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ــة     ــى قائم ــق   ردود عل ــا يتعل ــسائل واألســئلة املطروحــة فيم ــر  امل ــالنظر يف التقري  ب
 مـن حكومـة الـسويد بـشأن     املقـدم اجلامع للتقريرين الدوريني السادس والـسابع     

  ضد املرأةالتمييزأشكال التدابري الرامية إىل إعمال اتفاقية القضاء على مجيع 
 

 ة واملؤسسية والتشريعية الدستورياألطر  
 ١السؤال   

تقاس نتائج سياسة املساواة بـني اجلنـسني أوال مـن خـالل تطـور عمليـة توزيـع املـوارد                   - ١
الوكـاالت والـشركات    (االقتصادية بني املـرأة والرجـل ومتثيلـهما يف جمـالس القطـاع احلكـومي                

ملنظــور  وثانيــا، مــن خــالل تطــور عمليــة تعمــيم مراعــاة ا ،)مــا إىل ذلــكلحكومــة، ولاململوكــة 
توزيــع املــوارد االقتــصادية بــني املــرأة ب فيمــا يتعلــقو. ة ووكاالهتــااجلنــساين يف مكاتــب احلكومــ

 ميزانيــة يفتقريــر عــن التطــورات الــيت حتــدث كــل عــام يف إطــار بــاب خــاص     ُيعــد والرجــل، 
، مثل األسر املعيـشية بوالـدين واألسـر    ملختلف الفئات هنة   احلالة الرا  يصف و ،احلكومة املركزية 

 سـنوات   مقارنات بني الوضع قبل عشر     أيضا   أعدت تقرير هذا العام     ويف ؛املعيشية بوالد وحيد  
وعموما، فإن النتائج تدل بصورة رئيسية علـى        . مضت من أجل حتليل التغريات على مر الزمن       

 ذلـك إىل حـد      يفـسر املـرأة والرجـل مـا زالـت قائمـة، و          أن التباينات يف املوارد االقتـصادية بـني         
وفيمـا يتعلـق بتمثيـل املـرأة        .  مـن العمـل دون أجـر       بالقدر األكرب تزال تضطلع    كبري أن املرأة ال   

والرجــل، فــإن التوزيــع اجلنــساين يف جمــالس وكــاالت احلكومــة يــرد يف بــاب خــاص آخــر مــن   
ــة  ــة احلكومــة املركزي ــ. أبــواب ميزاني ك، فــإن املكتــب اإلحــصائي الــسويدي  وباإلضــافة إىل ذل
مـع إحـصاءات تـبني      ) املرأة والرجل يف السويد، وقائع وأرقام     (يصدر كل عامني تقريرا بعنوان      

 . وضع املرأة والرجل يف ميادين خمتلفة كثرية من ميادين احلياة
ــق         - ٢ ــل املتعل ــة تنظــيم العم ــسألة كيفي ــة مل ــب احلكوم ــا يف مكات ــتعداد حالي وجيــري االس

وال تعتــزم احلكومــة إنــشاء وكالــة  .  احلكوميــةكــاالتاواة بــني اجلنــسني علــى صــعيد الو باملــس
مـشروع القـانون    (للمساواة بني اجلنسني، كما أعلن يف مشروع قـانون املـساواة بـني اجلنـسني                

 ).٢٠٠٥/١٥٥:٠٦احلكومي 
ــايف ال  - ٣ ــل إضـ ــه  وخـــصص متويـ ــستهان بـ ــام   يـ ــة عـ ــشروع ميزانيـ ــدره ٢٠٠٧يف مـ ، قـ

 ميثــل، وهــو مبلــغ علــق بــسياسة املــساواة بــني اجلنــسني ســويدية، لتــدابري تترونــةكمليــون  ٤٠٠
وسيستخدم هذا التمويل اإلضايف جلملة أمور منها خطـة         .  السابقة عشرة أضعاف املخصصات  

عمل وطنية ملكافحـة العنـف الـذي يرتكبـه الرجـل ضـد املـرأة وإلجـراء األحبـاث بـشأن صـحة                        
م بإصالحات يف جماالت أخـرى لتعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني،              كما تعتزم احلكومة القيا   . املرأة

 .٢٦ومن أجل احلصول على مزيد من املعلومات، انظر السؤال رقم 
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 ٢السؤال   

ــسويد يف    - ٤ ــرار اإلمتثلــت نقطــة االنطــالق يف ال ــق ــساين  أن ب  تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن
تبـاع هنـج منـتظم لتحقيـق نتـائج          ومـن الـضروري ا    . يتطلب عمال إمنائيا مستداما طويـل األجـل       

دارة اإل: وقد حددت أربعة جماالت على قدر خاص من األمهية يف هذا املـضمار، وهـي              . دائمة
 التغــيري الــدائموقــد دلــت التجربــة علــى أن  .  العمــل وتنظــيمواألســاليب والتــدريب ،راقبــةاملو

ركـز العمـل علـى تطـوير     وهلـذا،  . واحـد  يف وقـت  مجيعا تدابري يف امليادين األربعة   يقتضي اختاذ 
 . مجيع امليادين األربعة يف كل مرحلة من مراحل عملية صنع القرار

تعمـــيم مراعـــاة املنظـــور  التقيـــيم املؤقـــت األول لتنفيـــذ عمليـــة ٢٠٠٦وأعــد يف عـــام   - ٥
تنفيــذ هــذه يف وتــبني النتــائج أمهيــة الوثــائق التوجيهيــة الرمسيــة .  يف مكاتــب احلكومــةاجلنــساين
دى الوثائق التوجيهية الرمسية اهلامة لبلوغ أهـداف اخلطـة الـشاملة لتعمـيم مراعـاة                وإح. العملية

 هـي خطـة العمـل الـسنوية         ٢٠٠٩-٢٠٠٤املنظور اجلنساين يف مكاتب احلكومة خالل الفترة        
والعامــل الوحيــد األهــم للنجـاح يف تنفيــذ عمليــة تعمــيم  . إعـدادها  كــل وزارة يطلــب مــنالـيت  

 هو أن يطالب السياسيون بشكل مستمر وفعـال بـصياغة مـواد تراعـي               مراعاة املنظور اجلنساين  
 . املنظور اجلنساين وبنتائج جهود تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف إدارة احلكومة املركزية

 تعـرب عنـه   ، الـذي  وعالوة على ذلك، يشري التقييم املؤقـت إىل أن هـدف اخلطـة ككـل               - ٦
 املـساواة  منظـور تتمتـع بأفـضل الظـروف املمكنـة لتعمـيم      ن مكاتـب احلكومـة   إ”: الرؤية التالية 

غـري أن شـروط التنفيـذ النـاجح         . يتحقـق بعـد     مل “ مجيـع الـسياسات احلكوميـة      يفبني اجلنـسني    
ويـستنتج التقيـيم املؤقـت أنـه     .  يف عملية امليزانية سيما ال، و معينةللخطة قد حتسنت يف جماالت      

حيقـق بعـد      أهـداف اخلطـة، ذلـك ألن العمـل مل          تحققت من مواصلة العمل وتطويره لكي       بد ال
. ويف الواقع، إن ما حتقق حىت اآلن من إجنازات رئيسية له صـلة بالعمليـة ذاهتـا                . النتائج املرجوة 

 الوثـائق   إىل حـد كـبري، وكـذلك       موجـودة    الالزمـة أصبحت اهلياكـل والـشروط التنظيميـة        فقد  
 .التوجيهية الرمسية

باملساواة بني اجلنسني اليت أجريـت يف جوانـب خمتلفـة مـن     وأفضت التحليالت املتعلقة     - ٧
 أهـداف جديـدة موجهـة إىل الوكـاالت احلكوميـة وأهـداف أعيـدت        حتديـد السياسة العامة إىل  

 حنـو   حتديـد وأدت التحلـيالت مجيعهـا إىل       . بعدا أفضل للمساواة بـني اجلنـسني      لتعطي  صياغتها  
 سياسـة املـساواة بـني اجلنـسني، وإىل عـدد         هدفا من األهداف اليت هلا صلة واضـحة بتنفيـذ          ٥٠

 ، شــرطا لإلبــالغ بــشأن التقــدم احملــرز٦٠ مهمــة خاصــة ومــا يقــرب ٢٠مــن املؤشــرات وحنــو 
وبـات اليـوم لـدى نـصف الوكـاالت احلكوميـة تقريبـا شـروط                .  وكاالت احلكومـة   موجهة إىل 

 عـدد  زيـادة  ومـع  .شىت للمساواة بني اجلنسني، مبا فيها أهـداف حمـددة للمـساواة بـني اجلنـسني           
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األهداف واملهـام اخلاصـة املتعلقـة باملـساواة بـني اجلنـسني، املوجهـة حنـو الوكـاالت احلكوميـة،                     
 .املستقبلضافية ملموسة يف اإل الناجتة عن التوجهاتستصبح اإلسهامات 

 
  ٣السؤال   

 صندوق األمـم املتحـدة  نظمت كل مـن الرابطـة التعليميـة للعمـال واللجنـة الـسويدية لـ         - ٨
وقـد تلقـى    . ٢٠٠٧ وحىت منتصف عام     ٢٠٠٦ محلة إعالم وتوعية، خالل عام       اإلمنائي للمرأة 

اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع        بـشأن    يكسبهم القدرة على تعليم اآلخـرين        ا شخصا تدريب  ٢٠حنو  
 والربوتوكـول االختيـاري والتزامـات الـدول األطـرف وعمـل األمـم               أشكال التمييز ضـد املـرأة     

بتمتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان، ودور املنظمــات غــري احلكوميــة املتعلقــة ضايا قــالاملتحــدة بــشأن 
 حماضــرة وحلقــة عمــل يف أرجــاء ٥٠أثنــاء هــذه احلملــة حنــو نظمــت وقــد . وتقاريرهــا املوازيــة

كمـا صـدر دليـل      .  خصصت جلهات من ضمنها شخصيات سياسـية وتنظيمـات نـسائية           ،البلد
اصــنع عاملــا تــسوده املــساواة بــني   (ييــز ضــد املــرأةاتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمعــن 

 وحتقيــق اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة  دليــل للدراســة عــن ! اجلنــسني
 ). املساواة بني اجلنسني

 اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة               وتتاح للجمهور معلومات عـن       - ٩
اخلـاص  مبا يف ذلك موقعهـا  ،  اإلنترنت املخصص للحكومة والربوتوكول االختياري على موقع   

 .حبقوق اإلنسان
 

  ٤السؤال   
 :قضايا يف حمكمة العملالبشأن معلومات  - ١٠

، رفع أمني املظامل لتكافؤ الفرص دعوى أمام حمكمة العمل ضد جملـس             ٢٠٠١يف عام    • 
ــز اجلنــسي ضــد إحــدى العــامالت     إىل أن وخلــصت احملكمــة . املقاطعــة بــسبب التميي

 عمال يساوي قيمة العمـل الـذي يؤديـه مهنـدس            املركزة تؤدي إحدى ممرضات العناية    
كمـا رأت احملكمـة أن الفجـوة يف األجـر قائمـة بينـهما علـى                 . يعمل يف املستشفى ذاته   

دوافع تشري إىل أمور أخرى من ضمنها مستويات املرتبات يف سـوق عمـل املهندسـني                
 .يف القطاع اخلاص

أخرى، رفعت إحدى النقابات دعوى ضد الدولـة تـدعي فيهـا التمييـز ضـد                ويف حالة    • 
 للقيـام بعمـل لـه نفـس قيمـة العمـل الـذي               وظيف رجلـني   مت ت  إذ ،العامالت يف األجور  

ــه عــاملون حــاليون معظمهــم مــن اإلنــاث    أجــرا أعلــى لكــن الــرجلني يتلقيــان  و،يؤدي
لـضروري واملناسـب أن     مـن ا  كـان   بأنـه   العمـل   وقد حكمت حمكمـة     .  النساء تتلقاه مما
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 يف وظيفـة أعلـى    ا قبـل تعيينـهم    ألهنما كانا يعمالن   الذكور أجرا أفضل،     للعاملنييدفع  
ميلكهـا أي مـن       خـربات حديثـة يف مـسائل ذات صـلة بالعمـل احلـايل ال               اأجرا ولديهم 

 .اإلناث أو الذكور العاملني حاليا

لـس املقاطعـة قـد ميـز ضـد          ويف قضية أخرى، ادعى أمني املظـامل لتكـافؤ الفـرص أن جم             • 
 يعمــل يف أجــر مهنــدس  تتقاضــى أجــرا يقــل عــن    املركّــزةممرضــة عاملــة يف العنايــة   

 املقارنـة بـني   قضت حمكمة العمـل بـأن  و. املستشفى ذاته ويؤدي عمال من نوع خمتلف    
 أن نـوعي خمتلف أمنـاط العمـل ممكنـة متامـا للتحقـق مـن احتمـال التمييـز يف األجـور، و            

 عمـل املمرضـات يقتـصر عمومـا      ، ولكـن  الواقع متـساويني يف القيمـة     العمل يعتربان يف    
 عمومــا جمموعــة واســعة مــن أصــحاب أمــا املهندســون فتتــاح هلــم ،علــى القطــاع العــام

ن الطلـب علـى   أ، كمـا  اخلاص ومن بينهم، يف القطاعني العام العمل احملتملني لالختيار    
). ، هـي الـيت حتـسم األمـر    وحالة الـسوق، أيـا كانـت تـسميتها      (كبري للعملاملهندسني  

وهلذه األسباب، رأت احملكمة أن اجمللس قد أثبت أن الفجـوة يف األجـور قيـد املناقـشة        
 .صلة هلا بنوع اجلنس ال

أمني املظامل لتكافؤ الفرص جملس مقاطعـة آخـر مـن املقاطعـات             اهتم  ،  ٢٠٠٢ويف عام    • 
ورأت . رأة حـامال  السويدية بتمييز غري مـشروع علـى أسـاس اجلـنس لعـدم توظيفـه امـ                

حدوث جتاوز للمرأة احلامل أثنـاء مـلء الوظيفـة ألهنـا كانـت، مبوضـوعية،                أنه  احملكمة  
ــيت عينــت     ــرأة ال ــة مــن امل ــأهال للوظيف ــر ت ــع    . أكث ــة دف ــى جملــس املقاطع ــد تعــني عل وق

ويف قضية أخرى رفعـت يف عـام   .  سويديةكرونة ٢٥ ٠٠٠تعويضات عامة تصل إىل   
ــات  ٢٠٠٢ ــدرها  ، رحبــت إحــدى النقاب ــة ق ــضات عام ــف ٨٠ ٠٠٠  تعوي ــة أل  كرون

سويدية إلحدى العامالت اليت تعرضت للتحرش اجلنسي من أحـد زمالئهـا يف العمـل               
حيقق بالقدر الكـايف يف الـشكاوى    وتبني أن صاحب العمل مل. الذي يتبوأ منصبا عاليا 

هـود  يبذل مـا يكفـي مـن اجل        اليت قدمتها العامالت اإلناث بشأن هذا التحرش، وأنه مل        
 .لوضع حد للتحرش املتواصل

، قـدم أمـني املظـامل لتكـافؤ الفـرص شـكوى إىل حمكمـة العمـل ادعـى           ٢٠٠٤ويف عام    • 
فيها أن مفتشة تعمل يف مكتب للشرطة كانت أفضل تأهال من الرجـل الـذي عـني يف          

وقـد رفـضت احملكمـة هـذه     . املنصب الشاغر بصفته مـديرا إلدارة التحقيـق يف املكتـب      
 .يث رأت أن الرجل أفضل تأهال للوظيفةالقضية، ح

 تعلقـت األوىل بـالتزام صـاحب        ،، تناولت حمكمة العمل ثالث قـضايا      ٢٠٠٥ويف عام    • 
ورأت حمكمـة العمـل أن      . العمل بالتحقيق يف حوادث حترش جنـسي يف مكـان العمـل           



CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1
 

6 07-62049 
 

وتلقــت الــضحية  . يــؤِد واجباتــه مبقتــضى قــانون تكــافؤ الفــرص      صــاحب العمــل مل 
وتعلقـت القـضية الثانيـة بفـصل        .  سـويدية  كرونـة  ٥٠ ٠٠٠ة تصل إىل    تعويضات عام 

. جندية من جنود األمـم املتحـدة يف مكـان العمـل أثنـاء تأديتـها الواجـب يف كوسـوفو          
فقد ادعـى أمـني املظـامل لتكـافؤ الفـرص أن اجلنديـة أجـربت علـى إهنـاء عملـها بـسبب                

كمــة العمــل هــذه ورفــضت حم. التحــرش اجلنــسي الــذي تعرضــت لــه يف مكــان العمــل
 إذ فرضــت إحــدى شــركات  ،وتعلقــت القــضية الثالثــة بــالتمييز غــري املباشــر  . القــضية

تعني أال يقل طول املتقدمني للعمل على خـط         يأي أنه   : تصنيع السيارات شرط الطول   
وقـد  . ورأت احملكمة أن هذا املعيـار يـشكل متييـزا ضـد النـساء           .  سم ١٦٣اإلنتاج عن   

كمـا  .  سـويدية كرونـة  ٤٠ ٠٠٠كوى تعويضات عامة تبلـغ      تلقت األنثى املقدمة للش   
توصل أمني املظـامل لتكـافؤ الفـرص إىل تـسويتني بالنيابـة عـن امـرأتني أخـريني تعرضـتا                     

 كرونـة  ٤٠ ٠٠٠حيث تلقـت كـل منـهما مبلـغ     (للتمييز من شركة تصنيع السيارات  
 ).سويدية

 حمكمـة العمـل بـشأن       ، قدم أمـني املظـامل لتكـافؤ الفـرص شـكوى إىل            ٢٠٠٦ويف عام    • 
مـرأة  لليكن هنـاك حالـة فـصل         وخلصت احملكمة إىل أنه مل    . حالة فصل بسبب احلمل   

وكانـت هنـاك صـيغ خمتلفـة        . وأن صاحب العمل ليس مـسؤوال عـن إهنـاء عمـل املـرأة             
قيل يف االجتماع، حيث أعطت مقدمة الشكوى االنطباع بأهنا فـصلت بـإجراءات              ملا

مقدمة الشكوى قـد اسـتقالت مبحـض إرادهتـا نتيجـة      وقال صاحب العمل إن  . موجزة
 .انتقاد حمدد وجه هلا يف االجتماع املذكور

تلقــى  : بالـشكاوى املقدمــة إىل أمـني املظــامل املعــين بتكـافؤ الفــرص   معلومـات متعلقــة  - ١١
 شــكوى ١٣٣مــن بينــها  (٢٠٠٦ يف عــام  شــكوى٣٦٢مل املعــين بتكــافؤ الفــرص أمــني املظــا

 شــكوى مبوجــب قــانون تكــافؤ ١٥٢  النظــر يف وأهنــى أمــني املظــامل).خــارج جمــال اختــصاصه
 شـكوى مقدمـة   ٣٤ مـن بينـها   (،٢٠٠٦ يف عـام    ،)احلقوق املتساوية يف احلياة العملية    (الفرص  

وتوصل أمني املظامل، بعد التحقيق يف الشكاوى، إىل أنه ال توجد خمالفـات تتعلـق               ). من رجال 
 ذلـك  شري إىل أو أنه ال توجد أدلـة كافيـة تـ        ، حالة ٥٢حبظر التمييز على أساس نوع اجلنس يف        

نقـضى أجلـها،    ا حالـة    وهنـاك  حالـة،    ٤٥ومثلت النقابة األطراف الشاكية يف      . على أقل تقدير  
ومت التوصـل إىل  . سـس أخـرى    مت البـت فيهـا اسـتنادا إىل أ          حالـة  ١٣ حالة مت سحبها، و      ٢٢و  

ابـات أو الـشاكني أنفـسهم، ومل تـصدر           حالة، من خـالل أمـني املظـامل أو النق          ١٦تسويات يف   
واحــدة منــها مرفوعــة مــن خــالل مكتــب أمــني املظــامل  ( يف ثــالث دعــاوى  إال قــضائيةأحكــام

 ).تان من خالل النقاباتاثنو
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 اليت ُرفعت من خالل مكتـب أمـني املظـامل إىل حمكمـة العمـل،      الدعوى  ورد ذكر وقد 
نقابـة،   الثانيـة، الـيت ُرفعـت مـن خـالل            وتتعلـق الـدعوى   .  أعاله ١٠ الفقرة   ، يف ٢٠٠٦يف عام   

 رأي احملكمـة أنـه مل حيـدث متييـز علـى أسـاس               كـان و. بتعيني شخص يف وظيفـة تابعـة للـشرطة        
نوع اجلنس، نظرا إىل أن مؤهالت املرأة مل تكن على نفس مستوى مؤهالت الرجـل، ومـن مث    

شكوى أيـضا أن    يف الـ  وجـاء   .  القـانون  قتـضي نـص   حسب ما ي  “ ثلاوضع مم ”فإهنا مل تكن يف     
.  ألعمال انتقامية نتيجة تقدميها شكوى بشأن التمييـز علـى أسـاس نـوع اجلـنس                تاملرأة تعرض 

 أن احملكمـة    إال. ومتثلت األعمـال االنتقاميـة يف ختفـيض مرتبـها وتطبيـق التخفـيض بـأثر رجعـي                 
 وفقــا  أجــر الــشاكية أنــه مل حتــدث أيــة أعمــال انتقاميــة نظــرا إىل أن رب العمــل حــددوجــدت

. لمرتب العادي الذي كانت تتقاضاه قبل حـصوهلا علـى وظيفـة مؤقتـة ذات واجبـات خمتلفـة                  ل
 كرونـة سـويدية،     ١٠ ٠٠٠دفع تعويضات عامة للمرأة قدرها      ب على رب العمل      حكم  أنه بيد

 .كتعويض هلا عن تطبيق ختفيض املرتب بأثر رجعي
ختبـار مل يقـع     الاحتـت    وتولت حمكمـة حمليـة النظـر يف الـدعوى الثالثـة املتعلقـة بوظيفـة                

ورأت احملكمة احملليـة أنـه مل حيـدث متييـز يـستند إىل              .  بسبب احلمل  اكيةشالاالختيار فيها على    
يف حتـت االختبـار      إهناء الوظيفـة     أن السبب يف قرار   نوع اجلنس نظرا إىل أن رب العمل أوضح         

 .لهذه احلالة يعود إىل أن املرأة املعنية مل تكن مؤهلة ألداء ذلك العم
أصـدرت   :بـالقرارات الـيت اختـذهتا اللجنـة املعنيـة بتكـافؤ الفـرص             معلومات متعلقـة     - ١٢

وهـي حـاالت تتعلـق    . ٢٠٠٧ إىل ٢٠٠١اللجنة قرارات يف أربـع حـاالت، خـالل الفتـرة مـن        
وقـضت اللجنـة   .  عمل لتطبيق نظام األجر املتـساوي اب العمل جتاه إعداد خطط صحأبواجب  

غرامــة يف حالــة  ال ب بالتزامــه حتــت طائلــة العقوبــة   حب العمــلفــاء صــا ويف حــالتني بوجــوب  
ت، لكـن اللجنـة    احلـاال  خيـتص بإحـدى  وكانت إحدى النقابات قـد تقـدمت بطلـب       . اإلخالل

ع أمني املظامل املعين بتكافؤ الفرص أنـه يـتعني علـى            فويف احلالة الرابعة، د   . رفضت ذلك الطلب  
لـسويدية دراسـة استقـصائية وحتلـيالت شـاملة          اللجنة إصدار أمر بـأن جتـري القـوات املـسلحة ا           

إذا كانــت هنــاك فــوارق يف  ر مــادريــة للفــوارق يف األجــور بــني املــرأة والرجــل، وبــأن تقــووحم
األجور ومـا إذا كانـت الفـوارق، حـال وجودهـا، متـصلة بـشكل مباشـر أو غـري مباشـر بنـوع                    

ت مبوجـب القـانون تنطبـق       دعت القوات املسلحة السويدية أن االلتزامـا      اومن جانبها،   . اجلنس
وتوصــلت . فقــط علــى الوحــدات املختلفــة وال تنطبــق علــى اهليئــة املركزيــة للقــوات املــسلحة   

اللجنة إىل استنتاج مفاده أنه يـتعني علـى القـوات املـسلحة الـسويدية إجـراء دراسـة استقـصائية             
 أن تفعـل     بوجـوب  رية، بالرغم من أن اللجنة مل تـر ضـرورة إصـدار أمـر             ووحتليالت شاملة وحم  

 .غرامةبال اهليئة ذلك حتت طائلة العقوبة
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بالــشكاوى املقدمــة مبوجــب قــانون املــساواة يف معاملــة الطــالب  معلومــات متعلقــة  - ١٣
 منــذ بــدء  شـكوى مبوجــب القـانون  ٢٣افؤ الفــرص تلقــى أمـني املظــامل املعـين بتكــ   :باجلامعـات 

احـدة مبوجـب القـانون؛ وهـي        وتوصـل أمـني املظـامل إىل تـسوية حالـة و           . ٢٠٠٢نفاذه يف عـام     
ــسماح هلــا باملــشاركة يف إحــدى       ــة قــررت اجلامعــة عــدم ال ــق بطالب ــة تتعل ــحال ــاء دورات ال أثن

وكـان مـن املفتـرض أن تـشترك الطالبـة يف      . دراستها للقانون بسبب أهنـا كانـت يف حالـة محـل         
 قـضية    يف  عنـد نظـرهم    مسابقة أوروبية تتعلق باملـشاركة يف إجـراءات قـضائية ينفـذها الطـالب             

 . كرونة سويدية٥٠ ٠٠٠وحصلت تلك الطالبة على تعويض قدره . ومهية
 قليلـة    الـشكاوى املقدمـة مـن الطـالب إىل أمـني املظـامل              أن  ويصعب حتديد السبب يف    - ١٤

ــشكاوى  . إىل هــذا احلــد  ــتم النظــر فيهــا يف اجلامعــات   ولعــل أحــد األســباب يكمــن يف أن ال  ي
 .املتصل من مث إىل مكتب أمني املظ وال
 

 ٥السؤال   
يلة جدا لتطبيـق إمكانيـة      املعين بتكافؤ الفرص سوى أمثلة قل     ال توجد لدى أمني املظامل       - ١٥

 شكوى تلقاهـا    ،ومن تلك األمثلة  . إصدار استثناءات من حظر التمييز على أساس نوع اجلنس        
 أمني املظامل من رجل ُحرم من احلصول على وظيفة مساعد شخصي لرجل معوق، بـسبب أن               

ورأى أمـــني املظــامل أن رب العمـــل، وهــو جملـــس   . املعــوق فـــضل أن تكــون مـــساعدته أنثــى   
، كــان حمقــا يف اســتناده إىل ضــرورة كفالــة الــسالمة الشخــصية للفــرد الــذي اتافظــاحمل إحــدى

 .يتلقى الرعاية
 

 ٦السؤال   
ويف ربيـع   . ٢٠٠٩-٢٠٠٦قـوق اإلنـسان علـى الفتـرة         تنطبق خطـة العمـل املتعلقـة حب        - ١٦

 آرائهــم ومقترحــاهتم كجــزء مــن  وا قــدمالــذين، ســتدعو احلكومــة أصــحاب املــصلحة  ٢٠٠٨
وسـتتم،  . منتـصف املـدة   التنفيذ عنـد     استعراض    إىل اجتماع ُيعقد من أجل     عملية صياغة اخلطة  

 النتــائج تقــدمي متابعــة الوضــع الــراهن لتنفيــذ التــدابري املختلفــة، و  ،فيمــا يتــصل هبــذا االجتمــاع 
وسيتم تقييم تنفيذ خطة العمـل بأكملـها      . ة حىت اآلن إىل أصحاب املصلحة     الرئيسية املستخلص 

 فـإن   ،ومـن مث  . ٢٠٠٩ بنهايـة     ذلـك  ي تقيـيم خـارجي، علـى أن يبـدأ          على يد أخصائ   ونتائجها
الوقت مل حين بعد إلعداد تقرير بـشأن تـأثري التـدابري املختلفـة الـواردة يف خطـة العمـل املتعلقـة                       

 .ةمبعاجلة التمييز ضد املرأ
 والـيت   ،وتعاجل تدابري عديدة من التدابري الواردة يف خطة العمل املتعلقة حبقوق اإلنسان            - ١٧

تتناول على وجه اخلصوص التمييز ضـد املـرأة، العمـل يف جمـال مكافحـة العنـف الـذي ميارسـه                      
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قريـر  انظر املعلومات الـواردة يف الت     (ومت تناول هذه املسائل يف تقرير السويد        . الرجل ضد املرأة  
هلــم  وهــي معاجلــة مــستمرة تتــضمن أنــشطة تــدريب ألفرقــة املهنــيني الــذين ،)٣يف إطــار املــادة 

 األسـئلة    حتـت  يرجـى أيـضا الرجـوع إىل املعلومـات الـواردة          . ل بالنساء من ضحايا العنف    اصات
 .١٣ و ١٢  و١٠
لـق   الوفـد املعـين حبقـوق اإلنـسان يف الـسويد أنـشطته منظـورا يتع             ضـّمن  وبشكل عـام،   - ١٨

إال أن األنشطة ذات التركيز األشد على التمييز ضد املـرأة ال تنفـذ مـن              . باملساواة بني اجلنسني  
ــراف الفاعلــة          ــة واألط ــاالت احلكومي ــا للوك ــه يــؤدي دورا تكميلي ــرا إىل أن ــد، نظ خــالل الوف
األخرى ذات الواليات املتصلة حبقوق اإلنـسان بـشكل أكثـر حتديـدا، مثـل أمـني املظـامل املعـين                     

 .كافؤ الفرصبت
 ، من بني األنشطة اليت نفذها الوفـد املعـين حبقـوق اإلنـسان       وميكن ذكر األنشطة التالية    - ١٩

 علــى منظــور يتعلــق تشــتملاالــيت وفيمــا يتعلــق مبوضــوعات حقــوق اإلنــسان األكثــر تعميمــا، 
 :باملساواة بني اجلنسني

ــع، نظــم ا     •  ــة لتحقيــق تكــافؤ الفــرص للجمي لوفــد حلقــات  كجــزء مــن الــسنة األوروبي
دراســية اســتمرت ملــدة أربعــة أيــام، انــصب اهتمامهــا علــى عــدم التمييــز وحقــوق          

ــسان ــاء هــذه احللقــات الدراســية حلقــات عمــل وم   . اإلن ــشأن  وُنظمــت أثن ناقــشات ب
مــسائل  الــدفاع عــن الــشرف، والطرائــق العمليــة ملعاجلــة  العنــف واالضــطهاد بــدعوى

تراتيجيات اليت هتدف إىل مكافحة خمتلـف       املساواة بني اجلنسني والتنوع، وتنسيق االس     
 . أخرىءا، ضمن أشيأشكال التمييز

وعمل الوفد أيضا يف مشروع يهدف إىل زيادة املعرفة ورفع درجة الوعي فيمـا يتعلـق                 • 
 القـانون التمييـز يف      وحيظر هـذا  . حة التمييز يف املدارس   بالقانون السويدي اجلديد ملكاف   

ــوع ا علــى أســاس  النظــام املدرســي  ــز املــستند   ن ــى التميي ىل أســس إجلــنس، عــالوة عل
وكجزء من املـشروع، عمـل الوفـد يف جمـال تـدريب املـدربني، وأصـدر أيـضا                   . أخرى
يـة علـى نطـاق      وقد ُوزعت املـواد الفكاه    . ن اجلديد  ومعلومات عن القانو    فكاهية مواد

 .واسع وسط التالميذ، وخباصة وسط طالب املدارس الثانوية العليا
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  السياسية وصنع القراراملشاركة  
 ٧السؤال   

، متديد واليـة جلنـة التحقيـق الـيت ُعينـت مـن              ٢٠٠٧أبريل  /قررت احلكومة، يف نيسان    - ٢٠
 بعــد أجــل إعــداد تقريــر عــن توزيــع اجلنــسني يف مراكــز الــسلطة، نظــرا إىل أنــه مل يــتم التبليــغ   

 .بالنتائج اليت توصلت إليها اللجنة
بعــض  إىل وجــود ، التقريــر الــوارد مــن جامعــة أوبــساال    وتــشري النتــائج املدرجــة يف   - ٢١
ختالفات يف الطريقة اليت تعامل هبا املرأة والرجل يف عملية الترشيح يف األحـزاب الـسياسية،                الا

. إال أن انتخاب النساء املرشحات ال يقل عن انتخاب الرجـال املرشـحني            . بشكل يضري باملرأة  
ــش     ــصل باألن ــائج تت ــذه النت ــرا إىل أن ه ــسؤولية     ونظ ــإن امل ــسياسية، ف ــة لألحــزاب ال طة الداخلي

 .الرئيسية عن اختاذ اإلجراءات املناسبة تقع على عاتق هذه األحزاب
وتعترب املـساواة يف متثيـل املـرأة والرجـل يف هيئـات صـنع القـرار إحـدى املـسائل اهلامـة                        - ٢٢

يت حتــافظ علــى نظــام  وهتــدف احلكومــة إىل مكافحــة وتغــيري األنظمــة الــ . املتعلقــة بالدميقراطيــة
 .توزيع السلطة واملوارد بشكل يستند إىل نوع اجلنس

 
 ٨السؤال   

تركز احلكومة على اإلجراءات اليت تيـسر اجلمـع بـني العمـل واحليـاة األسـرية بالنـسبة                    - ٢٣
للجنسني معا، من أجل إتاحة املزيـد مـن الفـرص للنـساء الراغبـات يف التقـدم لـشغل الوظـائف                     

وتـــشمل . تـــاح الفرصـــة لـــذلك حينمـــا ُت،درات علـــى شـــغل هـــذه الوظـــائف والقـــا،القياديـــة
 متكني املرأة والرجل من اجلمـع بـني احليـاة العمليـة      ، من أجل  اإلصالحات اليت تنفذها احلكومة   

ة للمساواة بني اجلنسني يف جمال التأمني على الوالدين واإلعانـات           ، تقدمي مكافأ  واحلياة األسرية 
  حتـت  انظـر أيـضا املعلومـات الـواردة       (دمات املتـصلة باألسـرة املعيـشية        بية فيما يتعلق باخل   يالضر

 ).٢٦ السؤال
 مقارنـة   ،٢٠٠٦مل يتغري توزيع اجلنسني يف عضوية اجملـالس البلديـة عقـب انتخابـات               و - ٢٤

 يف ٥٨  يف املائـة للمـرأة و      ٤٢ إذ بلغ متوسـط نـسب التوزيـع          ،٢٠٠٢باحلالة عقب انتخابات    
ــة للرجــل  ــغ م. املائ ــالس احملافظــات     وبل ــضوية جم ــسني يف ع ــع اجلن ــسب توزي  عقــب ،توســط ن

املــسجلة وكانــت األرقــام .  للرجــل٥٢,٤ يف املائــة للمــرأة و ٤٧,٦  نــسبة،٢٠٠٦انتخابــات 
 . للرجل٥٢,٧ يف املائة للمرأة و ٤٧,٣  نسبة هي٢٠٠٢عقب انتخابات 

 يف  ٤٩ د الـوطين  لس الوكاالت على الـصعي    ، كانت نسبة املرأة يف جما     ٢٠٠٥ويف عام    - ٢٥
 يف عـام     املسجلة كانت األرقام ( يف املائة    ٥١املائة يف املتوسط، بينما بلغ متوسط نسبة الرجال         
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ويف جمـالس اهليئـات اإلقليميـة       ).  يف املائـة للرجـل     ٥٢ يف املائـة للمـرأة و        ٤٨  هي نسبة  ٢٠٠٤
بلـغ نـسبة    وت). ٢٠٠٥( يف املائـة لكـل جـنس يف املتوسـط            ٥٠ظل توزيـع اجلنـسني عنـد نـسبة          

 ).٢٠٠٥( للرجل ٦٢ يف املائة للمرأة و ٣٨توزيع اجلنسني يف املناصب الرئاسية 
ويتعني حتقيق التـوازن يف تـشكيل كـل واحـد مـن اجملـالس أيـضا، فيمـا يتعلـق باخللفيـة                        - ٢٦

 يـتعني أال تقـل نـسبة كـل     ، للجنـسني وياتـس ولكـي يتحقـق التوزيـع امل   . وجمال الكفاءة واخلربة 
 .يف املائة على أقل تقدير ٤٠منهما عن 

ــار٢٧ويف  - ٢٧ ــايو / أي ــضوية      ٢٠٠٧م ــهن لع ــي مت تعيين ــساء الالئ ــسبة الن ــغ متوســط ن ، بل
 يف املائـة مقابـل نـسبة        ٤٤ ، يف االجتماعات العامة السنوية للشركات اململوكة للدولة       ،اجملالس
ــة للرجــل٥٦ ــساء يف  .  يف املائ ــسبة الن ــشجمــالس وبلغــت ن ــال ــة ركات اململوكــة بأكمل ها للدول
وحتقــق هــدف التوزيــع   . ٢٠٠٧مــايو / يف أيــار، يف املائــة٥٣يف املائــة، ونــسبة الرجــال    ٤٧

مـن   يف املائـة لكـل   ٤٠  أي بنسبة ال تقل عن  ، شركة مملوكة للدولة   ٢٨املتساوي للجنسني يف    
النـساء  مـن   علـى   أنسبة متثيل الرجـال     كانت   و  شركة، ٢٥هذا اهلدف يف    ومل يتحقق   . نينساجل
 يف ٤٠تقل نـسبة النـساء عـن     يف املائة بينما ٦٠شركة منها، أي أن نسبتهم تزيد على      ١٩يف  

 . شركات٦ هناك أغلبية نسوية يف جمالس املائة، وكانت
 

 ٩السؤال   
ــسويدية        - ٢٨ ــوانني ال ــضمني الق ــة ت ــة وكيفي ــة بدراســة إمكاني ــق املكلف ــة التحقي أعــدت جلن

القطـــاع اخلـــاص، يف شـــركات  إدارة أحكامـــا تتعلـــق بتحديـــد حـــصص للجنـــسني يف جمـــالس
ويـشتمل التقريـر علـى مقتـرح        . ، تقريرا يتضمن النتائج اليت توصلت إليها      ٢٠٠٦منتصف عام   

 يف ٤٠إلدخال تعديل على قانون الشركات تتحد مبوجبه نسبة متثيل اجلنـسني مبـا ال يقـل عـن            
 ركة الـيت ال تفـي  ويـتعني علـى الـش    . ةلجات سـويدية معينـة مـن الـشركات املـس          املائة، يف شرك  

وقـد ُعمـم التقريـر    . مبتطلبات القانون دفع رسـوم خاصـة ملكتـب مـسجل الـشركات الـسويدية          
ــبغــرض  وأعــرب عــدد كــبري مــن اجمليــبني، وخباصــة ممثلــو الــشركات التجاريــة، عــن     . شاورالت

يـشكل تـدخال    تراضات يف أن حتديد حـصص للجنـسني         حد االع أومتثل  . انتقادهم للمقترحات 
وقد قررت احلكومة عدم التقـدم بأيـة مقترحـات          .  شؤون ملكية أصحاب األسهم    غري مربر يف  

 وبــدال عــن ذلــك، تــسعى احلكومــة إىل إجيــاد ســبل أخــرى   .تــشريعية اســتنادا إىل هــذا التقريــر 
ملعاجلة مشكلة عدم تساوي توزيع اجلنسني يف جمالس اإلدارة، كأن يتم ذلك مـن خـالل إقامـة             

 .على سبيل املثالحوار مع ممثلي القطاع اخلاص، 
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 العنف ضد املرأة  
 ١٠السؤال   

، عرضت احلكومة خطة عمـل ملكافحـة عنـف الرجـل            ٢٠٠٧نوفمرب  /يف تشرين الثاين   - ٢٩
ضد املرأة والعنف واالضطهاد باسم الشرف والعنف يف العالقات القائمة بني أفـراد مـن نفـس                 

 .١٣اجلنس، انظر املعلومات الواردة يف إطار السؤال 
ورغم أنه يصعب يف هذه املرحلة تقييم األثر الكامل الناجم عن التدابري املتخذة بـشأن             - ٣٠

 .عنف الرجال ضد النساء، فإنه ميكن حتديد بعض االجتاهات
وقد أُجريت دورات تدريبية مكثفة ضـمن هيئـة الـشرطة الـسويدية مـع تركيـز خـاص                    - ٣١

ري املرحلــة األوىل الــشاملة والفعالــة يف علــى معاملــة الــضحايا وتقيــيم املخــاطر واألخطــار وتــداب
ولقد أدت هذه التدابري بالفعل إىل تغيري أسـاليب العمـل وأمناطـه وسـتؤدي،               . عمليات التحقيق 

وتقـوم أغلبيـة    . يف األجل الطويل، على األرجح، إىل حتسني القدرة على منع العنف ضد املـرأة             
 .هيئات الشرطة احمللية بتقييم املخاطر واألخطار

وحضر عدد كبري من القضاة دورات عديدة تتناول مسائل متعلقة بعنف الرجـل ضـد                - ٣٢
املرأة واالجتار بالبشر واالضطهاد باسم الشرف واملعاملة املتعلقـة بالـضحايا فـضال عـن املـسائل           

وقـد بينـت النتـائج زيـادة إدراك القـضاة ومعرفتـهم هبـذه        . املتصلة باملساواة بني اجلنسني عموما    
 .املسائل
وحــسب مــا ورد يف التقريــر، كرســت النيابــة العامــة الــسويدية علــى مــدى عــدد مــن     - ٣٣

 ٢٠٠٦واسـتخدمت هـذه اهليئـة يف عـامي      . السنوات، موارد كبرية ملكافحة العنف ضـد املـرأة        
 عدة مدعني عامني متخصصني يقومون بتنسيق األعمال الـيت جتريهـا املكاتـب احملليـة             ٢٠٠٧ و

هناك مـدعون عـامون متخصـصون ألنـواع أخـرى مـن اجلـرائم، مثـل                 و. ملكافحة العنف املرتيل  
 .اجلرائم العنيفة ذات السمات اخلطرية

 توجــد مراكــز - أوميــا وســتوكهومل وغــوتربغ ومــاملو  -ويف أربعــة أمــاكن بالــسويد   - ٣٤
وتتمثــل مهمــة مراكــز التطــوير يف إجــراء تطــوير منــهجي وقــانوين يف    . لتطــوير النيابــة اخلاصــة 

ويـتم أيـضا يف     . ية خمتلفة وتكون مسؤولة عن إمجايل املعرفة يف جماالت مسؤوليتها         جماالت جنائ 
ومـن األمثلـة علـى    . هذه األماكن إجراء متابعة قانونيـة وتفتـيش ألنـشطة مكاتـب النيابـة احملليـة         

ويعمـل  . ذلك تناول مراكز التطوير هذه مجيع حاالت االستئناف املقدمـة ضـد قـرارات النيابـة               
يف غــوتربغ بـــشكل متواصـــل الســتحداث طرائـــق مـــن أجــل حتـــسني نوعيـــة    مركــز التطـــوير  

وعلى سـبيل املثـال،    . التحقيقات، مثال، يف قضايا العنف املرتيل واجلرائم املرتكبة باسم الشرف         
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ــة اســتخدامها يف        ــامني بغي ــة للمــدعني الع ــات أدل فقــد وضــع مركــز التطــوير يف غــوتربغ كتيب
وعـالوة  . ة بالعنف ضد سالمة املرأة والعنف باسم الـشرف        التحقيق واالدعاء يف اجلرائم املتعلق    

 .على ذلك، مت ترتيب دورات خاصة بشأن العنف باسم الشرف
وأدت هذه اجلهود، وحتسني التعاون بني النيابة العامة السويدية وهيئـات الـشرطة، إىل         - ٣٥

وترمـي هـذه    . مالنهوض بنوعية التحقيقات األولية وإمكانيـة مالحقـة هـذه األنـواع مـن اجلـرائ               
 .اجلهود إىل زيادة عدد الذين يقدمون إىل احملاكمة من املشتبه فيهم

 :وفيما يلي إحصاءات مستقاة من التقارير السنوية للنيابة العامة السويدية - ٣٦
 جرميـة مـدعى هبـا مـن جـرائم           ١٥ ٩٢٧، سجلت هيئات النيابة احمللية      ٢٠٠٣يف عام    • 

ومـن بـني هـذه اجلـرائم        .  جرمية ١٥ ٨٥٧ات بشأن   العنف ضد املرأة وأقفلت التحقيق    
 . اشتباه إىل اختاذ إجراءات  قانونية٤ ٨٠٨أدى 

 جرمية مدعى هبـا مـن جـرائم    ١٦ ١٦٥، سجلت هيئات النيابة احمللية   ٢٠٠٤ويف عام    • 
ومـن بـني هـذه القـضايا        .  قضية ١٦ ٣٠٨العنف ضد املرأة وأقفلت التحقيقات بشأن       

 . قضية٥ ٠٩٦ اختذت إجراءات قانونية يف
ــة الــسويدية  ٢٠٠٥ويف عــام  •   جرميــة مــدعى هبــا مــن  ١٦ ٥٦٩، ســجل مكتــب النياب

ومـن بـني هـذه      .  قـضية  ١٦ ٩٣٤جرائم العنف ضد املرأة وأقفلت التحقيقـات بـشأن          
 . قضية٤ ٩٥٦القضايا، اختذت إجراءات قانونية يف 

ــة الــسويدية  ٢٠٠٦ويف عــام  •  ى هبــا مــن  جرميــة مــدع١٧ ٧٧٨، ســجل مكتــب النياب
ومـن بـني هـذه      .  قـضية  ١٧ ٦٠٠جرائم العنف ضد املرأة وأقفلت التحقيقـات بـشأن          

 . قضية٥ ١٣٥القضايا، اختذت إجراءات قانونية يف 
ويف السنوات األخرية حدثت زيادة يف قدر االنتباه املركّـز علـى العنـف ضـد املـرأة يف                    - ٣٧

ووفقـا للتقريـر الـذي قدمـه        . اخلصوصالسويد، يف اجملتمع عموما ويف جهاز القضاء على وجه          
 فقـد أدى هـذا األمـر إىل زيـادة إىل امليـل إىل اإلبـالغ         ٢٠٠٢اجمللس الوطين ملنع اجلرمية يف عام       

ومـن  . ويتمثل أحد أهداف احلكومة يف زيادة إبراز مسألة العنـف ضـد املـرأة       . عن هذه اجلرائم  
. رطة عن هذه اجلرائم كتطـور إجيـايب       مث جيب اعتبار كون زيادة عدد الضحايا الاليت يبلغن الش         

ومع ذلـك فمـن غـري الواضـح مـا إذا كانـت الزيـادة يف عـدد جـرائم العنـف ضـد املـرأة الـيت مت                           
 .اإلبالغ عنها تبني أيضا زيادة فعلية يف مثل هذه اجلرائم املرتكبة ضد املرأة

يف امليـل إىل اإلبـالغ   ووفقا للتقرير الذي قدمه اجمللس الوطين ملنع اجلرمية، أدت الزيادة       - ٣٨
. عن اجلرائم إىل زيادة يف اجلـرائم املبلـغ عنـها بـشأن العنـف ضـد املـرأة يف سـنوات التـسعينات                       
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وتبني البيانات اإلحصائية أن هناك حاليا اجتاها يتمثـل يف تزايـد عـدد قـضايا العنـف ضـد املـرأة              
دد القـضايا املبلـغ عنـها        ازداد عـ   ٢٠٠١ وعلى سبيل املثال، فمنـذ عـام      . املبلغ عنها إىل الشرطة   

التقريـر الـدوري اخلـامس للـسويد، حتـت           انظـر  (“االنتهاك اجلسيم لسالمة كيان املرأة    ”بشأن  
 ).، لالطالع على مزيد من املعلومات بشأن هذه اجلرمية٦املادة 
، كانــت هنــاك أيــضا زيــادة يف عــدد اجلنــاة الــذين أدينــوا بارتكــاب ٢٠٠١ومنــذ عــام  - ٣٩

وتـبني البيانـات اإلحـصائية أن عـدد اجلنـاة الـذين أدينـوا            . سالمة كيان املرأة  انتهاكات خطرية ل  
وعوقبوا بالسجن قد ازداد منذ بدء إنفاذ احلكم القانوين بشأن االنتهاك اجلسيم لـسالمة كيـان                

 . ٢٠٠٦ يف عام ٢٧٤ إىل ٢٠٠١ يف عام ١٢٩املرأة، من 
 االجتماعيـة لتنـاول وحتـسني أعماهلـا         وفيما يتعلـق بالتـدابري املتخـذة يف جمـال اخلـدمات            - ٤٠

 . ١٢ودعمها للنساء الاليت يتعرضن للعنف، انظر اإلجابة على السؤال رقم 
ــات        - ٤١ ــدميها إضــافة إىل املعلوم ــات أخــرى لتق ــسويد لألســف أي معلوم ــدى ال ــيس ل ول

ينـتمني إىل  الواردة يف التقرير، بشأن اآلثار النامجة عن هـذه التـدابري فيمـا يتعلـق بالنـساء الـاليت        
 .أقليات وطنية

وسيجري تناول املسألة املتعلقـة بـالعنف ضـد النـساء املعوقـات يف خطـة العمـل املعنيـة                - ٤٢
ولالطـالع علـى مزيـد مـن املعلومـات بـشأن خطـة العمـل         . مبحاربة عنف الرجـال ضـد النـساء     

 .١٣انظر السؤال 
: طهاد باســم الــشرفبالتــدابري املتخــذة ملكافحــة العنــف واالضــ  معلومــات متعلقــة  - ٤٣

تـــشدد احلكومـــة الـــسويدية علـــى أن العنـــف باســـم الـــشرف يعـــين أيـــضا اضـــطهاد الـــشابات 
والفتيات، إذ أنه يعين فرض قيود شديدة على حركتهن، مثل عدم السماح هلن بـصحبة خليـل                 
أو خليلــة، أو بااللتقــاء باألصــدقاء بعــد انتــهاء الدراســة والتعــرض للرقابــة الدائمــة مــن جانــب   

أو غريهــم مــن األقــارب، فــضال عــن اإلجــراءات التعــسفية أو العقابيــة الــيت حتــد مــن /ة واإلخــو
ويقـوم مركـز    . قدرهتن على اإلعراب عن آرائهـن واملـصممة للنيـل مـن تنميـة الـتفكري املـستقل                 

أوميــا ألحبــاث التقيــيم بتقيــيم التــدابري املتخــذة ملكافحــة العنــف واالضــطهاد باســم الــشرف يف   
ــرة  ــرين حــىت اآلن  . ٢٠٠٧-٢٠٠٣الفت ــدمي تقري ــد مت تق ــشاريع   : ولق ــيم م ــشأن تقي أحــدمها ب
مـايو  /يف أيـار  (واآلخر بشأن تقييم مـساكن اإليـواء        ) ٢٠٠٦أكتوبر  /يف تشرين األول  (التعاون  
٢٠٠٧ .( 

 مشروعا من املـشاريع الـيت   ٣٧٣ويتبني من التقييم املتعلق مبشاريع التعاون أنه من بني       
 مشروعا مت فيها تنفيذ التعـاون علـى األقـل مـن جانـب               ٧٥بالبلد هناك   مولتها اجملالس اإلدارية    
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ويستفاد من النتائج املستخلصة مـن التقيـيم        . أو منظمتني غري حكوميتني   /أو جهتني و  /هيئتني و 
 .أن التعاون بني السلطات قائم بشكل بارز وأن اهلدف األهم هو زيادة املعرفة

 مساكن اإليـواء هـي أن املـآوى، إىل جانـب            وكانت أهم النتائج املستخلصة من تقييم      
وتـسهم املـآوى يف تعزيـز       . تدابري أخرى، تسهم يف محاية وسـالمة الـشباب، وأساسـا الـشابات            

الصورة الذاتية للشابات وتعزيز اعتدادهن بأنفسهم وثقتـهن بأنفـسهن وتـسهم املـآوى كـذلك                
يد من التـدابري الطويلـة األجـل        ومع ذلك قد يلزم توفري املز     . يف إقامة عالقات اجتماعية جديدة    

وميكن جلميع املآوى اليت جرت دراسـتها       . بعد اإلقامة يف املآوى، من أجل دعم تنمية الشباب        
. توفري الدعم النفسي ورعاية إدارة األزمات وغريها مـن التـدابري الـيت تتخـذ لـتمكني الـشابات                  

 . مجة عن هذه التدابريومن املبكر للغاية اآلن إجراء تقييم لآلثار طويلة األجل النا
وسيتم تقدمي التقرير الثالث يف هناية هذه السنة، وحيـني موعـد تقـدمي التقريـر الرابـع يف                    

وُســيقدم تقريــر هنــائي يتــضمن تقييمــا لكافــة التــدابري يف بدايــة صــيف عــام  . ٢٠٠٨بدايــة عــام 
٢٠٠٨ . 

 
 ١١السؤال 

صائية يف الــسويد عنـــد  جيــري اآلن اســـتخدام مــصدرين أساســـيني للمعلومــات اإلحـــ    - ٤٤
ــها       ــتم إبــالغ الــشرطة عن ــرأة، يــشمل املــصدر األول احلــوادث الــيت ي . مناقــشة العنــف ضــد امل

ولقـد مت   . يتعلق باالعتداء ميكن مثال حتديد اجلرائم اليت ارتكبها شخص معـروف للمـرأة             وفيما
ومـع  . مـة تفسري هذه الفئـة عـادة كمؤشـر النتـشار العنـف ضـد املـرأة يف جمـال العالقـات احلمي             

ذلك فإن عدد اجلرائم اليت مت إبالغ الشرطة عنها ال يشكل بالضرورة مؤشرا موثوقا بـه بـشأن                  
املستوى الفعلي للعنـف ضـد املـرأة أو الجتاهـات أو هيكـل هـذا العنـف، فقـد تعـود الزيـادة يف                         

ائم، سلسلة إحصائية للجرائم اليت يتم إبالغ الشرطة عنـها إىل زيـادة يف املـستوى الفعلـي للجـر          
 .أو إىل زيادة يف امليل إىل اإلبالغ عن اجلرائم، أو إىل هذين العنصرين معا

ومـصدر املعلومــات اآلخــر يف مناقـشة العنــف ضــد املـرأة هــو الدراســات االستقــصائية     - ٤٥
وجتري إدارة اإلحصاء السويدية دراسات استقصائية سنوية لظروف املعيشة منذ عـام            . الوطنية
يف  راسات االستقصائية عددا من األسئلة املتصلة بضحايا اجلرميـة، مبـا     ومشلت هذه الد  . ١٩٧٨

 جيــري اجمللــس الــوطين الــسويدي ملنــع اجلرميــة دراســة واســعة ٢٠٠٦ومنــذ عــام . ذلــك العنــف
وتتسم هذه الدراسة مبيـزة إمكانيـة   . النطاق لضحايا اجلرمية سنويا تغطي أيضا العنف ضد املرأة  

ومع ذلـك فـإن هـذه البيانـات         . جلرائم اليت مت إبالغ الشرطة عنها     ربط بيانات ضحايا اجلرمية با    
هــي بيانــات حمــدودة أيــضا، حيــث إهنــا تتوقــف علــى رغبــة النــاس يف الــرد علــى االســتبيانات     

 .األسئلة اليت تقدمها هذه اهليئات أو
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 ١٢ السؤال
 عنـف لل املعرضـات  للنـساء  املقدمـة  االجتماعيـة  اخلدمات دعم يف التحقيق جهة قدمت - ٤٦

احملليـات   بـه  تقـوم  الـذي  العمـل  أن إىل التقريـر  وخيلـص . ٢٠٠٦ يونيه/حزيران ٢٩ يف تقريرها
 العنـف،  علـى  شهودا كانوا الذين واألطفال للعنف، املعرضات للنساء واملساعدة الدعم لتقدمي
 مــوظفني بتعــيني املثــال، ســبيل علــى شــىت،حمليــات  قامــتإذ . األخــرية الــسنوات يف تطــور قــد
 التعـاون  أيـضا  وازداد .للعنـف  املعرضـات  النساء عناخلاصة  باملسؤولية لالضطالع توحدا أو

خيتلـف   املقـدم  فالـدعم  .نقـص  أوجـه  هنـاك  مازالـت  أنـه  غـري  .النـساء إيـواء   ودور احملليـات  بـني 
 اللـوايت  النـساء  جلميـع  اإليـواء  دور تقـدمي وليست كل احملليات قـادرة علـى         ،احمللياتباختالف  
 لــبعض اخلاصــة االحتياجــات لتلبيــة الــدوام علــى جمهــزة املتاحــة اإليــواء رود توليــس .حيتجنــها
 جهــة اقترحــت احلالــة، حتــسني أجــل ومــن .املــدمنات النــساء أو املعوقــات النــساء مثــل النــساء،
 “ينبغـي ” مـن  بـدال  (جيـب  بأنـه  يقـضي  االجتماعية اخلدمات قانون على تعديل إجراء التحقيق
حاجـة   يف اخلـصوص  وجـه  علـى  تنظـر  أن ةاالجتماعي الرعاية نةجل على) سابقا عليها املنصوص
 .واملـساعدة  الـدعم  إىل العنـف،  علـى  شـهودا  كـانوا  الـذين  واألطفال للعنف، املعرضات النساء
 .٢٠٠٧ يوليه/متوز ١ يف النفاذ حيِّز التعديل ودخل

 تطبيـق  لـدعم  توجيهيـة  مبادئ التحقيق جهة اقترحتها اليت األخرى املبادرات وتتضمن - ٤٧
 كــانوا الــذين واألطفــال للعنــفاملعرضــات  النــساءالتــشريعات اخلاصــة ب االجتماعيــة اخلــدمات
 بإعـداد  والرعايـة  للـصحة  الـوطين  اجمللـس  احلكومـة  كلفـت  لذلك، ونتيجة .العنف على شهودا
 .التوجيهية املبادئ تلك
 اتــساقا ثــرأك تقيــيم وإجــراء ، احملليــاتبــنيفيمــا  االخــتالف أوجــه مــن احلــد وبغــرض - ٤٨

 أسـاس  علـى  االجتماعي العمل ممارسة معهد احلكومة كلفت واألطفال، للنساء املتاحة للتدابري
 بــه تقـوم  الـذي  للعمـل  تقيـيم  آليـات  بإعــداد والرعايـة  للـصحة  الـوطين  للمجلـس  التـابع  القـرائن 

 الوســائل بتقيــيم أيــضا املعهــد تكليــف وجــرى .ألطفــالللنــساء وا دعمــا االجتماعيــة اخلــدمات
 .للعنف املعرضات النساء خيص فيما االجتماعية اخلدمات عمل يف املمارساتو

ــام هــذه تنجــز وســوف - ٤٩ ــا امله ــام   وغريه ــيتمــن امله ــا وجهــت ال ــة هب  وجيــري ،احلكوم
 .املقبلة القليلة السنوات خالل ،متابعتها
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 ٢٠٠٨-٢٠٠٦ للفتــرة ســنويا ســويدية ةكرونــ مليــون ١٣٥ البالغــة امليزانيــة وتــوازي - ٥٠
 :التايل النحو على األموال وتقدم .أمريكي دوالر مليون ٢١ حوايل

 
 اجملموع دور إيواء النساء املنظمات النسائية مركز املعرفة الوطين السنة

١١٨ ٨١,٥ ٢٥,٥ ١١ ٢٠٠٦ 
١٤٣ ١٠٠ ٢٧ ١٦ ٢٠٠٧ 
١٤٤ ١٠٠ ٢٨ ١٦ ٢٠٠٨ 

  
 تــصريح ميــنح إذ .مــستقلةبــصفة  الــسويد يف اإلقامــة تــصاريحمتــنح  عامــة، وكقاعــدة - ٥١

 إقامـة  تـصريح  مـنح زوج أو شريك شـخص       أو املعاشر، شريكه أو املقيم زوج لألجنيب اإلقامة
 اهلجـرة  جملـس  ميـنح  دائـم،  بـشكل  معـا  العـشريون /األزواج يعش مل وإذا .السويد يف لالستقرار
 إقامــة نحأن ميــ قبــل أدىن، كحــد واحــد عــام أو عــامني، ملــدة إقامــة تــصريح األجــنيب الــسويدي

 فتـرة  أثنـاء  العالقـة  انقـضت  وإذا .مـستقلة  األوىل التـصاريح ال تكـون   احلالـة،  هـذه  ويف .دائمـة 
 األجـنيب  ألن أساسـا  العالقـة  انتهت إذا أنه غري .عادة التصريح جيدد ال املؤقت، اإلقامة تصريح

 كانـت  أو ة،العالقـ  يف ةالـسالم  أو للحريـة  آخـر  خطـري  انتـهاك  أي أو للعنـف،  تعرض طفله أو
 علـى  اإلقامـة  تـصريح  متديـد  جيـوز  لألجـنيب،  اإلقامـة  تـصريح  لتمديـد أخـرى    قويـة  دوافـع  هناك
 يـصبح  ألن معرضـا  الـشخص  كـان  إذا الدواعي هذه تتوفر أن وميكن .العالقة انتهاء من الرغم
 يف املؤقـت  اإلقامـة  تـصريح  يسحب أن أيضا للمجلس وميكن .األصلي لبلده عودته عند منبوذا
  العالقة انتهاء ةحال
 الـزواج  يعتـزم  أنـه  بـدعوى  إقامـة  تـصريح  علـى  احلـصول  بطلب األجنيب يتقدم وعندما - ٥٢

 عالقــة يف الــدخول أو الــسويد، يف لالســتقرار إقامــة تــصريح مــنح شــخص أو مقــيم بــشخص
 األجـنيب،  أن افترض إذا) دائم أو مؤقت (إقامة تصريح منحفللمجلس أن يرفض     معه، معاشرة

 تـصريح  منحـه  حالـة  يف سـالمته  أو حلريته آخر خطري انتهاك أي أو للعنف سيتعرض ،طفله أو
 .إقامة
ــه االضــطهاد مــن خــوف ينتــاهبم مــن األجانــب قــانون يف الالجــئ تعريــف ويــشمل - ٥٣  ل
 هـذا  ودخـل  .خاصـة  اجتماعيةلفئة   انتمائهمعلى أساس    وكذلك اجلنس، أساس على يربره ما

 .٢٠٠٦ عام يف التنفيذ حيز اخلاص التعريف
 الالجـئ  وضـع  علـى  األجـنيب  حلصول دافعا اخلاصاحمليط   داخل االضطهاد يكون وقد - ٥٤
ــسويد يف ــاء ال ــى بن ــدوافع عل ــة ال ــدم وراء الكامن ــدرة ع ــد ق ــى األصــلي البل ــوفري عل ــة ت  احلماي
 .ذلك عن عزوفها أو
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: ع الــشبكياملوقــلقــانون األجانــب يف الــسويد علــى  االنكليزيــة وتتــوفر ترمجــة باللغــة   - ٥٥
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/fd7b123d.pdf. 

 
 ١٣ السؤال

 الرجـال  عنـف  ملكافحـة  عمل خطة ،٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين تشرين يف احلكومة، قدمت - ٥٦
 نفـس  مـن  أفـراد  بـني  العالقـات  يف والعنـف  الشرف، باسم واالضطهاد والعنف للنساء، املوجه
 سـويدية  كرونـة  مليـون  ٨٠٠ حـوايل  احلكومـة  وختـصص  تـدبريا،  ٥٦ اخلطـة  وتتـضمن  .اجلنس
 سـتة  يف التـدابري  وتـصنف  املشكلة، حنو شامل هنج إىل العمل خطة وتستند .التدابري هذه لتنفيذ

 النظــام يف والفعاليــة اجلــودة وزيــادة الوقائيــة، ابريوالتــد ومــساندهتم، الــضحايا محايــة :جمــاالت
ــادة اجلرميــة، ملرتكــب املوجهــة والتــدابري القــضائي،  املعنيــة، الفاعلــة اجلهــات بــني التعــاون وزي
 آثـار  حتقيـق  هبدف جديدة مبهام اجملال هذا يف العاملة السلطات كلفُت وسوف .املعرفة وزيادة
 خطـة يف   نطـالق اال نقطـة  و .للنـساء  املوجـه  الرجـال  عنـف  مكافحة على العمل يف األمد طويلة
 احلكـومي  القـانون  ومـشروع  املـرأة،  ضـد  العنـف  علـى  للقضاء املتحدة األمم إعالنهي   العمل
 .اجلنسني بني املساواة بشأن

 
 ١٤ السؤال

 لزيـادة  حاجة هناك أن إىل الوطين، الشرطة جملس تقرير إىل استنادا احلكومة، خلصت - ٥٧
 تقييـد  ألوامـر  لكتروينإلا الرصد ألغراض استخدامها ميكن اليت التقنية للحلوليق  الدق االختبار
 اسـتخدامها  ميكـن  الـيت  التقنية احللول باختبار الوطين الشرطة جملس تكليف مت مث، ومن .احلرية
 ،٢٠٠٧ ديـسمرب /األول كانون ١٥ حبلول االختبارات هذه استنتاجات وستقدم .الغرض هلذا

 باســتعراض أمــور، مجلــة يف للقيــام، احلكومــة عينتــها الــيت التحقيــق ةجهــ تــستخدمها وســوف
ــتنتاجاهتا التحقيـــــق جهـــــة وســـــتقدم .التقييديـــــة بـــــاألوامر اخلـــــاص التـــــشريع  حبلـــــول اســـ

 .٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول ٣٠
 

 ١٥ السؤال
ــد موســع تعريــف اعتمــاد جــرى - ٥٨  نــص يلــي وفيمــا ،٢٠٠٥ عــام يف لالغتــصاب جدي
 :السويدي العقوبات قانون من ،٦ الفصل من ١ املادة

 بتهمـة  األكثـر  علـى  سـنوات  سـت  إىل األقـل  على سنتني ملدة بالسجن ُيعاقب  
 التهديــد أو العنــف وســائل مــن ذلــك غــري أو االعتــداء يــستخدم مــن كــل االغتــصاب

 جنـسي  بفعـل  القيام على أو اجلنسي االتصال على آخر شخص إلرغام إجرامي بعمل

http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/06/61/22/fd7b123d.pdf
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 لالتـصال  ممـاثال  ،احمليطـة  والظـروف  االنتـهاك  طبيعـة  إىل بالنظر يكون، حتمله، أو آخر
 .اجلنسي

 جنـسي،  اتـصال  يف آخـر  شخص مع يشترك شخص على أيضا ذلك ويسري  
ــل أو ــسي عمـ ــل، جنـ ــرة مبوجـــب مماثـ ــصال األوىل، الفقـ ــسي، لالتـ ــن اجلنـ ــق عـ  طريـ

 الـُسكر  أو النـوم  أو الـوعي  لفقـدان  نتيجـة  الـشخص  عجـز  حلالة املالئم غري االستغالل
، أو غــري العقلــي االضــطراب أو اجلــسدية اإلصــابة أو املــرض أو آخــر مبخــدر التــأثر أو

 .ذلك من الظروف احمليطة
ــة أو األوىل الفقــرة عليهــا نــصت جرميــة اعتــربت وإذا    يف خطــورة، أقــل الثاني

 األكثـر  على سنوات أربع لفترة السجنتوقع عقوبة    للجرمية، املصاحبة الظروف ضوء
 .االغتصاب بتهمة

 بظــروف مقترنــة الثانيــة أو األوىل الفقــرة عليهــا نــصت جرميــة اعتــربت وإذا  
 علـى  سـنوات  عـشر  إىل األقـل  علـى  سـنوات  أربـع  لفتـرة  الـسجن  توقع عقوبة مشددة،
 اجلرميـة  كانـت إذا   مـا  تقيـيم  وعنـد . املقترن بظـروف مـشددة     االغتصاب بتهمة األكثر
 طبيعـة  اذ به التهديد أو العنف كان إذا ملا خاص اهتماميوىل   مشددة، بظروف مقترنة
 باالعتـداء  قـام  واحـد  شـخص  مـن  أكثـر  كـان  إذامـا    أو اخلـصوص،  وجـه  علـى  خطرة
 اجلرميـة  مرتكب كان إذاما   أو االعتداء، يف أخرى صورة بأي شارك أو الضحية على
 غـري  أويف اجلرميـة     املـستخدم  باألسـلوب  يتعلـق  فيمـا  خاصة وحشية أو قسوة أظهر قد

 .ذلك
 
 ١٦ ؤالالس
 علــى) ٢٠٠٦ عــام (الــسويدية احملــاكم حكمــت التجــرمي، ازدواجيــة شــرط إلغــاء منــذ - ٥٩

 بأحكــام لإلنــاث التناســلية األعــضاء تــشويه حظــر قــانون ظــل يف جــرائم بارتكــاب شخــصني
 .كبرية تعويضات ومبالغ بالسجن مشددة
 أجـل  مـن  رعايـة وال للـصحة  الـوطين  اجمللـس الـذي يقـوم بـه        لعمـل ل املهمـة  النتائج ومن - ٦٠
 خطـي  إعـالن  صـدور  إلنـاث ا لـدى  التناسـلية  األعـضاء  تشويه ضد الوقائي العمل حتسني زيادة

 الكاثوليكيـة  والكنيـسة  األرثوذكـسية  القبطية والكنيسة السويدي األئمة جملس قبل من مشترك
 عـن  واضـحة  بـصورة  بأنفـسها  كافة الدينية اجلمعيات هذه وتنأى .السويدي املسيحي واجمللس

 للـصحة  الـوطين  اجمللـس  أيـضا  وأصـدر  .أشـكاله  جبميـع لـدى اإلنـاث      التناسـلية  األعضاء شويهت
 هيئـات  علـى  بتوزيعهـا  وقـام  اإلنـاث  لـدى  التناسـلية  األعـضاء  تـشويه  بشأن توجيهات والرعاية
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 الـصحية  واجلهـات  للمـدارس  موجهـة  تعليميـة  مـواد  أيـضا  وصدرت .العامني واملدعني الشرطة
 حقـائق  يـشمل  الـشبكة  علـى  معلومـات  بنـك  إنشاء ومت االجتماعية، عايةالر وخدمات والطبية
 .اجمللـس  بـه  يقـوم  الـذي  العمـل  خـالل  مـن  اإلنـاث  لـدى  التناسلية األعضاء تشويه عن وبيانات

 تـشويه  مـن  يعـانني  الـاليت  الفتيـات  يستهدفعلى املدارس االبتدائية والثانوية      ملف توزيع تميو
 .خلطره يتعرضن أو التناسلية األعضاء

 بالنـسبة  التقـادم  فتـرة  متديـد  بـشأن  احلكوميـة  املكاتـب يف   مقتـرح  إعـداد  حاليـا  وجيري - ٦١
 مـن  التقـادم  فتـرة  تبدأ حبيث األطفال ضد املرتكبة اإلناث لدى التناسلية األعضاء تشويه جلرمية
 ههــذ فيــه ســيبلغ كــان الــذيمــن التــاريخ  أو ةعــشر الثامنــة ســن املتــضرر الطــرف بلــوغ تــاريخ

ــ ــدة          .سنال ــادم مل ــرة التق ــستمر فت ــة، وت ــاريخ ارتكــاب اجلرمي ــن ت ــادم م ــرة التق ــدأ فت ــوم تب  والي
 .مقترنة بظروف مشددة اجلرمية كانت إذا سنة ١٥ التقادم فترة وتكون. سنوات ١٠
 الـسويد  يف يعـشن  الـاليت  الفتيـات /النساء عدد عن رمسية إحصائية معلومات تتوفر وال - ٦٢
 .لتناسليةا أعضائهنتعرضن لتشويه و
 

 الدعارة واالجتار بالبشر  
 ١٧السؤال   

ــشر لألغــراض        - ٦٣ ــدعارة واالجتــار بالب ــع ومكافحــة ال ــة خطــة عمــل ملن ســتعرض احلكوم
وجيري أيضا إعداد تدابري ملكافحة االجتار بالبشر ألغراض االستغالل يف جمـال العمـل              . اجلنسية

 .وغريها من األغراض
ــذ االســترا  - ٦٤ ــشر، ملكافحــة    وجيــري اآلن تنفي ــر واالجتــار بالب ــشأن الفق ــة ب تيجية احلكومي

االجتــار بالبــشر، مــن خــالل التعــاون اإلمنــائي الــدويل للــسويد، عــن طريــق إجــراءات يف جمــال    
 .األعمال السويدية الثنائية فضال عن األعمال اإلمنائية املتعددة األطراف

 
 ١٨السؤال   

قانون األجانب الذي يـنص علـى إمكانيـة       ، ُعدل أحد أحكام     ٢٠٠٧يوليه  / متوز ١يف   - ٦٥
ومبوجـب  . إصدار تصاريح إقامة حمدودة املدة للضحايا أو الـشهود يف عمليـات االجتـار بالبـشر        

التعــديل مبــنح تــصريح إقامــة حمــدودة املــدة لفتــرة ال تقــل عــن ســتة أشــهر، وجيــوز متديــد مــدة    
 مـنح تـصاريح إقامـة صـاحلة         وينص التشريع اجلديد أيضا على إمكانيـة      . التصريح عند االقتضاء  

للـضحايا أو الـشهود يف عمليـات االجتـار بالبـشر لكـي تتـاح هلـم         ) فترة الـتفكري ( يوما  ٣٠ملدة  
فرصة االستشفاء والنجاة من نفـوذ مـرتكيب اجلـرائم حـىت يتمكنـوا مـن اختـاذ قـرارات مـستنرية                     
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وأثنـاء إقامـة   . تـضاء وجيـوز متديـد فتـرة الـتفكري عنـد االق         . بشأن التعاون مع السلطات املختـصة     
الضحايا يف السويد حيق هلم احلصول على الرعاية الصحية والعناية الطبية، فضال عـن مـساعدة                

ــة ــواء      . مالي ــساكن اإلي ــة يف م ــضاء، اإلقام ــد االقت ــنظم، عن ــة أن ت ــهيئات االجتماعي . وميكــن لل
ة النهائيـة عـن     ومبوجب قانون اخلدمات االجتماعية، تتكفل جلان الرعاية االجتماعية باملـسؤولي         

ضــمان تلقــي كــل شــخص يعــيش يف حملياهتــا مــا حيتاجــه مــن مــساعدة ودعــم، بــصرف النظــر   
 .إذا كانوا من ضحايا اجلرمية وبغض النظر عن العمر أو نوع اجلنس عما

 
 ١٩السؤال   

تقوم احلكومة اآلن بتعيني جلنة للتحقيق من أجل تقييم تأثري التشريع الذي جيـّرم شـراء     - ٦٦
وال توجــد بيانــات إحــصائية شــاملة بــشأن النــساء يف جمــال   ). انظــر أدنــاه( اجلنــسية اخلــدمات

ــسية وجــود   ٢٠٠٦الــدعارة، ومــع ذلــك تــبني اإلحــصاءات عــن     بــشأن شــراء اخلــدمات اجلن
وال ختتلف هذه اإلدانـات بـني البغـاء         .  إدانة ١٠٨رجال اهتموا بشراء خدمات جنسية و        ١٣٣

وكـان الكـثري مـن أولئـك الـذين أدينـوا بـشراء              . اء الشوارع  أو البغاء الداخلي أو بغ     “السري”
خدمات جنسية من املـشترين للنـساء والفتيـات يف دور البغـاء الـيت يـديرها املتـاجرون بالبـشر،                      

 . يبني استخدام التشريع ضد بغاء الشوارع والبغاء الداخلي على حد سواء مما
وختطــط . اخلــدمات اجلنــسية وختتلــف وجهــات النظــر اآلن يف سياســة جتــرمي شــراء       - ٦٧

احلكومة إلجراء دراسة لتقييم حظر شراء اخلدمات اجلنسية؛ ومن املقـرر الـشروع يف الدراسـة                
وستركز الدراسـة علـى كيفيـة اإلعمـال الفعلـي للحظـر ضـد شـراء اخلـدمات                   . ٢٠٠٨يف عام   

وسـيقوم  . ةاجلنسية وجترمي الشارين وتأثري ذلك علـى البغـاء واالجتـار بالبـشر لألغـراض اجلنـسي                 
اجمللس الوطين للصحة والرعاية بعرض دراسة استقصائية جديـدة بـشأن الـدعارة يف الـسويد يف      

وستقدم إدارة التحقيـق اجلنـائي الـوطين أيـضا، والـيت هـي مبثابـة املقـرر                  . ٢٠٠٧أواخر خريف   
ام الــوطين املعــين باالجتــار يف البــشر، تقريــرا مرحليــا بــشأن االجتــار بالبــشر يف أواخــر خريــف عــ

٢٠٠٧. 
أحبــاث جــاري التنفيــذ باســم  مــشروع ولــدى جملــس وزراء بلــدان الــشمال األورويب   - ٦٨

وسـيجمع املـشروع معلومـات عـن الـدعارة واالجتـار بالبـشر            . الدعارة يف البلدان االسكندنافية   
ــة         ــة واالجتماعي ــنظم القانوني ــسائل يف ال ــذه امل ــاول ه ــة تن ــسية، وســيدرس كيفي لألغــراض اجلن

وسيتم تنظـيم مـؤمتر   . أمناط سلوك النساء والرجال إزاء شراء اخلدمات اجلنسيةوسيعرض أيضا   
 وستنــشر نتــائج املــشروع علــى موقــع اإلنترنــت التــابع جمللــس   ٢٠٠٨ختــامي يف خريــف عــام 
 .بلدان الشمال األورويب



CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1
 

22 07-62049 
 

 
 القوالب النمطية والتعليم  
 ٢٠السؤال   

ولقــد كــان تــأثري . ملــشروع فليكــا أجــرى اجمللــس الــسويدي الــوطين للــشباب تقييمــا   - ٦٩
وكان من نتيجة املشروع أنه جعل من املمكن إبراز األنـشطة احملليـة             . املشروع حمدودا نوعا ما   

املختلفــة الــيت تقــوم هبــا الفتيــات واالعتــراف هبــذه األنــشطة أثنــاء أيــام مــشروع فليكــا، ولقــد     
حوال الفتيات؛ وقـد حتـّسن      استخدمت هذه األيام كملتقى ميكن فيه للشباب والكبار مناقشة أ         

 وحظيت املسائل املتعلقة بـأحوال الفتيـات مبكـان          ؛نشطة احمللية اخلاصة بالشباب   األالتعاون بني   
مهــم؛ وحــصل املهنيــون يف املــدارس علــى أدوات الســتخدامها يف التعلــيم بــشأن املــساواة بــني  

 .اجلنسني
يوليـه  /جمال اإلعـالن يف متـوز     وشكلت احلكومة جلنة للتحقيق بشأن التمييز اجلنسي يف          - ٧٠

 كـانون  ٣١، وستقوم جلنة التحقيق بإبالغ احلكومـة عـن نتائجهـا يف موعـد ال يتعـدى          ٢٠٠٦
 .٢٠٠٧ديسمرب /األول
يف )  مـن التقريـر    ١٢٨انظـر الفقـرة     (ولقد أبلغت احلكومة بـشأن جنـسنة احملـيط العـام             - ٧١

ــشاريع   . ٢٠٠٦عــام  ــور، أن امل ــة أم ــارير، ضــمن مجل ــبني التق ــاء   وت ــام لآلب  تعمــل كمحفــل ه
والشباب ملناقشة أمناط السلوك والقوالب اليت تتصل بالرجال والنـساء يف أوسـاط اإلعـالم ويف                

 .اإلنترنت
واعتمــد الربملــان الــسويدي مــشروع القــانون احلكــومي اخلــاص باإلذاعــة والتليفزيــون    - ٧٢

اواة بـني الرجـل واملـرأة    وينص مشروع القانون على أن املـس . ٢٠٠٦يونيه /العامني يف حزيران  
وقـد  . هي جانب هام مـن جوانـب املثـال الـدميقراطي األساسـي للمـساواة يف احلقـوق للجميـع           

 وتــستمر ٢٠٠٧ينــاير / كــانون الثــاين١بــدأت فتــرة التــرخيص لإلذاعــة والتلفزيــون العــامني يف 
 . ٢٠٠٩ديسمرب /كانون األول ٣١حىت 

 
  ٢١السؤال   

رامية إىل القـضاء علـى القوالـب النمطيـة اجلنـسانية يف منـاهج               نشطة ال ألال تزال بعض ا    - ٧٣
التعلــيم الــواردة يف التقريــر قائمــة، فعلــى ســبيل املثــال، ال تــزال مــسألة املــساواة بــني اجلنــسني     

وتواصـل الوكالـة الوطنيـة    . تشكل جماال لألولوية يف أعمـال الوكالـة الوطنيـة لتحـسني املـدارس         
، ٢٠٠٥ويف عــام . ور اجلنــساين عنــد صــياغة املنــاهج الدراســيةالــسويدية للتعلــيم مراعــاة املنظــ

أجرت جامعة أوميا تقييما بشأن تدريب العاملني يف جمـال املـوارد التربويـة مـن ذوي املهـارات              
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وأكــدت اجلامعــة يف التقريــر النــهائي علــى أن املــشروع كــان  . يف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني
، وجــوب تــوفري فــرص للمزيــد مــن املعلمــني مــشروعا ناجحــا واقترحــت، ضــمن أمــور أخــرى
 . الكتساب مهارات يف جمال املساواة بني اجلنسني

 
 ٢٢السؤال   

 كلفت احلكومة اجلامعات وغريها من مؤسسات التعليم العـايل بتقـدمي تقـارير سـنوية             - ٧٤
 :بشأن التدابري املتخذة لكفالة التوزيع العادل بني اجلنسني

ذات التوزيع العادل بني اجلنـسني، مثـل تـدريب املعلمـني والتعلـيم              يف الربامج التعليمية     • 
 .والتدريب يف جمال املهن الطبية ومهن التمريض واهلندسة

 .يف اجملاالت املتصلة بالدراسات العليا ذات التوزيع غري العادل بني اجلنسني • 
احلكومـة  إبـالغ   أيـضا   ومطلوب مـن اجلامعـات وغريهـا مـن مؤسـسات التعلـيم العـايل                 - ٧٥

 .بشأن الطرق اليت يتم مبوجبها مراعاة منظور املساواة بني اجلنسني يف برامج التعليم العايل
 يف املائــة ١٧، وصــلت حــصة النــساء والرجــال ضــمن األســاتذة إىل ٢٠٠٦ ويف عــام  - ٧٦

 يف املائة للرجال وحصة النساء والرجال ضمن كبار احملاضـرين يف التعلـيم العـايل                ٨٣للنساء و   
 . يف املائة للرجال٦٣يف املائة للنساء و  ٣٧ي ه

 
 العمالة والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية  
 ٢٣السؤال   

يقوم املعهد الوطين للصحة العامة أساسا بتعميم املنهجية اجملّمعة يف التقريـر عـن طريـق            - ٧٧
فـق ُسـبل خمتلفـة مـع        جهات أخرى لتقدمي املعلومات، مثل األفراد واملنظمات الذين يتعاونون و         

نترنـت  إلومـن القنـوات األخـرى للتعمـيم موقـع شـبكة ا      . القائمني على صنع القرار يف احملليات    
التابعة للمعهد، الذي يوفر معلومات بشأن مـصادر املعلومـات عـن أشـكال خمتلفـة مـن الـدعم                    

عـات؛  األبوي ويتضمن املوقع وصالت للرابطات واملؤسسات اليت تقـدم التـدريب لقـادة اجلما             
 مؤمترا يف مجيع أرجاء البلـد؛ واملـواد املكتوبـة الـيت ينتجهـا               ٨٠واالتصاالت الشخصية وحوايل    

 .املعهد؛ واالستشارات اهلاتفية وتلك اليت تتم بواسطة الربيد اإللكتروين
، نظـم املعهـد مـؤمترا وطنيـا جـرى فيـه عـرض طريقـة قائمـة           ٢٠٠٧سبتمرب  /ويف أيلول  - ٧٨

ولقـد جـرى إنتـاج قـرص الفيـديو الرقمـي            . رقميـة مـن أجـل دعـم اآلبـاء         على أقراص الفيديو ال   
املعين بالتعاون مع رابطتني لتعليم الكبار ومها الرابطة السويدية للتعلـيم الـشعيب ورابطـة العمـال       

 باســتخدام مــواد حلقــات  ٢٠٠٧وســيتم إجــراء دراســات جتريبيــة يف خريــف عــام   . التعليميــة
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وإذا جنــح اســتخدام هــذه املــواد، فــسيتم تعميمهــا يف . يــات حمل١٠العمــل األســرية، يف حــوايل 
ومل يتم االنتهاء بعد من إعـداد عمليـة التعمـيم، غـري أنـه سـيتم فيهـا إشـراك                     . ٢٠٠٨ربيع عام   

 .الرابطة السويدية للتعليم الشعيب ورابطة العمال التعليمية إشراكا فعاال
 

 ٢٤السؤال   
 قـررت احلكومـة سـحب خطـة     ٢٠٠٦سـبتمرب  /بعد االنتخابات الـيت جـرت يف أيلـول      - ٧٩

وتــسعى احلكومــة، ضــمن إطــار سياســة هتــدف إىل حتقيــق . العمــل املعنيــة باملــساواة يف األجــور
ــات يف الظــروف والفــرص بــني       ــل االختالف ــل مــن االســتبعاد، إىل تقلي ــة والتقلي ــة الكامل العمال

تعتــزم احلكومــة صــياغة و. الرجــال والنــساء فيمــا يتعلــق بالعمــل والقــدرة علــى تنظــيم املــشاريع
 بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني يف سـوق العمـل ويف جمـال                 ٢٠٠٨استراتيجية متـآزرة أثنـاء عـام        

. األعمــال التجاريــة، وذلــك بغيــة هتيئــة الظــروف مــن أجــل حتليــل التــدابري ورصــدها وتنــسيقها 
ــة عــام      ــانون ميزاني ــال، أعلنــت احلكومــة يف مــشروع ق ــه ســيجري  ٢٠٠٧وعلــى ســبيل املث  أن

 لتـشجيع قـدرة النـساء       ٢٠٠٩-٢٠٠٧ مليون كرونة سويدية سنويا يف الفتـرة         ١٠٠ستخدام  ا
على تنظيم املشاريع وزيادة املعرفة بشأن خربة املرأة يف قطاع األعمال وإجـراء أحبـاث يف هـذا                  

وعــالوة علــى ذلــك فقــد رفعــت احلكومــة مــؤخرا احلــد األقــصى للقــروض الــصغرية      . الــشأن
 كرونـة  ١٠٠ ٠٠٠ كرونـة سـويدية إىل   ٥٠ ٠٠٠من )  من التقرير٢٧١املذكورة يف الفقرة    (

 .سويدية، وهناك طلب كبري على هذه القروض يف السويد، وخاصة يف صفوف النساء
 

 ٢٥السؤال   
بغية التقليل من حاالت االختالل بني النساء والرجال يف املهـن والقطاعـات يف سـوق                 - ٨٠

ئل واجملـاالت الـسياسية األخـرى الـيت تتجـاوز القـضايا             سااملالعمل، يتعني التصدي جملموعة من      
فالـضرائب ورعايـة األطفـال وإجـازة األبـوة والتعلـيم هـي مجيعـا، علـى          . املتعلقة بـسوق العمـل    

سبيل املثال، جمـاالت هامـة جيـب البحـث فيهـا مـن أجـل معرفـة مـدى إسـهام مجيـع املبـادرات                          
 .مبزيد من التوازن بني اجلنسنيمبختلف جماالت السياسات يف حتقيق سوق عمالة تتسم 

. وكلفت احلكومة جملس سوق العمـل بإلغـاء التفرقـة حـسب اجلـنس يف سـوق العمـل                 - ٨١
مـشروع إللغـاء التفرقـة بـني     ”ونفذ املوظفون باإلدارة السويدية لسوق العمل مبادرة من أجـل   

ب نـوع   وينصب التركيز الرئيـسي علـى مكافحـة اخليـارات املهنيـة املخصـصة حـس               . “اجلنسني
 التعـاون مــع أربــاب العمـل واملــشاريع املخصــصة   ٢٠٠٧ومــن جمـاالت األولويــة لعــام  . اجلـنس 

أساسا للرجال والنساء على التـوايل، واسـتحداث طرائـق ملكافحـة اخليـارات املهنيـة املخصـصة                  
 .حسب نوع اجلنس
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 ٢٦السؤال   

اة بـني اجلنـسني يف نظـام        كافأة املـساو  مبتنظر احلكومة اآلن يف األحوال اخلاصة بالعمل         - ٨٢
التأمني األبوي اليت ُتحسن اإلمكانيات أمام الرجال لزيـادة مـشاركتهم يف املـسؤوليات األبويـة                
ــاء       ــاة الطفــل وللرجــال والنــساء للمــشاركة يف األعب ــاء األشــهر اإلثــين عــشر األوىل مــن حي أثن

 مــشروع قــانون ٢٠٠٧وعــالوة علــى ذلــك، اعتمــد الربملــان الــسويدي يف ربيــع عــام  . املرتليــة
حكومي بشأن اإلعفاء الضرييب بالنسبة للخدمات املرتلية بغية تـسهيل األمـور بالنـسبة للرجـال                

 .وللنساء من أجل اجلمع بني احلياة األسرية والعمل
 

 الصحة  
 ٢٧السؤال   

ــدا  ، قــدمت احلكومــة ٢٠٠٧أكتــوبر /يف تــشرين األول - ٨٣ الــسويدية هــدفا سياســيا جدي
ويتمثـل اهلـدف اجلديـد يف ضـمان الرعايـة جلميـع املـواطنني               . رعاية الـصحية  خيص قطاع ال   فيما

وأكــدت احلكومــة يف . بــصورة فعالــة وســهلة املنــال علــى أســاس احتياجــات األفــراد ورغبــاهتم
. عملية حتديدها آلثار هـذا اهلـدف، أمهيـة توجيـه اهتمـام خـاص ملنظـور املـساواة بـني اجلنـسني                      

ء والرجــال علــى قــدم املــساواة وعلــى أســاس االحتياجــات فيجــب كفالــة العــالج الطــيب للنــسا
 .الفردية
ولزيــادة تعزيــز قاعــدة املعــارف املتعلقــة بعــدم املــساواة بــني اجلنــسني يف جمــال الرعايــة    - ٨٤

ــادرات    ــة عــدة مب ــصحية، اختــذت احلكوم ــال . ال ــى ســبيل املث ــام   ،وعل ــارا مــن ع  ،٢٠٠٨ اعتب
خصـصة لتقـدمي معلومـات سـهلة املنـال عـن       ستصنف حسب اجلنس قاعدة البيانـات الوطنيـة امل        

فترات االنتظار الالزمة للحـصول علـى خمتلـف العالجـات، ممـا يتـيح إمكانيـة االسـتدالل علـى                     
وإضـافة  . وجود أوجه تفاوت يف احلصول على العالجات املختلفة وإجراء حتليل متعمق لذلك           

 .حث يف جمال صحة املرأةإىل ذلك، زادت احلكومة بشكل كبري موارد امليزانية املخصصة للب
 إىل عدد مـن     ٢٠٠٤وأشار تقرير اجمللس الوطين للصحة والرعاية الذي عرض يف عام            - ٨٥

 املنـاطق   الـيت تقـع املـسؤولية عـن اختـاذ التـدابري املناسـبة بـشأهنا علـى عـاتق                   التحديات املطروحة   
ــصحية     ــة ال ــة بالرعاي ــة املعني ــالس القطري ــك، عرضــت الراب   . واجمل ــى ذل ــاء عل ــسويدية  وبن ــة ال ط

يقـدم حملـة عامـة عـن اجملـاالت الـيت             ٢٠٠٧سـبتمرب   /للسلطات واألقاليم احمللية تقريـرا يف أيلـول       
 مسألة توفري التثقيف والتوعيـة بـني        وأبرزها ،حتتاج إىل اهتمام خاص يف السنوات القليلة املقبلة       

 .اجلنسنيبني العاملني يف الرعاية الصحية بوجود أوجه عدم مساواة 
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 ٢٨ؤال الس  

قررت احلكومة تعـيني فريـق عامـل داخـل وزارة الـصحة والـشؤون االجتماعيـة يتـوىل                    - ٨٦
والفريـق  . النظر يف طريقة حتسني العمل ملنع حاالت احلمل غري املرغوب بـني الكبـار والـشباب        

وطلبـت احلكومـة    . ٢٠٠٨سـبتمرب   / أيلـول  ١٥العامل بصدد إجناز عمله يف مرحلـة ال تتجـاوز           
لــس الــوطين للــصحة والرعايــة إجــراء دراســة استقــصائية عــن العمــل املتعلــق مبنــع    أيــضا إىل اجمل

ــادات       ــا يف مراكــز االستــشارة للــشباب والعي ــه حالي حــاالت احلمــل غــري املرغــوب املــضطلع ب
ومـن املتوقـع أيـضا أن يقـوم اجمللـس بوصـف وحتليـل الـُنُهج                 . شـابه ذلـك    الصحية للطالب ومـا   

القتـضاء، سـيقدم اقتراحـات إلدخـال حتـسينات ملموسـة ووضـع           املتبعة يف هذا العمـل، وعنـد ا       
االستــشارة للــشباب والعيــادات الــصحية للطــالب وغريهــا، وذلــك إلتاحــة     مؤشــرات ملراكــز

. الفرصــة لإلبــالغ علنــا عــن العمليــات والنتــائج النامجــة عــن عملــها وتقييمهــا واملقارنــة بينــها    
وإضـافة إىل  . ٢٠٠٨مـايو  / أيـار ١٥اوز وسيعد تقرير عن نتـائج هـذه املهمـة يف موعـد ال يتجـ         

 ،ذلــك، تعكــف احلكومــة يف الوقــت الــراهن علــى اســتعراض مجيــع املنــاهج الدراســية اإللزاميــة 
 .املعيشة املشتركةواليت يتناول أحدها التثقيف يف قضايا اجلنس و

قــانون المــشروع (، عرضــت احلكومــة مــشروع قــانون    ٢٠٠٧يونيــه /ويف حزيــران - ٨٧
علــى الربملــان الــسويدي تقتــرح فيــه تعــديل قــانون اإلجهــاض    ) ١٢٤: ٢٠٠٦/٠٧ احلكــومي

إللغــاء شــرط أن تكــون املــرأة مواطنــة ســويدية أو مقيمــة يف الــسويد إذا أرادت أن جتهــض أو   
هذا الشرط يتناىف مع القانون القـضائي حملكمـة العـدل األوروبيـة فيمـا يتعلـق                 ألن   ،تنهي محلها 

واطَنـة الـسويدية أو اإلقامـة يف الـسويد مـع مبـدأ املـساواة يف          وال يتالءم شـرط امل    . حبرية احلركة 
واقترح مشروع القانون أن تدُخل تعديالت القانون حيز النفـاذ          . املعاملة املطبق داخل اجلماعة   

ــاين ١يف  ــانون الثـــ ــاير / كـــ ــشرين    . ٢٠٠٨ينـــ ــانون يف تـــ ــشروع القـــ ــان مـــ ــد الربملـــ واعتمـــ
 .ات والالجئاتنساء األقليات واملهاجر. ٢٠٠٧ نوفمرب/الثاين

 
 ٢٩السؤال   

تكمن مهمة مكتب أمـني املظـامل ملكافحـة التمييـز اإلثـين يف ضـمان االمتثـال للتـشريع                     - ٨٨
معتقـد  أي السويدي ملكافحة التمييز فيما خيص التمييز على أسـاس األصـل اإلثـين أو الـدين أو          

لنطـاق نتيجـة    وعلى مدى الـسنوات اخلمـس األخـرية، أُسـندت للمكتـب واليـة واسـعة ا                . آخر
ونظــرا إىل تعــاظم . ٢٠٠٣للتــشريع اجلديــد ملكافحــة التمييــز الــذي دخــل حيــز النفــاذ يف عــام  

ولتحــسني . بكــثري يف الـسنوات األخــرية أكـرب  مهـام املكتــب، فقـد تلقــى أيـضا متــويال حكوميــا    
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ل املزيـد مـن األفـراد املعرضـني لإليـذاء، حـصل املكتـب               واِإلشراف على التشريع الـساري ومشـ      
 . مليون كرونة سويدية أخرى١٣ على متويل قدره ٢٠٠٧بارا من عام اعت
ــه       - ٨٩ ــز وتكافحـ ــع التمييـ ــيت متنـ ــشطة الـ ــة لألنـ ــدعم احلكومـ ــق بـ ــوم املتعلـ ــا للمرسـ  ووفقـ

ميكن تقدمي الدعم إىل املنظمـات واملؤسـسات مـن أجـل األنـشطة الراميـة إىل            ) ٩٨٩ :٢٠٠٢(
معتقــد آخــر أو  أي  العرقــي أوالــدين أومنــع ومكافحــة التمييــز علــى أســاس اجلــنس أو األصــل 

وتوجـد يف الـسويد عـدة مكاتـب حمليـة ملكافحـة التمييـز، وتتمثـل                 . التوجـه اجلنـسي    اإلعاقة أو 
مهــام املكاتــب يف تقــدمي املــشورة والــدعم واملعلومــات جمانــا إىل األشــخاص الــذين يعــانون مــن 

ــسهم أو      ــدهم أو جن ــهم أو معتق ــي أو دين ــسبب أصــلهم العرق ــز ب ــوجههمالتميي ــسي أو  ت  اجلن
 خـربة إضـافية يف املكاتـب متعلقـة جبميـع            تـوفري وأثريت يف مناسبات شىت احلاجـة إىل        . إعاقتهم

وأمـني املظـامل املعـين     وجيري التعاون هلذا الغرض بـني مكاتـب مكافحـة التمييـز     ،أسباب التمييز 
املظـامل املعـين مبكافحـة    بالتمييز اإلثين ومكتب أمني املظامل املعين مبسائل اإلعاقـة ومكتـب أمـني            

وعلـى ضـوء    . التمييز على أساس التوجه اجلنسي ومكتب أمني املظـامل يف جمـال تكـافؤ الفـرص               
 سـتعزز أواصـر هـذا التعـاون فيمـا يتعلـق مبـا يقدمـه خمتلـف أمنـاء                     ،احلاجة إىل مزيـد مـن اخلـربة       

مويـل املقـدم إىل   وزاد الت. الـدعم والتـدريب  واملظامل إىل مكاتب مكافحـة التمييـز مـن املـشورة            
 علــى ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ ماليـني كرونــة سـويدية يف عـام    ٤مكاتـب مكافحـة التمييـز مبــا قـدره     

 .التوايل
وتضمن التقرير املتعلق بالتمييز ضد الرومـا يف الـسويد النـاتج عـن املهمـة اخلاصـة الـيت                     - ٩٠

والـذي عـرض يف   ) ر مـن التقريـ  ٥١انظـر الفقـرة   (اضطلع هبا أمني املظامل املعـين بـالتمييز اإلثـين      
وكانـت  . ، عددا مـن املقترحـات املتعلقـة بطريقـة حتـسني وضـع الرومـا يف الـسويد                  ٢٠٠٤عام  

 النتائج اليت خلـصت إليهـا       منو. هذه املقترحات موضع نقاشات متواصلة يف مكاتب احلكومة       
علـى  طلب احلكومة إىل مكتب أمني املظامل املعين مبكافحة التمييز اإلثـين أن يركـز بقـدر أكـرب                   

، تلقــى املكتــب أيــضا متــويال  ٢٠٠٥واعتبــارا مــن عــام . املــسائل املتعلقــة بــالتمييز ضــد الرومــا 
 .إضافيا هلذا الغرض وإجراءات مماثلة ترمي إىل مكافحة التمييز

 حتــسني بغــرض، عينــت احلكومــة وفــدا معنيــا مبــسائل الرومــا ٢٠٠٦ويف خريــف عــام  - ٩١
وعينـت  .  عـشرة أعـضاء نـصفهم مـن أصـل الرومـا            ويتألف الوفد مـن   . وضع الروما يف السويد   

احلكومــة أيــضا عــددا مــن اخلــرباء وفريقــا مرجعيــا واســع النطــاق يتــألف مــن ممــثلني ملنظمــات    
 املهام األوىل اليت يضطلع هبا الوفد مجع اخلـربات واملعـارف يف هـذا اجملـال وتقـدمي                   منو. الروما

.  الرومــا يف اجملتمــع الــسويديمقترحــات عــن الطريقــة الــيت ميكــن هبــا حتــسني ظــروف معيــشة  
ويتوىل الوفد أيضا مهمة تعزيـز ودعـم املـشاريع واألنـشطة علـى مـستوى البلـديات الراميـة إىل                     
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وأخريا، يتوىل الوفد أيضا توفري املعلومات ونشر املعارف املتعلقـة بالرومـا            . حتسني وضع الروما  
ــا بــ      ــارف واخلــربات فيم ــادل املع ــشجيع تب ــسويد وت ــة ني الوكــاالت وبأوضــاعهم يف ال املركزي

وســيعمل الوفــد يف إطــار أنــشطته علــى توجيــه اهتمــام خــاص إىل ظــروف أطفــال    . احملليــاتو
وسـيتعني  .  وإىل حالـة النـساء والفتيـات        هلـم  وشباب الروما وضرورة توفري مـا يلـزم مـن الـدعم           

. دإدراج منظور املساواة بني اجلنسني وحقوق الطفل بشكل تام يف حتلـيالت ومقترحـات الوفـ         
ويفتــرض العمــل أيــضا إقامــة حــوار عــن كثــب وعالقــات تعــاون وثيقــة مــع الرومــا مــن النــساء 

ويـتعني أن يقـدم الوفـد تقريـره النـهائي يف      . والرجال على السواء إضافة إىل الفتيـات والـصبيان     
ميكــن هبــا   وسيــضع بعــد ذلــك مقترحــات عــن الطريقــة الــيت    ،٢٠٠٩ديــسمرب /كــانون األول

 .سني وضع الروما يف السويدمواصلة العمل على حت
وتقــوم الــسويد بالترتيبــات الالزمــة لعقــد مــؤمتر عــن حقــوق نــساء الرومــا يف كــانون     - ٩٢

، بالتعاون مـع جملـس أوروبـا ووكالـة احلقـوق األساسـية التابعـة لالحتـاد                  ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
ملمارسـات   تـوفري حمفـل للمناقـشة وتبـادل املعلومـات وأفـضل ا              هو واهلدف من ذلك  . األورويب

بني صانعي السياسات وشبكات الروما يف مجيع أحنـاء أوروبـا بـشأن التحـديات الـيت تواجههـا            
ويكمن العنصر األساسي للمؤمتر يف إتاحة الفرصة لنساء الروما للتعـبري عـن        . نساء الروما اليوم  

ة بـصفة   شواغلهن املتعلقـة باالجتـار بالبـشر واحلقـوق اإلجنابيـة وحـصول جمتمعـات الرومـا احملليـ                  
 لنـساء الرومـا التـأثري    هبـا وسيدرس أيضا الطريقة اليت ميكـن  . خاصة على الرعاية الصحية العامة   

 .بصورة إجيابية يف السياسات املنفذة اليوم يف أوروبا فيما يتعلق بالروما
 

 الزواج املبكرالزواج باإلكراه و  
 ٣٠السؤال   

 اســـتثناء يف الفتـــرة ٤٥ املبكـــر بلـــغ عـــدد االســـتثناءات فيمـــا خيـــص حـــاالت الـــزواج - ٩٣
ــها ٢٠٠١-١٩٩٩ ــواطنني أجانـــب  ١٥ منـ ــتثناء ملـ ــشريعية يف   . اسـ ــيريات تـ ــراء تغـ ــد إجـ وبعـ

ووفقـا لإلحـصاءات، كـان عمـر     .  اخنفضت عدد االسـتثناءات بدرجـة كـبرية    ٢٠٠٤مايو  /أيار
ــهن دون ســن    ٧ ــات متزوجــات مــن بين ــا ١٨ فتي ــسمرب /كــانون األول٣١(  عام ). ٢٠٠٦دي

وال يتــوافر يف الــسويد إحــصاءات عــن عقــد  . فتيــات منــهن مواطنــات أجانــب وكانــت ســت 
وأعلنت احلكومة يف خطة العمل اليت اعتمدهتا مؤخرا ملكافحـة العنـف الـذي            . زجيات باإلكراه 

ميارسه الرجال ضد النساء، عـن نيتـها التحقيـق يف الزجيـات املـدبرة ضـد إرادة الـشخص املعـين             
 الــسلطات لــدىف واالختــصاصات املتــصلة هبــذه الزجيــات وحتديــدها ودراســة مــستوى املعــار

 .املعنية
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ويتضمن تعريف الالجئ يف القانون اخلاص باألجانب أولئك الـذين لـديهم خـوف لـه                 - ٩٤
ــا ــة        م ــة معين ــة اجتماعي ــى أســاس اجلــنس أو انتمــاءات أخــرى إىل فئ ــربره مــن االضــطهاد عل ي
ــز النفــاذ يف عــام   وقــد دخــل هــذا ا ). ، الفقــرة األوىل١، اجلــزء ٤ الفــصل( لتعريــف احملــدد حي

شـخص يتعـرض حلالـة زواج بـاإلكراه أن ُيمـنح مركـز              ألي  وبناء علـى ذلـك، ميكـن        . ٢٠٠٦
وميكن اإلشارة إىل أحد القرارات القضائية الصادرة عن حمكمـة اهلجـرة كمثـال علـى                . الالجئ

 عامــا بلــدها فقــد غــادرت فتــاة تبلــغ مــن العمــر مخــسة عــشر .  القــانونهبــاالطريقــة الــيت يطبــق 
تــشريع ضــد حــاالت الــزواج املعــين ويوجــد يف البلــد . األصــلي لتفــادي إكراههــا علــى الــزواج

التـشريع   مبـا أن     .وقد أصدرت احملكمة احلكم التايل    .  عاما ١٧باإلكراه وزواج املرأة دون سن      
هـذا  ضد حاالت الزواج باإلكراه يف بلد املنشأ جديد نسبيا وهناك ما يـدعو إىل االعتقـاد بـأن                  

 الـزواج بالرضـاء الكامـل الـذي         ، ومبـا أن   التشريع ال ينفذ بالكامل على مجيع مستويات اجملتمع       
يعـزى  . اإلكـراه عليـه انتـهاكا حلقـوق الفتـاة         يعتـرب   ال إكراه فيه ميثل حقا من حقوق اإلنـسان و         

اة ال ميكــن االفتــراض بــأن الفتــ مبــا أنــه و، إىل نــوع جنــسها وانتمائهــا إىل فئــة اجتماعيــة معينــة  
ستلقى احلماية من السلطات يف بلدها األصلي بسبب بنيـة اجملتمـع وألهنـا حتـت الـسن وبالتـايل                    

 .قد منحت احملكمة الفتاة مركز الالجئةف ،فهي أكثر عرضة لألذى
، عينـت احلكومـة هيئـة حتقيـق لتحليـل مـا إذا كـان التـشريع                  ٢٠٠٦فربايـر   /يف شباط و - ٩٥

ــة مــن ا    ــة الكافي ــدم احلماي ــائي يق ــال اجلن ــاإلكراه وزواج األطف ــزواج ب ــى  . ل ــة عل وتعكــف اهليئ
 وهــــي بــــصدد إجنــــاز عملــــها يف موعــــد أقــــصاه  ،التعــــديالت الالزمــــة يف القــــانون اقتــــراح
 .٢٠٠٨ أبريل/نيسان

 


