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أوالً -مقدمة
 - ١نعيش يف زمن ابت فيه احرترتام التفاقرتات والقواعرتد الدوليرتة املتعلقرتة حبقرتوق اإلنسرتان،
والنظرترتر فيهرترتا أبكرترترب قرترتدر مرترتن اجلديرترتة ،أكث رترتر ضرترترورة مرترتن أي وقرترتت مض رت  .وترترتدر احلكوم رترتة أن
التحدايت ل تزال ماثلة يف جمال العمل الرامي إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف السويد،
وهي عاقدة العزم عل حتديد أولوايت العمل من أجل التغلب عل تلك التحدايت.
 - ٢وهدف السياسة اليت تنتهجها السويد يف جمال حقوق اإلنسان هو كفالة الحرتام التام
للتزاماهترترتا الدوليرترتة املعلن رترتة يف جمرترتال حقرترتوق اإلنس رترتان .ويف هرترتذا اهلرترتدف أتكي رترتد عل رت أن الوف رترتاء
ابلتزامات السويد الدولية يف مجيرتع أحنرتاء البلرتد وعلرت نطرتاق القطرتا العرتام ،سرتواء علرت الصرتعيد
الوطين أو اإلقليمي أو احمللي ،إمنا هو تعهد أساسي للحكومة.
 - ٣وتعتزم السويد الضطال بدور قيادي يف تنفيذ خطة عام  ٢٠٣٠وغرس ثقافة حقوق
اإلنسان يف كل جانب من جوانب هذا العمل .وتسع السويد إىل أن تكرتون قرتوة إجيابيرتة عرتن
طريق الرتقاء إىل مستوى التزاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان.
 - 4ويكتسي الستعراض الدوري الشامل لألمم املتحدة أمهية قصوى يف اجلهود الرامية إىل
محايرتة حقرترتوق اإلنسرترتان وتعزيزهرترتا علرت الصرترتعيدين الرترتوطين والرترتدو  .وتعمرتل السرترتويد مرترتن خرترتالل
السرتتعراض الرتدوري الشرتامل مرتن أجرتل كفالرتة قرترتدر أكرترب مرتن الشرتفافية فيمرتا يتعلرتق حبالرتة حقرترتوق
اإلنسان ،عن طريق حوار بنَّاء وابلتعاون الوثيق مع اجلهات الفاعلة املعنية ،مبا يف ذلك اجملتمع
املدين .كما عيَّنت احلكومة سفريةا حلقوق اإلنسان والدميقراطية ومبادئ سيادة القرتانون ،وهرتي
متثل السياسة السويدية يف املنظمات الدولية ،يف إطار التواصل مع البلدان األخرى وعن طريق
حوار وثيق مع منظمات اجملتمع املدين.
 - 5ويُعترترب المتثرترتال للتوصرترتيات الرترتيت قبلتهرترتا السرترتويد يف إطرترتار عمليرترتة السرترتتعراض الرترتدوري
الشامل من األولوايت العليا ،ويركز هذا التقرير عل التوصيات املقبولة وفقا للتوجيهات الصادرة
عن األمم املتحدة فيمرتا يتعلرتق ابلتقرتارير الوطنيرتة يف اجلولرتة الثالثرتة لالسرتتعراض الرتدوري الشرتامل.
ويتناول التقرير أيض ا بعض التوصيات اليت مل تقبلها السويد.

املنهجية وعملية التشاور
ُ - 6وضع هذا التقرير بتنسيق من الشعبة املعنية مبسائل التمييز وحقوق اإلنسان والسياسات
املتعلقة حبقوق الطفل يف وزارة العمل .وشرتاركت يف إعرتداد التقريرتر مجيرتع الرتوزارات املسرتؤولة عرتن
املسرترتائل الرترتيت أثرترتريت يف التوصرترتيات الرترتيت تلقته رترتا السرترتويد يف اجلولرترتة الثانيرترتة لالسرترتتعراض ال رترتدوري
الشامل .وجيري تبادل املعلومات ابستمرار مع الوكالت املعنية بشأن املسائل املثارة يف التقرير.
 - 7وعُقدت يف  ٢9نيسان/أبريل  ،٢٠١9يف املكاتب احلكومية السويدية ،جلسة إعالمية
بشأن عملية السرتتعراض الرتدوري الشرتامل بوجرته عرتام وبشرتأن اجلولرتة الثالثرتة لالسرتتعراض املتعلرتق
ابلسويد بوجه خاص ،وكانرتت موجهرتة إىل جمموعرتة واسرتعة مرتن منظمرتات اجملتمرتع املرتدين .ويف 4
أيلول/سبتمرب  ،٢٠١9أُجريت مشاورة مواضيعية قبل قيام السويد بتقرتدم هرتذا التقريرتر .و ُاُترتذ
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أيضرت ا العديرتد مرتن الترتدابري األخرترى يف جمرتال التصرتال ،ومثرتة ترتدابري جيرتري ُتطيطهرتا .فعلرت سرتبيل
املثال ،نُشرت معلومات بشأن الستعراض عل املوقع الشبكي للحكومة .regeringen.se

اثنياً -محاية حقوق اإلنسان
ألف  -االسرتاتيجية الوطنية حلقوق اإلنسان
 - 8يف عرت رت رت رترتام  ،٢٠١6اعتمرت رت رت رترتدت احلكومرت رت رت رترتة اس رت رت رت رترتاتيجيتها املتعلقرت رت رت رترتة حبقرت رت رت رترتوق اإلنسرت رت رت رترتان
(السرتاتيجية)( .)١وتتمثل نقطة النطالق احملددة هلا يف كفالة الحرتام التام للتزامات السويد
الدوليرتة يف جمرترتال حقرتوق اإلنسرترتان .وترتن عل رت ضرترترورة وضرتع هيكرترتل متماسرتك لتعزيرترتز حقرترتوق
اإلنسان ومحايتها .وينبغي أن يشمل هذا اهليكل محاية قانونية ومؤسسية متينة حلقوق اإلنسان،
وعمالا منسق ا ومنهجي ا بشأن حقوق اإلنسان يف القطا العام ،ودعمرت ا قرتوايا لألنشرتطة املتعلرتق
حبقوق اإلنسان يف اجملتمع املدين ويف قطا األعمال.
 - 9وهنا عدد من املبادرات املتخذة يف إطار هيكل السرتاتيجية ،تشمل زايدة مستوى
الوعي والكفاءة يف جمال حقوق اإلنسان ،والضرتطال بعمرتل منسرتق ومنهجرتي بقرتدر أكرترب يف
جمرتال حقرترتوق اإلنسرتان .ويشرترتمل هرترتذا العمرتل أيض رت ا اجملتمرتع املرترتدين ،إذ ينطرترتوي جزئيرت ا عل رت قيرترتام
احلكوم رترتة جبمرت رترتع آراء أص رترتحاب املصرت رترتلحة يف اجملتمرت رترتع امل رترتدين عنرت رترتد أداء مه رترتام اإلبرت رترتال مبوجرت رترتب
التفاقيات.
 - ١٠ومنذ عام  ،٢٠٠6كُلف فريق عامل مشرت بني الوزارات عينته احلكومة يف املكاتب
احلكومية السويدية ،مبهمة تبادل املعلومات واخلرتربات بشرتأن املسرتائل املتعلقرتة حبقرتوق اإلنسرتان
واملتابعة املتعلقة ابسرتاتيجية حقوق اإلنسان.

ابء  -االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان
 - ١١يُذكر من املبادئ األساسية أن التشريعات السويدية صيغت وفق ا لتعهدات السويد يف
إطرتار التفاقيرترتات الدوليرترتة .ول برتد مرترتن الترترتدقيق يف هرتذا المتثرترتال عل رت أسرتاس مسرترتتمر .وتطبرترتق
السويد هنج ا ثنائي ا عل التفاقيرتات الدوليرتة ،علرت النحرتو املبرتني مبزيرتد مرتن التفصرتيل يف التقريرتر
الوطين لالستعراض الدوري الشامل املقدم يف تشرين الثاين/نوفمرب .٢٠١4
 - ١إدماج اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق الطفل يف القانون السويدي
 - ١٢يف  ١٣حزيران/يونيرترته  ،٢٠١8صرترتوتت أغلبيرترتة الربملرترتان السرترتويدي (  )Riksdagلص رترتاح
مقرترترت احلكوم رترتة ال رترتداعي إىل إدم رترتاج اتفاقي رترتة األم رترتم املتح رترتدة بش رترتأن حق رترتوق الطف رترتل يف الق رترتانون
السويدي .وسيبدأ نفاذ هذا القانون يف  ١كانون الثاين/يناير .)٢(٢٠٢٠
 - ١٣ويعين هذا اإلدماج منح اتفاقية حقوق الطفل مركز القانون السويدي ،مما يستتبع وقو
الترتزام أوضرتح علرت احملرتاكم واملمارسرتني القرتانونيني للنظرتر يف احلقرتوق الناشرتةة عرتن اتفاقيرتة حقرتوق
الطفل يف املداولت والتقييمات اليت تشكل جزءا مرتن عمليرتات اُترتاذ القرترارات ضرتمن القضرتااي
واملسائل املتعلقة ابلطفل.
4
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 - ١4ولكي ينشأ أتثري عن اتفاقية حقوق الطفل ،ل بد من حتويل األحكام إىل قوانني وطنية
علرت حنرترتو مسرتتمر ،إىل جانرترتب برتذل جهرترتود اإلدمرتاج .وعرترتالوة علرت ذلرترتك ،مرتن الضرترتروري اُترترتاذ
جمموعة من التدابري املتنوعة ،مثل التوجيه والتعليم والتنسيق بني خمتلف اجلهرتات الفاعلرتة علرت
خمتلف املستوايت يف اجملتمع.
 - ٢التصديق على الربوتوكول االختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل املتعلوق إبجوراء تقودم
البالغات
 - ١5إذا كانت الغاية املنشودة هي دعم حقوق الطفل ،فمن املهم أن تكون هنا نظم قائمة
لتمكرتني الطفرتل مرتن املطالبرتة هبرتا .وميكرتن الرتدفا عرتن هرتذه احلقرتوق بسرتبل خمتلفرتة .وتثرتري إمكانيرتة
التصديق عل الربوتوكول الختياري الثالث املتعلق إبجراء تقدم البالغات عددا من األسةلة اليت
يتعني حتليلها قبل أن تتمكن احلكومة من التوصل إىل رأي بشأن هذه املسألة.
 - ٣التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١٦9بشأن الشعوب األصلية والقبلية
 - ١6فيما يتعلق ابتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١69بشأن الشعوب األصلية والقبل ية،
سوف تعمل احلكومة من أجل التصديق عليها .بيد أن التصديق عل التفاقية هو يف النهاية
مسألة يبت فيها الربملان.
 - ٤التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  ١٨9بشأن العمل الالئق للعمال املنزليني
 - ١7يف  7تشرترين الثرترتاين/نوفمرب  ،٢٠١8صرترتوت الربملرترتان لصرترتاح املقرترترت ال رتوارد يف مشرترترو
القانون املتعلق ابتفاقية منظمة العمل الدولية (رقم  )١89بشأن العمل الالئق للعمال املنزليني،
مما يعين املوافقة عل املقرت الداعي إىل التصديق عل التفاقية .وقدمت السويد تصديقها إىل
املدير العام يف  4نيسان/أبريل .٢٠١9
 - ٥التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 - ١8إن اتفاقية العمال املهاجرين هي اتفاقية دولية ذات أحكام منظمة عل نطاق واسع يف
الصكو القانونية لالحتاد األورويب .ولذا فإن املناقشة املتعلقة ابحتمال التصديق جيب إجراؤها
عل صعيد الحتاد األورويب .ومن مث ،فإن اتبا السويد لنهج من جانب واحد ،مث اال  ،هو أمر
يصدق أي من الدول األعضاء يف الحتاد األورويب عل التفاقية.
غري ممكن .ومل ّ

جيم  -إنش وواء مؤسس ووة وطنيو ووة مس ووتقلة حلق وووق اإلنسو ووان وحق وووق اإلنس ووان يف النظو ووام
التعليمي
 - ١9يف آذار/مارس  ،٢٠١8أصدرت احلكومة تكليف ا إبجراء حتقيق لستكشاف إمكانية
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان .وقُدمت مذكرة Förslag till en nationell institution för
 )٣(mänskliga rättigheter i Sverigeيف تشرترين األول/أكترتوبر  ٢٠١8هلرتذه الغايرتة .وعُمرترتم
املقرترت علرت حنرتو  ٢٠٠مرتن الوكرتالت واملنظمرتات احلكوميرتة مرتن أجرتل التشرتاور ،ويتواصرتل اآلن
اإلعداد هلذه املسألة يف املكاتب احلكومية السويدية .ويف بيان بشأن السياسة احلكومية صدر
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يف  ١٠أيلول/سبتمرب  ،٢٠١9ذكر رئيس الوزراء أنه سيتم إنشاء مؤسسة مستقلة حلماية حقوق
اإلنسان.
املعرفة والوعي حبقوق اإلنسان يف النظام التعليمي
 - ٢٠حدد قانون التعليم واملناهج الدراسية الوطنية السويدية مهمة للنظام التعليمي السويدي
من أجل تعزيز الدميقراطية عل أسس قوية وقادرة عل الصمود .ويتعني عل الطالب اكتساب
املعارف بشأن الدميقراطية وحقوق اإلنسان .كما يتعني عليهم اكتساب املعارف عن طريق القيم
الدميقراطية األساسية واحرتام حقوق اإلنسان املكرسة يف بيةة التعلم يف املرتدارس .واهلرتدف مرتن
ذلك هو تنمية كفاءاهتم الدميقراطية من أجل الضطال بدور فعال يف جمال املواطنة.

اثلثاً -جماالت حمددة حلقوق اإلنسان
ألف  -سيادة القانون
 - ٢١مجيع السلطات العامة يف السويد تنبع من الشعب .وتقوم الدميقراطية السويدية عل
متارس الدميقراطية عن طريق
أسس حرية تكوين الرأي وحق القرتا للجميع عل قدم املساواة .و َ
متارس السلطة العامة يف إطار القانون.
حكم متثيلي وبرملاين ومن خالل احلكم الذايت احمللي .و َ
وحيق ،مبوجب القانون السويدي ،للمشتبه به الذي جيري اعتقاله أو احتجازه الستعانة
- ٢٢
ّ
مبحام منذ اللحظة اليت يبلَّغ فيها ابجلرمية املدع ارتكاهبا ،أي بعبارة أخرى قبل إجراء مقابلة يف
إطار القضية .ومن مث ،فإن احلق يف الستعانة مبحام ينشأ يف مرحلرتة مبكرترة جرتدا ،ويرتتم إنفرتاذه
أيض ا عل وجه السرعة يف املمارسة العملية.
 - ٢٣وللمشتبه به الذي ُسلبت حريته وميثله حمامي املساعدة القضائية أو حمام خاص يستويف
معايري مماثلة ،حق غري مقيد يف مقابلة حماميه والتكلم معه يف إطار من اخلصوصية (  . ) 4وعندما
يبلَّغ املتهم ابلدعاءات اجلنائية ،جيب أن يبلَّغ أيضا حبقوقه يف هذه العملية(.)5
 - ٢4وتستخدم الدائرة السويدية للسجون واإلفراج املشروط قواعد األمم املتحدة النموذجية
الدنيا ملعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديال) وغري ذلرتك مرتن األنظمرتة الدوليرتة يف الترتدريب
األساسي جلميع املوظفني .وهذه القواعد هي أيض ا أحد املصادر املستخدمة كأساس للمبادئ
التوجيهية املتعلقة بتعليمات العمل يف الدائرة السرتويدية للسرتجون واإلفرتراج املشرتروط والقواعرتد
الداخلية األخرى ،يف شكل أنظمة ومشورة عامة ومبادئ توجيهية وسياسرتات واسرترتاتيجيات
وخطط وكتيبات إرشادية وتعليمات .وتن هذه الواثئق عل الكيفية اليت يتعني عل الدائرة
السويدية للسجون واإلفراج املشروط الضطال بعملياهتا بفعالية وأمان وبطريقة إنسانية ،وفق ا
للتشريعات السارية واللتزامات الدولية.
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ابء  -التدابري الرامية إىل مكافحة التمييز والفصول والنهووض إبدمواج املهواجرين الوافودين
حديثًا
 - ١تشريعات مكافحة التمييز
 - ٢5يتواصل العمل عل صون التشريعات الفعالة والشاملة ملكافحرتة التمييرتز .وقرتد تعرتززت
احلماية الرمسية من التمييز عن طريق إدخال تغيريات عل صعيد احلماية من التمييز ،عقب عدم
مت ّكرترتن األشرترتخاص ذوي اإلعاقرترتة مرترتن النتفرترتا ابلتش رترتريعات الرترتيت كانرترتت سرترتارية .وجرترترى تش رترتديد
املتطلبات اليت حتكم التزامات أرابب العمل ومقدمي اخلدمات التعليمية.
 - ٢6ول ترتزال التحرتدايت قائمرتة يف جمرتال التمييرتز .ففرتي إطرتار حركرتة  ،#metooقرتدمت نسرترتاء
كثريات شهادات يف إطار قضاايهن املتعلقة ابملضايقة يف عدد من أماكن العمل واملدارس .وهذا
يبني أنه قد تكون مثة احتياجات إضرتافية لفرترض عقرتوابت أوضرتح علرت أرابب العمرتل ومقرتدمي
اخلدمات التعليمية الذين ل يفون مبتطلبات قانون حظر التمييز.
 - ٢7ومثة إشارات إىل أنه ل جيري المتثال عل مستوى عال ابلقدر الكايف للقانون املتعلق
ابلتمييز من حيث املتطلبات املفروضة عل أرابب العمل إبجراء استقصاءات األجور لكتشاف
الفوارق غري العادلة يف األجور والتصدي هلا ومنعها .وإذا أُريد أن يكون للقانون املتعلق ابلتمييز
أتثري حقيقي يف اجملتمع ،ل بد لألشخاص املشمولني أبحكام هذا القانون (أ) أن يكونوا عل
علم هبذه األحكرتام و(ب) أن يسرتعوا إىل المتثرتال للقواعرتد .وعرتالوة علرت ذلرتك ،مرتن الضرتروري
إقامة رقابة فعالة عل تنفيذ القانون ،وفرض جزاءات فعالة حيثما تكون األحكام غري مستوفاة.
وينبغي كفالة أن تكون األدوات املتاحة يف تصرف هيةة الرقابة مبوجب القانون املتعلق ابلتمييز
مالئمة ومتوافقة مع سيادة القانون.
 - ٢8وصدر تكليف إبجراء حتقيق لتحليل ما إذا كانت األحكام احلالية املتعلقة ابإلشراف
عل التدابري الفعالة مالئمة لتحقيق المتثال الفعلي للقانون .ومن املقرر أيض ا أن يقوم رئيس
التحقيق بتحليل الكيفية اليت ميكن هبا حتويل وظيفة اإلشراف عل األحكام الواردة يف القانون
املتعلق ابلتمييز اليت تشمل اجملال الرتذي ينظمرته قرتانون التعلرتيم ،مرتن أمرتني املظرتامل املعرتين ابملسرتاواة
لتصبح يف عهدة مفتشية املدارس السويدية.
 - ٢أمني املظامل املعين ابملساواة ومكاتب مكافحة التمييز
 - ٢9يضطلع أمني املظامل املعين ابملساواة بدور حموري يف مكافحة التمييز .وقد أُسندت إليه
ولية واسعة تشمل العديد من اجملالت املختلفة .وزادت العتمادات املخصصة لوظيفة أمرتني
املظامل املعين ابملساواة مبقرتدار  ١٠ماليرتني كرونرتة سرتويدية يف عرتام  ٢٠١5ومبقرتدار  ١٠ماليرتني
كرونة سويدية إضافية يف عام .٢٠١7
 - ٣٠ومثرتة حاجرتة إىل املزيرترتد مرتن اجلهرترتات الفاعلرتة لالضرترتطال بعمرتل فعرترتال ملكافحرتة التمييرترتز.
ويبرتني العمرترتل الرترتذي تضرترتطلع برترته املكاترترتب احملليرترتة ملكافحرترتة التمييرترتز أمهيرترتة مكافحرترتة التمييرترتز عل رت
الصعيدين احمللي واإلقليمي .ومثة طلب كبري عل اخلدمات اليت تقدمها ،وابت هنا اليوم ١6
مرتن هرترتذه املكاترترتب يف مجيرترتع أحنرترتاء السرتويد .وزادت احلكومرترتة مرترتن العتمرترتادات املخصصرترتة هلرترتذه
املكاتب من  ١5مليون كرونة سويدية سنوايا لتصبح  ٢9مليون كرونة سويدية سنوايا.
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 - ٣وعلى وجه التحديد فيما يتعلق ابلتمييز بسبب األصل اإلثين أو الدين أو املعتقد
 - ٣١حيظر القانون املتعلق ابلتمييز ممارسة التمييز بسبب األصل اإلثين أو الدين أو املعتقد.
ويشمل هذا احلظر مجيع جمالت اجملتمع تقريب ا .وعالوة عل ذلك ،يعمل أرابب العمل ومقدمو
اخلدمات التعليمية عل حنو وقائي ملكافحة التمييز بسبب األصل اإلثين أو الدين أو املعتقد.
 - ٣٢وإبمكان أمني املظامل املعين ابملساواة التحقيق يف التمييز القائم عل أسس خمتلفة ،من
قبيل التمييز املتعدد األشكال .ولحظ أمني املظامل أنه ليس من غري املألوف أن يشري املشتكي
إىل أن التمييز الذي شهده مرتبط أبكثر من أساس واحد من أسس التمييز .وتشري التقارير إىل
وجود ارتباط بني التمييز القائم عل األصل اإلثين والتمييز القائم عل أساس الدين أو املعتقد.
 - ٤التدابري الرامية إىل مكافحة الفصل وتعزيز إدماج املهاجرين الوافدين حديثاً
 - ٣٣يتمثل هدف السياسة السويدية لإلدماج يف تعزيز مشرتاركة املهرتاجرين الوافرتدين حرتديثا
عل قدم املساواة مع غريهم يف العمل ويف احلياة الجتماعيرتة .وينبغرتي ملنظمرتات اجملتمرتع املرتدين
الضطال بدور أساسي من أجل حتقيق هذا اهلدف .فاللتزام الطوعي لألفراد وتنظيمهم هرتو
أمر جوهري يف النهوض مبجتمع متماسرتك يتسرتم ابإلحسرتاس املشرترت والثقرتة .ولرتذلك وضرتعت
احلكومة عددا من التدابري الرامية إىل تعزيز احلوار مع اجملتمع املدين وهتيةة ظروف أفضل لعمل
منظمرتات اجملتمرترتع املرترتدين ،سرتواء عرترتن طريرترتق ترتدابري السياسرترتة العامرترتة أو عرتن طريرترتق ترترتدابري حمرترتددة
األهداف للنهوض ابإلدماج ومكافحة الفصل.
 - ٣4ومن األمثلة عل ذلك الكيفية اليت ميكن هبا للبلدايت مبوجب املرسوم ()١١٢٢ :٢٠١٠
املتعلرترتق بتقرترتدم تعويضرترتات حكومي رترتة لقرترتاء األنشرترتطة املرتبطرترتة أبجان رترتب حمرترتددين ،تقرترتدم طلب رترتات
للحصرترتول عل رت مرترتنح مرترتن اجمللرترتس اإلداري للمقاطعرترتة لقرترتاء األنشرترتطة املضرترتطلع هبرترتا مرترتع مرش رترتدي
األسرترية .وتق َّرتدم األمرتوال إىل منظمرتات اجملتمرتع املرتدين مرتن أجرتل
الالجةني ويف إطار التصرتالت َ
الضرتطال أبنشرترتطة لتعزيرتز اإلدمرترتاج ،وإنشرتاء الشرترتبكات ،ودعرتم تعلرترتم اللغرتات أو ترترتوفري الرترتدعم
القصر غري املصحوبني.
الجتماعي إىل ّ

جيم  -التدابري الرامية إىل مكافحة العنصرية واجلرائم بدافع الكراهية
 - ١اخلطة الوطنية ملكافحة العنصرية ،وأشكال العداء املماثلة واجلرائم بدافع الكراهية
 - ٣5تعتزم السويد أن تصبح بلدا خالي ا من العنصرية ومن اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية.
وهي بصدد تنفيذ اخلطة الوطنية Nationell plan mot rasism, liknande former av fientligh et
 och hatbrottعل حنو ما تقرر يف تشرين الثاين/نوفمرب  .٢٠١6وتتوىل وكالة حكومية تُدع
"منتدى التاريخ احلي" مسؤولية تنسيق ومتابعة اخلطة منذ عام .٢٠١6
 - ٣6وتشري اخلطة الوطنيرتة إىل أمهيرتة العمرتل علرت جبهرتة واسرتعة مرتن أجرتل مكافحرتة العنصرترية
وأشرتكال العرتداء املماثلرترتة واجلرترائم برترتدافع الكراهيرتة ،والرتكيرتز يف الوقرترتت نفسرته بوجرترته خرتاص عل رت
خمتلف أشكال العنصرية وأشكال العداء املماثلة .ومثة مبادرات متنوعة جارية ،ويركز عدد منها
علرت العنصرترترية بوجرترته عرتام ،فض رتالا عرترتن ترترتدابري معينرتة موجهرترتة حنرترتو مكافحرتة أشرترتكال حمرترتددة مرترتن
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العنصرترترية مثرترتل مع رترتاداة السرترتامية ،وكراهي رترتة الغجرترتر ،وكراهي رترتة اإلسرترتالم ،والعنص رترترية ضرترتد الش رترتعب
الصامي.
 - ٢التدابري الرامية إىل زايدة املعرفة والتعليم والبحوث بشأن العنصرية واجلرائم بدافع الكراهية
 - ٣7منرتذ عرترتام  ،٢٠١5كُلرتف منترترتدى الترترتاريخ احلرتي بتنفيرترتذ مبرترتادرة تعليميرتة رئيسرترتية بشرترتأن
العنصرية .وتشمل الفةات املستهدفة موظفي املدارس وغريهم من املوظفني العموميني ،مث اال يف
هيةرتة الشرترطة السرتويدية ودائرترترة التوظيرتف العامرتة السرتويدية ،ومكترترتب الترتأمني الرتوطين السرترتويدي
(  ،(Försäkringskassanودوائر اخلدمات الجتماعية .وتُظهر تقييمات املبادرات التدريبية ككل
نتائج ممتازة بوجه عام.
 - ٣8ومنذ أاير/مايو  ،٢٠١8كُلف منتدى التاريخ احلي مبهمة التشجيع عل إجراء رحالت
التذكر إىل مواقع إحياء ذكرى حمرقة اليهود ومنْح التمويل إىل اللجنة السويدية ملناهضة معاداة السامية
لصاح مشرو يتعلق برحالت التذكر إىل مواقع إحياء ذكرى حمرقة اليهود يف الفرتة .٢٠٢٠-٢٠١8
وتس رترتهم رحرت رترتالت الترت رترتذكر يف زايدة ال رترتوعي ابلعواقرت رترتب النهائيرت رترتة للعنص رترترية وأشرت رترتكال احلكرت رترتم غرت رترتري
الدميقراطية.
 - ٣9ويعمرتل اجمللرتس السرترتويدي لوسرتائط اإلعرترتالم علرت حتسرتني مهرترتارات األطفرتال والشرترتباب
ابعتبارهم مستخدمني واعني لوسائط اإلعالم ،ومحايتهم من اآلاثر الضارة املرتتبة عل وسائط
اإلعالم .وينظم اجمللس السويدي لوسائط اإلعالم محلة بعنوان "ل خلطاب الكراهية" ،هتدف إىل
زايدة الوعي ابلعنصرية وأشكال العداء املماثلة عل شبكة اإلنرتنت.
 - 4٠ويف عام  ،٢٠١8اُتذت احلكومة مبادرة وطنية للتثقيف يف جما اإلعالم واملعلوماتية
من أجل تعزيز املقاومة الشعبية ضد التضليل اإلعالمي ونشر الكراهية والدعاية عل اإلنرتنت.
 - 4١وكُلفت الوكالة الوطنية السرتويدية للتعلرتيم بتنفيرتذ مبرتادرات لتعزيرتز املعرتارف يف املرتدارس
بشرتأن كراهيرتة األجانرترتب وأشرتكال التعصرتب املماثلرترتة .ويف إطرتار هرتذا العمرترتل ،عملرتت الوكالرتة مرترتع
منتدى التاريخ احلي وإحدى عشرة مؤسسة تعليمية عل وضع سلسلة من الدورات بشأن كيفية
مكافحة كراهية األجانب والعنصرية يف مرحلة التعليم قبل املدرسي ويف املدارس.
 - 4٢ونظمت الوكالة الوطنية السويدية للتعليم مؤمترات إقليميرتة ،وأعرتدت مرتواد دعرتم متاحرتة
عل اإلنرتنت ،ومجعت معلومات بشأن البحوث وموارد املنظمات األخرترى ،وأعرتدت ملفرتات
للبث الرقمي عن العمل اجلاري يف املدارس ملكافحة العنصرية.
 - 4٣ويف كرتل عرترتام ،تقرترتوم الوكالرتة السرترتويدية للشرترتباب واجملتمرترتع املرتدين بتخصرترتي مرترتنح وفق رت ا
للمرسرترتوم املتعلرترتق ابملرترتنح احلكومي رترتة لألنشرترتطة الراميرترتة إىل مكافح رترتة العنصرترترية وأشرترتكال التعص رترتب
املماثلة .ومنذ عام ُ ،٢٠١6منحت الوكالة متويالا من أجل زايدة إنفاق املنح احلكومية املقدمة
إىل املشاريع اليت ترمي حتديدا إىل مكافحة خمتلف أشكال العنصرية.
 - 44ومنذ عام  ،٢٠١6يدير جملس البحوث السويدي برانجما للبحوث بشأن العنصرية تبلغ
قيمته  ٢٠مليون كرونة سويدية يف السنة ،ابلشراكة مع جملس البحوث السويدي للصحة واحلياة
وجرترته جملرتس البحرترتوث السرترتويدي نرتداء جدي رتدا لتقرترتدم
العمليرتة والرفرترتاه .ويف أوائرتل عرترتام َّ ،٢٠١9
مقرتحات بشأن املَِنح يف إطار هذا الربانمج.
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 - ٣عمل الوكاالت املعنية مبنع اجلرمية ملكافحة اجلرائم بدافع الكراهية

(أ) العمل الذي تضطلع به هيةة الشرطة السويدية
 - 45أعربت هيةة الشرطة السويدية عن طموحها يف التصدي للجرائم بدافع الكراهية واجلرائم
األخرى اليت هتدد حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية .ويشمل ذلك اسرتتحداث مركرتز اتصرتال
وطين بشأن هذه املسائل .وقد ابت هنا اآلن أفرقة معنية ابلدميقراطية واجلرائم بدافع الكراهية
يف منطقرتة عمرتل شرترترطة سرتتوكهومل وشرترطة املنطقترترتني الغربيرتة واجلنوبيرتة .وم رتن املقرترر أيضرتا إنشرترتاء
قدرات مماثلة يف مناطق عمل الشرطة األربرتع األخرترى .وابإلضرتافة إىل التحقيرتق يف اجلرترائم ذات
الصلة ،ستعمل املوارد املخصصة عل تقدم الدعم إىل ضحااي اجلرمية والتدريب الداخلي ،وإقامة
التعاون واُتاذ تدابري أخرى من أجل هتيةة بيةة من الطمأنينة والثقة.
 - 46وبرتدءا مرتن عرتام  ،٢٠١8ستخصرت هيةرتة الشرترطة السرتويدية مبلرتغ  ١٠ماليرتني كرونرتة
سويدية إضافية يف شكل متويل خاص لتدابري تشمل تعزيز اجلهود املبذولة حالي ا لزايدة عدد من
ميْثلون أمام العدالة من مرتكيب اجلرائم ضد الدميقراطية واجلرائم بدافع الكراهية ،وزايدة الوضو يف
جهود التنسيق والعمل السرتاتيجي واملتابعة.
 - 47ويشكل التدريب يف جمرتال مكافحرتة اجلرترائم برتدافع الكراهيرتة عنصرترا إلزاميرتا يف الترتدريب
األساسرترتي ألفرت رتراد الش رترترطة اجلرترتدد .وابإلض رترتافة إىل ذل رترتك ،يت رترتا الترترتدريب ال رترتداخلي علرت رت ش رترتبكة
اإلنرتنت جلميع موظفي الشرطة .كما كلَّفت هيةة الشرطة السويدية جامعةَ أوبسال ،اليت توفر
املهارات املتعمقة بشأن األسباب الكامنة وراء العنصرية واجلرائم بدافع الكراهية واجلرائم اليت هتدد
حرية الرأي ،بتقدم دورة تدريبية يف هذا اجملال.
 - 48وتعمل هيةة الشرطة السويدية أيض ا عل تكثيف جهودها الرامية إىل مكافحة اجلرمية
التوس ع اب ملوارد
املتصلة بتكنولوجيا املعلومات ،مبا يف ذلك اجلرائم بدافع الكراهية .وتتم مواصلة ُّ
الوطنية وإقامة مراكز إقليمية ملكافحة اجلرائم املتصلة بتكنولوجيا املعلومات.
وجتري هيةة الشرطة السويدية حوارا مستمرا مع الفةات الضعيفة بشأن مسائل األمن
ُ - 49
والسالمة عل الصعيدين الوطين واحمللي .وتعمل هيةة الشرطة ودائرة األمن السويدية يف تعاون
وثيرتق وابلش رتراكة مرترتع اجلهرتات النظرترترية يف البلرترتدان األخرترى .وتعمرترتل هيةرترتة الشرترطة ودائرترترة األمرترتن
ابستمرار عل تقييم ما إذا كانت مثة أسباب تدعو إىل اُتاذ إجراءات لتعزيز األمن والسالمة،
ومها مزوداتن ابملعدات للقيام بذلك ،سواء عل الصعيد الوطين أو عل الصعيد اإلقليمي ،عند
القتضاء.
 - 5٠وُكلفت هيةة الشرطة السرتويدية يف رسرتاليت اعتمرتاد عرتام  ٢٠١6وعرتام  ٢٠١8إبعرتداد
تقرير عن اخلطوات اليت اُتذهتا ملكافحة اجلرمية بدافع الكراهية .ويبني آخر تقرير مقدم من هيةة
الشرترطة السرترتويدية ،يف  ٢8آذار/مرتارس  ،٢٠١9أن اهليةرترتة قرتد كثفرترتت جهودهرتا يف العديرترتد مرترتن
اجملالت.

(ب) عمل هيةة الدعاء السويدية
 - 5١لدى كل مكتب ادعاء عرتام حملرتي واحرتد أو أكثرتر مرتن املرتدعني العرتامني املعينرتني الرتذين
تُسرترتند إلرترتيهم مسرترتؤولية خاصرترتة للتعامرترتل مرترتع اجل رترائم برترتدافع الكراهيرترتة .وتشرترتري املبرترتادئ التوجيهيرترتة
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الداخلية هليةة الدعاء إىل أمهية إيالء الهتمام ألي من دوافع الكراهيرتة والتحقيرتق فيهرتا بعنايرتة
وتسرتليط الضرترتوء عليهرتا ابعتبارهرترتا مرتن الظرترتروف املشرتددة أمرترتام احملرتاكم .فرترتإذا أمكرتن إثبرترتات دافرترتع
الكراهية ،قد يعين ذلك تشديد العقوبة عل اجلاين.
 - 5٢ولرتدى هيةرترتة الدعرترتاء مرترتذكرات وكتيبرترتات قانونيرترتة مرترتن أجرترتل ترترتوفري اإلرشرترتاد والرترتدعم إىل
املرترتدعني العرترتامني يف التحقيق رترتات واملالحقرترتات القضرترتائية .ويف الس رترتنوات األخرترترية ،أعرترتدت هية رترتة
الدعاء مذكرة بشأن اجلرائم املرتكبة بدافع الكراهية ومذكرة بشأن التحريض ضد مجاعة قومية
أو إثنيرتة عرترترب وسرتائل التواصرترتل الجتمرتاعي .وأعرترتدت اهليةرتة كرترتذلك كتيبرت ا بشرترتأن معاجلرتة القضرترتااي
املتعلقرتة ابلتشرتهري وتطبيرتق األحكرتام اخلاصرتة الرتيت تنطبرتق علرت هرتذه القضرتااي .كمرتا تضرتطلع هيةرترتة
الدعاء أبنشطة تدريبية موسعة ،ويشكل التدريب يف جمال مكافحة اجلرائم بدافع الكراهية جزءا
من التدريب األساسي للمدعني العامني.

(ج) أعمال اجمللس الوطين السويدي ملنع اجلرمية

 - 5٣يُعِ ُّد اجمللس الوطين السويدي ملنع اجلرمية ابنتظام إحصاءات عن اجلرائم املرتكبة بدافع
الكراهية .وتشمل اإلحصاءات تقارير الشرطة مع حتديد دوافع اجلرائم املرتكبة برتدافع الكراهيرتة
واإلبرترتال الرترتذايت ع رترتن التعرترترض للجرت رترائم املرتكبرترتة برترتدافع الكراهي رترتة .وسيُنشرترتر التقري رترتر املقبرترتل م رترتع
اإلحصاءات ذات الصلة حبلول  ٣١تشرين األول/أكتوبر .٢٠١9
 - 54وكانت اإلحصاءات املتعلقة ابجلرائم املرتكبرتة برتدافع الكراهيرتة تُنشرتر كرتل عرتام ،ولكنهرتا
اآلن تُنشر كل عامني لتمكني اجمللس الوطين السويدي ملنع اجلرمية من إعداد دراسات متعمقة
بشأن تلك اجلرائم .ويف العام املاضي ،نشر اجمللس اثنتني من هذه الدراسات ،وحتل ي اال لإلبال
الذايت عن التعرض للجرائم املرتكبة بدافع الكراهية استنادا إىل الدراسة الستقصائية السويدية يف
جمال اجلرمية واسرتتعراض اجلرتودة لطريقرتة الشرترطة يف حتديرتد القضرتااي بوصرتفها مرتن اجلرترائم املرتكبرتة
بدافع الكراهية.
 - 55ويف حزيران/يونيرترته  ،٢٠١9أعرترتد اجمللرترتس تقري رترا متعمق رت ا بشرترتأن اجل رترائم املرتكبرترتة ب رترتدافع
الكراهية املعادية للسامية .وتسلط الدراسرتة الضرتوء علرت طبيعرتة اجلرترائم املرتكبرتة برتدافع الكراهيرتة
املعادية للسامية ،مع الرتكيز عل مرتكبيها ،هبدف احلصول عل بيرتاانت أفضرتل لتعزيرتز العمرتل
الوقائي.
 - 56ومن أجل تعزيز العمل عل منع التطرف املصحوب ابلعنف ،أنشرتأت احلكومرتة مركرتزا
وطني ا ملنع التطرف العنيف لدى اجمللس الوطين السويدي ملنع اجلرمية .ويسع املركز إىل تعزيز
وتطوير العمل الرامي إىل منع التطرف املصحوب ابلعنف.

 - ٤الدعم املقدم من احلكومة لتدابري تعزيز األمن

 - 57برترتدأ نفرترتاذ املرس رترتوم ( )١5٣٣ :٢٠١8بشرترتأن الِمرت َرتنح احلكومي رترتة املقدمرترتة إىل منظم رترتات
اجملتمع املدين من أجل تعزيز األمن يف  ١تشرين األول/أكتوبر .٢٠١8
 - 58والغرض من منحة احلكومة هو اإلسهام يف تلبية الحتياجرتات املتعلقرتة بترتدابري تعزيرتز
األمن يف منظمات اجملتمع املدين اليت تتأثر أنشطتها من جراء اخلوف من التهديدات ،والعنف
واملضايقة املرتبطة بلون البشرة ،واألصل القومي أو اإلثين ،أو الدين أو املعتقد ،أو امليل اجلنسي،
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أو مغايرة اهلوية اجلنسانية أو التعبري عنها ،أو غري ذلك من الظروف املشاهبة ،أو عمل املنظمات
ملكافحة العنصرية أو أشكال مماثلة من العداء.
 - 59وجيوز تقدم املنح إىل اجلماعات الدينية واملنظمات اليت ل تستهدف الربح ومؤسسات
معينة شريطة استيفاء معايري خاصة منصوص عليها يف املرسوم(.)6
 - 6٠وبدأ نفاذ املرسوم ( )5٢7 :٢٠١8بشأن تقدم الدعم احلكومي لتدابري تعزيز األمن يف
املدارس يف  ١5حزيران/يونيه  .٢٠١8وقد أُنشةت هذه املنحة من أجل احلد من خماطر اجلرائم
املرتكبة ضد املدارس أو ضد الطالب أو موظفي املدارس .وجيب إنفاقها عل تدابري تعزيز األمن
املادي هبدف حتسني السالمة يف املباين املدرسية ،وساحات املدارس واملناطق املتامخة للمدارس
يف إطار برامج ما بعد املدرسة.
 - 6١وُتص الوكالة الوطنيرتة السرتويدية للتعلرتيم املرتنح املتعلقرتة بترتدابري تعزيرتز األمرتن ملقرتدمي
اخلدمات الذين يديرون مدارس تواجه خطرا ملموس ا بوقو جرمية تستهدف شخص ا أو جمموعة
إثنية أو جمموعة مماثلة أخرى من األشخاص بسبب أي من الظروف املشار إليها يف الفصل ، ٢9
الفر  )7(٢من قانون العقوابت (أي العنصر ،أو اللون ،أو األصل القومي أو اإلثين ،أو املعتقد
الديين ،أو امليل اجلنسي ،أو مغايرة اهلوية اجلنسانية أو التعبري عنها ،أو غري ذلك من الظروف
املشاهبة).
 - ٥التشريعات
 - 6٢يف  ١متوز/يوليه  ،٢٠١8أضيف السبب املتمثل يف مغايرة اهلوية اجلنسانية أو التعبري
عنها إىل األحكام املتعلقة ابلتمييز غري املشرو والقواعد املتعلقة مبالحقة السلو املهني .كما
أُضيفت مادة تن صراحة عل انطباق الظروف املشددة للعقوبة إذا كان الدافع إىل اجلرمية هو
إهانة شخ أو جمموعة من األشخاص عل أساس مغايرة اهلويرتة اجلنسرتانية أو التعبرتري عنهرتا.
ويف  ١كانون الثاين/يناير  ،٢٠١9أضرتيفت مغرتايرة اهلويرتة اجلنسرتانية أو التعبرتري عنهرتا أيضرت ا إىل
األحكام املتعلقة بقانون حرية الصحافة وقانون العقوابت املتعلق ابلتحريض ضد مجاعة قومية أو
إثنية .وأتيت هذه التغيريات اليت أُدخلت علرت القرتانون حبمايرتة موسرتعة وأوضرتح مبوجرتب القرتانون
اجلنائي ملغايري اهلوية اجلنسانية.
 - 6٣ومبوجب القانون اجلديد للمراقبة ابلفيديو الذي بدأ نفاذه يف  ١آب/أغسطس ،٢٠١8
مل يعرترتد مطلرترتوابا احلصرترتول علرت رت ترترترخي للمراقبرترتة ابلفيرترتديو ،م رترتثال ملكاترترتب ومبرترتاين التحريرترتر ال رترتيت
تستخدمها اجلماعات الدينية .ومبوجب القانون اجلديد ،ل تُطلب التصاريح للمراقبرتة ابلفيرتديو
إل للمراقبة ابلفيديو اليت تضطلع هبا الوكالت احلكومية وبعض اهليةات األخرى إلجناز مهام يف
إطار املصلحة العامة(.)7
 - 64وملواصرترتلة حتسرترتني فرترترص مكافحرترتة اجلرمي رترتة مبسرترتاعدة املراقبرترتة ابلفيرترتديو ،أعرترتدت احلكوم رترتة
مقرتحا يتيح هليةة الشرطة السويدية ودائرة األمن السويدية إجراء املراقبة ابلفيديو ابلكامل دون
تصريح من هيةة محاية البياانت السويدية بدءا من  ١كانون الثاين/يناير  .٢٠٢٠وعُرض مشرو
قانون حكومي عل الربملان يف هذا الصدد يف حزيران/يونيه .٢٠١9
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 - 65وعينت احلكومة جلنة برملانية للنظر فيما إذا كان ينبغي إدراج مسؤولية جنائيرتة حمرتددة
إزاء املشاركة يف تنظيم عنصري وما إذا كان ينبغي اعتماد حظرتر إزاء املنظمرتات العنصرترية هبرتذه
الصفة.
 - ٦املؤمتر الدويل إلحياء ذكرى حمرقة اليهود
 - 66يف تشرترين األول/أكترترتوبر  ،٢٠٢٠سيستضرترتيف رئرترتيس الرتوزراء السرترتويدي م رتؤمترا دولي رت ا
إلحياء ذكرى حمرقة اليهود من أجرتل تسرتليط الضرتوء علرت معرتاداة السرتامية ومكافحتهرتا .وجيرتري
حاليا الضطال مبهام ُتطيط املؤمتر.
 - ٧العمل الدويل بشأن احلوار بني الثقافات وبني األداين
 - 67عُني مبعوث خاص للحوار بني األداين والثقافات يف وزارة اخلارجية .وتشمل واجبات
املبعوث اخلاص تعزيز أنشطة التصدي ملعرتاداة السرتامية وكراهيرتة اإلسرتالم علرت الصرتعيد الرتدو ،
ومحاية األقليات الدينية ،مبا يف ذلك األقلية املسيحية ،يف الشرق األوسط ومشال أفريقيا.

دال  -التوودابري املتخ و ة للمسوواواة بووني اجلنسووني ومنووع العنووف ال و ي يرتكبووه الرجوول ضوود
املرأة
 - ١األهداف والوكالة املعنية بتحقيق املساواة بني اجلنسني
 - 68اهلدف الرئيسي لسياسة السويد املتعلقة بتحقيق املساواة بني اجلنسني هرتو أن يكرتون
للنساء والرجال نفس القدرة علرت تشرتكيل اجملتمرتع والرتتحكم حبيرتاهتم اخلاصرتة .ويف إطرتار اهلرتدف
الفرعرتي املتمثرتل يف التقسرتيم املتسرتاوي للسرتلطة والنفرتوذ برتني املرترأة والرجرتل ،جيرتب أن تتمترتع املرترأة
والرجل بنفس احلقوق والفرص حبيث يكوانن من املواطنني الفاعلني ويستط يعان وضع شروط
اُتاذ القرارات.
 - 69ويف أعقاب قرار حكومي ،أُنشةت الوكالة السويدية للمساواة بني اجلنسني يف  ١كانون
الثاين/ينرتاير  .٢٠١8ويشرتمل اختصرتاص الوكالرترتة وضرتع الترتدابري الوقائيرترتة ملكافحرتة العنرتف الرترتذي
يرتكبرترته الرجرترتل ضرترتد امل رترأة ،والعنرترتف والقمرترتع املتصرترتلني ابلشرترترف والبغرترتاء والجترترتار ابلبشرترتر جلمي رترتع
األغراض ،والعنف يف العالقات بني مثليي اجلنس.
 - ٢احلصص القائمة على أساس نوع اجلنس يف جمالس إدارة الشركات
 - 7٠مل يتحقق اهلدف احملدد لسياسة املساواة بني اجلنسني يف القطا اخلاص .وعل الرغم
من التقدم احملرز ،ل يزال الرجال يهيمنون عل غرف اجتماعات جمالس إدارة الشركات اخلاصة
وعل صعيد اإلدارة .ويف عام  ،٢٠١8كانت جمالس اإلدارة يف الشركات اخلاصة تتألف من ٣4
كن يشكلن  9يف املائة و 8يف
يف املائة من النساء و 66يف املائة من الرجال ،يف حني أن النساء َّ
املائة من األشخاص الذين يتولون مناصب رؤساء ورؤساء تنفيذيني ،عل التوا  .وابت ال توزيع
بني الرجل واملرأة متساواي يف الشركات اململوكرتة كليرتا وجزئيرتا للدولرتة ،إذ بلغرتت النسرتب  48يف
املائرتة للنسرتاء و 5٢يف املائرتة للرجرترتال يف نفرتس العرتام .كمرتا أن  48يف املائرترتة مرتن هرتذه الشرترتركات
ترأسرتها امرترأة ،وتشرترتكل النسرتاء  ٣6يف املائرتة مرترتن الرؤسرتاء التنفيرتذيني لتلرترتك الشرتركات .وتُظهرترتر
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إحصاءات عام  ٢٠١9أن النساء يشكلن األغلبية ،للمرة األوىل ،يف رائسة الشركات اململوكة
للدولة.
 - 7١وتعمل احلكومة بنشاط عل تعزيز التوزيع املتساوي بني املرأة والرجل ،مبا يف ذلك يف
اجملالس احلكومية واجملالس الستشارية وجلان التحقيق .وفيما يتعلق بنظام احلص عل أساس
نو اجلنس ،أشار الربملان يف أحد التقارير إىل أن التوزيرتع املتسرتاوي برتني املرترأة والرجرتل جيرتب أن
يتحقق بوسائل أخرى.
 - ٣الفجوة يف األجور بني اجلنسني
 - 7٢يف السويد ،تقع املسؤولية عن مستوايت األجور عل عاتق الشركاء يف سوق العمل.
وتعمل منظمات أصحاب العمل ونقاابت العمال بنشاط من أجل احلد من الفجوة يف األجور
بني املرأة والرجل.
 - 7٣ويف إطرتار اهلرتدف الفرعرتي املتمثرتل يف حتقيرتق املسرتاواة القتصرتادية ،ل برتد مرتن أن يكرتون
للرجرترتل وامل رترأة نف رترتس الفرترترص والظ رترتروف فيمرترتا يتعل رترتق ابلعمرترتل امل رترتدفو األجرترتر حبي رترتث يترترتوفر هلم رترتا
السرتتقالل القتصرتادي يف مجيرترتع مراحرتل احليرتاة .ومل يتحقرترتق هرتذا اهلرتدف مرترتن حيرتث الفجرترتوة يف
األجور بني اجلنسني .ويف عام  ،٢٠١7بلغت الفجوة يف األجور بني اجلنسني  ١١.٣يف املائة.
وعندما تؤخذ عوامل من قبيل املهنة ،والقطا  ،والتعليم ،والسن ،وساعات العمل ،تبلغ الفجوة
غري املعلنة يف األجور  4.٣يف املائة .وأهم سبب وراء الفوارق يف األجور هو أن النساء والرجال
يعملون يف مهن خمتلفة وأن هلذه املهن مستوايت خمتلفة من األجور.
 - 74واسرتتُعرض القرتانون املتعلرترتق ابلتمييرتز ( )567 :٢٠٠8ملعاجلرتة الفجرترتوة يف األجرتور برترتني
اجلنسني .وابت يتعني اآلن عل مجيع أصحاب العمل إجراء استقصاء بشأن األجور كل عام.
وجيرتب أيضرتا عل رت أصرتحاب العمرترتل الرتذين يسرتتخدمون عشرترترة مرتوظفني أو أكثرترتر توثيرتق عملهرترتم
املتعلق ابلستقصاء .والغرض من الستقصاء هو متكني أصحاب العمل من اكتشاف الفروق
غري العادلة يف األجور بني املرأة والرجل وتعويضها ومنعها .وجيب أيض ا أن يشمل الستقصاء
شروط العمل األخرى.
 - 75ويف كرتانون األول/ديسرتمرب  ،٢٠١7أصرتدرت احلكومرتة ق رترارا بوضرتع خطرتة عمرتل بشرترتأن
حتقيق املساواة يف الدخل بني اجلنسني عل مدى احلياة .وتصف اخلطة العوامرتل الرئيسرتية الرتيت
تؤثر يف الدخل عل مدى احلياة (الفصل بني اجلنسني يف سوق العمرتل ،والفرتوارق يف األجرتور،
واألرقام املتعلقة ابلصحة والسالمة واملرض ،وعدم املساواة يف استخدام أتمني األبوين) ،والتدابري
اليت اُتذت أو هي يف طور اإلعداد.
 - ٤العنف ال ي ميارسه الرجل ضد املرأة
 - 76يف تش رت رترترين الثرت رت رترتاين/نوفمرب  ،٢٠١6اعتم رت رترتدت احلكومرت رت رترتة اسرت رت رترتاتيجية وطنيرت رت رترتة عشرت رت رترترية
( )٢٠٢6- ٢٠١7ملن رترتع ومكافحرت رترتة العن رترتف الرت رترتذي يرتكبرت رترته الرج رترتل ضرت رترتد املرت رترأة( .)8وتتبرت رترتع هرت رترتذه
السرترتاتيجية هنج رتا كليرترتا إزاء اجملرترتالت الرتيت حتترترتاج إىل حتسرترتني ،مرترتع الرتكيرتز عل رت أربعرترتة أهرترتداف
سياسية لتوسيع نطاق العمل الوقائي الفعال ملكافحة العنف وهي :حتسني الكشف عن حالت
العن رترتف ،وتعزي رترتز احلمايرت رترتة وال رترتدعم املقرت رترتدمني للنس رترتاء واألطف رترتال الرت رترتذين تعرضرت رتوا للعنرت رترتف ،وزايدة
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فعاليرتة إنفرترتاذ القرترتانون ،وحتسرتني املعرترتارف والتطرترتوير املنهجرترتي .وهلرتذه الس رترتاتيجية ب رترانمج عمرترتل
للفرترتة  .٢٠٢٠- ٢٠١7وقرتد خصصرتت احلكومرتة أكثرتر مرتن  ١بليرتون كرونرتة سرتويدية مرتن أجرتل
تنفيذ برانمج العمل.
 - 77ويف األعوام األخرية ،نُفذت عدة حتقيقات وأُدخلت تعديالت تشريعية من أجل تعزيز
اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف الذي يرتكبه الرجل ضد املرأة .وبدأ نفاذ تشريع جديد يتعلق
ابجلرائم اجلنسية  -بناء عل مبدأ املوافقة  -يف  ١متوز/يوليه .)9(٢٠١8
تعرف عل أهنا تدابري الوقاية األولية .وهي
 - 78ووضعت السويد تدابري عاملية ملنع العنفَّ ،
مستهدفة موسعة وتنطوي عل تغيري القوالب النمطية
تشمل وضع وتنفيذ برامج موجهة حنو فةة
َ
اجلنسرتانية .وتقرتدم احلكومرتة الرترتدعم إىل هرتذا الجترتاه عرترتن طريرتق إسرتناد وليرترتة إىل كرتل مرتن الوكالرترتة
السرتويدية للمسرتاواة برتني اجلنسرتني ،واجملرتالس اإلداريرتة للمقاطعرتات ،ويف إطرتار اتفرتاق مرتع الرابطرتة
السرترتويدية للسرترتلطات احملليرترتة واملنرترتاطق .ويقرترتيَّم العمرترتل املتعلرترتق هبرترتذه الترترتدابري العامليرترتة ملنرترتع العنرترتف
ابستمرار .كما تعمل اجملالس اإلدارية للمقاطعات عل تنظيم محالت لتوجيه النتباه إىل مشكلة
العنف الذي يرتكبه الرجل ضد املرأة .وفُتحت خطوط هاتفية جتريبية للمساعدة يف اثنتني من
املقاطعات للناس الذين يشعرون أهنم حباجة إىل املساعدة نتيجرتةا لسرتلوكهم العرتدواين جترتاه أفرتراد
أسرهم .واهلدف مرتن اخلطرتوط اهلاتفيرتة للمسرتاعدة هرتو الكشرتف املبكرتر عرتن هرتذه املسرتألة وإاتحرتة
الفرصة لتغيري السلو قبل تصاعد العنف.
 - 79وأُسرترتندت إىل اجملل رترتس ال رترتوطين للص رترتحة والرعايرترتة وال رترتدائرة الس رترتويدية للس رترتجون واإلفرت رتراج
املشرتروط مهمرترتة وضرترتع مبرترتادرات ملعاجلرترتة األشرترتخاص الرترتذين ارتكب رتوا العنرترتف يف سرترتياق عالقرترتاهتم
احلميمة .ولتحسني فهم األسباب واجملالت اليت حتتاج إىل التنمية يف اجملتمع ،أُسند إىل ا جمللس
الرترتوطين للص رترتحة والرعاي رترتة واجرترتب رمس رترتي ابلتحقي رترتق يف ح رترتالت الوفرترتاة .ومن رترتذ  ١ك رترتانون الث رترتاين/
يناير  ،٢٠١9جرى توسيع نطاق هذا العمل ليشمل أيض ا أشكالا معينة من العنف غري املميت
يف سياق العالقات احلميمة.
 - 8٠ومنذ  ١متوز/يوليه  ،٢٠١8أُدرجت معرفة العنف يف سياق العالقات احلميمة والعنف
الرتذي يرتكبرترته الرجرتل ضرترتد امل رترأة يف الرتربامج األكادمييرترتة ألخصرترتائيي العرتالج الطبيعرترتي ،واحملرترتامني،
واألطباء ،والعلماء النفسيني ،واملمرضني ،واألخصائيني الجتماعيني ،وأطباء األسنان.
 - 8١وقررت احلكومة أن ُتص للفرتة  ٢٠١9- ٢٠١5أكرب مبلغ عل اإلطالق من املنح
احلكومية للمآوى اليت ل تستهدف الربح لستقبال النساء والفتيات ،وقدره  5١5مليون كرونة
سويدية.

هاء  -تدابري مكافحة االجتار ابلبشر
 - 8٢يتضمن الفصل  ،4الفر (١أ) من قرتانون العقرتوابت السرتويدي احلكرتم اجلنرتائي املتعلرتق
ابلجترتار ابلبشرتر .ويف  ١متوز/يوليرته  ،٢٠١8برتدأ نفرتاذ عرتدة تعرتديالت تشرتريعية ترمرتي ،يف مجلرتة
أمور ،إىل تعزيز احلماية يف القانون اجلنائي من الجتار ابلبشر واستغالهلم .وفيما خيرت احلكرتم
اجلنائي املتعلق ابلجتار ابلبشر ،تنطوي التعديالت التشريعية عل توضيحات ملعايري اجلرمية وتوفر

GE.19-18028

15

A/HRC/WG.6/35/SWE/1

املزيد من احلماية لألطفال ،ابإلضافة إىل تشديد العقوبة الدنيا عل جرائم الجتار ابلبشر الرتيت
هي أقل خطورة.
 - 8٣وما فتةت مسألة مكافحة الجتار ابلبشر تشكل أولوية من أولوايت احلكومة .وتعمل
الوكالت السويدية بنشاط من أجل تدريب املوظفني يف اهليةات القضائية الذين يعملون عل
مكافحة الجتار ابلبشر .ويف العقد املاضي ،تولت اهليةة السويدية املعنية بتعويض ودعم ضحااي
اجلرمية إدارة عدة برامج تدريبية موجهة إىل املوظفني العاملني يف هيةة الشرطة السويدية ،وهيةة
عامل هبا ضحااي الجتار ابلبشر واجلرائم اجلنسية.
الدعاء واحملاكم ،من أجل حتسني الطريقة اليت يُ َ
كما توفر هيةةُ تعويض ودعم ضحااي اجلرمية املعلومات إىل ضحااي اجلرمية يف عدد من اللغات
املختلفة.
 - 84ومن رترتذ  ١ك رترتانون الثاين/ين رترتاير  ،٢٠١8أُس رترتندت إىل الوكال رترتة الس رترتويدية للمس رترتاواة برت رترتني
اجلنسني مسؤولية تنسيق اجلهود الوطنية ملكافحة الجتار ابلبشرتر .كمرتا تترتوىل الوكالرتة السرتويدية
للمساواة بني اجلنسني مسؤولية الدعوة إىل عقد اجتماعات فرقة العمل الوطنية ملكافحة البغاء
والجتار ابلبشر ،اليت جتمرتع برتني الوكرتالت العاملرتة علرت مكافحرتة البغرتاء ومجيرتع أشرتكال الجترتار
ابلبشر(.)١٠
 - 85ويف شباط/فرباير  ،٢٠١8اعتمدت احلكومة خطة عمل وطنية ملكافحة البغاء والجتار
ابلبشر .وهي تتناول مجيع أشكال الجتار ابلبشر وحتدد األنشطة واملسؤولني من أجل تنفيذها.
 - 86ويف عام  ،٢٠١8كلفت احلكومة هيةة الشرطة السويدية بتحديد التدابري اليت اُتذهتا
لتعزيز قدرهتا عل مكافحة الجتار ابلبشر يف مجيرتع أحنرتاء البلرتد وتقرتدم تقريرتر بشرتأهنا .وتشرتمل
املبادرات اليت اُتذهتا هيةة الشرطة السويدية املبادرات التدريبية ،وخطرتة عمرتل ملكافحرتة الجترتار
ابلبشر.
 - 87وفيمرتا يتعلرتق بتحقيقرتات الجترتار ابلبشرتر ،أصرتبحت كرتل هرتذه القضرتااي منرتذ  ١نيسرترتان/
أبريرتل  ٢٠١8يف عهرتدة الوحرتدة الوطنيرترتة ملكافحرتة اجلرميرتة املنظمرتة التابعرترتة هليةرتة الدعرتاء .ومجيرترتع
املدعني العامني الذين يعملون يف تلك الوحدة هم من كبار املدعني العامني ذوي اخلربة الطويلة.
ومنرتذ شرترتباط/فرباير  ،٢٠١9يترتا أيض رت ا دعرتم منهجرترتي بسرتيط بشرترتأن الجترتار ابلبشرترتر للمرترتدعني
العامني الذين يتعاملون مع هذا النو من اجلرائم يف املكاتب احمللية لالدعاء.
 - 88وتبت الوكالة السويدية لشؤون اهلجرة يف تصاريح اإلقامة املؤقتة لألجانب املقيمني يف
السويد ابعتبارهم من الضحااي أو الشرتهود ،وذلرتك علرت إثرتر طلبرتات واردة مرتن رئرتيس التحقيرتق
األو  .كما تؤدي الوكالة السرتويدية لشرتؤون اهلجرترة دورا هامرتا يف العمرتل علرت مكافحرتة الجترتار
ابلبشر عن طريق الكشف عن األشخاص الذين يُشتبه أبهنم ضحااي وتقدم تقارير عن اجلرائم
املزعومة إىل الوكالت املعنية ،مثل هيةة الشرطة السويدية ودوائر اخلدمات الجتماعية ،يف نطاق
اختصاصها.

16

GE.19-18028

A/HRC/WG.6/35/SWE/1

واو  -التدابري املتخ ة من أجل حقوق الطفل
 - ١السياسة العامة املتعلقة حبقوق الطفل
 - 89تسرتتند سياسرترتة السرتويد املتعلقرترتة حبقرتوق الطفرترتل إىل اتفاقيرتة حقرترتوق الطفرتل وغريهرترتا مرترتن
التفاقات الدولية ،وهي تغطي مجيع القطاعات .ويعين ذلك أن حقوق الطفل جيب إنفاذها يف
مجيع السياسات ومجيع األنشطة اليت تشمل األطفال .ويرد يف السرتاتيجية املتعلقة بتعزيز حقوق
الطفرترتل يف السرترتويد ،الرترتيت اعتمرترتدهتا احلكومرترتة السرترتويدية يف عرترتام  ،٢٠١٠أن املبرترتادئ األساس رترتية
املنصرتوص عليهرترتا يف اتفاقيرتة األمرترتم املتحرتدة حلقرترتوق الطفرتل ينبغرترتي أن تُراعرت عنرترتد صرتياغة مجيرترتع
التشرترتريعات واألنظم رترتة وترترتوفري املش رترتورة العامرترتة ذات الص رترتلة ،بصرترترف النظ رترتر عرترتن جم رترتال السياس رترتة
العامة(.)١١
 - 9٠ويف هذا اجملال من جمالت السياسة العامة ،أُسندت إىل أمني املظامل املعين ابألطفال مهمة
متثيل حقوق الطفل ومصاحله ،ورصد وقيادة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .ويف الفرتة ، ٢٠١9-٢٠١7
تلق أمني املظامل املعين ابألطفال متويالا خاص ا من احلكومة لتقدم الدعم إىل الوكالت احلكومية
وجهات أخرى بشأن اإلرشادات واملعارف واملهارات املناسبة يف تفسري حقوق الطفل وإعماهلا.
 - ٢عدم التمييز واحلق يف التعليم
 - 9١مرتن أجرترتل كفالرترتة عرترتدم تعرترض األطفرترتال للتمييرترتز ،مبوجرترتب املرتادة  ٢مرترتن اتفاقيرترتة حقرترتوق
الطفل ،من املهم أن تتيح معرفة التفاصرتيل الرتيت ُجت َمرتع بشرتأن الظرتروف املعيشرتية لألطفرتال إجرتراء
بناء عل خمتلف العوامل األساسية .وتشكل هذه املعرفة أيض ا األساس الذي تستند إليه
مقارنة ا
التدابري املتخذة وعملية تصميم العمليات املوجهة حنو األطفال.
 - 9٢وإن التعليم إلزامي يف السويد ،مما يعين أن األطفال املدرجة أمساؤهم يف سجل السكان
السويدي جيب أن يلتحقوا ابملدارس إل إذا كان لديهم سبب وجيه لعدم القيام بذلك .ومبوجب
قانون التعليم السويدي ( ،)8٠٠ :٢٠١٠جيب أن يتمتع كل فرد ،أينما كان مقيم ا وبصرف
النظر عن ظروفه الجتماعية والقتصادية ،إبمكانية احلصول عل التعليم عل قدم املساواة مع
اآلخرين داخل النظام التعليمي .وجيب أن يكون التعليم متساوي القيمة يف مجيع أحناء السويد
وأن يقوم عل أساس مصاح الطفل الفضل  .وهذا يعين أن الطالب الذين يواجهون صعوابت
يف الوفاء بشىت املتطلبات من املهارات بسبب اإلعاقة جيب أن ينالوا الدعم هبدف التصدي قدر
اإلمكان لآلاثر النامجة عن اإلعاقة.
 - ٣الزواج املبكر والقسري للطفل ،واستغالله جنسياً ،واحلماية من االجتار ابألطفال

 - 9٣تقوم التشريعات السويدية املتعلقة ابلزواج ،منذ زمن بعيد ،عل مبدأ اعتبار أي شخ
ما دون سن الثامنة عشرة بوصفه مل يبلغ مستوى كافي ا من النضج لتكوين رأي بشأن املسائل
الشخصرتية والقتصرترتادية الرتيت تنشرترتأ عرتن الرترتزواج .ويف  ١متوز/يوليرته  ،٢٠١4أُلغيرترتت الفرصرتة الرترتيت
كانت متاحة للشخ ما دون سن الثامنة عشرة أبن ُمينح إذانا للدخول يف عقد زواج (مبوجب
إعفاء) .وبذلك ،أصبحت السن الدنيا لزواج أي فرد يف السويد اآلن هي  ١8عا م ا  ،من دون
استثناء .ويف  ١كانون الثاين/يناير  ،٢٠١9جرى تشديد املادة ذات الصلة أكثر مع بدء نفاذ
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تعديل تشريعي ين عل قاعدة رئيسية جديدة هي عدم العرتاف بزواج األطفال األجانب يف
السويد.
 - 94ويف إطرتار خطرتة العمرتل الوطنيرتة للحكومرتة مرتن أجرتل محايرتة األطفرتال مرتن الجترتار ابلبشرتر
والستغالل والعتداء اجلنسي للفرتة ُ ،٢٠١8- ٢٠١6اُتذ عدد من اخلطوات هبدف منع وقو
هرتذه النتهاكرترتات ومحايرترتة األطفرترتال عل رت حنرترتو فعرتال ،وتقرترتدم اجلنرترتاة إىل العدالرترتة ،وترترتوفري الرترتدعم
واحلماية للضحااي من األطفال.
 - 95ويف عرترتام  ،٢٠١8تولرترتت الوكال رترتة السرترتويدية للمسرترتاواة ب رترتني اجلنسرترتني واجبرترتات اجملل رترتس
اإلداري ملقاطعرتة سرتتوكهومل يف تنسرتيق العمرتل ملكافحرترتة الجترتار ابلبشرتر واسرتتغالل األطفرتال عل رت
الصعيد الوطين .وابإلضافة إىل ذلك ،جرى تعيني سفري للتعاون الدو يف جمال مكافحة الجتار
ابلبشرترتر ،وأعرترتدت احلكومرترتة ترتيبرترتات إلج رتراء حرت رتوارات عرترتن املوضرترتو بغيرترتة مكافحرترتة الس رترتتغالل
ابلقرتان مبوضوعي السياحة والسفر ،وأُطلرتع اجلمهرتور العرتام علرت السرتتغالل اجلنسرتي لألطفرتال
ابلقرتان مبوضوعي السياحة والسفر للحيلولة دون ذلك.
 - 96ويف النظام القضائي عل سبيل املثال ،كُلفت هيةة الشرطة السويدية بتحديد وتنفيذ
التدابري الرامية إىل حتسني القدرة عل مكافحة اجلرائم اجلنسرتية ضرتد األطفرتال ،وتلقرت املرتدعون
العامون تدريبا أثناء اخلدمة يف جمال التحقيق يف جرائم الجتار ابلبشر.
 - ٤األطفال املهاجرون
حيق جلميع األطفال يف السويد ،مبا يشمل األطفال املقيمني يف السويد دون الرتاخي
ّ - 97
( )١٢
الالزمة ،احلصول عل الرعاية الصحية والتعليم  .ووفق ا للقواعد املعمول هبا ،ميكن القول إنه
تقرتع علرت املنرتاطق والبلرتدايت يف السرتويد مسرتؤولية بعيرتدة املرتدى تتمثرتل يف كفالرتة إنفرتاذ احلرترتق يف
الرعاية والتعليم ،سواء للمقيمني يف البلد بشكل قانوين أو غري قانوين.
 - 98ويف احلالت اليت تنطوي علرت أطفرتال ،جيرتب إيرتالء اهتمرتام خرتاص ملرتا هرتو مطلرتوب يف
جمرترتال صرترتحة الطفرترتل ومنائرترته ومصرترتاحله الفضرترتل عموم رتا( .)١٣وجيرترتب حتليرترتل العواقرترتب املرتتبرترتة علرت رت
األطفرتال قبرتل اُترتاذ قرترارات أو ترتدابري أخرترى مرتن شرتأهنا الترتأثري علرتيهم( .)١4ويتعرتني علرت الوكالرتة
السويدية لشؤون اهلجرة أن حتاول يف أقرب وقت ممكن حتديد أماكن وجود أفراد أسر األطفال
ما دون سن الثامنة عشرة الرتذين يصرتلون إىل السرتويد ويكونرتون مفصرتولني عرتن والرتديهم أو عرتن
شخ ابلغ آخر حيل حمل الوالدين ،أو األطفال الذين يكونرتون عنرتد الوصرتول برتدون ممثرتل مرتن
هذا القبيل ويشملهم الفر  ،١الفقرة  ،١والفر ( )١و( )٢من القانون ( )١٣7 :١994بشأن
( )١5
استقبال ملتمسي اللجوء ،وما إىل ذلرتك  .وإذا وجرتدت دوائرتر اخلرتدمات الجتماعيرتة مكرتاانا
إليدا الطفل ،يتعني عليها أن تصمم الرعاية اليت سيتلقاها الطفل حبيث تتعزز عالقته مع أقاربه
األسرية(.)١6
وسائر األشخاص القريبني منه واتصاله ابلبيةة َ
 - ٥حقوق الطفل يف إطار التعاون اإلمنائي الدويل
 - 99يرتُ َع ُّد التعاون اإلمنائي أداة هامة لتعزيز حقوق الطفل .ول بد من إيالء األولوية ملنظور
حقوق الطفل يف إطار التعاون اإلمنائي متشيا مع اتفاقية األمم املتحدة حلقوق الطفل.
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 - ٦الضماانت اإلجرائية لألطفال
 - ١٠٠ن ّفرتذت السرتويد توجيرته (الحترتاد األورويب)  8٠٠/٢٠١6الصرتادر عرتن الربملرتان واجمللرترتس
األوروبي رتني ،املرترتؤر  ١١أاير/مرترتايو  ،٢٠١6بشرترتأن الضرترتماانت اإلجرائيرترتة لألطفرترتال املشرترتتبه هب رترتم
أو املتهمني يف إطار اإلجراءات اجلنائية .وبدأ نفاذ التعديالت التشريعية يف  ١١حزيران/يونيه .٢٠١9

زاي  -التدابري املتعلقة حبقوق الشعوب األصلية واألقليات القومية
 - ١السياسة املتعلقة ابلشعب الصامي

(أ) التأثري واملشاركة
 - ١٠١استمر العمل الرامي إىل كفالرتة متكرتن أفرتراد الشرتعب الصرتامي مرتن ممارسرتة حقرتوقهم ،مرتع
تعزيز عنصري التأثري واملشاركة ابعتبارمها من العناصر األساسية .ويف السنوات األخرية ،واصلت
احلكومة جهودها الرامية إىل تعزيز مركز الشعب الصامي بوصفه من الشعوب األصلية واألقليات
القومية.
 - ١٠٢وعل حنو ما أُبلغ عنه سابق ا ،تن ولية الربملان الصامي عل املشاركة يف التخطيط
اجملتمعي ورصد النظر يف احتياجات الصاميني ،مبا يف ذلك مصاح رعاية الرنة يف إطار استغالل
األراضي واملياه .ويشار الربملان الصامي يف األفرقة املرجعية واألفرقة العاملة واملنتدايت ،وكذلك
يف عمليات التشاور مع الوكالت املركزية واإلقليمية.
 - ١٠٣وابإلضرترتافة إىل ذلرترتك ،قُرترتدمت التعرترتديالت املقرترترت إدخاهلرترتا عل رت قرترتانون املعرترتادن وجرترترى
تنفيذها .ومبوجب األحكام اجلديدة اليت بدأ تطبيقها يف  ١كانون الثاين/يناير  ، ٢٠١8يتعني
إجراء تقييم بيةي قبل منح تراخي مبوجب قانون املعادن .وهذا يعين أن املتعهد جيب أن ُجي ري
مشاورة بشأن حتديد مواقع العمليات وآاثرها البيةيرتة املتوقعرتة ،ومرتا إىل ذلرتك ،مرتع األفرتراد الرتذين
ميكن الفرتاض أهنم سيتأثرون بوجه خاص من جراء هذه العمليات ،أي مبا يف ذلك تربية الرنة.
 - ١٠4وتُعترب الفرص املتاحة ألفراد الشعب الصامي وأتثريهم يف ممارسة حقوقهم القتصادية
والجتماعية والثقافية مسألة هامة ابلنسبة للحكومة .وبناء علرت ذلرتك ،انضرتمت احلكومرتة إىل
بلدان منها أسرتاليا وكندا لإلسهام ابملعارف واملوارد املالية يف إطار دراسة ملنظمة التعاون والتنمية
يف امليدان القتصادي بغية حتسني فرص التنمية القتصادية للشعوب األصلية .وأُعدت الدراسة
ابلتعاون الوثيق مع ممثلني للمجتمع الصامي وقُدمت يف ربيع عام  .٢٠١9وهي دراسة فريدة،
وتبحث الكيفية اليت تُستخدم هبا األدوات والتدابري واألنظمة القائمة يف التنمية الريفية والنمو
اإلقليمرت رترتي يف اجملتمرت رترتع الصرت رترتامي واألعمرت رترتال التجاريرت رترتة الصرت رترتامية .وتضرت رترتمنت الدراسرت رترتة التوص رت رترتيات
السياساتية بشأن كيفية تعزيز العالقة بني الشعوب األصلية من جهة ،وسياسة النمو اإلقليمي
والسياسة الريفية من جهة أخرى.
 - ١٠5وعالوة عل ذلك ،استمر العمل يف عام  ٢٠١8وعام  ٢٠١9عل مقرتحات إنشاء
نظرترتام استشرترتاري بشرترتأن املس رترتائل الرترتيت مترترتس الشرترتعب الص رترتامي .ولرترتدى إعرترتداد مقرتحرترتات النظ رترتام
الستشاري ،أجري حوار مع هيةات من بينها الربملان الصامي ،الذي يُعترب من اجلهات الفاعلة
اهلامة يف هذه العملية.
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 - ١٠6وتواصرتلت جهرتود تعميرتق احلرتوار مرتع القيرتادة السياسرتية للربملرتان الصرتامي بشرتأن املسرتائل
العالقة اهلامة للسياسة الصرتامية ،مبرتا يف ذلرتك قيرتام الربملرتان الصرتامي إببرتال الرتوزير املسرتؤول عرتن
األعمال اجلارية للحصول عل دعم بشأن جلنة تقصي احلقائق واملصاحلة.

(ب) الربملان الصامي
أقر الربملان عرتددا مرتن التعرتديالت القانونيرتة الرتيت برتدأ نفاذهرتا يف  ١متوز/يوليرته .٢٠١9
ّ - ١٠7
وهي تشمل ضمان أن تظرتل اجلمعيرتة العامرتة للربملرتان الصرتامي أعلرت هيةرتة لُترتاذ القرترارات ،وأن
يكرترتون جملرترتس الربملرترتان الصرترتامي مسرترتؤولا ع رترتن عمرترتل الربملرترتان الصرترتامي ،وأن يرترتدير امل رترتدير اإلداري
األنشطة اجلارية وفق ا للتعليمات واملبادئ التوجيهية اليت حيددها اجمللس.

(ج) اتفاقية الصاميني الشماليني
 - ١٠8أُجنزت املفاوضات بني السويد والنرويج وفنلندا بشأن اتفاقية الصاميني الشماليني يف
عام  ،٢٠١7مث قدمت برملاانت الشعب الصامي يف السويد والنرويج وفنلندا طلب ا إىل حكومات
البلدان املعنية إلدخال عدد من التعديالت عن طريق اجمللس الربملاين الصامي يف عام . ٢٠١8
وجيري حاليا إعداد هذا الطلب يف املكاتب احلكومية املعنية.
 - ٢السياسة اخلاصة ابألقليات
 - ١٠9ين أحد القوانني األساسرتية للسرتويد ،وهرتو وثيقرتة احلكرتم ،علرت أن "تُكفرتل لكرتل فرترد
احلقوق واحلرايت التاليرتة يف العالقرتات مرتع املؤسسرتات العامرتة" وأن إحرتدى احلرترايت السرتت هرتي
"حرية العبادة؛ أي حرية ممارسة شعائر الدين عل انفراد أو برفقة أفراد آخرين"( . )١7واألقليات
القومية يف السويد هي اليهود ،والرومرتا ،والصرتاميون ،والفنلنرتديون السرتويديون ،والتورنيرتداليون.
والسويد دولة علمانية مبعىن أن ليس لديها كنيسة رمسية للدولة أو دين رمسي للدولة.
 - ١١٠ويرتتم تركيرترتز العمرترتل املتعلرتق ابلسياسرترتة اخلاصرترتة ابألقليرترتات علرت محايرترتة حقرترتوق األقليرترتات
القومية ابعتبارها من حقوق اإلنسان الناشةة عن اللتزامات الدولية.
 - ١١١وسعيا إىل تعزيز التشريعات اليت تنظم حقوق األقليات القومية ،أعدت احلكومة مشرو
قانون بعنوان  .)١8(En stärkt minoritetspolitikومشرو القانون هذا هو جزء من جهود تنقيح
اجتاه السياسة اخلاصة ابألقليات .وأقر الربملرتان مشرترو القرتانون يف  ١9حزيران/يونيرته ،٢٠١8
وبدأ نفاذ التشريعات املقرتحة يف  ١كانون الثاين/يناير .٢٠١9
( )١9

 - ١١٢وأعدت احلكومرتة أيضرت ا الرتبال املعنرتون
الذي يتضمن تقييمات حلماية حقوق األقليات القومية .وهذا البال هو اجلزء الثاين من حمور
الرتكيز اجلديد للسياسة اخلاصة ابألقليات .وقد ابتت اآلن التشريعات املتعلقة حبقوق األقليات
القومية والتزامات الدولة أقوى وأوضح.
 - ١١٣وبتت احلكومة يف اختصاصات حتقيق يرمي إىل التعمرتق يف استقص ِ
رتاء وحتلي ِرتل الشرتكل
ّ
الرتذي سرتيتخذه هيكرتل وكرتالت تنسرتيق وتطرتوير ورصرتد السياسرتة اخلاصرتة ابألقليرتات .وسيسرتتمر
التحقيق املعنون Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt mi no rit et sp oli tik
Nystart för en stärkt minoritetspolitik
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(أنشرتطة التنسرتيق والتطرتوير والرصرتد مرترتن أجرتل سياسرتة أقرتوى خاصرتة ابألقليرترتات) ()86 :٢٠١8
حىت  ٢9نيسان/أبريل .٢٠٢٠

إدماج الروما
 - ١١4يف الفرتة  ،٢٠١9- ٢٠١6تلقت مخس بلدايت منحا حكومية لالضطال ابألعمال
اإلمنائية املتعلقة إبدماج الروما .ووفق ا لتقرير اجمللس اإلداري ملقاطعة ستوكهومل (وكالة التنسيق)،
اُتذت البلدايت مبادرات أفضت إىل نتائج إجيابية ابلنسبة للعديد من الفةات املستهدفة ،مثل
املبادرات الرامية إىل حتسني مهارات املوظفني ،وأساليب تثقيف عامة اجلمهور فيما يتعلق بتاريخ
الروما ،وأساليب العمل لتشجيع الشباب عل اإلفصا عن هويتهم كأفراد من مجاعة الروما.
 - ١١5وأعرتدت الوكالرتة الوطنيرتة السرتويدية للتعلرتيم حزمرترتة دعرتم رقميرتة للمرتواد التعليميرتة يف إطرترتار
وليتها للفرتة  ،٢٠١9- ٢٠١6بغية زايدة املعارف املتعلقة أبقلية الرومرتا القوميرتة يف املرتدارس.
وعينت الوكالة أيض ا معلمي التعليم اإللزامي بوصفهم سفراء حلقوق اإلنسان ،عل إثر اكتساهبم
مهارات يف جمال حقوق اإلنسان واألقليات القومية ،ومع الرتكيز عل مجاعة الروما .كما َّوز
اجمللس اإلداري ملقاطعة ستوكهومل حنرتو  ٢5 ٠٠٠نسرتخة مرتن الكتيرتب املدرسرتي املتعلرتق مبعرتاداة
الغجر يف السويد.
 - ١١6ونظمرتت وكرتالت أخرترى أيضرت ا ،ضرتمن نطرتاق وليتهرتا ،مبرتادرات تدريبيرتة بشرتأن إدمرتاج
الروما للفرتة  .٢٠١9- ٢٠١6وقدم اجمللس الوطين السويدي لإلسكان والبناء والتخطيط تدري ب ا
إىل شرتركات اإلسرترتكان هبرتدف التصرترتدي للتمييرتز ضرترتد الرومرتا يف سرترتوق اإلسرتكان .وقرترتدم اجمللرترتس
الوطين للصحة والرعاية تدريبا إىل األخصائيني الجتماعيني من أجل حتسني املعاملة وأساليب
العمرتل الشرتاملة للجميرترتع .وبرتدأت دائرترة التوظيرترتف العامرتة السرتويدية ح رتوارات داخليرتة مرتع مراكرترتز
أصحاب العمل ومستشاري الشركات بغية زايدة الوعي ابألوضا اليت يعاين منها الكثريون من
أفراد الروما يف سوق العمل.
 - ١١7واستمرت األنشطة املضطلع هبا مع الوسطاء ذوي املهارات ِ
بلغة مجاعة الروما وامللمني
بثقافتهرترتا .ويُسرترتتخدم الوسرترتطاء يف الرترتدوائر الجتماعيرترتة أو دوائرترتر سرترتوق العمرترتل أو يف امل رترتدارس.
واستنادا إىل تقارير البلدايت ،أسهم عمل الوسطاء يف إنشاء شبكات اتصالت ،وحتسني الثقة
إزاء الوكالت احلكومية ،ونشر املعلومات املؤدية إىل زايدة الوعي حبالة الروما ،وتراجع يف التغيب
املدرسي ،وزايدة التصال بني املنزل واملدرسة.

 - ١١8واتّضح من تقارير اجمللس اإلداري ملقاطعة ستوكهومل أن مجيع البلدايت اليت تتلق منح ا
حكوميرتة لالضرتطال بعملهرتا ُجترتري شرترتكالا مرتن أشرتكال التشرتاور مرترتع ممثلرتي الرومرتا وتتعامرتل مرترتع
عنصري املشاركة والتأثري بطرائق خمتلفة.
 - ١١9ومرترتن أج رترتل مواصرترتلة حتس رترتني األوضرترتا علرت رت صرترتعيد مش رترتاركة أف رتراد الروم رترتا وأتث رترتريهم يف
الفرترترتة  ،٢٠١9- ٢٠١6كُلف رترتت الوكال رترتة الس رترتويدية للشرترتباب واجملتم رترتع امل رترتدين بتخص رترتي م رترتنح
ال عرتن
حكوميرتة للمنظمرتات الرتيت تنفرتذ مبرتادرات لتعزيرتز الصرتحة وتكرتون موجهرتة إىل الرومرتا ،فضرت ا
تدريب منظمات الروما يف جمال التقنيات التنظيمية ،وتنظيم تبادل اخلربات بني هذه املنظمات
ومنظمات غري الروما.
GE.19-18028

21

A/HRC/WG.6/35/SWE/1

 - ١٢٠والعمل جار حالي ا عل تلخي اخلربات املكتسبة حىت اآلن من جراء العمل يف جمال
إدماج الروما ،ومناقشة حمور الرتكيز عل العمل بدءا من عام  ،٢٠٢٠وذلك يف إطار احلوار مع
جهات من بينها الفريق املرجعي املعين ابلروما يف املكاتب احلكومية.

حاء  -التدابري املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 - ١اسرتاتيجية تنفي السياسة العامة املتعلقة ابإلعاقة
ُ - ١٢١اُترترتذ ع رترتدد م رترتن الترترتدابري لكفال رترتة تنفي رترتذ اسرت رترتاتيجية السياسرترتة العام رترتة املتعلق رترتة ابإلعاق رترتة
لألعوام  ٢٠١6- ٢٠١١وحتقيق األثر املنشود هلا .ومن أجرتل حتديرتد أهرتداف السياسرتة العامرتة
املتعلقرتة ابإلعاقرتة حتديرتدا واضرتح اُ ،وضرتعت غرترتاايت بعينهرتا يف تسرتعة جمرتالت ذات أولويرتة هرترتي:
سياسرترتة سرترتوق العمرترتل ،والسياسرترتة الجتماعي رترتة ،والسياسرترتة التعليميرترتة ،وسياسرترتة النقرترتل ،وسياس رترتة
تكنولوجيا املعلومات ،وزايدة إمكانية الوصول املادي ،والنظام القضائي ،وسياسة الصحة العامة،
وبناء عل هذه األهداف ،عملت حوا عشر وكالت حكومية
والثقافة ،واإلعالم والرايضة .ا
رتالت
اسرترتاتيجية علرت عرترتدد مرتن األهرتداف الفرعيرترتة يف جمرتالت نشرتاط كرترتل منهرتا .وأبلغرتت الوكرت ُ
احلكومةَ والوكالةَ السويدية املعنية ابملشاركة كل عام ابلتقدم احملرز يف العمل.
 - ١٢٢وأُسندت إىل الوكالة السويدية املعنية ابملشاركة مهمة تقييم السياسة املتعلقة ابإلعاقة،
واستُخدم هذا التقييم أساس ا لوضع اهلدف الوطين اجلديد للسياسة املتعلقة ابإلعاقة استنادا إىل
اتفاقية األمم املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.

 - ٢ا لتنفي الفعال للتوصيات املتعلقة حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 - ١٢٣اُتذت احلكومة عددا من التدابري اليت هترتدف إىل تنفيرتذ التوصرتيات املوجهرتة مرتن جلنرتة
األمم املتحدة املعنية حبقوق األشخاص ذوي اإلعاقة (اللجنة) إىل السويد يف عام . ) ٢ ٠ ( ٢٠١4
وسعيا إىل نشر التوصيات ،كلفت احلكومة الوكالة السويدية املعنية ابملشرتاركة يف عرتام ٢٠١5
ابلعمرتل مرترتع أمرتني املظرترتامل املعرتين ابملسرترتاواة مرتن أجرترتل تنفيرتذ مبرترتادرة اتصرتال ل رتزايدة الرتوعي مبحترترتوى
التفاقية يف الفرتة  ،٢٠١7- ٢٠١5والعمل ،يف هذا السياق أيض ا ،عل تقدم معلومات بشأن
تنفيذ التوصيات املوجهة من اللجنة إىل السويد.
 - ١٢4وشرتكلت التوصرتيات الصرتادرة عرتن اللجنرتة األسرترتاس الرتذي اسرتتند إليرته تصرتميم احلكومرترتة
للسياسة املقبلة املتعلقة ابإلعاقة ،وكانت مبثابة نقطة انطالق عند إعداد األهداف اجلديدة وحمور
الرتكيز اجلديد لتنفيذ السياسة املتعلقة ابإلعاقة.

 -١٢5ويف مشرو القانون احلكومي املعنون ""Nationellt målochinriktningför funktionshinderspolitiken
(اهلدف الوطين وحمور تركيز السياسة املتعلقة ابإلعاقرتة) ،اقرتحرتت احلكومرتة هرتدف ا جديرتدا وحمرتور
تركيز جديدا للسياسة املتعلقة ابإلعاقة وعددا من التدابري اليت تتفق مع اجملالت اليت قدمت فيها
اللجنة توصيات إىل السويد .ومتشي ا مع املقرتحات الواردة يف مشرترو القرتانون ،أقرتر الربملرتان يف
عام  ٢٠١7قرارا بشأن هدف وطين جديد للسياسة املتعلقة ابإلعاقة استنادا إىل اتفاقية األمم
املتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة(.)٢١
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 - ٣الرعاية النفسانية اإللزامية
 - ١٢6نقطرترتة انطرترتالق هرترتذه الرعايرترتة هرترتي أن األشرترتخاص ذوي اإلعاقرترتة جيرترتب أن حيصرترتلوا علرت رت
الرعاية والعالج اللذين هم حباجة إليهما طوع ا .وإذا كان يتعني إيدا شخ يف مؤسسة للرعاية
الصرتحية ضرتد إرادترته ،فرتال برترتد مرتن إصرتدار شرتهادة طبيرتة خاصرترتة ،وهرتي شرتهادة الرعايرتة النفسرترتانية
املؤسسية .ويتعني كتابة الشهادة ابلقرتان بفح طيب جيريه طبيب مرخ له(.)٢٢
 - ١٢7ويف  ١متوز/يوليرته  ،٢٠١7برترتدأ نفرترتاذ تعرتديالت تشرترتريعية معينرترتة لتهيةرتة ظرترتروف أفضرترتل
للمرض من أجل املشاركة يف الرعاية املقدمة مبوجب قانون الرعايرتة النفسرتانية اإللزاميرتة وقرتانون
الطب النفسي الشرعي(.)٢٣
 - ١٢8ومن التدابري األخرى املتخذة قيام احلكومة بتكليف املنسق الوطين املعين بوضع وتنسيق
مبرتادرات الصرتحة العقليرترتة ابسرتتعراض ترترتدابري الرعايرتة النفسرترتانية اإللزاميرتة يف إطرترتار قرتانون الرعايرترتة
النفسانية اإللزامية لألطفال والشباب ما دون سن الثامنة عشرة.
 - ٤إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة وقدرهتم على املشاركة

(أ) النقل العام الذي يسهل الوصول إليه
 - ١٢9حرتددت إدارة النقرتل السرتويدية هرترتدف ا إلمكانيرتة الوصرتول املرترتادي يف إطرتار عملهرتا بشرترتأن
السياسة املتعلقة ابإلعاقة .واهلدف هو تيسري إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إىل ١5٠
حمطة و ٢ ٠٠٠موقف حرتافالت حبلرتول عرتام  .٢٠٢١ويف الوقرتت الرتراهن ،متكنرتت إدارة النقرتل
السويدية من تيسري إمكانية وصول األشخاص ذوي اإلعاقة ممن يسرتتخدمون نظرتام النقرتل إىل
حنو  ١٠٠حمطة و ١ 7٠٠موقف حافالت.
 - ١٣٠وكلفت احلكومة وكالة "حتليل النقل" ( )Transport Analysisإبعداد استقصاء بشأن
العقبرتات الرتيت حترترتول دون وصرتول األشرتخاص ذوي اإلعاقرترتة إىل نظرتام النقرتل العرترتام والقرتدرة عل رت
استخدامه .وقدمت الوكالة املذكورة تقريرها يف آذار/مارس .٢٠١9

(ب) ُتطيط اإلسكان
 - ١٣١يف عام  ،٢٠١8كلفت احلكومة اجمللس الوطين السويدي لإلسكان والبناء والتخطيط
إبعرترتداد توجيه رترتات لرترتدعم البل رترتدايت مرترتن حي رترتث سرترتبل إدم رترتاج وصرترتول األش رترتخاص ذوي اإلعاق رترتة
ال عن املنظورات املتعلقة ابإلعاقة ،ضمن التخطيط الشامل للبلدايت .وتتناول
ومشاركتهم ،فض ا
املبادئ التوجيهية اليت أعدها اجمللس الوطين السويدي لإلسكان والبناء والتخطيط الكيفية اليت
ميكن أن تعمل هبا البلرتدايت علرت ضرتوء األهرتداف ووجهرتات النظرتر الرتيت يسرتتند إليهرتا ُتطيطهرتا
احلضرتري .وتصرترتف التوجيهرترتات أيض رتا أسرترتاليب العمرتل الرترتيت ترترتدمج منظرترتور اإلعاقرترتة يف املنظمرترتات
وعمليات التخطيط.
 - ١٣٢كما ُكلف اجمللس الوطين السويدي لإلسكان والبنرتاء والتخطرتيط إبجرتراء حتليرتل ملرتا إذا
كانت القواعد املتعلقة ابلعقبات اليت تسهل إزالتها مبوجب قانون التخطيط والبناء ()9٠٠ :٢٠١٠
حباجة إىل توضيح أو تعديل .وحدد اجمللس الوطين السويدي لإلسكان والبناء والتخطيط عد دا
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من األسباب اليت تقف وراء أوجه القصور يف إمكانية الوصول ،واقرت إجراءات لتصحيح هذا
الوضع .وتنظر املكاتب احلكومية حالي ا يف املقرتحات املقدمة.

(ج) الرقمنة
 - ١٣٣اعتم رترتدت الس رترتويد ق رترتانوانا جديرت رتدا ( )١9٣7 :٢٠١8بش رترتأن إمكاني رترتة احلص رترتول عل رت رت
اخل رترتدمات العام رترتة الرقمي رترتة .وحي رترتدد املرس رترتوم ( )١9٣8 :٢٠١8بش رترتأن إمكاني رترتة احلص رترتول علرت رت
اخلدمات العامة الرقمية وكال َة احلكومة اإللكرتونية بوصفها هيةة الرقابة يف هذا اجملال.
 - ١٣4وترت رترتوفر هيةرت رترتة الربي رت رترتد والتصرت رترتالت الس رت رترتويدية ،ضرت رترتمن نط رت رترتاق اختصاصرت رترتها ،خ رت رترتدمات
التصرت رترتالت اإللكرتونيرت رترتة لألشرت رترتخاص ذوي اإلعاقرت رترتة .وتعمرت رترتل اهليةرت رترتة عل رت رت حتديرت رترتد احتياجرت رترتات
األشرتخاص ذوي اإلعاقرترتة وأوجرته القصرترتور املاثلرتة أمرترتام إمكانيرتة وصرترتوهلم (العقبرتات) فيمرترتا يتعلرترتق
ابلتصرتال اإللكرترترتوين .ويف عرترتام  ،٢٠١8كلفرترتت احلكومرترتة هيةرترتة الربيرترتد والتصرترتالت السرترتويدية
إبنشاء جمالس املستعملني هبدف زايدة املشاركة الرقمية لألشخاص ذوي اإلعاقة(.)٢4
 - ١٣5وتشار هيةة الربيرتد والتصرتالت السرتويدية أيضرت ا يف أنشرتطة توحيرتد املعرتايري السرتويدية
واألوروبيرتة ،مثرترتل معيرتار  EN 301549بشرترتأن متطلبرتات الوصرترتول املناسرتبة للمش رترتايت العامرتة مرترتن
منتجات وخدمات تكنولوجيا املعلومات والتصالت يف أورواب.
ِ
مسابقات البتكار إلعداد احللول اليت تساعد
 - ١٣6وتدير هيةة الربيد والتصالت السويدية

عل كفالة استفادة املزيد من األشخاص من فرص الرقمنرتة ،بصرترف النظرتر عرتن وضرتع اإلعاقرتة.
يقدم التمويل اخلاص ملشاريع إمنائية معينة تركز عل األشخاص ذوي اإلعاقة والحتياجات
كما َّ
اخلاصة .وقد تلقت مثانية مشاريع متويالا يف عام .٢٠١8

 - ١٣7ويف عرترتام  ،٢٠١7أُجري رترتت بتكلي رترتف مرترتن هية رترتة الربي رترتد والتصرترتالت الس رترتويدية دراس رترتة
إحصائية موسعة بعنوان .)٢5(Svenskarna med funktionsnedsättning och internet 2017

(د) املشرتايت
 - ١٣8عُّدل قانون املشرتايت العامة يف عام  .٢٠١6وين القانون عل أنه عندما يكون موضو
الشراء مطلوابا لكي يستخدمه أشخاص طبيعيرتون ،جيرتب أن حت َّرتدد املواصرتفات التقنيرتة يف ضرتوء
احتياجات مجيع املستخدمني ،مبا يف ذلك التسهيالت اخلاصة ابألشخاص ذوي اإلعاقة .وقد عُدل
هذا القانون يف ضوء توجيهات الشراء اخلاصة ابلحتاد األورويب .وجرى الضطال إبصالحات
واسرترتعة النطرترتاق يف جمرترتال املش رترتايت العامرترتة يف السرترتنوات األخرترترية .وهنرترتا ثالثرترتة ق رتوانني جديرترتدة
للمش رترتايت هرترتي :قرترتانون املش رترتايت العامرترتة ( ،)١١45 :٢٠١6والق رترتانون ()١١46 :٢٠١6
املتعلق ابملشرتايت يف جمال املياه والطاقة والنقل واخلدمات الربيدية ،وقانون ( ) ١١47 : ٢٠١6
بشأن شراء المتيازات ،ابإلضافة إىل قرارات بشأن اسرتاتيجية املشرتايت الوطنية وإنشاء وكالة
داعم رترتة معنيرت رترتة ابملشرت رترتايت .وينطرت رترتوي التش رترتريع اجلديرت رترتد علرت رت اللت رت رتزام أبخ رترتذ إمكانيرت رترتة الوصرت رترتول
واحتياجات مجيع املستخدمني يف احلسبان.
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(ه) احلصول عل وظائف يف القطا العام
 - ١٣9كلفت احلكومة عرتددا مرتن الوكرتالت احلكوميرتة بترتوفري أمرتاكن لكتسرتاب خرتربة العمرتل
للباحثني عن عمل من ذوي اإلعاقة الذين تؤدي إعاقتهم إىل احلد من قدرهتم عل العمل .ومن
املقرر أن متتد هذه املبادرة من عام  ٢٠١6إىل عام  .٢٠٢٠ومن املتوقع أن تعمل الوكالت مع ا
عل إشرا ما ل يقل عن  ١ ٠٠٠امرأة ورجل يف املتوسط كل سنة.
 - ١4٠ويترتا للوكرترتالت احلكوميرترتة أيضرت ا فرصرترتة توظيرترتف األشرتخاص ذوي اإلعاقرترتة عرترتن طريرترتق
الوظائف املدعومة .ويف إطار هذا النظام ،توفر دائرة التوظيرتف العامرتة السرتويدية مسرتامهة ماليرتة
لتغطيرتة جرتزء مرتن تكرترتاليف األجرتور الرتيت يتحملهرترتا صرتاحب العمرتل .وتعرت ِّرتوض هرتذه املنحرتة جهرترتود
صاحب العمل من أجل تكييف العمل واملوقع مع احتياجات الفرد .والغرض من هذه الوظائف
هو مساعدة النساء والرجال ذوي اإلعاقة يف احلصول عل وظيفة والحتفاظ هبا.
 - ٥التدابري الرامية إىل متكني األشخاص ذوي اإلعاقة من احلصول على وظيفة واالحتفاظ هبا
 - ١4١يف السرترتنوات األخ رترترية ،اُترترتذت احلكوم رترتة عرترتدة ت رترتدابري لتيسرترتري ف رترترص األش رترتخاص ذوي
اإلعاقة للحصول عل وظيفة والحتفاظ هبا .وتشمل هذه التدابري رفع احلد األقص لتكاليف
أجور الوظائف املدعومة تدرجييا وزايدة سقف التعويضات لألشخاص الذين هم حباجة إىل دعم
مرترتجم شرتفوي للترتدريب أثنرتاء اخلدمرتة ،وزايدة التمويرتل لشرتركة  ،Samhall ABوهرتي شرتركة مملوكرتة
للدولة توفر وظائف لألشخاص ذوي العاهات الوظيفية ،والرقابة عل اإلطار التنظيمي للتوظيف
املدعوم ،وتوفري أماكن لكتساب خربة العمل لدى الوكالت احلكومية ،ومحلة إعالمية رامية إىل
تشرترتجيع أصرترتحاب العم رترتل عل رت الرتكي رترتز عل رت ق رترتدرات ومهرترتارات األش رترتخاص ل عل رت العقب رترتات
واملعوقات ،واستعراض اإلطار التنظيمي للمبادرات اخلاصة ابألشخاص ذوي اإلعاقة.
 - ١4٢ونفذت احلكومة أيضا عددا من اإلصالحات الرتيت هترتدف إىل حتسرتني الفرترص املتاحرتة
للنساء والرجال ذوي اإلعاقة من أجل احلصول عل وظائف والحتفاظ هبا .ويف السويد ،يتا
للنسرتاء والرجرتال ذوي اإلعاقرتة النتفرتا ابجملموعرتة الكاملرترتة مرتن ترتدابري سياسرتة سرتوق العمرتل الرترتيت
وضعتها دائرة التوظيف العامة السويدية .غري أن هنا أيض ا ترتدابري مصرتممة خصيصرت ا للنسرتاء
والرجال ذوي اإلعاقة .ويشمل ذلك يف املقام األول التوظيف املدعوم.
 - ١4٣والفرص متاحة أمام أصحاب العمل من القطاعني العام واخلاص لتوظيف األشخاص ذوي
اإلعاقة عن طريق الوظائف املدعومة .ويف إطار هذا النظام ،توفر دائرة التوظيف العامة السويدية
مسامهة مالية لتغطية جزء من تكاليف األجور اليت يتحملها صاحب العملِّ .
وتعوض هذه املنحة
جهود صاحب العمل من أجل تكييف العمل واملوقع مع احتياجات الفرد .والغرض مرتن هرتذه
الوظائف هو مساعدة النساء والرجال ذوي اإلعاقة يف احلصول عل وظيفة والحتفاظ هبا.
 - ٦التدابري حلماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة النفسية

(أ) األنظمة السارية
 - ١44تعمل جلان الرعاية الجتماعية التابعة للبلدايت علرت كفالرتة فرصرتة املشرتاركة يف اجملتمرتع
واحلياة عموم ا لألشخاص الذين يواجهون صعوابت كبرية يف تسيري حياهتم نتيج اة ألسباب بدنية
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أو نفسية أو ألسباب أخرى ،لتكون هذه املشاركة شبيهة مبشاركة األشخاص اآلخرين .والتدابري
اليت تُتخذ مبوجب كل من القانون املتعلق بتقدم الدعم واخلدمات لألشخاص املصابني بعاهات
وظيفيرترتة معينرترتة والق رترتانون املتعلرترتق ابخلرترتدمات الجتماعي رترتة هرترتي ترترتدابري طوعي رترتة وجيرترتري تص رترتميمها
وتنفيذها ابلشرتا مع الفرد املعين .ومبوجب القانون املتعلق بتقدم الدعم واخلدمات لألشخاص
املصابني بعاهات وظيفية معينة ،تُعط األولوية لتمكني الفرد من إحداث التأثري واملشاركة يف
حتديد املسار عل حساب التدخالت املقدمة.
 - ١45وتشرف مفتشية الصحة والرعايرتة الجتماعيرتة علرت األنشرتطة املنفرتذة يف إطرتار القرتانون
املتعلق بتقدم الدعم واخلرتدمات لألشرتخاص املصرتابني بعاهرتات وظيفيرتة معينرتة والقرتانون املتعلرتق
ابخلرتدمات الجتماعيرتة .وترتوفر املفتشرترتية املشرتورة والتوجيرته ،وتتأكرتد مرترتن تصرتحيح أوجرته القصرترتور
والنق  ،وتعمل عل نقل املعلومات واخلربات اليت مت احلصول عليها عن طريق اإلشراف الذي
تضطلع به ،وتتوىل مهمرتة إبرتال عامرتة اجلمهرتور وتقرتدم املشرتورة لرته .وتعرتاج املفتشرتية الشرتكاوى
املقدمة من مقدمي اخلدمات ومن األفراد.

(ب) التدابري املتخذة حلماية احلقوق
 - ١46يف عام  ،٢٠١6قررت احلكومة استعراض املبادرات الواردة يف القانون املتعلق بتقدم
الدعم واخلدمات لألشخاص املصابني بعاهات وظيفية معينة و"بدل احلضور"( .)٢6ويف كانون
الثاين/ينرت رترتاير  ،٢٠١9قُرت رترتدم يف إطرت رترتار أحرت رترتد التحقيقرت رترتات مقرت رترترت بشرت رترتأن القواعرت رترتد املعدلرت رترتة لب رت رترتدل
احلضور( ،)٢7وجيري النظر فيه حاليا يف املكاتب احلكومية.
 - ١47وتن ّفذ احلكومة جمموعة واسعة من اإلصالحات لتحسني الرعاية الصحية ،مع الرتكيرتز
بوجه خاص عل الرعاية األولية وإمكانية الوصول وأوضا املوظفني .ومن شأن حتسني الرعاية
األولية والطب النفسي املتخص للمرض اخلارجيني زايدة الفرص لكفالة حصول األشخاص
ذوي اإلعاقة النفسية الجتماعية الذين يعيشون يف منازهلم اخلاصة أو يف أماكن اإليواء املدعومة
عل الدعم الذي حيتاجون إليه.
 - ١48وكلفرتت احلكومرترتة وكالرترتة الصرتحة العامرترتة السرترتويدية بتنسرترتيق جهرتود منرترتع النتحرترتار عل رت
الصعيد الوطين( .)٢8وتعمل الوكالة عل تعزيز التعاون بني اجلهات الفاعلة عل الصعيد الوطين،
وتطوير أنشطة الرصد وتعزيز بناء املعارف يف هذا اجملال .وتعمل الوكالة ،عل سبيل املثال ،عل
إعداد معلومات متعمقة بشأن خمتلف أنوا املبادرات الرامية إىل منع النتحار.
 - ١49وكلفت احلكومة اجمللس الوطين للصحة والرعاية إبعداد ونشر املعلومات اليت ميكن أن
تدعم عمل دوائر اخلدمات الصحية واخلدمات الجتماعية ملنع النتحار .ويتخذ اجمللس الوطين
للصحة والرعاية اخلطوات اليت يراها مناسبة لكفالة حصول دوائر اخلدمات الصحية واخلدمات
الجتماعية عل الدعم املعريف من أجل العمل عل حنو منهجي ملنع النتحار ،وإيالء الهتمام
خلطر النتحار واُتاذ التدابري املالئمة عند حتديد خطر النتحار لدى املرض والعمالء(.)٢9
 - ١5٠وكلفت احلكومة هيةة الشرطة بتعزيز كفاءة موظفي الشرطة يف التعامرتل مرتع األمرتراض
العقلية من خالل تعزيز اجلهود التثقيفية يف هذا اجملال.
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 - ٧التعاون اإلمنائي الدويل
 - ١5١إن نقطة انطالق التعاون اإلمنائي للسويد هي منظرتور الفقرتر يف جمرتال التنميرتة واملنظرتور
القائم عل احلقوق .ويعين املنظور القائم عل احلقوق أن حقوق اإلنسان والدميقراطية هي من
العوامرتل األساسرتية للتنميرترتة وتشرتمل أربعرترتة مبرتادئ أساسرترتية :عرتدم التمييرترتز ،واملشرتاركة ،والنفترترتا
والشفافية ،واملسؤولية واملساءلة.
 - ١5٢واهلرتدف مرتن التعرتاون اإلمنرتائي الرتدو السرترتويدي هرتو هتيةرتة الشرتروط الضرترورية لتحسرترتني
الظروف املعيشية لألشخاص الذين يعيشون يف حالة فقر ويواجهون القمع( .)٣٠ويف إطار بيان
السياسة العامة الذي أصدرته احلكومة يف  ٢١كانون الثاين/ينرتاير  ،٢٠١9ستواصرتل احلكومرتة
سياسة التعاون اإلمنائي املكثفة اليت تنتهجها السويد وحتافظ عل معونة تُعادل نسبة  ١يف املائة
من الناتج احمللي اإلمجا  .وستجري مواصلة تركيز املعونة عل املبادرات الدميقراطية.
 - ١5٣ويف عام  ،٢٠١8كُلفت الوكالة السويدية للتعاون اإلمنائي الدو ابلعمل يف إطار حوار
مع الوكالة السويدية املعنية ابملشاركة من أجل اإلبال عن إدمرتاج األشرتخاص ذوي اإلعاقرتة يف
املبادرات اليت اُتذهتا وكالة التعاون اإلمنرتائي وجهرتود املتابعرتة يف إطرتار التعرتاون اإلمنرتائي الرتدو .
ويُطلب إىل الوكالتني أيضا توفري معلومات عن الكيفية اليت تسهم هبا املبادرات يف حتقيق أهداف
التنمية املستدامة الواردة يف خطة عام  ٢٠٣٠وحتديد واقرتا جمالت للتطوير بشأن الكيفية اليت
ميكن هبا حتسني إدماج منظور اإلعاقرتة .وابإلضرتافة إىل ذلرتك ،برتدأت الوكالرتة السرتويدية للتعرتاون
اإلمنائي الدو يف ربيع عام  ٢٠١9ابستخدام عالمة السياسة اجلديدة من أجل إدماج منظور
اإلعاقة ،األمر الذي سيزيد من فرص متابعة أوجه اإلعاقة يف التعاون اإلمنائي.

رابعاً -خامتة
 - ١54لقد أُوضح يف املقدمة أن هذا التقرير يركز عل التوصيات اليت قبلتها السويد يف اجلولة
الثانية من عملية الستعراض الدوري الشامل وفق ا لتوجيهرتات األمرتم املتحرتدة املتعلقرتة ابلتقرتارير
الوطنية املقدمة يف اجلولة الثالثة من الستعراض الدوري الشامل .بيد أن بعض املسائل الواردة يف
التوصيات اليت مل تقبلها السويد جيري تناوهلا أيضا يف التقرير .وعل سبيل املثال ،يشمل ذلك
مسألة التصديق عل الربوتوكول الختياري الثالث ل تفاقية حقوق الطفل املتعلق إبجراء تقدم
البالغرتات ،ومسرتألة التصرتديق علرت اتفاقيرتة منظمرتة العمرتل الدوليرتة (رقرتم  )١69بشرتأن الشرترتعوب
األصرتلية والقبليرتة ،ومسرتألة التصرترتديق علرت اتفاقيرتة محايرتة حقرترتوق مجيرتع العمرتال املهرتاجرين وأف رتراد
أسرهم ،ومسألة اعتماد حظر عل املنظمات العنصرية.
Notes
T he Government’s Strategy for national efforts with human rights, communication 2016/17:29.
Articles 1–42 will be incorporated in their entirety, Articles 43–54, which are mainly
administrative in nature, will not be incorporated as they do not substantially affect the content of
the Convention.
Ministry Publications Series (Ds 2019:4).
T he same applies to other contact, e.g. in the form of phone calls or letters between the person
deprived of their liberty and his or her defender. A defender also has the right to ask questions in
interviews.
T his includes e.g. the right to be informed of changes to the allegations and the right to see the
investigation material. It also includes the right to be assisted by an interpreter and to have certain
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documents translated, and the right to remain silent regarding the allegations and not to have to
contribute to the investigation into one’s own guilt. If the suspect is arrested or detained, he or she
also has the right to receive written information about the right to have a relative or other close
person to be informed about the arrest or detention. T he suspect also has the right to be informed of
the circumstances that form the basis for the decision to arrest or detain t he suspect and to be given
information about when he or she will be able to have a decision to arrest examined in a detention
hearing and have the question of detention re-examined by a court.
T he government grant must be provided for measures to enhance security, partly in the form of
protection for buildings, premises or other facilities in which the organisation runs activities, and
partly for security in the form of staff resources or technical solutions.
T he new act makes it easier for the Swedish Police Authority and municipalities, for example, to
gain permits for video surveillance to combat crime and improve security in public spaces. T he
Swedish Police Authority and the Swedish Security Service have also gained expanded
opportunities to use video surveillance without a permit for a period of three months to combat
aggravated violent crime, extensive destruction of property and other serious crime.
Communication 2016/17:10.
Government Bill 2017/18:177.
NMT provides training and is an opportunity to exchange best practice to improve efforts to
combat human trafficking. A regional coordinator has been appointed in Region East, which means
there is now a coordinator in all seven police regions. T he task of the regional coordinators is to
assist agencies by providing support in human trafficking cases and acting as a regional actor with
cutting-edge expertise on human trafficking. T he regional coordinators are part -funded by the
agency. T hey make it possible to link up regional work against prostitution and human trafficking
with work at national level. T he Swedish Gender Equality Agency is also responsible for and
finances the Assisted Voluntary Return programme to enable victims in cases of prostitution and
human trafficking to return t o their home countries. T he programme, which is carried out by IOM
(International Organization for Migration) in Finland, provides support for foreign citizens who
have been the victims of prostitution and human trafficking in Sweden to return home, tailor ed to
the individual.
Government Bill 2009/10:232 Report 2010/11:3, Communication 2010/11:35.
See section 6 of the Act (2013:407) on healthcare for certain foreigners residing in Sweden without
the required permit and Chapter 29, sections 2–3 of the Education Act (2010:800).
See chapter 1, section 10 of the Aliens Act (2005:716).
See section 4 (8) of the Ordinance (2019:502) Containing T erms of Reference for the Swedish
Migration Agency,
Under section 2d of the Ordinance (1994:361) on th e reception of asylum seekers etc.
See chapter 6, section 1, paragraph 4, Social Services Act (2001:453).
See Chapter 2, section 1, Instrument of Government.
A stronger minority policy, Government Bill 2017/18:99.
New start for a stronger minority policy 2017/18:282.
CRPD/C/SWE/CO/1.
T he new objective reads: “T he National Goal for the disability policy has the UN Convention on
the Rights of Persons with Disabilities as a starting point: T he aim is to achieve equality in liv ing
conditions and full participation for persons with disabilities, in a society with diversity as a
foundation. T he objective shall contribute to increased gender equality and consideration of the
rights of children”. Government Bill 2016/17:188, report 2017/18: SoU5, Riksdag Comm.
2017/18:86).
For compulsory psychiatric care to happen, three conditions must be met, which must be shown in
the institutional psychiatric care certificate. Firstly, the individual must suffer from a serious
mental disorder. Secondly, the person must have an absolute need for psychiatric care in a
healthcare institution round the clock due to their mental state and their personal circumstances.
T he third criterion is that the person opposes treatment for the mental condition or is so ill that she
or he cannot judge their need for care.
T he legislative amendments partly mean that there must be a coordinated care plan in out -patient
compulsory psychiatric care as far as possible and it must be designed in consultation with the
patient and, if this is not inappropriate, with the patient’s close relatives. In addition, the patient’s
attitude to the measures set out in the coordinated care plan must be reported in conjunction with
applications for care as far as possible. Another new element is that the head consultant in
compulsory psychiatric care and forensic psychiatric care must ensure that a patient is offered a
follow-up discussion following the implementation of a compulsory psychiatric care intervention
as soon as the patient’s condition permits.
N2018/00719/D.
Swedes with disabilities and the internet 2017.
Dir 2016:40.

28

A/HRC/WG.6/35/SWE/1
27
28
29

30

29

SOU 2018:88.
S2015/3986/FS.
T his mandate includes the National Board of Health and Welfare spreading needs-based
knowledge support tailored to the target group regarding approach, early discovery, care and
treatment of suicidality to professionals in the health service, social services and others affected.
T his means that the knowledge support needs to shed light on risk factors fo r older people and for
children and young people. Attention is to be paid to gender differences, as well as the greater risk
of mental illness in children and young persons living in vulnerable situations and the soaring
incidence of mental illness and suicide among minority groups, asylum seekers, persons with
disabilities, LGBT Q-persons and people who belong to the national minorities or the Sámi people.
Govt Bill 2013/14:1 expenditure area 7, report 2013/14:UU2.
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