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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين٢١- ٣جنيف، 

  قارير املقدمة من الدول األطرافالنظر يف الت
   من العهد١٧ و١٦مبوجب املادتني 

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  السويد

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقرير الدوري اخلامس للسويد بشأن               - ١
يف جلـستيها الثانيـة     ) E/C.12/SWE/5(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       تنفيذ العهد   

، )E/C.12/2008/SR.32-33 (٢٠٠٨نـوفمرب   / تـشرين الثـاين    ٦ و ٥املعقودتني يف    والثالثني والثالثة والثالثني  
 ٢٠٠٨نوفمرب / تشرين الثاين  ١٨ و ١٧واعتمدت يف جلستيها السابعة واألربعني والتاسعة واألربعني املعقودتني يف          

  .املالحظات اخلتامية التالية

   مقدمة- ألف 

ترحب اللجنة بتقدمي التقرير الدوري اخلامس للسويد يف املوعد احملدد، وبالردود اخلطية على قائمة املسائل   - ٢
) E/C.12/SWE/Q/5/Add.1وAdd.2 .(َّاء الذي دار مع وفد وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير احلوار املفتوح والبن

 اخلربة يف املواضيع املشمولة بالعهد، وردود ذويالدولة الطرف الذي ضم ممثلني عن خمتلف اإلدارات احلكومية من 
  .الوفد على األسئلة اليت طرحتها اللجنة

   اجلوانب اإلجيابية- باء 

 اليت توفرزاماهتا مبقتضى العهد وباحلماية تنوِّه اللجنة باجلهود الدؤوبة اليت تبذهلا الدولة الطرف للوفاء بالت        - ٣
  . إمجاالً للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف هذه الدولة
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 تتضمن بـرامج    ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ حلقوق اإلنسان للفترة      ثانية وترحب اللجنة باعتماد خطة عمل وطنية       - ٤
  . حمددة إلعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

 يتيح توسيع  الذيقانون مكافحة التمييزهو شامل باعتماد إطار تشريعي اللجنة علماً مع االرتياح وحتيط   - ٥
  . ٢٠٠٩يناير /سيدخل حيز النفاذ يف كانون الثاينالذي نطاق احلماية احلالية من التمييز يف الدولة الطرف و

واليته تشمل إعمال احلقوق كون بوترحب اللجنة بكون مكتب أمني املظامل اجلامع ميتثل ملبادئ باريس و       - ٦
  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية

واملوجهـة إىل   بإعمال احلق يف العمل،     املتعلقة  سياسات  الربامج و البادرات و امل خمتلفوتشري اللجنة إىل      - ٧
ة  الذين يعيشون منـذ مـد       واألشخاص فرص عمل حمدودة، مثل الشباب واملسنني     ال تتوفر هلا سوى     الفئات اليت   

  .طويلة على املساعدة االجتماعية واألشخاص من أصل أجنيب

أساس على  يقوم  وتالحظ اللجنة مع االرتياح أن احلصول على املساعدة يف إطار الضمان االجتماعي ال                - ٨
  .اإلقامة يف الدولة الطرفأساس اجلنسية وإمنا على 

بصفة خاصة اعتماد خطة عمل ملكافحة العنف وترحب اللجنة باخلطوات املتخذة ملكافحة العنف ضد املرأة، و          - ٩
  . باسم الشرف، والعنف يف العالقات بني أفراد من نفس اجلنسوالقمعالذي ميارسه الرجل ضد املرأة، والعنف 

وتالحظ اللجنة مع التقدير اجلهود املبذولة لالستمرار يف ضمان املستوى الصحي العايل يف الدولة الطرف   - ١٠
  .صحية متاحة للجميع، مبا يف ذلك لألشخاص الذين ال حيملون وثائق هويةولكي تظل الرعاية ال

من ) E/C.12/1/Add.70 من الوثيقة ٧الفقرة (وتكرر اللجنة ما أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة   - ١١
ايل للمـساعدة    يف املائة أو أكثر من ناجتها احمللي اإلمج        ٠,٧  ما نسبته  ختصصال تزال    بأن الدولة الطرف     اعتراف
  .ترحب أيضاً بالتزام الدولة الطرف باالتفاق العامليهي و. اإلمنائية

   العوامل والصعوبات اليت تعوق تنفيذ العهد-جيم 

  .تالحظ اللجنة عدم وجود عوامل أو صعوبات ُتذكر متنع التنفيذ الفعال للعهد يف الدولة الطرف  -١٢

   والتوصيات دواعي القلق الرئيسية-دال 

 من قلق) E/C.12/1/Add.70من الوثيقة  ١٥الفقرة (تكرر اللجنة ما أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة   -١٣
االحتجاج بتلك األحكـام  إزاء عدم إنفاذ أحكام العهد بالكامل يف القانون احمللي للدولة الطرف، وعدم إمكانية        

ق بقرارات احملاكم اليت تتضمن إشارات إىل أحكـام       وهي تأسف لعدم وجود معلومات تتعل     . مباشرة أمام احملاكم  
احلقـوق  انه من املمكن االحتكام إىل القضاء فيما خيص         العهد، ومبسألة معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تعترب          

  .االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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مجيـع  أن تتخـذ    ب) E/C.12/1/Add.70 من الوثيقة    ٢٧الفقرة  (مرة أخرى   توصي اللجنة الدولة الطرف     
تطبيق أحكام العهد بالكامل يف نظامها القانوين احمللي، من أجل ضمان إمكانيـة             ضمان  التدابري املناسبة ل  

ويف هذا الصدد، توجه اللجنة اهتمـام  . احلقوق املنصوص عليها يف العهد   أمام احملاكم ب  مباشرة  االحتجاج  
. بتطبيق أحكام العهد على املستوى احمللـي  تعلقامل) ١٩٩٨(٩العام رقم  اللجنة الدولة الطرف إىل تعليق  

ن تقدم معلومات يف تقريرها الدوري القادم بشأن السوابق القضائية      يضاً أ وهي تطلب إىل الدولة الطرف أ     
  .املتعلقة باحلقوق املعترف هبا يف العهد

 فضالً  ة سنوي ة أساس مقارن  وتأسف اللجنة ألن تقرير الدولة الطرف ال يتضمن بيانات إحصائية كافية تقوم على              -١٤
 مما حـال    ،عن معلومات مفصلة تتعلق بالنتائج العملية للتدابري التشريعية والسياساتية املختلفة اليت اعتمدهتا الدولة الطرف             

  .دون متكن اللجنة بعد ذلك من إجراء تقييم كامل للتقدم احملرز وللصعوبات اليت تواجهها الدولة الطرف يف تنفيذ العهد

مبـا يف ذلـك     أكثر تفصيالً،   علومات  م القادماللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها الدوري          تطلب  
 مصنفة حبسب العمر    على أن تكون  األخرية  مس  اخل عن السنوات  ة سنوي ةبيانات إحصائية على أساس مقارن    

فيما يتعلق  والريفي  /احلضريحبسب مكان اإلقامة    ،  وحيثما يكون ذلك ممكناً    القومي،   األصلونوع اجلنس و  
  .لتدابري اليت اعتمدهتا الدولة الطرف إلنفاذ أحكام العهد على املستوى احملليلبالنتائج العملية 

وترحب اللجنة مببادرة اتفاقية الشعب الصامي يف بلدان الشمال، لكنها تكرر اإلعراب عن قلقهـا ألن مـسألة                  -١٥
 هذا الواقع يؤثر تأثرياً سلبياً على حقوقهم يف صون وتطوير ثقافتهم             مل حتل بعد وألن    األراضي يف   حقوق الشعب الصامي  

 أسفها ألن الدولـة الطـرف مل         اإلعراب عن  تكرر اللجنة  كما   .سيما تربية قطعان الرنة    التقليدية وأسلوب حياهتم، وال   
  )١٥ و٢- ٢و ١د املوا. (بشأن الشعوب األصلية والقبلية ١٦٩تصدق بعد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان اعتماد اتفاقية الشعب الصامي يف بلدان الشمال والنظـر يف             
وهي توصي أيضاً الدولة الطرف بإجياد حل       . ١٦٩التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        

 مناسبة بالتعاون سريع لقضايا حقوق الشعب الصامي يف أراضيه وموارده، من خالل وضع تشريعات           
  .مع اجملتمعات احمللية للصاميني

، وبوجه خاص ضد    االنتماء اإلثين وتكرر اللجنة اإلعراب عن قلقها إزاء استمرار حدوث حاالت التمييز بسبب              -١٦
ل واحلياة املهنيـة والتعلـيم والـدخول إىل         نيب، فيما يتعلق بتوافر فرص العم     أقلية الغجر الروما واألشخاص من أصل أج      

األماكن العامة ويف نظام العدالة اجلنائية على الرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتعزيز آلياهتا القانونية واملؤسسية                  
  )١٣ و٧ و٦ و٢-٢املواد . ( التمييزاليت هتدف إىل مكافحة

االنتما ء  على أساس  ملنع التمييزاملزيد من اخلطواتتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها واختاذ     
 أن تدرج يف تقريرهـا الـدوري القـادم          ، وتطلب إىل الدولة الطرف    ثين يف مجيع نواحي احلياة اليومية     اإل

  ولتعزيز على أساس االنتماء اإلثين،   التمييز  ومنع  معلومات مفصلة عن الربامج والسياسات املعتمدة ملكافحة        
، وبوجه خـاص فيمـا يتعلـق       تلك الربامج والسياسات   ا إليه أفضتالتسامح واالحترام وعن النتائج اليت      

أن تقدم بيانـات    إىل الدولة الطرف    كما تطلب   . ملكافحة التمييز   اجلديد قانونالباملبادرات املتخذة يف إطار     
  .اإلثيناألصل ثة عن عدد الشكاوى والدعاوى واإلدانات فيما يتعلق باجلرائم املرتكبة بسبب إحصائية حمّد
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لجنة بقلق أن التمييز ضد املعوقني ال يزال مستمراً على الرغم من التدابري التشريعية واإلدارية الكـثرية      وتالحظ ال   -١٧
 إمكانية الدخول إىل األماكن العامة مل ُيدرج كسبب  عدموتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً ألن       . اليت اعتمدهتا الدولة الطرف   

  )٢-٢املادة . (تمييزمن أسباب التمييز يف القانون اجلديد ملكافحة ال

حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان التنفيذ الفعال للمبادرات والتدابري القانونية املتخذة بالفعل             
ملنع التمييز ضد املعوقني، واختاذ خطوات إجيابية لكفالة متتع مجيع املعـوقني بـاحلقوق االقتـصادية                

كان، مبا يف ذلك إمكانية دخوهلم إىل األمـاكن         واالجتماعية والثقافية نفسها اليت يتمتع هبا باقي الس       
وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على النظر يف التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي              . العامة

  .اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري

ا استمرار الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة على الرغم من اجلهود الـيت تبـذهل             بقلق  وتالحظ اللجنة     - ١٨
كما تعرب عن قلقها إزاء تدين نسبة النساء الاليت يتقلدن . املساواة بني اجلنسنيبتحقيق الدولة الطرف فيما يتعلق 

وتأسف اللجنة أيضاً الرتفاع معدل متثيل املرأة يف ترتيبات العمل لبعض . املهنيةمناصب عالية يف كثري من اجملاالت 
  )٧ و٦ و٣املواد . (الوقت حىت وإن كانت تفضل العمل لوقت كامل

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل االستمرار يف مضاعفة جهودها لتعزيز املساواة بني املرأة والرجل يف مكان                
العمل، وبوجه خاص املبادرات الرامية إىل تطبيق مبدأ املساواة يف األجر مقابل العمل املتساوي القيمـة،                

وهي تشجع الدولة الطرف أيضاً على مواصلة تعزيـز         . داريةوزيادة النسبة املئوية للنساء يف املناصب اإل      
وتدعو اللجنـة الدولـة     .  املزيد من التدابري االستباقية    اختاذحق املرأة يف العمل لوقت كامل، من خالل         

هـي   و ، معلومات عن االستراتيجية الرامية إىل زيادة عدد النساء يف املناصب العاليـة            تقدميالطرف إىل   
تقريرها الدوري القـادم    فعاليتها، وإىل تضمني     وعن مدى    ٢٠٠٩يت ستقدم يف ربيع عام      الاالستراتيجية  

بيانات إحصائية عن مشاركة املرأة يف القوة العاملة، على أن تكون مصنفة حبسب العمر، واألجر، والعمل     
  . القوميواألصللبعض الوقت أو لوقت كامل، 

  )٢-٢ و٦املادتان . ( اللجنة بقلق أن معدل البطالة بني املعوقني ال يزال أعلى من املعدل الوسطي للبطالةوتالحظ  -١٩

بشأن املعوقني، علـى تقيـيم      ) ١٩٩٤(٥حتث اللجنة الدولة الطرف، متاشياً مع تعليقها العام رقم          
مقابل أجر، مل منتج وومراجعة تدابريها الرامية إىل ضمان تكافؤ الفرص للمعوقني يف احلصول على ع

ات يف التقرير الدوري القادم وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلوم. وعلى تنفيذ تلك التدابري
مـن  " اليت وضعت بعنوان   التقدم احملرز فيما يتعلق بالتدابري املتخذة يف إطار خطة العمل الوطنية             عن

  ."مواطن إىل مريض

دل البطالة بني األشخاص املولودين يف بلد أجنيب ال يـزال أعلـى منـه بـني              وتعرب اللجنة عن قلقها ألن مع       -٢٠
األشخاص املولودين يف السويد، على الرغم من التدابري العديدة اليت اختذهتا احلكومة، مبا يف ذلك مبادرة الوظائف األوىل                  

  )٢-٢ و٦املادتان . ( بلد أجنيب النساء املولودات يفيف حالة، وألن هذا املعدل عال ٢٠٠٧يوليه /املتخذة يف متوز
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سيما معدل البطالة بـني      تشجع اللجنة الدولة الطرف على مضاعفة جهودها خلفض معدالت البطالة، وال          
وهي توصي الدولة . مالت توعية هبذه الربامجحب القيامالنساء املولودات يف بلد أجنيب، مبا يف ذلك من خالل   

حتديد اجلهود اإلضافية اليت قد تكون ضرورية لزيادة الفرص املتاحـة           الطرف بتقييم التدابري املتوفرة هبدف      
تقريرها الـدوري   كما توصيها بتضمني .لدخول سوق العمل ،سيما النساء لألشخاص من أصل أجنيب، وال    

القادم معلومات مفصلة، مبا يف ذلك بيانات إحصائية مصنفة بشأن نتائج التدابري املتخذة، وبـصفة خاصـة            
  .٢٠٠٩ الشاملة املقدمة يف مشروع قانون امليزانية لعام ماجسياسة اإلد

وتشري اللجنة إىل أنه على الرغم من اخلطوات اليت تتخذها الدولة الطرف ملكافحة العنف ضد املرأة، مبا يف   - ٢١
قانون وتالحظ اللجنة بقلق أن .  فإن أكثرية احلاالت املبلغ عنها ليست موضع مالحقة قضائية       ،ذلك العنف املرتيل  

  هي أفعالالعقوبات ال يتضمن جرمية العنف املرتيل، على الرغم من أن أفعال العنف املرتيل ضد الزوج أو الشريك        
  )١٠املادة ( . لسالمة الشخصة مرتكبيها باعتبارها تشكل انتهاكاً جسيماًميكن مقاضا

ـ    جترِّمة   حمدد ات تشريع توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع      كمـا توصـيها    . رتيل أفعال العنف امل
ـ املقاضاةرتيل  أفعال العنف امل    مرتكيب  ملقاضاة مبضاعفة اجلهود اليت تبذهلا     ، يف حـال تقـدمي  ة الواجب

تقريرها الدوري القادم معلومات عن عدد حاالت العنف املـرتيل املبلـغ عنـها              تضمني  بوشكوى،  
 ،األفعال عندما حيكم عليهم   وطبيعتها، وعن اإلدانات وأنواع العقوبات املفروضة على مرتكيب هذه          
  .فضالً عن كل ما يقدم إىل الضحايا من مساعدة أو تدابري إلعادة تأهيلهم

كما تعرب .  عدد األطفال الذين يعانون من الفقر يف السنوات األخريةتزايدوتعرب اللجنة عن قلقها إزاء   - ٢٢
الفتقار إىل املعلومات فيما يتعلق باألفراد      عن قلقها إزاء اتساع نطاق ظاهرة التشرد يف الدولة الطرف، وتأسف ل           

  )١١ و١٠املادتان . (الفقر والتشردواجلماعات األكثر تأثراً ب

ظـاهرة  ثة لتقييم مدى انتشار      حمدّ  وطنية دراسة استقصائية وصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتري       ت
كما تشجع الدولة   . هرةدولة الطرف، واألسباب اجلذرية هلذه الظا     الفقر والتشرد بني األطفال يف ال     

جملموعات األكثر الفقر والتشرد بني األشخاص واظاهرة  على مواصلة تعزيز جهودها ملكافحة الطرف
  . هبدف وضع استراتيجيات وقائية مناسبةتأثراً هبا،

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء ازدياد عدد األطفال الذين يعانون من زيادة الـوزن والبدانـة وانتـشار                    - ٢٣
وزيادة معدل االنتحار بـني     ) مضغ التبغ " (التبغ الرطب " استخدام   وتزايدراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي      األم

  )١٢املادة ( .الشباب

  :يلي توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز جهودها لتحليل ومعاجلة ما

  األسباب اليت تكمن وراء زيادة الوزن والبدانة؛  )أ(  
 ر؛ ارتفاع معدل االنتحا  )ب(  

 انتشار األمراض اليت تنتقل باالتصال اجلنسي؛  )ج(  
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 هبدف وضع استراتيجيات فعالة هتـدف إىل        ،)مضغ التبغ " (التبغ الرطب "استخدام    )د(  
  .التوعية والوقاية

وتالحظ اللجنة االفتقار إىل املعلومات املتعلقة بإمكانيات مراجعة القرارات املتعلقـة باالحتجـاز غـري            - ٢٤
  )١٢املادة . (ؤسسات الرعاية النفسيةاإلرادي يف م

 معلومات عن نظام مراجعة أن تدرج يف تقريرها الدوري القادمتطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف 
  .ة النفسيالرعاية يف مؤسسات اإلدارياالحتجاز غري قرارات 

علـى  فرص احلـصول  احة وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء التمييز ضد أطفال الغجر الروما فيما يتعلق بإت        - ٢٥
. النظام التعليمي، مبا يف ذلك ما يتعرضون له من التحرش وتـسلط األقـران             وكذلك التمييز ضدهم يف     التعليم  

  )٢- ٢ و١٣املادتان (

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تستمر يف اختاذ تدابري مناسبة وفعالة لزيادة معدالت التحاق األطفال 
حتث الدولة  هي  و. من مجاعة الروما  املزيد من املدرسني     عن طريق تعيني     ، مبا يف ذلك   باملدارسالروما  

 ،يف املـدارس  عليهم   وتسلط األقران    ، بأطفال الروما  فورية ملنع التحرش   الطرف على اختاذ خطوات   
معلومات يف تقريرها الدوري القادم عن نتائج الدراسة االستقصائية اليت أجرهتـا            قدمي  وتدعوها إىل ت  

 فضالً عن التوصـيات الـيت    ،ثيناالنتماء اإل طنية للتعليم فيما يتعلق بالتمييز على أساس        الوكالة الو 
  .قدمها الفريق العامل املعين بالتعليم التابع لوفد الروما

وتكرر اللجنة توصيتها املتعلقة بأن تضمن الدولة الطرف جلميع األطفال احلق يف تلقي التعليم بلغتهم األم   - ٢٦
 ٣٨الفقرة . (لية، مبا يف ذلك عن طريق توفري هذا التعليم وتيسري فرص احلصول عليه بدرجة كافيةمن الناحية العم

  ).E/C/12/1/Add.70من الوثيقة 

وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ خطوات فورية لضمان تنفيذ القوانني اليت تتيح فـرص تـوفري                   - ٢٧
 بقائهم يف   ات طلب تأسر الالجئني أو ملتمسي اللجوء الذين ُرفض      أطفال   ("املتوارين عن األنظار  "التعليم لألطفال   
  ).الدولة الطرف

استخدام بعض لغات جتيز وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن التنفيذ الفعال لألحكام القانونية اليت       - ٢٨
  .األقليات أمام السلطات العامة واحملاكم

مبادئ املساواة وعدم التمييز واملشاركة واملساءلة عند       وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن إدراج          - ٢٩
  .وضع وتنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل إعمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  القضائية وتشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة دعم املسؤولية االجتماعية للشركات ضمن واليتها             - ٣٠
احلقـوق  إعمـال   كيما يتسىن ضـمان  ٢٠٠٩- ٢٠٠٧ملتعلقة مبنظمة العمل الدولية للفترة      وفقاً الستراتيجيتها ا  

وهـي  . موعات األكثر حرماناً وهتميـشاً   سيما فيما خيص األشخاص واجمل     االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال   
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  ، التعـاون اإلمنـائي  يف جمـال  توصي أيضاً الدولة الطرف بتقييم مدى فعالية مراعاة حقوق اإلنسان يف أنشطتها    
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقـدم يف         . سيما فيما يتعلق باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       وال

  ."قاعدة اهلرم"تقريرها الدوري القادم معلومات حمدثة ومفصلة عن هذه املسائل، مبا يف ذلك نتائج تقييمها ملبادرة 

بأن تنظـر الدولـة     ) E/C/12/1/Add.70 من الوثيقة    ٣٣الفقرة  (تها السابقة   وتؤكد اللجنة أيضاً توصي     - ٣١
  .بشأن حتديد احلد األدىن لألجور ١٣١الطرف يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

وتشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية جملس أوروبا بشأن العمل ملكافحـة                  - ٣٢
  . بالبشراالجتار

وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الدوري القادم، مبا يف ذلك بيانات                  - ٣٣
  .تمسي اللجوءلالعودة الطوعية لالجئني ومليف ساعدة امل بشأن برامج ،إحصائية

م بـشأن نتـائج   وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تقدمي معلومات مفصلة يف تقريرها الـدوري القـاد        - ٣٤
 الكفـاءات ومبادرات متابعة اإلصالحات والسياسات والربامج املعتمدة لتحسني نوعية حياة املسنني، مثل دراسة   

وهي تدعو الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي املزيد من املعلومـات           . اليت تركز على العاملني يف جمال رعاية املسنني       
  .بشأن قانون حرية االختيار

مناسبة فيما يتعلق  وطنية معايريو الصحة  مصنفة يف جمالجنة الدولة الطرف إىل حتديد مؤشراتوتدعو الل  - ٣٥
، وإىل إدراج معلومات تتعلق بعملية حتديد       )٢٠٠٠(١٤شى مع تعليق اللجنة العام رقم        مبا يتما  ،باحلق يف الصحة  

الـسابقة  إليه يف مالحظاهتا اخلتامية     هذه املؤشرات واملعايري يف تقريرها الدوري القادم على النحو الذي أشارت            
  ).E/C/12/1/Add.70 من الوثيقة ٣٤الفقرة (

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيـع العمـال                    - ٣٦
  .املهاجرين وأفراد أسرهم

ت اخلتامية على نطاق واسع بني مجيع شرائح اجملتمـع،          وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تنشر هذه املالحظا          - ٣٧
ا يف تقريرهـا الـدوري    اللجنة جبميع اخلطوات املتخذة لتنفيذهوأن تترمجها وتصدرها باللغات الوطنية للسويد، وأن تبلغ   

دين اآلخرين   اجملتمع امل  وأعضاءعلى االستمرار يف إشراك املنظمات غري احلكومية        أيضاً  تشجع الدولة الطرف    وهي  . القادم
  .يف عملية النقاش على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرها الدوري القادم

 ٢٠٠٦ لعـام    للمبادئ التوجيهية املنـسقة   وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل حتديث وثيقتها األساسية وفقاً            - ٣٨
   ).(HRI/GEN/2/Rev.5تقدمي التقارير إىل هيئات رصد املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان يتعلق ب فيما

  .٢٠١٣يونيه / حزيران٣٠وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تقدم تقريرها الدوري السادس حبلول   - ٣٩

 -  -  -  -  - 


