتار ابلصشر التاابع  لاس أورواب بضامان  ع ا  أوحا ا  قاانون   و اوفري اعاوارو ال اف ا  
لنظا  الوحاي    ع ع الصلدر    الوقت اعناسا ، مباا    لا، احلاد ما  عادو األطفاال الاذي  

السااويد أبن لنااع السااويد  - ت منظماا  رنقااا  القفولاا . وأوحاا(161)ُ سااند العناياا  جاام را وحااي مااا
 .(162)احتجاز األطفال بإر  النظر ع  ونعهم كمهاجري ، وب رو  است دا  بدائل االحتجاز

ووعا مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنساان الساويد را عاد  االكتفاا  فقاط بتقادير طايب  -78
ما  قرينا   ن اساتفاو  القإار وائمااً للس  والشرون   ونع رجرا ا  متعادو  الت إإاا  وناما

 .(163)الش،   حال  عد  التلكد م  سنهم
والحاظ مفاوض جملاس أورواب حلقاوق اإلنسااان زرو  عادو القإار  اري اعإاسوب  الااذي   -79

فُقاادوا بعااد وحااوهلم را السااويد، ووعااا السااويد للتسق ااب   ع ااع حاااال  ا تفااا  األطفااال  ااري 
 .(164)ابري الالزم  لتع ي  محايتهماعإسوب  واختا  ع ع التد

السااويد ابن  قااد  السااويد  قاا   - وعااالو  علااى  لاا،، أوحاات منظماا  رنقااا  القفولاا  -80
للس لولاااا  وون  شاااارو القإاااار  ااااري اعإااااسوب  والشااااصاب ووون اساااات الهلم عقاااا  حاااادور القاااارار 

 .(165)النهائي   طل  جلوئهم
  والتعإااا  التابعااا   لاااس أورواب جهاااوو والحظااات اللجنااا  األوروب ااا  عناهضااا  العنإاااري -81

السااويد لتلص اا  احلاجاا  را روماااج العاادو ال صااري ماا  الالجئاا  واعسااتف دي  ماا  احلماياا  اإلناااف   
. وقالاات رن اهلااد  اعتااو ى ماا  س اساا  اإلوماااج 2015الااذي  وحاالوا  ااالل أزماا  اهلجاار  عااا  

الر م م   ل، اجلهوو، كان معدل ل   على  .(166)السويدي  هو   سري وحوهلم را سوق العمل
وأوحاات اللجناا  األوروب اا   .(167)ابألحاارى مشاااركتهم   سااوق العماال بعااد باارهمب  عريفااي متاادن اً 

عناهضااا  العنإاااري  والتعإااا  التابعااا   لاااس أورواب مبراجعااا  الاااربهمب التعريفاااي اقاااا  ابلالجئااا  
دال  جناات أعلاى   اعشاارك    ساوق واعستف دي  م  احلماي  الثانويا  جاد   ع يا ه وحتق اب معا

. وأوحات رابقا  الساويد (168)العمل، مع ريال  اهتما   ا  ععاجل  االحت اجاا  اقاحا  للمارأ 
بضاامان ان   ااون فاار  حإااول ملتمسااي اللجااو  علااى الرعاياا   1لةماام اعتسد /الورقاا  اعشاارتك  
 .(169)الإس   متساوي  مع  ريهم

 عدميو اجلنس    
و ااجع مفااوض جملااس أورواب حلقااوق اإلنسااان السااويد علااى النظاار   اعتماااو نظااا  ماانح  -82

 .(170)أل م س إصسون وون  ل، عدميي اجلنس   اجلنس   للموال د  لقائ اً 
بتسدياد  والحظ مفوض جملس أورواب حلقوق اإلنسان أن السويد ال  قصب رجارا   احااً  -83

 .(171)تضم  أي  عري  لعد  اجلنس  انعدا  اجلنس   وأن التشريع الوطن ال ي
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Alliance (Sweden), European Evangelical Alliance (Belgium), 

World Evangelical Alliance (United States of America) and 

European Centre for Law and Justice (France); 
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JS5 Joint submission 5 submitted by: International Organisation 

for the Right to Education and Freedom of Education 

(Geneva, Switzerland) and Catholic International Education 
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JS7 Joint submission 7 submitted by: Accoun and Charta 2008, 

Stockholm. 
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(CoE-Commissioner) Report by Mr. Nils Muižnieks, 

Commissioner for Human Rights of the Council of Europe, 

following his visit to Sweden from 2 to 6 October 2017, 

Strasbourg, CommDH (2018) 4; 

(CoE-Commissioner Letter of October 2017) Letter of the 

Commissioner for Human Rights to the Committee of the 

Constitution of Parliament of Sweden, 23 October 2017, 

Strasbourg; 

(CoE-Commissioner Letter of January 2016) Letter of the 

Commissioner for Human Rights to the Minister for Culture 

and Democracy of Sweden,  26 January 2016, Strasbourg; 

(CoE-ECRI) European Commission against Racism and 

Intolerance report on Sweden, adopted on 5 December, 2017, 

CRI (2018) 3; 

(CoE-GRETA) - Group of Experts on Action against 

Trafficking in Human Beings, Report concerning the 

implementation of the Council of Europe Convention on 

Action against Trafficking in Human Beings by Sweden, 

Second Evaluation Round, Strasbourg, adopted on 23 March  

2018, GRETA (2018 ) 8; 

(CoE-ACFC) Advisory Committee on the Framework 

Convention for the Protection Of National Minorities, 

Strasbourg, Fourth Opinion on Sweden adopted on 22 June, 

2017 ACFC/OP/IV (2017) 004; 

(CoE-CMResCMN) Resolution of the Committee of Ministers 

(2018)9 on the implementation of the Framework Convention 

for the Protection of National Minorities by Sweden, adopted 

on 12 September 2018; 

(CoE-CPT) Report to the Government of Sweden carried out 

by the European Committee for the Prevention of Torture and 

Inhuman or Degrading Treatment or Punishment from 18 to 

28 May, 2015, CPT/Inf (2016) 1; 

(CoE-ECRML) Report of the Committee of Experts on the 

application of the European Charter for the Regional and 

Minorities Languages, Six Report,  Strasbourg, 10 May, 2017 

CM(2017)36; 
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Ministers, (2017)1 of the Committee of Ministers on the 
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(CoE-GREVIO) Group of Experts on Action against Violence 

against Women and Domestic Violence, Baseline Evaluation 

Report on legislative and other measures giving effect to the 

provisions of the Council of Europe Convention on Preventing 

and Combating Violence against Women and Domestic 

Violence (Istanbul Convention), GREVIO/Inf(2018)15 

21 January, 2019, Strasbourg; 

(CoE-CP) Committee of the Parties of the Council of Europe 

Convention on preventing and combating violence against 

women and domestic violence (Istanbul Convention) 

;Recommendation on the implementation of the Istanbul 

Convention by Sweden,   IC-CP/Inf(2019)4, 28 January 2019, 

Strasbourg; 

EU-FRA European Union Agency for Fundamental Rights, Vienna, 
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OSCE/ODIHR Office for Democratic Institutions and Human Rights of the 

Organisation for Security and Co-operation in Europe, 
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(OSCE/ODIHR Final Elections Report) OSCE/ODIHR 

Election Expert Team Final Report, General Elections 9 

September, 2018, Warsaw, 21 November, 2018. 

 2 The following abbreviations are used in UPR documents: 

OP-ICESCR Optional Protocol to International Covenant on Economic, 
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CRC Convention on the Rights of the Child; 
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