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مجلس حقوق اإلنسان

الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل
الدورة الحادية والعشرون
 03-91كانون الثاين/يناير ٥39٢

تجمي ععل للمعلوم ععات دتع ع مفوض ععية ا م ععح المتح ععدة الس ععامية لحق ععوق
اإلنسع ع ععان ولقع ع ععا للفقع ع ععرة (51ب) م ع ع ع مرلع ع ععق و ع ع عرار مجلع ع ععس حقع ع ععوق
اإلنسان  5/1والفقرة  1م مرلق ورار المجلس 15/51
السويد
هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقاارير هيااات ااعاها،اتا جااءارااات ا،ا ا ا
مبا يف ذلك ااالحظات جالتعليقات الواردة ما ال،جلا ااعنيا جيف تقاارير ااةوااي ال اامي قاو
اان ااانا جيف ااك ذلااك ما جماااتح ا ماامس ااتااا،ة الر ي ا ذات الداال ش جالتقرياار مقاا ،يف ا
موءز تقي،اً با  ،ا قدى لع،د ال لماتش جلالطالع على الندوص ال املا ا يررءاى العاودة
الوماتح اارءعي ش جال يتضم التقرير أي آراا أج جءهاات نظار أج اقحاحاات ما ااةوااي ال اامي
قو اان ان خبالف ما يرد منها يف التقارير جالبيانات العلني الدادرة ع ااةواي ش جهو يتبع
هي ا اابااادل التوءيهيا العاما الااا اعتماا،ها إللاان حقاو اان ااان يف مقاارر 991/91ش جقاا،
ذركرت على حنو منهجي يف حوا ي هناي النص مراءع ااعلومات الواردة يف التقريرش جرجعيت يف
ع،اد التقرير دجري االستعراض جالتطورات الا ح،مت يف تلك الةحة.
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وال -المعلومات ا ساسية واإلطار
لف -نطاق االلتزامات الدولية

()9

المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان

()٥

ا ال يف أمناا اجلول ال ابق
التد،يح أج االنضما االتةاقي ال،جلي للقضاا على مجيع أ ال التميياز
العندري ()9119
أج ا،الف
العه ا ا ا اا ،ال ا ا ا اا،جد ا ،ا ا ا اااص ب ا ا ا ااا قو االقتد ا ا ا ااادي
جاالءتماعي جالثقافي ()9119
العه اا ،ال اا،جد ا،ا ااص ب ااا قو اا،نيا ا جال ياس ااي
()9119
الربجتوكااول االيتياااري الثاااين االاااح بالعهاا ،الاا،جد
ا،ا اااص با ااا قو اا،ني ا ا جال ياسا ااي جا ا ااادف
لغاا عقوب ااع،ا ()9113
اتةاقي القضاا على مجيع أ ال التمييز ا ،اارأة
()9193
اتةاقي مناهض التعذيب ج ك م ارجب ااعامل
أج العقوب ا ا ا ا ا القاسا ا ا ا ااي أج الال ن ا ا ا ا اااني أج ااهين ا ا ا ا ا
()9191
الربجتوك ااول االيتي اااري التةاقيا ا مناهضا ا التع ااذيب
ج ااك م ا ا اارجب ااعامل ا أج العقوب ا القاس ااي أج
الال ن اني أج ااهين ()٥33٢
اتةاقي حقو الطة ()9113
الربجتوكول االيتياري التةاقي حقو الطة بشانن
ا حاك ا طةال يف اانازعات اا لا ()٥330
الربجتوكول االيتياري التةاقي حقو الطة بشانن
بيع ا طةال جاستغالل ا طةال يف البغاا جيف ااواد
ااباحي ()٥331
اتةاقي حقو ا ةاص ذجي ااعاق ()٥339

2

ااءارااات ااتةااذة بعاا،
مل يرد ،عليها/مل ترقب
االستعراض

االتةاقي ال،جلي ماي حقو
مجيااع العمااال ااهاااءري جأف اراد
أسرهمس
االتةاقي ا ال،جلي ا ماي ا مجيااع
ا ا ا ا ااةاص م ا ا ا ا ا االيتة ا ا ا اااا
الق ا ا ا ا ا ا ااريا توقي ا ا ا ا ا ا ااع فق ا ا ا ا ا ا ا ا
()٥331

GE.14-20669

A/HRC/WG.6/21/SWE/2

ا ال يف أمناا اجلول ال ابق
التاةظات ج/أج
ااعالنات

العه ا ا ا اا ،ال ا ا ا اا،جد ا ،ا ا ا اااص ب ا ا ا ااا قو االقتد ا ا ا ااادي
جاالءتماعي ا ا ا ا جالثقافي ا ا ا ا (حتة ا ا ا ا ا ااا ا ا ااادة (1د))ا
()9119
العه اا ،ال اا،جد ا ،اااص ب ااا قو اا،نيا ا جال ياس ااي
(حتةظا ا اااتا ااا ا ااادة 93ا الةقا ا اارة 0؛ جااا ا ااادة 91ا
الةقرة 1؛ جااادة٥3ا الةقرة )9119( )9
الربجتوكااول االيتياااري ا جل االاااح بالعهاا ،الاا،جد
ا،اااص بااا قو اا،ني ا جال ياسااي ( عااالنا ااااادة
٢ا الةقرة )9119( )٥
الربجتوكول االيتياري التةاقي حقو الطة بشانن
بيع ا طةال جاستغالل ا طةال يف البغاا جيف ااواد
ااباحي ا ( عالنا ااادة (٥ج)) ()٥331

ء ا ا ارااات الش ا ا ا و االتةاقي ال،جلي للقضاا على مجيع أ ال التميياز
جالتاقيح جااءرااات العندريا ااادة )9119(91
( )0
العاءل
العهاا ،الاا،جد ا،اااص بااا قو اا،ني ا جال ياسااي ا
ااادة )9119(19
الربجتوكااول االيتياااري ا جل االاااح بالعهاا ،الاا،جد
ا،اص با قو اا،ني جال ياسي ()9119
الربجتوكااول االيتياااري التةاقي ا القضاااا علااى مجيااع
أ ال التمييز ا ،اارأةا ااادة )٥330(9
اتةاقي مناهض التعذيب ج ك م ارجب ااعامل
أج العقوب ا القاسااي أج الال ن اااني أج ااهين ا ا اا اواد
 ٥3ج ٥9ج)9191(٥٥
الربجتوكااول االيتياااري التةاقي ا حقااو ا ااةاص
ذجي ااعاق ا ااادة )٥339(1
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ااءارااات ااتةااذة بعاا،
مل يرد ،عليها/مل ترقب
االستعراض
-

-

الربجتوكا ااول االيتيا اااري للعها اا،
ال ا ا ا ا اا،جد ا،ا ا ا ا ا اااص با ا ا ا ا ااا قو
االقتد ا ا ا ا ا ا ااادي جاالءتماعي ا ا ا ا ا ا ا ا
جالثقافي
الربجتوكااول االيتياااري التةاقيا
حقااو الطة ا ااتعل ااح ب ا ءراا
تق،مي البال ات
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صكوك دولية رئيسية خرى ذات صلة

التد،يح
أج االنضما
أج ا،الف

ا ال يف أمناا اجلول ال ابق
اتةاقي ا منااع ءرإل ا اابااادة اجلماعي ا جااعاقب ا
عليها
نظ ا ااا رجم ا ااا ا ساس ا ااي للما ما ا ا اجلناتيا ا ا
ال،جلي
()1
برجتوكول بالكمو
االتةاقيا ا ا ااات ااتعلق ا ا ا ا با ا ا ااالالءا جعا ا ا اا،إلي
()٢
اجلن ي
اتةاقيااات ءنيااؤ اا ريا  9٥آب/أ ااطن
 9111جالربجتوك ا ا ا ا ا ا ااوالت ااا ا ا ا ا ا ا ااافي ا جل
()1
جالثاين جالثالث
()1
اتةاقيات منظم العم ال،جلي ا ساسي
اتةاقي ا اليون ا و ا افا ا التميي ااز يف إل ااال
التعليمس

ااءارااات ااتةااذة بعاا،
مل يرد ،عليها
االستعراض

اتةاقيتااا منظم ا العم ا ال،جلي ا
()9
رقمس  911ج991

 -9دعياات ال ااوي ،النظاار يف التداا،يح علااى ااعاهاا،ات ال،جليا قااو اان ااان الااا مل
تداابب بعا را ،طرف ااً فيهاااا أال جهااي االتةاقي ا ال،جلي ا ماي ا حقااو مجيااع العمااال ااهاااءري جأف اراد
أسرهمس جاالتةاقي ال،جلي ماي مجيع ا ةاص م االيتةاا الق ري( )1جالربجتوكول االيتيااري
للعه ،ال،جد ا،اص با قو االقتدادي جاالءتماعي جالثقافي ()93ش ج جعت جلن القضاا علاى
التميي ا ااز العند ا ااري م ا ا ء،ي ا اا ،ال ا ااوي ،عل ا ااى التد ا اا،يح عل ا ااى اتةاقي ا ا منظم ا ا العم ا ا ال،جليا ا ا
()99
رق اامس  911ش جيف ع ااا ٥399ا ح ااث ااق اارر ا ،اااص ااع ااب اق ااو الش ااعوب ا االي أيضا ااً
ال وي ،على النظر يف التد،يح على اتةاقي منظم العم ال،جلي رقمس  911بالتشاجر مع اعب
الدامي()9٥ش
 -٥جيف عااا ٥391ا ساانلت اللجن ا ااعني ا اقااو اان ااانا يف قاتمتهااا ااتعلق ا بالقضااايا
ال ابق لتق،مي التقاريرا ال اوي ،عماا ذا كانات تعتاز مراءعا موقةهاا زاا سااب حتةظا اا علاى
العها ،الاا،جد ا،اااص بااا قو اا،نيا جال ياسااي أج عااادة النظاار فيهاا()90ش جأج اات جلنا حقااو
الطة ال وي ،بنن تنظر يف ساب عالهنا بشنن ااادة (٥ج) بغي عمال الربجتوكول االيتيااري
التةاقي حقو الطة بشنن بيع ا طةال جاستغالل ا طةال يف البغاا جيف ااواد ااباحي عماالً
كامالً عن ،التد،ي جلميع أ ال استة،ا ا طةال يف ااواد ااباحي ()91ش
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باء -اإلطار الدستوري والتشريعي
 -0الح ا ااق اارر ا،اااص ااع ااب اقااو الش ااعوب ا االي أن دس ااتور ال ااوي ،رع اا،ل يف 9
كانون الثاين/يناير  ٥399فبات يعحف راح بالدامي كشعب()9٢ش
 -1جأ ا ااارت جلن ا ا مناهض ا ا التعا ااذيبا يف قاتم ا ا القض ا ااايا ال ا ااابق لتقا اا،مي التق ا اااريرا
مالحظا ا ااا ا،تاميا ا ا ال ا ااابق ( )91جس ا اانلت ال ا ااوي ،عم ا ااا ادذت ا ااة ما ا ا يط ا اوات ادراج ءرإلا ا ا
التعااذيب( )91يف القااانون ايلااي ججاااع تعريااؤ للتعااذيب يغطااي مجيااع العنا اار الاواردة يف ااااادة 9
م ا االتةاقي ا ()99ا جطلباات ليهااا مراءع ا قواعاا،ها جأح امهااا ااتعلق ا بقااانون التقاااد جمواامتهااا
بال ام ماع التزاما اا مبقتضاى االتةاقيا ()91؛ جسانلتها عماا ذا كانات قا ،أدرءات ح مااً حما،داًا
أج تعت ااز دراء ااةا يف تش اريعا ا ايلي ا بغ اارض ع اا ،االحتج اااج بني ا ف ااادة يثب اات أهن ااا انترزع اات
بالتعااذيب كاا،لي يف أي ا دعااو جفق ااً اااا تقضااي بااة ااااادة  9٢م ا االتةاقي ا ()٥3ش جساانلت جلن ا
مناهض التعذيب ال وي ،عما ذا كانت ق ،سنت قانوناً لتنةيذ أح ا نظا رجما ا ساسايا مباا
يف ذلك قاتم اجلراتمسا يف القانون ايلي()٥9ش

جيح -اإلطار المؤسسي والبنية ا ساسية لحقوق اإلنسان وتدابير السياسة العامة
مركز المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان

()٥٥

اا س الوطني قو اان ان

ااركز يالل دجرة االستعراض ال ابق

ااركز يالل دجرة االستعراض الراهن

ال وي :،أمان ااظامل ااعني باا اجاة

-

باا ()٥399

()٥0

 -٢أعربت جلن القضاا على التمييز العندري ع قلقها لع ،جءود م س جطني م تقل
ق ااو اان ااان جفقا ااً اب ااادل ب ااارين ااتعلقا ا مبرك ااز اا س ااات الوطنيا ا لتعزي ااز ج ايا ا حق ااو
اان ان (مبادل بارين)()٥1ا جسنلت اللجن ااعني اقو اان ان ع التق ،ايرز فيما يتعلاح
ب نشاااا م س ا جطني ا م ااتقل قااو اان ااان تتمتااع بوالي ا جاسااع يف هااذا ا ااال جفق ااً ابااادل
بارين()٥٢ش
 -1جرحبت جلن القضاا على التمييز العندري ب نشاا أمانا ااظاامل ااعنيا باا ااجاةا ل نهاا
الحظت بقلح ع ،متتاع أمانا ااظاامل بواليا جاساع تتجااجز حا،جد قاانون م افاا التميياز الاذي
ال ياانص مااثالً علااى ا ماي ا م ا ا فعااال اا اايا الااا يرت بهااا ا ف اراد أج ااو ةااون ا وميااونش
جأج ت جلن القضاا على التميياز العنداري بتوسايع نطاا جاليا أمانا ااظاامل جاامان اساتقال ا
الةعلي جاالفحااي بواع ءرااات تعي جفد سليم ()٥1ش
 -1جأعرب اات جلنا ا القض اااا عل ااى التميي ااز العند ااري عا ا قلقه ااا زاا الع اا،د القلي ا ء اا،اً ما ا
القضايا الا أمبتت فيها أمان ااظامل ااعني باا اجاة ح،جث متييزا بالر مس م جرجد تقارير بشانن
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تةشااي التمييااز اامااب يف م ااان العم ا جيف ال ا جا دااول علااى ال االع جا،اا،مات جالتعلاايمسا
فنج ت ال وي ،بنن جتري حتليالً امالً سباب هذ ااش ل جتتةذ ت،ابك اعاجلتها()٥1ش

 -9جذكاارت جلن ا القضاااا علااى التمييااز العندااري أيض ااً أن ال ااوي ،ينبغااي أن تقاايمس تاانمكات
ت،عيمس جالي أمان ااظامل على م افا التمييز()٥9ش

 -1جيف عا ٥339ا ق،مت اللجن الةرعي ااعني مب افا التعاذيب تقرياراً عا ا اءا
ءراا عادة نظار اامل يف قارار ا وما القاااي بتعيا أمنااا ااظاامل الرباااني جقاااي القضااة
لي ونوا مبثاب اآلليات الوقاتي الوطني ال وي،ي الر ي ()٥1ش جيف عا ٥331ا أ ارت ال وي،
أن دجر اا س ااات اا ااذكورة أع ااال يتن ااا مس ءي اا،اً م ااع دجر اآللي ااات الوقاتي ا الوطني ا جذك اارت أن
م ا ااات اايزانيا ا ا س ا ااتعاي يف الربا ا ااان ال ا ااوي،ي جيف ط ا ااار عملي ا ااات دط ا ااي اايزانيا ا ا ال ا اانوي
ا ومي ()03ش

ثانيا -التعاون مل آليات حقوق اإلنسان
 -93قاا،مت ال ااوي ،مباااهت راد ااا تقرياراً انتدااؤ اااا،ة بشاانن تنةيااذ تو اايات اجلولا ا ج
م االستعراض ال،جري الشام ا،اص هبا()09ش

لف -التعاون مل هيئات المعاهدات

()0٥

 -99أج اات جلن ا القضاااا عل ااى التمييااز العندااري ال ااوي ،مبوا اال التشاااجر جتوساايع نط ااا
ا اوار مااع منظمااات ا تمااع اااا،ين العامل ا يف إلااال اي ا حقااو اان ااانا جال ساايما م افا ا
التمييز العندريا بشنن ع،اد التقرير ااقب جمتابع ااالحظات ا،تامي ()00ش
 -5حالة اإلبالغ
هيا ااعاه،ة

ااالحظا ااات ا،تامي ا ا ال ا اواردة آياار تقرياار قارا ،منااذ آي ا ا ا ا اار مالحظ ا ا ا ا ااات
حال اابالغ
االستعراض ال ابح يتامي
يف االستعراض ال ابح
٥39٥

آب/أ طن  ٥390حي ا موعاا ،تقاا،مي التقري اري
الث ا اااين جالعش ا ا اري جالثالا ا ااث
جالعشري يف عا ٥391

جلن ا ا ا ا القض ا ا ا اااا عل ا ا ا ااى آب/أ طن ٥339
التمييز العندري
اللجنا ااعنيا بااا قو
االقتداادي جاالءتماعيا
جالثقافي

تشري الثاين/نوفمرب ٥339

٥390

-

مل ينظ ا ا اار بعا ا ا ا را ،يف التقريا ا ا اار
ال ادس

اللجن ا ا ااعني ا ا اقا ااو
اان ان

ني ان/أبري ٥331

-

-

تاانير تقاا،مي التقرياار ال ااابع
منذ ني ان/أبري ٥391

اللجن ااعني بالقضاا
على التمييز ا ،اارأة

كانون الثاين/يناير ٥339

٥391

-

مل يرنظا اار بع ا اا ،يف التقري ا اري
الثام جالتاسع
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ااالحظا ااات ا،تامي ا ا ال ا اواردة آياار تقرياار قارا ،منااذ آي ا ا ا ا اار مالحظ ا ا ا ا ااات
حال اابالغ
االستعراض ال ابح يتامي
يف االستعراض ال ابح

هيا ااعاه،ة

جلن مناهض التعذيب أيار/مايو ٥339

سااينظر يف التقرياري ال ااادس
جال ا ااابع يف تش ا ا اري الث ا اااين/
نوفمرب ٥391

٥390

-

جلن حقو الطة

حزيران/يونية - ٥331
حزيران/يونية ٥331

( ٥331بالن ا ااب
الربجتوكااول االيتياااري
التةاقيا ا ا ا ا ا ا ا حق ا ا ا ا ا ا ااو
الطة ا ا ا ا بش ا ا اانن بي ا ا ااع
ا طة ا ا ااال جاس ا ا ااتغالل
ا طة ا ا ا ااال يف البغ ا ا ا اااا
جيف ااا اواد ااباحيا ا )/
( ٥39٥بالن ا ااب
اتةاقي ا ا ا ا ا ا ا ا ا حق ا ا ا ا ا ا ا ا ااو
الطة )

تشا ا اري ا جل/أكت ا ااوبر س ااينظر يف التقري اار ا ،ااامن
يف كا ا ا ا ا ا ا ااانون الثاين/ينا ا ا ا ا ا ا اااير
( ٥399بالن ا ا ا ااب
الربجتوك ااول االيتي اااري ٥39٢
التةاقي حقو الطةا
بشا ا اانن بيا ا ااع ا طةا ا ااال
جاسااتغالل ا طةااال يف
البغ ا ا ا ا ا ا ا اااا جيف اا ا ا ا ا ا ا ا ا اواد
ااباحي )

اللجن ااعني اقو
ا ةاص ذجي
ااعاق

-

٥399

حي ا موعاا ،تقاا،مي التقري اري
الث ا ا ا اااين جالثال ا ا ا ااث يف ع ا ا ا ااا
٥391

ني ان/أبري ٥391

 -1الردود لى طلبات المتابعة المحددة المقدمة م هيئات المعاهدات

ااالحظات ا،تامي
تاريخ التق،مي

هيا ااعاه،ة

ااوع ،ااقرر

ااواوع

جلن القضاا على
التمييز العندري

٥391

اا ا اااال ع ا ا يطا اااب ال راهي ا ا ا مبا ااا يف ذلا ااك العند ا اري يف )0٢(٥391ش
ا،طاب ال ياسي؛ جالتمييز االقتدادي؛ جالتنمي العرقي()01ش

اللجن ااعني اقو
اان ان

٥393

ا ا ااةاص ذجج ااعاق ا ا ا ؛ الضا ا اامانات القانوني ا ا ا ا ساسا ا ااي  )01(٥393ج)09(٥399ش ااتابع
ا ةاص ايبوس احتياطياً؛ ممارسا التعاذيب؛ م تمرة( )01جم تمل ()13ش
ااق،م
()01
احتجاز ملتم ي اللجوا ش

جلن مناهض
التعذيب

٥331

الضمانات ا ساسي ؛ ع ،ااعادة الق ري ؛ فرض قيود على )1٥(٥331ش طلا ااب معلوما ااات
ايتج ا ازي ره ا ا اياكم ا ا ؛ الت ا اا،ابك التع ا ااةي يف م س ا ااات اافي ()10ش
ا مراض العقلي ()19ش

اآلراا
هيا ااعاه،ة
اللجن ااعني اقو اان ان

GE.14-20669
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هيا ااعاه،ة

ع،د اآلراا

جلن مناهض التعذيب

9

()11

اللجن ااعني اقو ا ةاص ذجي ااعاق

9

()19

ا ال
تنةيذ سبع مقررات يلدت
()11
حوار متابع جاح ،م تمر ش
حوار متابع م تمر

ح،جث انتهاكاتش

()11

الزيارات القطري ج/أج التاقيقات الا أءر ا هياات ااعاه،ات
هيا ااعاه،ة

ااوع،

اللجن الةرعي اناهضا التعاذيب ج اك ما اارجب ٥339
ااعامل أج العقوب القاسي أج الال ن اني أج ااهين ش

باء -التعاون مل اإلجراءات الخاصة

ااواوع
()٢3

الض اامانات ا ساس ااي ان ااع س ااوا ااعاملا ا يف اارحلا ا ا ج ما ا
سلب ا ري على ي ،الشرط ؛ نظا ال جناا ايتجزي احتياطيااً
على ذم التاقيقات؛ جالي اآللي الوقاتي الوطني ()٢9ش

()٢٥

ا ال يف أمناا اجلول ال ابق

ا ال الراهن

دعوة داتم

نعمس

نعمس

الزيارات الا أءريت

العنؤ ا ،اارأة ()٥331
الدا ()٥331

الزيارات ااوافح عليها م حيث ااب،أ

-

ال ان اانا،رجن م أ أفريقيا -9
 ٢كانون ا جل/دي مرب ٥391

الزيارات الا طرلب ءراؤها

-

-

الردجد على رسات االدعاا جالن،ااات العاءل

أرسلت مخن رسات يف الةحة قي ،االستعراضش
جردت ا وم على  0رسات ش

جيح -التعاون مل مفوضية ا مح المتحدة السامية لحقوق اإلنسان
 -9٥قاا،مت ال ااوي ،ساانوياً م ااا ات مالي ا ااةواااي ال ااامي
ن،ج الشعوب ا لي يف عا )٢0(٥39٥ش
ذلك

8
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ثالثا -تنفيععا االلتزامععات الدوليععة المتعلقععة بحقععوق اإلنسععان مععل مرا ععاة القععانون
الدولي اإلنساني الواجب التطبيق
لف -المساواة و دم التمييز
 -90أعرباات جلن ا القضاااا علااى التمييااز العندااري ع ا قلقهااا زاا موقااؤ ال ااوي ،القات ا باانن
الت اا،ابك ا،ا ا مةه ااو مث ااك للج اا،ل ج ااك مع اارف يف الق ااانون ال ااوي،يا جأج ااتها ب اانن تع اا،ل
تش اريعا ا هباا،ف تاح ا م اني ا اعتماااد تاا،ابك يا ا لتعزيااز ت اااف الةاارص جالتداا،ي للتمييااز
ا ي لااي جتاا،عيمس اس احاتيجيات م افا ا انعاا،ا اا اااجاة جالتمييااز اللااذي يتعاارض مااا ااهاااءرجن
جااواطنون ااولودجن يف ا،ارج جأفراد اجلماعات ا لي جا قلياتا مب فيهمس ال وي،يون ا فارق
جاا لمون()٢1ش
 -91جأعرباات ال ااوي ،ع ا قلقهااا زاا زيااادة التق اارير ال اواردة بشاانن يطابااات ال راهي ا باا،افع
العندا اري ال ااا ت ااته،ف ا قلي ااات الظ اااهرة مب ا ا فيه ااا اا االمون جال ااوي،يون ا فارقا ا جالرجم ااا
اليم ا ااتطاارفا ج زاا زيااادة التقااارير
جاليهااودا ال ساايما يطابااات بعااهت ال ياسااي اانتم ا
الواردة بشنن يطاب ال راهي يف جسات ااعال جعلى اب اانحناتا مباا فيهاا تلاك الداادرة
ع بعهت العامل يف قطاع الدااف ش جأ ارت مةواي ا ممس ااتا،ة ال امي لش جن الالءا
جء ااود أح ا ازاب سياس ااي ت اا،عو تقيي اا ،سياس ااات اللج ااوا جا ج اارة ج تةش ااي البيانا ااات
التمييزي ا يف ا،طاااب ال ياسااي()٢٢ش جأج اات جلن ا القضاااا عل اى التمييااز العندااري ال ااوي ،باانن
حتقح يف مجيع ءراتمس ال راهي جتقاااي مرت بيهاا جتعااقبهمس بداورة فعالا ا جأن تتةاذ تا،ابك فعالا
ا افا يطاب ال راهي يف جسات ااعاال جعلاى اب اانحناتا مباا يشام مقااااة اجلنااةا
حيثما كان مناسباًا بدرف النظر ع ةتهمس الر ي ش جحثات اللجنا ال اوي ،علاى ادااذ التا،ابك
الالزم لتعزيز الت امب جا وار با الثقافاات جاحاحا التناوعا مباا يف ذلاك توءياة هاذ التا،ابك
الداةي ()٢1ش
 -9٢جر مس موقؤ ال وي ،القات بنن تشريعا ا حتظر فعلياً مجيع أ ال التعبك العندريا مبا
يف ذلااك نشاااع ا موعااات ال،اعي ا التمييااز العندااريا الحظاات جلن ا القضاااا علااى التمييااز
العندااري بقلااح التقااارير الااا تةياا ،باانن اانظمااات العند اري جااتطرف ا توا ا نشاااطهاش جك ااررت
اللجن ا تو اايتها ال ااابق لل ااوي ،باانن تعاا،ل تش اريعا ا بغي ا حظاار اانظمااات اارجء ا لل راهي ا
العرقي جايرا عليها جاعتبارها منظمات ك قانوني جفقاً للمادة (1ب) م االتةاقي ()٢1ش

باء -حق المرء لي الحياة والحرية و من الشخصي
 -91طلباات اللجن ا ااعني ا اقااو اان ااان ال ااوي ،أن تقاا ،تقري اراً ع ا التاا،ابك ااتةااذة
اعاجل ا ادعااااات جلااوا الشاارط العنااؤ جالقااوة ااةرط ا ؛ جساانلتها عمااا ذا كاناات تنااوي نشاااا
هيا م،ني م اتقل للتاقياح يف الشا اج ااتعلقا با فراع الشارط يف اساتة،ا القاوة ج اك ذلاك
GE.14-20669
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م ا أ ا ال سااوا اسااتة،امها لل االط ا ج تاح ا الو ااول
سلوك الشرط ()٢9ش

سااب فعال ا لالنتداااف م ا سااوا

 -91جأبلغت اللجن الةرعي انع التعذيب تلقيها معلومات تةي ،بنن ايبوس احتياطياً البااً
مااا تةاارض علاايهمس ءارااات تقيي،يا حااش اارجع ءارااات اياكما أج نطااح اي ما بقرارهااا()٢1ش
جيف عااا ٥399ا أكاا،ت جلن ا مناهض ا التعااذيب ما ء،ياا ،أن ااءارااات التقيي،ي ا ينبغااي أن
()13
ت اون فرديا جمتناسااب جأن تلغااى حااااا تنتةااي أسااباب فراااها ش ج اا،دت اللجنا الةرعيا أيضااً
على ارجرة أن ت ون القيود هي االستثناا جأن ي تن ،فراها أسن ملموس مندوص عليهاا
يف القااانون()19ا جأج اات ال ااوي ،باانن تراءااع التش اريع ااتعلااح بااااءرااات التقيي،ي ا ؛ جأن تااذكر
اااا،ع العااام باانن ااء ارااات التقيي،ي ا ينبغااي أال تطلااب ال عناا،ما ت ااون ااارجري اداالا
التاقيقات اجلناتي ؛ جأن ردضع قرار فرض ءرااات تقيي،ي حم،دة للطع ()1٥؛ جأن تضاع مباادل
توءيهي جااا بشنن تطبيح هذ ااءرااات()10ش
 -99جباا اارة حالا ا ااةاص اا االوب حاريتهمسا أكاا،ت اللجنا الةرعيا انااع التعااذيب
أن الشرط ت اع ،يف عماال ا قاو ااءراتيا ا ساساي جذات الدال ما الوهلا ا ج ل الب
ا ري ()11ش
 -91جأج ت اللجن الةرعي أيضاً بنن تق ،بدورة منهجي معلومات
بشنن حقوقهمس جالقواع ،الواءب تطبيقها جنظا ا بن االحتياطي()1٢ش

ايبوس احتياطياً

 -٥3جأعربا اات اللجن ا ا ااعني ا ا اقا ااو ا ا ااةاص ذجي ااعاق ا ا ع ا ا قلقها ااا زاا ا سا اااليب
اا تة،م يف كرا الةتيان جالةتيات م ذجي ااعاق على تلقي العالج دجن رااهمس يف أماك
عااالج ا ماراض العقليا ()11ا جال ساايما اسااتة،ا ا ربطا أج ا حزم ا جاسااتة،ا أساالوب العاازلا
كما أفاد بذلك أم ااظامل ااعب با طةال يف ال وي،ا فاثات ال اوي ،علاى أن تنةاذ تو ايات
أم ااظامل بشنن معامل الةتيات جالةتيات م ذجي ااعاق يف أماك عاالج ا ماراض العقليا ش
جأعرب اات جلنا ا مناهضا ا التع ااذيب عا ا ا اوا ذات اال جطلب اات معلوم ااات عا ا النت ااات ال ااا
يلد اات ليه ااا عمليا ا اس ااتعراض التشا اريع ال ااا طلب اات ا وما ا ءرااه اااا مب ااا يف ذل ااك تنظ اايمس
استة،ا القيود اجل ،ي جا بن االنةرادي()11ش
 -٥9جأعرباات اللجن ا ااعني ا اقااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا ع ا قلقهااا زاا ااا القااانون
ال ااوي،ي باانن يواااع ااةص بغااك راااا يف أحاا ،اارافااح الطبي ا ذا كااان مداااباً ب عاق ا نة ااي
اءتماعي جاعتررب يطراً على نة ة أج على اآليري ؛ ججءوب تلقي الرعاي النة ي يف اا س ات
الطبيا ا أج دايا ا ا تم ااع ايل ااي()19ش جأج اات اللجنا ا ااعنيا ا اق ااو ا ااةاص ذجي ااعاقا ا
ال ااوي ،باد اااذ مجي ااع الت اا،ابك التشا اريعي جااداريا ا جالقض اااتي الالزما ا لض اامان ع اا ،تع اارض أي
ةص لالحتجااز بغاك رااا يف أي مرفاح طا ب ابب عاقا حقيقيا أج مةحاا ش كماا أج ات
اللجنا ال ااوي ،بضاامان حدااول مجيااع ياا،مات الدااا النة ااي علااى موافقا حاارة جم ااتنكة ما
الشةص ااعب()11ش
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 -٥٥جأعرب اات اللجنا ا ااعنيا ا اق ااو ا ااةاص ذجي ااعاقا ا عا ا قلقه ااا الب ااال زاا ع اا،د
التقااارير ال اواردة بشاانن حاااالت اسااتة،ا العااالج بالد ا،مات ال هرباتي ا ج م اني ا اللجااوا لي ااة
كعااالج لزاماايا ج زاا التقااارير الااا تةياا ،باانن يطبااح علااى الن اااا يف أ لااب ا حيااانا فنج اات
ال وي ،ب لغاا اللجوا اامارسات ك ااتوافح عليها يف حال ا ةاص ذجي ااعاق النة ي
االءتماعي ااوءودي يف م س ات طبي جت،ريب ااو ة على منع ممارس التعذيب()13ش
 -٥0جطلباات جلنا مناهضا التعااذيب ال ااوي ،أن تعلااح علااى التقااارير الااا تشااك زيااادة
ح اااالت العن ااؤ اجلن ااي اا اواد  ٢3يف ااات ا ا با ا ع ااامي  911٢ج٥339ا جعل ااى ا،ط ا اوات
ااتةذة لضمان توافر ع،د كاف م أماك اايواا()19ش جأعربت اللجن ااعني اقو ا ةاص
ذجي ااعاق ا ع ا قلقهااا زاا التقااارير الااا تواااب م ااتو العنااؤ الااذي تتعاارض لااة اا ارأة ذات
ااعاق ا ج زاا قل ع،د أماك اايواا ااتاح لأل ةاص ذجي ااعاق ()1٥ش
 -٥1جأعربت جلن حقو الطة ع تق،يرها اا ادذ م ت،ابك ا افاا االجتاار( )10جالا،فاع
ع ا مد االا ا اااايا ( )11ل نه ااا أعرب اات ع ا قلقه ااا زاا تة اااقمس أجا اااع ا اااايا االجت ااار ا ش ا
ب اابب ت ا ارار رف ااهت م ااناهمس تد اااريب قاما ا ؛ جع اا ،امتث ااال برجتوك ااول ب ااالكمو ب اابب انع اا،ا
ك طوعي()1٢ش
ا ح ا الا حتظر مثول الضاايا أما اياكمس بش
 -٥٢جالحظت جلنا حقاو الطةا حت ا اجلهاود اابذجلا يف سابي م افاا ال اياح با،افع
ممارسا ا اجل اانن م ااع ا طة ااالا ل نه ااا ق اا،مت تو اايات اعاجلا ا قلقه ااا زاا ت اا،ين م ااتو جع ااي
اجلمه ااور بظ اااهرة ال ااياح ب اا،افع ممارسا ا اجل اانن م ااع ا طة ااال جا ااعؤ ن ااب توقي ااع أ ااااب
ااشاريع يف ال وي ،على م،جن قواع ،ال الوك مايا ا طةاال ما االساتغالل اجلن اي يف قطااع
ال ااةر جال ااياح ()11ش جأج اات جلنا ا حق ااو الطةا ا ال ااوي ،ب لغ اااا القي ااود عل ااى ت االيمس اجلن اااة
مبوءاب الربجتوكاول االيتيااري التةاقيا حقاو الطةا بشانن بياع ا طةاال جاساتغالل ا طةااال يف
البغ اااا جيف اا اواد ااباحي ا ()11ا ج ع ااادة النظ اار يف تقييمه ااا اةه ااو اراا فع ا ءن ااي م ا قا اار
جاسااتغالل ا طةااال اراض ءن ااي القات ا بنهنااا ء اراتمس ءن ااي ااا ،ا طةااال أق ا يط ااورة
جالنظر يف لغاا رع اجلر ااضاعؤ ذ اجلرإل عن،ما ترت ب يارج قليمس ال وي)19(،ش
 -٥1جطلبت اللجن ااعني اقو اان ان معلومات ع الت،ابك ااتةذةا أج ااقارر اداذهااا
ماي ا العمااال ا ءانااب اا ااتة،م يف قطاااع ءااب التااوت م ا االسااتغالل يف العم ا ج اارجف
العيش ك ااالتم ج سار ال،ي ()11ش

جيح -إوامة العدل ،بما لي ذلك مسألة اإللالت م العقاب ،وسيادة القانون
 -٥1أحاط اات جلنا ا القض اااا عل ااى التميي ااز العند ااري علما ااً بالبيان ااات ااع ااززة ااتعلقا ا ئا اراتمس
ال راهي ا اارت ب ا باا،افع العند اري جكاار ا ءانااب جرحباات بتعي ا حمقق ا متةدد ا يف ء اراتمس
ال راهي ج نشاا جح،ات تتد ،عن ،الطلاب جلاراتمس ال راهيا ا ل نهاا أعربات عا قلقهاا زاا ماا
جردهااا ما تضااارب با زيااادة بااالغ الشاارط ئاراتمس ال راهيا جا ةاااض عاا،د التاقيقااات ا جليا
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جااداناااتا ال ساايما فيمااا يتعلااح بااااالت التااريهت علااى فاا جطنيا أج منيا معينا ش جأعرباات
اللجن أيضاً ع قلقها ن التعام مع يطاب ال راهي باعتبار الً م أ ا ال التااريهت
ما ااننة أن يةضااي تطبيااح تقيي ا،يا كمااا أعرباات ع ا قلقهااا زاا اسااتة،ا تعاااريؤ خمتلة ا
جلرإل ال راهي م ءانب فراد جكاالت نةاذ القانون()93ش
 -٥9جأج ت جلن القضاا علاى التميياز العنداري ال اوي ،بوااع اساحاتيجي جاااا لضامان
متااايص كيةي ا تعام ا الشاارط جاااا،ع العااام مااع ء اراتمس ال راهي ا ا جن ااخ تاا،ابك مث ا نشاااا
جحاا،ات معني ا ئ اراتمس ال راهي ا جتعي ا حمقق ا يا ا يف مجيااع أحناااا البلاا،ش جينبغااي أن تعماامس
ال ااوي ،يف مجي ااع أحن اااا البل اا ،الت اا،ريب ااق اا ،الش اارط جاا ا،ع الع ااام جالقض اااة م ا أء ا
التاقيااح يف ء اراتمس ال راهي ا جمقاااااة مرت بيهااا جمعاااقبتهمس بدااورة فعال ا ا بغي ا ساا ،الةجااوة ب ا
ا وادث اابل عنها جحاالت اادان  .جكررت اللجن طلبها ال وي ،بانن تعتما ،تعريةااً مشاحكاً
ججااااااً جلرإلا ال راهيا كااي يت ااى تتبااع مجيااع اجلاراتمس اابلا عنهااا ما يااالل نظااا القضاااا()99ش
جينبغ ااي أن تت ااابع ال ااوي ،أيض ا ااً تقري اار حمققه ااا ا ،اااص بش اانن الت اا،ابك ااا ااافي ا افا ا ا ك اار
ا ءانب جأ ال التعدب الشبيه بذلك()9٥ش
 -٥1ج اجعت جلنا القضاااا علاى التمييااز العندااري ال ااوي ،علاى النظاار يف زيااادة التعويضااات
ااتاح لضاايا التمييز جتنةاذ التا،ابك الاا اقححتهاا أمانا ااظاامل ااعنيا باا ااجاة ما أءا تقا،مي
اا ا اااع،ة ااالي ا ا ا ف ا اراد جاجلمعيا ااات لتي ا ااك التقااا ااي يف حا اااالت التمييا اازا جزيا ااادة اا ا اوارد
ااةدد ا ا ا للم اتا ا ااب ايلي ا ا ا جااقليمي ا ا ا ااعني ا ا ا مب افا ا ا ا التميي ا ااز جتا ا اا،عيمس نظ ا ااا اا ا ا اااع،ة
القانوني ()90ش

دال -الحق لي الخصوصية
 -03طلبت اللجن ااعني اقو اان ان معلوماات عا الضامانات الراميا كةالا ات اا
مج ااع البيان ااات الشةد ااي جدزينه ااا جاس ااتة،امهاا جفقا ااً لق ااانون االس ااتةبارات ا ،اااص ب اااعحاض
اا ارات يف العمليات ال،فاعي ا مع العه ،ال،جد ا،اص با قو اا،ني جال ياسي ()91ش

هاء -حريععة ال ععدي و المعتق ععد وحريععة التعبي ععر وتك ععوي الجمعيععات والتجم ععل الس ععلمي
والحق لي المشاركة لي الحياة العامة والحياة السياسية
 -09بالنظر التقارير الاواردة بشانن زياادة ءاراتمس ال راهيا ا مباا يف ذلاك ارت ااب اعتا،ااات
ء اا،ي يف ح ااح أف اراد ا قلي ااات ال،يني ا ا مب ا فاايهمس اا االمون جاليهااودا جاالعت اا،اا علااى أم اااك
عباد مسا طلبت اللجن ااعني اقو اان ان معلومات ع الت،ابك ااتةذة لضمان التمتع على
ق ا ،اا اااجاة بااا ح يف حري ا الاا،ي أج ااعتقاا،ا جعمااا ذا كاناات ال ااوي ،تنااوي تدااايب الدااورة
ال لبي اازمن فراد ا قلي اا لم الا تق،مها جسات ااعال ()9٢ش
 -0٥ج جعت اليون
12
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 -00جق،مت اللجن ااعني اقو ا اةاص ذجي ااعاقا تو ايات تشام تاحا ا داول
على ك ااعلومات ااتعلق باالنتةابات ججاعا آليات لتي اك اا ااع،ة علاى التداويت بتشااجر
جميح مع منظمات ا ةاص ذجي ااعاق ؛ جتق،مي ك ال،عمس الالز مجياع ا اةاص ذجي
ااعاق اانتةب يف مندب عمومي()91ش

واو -الحق لي العمل ولي التمتل بظروف مل ادلة ومؤاتية
 -01أحاطاات اللجن ا ااعني ا اقااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا علم ااً مبااا حتقااح م ا ااازات
جاعاا،ة فيمااا يتعلااح بالاا،عمس ااقاا ،لالسااتعان مب اااع ،ةدااي جالاا،عمس ااقاا ،ما داتاارة التو يااؤ
العام ش بي ،أن زيادة ع،د العاطل ع العما اا ا لجل ما ذجي ااعاقا بن اب  933يف اااتا
منذ عاا  ٥339ب ابب التغياكات الاا أديلات علاى نظاا التانم أمار يثاك اجلازع()99ش جأج ات
اللجن ا ال ااوي ،باانن تتةااذ تاا،ابك لتا ا فاارص حدااول ا ااةاص ذجي ااعاق ا علااى العم ا
استناداً التقرير ااق ،م جلن فون ا للتاقيح ؛ جتتةاذ تا،ابك لتضاييح الةجاوة با اجلن ا
يف ا ءور جفرص العم ()91ش
 -0٢جأعرباات جلن ا القضاااا علااى التمييااز العندااري ع ا قلقهااا زاا الة اوار ا ااادة يف فاارص
ا دول على العم ب ا ةاص ااولودي يف ال اوي ،جا اةاص ااولاودي يف ا،اارجا جهاي
فوار تتوا حش بع ،قام الةا الثاني فاحة طويلا يف ال اوي ،جتا مر بداورة مةرطا علاى اجليا
التاد()13ش

زاي -الحق لي الضمان االجتما ي ولي التمتل بمستوى معيشي الئق
 -01أعرباات جلنا القضاااا علااى التمييااز العندااري عا قلقهااا زاا مااا جردهااا ما أن عاا،داً ما
ااناااطح ا ض اري تع اااين م ا فد ا م ااب جاءتماااعي اقتد ااادي ااار م ا حي ااث نوعي ا ال ا
جا حيا اااا ال ا ا ني ا جها ااو فد ا ا ي ا ا مر أساس ا ااً يف ا ا ااةاص ااولا ااودي يف ا،ا ااارجا جال سا اايما
ال ااوي،يون ا فارق ا جاا االمونش جأعرباات اللجن ا ع ا قلااح ياااص زاا ارتةاااع احتماااالت تعاارض
ا ااةاص اانااا،ري م ا أ ا أءن ا للبطال ا أج اسااتة،امهمس يف ج اااتؤ ال تتطلااب مهااارات
جمنةةض ا ءر أج قامتهمس يف مناطح تتعرض لةدا فعلايا جهاي ارجف هارت عواقبهاا أمنااا
أعم ااال الش ااغب ال ااا ا ااه،ها البل اا ،يف أيار/م ااايو  ٥390جبا اا،أت يف ا اااحي ه اااز ااتامخ ا ا
ل توكهومل()19ش
 -01جأج ت جلن القضاا على التمييز العندري ال وي ،ب،راس أسباب أعمال الشغب الاا
ان اا،لعت يف ع ااا  ٥390بغيا ا تقي اايمس فعاليا ا اسا احاتيجيا ا الراميا ا م افاا ا انتش ااار الةدا ا
الةعل ا ا ا ااي يف ال ا ا ا ااوي ،عل ا ا ا ااى أس ا ا ا اان مني ا ا ا ا جاءتماعي ا ا ا ا اقتد ا ا ا ااادي ا جا ا ا ا اارجرة تع ا ا ا اا،ي تل ا ا ا ااك
االسا احاتيجيات()1٥ش جأج اات اللجنا ا ال ااوي ،باد اااذ اازي اا ،ما ا الت اا،ابك القانونيا ا جال ياس اااتي
اواءه مش ل ااقداا االءتماعي جالةد اامب()10ش
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حاء -الحق لي الصحة
 -09أج اات اللجن ا ااعني ا اقااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا ال ااوي ،بتةداايص م اوارد مالي ا
اااافي لأل ااةاص ااداااب ب عاقا عقليا جنة ااي اءتماعيا الااذي حيتاااءون قاا،ر كبااك ما
ال اا،عمسا جذل ااك حر ااً عل ااى ت اوفك م ااا ي ة ااي م ا ي اا،مات التم ااريهت ا ،ااارءي ا تمعي ا ل اا،عمس
ا ةاص ذجي ااعاق ()11ش

طاء -الحق لي التعليح
 -01باا ااارة تو اايات االس ااتعراض ال اا،جري الش ااام بش اانن أه اا،اف التعل اايمس جا د ااول
عليااة()1٢ا ااجعت اليون ا و ال ااوي ،علااى اداااذ تاا،ابك اااافي ادماااج ااهاااءري جا ااةاص
ااك ا ااامل لوم اااتح هويا ا يف النظ ااا التعليم ااي جتزجي اا،همس بة اارص تعليميا ا ؛ جموا اال تش ااجيع
الت امب()11ش

ياء -الحقوق الثقالية
 -13الح ااقارر ا،ااص ااعاب اقاو الشاعوب ا الي يااب قاانون حيماي اللغا الداامي
بالتا،ي،ش ك أن قانون ا قليات الوطني جلغا ا الذي ،ر م يراً منب هاذ اللغا ا ءاناب
لغات أير ا أ ال اي يا يف طار مناطح داري معين ()11ش

كاف -ا شخاص ذوو اإل اوة
 -19رحباات اللجن ا ااعني ا اقااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا باعتماااد قااانون ء،ياا ،يداانؤ
ا رمان م الحتيبات التي كي ااعقول علاى أناة متيياز()19ش جأج ات اللجنا ال اوي ،ب ةالا توعيا
البل،يات جال لطات ايلي مبب،أ تي ك سب الو ول قد ،مواام القوان ايلي جااقليميا ذات
الدل ا كقوان البناا جالتةطي ا مع ااادة  1م االتةاقي ؛ جتزجي،ها بالتموي جالتوءية الالزما
ااباااين؛ ج دراج احتياءااات ا ااةاص ذجي
لر اا ،جتقياايمس جااامان م انيا الو ااول ال اما
ااعاق ااتعلق بالحتيبات التي كي ااعقول يف ااةططاات البل،يا ش جأج ات اللجنا أيضااً با دراج
متطلبات تي ك سب الو ول دراءاً منهجياً يف مجيع اتةاقات ااشحيات ا ومي ()11ش
 -1٥جأحاط اات جلنا ا القض اااا عل ااى التميي ااز العند ااري علما ااً باالغ اااا الت ااا اعالن ااات ع اا،
م أ ال اداذ القرار بالوكالا ش
ا هلي ا ل نها أعربت ع قلقها ن تعي قيمس هو
جأج اات اللجن ا ااعني ا اقااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا ال ااوي ،باداااذ تاا،ابك فوري ا لالستعاا ا
عا ادااذ القارار بالوكالا با،عمس القا،رة علاى اداااذ جتاوفك إلموعا جاساع ما التا،ابك الاا تراعااي
اسااتقاللي الشااةصا مبااا يف ذلااك ا ااح يف ماانب جساااب ااوافقا اا ااتنكة علااى ا،ضااوع للعااالج
الط جاللجوا القضاا جالتدويت جالزجاج جالعم ()939ش
()933
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 -10جأعرب اات اللجن ا ااعني ا اق ااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا ع ا قلقه ااا الب ااال زاا ارتة اااع
مع اا،ل االنتا ااار يف ااةوف ا ااةاص ذجي ااعاقا ا ()93٥ا جحث اات ال ااوي ،عل ااى اد اااذ مجي ااع
الت،ابك الالزم انع ا االت الا تعرض ا ةاص ذجي ااعاق ا فتياناً جفتياتا ،طر االنتااار
جكشؤ هذ ا االت جمعاجلتها()930ش
 -11ج ااجعت اللجن ا ااعني ا اق ااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا ال ااوي ،عل ااى اعتم اااد مجي ااع
التاا،ابك ااناسااب للتوقيااع جالتداا،يح علااى معاهاا،ة م اراكش لتي ااك النةاااذ ااداانةات اانشااورة
لةات اا،ة ا ااةاص اا ة ااوف أج مع اااقي البد اار أج ذجي عاق ااات أي اار يف قا ارااة ااطبوع اااتا
جتنةيذها()931ش

الم -ا وليات والسكان ا صليون
 -1٢يف عا ٥390ا أ ارت جلن القضاا على التمييز العندري بقلح أنة كان م ااقرر
أن يعاارض علااى الرباااان يف آذار/مااارس  ٥393مشاارجع قااانون بشاانن حقااو الدااامي يتضاام
نتاات حتقيقاات متنوعا يف م انل حقااو اعب الداامي ااتعلقا با راااي جاااواردا ل ا براااان
الدااامي جإلموعااات معني ا أياار رفضاات مشاارجع القااانون هااذا يااالل العملي ا التاض اكي ()93٢ش
جأعربت اللجن ع قلقها ن ال وي ،ت امبا حاش مبوءاب قاانون التعا،ي ال اوي،يا باساتمرار
ا نشط الدناعي ال رب ج كها م ا نشط اا مرة يف الدامي داي أرااايهمس دجن ا داول
على موافق حرة جم بق جم تنكة م ا تمعات ايلي الدامي ()931ش
 -11جذكرت جلن القضاا على التمييز العندري مبالحظا ا ا،تامي ال ابق جأج ت ال وي،
باد اااذ ت اا،ابك ا ااافي لتي ااك اعتم اااد الق ااانون اجل،ي اا ،ااتعل ااح اق ااو الد ااامي ا بالتش اااجر م ااع
ا تمع ااات ايلي ا ا ااعني ا ا ا جباالس ااتناد ال،راسا ااات الا ااا أ اازت بشا اانن حقا ااو الدا ااامي يف
ا راا ااي جاا ا اوارد ال ااا اعتر ااربت مقبول ا ا م ا ا الط اارف ش جأج اات اللجن ا ا أيض ا ااً ال ااوي ،باعتم اااد
تشا اريعات جاد اااذ ت اا،ابك أي اار لض اامان احا احا ح ااح ا تمع ااات ايليا ا الد ااامي يف التعب ااك عا ا
موافقته ااا ا اارة جاا اابق جاا ااتنكة كلم ااا ك ااان حم ااتمالً أن تت اانملر حقوقه ااا بتنةي ااذ مش اااريع تش اام
استةراج ااوارد الطبيعي م أراايها التقلي،ي ()931ش
 -11جأع اارب ااق اارر ا ،اااص ااع ااب اق ااو الش ااعوب ا االي ع ا اوا ذات اال جق اا،
تو اايات تش اام ا اارجرة أن ت ث ااؤ ال ااوي،ا بالتش اااجر م ااع برا ااان الد ااامي ال ااوي،ي ج ااعب
الداميا ءهودها الرامي جااع تشاريع اعاجلا اا اات ااتدال بشاعب الدااميا مباا يف ذلاك
م نل ا ح يف ا رااي جااوارد()939ش
 -19جأ ااار ااقاارر ا،اااص أن خ ا قلق ااً يا ااً زاا ا ي ا الااذي رحاا،د لرباااان الدااامي
ال ااوي،يش فةااي ح ا أقاارت ا وم ا باانن براااان الدااامي يش ا هيا ا ت اامب لشااعب الدااامي
مبمارس ا ا حقا ااة يف ا ا اامس الا ااذاكا ال ي ا ازال يشا ااتغ كهيا ا ا منتةب ا ا م ا ا الشا ااعب ججكال ا ا داري ا ا
ح ومي ا ()931ش جأج ااى ااقاارر ا،اااص ال ااوي ،ب ا ءراا اا ااالحات الالزم ا لضاامان متتااع براااان
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الدااامي  -بدااةتة أعلااى هيا ا ممثل ا لشااعب الدااامي  -مبزياا ،م ا االسااتقاللي ع ا اا س ااات
جال لطات ا ومي ش جينبغي أن تراءع ال وي ،ج اتؤ براان الدامي جنظامة الا،ايلي يف ااوا
هياك ال لطات ا ومي بغي زيادة استقاللي سلطاتة يف إلال اداذ القرار()993ش
 -11جفيما يتعلح اال ا ح يف ا رااي يف ال وي،ا الح ااقرر ا،اص ياب ترسيمس ر ي
اناطح حم،دة لرعي الرنا ش جا هامس ما ذلاك أن ا وما أنشانت جلنا ح،جديا لتا،يا ،ا راااي
ال ااا ي ااتغلها تقلي اا،ياً ااعب الد اااميا جأ اا،رت ه ااذ اللجن ا تقريره ااا يف ع ااا ٥331ا ل ا ا
ا وم ا مل مت ااهت بع ا را ،يف تنةي ااذ اس ااتنتاءات ه ااذ اللجن ا ()999ش جيع ااز تة اااقمس الد ااعوبات ال ااا
يواءهها عب الدامي يف تنم حقوقة ااتعلق با رااي جااوارد أن اياكمس ال وي،ي تلقاي
بعبا مبات مل ي ا رااي على أ ااب الش اج م الدامي ()99٥ش جأج ى ااقرر ا،ااص
ال وي ،بنن ت ثؤ ءهودها يف سبي ترسيمس ح،جد ا رااي التقلي،ي لشعب الداميش كما دعا
ال وي ،اعتماد تشريع اراءع رع عابا اامباات الثقيا االقاى علاى كاها اعب الداامي
امبا ااات حقوقا ااة التقلي،ي ا ا يف ا رااا ااي يف الا اا،عاج القضا اااتي جتقا اا،مي اا ا اااع،ة القانوني ا ا
ا طراف الدامي يالل هذ ال،عاج ()990ش
 -٢3جأج اات جلنا القضاااا علااى التمييااز العندااري ال ااوي ،مبوا اال بااذل ءهودهااا الراميا
جياااد سااب لتعااويهت إلتمعااات رعاااة الرنا الدااامي عا ا اارار الااا تلاقهاامس ب اابب ا يوانااات
الض اااري (ايميا ا بال ياسا ا ال ااوي،ي للاي اااة الربيا ا )ا جذل ااك عل ااى أس اااس ت ااوي قاتما ا عل ااى
التةاجض()991ش
 -٢9جيف حا رحباات جلنا القضاااا علااى التمييااز العندااري باعتماااد اساحاتيجي دماااج الرجمااا
للةااحة ٥30٥-٥39٥ا ف هنااا أعرباات ع ا قلقهااا زاا عاا ،حاراز تقاا ،يف متتااع الرجمااا اقااوقهمس
على ق ،اا اجاة مع كهمسش جأج ات اللجنا ال اوي ،بتعزياز ءهودهاا يف سابي م افاا التميياز
ااا ،الرجماااا ب ااب منهااا تنةيااذ تاا،ابك يا ا م قتا ؛ جم افاا التاياز جالقوالااب النمطيا جتااوفك
اجلرب لألفراد على أساس قانون م افا التمييز؛ جادااذ اازيا ،ما ا،طاوات للتةةياؤ ما ا الا
االءتماعي االقتدادي ااحدي للرجماا بطر منها زيادة حدو مس على فرص العما يف القطااع
العااا جا،اااص عا طريااح التاا،ريب ج عااادة التنهيا جااشااورة؛ جااامان نةاااذ قااانون التعلاايمس نةاااذاً
فعاالً جمنهجيااً؛ جزياادة حداول الرجماا علاى ال ا الالتاح دجن متيياز جفدا ا ب اب منهاا تي اك
رجف معيشتهمس()99٢ش
ا ومي جمنةةهت الت لة جحت
حدول الرجما على ال

ميح -المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء
 -٢٥الحظاات مةواااي ا م اامس ااتااا،ة ال ااامي لش ا جن الالءا ا انةت ااا ا تمااع ال ااوي،ي
جت ااحمة عمومااً فيماا يتعلااح بقباول ااهااءري جملتم اي اللجااوا كماا الحظات اححاماة للاااح يف
اللجااواش جأقاارت أيض ااً باانن التمييااز يش ا عاتق ااً أمااا اادماااج االءتماااعي ا ذا قااين بتةاع ا
ال ااوي،ي ا االي م ااع إلموع ااات ااه اااءري ()991ش جفيم ااا يتعل ااح بت اا،ابك اادم اااجا أج ا اات
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ااةواي ال اوي ،بانن تعازز مشاارك الالءاا ج اكهمس ما ا اةاص ااشامول بايتدا اها يف
حت،ي ،الثغرات جيف يا جتنةيذ ال ياسات الا تا مر فايهمس مبا ارة()991ش جأج ات جلنا القضااا
عل ااى التميي ااز العند ااري ال ااوي ،ب اانن تق اايمس نت ااات االسا احاتيجي الوطنيا ا الش ااامل ل دم اااج بغيا ا
التداا،ي للتمييااز ااتةشااي ااا ،ا ااةاص اانااا،ري ما أ ا أءنا يف مجيااع أحناااا البلاا،ا جأن
تتةذ على جءة التا،ي ،اازي ،م الت،ابك الةعال لزيادة حدول ا ةاص اانا،ري م أ ا
أءن على فرص التعليمس جالعم ()999ش
 -٢0جخنت ااةواي اجلهود الا تبذ ا ا وم جهيا ا جرة ال وي،ي لضامان ءاودة عمليا
الباات يف طلبااات التماااس اللجااوا()991ش جأبلغاات ااةواااي باانن عاا،د ملتم ااي اللجااوا ساانوياً يف
ال ااوي ،زاد م ا  ٢1 ٥٢1 01 911ةد ااً يف الةااحة م ا عااا  ٥331عااا ٥390ش
جحش حزيران/يونية ٥391ا التمن اللجوا يف ال وي ،ما إلموعة  09 1٢3ةداًش جالحظت
ااةواا ااي أن الزيا ااادة ال با ااكة ن ا اابياً يف عا اا،د متلم ا ااي اللجا ااوا يف ال ا اانوات ا يا ااكة جاا ااعت
ال لطات ال وي،ي أما حت ،يتمث يف جياد ما ي ةي م مرافح الستقبال ملتم ي اللجوا جم
أماك اايواا ايلي لأل ةاص اامنوح اي دجلي جترييص قام ()9٥3ش
 -٢1جأفا ااادت ااةواا ااي با اانن ال ا ااوي ،ت تضا اايؤ  90 3٥3ةد ا ااً عا اا،مي اجلن ا ااي ()9٥9ا
فنج ا اات ال ا ااوي ،ب ا ا دراج تعريا ااؤ الشا ااةص عا اا،مي اجلن ا ااي ا جفق ا ااً التةاقي ا ا 91٢1ا يف مجيا ااع
التشريعات ذات الدل ؛ ججااع ءاراا للبات يف حااالت انعا،ا اجلن اي ا جكةالا تضام القاانون
ال ااوي،ي كام ا ا الش اارجع ااند ااوص عليه ااا يف اتةاقي ا ا  9119بش اانن م اانب اجلن ااي لألطة ااال
ااولودي يف ال وي ،الذي سيبقون بال ءن ي لوال ذلك()9٥٥ش
 -٢٢جيف عا ٥393ا أجااات ال اوي ،أن ا وما عينات جلنا تتاو ءاراا دراسا اامل
ل طار القانوين لالحتجاز مبوءب قانون ا ءانبش جسوف تعتم ،ال وي ،أح اماً ء،ي،ة تنص
عل ااى ف ااحة احتج اااز أقد اااها س اات أ ااهرش جيتوق ااع أن ت اا،ي ا ح ااا اجل،ي اا،ة حي ااز النة اااذ يف
عا )9٥0(٥393ش جيف عا ٥391ا طلبت اللجن ااعني اقاو اان اان معلوماات عا اجلهاود
اابذجل لتقليص م،ة احتجاز ملتم ي اللجوا()9٥1ش
 -٢1جطلبت جلن مناهض التعذيب ال وي ،أن تواب ما ادذتة م ت،ابك فعال لضمان
عا ،االمتناااع عا تقاا،مي ا دلا ملتم ااي اللجااوا يف قضااايا تاارحيلهمس سااباب متداال بااا م
الق ا ااومي( )9٥٢ش جأ ا ااارت ال ا ااوي ،يف ردجده ا ااا ااق،م ا ا ا اللجنا ا ا ااعنيا ا ا اق ا ااو اان ا ااان يف
عااا ٥399ا أمااور منهااا أن ملااتمن اللجااواا ذا رمنااع ما االطااالع ال اما علااى جميقا ماااا
يربل ا مباتواهااا م ا دجن كشااؤ التةا ااي ال،قيق ا ا اريط أال ي ااون لااذلك آمااار ء اايم علااى
ااداااا ايمي ا بنح ااا ال اري ش جرإلاانب ملااتمن اللجااوا داتم ااً ااعلومااات ال افي ا ل ااي ي ااتطيع
متابع ال،عو ()9٥1ش
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 -٢1جطلباات اللجن ا ااعني ا اقااو اان ااان تواااياات ع ا الظاارجف الااا تعتربهااا حم م ا
الطع ااعني بقضايا ا جرة عقبات أما تنةيذ أجامار الطارد يف سايا القضاايا ا منيا ااو اوف
مبوءب القانون ااتعلح ب ءرااات ااراقب ا،ا ااطبق على ا ءانب()9٥1ش
 -٢9جذكرت اللجن ااعني اقو اان ان يف رسالتها رقامس  ٥339/9900أن ا فاراد جياب
أال يعلرااوا ،طاار التعااذيب أج ااعاملا أج العقوبا القاسااي أج الال ن اااني أج ااهينا لاا ،عااود مس
بلاا ،آياار نتيج ا لت االيمهمس أج طااردهمس أج عاااد مس ق ااراً()9٥9ش جرأت أيض ااً أنااة عناا،ما ت ااون
سااب انتداااف حمليا أياار متاحا التم ااي اللجااوا ااعراا ،طاار الححيا ا جيااب مااناهمس فااحة
زمني ا معقول ا اللتماااس سااب االنتداااف ااتبقي ا قب ا تنةيااذ ء اراا الححي ا ()9٥1ش جطلباات اللجن ا
ااعنيا ا اق ااو اان ااان معلوم ااات عا ا ما ازاعمس ع ااادة  ٢09مواطنا ااً عراقيا ااً ق ا اراً جط اانهمس يف
عااا  ٥39٥جالت اا،ابك جاآللي ااات ااعتماا،ة لض اامان أال تةض ااي ه ااذ ااعااادة حت،ي اا،اً ج كه ااا م ا
أ ال الححي ااشاهب انتهاك العه ،ال،جد ا،اص با قو اا،ني جال ياسي ()903ش
 -٢1جباا ااارة التق ااارير الا اواردة بش اانن الثغا ارات يف ال ياس ااات جالعقب ااات ال ااا تع ااو مل
الش اام العاتل ا ا مب ااا يف ذل ااك الش اارجع الد ااارم ااتعلق ا بوم اااتح ا وي ا ا أج اات مةوا ااي ا م اامس
ااتااا،ة ال ااامي لش ا جن الالءا ا ال ااوي ،مبراءع ا ااعااايك جالشاارجع ااءراتي ا ااتعلق ا بلاامس ا
العاتل ()909ش
 -13جأعربت جلن حقو الطة ع قلقها زاا ع ،توفك اي للةاات الضعية م القدار
ملتم اي اللجااوا ااك اادااوب جأطةااال ااهاااءري ااك الشارعي أج ا طةااال الااذي ال إلل ااون
جماااتحا فنج اات ال ااوي ،بضاامان تااوفك تاا،ابك اي ا كافي ا لألطةااال ااك ااداااوب ملتم ااي
اللج ااوا أج ااه اااءري ا مب ااا يف ذل ااك زي ااادة ااراقبا ا ااةرجاا ا عل ااى ااا ا مت (ااا ا متن ) عل ااى رعايا ا
الطة ()90٥ش

نون -الحق لي التنمية والقضايا البيئية
 -19أج ت جلن حقو الطة بنن متتث الشركات ا ومي ا مبا يف ذلاك اناديح ا وما
للمعا ااات التقاع،يا ا ال ااا ت ااتثمر يف ا ،ااارج أج تعما ا ما ا ي ااالل ف اارجع أج ااركاا يف بل اا،ان
أءنبي ا رجع العناي الواءب انع جقوع ا طةال يف هذ البل،ان ااايا ل ءرا يف هذ البل،ان
ج ااايتهمس مبوءااب االتةاقي ا جالربجتوكااول االيتياااري التةاقي ا حقااو الطة ا بشاانن بيااع ا طةااال
جاستغالل ا طةال يف البغاا جيف ااواد ااباحي ججفقاً ابادل هذي الد  .كما أج ت اللجنا
ال اوي ،باانن تاانظمس علااى الناااو ااناسااب اسااتثمارات جأنشااط مجيااع الشااركات ال ااوي،ي يف ا،ااارج
يف هذا الد،د()900ش
 -1٥جأبلغاات مةواااي ا ماامس ااتااا،ة لش ا جن الالءا ا باانن ال ااوي ،متث ا مالااث أكاارب مااانب
للم اااع،ة اان اااني الثناتي ا جأن ميزانيتهااا ااتعلق ا بالتنمي ا تبل ا  9يف ااات ا م ا الاا،ي القااومي
اامجاااد()901ش ج ذ أ ااادت اللجن ا ااعني ا اقااو ا ااةاص ذجي ااعاق ا بال ااوي ،العتمادهااا
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جد الشااام ا ااات، س اواا يف العم ا اا اااتي الاا،هن ا التعماايمس جالاانه الثناااتي اا ااار علااى حاا
ة جدعت دماج منظور قاتمس علاى حقاو، بتعميمس ممارسا ا اجلي،)ا أج ت ال وي90٢( ااعاق
)ش901(٥39٢  عا،ا ةاص ذجي ااعاق يف طار التنمي اا بع
عمس، لتاوفك الا، بنن ت تع، جأج ت اللجن ااعني اقو ا ةاص ذجي ااعاق ال وي-10
)ش901( جث كارم، ح،الالز لأل ةاص ذجي ااعاق عن

 حقوق اإلنسان ومكالحة اإلرهاب- سي
 بتقياايمس مااا لتطبيااح قااانون م افا ا، أج اات جلن ا القضاااا علااى التمييااز العندااري ال ااوي-11
اارهاااب م ا تاانمكاتا مبااا يف ذلااك علااى ا قلياااتا جبتطبيااح الضاامانات الالزم ا انااع التنمااي
)ش909(ل،اام م ءانب الشرط جأي متييز يف قام الع
بلوماساي لل اما ب رساال ا اةاص أمااك،ا الضامانات ال، جفيما يتعلح باساتة-1٢
ني ا ا ا، ا اااص ب ا ااا قو اا،جد ا، ال ا اا، م ا ا ا العه ا اا1  يواءه ا ااون فيه ا ااا معامل ا ا ا تنته ا ااك اا ا ا اادة،ق ا اا
ا الض اامانات، أهن ااا مل تتب ااع ممارسا ا اس ااتة٥399  يف ع ااا،)ا أجا ااات ال ااوي901( جال ياس ااي
بلوماساي،بلوماسي يف قضايا اللجوا الا تنطوي على ءواناب أمنيا جأن م انل الضامانات ال،ال
ا رأت اللجنا ااعنيا٥399 )ش جيف عاا913( آياار،مل تثار ساو يف حالا ماواطن ينتمياان بلا
)ش919( مت معلومات افي، ق،اقو اان ان أن ال وي
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The following abbreviations have been used in the present document:
ICERD
International Convention on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination
ICESCR
International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
OP-ICESCR
Optional Protocol to ICESCR
ICCPR
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR-OP 1
Optional Protocol to ICCPR
ICCPR-OP 2
Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death
penalty
CEDAW
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against
Women
OP-CEDAW
Optional Protocol to CEDAW
CAT
Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading
Treatment or Punishment
OP-CAT
Optional Protocol to CAT
CRC
Convention on the Rights of the Child
OP-CRC-AC
Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed
conflict
OP-CRC-SC
Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and
child pornography
OP-CRC-IC
Optional Protocol to CRC on a communications procedure
ICRMW
International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant
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Workers and Members of Their Families
Convention on the Rights of Persons with Disabilities
Optional Protocol to CRPD
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced
Disappearance
Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR,
art. 1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11;
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32;
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30.
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children,
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime.
1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention relating
to the Status of Stateless Persons, and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness.
Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of
12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications,
see International Committee of the Red Cross, at www.icrc.org/IHL.
International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour;
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 87 concerning
Freedom of Association and Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the
Application of the Principles of the Right to Organise and to Bargain Collectively; Convention
No. 100 concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value;
Convention No. 111 concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation;
Convention No. 138 concerning Minimum Age for Admission to Employment; Convention No. 182
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child
Labour.
International Labour Organization Convention No. 169 concerning Indigenous and Tribal Peoples in
Independent Countries and Convention No. 189 concerning Decent Work for Domestic Workers.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 22.
CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, para. 42.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 19.
A/HRC/18/35/Add.2, para. 73.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 2.
CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, para. 9.
A/HRC/18/35/Add.2, para. 21.
CAT/C/SWE/CO/5, paras. 9, 10 and 22.
See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 8 (a).
CAT/C/SWE/Q/6-7, para. 1.
Ibid., para. 2. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 8 (b).
Ibid., para. 31.
Ibid., para. 35.
According to article 5 of the rules of procedure of the International Coordinating Committee of
National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights (ICC) Sub-Committee on
Accreditation, the classifications for accreditation used by the Sub-Committee are: A: Voting
Member (fully in compliance with each of the Paris Principles), B: Non-Voting Member (not fully in
compliance with each of the Paris Principles or insufficient information provided to make a
determination), C: No Status (not in compliance with the Paris Principles).
For the list of national human rights institutions with accreditation status granted by the International
Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights
(ICC), see A/HRC/27/40, annex.
CRPD
OP-CRPD
CPED

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

23

GE.14-20669

20

A/HRC/WG.6/21/SWE/2
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33
34
35
36
37
38

39

40

41
42
43

44
45
46

47
48
49
50
51
52

53

54
55
56

21

CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 10.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 3 (b).
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 9.
Ibid., para. 9. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 3 (a).
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 9.
CAT/OP/SWE/1, para. 37. See also ibid., paras. 38–41.
CAT/OP/SWE/1/Add.1, para. 3.
Available from http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session8/SE/
ImplementationSweden.pdf.
The following abbreviations have been used in the present document:
CERD
Committee on the Elimination of Racial Discrimination
CESCR
Committee on Economic, Social and Cultural Rights
HR Committee
Human Rights Committee
CEDAW
Committee on the Elimination of Discrimination against Women
CAT
Committee against Torture
CRC
Committee on the Rights of the Child
CRPD
Committee on the Rights of Persons with Disabilities
SPT
Subcommittee on Prevention of Torture
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 24.
Ibid., para. 26.
CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1.
CCPR/C/SWE/CO/6, para. 23.
CCPR/C/SWE/CO/6/Add.1.
Reply of the Government of Sweden, dated 17 February 2011, available from
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2f
FCO%2fSWE%2f16831&Lang=en.
Letters from the HR Committee to the Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office
and other international organizations in Geneva, dated 28 September 2010, 10 May 2011 and
2 August 2011, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/
SWE/INT_CCPR_FUL_SWE_11925_E.pdf; http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/
Shared%20Documents/SWE/INT_CCPR_FUL_SWE_11924_E.pdf; and http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SWE/INT_CCPR_FUL_SWE_11923_E.pdf.
Letter from the HR Committee to the Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office and
other international organizations in Geneva, dated 27 November 2011, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SWE/INT_CCPR_NGS_SWE_119
22_E.pdf.
CAT/C/SWE/CO/5, para. 30.
CAT/C/SWE/CO/5/Add.1.
Letter from CAT to the Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva, dated 25 May 2011, available from http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CAT/Shared%20Documents/SWE/INT_CAT_FUF_SWE_12112_E.pdf.
CCPR/C/103/D/1833/2008; CCPR/C/108/D/2149/2012.
A/62/40; CCPR/C/112/R.3.
CAT/C/44/D/322/2007; CAT/C/45/D/349/2008; CAT/C/45/D/373/2009; CAT/C/46/D/338/2008;
CAT/C/46/D/310/2007; CAT/C/46/D/379/2009; CAT/C/47/D/374/2009; CAT/C/48/D/391/2009.
A/66/44.
CRPD/C/7/D/3/2011.
CRPD/C/12/R.2.
CAT/OP/SWE/1. See also CAT/OP/SWE/1/Add.1.
CAT/OP/SWE/1, para. 6.
For the titles of special procedures, see www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx and
www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Countries.aspx.
OHCHR Report 2012, pp. 128, 152 and 170, available from www2.ohchr.org/english/
ohchrreport2012/web_en/allegati/downloads/1_Whole_OHCHR_Report_2012.pdf.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 8.
UNCHR submission for the UPR of Sweden, p. 2.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 12. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, paras. 22–23 and
CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1, para. 10.
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CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 13.
CCPR/C/SWE/QPR/7, paras. 9 (c) and 10.
CAT/OP/SWE/1, para. 109. See also CAT/OP/SWE/1/Add.1, para. 23.
Letter from CAT to the Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office and other
international organizations in Geneva, dated 25 May 2011, p. 2, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SWE/INT_CAT_FUF_SWE_12112_
E.pdf. See also CAT/OP/SWE/1, para. 121, and CAT/OP/SWE/Add.1, para. 24.
CAT/OP/SWE/1, paras. 121 and 123. See also CAT/OP/SWE/1/Add.1, para. 24.
CAT/OP/SWE/1, paras. 122 and 160. See also CAT/OP/SWE/1/Add.1, paras. 25, 27–29, and
CAT/C/SWE/Q/6-7, para. 20.
CAT/OP/SWE/1, paras. 123 and 161.
Ibid., para. 144. See also ibid., paras. 145–150.
CAT/OP/SWE/1, para. 155.
CRPD/C/SWE/CO/1, paras. 39–40. See also CAT/C/SWE/Q/6-7, para. 33.
CAT/C/SWE/Q/6-7, para. 33; letter from CAT to the Permanent Mission of Sweden to the United
Nations Office and other international organizations in Geneva, dated 25 May 2011, p. 2, available
from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/SWE/INT_CAT_FUF_SWE
_12112_E.pdf; CAT/C/SWE/CO/5/Add.1, para. 40.
CRPD/C/SWE/CO/1, para. 35.
Ibid., para. 36.
Ibid., paras. 37–38.
CAT/C/SWE/Q/6-7, paras. 6–7.
CRPD/C/SWE/CO/1, para. 41. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 15.
CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, para. 5.
Ibid., para. 36.
Ibid., para. 34.
Ibid., paras. 24–25.
Ibid., para. 31.
Ibid., para. 11 (c).
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 17.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 11.
See also CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1, para. 5.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 11.
Ibid., para. 21.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 6. See also CAT/C/SWE/Q/6-7, para. 36.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 23. See also CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1, paras. 15–19.
UNESCO submission to the UPR on Sweden, p. 6, section on freedom of opinion and expression.
CRPD/C/SWE/CO/1, para. 52.
Ibid., para. 49.
Ibid., para. 50.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 14.
See also CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1, paras. 21–23.
See also CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1, paras. 24–27 and CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 12 (b).
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 14. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 12 (b).
CRPD/C/SWE/CO/1, para. 36.
For the full text see A/HRC/15/11, paras. 95.32 (Egypt); 95.47 (Philippines); 95.67 (Chile);
95.70 (South Africa) and 96.42 (Cuba); 96.44 (Spain); 96.46 (Chile).
UNESCO submission to the UPR on Sweden, specific recommendations on the right to education,
paras. 24.2–24.3.
A/HRC/18/35/Add.2, para. 65.
CRPD/C/SWE/CO/1, para. 4.
Ibid., para. 26.
Ibid., para. 33.
Ibid., para. 34.
Ibid., para. 29.
Ibid., para. 30.
Ibid., paras. 53–54.
See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 24 (b).
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CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 17. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 24 (a).
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 17.
A/HRC/18/35/Add.2, paras. 22, 40, 58 and 83. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 24.
A/HRC/18/35/Add.2, para. 42.
Ibid., para. 77.
Ibid., para. 50.
Ibid., para. 51.
Ibid., para. 82. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 24 (c).
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 18.
Ibid., para. 20. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, paras. 13 and 22.
UNCHR submission for the UPR of Sweden, p. 1.
Ibid., p. 5.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 15. See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 12 (b).
UNCHR submission for the UPR of Sweden, p. 3.
Ibid., p. 1.
Ibid., p. 1.
Ibid., p. 4.
CCPR/C/SWE/CO/6/Add.1, paras. 19 and 25.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 18.
CAT/C/SWE/Q/6-7, para. 4.
Response of Sweden on follow-up to concluding observations of the Human Rights Committee
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2f
FCO%2fSWE%2f16831&Lang=en.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 19.
CCPR/C/103/D/1833/2008 (see endnote 44), para. 9.2.
Ibid., para. 8.4.
CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 20.
UNCHR submission for the UPR of Sweden, p. 4.
CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, paras. 22 (d) and 23 (d). See also CCPR/C/SWE/QPR/7, para. 21.
CRC/C/OPSC/SWE/CO/1, para. 21.
UNCHR submission for the UPR of Sweden, p. 2.
CRPD/C/SWE/CO/1, para. 59.
Ibid., para. 60.
Ibid., para. 32.
CERD/C/SWE/CO/19-21, para. 16. See also CERD/C/SWE/CO/19-21/Add.1, paras. 28–34.
CCPR/C/SWE/CO/6, para. 16. See also letters from the HR Committee to the Permanent Mission of
Sweden to the United Nations Office and other international organizations in Geneva, dated
28 September 2010, 10 May 2011 and 2 August 2011, p. 1, available from http://tbinternet.ohchr.org/
Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SWE/INT_CCPR_FUL_SWE_11925_E.pdf;
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SWE/INT_CCPR_FUL_SWE_119
24_E.pdf; http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SWE/
INT_CCPR_FUL_SWE_11923_E.pdf.
Response of Sweden dated 17 February 2011 on follow-up to the concluding observations of the HR
Committee, available from http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/
SWE/INT_CCPR_FCO_SWE_16831_E.pdf.
Letters from the HR Committee to the Permanent Mission of Sweden to the United Nations Office
and other international organizations in Geneva, dated 27 November 2011, available from
http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CCPR/Shared%20Documents/SWE/INT_CCPR_NGS_SWE_119
22_E.pdf.
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