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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

    ٢٠٠٨فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين١٤
   السويد: مشروع التعليقات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة  

ــسابع     - ١ ــسادس والـ ــدوريني الـ ــرين الـ ــامع للتقريـ ــر اجلـ ــة يف التقريـ ــرت اللجنـ ــسويد نظـ  للـ
)CEDAW/C/SWE/7 (   ٢٠٠٨ينـاير   / كانون الثاين  ٢٥ املعقودتني يف    ٨٢٨ و   ٨٢٧يف جلستيها 
يف الوثيقـة   وترد قائمة القضايا واألسـئلة الـيت أثارهتـا اللجنـة    ). 828 و CEDAW/C/SR.827انظر  (

CEDAW/C/SWE/Q/7 وردود حكومة السويد يف الوثيقة ،CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1. 
 

 مقدمة  
تثين اللجنة علـى الدولـة الطـرف لتقـدمي تقريرهـا اجلـامع للتقريـرين الـدوريني الـسادس                 - ٢

ــة      ــة فيمــا يتعلــق بإعــداد التقــارير الدوري ــة للجن ــادئ التوجيهي ــه باملب  والــسابع الــذي التزمــت في
كما تثين علـى الدولـة الطـرف لردودهـا اخلطيـة            . وأخذت تعليقاهتا اخلتامية السابقة يف االعتبار     

مــة القــضايا واألســئلة الــيت أثارهــا الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورة، وللعــرض الــشفوي  علــى قائ
 .والردود اليت قدمتها على األسئلة اليت طرحتها اللجنة

وتــثين اللجنــة علــى الدولــة الطــرف للوفــد الــذي أرســلته برئاســة وزيــر الدولــة لــوزارة   - ٣
 عـن خمتلـف الـوزارات واإلدارات    شؤون االندماج واملـساواة بـني اجلنـسني والـذي ضـم ممـثلني       

وتعــرب عــن تقــديرها للحــوار البنــاء والــصريح واملفتــوح الــذي دار بــني الوفــد          . احلكوميــة
 .اللجنة وأعضاء

وترحب اللجنة باعتراف الدولة الطرف باملسامهة اإلجيابية الـيت قدمتـها املنظمـات غـري                - ٤
 .ري احلكومية يف إعداد تقريرهااحلكومية املعنية حبقوق اإلنسان واملنظمات النسائية غ
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وتالحظ اللجنة مع التقـدير أن الدولـة الطـرف صـدقت علـى الربوتوكـول االختيـاري                   - ٥
 .٢٠٠٣أبريل /لالتفاقية يف نيسان

 
 اجلوانب اإلجيابية  

ــساواة بــــني اجلنــــسني يف      - ٦ ــدماج واملــ ــؤون االنــ ــيس وزارة شــ ــة بتأســ ترحــــب اللجنــ
يس شـعبة املـساواة بـني اجلنـسني التابعـة هلـا واملكلفـة، يف                 وبتأسـ  ٢٠٠٧ينـاير   /الثـاين  كانون ١

 .مجلة أمور، بتنسيق اإلشراف على تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف املكاتب احلكومية
ــرة       - ٧ ــسان للفتـ ــوق اإلنـ ــال حقـ ــة يف جمـ ــل وطنيـ ــة عمـ ــاد خطـ ــة باعتمـ ــب اللجنـ  وترحـ

 حبقـوق اإلنـسان ويـساهم        تركز على احلماية من التمييـز، وبتعـيني وفـد معـين            ٢٠٠٩-٢٠٠٦
كما ترحب باعتماد أولويات جديدة يف جمـال حتقيـق          . اإلنسان للمرأة يف محاية حقوق    كالمها  

 .٢٠٠٦مايو /املساواة بني اجلنسني يف أيار
ــادة امليزانيــة املخصــصة لــسياسة حتقيــق املــساواة بــني      - ٨ ــة مــع التقــدير زي وتالحــظ اللجن

اف واعتمـاد خطـة لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين يف              اجلنسني يف الدولة الطرف عشرة أضـع      
 ولتــشجيع تعمــيم مراعــاة هــذا املنظــور يف اهليئــات  ٢٠٠٩-٢٠٠٤املكاتــب احلكوميــة للفتــرة 

 .احلكومية كافة
، خطـة   ٢٠٠٧نـوفمرب   /وتثين اللجنة على الدولة الطرف العتمادهـا، يف تـشرين الثـاين            - ٩

 علـى النـساء والعنـف واالضـطهاد اللـذين تتعـرض             عمل ملكافحة العنف الـذي ميارسـه الرجـال        
 .هلما املرأة باسم الشرف والعنف الذي ميارس يف العالقات القائمة بني أفراد اجلنس الواحد

 علـى قــانون األجانــب الــسويدي  ٢٠٠٦وترحـب اللجنــة بالتعــديل الـذي أُدخــل عــام    - ١٠
ــذين يزعمــون خــوفه        ــنح مركــز الالجــئني لألشــخاص ال ــى م ــنص عل ــات ي ــرض  فب ــن التع م م

لالضــــطهاد ألســــباب متعلقــــة بنــــوع جنــــسهم أو مبيــــوهلم اجلنــــسية، وهــــو أمــــر ستــــستفيد 
 .الالجئات منه
 علــى ٢٠٠٧نــوفمرب /وترحــب اللجنــة أيــضا بالتعــديل الــذي أُدخــل يف تــشرين الثــاين   - ١١

قانون اإلجهاض إلزالة الشرط املفروض علـى املـرأة بـأن تكـون سـويدية أو مقيمـة يف الـسويد                     
 .يكون هلا احلق يف اإلجهاضلكي 
وهتنــئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى براجمهــا للتعــاون الثنــائي الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة   - ١٢

وتالحــظ مــع االرتيــاح أن املــساعدة . حقــوق املــرأة يف إطــار املــساعدات الدوليــة الــيت تقــدمها 
احملـدد بنـسبة    الـدويل   ت اهلـدف    اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها الدولة الطرف للبلدان النامية جتاوز        

 . يف املائة من هذا الناتج١,٠ يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل وبلغت مؤخرا نسبة ٠,٧
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  والتوصياتنشغال الرئيسيةجماالت اال  
تذكر اللجنة الدولة الطرف بأهنا ملزمة بتنفيذ مجيع أحكام االتفاقية بانتظام وعلـى            - ١٣

لى الدولة الطرف أن تويل الشواغل والتوصيات احملـددة يف هـذه            حنو مستمر، وتعترب أن ع    
ولـذا،  . التعليقات اخلتامية أقـصى اهتمامهـا مـن اآلن وحـىت تقـدمي التقريـر الـدوري املقبـل                  

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التركــز علــى هــذه اجملــاالت عنــد اضــطالعها بأنــشطة    
نتائج احملرزة يف هذا الـصدد يف تقريرهـا      التنفيذ، وعلى اإلبالغ عن اإلجراءات املتخذة وال      

وتطلب منها أن حتيـل هـذه التعليقـات اخلتاميـة إىل مجيـع الـوزارات املعنيـة                  . الدوري املقبل 
 .والربملان واألجهزة القضائية لكفالة تنفيذها بالكامل

ويساور اللجنة القلـق إزاء اسـتنتاج إحـدى جلـان تقـصي احلقـائق مـؤخرا أن الدسـتور                     - ١٤
دي يــضرب صــفحا عــن االعتبــارات اجلنــسية بــدال مــن مراعاهتــا وعــدم متاشــي مفهــوم    الــسوي

وإضافة إىل ذلـك، تالحـظ اللجنـة مـع القلـق            . املساواة املنصوص عليه يف الدستور مع االتفاقية      
 .عدم الرجوع إىل االتفاقية على الصعيد القضائي

اعـى فيـه االعتبـارات      تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء استعراض شامل، تر        و - ١٥
اجلنسانية، للقـوانني األربعـة الـيت يتكـون منـها دسـتورها لكفالـة متاشـي هـذا الدسـتور مـع                       

وتشجع اللجنة الدولة الطـرف علـى النظـر يف اسـتخدام قـانون مكافحـة                . أحكام االتفاقية 
ن التمييز الذي ستعتمده مـستقبال كوسـيلة تتـيح، يف مجلـة أمـور، حتويـل االتفاقيـة إىل قـانو                 

بالتقـدم  وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف إبالغهـا    . وطين وتطبيق مفهوم املساواة احلقيقية    
ما إذا كانت النساء حيتكمن إىل احملرز يف هذا اجملال يف تقريرها الدوري املقبل، وخصوصا       

 .االتفاقية أمام احملاكم احمللية
را لــدمج تــشريعات مكافحــة واللجنــة إذ ترغــب باملبــادرة الــيت اختــذهتا احلكومــة مــؤخ  - ١٦

جماالت متييـز، منـها التمييـز علـى     سبعة التمييز احلالية ضمن قانون واحد ملكافحة التمييز يغطي        
أساس اجلنس، وسيطبق على معظـم جمـاالت اجملتمـع، وإذ ترحـب أيـضا باملعلومـات الـيت تفيـد                     

 هـذا القـانون،     بأن التعويضات عن األضـرار امللحقـة بـسبب التمييـز سـُتزاد بـشكل ملمـوس يف                 
 إزاء احتمـال فقـدان مـسألة التمييـز ضـد املـرأة، مبـا يف ذلـك طبيعتـها الـشاملة،                       يساورها القلـق  

 .لبعض ما تتمتع به من بروز، ومن مث عدم إيالئها ما تستحقه من اهتمام
ــد األطــر         - ١٧ ــز اجلدي ــانون مكافحــة التميي ــدعم ق ــها يف أن ي ــة عــن أمل ــرب اللجن وتع

تعزيــز حقــوق اإلنــسان للمــرأة يف الــسويد ومحايتــها وإعماهلــا، وتــدعو التــشريعية الوطنيــة ل
احلكومة إىل ضمان إيالء مسألة التمييز ضد املرأة، مبـا يف ذلـك طبيعتـها الـشاملة، اإلبـراز                   

 .الكافيني واالهتمام
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واللجنــة إذ تالحــظ أن الدولــة الطــرف أعــدت كتيبــا عــن االتفاقيــة، يــساورها القلــق     - ١٨
ــيما   لـــنقص الـــوعي عمو ــة الطـــرف، وال سـ ــاري يف الدولـ ــا االختيـ ــة وبروتوكوهلـ ــا باالتفاقيـ مـ

 .البلديات يف
ها لتوعية القـضاة واملـدعني العـامني    دوتوصي اللجنة بأن تزيد الدولة الطرف جهو       - ١٩

واحملامني باالتفاقية وبروتوكوهلا االختياري وبالتوصيات العامة للجنـة، مبـا يكفـل التعريـف              
وتوصـي  . يـة وأهـدافها وأحكامهـا والعمـل هبـا يف اإلجـراءات القـضائية              اجليد بروح االتفاق  

تيـــب املتعلـــق باالتفاقيـــة علـــى اللجنـــة أيـــضا بـــأن تعمـــل الدولـــة الطـــرف علـــى نـــشر الك
 .واسع نطاق
واللجنــة إذ تقــر بالنظــام احملكــم الــذي تطبقــه الدولــة الطــرف يف جمــال تعمــيم مراعــاة     - ٢٠

ات واملنــاطق، وعلــى املــستوى احلكــومي، مبــا يف ذلــك يف املنظــور اجلنــساين علــى نطــاق البلــدي
ــة للفتــرة     ، ٢٠٠٩-٢٠٠٤إطــار خطــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف املكاتــب احلكومي
 مبــا يف ذلــك فــرض ويــساورها القلــق بــأن هــذه اخلطــة تفتقــر إىل آليــة فعالــة للرصــد واملــساءلة،

 .جزاءات يف حالة عدم االمتثال
لدولـة الطـرف إىل اســتحداث آليـة فعالـة للرصـد واملـساءلة علــى       وتـدعو اللجنـة ا   - ٢١

مجيع املستويات يف سياق نظامهـا لتعمـيم مراعـاة املنظـور اجلنـساين، مبـا يف ذلـك يف سـياق                      
ــرة      ــة للفت ــساين يف املكاتــب احلكومي ، ٢٠٠٩-٢٠٠٤خطــة تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلن

 . حالة عدم االمتثالمل هذه اآلليات على فرض جزاءات يفتوتدعو إىل أن تش
واللجنة إذ ترحب باجلهود الـيت تبـذهلا الدولـة الطـرف للتـصدي لالجتاهـات وأشـكال                   - ٢٢

السلوك النمطية اليت تنطوي على متييز ضد املرأة واليت تـدمي عـدم املـساواة بـني املـرأة والرجـل،              
ــيت        ــرأة، ال ــو امل ــة حن ــات النمطي ــتمرار االجتاه ــساورها إزاء اس ــق ي ــزال القل ــويض  ال ي ــدد بتق  هت

وتالحظ اللجنة مع القلق أن هذه املواقف سـائدة بـشكل خـاص يف وسـائط اإلعـالم                  . حقوقها
تـصور النـساء والرجـال بـشكل منطـي، وأن الدولـة الطـرف تـشهد حاليـا عمليـة                     اليت كثريا مـا     

 .“جنسنة احمليط العام”تعميم املواد اإلباحية، وتُعرف أيضا باسم 
 الطرف إىل اختاذ تدابري استباقية وعلى حنـو مـستدام للقـضاء        وتدعو اللجنة الدولة   - ٢٣

على املواقف النمطية إزاء أدوار ومسؤوليات املرأة والرجل، مبا يف ذلـك محـالت للتوعيـة                
 اللجنـة بـأن تواصـل       وتوصـي . إىل وسائط اإلعـالم   ووالتثقيف موجهة إىل النساء والرجال      

ــة الطــرف تــشجيع وســائط اإلعــالم علــى التــرو    ــة بــشأن األدوار  الدول يج لتغــيريات ثقافي
.  مـن االتفاقيـة    ٥واملسؤوليات اليت تعتـرب مناسـبة للمـرأة والرجـل، حـسبما تقتـضي املـادة                 

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف تعزيز استراتيجياهتا ملكافحة جنسنة احمليط العام، واختـاذ      
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 بـالتمييز، وزيـادة التوعيـة    تدابري استباقية لكفالة عـدم اتـسام اإلنتـاج والتغطيـة اإلعالمـيني        
 وغريهـم مـن األطـراف الفاعلـة املعنيـة يف            هبذه القضايا يف أوساط مـالكي وسـائط اإلعـالم         

وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى إجـراء حبـوث ودراسـات متعمقـة بـشأن أثـر                      . القطاع
ف وتطلب مـن الـدول الطـر   . القوالب النمطية املتصلة بأدوار اجلنسني على تنفيذ االتفاقية     

أيضا إجراء تقييم لألثر الناجم عـن التـدابري احلاليـة يف هـذا الـسياق هبـدف الوقـوف علـى                      
 .أوجه القصور وتعديل تلك التدابري وحتسينها وفقا لذلك

وال يزال القلق يساور اللجنة إزاء اخنفاض النسبة املئوية للنساء الاليت يـشغلن مناصـب      - ٢٤
، حيث مـا فتـئ وجـود املـرأة يتراجـع كلمـا ارتقـى الـسلم         عليا، وال سيما يف الدوائر األكادميية 

.  يف املائـة مـن مناصـب أسـاتذة اجلامعـات           ١٧األكادميي، وحيث ال تشغل النساء سوى نـسبة         
وتالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمها الوفد واليت تفيد بأن احلكومة ستـضع اسـتراتيجية بـشأن                

ويف قطـاع األعمـال التجاريـة، ولكـن اللجنـة           تعميم مراعاة املنظـور اجلنـساين يف سـوق العمـل            
زال يــساورها القلــق إزاء اخنفــاض متثيــل املــرأة يف املناصــب اإلداريــة العليــا ويف جمــالس         يــ ال

وتعرب اللجنة عن أسفها ألنـه علـى الـرغم مـن أن التـشريعات تـنص علـى                . الشركات اخلاصة 
يـة باعتبارهـا وسـيلة لتـسريع        تدابري خاصة مؤقتـة، فـإن هـذه التـدابري ال تـستعمل بـصورة منهج               

وترية حتقيق مساواة فعلية ملموسة بـني املـرأة والرجـل يف كـل جمـاالت االتفاقيـة، وال سـيما يف            
 .القطاع اخلاص

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودهـا لتـشجيع زيـادة عـدد النـساء يف                  - ٢٥
لجنـة باعتمـاد تـدابري اسـتباقية     وتوصـي ال . وال سيما يف الدوائر األكادمييـة املناصب العليا،  

لتشجيع املزيد من النساء على تقدمي طلبات لشغل مناصب عليا، وتشجع الدولة الطـرف   
 مـن   ٤ مـن املـادة      ١على استعمال التـدابري اخلاصـة املؤقتـة وتنفيـذها بفعاليـة وفقـا للفقـرة                 

واة املـرأة    للجنـة، وذلـك لتـسريع وتـرية حتقيـق مـسا            ٢٥االتفاقية، ووفقـا للتوصـية العامـة        
كمــا توصـي بـأن تــدرج الدولـة الطـرف كــذلك يف     . الفعليـة مـع الرجــل يف مجيـع اجملـاالت    

ي اســتخدام تــدابري خاصــة مؤقتــة تــشريعاهتا املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني أحكامــا تقتــض
. األهــداف تكــون معــززة بنظــام للحــوافز، يف القطــاعني العــام واخلــاص /فيهــا احلــصص مبــا

 تشتمل االستراتيجية املقبلة املتعلقة بتعميم مراعاة املنظور اجلنـساين يف           وتوصي اللجنة بأن  
فعالـة للرصـد واملـساءلة، مبـا يف ذلـك         سوق العمل وقطاع األعمال التجاريـة علـى آليـات           

وتطلـب  . فرض جزاءات يف حالـة عـدم امتثـال أربـاب العمـل وغريهـم مـن الفئـات املعنيـة           
ات فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف املناصب اإلداريـة         اللجنة أن ترصد الدولة الطرف التطور     

العليا بغرض مواصلة دعم هذه املشاركة من خالل مبادرات تشريعية أو مبـادرات تتـصل               
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يف ذلــك البيانــات اإلحــصائية  بالــسياسات، وأن تقــدم معلومــات عــن النتــائج احملققــة، مبــا  
 .املصنفة ذات الصلة

مستوى مشاركة املرأة يف سوق العمل والتـدابري الـيت          وتالحظ اللجنة استمرار ارتفاع      - ٢٦
اختذهتا الدولة الطرف دعما هلذه املشاركة الـيت متكـن املـرأة والرجـل علـى الـسواء مـن التوفيـق                      

. بــني العمــل واحليــاة األســرية مــن خــالل توســيع نطــاق بــرامج إجــازة األمومــة وإجــازة األبــوة 
دولة الطرف مؤخرا، مبا يف ذلك بدء العمـل يف عـام         تالحظ اللجنة املبادرات اليت اختذهتا ال      وإذ

 بإعفاء من ضـريبة الـدخل املكتـسب، وإعفـاء ضـرييب خـاص بـشراء اخلـدمات املتـصلة                     ٢٠٠٧
 منحة للمساواة بني اجلنـسني يف نطـاق         ٢٠٠٨باألسرة املعيشية وتضمني مشروع امليزانية لعام       

يف املائـة مـن إجـازات     ٢٠ن إال بأقـل مـن   تأمني األبوين، فإهنا تظل قلقة ألن اآلباء ال يستفيدو        
ورغــم تعــديل قــانون . األبــوين وألن النــساء يتركــزن بأعــداد كــبرية يف الوظــائف غــري املتفرغــة

، “األجــر املتــساوي لقــاء العمــل املتــساوي القيمــة”تــساوي الفــرص لتــضمينه تعريفــا ملــصطلح 
وجــود فجــوة يف األجــور بــني تظــل اللجنــة قلقــة أيــضا إزاء التمييــز الــوظيفي الكــبري واســتمرار 

 .النساء والرجال
وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى إعطــاء األولويــة لتحقيــق مــساواة املــرأة مــن     - ٢٧

 ١١الناحية الفعلية مع الرجل يف سوق العمل، وذلك هبدف بلـوغ االمتثـال التـام للمـادة                  
ع بيانــات وتطلــب مــن الدولــة الطــرف رصــد االجتاهــات، بطرائــق منــها مجــ . مــن االتفاقيــة

مصنفة حسب نوع اجلنس واملهارات والقطاعات، وحتليلها يف العمـل غـري املتفـرغ مقابـل                
العمل املتفرغ، وكذلك أثر ما اُتخذ مـن تـدابري ومـا حتقـق مـن نتـائج، واختـاذ اإلجـراءات                      

وتوصي اللجنـة بـأن تواصـل الدولـة الطـرف جهودهـا الراميـة إىل                . التصحيحية الضرورية 
بــني املــسؤوليات األســرية واملــسؤوليات املهنيــة وتعزيــز املــساواة يف تقاســم كفالــة التوفيــق 

ــادة احلــوافز للرجــال علــى       ــة واألســرية بــني املــرأة والرجــل، مبــا يف ذلــك بزي املهــام املرتلي
وحتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى اختـاذ تـدابري        . االستفادة من حقهـم يف إجـازة األبـوين     

ــى ال اســتباقية ملموســة للقــضاء  ــستويني األفقــي والعمــودي،    عل ــى امل ــوظيفي، عل ــز ال تميي
 .وتقليص الفجوة يف األجور بني املرأة والرجل وسد هذه الفجوة

على جمموعة اجلهود اليت بذلتها للقضاء علـى العنـف          د اللجنة بالدولة الطرف     يوإذ تش  - ٢٨
 بــشأن ٢٠٠٧ضــد املــرأة منــذ تقــدمي تقريرهــا املرحلــي الــسابق، مبــا يف ذلــك خطــة عمــل عــام  

، وتوســيع نطــاق ٢٠٠٥العنــف، وســن تــشريعات جديــدة تتعلــق بــاجلرائم اجلنــسية منــذ عــام   
أحكام قـانون األوامـر الزجريـة، فإهنـا تظـل قلقـة إزاء استـشراء العنـف ضـد النـساء والفتيـات،                        

قلقـة إزاء   أيـضا   واللجنـة   . سيما العنف العائلي واجلرائم املرتكبة ضد النساء باسـم الـشرف           وال
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 معـدالت املالحقـة القـضائية واإلدانـة فيمـا يتعلـق بـاجلرائم العنيفـة يف الدولـة الطـرف،                 اخنفاض
. وتأسف لعدم تصنيف إحصاءات اجلرائم السويدية حسب نوع اجلنس فيمـا يتعلـق بالـضحايا              

وعالوة على ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استنتاجات االستبيان املتعلـق بـدعم اخلـدمات                
إن هذه اخلدمات ختتلف من بلدية إىل أخـرى، وبعـض البلـديات غـري قـادرة                 االجتماعية حيث   

على توفري مالجئ جلميـع النـساء ضـحايا العنـف، مبـن فـيهن ذوات االحتياجـات اخلاصـة مثـل                      
وباإلضـافة إىل ذلـك، تأسـف اللجنـة لالفتقـار ملعلومـات إحـصائية عـن عـدد النـساء                  . املعوقات

 .لالئي تعرضن لتشويه أعضائهن التناسليةوالفتيات الاليت يعشن يف السويد وا
، الدولـة الطـرف علـى كفالـة اختـاذ      ١٩وحتث اللجنة، وفقا لتوصيتها العامـة رقـم     - ٢٩

تدابري شاملة ملعاجلة مجيع أشكال العنف ضد املـرأة، مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي واجلـرائم                    
يكفـي مـن املـوارد      وتطلب اللجنة من الدولة الطـرف ختـصيص مـا           . املرتكبة باسم الشرف  

 بــشأن العنــف تنفيــذا فعــاال، ودراســة مجيــع  ٢٠٠٧املاليــة لكفالــة تنفيــذ خطــة عمــل عــام  
حاالت العنف ضد املرأة وحتليلها، وال سيما احلاالت اليت تسفر عن مقتـل نـساء، وتنفيـذ                 
سياسات ملنع هذا العنـف وتـوفري احلمايـة والـدعم واخلـدمات للـضحايا ومعاقبـة املخـالفني                  

وتطلب اللجنة أيضا من الدولة الطرف أن جتمع بيانات إحـصائية شـاملة             .  تأهيلهم وإعادة
وحتـث اللجنـة   .  نوع اجلنس والسن ونـوع العنـف وعالقـة اجلـاين بالـضحية          مصنفة حسب 

الدولـة الطــرف علــى أن تقــدم يف تقريرهــا الـدوري املقبــل، معلومــات إحــصائية عــن عــدد   
.  والالئــي تعرضـن لتــشويه أعـضائهن التناســلية  النـساء والفتيــات الـاليت يعــشن يف الـسويد   

وحتث اللجنة الدول الطرف أيضا على اختاذ التدابري الضرورية لكفالة زيـادة التعـاون بـني               
وحتــث اللجنــة الدولــة . احلكومــة املركزيــة وجمــالس إدارة املقاطعــات اإلقليميــة والبلــديات
افر عدد كاف من املالجئ الطرف كذلك على رصد تقدمي اخلدمات االجتماعية لكفالة تو

ة الطـرف وكفالـة تـوفري       تكون جمهزة إليواء النـساء املعوقـات يف مجيـع أرجـاء إقلـيم الدولـ               
 .يكفي من التمويل هلا ما
واللجنة إذ تالحظ اختاذ الدولة الطرف لعدد من التدابري ملعاجلة مـسألة االجتـار، مبـا يف                 - ٣٠

ــصديق يف   ــه / متــوز١ذلــك الت ــى بروت٢٠٠٤يولي ــع وقمــع االجتــار باألشــخاص،    عل وكــول من
ــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة       ــه، املكمــل التفاقي ــة علي وخباصــة النــساء واألطفــال، واملعاقب

 بتعديل القـانون اجلنـائي إلدراج حكـم         ٢٠٠٢املنظمة العابرة للحدود الوطنية، والقيام يف عام        
دودة األجل لـضحايا االجتـار أو الـشهود      جيرِّم االجتار بالبشر وإمكانية إصدار تراخيص إقامة حم       

عليه، فإهنا تنظر بقلق إىل وقـوع حـاالت اجتـار بالنـساء والفتيـات إىل داخـل الـسويد، وتعـرب                      
انتشار حـاالت االجتـار بالنـساء    معدالت عن قلقها إزاء تقدمي بيانات غري كافية إىل اللجنة عن           
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ر بالفتيــات، والبغــاء واملــسائل ذات واللجنــة قلقــة أيــضا إزاء وقــوع حــاالت االجتــا . والفتيــات
 .الصلة بذلك اليت يرتكبها مواطنون سويديون يف اخلارج

ملالئمـة لقمـع مجيـع أشـكال     وحتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ كافة التـدابري ا     - ٣١
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تقــدم يف تقريرهــا املقبــل معلومــات . االجتــار بــاملرأة

ــات شــامل  ــدابري املتخــذة      وبيان ــأثري الت ــات، ومعلومــات عــن ت ــساء والفتي ة عــن االجتــار بالن
. يف ذلك يف إطار برنامج العمل الوطين املقبل ملكافحـة االجتـار بالبـشر              والنتائج احملققة، مبا  

وتشجع الدولة الطرف على أن تأخـذ جيـدا يف احلـسبان توصـيات املقـررة اخلاصـة املعنيـة                    
، أثنـاء   )A/HRC/4/34/Add.3(وعواقبه، إثـر زيارهتـا إىل الـسويد         بالعنف ضد املرأة وأسبابه     

وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعزز التـشريعات الـيت تتـيح             . وضع الربنامج الوطين  
 للفتيـات يف اخلـارج، مبـا يف    يمقاضاة املـواطنني الـسويديني الـضالعني يف االسـتغالل اجلنـس       

ذين يطلـق سـراحهم بعـد     األشـخاص الـ  ذلك من خالل منع إعـادة إصـدار جـوازات سـفر     
وتوصي اللجنة بأن تواصل الدولة الطرف تعاوهنا الثنـائي واإلقليمـي والـدويل             . دفع كفالة 

من أجل مكافحة هذه الظاهرة، مبا يف ذلك يف سـياق اسـتراتيجية الدولـة الطـرف املتعلقـة                    
 .“بالفقر واالجتار بالبشر”

أن هناك تقييما مقررا إجـراؤه      ومفادها  مها الوفد   املعلومات اليت قد  إذ تالحظ   اللجنة  و - ٣٢
 بـشأن شـراء     ١٩٩٩ حلظر البغـاء، مبـا يف ذلـك اآلثـار املترتبـة علـى قـانون عـام                    ٢٠٠٨يف عام   

تأسـف لعـدم تـوفر معلومـات وبيانـات بـشأن انتـشار ظـاهرة البغـاء يف             فإهنا  اخلدمات اجلنسية،   
 .الدولة الطرف، مبا يف ذلك البغاء السري

استغالل  الدولة الطرف أن تقدم معلومات وبيانات كاملة عن          منلب اللجنة   وتط - ٣٣
لدولة الطرف  لبغي  نوي. ي املقبل، مبا يف ذلك البغاء السري      دوريف تقريرها ال  والبغاء  املرأة  

أيضا أن تقدم معلومـات عـن نتـائج التقيـيم املرتقـب لـسياساهتا فيمـا يتعلـق بالبغـاء، مبـا يف                        
 اجلانـب املتعلـق    كـذلك علـى النـساء املمارسـات للبغـاء، و        للـسياسات   ذلك اآلثـار املترتبـة      

يـب بالدولـة    هتو.  املتخـذة ملتابعـة نتـائج التقيـيم        تـدابري بالطلب للخدمات اجلنسية، وعلى ال    
اخنــراط النــساء يف مهنــة جيات وبــرامج للحيلولــة دون يالطــرف أن تواصــل وضــع اســترات

 يـرغنب يف االنقطـاع      يلنـساء والفتيـات الالئـ     لالبغاء، ووضع برامج إعادة التأهيل والدعم       
عن ممارسة البغاء، مبا يف ذلك تقدمي معلومات عن خيارات العـيش البديلـة والـدعم املقـدم             

 .الصدد يف ذلك
الــصادرة حــديثا عــن  تقــارير الوتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء النتــائج الــيت وردت يف   - ٣٤

 وجـود أوجـه نقـص يف املـساواة بـني اجلنـسني يف         عاية اليت تـشري إىل    راجمللس الوطين للصحة وال   
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يـشمل تبـاين إمكانيـات احلــصول علـى العـالج الطــيب      ميكــن أن اخلـدمات الـصحية، وأن ذلـك    
ويــساور .  الــصحيةفــقارة تــستخدمها املقياســياملتقــدم للنــساء والرجــال، ووضــع تشخيــصات  

ذهنب تعلقـة باإلجهـاد، ويـ      مـن األمـراض امل     ربدرجة أك بأن النساء يعانني    من  اللجنة القلق أيضا    
ممــا يفعــل إجــازات مرضــية بــشكل أكــرب   ويــستهلكن األدويــة، ويأخــذن ،الــصحيةإىل املرافــق 

يــة عقلوفــضال عــن ذلــك، تعــرب اللجنــة عــن انــشغاهلا إزاء تــدهور وضــع الــصحة ال   . الرجــال
للــشابات، مبــا يف ذلــك زيــادة اســتهالك الكحــول واملخــدرات، وتزايــد حــاالت حمــاوالت          

 .لحقة بالذات وغري ذلك من ضروب األذى امل،راالنتحا
أن تقــوم باملزيــد مــن الدراســات االستقــصائية  إىل اللجنــة الدولــة الطــرف تــدعو و - ٣٥

 جهودهــا لتحــسني والبحــوث لتمحــيص نطــاق املــشكلة وفهــم أســباهبا، وأن تواصــل بــذل 
ــا ــرامج وخــدمات       م ــع ب ــساين يف مجي ــاج املنظــور اجلن ــه مــن خــدمات صــحية، وإلدم  تقدم

حبيـث يـتمكن مجيـع    ، ٢٤مبا يتماشى مع توصيتها العامة رقم     وإصالحات القطاع الصحي    
ــساء، يف ك  ــد،   الرجــال والن ــة أحنــاء البل ــى     اف ــة يف احلــصول عل ــع بفــرص متكافئ ــن التمت م

وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ التــدابري  . اخلــدمات الــصحية املناســبة والكافيــة
ية للشابات، ومنع إساءة استعمال الكحول عقلدي للصحة ال  الضرورية ملعاجلة الوضع املتر   

ــرامج الــصحة      ــز ب وتعــاطي املخــدرات، ومكافحــة ذلــك، ومنــع حمــاوالت االنتحــار وتعزي
 وختـصيص املـوارد املاليـة الكافيـة للتنفيـذ           ،ية، سـواء مـن اجلانـب الوقـائي أو التـدخل           عقلال

 .الفعال هلذه الربامج
املعمـول بـه حاليـا لـدى الدولـة الطـرف بـشأن              التـشريع    أنمـن   ويساور اللجنـة القلـق       - ٣٦

توزيع امللكية بعد الطالق ال يعاجل بشكل كاف أوجـه عـدم التكـافؤ االقتـصادي القائمـة علـى                    
ســوق مــا يوجــد مــن متييــز مهــين يف إىل ، األمــر الــذي يعــود ةزوجــالزوج وبــني الــنــوع اجلــنس 

 .األعمال غري مدفوعة األجرالعمل قائم على نوع اجلنس، وحصة املرأة األكرب من 
 على  القوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إجراء حبوث عن اآلثار االقتصادية للط           - ٣٧

مع إيالء اهتمام خاص لتعزيـز رأس املـال البـشري وإمكانيـات كـسب األمـوال                  ني،الزوج
. لألزواج من الرجال استنادا إىل أمناط حياهتم الوظيفية علـى أسـاس متفـرغ وغـري متقطـع              

وتوصــي اللجنــة الدولــة الطــرف باســتعراض تــشريعاهتا احلاليــة يف ضــوء نتــائج البحــوث،    
 . وتضمني معلومات عن تأثري ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

تخــذة بغيــة تعزيــز دمــج املهــاجرات والالجئــات ونــساء  املتــدابري الإذ تالحــظ اللجنــة و - ٣٨
ساء يف سوق العمل، ال يزال القلـق يـساورها           وإدخال هؤالء الن   ،األقليات يف اجملتمع السويدي   

 وتواصـل معانـاهتن مـن أشـكال متعـددة مـن          ،إزاء حالة حقوق اإلنسان هلذه الفئات من النساء       
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 بــشأن العنــف تــسلم بــأن املهــاجرات، ٢٠٠٧ خطــة العمــل لعــام نوتالحــظ اللجنــة أ. التمييــز
محايـة  تـاج إىل    ه خـاص حت   ن جمموعة ضعيفة بوج   يشكلالنساء املنحدرات من أصول أجنبية،       أو

يف الــذي يواجهنــه  تظــل قلقــة إزاء ممارســة العنــف والتمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس  ،خاصــة
 الـيت   ٢٠٠٧ صادرة يف عـام   ومن دواعي قلـق اللجنـة أيـضا الالئحـة الـ           .  نفسها  احمللية جمتمعاهتن

لـى  د احلـصول ع ـقريـب مـن الدرجـة األوىل عنـ       لتنص على ضرورة اصطحاب املواطن األجنيب       
غالت، ولكنها تالحـظ مـا ورد يف   سَتوثائق اهلوية، األمر الذي قد يؤثر سلبا على األجنبيات املُ     

سائل معــين مبــتعــيني وفــد إذ تالحــظ اللجنــة و .اهــذه الالئحــة ســتتم مراجعتــهبــأن بيــان الوفــد 
نـها  عـاين م  تال يـزال االنـشغال يـساورها إزاء أشـكال التمييـز املتبقيـة الـيت                 ولكن  طائفة الروما،   

 .نساء طائفيت سامي والروما يف سياقات خمتلفة
ــة إىل القــضاء علــى       - ٣٩ ــة الطــرف علــى تكثيــف جهودهــا الرامي ــة الدول وحتــث اللجن

تــشجع الدولــة الطــرف كمــا  .ضــد املهــاجرات والالجئــات واملنتميــات لألقليــات التمييــز
ــى ــستهدف    عل ــدابري ت ــادر باختــاذ ت ــع أن تب ــز ضــد  من ــساء، ســو هــؤالء التميي اء داخــل الن

فر اتكافح العنف ضدهن، وتزيد من وعـيهن بتـو  أن أو يف اجملتمع ككل، واحمللية  جمتمعاهتن  
اخلدمات االجتماعية ووسائل االنتصاف القانونية، وتعرفهن أيضا حبقوقهن يف املساواة مع           

كما حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة من أجل  .ل ويف عدم التمييزاالرج
الدولـة الطـرف علـى إعـادة النظـر      كذلك حتث اللجنة و .هن يف سوق العمل السويدية  دجم

 الدولة منباإلضافة إىل ذلك، تطلب اللجنة  و.ة بوثائق اهلويةلقعت امل٢٠٠٧ يف الئحة عام
ــاجرات والالجئــات          ــز ضــد امله ــشأن التميي ــة وشــاملة ب ــراء دراســات منتظم الطــرف إج

حالتهن يف جماالت العمالـة والتعلـيم والـصحة،         عن  ت  واملنتميات لألقليات، ومجع إحصاءا   
ــدمي هــذه املعل       ــا، وتق ــد يتعرضــن هل ــيت ق ــع أشــكال العنــف ال ــا  وعــن مجي ــات يف تقريره وم

 .املقبل الدوري
، مـن أجـل كفالـة       ٢٠٠٦ينـاير   / كـانون الثـاين    ١ورغم إنشاء وكالة عامة جديدة، يف        - ٤٠

 فــإن اللجنــة ،ة باإلعاقــةلقــعتياسة الوطنيــة املللــس التنفيــذ الفعــال يف األجلــني القــصري والطويــل 
تعرب عن قلقها من أن املعوَّقات يعانني مـن أشـكال متعـددة مـن التمييـز، مـن بينـها مـا يتعلـق                         

 واحلمايـة مـن العنـف، ومـن عـدم           ، والرعايـة الـصحية    ، والعمالة ،بإمكانية احلصول على التعليم   
وتعـرب اللجنــة عـن أســفها لعـدم وجــود     .صـة ااخل ابـذاهتا وهلــا احتياجاهتـ  قائمــة اعتبـارهن فئـة   

  الدولــة الطــرفمعلومــات وبيانــات كافيــة، مبــا فيهــا البيانــات اإلحــصائية، عــن أثــر تــشريعات  
املمـارس  وسياساهتا يف القطاع االجتماعي على املعوَّقات، وكذلك لنقص البيانات عن العنـف              

 .ضد أولئك النساء
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جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز وحتث اللجنة الدولة الطرف على تكثيف  - ٤١
هلــا وبــذاهتا قائمــة مكافحــة العنــف ضــدهن، واالعتــراف هبــن كفئــة علــى ضــد املعوَّقــات، و

 دجمهن يف من أجل الدولة الطرف اختاذ تدابري فعالة منوتطلب اللجنة  .اصةاخل ااحتياجاهت
ز ضـدهن، ومجـع     سوق العمل الـسويدية، وإجـراء دراسـات منتظمـة وشـاملة بـشأن التمييـ               

حالتهن يف جماالت العمالـة والتعلـيم والـصحة، وعـن مجيـع أشـكال العنـف                 عن  إحصاءات  
 . اليت قد يتعرضن هلا، وتقدمي هذه املعلومات يف تقريرها الدوري املقبل

تنفيـذ التزاماهتـا مبوجـب    سـياق  ، يف  علـى أن تواصـل   وحتث اللجنة الدولة الطـرف     - ٤٢
الن ومنــهاج عمــل بــيجني، اللــذين يعــززان أحكــام االتفاقيــة، إعــاالســتفادة مــن االتفاقيــة، 

 .وتطلب إىل الدولة الطرف إدراج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
اللجنة أنه ال غـىن عـن التنفيـذ الكامـل والفعـال لالتفاقيـة مـن أجـل حتقيـق                 تؤكد  و - ٤٣

 جنــساين وإىل إبــراز أحكــام وتــدعو اللجنــة إىل إدمــاج منظــور .األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
، وتطلـب   اإلمنائية لأللفيـة اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف االتفاقية بشكل جلي يف مجيع

 .تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل إىل الدولة الطرف أن
الصكوك الدوليـة الرئيـسية التـسعة حلقـوق         إىل  الدول  انضمام  وتالحظ اللجنة أن     - ٤٤
ة هلا يف مجيع جوانب واجبيعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية ال )١(ساناإلن

ولذلك، تشجع اللجنة حكومـة الـسويد علـى النظـر يف التـصديق علـى املعاهـدات                  . احلياة
ــة حقــوق مجيــع العمــال      هــي الــيت  ــة حلماي ــة الدولي ــا فيهــا بعــد، وهــي االتفاقي ليــست طرف

االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة مجيــع األشــخاص مــن االختفــاء       املهــاجرين وأفــراد أســرهم، و  
 .القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وتطلب اللجنة نـشر هـذه التعليقـات اخلتاميـة علـى نطـاق واسـع يف الـسويد حـىت                - ٤٥
، والربملــانيون، واملنظمــات  ةيكــون النــاس، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــساس     

اخلطوات املتخــذة مــن أجــل ضــمان  علــى درايــة بــات حقــوق اإلنــسان، النــسائية، ومنظمــ
املــساواة حبكــم القــانون وحبكــم الواقــع بــني الرجــل واملــرأة، وبــاخلطوات األخــرى الــالزم   

فيمـا خيـص    وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تعمل، وال سيما          . اختاذها يف هذا الصدد   
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  )١( 
لــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، واالتفاقيــة الدوليــة للقــضاء ع

ــية           ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي ــز ضــد امل أشــكال التميي
املهينة، واتفاقيـة حقـوق الطفـل، واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين            أو الالإنسانية أو

سرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقـوق األشـخاص              وأفراد أ 
 .ذوي اإلعاقة
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 وبروتوكوهلـا   ، االتفاقيـة  نـشر  تعزيـز    املنظمات النـسائية ومنظمـات حقـوق اإلنـسان، علـى          
 ونتـائج  ، وإعالن ومنهاج عمل بيجني   ، والتوصيات العامة الصادرة عن اللجنة     ،االختياري

ــة العامــة      ــشرين للجمعي ــتثنائية الثالثــة والع ــدورة االس ــةوال ــرأة عــام  ” :املعنون  :٢٠٠٠امل
 .“املساواة بني اجلنسني والتنمية والسالم يف القرن احلادي والعشرين

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشواغل املعـرب عنـها يف هـذه                    - ٤٦
ــدوري    ــة، وذلــك يف تقريرهــا ال ــل، التعليقــات اخلتامي ــادة  املقب  مــن ١٨املقــدم مبوجــب امل

الذي حيني موعد وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها الدوري الثامن        .االتفاقية
الـذي حيـني موعـد تقدميـه يف     ، وتقريرهـا الـدوري التاسـع        ٢٠١٠  سـبتمرب /يف أيلول تقدميه  
 .٢٠١٤سبتمرب /حبلول أيلولجامع ، يف تقرير ٢٠١٤سبتمرب /أيلول

 


