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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

وجـرى  . ٢٠١٠مـايو   / أيار ١٤ إىل   ٣، دورته الثامنة يف الفترة من       ٥/١حقوق اإلنسان   
ورأس وفـد  . ٢٠١٠مايو / أيار ٧سة العاشرة املعقودة يف      يف اجلل   بالسويد االستعراض املتعلق 

واعتمد الفريق العامل التقرير املتعلـق      . فرانك بلفراغه ،  السويد وزير الدولة بوزارة اخلارجية    
  .٢٠١٠مايو / أيار١١، املعقودة يف ١٤ يف جلسته بالسويد

ملقررين فريق ا ،  ٢٠٠٩سبتمرب  / أيلول ٧يف  قد اختار،   جملس حقوق اإلنسان    وكان    -٢
أوروغـواي، وأوكرانيـا،    : بالـسويد لتيسري االستعراض املتعلـق     ) اجملموعة الثالثية (التايل  

  .وموريشيوس
، صدرت الوثائق التالية ألغـراض      ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :بالسويداالستعراض املتعلق 
ــين  )أ(   ــر وط ــاً  /تقري ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــرة ع ) أ(١٥للفق

(A/HRC/WG.6/8/SWE/1)؛  
اإلنسان وفقـاً للفقـرة     جتميع للمعلومات أعدته املفوضية السامية حلقوق         )ب(  

  ؛(A/HRC/WG.6/8/ SWE/2)) ب(١٥
) ج(١٥موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة              )ج(  

(A/HRC/WG.6/8SWE/3).  
أملانيـا   أسئلة أعـدهتا سـلفاً    وأحيلت إىل السويد عن طريق اجملموعة الثالثية قائمة         -٤

واجلزائر واجلمهورية التشيكية والدامنرك وسلوفينيا وسويسرا واململكـة املتحـدة لربيطانيـا        
وهذه األسئلة متاحة علـى املوقـع الـشبكي         . يرلندا الشمالية والنرويج وهولندا   آالعظمى و 

  .اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل

  ستعراضموجز مداوالت عملية اال  -أوالً   

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
أعلن وفد السويد أن تعزيز حقوق اإلنسان واحترامها مها إحدى األولويات بالنسبة              -٥

  .إىل السويد كما يشكالن حجر الزاوية يف سياسة البلد اخلارجية
ـ  . وقد اتسم إعداد التقرير الوطين بالشفافية والشمول   -٦ ة ذات نظـام  والـسويد دول

وهي طرف يف الكثري مـن معاهـدات حقـوق          . دميقراطي برملاين يقوم على سيادة القانون     
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اإلنسان، وقد أعلنت قبوهلا بعملية الفحص البعيدة األثر اليت أجريت على سجلها يف ميـدان               
وتتمتع السويد بنظام شامل لتحقيق الرفاه للجميع، وقد ساهم هذا النظـام            . حقوق اإلنسان 

  .يق التمتع الفعلي باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةيف حتق
اليهود، والروما، والصامي، والسويديون    : وتوجد يف السويد مخس أقليات قومية هي        -٧

، اعترف الربملان بالصاميني بوصفهم الشعب      ١٩٧٧ويف عام   . من أصل فنلندي، والتورنيداليون   
  .البلد ة يف تكوين جمتمع متعدد الثقافات يفوقد أسهمت اهلجر. األصلي الوحيد للسويد

والسويد بلد ملتزم باحترام حقوق اإلنسان ويعترف يف الوقت ذاته مبا يواجهه مـن                -٨
  .حتديات يف هذا اجملال

وينص قانون العقوبات على أحكام مشددة بالنسبة للجرائم اليت حتركهـا دوافـع               -٩
تدريب رجال الشرطة ووكالء النيابة العامة،      واختذت تدابري يف هذا الصدد مشلت       . الكراهية

وإصدار أدلة جديدة، وإنشاء وحدة خاصة جلرائم الكراهية، وخط ساخن لإلبالغ عن هذه             
ومـن األدوات األخـرى    . وتراقب الشرطة املنظمات الضالعة يف أنشطة عنـصرية       . اجلرائم

  .ةملكافحة التعصب قيام الدولة بتوفري التمويل للمنظمات غري احلكومي
ومنعت الرقابـة   . وينص الدستور على حرية التعبري وحرية الصحافة وحرية الديانة          -١٠

ووفقا لقانون حرية الصحافة، فإن التدخالت      . ١٩٤٩على وسائط اإلعالم املكتوبة منذ عام       
ضد مضمون املنشورات مسموح هبا فيما يتعلق باحلاالت اليت تنطوي على التحريض علـى              

  .الكراهية العنصرية
وجتسدت أحدث املبـادرات يف هـذا       . وتشكل مكافحة التمييز إحدى األولويات      -١١

الصدد يف القانون اجلديد ملكافحة التمييز، والذي يعزز عملية الرصد، ويتضمن سببني آخرين             
 وأدرج القانون   .اهلوية هذه عن التعبري أو اجلنسية اهلوية ومغريومن أسباب التمييز، مها السن      

  .بل مثل التمييز يف القطاع العامحلماية يف جماالت غري مشمولة من قاجلديد مبدأ ا
وظلت السويد ملتزمة مبكافحة التعذيب وهي طـرف يف معظـم أهـم اآلليـات                -١٢

واستقبلت السويد بعثات من كل من اللجنة الفرعية ملنـع التعـذيب واللجنـة              . اإلشرافية
ب مبوجب العديد مـن أحكـام قـانون       ويعاقب على جرمية التعذي   . األوروبية ملنع التعذيب  

  .ات، مبا يف ذلك االعتداء املشددالعقوب
وتستبعد الضمانات اإلجرائيـة  . ويقوم النظام القضائي على مبدأ دراسة األدلة حبرية      -١٣

  .م احلصول عليها عن طريق التعذيببصورة فعالة أي أدلة يت
ل أي أجنيب أو طـرده إذا   رفض دخووينص قانون األجانب على أنه ال جيوز مطلقاً   -١٤

و وجدت أسباب معقولة لالفتراض بأن الشخص األجنيب سيتعرض خلطر عقوبة اإلعـدام أ            
  .خلطر التعذيب أو سوء املعاملة
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ولئن كانت الزيادة األخـرية يف أعـداد        . وتتبع السويد سياسة متحررة إزاء اهلجرة       -١٥
عبئـا كـبريا علـى مرافـق        ملتمسي اللجوء من األطفال غري املصحوبني بذويهم شكلت         

  .ع البلديات ملعاجلة هذه املسألةاالستقبال، فإن احلكومة تتشاور م
ويتمتع مجيع ملتمسي اللجوء من األطفال بنفس احلقوق اليت يتمتع هبا غريهم مـن                -١٦

. األطفال يف جمال التعليم ورعاية الطفل، كما حيق هلم احلصول على ذات الرعاية الـصحية              
ى خدمات الرعاية   ومي حول إمكانية التوسع يف احلق املتعلق باحلصول عل        وجيري حتقيق حك  

  .الصحية املعانة
وهتدف السياسة السويدية الرامية إىل حتقيق املساواة بني اجلنسني إىل تغـيري الـنظم                -١٧

واألوضاع لكي يتمتع الرجال والنساء بنفس السلطات والفرص، ولتمكينهم من التأثري على            
ومشلت التدابري املتخذة وضع خطة عمل بشأن مكافحة البغاء واالجتار بالبشر      . حياهتم اخلاصة 

  .ساواة بني اجلنسني يف سوق العمللألغراض اجلنسية ووضع استراتيجية للم
 يرتكب ضد املرأة، مبـا يف ذلـك العنـف            يزال من بني املشاكل العنف الذي      وال  -١٨

كافحة العنف املرتكب ضد املـرأة،      ، اعتمدت خطة عمل وطنية مل     ٢٠٠٧ويف عام   . اجلنسي
وشـكَّل  . والعنف واالضطهاد باسم الشرف، والعنف يف العالقات بني أتباع اجلنس الواحد          

  .جتار بالبشر واالستغالل اجلنسيقانون حيظر شراء اخلدمات اجلنسية أداة هامة ملنع اال
ديق علـى   وواصلت احلكومة دراسة التـص    . ١٩٩٣وأنشئ برملان الصَّامي يف عام        -١٩

تلف النتـائج   ، بيد أنه ال يزال يتعني زيادة توضيح خم        ١٦٩اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم      
  .القانونية املمكنة

تـشمل إحـدامها    : واعتمدت السويد خطيت عمل وطنيـتني حلقـوق اإلنـسان           -٢٠
 وعينت احلكومـة وفـداً    . ٢٠٠٩-٢٠٠٦، وتشمل األخرى الفترة     ٢٠٠٤-٢٠٠٢ الفترة
وسيقدم هـذا الوفـد     . ن حقوق اإلنسان كي يكفل االحترام التام هلذه احلقوق         بشؤو معنياً

ويف هذا السياق، ستجري مناقشة إنشاء مؤسـسة        . ٢٠١٠سبتمرب  /تقريره النهائي يف أيلول   
  .نية مستقلة معنية حبقوق اإلنسانوط

  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء   
وهناك بيانات إضـافية مل يتـسنَّ       .  وفدا ببيانات  ٥٣اعلي، أدىل   يف أثناء احلوار التف     -٢١

، وسيجري نشرها، حال توفرها، على      )١(اإلدالء هبا أثناء احلوار التفاعلي بسبب ضيق الوقت       
وترد التوصيات اليت قدمت أثنـاء احلـوار        . الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل    

  .يرن هذا التقرالتفاعلي يف الفرع الثاين م
__________ 

 .إكوادور، وبوروندي، وغانا، وكازاخستان، وكوستاريكا، والكويت، وموريشيوس )١(
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وأقر عدد من الوفود باملشاركة البناءة للحكومة الـسويدية يف آليـة االسـتعراض                -٢٢
كمـا أشـادوا    . الدوري الشامل، وأثنوا على الوفد لعرضه تقريرا تفصيليا وغنيا باملعلومات         

  . اإلنسان والتزامها هبذه احلقوقبالسويد لسجلها يف جمال حقوق
بذهلا السويد يف جمال التثقيف والتدريب املتعلقني       وأشارت سويسرا إىل اجلهود اليت ت       -٢٣

وأشارت سويسرا أيضا إىل    . حبقوق اإلنسان، ورحبت مبشروع القانون اجلديد يف هذا الصدد        
نـت أن عـدم تـوافر       املسألة املتعلقة بعدم توفر املساكن الكافية واألطفال املـشردين، وبيَّ         

حتسني حالة األطفال   إىل  تنفيذ الربامج الرامية    املعلومات الكافية يف هذا الصدد أدى إىل عرقلة         
  .وقدمت سويسرا توصية. املشردين

وأشارت نيكاراغوا إىل ارتفاع املرتبة اليت حتتلها السويد يف مؤشر التنمية البـشرية               -٢٤
والحظت أن حقوق اإلنسان تشكل إحدى أولويات السياسة        . لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي   

وأعربت نيكاراغوا عن أسفها لربط املعونة بشروط معينة        . تعاوهنا اإلمنائي اخلارجية للسويد و  
وشجعت السويد على اختاذ موقف متشدد      . مبا يتعارض مع إعالن باريس بشأن فعالية املعونة       

وقـدمت  . تجاريـة حلمل االحتاد األورويب على اختاذ موقف أكثر مرونة يف املفاوضـات ال           
  .نيكاراغوا توصيات

بيالروس عن قلقها إزاء تزايد معدالت اجلرائم لدوافع عنصرية، والدعايـة           وأعربت    -٢٥
العنصرية، والسياحة اجلنسية، وإزاء حالة األطفال املهاجرين غري املصحوبني بذويهم، وطول           

  .وقدمت بيالروس توصيات. االحتجازالفترات اليت يقضيها هؤالء األطفال يف مراكز 
 السويد أفضل املمارسات يف جمال محاية حقوق اإلنسان         وطلبت اليونان أن تتقاسم مع      -٢٦

واعترفت مبا حققته السويد من إجنازات يف جمال تعزيز حقوق املرأة، وأكدت علـى ضـرورة                
وأشارت اليونان إىل التقارير اليت تفيد بوقـوع جـرائم مناهـضة            . اختاذ املزيد من اإلجراءات   

الحظت أيضا أن هناك انتـهاكات منهجيـة        و. للسامية وبأن املسلمني ال يسمح هلم بالعمل      
  .اليونان توصيات وقدمت. لتقليديةحلقوق فئة الصَّامي يف أراضيهم ومواردهم الطبيعية ا

 يف املائة من إمجايل     ٠,٧ورحبت اجلزائر بالتزام السويد باملسامهة مبا تصل نسبته إىل            -٢٧
اء ما طرأ مـؤخرا مـن زيـادة يف          وأعربت عن قلقها إز   . ناجتها احمللي يف املساعدة اإلمنائية    

معدالت جرائم العنصرية وكراهية األجانب واليت ترتكب ضد األقليات والالجئني وملتمسي           
  .وقدمت اجلزائر توصيات.  اإلسالماللجوء واملهاجرين وأيضا إزاء احلوادث املتصلة بكراهية

امها بإنشاء مكتب   وأثنت الربازيل على السويد إلصدارها قانون مناهضة التمييز ولقي          -٢٨
وأشارت إىل الزيادة يف عدد جرائم الكراهية وسألت عما إذا كانـت            . موحد ألمني املظامل  

كما سألت عما إذا كانت اهليئة القضائية تطبق التعريـف اجلديـد        . جتري مقاضاة مرتكبيها  
والحظت أن اهليئات املنشأة مبعاهدات أعربت عن قلقهـا إزاء احتجـاز            . جلرمية الكراهية 

  .وقدمت الربازيل توصيات.  اللجوءاملهاجرين وملتمسي
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وأثنت كندا على السويد لقيامها بإنشاء منصب أمني مظامل األطفال وبالتصديق على   -٢٩
وأعربت كندا عن اهتمامها بتقاسـم املمارسـات        . اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    

ال البلدين يتقامسـان شـواغل      والحظت أن ك  . اجليدة يف جمال إدماج املهاجرين والالجئني     
  .وقدمت كندا توصيات. وب األصليةمشتركة وممارسات جيدة بشأن حالة الشع

وأعربت نيجرييا عن تقديرها اللتزام السويد حبقوق اإلنسان، وأكـدت أهنـا، أي               -٣٠
ورحبت نيجرييا بإصدار السويد    . السويد، أصدرت دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة       

.  واللجـوء  جانب الذي يسمح بنظام جديد للطعون واإلجراءات يف جمال اهلجرة         لقانون األ 
  .وقدمت نيجرييا توصيات

. ورحبت جيبويت باعتماد اخلطة الوطنية حلقوق اإلنسان وتقييمها على أساس دوري            -٣١
وأشـارت  . والحظت مع االهتمام املرتبة العالية اليت حتتلها السويد يف مؤشر التنمية البشرية           

بويت إىل الشاغل الذي أعرب عنه العديد من هيئات املعاهدات إزاء عدم وجود آلية للتنفيذ        جي
والحظت جيبويت مع التقدير أن الـسويد جعلـت      . احمللي للصكوك الدولية حلقوق اإلنسان    

  .وقدمت جيبويت توصية.  أولوياهتامكافحة التمييز إحدى
به السويد من مستوى رفيع يف جمـال        وأعرب االحتاد الروسي عن تقديره ملا تتمتع          -٣٢

وأشار . بيد أنه الحظ استمرار التمييز القائم على العرق ونوع اجلنس         . محاية حقوق اإلنسان  
وأشـار  .  إىل ما جيري التعبري عنه من قلق إزاء القانون املتعلق بفرز الرسائل اإللكترونية             أيضاً

وقـدم االحتـاد   . صةلإلجراءات اخلاكذلك إىل عدد من الردود على االستبيانات املواضيعية       
  .الروسي توصيات

وشددت باكستان على أن جترمي شراء اخلدمات اجلنسية يشكل خطـوة هامـة يف                -٣٣
وطلبت معلومات عن تقييم خطة العمـل األوىل املتعلقـة حبقـوق        . مكافحة االجتار بالبشر  

قوق املثليات واملثليني وشككت باكستان يف النهج الذي تتبعه السويد إزاء إدماج ح. اإلنسان
ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني جنسيا كجزء من أولوياهتا املتعلقة حبقوق اإلنسان علـى             
اعتبار أن حقوق هذه الفئات غري معترف هبا عامليا، وقد يؤدي هذا النهج إىل فرض جمموعة                

  .ان توصياتوقدمت باكست. من القيم على اآلخرين
قراطية وحقوق اإلنسان يشكالن األساس الذي يقـوم عليـه          وأقرت قطر بأن الدمي     -٣٤

اجملتمع السويدي، وأعربت عن تقديرها لنظام الرعاية االجتماعية الذي تتحمـل احلكومـة             
واستفسرت قطر عن التدابري املتخذة ملنع التمييز       . مبوجبه معظم تكاليف اخلدمات االجتماعية    

  .وقدمت قطر توصية. ألقلياتبعات لضد املهاجرين واملهاجرات والنساء التا
ونوهت الربتغال باجلهود اليت تبذهلا السويد ملكافحة العنف ضد األطفال ومكافحة             -٣٥

املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة أبرزت التحديات فيما يتعلـق           والحظت أن   . التمييز
.  واإلدانـة  بعدم تكافؤ عالقات القوى بني النساء والرجال واخنفاض معـدالت املقاضـاة           
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.  النـساء واستعلمت عن أثر خطة العمل الوطنية ملكافحة العنف الذي يرتكبه الرجال ضـد          
  .وقدمت الربتغال توصيات

وأعربت اهلند عن تقديرها لنظام الرعاية االجتماعية يف السويد ورحبت بالتـدابري              -٣٦
 نوهت اهلند أيـضاً   و. التدرجيية املتخذة لتحسني التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنسان        

بقانون مناهضة التمييز، وخطة العمل الوطنية الثانية يف جمال حقوق اإلنسان، وإنشاء منصب             
واستفسرت اهلند عـن    . أمني املظامل املعين باملساواة، لكنها الحظت أن التمييز ال يزال قائما          

  .وقدمت اهلند توصية. ف ضد املرأةالتدابري األخرى املتخذة ملكافحة العن
ا والـصَّامي؛   والحظت مجهورية إيران اإلسالمية استمرار التمييز ضد طائفيت الروم          -٣٧

الكراهية بدافع العنصرية؛ وارتفاع معدالت حـاالت إيـذاء األطفـال    وتزايد أعداد جرائم  
وإمهاهلم وغري ذلك من أشكال العنف املرتيل؛ واستمرار التمييز ضد املهاجرين واملهـاجرات             

 وعدم جترمي التعذيب؛ وحرمان املسلمات من االستفادة من املرافق؛ وغلبـة            ونساء األقليات؛ 
وأعربـت  . أصوات العنصرية وكراهية األجانب يف اجملاالت العامة؛ والتمييز ضد املـسلمني          

ريـة إيـران    وقـدمت مجهو  . ات كراهية اإلسالم  ـد اجتاه ـإيران عن بالغ القلق إزاء تزاي     
  .اإلسالمية توصيات

نسا أن السويد وقعت على اتفاقية محاية مجيع األشخاص من االختفاء           والحظت فر   -٣٨
القسري، لكنها مل تصدق عليها بعد، وطلبت معلومات عن التحديات اليت قد تواجه السويد              

. ادئ باريس وبينت أيضا أنه ال توجد مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقا ملب          . يف هذا الصدد  
  .وقدمت فرنسا توصيات

مهورية التشيكية بأن نظام أمني املظامل جاهز للمساعدة يف معاجلة حاالت  وأقرت اجل   -٣٩
. ونوهت مبا تضطلع به السويد من عمل منهجي وتعاون مثايل مع اآلليات الدوليـة             . التمييز

  .قدمت اجلمهورية التشيكية توصياتو
أبـدت  ورحبت رومانيا باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان، لكنها             -٤٠

وأشارت رومانيا أيضا إىل عدم وجود مؤسسة وطنيـة         .  مبعرفة ماذا مت بشأن تنفيذها     اهتماماً
  . معلومات مستكملة يف هذا الصددمستقلة معنية حبقوق اإلنسان، وطلبت تقدمي

ورحبت فنلندا بالتشريع اجلديد بشأن األقليات ولغات األقليات، واستفسرت عـن             -٤١
قليات على اخلدمات االجتماعية، وكيفية اضطالع الوفد املعين كيفية حتسني فرص حصول األ  

واستفسرت فنلندا أيضا عن املزايا اليت حيققها دمج أربعـة كيانـات            . بقضايا الروما مبهامه  
  .ا توصياتوقدمت فنلند. مستقلة يف كيان واحد هو أمني املظامل املعين باملساواة

عمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان الـيت       وأشارت مصر إىل اعتماد السويد خطة ال         -٤٢
. ينصب تركيزها الرئيسي على موضوع التمييز، وإىل اعتماد القانون اجلديد ملناهضة التمييز           

بيد أن مصر أبدت الشواغل اليت أعربت عنها هيئات املعاهدات فيما يتعلق بتزايـد اجلـرائم         
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ستفسرت مصر أيضا عن التـدابري      وا. ذات الدوافع العنصرية واخنفاض عدد حاالت املقاضاة      
  .وقدمت مصر توصيات. ساء واألطفالاملتخذة ملكافحة االجتار بالن

وأعربت كوبا عن شواغل إزاء جرائم الكراهية العنصرية، ونشر الدعاية العنـصرية،       -٤٣
والتعصب الديين، وعدم املقاضاة يف حاالت التمييز ضد األقليات، واالستعمال املفرط للقوة            

وأعربت أيضا عن القلق إزاء التمييز ضد أطفال الصامي والروما وإزاء حالة            . هاجرينضد امل 
وأعربت عن األسف لظاهرة اإلفالت من العقاب اليت تستفيد منها          . األشخاص ذوي اإلعاقة  

عناصر احلكومة من املسؤولني عن استخدام إقليم السويد كمنطقة عبور للرحالت اجلويـة             
  .وقدمت كوبا توصيات. ات املركزيةوكالة املخابرالسرية اليت تضطلع هبا 

وأبرزت إسبانيا رغبة السويد يف التعاون مع اإلجراءات اخلاصة، وما تبذله من جهود       -٤٤
وأعربت عن تقديرها ملا حققته الـسويد       . إلدماج منظور حقوق اإلنسان يف سياساهتا العامة      

كيفية اليت ستعمل هبا اآللية الوطنية      واستفسرت عن ال  . من إجنازات يف جمال إدماج الالجئني     
  .وقدمت إسبانيا توصيات.  التنفيذملتابعة
لكنـها  . ورحبت نيوزيلندا بالقانون اجلديد بشأن األقليات القومية ولغات األقليات          -٤٥

الحظت أن قضايا األراضي اخلاصة بأبناء طائفة الصَّامي مل تزل دون حل، وطرحت أسـئلة               
 القلق إزاء استخدام الضمانات الدبلوماسية وإزاء التحديات اليت         وأعربت عن . هبذا اخلصوص 

وأعربت عن األسف ألن السويد مل تنشئ بعـد مؤسـسة           . تواجه األشخاص ذوي اإلعاقة   
  .وقدمت نيوزيلندا توصيات. إلنسانوطنية مستقلة معنية حبقوق ا

ي املتعلـق   ونوهت املكسيك بالتحسينات اليت حققتها السويد يف إطارها املعيـار           -٤٦
والحظت مع االرتياح اجلهود املبذولة     . حبقوق اإلنسان وبقيامها بإنشاء منصب ألمني املظامل      

. لضمان احلق يف الصحة والتعليم لكل طفل، واملعلومات املقدمة بشأن مكافحة االجتار بالبشر
  .كسيك توصياتوقدمت امل

 إزاء مشاركة الـصاميني يف      عن القلق ) املتعددة القوميات  - دولة(وأعربت بوليفيا     -٤٧
والحظت أن السويد   . القرارات السياسية اليت متسهم، وخباصة ما يتعلق منها بقضايا األراضي         

 األصلية لكنها مل ُتعِمل احلقـوق الـيت يتـضمنها       الشعوبتؤيد إعالن األمم املتحدة بشأن      
واستفسرت عما إذا . ١٦٩اإلعالن كما أهنا مل تصدق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

وأعربت عن . كانت السويد تعتزم مصادرة أراضي الشعب األصلي من أجل تشييد الطواحني  
القلق من تزايد اجلرائم بدواعي الكراهية العنصرية، والدعاية املؤيدة لتفوق العرق األبـيض،             

  .وقدمت بوليفيا توصيات.  اجلرائموعدم وجود عقوبات على هذه
لسويد ألهنا استقبلت آالف الشيليني أثناء الفترات املضطربة اليت         وأثنت شيلي على ا     -٤٨

وامتدحت تصديقها على العديد من معاهـدات حقـوق اإلنـسان،           . اعترت تاريخ شيلي  
ورحبت باعتماد خطة وطنية ملكافحة العنف ضد املـرأة،    . وإطارها املعياري حلقوق اإلنسان   
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ة وجهت سؤاال عن تنفيذ احلق يف املـساعد       و. وإعطاء األولوية ملكافحة العنف ضد األطفال     
  .وقدمت شيلي توصيات. القانونية

وأقرت هنغاريا بأن السويد قد أدجمت حقوق اإلنسان يف سياستها اخلارجية، مبـا يف                -٤٩
وأبدت هنغاريا اهتماما خاصا بقوانني مكافحة التمييز وحتقيق املساواة         . ذلك مساعداهتا اإلمنائية  

ووجهت هنغاريا االهتمام إىل املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل         . خراًاليت مت اعتمادها مؤ   
  .وقدمت هنغاريا توصيات.  الالزمـةبشأن تعليم األطفال الذين ال حيملون الوثائق

وطلبت جنوب أفريقيا إيضاحات بشأن التحديات اليت ووجهت يف تنفيذ السياسات            -٥٠
وأعربت جنوب أفريقيا عن القلق إزاء تزايد       . صاميالرامية إىل التصدي للتمييز ضد طائفة ال      

عدد جرائم الكراهية لدوافع عنصرية والتمييز وكراهية األجانب وأعربت جنوب أفريقيا عن            
القلق إزاء تزايد عدد جرائم الكراهية لدوافع عنصرية وحاالت التمييز وكراهية األجانب ضد             

ن، وملتمسي اللجوء، واستفسرت عمـا إذا       أطفال األقليات، واألطفال املهاجرين، واملهاجري    
  .وقدمت جنوب أفريقيا توصيات. التكانت السويد تعتزم القضاء على هذه الوي

وأقرت أملانيا بأن السويد بذلت جهودا فائقة للتصدي ملسألة التمييز، مبـا يـشمل                -٥١
فـسرت عـن    وأثنت أملانيا على السويد لسياستها االستباقية، واست      . طائفيت الروما والصامي  

  .لدى تطبيق قانون مناهضة التمييزجتربتها االستهاللية 
ورحبت الواليات املتحدة باجلهود اليت تبذهلا السويد لضمان احترام حقوق اإلنسان             -٥٢

 يف جرائم العنف املوجهة ضد      والحظت أن هناك ازدياداً   . للمواطنني واملهاجرين على السواء   
بطة بكره املثليني، وأقرت بالنهج االستباقي الذي تأخذ بـه          املسلمني والساميني واجلرائم املرت   
  . وقدمت الواليات املتحدة توصيات.السويد يف مكافحة االجتار بالبشر

. وشرع وفد السويد يف الرد على أسئلة حمددة من األسئلة الـيت جـرى طرحهـا                 -٥٣
 عملها يف جمال    وركزت السويد على خطيت عملها الوطنيتني وعلى التحقيقني اجلاريني بشأن         

 لدعم خطـة العمـل      ٢٠٠٦وذكرت السويد أنه مت تشكيل وفد يف عام         . حقوق اإلنسان 
 تقييم خطـة    وسيجري أيضاً . ٢٠١٠سبتمرب  /الوطنية الثانية، وسيقدم الوفد تقريره يف أيلول      

وستشكل نتائج التحقيقني وتوصيات االستعراض الدوري الشامل مسامهة هامة        . العمل الثانية 
  .٢٠١١لسويد إىل الربملان يف عام ن ايف بيا
وذكـرت أن   . وأشارت السويد إىل شبكتها املوسعة من مؤسسات حقوق اإلنسان          -٥٤

مؤسسات أمني املظامل األربع السابقة كانت معتمدة من جلنة التنسيق الدولية، ولكن مفعول             
 ويقوم حالياً . ع نتيجة لدمج املؤسسات األرب    ٢٠٠٨نوفمرب  /اعتمادها انتهى يف تشرين الثاين    

أمني املظامل املعين باملساواة، وهي املؤسسة اجلديدة املعنية مبكافحة التمييز، بإعـداد طلـب              
وحينما يقدم الوفد املعين حبقوق اإلنسان تقريره، سيجري النظر يف مـسألة إنـشاء              . جديد

  . تكون مكملة لنظام أمني املظاملمؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان رمبا
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وتـنص  . السويد أن العنف ضد املرأة شكل حتديا خاصا وأولوية عالية         وأوضحت    -٥٥
خطة العمل الوطنية على تدابري لدعم النساء الاليت تتعرضن للعنف، وتستهدف الرجال الذين             

. يستعملون العنف، وتويل االهتمام لألطفال، وتتضمن تدابري خاصة للتصدي للعنف اجلنسي          
  .جلرمية بتقييم اخلطةوطين ملنع اويقوم حاليا اجمللس ال

واعتمدت استراتيجية جديدة بشأن األقليات القومية من أجل حتـسني االتفاقيـات          -٥٦
 وتتضمن االستراتيجية تدابري لتعزيز لغات األقليات القومية وثقافتـها، وأيـضاً          . ذات الصلة 
  .قلياتمبتابعة موضوع سياسة األوعهد إىل جملس إداري وإىل الربملان الصَّامي . مشاركتها

ومت تشكيل وفد معين بقضايا الروما يف       . وطائفة الروما عرضة للتعصب بوجه خاص       -٥٧
، وأسندت إليه والية تعزيز ودعم مشاريع وخدمات البلديات من أجل حتـسني             ٢٠٠٧عام  

  .٢٠١٠يونيه /ه النهائي يف حزيرانوسيقدم الوفد تقرير. أحوال الروما
نظمات الضالعة يف أنشطة عنصرية خمالفة للقانون     وكررت السويد التأكيد على أن امل       -٥٨

  . هلا عن طريق التشريعات والشرطةوجيري التصدي
وعرض مشروع قانون على الربملان يقترح إدخال تعديل على الدستور مبا يعطـي               -٥٩

وترمي السياسة املتعلقة بطائفة الصامي إىل تعزيز تقرير املصري         .  بطائفة الصامي   صرحياً اعترافاً
وقد أوكلت مسؤوليات جديدة للربملـان      . أن القضايا اليت متس الصاميني بصورة مباشرة      بش

، قدمت احلكومة مـشروع قـانون       ٢٠٠٦الصامي فيما يتعلق برعي قطعان الرنَّة، ويف عام         
  .صاميبشأن استقالل ال

وتدين السويد كل أشكال التحريض على العنف أو الكراهية، ويتـضمن القـانون               -٦٠
وتدين السويد بقوة كراهية اإلسـالم      . تعلق باجلرائم اليت ترتكب بدوافع الكراهية      ت أحكاماً

وتتصدى سلطات إنفاذ   . والالسامية، وهي ملتزمة مبكافحة مجيع أشكال العنصرية والتعصب       
ويف السويد، يتوىل مستشار العـدل      . القانون للتهديدات واملضايقات ضد التجمعات الدينية     

  .حريض على الكراهية العنصريةبالتالقضايا املتعلقة 
ومع ذلك، هناك تقييدات على إعمال هـذا        . وحرية التعبري هي من بني األولويات       -٦١
وينظم القانون السويدي هذه التقييدات بسبل تشمل حظر التحريض ضد أي مجاعـة             . احلق

مع ذلك، هنـاك  و. وتتمتع املواقع الشبكية باحلماية من الرقابة أو تدابري املنع. قومية أو عرقية 
آليات ملالحقة املنتهكني للحق يف حرية التعبري تستخدمها الوكاالت العامة املختصة؛ وحيظر            

  .لدستور أن تتدخل يف قضايا معينةعلى احلكومة مبوجب ا
والسويد من أكرب املسامهني يف     . كما تندرج ضمن األولويات كفالة حقوق الطفل        -٦٢

، وتتبع سياسة واضحة بشأن تنفيذ حقوق الطفل        )ونيسيفالي(منظمة األمم املتحدة للطفولة     
كما تشمل جهودها يف هذا اجملال األطفال ملتمسي اللجوء         .  إىل اتفاقية حقوق الطفل    استناداً

  .عليم ومكافحة الفقر بني األطفال تتعلق بالرعاية الصحية والتوأحكاماً
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وتكفـل هـذه    . اإلنسانوتقوم سياسة اهلجرة واللجوء على اإلعمال التام حلقوق           -٦٣
السياسة االستدامة يف األجل الطويل، وضمان احلق يف اللجوء، وتيسري التنقل عرب احلـدود،              
وتعزيز اهلجرة العمالية على أساس االحتياجات، ودعم األثر اإلجيايب للهجرة، وتوسيع نطاق            

 اللجـوء غـري     سيوتتخذ حاليا تدابري ملكافحة ظاهرة اختفاء األطفال ملتم       . التعاون الدويل 
  .املصحوبني بذويهم

ومن خالل تنفيذ أحكام الصكوك الستة األساسية املتعلقة حبقوق اإلنـسان، لبَّـت             -٦٤
السويد بالفعل معظم متطلبات املبادئ احملددة يف االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال             

حلقوق اليت يتمتـع    س ا ل بنف ـال املهاجرون بالفع  ـويتمتع العم . راد أسرهم ـاملهاجرين وأف 
  .هبا املواطنون

وقد صدقت السويد على االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وعلـى              -٦٥
وتكفل السويد انسجام تشريعاهتا مع أحكام . ٢٠٠٨الربوتوكول االختياري لالتفاقية يف عام 

 وتنظـر   ٢٠٠٧د يف عام    وفيما يتعلق باتفاقية االختفاء القسري، فقد وقعتها السوي       . االتفاقية
  . يف التصديق عليهاحالياً
وأشارت السويد إىل أن هلا أنظمة صارمة تقتضي عدم تصدير األسلحة إىل البلـدان          -٦٦

  .حدوث انتهاكات للقانون اإلنسايناليت متر برتاعات مسلحة مبا ينطوي على خطر 
  مشروعاً ها اهتماماً ن لدي أوفيما يتعلق بقانون استخبارات اإلشارات، ذكرت السويد          -٦٧

بأن تكون لديها آلية فعالة جلمع االستخبارات من البلدان األجنبية، على أن يكون ذلك متوازنا               
وقد أنشئت حمكمـة اسـتخبارات خاصـة        . مع محاية الرتاهة الشخصية واحلق يف اخلصوصية      

 للتحقـق   لدراسة الطلبات املتعلقة باالضطالع هبذه االستخبارات، كما أنشئت مفتشية خاصة         
وعالوة على ذلك، يقوم جملس محاية البيانات برصد الوكالة اليت تضطلع           . من االمتثال للقانون  

اد أساس قـانوين    ـوأكدت السويد على أن اهتمامها الرئيسي ينصب على إجي        . هبذه األنشطة 
  .زاماهتا املتعلقة حبقوق اإلنسانع التـة وهو ما يتفق مـذه األنشطـواضح هل

لسويد إىل أنه ليس من عادهتا استخدام الضمانات الدبلوماسية حينما تقوم  وأشارت ا   -٦٨
وقـد  . بطرد األجانب الذين رفضت طلباهتم بالتماس اللجوء أو احلصول على تصاريح إقامة           

 وكانتا موضع   ٢٠٠١استخدمت هذه الضمانات الدبلوماسية يف حالتني اثنتني فقط يف عام           
خدم هـذه   قوق اإلنسان وجلنة مناهضة التعذيب، ومل تـست       انتقاد شديد من اللجنة املعنية حب     

  .الضمانات منذ ذلك احلني
وأكدت السويد أهنا مل تشارك يف أي عمليات مما أشري إليه بأهنـا عمليـة تـسليم                   -٦٩

  .ت هبا وكالة املخابرات املركزيةللمتهمني اضطلع
يف جمال حقوق اإلنسان،    وأثنت تركيا على املعايري السامية اليت تسترشد هبا السويد            -٧٠

لكنها الحظت أن هناك حاجة إىل بذل اجلهود ملكافحة التمييز ضد طوائف الروما والصامي              
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وأعربت تركيا عن القلق إزاء التمييز ضد األشخاص غري املنحدرين من أصـول       . واملهاجرين
 التمييـز  واستفسرت عن قانون مناهضة. سويدية يف إطار النظم القضائية ونظم إنفاذ القانون     

وحثت تركيا على توطيـد     . وعما إذا كانت قد اختذت أية تدابري ملكافحة خطاب الكراهية         
اجلهود من أجل منع العنف ضد املرأة، وتساءلت عن مدى االمتثال التفاقية مناهضة التعذيب         

  .نشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانوعن إ
نية حلقوق اإلنسان وإىل وجود فقرة      وأشارت األرجنتني إىل تنفيذ اخلطة الوطنية الثا        -٧١

والحظت أيضا أن قانون    . يف الدستور تنص على أن تقوم املؤسسات العامة مبكافحة التمييز         
الفاّرات من العنف اجلنساين واألشخاص الفارين      األجانب يسمح مبنح مركز الالجئ للنساء       

  .وقدمت األرجنتني توصيات. اجلنسيمن االضطهاد بسبب ميلهم 
ثنت بوتسوانا على السويد ملا حققته من إجنازات يف جمال حتقيق املـساواة بـني               وأ  -٧٢

وطلبت بوتسوانا معلومات بشأن تنفيذ خطـة العمـل الوطنيـة           . اجلنسني وحقوق الطفل  
  .وقدمت بوتسوانا توصية. د املرأة ملكافحة العنف ض٢٠٠٧ لعام
ق االقتصادية واالجتماعيـة    وتشجعت ماليزيا مبا أولته السويد من تأكيد على احلقو          -٧٣

. والثقافية، وأثنت على احلكومة لتوليها مجيع أو معظم اإلنفاق املتصل باخلدمات االجتماعية           
ومما بعث على تشجيعها أيضا اعتماد قانون مناهضة التمييز، الذي أفضى إىل إنشاء منـصب     

  .وقدمت ماليزيا توصيات. املساواةأمني املظامل املعين ب
نمسا باجلهود املبذولة إلصالح السياسات املتعلقة باألقليات القومية، مبـا          ورحبت ال   -٧٤

يف ذلك ما يتعلق منها بتعليم اللغات، واستفسرت عن التدابري اليت مت تنفيذها مبوجب قانون               
. وأعربت النمسا عن القلق إزاء استمرار التمييز ضـد طائفـة الـصامي            . األقليات القومية 

زيادة يف معدالت جرائم الكراهية بدوافع عرقية، واستفسرت عن         والحظت النمسا أن هناك     
  .وقدمت النمسا توصيات. ه اجلرائماألسباب وراء اخنفاض عدد حاالت التقاضي بشأن هذ

وأبرزت مولدوفا قيام السويد بإدراج عناصر حقوق اإلنسان ضـمن األولويـات              -٧٥
. زيز التركيـز علـى دعـم الدميقراطيـة        املواضيعية الرئيسية لربنامج تعاوهنا اإلمنائي، مع تع      

ري واستفسرت مولدوفا عن رؤية البلد للطرائق املقبلة لتنفيذ توصيات االسـتعراض الـدو            
  .وقدمت مولدوفا توصية. الشامل
وأشـارت إىل   . ونوهت كولومبيا بالتدابري املتخذة ملكافحة التمييز يف مجيع أشكاله          -٧٦

زز احلماية ضد التمييز بسبب نوع اجلنس، أو األصل         اعتماد قانون مناهضة التمييز، الذي يع     
وقـدمت  .  اجلنـسي  ة، أو التوجـه   ـة أو غري دينية، أو اإلعاق     ـالعرقي، أو العقيدة الديني   

  .كولومبيا توصيات
والحظ األردن أن السويد كانت يف صدارة البلدان اليت عملت على تعزيز املساواة               -٧٧

حظ أيضا أن السويد قامت بدور حيـوي يف إنـشاء           وال. بني اجلنسني واملساعدة اإلنسانية   
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وأثىن األردن على السويد هلذا اإلسهام، وأعرب عـن أملـه يف أن             . جملس حقوق اإلنسان  
  .وقدم األردن توصيات. تستمر يف مواصلة السعي إىل حتقيق هذه األهداف

ـ         -٧٨ دالت وأشارت النرويج إىل التزام السويد وإىل ما حققته من إجنازات يف خفض مع
بيد أن النرويج أوضحت أن كال من أمني املظامل الـسويدي املعـين     . التمييز وتعزيز املساواة  

        مبناهضة التمييز وجلنة القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري أشـارا إىل وجـود متييـز        
ضد األشخاص من أصل أجنيب من حيث سوق العمل، والصحة، وفرص احلـصول علـى               

ت وقـدم . ب الصامي ما يتعلق بشع   بطء التقدم احملرز في    ظت النرويج أيضاً  والح. اإلسكان
  .النرويج توصيات

االتفاقية الدوليـة حلمايـة     واستفسرت البوسنة واهلرسك عن تصديق السويد على          -٧٩
. حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعن إنشاء مؤسسة وطنية وفقا ملبادئ باريس            

طرق املستخدمة يف التحقيق يف حـاالت التمييـز ويف مكافحتـه،            وأعربت عن تقديرها لل   
ورحبت خبطيت العمل املتعلقتني مبكافحة العنف ضد املرأة، وحاالت اختفاء األطفال ملتمسي            

كما استفسرت عن التدابري املتخذة ملكافحة جرائم الكراهية        . اللجوء غري املصحوبني بذويهم   
  .بوسنة واهلرسك توصياتوقدمت ال. اليت ترتكب بدوافع عنصرية

وأثنت هولندا على السويد لسجلها يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها أعربـت عـن                -٨٠
ورحبت خبطة العمل الوطنية ملكافحة العنف      . القلق إزاء التمييز ضد طائفيت الصامي والروما      

 ال يزال    رمبا ٢٠٠٨وأشارت إىل ما أثري من شواغل مفادها أن قانون املراقبة لعام            . ضد املرأة 
  .وقدمت هولندا توصيات.  اخلصوصيةيشكل تدخال يف احلق يف

. وأثنت إندونيسيا على مبادرة السويد بإقامة حوارات ثنائية بشأن حقوق اإلنـسان             -٨١
وأعربت عن القلق لنشر ملصق مسيء إىل النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم، ورسالة جتديفيـة     

ي، مما يقوض من عملية بناء الثقة والتفاهم بـني          عن طريق الفيديو بثها حزب سياسي سويد      
 ملبـادئ   والحظت أن السويد مل تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنـسان وفقـاً           . احلضارات

  .اتوقدمت إندونيسيا توصي. باريس
ورحبت اململكة املتحدة باجلهود اليت تبذهلا السويد يف سبيل تعزيز إطارها التـشريعي               -٨٢

وأشارت إىل التصديق على    . انون األقليات القومية ولغات األقليات    حلماية حقوق اإلنسان وبق   
، واستفسرت عن مدى انتشار الـوعي       ٢٠٠٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة يف عام        

ورحبت بالعمل الذي اضطلعت به السويد يف جمال حقوق الطفل وخطة العمل            . حبقوق املعاقني 
  .وقدمت اململكة املتحدة توصيات. اجلنسيالرامية إىل محاية األطفال من االستغالل 

واستعلمت اجلماهريية العربية الليبية عن الطريقة اليت يراقـب هبـا أمنـاء املظـامل                 -٨٣
الربملانيون املوظفني املدنيني الذين يرتكبون جرائم واستفسرت عن رصـد اتفاقيـة حقـوق      

شاء مؤسسة وطنية حلقوق    األشخاص ذوي اإلعاقة على الصعيد الوطين واخلطط اهلادفة إىل إن         
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سيما كراهيـة    اإلنسان وتدابري مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية األجانب، ال        
  . وقدمت اجلماهريية العربية الليبية توصية. اإلسالم

وأشارت الصني إىل معلومات قدمتها منظمة غري حكومية تفيد بأن الدستور ال ينص          -٨٤
ن حقهم يف أرض أجدادهم ومواردهم الطبيعية ال حيظـى          بوضوح على حقوق الصاميني وأ    

. واستفسرت الصني عن التدابري اليت ستتخذها السويد ملعاجلـة هـذه القـضايا            . باالحترام
وأحاطت الصني علما بإنشاء مؤسسة معنية بقضايا الروما وأعربت عن اهتمامها بالكيفيـة             

  .الصني توصيةوقدمت . اليت ستحقق هبا السويد املساواة لشعب الروما
       ورحب العراق بتنفيذ االستراتيجية الوطنية ملنع عقوبة اإلعدام وبانـضمام الـسويد              -٨٥

وقـدم  . إىل معظم االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، إضافة إىل إنشاء منصب أمني املظامل           
  .العراق توصية

 يف املائـة مـن      ٠,٧بتخصيص أكثر من    مع التقدير قيام السويد     والحظت الفلبني     -٨٦
يف القضاء على الفقر والنـهوض      وإسهامها  ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الدولية       

وأعربت الفلبني عن اهتمامها باملعلومات املتعلقة بدراسة أجريت عن االجتار          . حبقوق اإلنسان 
واالجتـار   على طلب احلكومة، ورحبت باعتماد خطة عمل ملكافحة البغاء           بناًءباألشخاص  

  .وقدمت الفلبني توصية. بغرض االستغالل اجلنسي
 يتمتع بـنظم قانونيـة     منوذجياً  دميقراطياً بلداًباعتبارها  السويد  على  سلوفينيا  وأثنت    -٨٧

األداء ويتبىن معايري سامية يف جمال حقوق اإلنسان، إضافة إىل إسـهامه يف             ومؤسسية جيدة   
قلقها إزاء عدم وجود تشريعات متكاملـة للتـصدي         وأعربت سلوفينيا عن    . التنمية الدولية 

اليت تعتزم السويد اختاذها    احملددة  سلوفينيا عن التدابري    واستفسرت  . للعنصرية باعتبارها جرمية  
  .توصيةسلوفينيا وقدمت . لسد هذه الثغرة

يف النهوض حبقـوق  عن تقديرها للسويد كبلد يشارك دوماً       و  سبوركينا فا وأعربت    -٨٨
مع التقـدير   و  سبوركينا فا والحظت  . ى الصعيدين الوطين والدويل على السواء     اإلنسان عل 

السويد بالنهوض حبقوق اإلنسان اخلاصة باملرأة واملساواة اجلنسانية، إضافة إىل وضـع            التزام  
  . جملتمعات األقليات والشعوب األصليةبرامج 
السويد ، وبلوغ   ويدالساملعمول به يف    بنغالديش نظام الضمان االجتماعي     وأبرزت    -٨٩

.  يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية         ٠,٧اهلدف املتمثل يف ختصيص     
وأشارت إىل قلق جلنة القضاء على التمييز العنصري بشأن عدم وجود أحكـام يف القـانون                

ر الكراهيـة   واستفسرت عن التصدي النتشا   . اجلنائي متنع التحريض على الكراهية العنصرية     
جنـة املعنيـة    وأشارت أيضا إىل أن الل    . العنصرية والدينية عرب املنشورات باسم حرية التعبري      

بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة من أن املهاجرات والالجئات ونساء األقليات يـواجهن              
التمييز وإىل أن جلنة حقوق الطفل قلقة من التمييز حبق أطفال األقليات واألطفال الالجـئني               
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هلم ومن أوجه القلق األخرى االجتار باألطفال بغـرض اسـتغال         . واملهاجرين وطاليب اللجوء  
  .وقدمت بنغالديش توصيات. جنسياً
سيما يف جماالت التمييز العنصري والعنـف       املاثلة،  التحديات  إىل  فلسطني  وأشارت    -٩٠

بـاجلهود  أحاطت علماً، يف الوقت ذاتـه،  املرأة ومحاية حقوق املسنني واملعاقني، لكنها   ضد  
ئني وطاليب اللجوء، إضـافة     املبذولة حلماية حقوق اإلنسان، مبا فيها حقوق املهاجرين والالج        

وشكرت فلسطني السويد على استقباهلا الجئني فلسطينيني وإدماجهـا         . إىل حقوق األطفال  
  .وقدمت فلسطني توصية. إياهم يف اجملتمع

مبختلف السياسات والتدابري اليت نفذهتا الـسويد حلمايـة         علماً  وأحاطت فييت نام      -٩١
ا يف جمايل التعليم والصحة وغريمها من اخلـدمات         حقوق اإلنسان وتعزيزها ورحبت بإجنازاهت    

       .التصدي لالجتار بالبـشر   ملا قامت به من تعزيز آلليات       أشادت بالسويد   كما  . االجتماعية
         وقـدمت . احلذر لدى تناوهلا أوضاع البلدان يف احملافـل الدوليـة  نبهتها إىل توخي    غري أهنا   

  .فييت نام توصيات
 بالتدابري املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها، لكنها        ستان علماً وأحاطت أوزبك   -٩٢

الحظت وجود متييز حبق املهاجرين واألقليات اإلثنية مشريةً إىل استنتاجات هيئات املعاهدات            
والحظـت  . على منع املنظمـات العنـصرية     النص صراحةً يف القانون اجلنائي      بشأن عدم   

وقـدمت  . واضح جلرميـة التعـذيب يف التـشريعات    عدم وجود تعريف  أوزبكستان أيضاً 
  .توصياتأوزبكستان 

ويف الردود اليت قدمتها السويد على أسئلة خمتلف الوفود وتعليقاهتا، أعادت تأكيـد               -٩٣
وأوضحت موقفها مـن أن التمييـز    ؛  مطلقاًمنعاً  سياستها املتعلقة بتقيدها التام مبنع التعذيب       

تنفيذ ؛ وقدمت مزيداً من التفاصيل حول       مع القانون الدويل  القائم على امليل اجلنسي يتعارض      
قانون مناهضة التمييز، وأشارت إىل سياستها يف جمال مكافحة معاداة السامية وخطة عمـل              
محاية األطفال من االستغالل اجلنسي وسياستها يف جمال النهوض باملساواة بـني اجلنـسني              

  .نيتكثيف املشاورات مع الصامييدعو إىل واقتراح 
ستجري متابعتـها   بأن توصيات االستعراض الدوري الشامل      تأكيدات  الوفد  وقدم    -٩٤

  .كما ينبغي وأن اجملتمع املدين سيستشار يف هذا الشأن

  أو التوصيات/االستنتاجات و  - ثانياً  
التفاعلي، املدرجة  يف أثناء احلوار    اليت جرت صياغتها    درست السويد التوصيات      -٩٥

  :وأيدهتاأدناه، 
إعطاء األولوية إلمتام العمل املتعلق بتوضيح النتائج القانونية املترتبـة            -١-٩٥

  ؛)النرويج (١٦٩على التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
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إعطاء األولوية للنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدوليـة             -٢-٩٥
  ؛)النرويج (١٦٩رقم 
  ؛)اليونان(حبيث يعترف بالصاميني صراحة تعديل الدستور السويدي   -٣-٩٥
إدراج اجلرائم املنصوص عليها يف نظام روما األساسـي للمحكمـة             -٤-٩٥

  ؛)كندا( عند االقتضاء ،اجلنائية الدولية يف قانوهنا احمللي
إعادة النظر يف تشريعاهتا قصد منع االجتار باألسـلحة وعبورهـا إىل              -٥-٩٥

  ؛)املكسيك( جمّندين أماكن ُيشتبه يف أن فيها أطفاال
إدراج قواعد يف قانوهنا احمللي حتمي مجيع األطفال، من بينـهم أطفـال        -٦-٩٥

  ؛)دولة بوليفيا املتعددة القوميات( مع اتفاقية حقوق الطفل ، متشياًالشعوب األصلية
اختاذ املزيد من التدابري، حسب االقتضاء، من أجل إدراج التزاماهتـا             -٧-٩٥

  ؛)األردن( إطار صكوك حقوق اإلنسان يف القانون احمللي الدولية املتخذة يف
مـا قـد           إجراء جرد شامل للقوانني واللوائح لتسليط الضوء علـى      -٨-٩٥

أو اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة      / مع احلق يف املساواة و     ال يكون متوافقاً  
  ؛)اململكة املتحدة(

ئح والسياسات واملمارسات تتوافق    التأكد من أن مجيع القوانني واللوا       -٩-٩٥
 يف إطـار  مع اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ومع احلق يف املساواة عموماً      

إضـافة إىل هـذه     يف  االستراتيجية املتعددة املسارات املشار إليها يف تقريرها أو         
  ؛)نيوزيلندا(االستراتيجية 

            ملبـادئ  النظر يف إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان طبقـاً             -١٠-٩٥
  ؛)٢()جيبويت(باريس 

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلمايـة حقـوق اإلنـسان              -١١-٩٥
  ؛)االحتاد الروسي(وتعزيزها طبقا ملبادئ باريس 

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان تتقيد مببـادئ             -١٢-٩٥
  ؛)اهلند(باريس تقيدا تاما 

          ملبـادئ   شاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان طبقـاً         النظر يف إن    -١٣-٩٥
  ؛)٣()األردن(باريس 

__________ 

)٢( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Establish a national human rights 

institution in conformity with the Paris Principles” (Djibouti). 



A/HRC/WG.6/8/L.10 

GE.10-13342 18 

إجراء دراسة استقصائية وطنية لتقييم العدد احلقيقي لألطفال املشردين           -١٤-٩٥
يف مجيع أحناء العامل واألسباب اجلوهرية اليت تكمن خلف هذه الظاهرة بغية وضـع              

  ؛)سويسرا(ا على وجه التحديد خطة عمل وطنية ملعاجلة هذه املشكلة وحله
  ؛)الفلبني(تعزيز براجمها التعاونية وزيادة مساعدهتا للبلدان النامية   -١٥-٩٥
مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنائية اخلارجية على املستوى املتفق عليه يف            -١٦-٩٥

األمم املتحدة ملساعدة البلدان الناميـة علـى إعمـال حقوقهـا االقتـصادية              
  ؛)بنغالديش(واالجتماعية 

مواصلة جهودها لضمان االحترام التام حلقوق اإلنـسان ومواصـلة            -١٧-٩٥
تنفيذ خطة العمل الوطنية يف ذلك االجتاه آخذةً يف احلسبان على سبيل األولويـة        

  ؛)فلسطني(أمهية احترام حرية الدين واملعتقد 
ث يتسىن  بذل املزيد من اجلهود لضمان املساواة بني الرجل واملرأة حبي           -١٨-٩٥

  ؛)نيكاراغوا(للنساء أداء دور مهم يف عمليات صنع القرار يف املؤسسات العامة 
 جبهودها يف سبيل حتقيق املساواة يف األجر بني الرجـال           املضي قدماً   -١٩-٩٥

  ؛)كولومبيا(والنساء 
اختاذ املزيد من التدابري حلماية حقوق املرأة يف األسرة واجملتمع وحتقيق             -٢٠-٩٥

  ؛)فييت نام( بينها وبني الرجل يف مجيع امليادين املساواة
 من العهد   ٢٠تكثيف جهودها ملنع خطاب الكراهية، املخالف للمادة          -٢١-٩٥

  ؛)٤()مصر(سياسة، ومكافحته ومقاضاة أصحابه الدويل اخلاص باحلقوق املدنية وال
ذة التأكد من أن أحكام القانون اجلنائي وتوجيهات السياسة العامة منف    -٢٢-٩٥

  ؛)٥()مصر(بفعالية 
اعتماد تدابري خاصة إضافية ملنع جرائم الكراهية وكراهية األجانـب            -٢٣-٩٥

  ؛)جنوب أفريقيا(والعنصرية ومكافحتها واملعاقبة عليها 
__________ 

)٣( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Consider re-establishing a national 

human rights institution in accordance with the Paris Principles” (Jordan). 
)٤( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Implement a ban on racist 

organizations in line with international obligations, and to intensify efforts to prevent, combat and 

prosecute hate speech violating article 20 of the ICCPR, and ensure that relevant criminal law 

provisions and policy directives are effectively implemented (Egypt)”. 
)٥( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Implement a ban on racist 

organizations in line with international obligations, and to intensify efforts to prevent, combat and 

prosecute hate speech violating article 20 of the ICCPR, and ensure that relevant criminal law 

provisions and policy directives are effectively implemented (Egypt)”. 
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الكراهية اليت تنطـوي    من أجل املنع الصارم جلرائم      مواصلة جهودها     -٢٤-٩٥
  ؛)املتحدةالواليات (على العنف ومكافحتها ومقاضاة أصحاهبا 

تعزيز جهودها لضمان تنفيذ التشريعات اليت حتظر جرائم العنـصرية            -٢٥-٩٥
  ؛)٦()قطر(على أرض الواقع 

  ؛)٧()قطر(اعتماد تشريعات شاملة ملكافحة العنصرية باعتبارها جرمية   -٢٦-٩٥
النظر يف تنفيذ تدابري فعالة ترمي إىل منع كراهية األجانب ومظـاهر              -٢٧-٩٥

  ؛)اجلزائر(فحتها باستمرار العنصرية ومكا
           مجع البيانـات املتعلقـة باملظـاهر الفعليـة للعنـصرية والتمييـز              -٢٨-٩٥

  ؛)الربازيل(وتصنيفها 
اختاذ إجراءات ملموسة وحازمة لضمان معاملة اجلميع يف اجملتمع على            -٢٩-٩٥

 علـى   - حبكم الواقع  -قدم املساواة، وباخلصوص القضاء على التمييز املمارس        
املهاجرين والالجئني وطاليب اللجوء وغريهم من األقليـات اإلثنيـة والدينيـة،            

  ؛)باكستان(وكذلك املواقف اليت تنم عن كراهيتهم 
اختاذ جمموعة من التدابري الشاملة ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري    -٣٠-٩٥

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(
اسع عن السبل املتاحة للـتظلم مـن        توزيع املعلومات على نطاق و      -٣١-٩٥

أعمال التمييز العنصري والسبل القانونية املتوافرة للحصول على تعويضات عند          
  ؛)مصر(حدوث متييز 

هـود يف جمـال التعلـيم       اجلزيادة وعي موظفي إنفاذ القوانني وبذل         -٣٢-٩٥
  ؛)٨()مصر(والتدريب على التسامح والتنوع الثقايف 

__________ 

)٦( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt comprehensive legislation to 

combat racism as a crime and prohibit racist organizations, in accordance with its international 

obligations, and to increase efforts to ensure the implementation of legislation prohibiting racist 

crimes in practice, and to prohibit hate speech and prosecute perpetrators (Qatar)”. 
)٧( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt comprehensive legislation to 

combat racism as a crime and prohibit racist organizations, in accordance with its international 

obligations, and to increase efforts to ensure the implementation of legislation prohibiting racist 

crimes in practice, and to prohibit hate speech and prosecute perpetrators (Qatar)”. 
)٨( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Create greater awareness on the part 

of law enforcement personnel; and set up its efforts in the field of education and training in 

tolerance and cultural diversity, and launch, with the participation of all media, a process of 

reflection on the role and responsibility of the media to combat racism, xenophobia and related 

intolerance (Egypt)”. 
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ية ملناهضة مجيع أشكال التمييز ونشر قانوهنا اجلديد        تنظيم محالت وطن    -٣٣-٩٥
  ؛)بوليفيا(ملكافحة التمييز وضمان تنفيذه 

تعزيز اجلهود واختاذ تدابري إضافية، خاصة عدم االقتصار على اعتماد            -٣٤-٩٥
      التشريعات، ملنع التمييز القائم على االنتماء اإلثـين يف مجيـع نـواحي احليـاة               

  ؛)النمسا(اليومية 
النظر يف تنفيذ التشريعات املوجودة يف جمال عدم التمييز حبق مجيـع              -٣٥-٩٥

  ؛)هنغاريا(األطفال اخلاضعني لواليتها 
االنتباه إىل مالحظات هيئات املعاهدات اليت تعرب عن قلقهـا إزاء             -٣٦-٩٥

خمتلف أشكال التمييز اليت تعانيها األقليات والفئـات املستـضعفة يف اجملتمـع             
وفِّقةً بني إطارها املعياري احمللي واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان الـيت     السويدي م 

  ؛)نيكاراغوا(وافقت عليها 
         االهتمام خاصة باحتماالت وقوع التمييـز القـائم علـى أسـس              -٣٧-٩٥

  ؛)فنلندا(متعددة 
تكثيف اجلهود الرامية إىل املعاقبة على التمييز القائم على االنتمـاء             -٣٨-٩٥
إلثين ومنعه يف مجيع نواحي احلياة، خاصة يف احلاالت الـيت يكـون ضـحيتها               ا

 وأفراد أسر   األطفال والنساء املنتمون إىل أقليات إثنية والالجئون وطالبو اللجوء        
  ؛)األرجنتني(املهاجرين 

اختاذ تدابري إضافية ملنع التمييز حبق املهـاجرين والالجـئني ونـساء              -٣٩-٩٥
  ؛)اهلرسكالبوسنة و(األقليات 

االستمرار يف تبديد شواغل هيئات معاهـدات حقـوق اإلنـسان             -٤٠-٩٥
واإلجراءات اخلاصة ومفوضية شؤون الالجئني بشأن املهاجرين والالجئني ونساء         
        األقليات يف جمال املساواة وعدم التمييز، والنظـر يف تنفيـذ توصـياهتا عنـد              

  ؛)األردن(االقتضاء 
عزيز مكافحة مجيع أنواع التمييـز القـائم علـى          تكثيف جهودها لت    -٤١-٩٥

  ؛)النرويج(االنتماء اإلثين 
          اختاذ تدابري إضافية ملنع التمييـز القـائم علـى االنتمـاء اإلثـين                -٤٢-٩٥

  ؛)البوسنة واهلرسك(
اختاذ تدابري مالئمة ملكافحة مجيع أنواع التمييز العنصري والعنـصرية            -٤٣-٩٥

  ؛)أوزبكستان(ائمة على االنتماء اإلثين وكراهية األجانب الق
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اختاذ املزيد من التدابري ملكافحة التمييز حبق األقليات القومية، سـيما             -٤٤-٩٥
  ؛)االحتاد الروسي(الالجئني والنساء اميني والروما، وحبق املهاجرين والص
االستمرار يف العمل بفعالية على تعزيز املساواة يف احلقوق وتكـافؤ             -٤٥-٩٥
ص بصرف النظر عن امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية ويف أداء دورها الفعال             الفر

على الصعيد الدويل من أجل توفري احلماية القانونية من التمييز القائم على امليـل          
  ؛)كولومبيا(اجلنسي واهلوية اجلنسانية 

مكافحة الصور النمطية السلبية واألفكـار املـسبقة عـن املعـاقني              -٤٦-٩٥
  ؛)ية إيران اإلسالميةمجهور(

تعزيز الربامج التعليمية يف جمال حقوق اإلنسان على الصعيدين الوطين   -٤٧-٩٥
  ؛)الفلبني(واحمللي الرامية إىل القضاء على العنصرية وكراهية األجانب 

اختاذ تدابري عملية وتشريعية لضمان نزاهة التحقيقات وفعاليتـها يف            -٤٨-٩٥
  ؛)أوزبكستان(جمال مكافحة التعذيب ومنعه 

ضـد  النظر يف زيادة املوارد املالية املخصصة لربامج مكافحة العنف            -٤٩-٩٥
  ؛)اليونان(املرأة 
املرأة عرب وسائل منـها تقـدمي       ضد  تعزيز اجلهود القائمة ملنع العنف        -٥٠-٩٥

  ؛)الربتغال(الدعم املايل لدور إيواء ضحايا العنف 
 ضـد               اءات عـن العنـف    حتسني عملية مجع البيانـات واإلحـص        -٥١-٩٥

  ؛)الربتغال(املرأة 
تكثيف جهودها للقضاء على العنف املمارس على املرأة متـشيا مـع              -٥٢-٩٥

توصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد            
  ؛)لنداهو(املرأة وجلنة حقوق الطفل واملقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضد املرأة 

تنظيم محالت توعية ترمي إىل تغيري املواقف والسلوك املتعلقني بالعنف            -٥٣-٩٥
  ؛)الربتغال(املرتيل 
تكثيف اجلهود للقضاء على التمييز املمارس على املرأة ووضع خطة            -٥٤-٩٥

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(عمل وطنية 
ملرأة ومكافحة العنـف    تكثيف التدابري اهلادفة إىل جتنب التمييز حبق ا         -٥٥-٩٥

  ؛)شيلي(املمارس عليها 
االستمرار يف تنفيذ تدابريها الفعالة ملنع التمييز حبق املرأة ومكافحـة             -٥٦-٩٥

  ؛)بوتسوانا(العنف املمارس عليها 
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  ؛)ماليزيا(املرأة ضد االستمرار يف معاجلة مسألة العنف املمارس   -٥٧-٩٥
ملكافحة العنف الذي ميارسه الرجل     مواصلة التنفيذ التام خلطة عملها        -٥٨-٩٥

على املرأة والعنف واالضطهاد باسم الشرف والعنف يف العالقات بني األشخاص           
  ؛)كولومبيا(من نفس اجلنس 

اختاذ تدابري مناسبة لوضع حد للسياحة اجلنسية اليت يذهب ضحيتها            -٥٩-٩٥
  ؛)بيالروس(جرين أطفال ومعاقبة املتَّ

           ى من قبل األجانب ضـحايا االجتـار حبيـث          تيسري تقدمي الشكاو    -٦٠-٩٥
ال يستعمل املتجرون أنفُسهم وضَع اهلجرة الذي يعيشه أولئك وسـيلةَ ضـغط             

  ؛)املكسيك(عليهم 
التعاون الوثيق مع االحتاد األورويب على إنشاء شبكة واسعة ملكافحة            -٦١-٩٥

  ؛)الواليات املتحدة(االجتار بالبشر 
زم من تدابري حلماية أهل خمتلف املعتقدات الدينيـة مـن   اعتماد ما يل    -٦٢-٩٥

  ؛)اليونان(التمييز 
التزام احلكومة بتعزيز احلق يف حرية الرأي والتعبري ومحايتها،         يف ضوء     -٦٣-٩٥

 يف حقوق أساسية أخرى،      سلبياً ضمان عدم تأثري ممارسة هذا احلق تأثرياً      مواصلة  
  ؛)ماليزيا(و املعتقد خلصوصية وحرية الدين أاحلق يف امن قبيل 

اختاذ تدابري تشريعية وإدارية وقضائية فعالة ملكافحة انتشار الكراهية           -٦٤-٩٥
  ؛)بنغالديش(العنصرية والدينية يف وسائل اإلعالم وعرب اإلنترنت 

توفري الفرص للنساء لكي يتبوأن مناصب عليا على مـستوى اختـاذ            -٦٥-٩٥
  ؛)العراق(القرار 
 اختاذ تدابري فعالة قصد تضييق الفجوة يف األجور بـني           االستمرار يف   -٦٦-٩٥

  ؛)سلوفينيا(الرجال والنساء وسدها متاما يف هناية املطاف 
           االستمرار يف اختـاذ التـدابري الالزمـة لتـوفري التعلـيم جلميـع                -٦٧-٩٥

  ؛)شيلي(األطفال 
            اورمواصلة إنشاء آليات فعالة لتحسني عملـييت التحـاور والتـش            -٦٨-٩٥

مع الصاميني يف مجيع ميادين السياسة احلكومية اليت تـؤثر فـيهم ويف وضـع               
  ؛)كندا(التشريعات 

تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصـلية بفعاليـة             -٦٩-٩٥
          مجهوريـة ( بالتعاون التـام مـع الـصاميني          كامالً وإنشاء آليات لتنفيذه تنفيذاً   

  ؛)سالميةإيران اإل
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تنفيذ التدابري الرامية إىل القضاء على التمييز حبق الـصاميني، مـع              -٧٠-٩٥
التعلـيم وفـرص    : التركيز بوجه خاص على ضمان تلقيهم اخلدمات األساسية       

العمل والصحة، إضافة إىل احلصول على األراضي وضمان صـون حقهـم يف             
  ؛)جنوب أفريقيا(األرض واحلياة الثقافية 

املزيد من الدراسات عن األساليب اليت ميكن هبا إعمال حقوق          إجراء    -٧١-٩٥
  ؛)النمسا(الصاميني يف األراضي واملوارد، مع مراعاة ثقافتهم 

وضع تدابري تسمح جملتمعات الصاميني احمللية املتـضررة باملـشاركة            -٧٢-٩٥
بفعالية يف املشاورات بني احلكومة االحتادية والبلديات بشأن قضايا احلقـوق يف            

  ؛)النمسا(األراضي واملياه واملوارد 
االستمرار يف األخذ بزمام املبادرة يف مكافحة التمييز حبق الـصاميني             -٧٣-٩٥

والروما ومحاية حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بالتشاور مع اجملتمعات         
  ؛)هولندا(احمللية املعنية باملوضوع 

مـن االعتـراف إىل     "بعنـوان   ملعروف   يف تنفيذ قانوهنا ا    املضي قدماً   -٧٤-٩٥
هبدف تعزيز حقـوق األقليـات      " استراتيجية حكومية لصاحل األقليات   : التمكني

  ؛)كولومبيا(القومية ومحايتها 
تلبية االحتياجات اخلاصة باألقليات واملهـاجرين، سـيما النـساء            -٧٥-٩٥

  ؛)بنغالديش(واألطفال 
 يف حاالت استثنائية وحتديـد  عدم السماح باحتجاز طاليب اللجوء إال     -٧٦-٩٥

  ؛)اجلزائر(مدة االحتجاز 
التأكد من أن تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية حتمي بالفعل مبـدأ عـدم              -٧٧-٩٥

  ؛)اجلمهورية التشيكية(اإلعادة القسرية 
اعتماد تدابري تشريعية لضمان االعتناء باألطفال غـري املـصحوبني            -٧٨-٩٥

  ؛)٩()إسبانيا(وبدون وثائق هوية 
ضمان املساواة بني املواطنني واألجانب املقيمني يف السويد يف تلقـي             -٧٩-٩٥

      هتـا الدوليـة،    أفضل ما ميكن من اخلدمات الصحية دون أي متييز عمال بالتزاما          
 عليها يف العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           سيما تلك املنصوص   ال

  ؛)املكسيك(واالجتماعية والثقافية 
__________ 

)٩( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt legislative measures to 

guarantee the taking of care of unaccompanied undocumented children, as well as the right to 

education for all migrant boys and girls (Spain)”. 
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لنظر يف السبل اليت تضمن فعليا أن يكون مبدأ مصاحل الطفل الفضلى ا  -٨٠-٩٥
من بني االهتمامات الرئيسية وأن يكون مـن مث أساسـا وهاديـا للعمليـات               
والقرارات املتخذة يف هذا الشأن، خاصة يف حاالت اللجوء اليت يكون األطفال            

  ؛)هنغاريا(أطرافا فيها 
التهميش االجتماعي وحتسني عملية    بذل املزيد من اجلهود للحد من         -٨١-٩٥

 يف مجيـع نـواحي احليـاة    - الذين ال يفتأ عددهم يتزايـد  -إدماج املهاجرين  
  ؛)الواليات املتحدة(

إعطاء األولوية ملبدأ عدم اإلعادة القسرية عنـد النظـر يف وضـع               -٨٢-٩٥
الالجئني أو طاليب اللجوء الذين يّدعون أن حيـاهتم أو حريتـهم أو حرمتـهم               

  ؛)األرجنتني(صية مهددة يف بلداهنم األصلية الشخ
اعتماد تدابري قانونية خاصة لتحسني محاية األجانـب واجملموعـات            -٨٣-٩٥

  ؛)فييت نام(العرقية واإلثنية من التمييز 
  دقيقـاً  رصدا٢٠٠٨ًرصد عملييت تفسري وتطبيق قانون املراقبة لعام    -٨٤-٩٥

  ؛)داهولن(ملنع أي تداخل مع احلق يف اخلصوصية 
        مواصلة جهودها لزيادة فعالية النظـام الـوطين حلقـوق اإلنـسان              -٨٥-٩٥

وتبادل خرباهتا مع الدول األخرى اليت هي يف طريقها إىل إجـراء إصـالحات              
  ؛)فنلندا(مشاهبة 

توسيع نطاق تبادل ما اكتسبته من خربات يف جمال وضع خطة العمل              -٨٦-٩٥
  ؛)فاومولد(وتنفيذها الوطنية حلقوق اإلنسان الثانية 

تبادل أفضل املمارسات والسياسات الوطنية مع الدول واملنظمـات           -٨٧-٩٥
الدولية املعنية بشأن ضمان عدم التمييز، مبا يف ذلك مقترحات من قبيـل إدراج              

  ؛)اململكة املتحدة(امليل اجلنسي يف الدستور 
 متابعـة هـذا     االستمرار يف تعاوهنا مع منظمات اجملتمع املدين علـى          -٨٨-٩٥

  ).النمسا(االستعراض 
وينبغي أن تقـدم ردودهـا يف الوقـت         .  يف التوصيات التالية   السويدوستنظر    -٩٦
، لكن يف مدة أقصاها الدورة اخلامسة عـشرة جمللـس حقـوق اإلنـسان يف                ناسبامل

 على هذه التوصيات يف تقرير النتائج الذي        السويدوسيدرج رد   . ٢٠١٠سبتمرب  /أيلول
  :لس حقوق اإلنسان يف دورته اخلامسة عشرةسيعتمده جم
مواصلة جهودها للتصديق على االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة مجيـع              -١-٩٦

  ؛)إسبانيا(األشخاص من االختفاء القسري 
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التصديق يف أقرب وقت ممكن على االتفاقية الدولية حلمايـة مجيـع              -٢-٩٦
  ؛)فرنسا(األشخاص من االختفاء القسري 

            ارد املتاحـة وتـدعيم طـرق العمـل الوقـائي آلليـة              املو ختصيص  -٣-٩٦
الوقاية الوطنية مبوجب الربوتوكول االختيـاري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة        سحب حتفظها   النظر يف     -٤-٩٦

  ؛)باكستان(والسياسية 
هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      حتفظاهتا على الع  سحب    -٥-٩٦

  ؛)اجلمهورية التشيكية(
  ؛)بوليفيا (١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم   -٦-٩٦
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفـاء            -٧-٩٦

  ؛)األرجنتني(القسري 
األطفال املهـاجرين يف تلقـي      اعتماد إطار تشريعي يضمن حق مجيع         -٨-٩٦

 أفضل ما ميكن من اخلدمات الطبية والسكن الالئق وإعمال تلك احلقوق إعماالً           
  ؛)بيالروس (تاماً
         اعتماد التغيريات املقترحة علـى اإلطـار الدسـتوري، يف شـكل             -٩-٩٦

 قانون، لتوفري احلماية جلميع املقيمني يف السويد من التمييز القائم علـى امليـل             
  ؛)كندا(اجلنسي 

               مجهوريـة  (إنشاء مؤسـسة وطنيـة مـستقلة حلقـوق اإلنـسان              -١٠-٩٦
  ؛)إيران اإلسالمية

إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وتوفري املوارد املاليـة             -١١-٩٦
  ؛)فرنسا(لتشغيلها على النحو الكايف والبشرية الالزمة 

  ؛)باكستان(اإلنسان طبقا ملبادئ باريس إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق   -١٢-٩٦
  ؛)بوليفيا(إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقا ملبادئ باريس   -١٣-٩٦
إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان طبقا ملبادئ باريس يف الوقـت             -١٤-٩٦

  ؛)إندونيسيا(املناسب 
ره ليشمل تعزيز قدرات ديوان املظامل املعين باملساواة وتوسيع نطاق دو        -١٥-٩٦

جممل حقوق اإلنسان بغية أدائه احملتمل لدور املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان            
  ؛)ماليزيا( ملبادئ باريس طبقاً



A/HRC/WG.6/8/L.10 

GE.10-13342 26 

 ضمان متتع املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان بكامل استقالليتها طبقاً          -١٦-٩٦
  ؛)١٠()نيكاراغوا(ملبادئ باريس 

ر القيم األسرية التقليدية    اعتماد سياسة لتعزيز مؤسسة األسرة وتطوي       -١٧-٩٦
  ؛)بيالروس(يف اجملتمع 

االنتهاء من النظر فيما تأخر من ردود على االستبيانات املواضـيعية             -١٨-٩٦
  ؛)االحتاد الروسي(املتلقاة من اإلجراءات اخلاصة 

املنظمات العنصرية واختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان عدم نشر         حظر    -١٩-٩٦
  ؛)بيالروس(عاقبة مرتكيب اجلرائم العنصرية مبا يستحقون الدعاية العنصرية وم

سن قوانني صرحية جترم املنظمات والكيانات اليت تـروج الكراهيـة             -٢٠-٩٦
العنصرية أو الدينية أو حترض عليها والتنديد علنا هبذه األعمال مىت حدثت متشيا             

  ؛)باكستان(مع توصيات جلنة القضاء على التمييز العنصري 
  ؛)١١()مصر(ظر املنظمات العنصرية متشيا مع التزاماهتا الدولية ح  -٢١-٩٦
         مجهوريـة (حظر املنظمات العنصرية متشيا مع التزاماهتـا الدوليـة            -٢٢-٩٦

  ؛)إيران اإلسالمية
رسم سياسات هتدف إىل وضع حد للمنابر العنصرية اليت حترض على             -٢٣-٩٦

  ؛)مصر(السياسية الكراهية والتمييز داخل األحزاب واألوساط 
جترمي التحريض على الكراهية العنصرية وكراهية األجانب والتعصب          -٢٤-٩٦

الديين ومكافحته بفعالية بأساليب منها منع املنظمات العنصرية واملعادية لألجانب          
  ؛)كوبا(ومقاضاة اجلناة 

  ؛)١٢()قطر(خطاب الكراهية ومقاضاة مرتكيب اجلرائم العنصرية حظر   -٢٥-٩٦

__________ 

)١٠( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Guarantee the Office of 

Ombudsman with full independence in accordance with the Paris Principles (Nicaragua)”. 
)١١( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Implement a ban on racist 

organizations in line with international obligations, and to intensify efforts to prevent, combat and 

prosecute hate speech violating article 20 of the ICCPR, and ensure that relevant criminal law 

provisions and policy directives are effectively implemented (Egypt)”. 
)١٢( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt comprehensive legislation to 

combat racism as a crime and prohibit racist organizations, in accordance with its international 

obligations, and to increase efforts to ensure the implementation of legislation prohibiting racist 

crimes in practice, and to prohibit hate speech and prosecute perpetrators (Qatar)”. 
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  ؛)١٣()قطر(حظر املنظمات العنصرية طبقا اللتزاماهتا الدولية   -٢٦-٩٦
إدراج جرمية التعذيب، على النحو الذي ُعرف به يف اتفاقية مناهضة             -٢٧-٩٦

  ؛)كندا(التعذيب، يف قانوهنا احمللي صراحة 
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(إدراج منع التعذيب يف تشريعاهتا   -٢٨-٩٦
يف تـشريعاهتا   على وجه التحديـد     جرمية التعذيب   النظر يف إدراج      -٢٩-٩٦

 مـن اتفاقيـة     ١الوطنية، على أن تعكس متاما تعريف التعذيب الوارد يف املادة           
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو            

ئم ومييزها عن غريهـا مـن اجلـرا       جسامة هذه اجلرمية    مبا يربز بوضوح    املهينة،  
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

إدراج جرمية التعذيب، على النحو الذي عرف به يف اتفاقية مناهضة             -٣٠-٩٦
  ؛)بوليفيا(التعذيب، يف تشريعاهتا احمللية 

إدراج ضمانات حمددة وواضحة يف تشريعاهتا احملليـة تكفـل عـدم            -٣١-٩٦
لة السيئة أمام   استعمال أي أدلة ُتنتزع نتيجة التعذيب أو غريه من ضروب املعام          

  ؛)اجلمهورية التشيكية(احملاكم 
ترسيخ مؤسسة األسرة يف سياساهتا الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان            -٣٢-٩٦

  ؛)بنغالديش(ومحايتها 
 مسؤولة من قبيـل الـصور     اختاذ تدابري جادة للتصدي ألفعال غري         -٣٣-٩٦

 والرسـالة  خراًاليت نشرت مؤ) صلى اهللا عليه وسلم  (املسيئة لشخص النيب حممد     
املبثوثة عرب شريط مرئي ألحد األحزاب السياسية الـسويدية، األمـر           التجديفية  

  ؛)إندونيسيا(الذي لن يؤدي إال إىل استمرار الكراهية الدينية والتعصب الديين 
املزيد من االهتمام لقضايا كراهية اإلسالم وكراهية املـسلمني         إيالء    -٣٤-٩٦

لمني بوسائط منها املقاالت الـصحفية والرسـوم       والتحريض على اإلسالم واملس   
اليت نشرهتا بعض وسائل اإلعالم     ) لى اهللا عليه وسلم   ص(الساخرة من النيب حممد     

بذريعة حرية التعبري، األمر الذي يعد إهانة للعديد من املسلمني يف مجيع أرجـاء              
 انـضمت  العامل وإهانة ملعتقداهتم، وهي أمور تدينها مجيع الصكوك الدولية الـيت          

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(إليها السويد 

__________ 

)١٣( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt comprehensive legislation to 

combat racism as a crime and prohibit racist organizations, in accordance with its international 

obligations, and to increase efforts to ensure the implementation of legislation prohibiting racist 

crimes in practice, and to prohibit hate speech and prosecute perpetrators (Qatar)”. 
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لتضييق الفجوة اجلنسانية يف مناصـب صـنع        حمددة  اختاذ إجراءات     -٣٥-٩٦
  ؛)باكستان(القرار، إضافة إىل ضمان مساواة النساء بالرجال يف األجر 

نقل إدارة حقوق مستخدمي األراضـي وحقـوق اسـتخدامها إىل             -٣٦-٩٦
  ؛)اليونان(الصاميني 

إشراك ممثلي الصاميني يف مجيع القـرارات الـسياسية واالقتـصادية             -٣٧-٩٦
  ؛)بوليفيا(واالجتماعية اليت ختصهم على قدم املساواة مع غريهم 

تقدمي كل الدعم الالزم للصاميني لكي يتمكنوا من استعمال املـوارد             -٣٨-٩٦
  ؛)بوليفيا(القانونية اليت تسمح هلم بالدفاع عن حقوقهم على قدم املساواة 

النظر يف بدائل الحتجاز املهاجرين وطاليب اللجوء غـري الـشرعيني             -٣٩-٩٦
وحتديد مدة االحتجاز وضمان متكّن احملتجزين من اللجوء إىل القـضاء وتلقـي             

  ؛)الربازيل(املساعدة القنصلية واملعلومات املناسبة 
ـ             -٤٠-٩٦ ام ضمان استفادة مجيع املهاجرين بدون وثائق هوية من نفـس نظ

  ؛)الربازيل(الرعاية الصحية مثلهم مثل األشخاص الذين ميلكون رخص اإلقامة 
حتسني اخلدمات، خاصة اخلدمات االجتماعية، املقدمة لطاليب اللجوء          -٤١-٩٦

والتشديد على أمهية توفري تأمني صحي لطاليب اللجوء احملرومني من أسباب الرزق 
  ؛)سافرن(يشبه التأمني الصحي املوفر للمواطنني 

وضع حد حلرمان األطفال الذين ينتمون إىل أقليات أو من ال ميلكون              -٤٢-٩٦
  ؛)كوبا(رخصة إقامة يف البلد من حق التعليم 

ضمان االعتراف قانونا حبق من يعيشون وضعا غري شرعي يف تلقـي              -٤٣-٩٦
 من العهد الدويل اخلاص     ١٢اخلدمات واملساعدة الطبية وفق ما تنص عليه املادة         

  ؛)إسبانيا(قوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية باحل
املهـاجرين يف   البنني والبنات   اعتماد تدابري تشريعية تضمن حق مجيع         -٤٤-٩٦

  ؛)١٤()إسبانيا(التعليم 
مذكرة بـشأن   "استعمال الضمانات الدبلوماسية على حنو يتوافق مع          -٤٥-٩٦

يت أصدرهتا مفوضية األمـم     ال" الضمانات الدبلوماسية واحلماية الدولية لالجئني    
  ؛)نيوزيلندا (٢٠٠٦أغسطس /املتحدة لشؤون الالجئني يف شهر آب

__________ 

)١٤( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Adopt legislative measures to 

guarantee the taking of care of unaccompanied undocumented children, as well as the right to 

education for all migrant boys and girls (Spain)”. 
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ـ    تكثيف سياساهتا العامة      -٤٦-٩٦ شردين عـرب   املتعلقة باألطفال املهاجرين امل
حتديد عدد هؤالء األطفال واحتياجاهتم اخلاصة وعرب صون حقهـم يف الـصحة             

  ؛)شيلي(والتعليم والسكن 
لقانون واملمارسة املتعلقني بطول مدة احتجاز طاليب اللجوء        مراجعة ا   -٤٧-٩٦

  ؛)جنوب أفريقيا(
باإلشارة إىل القانون املتعلق بفحص الرسائل اإللكترونية، إجياد توازن           -٤٨-٩٦

معقول بني ترسيخ حقوق املواطنني واخلطوات الفعلية ملكافحة اإلرهـاب علـى            
ت اإلنترنت السويديني فـتح     اإلنترنت اليت ينبغي أن تشمل رفض مقدمي خدما       

  ؛)االحتاد الروسي(مواقع للمنظمات شبه العسكرية 
وضع حد لإلفالت من العقاب يف قضية استعمال األراضي السويدية            -٤٩-٩٦

أراضي عبور لرحالت وكالة االستخبارات املركزية التابعة للواليات املتحدة لنقل 
  ؛)كوبا(أشخاص تعرضوا النتهاك حقوقهم اإلنسانية 

  :التوصيات التالية مل حتظ بتأييد السويد  -٩٧
توقيع الربوتوكول االختياري لالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع           -١-٩٧

  ؛)إسبانيا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم والتصديق عليها 
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين           -٢-٩٧

 اليت  ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٧ املؤرخة   ١٧٣٧ للتوصية رقم    وأفراد أسرهم طبقاً  
أحـد أعـضائها    السويد  تعد  قدمتها اجلمعية الربملانية التابعة جمللس أوروبا اليت        

  ؛)اجلزائر(الناشطني 
االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            -٣-٩٧

  ؛)باكستان(وأفراد أسرهم 
 االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين        التصديق على   -٤-٩٧

  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية(وأفراد أسرهم 
التصديق، يف أقرب فرصة ممكنة، على االتفاقية الدولية حلماية حقوق            -٥-٩٧

  ؛)الصني(مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 
ة حقوق مجيع العمـال     النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماي        -٦-٩٧

  ؛)نيجرييا(املهاجرين وأفراد أسرهم 
النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال             -٧-٩٧

  ؛)البوسنة واهلرسك(املهاجرين وأفراد أسرهم 
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إجراء مشاورات وطنية بشأن إمكان التصديق على االتفاقية الدولية           -٨-٩٧
  ؛)الفلبني(ملهاجرين وأفراد أسرهم حلماية حقوق مجيع العمال ا

االنضمام إىل الربوتوكول االختياري للعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           -٩-٩٧
  ؛)األرجنتني(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

االنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين            -١٠-٩٧
  ؛)األرجنتني(وأفراد أسرهم 

 يف إدخال بعض التعديالت على قانون األجانب، سيما ما يتعلق           النظر  -١١-٩٧
  ؛)نيجرييا(باستئناف القرارات الصادرة عن حمكمة اهلجرة العليا 

 يف دراسـة دور هـذه       - مبشاركة مجيع وسائل اإلعالم    -الشروع    -١٢-٩٧
األخرية ومسؤوليتها يف جمال مكافحة العنصرية وكراهية األجانب ومـا يتـصل            

  .)١٥()مصر(عصب بذلك من ت
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن مواقف الدولة /مجيع االستنتاجات و  -٩٨

وال ينبغـي تأويـل هـذه       . أو الدولة موضـوع االسـتعراض     /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .أو التوصيات على أهنا حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و

__________ 

)١٥( The recommendation as read during the interactive dialogue: “Create greater awareness on the part 

of law enforcement personnel; and set up its efforts in the field of education and training in 

tolerance and cultural diversity, and launch, with the participation of all media, a process of 

reflection on the role and responsibility of the media to combat racism, xenophobia and related 

intolerance (Egypt)”. 
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