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 مقدمة

      اخلاص       الدويل       العهد        بتنفيذ       يتعلق      فيما        السويد                                     على سرد مفصل للتدابري اليت اختذهتا              التقرير     هذا        حيـتوي  - ١
               اخلتامية للجنة            باملالحظات         املتعلقة        املسائل     على      ً أيضاً         التقرير       ويشدد  .                                         باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

   .(E/C.12/1/Add. 70)           والثقافية            واالجتماعية                 احلقوق االقتصادية

        النظام   يف      كامل      بشكل    هد   الع       أحكام       إنفاذ      لعدم       أسفها    عن          اخلتامية،         مالحظاهتا   يف         اللجنة،       أعربت       فقـد  - ٢
   .      احملاكم      أمام       مباشر     بشكل           ذا العهد ه      أحكام  ب        بالتايل                 عدم إمكان التمسك  و       الطرف        للدولة         القانوين

      فلكي   .       السويدي         القانون    من      ً جزءاً         ً تلقائياً         الدولية          املعاهدات                  الذي مبوجبه ال تصبح         باملبدأ        ملتزمة         والسويد - ٣
      مبوجب        فيه     تدمج    أن    أو       سويدي       تشريع    إىل               هذه املعاهدات       َّ  حتوَّل    أن     إما    جيب        سارية،         الدولية          املعاهدات        تصـبح 
       سويدي       قانون   يف    له        معادلة       أحكام                                   املتبع لتنفيذ اتفاق دويل يف وضع                 التقليدي      جراء  اإل        ويتمثل   .     خـاص          قـانون 
   .   قبل    من        موجودة        األحكام     هذه      فيها      تكون   ال     اليت       احلاالت   يف        مستقل،

ـ  - ٤           والثقافية             واالجتماعية           االقتصادية        باحلقوق      اخلاص       الدويل          ى العهد                      التحضري للتصديق عل         عملية   ت     ومشل
                         وقد أدى هذا االستعراض،      .      العهد       أحكام    مع         السويدي         القانون        انسجام      ضمان    إىل      يرمي      شامل         استعراض       إجراء

  .     العهد     على         التصديق    إىل      عنه،        الناجم        الربملاين               ومشروع القانون 

   يف       مباشر      بشكل     طبق ن ت   ال       العهد       عليها      حيتوي     اليت          وص املادية     النص     فإن         السويد،   يف        السائد        النظام        ومبقتضى - ٥
    من     عدد                                          السوابق القضائية السويدية اليت أرساها          أن     على  .  ة       السويدي         السلطات     قبل    من    وال            السـويدية          احملـاكم 

       زامات    لاللت                                                  ً          تقضي بتفسري التشريع احمللي وأية تعديالت تدخل عليه وفقاً                   العليا،       احملكمة    عن           الصـادرة           األحكـام 
  .      السويد    هبا       تعهدت     اليت         الدولية

    مع        اجتماع     عقد     كما  .       آرائها      تقدمي    إىل          السويدية         احلكومية    غري         املنظمات      دعيت          التقرير،       إعداد          وأثـناء  - ٦
  .       احلكومية    غري         املنظمات    من      كبرية       جمموعة

 ١املادة 

       باملعىن      ً شعباً     شكل ت   ت   دام    ما        بنفسها    ها   مصري       تقرير   يف     احلق        األصلية        للشعوب    أن        السويد       حكومة       تـرى  - ٧
      اخلاص       الدويل      لعهد ا و      ١٩٦٦      لعام                       وق املدنية والسياسية        باحلق      اخلاص       الدويل     عهد ل ل         املشتركة   ١       املادة   يف          الـوارد 
  .    ١٩٦٦      لعام           والثقافية            واالجتماعية           االقتصادية        باحلقوق

   يف      وحرة        بنفسها                  رر مركزها السياسي   تق    أن   يف     حرة        األصلية        الشعوب     فإن       املصري،       تقرير   يف     احلق        ومبقتضى - ٨
ّ    أال يؤّول        ينبغي      املصري       تقرير   يف     احلق     هذا      أن     على   .       والثقايف           واالجتماعي          االقتصادي       منائها        لتحقيق       السعي      أنه     على       
      لدول          السياسية        الوحدة    أو              وحدة األراضي    ،     ً جزئياً    أو      ً كلياً                ميزق أو يضعف،      أن      شأنه    من     عمل    أي      يشجع    أو     جييز
   مث     ومن      املصري       تقرير   يف     قها          تقر هلا حب   و       احلقوق   يف        الشعوب    بني         املساواة   ئ    ملباد      ً وفقاً       تتصرف         ومستقلة       سيادة     ذات
   .   كان     نوع    أي    من     ييز مت     دون         إلقليمها       ينتمي      الذي       الشعب      جمموع     متثل       حبكومة       تتمتع



E/C.12/SWE/5 
Page 6 

 

  .      السويد   يف    هبا   ً اً     معترف       وطنية       أقلية        يشكلون   هم  و       أصليني      سكان ك          بالصاميني      عترف  ُ وُي - ٩

        بأسباب   ن     حيظو     أهنم    ب       اجملتمع،          من فئات         غريهم     شأن      شأهنم         السويد،   يف   ن و     لصامي ا        السكان      يشعر    أن      املهم       ومـن  -  ١٠
       برملان       إنشاء    إىل     دعت     اليت        األسباب     بعض         هذه هي    و  .      برمته       اجملتمع       تنمية   يف   و         ثقافتهم      يف        لتأثري ا       بفرصة          ويتمتعون        التمكني
   ـف      وتتأل  .    ً معاً    آن                    تخبة من الشعب يف                            حكومة سودية وهيئة من          وكالة        الربملان      فهذا  .     ١٩٩٣     عام   يف        السويد   يف         الصاميني

        الربملان       أعضاء        الختيار           االنتخابات      وجتري  .          السويد  يف        الصامي       الشعب     قبل    من        ً منتخباً         ً برملانياً      ً عضواً    ٣١    من         املنتخبة      هليئة ا
  ش     ويعي  .        التصويت    هلم    حيق       الذين    هم        الصامي       لربملان ل                            املسجلون يف قائمة الناخبني      ن و       والصامي   ،     سنوات      أربع    كل        الصامي

      نسبة      زادت     وقد  .                  للمشاركة يف التصويت      ً مسجالً      ً شخصاً   ٧     ١٨٠    حنو      منهم و        ً   تقريـباً         صـامي     ٢٠     ٠٠٠          السـويد   يف 
    منذ        املائة   يف   ٦       بنسبة       نقصان     ذلك    ويف        املائة،   يف    ٦٦    إىل      لتصل      ٢٠٠٥       عـام             انـتخابات    يف           التصـويت    يف           املشـاركني 

        أنفسهم    ّ   سّجلوا         الصاميني    من         ص إضايف     شخ   ١     ٨٠٠    حنو         على أن     .     ١٩٩٣       عـام    يف       جـرت        الـيت       األوىل             االنـتخابات 
  .       املطلقة         باألرقام         التصويت   يف         املشاركني    دد                             األمر الذي أدى إىل زيادة ع            األوىل،           االنتخابات     منذ                      للمشاركة يف التصويت  

    من       املائة   يف    ٦٨ و        النساء    من        الصامي        للربملان                اجلمعية العامة          أعضاء       من      املائة   يف    ٣٢     كان     ،    ٢٠٠٥       عـام             انـتخابات     ويف
         االنتخاب    هلم    حيق       الذين         الصاميني    بني     ومن  .     ٢٠٠١     عام          انتخابات     منذ       املائة   يف   ٧       بنسبة        النساء      متثيل     زاد     وقد  .  ال      الـرج 

   .     املائة   يف    ٥١        الرجال       ونسبة       املائة   يف    ٤٩        النساء      نسبة      بلغت         بالفعل،          واملنتخبني

      هيئة          باعتباره    شىت       ياقات س   يف        الصامي       الشعب     ميثل     وهو         للصاميني      ً مهماً      ً رمزاً        الصامي          الـربملان        شـكل   وي -  ١١
        الصامي         والربملان          السويدية        احلكومة    بني     جتري     اليت         املنتظمة          واملداوالت         احلوارات       وتؤدي    .               من قبل الشعب            منتخـبة 

        مواضيع     على         املتكررة       احلوار      جوالت       وتركز  .                  وأقلية يف السويد         أصليني      سكان ك         الصاميني      مركز       تعزيز   يف      ً هاماً      ً دوراً
  .     عليها       الضوء        وتسليط          مناقشتها        الصامي        الربملان      يرغب     اليت       واضيع  امل   ك  تل      سيما    وال         الساعة،

    من       املزيد   يف         الصاميني        السكان      تأثري       زيادة     هبدف         الوقت     بعض     منذ        السويد   يف                               ومـا فتـئ الـتقدم يتحقق       -  ١٢
      سواء       األوسع          االجتماعي      نظور    امل    من         الصاميني        السكان     على      تؤثر     اليت        املسائل     تلك    ويف         للصاميني          الداخلية          الشـؤون 

      زيادة  "           بعنوان        ٨٦:٠٦ /    ٢٠٠٥         القانون       مشروع        السويد       برملان    إىل                                        وقد قدمت احلكومة يف إطار تلك اجلهود          .      بسواء
      يقوم            يضطلع مبهام    أن        الصامي        الربملان     على     بأن       رأيها    عن     هذا         القانون       مشروع   يف        احلكومة        وأعربت   ".             نفوذ الصاميني

        وقد صوت   .  ني      للصامي          الداخلية         بالظروف       ً أساساً       تتعلق و              سيدي للزراعة         واجمللس الو          للمقاطعة        اإلداري      اجمللس       ً حالياً    هبا
       سينقل         القرار،     هلذا       ً ووفقاً  .        القانون       مشروع   يف         الواردة          املقترحات      لصاحل      ٢٠٠٦      مايو /    أيار    ١١   يف          السـويد          بـرملان 
     هذا        وسيصبح       لصامي ا       لربملان     إىل ا          الزراعة      وجملس          للمقاطعة        اإلداري      اجمللس    من       الرنة       تربية    عن           املسؤوليات    من       الكثري
  .    ٢٠٠٧       يناير /     الثاين       كانون   ١    من         ً اعتباراً       الرنة       تربية    عن         املسؤولة         اإلدارية         الوكالة       مبثابة        الربملان

     رقم         الدولية       العمل       منظمة      ً            ح طرفاً يف اتفاقية    تصب   ن أل        السويد       اعتزام    يف       يتمثل        التطور    ذا هل     آخر      جانب     ومثة -  ١٣
          االتفاقية     هذه     على        ً مستقبالً         التصديق     قبل              لزم توضيحهما ي    الني     مة جم    احلكو      حددت     وقد  .    ممكن     وقت      أقرب   يف     ١٦٩

  ) .     للجنة         اخلتامية         املالحظات    من    ٢٨       البند     نظر ا (  .      واملياه      األرض   يف        الشعوب    من       وغريهم         الصاميني      حبقوق          ويتعلقان

    سة   درا           طلبت منها       احلدود      برسم     تعىن     جلنة      ٢٠٠٢       يناير /     الثاين       كانون   يف        احلكومة      شكلت            يف سبيل ذلك،  و -  ١٤
      يشغل     مدى    أي    إىل      حتديد    هو      ً أيضاً        اللجنة    من       الغرض      وكان  .      الرنة                               اليت توجد فيها حقوق لتربية              األراضي      حدود



E/C.12/SWE/5 
Page 7 

       العمل       منظمة         اتفاقية    من    ١٤       املادة       قصدته    ما    حنو     على      غريهم    مع          باالشتراك         ً تقليدياً             ويسـتغلوهنا       أراض            الصـاميون 
   .   فيه       لتنظر        املعنية      اجلهة    إىل         التقرير       وأحيل      ٢٠٠٦     عام      ربيع   يف          وتوصياهتا         تقريرها        اللجنة       وقدمت  .    ١٦٩     رقم         الدولية

                  احلكومة جلنة خاصة      ّ    عّينت          الدولية،       العمل       منظمة         اتفاقية     على         التصديق     قبل       األمور         توضـيح            ولـزيادة  -  ١٥
      الربي   د      الصي      حقوق       عليها      تقوم     اليت      لألسس                            راء استقصاء قدر املستطاع     إج        مهمتها      ٢٠٠٣       أبريل /     نيسان   يف           للتحقـيق 

       اجلبال   يف و   ني ي     الصام       أراضي                        والقرويون الصاميون يف            األراضي     مالك    هبا       يتمتع     اليت       احلقوق     هذه      نطاق و       األمساك   د   وصي
      وبعد  .    فيه       لتنظر        املعنية                 وأحيل إىل اجلهة          ٢٠٠٦       يناير /     الثاين       كانون   يف        احلكومة    إىل         التقرير      وقدم  .      للرنة      مراع      تتخذ     اليت

  .        اإلحالة    جولة      عنها      متخضت     اليت          والنتائج          الدراسات      مبعاجلة       ومية   احلك        املكاتب       ستقوم         اإلحالة،      مهلة        انتهاء

          والنرويج        السويد   يف         الصاميني        السكان     وضع        لتنسيق        الشمال       بلدان       مستوى     على       مشروع       تنفيذ          وجيـري  -  ١٦
    ية     الصام          الربملانات        ورؤساء         الصاميني                             ذه اجلهود يف قيام الوزراء       ه       إليها      أفضت     اليت         النتائج      إحدى       ومتثلت  .   دا ن    وفنل
       وشكلت  .       الشمال       بلدان   يف                        ة بشأن الشعب الصامي         اتفاقي       مشروع        بصياغة      كلفت     جلنة       بتعيني        الثالثة           الـبلدان    يف

       تشرين   يف        املشروع        اللجنة       وقدمت  .      الثالثة         البلدان   يف         الوطنية          واحلكومات   ة      الصامي    ات      الربملان    من      ممثلني    من        اللجنة
     ذلك     بعد        وستجري  .     ٢٠٠٦     عام      ربيع   يف                      بلدان الثالثة مجيعها         يف ال      فيه       للنظر         التقرير       وأحيل      ٢٠٠٥       نوفمرب /     الثاين

  .      الشمال       بلدان    بني          واملشتركة         الوطنية         الصياغة        عمليات

 ٢املادة 

                                       خطة عمل وطنية جديدة من أجل حقوق اإلنسان

        اإلنسان      حقوق                        ة عمل وطنية من أجل        خط   "     بشـأن      ٢٠٠٦      مارس   /                  ً               اختـذت احلكومـة قـراراً يف آذار       -  ١٧
      مايو /    أيار   يف                           اليت أقرها برملان السويد         هذه،       العمل      وخطة  .  )  ٩٥-  ٠٦ /    ٢٠٠٥        احلكومة       بـالغ    " (    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦
     اليت       األوىل،       العمل     خطة      خضعت    قد و  .       اإلنسان      حقوق     جمال   يف         للحكومة         الثانية         الوطنية       العمل     خطة    هي     ،    ٢٠٠٦
   يف      عنها      أعلن     اليت         التدابري      نفذت     وقد  .                   للمتابعة والتقييم    ،    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢        الفترة      ومشلت      ٢٠٠٢     عام   يف        اعتمدت

  .       النادرة            االستثناءات     بعض     عدا    ما  في      األوىل       العمل     خطة

  )     األول      اجلزء   (    ٢٠٠٩-    ٢٠٠٦        للفترة        اإلنسان                  ة عمل من أجل حقوق   خط       اجلديد        احلكومة     بالغ        ويتضمن -  ١٨
    إىل            االستقصائية         الدراسة      وهتدف   ).     الثاين      اجلزء   (    ٢٠٠٥     عام   يف        السويد   يف        اإلنسان      حقوق    عن           استقصائية        ودراسة
      أساس       إرساء   مث     ومن        السويد   يف    هبا         والنهوض        اإلنسان      حقوق       حلماية                تعتري املسعى        نقائص     أية     على       الضوء       تسليط

     هبدف            االستقصائية         الدراسة    إىل         ً استناداً        املتخذة         التدابري    عن        تفاصيل       العمل     خطة       وتورد  .      العمل     خطة      إليه         تسـتند 
         التمييز        مكافحة    إىل      ترمي       تدابري     عدة      وحتدد       تمييز  ال    من        احلماية     على       العمل     خطة       وتركز  .      احلقوق    من     عدد         تعزيـز 
      أساس         ما على     حد    إىل    أو        اجلنسي،      امليل    أو       العجز    أو        املعتقد    أو       الدين    أو        اإلثنية    أو      اجلنس      أساس     على     كان      سواء

            واالجتماعية           االقتصادية                              األمم املتحدة املعنية باحلقوق          جلنة      منها       هيئات             اليت قدمتها          لتوصيات  با     ً   عمـالً  و  .       السـن 
           االقتصادية       احلقوق               زاد االهتمام ب         األوىل،       العمل     خطة     ّ   ومقّيم  )        اخلتامية         املالحظات    من    ٢٥       البند     نظر ا   (         لثقافـية   وا

        العمل،   يف                         وتدابري منفصلة للحق          أجزاء      ختصيص    مع       األوىل،       العمل     خطة   يف      عليه     كان    ما ع           والثقافية            واالجتماعية
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      أضيف     كما  .        الصاميني    من        األصليني        السكان      فيها   ا مب          الوطنية،                           والتعليم، وحقوق اإلقليات             والصحة،           والسـكن، 
  .       التمييز        مكافحة                  واالجتماعية منظور           االقتصادية        للحقوق

    مبا         النساء،    ضد        الرجال      وعنف         األطفال،       وحقوق                          اليت عوجلت حقوق املعوقني،            األخرى         القضايا       وتشمل   ١٩
      أخرى       تدابري    عن       وأعلن  .       واهلجرة     جوء    والل                        وقضايا سيادة القانون             بالبشر،        واالجتار        الشرف،      باسم       العنف     ذلك   يف

       أوساط   يف       وكذلك       العام         والقطاع          التربوية         املنظومة     ضمن        اإلنسان      حقوق      بشأن           واملعلومات        املعرفة       زيادة    إىل      ترمي
           يف جمال حقوق     هبا        املعمول         واملناهج      تبذل     اليت       اجلهود        بتنظيم       تتعلق       قضايا       العمل     خطة      تعاجل   ، ً اً    وأخري  .      العام        اجلمهور
   يف       أعلنت        احلكومة    أن    هو          باملنهجية       يتعلق      فيما        بالذكر        واجلدير  .        وتقييمها       العمل     خطة       تنفيذ        متابعة     سبل و       اإلنسان 

           رات ملتابعة    مؤش      وحتديد         اإلنسان                        لتحديد أهداف وطنية حلقوق       ٢٠٠٦     عام   يف       مبشروع       البدء       نيتها    عن       العمل     خطة
  .      األهداف       لبلوغ      تبذل     اليت       اجلهود       وتقييم 

       جمموعة    إىل         ً استناداً       العمل      وخطة            االستقصائية         الدراسة         تتناوهلا     اليت        اإلنسان     قوق ح       قضايا       اختريت       وقـد  -  ٢٠
      لألمم         التابعة          املعاهدات     رصد       هيئات           وانتقادات         تعليقات   ،   شيء    كل     قبل   ً   أوالً و   ،     املواد     هذه   ت   ومشل  .      املواد    من      كبرية
   ،      ً وثالثاً       األوىل؛       العمل     خطة       تقييم   ا                اليت أسفر عنه             التعليقات   يف      وجدت    مة  ّ قّي      مواد   ،      ً وثانياً   ؛      أوروبا      وجملس        املتحدة
        األطراف    من     كبري     عدد    من     مجعت       العمل      وخطة            االستقصائية         الدراسة   يف        إدراجه       ينبغي       عمـا              واقـتراحات       آراء

       وجمالس           والبلديات          احلكومية،          والوكاالت         السويد،       برملان   يف        املمثلة          السياسية        األحزاب      فيها    مبن         الفاعلة           االجتماعية
      حقوق     أجل    من                              وستترجم خطة العمل الوطنية       .        احلكومية    غري          واملنظمات        العايل،         التعليم         ومؤسسات           املقاطعات،
  .         اإلنكليزية       اللغة    إىل        اإلنسان

  )ToR 2006:02 (                                الوفد املعين حبقوق اإلنسان يف السويد 

       كفالة   يف         املتمثلة و      األمد         الطويلة       املهمة      لدعم      ً وفداً        العمل،     خطة      تقدمي           يف معـرض             احلكومـة،          أنشـأت  -  ٢١
      إطار   يف        الوفد،        ويضطلع  .  )ToR 2006:27   (     العمل     خطة      أساس     على        السويد   يف        اإلنسان      حلقوق        الكامل       حترام  اال

  :   يلي    مبا            اختصاصاته،

        الكامل         االحترام        لكفالة       عملها   يف          املقاطعات       وجمالس           والبلديات    ة، ي    حلكوم ا           الوكـاالت        دعـم  -
       نشاطه؛     جمال   يف    كل        اإلنسان      حلقوق

       أوساط   يف        اإلنسان      حقوق      بشأن         واملعارف          املعلومات    من       املزيد      تاحة إل             استراتيجيات        وتنفيذ     وضع -
      احمللي؛       اجملتمع   يف          املستهدفة       اخلاصة         اجملموعات

        اإلنسان؛      حقوق      بشأن      عامة         مناقشات       إجراء     على     احلض -
   يد     السو   يف        اإلنسان                             ضمان االحترام الكامل حلقوق          همة مل    عم         توفري الد        كيفية    عن         مقترحات      تقدمي -

   .      مهمته    من       الوفد      يفرغ       عندما

      الوفد     من     طلب     وقد  .       اإلنسان      حقوق     جمال   يف      اخلربة     ذوي    من      ممثلني       وعشرة      رئيس    من         الوفـد           ويـتألف  -  ٢٢
          ً                                  ولديه أيضاً أمانة يعمل فيها ثالثة موظفني         .                                                                 االسـتعانة بفـريق مرجعي مكون من ممثلي املنظمات غري احلكومية          

  .    ٢٠١٠      مارس /    آذار    ٣١      حبلول        احلكومة    إىل         النهائي        تقريره       الوفد        وسيقدم  .       متفرغني
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      نترنت إل                     احلكومة السويدية على ا                              اخلاص حبقوق اإلنسان، الذي أنشأته     وقع   امل

              اإلنترنــــت   ىـ     لـــ                             حقـــوق اإلنســـان احلكومـــي ع         موقـــع        أنشـــئ       ٢٠٠٢        عـــام   يف -  ٢٣
) se.gov.humanrights.www/se.ermanskligarattighet.www (     األوىل       العمل     خطة       تنفيذ                    كمظهـر من مظاهر     .  

          السويدية       اللغة    إىل       مترمجة          الرئيسية        اإلنسان      حقوق         معاهدات      نصوص       املوقع     هذا         تاحة يف     امل            املعلومـات          وتشـمل 
        اإلنسان      حقوق         معاهدات       رصد       هيئات    إىل        السويد        تقدمها     اليت          التقارير       ومنها       املهمة       األخرى         الوثائق    عن     ً   فضـالً 
   إىل       يرمي       مشروع       تنفيذ   يف      ٢٠٠٦     عام   يف      وشرع  .                                  ً     وجملس أوروبا، باللغة السويدية أيضاً            املتحدة      لألمم           الـتابعة 

  .      السويد   يف                                                                              زيادة تكييف املوقع مع احتياجات املعوقني وترمجة أجزاء منه إىل لغات األقليات املستخدمة 

                                اللجنة الربملانية املعنية بالتمييز

      وتشمل           بالتمييز     تعىن                          على تشكيل جلنة برملانية           ٢٠٠٢       يناير /     الثاين       كانون   يف       عزمها        كومـة   احل        عقـدت  -  ٢٤
         التمييز       أسباب      معظم    أو     مجيع     على       تشتمل     اليت           التشريعات     وهي           بالتمييز؛         املتعلقة        املوحدة         القوانني               مهماهتا النظر يف 

      ٢٠٠٦       فرباير /    شباط   يف       همتها مل       ً هنائياً      ً عرضاً   ز       بالتميي        املعنية        اللجنة      قدمت و  .      اجملتمع                       وجود هذا التمييز يف            وجماالت
         التقرير   يف        أوردهتا     اليت          التوصيات       وتشمل   ).SOU 2006:22   (        بالتمييز       اخلاصة        املوحدة           التشريعات      عـن    ً اً        وتقريـر 
                                        وقوانني العمل املتعلقة بالتمييز لعام            اجلنسني،    بني         املساواة       قانون   (       التمييز     حتظر     اليت        احلالية         القوانني       إلغاء         ضـرورة 
    من      وغريه         التمييز     حظر        وقانون          التمييز،     حظر        وقانون          اجلامعات،   يف        للطلبة          املتكافئة                        ، وقـانون املعاملـة          ١٩٩٩

        اللجنة       وتوصي  .                           بقانون جديد حيظر التمييز         عنها           واالستعاضة  )       املدارس        وتالمذة        لألطفال        املهينة         املعاملة        ضـروب 
   ،    اإلثين         التمييز        مبكافحة                          وهم أمني املظامل املعين      -          بالتمييز    يني    املعن        احلاليني        األربعة       املظامل       أمناء     دمج        بضرورة      ً أيضاً

        بتكافؤ      املعين       املظامل      وأمني        اجلنسي،      امليل      أساس     على         التمييز        مبكافحة      املعين       املظامل      وأمني          باإلعاقة،      املعين         املظامل        وأمـني 
   ).       اخلتامية         املالحظات    من    ٢٦       البند   ر   انظ (  .              املعين بالتمييز       املظامل     أمني      باسم      تكون       واحدة        حكومية       وكالة   يف  -       الفرص

      ُ                وقد اقُترح أن يسري      .               للقانون اجلديد       ً وفقاً          بالتمييز        املتعلق       الشأن     على       اجلديد       املظامل     أمني          وسيشـرف  -  ٢٥
        سياسات  ال        وبرامج   ،                         قطاعات املنظومة التربوية   و        العمل،      مكان        على   -                               كما هو عليه احلال اليوم       -                القانون اجلديد   

                                                                                         وبدء مشروع جتاري أو إدارته، ومزاولة مهنة، والعضوية وما إىل ذلك يف منظمات أرباب                      العمل،     سوق          املتعلقة ب 
       ونظام            االجتماعية،         واخلدمات        والسكن         واخلدمات       السلع       وتقدمي   ،       املماثلة          واملنظمات          العمالية           والنقابات          العمـال   

    كما   .               الدولة للطلبة         تقدمها     اليت        املالية          واملساعدة         الصحية،         الرعاية و          البطالة،    ضد         والتأمني             االجـتماعي،           الـتأمني 
  :  هي       جديدة          اجتماعية        قطاعات   يف      ً أيضاً         القانون     طبق ُ ُي    أن    رح   ُ اقُت

  ؛      بأسرها          التربوية         املنظومة -

   ة؛     العام     رفيه    الت        وأماكن        العامة          التجمعات -

  ؛    املدين         والدفاع          اإلجبارية          العسكرية       اخلدمة -

  .     العام        القطاع     جلان    أو    ام   الع         يف القطاع       وظيف ت  ال -
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    أو       خدمات    أو     سلع      تقدمي                         من ممارسة التمييز لدى              العاديني        األشخاص     منع    رح   ُ اقُت      ذلك،       عـلى          وعـالوة  -  ٢٦
           املشاركني يف             االعتباريني        األشخاص    من       وغريها        جلمعيات                                    توفري احلماية القانونية للشركات وا     و         للجمهور      مسكن

                                 ال متنح احلماية من التمييز سوى         ،     ً حالياً         السارية         التمييز        مكافحة       قوانني       ومبوجب  .                            هـذا اجملـال حسب االقتضاء     
  .    ٢٠٠٨     عام      حبلول       ً نافذاً      يصبح      جديد       قانون     وضع     هبدف         مقترحات       إعداد        احلكومة        وتعتزم  .                لألشخاص الطبيعيني

      وملنع  .      اإلنسان      حقوق        انتهاك     على       تنطوي       ألنشطة                             ه ينبغي أال ختصص األموال العامة   أن        احلكومة        وتـرى  -  ٢٧
                                  احلكومية وقد اختذت العديد من              املشتريات     جمال   يف         التمييز        مبكافحة     اصة  اخل        األحكام       إعمال       ينبغي      ذلك،      حدوث

       اخلاصة        األحكام    من      عينة         احلكومية           للمشتريات       الوطين      اجمللس     صاغ         احلكومة،     طلب     على       وبناء  .                   التدابري هلذه الغاية
   يف         املنظمات     دعم    إىل    مي  تر        إعالمية      حبملة        القيام ب      اجمللس     هذا    إىل        احلكومة       أوعزت      ذلك،     إثر      وعلى  .               مبكافحة التمييز

        األحكام                            ً       ً                    وبناء عليه، أصدر اجمللس منشوراً إعالمياً عن استخدام           .               سياق املشتريات    يف       تبذهلا      فتئت    ما     اليت       اجلهود
      بشأن        ً قانوناً      ً أيضاً        احلكومة      وسنت  .           ذات الصلة          القضايا       تناول     فيه     جرى       ً مؤمتراً      ونظم         التمييز          مبكافحـة          اخلاصـة 
            لزم القانون   وي  .     ٢٠٠٦       يونيه /      حزيران   ١          ً    أصبح نافذاً يف    ، )        ٢٦٠:٢٠٠٦   (        املشتريات   د   عقو   يف         التمييز        مكافحة      شروط

         وطلب من    .          باملشتريات         املتعلقة         عملياهتا   يف         التمييز        مكافحة      شروط        بإدراج         الكربى         احلكومية           الوكـاالت        بعـض 
  .                                             اجمللس صياغة تعليمات بشأن تطبيق ومتابعة القانون

                        منـع التمييز ومكافحته      ىـ   إل   ةـ       الرامي   ةـ      لألنشط   ةـ      الدول        تقدمها     اليت       باملنح     خلاص                مبوجب القانون ا   و -  ٢٨
         التمييز         ومكافحة     منع    إىل      ترمي        بأنشطة        لالضطالع       ؤسسات  امل و       نظمات                      ميكن تقدمي التمويل إىل امل   ، )        ٩٨٩:٢٠٠٢ (

          باالندماج   ين   املع      اجمللس      يتخذ و  .                                   املعتقد أو العجز أو امليل اجلنسي         أو       الدين    أو        اإلثنية    أو      اجلنس      أساس     على        القائم
      املعين       املظامل      وأمني          التمييز،        مبكافحة        املعنية         الوكاالت       ودخلت    .        القانون      مبوجب         التمويل    نح        اخلاصة مب           قـرارات   ال

                       وأمني املظامل املعين مبكافحة           باإلعاقة،    عين  امل       املظامل      وأمني   ،    اإلثين         التمييز        مبكافحة      املعين       املظامل      وأمني        الفرص،        بتكافؤ
    ناء   أم        يقدمها     اليت          والتوعية        والدعم        املشورة      خبصوص         تطويرها      يجري س       شراكة   يف        اجلنسي،    يل  امل      أساس     على         التمييز
  .       التمييز        مبكافحة        املعنية        لوكاالت ل       املظامل

  )        ٣٠٧:٢٠٠٣   (                 قانون حظر التمييز

       تنفيذ       جوانب    من       كجانب      ٢٠٠٣       يوليه /   متوز   ١   يف   )        ٣٠٧:٢٠٠٣ (              حظر التمييز          قانون       مفعول       سريان       بـدأ  -  ٢٩
  .       املعتقد    أو        والدين       العرق      منها     أسس     على        القائم         التمييز        مكافحة    هو         القانون    من        والغرض   . )١ (          لس أوروبا           وجـيهني جمل   ت

         تطبيقات      وجمال  .                                                                       التمييز املباشر وغري املباشر واملضايقة وإصدار أوامر مبمارسة التمييز          "        التمييز "     ً                       ووفقاً للقانون، يقصد ب       
  :   يلي    ما     على        املعتقد   أو         والدين       العرق      أساس     على  م      القائ         التمييز     حظر       ويسري  .            واسع للغاية         القانون

                                                      

                                          بشأن تنفيذ مبدأ املساواة يف املعاملة           ٢٠٠٠       يونيه   /         حزيران   ٢٩          املؤرخ   EC/2000/43                        األمر التوجيهي للمجلس      ) ١ (
         تشرين    ٢٧          املؤرخ   EC/2000/78                                                            ظر عن أصلهم العنصري أو اإلثين، واألمر التوجيهي للمجلس                                      بـني األشـخاص بغـض الـن       

  .                                                                   الذي يقضي بإنشاء إطار عام للمساواة يف املعاملة يف جمال التوظيف واملهنة    ٢٠٠٠      نوفمرب  /     الثاين
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  ؛     العمل     سوق         املتعلقة ب        سياسات  ال       برامج -

  ؛      إدارته    أو      جتاري       مشروع     بدء -

  ؛      املهنية         املمارسة -

                    ومزايا هذه العضوية؛      فيها          واملشاركة        املهنية         املنظمات    أو        اإلدارة        منظمات    أو          العمالية          النقابات       عضوية -

  ؛ ن     واملسك         واخلدمات       السلع -

         املدعومة         الوطنية       النقل        ووسائل                          ل املدعومة ألسباب طبية،         النق        ووسائل            االجتماعية،          اخلدمـات  -
  ؛      املعوقني          الحتياجات       السكن        لتهيئة       املقدمة        واملنح       طبية،       ألسباب

  ؛  به        املتصلة        اإلعانة      ونظم          االجتماعي        الضمان -

  ؛       البطالة    ضد        التأمني -

  ؛     لطلبة ل        الدولة        تقدمها     اليت        املالية         املساعدة -

  .      الطبية        اخلدمات    من       وغريها        الصحية         الرعاية -

   .       تعويضات  ال      ودفع          يف البطالن         التمييز     حظر        انتهاك     حال   يف      تتخذ    قد     اليت           القانونية          العقوبات      تتمثل  و

ُ   اُدعي          وز لشخص  جي   ال   ،           جب القانون    ومبو -  ٣٠        اعترض    أو      شكوى     قدم     ألنه     شخص    من       ينتقم   ن أ       ً متييزاً      مارس     أنه      عليه   
  .                           تترتب عليه تبعة دفع تعويضات    قد         االنتقام     حلظر        انتهاك     وأي  .      الصدد     هبذا      حتقيق   يف       تعاون     ألنه    أو       تمييز  ال       ممارسة     على

  )        ١٣٠:١٩٩٩ (                                                    القانون اخلاص بتدابري مكافحة التمييز اإلثين يف جمال العمل 

   يف      أدرج     وقد  .  ا    وروب أ    لس    جمل     أعاله        إليهما       املشار          التوجيهني       تنفيذ         يف إطار         ٢٠٠٣       يوليه /   متوز   ١   يفُ              ُعدل القانون    -  ٣١
              القانون اخلاص   "                                وبالتايل تغري اسم القانون إىل        .  "   آخر       معتقد    أي    أو       الدين   "  هو         التمييز       أسباب    من      جديد       سـبب            القـانون 

     فصل         التعديل       ويعكس   ".                                                                                              بـتدابري مكافحـة التميـيز اإلثين يف جمال العمل على أساس اإلثنية أو الدين أو أي معتقد آخر           
          للقانون،       ً ووفقاً  .  "   آخر       معتقد    أي    أو       الدين   "     أساسي   يف                 ً          مبا أنه أصبح مشموالً اآلن                للتمييز،      أساس   ك  "       اإلثنية   "  عن  "       املعتقد "

  .      البشرة     لون    أو       العرق    أو      اإلثين    أو      قومي  ال      األصل     نفس    من        األشخاص    من       جمموعة    إىل         االنتماء    إىل  "       اإلثنية   "    كلمة       تشـري 

       واألمر               على أن املضايقة        صراحة     اآلن     ينص         القانون    هو     وها          األوروبية        اجلماعة       قانون    مع         التمييز         تعريفات        مواءمة   ت  جر     وقد
               فالقانون يسري    .  ن      القانو     هذا      نطاق       توسيع      ً أيضاً      وجرى  .        التمييز       أشكال    من      شكالن    مها             ضد شخص ما           التمييز          مبمارسـة 
    من     ذلك    غري    أو           بالتدريب،    أو        عملية،     خربة       تتطلب     اليت         الوظائف ب       تتعلق       تدابري      يتخذ    أو       العمل    رب      يقرر         عـندما     ً    أيضـاً   
        القبيل     هذا    من           ً  يؤدون عمالً     أو         العملية      اخلربة      أساس     على       مناصب          ات لشغل      طلب        يقدمون         الذين         فاألشخاص  .     املهين         التوجيه

       وكاالت    من       وكالة     خالل    من    أو          ً                         ؤدون أعماالً يف مكان ما كمعارين        ي        ولكنهم       وظائف        يشغلون   ال         الذيـن            واألشـخاص 
  . ن                      يتمتعون حبماية القانو    ً أيضاً    هم       املؤقت       العمل
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         االختبار         استخدام    إىل      اجمللس      ٢٠٠٥                                            التخصيص املتعلقة بنشاط جملس اإلدماج لعام              جيهات          ودعـت تو   -  ٣٢
     هذه     مثل        وتطوير       العمل     سوق   يف         وأبعاده                                     معدل انتشار التمييز اإلثين والديين               دراسـة        فـرص         لبحـث           املـيداين 

                   اإلدماج، يقصد هبذه        جملس          الختصاصات       ً ووفقاً  .                                          توافـرت الشروط األساسية، والشروع فيها         إن             الدراسـات، 
    قدم  و  .        والنساء        الرجال     وبني            والصناعات،                                                                    الدراسات تقدمي صورة وطنية والسماح بإجراء مقارنات بني املناطق،          

         يف تشرين        هنائي       تقرير      تقدمي      أساس     على     خطة       مشروع     به،      أنيط      الذي         التكليف       عـلى       ً   بـناءً                  جملـس اإلدمـاج     
      بشأن         الدولية       العمل       منظمة    مع       اتفاق                 مسح لـه بإبرام       ،       اجمللس   مه  قد      الذي         للمقترح        ونتيجة   .    ٢٠٠٦        أكتوبر   /    األول
       امليداين          لالختبار       ً منهجاً         الدولية       العمل       منظمة       ووضعت  .         السويدية       العمل     سوق   يف        القبيل         من هذا           دراسات       إجراء
       مناحي   ن م        العديد   يف     حيدث         التمييز    أن    إىل        الدالئل      وتشري  .                                       اتبع يف العديد من البلدان األوروبية            العمل       سـوق    يف

ـ   .        اجملـتمع    .      السكن      بسوق       تتعلق      اإلثين         التمييز        مبكافحة      املعين       املظامل     ألمني        املقدمة         الشكاوى    من     كبري     عدد     ثمة   ف
       ضرورة   يف       النظر        احلكومة       تعتزم        العمل،     سوق       دراسة    من             جملس اإلدماج             استخلصها     اليت          ستنتاجات  اال    إىل          ً واستناداً
  .   تمع  اجمل   يف        إضافية      جماالت   يف        امليداين         االختبار

       تمييز           املتعلقة بال        علومات  امل و        البحوث         استعراض         جلنة خاصة     من        احلكومة      طلبت   ،    ٢٠٠٣        أكتوبر /    األول       تشرين    ويف -  ٣٣
   يف       الفهم     حتسني      سبيل   يف         مببادرات          والتوصية         علومات،  امل و             هذه البحوث        وتقدمي       الدين    أو        اإلثنية      أساس     على        القائم        اهليكلي
         التمييز  -        واألصفر     زرق  األ         الزجاجي       البيت   "      بعنوان         تقريرها        اللجنة       وقدمت  .           ا التمييز           ملكافحة هذ        تدابري         واقتراح      اجملال     هذا

        مداوالت        احلكومة        وستجري     فيه       للنظر         التقرير       وأحيل  .     ٢٠٠٥       يونيه /      حزيران   يف  ) SOU 2005:56   " (      السويد   يف          اهليكـلي 
       إجراء      تشمل   مل        اللجنة          اختصاصات    أن     على  .    فيه      وردت     اليت          املقترحات    إىل         ً استناداً                   اليت يتعني اختاذها            املالئمة         التدابري      بشأن

       أبريل /     نيسان    ٢٢   يف   ،      احلكومة      قررت   ،     ً جزئياً       السبب      وهلذا  .      املعريف      اجملال   يف         الثغرات        لتدارك    هبا      خاصة     حبوث    أو        دراسات
      ستبني   ،       التوجيه   ا  هلذ      ً  ووفقاً   ).ToR 2004:54   ( يـ      اهليكل          والتمييز                السلطة والتكامل       بشأن        اللجنة    إىل       توجيه       إصدار   ،    ٢٠٠٤
                                                 وتقدم يف حدود ثبوت هذا التمييز بتحديد وحتليل              الديين         االنتماء    أو        اإلثنية      أساس     على        القائم        اهليكلي         التمييز       مواطن        اللجنة

        وستقترح   .                                      اآلثار املتعلقة بأهداف سياسة اإلدماج        عن     ً فضالً         والنفوذ        السلطة                                                  اآلليات اليت يستند إليها واآلثار اليت حيدثها يف         
       األكثر       لسكان ل       الفرص    من       املزيد        وإتاحة       الدين    أو        اإلثنية      أساس     على        القائم        اهليكلي         التمييز        ملكافحة     ابري  تد      ً   أيضـاً           اللجـنة 
        وستجري  .     ٢٠٠٦       أغسطس /  آب   ١      حبلول         النهائي         تقريرها        اللجنة       ستقدم و  .                           الكتساب النفوذ والسلطة          التمييز     هلذا      عرضة

  .      اللجنة        تقدمها    أن       ينتظر     اليت          التوصيات      أساس     على        اختاذها      يتعني     اليت        املالئمة         التدابري      بشأن        مداوالت      ً أيضاً        احلكومة

      عاملية         لتنمية ال ا      يف جمال                      سياسة السويد اجلديدة

      سياسة   :                تقاسم املسؤولية  "              مشروع قانون           باإلمجاع        السويد       برملان       اعتمد   ،    ٢٠٠٣         ديسـمرب  /    األول         كـانون    يف -  ٣٤
     وبالغ    ،UU3:2003/2004          والتقرير   ؛          ١٢٢:٢٠٠٣ / ٢   ٢٠٠        احلكومة       قانون       مشروع     " (       العاملية       تنمية                      السـويد يف جمـال ال     

            بالسياسات،         املتعلقة       اجملاالت    من        العديد     بأن                  على أساس الوعي           السياسة     هذه      صيغت     وقد    .  )        ١١٢:٢٠٠٣ /    ٢٠٠٢        الربملان  
         النامية    ان     البلد   يف         الفقراء   ف                                      تؤثر على التنمية العاملية وعلى ظرو               التنمية،       قضايا     على         ً تقليدياً      تركز     تكن   مل     اليت     تلك      فيها    مبا

     على      تؤثر      واليت           بالسياسات         املتعلقة                    على مجيع القرارات             السياسة     هذه        وتنطبق  .         انتقالية       مبرحلة           اقتصاداهتا    متر     اليت            والـبلدان 
            بالسياسات،         املتعلقة       اجملاالت     مجيع     على      يسري      الذي        العام،    دفـ   اهل       ويكمن  .          غري مباشر     أو       مباشر      بشكل        السكان      هؤالء
     جمال   ني ب         التفاعل       عالقات     يف       اآلراء   يف         التوافق    من               فتحقيق املزيد     .    مـة      ومستدا   ةـ     عادل   ةـ     عاملي      نمية ت      حتقيق   يف        املسامهة   يف

         املنظمات    من       وغريها          الدولية،        املالية          واملؤسسات         املتحدة،       واألمم         األورويب،       االحتاد     مثل         الفاعلة           واألطـراف             السياسـات 
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  :                                         وستتشبع هذه السياسة مبنظورين اثنني مها       .                      ية يف احلد من الفقر                        املزيد من الفعال     إىل       سيؤدي           والبلدان،        األطراف           املـتعددة 
            احترام حقوق   :   هي        أساسية     مسات    مثاين          السياسة      وهلذه  .              يف جمال التنمية         الفقراء        ومنظور       احلقوق       منظور  :  مها       اثنان         منظوران

   ،      البيئة     مهوم     ومحل          الطبيعية      وارد   للم         املستدام           واالستخدام        اجلنسني،    بني          واملساواة         الرشيد،       واحلكم             والدميقراطية           اإلنسـان،   
  .       العاملية        العامة         واملنافع          الرتاعات،        وإدارة        واألمن،           االجتماعية          والتنمية          االقتصادي،         والنمو

  :            قضايا مخس هي     على       ً حالياً         التركيز      وجيري  .        السياسة     هذه       تنفيذ    عن        للربملان       ً سنوياً        ً تقريراً        احلكومة       وتقدم -  ٣٥
      وبالغ   ،      ٤:٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤        الربملان     بالغ   (        بالتنمية      منها    كل      وصلة       واألمن      جرة،   واهل           والتجارة،                      البيـئة، والزراعة،    

   ).        ٢٠٤:٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥        الربملان      وبالغ   ،   ١٦١ /    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤        الربملان

 ٣املادة 

   .       التقرير     هذا    من           ذات الصلة     واد    يف امل        السويد   يف         والرجال        النساء    ضع         يرد وصف و -  ٣٦

  ة      الفتر       أثناء         والرجال        النساء    بني          باملساواة        للنهوض        احلكومة    هتا   اختذ     اليت         التدابري    عن      موجز       تقرير     يلي       وفيما -  ٣٧
        السادس       املدجمني         الدوريني           التقريرين    إىل        الرجوع      يرجى          التفصيل،    من       املزيد     على     طالع ال  ول  .                       الـيت يغطيها التقرير   

   ن  ذي ل   وال      رأة،  امل    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء         اتفاقية      إطار   يف          السويدية                        اللذين أعدهتما احلكومة               والسـابع 
  .    ٢٠٠٦       سبتمرب /     أيلول   ٣      حبلول        املتحدة     ألمم    إىل ا    ان     سيقدم

    إىل         احلكومية         الدوائر   يف        اجلنساين        املنظور        مراعاة        لتعميم      ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان   يف        مستقلة     خطة        احلكومة         واعتمدت -  ٣٨
  .    ٢٠٠٩       ديسمرب /    األول       كانون    ٣١      غاية

                   التدابري املتخذة يف     )       ١٤٠:٠٣ /    ٢٠٠٢   (      الربملان    إىل      ٢٠٠٢     عام   يف       قدمته       تقرير   يف        احلكومة        وضـحت   وأ -  ٣٩
        السلطة        توليها      فترة       أثناء       اجلنسني    بني          للمساواة       وطنية     عمل     خطة       وقدمت      ١٩٩٩     عام     منذ                     جمال السياسة اجلنسانية 

    مبا        اجملتمع،   يف       املرأة     وضع       تعزيز      سبيل   يف       األخرية         السنوات   يف      أحرز    قد                      ً     ً      ويذكر التقرير أن تقدماً كبرياً         .    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٢
      جماالت   ة  مخس    مثة         اجلنساين،        املنظور        مراعاة       تعميم       مسألة    عن       النظر      وبغض    .         السياسية        الساحة   يف       املرأة      متثيل       زيادة     ذلك   يف

                             املتساوي على العمل املتساوي           واألجر           بالتساوي؛         والنفوذ                          التمثيل؛ وتوزيع السلطة      :    وهي       العمل       خطـة          علـيها         تركـز 
        وإضفاء        اجلنسني؛    بني          واملساواة         والرجال         اجلنسية؛        لألغراض         بالنساء        واالجتار         والبغاء         النساء؛    ضد        الرجال      وعنف   ؛        واملتشابه
  .     العام      احليز     على       اجلنسي        الطابع

       تشكيل                     قدرة الفرد على      :      بعنوان        الربملان    إىل      ٢٠٠٦      مارس /    آذار   يف       قانون       مشروع          احلكومـة          وقدمـت  -  ٤٠
  .  )      ١٥٥:٠٦ /    ٢٠٠٥        احلكومة       قانون       مشروع (       اجلديدة           اجلنسانية        لسياسة ا       أهداف  -         ته اخلاصة    حيا      تشكيل  و       اجملتمع
                            بإنشاء وكالة حكومية جيدة             ً اقتراحاً       وكذلك          اجلنسانية         للسياسة        مقترحة       جديدة        ً أهدافاً         القانون       مشروع       وتضمن

         والرجال        النساء     متتع   يف       العام      اهلدف        ويتمثل  .     مايو /    أيار       أواخر   يف         القانون       مشروع        الربملان        وأقـر   .               هبـذا الصـدد   
          النساء،    ضد       العنف       مشاكل         القانون       مشروع       ويعاجل  .      اخلاصة        وحياهتم       اجملتمع       تشكيل    لى                            باملسـاواة يف القـدرة ع     

  :   فهي         املرحلية        األهداف     أما  .      النساء    ضد        الرجال     عنف      سيما    وال
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     لكي        والفرص       احلقوق      بنفس          سيتمتعون         والرجال         فالنساء  .        والنفوذ        للسلطة           املتكافـئ            الـتوزيع  -
  ؛      القرار       صناعة                 ولكي حيددوا ظروف       فاعلني        مواطنني        يكونوا

       يتعلق      فيما         والظروف       الفرص      بنفس                         ستتمتع النساء والرجال      .         االقتصادي        اجملـال    يف           املسـاواة  -
  ؛     احلياة     مدى           االقتصادية           االستقاللية        يتيحان       للذين           مقابل أجر ا        والعمل          بالتعليم

     جال    والر        النساء ف  .             مدفوعة األجر     غري        املرتلية        األعمال   و           الـرعاية          ألعمـال            املتكافـئ            الـتوزيع  -
     على         الرعاية       وتلقي       لتقدمي       الفرص             ستتاح هلم نفس  و      املرتيل       العمل   يف           املسؤوليات     نفس    ون    تحمل ي س
  ؛       املساواة     قدم

        والفرص       احلقوق      بنفس           والفتيان،          والفتيات          والرجال،            ومتتع النساء   .       النساء    ضد        الرجال     عنف      إهناء -
   .      اجلسدية        سالمتهم         املتعلقة ب

    بني       لسلطة         يف توزيع ا        اهليكلي             تيجة لالختالل   ن                يف هناية املطاف         وهو        املرأة،    ضد       يرتكب        الـذي           فالعـنف  -  ٤١
  ه    علي    نص      الذي                        اجلهود اليت تبذهلا يف االجتاه         مواصلة        احلكومة       وتنوي  .               ميثل مشكلة خطرية      يزال   ال          والرجال،        النساء

    ).      السابق         التقرير      انظر   " (      النساء    ضد       العنف "       املعنون    ،  ٩٨ /    ١٩٩٧        احلكومة       قانون      مشروع 

                                                       مبا يف ذلك املبادرات التعليمية اهلامة ووضع مبادئ توجيهية       األخرية،         السنوات   يف       جبارة      جهود      بذلت     وقد -  ٤٢
     وسن          للضحايا،        الكامل       الدعم       وتقدمي         النساء،       إيواء      ماكن        املقدم أل          التمويل       زيادة و          احلكومية،      كاالت           داخـل الو  

   .     صرامة      أكثر       قوانني

                              باالنتهاكات اجلسيمة اليت تنال من        اخلاصة          لتشريعات ل      اجعة  مر   يف      ٢٠٠٦     عام   يف        الشروع        احلكومة        وتعتزم -  ٤٣
  .       املراجعة     هذه   يف         ستتبعها     اليت         األساليب                مبزيد من التفصيل        احلاضر       الوقت   يف        احلكومة       دوائر      وتدرس   .           سالمة املرأة

     هذا       مقاصد        وتتمثل  .     ٢٠٠٥       أبريل /     نيسان   ١   يف                 باجلرائم اجلنسية        خاص      جديد       قانون       مفعول       سريان       بـدأ        وقـد  -  ٤٤
      بنفسه        اجلنسي      مصريه       تقرير    ويف         واجلنسية                    السالمة الشخصية     يف       إنسان     لكل       املطلق     احلق   ح ي    وتوض       تعزيز       زيادة   يف         القانون
        القانوين          التعريف       توسيع     ذلك     ومشل  .      اجلنسي         االستغالل    من         والشباب        األطفال      محاية        وتعزيز        بإبراز    شىت      بطرق      يقوم    أن    ويف

         يستغلون       الذين        األطفال       حلماية     خاص            حكم جنائي           وإدراج           القاصرين،    من     نسي  اجل       الفعل      شراء      وحظر                جلرمية االغتصاب،   
      الذين         األشخاص     على      ً أيضاً                                 شراء اخلدمات اجلنسية حبيث يسري           حيظر      الذي         القانون      نطاق        وتوسيع        اجلنسي،           التصـوير    يف

   .  ن و   آخر          يدفع حقها        جنسية       خدمات          حيصلون على 

        قترفها      اليت ي       سيمة  اجل      نسية  اجل      رائم  اجل       إدانة         للسماح ب          املزدوجة      جلرمية ا     شرط       اجلديد        اجلنسية        اجلرائم       قانون         وألغـى    -  ٤٥
                 التالية إذا ما            باجلرائم       يتعلق      فيما         املزدوجة       اجلرمية     شرط         التعديل    غي   ويل  .                     البلد ضد قاصرين       خارج           سـويديون            مواطـنون 

       اجلنسي         واإلكراه        اجلنسي،    اه     واإلكر   ،   ِّ           مشدِّدة للعقوبة        بظروف        املقترن          واالغتصاب          االغتصاب،  :                        ارتكبت اجلرمية ضد قاصر   
     وضع   يف      لشخص       اجلنسي          واالستغالل          التبعية،     وضع   يف      لشخص       اجلنسي          واالستغالل   ،   ِّ           مشدِّدة للعقوبة          بظـروف           املقـترن 
      قاصر         واستغالل   ،   ِّ           مشدِّدة للعقوبة        بظروف                              واغتصاب طفل، واغتصاب قاصر        ،   ِّ           مشدِّدة للعقوبة        بظروف          املقـترن    ،         التبعـية 
       بظروف       اجلنسي            ِّ                                       فل بظروف مشدِّدة للعقوبة، واستغالل طفل للتصوير         ط     عرض      وهتك      طفل،     عرض        وهـتك    ،     ً   جنسـياً 



E/C.12/SWE/5 
Page 15 

     يسمح  و  .       اجلرائم     هذه                   الشروع يف اقتراف        عن     ً فضالً   ،   ِّ           مشدِّدة للعقوبة        بظروف         املقترنة          والقوادة          والقوادة     ،   ِّ            مشدِّدة للعـقوبة 
  يف         النافذ         القانون    هبا      يسمح     اليت     بات   عقو                          ميكن اعتبارها أشد من ال            عقوبات         املذكورة        اجلرائم            ً                     الـتعديل أيضاً بأن توقع على       

        اللجان      إحدى    من      ً أيضاً      وطلب  .  )       اخلتامية         املالحظات    من    ٣٩ و    ٢٣         البندين      انظر (  .                                      الـبلد الـذي ارتكبـت فيه اجلرمية       
  .      بالبشر       االجتار       جلرائم         بالنسبة         املزدوجة       اجلرمية     شرط       تقييد    أو                    مزايا وعيوب إلغاء        استعراض

         العوامل       تحليل ب       الفرص        بتكافؤ      املعين       املظامل     أمني    إىل        احلكومة      وعزت أ   ،    ٢٠٠٤       يونيه /        حزيـران     ١٥    ويف -  ٤٦
    إىل                             نظرة ضحايا االعتداء اجلنسي             ودراسة        اجلنسي،         االعتداء       حوادث    عن       اإلبالغ            العزوف عن    يف       تساهم    قد     اليت

       لإلبالغ        ستعداد  اال       زيادة    إىل      ترمي        وتدابري    ات          باستراتيجي          والتوصية         قانونية         إجراءات               وما يليه من            اجلنائي         التحقيق
   ويف   .                                                                            احلد من الضيق والصعوبات اليت تسببها العملية القانونية برمتها للضحايا          و       اجلنسي         االعتداء       حوادث      عـن 

     أخرى        تدابري و         تشريعية         مقترحات     شكل   يف        بتدابري        توصيات     عدة        اللجنة     دمت    ، ق     ٢٠٠٥       نوفمرب   /                تشـرين الـثاين   
   .     املثال      سبيل     على      يمية     التعل          والقضايا        املعنية         احلكومية          بالوكاالت       متعلقة 

          ومعلومات         اجلنسية،           السلوكيات      خبصوص        للشباب         إرشادية      مواد      بوضع         املتعلقة          التوصيات           سبق تنفيذ     وقد -  ٤٧
        اجلرائم       ضحايا        بتعويض        املعنية        السلطة     الية        ختضع لو      اجلرائم        لضحايا       بوابة             يف إطار إنشاء         اجلنسية        اجلرائم    عن      خاصة

          املقترحات       أحيلت   قد  و  .     اجملتمع   يف        اجلرائم        بضحايا         املتعلقة         القضايا       إلدارة   ين  وط       تنسيق        برنامج      وضع     بغية        ودعمهم
   .     أخرى         مقترحات       إعداد       حاليا      وجيري  .    فيها       للنظر           التشريعية

         السويدي          العقوبات         قانون   يف  "       اجلنسية        لألغراض        بالبشر       االجتار   "     عليها      أطلق       جديدة        جـرمية           وأدرجـت  -  ٤٨
      ٢٠٠٤       يوليه /   متوز   ١   يف         باألشخاص       االجتار    من         اجلنائية        احلماية       توسيع   ى   وجر  .     ٢٠٠٢       يوليه /   متوز   ١    من         ً   اعتـباراً 
               االستغالل غري     من       أشكال       ممارسة       ألغراض         باألشخاص                        العابر للحدود واالجتار        غري        بالبشر       االجتار      تشمل       حبيـث 

   ).       اخلتامية         املالحظات    من    ٣٦       البند      انظر   . (       البشرية         باألعضاء        واالجتار       السخرة  ك        اجلنسي،        االستغالل 

      وقمعه           واألطفال،        النساء       وخباصة          باألشخاص،       االجتار     منع          بروتوكول   يف      ً طرفاً      دولة        السويد       أصبحت     وقد -  ٤٩
   .       الوطنية    عرب        املنظمة       اجلرمية        ملكافحة        املتحدة      األمم         التفاقية       املكمل              واملعاقبة عليه 

  .       باألشخاص       االجتار      جرمية    عن      عامة    حملة      لوضع     جلنة        احلكومة       وشكلت -  ٥٠

   .      بالبشر       االجتار        مكافحة      بشأن        األورويب       لالحتاد        اإلطاري        القرار        السويد      أقرت     وقد -  ٥١

   .      بالبشر       االجتار        مبكافحة         املتعلقة        أوروبا     جملس         اتفاقية   يف      ً طرفاً      دولة        السويد        وأصبحت -  ٥٢

     خطة        وستكون  .                     أشكال االجتار بالبشر       مجيع        ملكافحة     عمل     خطة        بصياغة       ً حالياً         احلكومية         الدوائر         وتقـوم  -  ٥٣
        لألغراض         باألشخاص        واالجتار         الدعارة       حملاربة         الرامية       اجلهود          سريكز على      األول      الشق ف  .   شقني    من       هـذه          العمـل 
       فسريكز       الثاين      الشق     أما  .     ٢٠٠٦      ربيع   يف                              وستوضع اللمسات األخرية عليه             واألطفال،        النساء      سيما    وال         اجلنسية،

               وستوضع اللمسات        البشر        بأعضاء        واالجتار     لعمل        يف جمال ا         الستغالهلم         باألشخاص       االجتار       حملاربة         الرامية       اجلهود     على
   .     ٢٠٠٦      خريف   يف            األخرية عليه
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    من        الشباب      حالة       حتسني    إىل      ترمي      خاصة       تدابري      اختاذ     على     عدة   ني ن س     مدى     على        احلكومة        دأبـت        وقـد  -  ٥٤
   ا    كرون       مليون     ١٨٠        احلكومة       وخصصت   .      بالشرف                   يني ألسباب متعلقة        األسر       ضطهاد ال  وا      لعنف ل        املعرضني       اجلنسني

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٣        للفترة       الغرض     هلذا      يدية  سو

 ٦املادة 

  ١               املبدأ التوجيهي 

     ١١١     ورقم   )        العمالة       سياسة      بشأن   (    ١٩٦٤      لعام     ١٢٢     رقم         الدولية       العمل       منظمة         اتفاقييت   يف     طرف        السويد -  ٥٥
    )).      واملهنة          االستخدام   يف   (       التمييز      بشأن   (    ١٩٥٨      لعام

         اتفاقية    ويف         العنصري         التمييز       أشكال     مجيع     على     ضاء                           االتفاقية الدولية للق    يف      ً أيضاً     طرف      دولة           والسـويد  -  ٥٦
  .     املرأة    ضد         التمييز       أشكال     مجيع     على        القضاء

  ) و ( و     ) ه ( و   ، ) ج- أ (   ٢                 املبادئ التوجيهية 

   .        االتفاقية     هذه       تنفيذ      بشأن        الرابع        الدوري         التقرير    إىل      شارة        ينبغي اإل -  ٥٧

       العمل       منظمة         اتفاقية        بتنفيذ       يتعلق      فيما       لسويد ا        قدمتها     اليت         السابقة          التقارير    إىل      ً أيضاً                   ينـبغي اإلشـارة      و -  ٥٨
   ).       العمالة       سياسة      بشأن   (    ١٩٦٤      لعام     ١٢٢     رقم         الدولية

     مجيع     على        القضاء         اتفاقية      إطار   يف        السويد    من        املقدمني         والسابع        السادس         الدوريني           التقريرين    إىل     نشري       كما -  ٥٩
  .      إضافية          ومعلومات   ر       التقاري     هذه        حمتويات    عن      موجز     يلي       وفيما   .     املرأة    ضد         التمييز       أشكال

     عدة        تتفاعل    أن     وجيب  .        السويدية         للحكومة   ن ا     رئيسي   ن ا   هدف    مها         البطالة        وتقليص         العمالة      معدل         زيـادة     إن -  ٦٠
          بالشراكة      تعمل    أن       العمل     سوق   يف         الفاعلة        األطراف     على    جيب     كما              فيما بينها      العامة          السياسات         من جماالت      جماالت

  .                لبلوغ هذين اهلدفني       البعض       بعضها    مع

ـ     الفع            واملواءمـة  -  ٦١          العمالة      حتقيق   يف        املتمثل        احلكومة     هدف       لبلوغ     مهم     أمر       العمل        وأرباب         العاملني    بني   ة    ال
  يف        املائة   يف    ٨٠      تفوق       عمالة  ال       ونسبة       املائة   يف   ٤        تتجاوز   ال       بطالة  ال      نسبة     جعل     يف                      اهلدف املرحلي املتمثل     و         الكاملة

     سوق       سياسة      إطار   يف        حلكومة،      قوم ا   وت  .     ً عاماً    ٦٤ و    ٢٠    بني    ما                        الذين تتراوح أعمارهم             البالغني       لسكان          أوسـاط ا  
  .      العمل     سوق          احتياجات                                     املتاحة وهتيئة الباحثني عن العمل لتلبية          الوظائف         سرعة شغل        لضمان       تدابري       بتنفيذ         العمل،
         العاملة      اليد   يف     نقص      حدوث     دون          للحيلولة       العمل     سوق   يف         العاملة       القوة      تنقل        لتسهيل         إجراءات      اختاذ      ً أيضاً      وجيري
ـ         لشباب ل و        العمل،     على       قدرهتم      ضعفت         الذين        لمعوقني ل         األولوية       العمل     سوق       سياسة      وتويل  .           اإلقليمـية     أو    ية     احملل

   .      جنبية  األ       لفيات  اخل     ذوي         والرجال         والنساء        العمل،    عن         العاطلني
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            سوق العمل   يف ت      االجتاها

                  من األشخاص الذين          املائة   يف     ٧,٧         البطالة      نسبة      بلغت            التسعينات،   يف           االقتصادية       األزمة         سـنوات        بعـد    -  ٦٢
  .  )      الرجال    بني       املائة   يف     ٨,٤ و        النساء    بني       املائة   يف     ٦,٩ (      ١٩٩٥     ً            عاماً يف عام       ٦٤    و   ١٦                         تـتراوح أعمـارهم بني      

   ).      للرجال         بالنسبة       املائة   يف      ٧٠,٩ و        للنساء         بالنسبة       املائة   يف      ٧٣,٥   (     املائة   يف      ٧٢,٢         العمالة      نسبة       وكانت

   يف     ٦,٥ و        للنساء         بالنسبة       املائة   يف     ٤,٣   (    ٢٠٠٠     عام      حبلول     ائة  امل   يف     ٤,٧    إىل                  نسبة البطالة لتصل          وتراجعت -  ٦٣
   يف      ٧٦,١ و        للنساء         بالنسبة       املائة   يف      ٧٢,٢   (     املائة   يف      ٧٤,٢    إىل      ليصل         العمالة      معدل        وارتفع  .  )      للرجال         بالنسبة       املائة
     حصل      الذي          االقتصادي      ركود    ال      وأدى  .       مواتية          السويدية       العمل     سوق   يف     هات ا جت  اال       وكانت  )       للرجال         بالنسبة       املائة
    ً  كثرياً        العمل     سوق      حالة        تتدهور     مل          االقتصاد،       اعترى      الذي       الضعف      ورغم    .                    فائض يف العمالة     إىل      ٢٠٠١       عـام    يف

       وزيادة        القوي          االقتصادي       النمو    من         وبالرغم  .        البطالة      معدل        وارتفع               معدل العمالة         اخنفض       حينما      ٢٠٠٣         حىت عام   
     عام   يف         العمالة      معدل       تراجع                 الواضحة واستمر           لبطالة ا      معدل     زاد                                             املـوارد املخصصة لربامج سياسة سوق العمل،        

          يعانون من        املائة   يف     ٦,٠                              ه مل يقترن بتراجع البطالة فكان     ولكن      ٢٠٠٥     عام   يف      ً قوياً          االقتصادي       النمو     وظل  .     ٢٠٠٤
      ٧١,٩   (     املائة   يف      ٧٣,٩         العمالة      معدل      وكان  )       الرجال    من        يف املائة      ٦,٢ و        النساء    من       املائة   يف     ٥,٧ (                البطالة الواضحة 

  ،       النساء     عند    هي    مما        الرجال     عند      أعلى       الوقت     لكل         البطالة       وكانت  .  )٢ ( )      الرجال    من      ٧٥,٩ و        النساء    من         املائـة    يف
  .                                  ً           فمعدل البطالة لبعض الوقت أعلى كثرياً بني النساء  .      الوقت      لبعض         للبطالة        النسبة                     كان العكس هو السائد ب

 ١-٦ ولداجل

   ١٦           مارهم بني                                بني األشخاص الذين تتراوح أع           الوقت      لبعض           الـبطالة  
      على        للحصول        املسجلني     ً                                   عاماً كنسبة مئوية من الباحثني عن العمل   ٦٤ و

     ٢٠٠٥-    ٢٠٠١        الوقت،      لبعض                    على أساس التفرغ أو     عمل            

 السنة النساء الرجال
٢٠٠١ ٤٨ ١٥ 
٢٠٠٢ ٤٦ ١٣ 
٢٠٠٣ ٣٩ ١١ 
٢٠٠٤ ٣٥ ١١ 
٢٠٠٥ ٣٣ ١١ 

  .     العمل      لسوق       الوطين      اجمللس  :     املصدر

                                                      

       ، فإن       العمل   ق   بسو         املتعلقة            االستقصائية         الدراسة                 كما هو مبني يف              العامة،          اإلحصاءات       هيكلة         إلعـادة       ً   نظـراً   ) ٢ (
                                                     ففيما يتعلق بالبطالة، أكدت إحصائيات السويد أن املعدالت   .                                     ال ميكن مقارنتها بأرقام األعوام األخرى    ٢٠٠٥                  األرقام اخلاصة بعام 

  .                                           ومل جير بعد أي ربط فيما يتعلق بالنساء والرجال  .                     نقطة مئوية يف اجملموع   ٠,٤                              النسبية للبطالة قد زادت بنسبة 
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   يف     احلق       تعزيز     فرص         الستكشاف     جلنة        احلكومة      عينت        الوقت،      لبعض           االضطرارية           البطالة      شكلة م         ولتدارك -  ٦٤
ـ  ا               عـلى أسـاس              العمـل         ٢٠٠٥       نوفمرب /     الثاين       تشرين       أواخر   يف        احلكومة    إىل         توصياهتا        اللجنة       وقدمت  .     تفرغ   ل

) SOU 2004:50(  .   تعزيز    إىل    ضي  يف        اقتراح        بإحالة     ً  قراراً       ٢٠٠٦     عام      خريف       أواخر   يف        أن تتخذ         احلكومة      وتنوي       
   .   فيه       للنظر            بالتشريعات      املعين      اجمللس                   على أساس التفرغ إىل        العمل   يف       احلقوق

           ملعاجلة هذا   و  .       األلفية     هذه      مطلع    مع   ة   حاد       زيادة      رضية                      احلاصلني على إجازات م             األشـخاص        عـدد       وزاد -  ٦٥
     عام      حبلول       النصف   ىل    رض إ                                                 بتخفيض عدد األيام اليت متنح فيها تعويضات يف حالة امل    ً هدفاً        احلكومة      حددت   ،     الوضع
                       املتصلة باحلاالت املرضية              للتعويضات        اجلديدة       احلاالت     عدد              مـع ختفـيض        ،    ٢٠٠٢        بعـام             باملقارنـة    ،    ٢٠٠٨

       وهناك  .     ٢٠٠٨     عام      حبلول      اهلدف       لبلوغ        مواتية        الظروف    أن        احلكومة        وتعتقد    .                  املتصـلة بالنشاط                والتعويضـات 
     اليت       األيام                 يف املائة من عدد   ٦٢               يستأثرون بنسبة         النساء ف  .     املرض      بسبب         والنساء        الرجال      غياب    بني      كبرية         تفاوتات

        املدفوع       األيام     عدد       تقليص      وكان  .  ة    املائ   يف    ٣٨                                                            فيها تعويضات يف حالة املرض بينما تصل نسبة الرجال إىل                 تدفع
  ،   ٠٢  ٢٠                 فباملقارنة بعام     .                                             ً                                تعويضات متعلقة باملرض يف السنوات األخرية متساوياً بالنسبة للرجال والنساء                 عـنها 

                           ومعدل اإلجازات املرضية لبعض    .            يف املائة    ٣١                                                                 اخنفـض عدد األيام املدفوع عنها تعويضات متعلقة باملرض بنسبة           
             يف املائة من   ٣٢                     يف املائة من النساء و  ٣٧      ، كان     ٢٠٠٦      مارس   /         ففي آذار   .                                         الوقت أعلى بني النساء منه بني الرجال      

  .   وقت                                               الرجال احلاصلني على إجازات مرضية يف إجازات لبعض ال

    إىل          االجتماعي        الضمان           استحقاقات     حلت     (      املرضية            االستحقاقات       لتلقي                         جممـوع حاالت التأمني          مـن  و -  ٦٦
    من       املائة   يف    ٦٠    حنو      هناك    )     ٢٠٠٣                                                       عن النشاط، حمل معاش العجز واإلعانة املرضية يف عام                     التعويضات        جانـب 
         تصل نسبة          التفرغ،      أساس     على      رضية  امل    ات      ستحقاق  اال    من                     ومن جمموع املستفيدين  .      الرجال    من       املائة   يف    ٤٠ و        النساء

                                  الاليت حيصلن على استحقاقات مرضية على         النساء          تفوق نسبة        كذلك،       احلالة   ه  هذ    ويف  .     املائة   يف    ٦٧            النسـاء إىل  
                                                             وأسباب تفوق النساء على الرجال يف احلصول على االستحقاقات           .                      النسبة بني الرجال        الوقت      لبعض       العمل    اس  أس

   يف    هو    مما        النساء       أوساط   يف       ً شيوعاً      أكثر       الوقت      لبعض       العمل    أن    هو        األسباب    هذه      أحد    عل  ول  .                 املرضية غري معروفة
        بالعجز      وليس        السابق       العمل   يف       الشخص       قضاها     اليت                                االستحقاق املرضى مرتبطة باملدة           درجة     وأن        الرجال       أوساط
        النشاط    عن        تعويضا    أو       ً مرضياً          ً استحقاقاً       يتلقني      نساء     ثالث    كل    من   ة    واحد        املتوسط   يف       فهناك  .      العمل    عن        الفعلي
   .         االستحقاق     هذا      رجال     مخسة    كل    من      واحد       بتلقي          باملقارنة        الوقت،      لبعض       العمل      أساس     على         ً ستحقاقاً       تتلقى ا

     على      ً بناًء                 لضمان االجتماعي    ا                               على أساس نوع اجلنس لنظم           ً حتليالً          االجتماعي        الضمان       إدارة      أجرت     وقد -  ٦٧
     عاجلة  مب         املرتبطة         واملشاكل          التحديات    من      ً عدداً          االجتماعي        الضمان       إلدارة         النهائي         التقرير   حبث      وقد  .       احلكومة     طلب

                    ولضمان معاجلة حاالت     .               بالتأمني الصحي          املرتبطة            االستحقاقات      األوىل          وبالدرجة           االجتماعي،                حـاالت الضمان    
     داد  إع ب          االجتماعي        الضمان       إدارة    إىل          احلكومة       أوعزت          والنساء،        للرجال         بالنسبة        متطابق    حنو     على               التأمني الصحي   

  .        االجتماعي        الضمان     نظم       تطبيق   يف       جنساين       منظور       إدراج    إىل      ترمي     خطة

        احلكومة      عينت         العمل،         طريق    عن       الذايت       الدعم    إىل            االستحقاقات     على         االعتماد    من         االنتقال          لتسـهيل  و -  ٦٨
   ١   يف    ئي     النها         تقريرها        اللجنة        وستقدم   ).       ١:٢٠٠٥   " (     العمل    إىل           االجتماعية         املساعدة    من "                 املعنية بالتحول             اللجـنة 
  .    ٢٠٠٦       نوفمرب /     الثاين       تشرين
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      توظيف   ال      معدل       زيادة    إىل      ترمي         إجراءات       جمموعة   ،    ٢٠٠٦      لعام           ميزانيتها       مشروع   يف         احلكومة،         واقترحت -  ٦٩
       أماكن    أو        للعمل،   ً اً   فرص     شخص    ٥٥     ٠٠٠      لنحو          اإلجراءات    من        اجملموعة     هذه        تتيح    أن        ويتوقع  .        البطالة          وتقلـيص 
      توفري     يعين    ما     وهو       العمل     سوق    ات    سياس      إطار     ضمن                معظم املبادرات          ستنفذ و  .        للتعليم    أو        عملية،     خربة        الكتساب
      ً أيضاً        احلكومة         واقترحت  .      العمل    عن      عاطل     شخص    ٤٠     ٠٠٠    من      ألكثر           املهارات       لتحسني       برامج    أو   ل       فرص عم 

                                 احلصول على فرصة عمل، ويدخل يف             العمل     على       قدرهتم       تأثرت       الذين        املعوقني     على       لتسهل          املبادرات    من        عـددا 
      جديد     دور       إسناد      ً أيضاً          املقترحات      ومشلت    .                                                                 طبيق منوذج املراحل الثالث الرامي إىل زيادة القدرة على العمل               ذلك ت 

     سقف      حتديد       وكذلك          للمعوقني،       العمل      تقدم        للدولة       مملوكة       حمدودة         مبسؤولية      شركة     وهي   ، "Samhall   "       ملؤسسـة 
   .    األجر        إلعانات      أعلى

                       برامج سياسات سوق العمل

      بغية    شىت      بطرق       العمل             الباحثني عن           ومعارف        مهارات     حتسني    هو       العمل     سوق       ياسات س       بربامج        املقصود -  ٧٠
         املساعدة   ىل إ      ً أيضاً        الربامج     هذه      وهتدف  .                           مؤهالهتم للحصول على وظيفة         وحتسني       العمل     سوق   يف         مراكزهم       تعزيز

    لة     العام      اليد   يف     نقص      حدوث     منع   مث     ومن         املطلوبة         املهارات     على                      الباحـثني عن العمل             حصـول         ضـمان        عـلى 
     على       العمل       أرباب      حتفيز                 من بعض الربامج هو         والغرض  .         االقتصادي       النمو       ويعيق        التضخم   يف       يتسبب   ")         اختناقات  ("

   .       العاطلني      فئات     بعض       توظيف

   ". Plusjobb "                    لتوظيف تعرف باسم     ا      عانة إل       مطورة       بصيغة      ٢٠٠٦       يناير /     الثاين       كانون   ١   يف       العمل        وبـدأ  -  ٧١
            واملتعاقدين        احمللية،         للسلطات         التابعة          واجلمعيات            والبلديات،         الدولة،       قوم به       الذي ت         التوظيف    إىل        الصيغة     هذه      وتشري
     ملدة                دائرة التوظيف      لدى                            العاطلني عن العمل املسجلني         من          املستهدفة       الفئة        وتتألف  .         الكيانات     هذه        توظفهم       الذين
   .     سنتني    عن     تقل   ال

     متكني    هو        النظام     هذا    من      اهلدف   . ٧   ٢٠٠ و      ٢٠٠٦       لعامي       املؤقت         املتدربني         استبدال       بنظام               أعـيد العمل     و -  ٧٢
        عملية     خربة     فيه      يقدم      الذي       الوقت   يف        ملوظفيه          والتعليم         التدريب    من      أفضل     نوع   يف          االستثمار    من         العـام           القطـاع 

     رفع     هبدف        الصحية         الرعاية      قطاع     صوب      املرة     هذه   يف      موجه         والنظام  .        والنساء        الرجال      مـن         عـاطل     ١٠     ٠٠٠     ل    
   .      ً تعليماً   ل   األق        لموظفني ل          التعليمي        املستوى

       إجازة      نظام        بدأ      وقد  .     تفرغ       إجازة    نح       تعلق مب  ي       بلدية      عشرة      اثنيت   يف      رائد       مشروع     نفذ      ٢٠٠٤       عـام     ويف -  ٧٣
     ملدة      تفرغ                             النظام للموظفني طلب إجازة          ويتيح  .     ٢٠٠٥       يناير /     الثاين       كانون   ١   يف       الوطن       مستوى       عـلى           الـتفرغ 

       وجوده       أثناء         املنتظم،        للموظف     دفع  ُ وُي  .    منه     ً بدالً     اطل ع     شخص   ّ   عّين     إذا      ً شهراً                                تتراوح ما بني ثالثة أشهر وأثين عشر 
   .       النشاط ً     اً عن      تعويض       يتلقى      ً عاطالً     كان    لو      فيما          سيتقاضاه     كان      الذي       املبلغ    من       املائة   يف    ٨٥       تفرغ،       إجازة   يف

     شكل   يف           استحقاقات      بأجر       العمل      تشمل     ال     اليت           وق العمل      ات س     سياس       برامج   يف            املشـاركون           ويـتلقى  -  ٧٤
       املبلغ     نفس    هو         البطالة   ن ع         تعويضات      تلقي    هلم    حيق       للذين        املدفوع        النشاط     عن        التعويض       ومبلغ  .       النشاط     عن      تعويض
   ا    كرون     ٢٢٣        اآلخرون          املشاركون        ويتلقى  .       النظام   يف        مشتركني     وغري       عاطلني       كانوا    لو      فيما           سيتقاضونه      كانوا       الذي

  .      النشاط    عن        كتعويض       اليوم   يف        سويدية
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        اجلنساين       الفصل             يسود فيها    عمل    سوق 

       يتعلق      فيما         العالية        السويد          طموحات     رغم         اجلنسان،      فيها        يتساوى      ً سوقاً          السويدية       العمل     سوق        ليسـت    -  ٧٥
               سوق العمل تكاد    يف         املشاركة      كانت      وإذا  .  )       اخلتامية         املالحظات    من    ٣٠ و    ١٩         البندين      انظر   (     اجلنسني    بني          باملساواة
     رغم                         الفصل اجلنساين أشد املعاناة     من      تعاين      تزال   ال          السويدية       العمل     سوق     فإن          والنساء،        الرجال    بني         متساوية      تكون

   .      التغيري     هلذا         الرئيسي       املصدر        النساء       وكانت  .          التباينات     هذه               التسعينات على   يف     طرأ      الذي        الطفيف         التخفيف

        ً تعليماً       تتطلب                  كبري اقتحام مهن        حد    إىل        استطعن و        الرجال    من      أكثر        املهنية         خياراهتن        النساء      وسعت    قد ف -  ٧٦
          متطلباهتا      ولكن          الرجال       عليها                                     ال ميكن مالحظته يف املهن اليت يهيمن                التغيري      وهذا  .       الرجال      ليها ع       يهيمن     كان       ً عالياً

          أو اخنفاض          ارتفاع    عن       النظر     بغض         النساء،       عليها      هتيمن     اليت                                مل يدخل الرجال إىل تلك املهن        و  .       منخفضة           التعليمية
   يف      اآلخر       النصف       ويعمل       العام        القطاع   يف  ً  ماً   عا    ٦٤-  ٢٠                 من الفئة العمرية         النساء     نصف       ويعمل  .          التعليمية         متطلباهتا 
   يف    ٨٠     وحنو              لقطاع العام    ا   يف       املائة   يف    ٢٠    حنو      يعمل          العمرية،       الفئة     نفس    من        الرجال      جمموع     ومن  .     اخلاص        القطاع
  .    اخلاص        القطاع   يف       املائة

       يشغلن   ال        النساء    أن        مبا يعين        العمل،     سوق   يف         الوظيفي      اهلرم         مستويات     نفس         والرجال        النساء      تشغل   ال     كما -  ٧٧
                    أعلى من نسبة النساء       األجر       عالية       وظائف                            ونسبة الرجال الذين يشغلون     .             معدل الرجال       بنفس         اإلدارية          املناصـب 

                 وتفوق نسب النساء   .                                                                               بينما تشغل النساء وظائف بأجر منخفض وبالتايل يتقاضني تعويضات أقل من نظم التأمينات
                                                   ما تفوق نسبة النساء العامالت بعقود مؤقتة نسب الرجال                                              الاليت يعملن لبعض الوقت نسب الرجال إىل حد بعيد ك

 و        النساء    من       املائة   يف    ٦٠      هناك   ،    ٢٠٠٣     عام   يف       مؤقتة       مناصب       شغلوا       الذين        األشخاص      جمموع     فمن  .           بدرجة كبرية
   .      الرجال    من       املائة   يف    ٤٠

ـ        وقـد    -  ٧٨        لنساء ا        ومعيشة     عمل ل          املتباينة        ظروف  ال    ما      حد    إىل      ً أيضاً                    سياسات سوق العمل           بـرامج    ت     عكس
                                                                                                فتمثيل الرجال واملرأة يف النظم املتصلة بالعمل، على سبيل املثال خيتلف بعض الشيء عن متثيلهما بني           .          والـرجال 

        التوظيف  و         الوظيفي         واإلرشاد         التحضريي         التدريب       أنشطة   يف          املشاركات        النساء      فعدد  .       العاطلني        األشخاص     جمموع 
                                               إعانات التوظيف مثل إعانة التوظيف، وإعانات           نظم   يف       حجمهم      تفوق       بنسبة      ممثلني         والرجال  .       الرجال           يفوق عدد   

  .                       األجور، ومنح بدء املشاريع

        املعوقون

      ٦١,٣    من   (    ٢٠٠٠ و      ١٩٩٦      عامي      بني    ما        الفترة   يف     حاد      بشكل       العمل     سوق   يف        املعوقني        مشاركة      زادت -  ٧٩
       نتيجة     ذلك     بعد    مل   الع     سوق   يف         املشاركة        وتقلصت   ).    ٢٠٠٠     عام   يف       املائة   يف     ٠,٧ ٧    إىل      ١٩٩٦     عام   يف       املائة   يف

     عام   يف       املائة   يف      ٦٥,٧       العمل     سوق   يف       الفئة     هذه        مشاركة      نسبة      بلغت     فقد  .     العمل     سوق       اعترى      الذي         للضـعف 
                           بلغ الفارق يف مشاركة كل         قد و  .  ت      املعوقا        النساء          مشاركة    من    ً  قليالً        أعلى        املعوقني        الرجال           ومشـاركة   .     ٢٠٠٤

      وكانت   .       الرجال      لصاحل      ٢٠٠٤-    ١٩٩٨                خالل الفترة                          يف املائة يف املتوسط       ٥,٢                               شـرحية يف سـوق العمل نسبة        
                         يف املائة يف حني بلغت          ٦٣,١                                          يف أوساط النساء املعوقات تبلغ نسبة            ٢٠٠٤                                    املشـاركة يف سـوق العمل يف عام         

   .          يف املائة    ٦٨,١                                النسبة املقابلة بني الرجال املعوقني 
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   يف      ٥٤,٨    من   (    ٢٠٠٠ و      ١٩٩٦         عامي     بني    ما        الفترة   يف        املعوقني       أوساط   يف         العمالة      معدل       ارتفع          وباملـثل  -  ٨٠
     عام   يف       املائة   يف      ٦١,٦    إىل     ذلك     بعد         العمالة      معدل       واخنفض   ).    ٢٠٠٠     عام   يف       املائة   يف    ٦٧    إىل      ١٩٩٦     عام   يف       املائة

       العمل     على       قدرهتم      تضعف     مل       الذين         للمعوقني        مواتية      كانت                                   ينبغي اإلشارة إىل أن االجتاهات        أنه       عـلى   .     ٢٠٠٤
       العمل     على      درهتم      ضعف ق  ت   مل    ين   الذ        املعوقني       عمالة       فمعدل    .                          أفضل مقارنة بغري املعوقني        جتاه  اال     كان    بل        الفترة     تلك       خـالل 

                 أما معدل عمالة     .     ٢٠٠٤     عام   يف       املائة   يف      ٧٦,٨ و   ،    ٢٠٠٠               املائة يف عام       يف      ٧٦,٤ و   ،    ١٩٩٦        يف عام          املائة   يف      ٦٥,٣     بلغ
  .    ٢٠٠٤     عام   يف       املائة   يف      ٧٥,٥ و   ،    ٢٠٠٠    ام ع   يف       املائة   يف      ٧٦,٨ و   ،    ١٩٩٦       عام يف       املائة   يف      ٧٤,٧      فبلغ        املعوقني    غري

                      فقد زاد معدل عمالة      .                                                       بني الرجال املعوقني معدل العمالة بني النساء املعوقات                العمالة        معـدل         يفـوق    و -  ٨١
       أوساط   يف        الفارق     أما  .     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٠                                                                من املائة يف املتوسط عن معدل عمالة املعوقات خالل الفترة               ٤,٨               املعوقني بنسبة   

  .      الرجال      لصاحل        يف املائة      ١,٦      نسبة      فبلغ      ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢        الفترة     خالل       العمل     على       قدرهتم     تضعف    مل       الذين        األشخاص

   يف      احملمي            والتوظيف       األجور         بإعانات       اخلاصة        الربامج      هي      عوقني            املتعلقة بامل        العمل     سوق        سياسات       برامج        وأهـم  -  ٨٢
        إعانات    من                    الذين استفادوا          املوظفني     عدد   يف       مطردة       زيادة      هناك      كانت     وقد    ).  مي  احمل         التوظيف       رنامج ب   (       العـام           القطـاع 
     ٤٠٠        املتوسط   يف      هناك      فكان  .       املاضية       العشر                                           احملمي يف القطاع العام على مدى السنوات                 التوظيف        برنامج     ومن         األجـور 

       املائة   يف    ٣٨        النساء   ت   شغل   (    ١٩٩٥                                                             ً                    وظيفة مستفيدة من إعانات األجور أو من برنامج التوظيف احملمي شهرياً يف عام                  ٥٥
      منها       املائة   يف    ٣٧        النساء      شغلت   (    منصب    ٥٣     ٩٠٠    هو      ٢٠٠٠     عام   يف    له        املقابل       الرقم      وكان  .  )     املائة   يف    ٦٢     جال    والر      منها

      حبلول       وظيفة      ٥٦     ٨٠٠    إىل       ارتفع   مث       السنة     تلك   يف        العادة      ً           منخفضاً على غري           الرقم     ذلك      وكان  .  )     املائة   يف    ٦٣           والـرجال 
    ٦٢     ٩٠٠    إىل       الرقم       ارتفع   ،    ٢٠٠٥     عام       وحبلول  .  )    ٢٠٠٠     عام   ذ  من       اجلنسني    بني         التوزيع      يتغري   مل   (    ٢٠٠١          الـتايل،          العـام 

   ).    ٢٠٠٠     عام     منذ       اجلنسني    بني         التوزيع      يتغري   مل (     احملمي          التوظيف        برنامج    من    أو       األجور        إعانات    من              وظيفة مستفيدة 

   اد      االقتص     على       ترتكز     اليت       العمل     سوق        سياسات       برامج   يف          باألولوية      ً أيضاً                            املعوقون الباحثون عن عمل             وسيحظى -  ٨٣
       املائة   يف      ١٢,٣    من         املعوقون       إليها      يلجأ     اليت       الوطين         االقتصاد     على       رتكزة  امل       خططات  امل      نسبة        ارتفعت     وقد  .                الوطـين العادي  

        النساء         استفادة     حصة       وكانت  .     ٢٠٠٥                  يف املائة يف عام           ١٩,١     وإىل      ٢٠٠٠     عام   يف       املائة   يف      ١٨,٦    إىل      ١٩٩٥       عـام    يف
  .    ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠        الفترة   يف        املعوقني        الرجال     حصة    من          يف املائة      ١      بنحو      أعلى            السياسـات          خمططـات       مـن            املعوقـات 
        الفترة   يف       الشيء     بعض      زادت    قد                دائرة التوظيف      لدى        املسجلني       العمل             الباحثني عن       بني         للمعوقني        املئوية        النسبة         وكانـت 
  .     ٢٠٠٥     عام   يف       املائة   يف     ٨,٩    إىل     ذلك     بعد        املئوية        النسبة        وتراجعت    ).          يف املائة    ١٠,٧             يف املائة إىل  ٩   من    (    ٢٠٠٠-    ١٩٩٥

    مما        مئويتني       نقطتني     نحو ب     أقل      ٢٠٠٥-    ٢٠٠٠        الفترة   يف       العمل    عن         العاطلني    بني         املعوقات        للنساء        املئوية          النسـبة          وكانـت 
       ترتكز     اليت         املخططات   يف         املقابلة        املئوية         بالنسبة        املعوقني                         النسبة املئوية للعاطلني             ومقارنة  .       املعوقني        الرجال     عند      عليه        كانـت 

    من      أعلى      ً قدراً       املرأة      منحت     وقد  .        املخططات     هذه   يف         للمعوقني     توىل     اليت       األعلى           األولوية    ّ  تبّين     إمنا     وطين  ال         االقتصاد       عـلى 
  .     الرجل    من       الشيء     بعض         األولوية

                     مبادرات سياسات سوق       مع         املنهجية    من     أكرب      بقدر         للتعامل       ً جديداً       ً منوذجاً         والربملان        احلكومة         واعتمدت -  ٨٤
       كانون   ١   يف       اجلديد         النموذج      ونفذ  .      العمل     سوق   يف        املعوقني     وضع       تعزيز       زيادة ل                                العمل اخلاصة باملعوقني، كوسيلة     

  .    ٢٠٠٦       يناير /     الثاين
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       الذين                    للباحثني عن العمل             املعمقني،          والتوجيه         التقييم      باسم       إليها      يشار        جديدة،        مبادرة         إتاحـة           وميكـن  -  ٨٥
                                   قدم يف اختيارهم لدائرة التوظيف،                                              فيمكنهم احلصول على املساعدة إلحراز ت             وقدراهتم         مهاراهتم   يف       الثقة        تعوزهم

   .       اإلعانة        سبيل   على                                                 وخالل فترة حمدودة يتلقون أثناءها تعويضات عن النشاط 

      ً عاماً      مدهتا        تتجاوز   ال      ؤقتة                                                  تنفيذ برنامج التنمية الوظيفية يتمثل يف توفري وظيفة م        املقبلة       اخلطوة     تكون      وقد -  ٨٦
                   ً                 وستتيح الوظيفة فرصاً لالستفادة من       .                  لالتفاقات اجلماعية          ً   أخرى وفقاً              استحقاقات و   ر  أج        للموظف       ويدفع  .      ً واحداً

                    ضعفت قدرته على        ً عامالً      يوظف      الذي       العمل    رب   ض    َّ ويعوَّ  .                      ً                         بعـض خمططات التأهيل فضالً عن تنمية املهارات       
  .                      كرونا سويدية يف اليوم   ١٠٠                                           العمل بإعانة أجر وإعانة توفري وظيفة حبد أقصى 

       مؤسسة    غري      أخرى       فاعلة      جهات                      احملمي الذي تقوم به              التوظيف   يف        فتتمثل        املمكنة         الثالثة         اخلطـوة        أمـا  -  ٨٧
Samhall،    دائمة       وظائف    هي            االجتماعي        الضمان        ووظائف  .        احملمي         بالتوظيف     تعىن        للدولة       مملوكة      شركة       وهـي       

      ً عامالً      يوظف      الذي       العمل    رب   ض    َّ ويعوَّ  .       اجلماعية          لالتفاقات         ً  أخرى وفقاً            استحقاقات و       ً أجوراً          أصـحاهبا          يـتلقى 
   .                       كرونا سويدية يف اليوم   ١٠٠                                                  ته على العمل بإعانة أجر وإعانة توفري وظيفة حبد أقصى         ضعفت قدر

       يناير /     الثاين       كانون    ويف  .      لإلعانة   ق     ِ املستِح      األجر        تتجاوز   ال       األجور    من       مئوية      نسبة     شكل   يف       األجور        إعانات      ومتنح -  ٨٨
  .      سويدية   ا    كرون    ١٥     ٢٠٠    إىل    ١٣     ٧٠٠    من        لإلعانة   ق     ِ املستِح        الشهري      لألجر       األقصى     احلد        احلكومة      رفعت   ،    ٢٠٠٦

     اخلاص        العمل     سوق        سياسات       لربامج       السنة   يف        سويدية   ً اً    كرون       مليار    ١٢      بنحو       معونة            ً   الدولة حالياً          وتقدم -  ٨٩
                              أقوى لسوق العمل فيما يتعلق           سياسة     وضع    إىل      تطمح        احلكومة       وكانت  . Samhall                             باملعوقني، مبا يف ذلك مؤسسة      

     عام   يف       العمل      لسوق       الوطين      اجمللس   ف  ِّ كلِّ        اجلهود،     تلك      إطار    ويف  .     لعمل                                       بـاملعوقني الذيـن ضعفت قدرهتم على ا       
         املخصصات            مبا يف ذلك              للمعوقني،        املوجهة         مبادرات  لل        املعونة       أشكال    شىت     صرف    عن        العامة             باملسـؤولية       ٢٠٠٦

       العمل      لسوق       الوطين      اجمللس    بني         الشراكة      تيسري      إىل     ذلك      يؤدي    أن        املتوقع     ومن  . Samhall         ملؤسسـة            املمـنوحة   
  . ة     املرجو   ف ا  هد أل ا        املؤسسة     هذه          فرص بلوغ     حتسني     وإىل  Samhall        ومؤسسة

       الشباب

  .     ١٩٩٥     عام   يف       املائة   يف      ١٥,٣     ً  عاماً   ٢٤   و  ١٦                                                     البطالة النسبية بني الشباب الذين تتراوح أعمارهم بني          معدل     بلغ -  ٩٠
   يف     ٧,٩    إىل      لتصل                    جعت نسبة البطالة        وترا  .         يف املائة       ١٦,٦        الشبان     وبني       املائة   يف      ١٤,٠                            نسبة البطالة بني الشابات            وكانت

    مرة          البطالة      نسبة         وارتفعت   ).                   بالنسبة للشبان       املائة   يف     ٨,٦ و                         املائة بالنسبة للشابات       يف     ٧,٤   (    ٢٠٠٠                      املائـة حبلـول عام      
        للشابات         بالنسبة       املائة   يف      ١٢,٧   (    ٢٠٠٥     عام   يف       املائة   يف      ١٣,٩       فبلغت       عالية         مستويات    إىل       الوقت     ذلك       مـنذ         أخـرى   

   ).      للشبان         بالنسبة     ائة  امل   يف      ١٥,٩ و

  .                         يف السنوات العشر األخرية         ً حاداً        ً تراجعاً       العمل     سوق        سياسات       برامج   يف         املشاركني        الشباب       عـدد           وتـراجع  -  ٩١
             وكان من بني     .     ١٩٩٧     عام                       سياسات سوق العمل يف            برامج      خمتلف   يف       ً شهرياً        املتوسط   يف     شاب    ٥٨     ٠٠٠    حنو         وشـارك 
   ،    ٢٠٠٠     عام      حبلول    ٢٠     ٠٠٠    إىل       ً شهرياً         املشاركني     عدد      توسط م        وتراجع  .    شاب    ٣١     ٠٠٠ و      شابة      ٢٧     ٠٠٠         هـؤالء، 

   ٩     ٠٠٠    حنو      منهم   ،    ٢٠٠٥     عام      حبلول    ٢١     ٠٠٠    إىل         املشاركني     عدد       متوسط        وارتفع  .      شابات      منهم   ٩     ٠٠٠    حنو     كان و
   .      النساء    من



E/C.12/SWE/5 
Page 23 

     ١٠٠     على      تزيد                             عانوا من البطالة الواضحة ملدة        الذين    أي        طويلة،     ملدة         العاطلني        الشباب     عدد       متوسط      وبلغ -  ٩٢
  يف     ٣٩       طويلة     ملدة         العاطلني      جمموع    من                             النسبة املئوية من الشابات            وبلغت  .     ٢٠٠٥     عام   يف     شاب   ٣     ٥٠٠        يـوم، 
      معدل       تراجع                          وخالل عقد من الزمن،     .         التسعينات       أواخر   يف     حاد      بشكل      املدة       طويلة         البطالة      معدل       واخنفض  .      املائة

  .                              يف املائة يف السنوات اخلمس األخرية  ١٢          تفع بنسبة         وإن ار      املائة،   يف    ٨٧       بنسبة        الشباب    بني      املدة       طويلة         البطالة

ّ    ُعّدل     وقد -  ٩٣                     املميزة للبلديات اليت          اإلعالمية           املسؤوليات    من            إلسناد املزيد       ٢٠٠٥       يوليه /   متوز   يف         التعليم       قانون  ُ 
    وا  أهن       الذين       لشباب         يف أوساط ا         البلدية   يف         التشغيل       مسألة        متابعة          البلديات     على       ً لزاماً     بات     وقد  .     الشاب            يتـبع هلـا   

                                                            والغرض من هذه املعلومات هو تسهيل قيام البلدية بإتاحة           .      ً   عاماً   ٢٠                                 اإللزامي ولكن أعمارهم تقل عن                 التعلـيم 
  .                                                             مبادرات فردية مالئمة للشباب الذين ال يذهبون إىل املدرسة وال يعملون

   يف       اركوا ش       الذين   و      أشهر     ستة    عن      تزيد     ملدة        لعمالة             لدى دائرة ا     ني    ملسجل                               وسـيكون باسـتطاعة الشباب ا      -  ٩٤
                        فهناك خمطط إعانة يسمح      .                                       احلصول على وظيفة بإعانة توظيف عامة            العمل    عن        والبحث         الوظيفي        اإلرشاد       أنشطة

       دائرة     منح    هو     ذلك    من       واهلدف  .     أشهر     ستة                                                               للشركات واملنظمات بأن توظف الشباب بنصف تكلفة األجور ملدة          
   .         النظامية       العمل     سوق     مل يف                  على احلصول على الع        الشباب      إلعانة         فعالية      أكثر      أداة         التوظيف

           الباحـث    اتـ     واجب     حتدد         فردية     عمل     خطة      بوضع          العمل،            الباحث عن       مع          بالشراكة   ،         التوظيف      ائرة           وسـتقوم د   -  ٩٥
      ً يوماً  ١٤     ضونـ  غ   يف       العمل     خطة       كتابة       ينبغي        العمل،      لسوق       الوطين      اجمللس          لتعليمات       ً ووفقاً  .      ملقررة ا         واألنشطة     عمل      عن ال 

       دائرة    بني         التعاون                   ويتوقع أن يستمر      .                      ة هذه اخلطة بانتظام        متابع        وستجري      ً عاماً    ٢٥    عن                                 لألشـخاص الذين تقل أعمارهم      
   .       والشباب           والبلديات         التوظيف

            وسيسري ذلك    .     ً يوماً    ٩٠                عن العمل خالل          لبحث ل       أنشطة       العمل    عن         العاطلني        الشباب      جلميع        وسيكفل -  ٩٦
                      سيبدأ برنامج البلديات      كما  .       للشباب      قبيل  ال     هذا    من        ضمانات     أية      تطبق   ال     حيث         التوظيف       دائرة       مكاتب     على    حىت

       وستمنح   .          عن العمل        البحث        وأنشطة                          بتطبيق التوجيه الوظيفي            للشباب         املمنوحة             والضـمانات           الشـباب         لصـاحل 
   .     أهلية        شهادات     على       احلصول    إىل      تؤدي س و          ً   أكثر متيزاً       تعليمي      ً      أيضاً حمتوى         بالشباب       اخلاصة        ملخططات ا

          باملوازاة       طويلة     ملدد         العاطلني        للشباب      سيما   ال       كافأة        وظيفة مب    ١     ٠٠٠       ستمنح     ،    ٢٠٠٦       يوليه /   متوز   ١    ويف -  ٩٧
        ودوائر         املنظمات       وخمتلف         التوظيف       دائرة    مع          البلديات             تشارك فيها        اليت  "         االستكشاف       خمططات   "   دعم        مواصلة    مع

   .       للشباب                واملشورة الشخصية        الدعم      تقدمي  يف        احمللية        األعمال

     عام   يف        سويدية   ا    كرون       مليون     ١٠٠        احلكومة       ستخصص       لعمل، ا     سوق   يف                            إلتاحـة موطئ قدم للشباب       و -  ٩٨
      ً    وطنياً       ً منسقاً        احلكومة   ّ    عّينت     وقد  .  ة       الثانوي                      صيفية لطلبة املدارس           وظائف                                سـاعدة الـبلديات اليت تتيح        مل      ٢٠٠٦

  .     أسرع      بشكل       العمل     سوق   يف                 لتثبيت أقدامهم           للشباب        الطريق     متهد      أخرى       تدابري    من       اختاذه     ميكن    ما         الستكشاف
  .    ٢٠٠٦       نوفمرب /     الثاين       تشرين    ٣٠      حبلول         الدراسة           استنتاجات    عن        ً تقريراً     نسق  امل        وسيقدم
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       يف السن     كبار        العمال 

  يف     ٦٠ و        للنساء         بالنسبة       املائة   يف    ٥٤    من      ً قليالً      أعلى    ٦٤-  ٥٥         العمرية       الفئة    من        السكان    بني         العمالة      معدل       كـان  -  ٩٩
  .    سواء    حد     على         والرجال        للنساء     حاد      بشكل         العمالة      معدل       ارتفع      احلني،     ذلك      ومنذ  .     ١٩٩٦     عام   يف        للرجال         بالنسبة      املائة 

  .     موظفني         العمرية       الفئة     هذه   يف        الرجال    من       املائة   يف    ٧٤ و        النساء    من       املائة   يف    ٦٧     كان   ،    ٢٠٠٥     عام     ففي

         العمالة      معدل       ارتفع    فقد   .    ً عاماً    ٦٤-  ٦٠         العمرية       الفئة   يف        املاضية      اخلمس         السنوات   يف      األهم       التغري     طرأ     وقد -   ١٠٠
      العمل      سوق            تشكل سياسات  و  .    ً معاً         والنساء        للرجال       املائة   يف      ٥٨,٥    إىل       املائة   يف      ٤٦,٨    من       مئوية   ة   نقط    ١١ و      بنيف

        املستوى   ن                       وهناك تفسري آخر هو أ      .      اخلصوص     هبذا        السويد            حتديد مركز      يف        أساسية       عوامل       العمل        وقوانني        النشطة  
  .     العمل     سوق                      حسن فرصها يف البقاء يف      الذي      األمر       ارتفع    قد         العمرية       الفئة    ذه هل          التعليمي

                                  من الرجال السويديـني البالغني          املائة   يف      ٧٥,٩ و           السويديات        النساء    من       املائة   يف      ٦٩,٠     كان   ،    ٢٠٠٥     عام   يف و -   ١٠١
      ً عاماً    ٦٤-  ١٦         العمرية       للفئة         بالنسبة       العمل     قوة        مشاركة       مبتوسط                  ما ميكن مقارنته         وهو  .      موظفني      ً عاماً    ٦٤ و    ٥٥          مـا بني    

  .      للرجال       املائة   يف    ٨١ و        للنساء       املائة   يف      ٧٦,١     وهو

   يف        العمال     ميع                             السن دون املتوسط اخلاص جب      يف         املتقدمني        العمال       أوساط   يف         البطالة           مسـتويات         وتظـل  -   ١٠٢
      لفئة ا   يف      ٢٠٠٥     عام   يف       لرجال ل         بالنسبة       املائة   يف     ٤,٨ و       لنساء ل         بالنسبة       املائة   يف   ٤         البطالة       متوسط      فكان  .        السـويد 
       سنوات       شهدته      الذي       الركود       بسبب      ١٩٩٦     عام   يف           أعلى بكثري         البطالة         مستويات       وكانت  .     ً عاماً    ٦٤-  ٥٥         العمرية

        العمال     على          وقد يتعذر   .      عاطلني             من النساء     املائة   يف   ٧ و        الرجال    من       املائة   يف   ٩     كان   ،    ١٩٩٦       عام   ففي   .         التسعينات
   يف   ني      املتقدم        العمال    من       املائة   يف    ٤٠    حنو       فهناك  .                     تعطلهم عن العمل      بعد       العمل     سوق    إىل        العودة      السن   يف         املتقدمني
               يقل عن الرقم          الرقم    ذا ه و  .                    البطالة ملدة طويلة      من        يعانون                                    ن النساء والرجال على حد سواء،        م          العاطلني،        السـن 

   .     املائة   يف    ٥٠    وهو        األخرية         السنوات   يف         الذي ساد 

            يف سوق العمل        االندماج 

  ا   أم  .      البلد   يف       لودين    واملو       البلد      خارج          املولودين          للسويديني         بالنسبة      ١٩٩٧     عام     منذ         العمالة      معدل         ارتفـع  -   ١٠٣
      بشكل      كبرية         العمالة   يف           التفاوتات    أن    غري  .      البلد       خارج         املولودين       أوساط   يف    أكرب         التحسن     كان     فقد          النسبية،       بالقيم 
       اخلارج   يف          املولودين         املواطنني       أوساط   يف         العمالة       فمعدل  .    اهلوة     هذه        لتضييق                        ينبغي بذل املزيد من اجلهد  و       مقبول    غري

      ٦١,٦     كان   ،    ٢٠٠٥     عام     ففي  .      البلد   يف          املولودين          السويديني      ً                          ل كثرياً من معدل العمالة بني         أق        السويد   يف         واملقيمني
      ً         عاماً عاملني    ٦٤    و   ١٦                            الذين تتراوح أعمارهم بني      و       اخلارج   يف          املولودين        السويد      سكان            مـن جمموع             املائـة    يف
   ).      الرجال    من      ٦٤,٨ و        النساء    من       املائة   يف      ٥٨,٧ (

      ٢٠٠٥     عام   يف        السويد   يف         واملقيمني       اخلارج   يف          املولودين        ملواطنني ا       أوساط   يف                        معدل البطالة النسبية          وكان -   ١٠٤
ـ         اخلارج   يف          املولودين       أوساط   يف         البطالة    أن     على  .      البلد   يف          املولودين          السويديني           املعدل بني        ضعف    عن       بقليل     زيد   ي

   .      طويلة     ملدد      اطلني   الع   ني ب       اخلارج   يف          املولودين                   هناك مبالغة يف متثيل     أن     كما  .     ١٩٩٥     عام   يف     حاد      بشكل       اخنفضت
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 ٢-٦ اجلدول

     ًعاما  ٦٤-١٦من الفئة العمرية  اخلارج يف املولودين نيالسويدي السكان بني البطالة معدل

١٩٩٥ *٢٠٠٠ **٢٠٠٥*  
      اجملموع  ١٧,٦ ١٠,٢ ١١,٣
       النساء ١٦,٨ ٩,١ ١٠,٥
       الرجال ١٨,٣ ١١,١ ١١,٩

  .     العمل     سوق      بشأن            االستقصائية         الدراسة  :     املصدر 
  .     العام    من       الثاين       النصف      إىل   يشري  * 

       الرقم     يشري        العمل،      بسوق         املتعلقة            االستقصائية         الدراسة             كما هو مبني يف          العامة،          اإلحصاءات       هيكلة       إلعادة      ً نظراً   ** 
  .   كله       العام    إىل   ،     األخرى         باألعوام            ميكن مقارنته    ال      الذي   ،    ٢٠٠٥      بعام      اخلاص

 ٣-٦ اجلدول
     ًعاما  ٦٤-١٦من الفئة العمرية  اخلارج يف لوديناملو نيالسويدي السكان بني العمالة معدل

١٩٩٥ *٢٠٠٠ **٢٠٠٥*  
      اجملموع  ٥٣,٩ ٦٠,٦ ٦١,٦
       النساء ٥١,١ ٥٦,٥ ٥٨,٧
       الرجال ٥٦,٩ ٦٤,٩ ٦٤,٨

  .     العمل     سوق      بشأن            االستقصائية         الدراسة  :     املصدر 

  .     العام    من       الثاين       النصف    إىل     يشري  * 

  .   كله       العام   ** 

            ً   ال تتوقف حصراً          البلد   يف           واملولودين       اخلارج   يف          املولودين          السويديني    بني       العمل     سوق   يف     ركة    املشا   يف           التفاوتات و -   ١٠٥
          التعليم،      قبيل    من        متغريات     حتري     بعد       قائمة      تبقى       فاهلوة   .          ين أنفسهم     هاجر                 تكون مرتبطة بامل      أن     ميكن     اليت          األسـباب        عـلى 
  .      اإلقامة       ومكان   ،  ية       االجتماع         واحلالة      اجلنس،      ونوع        واخلربة،

  ز        بالتميي      اخلاص       املوحد         التشريع      بشأن        مداوالت        بإجراء        املكلفة          بالتمييز        املعنية          الربملانية        اللجنة      قدمت    قد و -   ١٠٦
  .    ٢٠٠٨     عام      حبلول           يبدأ نفاذه       جديد       قانون    سن     هبدف         مقترحات       إعداد        احلكومة        وتعتزم  .     ً مؤخراً        النهائي         قريرها ت

         الدراسة     هذه    عن       ً مؤخراً       وأبلغ  .     لعمل ا       طلبات   يف       اهلوية     حبجب      يقضي      نظام      تطبق             إمكانـية          ودرسـت  -   ١٠٧
      أكثر    أو       واحدة        حكومية       وكالة   يف         الطريقة             اختبار هذه           املناسب    من     كان     إذا    ما      ٢٠٠٦     عام   يف        احلكومة        وستقرر
  .   ذلك      حتقيق        وكيفية
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    هي       العمل     سوق         وسياسات  .         السياسات      جماالت    من       خمتلفة      جماالت                   وثيق الصلة بعدة           العمل     سوق   يف         االندماج   و -   ١٠٨
       لفيات  اخل     ذوي        السكان       أوساط   يف         البطالة         وارتفاع         العمالة      معدل      بتدين                                    دوات املهمـة لتسوية املشاكل املتعلقة             إحـدى األ  

     سوق         مفاوضات   يف           االجتماعيني         الشركاء   ن                          احلصول على فرصة عمل، فإ       ي ه       للناس          النهائية        الغاية   ت   كان     وملا  .        جنبـية   األ
        احلكومة    بني                                                ناك مبادرتان يف اآلونة األخرية إلقامة التعاون                    وقد كانت ه    .   اق    السي     هذا   يف      حموري      بدور         يضطلعون         العمـل 
  .        الجتماعيني ا          والشركاء

          والدوائر          السويدية        األعمال        مؤسسات                                جلنة تتألف من ممثلني عن احتاد             ٢٠٠٣       يناير /     الثاين         كـانون    يف        عينـت    و -   ١٠٩
ـ           تقريرها        اللجنة       وقدمت  .     العمل     سوق   يف       جنبية  األ      لفية  اخل     ذوي        السكان     وضع       لتحسني      ترمي       تدابري   ح ا     قـتر  ال    ية       احلكوم
     سوق        سياسات   يف        املدرجني         اجلديدين         الربناجمني          التوصيات       وتشمل  .     ٢٠٠٤       أبريل /     نيسان       أواخر   يف        احلكومة    إىل          وتوصياهتا
  . "           التجريبية       العمالة " و   ")     املهين         التقييم    " ("     العمل      مكان   يف      املهين         التقييم   "   ومها       العمل

      دارت     اليت       العمل                            الرئيسيني يف سياق مفاوضات سوق            االجتماعيني   ء      الشركا    مع          املناقشات        احلكومة      وأهنت -   ١١٠
      نوايا       إعالن         عن تبين             املناقشات             وأسفرت هذه   .           االندماج      لتحسني         الرامية          املبادرات      خبصوص      ٢٠٠٤     عام     صيف   يف

      ابات    النق       واحتاد           السويدية،          املقاطعات      جمالس       واحتاد           السويدية،       احمللية         السلطات        ورابطة         احلكومة،       وقعته         مشـترك   
                 ويتعلق بعدد من           املهنية          للجمعيات                 واالحتاد السويدي            املهنيني،                  السويدي للموظفني           واالحتاد           السويدية،            العمالـية 
      أساس     على        القائم         التمييز         ومكافحة          املعاملة،   يف         املساواة        وتعزيز   ،       العمالة      معدل       زيادة    إىل         الرامية        االندماج        خمططات
   ،    املهين          والتقييم    ية       التجريب         العمالة     ومها   ،     العمل     سوق        سياسات           من برامج    ن      اجلديدا          الربناجمان    خل   وأد  .     اإلثين      األصل

  .       النوايا      إلعالن       نتيجة      ٢٠٠٥     عام   يف

                                          برنامج التوظيف احلكومي، املقدم يف مشروع         يف        املدرجة          املبادرات      معظم   ذ ِّ فِّ ُ ُن     فقد       أعاله،     ذكر        وكمـا  -   ١١١
        هي فئة            املبادرات   ه  هبذ          املستهدفة             كانت الفئة    و  .                              ضمن إطار سياسات سوق العمل       ،    ٢٠٠٦      لعام            امليزانية         قـانون 

     هذا     تيح ي  وس  .      جنبية  األ      لفية  اخل     ذوي         والرجال        للنساء      مفرط      متثيل      يوجد     حيث        طويلة،   ة د                         العـاطلني عـن العمل مل     
  .       األجنبية        اخللفية     ذوي    من       الناس    من        للعديد       جديدة      ً فرصاً        الربنامج 

     على        للحصول      ً هاماً      ً عامالً      تشكل     اليت          والشبكات         العالقات    إىل         يفتقرون          املهاجرين    من        العديد    أن     جبالء     ثبت     وقد -   ١١٢
     قبل                    من دائرة التوظيف                          إتاحة إعانة إضافية   ب       احلاجز     هذا    عن         التعويض    هو       العمل      مبكان         التعريف     خمطط    من        والغرض   .   عمل

     ئيني    أخصا                    ً                               حيصل أرباب العمل أيضاً، عند االقتضاء، على دعم          و  .      اجلديد       العمل       من       األوىل          املـرحلة         وخـالل            التوظـيف 
         التعريف     جمال   يف       رائدة        مشاريع       إنفاذ        ٢٠٠٣     عام     منذ     جيري   و  .      الغرض     هلذا       ً خصيصاً       مدربني         التوظيف       دائرة      من            اجتماعيني

  .    ٢٠٠٦     عام     بعد       ً دائماً       املخطط     هذا        وسيصبح       العمل      مبكان

  ) د ( ٢               املبدأ التوجيهي 

      أحكام       بشأن         التاريخ     هذا     قبل   و      ٢٠٠٠       سبتمرب /     أيلول   يف        السويد        قدمتها     اليت          التقارير    إىل                نـبغي اإلشارة     ي -   ١١٣
   ).    اجلربي       العمل      بشأن   (    ١٩٣٠      لعام    ٢٩     رقم         الدولية       العمل       منظمة         اتفاقية
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  ) ج ( ٣ و  )  أ ( ٣               املبدأ التوجيهي 

                     الدولية للقضاء على  ةُ                                                                 ً           ُيشار إىل التقريرين الدوريني السادس والسابع الذين قدمتهما السويد عمالً باالتفاقي -   ١١٤
               مبوجب أحكام       ٢٠٠٤       نوفمرب   /                                                     ، وإىل التقرير الذي قدمته السويد يف تشرين الثاين                                      مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    

     )).                  يف االستخدام واملهنة (                 املتعلقة بالتمييز    (    ١٩٥٨       لعام    ١١١                                اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

  ) ب ( ٣               املبدأ التوجيهي 

    ُ                       كما ُيشار إىل التقرير املقدم   .          التقرير        من هذا ٦                     ، والواردة يف املادة     ج، ه-   أ ٢ُ                          ُيشار إىل املبادئ التوجيهية  -   ١١٥
      ١٩٥٨        لعام     ١١١                                                     مبوجب أحكام اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم             ٢٠٠٤       نوفمرب   /                             مـن السويد يف تشرين الثاين     

    )).                 يف االستخدام واملهنة (                 املتعلقة بالتمييز  (

  ٤               املبدأ التوجيهي 

   .                          اإلحصاءات املطلوبة غري متاحة -   ١١٦

                                                                                          عن النسبة املئوية جلميع األشخاص العاملني الذين لديهم أكثر من وظيفة واحدة، بيد أن                                     لـدى السويد بيانات      -   ١١٧
  .                                                                                                   اإلحصاءات ال تبني ما إذا كانت الوظيفة األساسية على أساس التفرغ، كما أهنا ال تبني أسباب العمل يف وظيفة ثانية

 ٤-٦اجلدول 

 النسبة املئوية جلميع املوظفني الذين لديهم وظيفة ثانية

 السنة اجملموع الرجال لنساءا
١٩٩٩ ٩ ٩,٤ ٨,٦ 
٢٠٠٠ ٩ ٩,٥ ٨,٥ 
٢٠٠١ ٩,٥ ١٠,٢ ٨,٧ 
٢٠٠٢ ٩,٤ ٩,٩ ٨,٩ 
٢٠٠٣ ٩,٢ ٩,٧ ٨,٧ 
٢٠٠٤ ٩,٢ ٩,٥ ٨,٨ 

َعيَّن على صاحب العمل تكييف مكان العمل         )         ١١٦٠:١٩٧٧ (     ً                                  ووفقـاً لقانون بيئة العمل السويدي        -   ١١٨ َت َ  َّ                                             ، َي  َ َ  
                                                         وتقع على عاتق اهليئة السويدية لبيئة العمل املسؤولية          .                     ة والنفسية للعاملني                                  حسـب االحتياجات والظروف املادي    

                                                                                                                    العامـة عن املسائل املتعلقة باإلعاقة وبيئة العمل، وعليها تنسيق ودعم وتعزيز املسائل املتعلقة باألطراف األخرى                
                   ً              ملتعلقة باإلعاقة وفقاً لقانون بيئة                                                                 وتشمل التدابري اليت تتخذها اهليئة وضع قوائم فحص ملراقبة املسائل ا      .           ذات الصلة 

   .                                                       العمل، كتيسري إمكانية الوصول إىل مكان العمل وشروط تكييفه
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  ٥               املبدأ التوجيهي 

     ُ                   وقد أُدخلت العديد من      .                                                                                هـنالك العديـد مـن القوانني واللوائح اليت تنظم تدابري سياسة سوق العمل              -   ١١٩
ِ     كما اسُتبِدلت  .                                    الـتعديالت منذ صدور التقرير األخري     ُ ّ                      لوائح وُسّنت لوائح أخرى جديدة      ُ    ُ   َّ                  وُتنظَّم التدابري بصورة   .         
   :                                       أساسية بواسطة القوانني واللوائح التالية

  )        ٦٢٥:٢٠٠٠ (                            قانون برامج سياسة سوق العمل 

  )        ٦٣٤:٢٠٠٠ (                           الئحة برامج سياسة سوق العمل 

  )        ٦٣٠:٢٠٠٠   ) (          تدابري خاصة (                          ً  قانون األشخاص املعوقني وظيفياً 

  )      ٥:١٩٩٧   ١٢٧ (                   الئحة إعانة التوظيف 

  )        ٥٩٤:١٩٩٩ (                الئحة منحة النقل 

  )         ١٣٠٠:٢٠٠١ (                     الئحة اإلجازة الدراسية 

  )        ٦٢٣:٢٠٠٣ (                        الئحة التعريف مبكان العمل 

        كانون  ١                                   منذ تقدمي التقرير األخري، وذلك يف        )         ٤٤٣:١٩٩١ (  ُ                                        وأُدخل تعديالن على قانون تكافؤ الفرص        -   ١٢٠
           مبوجب قانون   "           عبء اإلثبات "                        إىل التنفيذ التام لتوجيه               وأدى التعديالن   .     ٢٠٠٥       يوليه /   متوز   ١   و    ٢٠٠١      يناير  /     الثاين

                     ُ          ولالطالع على شرح كامل، ُيشار       .                             يف إطار قانون تكافؤ الفرص      ) EC/97/80             توجيه اجمللس    (                   املفوضية األوروبية   
                                                                                                    إىل التقريرين الدوريني السادس والسابع الذين قدمتهما السويد مبوجب االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال 

   .                لتمييز ضد املرأة ا

 ٧املادة 

  ١               املبدأ التوجيهي 

 ُ                                           وُتحدد يف كل مبدأ توجيهي مدى وجاهة اإلشارة إىل   . ُ                                              ُيشار إىل التقرير الدوري الرابع املقدم من السويد -   ١٢١
   .                           تقارير منظمة العمل الدولية

  ٢               املبدأ التوجيهي 

   .          من السويد                                 من التقرير الدوري الرابع املقدم   ٨٤ُ                ُيشار إىل الفقرة   ) أ ( -   ١٢٢

 ُ   ّ    وُتنظّم   .  ُ                                  وُتحدد األجور مبوجب اتفاقات مجاعية      .                                             ليس للسويد قانون يتعلق باحلد األدىن لألجور        ) ب ( -   ١٢٣
   .       ً                                                   أحياناً القواعد املتعلقة باحلد األدىن لألجور وفق اتفاقات مجاعية



E/C.12/SWE/5 
Page 29 

ِ                                              وِضعت إحصاءات رمسية لألجور تتناول سوق العمل بكامل  .                     إحصاءات تتعلق باألجور  ) ج ( -   ١٢٤    ُ     وابُتكر   .  ه 
                                  ً      وتقدم إدارة اإلحصاء السويدية تقريراً       .                 ً                                                          أسلوب يتيح حالياً املراقبة املستمرة لتفاوتات األجور بني النساء والرجال         

  .     ً                    سنوياً يتعلق هبذه املعلومات

                                           عدم حتسن تفاوتات األجور منذ أوائل التسعينيات

     ً                    ووفقاً لإلحصاءات املتعلقة     .         تسعينيات                                                                  بقيت تفاوتات األجور يف جوهرها على ما هي عليه منذ أوائل ال            -   ١٢٥
                                          وعند تكييف اإلحصاءات وفق توزيع النساء        .                            يف املائة من أجر الرجل       ٨٤                                     بـاألجور، يعادل متوسط أجر املرأة       

                                                                                                           والرجال حبسب العمر واملستوى التعليمي وساعات العمل والقطاع والفئة املهنية، يتضاءل تفاوت األجور حبيث              
ّ                 والفئة املهنية هي أقوى عامل يفّسر تفاوتات األجور  .                  ملائة من أجر الرجل     يف ا  ٩٢                يعادل أجر املرأة            تستند مجيع    . (                             

    ).                             احلسابات إىل أجور العمل املتفرغ

 ١-٧اجلدول 
 ٢٠٠٤-١٩٩٢أجر املرأة كنسبة مئوية من أجر الرجل،  

 املقاطعة قطاع الدولة القطاع العام القطاع اخلاص مجيع القطاعات
  البلديات

 أساسي
 لدياتالب

 السنة

 
     عالوة 
       قياسية

       عــالوة 
      غـــري 
       قياسية

 
       عــالوة 
       قياسية

       عــالوة 
      غـــري 
       قياسية

 
       عــالوة 
       قياسية

       عــالوة 
      غـــري 
       قياسية

 
       عــالوة 
       قياسية

       عــالوة 
      غـــري 
       قياسية

 
       عــالوة 
       قياسية

       عــالوة 
      غـــري 
       قياسية

 
       عــالوة 
       قياسية

     عالوة 
ــري       غ
       قياسية

 

- ١٩٩٢ ٨٦ - ٧٥ - ٨٤ - ٨٣ - ٨٣ - ٨٤     
- ١٩٩٣ ٨٥ - ٧٥ - ٨٣ - ٨٢ - ٨٣ - ٨٤     
- ١٩٩٤ ٨٦ - ٧٤ - ٨٣ - ٨٢ - ٨٥ - ٨٤     
- ١٩٩٥ ٨٧ - ٧٢ - ٨٣ - ٨٢ - ٨٥ - ٨٥     
١٩٩٦ ٨٧ ٩٨ ٧١ ٩٤ ٨٣ ٩٣ ٨١ ٩٥ ٨٥ ٩١ ٨٣ ٩٢     
١٩٩٧ ٨٨ ٩٨ ٧١ ٩٤ ٨٣ ٩٢ ٨١ ٩٥ ٨٤ ٩١ ٨٣ ٩٣     
١٩٩٨ ٨٩ ٩٨ ٧١ ٩٣ ٨٤ ٩٢ ٨٢ ٩٥ ٨٣ ٩٠ ٨٢ ٩١     
١٩٩٩ ٩٠ ٩٨ ٧١ ٩٣ ٨٤ ٩٢ ٨٢ ٩٥ ٨٤ ٩٠ ٨٣ ٩٢     
٢٠٠٠ ٩٠ ٩٨ ٧١ ٩٣ ٨٤ ٩٢ ٨٢ ٩٥ ٨٤ ٩٠ ٨٢ ٩٢     
٢٠٠١ ٩٠ ٩٩ ٧١ ٩٣ ٨٤ ٩٢ ٨٢ ٩٦ ٨٤ ٩٠ ٨٢ ٩٢     
٢٠٠٢ ٩٠ ٩٨ ٧١ ٩٢ ٨٤ ٩٢ ٨٢ ٩٥ ٨٥ ٩٠ ٨٣ ٩٢     
٢٠٠٣ ٩١ ٩٨ ٧١ ٩٣ ٨٥ ٩٢ ٨٢ ٩٦ ٨٥ ٩٠ ٨٤ ٩٢     
٢٠٠٤ ... ... ... ... ٨٥ ... ٨٣ ... ٨٥ ... ٨٤ ٩٢     

  .                     إدارة اإلحصاء السويدية  :     املصدر 
                            بالنسبة للعاملني على أساس      ٩٢                        حتسب على أساس التفرغ      (                                                         حتسب على أساس العمر والتعليم والقطاع وساعات العمل           :                   العـالوة القياسية  

  .             والفئة املهنية  )         غري متفرغ
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            تقييم العمل

ّ              ابـتكرت أمانة املظامل املعنية بتكافؤ الفرص طريقة سريعة وميّسرة          -   ١٢٦                         ُ                 لتقييم متطلبات العمل، أُطلق عليها                                                            
                                                                  وميكن استخدام هذه الطريقة إلجراء دراسة استقصائية لألجور وكشف           . ̀                                خطـوات حتقـيق عدالـة األجور      ̀ 

   .                                                                          التفاوتات غري املربرة بني أجر املرأة وأجر الرجل حسبما يستوجب قانون تكافؤ الفرص

                                 جعل قانون تكافؤ الفرص أكثر صرامة

  .                                                                    تعزيز وتوضيح أحكام قانون تكافؤ الفرص املتعلق بعدالة األجور             ٢٠٠١       يناير   /               كانون الثاين   ١   ن           ً      مت اعتـباراً م    -   ١٢٧
                      القول بأن األحكام        ٢٠٠١                           ُ               وميكن فقط بعد التعديل الذي أُدخل عام           ).                 املالحظات اخلتامية    ،    ٣٠    و   ١٩                   انظـر البـندين      (

ّ          ُّ                             باتت فعالة على حنو ما أراده املُشّرع عندما ُسّنت القوانني يف عام                   ً                                            ووفقاً ألمانة املظامل املعنية بتكافؤ الفرص، بدأ         .     ١٩٩٤                             ُ 
                                وكانت األحكام ناجحة، مبعىن أهنا       .                                                                                   يتضح تأثري األحكام اليت تتسم باملزيد من الصرامة، ال سيما خالل السنتني املاضيتني            

  .                                                                              أدت إىل تعديل األجور بالنسبة لألفراد والعديد من فئات الوظائف اليت هتيمن عليها املرأة

                                                                                              ومنذ بدء نفاذ التعديل، قامت أمانة املظامل املعنية بتكافؤ الفرص بعدد كبري من عمليات مراجعة احلسابات  -   ١٢٨
      ّ              كما نفّذت العديد من   .                                                                                        لتقيـيم مـدى امتثال أصحاب العمل لألحكام الصارمة الواردة يف قانون تكافؤ الفرص             

  .          ات املذكورة                                                       املبادرات التثقيفية األساسية املتعلقة بعمليات مراجعة احلساب

                                  تفاوت األجور يف القطاعني العام واخلاص

  ّ                                                                                                       تبـّين الـتغريات اإلحصائية أن تفاوتات األجور يف القطاع العام ختتلف حبسب القطاع الفرعي الذي خضع                  -   ١٢٩
                                                                  ً                                      وتفاوتات األجور طفيفة يف قطاع البلديات، لكنها كبرية يف املقاطعات نظراً إلجراء املقارنة بني جمموعات                .          للدراسـة 

                                                             فالكثري من املوظفني الذين تعينهم جمالس املقاطعات هم أطباء           .                                                       وظيفـية متباينة إىل حد كبري، مثل األطباء واملمرضات        
             ً                                                                                        ً              يتقاضـون أجوراً عالية تتم مقارنتها باألجور املتدنية اليت يتقاضاها العاملون يف جمال التمريض الذي يقتصر تقريباً على        

                             وتزيد تفاوتات األجور بني املرأة   .                          ً                  ع الدولة فهي مماثلة تقريباً للقطاع اخلاص                                     أمـا تفاوتـات األجور يف قطا        .         النسـاء 
                                           والعكس هو الصحيح عند الترجيح القياسي،        .                                                                       والرجل إىل حد ما يف القطاع العام بشكل عام مقارنة بالقطاع اخلاص           

  .                                                             حيث إن تفاوتات األجور يف القطاع اخلاص هي أكرب منها يف القطاع العام

                                يف املائة بعد إدخال تعديالت       ٨                                                                  اإلحصاءات أن نسبة تفاوت األجور يف سوق العمل بأكمله ال تزال               ّ       وتبـّين    -   ١٣٠
                    يف املائة املتبقية    ٨                                                    غري أنه ال ميكن القول بشكل قطعي إن نسبة ال               .                        ً                            عـلى العوامـل احملددة مسبقاً اليت تؤثر يف األجور         

   .                                                االستقصاء والتحليل املطلوب مبوجب قانون تكافؤ الفرص                          وال ميكن حتديد ذلك إال بواسطة   .           ً         تشكل متييزاً يف األجور

                  قانون تكافؤ الفرص

                               ً                                                                              قامـت إدارة اإلحصـاء السـويدية، بناًء على طلب املكتب الوطين للوساطة، بدراسة ما إذا كان للتعديالت                   -   ١٣١
                    عرفة ما إذا كانت                               وكان الغرض من الدراسة م      .     ٢٠٠٣                                         ُ                       التشـريعية أي تأثري واضح على اإلحصاءات اليت أُجريت يف عام            
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  ُ     وأُجريت   .                                                              ُ                                            تفاوتـات األجـور بني الرجال والنساء قد تقلصت نتيجة للتعديالت اليت أُدخلت على قانون تكافؤ الفرص                
   :                          ومت استخالص النتائج التالية  .                                                                   الدراسة على فئات يف البلديات وجمالس املقاطعات والقليل من وكاالت الدولة

                                            ى وجود لتمييز يف األجور يف وظائف القطاع العام؛                                بشكل عام، ال توجد مؤشرات واضحة عل  �

 ُ                                                     ُتدفع للنساء والرجال أجور متساوية يف الوظائف املتماثلة؛  �

                   ُ                                                                                  تفاوتـات األجـور اليت أُثريت يف املناقشات العامة واليت توصف يف الغالب بأهنا متييز يف األجر توجد                    �
                                     ت مقارنة وظائف متدنية األجر هتيمن                           فعلى سبيل املثال، مت     .                                        بصـورة أساسية بني وظائف غري متماثلة      

     ُ                      ً                  ولكي ُتعترب هذه االختالفات ضرباً من التمييز         .                                                         عليها النساء بوظائف عالية األجر يهيمن عليها الرجال       
                                                                                              مبوجـب قـانون تكافؤ الفرص، جيب أن تعترب الوظائف متساوية القيمة وأن تؤدى حلساب صاحب                

            العمل ذاته؛

   .                                                     شأن تقييم ما إذا كانت وظيفتان متساويتني من حيث القيمة                            ال تقدم اإلحصاءات أي إرشادات ب  �

                       دور مكتب الوساطة الوطين

       منظمات  (                                                                                       إن عملـية حتديـد األجور هي من شواغل الشركاء االجتماعيني يف مفاوضات سوق العمل                 -   ١٣٢
َ                                                               وبالتايل، أُوعَِِز إىل املكتب الوطين للوساطة، يف التوجيهات الصادرة إليه              ).       اإلدارة /     العمل                        بشأن اعتمادات الفترة             ُ  ِِ
ّ                               ، أن يشـدد، يف اتصاالته بالشركاء، على أمهية وضع اتفاقات رئيسية بطريقة ُتيّسر اجلهود اليت                    ٢٠٠٤-    ٢٠٠٣   ُ                                                                  

                       كما نظم املكتب الوطين      .                                                                                        يـبذهلا الشركاء يف أسواق العمل احمللية بغية حتقيق عدالة األجور بني النساء والرجال             
                             وكان الشركاء االجتماعيون يف       ".                               يد األجور واملساواة بني اجلنسني      حتد "                                     للوسـاطة حلقات دراسية عن موضوع       

   .                                                                                         سوق العمل هم الفئة اليت استهدفتها احللقات الدراسية اليت تناولت بصفة أساسية سوق العمل بأكمله

                                   تفاوتات األجور حبسب اهلياكل االجتماعية

                                         تقليل التفاوتات اهليكلية يف األجور بني املرأة                                                       ينبغي إعطاء عمل املرأة يف القطاع العام قيمة أعلى من أجل  -   ١٣٣
     ً                        ُ                                                               ووفقاً لذلك، اقترحت احلكومة أن ُتخصص لقطاع البلديات يف السنوات القليلة القادمة موارد إضافية يف   .       والرجل

     ُ                                                                                      وسوف ُتجرى مناقشات مع اجلمعية السويدية للسلطات احمللية واألقاليم قبل فترة كافية من               .     ٢٠٠٦              ميزانية عام   
                                                                                             ضات القادمة بشأن االتفاق اجلماعي من أجل توضيح الشروط املتعلقة مبسائل منها التقليل من الالمساواة يف      املفاو

  .                       األجور بني النساء والرجال

                                           خطة العمل احلكومية املتعلقة باملساواة يف األجور

          عمل وطنية                                           ، بالتعاون مع احلزب اليساري وحزب اخلضر، خطة     ٢٠٠٦                           سوف تقدم احلكومة يف ربيع عام  -   ١٣٤
  .                                        مناهضة لتفاوتات األجور التمييزية بني اجلنسني
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  .                                                                                       وسوف تشمل اخلطة الواسعة النطاق اجملاالت اليت تؤثر بصورة مباشرة أو غري مباشرة على أجور األفراد -   ١٣٥
                                                                                                            ويعـين ذلك أن اخلطة سوف تتناول، باإلضافة إىل قانون تكافؤ الفرص، جماالت منها أشكال التوظيف، وتطوير                 

                                                                     ويتمثل هدف األمد الطويل األجل يف القضاء على مجيع أشكال التمييز             .                                      هارات وتوزيع العمل بأجر وبغري أجر       امل
  .                    بني اجلنسني يف سوق العمل

  ٢- ٧      اجلدول        ) د (
َ  َّ   األجور الشهرية يف بعض سنوات سابقة م ع ي نة   ُ                                  

  الرجال النساء
  ٢٠٠١     
            القطاع اخلاص ٢٣ ٥٧٨ ١٩ ٧٨٥
            لقطاع العام ا ٢٢ ٥٧٤ ١٨ ٦٠٢

  ٢٠٠٢     
            القطاع اخلاص ٢٤ ٢٦٥ ٢٠ ٦٠٥
             القطاع العام ٢٣ ٥٢٠ ١٩ ٤٠٤

  ٢٠٠٣     
            القطاع اخلاص ٢٤ ٩٨٠ ٢١ ٣١٩
             القطاع العام ٢٤ ٤٠٤ ٢٠ ٢٣٤

  .                                                َّ    إدارة اإلحصاء السويدية، إحصاءات هياكل األجور واملرتَّبات  :      املصدر

  ٣               املبدأ التوجيهي 

               ، والئحة بيئة    )         ١١٦٠:١٩٧٧ (                                                    ببيئة العمل يف السويد هي قانون بيئة العمل                                      القوانـني الرئيسية املتعلقة    -   ١٣٦
  .                                        الئحة صادرة عن اهليئة املعنية ببيئة العمل   ١٢٠      وحوايل   )          ١١٦٦:١٩٧٧ (      العمل 

         َ  َ ّ                                                وهي خمولة َتلَقّي اإلقرارات والوثائق واإليعاز بإجراء التحقيقات   .                                        اهليئة املعنية ببيئة العمل هي هيئة رقابية -   ١٣٧
                                                                                      كما أهنا خمولة دخول أماكن العمل بغرض الرقابة، وإصدار األوامر للكيانات املسؤولة              .                     وبة ملمارسة الرقابة      املطل

                                                                                                               عـن سالمة العاملني أو توضيح احملظورات، وذلك وفق ما يستوجبه ضمان االمتثال للقانون أو اللوائح الصادرة                 
                     وجيوز للحكومة أن تطلب   .                   ورات وخمالفة األوامر                                       وجيوز فرض غرامات مالية تتعلق بارتكاب احملظ  .             مبوجب القانون

   .                                                     فرض رسوم خاصة يف القضايا املقدمة مبوجب قانون بيئة العمل

                                                                                                                  وجيـوز احلكم على من يتعمد ارتكاب حمظور أو خمالفة أمر ما بدفع غرامة مالية أو بالسجن ملدة تصل إىل سنة                      -   ١٣٨
ِ                                     واحـدة، ما مل تكن قد فُِرضت غرامة املعاقبة على ارتك                                            وتنطوي بعض أحكام القانون على       .                           اب احملظور أو خمالفة األمر                        ُ

   .                                                                وتشمل العقوبات األخرى مصادرة املمتلكات أو قيمتها وفرض رسوم جزائية  .                     عقوبات جزائية مباشرة
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                                                                                                  ينطبق قانون بيئة العمل على مجيع األنشطة اليت يقوم فيها العاملون بأداء عمل لفائدة أصحاب                 ) أ ( -   ١٣٩
 ُ  َ َّ                      وُيطَبَّق على هذه الفئة      .      ً            عاماً فما فوق     ١٨                                                  عاملني يف مرتل صاحب العمل الذين تبلغ أعمارهم                           العمـل، غـري ال    

   ).        ٩٤٣:١٩٧٠   ) (                       ساعات العمل، وما إىل ذلك (         ً                                األخرية بدالً من ذلك قانون تشغيل خدم املنازل 

َ            َمن يتلقون    )  ١  :                                          ُ                                               وألغـراض األحكام األساسية لقانون بيئة العمل، ُتعامل الفئات التالية معاملة املوظفني            -   ١٤٠
َ                               ً                      املوَدعون مؤسسات إصالحية ويؤدون أعماالً أوكلت إليهم،          )  ٢      ً      تعلـيماً،    َ                               َمن يؤدون اخلدمة مبوجب قانون       )  ٣   

                                                                         ، وغريهم ممن يؤدون خدمة قانونية أو يشاركون يف التدريب الطوعي على             )         ١٨٠٩:١٩٩٤ (                     واجب الدفاع العام    
  . )٣ (                               أنشطة يف إطار مؤسسة الدفاع العام

                                                                                                سيع نطاق قانون بيئة العمل منذ تقدمي التقرير السابق حيث أصبح واجب التطبيق على العمل على                 ومت تو  -   ١٤١
                                                                                                   وجيب، من حيث املبدأ، تطبيق نفس لوائح بيئة العمل بالنسبة للعمل على منت السفن والعمل على                  .            مـنت السفن  

              وتقوم اإلدارة    .    ً              حيالً أو غري مالئم                                                                                   اليابسـة، باستثناء أوضاع النقل البحري اخلاصة اليت جتعل تطبيق القانون مست           
  .                                                                                      البحرية يف السويد، بالتعاون مع اهليئة املعنية ببيئة العمل، مبراقبة بيئة العمل على منت السفن

                           ُ  َّ                                                                    وازداد عـدد احلـوادث املهنـية املُبلَّغ عنها اليت تسببت يف الغياب عن العمل خالل الفترة املمتدة من            ) ب ( -   ١٤٢
                       َّ                   ، تراجع عدد احلوادث املبلَّغ عنها بنسبة           ٢٠٠٣           وبعد عام     .                            ينيات وحىت السنتني املاضيتني                                النصـف األخري من عقد التسع     

  .                                                                           ويعادل عدد احلوادث يف الوقت الراهن املستويات اليت كانت سائدة يف أواسط التسعينيات  .          يف املائة  ١٠         ً    تزيد قليالً عن 

                         حالة يف السنة منذ أواخر   ٥٠ ً      اً عند                                                ً                 وبقـي عـدد احلـوادث املميـتة اليت تعرض هلا عاملون ثابتاً نسبي        -   ١٤٣
  .                                                                           وعند النظر إىل هذه املسألة بصورة أمشل، يتضح حدوث تراجع كبري يف عدد احلوادث املميتة  .           التسعينيات

                                                  َّ                                             وحدثـت زيـادة كـبرية يف عـدد اإلصابات باألمراض املهنية املبلَّغ عنها ابتداء من النصف الثاين من          -   ١٤٤
  .                     حدوث تراجع شديد       ٢٠٠٣  ّ                  ُ                     وبّينت اإلحصاءات اليت أُجريت منذ عام         .   تني                                  التسـعينيات وحـىت السنتني املاضي     

       ، بيد      ٢٠٠٣                   ً                    بنسبة الثلث تقريباً مقارنة بعام           ٢٠٠٥                                      َّ                     واخنفض عدد اإلصابات باألمراض املهنية املبلغَّ عنها يف عام          
   .                                                     أن املستوى ال يزال أعلى مما كان عليه يف أواسط التسعينيات

  .                                                                               ث املهنية يف قطاعات إنتاج الصلب واملعادن واألغذية واملشروبات وصناعة التبغ                                        تقـع أعـلى نسبة من احلواد       -   ١٤٥
  .                                                                                                                    ونسـبة احلـوادث هـي األعلى بالنسبة للنساء يف قطاع تصنيع منتجات األخشاب، يليه قطاع إنتاج الصلب واملعادن                  

                   عامل؛ وبالنسبة    ١     ٠٠٠          سبة لكل                                                                                       وحيدث يف قطاع تصنيع املنتجات املعدنية أكرب عدد من اإلصابات باألمراض املهنية بالن            
   ).    ٢٠٠٤           بيانات عام  (                                                                 للنساء، فإن عدد هذه اإلصابات هو األعلى بوضوح يف قطاع صناعة السيارات 

                                                      

ـ         ) ٣ (                       ، وااللتزامات العامة   ) ٢        الفقرة   (                                                    ام الواردة يف القانون املتعلق حبالة بيئة العمل                                      ينطـبق ذلـك عـلى األحك
                           وباإلضافة إىل ذلك، جيب مساواة    ).  ٩      الفصل  (           ، واجلزاءات  ) ٨      الفصل  (           ، واملراقبة  ) ٤      الفصل  (                        ، والسلطات القانونية     ) ٣         الفصـل    (

ّ           ون املتعلقة بالقُّصر يف الفصل                                  باملوظفني عند تطبيق بعض أحكام القان  )  ٢   و ١        البندان  (             الطالب واملرضى  ُ               ٥ .  
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                                     ً                                        ُ          ً                  وتـتم إدارة تقارير اإلصابات املهنية وفقاً إلجراءات جديدة تقوم على تعريفات جديدة، وُتعطى رموزاً                -   ١٤٦
                                                 ويف بعض احلاالت، يؤدي ذلك إىل استبعاد املقارنة          .     ٢٠٠٢        ذ عام                                           مبوجب تصنيفات االحتاد األورويب املوحدة من     

   .                 بالسنوات السابقة

                   وفيما يلي األرقام     .     ١٩٩٦ ُ                                                                                  وُيشـار إىل التقرير السابق فيما يتعلق بعدد احلوادث املهنية املبلغ عنها عام               -   ١٤٧
   ):       حلساهبم                                          تشري البيانات إىل مجيع املوظفني واألشخاص العاملني   (    ٢٠٠٤-    ٢٠٠١              اخلاصة باألعوام 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤  

              احلوادث املهنية   ٣٧     ٤٦١   ٣٧     ٦٨٨   ٣٤     ٥٩٢   ٣٢     ٧٠٥

                املميتة منها   ٥٦   ٦١   ٥٦   ٥٧

              األمراض املهنية   ٢٦     ٤٤٠   ٢٢     ٣٣٩   ٢٥     ٥٦٥   ٢٠     ٧٨٧

                          عدد املوظفني والعاملني حلساهبم  ٤     ١٠١     ٨٦٧  ٤     ١٤٧     ١٧٤  ٤     ١٦٩     ٥٦٦  ٤     ١٧٣     ٠٨٥

                       حالة وفاة بني العاملني   ١٤                       حالة وفاة بني املوظفني و  ٥٣       حدوث     ٢٠٠٥    عام   ّ                       وبّينت اإلحصاءات اخلتامية ل -   ١٤٨
                        من اإلصابات واألمراض      ٤٦     ٦٥٤   ُ ِ                   ، أُبِلغ عما جمموعه         ٢٠٠٦        ً                                  واعتباراً من هناية الربع األول من عام          .        حلسـاهبم 

   ).                        بني املوظفني والعاملني حلساهبم (       املهنية 

  ٤               املبدأ التوجيهي 

                         من تقرير السويد اخلتامي  ٦                                     من املبادئ التوجيهية بالنسبة للفقرة  ٣        الفصل                      انظر التقرير الوارد يف  ) أ ( -   ١٤٩
                                           املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية          ٢٠٠٤       نوفمرب   / ُ                                     وُيعد التقرير املقدم يف تشرين الثاين       .                        وبالنسبة للتقرير احلايل  

   .                        وثيق الصلة على حنو خاص   ١١١    رقم 

                                               ً             لى مسؤولية أصحاب العمل عن جعل مكان العمل متالئماً مع           ع  )          ١١٦٠:١٩٧٧ (                              ويـنص قـانون بيئة العمل        -   ١٥٠
                                                                                              وتقع على عاتق اهليئة املعنية ببيئة العمل، املسؤولية العامة عن املسائل املتعلقة باإلعاقة               .                                    األوضـاع البدنية والنفسية لألفراد    

                          وتشمل التدابري اليت تقوم      .       امليدان                                                                                        وبيئة العمل، وجيب أن تقوم بتنسيق ودعم وتعزيز املسائل املتعلقة باألطراف األخرى يف              
                                                           ً                                                                       هبا اهليئة وضع قوائم فحص ملراقبة املسائل ذات الصلة باإلعاقة وفقاً لقانون بيئة العمل، مثل املسائل املتعلقة بتيسري إمكانية                   

   .                                                 ً                الوصول إىل مكان العمل وشروط جعل مكان العمل متالئماً مع أوضاع املوظفني

             ً     ً                                                   رة إىل أن عدداً كبرياً من الوكاالت احلكومية يشارك يف مشروع إمنائي                                        ومـن جهة أخرى، جتدر اإلشا      -   ١٥١
     ُِ                                                                وقد كُِلفت وكالة التنمية اإلدارية بقيادة املشروع وتنسيقه، ودعم           .                                           إقلـيمي يستهدف التنوع ومناهضة التمييز     
   .         املشروع                                              وسوف تقوم الوكالة املعنية باإلدارة العامة بتقييم  .                                      منهج العمل ونقل املعرفة ومتابعة املشروع

  ٥               املبدأ التوجيهي 

                                                          ُ                                            فـيما يتعلق بأوقات الراحة وحتديد ساعات العمل بصورة معقولة، أُدخلت بعض التعديالت على قانون                -   ١٥٢
                                                            ً                  بغية إدماج توجيه املفوضية األوروبية املتعلق بساعات العمل إدماجاً أوضح يف             )         ٦٧٣:١٩٨٢ (                سـاعات العمل    
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                                                       الصادر عن الربملان واجمللس األوروبيني بشأن بعض جوانب تنظيم EC/2003/88        التوجيه  (                      القانون السويدي الوطين 
    ).            أوقات العمل

       يوليه /   متوز   ١          نافذة يف     )         ٦٧٣:١٩٨٢ (                     ُ                                        وأصـبحت الـتعديالت اليت أُدخلت على قانون ساعات العمل            -   ١٥٣
           ت اجلماعية                        ينطبق على االتفاقا       ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١                                           حبيـث بـات متديد الفترة االنتقالية حىت            (    ٢٠٠٥
  :                                  وكان نطاق التعديالت على النحو التايل   ).        القائمة

                                                                                               توضيح كيفية تنفيذ االشتراط الذي يقضي به التوجيه فيما يتعلق بتحديد احلد األقصى لساعات                �
    ٤٠                         بينما يظل معيار ال        (           ً                                   ساعة حمسوبةً كمتوسط لفترة أربعة أسابيع          ٤٨                        العمـل األسبوعية ب       

  ؛ )     سويدي                        ساعة كما هو يف القانون ال

   ٨                                                                                                       توضـيح كيفـية تنفـيذ مطلب التوجيه فيما يتعلق بتحديد احلد األقصى لساعات العمل الليلي ب                      �
                                                                                ساعات، مع السماح حبساب متوسط ساعات العمل الذي ال ينطوي على إجهاد بدين أو عقلي كبري؛

           اصلة بني كل                                                                              توضيح كيفية تنفيذ الالئحة اليت تنص على ضرورة منح مجيع العاملني فترة راحة ف         �
                                                                  ساعة على األقل، مع السماح باستثناءات حمدودة يف احلاالت اليت             ١١                            يوم من أيام العمل مدهتا      

                                                                                            ال ميكن فيها كفالة ذلك بسبب ظروف مل يتمكن صاحب العمل من التنبؤ هبا، ويف حالة منح                 
                              العاملني إجازة تعويضية مساوية؛

  .                                           لنسبة للعمل الذي يؤديه املوظف من مرتله        ُ                                                    وأُلغـي االسـتثناء السـابق من أحكام القانون با           �
  .                                                                       وبالتايل، يسري القانون يف الوقت الراهن على العمل الذي يؤديه املوظف من مرتله

   ٨                                                                                                                  وميكـن أن تتضـمن االتفاقات اجلماعية استثناءات من الالئحة اجلديدة املتعلقة بتحديد فترة العمل الليلي ب                     -   ١٥٤
                                                       ساعة، حبيث ال يعين االستثناء معاملة املوظفني بصورة           ١١                              ل يوم من أيام العمل ب                                               سـاعات وفترة الراحة الفاصلة بني ك      

  . ُ                                       وُيشار يف غري هذه احلاالت إىل التقارير السابقة  .                             أدىن من معاملتهم مبوجب التوجيه

  ٦               املبدأ التوجيهي 

                            أعاله ويف التقرير املقدم يف       ُ                                                       ُ                        مل ُتدخل تعديالت كبرية خالل الفترة املعنية فيما عدا التعديالت املُشار إليها              -   ١٥٥
   .    ١١١                                          املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ٢٠٠٤      نوفمرب  /           تشرين الثاين

  .   ١١١                                          املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم     ٢٠٠٤      نوفمرب  /ُ                                    ُيشار إىل التقرير املقدم يف تشرين الثاين -   ١٥٦

                                              رتل صاحب العمل، ينص قانون العمل يف اخلدمة املرتلية                                                وفيما يتعلق بأوقات الراحة بالنسبة للعاملني يف م   -   ١٥٧
                                ساعة متتابعة على األقل كل        ٣٦                               على منح العاملني إجازة ملدة        )         ٩٤٣:١٩٧٠   ) (                            سـاعات العمل وما إىل ذلك      (

          ً              ويكون عادةً احلد األقصى      .                                                                  وجيـب، قـدر اإلمكان، منح هذه اإلجازة خالل عطالت هناية األسبوع             .        أسـبوع 
    أما   .  ُ                                       وُيسمح حبساب املتوسط ملدة أربعة أسابيع       .                   ساعة يف األسبوع     ٤٠                  ة هلؤالء العاملني                           لسـاعات العمل بالنسب   
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                                               ُ  َ                                                                   الـراحة اليومية فيجب أن تكون للمدة الضرورية وأن ُتمَنح، ما أمكن، خالل الفترة بني منتصف الليل والساعة                  
   ).               املالحظات اخلتامية     من   ٣١   و  ٢٠             انظر الفقرتني  (            ً  اخلامسة صباحاً 

         وجيب على    .                                                                         ب من أصحاب العمل احليلولة دون اعتالل صحة العاملني وتعرضهم للحوادث              ُ       كمـا ُيطل   -   ١٥٨
َ  ُّ    َتَحوُّط          العاملني ال    .                                                              كما ينبغي واإلسهام يف احليلولة دون اعتالل صحتهم وتعرضهم للحوادثَ 

    ظفني      ً                   سارياً بالكامل على املو     )         ٦٧٣:١٩٨٢ (                              ، أصبح قانون ساعات العمل          ٢٠٠٥       يوليه /   متوز   ١        ً        واعتـباراً من     -   ١٥٩
   .      ُ                                                                      وقد أُلغي االستثناء السابق الذي ال ينطبق القانون مبوجبه على هذه الفئة من املوظفني  .                       الذين يعملون من منازهلم

                                                                     فيما يتعلق باحلق يف احلصول على تعويض مقابل العطالت العامة يقوم             )  د ( ٧                             والـتحفظ الوارد يف املادة       -   ١٦٠
 ُ  َّ                 ً                وُتقَّرر هذه املسائل بدالً من ذلك مبوجب   .                      كمها القانون يف السويد                                        على كون أحكام االتفاقية تنظم املسائل اليت حي
   ).  د ( ٧                                                 وهلذا السبب، قد تتعارض احللول يف بعض احلاالت مع املادة   .                                      اتفاقات مجاعية بني منظمات العمل واإلدارة

   ).               املالحظات اخلتامية     من   ٢٣   و  ٢١             انظر الفقرتني  (

 ٨املادة 

  ١               املبدأ التوجيهي 

                                                                             ولة طرف يف العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية الوارد ذكره يف سياق البحث،            السويد هي د -   ١٦١
  :                     وقد صدقت على اتفاقيات

  :                           منظمة العمل الدولية التالية 

  ؛    ١٩٤٨                                                املتعلقة باحلرية النقابية ومحاية حق التنظيم لعام   ٨٧             االتفاقية رقم  -

  ؛    ١٩٤٩                 وضة اجلماعية لعام                           املتعلقة حبق التنظيم واملفا  ٩٨             االتفاقية رقم  -

  .    ١٩٧٨                                           املتعلقة بعالقات العمل يف اخلدمة العامة لعام    ١٥١             االتفاقية رقم  -

   .     ١٩٨١                                املتعلقة باملفاوضة اجلماعية لعام    ١٥٤                                                    كما صدقت السويد على اتفاقيات أخرى منها االتفاقية رقم 

َ                                                            ومل ُتدَخـل تعديالت كبرية على القوانني ذات الصلة خالل فترة ا            -   ١٦٢  ُ          وُيشار إىل    .     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٠      إلبالغ     ُ  
            ُ                                                                                                      األجزاء اليت أُدخلت عليها تعديالت وإىل بعض السوابق القضائية ذات الصلة يف تقرير السويد املتعلق باتفاقيات                

                     وباإلضافة إىل ذلك، جتدر   .     ُ                                           كما ُيشار إىل التقارير السابقة املتعلقة هبذه املادة  .                                 منظمة العمل الدولية املذكورة أعاله
  .                النقاط التالية         اإلشارة إىل

 



E/C.12/SWE/5 
Page 37 

  ٢               املبدأ التوجيهي 

                           ُ   َّ                                                                          إن حـرية عـدم تشكيل النقابات ُتنظَّم يف السويد من خالل تطبيق االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان                  -   ١٦٣
                            املتعلق باالتفاقية األوروبية     )          ١٢١٩:١٩٩٤ (                                               ً                    واحلـريات األساسية على أهنا القانون احمللي، وذلك وفقاً للقانون           

  .                  ان واحلريات األساسية               حلماية حقوق اإلنس

                                                                                                  كما مت توضيح نطاق حرية عدم تشكيل النقابات من خالل احلكم الصادر عن احملكمة األوروبية حلقوق                 -   ١٦٤
  ،                    رامسوسن ضد الدامنرك      و                    سورنسن ضد الدامنرك         قضيتا     (    ٢٠٠٦       يناير   /                                       اإلنسـان يف ستراسبورغ يف كانون الثاين      

  . )    ٢٠٠٦      يناير  /             كانون الثاين  ١١              احلكم الصادر يف 

ُ                                                         وميكن مالحظة أن وضع نقابات العمل قد ُعزز من خالل تعديل قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني           ) د ( -   ١٦٥                                   ) 
                                  الذي حيدد اإلطار العام لتقدمي      EC/2002/14                                                           ملواءمـة القـانون مـع توجيه الربملان واجمللس األوروبيني             )         ٥٨٠:١٩٧٦

  .    ٢٠٠٥       يوليه /   متوز   ١                             وأصبحت الالئحة اجلديدة نافذة يف   .      روبية                                           املعلومات واملشورة للعاملني يف بلدان اجلماعة األو

  ُ                                                     ُ                                                  وأُضيف حكم إلزامي جديد لقانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني ُيطلب مبوجبه أن يواظب أصحاب العمل، غري                -   ١٦٦
               ر الذي يشهده                                                                                                             امللـزمني باتفـاق مجـاعي، على تقدمي املعلومات لنقابات العمال اليت ينتمي إليها املوظفون بشأن التطو                

  .                                                                                                    نشاطهم التجاري من حيث اإلنتاج واجلوانب املالية وبشأن تطور املبادئ التوجيهية املتصلة بسياسة املوارد البشرية

                                                                                           وجيب تنفيذ مطلب تقدمي املعلومات لنقابة العمال احمللية، إن وجدت، وتطبيق ذلك بالنسبة جلميع العاملني  -   ١٦٧
   .                                        إلدارة واملوظفني بصرف النظر عن عدد العاملني                               الذين يشملهم قانون التعاون بني ا

ّ                                                                    وجيـب أن يكون ملمثلي النقابة الذين تقّدم إليهم املعلومات مبوجب احلكم اجلديد احلق يف أخذ إجازة                  -   ١٦٨                                   
   .                                لفترة معقولة بغرض تلقي املعلومات

   .                     ن بني اإلدارة والعاملني                 من قانون التعاو  ٢٠   أ و-  ١٩   و  ١٩                                     وميكن االطالع على الالئحة اجلديدة يف املواد  -   ١٦٩

  ٣               املبدأ التوجيهي 

                                                                                جيب أن يكون ألي نقابة عمال أو صاحب عمل أو مجعية ألصحاب العمل احلق يف اإلضراب عن العمل،  -   ١٧٠
                 من الصك احلكومي  ٢           من الفصل   ١٧                                                    ً         ما مل يرد نص خبالف ذلك يف قانون أو مبوجب اتفاق، وذلك وفقاً للفقرة 

   ).                      منها الدستور السويدي                     أحد القوانني اليت يتألف (

                                                                              من قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني، ينطبق على األطراف يف أي اتفاق               ٤١              ومبوجب املادة     ) أ ( -   ١٧١
  ،  "                         الوقف االختياري لإلضرابات     ) "              يف املقام األول   (                        ويستوجب التزام السالم      .                                     مجاعي التزام يتعلق باستقرار العمل    

  :                                                 حاب العمل الراغبني يف اإلضراب عن العمل من أجل ما يلي                              سواء بالنسبة ألصحاب العمل أو ألص

                                                                                 ممارسة الضغوط يف الرتاعات املتعلقة بصالحية اتفاق مجاعي أو وجوده أو تفسريه بطريقة سليمة،  - ١ 
                      أو يف إطار نزاع قانوين؛
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                                           أو إدخال تعديل على اتفاق مجاعي نافذ املفعول؛ - ٢ 

                 عند إهناء االتفاق؛           ُ                   ً   أو وضع حكم ُيتوخى أن يصبح نافذاً  - ٣ 

  .                           ُ                     أو تقدمي املساعدة جلهة أخرى ال ُيسمح هلا بتنفيذ إضراب - ٤ 

                                                                              من الفصل األول من قانون التعاون بني اإلدارة والعاملني، ال جيوز لنقابات أصحاب        ٤٢     ً            ووفقـاً للمادة     -   ١٧٢
                          رة الثالثة من املادة ذاهتا،      ً      ووفقاً للفق   .                                                                             العمـل ونقابات العمال ترتيب أو القيام بطريقة أخرى بإضراب غري قانوين           

  .ُ                                                                                                  ُيطبق االلتزام بالسالم فقط على عالقة العمل اليت يسري عليها بشكل مباشر قانون التعاون بني اإلدارة والعاملني

                                                                  ً                     من قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني على أن أي اتفاق مجاعي يعترب باطالً مبوجب                 ٢٥             وتنص املادة    -   ١٧٣
                                                                                  مه بعد إضراب، يكون، مع ذلك، نافذ املفعول يف السويد إذا كان اإلضراب يراعي قانون                              قانون أجنيب بسبب إبرا   

   .                          التعاون بني اإلدارة واملوظفني

                                                                                     أ من قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني على أن تكون لالتفاقات اجلماعية الالحقة             -  ٣١             وتنص املادة    -   ١٧٤
   .                                                 عليها بشكل مباشر قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني                                         األسبقية على االتفاقات السابقة اليت ال ينطبق 

     ً                                                                                                   ووفقاً لألعمال التحضريية، فإن تطبيق قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني أو عدم تطبيقه بشكل مباشر                -   ١٧٥
  :                                                      يتوقف على ما إذا كان لعالقة العمل صلة قوية بالسويد، مثل

                                     أن يكون مقر الوظيفة الدائم يف السويد؛  �

  .                                                             أن يكون مقر الوظيفة يف اخلارج غري أن صاحب العمل واملوظف من السويد  �

                                                                                                       وال يعـين احلـق يف اإلضراب عن العمل أن لصاحب العمل أو املوظف حق القيام بأفعال خملة بالقانون                    -   ١٧٦
      ُ          إذا ارُتكبت يف    ُ                                                                      وُتعد األعمال اجلنائية مثل التخريب أو االعتداء خمالفة للقانون حىت             .                             اجلنائي أو غريه من اللوائح    

  .                            إطار إضراب عن العمل أو اإلغالق

           كما يتحتم    .                                                                                      وبالتايل، ال جيوز اإلضراب عن العمل يف احلاالت اليت خيضع فيها األطراف اللتزام بالسالم              -   ١٧٧
   .                                                                           على األطراف، مبوجب لوائح منفصلة، تقدمي إشعار مسبق فيما يتعلق بأي إضراب خمطط له

                                            املتعلق بتحديد أجور التوظيف على أساس              ٣٢:٢٠٠٠ /    ١٩٩٩             نون احلكومي                            اقترحـت احلكومة يف القا     -   ١٧٨
                                                                                                        التفرغ، تأسيس وكالة حكومية جديدة، ومكتب وطين للوساطة، وإدخال عدد من التعديالت على الئحة حتديد               

ّ              وُنفذت االقتراحات الواردة يف القانون اليت ُتلّخص فيما يلي  .      األجور   ُ                                     ُ .  

  .         الوطين  ّ فّق َ َو   ُ                                    وُمنح والية أوسع من سلفه مكتب امل           ٢٠٠٠       يونيه /      حزيران   ١      يف    ُ ِّ                          أُسِّـس املكتب الوطين للوساطة     -   ١٧٩
         أما هدف    .                                                                                                             واملهام األساسية للمكتب الوطين للوساطة هي التوسط يف نزاعات العمل ودعم العملية الفعالة لتحديد األجور              

  ُ                 وُتنظم أنشطة املكتب    .              سوق العمل                                                                                     الوكالـة فهو حتديد األجور بطريقة تؤدي إىل دعم التوازن االقتصادي واالستقرار يف            
  ٥١   و  ٤٩-  ٤٦                                                                        يتضمن املبادئ التوجيهية املتعلقة باملكتب الوطين للوساطة، ومن خالل املواد        )         ٢٥٨:٢٠٠٠ (    ً          وفقاً لقانون   
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                   ً                          واإلجراء املتخذ سابقاً هو جزء من املهمة املتعلقة     ).         ٥٨٠:١٩٧٦ (                                              مـن قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني           ٦٢    و   ٥٣-
ـ                                                                       وجيب أن يقوم املكتب الوطين للوساطة جبملة أمور، منها إجراء احملادثات مع     .                             ية الفعالـة لتحديد األجور                   بدعـم العمل

                                                                                                                       الشـركاء الوطنيني أو جتميع املعلومات بصورة أخرى بشأن املفاوضات القادمة أو احلالية، والتشاور مع الشركاء بشأن                 
                                                           ا يهدف املكتب الوطين للوساطة يف عمله التحليلي واملتعلق              كم  .                                                  األوضاع االقتصادية الوطنية فيما يتعلق باملفاوضات     

  .                                                                                                   باملعلومـات، إىل إعطاء الربملان واحلكومة معلومات تتعلق بتوجهات حتديد األجور وتزويد اجلمهور باملعلومات      
                                                                                                               وتقـع على عاتق هذا املكتب مسؤولية تقدمي تقرير سنوي عن حتديد األجور، بينما يقوم املعهد الوطين للبحوث                  

  .                                                                    االقتصادية بإعداد تقرير سنوي عن األوضاع االقتصادية بالنسبة لتحديد األجور

                                                                                                          وانتقلـت املسـؤولية عن اإلحصاءات الرمسية لألجور من إدارة اإلحصاء السويدية إىل املكتب الوطين للوساطة                -   ١٨٠
 (                     بني اإلدارة واملوظفني      ُ                                          وأُدخلت بعض التعديالت على قانون التعاون         .     ٢٠٠١       يناير   /                   كـانون الـثاين     ١       ً          اعتـباراً مـن     
                            بالنسبة لألحكام املتعلقة        ٢٠٠٠       يونيه /      حزيران   ١       ً      اعتباراً من     )         ١٠٠:١٩٨٠ (               ّ            وعـلى قـانون السـرّية         )         ٥٨٠:١٩٧٦

                         وبعد اتفاق األطراف اليت      .   ُ                                                      وُمنح املكتب الوطين للوساطة الصالحيات املترتبة على ذلك         .                            بالتفاوض اجلماعي واإلضرابات  
                                                                                  كن للمكتب الوطين للوساطة تعيني شخص واحد أو أكثر لرئاسة املفاوضات أو تعيني                                            تـتفاوض بشأن اتفاق مجاعي، مي     

                                                                                                         وإذا كان من احملتمل حدوث إضراب أو أنه قد بدأ بالفعل، مينح املكتب صالحية تعيني وسيط من دون موافقة                 .        وسـطاء 
   .                اطة، وما إىل ذلك                                                                          األطراف، ما مل تكن األطراف ملزمة باتفاق مسجل يف مكتب الوساطة ويتضمن قواعد الوس

َ                 وقد ُيلزَم الطرف الذي ال   .                                                                  ومت متديد مدة اإلخطار املسبق قبل اإلضراب من سبعة أيام إىل سبعة أيام عمل -   ١٨١    ُ    
     ١٠٠     ٠٠٠                             كرونة سويدية كحد أدىن و       ٣٠     ٠٠٠   ّ                                                               يـبلّغ املكتب الوطين للوساطة بدفع غرامة مالية للدولة تبلغ           

                                                         الوطين للوساطة، بطلب من الوسيط، ضرورة أن يؤجل أحد                           وقد يقرر املكتب      .                             كـرونة سـويدية كحد أقصى     
  .      ً                                                يوماً كحد أقصى، إذا كان ذلك يعزز إجياد حل مؤات للرتاع  ١٤                    ُ                    األطراف تنفيذ إضراب قُدم إخطار بشأنه ملدة 

                                             والطرف الذي يقوم بتنفيذ إضراب خالفا ألمر         .                                                                وميكن تقدمي أمر التأجيل مرة واحدة بالنسبة لكل مهمة وساطة         
لَزم بدفع غرامة كبرية للدولة تبلغ                 املكتـب    َ                                        قد ُي         كرونة  ١     ٠٠٠     ٠٠٠                             كرونة سويدية كحد أدىن أو       ٣٠٠     ٠٠٠   ُ  

                                                                                       والغرض من التعديالت هو دعم عملية حتديد األجور، مع احملافظة على التوازن االقتصادي               .                  سويدية كحد أقصى  
                                    ار األسعار، مع عدم تقييد خيارات                                                                                   الذي ميكن من اجلمع بني إعطاء أجور حقيقية أعلى وبني تدين البطالة واستقر            

                                               وإن توجهات تكاليف العمالة وتأثرياهتا على تنمية     .                                                         الشـركاء االجتماعيني ومسؤولية صياغة االتفاقات اجلماعية      
                                 ً       ً                                                                  االقتصـاد الكلي قد باتت بوضوح موقعاً متقدماً بفضل حتسن اإلحصاءات املتعلقة باألجور وحتليل طريقة عمل                

ّ                                         إن حتسني تقدمي املعلومات هبذه الطريقة حيّسن تقدير املخاطر املتمثلة يف أن              .        ً انتظاماً                            حتديـد األجور بصورة أكثر                                         
                                                                                                    العديـد من الفئات يف سوق العمل سوف تقوم، يف خضم التنافس املتبادل، بزيادة األجور بطريقة تؤدي يف هناية      

  .                                  املطاف إىل نتائج أسوأ بالنسبة للجميع

                                    وتقع على عاتق الشركاء االجتماعيني       .                           لشركاء االجتماعيني والدولة                                    مت توضـيح تقاسم املسؤولية بني ا       -   ١٨٢
                   وتشمل هذه املسؤولية   .                                                                                        املسـؤولية األساسية عن حتديد األجور، بينما تتوىل الدولة املسؤولية العامة عن االقتصاد          

   ومل   .            سم بالكفاءة                                                                                 العامة عن االقتصاد صون املصاحل املشروعة جلميع املواطنني فيما يتعلق بتحديد األجور بصورة تت
                       ومت التشديد على ميزة      . ُ                                                                                    ُتدخل تعديالت من حيث املبدأ على تقاسم املسؤولية بني الشركاء االجتماعيني والدولة           
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                               ُ  َّ                    وعند اإلخفاق يف التوصل إىل اتفاق، ُيعَّزز القانون          .                                                           االتفاقات اجلماعية يف تنظيم إصدار األوامر وبدء اإلضرابات       
   .                                        كثر صعوبة وبتوفري نظام أقوى حلل النـزاعات                        ً   جبعل اإلضراب عن العمل أمراً أ

ِ                                                                                    وباإلضـافة إىل ذلـك، وِضع قانون مفاده أنه ال جيوز اإلضراب عن العمل أو املشاركة يف إضراب عن                    -   ١٨٣                   
                                                                                                العمل الغرض منه التوصل إىل اتفاق مجاعي مع شركة ليس لديها موظفون أو يكون موظفوها أو أفراد أسرهم هم 

                                                              وينطبق الشيء ذاته عندما يكون الغرض من اإلضراب هو مساندة شخص ما   .              شركة التجارية                  املالكني الوحيدين لل
                                               وال خيول ذلك دون قيام موظف ما باملشاركة يف           .                                                             يـنوي التوصـل إىل اتفاق مجاعي مع شركة من هذا القبيل           

  .                                                                  مقاطعة هذه الشركة وتقوم نقابة عمال بتسوية النـزاع على النحو الواجب

                                                                              من قانون التعاون بني اإلدارة واملوظفني أنه جيوز لالتفاقات اجلماعية أن حتدد التزامات  ٤    ادة           كما تنص امل -   ١٨٤
             ً       ، وأكثر تفصيالً بشأن   ٤٤     ب و-  ٤١     أ و-  ٤١   و  ٤١                                    ً                    بشأن استقرار العمالة تكون أكثر تفصيالً مما تنص عليه املواد 

  .                                          املسؤولية القانونية مما ينص عليه هذا القانون

         اإلحصاءات

   .                   ُ                         عدد الرتاعات اليت طُلب فيها القيام بالوساطة ١- ٨   ول         يوضح اجلد 

                  ُ                                                           عدد الرتاعات اليت طُلب فيها القيام بالوساطة من دون موافقة الشركاء، وهو أمر مل  ٢- ٨           يوضح اجلدول  -   ١٨٥
                       ُ                                                  واملكتب الوطين للوساطة مل ُيقم على اإلطالق بتعيني رئيس للمفاوضات خالل             .                              حيـدث إال يف حاالت استثنائية     

     ً                                                                                          ووفقاً ملكتب الوساطة، يعود السبب يف ذلك إىل أن الشركاء طالبوا بوسطاء فقط وليس برؤساء                 .        التقييم        فـترة   
                                                                                                وأحـد األسباب لذلك قد يكون بطبيعة احلال هو عدم وجود جتربة سابقة فيما يتعلق باستخدام                  .            للمفاوضـات 

ِ         ً     ً             رؤساء للمفاوضات، وأن املكتب الوطين للوساطة مل ُيدِخل تطويراً كبرياً                            ومل يتخذ املكتب     .                    على مسألة تعيينهم                                             ُ  
  .                   ً               ُ ِ                                                  الوطين للوساطة قراراً بتعليق إضراب أُعِلن عنه إىل يف مناسبتني كانت أوالمها خالل فترة التقييم

 ١-٨اجلدول 

                  ُ                              عدد الرتاعات اليت ط لبت فيها الوساطة وعدد اإلخطارات
 املقدمة بشأن تنفيذ إضرابات خالل هذه الرتاعات

عدد أيام العمل 
ِ    ف ق دتاليت ُ   

        ُ  ّ         إضرابات ن ف ذت خــالل 
         ُ                نزاعات ط لبت فيها الوساطة

إخطارات تتعلق بالدخول يف إضرابات 
             ُ                خالل نزاعات ط لبت فيها الوساطة

         ُ   نزاعات ط لبت
 السنة فيها الوساطة

٢٠٠١   ٢٠   ١٤ ٥   ١١     ٠٩٨ 

٢٠٠٢  ٦  ٦ ٢    ٨٣٨ 

٢٠٠٣  ٦  ٣ ١  )  ١٦ (   ٦٢٧     ٥٤١ 

٢٠٠٤   ٢٤   ١٥ ٤   ١٥     ٢٨٢ 

  .         للوساطة           املكتب الوطين  :     املصدر
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 ٢-٨اجلدول 

         ُ                نزاعات ط لبت فيها الوساطة
 من دون موافقة األطراف

         ُ   نزاعات ط لبت
 السنة فيها الوساطة

 ٢٠٠٠ ١٢ صفر

٢٠٠١ ٢٠ ٢ 

٢٠٠٢ ٦ ١ 

 ٢٠٠٣ ٦ صفر

 ٢٠٠٤ ٢٤ صفر

  .                                 تنظم اإلضرابات يف القطاع العام      )         ٢٦٠:١٩٩٤ (                              من قانون التوظيف العام        ٢٩-  ٢٣           إن املواد     ) ب ( -   ١٨٦
                          ومل تعدل القواعد القانونية   .                       ً                            قواعد خاصة تفرض قيوداً حمددة على حق تنفيذ اإلضراب   ٢٤-  ٢٣              تمل املادتان      وتش

          باالتفاقات  "                                                                                                      الـواردة يف هـذه املـواد خالل فترة اإلبالغ، ومع ذلك، الرجاء االطالع على ما يلي فيما يتعلق                    
   .           ُ        والفئة املُستبعدة "       األساسية

  .                                      الوكالة السويدية اخلاصة باملوظفني احلكوميني  :      شخص   ٢٤٠     ٠٠٠     حوايل                          تقوم مرافق الدولة بتوظيف  -   ١٨٧

     ٢٥٠     ٠٠٠                                               شخص، وتقوم جمالس املقاطعات بتوظيف قرابة           ٨٢٧     ٠٠٠                              تقوم البلديات بتوظيف حوايل      -   ١٨٨
   .                                       اجلمعية السويدية للسلطات واألقاليم احمللية  :      املصدر   ).     ٢٠٠٥      نوفمرب  /             تشرين الثاين ١          األرقام حىت    . (   شخص

                ُ                             والقضايا اليت أُحيلت إىل حمكمة العدل األوروبية-                 ً                 ايا املعروضة حالياً على حمكمة العمل     القض

                                                                                                       هنالك قضية معروضة يف الوقت الراهن أمام حمكمة العمل تتعلق بإضراب نفذته نقابة عمال سويدية ضد                -   ١٨٩
                  اإلضراب على سبيل                        وقامت نقابة أخرى ب     .                                                              شركة من التفيا بغرض حصول اجلانب السويدي على اتفاق مجاعي         

                                                                             وتقوم هذه الشركة بتوفري عمالة مؤقتة للشركات العاملة يف السويد ولديها اتفاق       .                             التعاطف ضد الشركة الالتفية   
                                                               وطلبت حمكمة العمل احلصول على حكم أويل من حمكمة العدل األوروبية بشأن   .                             مجاعي مع نقابة العمال يف التفيا

                                                                     نون السويدي املتعلق باإلضرابات يتسق مع أحكام حرية حركة اخلدمات                                                     مسـائل قانونية، منها ما إذا كان القا       
   . (ECJ Case C-341/05)                                  الواردة يف معاهدة املفوضية األوروبية 

  ٤               املبدأ التوجيهي 

     باحلق                                                                                                           ال توجـد قـيود خاصـة على موظفي القوات املسلحة والشرطة أو اإلدارات التابعة للدولة فيما يتعلق                    -   ١٩٠
  .         يف التنظيم

  .                  حبق اإلضراب عن العمل                                                                         كما أن قانون التوظيف العام املذكور أعاله ينطبق على الفئات احملددة فيما يتعلق  -   ١٩١

      بني   "            اتفاق أساسي  "       إىل       ٢٠٠٠       يونيه /      حزيران    ١٣                                                          واجلديـر بالذكر يف هذا السياق أنه مت التوصل ل  يف              -   ١٩٢
                        وقطاعات اجمللس التفاوضي     )                 هة صاحبة العمل                         متثل الدولة بوصفها اجل    (                                       الوكالـة السويدية للموظفني احلكوميني      
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                                                                                                          لـلموظفني احلكوميني، يف إطار القطاع احلكومي املعين بالتفاوض واحتاد جمالس املقاطعات يف السويد والنقابات               
                   ويف التاريخ ذاته،     .     ١٩٩٣       يونيه /      حزيران    ٢٤                                                                التابعة لـه، بشأن إدخال تعديالت على االتفاق األساسي املؤرخ          

   .                                                              وظفني احلكوميني إىل اتفاق أساسي جديد مع احتاد موظفي اخلدمة واالتصاالت              توصلت وكالة امل

                        على االتفاقني وعلى حماضر     ٢٠٠١       أغسطس /  آب    ٣١                   وقد وافقت احلكومة يف   .                        وهذان االتفاقان متطابقان -   ١٩٣
   .         املفاوضات

             باالتفاقات   ٢                                               إىل اتفاق بشأن وضع صياغة جديدة للمرفق             ٢٠٠١       فرباير /      شـباط     ٢٢                 ومت التوصـل يف      -   ١٩٤
َ     أي الفئة املُستبَعدة (        األساسية    .    ٢٠٠١      مارس /    آذار    ٢٩                           ووافقت احلكومة على االتفاق يف    ).            ُ   

                       وينص االتفاق على مجلة      .                               تتعلق باإلضرابات وما إىل ذلك      )  ج (                                     ويشـمل االتفاق األساسي فقرة خاصة        -   ١٩٥
                                   استخدام احلق يف اإلضراب بدرجة من                             ً                                                    أمور، منها أن يتم مقدماً تناول اجملاالت واألهداف اليت ينبغي من أجلها             

                                                                                                    وتـتفق األطـراف عـلى أن األمن الوطين الذي يدعم القانون والنظام، ورعاية املرضى أو األشخاص                   .       احلـذر 
                                                                                                                  املسـتفيدين من الرعاية االجتماعية وغريهم من احملتاجني، واملبالغ املطلوبة لتوفري األمن املايل لألفراد، هي األمثلة                

                                                                                   األطراف على جتنب تنفيذ اإلضرابات اليت يتوقع أن تضر على حنو خطري باالقتصاد أو                         كما اتفق     .             عـلى ذلـك   
                 ً                                                                        واتفق األطراف أيضاً على جتنب اإلضرابات اليت ميكن أن تكون مؤذية ألسباب إنسانية، مثل                .                  اإلمـداد العـام   

  .                             إضرابات املدارس املخصصة للمعوقني

                                                ضرابات اليت قد هتدد املصلحة العامة، وجيب على                                              القواعد الرامية إىل منع حدوث اإل       ٣               ويتضمن الفصل    
   .                                                       األطراف إحالة هذه املسائل إىل جملس خاص هو جملس اخلدمة العامة

ٍ                                               وإذا اعـتقد أحـد األطراف أن اإلضراب قد يؤدي بال داٍع إىل إعاقة وظائف اجتماعية هامة، جيب أن        -   ١٩٦                                              
     وإذا   .                                          ث اإلضراب أو احلد من تأثريه أو إلغائه                                                                  جتري مفاوضات بني األطراف بطلب من هذا الطرف لتفادي حدو         

                                                                                            رفـض أحـد األطراف التفاوض أو تعذر التوصل إىل اتفاق من خالل املفاوضات، جيب على هذا الطرف إحالة    
   .                                                               املسألة إىل جملس اخلدمة العامة ليقرر ما إذا كان ذلك هو طابع اإلضراب

              ً                وهي تضم، وفقاً للمعلومات      "        ُ        الفئة املُستبعدة  "           تعلق ب                                      من املادة ذاهتا على قواعد ت       ٤                   كما يتضمن الفصل     -   ١٩٧
                                                                         وال جيوز أن يشارك يف اإلضرابات املوظفون الذين يشغلون وظائف واردة يف              .        موظف   ١٠     ٠٠٠               املقدمة، حوايل   

  و                                              بيد أن ذلك ال ينطبق على املوظفني أثناء اإلجازات أ   . ( "        ُ       الفئة املُستبعدة "                  ُ                 املرفق اخلاص والذين ُيشار إليهم مبسمى 
                                  كما ال جيوز أن يشارك يف اإلضراب          ).                                                                          املوظفـني الذين لديهم وظيفة أثناء اإلجازة خالفا ملا هو حمدد يف املرفق            

  .                                                 ُ                          موظفون يعترب وجدوهم ضروري لكي يتمكن موظفو الفئة املُستبعدة من القيام بوظائفهم

                         نني، وضباط عسكريني كبار                  ُ                                              َّ               وتشـمل الفـئة املُستبعدة املوظفني يف املرافق احلكومية، وقضاة كبار معيَّ            -   ١٩٨
   .    َّ                                َّ                                                        معيَّنني، وموظفي وكاالت خدمات إنقاذ معيَّنة تابعة للدولة، ورؤساء الوكاالت احلكومية املركزية، وغريهم
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 ٩املادة 

  ١               املبدأ التوجيهي 

  .  ية                   من املبادئ التوجيه ٩           من املادة  ١                                                           السويد هي طرف يف اتفاقيات منظمة العمل الدولية احملددة يف البند  -   ١٩٩

  ٢               املبدأ التوجيهي 

   .                      من املبادئ التوجيهية ٩           من املادة  ١                                                       توجد يف السويد مجيع أفرع الضمان االجتماعي الواردة يف البند  -   ٢٠٠

  ٧   و ٣                  املبدآن التوجيهيان 

                                                                                             يشمل نظام الضمان االجتماعي السويدي مجيع األشخاص الذين يعيشون ويعملون يف السويد، بصرف              -   ٢٠١
     وحيصل   .                                                                            الضمان االجتماعي عام وإلزامي ويقدم استحقاقات بناء على اإلقامة والعمل          و  .                       الـنظر عـن جنسيتهم    

                        والستيفاء شرط اإلقامة، جيب   .                                                                   األشخاص الذين يعيشون يف السويد على االستحقاقات القائمة على أساس السكن
              ما حيصل األشخاص  ك  .                                          ُ                                            أن يكون املسكن الفعلي لألشخاص يف السويد وأن ُيتوقع بقاؤهم يف البلد ألكثر من سنة           

                                 ويرد القانون الذي ينظم أهلية       .                                                                             الذيـن يعملون يف السويد على استحقاقات الضمان االجتماعي املتصلة بالعمل          
   .     ٢٠٠١                                                                            احلصول على الضمان االجتماعي يف قانون الضمان االجتماعي الذي دخل حيز النفاذ يف عام 

                                           وكالة تابعة للدولة هي إدارة الضمان           ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين   ١                                           وتـتوىل إدارة الضـمان االجـتماعي منذ          -   ٢٠٢
                               من مكاتب الضمان االجتماعي       ٢١                                                    ً             وحلـت هذه الوكالة حمل اجمللس الوطين للضمان االجتماعي سابقاً و            .           االجـتماعي 

  .  ُ                                                               ً                     وأُدخل هذا التعديل بغية تعزيز معاجلة احلاالت بطريقة أكثر كفاءة وضماناً من الناحية القانونية  .         اإلقليمية

ّ                                                                                               وميـّول نظـام الضمان من ضرائب الدخل واشتراكات الضمان االجتماعي اليت يدفعها أصحاب العمل               -   ٢٠٣   
ّ                                                         وميّول التأمني ضد البطالة من االشتراكات اليت يدفعها أصحاب العمل  .         واملوظفون    .   

               الرعاية الصحية

                  حدود املبالغ احملددة    (   ١٠٢                                                                      يشار إىل آخر تقرير مقدم من السويد بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -   ٢٠٤
    ).     ً                        رمسياً لألدوية والرعاية الطبية

                       ، جيب على اجلهات اليت         ١٩٩٧                                                                                    ومبوجـب الضمان التقليدي املتعلق بتحديد املقابلة الطبية املعمول به منذ عام              -   ٢٠٥
  .                م فيه االتصال هبا                                                                                                تقـدم الـرعاية األولية تقدمي املساعدة، إما عن طريق اهلاتف أو بتحديد مقابلة، يف نفس اليوم الذي يت     

                                                                                                                      وعـند احلاجـة إىل مقابلـة طبيـب، جيب أال تتجاوز فترة االنتظار سبعة أيام، أما املرضى الذين مت حتويلهم إىل طبيب                  
                                             ووافقت الدولة واجلمعية السويدية للسلطات احمللية   .      ً  يوماً  ٩٠                                               اختصاصي فيجب أن حتدد هلم مقابلة مع الطبيب يف غضون 

      نوفمرب  /               تشرين الثاين   ١                                           ً        ً             وأصبح ضمان الرعاية الطبية املوسع اجلديد نافذاً اعتباراً من            .          الضمان                            واألقالـيم على توسيع هذا    
                                                                                                           كمـا يغطي الضمان اجلديد مجيع جوانب الرعاية الطبية املخطط هلا ويستوجب التزام جمالس املقاطعات بتقدمي                  .     ٢٠٠٥

ُ                           يوماً من التاريخ الذي ُحددت فيه خطة العالج          ٩٠                  العـالج يف غضون                                        ُ          وإذا عجز أحد جمالس املقاطعات عن التقُيد          .     ً                 
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       وجيب أال   .                                                                                                        باملهلة الزمنية احملددة، جيب مساعدة املرضى على تلقي الرعاية الطبية يف مقاطعة أخرى يف غضون فترة الضمان         
  .                                                                                         يتكبد املريض أي تكاليف إضافية إذا قام جملس مقاطعة أخرى بتقدمي العالج مبوجب ضمان الرعاية الطبية

                        قات النقدية يف حالة املرض       االستحقا

   .                            ، وإىل التقرير الدوري الرابع   ١٠٢                                                           يشار إىل تقرير السويد األخري بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية  -   ٢٠٦

                                       يف املائة بالنسبة ملستويات الدخل املؤهلة   ٨٠     إىل     ٧٧,٦                                        متت زيادة االستحقاق النقدي يف حالة املرض من  -   ٢٠٧
                                       ومت يف الوقت ذاته تعديل الفترة اليت         .     ٢٠٠٥       يناير   /               كانون الثاين   ١       ً      اعتباراً من                                 للحصول على هذه االستحقاقات     

                           ويتوىل مكتب الضمان االجتماعي   .      ً  يوماً  ١٤     إىل   ٢١                                                            يقـوم فيها صاحب العمل بدفع الراتب يف حالة املرض من            
   .                                                              دفع االستحقاقات يف حالة املرض لألشخاص الذين ال يعملون لدى صاحب عمل

                                                                       ً                       زيد من احلوافز املالية وتقليل حاالت الغياب بسبب املرض، يدفع صاحب العمل أيضاً، من خالل                           وإلعطـاء امل   -   ٢٠٨
      ً             ُ          ، جزءاً من تكلفة ما ُيدفع       )                                                   يف املائة من االستحقاقات النقدية يف حالة املرض          ١٥ (                                     املشـاركة يف الضمان يف حالة املرض        

                                                      ة من مكتب الضمان االجتماعي بعد انتهاء فترة دفع                   يف املائ     ١٠٠                                                    للعاملني الذين حيصلون على هذه االستحقاقات بنسبة        
                  َ َّ      وتنطبق على فئات مَعيَّنة      .                                                                  ومن أهداف هذا املشروع حفز املبادرات الوقائية وإعادة التأهيل          .                            الراتـب يف حالـة املـرض      

   .                                                                            القواعد املتعلقة حبدود املصروفات اليت ال يدفعها الضمان ويتوجب دفعها من املال اخلاص

ّ        وُتعّدل اال  -   ٢٠٩      وقبل   .                                                                                     ستحقاقات يف حالة املرض بالنسبة للعاطلني عن العمل حبيث تعادل استحقاقات البطالة            ُ  
                                                                                    ، كان األشخاص الذين يشملهم التأمني حيصلون على استحقاقات مبوجب الضمان يف حالة                 ٢٠٠٣       يوليه   /     متـوز 

   .                                         املرض أعلى من استحقاقات التأمني ضد البطالة

      إىل     ٧,٥     ُ                                                                سوف ُيرفع احلد األقصى للدخل بالنسبة للتأمني يف حالة املرض من                 ٢٠٠٦       يوليه   /      متوز  ١        ً      واعتباراً من    -   ٢١٠
ُ                             وُحددت االستحقاقات األساسية لعام   .                                يف املائة من االستحقاقات األساسية  ١٠   .              كرونة سويدية  ٣٩     ٧٠٠     ب      ٢٠٠٦ 

                  االستحقاقات األبوية

  .                           ، وإىل التقرير الدوري الرابع   ١٠٢                                                            يشار إىل تقرير السويد األخري بشأن اتفاقية منظمة العمل الدولية -   ٢١١

     ً  يوماً   ٣٠          ُ                              أو بعده، ُمددت فترة االستحقاقات األبوية      ٢٠٠٢       يناير   /               كانون الثاين   ١                               وبالنسبة لألطفال املولودين يف      -   ٢١٢
  .      ً                                                                    يوماً لكل واحد من الوالدين عندما يشترك الوالدان يف حضانة الطفل             ٦٠     ً           يوماً، وخيصص       ٤٨٠                        ليصل إمجايل الفترة إىل     

                                                              وقبل إدخال هذا التعديل، كان بوسع الوالدين فقط أخذ كل            .                  ً      ُ                          تار الوالدان أيضاً أخذ ثُمن االستحقاقات األبوية              وقـد خي  
      ُُ                       كانت تُُسمى يف السابق مستوى      (                        وتبلغ القيمة األساسية      .                                                                   االستحقاقات أو ثالثة أرباعها أو نصفها أو ربعها لرعاية الطفل         

                       ُ                  وباإلضافة إىل هذه األيام، ُيدفع استحقاق        .                        دية عن كل يوم مستحق                 كرونة سوي     ١٨٠                    لالستحقاقات األبوية     )         الضـمان 
                           كرونة سويدية يف اليوم        ١٨٠     ُ                      وسوف ُيرفع احلد األدىن إىل        .      ً       ً    يوماً إضافياً    ٩٠     ملدة    )          احلد األدىن  (                  كرونة سويدية      ٦٠       بقيمة  

   .     ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ١           اعتبارا من 
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                            سنة الذين يعانون من أمراض   ١٨                          النسبة آلباء األطفال دون سن                                          ومت توسيع احلق يف االستحقاقات األبوية املؤقتة ب -   ٢١٣
  .                                 وميكن دفع االستحقاقات لفترة غري حمددة  .     خطرية

                                                                                                              واالستحقاقات األبوية املؤقتة اليت ميكن دفعها ملدة عشرة أيام للوالدين اجلدد ميكن دفعها اآلن يف بعض احلاالت                  -   ٢١٤
  .        لشخص آخر

    ١٦                                                                   وقني احلصول على عشرة أيام يف السنة ملرافقة كل طفل إىل أن يبلغ عمر الطفل                        وحيق آلباء بعض األطفال املع -   ٢١٥
   .    سنة

                        من االستحقاق األساسي      ١٠       إىل      ٧,٥                                                                        وسـوف يـرفع احلد األعلى للدخل بالنسبة للتأمني املتعلق باألبوة من              -   ٢١٦
  .    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ١       ً    اعتباراً من 

                                  التقاعد واإلعاقة واستحقاقات الورثة

ـ  -   ٢١٧                                                              برامج معاشات التقاعد، ومعاشات الباقني على قيد احلياة             ٢٠٠٣       يناير   /               كانون الثاين   ١         ً           ت اعتـباراً مـن      ُ     ُعدل
                                          ُ  ِ                                                وأوقفت معاشات العجز واستحقاقات اإلعاقة واسُتبِدلت بالتعويض عن العمل والتعويض يف حالة              .                   ومعاشـات العجـز   

  .                                          اجتماعي ومل تعد جزءا من نظام املعاشات                                                                      وهذه االستحقاقات هي يف الوقت الراهن عبارة عن برامج ضمان             .       املـرض 
   .    ١٢٨                                                                                               ولالطالع على وصف مفصل هلذه الربامج، انظر تقرير السويد األخري املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 

                                                                                      سنة هو احلد األدىن لبدء حساب استحقاقات املعاش بالنسبة لألشخاص الذين ولدوا يف                ١٦            مل يعد سن     -   ٢١٨
                                                                          والدخل الذي حتسب على أساسه استحقاقات املعاش طيلة حياة الشخص قد بات يؤهل اآلن   .   له       أو قب    ١٩٣٨    عام 

  .                      للحصول على معاش تقاعدي

                                                       ِّ                                    ومت حتسني القواعد اليت متكن اآلباء بالتبين من حساب املبالغ املؤهِّلة للحصول على استحقاقات فيما يتعلق  -   ٢١٩
   .                     بإعالة األطفال الصغار

ّ                              ُيدفع املعاش احملّول ومعاش الضمان للورثة ملدة     ٢٠٠٥          بعد عام                 وبالنسبة للمتوفني -   ٢٢٠      ً              شهراً، ويتم متديد   ١٢ ُ             
                                                           وكما هو احلال يف السابق، قد تكون هذه االستحقاقات مستحقة الدفع   .              ً                         الدفع اعتباراً من األشهر العشرة السابقة

   .      ً  عاماً  ١٢                                ً         ملدة أطول إذا كان الوريث يعيل طفالً دون سن 

ُ           وُعدلت القوا -   ٢٢١  ُ                               وُتدفع إعانة السكن لضمان أن مجيع   .                                                 عد املتعلقة بإعانة السكن بالنسبة لكبار السن وغريهم 
                                                                                          األشخاص الذين يشملهم الضمان يف السويد حيصلون على راتب تقاعدي كامل، وعلى تعويض يف حالة املرض أو 

  .    ُ                   ليت ُتدفع مقابل الزوجة                                                                                      الـتعويض عن العمل، وصرف معاشات األرامل، واملعاشات اخلاصة للورثة، أو اإلعانة ا            
                                         وتبلغ إعانة السكن بالنسبة ملن تتجاوز        .                                                                وتعـتمد قيمة االستحقاق على تكاليف مسكن صاحب الطلب ودخله         

                          كرونة سويدية بالنسبة     ٤     ٨٥٠                                                              يف املائة كحد أقصى من تكلفة السكن الشهرية اليت تبلغ              ٩١        سنة     ٦٥         أعمارهم  
        كرونة  ٤     ٥٠٠                                   والتكلفة املقابلة بالنسبة لآلخرين هي   .           للمتزوجني                      كرونة سويدية بالنسبة ٢     ٤٢٥             لغري املتزوجني و

 ُ                                                         وُتحسب تكلفة السكن للزوجة على أهنا نصف تكلفة املسكن           .                              كرونة سويدية على التوايل     ٢     ٢٥٠           سـويدية و  
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  .                              ُ                                                             واحلد األقصى املمكن إلعانة السكن ُيحدد على أساس تكاليف السكن اليت يتكبدها صاحب الطلب             .         املشـترك 
   .                                        ُ                                  زء حمدد من دخل صاحب الطلب من ذلك املبلغ وُيدفع باقي املبلغ على أنه إعانة سكن ُ       وُيحسم ج

                 ُ                                                              ُ                    وإعانـة الدعـم اليت ُتدفع لكبار السن هي نوع جديد من استحقاقات الضمان االجتماعي اليت أُدخلت يف عام         -   ٢٢٢
                                  مبوجب نظام املعاشات الوطين أو                                                                                   لتكفل املستوى املعيشي املعقول بالنسبة لألشخاص الذين ال تكفي استحقاقاهتم              ٢٠٠٣

 ُ                                                                        وُتدفع هذه اإلعانة إىل األشخاص الذين يعيشون يف السويد وتبلغ أعمارهم             .                                            الوسـائل األخرى لتلبية متطلباهتم األساسية     
  .                                               ُ                             وإعانة الدعم ختضع بشكل تام إىل دراسة اإلمكانيات وُتحسب على أساس دخل صاحب الطلب   .                     سـنة أو أكـثر       ٦٥

                                     من اإلعانة األساسية بالنسبة لغري       ١     ٢٩٤                                                     بقدر ما يكفل املستوى املعيشي املعقول الذي يعادل          ُ                          وُتدفـع إعانـة الدعـم       
  .                                                                                                مـن اإلعانة األساسية للمتزوجني واألزواج الذين خيتارون العيش خارج اإلطار القانوين للزواج              ١     ٠٨٤            املـتزوجني و  

                           كرونة سويدية يف الشهر      ٦     ٠٥٠               رب معقولة هي                           وتكلفة السكن اليت تعت     .  ُ                                             وُتدفع إعانة للحصول على سكن بتكلفة معقولة      
                                                                         كرونة سويدية يف الشهر بالنسبة للمتزوجني أو األزواج الذين خيتارون            ٣     ٠٢٥                                       كحـد أقصـى بالنسبة لغري املتزوجني و       

   ومت   .  ُ                                                                     وُتحسب تكلفة السكن بالنسبة للزوجة على أهنا نصف تكلفة املسكن املشترك         .                                    العيش خارج اإلطار القانوين للزواج    
   .               كرونة سويدية  ٣٩     ٧٠٠       مببلغ     ٢٠٠٦                       يد اإلعانة األساسية لعام   حتد

                                 االستحقاقات األخرى بالنسبة للمعوقني

   .                            ، وإىل تقريرها الدوري الرابع   ١٠٢ُ                                                                  ُيشار إىل تقرير السويد األخري املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -   ٢٢٣

                                               عندما يبلغ سن الشخص الذي يشمله الضمان             يوليه /   متوز                                        ً                تصـبح إعانة اإلعاقة مستحقة الدفع اعتباراً من شهر         -   ٢٢٤
                                      والسبب األساسي هلذا التعديل هو متكني        .      ً   عاماً   ١٦             ُ                                           وكانت اإلعانة ُتدفع يف السابق عندما يبلغ الشخص سن            .      ً   عاماً   ١٩

  .                                                                                         الشباب املعوقني من احلصول على التعليم والربامج املوجهة حنو التوظف ومنع التعرض لإلقصاء يف سن مبكرة

                                االستحقاقات يف حالة اإلصابة املهنية

  .                           ، وإىل تقريرها الدوري الرابع   ١٢١ُ                                                                  ُيشار إىل تقرير السويد األخري املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  -   ٢٢٥

                                                                                 قاعدة عبء اإلثبات بالنسبة لإلصابات املهنية، وينطبق ذلك على اإلصابات اليت                ٢٠٠٢ُ               ُعدلت يف عام     -   ٢٢٦
                               وجيب النظر إىل اإلصابة املهنية       .                   ً                           ويتم التقييم حالياً وفق شرط اإلثبات املوحد        .     ٢٠٠٢       يوليه /   متوز   ١           حدثت بعد   

            وعند تقييم    .                                                                  ً                                 عـلى أهنـا بسبب حادث أو تأثري آخر ضار بالصحة إذا متت اإلشارة إليها وفقاً لألسباب العامة                 
                                  يف السابق يتألف من مرحلتني، مها                     وكان التقييم     .                                                           اإلصابات املهنية، جيب إجراء تقييم عام ألوضاع مستقلة شىت        

   .                         مصدر األذى وعالقته باإلصابة

  ُ                                                                                               وأُدخل يف نظام الضمان يف حالة املرض تعويض خاص عن اإلصابة املهنية اهلدف منه تعويض األشخاص                 -   ٢٢٧
 ُ                                                                                    وُيدفع لألشخاص الذين يتم تعويضهم عن فقدان الدخل بسبب إصابة مهنية ويهدف إىل               .                     عـن فترات االنتظار   

                                              وإذا استمرت فترة انتظار الشخص املشمول بالضمان    .                                                    ض عن فقدان الدخل خالل فترة انتظار مدهتا يومان              التعوي
 ُ             وُيدفع تعويض    .                                                                                           ألكـثر من يومني، ميكن دفع التعويض عن األيام اإلضافية من تعويض اإلصابات املهنية اخلاص              

                                              ي املعمول به وقت اختاذ القرار، وتتم قسمة                                             يف املائة من املبلغ السنوي األساس        ٨٠                              اإلصابات املهنية اخلاص بنسبة     
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ّ                                                                                 وُعّدلت القاعدة املتعلقة بإعادة حساب املبلغ السنوي للتعويض عن اإلصابة املهنية            .    ٣٦٥                 هذا املبلغ على      ُ       وباتت   .  
   .                                    ُ                            اآلن قيمة التعويض السنوي ترتبط مبؤشر ُيراعي التوجهات العامة للدخل

                  استحقاقات البطالة

             يرتبط كل     ٣٦       ً                                           صندوقاً للتأمني ضد البطالة عن العمل، منها           ٣٧                 مني ضد البطالة                          يشرف على إدارة التأ    -   ٢٢٨
                   وأحد صناديق الضمان   .                                                                                   واحـد منها بقطاع حمدد يف سوق العمل، وهي مفتوحة لكل من يعمل يف القطاع املعين            

       ت سوق                                                         يتمتع بنطاق أوسع وهو مفتوح للجميع يف كل قطاعا             ١٩٩٨       يناير   /               كانون الثاين   ١                     الذي بدأ العمل يف     
                                                                                                  كما يتوىل هذا الصندوق اجلديد للتأمني ضد البطالة دفع االستحقاقات األساسية لألشخاص غري األعضاء                .      العمل

                                                               ويشمل التأمني ضد البطالة عن العمل دفع التعويضات املتعلقة           .                                                 يف أحـد صناديق التأمني ضد البطالة عن العمل        
   .                           بالدخل واالستحقاقات األساسية

                                    ً                                           تلقي تعويض الدخل أن يكون الشخص عضواً يف أحد صناديق التأمني ضد البطالة                                وتسـتوجب أهلـية      -   ٢٢٩
             ً                                          كأن يكون مسجالً لدى إدارة العمل على أنه باحث عن           (     ً                                           شهراً على األقل وأن يستويف الشروط العامة           ١٢     ملدة  

             اليت تعرض                       ً                                                                              وظيفة، وأن يكون عاطالً عن العمل ويبحث جبدية عن وظيفة وعلى استعداد لقبول الوظيفة املناسبة              
 ُ                                                          وُيستوىف شرط التوظيف إذا كان الشخص قد عمل بأجر ملدة ستة أشهر   .                           وأن يستويف أحد شروط التوظيف  )     عليه

                                               ساعة يف الشهر على األقل، أو أن يكون قد عمل ملدة   ٧٠              املاضية وملدة         االثين عشر                           عـلى األقـل خالل األشهر       
    يف   ٨٠ ُ                        وُيدفع تعويض الدخل بنسبة   .            اعة يف الشهر   س  ٤٥                                          ساعة خالل ستة أشهر متواصلة مبعدل ال يقل عن    ٤٥٠

     ٧٣٠                          ويبلغ احلد األقصى للتعويض     .                                                                            املائـة من الدخل املعتاد للشخص املشمول بالضمان قبل انقطاعه عن العمل           
   ).   ٣٠٠-   ١٠١      األيام  (                               كرونة سويدية خالل باقي الفترة    ٦٨٠                                       كرونة سويدية يف اليوم خالل أول مائة يوم و

َ                                               حقاق األساسي إىل الدخل السابق، وُيدفع إىل َمن يستوفون الشروط العامة، أو أحد                              وال يسـتند االست    -   ٢٣٠         ُ                              
                                                                                                              شـروط التوظـيف، أو مـن أكملوا دراسة أكادميية ملدة حمددة بيد أهنم ال يستوفون شرط العضوية، أي عدم                    

     ٣٢٠       ألساسي                    ويبلغ االستحقاق ا    .                                                                              عضويتهم يف أحد صناديق التأمني ضد البطالة أو أن مدة عضويتهم غري كافية            
   .                                                                                                    كرونة سويدية يف اليوم، وتقل بصورة تناسبية إذا كانت الوظيفة اليت يستند إليها التعويض على أساس غري متفرغ

                           وهو برنامج يتعلق بسياسة      .     ٢٠٠٠       أغسطس /  آب   ١                 ّ                                           ودخـل ضـمان العمل حّيز النفاذ يف مجيع أحناء البلد يف              -   ٢٣١
                                                ويشارك العاطل عن العمل يف أنشطة منظمة على          .                   طالة لفترة طويلة                                                    سـوق العمل بالنسبة لألشخاص الذين يواجهون الب       

                                                                                                                      أسـاس التفرغ، ويتلقى الدعم يف جمال العمل بني فترات التوظيف اليت تكون أطول أو أقصر، ويشارك يف برامج أخرى                    
     أما  .  ُ                                                                          وُيمـنح العاطل عن العمل ضمان العمل إىل أن يستقر وضعه يف سوق العمل               .                                  تـتعلق بسياسـة سـوق العمـل       

  .                                                                                             االستحقاقات، اليت تعادل استحقاقات البطالة، فتوفر األمان املايل ملن الذين استنفدوا استحقاقات البطالة

  ،     ٢٠٠١       فرباير /    شباط                 ُ                                                                ومثة تعديالت هامة أُدخلت على برنامج التأمني ضد البطالة وأصبحت نافذة منذ              -   ٢٣٢
   :            وهي كما يلي

                                             يف الربامج املتعلقة بسياسة سوق العمل تؤهل                         ومل تعد املشاركة      .                       ً        إلغـاء مطلـب التأهل جمدداً      •
                                                                                   للحصول على استحقاقات البطالة لفترة جديدة؛ انظر ما ورد أعاله فيما يتعلق بضمان العمل؛
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                                           يوم بالنسبة للجميع، بصرف النظر عن العمر؛   ٣٠٠                                املدة القصوى لتلقي االستحقاقات هي  •

                                     يوم كحد أقصى دون استيفاء شرط          ٣٠٠                                                     األخـذ بإمكانية متديد فترة تلقي االستحقاقات ملدة        •
  ُ                                                       وُيمنح التمديد إذا مل تتم إحالة مقدم الطلب إىل ضمان العمل؛  .                التوظيف من جديد

                                                إعطاء احلد األعلى من االستحقاقات خالل أول مائة يوم؛ •

                                                                               يؤدي رفض عرض التوظيف يف وظيفة مناسبة أو املشاركة يف أحد الربامج املتعلقة بسياسة سوق  •
                     يف املائة يف املرة       ٥٠                                    يف املائة يف املرة األوىل وبنسبة          ٢٥                             إىل ختفيض االستحقاقات بنسبة            العمل  
   .  ُ                                             وُتلغى االستحقاقات بالكامل بعد رفض العرض الثالث  .        الثانية

                    االستحقاقات العائلية

             ريرها الدوري         ، وإىل تق   ١٠٢ُ                                                                               ُيشـار إىل التقرير األخري للسويد املتعلق باتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            -   ٢٣٣
   .          ً                                               انظر أيضاً ورقة الوقائع املرفقة بشأن سياسة األسرة يف السويد  .       الرابع

                                                كرونة سويدية عن كل طفل يف السنة، إضافة           ١٢     ٦٠٠                                                يبلغ االستحقاق العام للطفل يف الوقت الراهن         -   ٢٣٤
                  كرونة سويدية عن      ٤     ٢٤٨                                     كرونة سويدية عن الطفل الثاين و       ١     ٢٠٠  :                                      إىل إعانـة تكميلية لألطفال اإلضافيني     

                              كرونة سويدية عن الطفل اخلامس   ١٢     ٦٠٠                                        كرونة سويدية يف السنة عن الطفل الرابع و  ١٠     ٣٢٠              الطفل الثالث و
   .                     وعن كل طفل بعد اخلامس

                                           وعقب التعديل الذي أدخل على القانون السويدي   .                       كرونة سويدية يف الشهر ١     ٢٧٣                    وتبلغ إعانة الدعم    -   ٢٣٥
                                                                                أصبح من حق اآلباء احلصول على إعانة دعم لفترة أطول بالنسبة لألطفال الذين تتراوح                           املتعلق باألطفال واآلباء،  

  .     ً                            عاماً وال يزالون يف مقاعد الدراسة  ٢١     ً    عاماً و  ١٨           أعمارهم بني 

                                                                                                    وحيـق للوالـد يف حـاالت معينة احلصول على استحقاقات الرعاية بالنسبة لألطفال املعوقني إىل شهر                  -   ٢٣٦
                                        وكانت االستحقاقات توقف عند بلوغ الطفل سن   .      ً  عاماً  ١٩                            اليت يبلغ فيها الطفل سن                    من السنة         يونيه /        حزيـران 

   .                                                  وقد تزامن إدخال هذا التعديل مع تعديل إعانة اإلعاقة  .      ً  عاماً  ١٦

                                    بالنسبة لآلباء الذين يعيش األطفال       �               إعانة املرافقة  �                                    ُ                   وبدأ األخذ بنوع جديد من إعانة السكن أُطلق عليه           -   ٢٣٧
     ٣٠٠ ُ                                   وُتدفع هذه اإلعانة بصورة شهرية وتبلغ   .       ً                                   ة وفقاً لترتيبات تتعلق باحلضانة أو املرافقة                     معهـم بصـورة دوري    

                                      كرونة سويدية عن ثالثة أطفال أو          ٤٥٠                             كرونة سويدية عن طفلني و        ٣٧٥                                     كـرونة سويدية عن الطفل الواحد و      
                   ة يف الشهر للطفل                   كرونة سويدي     ٩٥٠                                                                 واإلعانـة اخلاصة بالنسبة لألطفال الذين يعيشون مع ذويهم هي             .       أكـثر 

   .                                   كرونة سويدية لثالثة أطفال أو أكثر ١     ٧٥٠                      كرونة سويدية لطفلني و ١     ٣٢٥        الواحد و

  ٤               املبدأ التوجيهي 

                                                                                          تورد السويد يف هذه الوثيقة إحصاءات مت احلصول عليها من النظام األورويب لإلحصاءات املتعلقة باحلماية  -   ٢٣٨
     ً                                       ووفقاً هلذه اإلحصاءات، بلغت تكاليف الضمان        .              اعة األوروبية                                            االجتماعية الذي طوره املكتب اإلحصائي للجم     
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                           يف املائة من الناتج القومي   ٣٢              ، أي ما يعادل     ٢٠٠٤                           مليار كرونة سويدية يف عام      ٨١٥,٧                   االجتماعي يف السويد  
                        يف املائة من الناتج       ٣٦                  ، أي ما يعادل         ١٩٩٤                                 مليار كرونة سويدية يف عام            ٥٩٧,٤                 وبلغت التكاليف     .        اإلمجـايل 

         مليار       ٦٠٦,٧  )     ١٩٩٦      لعام   (                                                                  ومنذ التقرير األخري الذي قدمته السويد، كانت األرقام املماثلة            .               لقومـي اإلمجايل   ا
   .                                 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل  ٣٣                 كرونة سويدية، أي 

                            مليار كرونة سويدية بني        ١٤٦          ، مبقدار       ١٩٩٤                                                      وزاد مسـتوى نفقات الضمان االجتماعي، بأسعار عام          -   ٢٣٩
     ً                                  ونظراً لزيادة الناتج القومي اإلمجايل مبعدل   .          يف املائة  ٢٢                              ويعادل ذلك زيادة حقيقية بنسبة   .     ٢٠٠٤   و   ٩٩٤ ١     عامي 

  .                                    ُ                         أعلى، فقد تراجعت النسبة املئوية اليت أُنفقت على الضمان االجتماعي

                                                                                                     وزيـادة الـتكلفة تعـزى بصـفة رئيسية إىل زيادة عدد األشخاص الذين تلقوا تعويضات عن املرض                   -   ٢٤٠
         كما زادت   .     ١٩٩٤              مقارنة بعام     ٢٠٠٤      يف عام   )                                    كانت تسمى يف السابق إعانة اإلعاقة     (                   يضـات عن العمل         وتعو

                                                  ً              وباإلضافة إىل ذلك، زادت نفقات املعاشات التقاعدية نظراً لزيادة        .                                           تكاليف االستحقاقات النقدية يف حالة املرض     
       ً  أي تبعاً  (              ل هذه السنوات                                                                        عـدد األشـخاص الذيـن حيصـلون على معاشات تزيد على املستوى األساسي خال        

     وميكن   .                                                      كما ترتبت على الدعم املستمر للمعوقني تكاليف كبرية          ).              ُ                           للمعاشـات اليت ُتحسب على أساس الدخل      
                                                 ً                                                              اعتبار التكاليف املتصاعدة لألدوية والتكنولوجيا، فضالً عن شيخوخة السكان، من العوامل اليت تساهم يف زيادة               

                                                                 البطالة إىل خفض تكاليف املشاركة يف الربامج املتعلقة بسياسات سوق العمل            وأدى تراجع   .                      تكاليف الرعاية الطبية
   .                                   والتعويضات اليت تدفع يف حالة البطالة

  ٥               املبدأ التوجيهي 

   . ُ                                   ُيشار إىل تقرير السويد الدوري الرابع -   ٢٤١

  ٦               املبدأ التوجيهي 

  .                        ألغراض الضمان االجتماعي  ُ         ً                                                ً               ُيطلـب عادةً حصول الشخص على تصريح إقامة دائمة لكي يعترب مقيماً              -   ٢٤٢
                                                                                                         ومثة استحقاقات خاصة تدفع لألشخاص الذين ينتظرون احلصول على تصريح إقامة مبوجب قانون استقبال طاليب               

   .  ُ                                                  وُيشار يف جوانب أخرى إىل التقرير الدوري الرابع للسويد   ).         ١٣٧:١٩٩٤ (             اللجوء وغريهم 

                  املساعدة االقتصادية

                                                                    ة األمان األخرية يف نظام الرعاية االجتماعية وتؤدي وظيفة حيوية إزاء تقليل ُ                          ُتعد املساعدة االقتصادية شبك -   ٢٤٣
                                                                 والغرض منها هو استكمال برامج الضمان االجتماعي وتقدمي املساعدة عندما   .                             اإلقصاء االقتصادي لألفراد واألسر

                    ملساعدة االقتصادية هو       وهدف ا  .                                                                   تكون األشكال العامة للضمان االجتماعي غري مالئمة أو ال ميكن االستفادة منها
                                                                                                          توفري الدعم املؤقت أو القصري األجل عندما يعجز األشخاص عن توفري الدعم ألنفسهم بوسائل أخرى مثل العمل               

ّ                                ّ  ً    واملساعدة االقتصادية هي املكّون الوحيد يف النظام الذي يرتبط كلّياً   .                                       أو من خالل نظام السياسة االجتماعية العام                          
  ُ   ّ                                                          وُتـنظّم املساعدة االقتصادية بواسطة قانون اخلدمات االجتماعية         .           للدعـم                                     بتلبـية حاجـة األسـر املعيشـية       

           ويقوم اجمللس   .                                                                      وتضطلع مكاتب اخلدمات االجتماعية يف البلديات مبسؤولية إدارة الربنامج ومتويله  )         ٤٥٣:٢٠٠١ (
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                  يمة منح املساعدة    ُ        وُتحدد ق   .                                                                                    الوطـين للصحة والرعاية بتحديد الدعم واملبادئ التوجيهية املتعلقة بإدارة احلاالت          
                                                      وباإلضافة إىل املنحة األساسية، ميكن أن تقوم البلديات بتقدمي   .                                          االقتصادية على أساس معيار وطين وضعته احلكومة

   .                                                                                        املساعدة على أساس التقييم الفردي للتكاليف األخرى املعقولة ومتطلبات احلياة املتصلة جبوانب أخرى

                                ، يقدم كل جملس مقاطعة خدمات       )        ٧٦٣:١٩٨٢ (           الطبية       ً                            وعمـالً بقـانون الصحة واخلدمات       ) أ ( -   ٢٤٤
                                            كما يقدم جملس املقاطعة خدمات صحية وطبية         .                                                              صحية وطبية جيدة لألفراد الذين يعيشون داخل حدود املقاطعة        

                         ويشمل هذا االلتزام على      .                                                                                   فوريـة، غري خمططة، لألشخاص الذين يعيشون يف املقاطعة إال أن إقامتهم غري دائمة             
 ُ      وُتنظم   .                                                                                    اللجوء وغريهم من األجانب املتواجدين يف البلد ألسباب خمتلفة من دون تصريح إقامة                              السـواء طـاليب     

                                                                                                             اخلدمـات الصحية والطبية لطاليب اللجوء مبوجب اتفاقات خاصة بني الدولة واجلمعية السويدية للسلطات احمللية               
              وتتوىل الدولة    .                     مات الصحية والطبية                                                               ويتعدى هذا االتفاق التزامات جملس املقاطعة مبوجب قانون اخلد          .         واألقاليم

   .                          دفع تعويضات جملالس املقاطعات

ّ                      ً              وعمالً باالتفاق الوارد أعاله، حيصل القُّصر من طاليب اللجوء والقُّصر الذين خيتبئون تفادياً لتنفيذ   ) ب ( -   ٢٤٥ ُ                      ّ ُ                             ً    
ّ        من القُّصر                                                                                                   أمـر بالترحـيل أو اإلبعاد على ذات اخلدمات الصحية والطبية وعالج األسنان، شأهنم شأن غريهم                ُ       

   .                املقيمني يف السويد

  ّ   عّينت    ،      ٢٠٠٥       فرباير /    شباط    ويف    .                                                                           ومثة صلة وثيقة بني احلاجة إىل املساعدة االقتصادية وتوجهات معدل التوظيف           -   ٢٤٦
               تتعلق بتدابري                          وجيب أن تقدم اللجنة توصيات   ). S 2005:10 (                                                    احلكومـة جلـنة معنية باملساعدة االجتماعية يف جمال العمل   

                                       وتتمثل نقاط االنطالق العامة للجنة يف        .                                                               ول من املساعدة االجتماعية إىل الدعم الذايت من خالل التوظيف                       تيسـري الـتح   
                                                                                                                     ضـرورة استخدام املوارد العامة وتقدمي حوافز واضحة لألفراد واجملتمع على حتقيق االستقرار من أجل سوق العمل دون                  

   ).ToR 2005:10   (    ٢٠٠٦      نوفمرب  /         رين الثاين    تش ١                                       وجيب أن تقدم اللجنة تقريرها اخلتامي حبلول   .      إبطاء

  ) SOU 2005:88 (                                                                                 وقدمـت اللجنة املعنية باإلخالء القسري والتشرد يف أوساط األسر اليت لديها أطفال تقريرها   -   ٢٤٧
                        تقدير تعرضوا لإلخالء                    طفل على أقل    ١     ٠٠٠                                         وترى اللجنة يف تقييمها أن ما جمموعه          .     ٢٠٠٥        أكتوبر   /               يف تشريـن األول  
                           بالتايل مبادرات يف جمال                                                   وأوضحت أن هذه املشكلة متعددة األوجه وتتطلب        .     ٢٠٠٤                املساكن يف عام                    القسـري مـن     

           ً                                          وتعكف حالياً مكاتب احلكومة على إعداد تقرير بشأن          .                     ً                          اخلدمات االجتماعية فضالً عن حتسني سياسة اإلسكان      
   .                                   اختاذ املزيد من اإلجراءات يف هذا الشأن

  ٨               املبدأ التوجيهي 

                                                                                                       ريعات الضمان االجتماعي الثنائية أو املتعددة األطراف هامة بالنسبة لألشخاص بغية احلصول على العمل              ُ       ُتعد تش  -   ٢٤٨
                                                                              ومن املنظور السويدي، فإن تشريعات املفوضية األوروبية يف هذا اجملال تعترب األهم بالنسبة   .                           أو العـيش يف بلدان أخرى     / و

     ً           ونظراً للتعديالت    .             ً    دولة تقريباً    ٢٠                           شأن الضمان االجتماعي مع                                    كما أبرمت السويد اتفاقيات ب      .                      لعدد كبري من األشخاص   
     ُ                                                                            ً                                            الـيت أُدخلت على القوانني احمللية، مت منذ تقدمي التقرير الدوري الرابع للسويد التفاوض جمدداً بشأن االتفاقيات املربمة مع                   

                             السويد وصربيا واجلبل األسود                كما اتفقت     .                                                                          شـيلي وكندا وبلدان الشمال األورويب وتركيا والواليات املتحدة األمريكية         
   .                                ً                                          على تطبيق االتفاقيات املربمة سابقاً بني السويد ويوغوسالفيا بشأن الضمان االجتماعي
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 ١٠املادة 

  ١               املبدأ التوجيهي 

                  املتعلقة حبماية      ١٠٣                                                           مل تصدق السويد على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم            . ُ                            ُيشار إىل التقارير السابقة    -   ٢٤٩
   .       األمومة

   .     ٢٠٠٧                                                              رير السويد الرابع املقدم إىل جلنة حقوق الطفل سوف يقدم يف مطلع عام   تق 

  ٢               املبدأ التوجيهي 

  .   ١٥٢ُ                                ُيشار إىل التقرير الرابع، الفقرة  -   ٢٥٠

  ٣               املبدأ التوجيهي 

  .   ١٥٣ُ                                ُيشار إىل التقرير الرابع، الفقرة  -   ٢٥١

  ٤               املبدأ التوجيهي 

  .   ١٥٨-   ١٥٤  ُ                                ُيشار إىل التقرير الرابع، الفقرات  ) أ   ( -   ٢٥٢

   .  ٩                                                                    انظر التقرير الرابع للسويد واملبادئ التوجيهية أعاله فيما يتعلق باملادة   ) ب ( -   ٢٥٣

  ٥               املبدأ التوجيهي 

  . ٩                                                                           انظر التقرير الدوري الرابع للسويد واملبادئ التوجيهية أعاله فيما يتعلق باملادة  -   ٢٥٤

  ٦               املبدأ التوجيهي 

                                                               ر اليت قدمتها السويد إىل جلنة حقوق الطفل فيما يتعلق جبميع النقاط   ُ                                       ُيشـار إىل التقارير السابقة والتقاري      -   ٢٥٥
 ُ  ّ           ً    وُنفّذ ذلك جزئياً   .                                                             وتعمل السويد باستمرار على تعزيز محاية األطفال املستضعفني واحملرومني  .  ٦                 الواردة يف الفقرة 

           ُ          عديالت اليت أُدخلت منذ                         ويتم بإجياز هنا تناول الت  .                                                    من خالل نظام اخلدمات االجتماعية ومن خالل النظام القانوين
   .                  تقدمي التقرير األخري

               األطفال املعوقون

                                                                                        ً                 األساس الذي ترتكز عليه سياسة السويد املتعلقة باإلعاقة هو حق األطفال املعوقني يف أن يكونوا أطفاالً                 -   ٢٥٦
            شباب املعوقني                   وجيب منح األطفال وال  .                                                ولألطفال املعوقني احتياجات خاصة لتعويضهم عن اإلعاقة  .             يف املقام األول

                                ً                        الشباب احلصول على الدعم املقدم مثالً يف جمال الترفيه،          /                    وميكن لآلباء واألطفال    .                             فرصة النمو يف مساكن ذويهم    
                                            وتوفر الربامج الترفيه لآلباء ومتنح األطفال        .                                                                واملرافقة، واملساعدة الشخصية واإلقامة لفترات قصرية خارج املرتل       
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                                                   ويقدم الدعم مبوجب قانون اخلدمات االجتماعية، وميكن طلبه   .                عتماد على اآلباء           ً                  املعوقني فرصاً أكرب للتحرر من اال
  .                     ً              إذا كان الطفل مشموالً هبذا القانون                    لمصابني خبلل وظيفي معني ل                الدعم واخلدمات      بتقدمي             القانون اخلاص      مبوجب 

   .                                                                       ولالطالع على املزيد من املعلومات، انظر تقرير السويد املقدم للجنة حقوق الطفل

                خلدمات االجتماعية ا

                                                 وهي ترمي إىل تعزيز الدعم االجتماعي لألطفال            ٢٠٠٣       يوليه /   متوز   ١                                        دخلـت األحكام اجلديدة حيز النفاذ يف         -   ٢٥٧
                                                                                      ومت توسيع واجبات الوكاالت احلكومية وموظفي الوكاالت احلكومية اليت تتعلق أنشطتها باألطفال        .                  املعرضـني لـلخطر   

        ولزيادة   .                                                                         بة وإدارات الطب النفساين الشرعي التابعة للمجلس الوطين للطب الشرعي                   ً                         لتشمل أيضاً إدارات السجون واملراق    
                                                                                            ُ                      الـتعرف على إلزامية تقدمي التقارير إىل اإلدارات االجتماعية وزيادة الوعي بالواجب لدى مجيع املعنيني، أُدرجت اإلشارة          

   .                 ات الصلة باألطفال                                                             إىل إلزامية تقدمي التقارير يف القوانني اليت تنظم الوكاالت واألنشطة ذ

   ُ                                                                                                وأُعـتمد يف وقـت واحد حكم يف القوانني املتعلقة بواجب كل من الشرطة ومقدمي الرعاية الصحية                 -   ٢٥٨
                                                                                                          والطبية ورياض األطفال واملدارس ومراكز رعاية األطفال الذين هم يف سن الدراسة، وذلك من أجل التعاون بناء          

  .                            باب املعرضني خلطر حقيقي أو حمتمل                                         على طلب اخلدمات االجتماعية بشأن األطفال والش

ُ                            وُعدل قانون رعاية الشباب      -   ٢٥٩                          بغرض تعزيز منظور الطفل     ٢٠٠٣      يوليه  /       ً             اعتباراً من أول متوز    )        ٥٢:١٩٩٠ ( 
  ُ                                                  ًً       ً                                    وأُدرج حكـم ينص على أن تكون املصلحة الفضلى للشباب، شأناًً أساسياً يف القرارات الصادرة                 .             يف القـانون  

                                                                    ظر الشاب، وأن توضع إرادته يف احلسبان مع االعتبار الواجب لسنه                                                  مبوجـب القـانون، وأن توضـح وجهة ن        
  .       ً                                                                       ومت أيضاً توضيح أن إساءة املعاملة اجلسدية والذهنية قد تتسبب يف ضرر لصحة الطفل ومنوه  .      ونضجه

                                                                                                   وقـد أسندت والية حكومية إىل إحدى اللجان الربملانية لوضع مسودة مقترح خلطة عمل وطنية لتقدمي                 -   ٢٦٠
      ٢٠٠٥       أكتوبر  /                                                  وقدمت اللجنة مقترحها إىل احلكومة يف تشرين األول         .                            الجتماعـية لألطفال والشباب               الـرعاية ا  

(SOU 2005:81) .   ٢٠٠٦         قبل هناية   )          الريكسداج (                                           وتعتزم احلكومة تقدمي مشروع قانون أمام الربملان    .  

               النظام القانوين

                    إساءة معاملة األطفال

     ً                       ووفقاً لتلك األسباب، إذا كان   .                           صة لتشديد العقوبات اجلنائية  ُ              أُخذ بأسباب خا    ٢٠٠٣      يوليه  /         يف أول متوز -   ٢٦١
                                                                                            ً                    من احملتمل أن تنال اجلرمية من إحساس الطفل باألمان والثقة يف عالقته بشخص قريب منه، فإن ذلك يعترب ظرفاً                   

  .     ً                مشدداً للحكم على اجلرم

     وختطط   .                   ه منذ بعض الوقت                                                                            أمـا القانون اجلديد اخلاص باالنتهاك املشني حلرمة الشخص فقد بدأ سريان            -   ٢٦٢
  .                       ً                              وتعكف وزارة العدل حالياً على دراسة تفاصيل تلك املراجعة  .     ٢٠٠٦                                 احلكومة للشروع يف مراجعة القانون يف 

 



E/C.12/SWE/5 
Page 53 

                         إصالح قانون اجلرائم اجلنسية

     ، يف      ٢٠٠٥       أبريل   /                                                                                     لقد ورد مضمون قانون اجلرائم اجلنسية اجلديد، الذي دخل حيز النفاذ يف أول نيسان              -   ٢٦٣
   .                                             وتعد اجلوانب التالية جديرة باملالحظة بصورة خاصة  .     أعاله   ٣      املادة 

                       ومن أجل التشديد على      .                                                                      كان من ضمن أغراض اإلصالح تعزيز محاية القاصرين من االستغالل اجلنسي           -   ٢٦٤
ُ                  ً                                                           خطورة اجلرائم اجلنسية ضد القاصرين، ُضمن القانون أحكاماً جنائية خاصة، مبا يف ذلك تلك املتعلقة باغتصاب                                                  

ُ                                       ل والتحرش هبم جنسياً، وُوسع نطاق تلك اجلرائم بإلغاء شرط اإلكراه     األطفا    ً                  .  

ُ                                                                                     و ُعزز حظر ممارسة اجلنس مع األطفال مبقابل مادي، مبا يف ذلك بتوسيع النطاق ليشمل ممارسة اجلنس مع  -   ٢٦٥   
ُ                  ً                   وُضمن القانون أحكاماً جنائية خاصة تتع   .                                                             األطفـال مبقـابل مادي يف ظروف ال تشكل حاالت بغاء واضحة               لق  

                                                                                                      باسـتغالل القاصرين لتصوير أوضاع جنسية، حيث عززت تلك األحكام محاية القاصرين ضد االستغالل لتلك               
                                         أما بالنسبة للجرائم الشنيعة فالعقوبة       .                                                                والعقوبات الشائعة هي الغرامة أو احلبس لفترة تصل إىل سنتني           .       األغراض

  .                                             هي احلبس لفترة تتراوح ما بني ستة أشهر وست سنوات

ـ  -   ٢٦٦ ٍ                         ُ                                                                    ن أجـل تعزيـٍز أفضل لفرص إنصاف األطفال ُمدد قانون التقادم املسقط بشأن جرائم جنسية حمددة ضد                      وم           
                             سنة، أو يفترض أنه بلغ        ١٨                                                                                                القاصـرين؛ حبيث ال يبدأ سريان ذلك القانون لتعطيل حق إقامة الدعوى إىل أن يبلغ الطفل                 

  .        تلك السن

             االجتار بالبشر

                  ، حسبما نوقش يف        ٢٠٠٢       يوليه   /                                    ر بالبشر ألغراض جنسية يف أول متوز       ُ                            أُعتمدت األحكام اخلاصة باالجتا    -   ٢٦٧
     ُ                                                                                    كما أُدرج تقرير حول التشريع يف التقرير الثالث للسويد املقدم إىل جلنة حقوق الطفل التابعة لألمم   .       أعاله ٣      املادة 

   ). ٤- ٣- ٩   و ٣- ٣- ٩        البندان  (  ،     ٢٠٠٢        املتحدة، 

                                                    ن بتقدمي دراسة عامة عن جرمية االجتار بالبشر، وتقييم                       ً                           وأصـدرت احلكومة أيضاً تعليماهتا إلحدى اللجا       -   ٢٦٨
                                                                               ً                                  نطـاق اجلرمية، و حتليل التعديالت التشريعية اليت قد تكون ضرورية لتصبح السويد دولة طرفاً يف اتفاقية جملس                  

ُ                       أوروبا بشأن العمل ملكافحة االجتار بالبشر، وحتليل ما إذا كان التشريع اجلنائي السويدي يقدم محاية ُمرضية                     من                                                                                          
   .                                         الزواج القسري والزواج دون السن القانونية

                              استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

          ، العقوبة     ٢٠٠٥      أبريل  /ُ          ً                                                             ُشددت، وفقاً لقانون اجلرائم اجلنسية اجلديد الذي دخل حيز النفاذ يف أول نيسان -   ٢٦٩
            ً             ست سنوات بدالً من أربع                                                                                    القصـوى جلـرمية االستغالل املشني لألطفال يف املواد اإلباحية لتصبح مدة السجن              

                                                              مراجعة األحكام اخلاصة بتصوير القاصرين يف املواد اإلباحية             ٢٠٠٥       أغسطس   /                    وقررت احلكومة يف آب     .      سنوات
                                                                                  وغرض املراجعة هو التمكني من احملاربة الفعالة الستغالل األطفال يف املواد اإلباحية              .                           والقوانـني املتصـلة بذلك    

     وسوف   .                                                                استغالل األطفال يف املواد اإلباحية من مجلة جوانب منها ما يلي                                          وتعزيز وضع األطفال فيما خيص جرمية     
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                                    كما ستنظر احلكومة يف ضرورة تعديل         ".    طفل "        ً      ً              سنة حداً هنائياً لتعريف        ١٨                                     تشمل املراجعة النظر يف اعتبار سن       
                   من التعامل مع              ً                                                              ً                       اجلـرمية وفقـاً ألشـكال اجلرمية اليت يعاقب عليها القانون، ومتديد التجرمي ليشمل أمناطاً أخرى               

  ُ         ً                                                                وسُينظر أيضاً يف احلاجة إىل إجراء تعديالت بناء على املمارسة املعمول هبا              .                                    اسـتغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
  ُ         ً              وسُيوضح أيضاً ما إذا كان   .                                                                              فـيما خيـص تصنيف اجلرائم والعقوبات جلرائم استغالل األطفال يف املواد اإلباحية         

                   ً                                                    مواد إباحية أطرافاً متضررة من حيث جرمية استغالل األطفال يف املواد اإلباحية      ً                         جائزاً اعتبار األطفال املصورين يف
    .                           وبالتايل مستحقني لتعويض مايل

                         إعداد األطفال ألغراض جنسية

                                  فالراشدون الذين بلغوا سن املسؤولية   .                             ً                                       ويترتـب عـلى التقدم التقين أيضاً زيادة املخاطر على األطفال والشباب      -   ٢٧٠
    ً                          ورداً على ذلك، قررت احلكومة       .                                                                    إلعداد األطفال ألغراض جنسية، عرب شبكة اإلنترنت يف أغلب األحيان                        اجلنائية يسعون 

                                       فقد صدرت التوجيهات إىل اجمللس بإعداد        .      ً                                                                   مؤخـراً إسـناد مهمات حمددة للمجلس الوطين ملنع اجلرمية وللمدعي العام           
                 وسوف يدرس اجمللس     .                                  اضية واحلالية اليت اختذت حملاربتها                                                                    دراسة حبثية تصف طبيعة ونطاق الظاهرة بالتفصيل، والتدابري امل        

        ً                                         واستناداً إىل الدراسة البحثية ومداوالت اجمللس سوف حيلل   .     ً                                                   أيضـاً تدابـري أخرى حملاربة إعداد األطفال ألغراض جنسية       
  .               ة للتعامل معها                                                                                                  املدعـي العـام مـدى إمكانية تطبيق القانون اجلنائي على الظاهرة والوسائل املتاحة لوكاالت منع اجلرمي       

                وإذا مل يكن األمر   .                        ً                                ً                                                 وسـينظر املدعـي العـام أيضاً يف ما إذا كان التشريع احلايل كافياً حلماية األطفال من تلك الظاهرة                  
   .                                                                      كذلك، سيقترح املدعي العام التعديالت التشريعية الضرورية لوضع مسودة قوانني

  .                         ، بشأن اتفاقية حقوق الطفل   ٥٩٢-   ٥٨٥      فقرات                                         وجتدر اإلشارة إىل التقريرين األول والثاين، ال  ) أ ( -   ٢٧١

           ففي العام    .       سنة   ١٩    و   ١٦                                                                   وتوجد اإلحصاءات املتعلقة باألطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني            ) ب ( -   ٢٧٢
                                         وكانت الغالبية العظمى منهم تعمل خالل        .                                        طفل من تلك الفئة العمرية يعملون        ٢٢     ٠٠٠                    املاضـي كان حوايل     

            وعندما يعمل   .      سنة  ١٦                                              د إحصاءات عن األطفال الذين تقل أعمارهم عن             وال توج   .                            عطلـة املـدارس الصـيفية     
                ِ                                                سنة مقابل أجر، ِفإهنم يفعلون ذلك خالل أيام العطالت حيث             ١٦    و   ١٣                                        األطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بني       

   .                                            إن احلضور إىل املدرسة إلزامي هلذه الفئة العمرية

  .                  اإلحصاءات غري موجودة  ) ج ( -   ٢٧٣

                                                                                               لقاصرين من طاليب اللجوء احلصول على التعليم والرعاية املقدمة لألطفال دون سن الدراسة ويف                    وحيق ل   ) د ( -   ٢٧٤
  .                                                                    سن الدراسة، وذلك بنفس القدر املتاح لألطفال املقيمني بصورة دائمة يف السويد

  ،     ٢٠٠٢                                                                               من املالحظات اخلتامية للجنة حقوق الطفل، على التقرير الثالث للسويد يف               ٣٨              ويف الفقـرة     -   ٢٧٥
                                                                                                 أوصت اللجنة السويد بأن تكفل حق التعليم جلميع األطفال، مبن فيهم أولئك الذين ليست لديهم تراخيص لإلقامة 

  .                                                 ً                             ، أي األطفال والقاصرين الذين يعيشون يف اخلفاء تفادياً لتنفيذ أمر ترحيلهم أو نقلهم "              األطفال املخفيون " و

                                                       ن تقبل يف املدارس اإللزامية والثانوية األطفال الذين                                    ً                         وجيـوز للبلديات السويدية، وفقاً للوائح احلالية، أ        -   ٢٧٦
      ٢٠٠٦                        وقد شكلت احلكومة يف أوائل   . ُ                                                               ُرفضت طلباهتم للجوء ويعيشون يف اخلفاء، ولكن من دون التزام بتعليمهم
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                                                                                                                        جلـنة لدراسـة شـروط تنظيم حق التعليم والرعاية املقدمة لألطفال دون سن الدراسة ويف سن الدراسة بالنسبة هلؤالء                    
                                                                                                       وإىل حني تسليم اللجنة نتائج الدراسة اليت تقوم هبا، مت ختصيص أموال إضافية للبلديات لتسهيل قبول                   ".               األطفال املخفيني  "

  .                    هؤالء األطفال يف املدارس

                                                                    زيادة الوعي حبقوق اإلنسان وسط موظفي الدولة والعاملني يف السلطة القضائية

  )               املالحظات اخلتامية     من   ٣٥            انظر الفقرة  (

                                 ة املعنية باألطفال تكفل حقوق الطفل      السياس

                                                                                                      فيما يتعلق باألطفال، ترتبط جهود السويد لتنفيذ العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية             -   ٢٧٧
                  وحتكم االستراتيجية    .                                                            ً                              والثقافية بصورة جوهرية باجلهود الرامية إلعمال حقوق الطفل وفقاً التفاقية حقوق الطفل           

                                                                                       د لتحقيق اتفاقية حقوق الطفل مبوجب مشروع القانون الذي قدمته احلكومة إىل الربملان                                   الوطنـية تلـك اجلهو    
   .     ١٩٩٩     مارس  /                                   ، والذي اعتمده الربملان باإلمجاع يف آذار    ١٩٩٨  يف   )          الريكسداج (

                                                                                      ً        وتعـد املبادرات يف إطار سياسة الرفاه االجتماعي العامة األساس الذي جيعل إعمال حقوق الطفل ممكناً       -   ٢٧٨
                                                                                                       مبادرات سياسة الرفاه االجتماعي إىل ضمان أحوال طفولة متساوية للولد والبنت مبا يف ذلك احلصول                      وهتـدف 

                                                                                                عـلى برامج رعاية عالية اجلودة لألطفال دون سن الدراسة ويف سن الدراسة، وكذلك لألم والطفل، وذلك على    
               أما واجب اجملتمع   .                  بية الطفل وتنشئته                                        ويتحمل األبوان مسؤولية رئيسة مشتركة عن تر  .                      أساس املساواة بني اجلنسني

                              وميتد ذلك ليشمل تقدمي برامج       .                                                                             فهـو دعم وتكميل دور األبوين من أجل ضمان طفولة جيدة وآمنة لكل طفل             
  .                                                              خمتلفة متكن الوالدين من اإلسهام يف طفولة الطفل وحتمل املسؤولية جتاهها

                                                     ت مثل التخطيط االجتماعي واملتعلق بالسري، والسياسة                                                                 إضـافة إىل سياسة الرفاه العامة هنالك مبادرات يف جماال          -   ٢٧٩
                                                                                                                               املـتعلقة باملواد الغذائية واملستهلك، والسياسة البيئية وسياسة الصحة العامة، والسياسة املتعلقة بالثقافة ووسائط اإلعالم،               

                             بالطفل ذات طبيعة شاملة                               وحيث إن السياسة املتعلقة     .                                                                 واليت تعد ذات أمهية يف تطوير األحوال املعيشية لألطفال والشباب         
                        وتسهم مجيع املبادرات يف      .                                                ُ                                           للقطاعات فإن املبادرات املتعلقة باألطفال والشباب ُتنفذ ضمن جماالت سياسة واسعة ومتنوعة           

                                                                            ومن أجل جعل املبادرات اليت تقوم هبا السويد مؤسسة ومتعقلة إلعمال حقوق              .                                       حتقيق أهداف السياسة املتعلقة باألطفال    
                                                                                  ً                  األحـوال املعيشـية لألطفال والشباب يف خمتلف اجلوانب فقد مت حتديد اجملاالت الستة التالية أهدافاً                                الطفـل وحتسـني     

  :             لتلك املبادرات

                            حق الطفل يف مستوى معيشي جيد؛ - 

                       حق الطفل يف طفولة آمنة؛ - 

                  حق الطفل يف الصحة؛ - 

                    حق الطفل يف التعليم؛ - 
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                            حق الطفل يف املشاركة والتأثري؛ - 

  .                             لطفل يف احلماية والدعم من اجملتمع    حق ا - 

                                        خرباء يف جمال حقوق الطفل مع املكاتب احلكومية

                                                                                              هنالك وظيفة تنسيقية داخل املكاتب احلكومية اليت تتضمن واجباهتا تنسيق ورصد ومتابعة اجلهود الرامية     -   ٢٨٠
ُ     وقد ُعني    .            ال والشباب                                                                                    لدمـج مـنظور األطفال يف مجيع القرارات احلكومية اليت تؤثر يف حقوق ومصاحل األطف                   

                                                                                                  األشـخاص الذين ميكن االتصال هبم بشأن قضايا اتفاقية حقوق الطفل يف مجيع الوزارات، وذلك كأحد جوانب         
  .                                                              حتسني وتطوير اجلهود املتعلقة باتفاقية حقوق الطفل مع املكاتب احلكومية

                                                          والية أمني املظامل املعين بقضايا األطفال لزيادة الوعي حبقوق الطفل

    وقد   .                                                                                            إن دور والية أمني املظامل هو تشكيل رأي حول حقوق الطفل واملشاركة يف التخاطب االجتماعي               -   ٢٨١
                                                                                                كـان ألمني املظامل املعين بقضايا األطفال تأثري فعلي يف حفز جهود اتفاقية حقوق الطفل وسط البلديات وجمالس    

         ً       ً                       يقدم دعماً منهجياً ويقدم أمثلة جيدة                                            كما استطاع يف أثناء ذلك اجلهد أن          .                                املقاطعـات والوكـاالت احلكومية    
  .                                                                      وحيفز نقل املعرفة وأن يتابع وحيلل ويقيم باستمرار تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

                   مراكز تقييم األطفال

                                                                 مكتب املدعي العام اإلقليمي بالعمل مع جملس الشرطة الوطنية              ٢٠٠٥       فرباير   /       شباط  ٣                        أمـرت احلكومة بتاريخ      -   ٢٨٢
             مراكز تقييم   " و  .                                                                        رفاه واجمللس الوطين للطب الشرعي من أجل إنشاء مراكز لتقييم األطفال                                      واجمللـس الوطـين للصحة وال     

                                                                                               هـو االسم العام لعمليات تتعاون فيها وكاالت خمتلفة حتت سقف واحد لعمل حتريات تتعلق باألطفال الذين        "         األطفـال 
  .                                                       ميكن أن يكونوا ضحايا جلرائم خطرية مثل االعتداء اجلنسي واجلسدي

                                                                                                          غـرض من ذلك هو العمل على أن تكون التحريات اليت جترى بشأن هذه اجلرائم املشتبه يف وقوعها مالئمة                      وال -   ٢٨٣
                                                                                          فالطفل ال ينبغي أن يذهب إىل أماكن متعددة وخيضع ملقابالت متكررة بواسطة أشخاص خمتلفني                .                  ألوضـاع األطفـال   
  .                                 واهلدف الثاين هو حتسني نوعية التحريات  .                  ً وألغراض خمتلفة أيضاً

                                                                                يف مشاريع إرشادية ملراكز تقييم األطفال يف كل من ستكهومل وغوتبورج وماملو                 ٢٠٠٦                      ويسـتمر العمل منذ      - ٤  ٢٨
       ُ     ، كما سُيسلم     ٢٠٠٨      مارس   /     ُ                                                وسوف ُيسلم التقرير اخلتامي حول املهمة يف أول آذار          .                                  ولينكوبيـنج وأومـيا وسوندسفال    

   .     ٢٠٠٦      يونيه  /        حزيران  ١٥                  تقرير مؤقت بتاريخ 

  .                                                                                لربنامج من قبل قسم سوسيولوجيا القانون جبامعة لوند حتت إشراف الربوفيسور كارستني أستروم     ُ      وسوف ُيقيم ا -   ٢٨٥

                مركز حلقوق الطفل

                                                          توجيهاهتا إىل جامعة أوريربو بتقدمي مقترح واقعي إلنشاء مركز       ٢٠٠٦      مارس   /                      أصدرت احلكومة يف آذار    -   ٢٨٦
                                             املركز املقترح، وذلك ضمن اجلهود الرامية إلعمال                                                     لتطوير املناهج واملهارات ونقل املعرفة، وبوضع تصور ألنشطة

  .    ٢٠٠٦              ُ                    ومن املتوقع أن ُيفتتح املركز يف خريف   .           حقوق الطفل
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                                     كتيب من أجل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

                      ً                             ختصيص مبلغ مليون كروناً سويدية لليونسيف من أجل        ٢٠٠٥       ديسمرب   /                            قررت احلكومة يف كانون األول     -   ٢٨٧
  .                               ية حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل                        إصدار كتيب باللغة السويد

                                                 الوعي حبقوق الطفل وسط الوكاالت احلكومية احمللية وغريها

                                                                                                           مـن أجل تركيز االهتمام على اجلهود الرامية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ودعم اجلهود اإلمنائية احمللية،                 -   ٢٨٨
              وتشمل اجملموعة    .     ٢٠٠٦      ربيع                           العمل فيه متواصل منذ       "               السويد لألطفال  "                   ً                أطلقـت احلكومـة مشـروعاً باسم        

                                                                                                              املسـتهدفة واضعي السياسات البلدية وموظفي البلديات وذلك لزيادة الوعي وفهم اتفاقية حقوق الطفل ونشر               
   .                                                   مناهج ناجحة بغرض كفالة حقوق الطفل يف األنشطة البلدية

                           حقوق الطفل يف التعليم العايل

                                     بتقدمي تقارير عن اجلهود الرامية لدمج     ٢٠٠٤        لسويد يف                                                مت توجيه أمر جلميع مؤسسات التعليم العايل يف ا       -   ٢٨٩
                                          و ختطط احلكومة لعقد عدد من املؤمترات اإلقليمية   .                                                      الوعي باتفاقية حقوق الطفل يف الربامج األكادميية ذات الصلة

                                                                                                 لدعم اجلهود اليت تبذهلا بواسطة املؤسسات األكادميية بشأن اتفاقية حقوق الطفل وتسهيل عملية                  ٢٠٠٦       خـالل   
  .                              قل املعرفة وسط الكليات واجلامعات ن

                               حقوق الطفل وعملية وضع امليزانية

                                                      ً       ً                                   يعد إدراج منظور الطفل يف عملية وضع ميزانية الدولة عنصراً أساسياً يف إظهار نتائج القرارات السياسية  -   ٢٩٠
                   ميزانية الدولة                                                                        وقد زادت احلكومة الوعي مببادرات بشأن األطفال والشباب مت إعالهنا يف            .                      عـلى البنات واألوالد   

  .            الذي ناقشهما  )          الريكسداج (                                               بواسطة بالغني حكوميني مت تقدميهما إىل الربملان السويدي 

                        سياسة السويد جتاه الشباب

                                                                                                               يعترب منظور احلقوق من ضمن أسس سياسة السويد جتاه الشباب ؛ ويعين ذلك املبدأ القائل بأن للشباب احلق يف                    -   ٢٩١
                                       إىل أن حقوق الشباب اإلنسانية ينبغي أن      "                    أحوال معيشية جيدة   "             وتشري عبارة     .      واطنني                                    أحـوال معيشية جيدة مثل سائر امل      

              وال يقل أمهية     .              ُ                                                                        كما ينبغي أن ُيكفل للشباب األمن االجتماعي واالقتصادي والصحة اجليدة وفرص التنمية             . ُ           ُتحمى وتعزز 
                                           تيار حياهتم اخلاصة وتكوين جمتمعاهتم وحتقيق           ُ                                                                      عمـا ذُكر أن تشمل األحوال املعيشية اجليدة احلق يف تزويدهم مبا يلزم الخ             

                                                                                        وتعد اتفاقية حقوق الطفل نقطة انطالق رئيسة جلميع املساعي العامة اليت هتتم باألطفال               .                                تنميتهم االجتماعية بصورة عامة   
      ٢٠٠٦                          ويشتمل مشروع ميزانية ربيع   .                                                        سنة، وهي كذلك بالنسبة للسياسة الوطنية جتاه الشباب       ١٨                    والشـباب دون سن     

           ً                                 باليني كروناً سويدية للمبادرات اليت تعىن           ٦,٥٧                                                               عـلى اسـتثمارات ضخمة ختص الشباب، مبا يف ذلك ختصيص مبلغ             
                    ً                                                          وتستثمر السويد حالياً يف برامج من شأهنا حتسني حياة الشباب من حيث العمل               .     ٢٠٠٨-    ٢٠٠٦                       بالشـباب عن الفترة     

  .                 الثقافية والترفيه                                                     والتعليم والسكن والصحة واألمن والتأثري والتمكني واألنشطة 
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 ١١املادة 

  ١                   املبدأ التوجيهي رقم 

ُ                                           تسبب الركود االقتصادي الشديد خالل النصف األول من التسعينيات يف ُعسر مايل للعديد من الفئات السكانية           -   ٢٩٢                                                            
             ق خبط الفقر             فيما يتعل  (                              و قد ارتفعت نسبة الفقراء        .     ١٩٩٧                                                             يف السويد، وحتسنت األوضاع املالية ملعظم األسر املعيشية بعد          

    ١٩٩٦                                      يف املائة خالل ثالث سنوات بداية من        ١١       إىل       ١٩٩١                يف املائة يف      ٥                                      يف السويد بعد األزمة االقتصادية من         )      املدقع
     يف   ٢        وهي   -                                        وتعد نسبة الفقر الشديد وسط السكان         .     ٢٠٠٣                يف املائة يف      ٦                                ، ولكـن اخنفضت بعد ذلك إىل            ١٩٩٧-

                                                 وزادت خالل التسعينيات الفجوة يف توزيع الدخل،         .                      ساسية على مر الزمن                                        منخفضة وقد ظلت مستقرة بصورة أ      -       املائة  
  .                                                                                                                     وهي العامل الذي يوضح حجم التفاوت بني األسر املعيشية ذات الدخول املنخفضة واألسر املعيشية ذات الدخول العالية                

   .     ٢٠٠٣                         مث اخنفضت بعد ذلك حىت عام     ٢٠٠٠                          وبلغت تلك الفجوة أقصاها يف 

                       و من بني األسباب اليت       .     ٢٠٠٢    و     ١٩٩١                                             لتفاوت يف الدخل بني الرجل واملرأة ما بني                       واخنفض كذلك ا   -   ٢٩٣
                                                                                              يعزى هلا ذلك أن املرأة اخنرطت يف العمل بأجر بصورة أكرب مما كان عليه احلال خالل التسعينيات وأصبحت أمناط 

             وارتفع متوسط   .         وام كامل                                                                          توظيف الرجل واملرأة أكثر تشاهبا، كما زادت نسبة األسر حيث يعمل الرجل واملرأة بد
    أما   .                             يف املائة من متوسط دخل الرجل  ٦٨             يف املائة إىل   ٦٤     من     ٢٠٠٢   و    ١٩٩١                              دخل املرأة من العمل بأجر ما بني 

                                                                                                                 يف حال اقتصرت املقارنة على العمل بدوام كامل فقد ارتفع متوسط دخل املرأة من العمل بأجر مما يقل بصورة                   
  .                            يف املائة من متوسط دخل الرجل  ٨٤    ً     قليالً عن                      يف املائة إىل ما يزيد   ٨١         طفيفة عن 

                                                                           ً      ً                    كـان لألرباح الرأمسالية، وبصورة رئيسة من بيع األسهم ورؤوس األموال السهمية، تأثرياً عظيماً على                -   ٢٩٤
                                           وقد أثبتت التطورات منذ مطلع التسعينيات أنه   .                                                         توزيع دخل األسرة املعيشية خالل التسعينيات وبداية القرن احلايل

                                        وما يفسر ذلك هو وجود تفاوت كبري يف توزيع    .                                                  األربـاح الرأمسالـية اتسعت الفجوة يف الدخل                    كـلما زادت  
  .                                                                                            األصول املالية وسط األسر املعيشية، األمر الذي يؤثر بصورة أساسية يف األسر املعيشية ذات الدخول العالية

              والسمة املميزة   .                    العديد من البلدان                                     ً                        من املرجح أن يكون الفقر يف السويد حديثاً أقل شدة مما عليه احلال يف -   ٢٩٥
               فاألشخاص الذين    .                                   مبوطئ قدم الشخص يف سوق العمل      -                      على مستوى الفرد     -                                  للفقر يف السويد هو أنه مرتبط       

                                                         ً                                                     هـم يف سن العمل وليس هلم دخل معترب من العمل بأجر ويعوزهم أيضاً بصورة أساسية دخل من معاش أو من                     
                                 وقد أثبتت بيانات مكتب اإلحصاء       .                                      هم األكثر عرضة للبقاء يف فقر أبدي        -                                      إعانـة البطالة أو من تأمني مرضي        

             أن متوسط   -     ً    عضواً     ١٥                  وعددهم حينئذ    -      ٢٠٠١                                                          األوريب، عـند إجراء مقارنة بني أعضاء االحتاد األوريب يف           
   لت                                              وسجلت اليونان أدين متوسط للدخل، بينما سج        .                                                         الدخل يف السويد أقل من املتوسط بالنسبة لالحتاد األوريب        

                                               إال أن الفجوة يف الدخل يف السويد من ضمن األدىن، حيث   .                            ً                   لكسمربغ أعلى متوسط دخل بعيداً من املركز الثاين   
ُ            وُسجلت أكثر    .                                                                                             سـجلت سـلوفينيا أدىن فجوة يف الدخل، تلتها السويد وهنغاريا والدامنرك ومجهورية التشيك               

   .                   ً           فجوات الدخل اتساعاً يف الربتغال
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                       يشة بالنسبة للسكان ككل                مستوى وأحوال املع  ) أ ( 

          يف املائة   ١٥         وبنسبة     ٢٠٠٤   و    ١٩٩٥                يف املائة ما بني   ٢٦                                       حتسن املستوى االقتصادي لألسر املعيشية بنسبة  -   ٢٩٦
                                                                                  وكان من استفاد من ذلك االجتاه بصورة أفضل األزواج الذين يعيشون مع أطفاهلم،               .     ٢٠٠٤    و     ١٩٩١          مـا بني    

  .     ٢٠٠٤    و     ١٩٩٥                     يف املائة ما بني        ٣٠                              سب عبء إعالة األسرة بنسبة                                                  والذين ارتفع لديهم الدخل املتاح املعدل ح      
  .                ً                 سنة والذين معاً بدون أطفال       ٦٤    و   ٤٥                                                                       ويتمتع بأعلى مستوى اقتصادي األزواج الذين تتراوح أعمارهم ما بني           

     الاليت                                                                                                أما أدىن مستوى اقتصادي فتمثله األسر املعيشية اليت تتكون من كبار السن املتقاعدين ومن النساء العازبات 
     يف    ٦٠                                            يف املائة؛ وهي األسر اليت تقل دخوهلا عن         ٩                                           وتبلغ نسبة األسر احملرومة اقتصاديا حوايل         .                 يعشن مع أطفاهلن  

                                                                        لقد توقف االجتاه حنو توزيع الدخل بصورة أوسع، وفجوة الدخل اآلن أقل بعض الشيء   .                     املائة من متوسط الدخل
   .                حني كانت األوسع    ٢٠٠٠                عما كانت عليه يف 

                                       كما اتسعت الفجوة بصورة أساسية خالل        .     ٢٠٠٤    و     ١٩٩١                     يف املائة ما بني        ١٣                             وزاد معـامل جـيين بنسبة        -   ٢٩٧
                           وتعزى زيادة الفجوة يف الدخل   .                             ً      ً                أما توزيع الدخل فقد ظل ثابتاً نسبياً منذ ذلك الوقت    .                                 النصـف الـثاين من التسعينيات     

      ١٩٩١                                               ثرية، حيث زادت نسبة الدخل بعض الشي منذ                                                                          بصـورة رئيسة إىل الزيادات يف دخول األفراد األثرياء واألسر ال          
     يف    ١٠           وميثلون   -                                           وقد زادت نسبة دخل السكان األكثر ثراء          .                                                        بالنسـبة ألولئك الذين يتمتعون بأفضل مستوى اقتصادي       

  .    ٢٠٠٤            يف املائة يف   ٢٢     إىل     ١٩٩١            يف املائة يف   ٢٠                   من إمجايل الدخل من -                املائة من السكان 

  .     ٢٠٠٣-    ١٩٩١                                                                   ة الدخل املتاح لألسر املعيشية يف السويد ومعامل جيين عن الفترة من                                توضـح اجلـداول التالي     -   ٢٩٨
  .                                                                                     فاجلدول األول يوضح االجتاهات مبا فيها األرباح الرأمسالية، أما الثاين فيستبعد األرباح الرأمسالية

 ١-١١اجلدول 

 ١٩٩١                ً                                       الدخل املتاح شامال  األرباح الرأمسالية لكـل وحـدة استهـالك يف 
 متوسط القيمة بآالف الكرونات السويدية. ، لكل األفراد٢٠٠٣-١٩٩٦و

 ٢٠٠٣لكل وحدة استهالك بأسعار 

      السنة متوسط القيمة معامل جيين  يف املائة٥أعلى نسبة 
١٩٩١      ١٤٣,٩      ٠,٢٣٠      ٣٥٥,٤     
١٩٩٦      ١٣٢,٩      ٠,٢٣٨      ٣٣٤,٥     
١٩٩٧      ١٣٩,٤      ٠,٢٥٤      ٤٠٠,١     
١٩٩٨      ١٤٠,٨      ٠,٢٤٢      ٣٦٦,٥     
٩٩  ١٩      ١٤٩,٩      ٠,٢٦١      ٤٣١,٢   
٢٠٠٠      ١٦٥,٣      ٠,٢٩٥      ٥٨٦,١     
٢٠٠١      ١٦٢,٤      ٠,٢٦٣      ٤٧٥,٣     
٢٠٠٢      ١٦٥,٥      ٠,٢٥٨      ٤٦٠,٣     
٢٠٠٣      ١٦٥,٥      ٠,٢٥٤      ٤٥٠,٧     

  .              إحصاءات السويد  :     املصدر 
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 ٢-١١اجلدول 

 ١٩٩١الدخل املتاح بـدون األربـاح الرأمسالية لكل وحـدة استهالك يف 
 السويديةمتوسط القيمة بآالف الكرونات . ، لكل األفراد٢٠٠٣-١٩٩٦و

 .٢٠٠٣لكل وحدة استهالك بأسعار 

 السنة متوسط القيمة معامل جيين  يف املائة٥أعلى نسبة 
١٩٩١      ١٣٩,٢      ٠,٢١٣      ٢٩٧,٢     
١٩٩٦      ١٢٧,٩      ٠,٢٢١      ٢٨٠,٧     
١٩٩٧       ١٣١,٨      ٠,٢٢٥      ٣٠٠,٨     
١٩٩٨      ١٣٥,٤      ٠,٢٢٧      ٣١٥,٦     
١٩٩٩      ١٤٠,٢      ٠,٢٣٠      ٣٢٥,١     
٢٠٠٠      ١٤٩,٩      ٠,٢٤٤      ٣٨١,٠     
٢٠٠١      ١٥٤,٧      ٠,٢٣٩      ٣٧٥,٨     
٢٠٠٢      ١٥٨,٣      ٠,٢٣٩      ٣٧٦,١     
٢٠٠٣      ١٥٨,٦      ٠,٢٣٤      ٣٦٨,٢     

  .              إحصاءات السويد  :     املصدر 

                                        بلغت نسبة األسر اليت كانت تعيش يف            ١٩٩٧          ففي عام     .                                                   اخنفـض مستوى الفقر وسط األسر اليت لديها أطفال         -   ٢٩٩
  )                       القوة الشرائية الثابتة (                 خلط الفقر املدقع                                                ً        يف املائة من مجيع األسر اليت لديها أطفال، وذلك وفقاً        ١٥                  ً         الفقر ما يزيد قليالً عن      

ُ             ومنذ ذلك الوقت ُخفضت تلك        ).                          إحصاءات الفقر يف السويد     :               انظر أدناه يف     . (                                       الذي حدده اجمللس الوطين للصحة والرفاه                     
     طفال    فاأل  .                                           يف املائة من مجيع األطفال يف أسر فقرية         ٧                            ً                         ً                 النسـبة إىل النصف؛ ويعيش حالياً، على األكثر، ما يزيد قليالً عن             

 ُ                       وُنفذ يف أعقاب االنتعاش      .                                                                                             واألسـر الـيت لديهـا أطفال كانوا أكثر املتضررين من األزمة االقتصادية خالل التسعينيات              
                                             ويعد األطفال الذين يعيشون مع أحد األبوين         .                                                               االقتصـادي عـدد مـن اإلصالحات لتحسني أحوال األطفال وأسرهم          

                                                                األطفال ألبوين أجنبيني واألطفال الذين مل حيصل آباؤهم سوى على                                                            واألطفـال العديدون يف األسرة املعيشية الواحدة و       
   .                                          ً  أكثر عرضة خلطر العيش يف أسر حمرومة اقتصادياً-                التعليم اإللزامي 

                                                                                       احلد األعلى لرسوم رعاية الطفل وخفضت مبوجبه رسوم الرعاية ملا قبل املدرسة مبعدل                  ٢٠٠٢  ُ         اعُتمد يف    -   ٣٠٠
  .                                   املتوسط بالنسبة لألسرة اليت لديها طفالن      ً             ً      كروناً سويدية سنوياً يف   ١٢     ٠٠٠

      ً                       كروناً، و تعد استحقاقات      ١     ٠٥٠       إىل       ١٩٩٤      ً               كروناً سويدية يف        ٧٥٠                            ً         وزيدت استحقاقات الطفل تدرجيياً من       -   ٣٠١
          ً                                     وزيدت أيضاً االستحقاقات التكميلية عن األطفال        .                                                                       الطفـل اآلن يف أعـلى مسـتوياهتا االمسـية و الفعلية منذ تطبيقها             

  ،     ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                                               ً                           فقد مت تطبيق االستحقاقات التكميلية عن الطفل الثاين يف األسرة اعتباراً من تشرين األول               .          اإلضـافيني 
  .    ٢٠٠٦                       ً    كما زيدت النفقة اعتباراً من 

     ً                              يوماً لكل واحد من األبوين وال         ٦٠     ً  ُ               يوماً، ُيحفظ منها        ٤٨٠       إىل       ٢٠٠٢ ُ                                     وُمـددت فترة تأمني إجازة األبوة يف         -   ٣٠٢
      إىل      ٢٠٠٦       يوليه   /                                       ً                    كما زيد سقف مستحقات إجازة األبوة اعتباراً من أول متوز           .                ألبوين إىل اآلخر                         ميكن حتويلها من أحد ا    

  .                          واستحقاقات احلمل النقدية                     ً                                   وستطبق الزيادة أيضاً على استحقاقات األبوة املؤقتة          .       ً      ً    كروناً شهرياً    ٣٣     ٠٠٠           ما يقارب   
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   ً          فضالً عن ذلك،   .      ً                كروناً سويدية يف اليوم     ١٨٠      إىل    ٦٠                                                      وزيد يف نفس الوقت احلد األدىن الستحقاقات األبوة من          
ُ                                                                                                               ُوسعت اخليارات املتعلقة باحلاالت اليت ميكن فيها دفع استحقاقات األبوة املؤقتة لعدد غري حمدد من األيام بغرض                 

   .               رعاية طفل مريض

                           فقد حتسن املستوى االقتصادي      .                                                                وحسنت هذه اإلصالحات األوضاع االقتصادية لألسر اليت لديها أطفال         -   ٣٠٣
  .    ١٩٩٥              يف املائة منذ   ٣٠                                          لألزواج الذين يعيشون مع أطفاهلم باملرتل بنسبة 

                               مستوى وأحوال املعيشة لكبار السن

                                                       مقارنة مبا كان عليه احلال خالل التسعينيات على الرغم         ٢٠٠٣                     ً                              كان الفقر أقل انتشاراً يف أوساط كبار السن يف           -   ٣٠٤
    ٦٥                                              ومع ذلك، جند أن األشخاص يف الفئة العمرية           .                   رد املالية احملدودة                                                       من أن الكثري من املواطنني كبار السن من ذوي املوا         

                                         ً           ضمن أولئك الذين ميلكون يف أغلب األحيان أصوالً مالية حتت -                              على العكس من كثري من الشباب  -                   سـنة فمـا فوق      
           إىل حد كبري                                                             إال أنه ينبغي مراعاة كون صايف أصول كبار السن تتكون             .                                              تصـرفهم عندما يكون معاش التقاعد غري كاف       

  .                                               من قيمة منازهلم بعد تسديد الرهن وااللتزامات األخرى

                                      أن متوسط الدخل املتاح للنساء الاليت        )                              الشؤون املالية لألسر املعيشية      (    ٢٠٠٢                                أثبتـت إحصاءات السويد لسنة       -   ٣٠٥
      ً   كروناً       ٧٨٠٠٠    و       ً       ً                              كروناً سويدياً بالنسبة للنساء العازبات        ١٠٤     ٠٠٠                                   سنة فما فوق يبلغ ما يقارب          ٦٥                 تـبلغ أعمارهن    

                                                                                  ويالحظ أن دخول النساء العازبات عالية يف مجيع الفئات العمرية، وأحد األسباب اليت           .       ً                           سويدياً بالنسبة للنساء املساكنات   
                                                                                                                         تفسـر اخنفاض الدخول املتاحة للنساء املساكنات مقارنة بأولئك العازبات هو أن املعاشات القائمة على الدخل أعلى يف                  

      إال أن   .                                                        ً                         ن الدخل من التحويالت احلكومية للنساء املساكنات يعترب منخفضاً يف كثري من احلاالت                كما أ   .               حالـة األخريات  
      ً   كروناً     ١١٤     ٠٠٠                               فاملتوسط الشهري للرجل األعزب       .                                                                الدخـل املتاح للرجل األعزب يعترب أقل مقارنة بالرجل املساكن         

                                  التفاوت يف دخول النساء والرجال                     وهكذا، جند أن      .       ً       ً                        كـروناً سـويدياً للـرجل املساكن             ١٢٥٠٠٠      ً             سـويدياً مقـابل     
  .                                                    املتزوجني أكرب مما هو بالنسبة لألشخاص الذين يعيشون مبفردهم /       املساكنني

                              فاملعاش التقاعدي املتناسب مع      .  ُ                                     ً                                    وُنفـذ العديد من التدابري جلعل السويد بلداً أفضل بالنسبة لكبار السن            -   ٣٠٦
                                                 تناسبة مع الدخل، منذ ذلك الوقت، مبا يتجاوز                          وزيدت املعاشات امل    .     ٢٠٠٢               ً                     الدخـل ظـل مرتبطاً باملؤشر منذ        

                                                              وزيدت منحة السكن عدة مرات بالنسبة للمتقاعدين، حيث زاد           .              يف املائـة      ٣,٥                            مسـتوى التضـخم بنسـبة       
      دعم     ٢٠٠٤  ُ      وطُبق يف   .     ٢٠٠٥               يف املائة يف      ٩٣       إىل       ١٩٩٥                                   يف املائة من تكاليف السكن يف          ٨٥                االسـتحقاق من    

  .                                                           ً      ً              ليست لديهم معاشات تقاعدية أو الذين ال توجد هلم املعاشات دعماً كافياً                                                 الـنفقة بالنسبة لكبار السن الذين     
  .                                             اختبار اإلمكانيات املالية فيما خيص معاش األرامل    ٢٠٠٣  ُ            وأُلغي كذلك يف 

                        ويبدأ سريان املشروع يف      .                                                               حد النفقات اليت يتحملها املسن فيما خيص العناية باألسنان             ٢٠٠٢  ُ        وطُبق يف    -   ٣٠٧
ُ                                                                 وُحددت النفقات اليت يتحملها املريض خالل الزيارة الواحدة مببلغ           .       سنة   ٦٥                ها عمر املريض                         السـنة اليت يصل في      

      ً       ً                                                                                         كـروناً سويدياً بالنسبة للعالج الذي يشمل تلبيس األضراس بتيجان صناعية واجلسور وزراعة األسنان                ٧     ٧٠٠
  .                               واألسنان البديلة اليت ميكن إزالتها
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                                                               بالنسبة لرعاية املسنني واملعوقني وذلك من أجل خفض الرسوم                                   احلد األعلى من الرسوم        ٢٠٠٢         وطبق يف    -   ٣٠٨
  .                  يف نظام رعاية املسنني

   .     ١٩٩٥              يف املائة منذ   ١٨                                         وقد زاد املستوى االقتصادي للمتقاعدين بنسبة  -   ٣٠٩

        املعوقون

                                                                                                يوضـح اجلدول التايل عدد األشخاص الذين حصلوا على مساعدة مبوجب القانون اخلاص بتقدمي الدعم               -   ٣١٠
     ٢٠٠٤-    ١٩٩٩                                                                  دمات لألشخاص املصابني خبلل وظيفي، خبطة فردية أو ممثل شخصي خالل الفترة من    واخل

 ٣-١١اجلدول 

 املساعدة مبوجب القانون اخلاص بتقدمي الدعم واخلدمة
 .لألشخاص املصابني خبلل وظيفي، عدد األشخاص

 التغيري 
 نوع املساعدة ١٩٩٩ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٤-١٩٩٩
                األنشطة النهارية   ١٩     ٨٠٠   ٢١     ٧٠٠   ٢٣     ٢٠٠   ٢٤     ١٠٠ ٪٢٢+
            املسكن، راشد   ١٦     ٥٠٠   ١٨     ٠٠٠   ١٩     ٠٠٠   ١٩     ٨٠٠ ٪٢٠+
           شخص لالتصال   ١٣     ٤٠٠   ١٤     ٥٠٠   ١٥     ٢٠٠   ١٦     ١٠٠ ٪٢٠+
           إقامة قصرية  ٩     ٤٠٠  ٩     ٩٠٠   ١٠     ٥٠٠   ١٠     ٥٠٠ ٪١٢+
                      خدمات االستشارة والدعم   ١٨     ٦٠٠ ١١ ٩٠٠   ١١     ٧٠٠   ١٠     ٤٠٠ ٪٤٤-
             خدمات املرافق  ٧     ٤٠٠  ٨     ٥٠٠  ٩     ٢٠٠  ٩     ٤٠٠ ٪٢٧+
           مساعد شخصي  ٤     ٥٠٠  ٤     ٣٠٠  ٤     ٣٠٠  ٣     ٩٠٠ ٪١٣-

            خدمة الراحة  ٣     ٦٠٠  ٣     ٥٠٠  ٣     ٦٠٠  ٣     ٧٠٠ "٪ ٣  +  
                  اإلشراف لفترة قصرية  ٢     ٨٠٠  ٣     ٤٠٠  ٤     ٠٠٠  ٤     ٤٠٠ ٪٥٧+

           سكن األطفال  ١     ٢٠٠  ١     ٢٠٠  ١     ٣٠٠  ١     ٣٠٠ "٪ ٩  +  
          خطة فردية - -  ٣     ٢٠٠ - -

         ممثل شخصي -  ١     ٢٠٠  ٢     ٦٠٠  ٣     ٢٠٠ ٪١٦٧+

                                                                                     كان عدد الذين يتلقون املساعدة مبوجب القانون اخلاص بتقدمي الدعم واخلدمات لألشخاص املصابني خبلل  -   ٣١١
  .      ً                                                                شخصاً، خبالف أولئك الذين يتلقون خدمات االستشارة والدعم الشخصي           ٥٢     ٩٠٠         حوايل       ٢٠٠٤          وظيفي يف   

      جملس  ت                         الستشارة والدعم من مسؤوليا                     وعادة ما تعد مساعدة ا  .     ١٩٩٩              يف املائة منذ   ٢٠                     وميثل ذلك زيادة تقارب 
                                      عدد الذين تلقوا خدمات االستشارة          ٢٠٠٤         وبلغ يف     .                                                      املقاطعـة، وبالـتايل فقد وردت منفصلة يف اإلحصاءات        

                     إال أننا جند أن اجملموعة   .      ً                                  شخصاً، األمر الذي يستلزم املزيد من اخلفض  ١٠     ٤٠٠                           والدعم مبوجب القانون املذكور 
        تشمل      ١٩٩٩                                                                ذين يتلقون املساعدة مبوجب ذلك القانون، واليت مت خفضها منذ                                         الوحـيدة، من بني األشخاص ال     

                                                                  وقد زاد عدد الذين يتلقون املساعدة مبوجب القانون اخلاص بتقدمي            .                                       أولـئك الذين لديهم مساعدون شخصيون     
  .                              يف املائة من البلديات السويدية  ٨٠    يف     ١٩٩٩                                          الدعم واخلدمات لألشخاص املصابني خبلل وظيفي منذ 
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     ً                                               شخصاً عالوة مساعدة الدولة مبوجب قانون املساعدة          ١٢     ٧٠٠                      ُ                         إضـافة إىل أولـئك الـناس ُمنح ما يقارب            -   ٣١٢
     وزاد   .                      ً      ساعة أو أكثر أسبوعياً      ٢٠                                              ألهنم كانوا حباجة أساسية إىل املساعدة لفترة          )         ٣٨٩:١٩٩٣ (                      الشخصـية السـويدي     

  .                              د عدد الساعات األسبوعية لكل شخص        ، كما زا    ١٩٩٨    يف  ٧     ٦٠٠                                     باستمرار عدد املستحقني عالوة املساعدة من 

ُ                                                               وتعد نسبة النساء عالية وسط الذين مل ُمينحوا سوى املساعدة الشخصية اليت قدمتها البلدية يف                 -   ٣١٣                                    ٢٠٠٤     ،  
  .                                                بينما مثل الرجال أغلبية الذين منحوا عالوة املساعدة

                                      املبادرات مبوجب قانون اخلدمات االجتماعية 

                  وميثل املعوقون، يف     .                                                         إىل اخلدمات املقدمة لألشخاص الذين يعانون إعاقات شديدة                                 تشري اإلحصاءات أعاله فقط      -   ٣١٤
                                                                                               ً                   إحصـاءات اخلدمات االجتماعية، جمموعة واحدة فقط من العديد من اجملموعات، مبن فيهم من حيتاجون إىل الدعم وفقاً                  

  .         بسبب السن                                       ألسباب اجتماعية أو بسبب إعاقات عقلية أو   )         ٤٥٣:٢٠٠١ (                        لقانون اخلدمات االجتماعية 

     من   ١٦     ٤٠٠                                                                        بلغ عدد الذين قدمت هلم خدمة املساعدة املرتلية مبوجب قانون اخلدمات االجتماعية     ٢٠٠٤    و يف  -   ٣١٥
     ً       ً                         ً  شخصاً إضافياً يف نفس الفئة العمرية سكناً  ٥     ٣٠٠           ُ    سنة، كما ُمنح   ٦٤  -                                         األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بني صفر    

        سنة يف   ٦٥                                                   ت املقدمة مبوجب قانون اخلدمات العامة إىل األشخاص دون سن            وزادت اخلدما  .     ً                 خاصاً مبوجب نفس القانون
                                                        إال أن عدد الذين يتلقون اخلدمات مبوجب القانون اخلاص           .     ١٩٩٩              ً                                         مـا يتجاوز قليالً نصف عدد البلديات السويدية منذ          

   قد   )       سنة   ٦٥  -     صفر   (                                                                                         بـتوفري الدعم واخلدمات لألشخاص املصابني خبلل وظيفي أو مبوجب قانون اخلدمات االجتماعية              
ُ                 يف ما يقارب ُعشر عدد البلديات    ١٩٩٩         اخنفض منذ                .    

      ً      ً                                             منسقاً وطنياً للرعاية النفسانية تتمثل مهامه يف اإلشراف على     ٢٠٠٣       أكتوبر  /                              وعينـت احلكومة يف تشرين األول     -   ٣١٦
                                     ة واخلدمات االجتماعية وإعادة تأهيل                                                                                            القضايا املتعلقة باملناهج والتعاون واملوارد واملوظفني واخلربة يف جمال الرعاية النفساني          

                               وتشمل والية املنسق العمل يف شراكة   . (ToR 2003:133)                          ً                            األشخاص الذين يعانون أمراضاً عقلية أو إعاقات عقلية خطرية 
                     ويقدم املنسق توصيات     .                                                                                                 مـع كل اجلهات الفاعلة ذات الصلة لتسهيل حتسني الرعاية واخلدمة لفائدة هذه الفئة املستهدفة              

                                   وتنتهي والية املنسق يف أول تشرين        .                                                                                 بشـأن العديـد مـن املسائل املتعلقة مبهمته وتلك اليت تثار أثناء العمل                      منـتظمة 
  .    ٢٠٠٦      نوفمرب  /     الثاين

                       إحصاءات الفقر يف السويد

                                                                                                      عـلى الرغم من عدم وجود إحصاءات رمسية عن الفقر يف السويد، أجري العديد من الدراسات اليت مت                   -   ٣١٧
  .                            ليس هناك خط فقر رمسي يف السويد و  .                فيها قياس الفقر

                                        إال أنه أشد مما كان عليه احلال يف             ٢٠٠٣    و     ١٩٩٧                                                            ومـع أن خطـر الفقر بالنسبة للشباب قد اخنفض ما بني              -   ٣١٨
                         ً                                                                    فالشباب اآلن يستغرقون وقتاً أطول بصورة متزايدة من أجل االستقرار يف سوق العمل وتكوين                .                 بصورة ملحوظة      ١٩٩١

                ويعترب طول فترات   .                                                            أن جيل الشباب احلايل يواجه حتديات أكرب مقارنة باألجيال اليت سبقته ُ                            أُسـرة، األمـر الـذي يعين       
  .                                                                       الدراسة األكادميية وارتفاع معدالت البطالة من األمور اليت فاقمت من خماطر الفقر
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                ناس إىل ما حتت                                                                                                    يوضح اجلدول التايل أن االخنفاض يف الدخل الفعلي خالل التسعينيات دفعت بأعداد متزايدة من ال               -   ٣١٩
  .                                   من متوسط الدخل املتاح خالل سنة القياس  )          يف املائة  ٧٠     أو   ٦٠-  ٥٠-  ٤٠ (                                    خط الفقر، والذي مت تعريفه كنسب مئوية 

 ٤-١١اجلدول 

 ٢٠٠٣-١٩٩٥ و١٩٩١نسبة الفقراء وسط السكان يف 

                                                                  خط الفقر النسيب بالنسبة املئوية من متوسط الدخل املتاح خالل سنة القياس 

      السنة ٪٤٠< ٪٥٠< ٪٦٠< ٪٧٠<
١٩٩١    ٢,١    ٤,١    ٨,٣     ١٦,٠     
١٩٩٥    ٢,٠    ٣,٤    ٦,٥     ١٣,٨     
١٩٩٦    ٢,١    ٣,٥    ٧,٥     ١٥,٣     
١٩٩٧    ١,٨    ٣,٥    ٧,٤     ١٥,٤     
١٩٩٨    ٢,١    ٣,٨    ٧,٩     ١٦,٠     
١٩٩٩    ٢,١    ٤,١    ٨,٣     ١٦,٠     
٢٠٠٠    ٢,٢    ٤,٦    ٩,٤     ١٧,٣     
٢٠٠١    ٢,١    ٤,٤     ١٠,٠     ١٨,٣     
٢٠٠٢    ٢,٤    ٤,٧     ١٠,٢     ١٩,١     
٢٠٠٣    ٢,٣    ٤,٤    ٩,١     ١٨,١     

  .                                                                                     بيانات جمهزة من اإلحصاءات املتعلقة باألوضاع املالية لألسرة املعيشية اليت أعدهتا إحصاءات السويد  :     املصدر 

     يف    ٤٠                                   يف أسر معيشية بدخول تقل عن            ٢٠٠٣                                           يف املائة من السكان كانوا يعيشون يف          ٢              هكذا جند أن     -   ٣٢٠
  .                    يف املائة من املتوسط  ٦٠            دخول تقل عن                                          يف املائة من السكان يعيشون يف أسر معيشية ب ٩                     املائة من املتوسط وكان 

  .                                           ً      يف املائة من املتوسط بأهنا أسر حمرومة اقتصادياً      ٦٠                                                         وميكـن وصـف األسر املعيشية ذات الدخول اليت تقل عن            
                             وجد اجمللس الوطين للصحة والرفاه   )               خط الفقر املدقع (                                                           وعندما مت حتديد خط الفقر ليشري إىل القوة الشرائية الثابتة      

    يف  ٥                   كان الرقم املقابل     ١٩٩١   ويف   .     ٢٠٠٣                                              املائة من السويديني تعيش يف أسر حتت خط الفقر، يف    يف ٦        أن نسبة 
ُ                                وُسجلت أعلى نسبة خالل الفترة        .        املائـة                            وتوصل اجمللس الوطين للصحة      .            يف املائة    ١١              ، حيث بلغت      ٩٧ /    ١٩٩٦ 

  .      ً               نسبياً على مر الزمن                  يف املائة، ومستقرة ٢                              ً                    والرفاه إىل أن نسبة الفقراء جداً نسبة منخفضة، حوايل 

                 ً                                                     ً                              وحددت احلكومة هدفاً خلفض عدد الذين يتلقون مساعدة اقتصادية إىل النصف، قياساً مبقابل قيمة تلك                -   ٣٢١
          وقد اخنفض    .                                         ً         ومل يتحقق اهلدف إىل اآلن، ولكنه ال يزال قائماً          .     ٢٠٠٤    و     ١٩٩٩                                املساعدات لسنة كاملة، ما بني      

  .    ٢٠٠٤   و    ١٩٩٩                يف املائة ما بني   ٢٦                                     مقابل قيمة املساعدات لسنة كاملة بنسبة 

                     وقد زاد عدد الذين      .       فقط     ٢٠٠٤                                                                       البـيانات املـتعلقة باملستفيدين من املساعدة االقتصادية متوفرة حىت            -   ٣٢٢
                                      واملستفيدون من املساعدة االقتصادية يف       .     ٢٠٠٤                يف املائة يف       ١٠                                                يـتلقون مساعدة اقتصادية طويلة األجل بنسبة        

        سنة،    ٢٩-    ١٨                                                يف املائة من املستفيدين من الفئة العمرية           ٤٠        كان       ٢٠٠٤        ففي                                أغلب األحيان هم من الشباب؛    
            يف املائة     ٤٢                                                       ً               ويعد متثيل املولودين األجانب أعلى من املتوسط؛ فما يزيد قليالً عن              .     ٢٠٠٣                        بزيادة طفيفة عن سنة     

  .      السويد                                                                              من املساعدة االقتصادية يتم توزيعه إىل أسر معيشية أحد أفرادها على األقل مولود خارج 
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                       ً                                                  ً                             وعـند قياس الفقر استناداً إىل املساعدة االقتصادية طويلة األجل فإن الصورة تقريباً هي نفسها اليت تربز           -   ٣٢٣
                                                              ذلك أن عدد الذين تلقوا مساعدات اقتصادية طويلة األجل يف            .                                                عـندما يقـاس الفقر باستخدام بيانات الدخل       

                                               االقتصادية طويلة األجل قد اخنفضت منذ الركود                                     وعلى الرغم من أن املساعدة        .     ١٩٩١                    أكـرب مـنه يف           ٢٠٠٣
  .    ١٩٩١              يف املائة منذ   ٥٨                            االقتصادي، هنالك زيادة بنسبة 

                                                                                             تعد اجملموعات ذات املستوى االقتصادي األدىن يف السويد هي تلك األسر املعيشية املؤلفة من كبار السن         -   ٣٢٤
  .                                                املتقاعدين والنساء غري املتزوجات الاليت يعشن مع أطفال

   و    ١٩٩٧                        يف املائة من املتوسط يف     ٦٠                                                                     يوضح اجلدول التايل نسب النساء والرجال ذوي الدخول اليت تقل عن             -   ٣٢٥
                             ً          يف املائة من املتوسط إىل أن جزءاً          ٦٠                      ً                                                  ويشـري العدد الكبري نسبياً من العزاب الذين يعيشون بدخول تقل عن               .     ٢٠٠٤

ُ                                  وُسجلت أكرب زيادة يف النسبة املئو       .     ً                     كـبرياً مـنهم من الطالب                      يف املائة من      ٦٠                                     ية، فيما خيص الدخول اليت تقل عن         
  .                                              سنة فما فوق، والنساء العازبات من مجيع األعمار  ٧٥                                                      املتوسط، وسط املتقاعدين العزاب، خاصة الذين تبلغ أعمارهم 

                                         ويتعلق أحد أسباب ضعف الرتعات بالنسبة        .                                                                       أما أقل زيادة فكانت وسط البالغني املساكنني، خاصة من لديهم أطفال          
  .                                                                                      للمتقاعدين واجملموعات الضعيفة األخرى ببعض حتويالت الدخل اليت يتم بشأهنا اختبار القدرات املالية

 ٥-١١اجلدول 

  يف املائة ٦٠النسبة املئوية لألفراد الذين تقل مستوياهتم االقتصادية عن 
 ٢٠٠٤ و١٩٩٧من متوسط الدخل يف 

      ١٩٩٧      ٢٠٠٤        التغيري 
             ت يعلن أطفال          نساء عازبا     ١٥,٠     ٢٠,٧    ٥,٧ +
      سنة  ٤٤-  ٢٠            نساء عازبات      ١٥,٠     ١٩,٦    ٤,٦ +

   ٦٤-  ٤٥            نساء عازبات     ٣,١    ٦,٨    ٣,٨
   ٧٤-  ٦٥            نساء عازبات     ٦,٤    ٩,٩    ٣,٦
   ٧٥            نساء عازبات      ١٥,٤     ٢١,٦    ٦,١
                       رجال عزاب يعولون أطفال    ٨,٨     ١١,١    ٢,٣
   ٤٤-  ٢٠          رجال عزاب      ١٣,٢     ١٦,٣    ٣,٢
   ٦٤-  ٤٥          رجال عزاب     ٨,٦    ٩,٩    ١,٣
   ٧٤-  ٦٥        ال عزاب   رج    ٧,٦     ١٤,٢    ٦,٦
            سنة فما فوق  ٧٥          رجال عزاب      ١٠,٦     ١٨,٢    ٧,٥

                     مساكنون يعولون أطفال    ٦,٧    ٦,٦    ٠,١-
    سنة  ٤٤   و  ٢٠               مساكنون، ما بني     ٤,٢    ٥,١    ٠,٩ +
      سنة  ٦٤   و  ٤٥        مساكنون     ٢,٦    ٢,٥    ٠,١-
      سنة  ٧٤   و  ٦٥        مساكنون     ٢,٤    ٣,٣    ٠,٩ +
              سنة فما فوق  ٧٥        مساكنون     ٤,٦    ٦,٠    ١,٤ +
      اجلميع    ٧,٨    ٩,١    ١,٣ +

  .                                                                     األوضاع املالية لألسر املعيشية، إحصاءات السويد، أعدت احلسابات وزارة املالية  :   صدر  امل 
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                               واهلادفة للقضاء على الفقر         ٢٠٠٣                                                                    من ضمن األهداف اهلامة املتضمنة يف خطة العمل الوطنية للسويد يف             -   ٣٢٦
  .     ٢٠١٠                وظة حبلول عام                                                                                     واإلقصـاء االجتماعي أن خيفض عدد املهددين بالفقر واإلقصاء االجتماعي بصورة ملح           

 ُ                                                                                              وُيحقق اهلدف خبفض نسبة النساء والرجال الذين تقل دخوهلم عن معيار املساعدة االقتصادية وخبفض نسبة أولئك 
                                                 وستخفض كذلك نسبة األشخاص يف أسر لديها أطفال          .                              يف املائة من متوسط الدخل       ٦٠                       الذين تقل دخوهلم عن     

  .                        يف املائة من متوسط الدخل  ٦٠              وتقل دخوهلا عن 

  .    ٢٠٠٣   و    ٢٠٠١   و    ٢٠٠٠                                                    ويوضح اجلدول التايل إحصاءات متعلقة هبذه األهداف للسنوات 

 ٦-١١اجلدول 

 عدد النساء والرجال الذين تقل دخوهلم عن معيار املساعدة االقتصادية

٢٠٠٠ ٢٠٠٣  
       النساء  

                      عازبات يعلن أطفال   ٤٦     ٣١١   ٣٨     ٨٢٦
                       عازبات، بدون أطفال   ٥٨     ٦٨٢     ٥٦     ٣٧٣

       الرجال  
                        عازبون يعولون أطفال  ٥     ٣٢٢  ٥     ٢٤٠
                       عازبون، بدون أطفال   ٩٦     ٥١٩   ٨٦     ٩٥٤

        مساكنون /       متزوجون  
                 يعولون أطفال   ٣٧     ٤٦٩   ٢٧     ٢٨٣
               بدون أطفال   ١٣     ٩١٠   ١٣     ٣٩٩

 ٧-١١جلدول ا

 نسبة النساء والرجال ذوي الدخول املتاحة اليت تقل
  يف املائة من متوسط الدخل املتاح٦٠عن 

٢٠٠١ ٢٠٠٣  
       النساء ١١,٢ ١١
       الرجال ٩,٠ ١٠

 



E/C.12/SWE/5 
Page 67 

 ٨-١١اجلدول 

 نسبة األشخاص الذين يعيشون يف أسر لديها أطفال وبدخول تقل
 . يف املائة من متوسط الدخل املتاح٦٠عن 

٢٠٠١ ٢٠٠٣  
                      أعزب مع طفل على األقل      ١٣,٥  
                   راشدان مع طفل واحد    ٤,٤  
               راشدان مع طفلني    ٤,٨  
                  ثة أطفال على األقل             راشدان، مع ثال     ١٠,٦  
                         أسر معيشية أخرى مع أطفال    ٨,٠  

                    أسر معيشية مع أطفال  ١٠

              فواحد من بني     .                          ً                                                                ويوجد اليوم عدد أكرب نسبياً من الطالب يف مراحل التعليم بعد الثانوي مقارنة باملاضي              -   ٣٢٧
                     مقارنة بواحد من        ٢٠٠٣                                       سنة كان يتابع دراسة أكادميية يف          ٢٤-  ٢٠                    ً                        كل ثالثة أشخاص تقريباً يف الفئة العمرية        

     يف    ٤٦        سنة     ٢٤-  ٢٠                      يف الفئة العمرية         ٢٠٠٣                                     وبلغت نسبة الفقراء وسط الطالب يف         .     ١٩٩١                    بـني كل مثانية يف      
  .                                                    وعادة ما تعد املشكلة مؤقتة بالنسبة ملعظم الطالب الفقراء  .     ١٩٩١                                    املائة، أي ضعف ما كانت عليه النسبة يف 

ِ                وواجه املهاجرون الذين قِدموا إىل ال      -   ٣٢٨                                                             سويد خالل التسعينيات مصاعب كبرية من أجل تأمني سبل كسب                                
  .                                            من املولودين باخلارج أو من ذوي األصول األجنبية    ٢٠٠٣                                    وكان حوايل ثلث الفقراء من الراشدين يف   .      العيش

                                                                                   وظل عدد األشخاص الذين لديهم مشكالت تتعلق بتعاطي املخدرات، والذين حصلوا على مساعدات من  -   ٣٢٩
                                        وتتلقى أعداد أكرب الرعاية والعالج يف مرافق   .                                       العالج، دون تغيري خالل السنوات اخلمس األخرية                 أجـل الرعاية و   

   .                                            ساعة يف املنازل العائلية أو الرعاية املؤسسية  ٢٤                                                   استقبال املرضى، كما تتلقى أعداد أقل الرعاية على مدى 

ٍ                      ولكل الناس يف السويد احلق يف مستوى معيشي مرٍض من خالل نظ             ) ب ( -   ٣٣٠                               ام الضمان االجتماعي واخلدمات                                            
  .                          ً            ً                                                                                االجتماعـية الـيت تقدم تعويضاً أو استحقاقاً يتناسب مع دخل األشخاص الذين ال يستطيعون العمل أو إعالة أنفسهم                  

                                                                                  ً                                     ويشمل نظام الضمان االجتماعي مجيع املواطنني، إذ يقوم على مبدأ فقدان الدخل و يقدم تعويضاً يتناسب مع الدخل يف                   
                                                                                               ن أمثلة ذلك، استحقاقات األبوة واالستحقاقات النقدية يف حاالت املرض وتعويض اإلصابات املهنية               وم  .                 حالـة فقدانـه   

         فهو يكفل   .                                                                                   ويعد نظام اخلدمات االجتماعية شبكة األمان االجتماعي األفضل على اإلطالق يف السويد             .                 واملعاش التقاعدي 
                                                     وف خمتلفة يف وضع اجتماعي جيعل تلك اخلدمات ضرورية                                                                     لألفراد احلق يف الدعم واملساعدة من اجملتمع عندما جتعلهم ظر         

ُ                                                         وقد ُوضع معيار على نطاق البالد كأساس حلساب تكاليف املعيشة املعقولة  .   هلم     .  

      ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان -      مارس   /                   ً                                                               وقدمت السويد تقريراً إىل منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة يف آذار            -   ٣٣١
   ).                                     الذي نظمته منظمة األغذية والزراعة       (    ١٩٩٦                                         ادها يف مؤمتر القمة العاملي لألغذية يف                                        حـول االلـتزامات اليت مت اعتم      

                                                                                                                    وكانـت الـبلدان املشـاركة يف املؤمتـر قد اتفقت على التزام مشترك جبهد متواصل للقضاء على اجلوع وخفض عدد                     
                         تأكيده منذ ذلك الوقت يف            ، وهو هدف مت    ٢٠١٥                        ً                                            األشـخاص الذين يعانون نقصاً يف التغذية إىل النصف قبل حلول عام           
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                   وقررت منظمة األغذية   .                         خطة عمل من سبعة التزامات                                واتفقت البلدان، مبوازاة ذلك، على   .                          أول األهداف اإلمنائية لأللفية
    وقد   .             نصف سنوي        ً تقريراً                                              إىل البلدان املعنية أن تقدم إىل املنظمة         -                                    من أجل متابعة هذه االلتزامات       -                    والزراعة أن تطلب    

  .    ٢٠٠٤                    ً       ً                              وضية األوروبية تقريراً مشتركاً عن مجيع الدول األعضاء باالحتاد يف         قدمت املف

                                                                                                        وأحلقـت منظمة األغذية والزراعة باملواد اليت وزعتها هذا العام إحصاءات عن كل بلد مت جتميعها من                   -   ٣٣٢
  .                                 ً       وقد أضافت السويد إىل التقرير بنوداً معينة  .                                 قواعد بيانات إحصائية رمسية متعددة

                                                      ً       ً       ً                       يتعلق بالتقارير األخرى، فقد قدمت املفوضية األوروبية أيضاً تقريراً مشتركاً من الدول األعضاء يف      وفيما -   ٣٣٣
  ُ                                     وقُدم التقرير إىل منظمة األغذية والزراعة   .                                     بعد مجع وجهات النظر من الدول األعضاء    ٢٠٠٦               االحتاد األورويب يف 

                                 وقد اختار االحتاد األورويب التركيز يف   .        امللحق                                 وهو تقرير شامل على حنو ما هو مبني يف  .     ٢٠٠٦      أبريل  /       يف نيسان
  :                                             تقرير العام احلايل على ثالثة من االلتزامات السبعة

                                                                                          إنتاج الغذاء بأساليب مستدامة قائمة على املشاركة، ويعين ذلك التنمية املستدامة يف             -                   االلـتزام الثالث     -   ٣٣٤
  .                                           زيادة اإلنتاج دون إحلاق الضرر بقاعدة املوارد                                                    إنتاج الغذاء ويف الزراعة ومصائد األمساك والغابات من أجل

                                                                                                       وتعـاجل اسـتجابة املفوضية املسائل اليت تشمل التدابري اليت مت اختاذها يف إطار سياسة االحتاد األورويب                  -   ٣٣٥
       لتنمية                                                                                                                 الزراعية املشتركة والسياسة املشتركة ملصائد األمساك والتنمية الريفية والتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية وا            

  .                                املستدامة والبحث يف القطاع الزراعي

  .                                                     التجارة املنصفة، ال سيما يف املنتجات الغذائية والزراعية-                االلتزام الرابع -   ٣٣٦

                                                                                             وتركز استجابة املفوضية بصورة أساسية على منظمة التجارة العاملية وجولة الدوحة اإلمنائية ومبادرة كل  -   ٣٣٧
  .       املعمم                             شيء عدا األسلحة ونظام األفضليات

                                                                                       االستثمارات العامة واخلاصة يف املوارد البشرية والنظم املستدامة إلنتاج الغذاء ويف            -                   االلـتزام السادس   -   ٣٣٨
  .                                              الزراعة ومصائد األمساك والغابات والتنمية الريفية

            طأة الديون،                                                    املساعدة اإلمنائية الرمسية وإعالن باريس والتخفيف من و    /                                 اهتمت املفوضية باملساعدة اإلمنائية    -   ٣٣٩
  .          وما إىل ذلك

                               اإلدارة الوطنية السويدية لألغذية

                                                                                                           تعـد اإلدارة الوطنية لألغذية، التابعة إىل وزارة الزراعة، هيئة اإلشراف املركزية بالنسبة للقضايا املتعلقة           -   ٣٤٠
   .                            بالغذاء مبا يف ذلك مياه الشرب

                                        وممارسات منصفة يف جتارة األغذية وعادات                                                                  وتعمل اإلدارة الوطنية لألغذية من أجل غذاء سليم وجيد،           -   ٣٤١
                                         ً                                                  وتقتضي املمارسات املنصفة يف جتارة األغذية ضمناً أن يتسىن للمستهلك االعتماد على البطاقة               .              أكـل صـحية   

  .                                                                          املوجودة على املنتج من أجل معرفة تكوين األغذية ووزهنا وأسلوب حفظ جودهتا ومصدرها
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                 مبا يف ذلك مياه     (                                                   سؤولية العامة عن إدارة وتنسيق مراقبة األغذية                                                وتـتوىل اإلدارة الوطنـية لألغذيـة امل        -   ٣٤٢
  :                 ً      وتقوم اإلدارة أيضاً باآليت  .         يف السويد  )      الشرب

                                                                                      تنفيذ البحوث والدراسات العلمية العملية املتعلقة باألغذية وعادات األكل، ووضع مناهج ملراقبة   •
        األغذية؛

                      واحلكومة بشأن النظام     )          الريكسداج (           ن الربملان                                                     تعزيـز االلـتزام باملبادئ التوجيهية الصادرة ع         •
                الغذائي والصحة؛

                                         إعالم اجلمهور بالشروط اهلامة يف قطاع األغذية؛ • 

                                      صياغة مشاريع اللوائح املتعلقة باألغذية؛ • 

  .                                                           ممارسة اإلشراف مبوجب قانون األغذية، وإدارة وتنسيق مراقبة األغذية • 

   .                                                بقاعدة بيانات يتم حتديثها بانتظام بأغذية جديدة                           وحتتفظ اإلدارة الوطنية لألغذية -   ٣٤٣

  .                                                                                                  وتتعاون بلدان الشمال األورويب يف كثري من اجملاالت يف إطار اجمللس الوزاري لبلدان الشمال األورويب               -   ٣٤٤
  ،  )                     تقييم املخاطر الصحية   (                                                                                    وميـتد تعاون بلدان الشمال ليشمل التشريع، واإلشراف على األغذية، وعلم السموم             

  .                                                 الغذائية، والنظام الغذائي، والتغذية، وما إىل ذلك      والصحة

                                           على الشراكة الدولية، ال سيما يف إطار االحتاد -               بأقصى حد ممكن -                                ويقوم عمل اإلدارة الوطنية لألغذية  -   ٣٤٥
   إال   .  ُ                                                                                                  وُتنسق معظم اللوائح املتعلقة باألغذية يف السويد مع تلك السارية يف سائر بلدان االحتاد األورويب                .       األورويب

                                  ويتم ذلك يف معظم األحيان بصورة        .                                                                        أن تطويـر املعارف واملنتجات اجلديدة يتطلب صياغة نظم أساسية جديدة          
                                                        وتسهم اإلدارة الوطنية لألغذية بفعالية يف هذا العمل،          .                                                   مشتركة مع الدول األخرى األعضاء يف االحتاد األورويب       

  .                                ة حىت تأيت يف مصلحة املستهلك السويدي                                             األمر الذي يتيح هلا فرصة التأثري يف اللوائح اجلديد

               وهي جمموعة من     :      ً                                                                                وكـثرياً ما تتأثر اللوائح املشتركة داخل إطار االحتاد األورويب مبدونة قوانني األغذية             -   ٣٤٦
                            وتسهم اإلدارة الوطنية لألغذية   .                                                                           املعايري واملبادئ التوجيهية الدولية اليت هتدف إىل تسهيل التجارة العاملية يف األغذية

   .     ً                       أيضاً بفعالية يف جهود املدونة

  ٢               املبدأ التوجيهي 

                    جملس الزراعة السويدي  ) أ ( 

                                                                                                           يعد جملس الزراعة السويدي، التابع إىل وزارعة الزراعة، اهليئة احلكومية اخلبرية يف جمال السياسة الزراعية               -   ٣٤٧
                     ً            شطة جملس الزراعة، وفقاً لذلك، رصد         وتشمل أن  .                                                              والغذائية، وهو اهليئة املسؤولة عن الزراعة والبستنة وتربية الرنة

                                                                                                                 وحتليل التطورات يف هذه اجملاالت وتقدمي التقارير حوهلا إىل احلكومة، وتنفيذ القرارات املتعلقة بالسياسات العامة               
  .                                                           ً          ً         ً   وقد أكدت احلكومة على أن تكون الزراعة يف السويد مستدامة بيئياً واقتصادياً يف آن معاً  .                  يف جمال أنشطته احملدد
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          ويدعم جملس   .                                                                                       ً  االستدامة البيئية أن حتافظ الزراعة على املوارد، وأن تكون مكيفة مع البيئة، ومقبولة أخالقياً    وتعين
                                                                                                                        الـزراعة تأمني صحة جيدة للحيوانات وصيانة املناظر الطبيعية الزراعية املتنوعة والغنية اليت يتم فيها احلفاظ على                 

                                              ً            ن أدىن قدر من تأثري الزراعة يف البيئة، ويعد مسؤوالً عن مكافحة                ً         ويعمل اجمللس أيضاً على ضما  .                 التنوع البيولوجي
   .                      اآلفات الضارة بالبستنة

          وهو مكلف    .                                                                                           ومـن املهام الرئيسة اليت يضطلع هبا جملس الزراعة تنفيذ سياسة االحتاد األورويب الزراعية              -   ٣٤٨
                                    ، ودعم سياسة زراعية فاعلة ومكيفة مع                                                                بتشجيع تبسيط لوائح االحتاد األورويب يف إطار السياسة الزراعية املشتركة

                                                                                ومن مهام اجمللس كذلك تقليل الفاقد من مغذيات النباتات، وخفض خماطر مبيدات              .                           البيـئة يف االحتاد األورويب    
                                            وجملس الزراعة هو اهليئة املسؤولة عن اهلدف         .                                                                اآلفات، واحلفاظ على التنوع البيولوجي، وزيادة اإلنتاج العضوي       

   ".                        اظر طبيعية زراعية متنوعة  من "             البيئي الوطين 

                        ً                                                                                ويشارك اجمللس الزراعي أيضاً يف استراتيجية اجمللس األورويب لدمج السياسة البيئية والتنمية املستدامة يف               -   ٣٤٩
                                                                           واملبدأ األساسي لتلك االستراتيجية هو أن محاية البيئة من األمور الضرورية حىت نكون   .                         السياسة الزراعية املشتركة

                                                                                              دام املوارد يف املستقبل؛ حيث ينبغي محاية األرض واملاء واهلواء واملوائل الطبيعية للحيوانات                                قـادرين على استخ   
  .                                                             والنباتات والتنوع البيولوجي واملوارد الوراثية واألغذية والزراعة

                          احلق يف احلصول على غذاء مالئم  ) ب ( 

            الذي نظمته     (    ٢٠٠٢   يف    "        االنعقاد                مخس سنوات بعد      :                            مؤمتر القمة العاملي لألغذية    "                    قـرر املشاركون يف      -   ٣٥٠
                                                                         وضع جمموعة من املبادئ التوجيهية الطوعية لدعم إعمال احلق التدرجيي يف احلصول على   )                      منظمة األغذية والزراعة

  .    ٢٠٠٤      نوفمرب  /             تشرين الثاين  ٢٣                                                   واعتمد جملس منظمة األغذية والزراعة ذلك القرار بتاريخ   .          غذاء مالئم

                                                               ُ                 لتوجيهية هو تفعيل احلق يف غذاء مالئم، وذلك من خالل تزويد البلدان املُعوزة                                            والغـرض مـن وراء املبادئ ا       -   ٣٥١
                        وتعد املبادرة فريدة من     .                                                                                                بسلسلة من التدابري اهلامة لتهيئة ظروف أفضل من أجل تأمني حق شعوهبا يف احلصول على الغذاء               

   .                             مها حقوق اإلنسان واألمن الغذائي                                                               حيث إهنا حتاول اجلمع بني ميدانني مستقلني عادة من ميادين األمم املتحدة و

                                                                                              وشاركت السويد يف العملية بفعالية؛ حيث متثلت أولوياهتا الرئيسية يف أن تكون املبادئ التوجيهية واقعية  -   ٣٥٢
                                                                                                    وقابلة للتطبيق، وأن تكون املسؤولية الوطنية واضحة فيما يتعلق بتحقيق األمن الغذائي واحلق يف طعام كاف، وأال 

  .                                                                                         التوجيهية تعهدات ملزمة أو تعيد تفسري تشريع قائم، وأن يتم التأكيد على أمهية احلكومة الرشيدة            تقترح املبادئ

                 السياسة اإلسكانية

                                       التدابري املتخذة يف إطار السياسة اإلسكانية  ) ج ( 

  .                                          يرتبط احلصول على سكن باألوضاع املالية الشخصية -   ٣٥٣

                                                ضها شركات اإلسكان على املستأجر املتوقع هلا تأثري سليب                                       وجند، بصورة عامة، أن شروط الدخل اليت تفر -   ٣٥٤
  .                            ً على اجملموعات الضعيفة اقتصادياً
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                                                                                            والغـرض من التدابري الرامية لزيادة العرض من املساكن ذات األسعار املعقولة هو متكني األسر واألفراد،    -   ٣٥٥
                            ن تدابري تعزيز الشفافية فيما       ومن شأ  .                                                                     مـن ذوي الدخول املنخفضة، من احلصول على سكن جيد بتكلفة معقولة          

                                                                                        خيـص السياسـات املـتعلقة بشـركات ختصيص السكن، وإنشاء مكاتب لتخصيص السكن، أن تيسر حصول      
  .                        ً         اجملموعات الضعيفة اقتصادياً على سكن

                                                            املبادرات الرامية إىل خفض تكاليف السكن وزيادة العرض من املساكن

  .                      َّ                                              دة وترميم املساكن املؤجَّرة والشقق السكنية اليت ميتلكها املستأجرون                               من أجل املباين اجلدي                   إعانات الفائدة      متنح   -   ٣٥٦
  .                                                                                                 وتتوىل اجملالس اإلدارية باملقاطعات واجمللس الوطين لإلسكان والبناء والتخطيط القضايا املتعلقة بإعانات الفائدة

 ُ      وُيشترط   .     ٢٠٠١      يف     ُ                                           اعُتمد مشروع إعانات االستثمار إلنشاء املساكن        ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠١   (                  إعانـات االستثمار   -   ٣٥٧
         يكون من                                                                                                             السـتحقاق إعانـة االستثمار أن يكون الغرض من املسكن املزمع إنشاؤه هو االستخدام بصورة دائمة، وأن                

   .     ٢٠٠٨       ً                   مقترحاً بتمديد اإلعانة حىت     ٢٠٠٦                          ويتضمن مشروع ميزانية ربيع   .                                  املساكن املؤجرة أو املساكن التعاونية

  ُ           اعُتمد مشروع    ).     ٢٠٠٦-    ٢٠٠٣ (                            قق سكنية لإلجيار ومساكن للطالب                 لتشجيع إنشاء ش             حافز االستثمار -   ٣٥٨
   ٦             يف املائة إىل   ٢٥             ً                                               ، ويقابل خفضاً يف ضريبة القيمة املضافة على تكاليف اإلنشاءات من     ٢٠٠٣                حافز االستثمار يف 

  .  ب                                                                              ويهدف حافز االستثمار اجلديد إىل خفض تكاليف إنشاء شقق سكنية صغرية لإلجيار ومساكن للطال  .        يف املائة
    ٧٠     ً      ً                                                                   متراً مربعاً األوىل من سكن طاليب أو شقة صغرية ال تتجاوز مساحة أرضيتها                 ٦٠                                ويقدم املنح بالنسبة إىل ال        

   .     ٢٠٠٨       ً                         مقترحاً بتمديد مشروع احلافز حىت     ٢٠٠٦                           و يتضمن مشروع ميزانية ربيع   .     ً      ً  متراً مربعاً

      فرباير  /                             وللبناء والتخطيط يف شباط                                         طلبت احلكومة إىل اجمللس الوطين لإلسكان       .       البناء                 حمفـل تكالـيف    -   ٣٥٩
                                                     وتشمل أهداف احملفل خفض تكاليف البناء، وقبل كل شيء، خفض   .             ً                      أن ينشـئ حمفـالً لتكاليف املباين        ٢٠٠١

  .                                                              تكاليف السكن على املدى البعيد من خالل املعلومات والتعليم والتنمية

      ٢٠٠٢      يناير   /              كانون الثاين ١        طيط منذ                                    خصص اجمللس الوطين لإلسكان وللبناء والتخ  .                  املشاريع النموذجية -   ٣٦٠
            ً             ً                                                                            ملـيون كروناً سويدية سنوياً لدعم املشاريع النموذجية املالئمة اليت تستخدم أساليب مبتكرة ختفض                 ٢٠        مـبلغ   

   .                                                                                      تكاليف السكن، فيما يتعلق بإنشاء مساكن جديدة لإلجيار، وتعزز يف ذات الوقت االستدامة البيئية

                    مبادرات إتاحة السكن

                        كانت مهمتها مراجعة        ٢٠٠٥      مايو   /                               شكلت احلكومة جلنة عمل يف أيار       .                        ة قانون بإتاحة السكن          مـراجع  -   ٣٦١
ُ     وُعرض   .                                                                                        التشريع املتعلق إتاحة السكن بواسطة البلديات، وشروط حتقيق أوضاع منصفة ومتساوية يف سوق السكن  

                    لت التعديالت املقترح       وتناو   ".                                     ظروف منصفة ومتساوية يف سوق السكن      "                                         مقترح اللجنة يف مذكرة وزارية بعنوان       
                                                                                                             إدخاهلا على قانون مسؤولية البلدية عن إتاحة السكن، جوانب مشلت توضيح أهداف إتاحة السكن، واحلاجة إىل                
                                                                                                      تقـدمي خدمة ختصيص السكن لطاليب السكن وأصحاب العقارات، واحلاجة إىل معلومات إدخال لصياغة مبادئ               

  .    ٢٠٠٦     مايو  /             لدراسة يف أيار                  وقد أحيلت املذكرة ل  .                         توجيهية صادرة عن البلدية



E/C.12/SWE/5 
Page 72 

 

                                                                                        ومن مقترحات اللجنة أن تنشئ كل بلدية أو منطقة لسوق السكن خدمة لإلسكان تقدم املعلومات لطاليب  -   ٣٦٢
                                                                                                         السكن، وتنظم أولوية الطلبات، وحتارب التمييز، وجتمع معلومات أصحاب العقارات املتعلقة بسياسات ختصيص             

              وأوصت اللجنة    .                                          وبات يف احلصول على سكن بوسائلهم اخلاصة                                               السكن، وتدعم األشخاص الذين يواجهون صع     
  .    ً                                                                   أيضاً بأنه على أصحاب العقارات اعتماد سياسات ختصيص السكن وإعالم البلدية هبا

      ً      ً                             منسقاً وطنياً لشؤون اإلسكان تتمثل مهامه     ٢٠٠٥     مارس  /                  عينت احلكومة يف آذار  .                 منسق شؤون اإلسكان -   ٣٦٣
                                                          حصول الشباب على مساكن خاصة هبم، ونشر املعلومات عن املبادرات                                         يف حتديـد املعوقـات الـيت حتول دون          

                                       وتعد فئة الشباب هي اجملموعة الرئيسية اليت    ). ToR 2005:37 (                                            الـناجحة اليت يقوم هبا القطاع اخلاص والبلديات  
        مي بشأن                    وسيسلم التقرير اخلتا  .                                                                    يستهدفها عمل املنسق، ولكن رمبا استفادت جمموعات أخرى من التدابري املقترحة

      ديسمرب  /                                 ً      ً             و قد أصدر منسق شؤون اإلسكان تقريراً مؤقتاً يف كانون األول  .     ٢٠٠٧      ديسمرب  /            كانون األول  ١٨             املهمة حبلول   
   ).  ١                     التقرير املؤقت رقم      :     ٢٠٠٥             جلنة اإلسكان      " (                                            شباب مدلل، ومالك عقارات ذوو نزوات غريبة         : "             بالعـنوان      ٢٠٠٥

                                                                      ن الشروط الرمسية اليت ميليها مالك العقارات على املستأجرين تستبعد العديد من                                         ومن االستنتاجات اليت انتهى إليها التقرير أ
                          كذلك، وأشار التقرير إىل أن   .                                                                         الشباب الذين ال يسمح دخلهم وال وضعهم الوظيفي بالوصول إىل سوق استئجار املساكن
                هنالك، بالطبع،    .             ناطق احلضرية                       ً                                                               نقـص املساكن قد شكل أرضاً خصبة للسوق السوداء املتنامية، وبصورة أساسية، يف امل             

                                                                                                                      مبيعات غري مشروعة لعقود اإلجيار يف السوق السوداء، وتأجري من الباطن ذي إجيارات باهظة، إال أنه من الصعب التعامل                
                                                               إثبات التعامل يف السوق السوداء، وعدم وجود الباعث لدى                                                            مـع هـذه املشاكل من منظور قانوين بسبب صعوبة         

  .                    غ عن مثل ذلك التعامل                   األطراف املشاركة لإلبال

       ً                                        مقترحاً يقضي بتقدمي مساعدة من الدولة إىل            ٢٠٠٦       أبريل   /                       أعلنت احلكومة يف نيسان     .              ضـمان اإلجيار   -   ٣٦٤
                                                                                             البلديات اليت تعتزم استخدام ضمانات اإلجيار كشكل من أشكال الدعم املوجه بصورة خاصة إىل األشخاص الذين 

  .          سوق اإلسكان                                     يواجهون حتديات فيما يتعلق باالستقرار يف 

                           عن اجمللس الوطين لإلسكان         ٢٠٠٦                                   نصت توجيهات التخصيص الصادرة يف        .                         املهمة املتعلقة باالكتظاظ   -   ٣٦٥
                                           ً                                                          والبناء والتخطيط على أن تقدم الوكالة تقريراً حول االجتاهات التارخيية لالكتظاظ والكيفية اليت يتفاوت هبا وسط 

  .                     ً     ً                                  تائج االكتظاظ اهتماماً خاصاً ملنظوري األطفال واملساواة اجلنسانية                     وسيويل التقرير اخلاص بن  .                اجملموعات املختلفة
   .     ٢٠٠٦      سبتمرب  /  ُ                         وسُيسلم التقرير يف أول أيلول

                        معلومات عامة عن االكتظاظ

                                      ً     ً                                                            يعد حصول الشخص على غرفته اخلاصة به أمراً مهماً بشأن فرص أطفال املدارس يف التمتع ببيئة هادئة                  -   ٣٦٦
                       يف املائة من أطفال       ٨٨     ً                                        ووفقاً إلحصاءات دراسات املستوى املعيشي فإن         .      ً  ، مثالً                               للـنوم وأداء الواجـب املرتيل     

   ٩- ٧                                                 يف املائة من الذين تتراوح أعمارهم ما بني            ٩٣           سنوات و   ٦- ٣                                            املـدارس الذيـن تتراوح أعمارهم ما بني         
ُ                         ومن بني عينة األطفال الذين ُولد آباؤهم يف السويد فإن   .                        سنوات لديهم غرفهم اخلاصة                  ملائة لديهم غرفهم      يف ا  ٩٤                         

ُ                           اخلاصة، بينما الرقم املقابل وسط األطفال الذين ُولد آباؤهم خارج السويد هو    .         يف املائة  ٦٦                                           
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                 البيئة داخل املرتل

                                                                                                      إن الغـرض مـن الشـروط الفنـية الـيت يفرضـها اجملـتمع على املباين هو جعل تكييف املبىن مع                       -   ٣٦٧
           ويتضح هذا     ).         ٨٤٧:١٩٩٤ (                                     انون الشروط الفنية ألعمال البناء                              ً     ً        النشاط املرجو مبدأ أساسياً وفقاً لق      /          االسـتخدام 

   .                                                               املبدأ يف عدة طرق مبا يف ذلك املعايري اخلاصة بدخول املعوقني وسالمة الطفل

                                          إال أنه قد اتضح يف هناية الثمانينيات أن احلال   .                                                   وينبغي صيانة املباين حىت حتافظ على خصائصها األساسية     -   ٣٦٨
  .                                                     تهوية، على سبيل املثال، ال تتم صيانتها على الوجه املطلوب                      ليس كذلك، وأن أجهزة ال

ُ                                                              ورداً على ذلك، طلبت احلكومة وُمنحت صالحية إصدار لوائح تتعلق بالتفتيش اإلجباري ألنظمة التهوية  -   ٣٦٩                        ً    
    رضت      ُ  وقد فُ    ).         ٣٧٣:١٩٩٩ (       املعدل    )          ١٢٧٣:١٩٩١ (                                                 القانون اخلاص بالتفتيش العملي ألنظمة التهوية          . (             يف مجيع املباين  

                                                        وتركز اللوائح االهتمام بصورة خاصة على بيئة األطفال          .                                                              تلك اللوائح بسبب الزيادة املؤكدة يف اإلصابة بفرط احلساسية        
  .                                                                                      والشباب، وتشترط إجراء تفتيش ألنظمة التهوية يف مرافق التعليم قبل املدرسي ويف املدارس كل سنتني

              من أجل اهلدف     )          الريكسداج (                                          لة يف اهلدف املؤقت الذي اعتمده الربملان                     ً                               وقد وردت أيضاً أمهية البيئة املرتلية املقبو       -   ٣٧٠
   لن     ): "    ٢٠٠١ /      ١٢٨:٠٢                  مشروع قانون حكومي  (                          و يقرأ اهلدف املؤقت كاآليت       ".                 بناء بيئة صاحلة   "                          القومـي لنوعية البيئة     

  :                       وعليه ينبغي ضمان ما يلي  .     ٢٠٢٠                                                 يكون للمباين وخصائصها تأثريات عكسية على الصحة حبلول 

                                                                                   تكون املباين اليت يقضي فيها الناس وقتهم بصورة متكررة أو لفترات طويلة هتوية ذات كفاءة   أن -
  ؛    ٢٠١٥                  معتمدة، وذلك حبلول 

   ٢٠٠ (                                                                                         أن تكـون مسـتويات الـرادون يف مـرافق التعليم قبل املدرسي ويف املدارس أقل من                   -
  ؛    ٢٠١٠             يف اهلواء حبلول   )         متر مكعب /      بيكرييل

  .    ٢٠٢٠             يف اهلواء حبلول   )         متر مكعب /      بيكرييل   ٢٠٠ (                املساكن أقل من                          أن تكون مستويات الرادون يف -

ُ                                وُشـكلت جلنة مببادرة حكومية يف        -   ٣٧١                                                                      ملراجعة قانون التخطيط والبناء، حيث تشمل املراجعة مسألة دخول              ٢٠٠٢ 
  .          تب احلكومية                      ً                                               وقد قدمت اللجنة تقريراً متت إحالته للدراسة، ويتم اآلن دراسته بواسطة املكا  .                املعوقني إىل املباين

                                        ملنحة املصاعد اليت هتدف للتشجيع على           ٢٠٠٤            ً                مليون كروناً سويدية يف        ٣٠                     وخصصت احلكومة مبلغ     -   ٣٧٢
                                                                                                             تركيـب مصـاعد يف املباين السكنية القائمة، وبالتايل حتسني دخول اجلميع إىل مساكنهم، مبن فيهم كبار السن                  

  .                                         خرى الضرورية لتحسني طريقة الدخول إىل املساكن ُ                                     وُيشترط الستحقاق املنحة تنفيذ التدابري األ  .         واملعوقون

                                 حتسني التدابري املتعلقة بسالمة املصاعد

  :                                                        يقضي بتعديل قانون الشروط الفنية ألعمال البناء، جاء كاآليت    ٢٠٠٦      فرباير  /                  ً       أصدرت احلكومة قراراً يف شباط -   ٣٧٣

                  د فيها محاية من                                                                         وضـع عالمات حتذيرية على املصاعد املخصصة لنقل األشخاص واليت ال توج            -
  ؛    ٢٠٠٧      أبريل   /                                       ناحية احلائط اخللفي، وذلك حبلول أول نيسان
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                                                                                               يف املباين املستخدمة كمحال جتارية أو مكاتب، ينبغي تركيب وسائل محاية يف مصاعد نقل األشخاص                -
  ؛    ٢٠١٢      ديسمرب  /          كانون األول  ٣١                                                     اليت ال توجد فيها محاية من ناحية احلائط اخللفي، وذلك حبلول 

  .                                                                      راء تغيريات ملحوظة يف املصعد، ال بد من عمل التدابري الالزمة لتحسني سالمة املصعد      عند إج -

                                             التدابري املتخذة يف إطار السياسة االقتصادية لألسر

                                                                                  اليت لديها أطفال يعيشون باملرتل، واألسر املعيشية اليت لديها أطفال ومتلك حق                            لألسـر املعيشية         جيـوز    -   ٣٧٤
             سنة تقدمي     ٢٩                    سنة وال تتجاوز       ١٨                                                اب الذين ليس لديهم أطفال تقل أعمارهم عن                                   احلصول على اإلعانة، والشب   

  .                            طلبات للحصول على إعانة السكن

                                             التدابري املتخذة يف إطار سياسة اخلدمات االجتماعية

                              ، حيث تبني أن عدد األشخاص،          ٢٠٠٥ ُ                                                   أُجري آخر مسح وطين لظاهرة التشرد يف السويد يف            .         التشـرد  -   ٣٧٥
                                وبلغ عدد املشردين، وقت إجراء       .                                                        سكن اخلاص هبم، قد زاد يف السويد خالل السنوات األخرية                          الذين يعوزهم ال  

                      وتعاين نسبة كبرية من      .      ً                                                       شخصاً، بلغت نسبة الرجال منهم ثالثة أرباع ذلك العدد           ١٧     ٨٠٠                  املسح، على األقل    
                         حتسني الرعاية اخلاصة مبدمين                                  وبالتايل، فإن املبادرات الرامية إىل   .                                              املشـردين إدمـان املخدرات واألمراض العقلية      

   .                                                    املخدرات والرعاية النفسانية أمر حاسم حلل مشكلة التشرد

      ً  ، عدداً  )      ١٠٠:٠٦ /    ٢٠٠٥                  مشروع قانون حكومي    (    ٢٠٠٦                                       واقترحت احلكومة، يف مشروع ميزانية ربيع    -   ٣٧٦
                 جتماعية عن منع                                                       ومن أهداف تلك التدابري توضيح مسؤولية اخلدمات اال         .                                       مـن الـتدابري ملكافحة ظاهرة التشرد      

                   ً                     واقترحت احلكومة أيضاً ختصيص موارد أكرب        .                                                                 ظاهـرة الطرد من املسكن والتشرد وسط األسر اليت لديها أطفال          
  .                                                            للمجلس الوطين للصحة والرفاه لدعم املبادرات احمللية ملكافحة التشرد

          تعاقد من   "      باسم                                                           مبادرة من ثالث سنوات لرعاية وعالج إدمان املخدرات              ٢٠٠٥                   وأطلقت احلكومة يف     -   ٣٧٧
                                                                                                 وتقدم املبادرة نظام متويل هادف من الدولة لرعاية وعالج إدمان املخدرات، وذلك حلفز البلديات                 ".           أجل احلياة 

                 واهلدف هو تسهيل     .                                                                                        واجلهـات الفاعلة األخرى من أجل تقدمي وتعزيز الرعاية والعالج ملشكلة إدمان املخدرات            
                         ويبلغ إمجايل املبلغ الذي      .                                     ول على حاجتهم من الرعاية والعالج                                                  مهمـة األشخاص الذين يعانون اإلدمان يف احلص       

  .    ٢٠٠٧-    ٢٠٠٥            ً                 مليون كروناً سويدية للفترة    ٨٢٠                        خصصته الدولة لذلك الغرض 

            ً     مليون كروناً      ٧٠٠                 ً                                                              وخصصـت احلكومـة أيضاً من خالل مبادرة خاصة للرعاية النفسانية ما يقارب               -   ٣٧٨
                                                     دة األهداف للرعاية والسكن وإجياد فرص العمل يف مهن مفيدة                   لربامج استثمار حمد    ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥              سويدية للفترة 

                                               والعمل مستمر، يف إطار املبادرة املذكورة، يف العديد   .                أو إعاقات عقلية /                          ً      ً       لألشخاص الذين يعانون أمراضاً عقليةً و    
  .                                                          ً       من املشاريع املوجهة ملصلحة األشخاص املشردين الذين يعانون أمراضاً عقلية
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 ١٢املادة 

  ١     جيهي           املبدأ التو

                                                                                      توضـح اجتاهـات متوسط العمر املتوقع، واخنفاض الوفيات مبسببات عديدة، وبصورة خاصة االخنفاض      -   ٣٧٩
  .                                أن الصحة العامة يف السويد يف حتسن-                                                 الكبري يف الوفيات بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية 

  .      ً                    عماراً طويلة وبصحة جيدة                                                                              واهلـدف الوطين الشامل للصحة العامة هو أن يعيش عدد أكرب من الناس أ              -   ٣٨٠
ُ                      ُ                                                                              وإذا ما ُدرست االجتاهات بقياسات قُورنت فيها معدالت اإلصابة باملرض والوفيات والصحة فإن الصورة ستتغري                        

         ً  وزاد أيضاً   .                                                                                   فكبار السن اكتسبوا طاقة وظيفية أكرب منذ هناية الثمانينيات، ويعتقدون أن صحتهم قد حتسنت  .     ً كثرياً
                                     ً                بدون اعتالالت خطرية يف النشاط، ولكن عدداً أكرب من الناس     ٢٠٠٣-    ١٩٧٠       الفترة                        متوسط العمر املتوقع خالل 

   .                                                يعيش اآلن بأمراض مزمنة مقارنة بأوائل الثمانينيات

                                                                        ً             ً                 والسبب الرئيس للموت يف سن مبكرة هو أمراض القلب واألوعية الدموية، واليت كثرياً ما تسبب أيضاً                 -   ٣٨١
                                                                فض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية، ال سيما مرض                 وقد اخن   .                               مشـاكل صحية واعتالالت وظيفية    
                               ، كما اخنفض خطر املوت بسبب أمراض     ٢٠٠٢   و    ١٩٨٧                يف املائة ما بني   ٢٣                              احتشاء عضلة القلب، بنسبة حوايل 

                                                                وهذا هو السبب الرئيس يف زيادة متوسط العمر املتوقع بنسبة كبرية يف      .                                         القلـب واألوعية الدموية أكثر من ذلك      
  .                                                                            وتعد الوفيات بسبب أمراض القلب واألوعية الدموية أكثر وسط الرجال مقارنة بالنساء  .             سنوات املاضية  ال

                                                                                             ويعـزى اخنفـاض خطر اإلصابة بأمراض القلب واألوعية الدموية إىل حتسن العادات املؤثرة يف الصحة،          -   ٣٨٢
                          فاض خطر موت األشخاص املصابني       أما اخن  .                                                           وبصورة أساسية خفض تدخني التبغ، وحلد ما، حتسن النظام الغذائي  

  .                                                              بأمراض القلب واألوعية الدموية فيعود بصورة أساسية إىل التدخل الطيب

   ".  ١ "                                        عشرهم مصاب مبرض السكري من النوع           ٣٠٠     ٠٠٠                                                وتـبلغ نسـبة مرضى السكري يف السويد حوايل           -   ٣٨٣
                                      بداء السكري مل يزد، على الرغم من                                                                                  هنالك زيادة طفيفة يف نسبة املصابني وسط البالغني، إال أن معدل اإلصابة              و

    ٢٨          بنسبة       ١٩٨٠                                                  وقد اخنفض معدل الوفيات بسبب داء السكري منذ           .                                      زيادة مؤشر كتلة اجلسم عند التشخيص     
                                                       والتفسريات احملتملة الخنفاض معدل الوفيات وزيادة أعداد         .                                  ً                   يف املائة وسط النساء، ولكن ظل ثابتاً وسط الرجال        

                                                                      بة، هي العالج الوقائي الفعال الرتفاع الكولسترول وارتفاع ضغط الدم والعالج                            الذين يعيشون بنجاح رغم اإلصا
                                 منذ مطلع الثمانينيات، خاصة يف       "  ١ "                                            وقد زادت اإلصابة بداء السكري من النوع          .                          األفضـل لـداء السـكري     

  .                                              جمموعات الشباب، ولكن يبدو أنه ينخفض وسط البالغني

    ٧٤-  ١٦                          ً                                           ن نصف الرجال وما يزيد قليالً عن ثلث النساء يف الفئة العمرية                        َ                             ويعاين زيادةَ الوزن أو السمنة أكثر م       -   ٣٨٤
                   وتعد نسبة األشخاص     .            يف املائة    ١٠                                               ً             وتقل نسبة املصابني بالسمنة من الرجال والنساء قليالً عن            .             يف السويد       سـنة 

            وزادت نسبة    .  ة                                                                                                  الذين يعانون زيادة الوزن يف ازدياد يف كل الفئات العمرية، مبن يف ذلك األطفال يف سن الدراس                
                                                                                                               األشـخاص الذين يعانون السمنة زيادة كبرية خالل التسعينيات، ولكن يبدو أن الزيادة أصبحت مستقرة ما بني                 

  .    ٢٠٠٤   و    ٢٠٠٢
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                                                                                                    وزادت مـنذ الثمانينـيات نسـبة األشخاص الذين يعانون زيادة الوزن يف كل اجملموعات االجتماعية                 -   ٣٨٥
                                            وزادت الفروق االجتماعية، بعض الشيء، وسط        .                   لتعليمية املتباينة                                           االقتصـادية ويف اجملموعات ذات املستويات ا      

                                                                                                ً  الرجال والنساء فيما يتعلق باإلصابة بالسمنة؛ حيث ارتفعت نسبة األشخاص املصابني بالسمنة وسط األقل تعليماً 
  .                           ً مقارنة باألشخاص األكثر تعليماً

                                    ن الذين يشعرون بالقلق منذ مطلع                                                                      وعقـب االنكماش الذي وقع خالل الثمانينيات، زادت نسبة السكا          -   ٣٨٦
                                                                                                  وتنطبق تلك الزيادة على السكان بصورة عامة، عدا وسط النساء املسنات حيث كانت النسبة عند                 .           التسعينيات

             يف املائة من   ١٥                           يف املائة من النساء واشتكى   ٢٥          وقد اشتكت   .                                              مسـتوى عـال بصورة مستقرة منذ الثمانينيات     
            ً              تبني أن نسباً أدىن من          ٢٠٠٤                            إال أن أحدث البيانات من        .     ٢٠٠٣    و  ٢   ٢٠٠                                     الـرجال مـن مثل هذه املشاكل يف         

                                             ومن السابق ألوانه القول مبا إذا كان ذلك          .     ٢٠٠٣-    ٢٠٠٢                                                     السكان تشتكي أعراض قلق حاد مقارنة بالفترة من         
  .           ً          ميثل انعكاساً يف التوجه

                  فاألشخاص العاطلون    .   ية          االقتصاد -                                                               وهنالك تفاوت كبري يف الصحة العقلية بني اجملموعات االجتماعية           -   ٣٨٧
                                ً                      ً                                                عـن العمـل، أو الذيـن يتلقون تعويضاً يف حالة املرض أو تعويضاً عن العمل، واآلباء الذين يعيشون مبفردهم،     

  .             ً                                      يعانون تدنياً يف الصحة العقلية إىل حد أكرب من املتوسط-                       واألفراد املولودون ألجانب 

                                 و اخنفض معدل االنتحار بصورة ملحوظة   .           باالنتحار                                              ويعد تدين الصحة العقلية عامل خطر هام فيما يتعلق -   ٣٨٨
                              بنسبة الثلث بالنسبة لكل         ٢٠٠٢    و     ١٩٨٧                                                   ً              منذ مطلع السبعينيات؛ حيث اخنفض عدد حاالت املوت انتحاراً بني           

                                                 ، حنو الزيادة وسط الشباب من الرجال الذين تتراوح       ١٩٩٨                                                     مـن الـرجال والنسـاء، ولكن هنالك نزعة، منذ           
                           بلغ عدد الرجال الذين         ١٩٩٨                        ً                          ويعد االنتحار أكثر شيوعاً وسط الرجال؛ ففي          .      سنة   ٢٤-  ١٥                 أعمـارهم بـني     

  .                                                                 ً            انتحروا ثالثة أضعاف عدد املنتحرات، أما الشروع يف االنتحار فأكثر شيوعاً وسط النساء

     لذين                                     يف املائة من الرجال والنساء، ا       ٨    ً                                                                    وفقاً للدراسات اليت أعدهتا إحصاءات السويد عن األحوال املعيشية، ذكر            -   ٣٨٩
      ٢٠٠٢                                                                                    سنة، أهنم كانوا ضحايا للعنف أو التهديد، على األقل مرة واحدة ، وذلك يف                  ٨٤    و   ١٦                         تتراوح أعمارهم ما بني     

  .         ألول مرة                                                                      وقد كانت نسب الرجال والنساء الذين كانوا ضحايا للعنف أو التهديد متساوية  .     ٢٠٠٣ و

  .        امرأة  ٣٧    ً    رجالً و  ٦٦          سبب العنف        مات ب    ٢٠٠٢          ً                   شخص سنوياً نتيجة للعنف؛ ويف    ١٠٠          وميوت حوايل  -   ٣٩٠
                                                                                                            وظـل العنف القاتل عند نفس املستوى خالل الثالثني سنة املاضية، بينما اخنفض عدد األطفال الذين يتعرضون                 

   .                                يف املائة من ضحايا العنف القاتل ٧                 ً                        لعنف قاتل؛ فحالياً تبلغ نسبة األطفال حوايل 

               إال أن البكترييا   .                         ً     ً  ن اإلصابة هبا اخنفضت اخنفاضاً حاداً                                          وكانت األمراض املعدية السبب الرئيس للموت ولك -   ٣٩١
ّ                                  املقاِومـة ومقاَومة بعض األمراض للمضادات احليوية قد صّعبتا عالج األمراض املعدية                                             َ         ِ                     وحيمل املسافرون بصورة   .     

ِ                                     مستقرة كميات كبرية من البكترييا املقاِومة من مناطق أخرى من العامل                                                ويشكل مرض السل الناجم عن بكتريا        .                                   
ِ                                                          قاِومـة، والـذي ال ميكـن عالج بعض حاالته، مشكلة مستقلة            م ُ                             ً        وقد ُسجل يف أواخر التسعينيات اخنفاضاً يف      .        

  .                                                         عمليات التحصني وسط األطفال الصغار، إال أن االجتاه قد انعكس اآلن
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                    ويعد مرض الكالميديا  .                                                                   وارتفع مرة أخرى معدل اإلصابة باألمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي -   ٣٩٢
ّ                 ً             اإليدز والّزهري فيعدان حالياً من املشاكل  /                     ً                                      أكثر تلك األمراض شيوعاً يف السويد، أما فريوس نقص املناعة البشري          

   .             ً                                                                   احملدودة نسبياً، ولكن تعين الزيادة يف معدل اإلصابة تزايد احلاجة إىل القيام جبهود وقائية

  ،     ٢٠٠٠-    ١٩٨٥     ً                           ن خنراً يف األسنان خالل الفترة                                                                    وزادت بصورة متواصلة نسبة األطفال والشباب الذين ال يعانو         -   ٣٩٣
                                    ، بل لوحظ وجود تراجع طفيف وسط           ٢٠٠٢-    ٢٠٠١                                                              ولكـن ألول مـرة مل يسجل استمرار يف التحسن خالل الفترة             

                                                                                       وزادت باستمرار نسبة البالغني من السكان الذين حيتفظون بأسناهنم األصلية كاملة، ولكن ال          .       سنة   ١٢                 األطفـال يف سن     
   .            ً                                                        جتماعي كبرياً فيما خيص صحة األسنان، كما ال يبدو أن هنالك أية نزعة الخنفاضه               يزال التفاوت اال

                              ً                                                                ويعـد مستوى الصحة اإلجنابية ممتازاً يف السويد؛ وقد عاود معدل الوالدات االرتفاع بعد التوقف الذي        -   ٣٩٤
                 ت خالل حياة املرأة                                                             وعلى الرغم من التقلبات يف معدل الوالدات، فإن متوسط عدد الوالدا   .                    شـهدته التسعينيات  

                                         وحيمي الشباب أنفسهم من احلمل غري املرغوب فيه   .          ً                                          ظل مستقراً عند والدتني، وذلك طيلة سنوات القرن العشرين
                                                                                                           بصورة أفضل من محايتهم أنفسهم ضد األمراض اليت تنتقل عن طريق االتصال اجلنسي، واليت تعد السبب األكثر                 

  .                      لوالدات يف السويد إجيابية                       وتعد حصيلة حاالت احلمل وا  .      ً       شيوعاً للعقم

  .                                                                                                    وعـند إجراء مقارنة على املستوى الدويل، جند أن األطفال والشباب يف السويد يتمتعون بصحة جيدة                -   ٣٩٥
                                ُ                                                                         حيـث أوضحت الدراسات النوعية اليت أُجريت يف البلدان األوروبية أن أطفال وشباب السويد هم األوفر صحة             

                                                          دت اإلصابة باألعراض النفسانية واجلسدية، مثل آالم املعدة                          ومع ذلك، فقد زا     .                             واألكـثر رضـى عـن حياهتم      
                                                         ً                        ويعد مستوى الصحة املرتبطة بالبيئة وسط األطفال يف السويد جيداً بصورة عامة،              .                          والصداع واضطرابات النوم  

                                                      ويتعرض األطفال والشباب اليوم إىل الضجيج، األمر الذي يؤذي   .                                        على الرغم من أن احلساسية متثل مشكلة كبرية 
   .                    لسمع إىل حد غري مسبوق ا

  .                                         ً                                                   ويعد معظم املسنني من السكان بصحة جيدة نسبياً، كما يعتقد املسنون أن صحتهم قد حتسنت منذ الثمانينيات -   ٣٩٦

                        االقتصادية منذ مطلع    -                                                                            واخنفـض معدل تدخني التبغ وسط الرجال والنساء يف كل الفئات االجتماعية              -   ٣٩٧
                                                                     رجال مبعدل أسرع من معدل اخنفاضه وسط النساء، ولكن نسبة املدخنني                                 واخنفض التدخني وسط ال     .            الثمانينيات

                     وقد أصبح ذلك التفاوت   .                                         ً                                  من الرجال املولودين خارج السويد فاقت كثرياً نسبة املدخنني من املولودين يف السويد
    قون                    ً                                                                              االجـتماعي أكثر وضوحاً خالل السنوات األخرية؛ فأكرب نسبة للمدخنني توجد وسط األشخاص الذين يتل              

  .      ً                    ً                                           تعويضاً يف حالة املرض وتعويضاً عن العمل و العاطلني عن العمل لفترات طويلة

                                                                                                           وزاد اسـتخدام التـبغ الرطـب، الـذي يوضع حتت الشفة العليا أو بني باطن اخلد واللثة، منذ مطلع                     -   ٣٩٨
         وذكر ثلث   .                                                                                      السبعينيات، وازدادت نسبة مستخدمي ذلك النوع من التبغ وسط الرجال والنساء خالل التسعينيات

   .                                                              ً            الذين يستخدمون ذلك النوع من التبغ بصورة يومية أهنم يدخنون أيضاً من وقت آلخر

                            إال أن أحدث اإلحصاءات تشري       .     ٢٠٠٤-    ١٩٩٦                              يف املائة خالل الفترة من         ٣٠                            وزاد استهالك الكحول حبوايل      -   ٣٩٩
                                    ت األخرية، نسبة األشخاص الذين يعد                                        وقد زادت، خالل فترة العشر سنوا       .                                            إىل اسـتقرار الـزيادة يف استهالك الكحول       

   .                                                                                  معدل استهالكهم للكحول عند مستوى اخلطر، كما زاد تناول الكحول وسط الشباب يف حفالت السمر
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                                                                                                    واخنفضـت، منذ الثمانينيات، حاالت الوفيات املرتبطة بتناول الكحول وسط الرجال، إال أهنا ارتفعت               -   ٤٠٠
                                                      ومعظم متناويل الكحول املعرضون للخطر من الشباب من          .       سنة  ٥ ٦-  ٤٥                                       وسط النساء، خاصة يف الفئة العمرية       

         وبالتايل،   .                                                                                     ً اجلنسني، ولكن عادة ما حتدث حاالت الوفاة النامجة عن سوء استخدام الكحول عند سن الستني تقريباً
   .                                                                              فإن تأثريات استهالك الكحول يف اجليل احلايل من الشباب لن تظهر قبل عقدين أو ثالثة عقود

  ٢      وجيهي          املبدأ الت

   ".            الصحة للجميع "           من تقرير   ٢٨   و  ٢٦                          جتدر اإلشارة إىل البندين رقم  

            ً              ً                                 أحد عشر جماالً بصفتها أهدافاً لسياسة الصحة العامة مت              ٢٠٠٣         يف ربيع     )          الريكسداج (                 اعـتمد الربملان     -   ٤٠١
  غ      ، بال SoU07:2002/03 (            ، التقرير        ٣٥:٠٣ /    ٢٠٠٢                     مشروع قانون حكومي       " (                    أهداف الصحة العامة   "          عرضها يف   

                 ً     ً                                                   وقررت احلكومة أيضاً وفقاً ملشروع القانون أن يكون اهلدف الوطين الشامل              ).       ١٤٥:٠٣ /    ٢٠٠٢             الريكسـداج   
  .                                                                                                             لسياسة الصحة العامة هو خلق أوضاع اجتماعية تضمن، للسكان كافة، التمتع بصحة جيدة على قدم املساواة               

                                      جل متابعة تنفيذ اهلدف الوطين للصحة           من أ   )          الريكسداج (     ً     ً                 بالغاً خطياً إىل الربملان          ٢٠٠٦                     وسـتقدم احلكومة يف     
  .                                                   العامة واهليكل املعتمد لتحقيق األهداف الشاملة للقطاعات

                    مشروع قانون حكومي   (                                                                           وانطلقـت، مـع خطـة العمـل الوطنية لتحسني اخلدمات الصحية والطبية               -   ٤٠٢
       لتعزيز                مبادرة شاملة     )      ٥٣:٠١ /    ٢٠٠٠                         ، بالغ الريكسداج، رقم     SoU5:2000.01 (          ، تقرير           ١٤٩:٢٠٠٠ /    ١٩٩٩

   ).               املالحظات اخلتامية     من   ٣٤            انظر الفقرة  (                                                         الرعاية األولية والرعاية الطبية للمسنني والرعاية النفسانية 

              واتفقت الدولة   .     ٢٠٠٤      ديسمرب  /            كانون األول  ٣١                                                      وانـتهى عقد التنمية الذي تقوم عليه خطة العمل يف         -   ٤٠٣
                      ً                                      يتواصل يف املستقبل أيضاً عمل التنمية اإلجيايب الذي بدأ                                                                     والرابطة السويدية للهيئات احمللية واألقاليم على أمهية أن       

   .      ً                                        ووفقاً لذلك، قرر الربملان جتديد االتفاق بني األطراف  .             مع خطة العمل

  .    ٢٠٠٦  ُ                                                                    وكُلف اجمللس الوطين للصحة والرفاه مبتابعة سري خطة العمل الوطنية يف خريف عام  -   ٤٠٤

                 نظام رعاية املسنني

                            استخدام اللغة الصامية أو      )          ١١٧٦:١٩٩٩ ( و  )          ١١٧٥:١٩٩٩ (             ونني سويديني                          حيـق لألفراد مبوجب قان     -   ٤٠٥
                                                     يف معامالهتم مع اإلدارات احلكومية واحملاكم فيما يتصل          )                              أي فنلندية منطقة تورنيدالن    (                            الفنلـندية أو املنكيـلي      

                    ستخدام تلك اللغات                    اليت شاع فيها ا      ")                            التقسيمات اإلدارية اللغوية    ("                                             مبمارسة السلطة العامة يف املناطق اجلغرافية       
                                                            وتشمل احلقوق اليت حيميها القانون حق األفراد يف االستفادة من خدمات   .        ً                          تقليدياً وما زالت تستخدم بقدر كاف

                         غري أنه ال بد من توفري        .                                   ً     ً         ً                                        التعلـيم التحضريي ورعاية املسنني مقدمةً كلياً أو جزئياً بتلك اللغات يف مناطق معينة             
  .                                                                         لغات األقليات الوطنية وثقافاهتا، حىت خارج التقسيمات اإلدارية اللغوية                                           خدمـات رعاية للمسنني تالئم مجيع       

                                                                                                                 وينبغي أن تدرك مجيع دوائر اخلدمات الصحية والطبية ومرافق رعاية املسنني وأن تأخذ يف االعتبار ما قد يكون                  
  .                                      ألفراد األقليات الوطنية من احتياجات خاصة
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                                                               إىل املقيمني فيها بلغات أخرى أو هي تعتزم القيام بذلك،                                                     لذلـك، زادت عدة بلديات اخلدمات املقدمة       -   ٤٠٦
        ويف عام    .                                                                                        ً               وأنشأت دور رعاية خاصة أو أجنحة خاصة داخل دور الرعاية للمسنني الذين يتكلمون الفنلندية مثالً              

          وقد تعزى    .                             منها للناطقني بالفنلندية     ١٩                                         وحـدة إسكان خاصة ذات طابع إثين،           ٣٠                      ، كـان يف الـبلد           ٢٠٠٤
                                                                                               الوصـول إىل أصـحاب االنـتماءات اللغوية األخرى إىل نقصان املعرفة أو املعلومات املتاحة                             الصـعوبات يف  

                                                                 وتتخذ البلديات تدابري قصد تلبية احتياجات األشخاص ذوي األصول األجنبية   .                              للمجموعات بشأن التدابري العامة
                                أهنا تضم مواطنني مسنني من ذوي                                               ومن بني البلديات السويدية اليت تفيد ب        .                                       أو املنـتمني إىل األقلـيات الوطنـية       

                                                         يف املائة منها فقط إن باستطاعتها تلبية احتياجات مجيعهم أو   ٣٤                                             االحتـياجات اخلاصة من الناحية اإلثنية، يقول     
                                                   يف املائة من البلديات املعنية إىل أنشطة تالئم           ٥٩        ويفتقر    .                                                    جلهم من حيث توافر موظفني يتكلمون لغة املستعملني       

  .        اإلثنية   ً            أياً من اجملموعات

                                                                                                  وترى احلكومة أن من الالزم النهوض بنوعية خيارات الرعاية اخلاصة باألشخاص ذوي األصول األجنبية              -   ٤٠٧
                                    وينطبق ذلك على مجيع اجلوانب من النهوض   .                                                          أو املنتمني إىل إحدى األقليات الوطنية وتوسيع نطاق هذه اخليارات

                                                    ج األنشطة اليومية وتشكيل فرق خاصة لتقدمي خدمات                                                              بـاإلعالم وإتاحة خيارات إسكان أنسب إىل توسيع برام        
                                               ويف البلديات التابعة للتقسيمات اإلدارية اآلهلة      .                                                                    املسـاعدة املرتلـية مـزودة باملهارات اللغوية والثقافية املناسبة         

    ً  زئياً                                                                                     ً                      بالصـاميني والفنلنديني واملنكيلي، من املهم بشكل خاص إعالم املسنني حبقهم يف الرعاية املقدمة كلياً أو ج                
                                                          وبناء عليه، يقترح مشروع ميزانية احلكومة لفصل الربيع          .                                                     باللغـات املناسبة وتوفري برامج تالئم هذه اجملموعات       

                                     حلث استحداث خدمات رعاية للمسنني تالئم     ٢٠٠٨   و    ٢٠٠٧            ً             ً           مليون كروناً سويدية سنوياً يف عامي   ٥٠     ختصيص 
  .     ً                جمتمعاً متعدد الثقافات

  ٣               املبدأ التوجيهي 

      وبلغت   .                                                                                  نون اخلدمـات الصحية والطبية على تقدمي رعاية جيدة للجميع على قدم املساواة                         يـنص قـا    -   ٤٠٨
                                    مبا يشمل املصروفات البلدية املتصلة      (            ً             مليار كروناً سويدية        ٢٣٢       حنو       ٢٠٠٤                                  مصروفات الرعاية الصحية يف عام      

                    حيث بلغت املصروفات     ١٩٩٤   ام           ومقارنة بع  .                                 يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل ٩              ، أي ما يعادل  )            برعاية املسنني
          فقد بلغت    .             ً                                                                                   ملـيار كـروناً سويدية، ارتفعت نسبة مصروفات الرعاية الصحية من الناتج القومي اإلمجايل                 ١٣٧

     يف     ٨,٤                ، وارتفعت إىل        ١٩٩٤                                                يف املائة من الناتج القومي اإلمجايل يف عام             ٨,٢                                مصروفات الرعاية الصحية نسبة     
                                                                     نسبة مصروفات الرعاية الصحية من الناتج القومي اإلمجايل يف السنوات                     وهكذا، ارتفعت   .     ١٩٩٩                 املائـة يف عام     

   .                                                           اخلمس املاضية بوترية أسرع منها يف فترة السنوات اخلمس اليت سبقتها

                اجملالس اإلقليمية   (                                                يف املائة من صايف إمجايل املصروفات العمومية           ١٩                                 وختصـص للـرعاية األولية نسبة        -   ٤٠٩
  .                    مليار كرونا سويدية ٦ ٢              ، أي ما يعادل  )         والبلديات

  ٤               املبدأ التوجيهي 

  ،     ٢٠٠٤          ففي عام     .     ١٩٨٤                                                                 باإلضـافة إىل ذلك، اخنفض معدل وفيات الرضع بالنصف منذ عام              ) أ ( -   ٤١٠
  .                          مولود خالل سنة احلياة األوىل ١     ٠٠٠               مواليد من كل    ٣,١ُ           ُسجلت وفاة 
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          يف املائة   ١٠٠  ) ب ( -   ٤١١

          يف املائة   ١٠٠  ) ج ( -   ٤١٢

  .                                                     ُ                    ة بالنسبة إىل مجيع اللقاحات إال اللقاح ضد الدرن، الذي ال ُيقدم إال جملموعات معينة        يف املائ   ١٠٠  ) د ( -   ٤١٣

                  ً                                             وكما أشري إليه آنفاً، تبني اجتاهات متوسط أمد احلياة وتراجع            .                                       مـا فتئ متوسط العمر املرتقب يزداد          ) ه ( -   ٤١٤
       ، كان      ٢٠٠٤          ففي عام     .                  د ما زال يتحسن                                                                                   معدل الوفيات بالنسبة إىل أسباب وفاة عدة أن مستوى الصحة العامة يف السوي            

      ١٩٩٠                                     وازداد متوسط أمد احلياة منذ عام         .      ً         عاماً لإلناث      ٨٢,٧     ً             عاماً للذكور و       ٧٨,٤                                   متوسط العمر املرتقب عند الوالدة      
                                                       وهكذا، ارتفع متوسط أمد احلياة لدى الرجال بوترية أسرع       .                                                             بـنحو أربع سنوات للرجال وبأكثر من سنتني بقليل للنساء         

               سنوات منذ      ٤,٣              سنوات إىل       ٥,٦                                                                       لنساء، واخنفض الفرق بني متوسط أمد احلياة لدى الرجال والنساء من                           مـنه لـدى ا    
  .    ١٩٩٠    عام 

          يف املائة   ١٠٠  ) و ( -   ٤١٥

          يف املائة   ١٠٠  ) ز ( -   ٤١٦

          يف املائة   ١٠٠  ) ح ( -   ٤١٧

  ) د (- ) أ ( ٥               املبدأ التوجيهي 

                                            م أبناء ملتمسي اللجوء واملقيمني يف البلد                                                                  حيصل مجيع األطفال يف السويد على الرعاية الصحية، مبن فيه          -   ٤١٨
   .          دون تصريح

                                                                                                     وينص قانون التعليم على تقدمي الرعاية الصحية املدرسية إىل تالميذ الصفوف التحضريية والتعليم الشامل           -   ٤١٩
  .                                                                                                            اإلجباري والتعليم الثانوي ومدارس األطفال الذين جيدون صعوبة يف التعلم واملدارس اخلاصة واملدارس الصامية             

                                                                                                       وتشمل الرعاية الصحية املدرسية الفحوص الصحية والرعاية الطبية األساسية، وينبغي تزويد املدارس مبسؤول طيب       
                       مشروع القانون احلكومي    (                                                        وأعلنت احلكومة يف مشروع قانون الصحة والتعلم واألمن           .                     مدرسي وممرضة مدرسية  

                                     اخلدمة الصحية الطالبية مبادرات طبية            وستشمل    .                                      أهنا تنوي استحداث خدمة صحية طالبية       )        ١٤:٢٠٠٢ /    ٢٠٠١
   .                                               ونفسانية ونفسية اجتماعية ومبادرات تعليمية خاصة

    ّ   ويعلّم   .                                         ً      ً                                       يتلقى مجيع من ينتظرون مولودهم األول تدريباً أبوياً يرمي إىل النهوض بصحة األطفال                ) ه ( -   ٤٢٠
             كما يتلقى كل   .                ألطفال والوالدين                                                                     التدريب الوالدين كيفية رعاية الطفل ويتيح هلم فهم منط احلياة األفضل لصحة ا
                               وال يلزم االنتظار للحصول على       .                                                                               والدين الرعاية يف مراكز رعاية األمومة، وبعد الوالدة، يف مراكز طب األطفال           

  .                                                    ً                      ً  خدمات رعاية األمومة أو خدمات طب األطفال، اليت تقدم جماناً للوالدين واألطفال مجيعاً
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           حيز النفاذ   )        ٣٠:٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                     مشروع القانون احلكومي  (    ديد                           دخل قانون األمراض املعدية اجل  ) ز ( -   ٤٢١
                                                                              ويهدف القانون اجلديد إىل حتسني التوازن بني حاجة الناس للوقاية من األمراض              .     ٢٠٠٤       يونيه   /              يف شهر حزيران  

  .                                                   املعدية وحقوق املصابني هبا يف اخلصوصية واملعاملة وفق األصول

                                                    اد تدابري استثنائية للتحكم يف حاالت تفشي األمراض املعدية                  ً                    وشرعت احلكومة أيضاً يف تقييم ضرورة اعتم -   ٤٢٢
             ودخلت تعديالت   .                                                                                     الـناجتة عن تفشي مادة معدية بصورة طبيعية أو متعمدة، ووافق الربملان على اقتراح احلكومة   

ُ                                            كما ُحثت جهود التأهب للكوارث خالل تلك الفترة، مبا   .     ٢٠٠٥      يناير  /             كانون الثاين ١                     القانون حيز النفاذ يف    يف     
                          ُ                      ، قدمت هيئة املراقبة املعنيةُ خطة عمل وطنية            ٢٠٠٥      مارس   /             ويف شهر آذار    .                                    ذلك اجلهود املتصلة باألمراض املعدية    

   .                  ً                               واختذت احلكومة عدداً من التدابري صوب تنفيذ خطة العمل  .                                                  تتعلق باالستجابة العاجلة النتشار االنفلوانزا الوبائي

   .               الرعاية الطبية  ،  ٩           انظر املادة   ) ح ( -   ٤٢٣

 ١٣املادة 

                     تعليم األطفال والشباب

                          ترويج فهم األقليات الوطنية

           ُ                                                                                                       مـن املهـم أن ُيلقـن مجيع األطفال والتالميذ، سواء أكانوا من إحدى األقليات أو من أغلبية السكان، تاريخ                     -   ٤٢٤
                       دراسية الوطنية ملدارس                             وتنص املقررات واملناهج ال     .                                                                          األقلـيات الوطنية يف السويد وأن يطلعوا على ثقافاهتا ولغاهتا وأدياهنا          

   ).               املالحظات اخلتامية  ،   ٣٨           انظر الفرع    . (                                                                  التعليم اإلجباري والثانوي على ضرورة التعريف باألقليات الوطنية ولغاهتا

                                 ، بأن تستعرض جمموعة خمتارة من          ٢٠٠٥      مايو   /                                                         وأوعـزت احلكومـة إىل وكالة التعليم الوطنية، يف أيار          -   ٤٢٥
                                              وينبغي تقييم الكتب من حيث كيفية ومدى حيدها عن   .                     ليم اإلجباري والثانوي                             الكتب املدرسية املستخدمة يف التع

                                                                      وينبغي التنبه بصورة خاصة إىل أي مظاهر متييز أو غريها من أشكال              .                                           القـيم األساسية الواردة يف املقرر الوطين      
  .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /            كانون األول ١                                       وستقدم وكالة التعليم الوطنية تقريرها يف   .               املعاملة املهينة

              مراعاة األصل -                         األقليات الوطنية يف السويد  "         بعنوان     ٢٠٠٢                                  ً       ً       وقدمت وكالة التعليم الوطنية تقريراً إعالمياً يف عام  -   ٤٢٦
               وقد توخى تسليط   .                                                           وتناول التقرير تاريخ مخس من األقليات الوطنية ولغاهتا وثقافاهتا   ".                                يف رعايـة األطفـال ويف املدارس     

         كما قدم    .                                                                     ظمات أخرى معنية برعاية األطفال والنظم املدرسية على االقتداء به                                                  الضـوء عـلى األقليات الوطنية وحث من       
  .            ً      ً                                                               التقرير عرضاً موجزاً للسياسة اجلديدة اخلاصة باألقليات وتأثريها على رعاية األطفال واملدارس

     سويد  ُ                                                                                 وُنفذ مشروع مدرسي خاص يف إطار املبادرة اإلعالمية الشاملة اخلاصة بالصاميني بوصفهم سكان ال -   ٤٢٧
ُ               وُخصص لـه مبلغ     ٢٠٠٠                           وباشرت احلكومة املشروع يف عام   .       األصليني             ً                        مليار كروناً سويدية خالل الفترة ما   ٢٠  

                                                                       ومتثل املشروع يف مبادرة إعالمية ومعرفية موجهة إىل تالميذ الصفوف من السابع إىل   .     ٢٠٠٤   و    ٢٠٠١        بني عامي 
                                                 م اجلهود الرامية إىل زيادة فهم سكان السويد األصليني،                  وكان اهلدف منها دع  .                              التاسع وإىل مجيع املدرسني يف البلد

                                                                                                           وتزويد مدرسي تلك الصفوف باملعارف األساسية إلعطاء الدروس، وإثارة نقاشات بشأن حالة الصاميني الراهنة              
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  " Same, same but different "                           وأعدت مطبوعة إعالمية بعنوان   .   ُ                    وقُسم املشروع إىل مرحلتني  .                 وثقافتهم وتارخيهم
                                  كما دعي تالميذ الصفوف من السابع إىل   .                            ووزعت على عدد كبري من املدارس  )                         عب الصامي، مثيلنا املختلف   الش (

                                                                                                            التاسـع إىل سـتكهومل حلضور حلقة دراسية واملشاركة يف رحلة للتعرف على الصاميني والبيئات الصامية قصد                 
  .                     التعمق يف دراسة املوضوع

ّ           فت احلكومة وكالة التعليم الوطنية بإجراء مسح حمّدث             ، كل     ٢٠٠٤       نوفمرب   /                           ويف شـهر تشـرين الـثاين       -   ٤٢٨                                             
                                                                  وكان الغرض من ذلك تكوين صورة واضحة وآنية عن وضع األقليات العام       .                                    للظروف التعليمية لألقليات الوطنية   

        ، وأكد      ٢٠٠٥        أكتوبر   /                                       وقدمت الوكالة تقريرها يف تشرين األول       .                                               وعـن أي مـبادرات إضافية قد يتعني اختاذها        
  .                                                                            القصور اليت تعتري الظروف التعليمية لألقليات الوطنية وأوصى بتدابري لتحسني الوضع             التقرير مواطن

                                                                                                       ومشلـت توصـيات وكالة التعليم الوطنية باألساس إدخال تغيريات على اللوائح املتعلقة بتعليم الطالب                -   ٤٢٩
                  اء وعي البلديات                                           كما تشدد التوصيات على احلاجة إىل إذك        .                                                بلغـتهم األم وضـرورة القـيام حبمالت إعالمية        

   .                                                                         مبسؤوليتها عن الظروف التعليمية لألقليات الوطنية وعن تنظيم دروس باللغات األم

                                                                                                        وتوصـي وكالة التعليم الوطنية بإدخال تعديالت على اللوائح احلكومية املتعلقة بتعليم الطالب بلغاهتم              -   ٤٣٠
  :         األم لضمان

                                              مل يكن ذلك بلغة اخلطاب اليومية أو كان                               ً       ً                      تلقـي األقليات اخلمس مجيعاً تعليماً بلغتها حىت إن         -
                       الطالب جيهلون أسس اللغة؛

  .                      ً       ً                                    تلقي األقليات اخلمس مجيعاً تعليماً بلغتها حىت وإن قل عدد الطالب عن مخسة -

                                ً                                                               وأوصت وكالة التعليم الوطنية أيضاً بأن تنظر احلكومة يف تضمني قانون التعليم اإلجباري وقانون التعليم   -   ٤٣١
       وأوعزت   .      ً                                                                         منفصالً بشأن لغات األقليات الوطنية، كوسيلة لترتيل لغات األقليات مرتلة خاصة                      ً       الـثانوي حكمـاً     

                            وقدمت الوكالة تقريرها يف شهر   .                                                                    احلكومة إىل الوكالة بعد ذلك حبساب التكاليف االقتصادية املتصلة باالقتراحات
  .                               احلكومة فيما بعد اقتراح تدابري     وتنوي  .                               ً                     ، وتعكف الدواوين احلكومية حالياً على صياغة احلكم          ٢٠٠٦      مايو   /    أيار

                  ً                                                                                           وقدمـت الوكالـة أيضـاً توصيات بشأن الكيفية اليت ميكن هبا للسلطات الوطنية حتسني ظروف التعليم بلغات                  
ُ                                                                                               األقليات الوطنية، وُعممت هذه التوصيات بطبع التقرير وتوزيعه على مجيع البلديات إلبالغها بنتائج املسح الذي                                  

  .                                  علومات عن األقليات الوطنية يف السويد                        أجرته الوكالة وتزويدها مب

                                                                                                         وتعرب القيم األساسية املنطبقة على التعليم التحضريي ورعاية أطفال املدارس والتعليم اإلجباري والتعليم              -   ٤٣٢
                                                                                                                       الثانوي وتعليم الكبار البلدي عن القيم الدميقراطية ومبدأ تكافؤ مجيع البشر يف القيمة واحلقوق الذي تستند إليه                 

                                                            وبغية تعزيز احلماية من التمييز وغري ذلك من أشكال املعاملة        .                                          ات األمـم املتحدة املتعلقة حبقوق اإلنسان              اتفاقـي 
               األمن واالحترام  "                                                                                              املهيـنة ودعـم املسـاواة يف املعاملـة، اقترحـت احلكومـة، يف مشـروع القانون املعنون                   

  ،  )       ٣٨:٢٠٠٦ /    ٢٠٠٥                   روع القانون احلكومي   مش   " (                                             حظر التمييز وغري ذلك من أشكال املعاملة املهينة-          واملسؤولية 
                               واعتمد الربملان مشروع القانون      .       ً                                                                         قانونـاً حيظـر التمييز وغريه من أشكال املعاملة املهينة جتاه األطفال والطالب            

                                                                           وينطبق قانون حظر التمييز وغريه من أشكال املعاملة املهينة جتاه األطفال             .     ٢٠٠٦       فرباير   /       شباط  ٨             احلكومـي يف    
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                                                                                 على التعليم التحضريي ورعاية أطفال املدارس والتعليم اإلجباري والتعليم الثانوي وتعليم   )  ٦      ٦٧:٢٠٠ (       والطالب 
         ودخل هذا   .                                                                                             األطفـال الذيـن جيدون صعوبة يف التعلم واملدارس اخلاصة واملدارس الصامية وتعليم الكبار البلدي       

                                    لى أساس نوع اجلنس واإلثنية والدين                                   وحيظر هذا القانون التمييز ع      .     ٢٠٠٦       أبريل   /        نيسان  ١                         القانون حيز النفاذ يف     
                     وعزز القانون املطالبة   .                                                كما ينطبق على سائر أشكال املعاملة املهينة كالتحرش  .                                أو املعتقد وامليول اجلنسية واإلعاقة

                                                                                                                 باعـتماد تدابـري نشطة ضد التمييز وغريه من أشكال املعاملة املهينة وفرض لوائح على مجيع املنظمات املشمولة                  
ّ                                                          ودّعم القانون مسؤولية املنظمات عن ترسيخ القيم األساسية          .                                 تلك األشكال من املعاملة املهينة                     بقـانون حظـر        

ّ     ووّضحها                                                     ً                       ، عينت احلكومة يف وكالة التعليم الوطنية أمني مظامل معنياً باملساواة يف                ٢٠٠٦      مارس   /             ويف شهر آذار    .   
  .    ٢٠٠٦      أبريل  / ن      نيسا ١                                                          معاملة األطفال والطالب، وأناطت به مسؤولية ضمان امتثال قانون 

                                    التعليم التحضريي ورعاية أطفال املدارس

ُ                                                                                              ُنقلت الالئحة القانونية املتعلقة بالتعليم التحضريي ورعاية أطفال املدارس من قانون اخلدمات االجتماعية  -   ٤٣٣
  ي                ُ                                          ويف الوقت نفسه، ُنقلت مسؤولية مراقبة التعليم التحضري         .     ١٩٩٨       يناير   /               كانون الثاين   ١                         إىل قـانون التعليم يف      

                    ودخل أول مقرر تعليم   .                                                                                  ورعايـة أطفـال املـدارس من اجمللس الوطين للصحة والرفاه إىل وكالة التعليم الوطنية      
                                         واقترن ذلك باعتماد املقرر الوطين اخلاص        .     ١٩٩٨       أغسطس   /     آب  ١                                               حتضريي يعزز الوالية التعليمية حيز النفاذ يف        

  .             بتالميذ املدارس                                                   بنظام التعليم اإلجباري حبيث يدمج مراكز الترفيه اخلاصة 

                                                                     ، يوجب القانون على السلطات احمللية توفري مرافق التعليم التحضريي              ١٩٩٥       يناير   /               كانون الثاين   ١      ومنذ   -   ٤٣٤
                                                         سنة دون تأخري غري معقول ومع مراعاة عمل الوالدين            ١٢                                                      ورعاية أطفال املدارس ملن تتراوح أعمارهم بني سنة و        

ُ                                          ُمنح أبناء العاطلني عن العمل أو من            ٢٠٠٢    و     ٢٠٠١               ومنذ عامي     .                                             أو دراستهم أو احتياجات الطفل قدر اللزوم        
                                                                                                            يقضـون إجازة والدية، على التوايل، حق االلتحاق باملدارس التحضريية ملا ال يقل عن ثالث ساعات يف اليوم أو               

   ويف   .                                               رسم أقصى للتعليم التحضريي ورعاية أطفال املدارس    ٢٠٠٢             واعتمد يف عام   .                      مخس عشرة ساعة يف األسبوع
ـ  ّر التعليم التحضريي العام اجملاين لألطفال يف سن الرابعة واخلامسة ملا ال يقل عن                    ٢٠٠٣    ام     ع ّ                                                                                     ، أِق            ساعة يف      ٢٥٢   ِ 
   ُ                                                                                       واعُتمدت اإلصالحات املتعلقة بالرسم األقصى وتعميم التعليم التحضريي ألسباب من بينها زيادة الوصول    .      السنة

   .                   إىل التعليم التحضريي

                                                                           تحضريي يف السويد توفري برامج تعليمية حكيمة لألطفال، يشكل فيها التعلم                                      وتـتوىل مدارس التعليم ال     -   ٤٣٥
                                                                      وينبغي أن حتث رعاية أطفال املدارس مناء الطفل وتعلمه بواسطة أنشطة تعليمية   .                               والرعاية والتنمية وحدة متكاملة

ّ                                     ً      ً             مجاعـية، وأن تكّمـل التعليم املدرسي وتوفر لألطفال ترفيهاً مفيداً                                  ذاهتا األطفال الذين                       ويستفيد من اخلدمات    .              
   .                                                      وتيسر الربامج للوالدين اجلمع بني العمل واملسؤوليات األسرية  .                          حيتاجون يف منائهم إىل دعم خاص

  ُ                 ً                                                             ، ُيشترط اإلبالغ سنوياً عن نوعية التعليم التحضريي البلدي والرعاية البلدية               ٢٠٠٥       أغسطس   /        ومنذ آب  -   ٤٣٦
                                      ويرمي اإلبالغ عن النوعية إىل النهوض        .                      ة والتقييم املستمرين   ُ                              وُيراد بذلك اإلسهام يف املتابع      .                  ألطفـال املـدارس   

  .                                                                   جبهود حتسني النوعية على املستوى احمللي واإلسهام من مث يف حتقيق األهداف الوطنية
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                مشروع القانون     " (                              النوعـية يف التعليم التحضريي     "                                                وشـدد مشـروع القـانون احلكومـي املعـنون            -   ٤٣٧
     كي (Lpfö 98)                                  وعدلت احلكومة مقرر التعليم التحضريي   .                  ي املتعدد الثقافات                  على التعليم التحضري  )        ١١:٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤

                                                                                                             يشـري إىل أن مـدارس التعليم التحضريي ينبغي أن تعمل على متكني كل طفل ليست السويدية لغته األم من تنمية هويته         
   .                                                            الثقافية وقدرته على التواصل بالسويدية ولغته األم على حد سواء

  )         ٩٧٨:١٩٩١ (                                                                      كومة أن قانون التمويل احلكومي اخلاص بإنتاج مواد تعليمية معينة                          كذلك أوضحت احل   -   ٤٣٨
  .          ً                                                                       ينطبق أيضاً على املواد التعليمية اهلادفة إىل تشجيع اللغات األم لتالميذ التعليم التحضريي

             الصف التحضريي

ّ                الصـف التحضريي شكل غري إجباري من أشكال التعليم، أقّر يف             -   ٤٣٩          ، ويتعني      ١٩٩٨   ر      يناي /               كانون الثاين   ١                                               
                   ً           ساعة يف السنة ابتداًء من         ٥٢٥                                         ً                                     على البلديات مبوجبه توفري أماكن لألطفال جماناً يف صف حتضريي ملا ال يقل عن               

                 وينبغي أن يدعم     .                                                                                               خـريف السنة الدراسية اليت يبلغ فيها الطفل سن السادسة وحىت بلوغه سن التعليم اإلجباري              
              ومجيع األطفال يف   .                                         ً   أن يزوده بأساس متني ملشواره الدراسي مستقبالً                                  ّ              التعلـيم التحضريي مناء كل طفل و تعلّمه و        

ُ                                   وُعدل املقرر الوطين للتعليم اإلجباري يف   .                                          ً سن السادسة مسجلون يف الصفوف التحضريية عموماً       أغسطس  /    آب ١ 
                                                    وميثل الصف التحضريي اخلطوة األوىل صوب تنفيذ أهداف          .                 ً                          كـيما ينطبق أيضاً على الصف التحضريي           ١٩٩٨
  .                    ر الوطين وحتقيق مراميه    املقر

                التعليم اإلجباري

                          املقرر ونظام إسناد الدرجات

                                                 ، ينطبق على الصفوف التحضريية ومراكز الترفيه اخلاصة (Lpo 94)                                يوجد مقرر مشترك للتعليم اإلجباري  -   ٤٤٠
              دون صعوبة يف                                                                                                  بتالميذ املدارس والتعليم اإلجباري واملدارس الصامية والتعليم اإلجباري اخلاص باألطفال الذين جي           

  .                                                                             ويعرض املقرر القيم األساسية للتعليم يف السويد واألهداف واملبادئ التوجيهية األساسية  .                     التعلم واملدارس اخلاصة
                                                                 وأعلنت احلكومة يف خطة العمل الوطنية املتعلقة حبقوق اإلنسان واملعتمدة يف   .           ً                    ويوجد أيضاً منهاج وطين لكل مادة

                                                                  اإلشارة بوضوح يف مشروع قانون مقبل يقترح سن قانون جديد للتعليم إىل أن            أهنا تنوي     ٢٠٠٦     مارس  /        شهر آذار
                                                                  كما تنوي احلكومة، يف سياق استعراض للوثائق التوجيهية املتعلقة           .                                             التعلـيم ينـبغي أن يدعـم حقوق اإلنسان        

               س وأن املدارس                                                                                                    بالتعليم، أن تربز أن حقوق اإلنسان مكون رئيسي من مكونات الوالية الدميقراطية املنوطة باملدار             
ّ               ينبغي أن تعّرف حبقوق اإلنسان             .   

         إذ ينبغي   .                                                                                          وأعلنـت احلكومة أهنا تود إلغاء مطلب اخلطة املدرسية احمللية يف إطار استعراض قانون التعليم         -   ٤٤١
           ً                                                                                         التركيز بدالً من ذلك على تقارير النوعية اليت يتعني على مجيع املدارس واهليئات املسؤولة عن املدارس إعدادها كل 

                                                                 وهتدف تقارير النوعية إىل تشجيع اجلهود احمللية الرامية إىل حتسني            .                                             سـنة كجانـب من جوانب املتابعة والتقييم       
  .                                                 النوعية واإلسهام من مث يف حتقيق أهداف التعليم الوطنية
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                                                                                                       يـرد يف جـدول زمين العدد األدىن املضمون من ساعات التعلم اليت حيق للطالب احلصول عليها حتت إشراف                    -   ٤٤٢
ـ   ُ                                                                                       وُيخصص عدد حمدد من الساعات يف اجلدول الزمين للمواد االختيارية، أي أنه جيوز للطالب                .                      درس يف خمـتلف املواد       م

         ً                                                                وميكن أيضاً أن تستخدم املدارس، يف إطار حمدد، ساعات لتخصيص وقت أطول              .                                         اختيار التعمق يف دراسة مادة أو أكثر      
                                                               يف املائة من مدارس التعليم اإلجباري البلدي منذ خريف عام           ٢٠              وأدرج قرابة     .                                           ممـا يطلـبه اجلـدول الزمين ملواد معينة        

                                 بل تتقيد هذه املدارس يف عملها        .                                                                                  يف بـرنامج تعليم منوذجي ال يتقيد باجلدول الزمين املعتمد على املستوى الوطين                 ٢٠٠٠
                          لربنامج النموذجي وتقييمه                                 وأوصت اللجنة املعنية برصد ا      .                                                             بالكامل باألهداف املنصوص عليها يف املقرر واملناهج الدراسية       

  .          ً             وجيري حالياً إعداد املقترح  .                                                بإعفاء مجيع مدارس التعليم اإلجباري من اجلدول الزمين

        وال تسند   .  ُ                                                                              وُتسـند يف هناية كل فصل درجات على سلم ثالثي بداية من فصل اخلريف يف الصف الثامن        -   ٤٤٣
                                           نهاج للصف التاسع، أي الذين خيفقون، بل                                                                       درجـات للطـالب الذين ال يبلغون األهداف املنصوص عليها يف امل           

                                                                          ويواىف الطالب وآباؤهم مبعلومات منتظمة عن التقدم واألداء األكادميي على مدى سنوات   .                  خيضعون الختبار كتايب
                                                                                                                 الدراسـة اإلجبارية، وذلك بطرق من بينها حوارات املتابعة الشخصية املنتظمة اليت يشارك فيها الوالد واملدرس                

      وتتاح   .                                                                                      تبني أن الطالب حيتاج إىل تدابري دعم خاصة، يسهر املدرس األول على إعداد خطة عمل                    وإذا    .        والطالب
        تعديل     ٢٠٠٦     مارس  /      آذار  ٢٣                وقررت احلكومة يف    .                                                           للطالب ووليه الشرعي فرصة املشاركة يف إعداد خطة العمل        

                                  وع يف عملية تقييم إذا تبني أن                                                                                       األحكام املتعلقة خبطة العمل اليت يتعني على املدرس األول مبوجبها أن يكفل الشر            
                                                                وينبغي أن حتدد خطة العمل االحتياجات وكيفية تلبيتها وطريقة متابعة    .                                        الطالـب قـد حيتاج إىل تدابري مساعدة       

                                                                                          وترى احلكومة ضرورة إيضاح أن من واجب املدرسة إعالم الوالدين والطالب باستمرار بتقدم               .                  التدابري وتقييمها 
                                         وبناء عليه، قررت احلكومة أن توضع جلميع طالب   .                       سنوات الدراسة اإلجبارية                              الطالـب يف دراسـته على مدى     

                                                                             ً                                         التعلـيم اإلجـباري وما يعادله من أشكال الدراسة خطة متابعة فردية مستقبلية اعتباراً من فصل الربيع يف عام                   
                حيتاجها الطالب                                                                               وإىل جانب حوار املتابعة الشخصي، يلخص املدرس يف خطة املتابعة الفردية التدابري اليت      .     ٢٠٠٦

   .                                                                  لبلوغ األهداف والتقدم إىل أقصى حد ممكن يف إطار املقرر واملناهج الدراسية

                                                                                                  وتقوم وكالة التعليم الوطنية بتجميع االمتحانات الوطنية يف مواد اللغة السويدية واإلنكليزية والرياضيات   -   ٤٤٤
                                     صد تيسري تقدم الطالب وتقييم نواتج                ، وذلك ق   )      إلزامي (               والصف التاسع     )     طوعي (                             فـيما يتعلق بالصف اخلامس      

                                     ونظام االمتحانات الوطين وسيلة مفيدة مبا   .                                                 وتنظم معظم املدارس االمتحانات الوطنية يف الصف اخلامس  .        التدريس
   .                                                  وجيري وضع قاعدة بيانات جلميع االمتحانات يف مواد خمتلفة  .              ً                   أهنا حتتوي أيضاً على أدوات تشخيصية

                   التدريس باللغة األم

                                                                                                          ذا كانت اللغة األم ألحد الوليني الشرعيني للطالب أو كليهما لغة غري السويدية وكانت تلك اللغة لغة                  إ -   ٤٤٥
     انظر     ). (               تعليم اللغة األم (                                                                              اخلطـاب اليومية لدى الطالب، وجب تعليم الطالب تلك اللغة يف إطار مادة على حدة     

                                        بلغت نسبة التالميذ الذين ليست السويدية  ،    ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤                  ويف السنة الدراسية    ).                املالحظات اخلتامية  ،   ٣٨      الفرع 
                 وكانت الفنلندية    .                     ً                      يف املائـة مـنهم تعليماً بتلك اللغة          ٥٥                              يف املائـة وتلقـى حنـو           ١٤                      لغـتهم األم حـوايل      

  .                                  ً الصربية والعربية أكثر اللغات شيوعاً /         الكرواتية /         والبوسنية
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                                تعليم الوطنية بإجراء مسح للظروف                           ، أوعزت احلكومة إىل وكالة ال    ٢٠٠٤      نوفمرب  /                  ويف شهر تشرين الثاين -   ٤٤٦
       أكتوبر  /  ُ                                                     وقُدم التقرير اخلتامي إىل احلكومة يف شهر تشرين األول          .                                                 التعليمية فيما خيص األقليات الوطنية يف السويد      

                                                    الفنلنديون وفنلنديو تورنيدالن واليهود والصاميون      (                                                   ومشلت توصيات الوكالة منح مجيع األقليات الوطنية          .     ٢٠٠٥
  .                            ً                    وتعكف الدواوين احلكومية حالياً على إعداد املقترحات  .  ً                             اً أمشل يف تلقي تعليم باللغة األم  حق  )            وغجر الروما

                        التعليم يف املناطق احملرومة

                                                                                             قامـت احلكومة على مدى سنوات عدة باستثمارات خاصة هتدف إىل حتسني حالة املدارس التحضريية                -   ٤٤٧
                                              حاالت الطالب الذين يصعب عليهم حتقيق األهداف                              وتكثر يف هذه املناطق       .                                 واملـدارس يف املـناطق احملـرومة      

            ً               مليون كروناً سويدية يف       ٧٠                          وزيدت االستثمارات مبقدار      .                ً                                       التعليمية، علماً أن الكثريين منهم ذوو أصول أجنبية       
       وسيجري   .             ً           مليون كروناً سويدية      ٢٢٥                  ، أي ما جمموعه         ٢٠٠٧            ً                     مليون كروناً سويدية يف عام          ١٥٥    و     ٢٠٠٦     عام  

 ُ                 وُيراد بذلك حتسني     .                                                                     على الطالب الذين هاجروا إىل السويد يف مرحلة متقدمة من دراستهم                               التركيز بصفة خاصة    
       وستمول   .                                                                                                 بلـوغ األهداف وزيادة عدد الطالب الذين ينهون التعليم اإلجباري والتعليم الثانوي بدرجات مقبولة        

                                ذلك اللغة ذاهتا والسويدية كلغة                                                                        االستثمارات مبادرات ترمي إىل النهوض بالقراءة وتدريس مواد باللغة األم، مبا يف
        مدرسة    ١٠٠                   ِ   وستخصص االستثمارات لِ    .                                                           أوىل والسويدية كلغة ثانية وحتسني مهارات املدرسني واملدرسني األوائل

  .                              ً  بلدية من أشد البلديات احتياجاً  ٣٨  يف 

                               ً االستثمار يف الطالب القادمني حديثاً

                               بأنه يتعني وضع استراتيجية وطنية   )         ١٠٠:٢٠٠٦ / ٥   ٢٠٠   (    ٢٠٠٦                                 تفيد احلكومة يف مشروع ميزانية ربيع  -   ٤٤٨
                                                   وتعتزم احلكومة تكليف اهليئات التعليمية املختصة بإجراء   .                                        ً           لتعليم األطفال والشباب الذين قدموا حديثاً إىل السويد

                                وينبغي أن يشمل التكليف التوصية  .                                                            ً          تقييم وطين للظروف التعليمية لألطفال والشباب الذين قدموا حديثاً إىل البلد
                                                                                                                    بـتدابري من بينها إدخال تغيريات تنظيمية واعتماد ما يلزم من تدابري أخرى للنهوض باملساواة واالرتقاء بنوعية                 

   .                                    ً التعليم فيما خيص الطالب القادمني حديثاً

            املدارس احلرة

        وكان حنو    ).                 تديرها جهات خاصة (            مدرسة حرة    ٥٦٥               كان يف السويد     ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤                 يف السنة الدراسية  -   ٤٤٩
  .                                                         املائة من التالميذ مسجلني يف مدارس التعليم اإلجباري احلرة هذه   يف   ٦,٨

                       ً  وهي ملزمة بالتدريس وفقاً   .                                                                     وجيب على املدارس احلرة استيفاء املعايري ذاهتا اليت تنطبق على املدارس البلدية -   ٤٥٠
  .                        ضع هلا املدارس البلدية                                                 وختضع إلجراءات املراقبة والتفتيش ذاهتا اليت خت        .                                       ألحكـام قانون التعليم واملقرر الوطين     

                                                                                                    وينبغي أن توفر للمدارس البلدية واملدارس احلرة ظروف متساوية ومتكافئة، وأن تفتح املدارس احلرة أبواهبا جلميع 
                                  ً      ً         وتشمل قواعد متويل املدارس احلرة واجباً بلدياً،         .                                                               الطالب دون اعتبار للمستوى االجتماعي أو الثقافة أو املعتقد        

                                                                                   يف حتديـد مبلغ التمويل الذي سيخصص لكل طالب، مع مراعاة التزامات املدرسة                                         حيكمـه القـانون، يتمـثل     
  . ُ                    ً                                                           وُيحدد التمويل استناداً إىل األسس ذاهتا اليت تطبقها البلدية عند ختصيص املوارد ملدارسها هي  .                 واحتياجات الطالب
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             معلومات عامة

                دون احلصول على     ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤       دراسية                                                  يف املائة من التالميذ التعليم اإلجباري خالل السنة ال ١       تـرك    -   ٤٥١
  .               الدرجات املطلوبة

                 التعليم الثانوي 

    وحيق   .        ً      ً                                                برناجماً وطنياً عالوة على برامج تعليمية حرة وأخرى خمصصة           ١٧                               التعليم الثانوي طوعي ويشمل      -   ٤٥٢
      ينبغي  و  .                                                          ً                                             جلمـيع الشـباب احلصول على التعليم، الذي ينبغي أن يكون متكافئاً حيثما قدم على املستوى الوطين                

   ُ                                                       وال ُيشترط دفع رسوم، لكن البلدية قد ترى أن على الطالب توفري   .                                     مراعاة الطالب الذين حيتاجون إىل دعم خاص
                 ً                                                                      وميكن أن توجد أيضاً عناصر على حدة من املؤسسة قد تترتب عليها تكلفة زهيدة على                 .      معينة  )      حمدودة (       أدوات  

  .          عاتق الطالب

                                                                 مج التعليم الثانوي، ينبغي أن يكون قد أمت السنة األخرية من التعليم       ُ                                  وكي ُيقبل الطالب يف برنامج من برا       -   ٤٥٣
   .                                                                                                        اإلجباري أو ما يعادله بدرجة مقبولة يف مادة اللغة السويدية أو السويدية كلغة ثانية، ويف اإلنكليزية والرياضيات

                           برنامج وطين أو برنامج                                                               ُ                       وجيـب على البلديات توفري التعليم يف الربامج احلرة للطالب الذين مل ُيقبلوا يف              -   ٤٥٤
         ً    واعتباراً من   .                                                                                      ويتمـثل أحد أهداف الربنامج احلر يف إعداد الطالب الستئناف تعليمه يف برنامج وطين               .      خمصـص 

  .                                                                                 ، ستوضع على عاتق مجيع البلديات مسؤولية أوضح عن توفري التعليم كامل الوقت يف برامج حرة    ٢٠٠٦   ه    يولي /     متوز ١

    ٨٠       ، كان      ٢٠٠٤               ويف خريف عام      .                                           يذ التعليم اإلجباري إىل التعليم الثانوي                         يف املائة من تالم      ٩٨        ويرتقي   -   ٤٥٥
                            يف املائة منهم مسجلني يف       ٧                                                                              يف املائـة مـن هؤالء الطالب مسجلني يف برنامج وطين أو برنامج خمصص؛ وكان                

             املائة من       يف   ٣٠            وينتقل حنو      ).                  ال تتقيد بالربامج   (                                           يف املائة منهم يف مدارس ثانوية أخرى           ١٢                      بـرنامج تعليم حر و    
  .                                            طالب الربامج احلرة بعد سنة إىل برنامج وطين أو خمصص

                                                يف املائة من طالب الصف الثالث من التعليم             ٨٢,٥        ، نال       ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                               ويف هنايـة السـنة الدراسية        -   ٤٥٦
    ٣٦      ، وصل     ٢٠٠٠            ويف خريف عام    ).                     يف املائة من الذكور   ٨٠                         يف املائة من اإلناث و       ٨٥ (                        الثانوي شهادة التخرج    

  .                                                                           ائة من طالب الصف الثالث من التعليم الثانوي إىل التعليم العايل يف غضون ثالث سنوات    يف امل

                  ً                                                                                   واعتمد الربملان عدداً من التدابري بغية زيادة تطوير مدارس التعليم الثانوي واالرتقاء بنوعيتها حىت يتمكن       -   ٤٥٧
           ً                      بري اعتباراً من السنة الدراسية                                                                                    عـدد أكـرب مـن الطالب من بلوغ األهداف التعليمية، وسينطبق جل هذه التدا              

ُ                         ُ            ُتمنح شهادة تعليم ثانوي، وُيرتقى      س                                                  وسوف يستعاض عن درجات الدروس بدرجات املواد، و         .     ٢٠٠٨ /    ٢٠٠٧
                                                                                      ُ                     بنوعية الربامج احلرة، ويتاح للطالب خيار طلب التسجيل يف أي مدرسة قصد توسيع حرية اختيارهم، وُتضاف                

  .                                                             نوعية الربامج املهنية، وتتاح إمكانية اتباع برامج تعلم مهين حديثة                                     مادة التاريخ إىل املواد األساسية، وتعزز 
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             تعليم الكبار

                              ً                                                                                 جيـب على البلديات السويدية، طبقاً لقانون التعليم، أن توفر تعليم الكبار البلدي وتعليم الكبار الذين                 -   ٤٥٨
   .                      ومجيع هذه الربامج جمانية  .                                              جيدون صعوبة يف التعلم وتعليم السويدية للمهاجرين

  .                                                                  على برامج تعليم ابتدائي وثانوي خاصة بالكبار تكملها دورات متقدمة                   تعليم الكبار البلدي          ويشـتمل    -   ٤٥٩
      سنة   ٦٤   و  ٢٠                                                  يف املائة من السكان الذين تتراوح أعمارهم بني          ٤,١        ، كان       ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                       ويف السـنة الدراسية     

          وحيق للطالب   .                      يف املائة من الرجال    ٣٥    ء و                             يف املائة منهم من النسا       ٦٥                                          مسـجلني يف تعليم الكبار البلدي؛ وكان        
   .                                                                      املسجلني يف برامج تعليم الكبار البلدي طلب احلصول على مساعدات مالية دراسية

  .                                                                        فيهدف إىل تزويد الكبار مبعارف ومهارات يف مستوى التعليم اإلجباري                                   تعلـيم الكبار االبتدائي          أمـا    -   ٤٦٠
                                              وضع برامج توعية موجهة إىل من تعوزهم تلك          )       ٠:١٩٨٥   ١١٠ (                      ً                          وجيـب عـلى البلديات، وفقاً لقانون التعليم         
   .                                            املهارات وحيق هلم مزاولة تعليم الكبار االبتدائي

      وترمي   .                                                      إىل تزويد الكبار مبعارف ومهارات يف مستوى التعليم الثانوي                       تعلـيم الكبار الثانوي           ويهـدف    -  ٤٦
  .                              مهنهم احلالية أو يف مهنة جديدة                                                            الدورات املتقدمة إىل تزويد الكبار بتعليم يفضي إىل تدريب متخصص يف

                                                                          متويل حكومي هادف لتعليم الكبار البلدي وتعليم الكبار الذين جيدون               ٢٠٠٤ ُ                     وُيخصـص مـنذ عام       -  ٤٧
                                                                                                                   صـعوبة يف التعـلم، وذلك ألغراض مثل البنية األساسية واملنهجية والنظريات التعليمية الرامية إىل تشجيع تعلم                 

            ً                                                   مليار كروناً سويدية، وهو مبلغ يفترض أن يغطي ما يزيد              ١,٨     غرض                  خصص لذلك ال       ٢٠٠٦         ويف عام     .         الكـبار 
   .                                      مكان يف نظام تعليم الكبار كامل الوقت  ٤٣     ٠٠٠    ً     قليالً عن 

                                         إىل تزويد هؤالء مبعارف ومهارات تعادل ما ميكن                                              تعليم الكبار الذين جيدون صعوبة يف التعلم                ويهـدف    -   ٤٦٣
                                                          لتالميذ الذين جيدون صعوبة يف التعلم ويف برامج التعليم الثانوي                                               للشـباب اكتسابه يف التعليم اإلجباري اخلاص با     

      ً                                    طالباً مسجلني يف برنامج تعليم الكبار        ٤     ٧٩٤        ، كان       ٢٠٠٥ /    ٢٠٠٤                     ويف السنة الدراسية      .                    الوطنية أو املخصصة  
  .                   يف املائة من الرجال  ٥١                          يف املائة منهم من النساء و  ٤٩                           الذين جيدون صعوبة يف التعلم، 

            ً                                       مليون كروناً سويدية، وهي تستخدم هذه األموال          ٥٠                     ً            ، تلقت النقابات سنوياً قرابة         ٩٩٧ ١             ومـنذ عام     -   ٤٦٤
   .                   برامج تعليم الكبار  يف                        وتشجيعهم على املشاركة                                         ً     ً  لتوعية الكبار الذين نالوا من التعليم حظاً ضئيالً

                      رين الكبار بأساسيات         ً                                     ، وفقاً لقانون التعليم، إىل تزويد املهاج                                تعليم السويدية للمهاجرين                 ويرمي برنامج    -   ٤٦٥
        أشخاص   ٤٧     ٦٠٤      ، كان     ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                  ويف السنة الدراسية   .                                            اللغة السويدية ومتكينهم من فهم اجملتمع السويدي
  .                   يف املائة من النساء  ٦٠                          يف املائة منهم من الرجال و  ٤٠                                         مسجلني يف برنامج تعليم السويدية للمهاجرين، 

                                                            كشكل من أشكال التعليم بعد الثانوي داخل نظام التعليم               ٢٠٠١           يف عام                         التدريب املهين املتقدم          وأقـر    -   ٤٦٦
                                                                                                       السـويدي، وجيري تصميمه وتنفيذه يف إطار شراكة بني البلديات ومؤسسات التعليم اخلاصة ومؤسسات التعليم           

                                                                                 ويرمي التدريب املهين املتقدم إىل تلبية احلاجة إىل يد عاملة مؤهلة حاصلة على               .                                 بعـد الـثانوي ودوائر األعمال     
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  .                                    ُ                           ً                           وتدوم الربامج ما بني سنة وثالث سنوات وُيقضى ثلث مدة التدريب تقريباً يف مكان العمل                .              مهين متخصص         تدريـب 
  ،     ٢٠٠٤         ويف عام     .                              وختضع الربامج إلشراف حكومي     ،                                                               وحيـق لطالب التعليم املهين املتقدم طلب مساعدات مالية دراسية         

    وما   .                                         هم من النساء ونصفهم اآلخر من الرجال                                                          شخص مسجلني يف برامج التدريب املهين املتقدم، نصف          ١٣     ٨٠٠       كـان   
  .                   للتدرب كامل الوقت    ٢٠٠٦             مكان يف عام  ١     ٠٠٠                                          زال التدريب املهين املتقدم قيد التطوير وأضيف 

     ً       ً                             متويالً حكومياً لتوفري برامج تعليم أكادميي                  واجلمعيات الدراسية   ")               املعاهد الشعبية  ("             معاهد الكبار        وتتلقى  -   ٤٦٧
      ، كان     ٢٠٠٦       ويف عام   .                                                            ي التعليم يف معاهد الكبار إىل القبول يف املعاهد العليا واجلامعات           وميكن أن يفض  .        وتثقيفي

    ٢٧     ٥٠٠ ُ                                                    وُيسجل يف الدورات الطويلة مبعاهد الكبار كل فصل           .       ً                       معهـداً من معاهد الكبار        ١٤٨             يف السـويد    
                   مة التمويل املخصص              وزادت احلكو   .                        يف املائة من الرجال      ٣٥                                يف املائة منهم من النساء و        ٦٥                 شخص يف املتوسط،    

                                    إضافة إىل املخصصات احلالية البالغة      (            ً             مليون كروناً سويدية        ٤٠٠                                               هلـذا الشكل من أشكال تعليم الكبار مبقدار         
                               ألنشطة الدعم اليت تساهم يف                   هذا املبلغ              خصص جزء من   و   ،   )    ٢٠٠٦            ً                     مليار كروناً سويدية يف عام          ٢,٦          قيمـتها   

  .                         تعزيز الدميقراطية وتطويرها

             معلومات عامة

  .                                                                                                          تتوفر أشكال متنوعة من املساعدة املالية الرامية إىل متكني الكبار من االلتحاق باملدارس دون عائق مايل                - ٨  ٤٦
                                                                                                              ويوجـد نظام متكامل للمنح الدراسية خاص بتعليم الكبار يف املستويني اإلجباري والثانوي وكذلك املعاهد أو                

  .                                  غريها من مؤسسات التعليم بعد الثانوي

                                                  جلنة تعىن بدعم الشرعية والنوعية واملنهجية يف            ٢٠٠٧-    ٢٠٠٤                         ة للفترة ما بني عامي                    وشـكلت احلكوم   -   ٤٦٩
                                                         ويرمي التصديق إىل حتديد مهارات الناس وخرباهتم الفعلية          .                                                   جمـال التصديق باألساس خارج نظام التعليم العايل       

   .             ً                                                وينطبق خصوصاً فيما يتصل باملهارات واخلربات املكتسبة يف بلدان أخرى

  .                                                                                         وكالة التعليم الوطنية، بإيعاز من احلكومة، بوابة على اإلنترنت تتضمن إرشادات أكادميية ومهنية      وأنشأت -   ٤٧٠

              التعليم العايل

                    وتوجد يف كل حمافظة      .                                 ً                                                    يقـدم التعلـيم العـايل يف السويد جماناً للطالب السويديني واألجانب على حد سواء               -   ٤٧١
                                       ويتمثل هدف احلكومة على املدى الطويل يف أن   .           انب احلكومة                                               جامعات ومعاهد جامعية، وهي مثرة استثمار هادف من ج

        ويف عام    .                                                                                                          يف املائة من الناس يف كل فئة عمرية قد بدأوا الدراسة يف التعليم العايل يف سن اخلامسة والعشرين                    ٥٠        يكـون   
     يف      ٥١,٣      وكان    .                                                       سنة قد بدأوا الدراسة يف مرحلة ما بعد الثانوي           ٢٥                                   يف املائة من البالغة أعمارهم           ٤٤,٤        ، كان       ٢٠٠٥

                                                                       يف املائة من الرجال يف سن اخلامسة والعشرين يزاولون أو زاولوا يف               ٣٧,٨                                                  املائة من النساء، أي أكثر من النصف بقليل، و        
  ،     ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣                     ويف السنة الدراسية      .                                                                               وقـت من األوقات دراسة أكادميية يف مؤسسة من مؤسسات التعليم بعد الثانوي            

  .                        يف املائة منهم من الرجال  ٤٠                           ليم بعد الثانوي من النساء و                     يف املائة من طالب التع  ٦٠    كان 
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                  احلماية من التمييز

                                                                                                 صـوت الـربملان، مببادرة من احلكومة وبغية تدعيم محاية الطالب من التمييز، على اعتماد قانون بشأن           -   ٤٧٢
      ويرمي   .     ٢٠٠٢   ام                                  ، ودخل هذا القانون حيز النفاذ يف ع )         ١٢٨٦:٢٠٠١ (                                 املساواة يف معاملة الطالب يف اجلامعات 

    على                                                                                              هذا القانون إىل تعزيز املساواة يف احلقوق فيما بني الطالب وملتمسي التسجيل يف اجلامعات ومكافحة التمييز 
      من       متينة                            ووفر القانون للطالب محاية       .                                                                          أسـاس نـوع اجلنس واإلثنية والدين أو املعتقد وامليول اجلنسية واإلعاقة           

ُ                       التمييز وُوضعت على عاتق اجلامعات    .                                                    واملعاهد اجلامعية مسؤولية واضحة عن منع التحرش واجلرب منه         

                                                                                         ً                وعالوة على حظر التمييز، يلزم القانون مؤسسات التعليم بعد الثانوي بإعداد خطة سنوية تشمل عرضاً                -   ٤٧٣
ـ    ل                وينبغي أن تشم    .                                                                                        للتدابري الالزمة من أجل دعم املساواة بني الطالب يف احلقوق ومنع التحرش واجلرب منه               ً اً     عام

   .          ً      ً                                                                     اخلطة أيضاً بياناً بالتدابري اليت تعتزم املؤسسة اختاذها أو البدء يف تنفيذها يف السنة املقبلة

                  توسيع نطاق القبول

                                                                                      تعمل احلكومة بنشاط على تيسري وصول جمموعات جديدة من الطالب إىل التعليم العايل وحتقيق املزيد من  -   ٤٧٤
                                                           تمع املعرفة للجميع، دون اعتبار للمستوى االجتماعي أو نوع اجلنس                       وينبغي أن تفتح أبواب جم  .                 املساواة يف القبول

   .                                                   أو اإلثنية أو اإلعاقة أو مكان اإلقامة أو امليول اجلنسية

                        قانون املساواة يف املعاملة

                                             ً            ً                                     تعمل احلكومة جبد على التصدي للقبول املتحيز إثنياً أو اجتماعياً يف مؤسسات التعليم بعد الثانوي، قصد  -   ٤٧٥
  )          ١٢٨٦:٢٠٠١ (                                         ودخل قانون املساواة يف معاملة طالب اجلامعات    .                                        تكافؤ الفرص يف احلصول على التعليم          تيسري

                                                                    ويهدف القانون إىل دعم املساواة بني طالب التعليم العايل يف احلقوق             .     ٢٠٠٢      مارس   /       آذار  ١                    حـيز الـنفاذ يف      
                                       القانون على التعليم العايل املقدم يف              وينطبق    .                                                                      ومكافحـة التميـيز على أسس من بينها اإلثنية والدين أو املعتقد           

                                                                                                                اجلامعـات ومعاهد التعليم العايل اليت تديرها احلكومة أو جملس بلدي أو إقليمي وعلى مؤسسات التعليم اخلاصة                 
                                                                          وحتظر أحكام القانون األشكال املباشرة وغري املباشرة من التمييز والتحرش            .                                   املخولـة مـنح شـهادات معيـنة       

ـ  و                                                                                  كذلك ال جيوز ملعاهد التعليم العايل اختاذ تدابري انتقامية إزاء طالب أو ملتمس تسجيل        .        التمييز     على         تحريض    ال
                             وينص القانون على أن تبذل       .                                                                             رفـع شـكوى على املؤسسة بدعوى التمييز أو شارك يف حتقيق مبوجب القانون             

                وينبغي أن تتخذ    .      احلقوق                                         ً                   ً                               مؤسسـات التعليم العايل يف إطار أنشطتها جهوداً هادفة للقيام فعلياً بدعم املساواة يف               
                     كما ينبغي أن تعد خطة   .                                                                               مؤسسـات التعلـيم العايل تدابري ملنع التحرش بالطالب وملتمسي التسجيل واجلرب منه       

    وجيب   .                ً     ً                                                                                 سنوية تشمل عرضاً عاماً للتدابري الالزمة لدعم املساواة بني الطالب يف احلقوق ومنع التحرش واجلرب منه               
                                                                          كاوى التحرش واختاذ التدابري اليت ميكن طلبها بصفة معقولة ملنع استمرار                     ً                            علـيها أيضـاً التحقيق يف حيثيات ش       

  .                                                           وانتهاكات حظر التمييز ميكن أن تترتب عليها مسؤوليات عن األضرار  .       التحرش

              مشروع القانون    " (                  ً  نظام أكثر انفتاحاً-                       إصالحات يف التعليم العايل  "                                وقدمت احلكومة، يف الوثيقة املعنونة  -   ٤٧٦
      ً     ، عدداً من  )       ٩٨:٢٠٠٢ /    ٢٠٠١                   ، الـبالغ الـربملاين   UbU4:2001/02             ، الـتقرير          ١٥:٢٠٠٢ /    ٢٠٠١        احلكومـي 

                                                                                                          املقـترحات والتقييمات ملعاضدة جهود املؤسسات األكادميية من أجل توسيع نطاق القبول وتيسري االنتقال من               
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             من قانون    ١      لفصل          من ا   ٥          ً                        وأدرج أيضاً حكم جديد يف الفرع         .                                                       التعلـيم الثانوي وتعليم الكبار إىل التعليم العايل       
  .                                          ً                            يلزم اجلامعات واملعاهد اجلامعية بالقيام فعلياً بتشجيع القبول وتوسيع نطاقه  )          ١٤٣٤:١٩٩٢ (              التعليم العايل 

                                       أما نسبة الطالب من الطبقة العاملة،        .                                                                            وازداد عـدد طالب التعليم العايل بأكثر من الضعف منذ بداية التسعينات            -   ٤٧٧
       ١٩٩٤ /    ١٩٩٣                                                                 ال ماهرين أو غري ماهرين، فقد ارتفعت بني السنتني الدراسيتني                                                أي الطـالب الذين يصنف آباؤهم كعم      

   .      سنة  ٣٤   و  ١٨                                                   يف املائة من طالب التعليم العايل املتراوحة أعمارهم بني   ٢٤     إىل   ١٨     من     ٢٠٠٤ /    ٢٠٠٣ و

            ً                                       مليون كروناً سويدية خالل الفترة ما بني عامي            ١٢٠                                               واسـتثمرت احلكومـة، عن طريق جلنة القبول،          -   ٤٧٨
                      وتواصل احلكومة إعطاء     .                                                       هبـدف حث أنشطة القبول يف اجلامعات واملعاهد اجلامعية                وذلـك      ،      ٢٠٠٤-  ٠٢  ٢٠

                                                                                                                   األولويـة للجهود الرامية لتوسيع نطاق القبول، وكلفت من مث وكالة الشبكات والتعاون يف التعليم العايل بدعم                 
  .                                جهود املؤسسات اجلامعية يف هذا الصدد

                                  ً        ً     ً             وارتفع عدد الطالب الذين يتلقون دعماً تعليمياً خاصاً، بني عامي   .      م خاص                      وحيظى الطالب املعوقون بدع -   ٤٧٩
                               طالب، وهو ما ميثل زيادة بنسبة  ٣     ٤٠٠                        طالب إىل أكثر بقليل من  ٢     ٠٠٠                   ، من أكثر بقليل من     ٢٠٠٤-    ٢٠٠٢
          م التالميذ                                                                   أما حصة األموال املخصصة للتعليم اإلجباري اليت جيب على املؤسسات رصدها لدع  .                ً  يف املائة تقريباً  ٦٠

  .         يف املائة   ٠,٣             يف املائة إىل     ٠,١٥     من     ٢٠٠٤                      املعوقني فقد زيدت يف عام 

             تعليم املدرسني

                                     ً      وحتتم هذه التغيريات إعطاء املدرسني دوراً       .                                                          أدخلت تغريات شاملة على النظام املدرسي يف العقد املاضي         -   ٤٨٠
                                    والربنامج اجلديد للحصول على شهادة       .                                                               جيـب أن يستند هو اآلخر إىل برنامج جديد لتعليم املدرسني                ً   جديـداً 

        سنوات  ٥           سنوات إىل  ٣   من  (       وحدة    ٢٢٠   و   ١٢٠                 ، يتطلب مجع ما بني     ٢٠٠١      يوليه  /      متوز  ١                     التدريس، املعتمد يف    
  .                                               التعليم العام، وحمور تركيز أو أكثر، وجمال ختصص     :                                               ويـتألف من ثالثة جماالت تعليمية متكاملة هي         )       ونصـف 

                                                                         للعمل يف التعليم التحضريي ومراكز الترفيه بعد املدرسة والتدريس يف                                              وحصـول املدرسني على شهادة تؤهلهم     
                                      أما احلصول على الشهادة اليت تؤهلهم        .        وحدة    ١٤٠                                                          السـنوات األوىل مـن التعليم اإلجباري يتطلب منهم مجع           

     ٢٢٠    و    ١٨٠                                                                                                    للـتدريس يف السنوات األخرية من التعليم اإلجباري ويف التعليم الثانوي فيتطلب منهم مجع ما بني                 
           حبيث تعكس     ٢٠٠٥                                  وتغريت مواصفات شهادة التدريس يف عام   .                             طدت الصلة مع البحوث بشكل كبري  ُ وُو  .     وحدة

                                                                                                           شـرط أن يكون الطالب قادرين على التواصل وتطبيق اللوائح الواجب تطبيقها الرامية إىل منع ومكافحة التمييز         
  .                                                وغريه من أشكال املعاملة املهينة جتاه األطفال والتالميذ

             هارات املدرسني     صقل م

                                                                                                     تتـيح الوكالـة الوطنـية للـنهوض باملدارس فرصة طلب احلصول على منح حتفيزية للسنة الدراسية                 -   ٤٨١
                                                 املدارس اليت توفر التعليم باللغة األم يف مواد         /        للبلديات  )                      سويدية لكل منظمة         ً   كروناً    ١٥٠     ٠٠٠   (    ٢٠٠٧ /    ٢٠٠٦

              وجيب أن تتاح     .      املادة /                                العمل باملوازاة مع مدرس الفصل                                                             شـىت أو تسمح للمدرسني املرافقني الناطقني باللغة األم ب         
                    ومجع ما ال يقل عن      (                                                                                           هلـؤالء املدرسني الناطقني بلغتني، يف إطار وظيفتهم، فرص الدراسة يف معهد للتعليم العايل               

  .      الروما    غجر                                                                     ويؤمل أن تستفيد البلديات من هذه الفرصة ألغراض من قبيل توظيف مدرسني من    ).       وحدة  ٢٠
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     ٢٠٠٣-    ٢٠٠١                                                                                     حـت وكالـة التعلـيم الوطنية والوكالة الوطنية للنهوض باملدارس، يف الفترتني                   وأتا -   ٤٨٢
      تعليم  "                                                                                        ، ملوظفي التعليم التحضريي والتعليم اإلجباري فرص حضور دورة التعليم العايل املعنون                 ٢٠٠٦-    ٢٠٠٥ و

                      األوىل، دعيت البلديات          ويف املرحلة   ).                   وحدات على التوايل  ١٠         وحدات و ٥   " (                             األطفال والتالميذ متعددي اللغات
  .                                                                   يف مشال السويد إىل إرسال املوظفني العاملني بالفنلندية واملانكيلية والصامية

                             مقترحا بشأن برنامج تعليمي      ٢٠٠٢                                                                      وبإيعـاز مـن وكالة التعليم الوطنية، صاغت جامعة ماملو يف عام              -   ٤٨٣
                             وبعد إمتام الربنامج يصبح الطالب    ).    حدة   و  ٨٠ (        الروما           من غجر                                                  موجه باألساس إىل العمل مع األطفال والتالميذ        

  .                                                              ً ولألسف مل ينفذ هذا الربنامج لغياب املترشحني، لكن العرض ال يزال قائماً   ".             مربني مساعدين "  ک            مؤهلني للعمل 

                                           للمشاركة يف حلقات دراسية تطبيقية ملدة يومني                                               ً ويدعى املدرسون الذين يدرسون بلغات األقليات سنوياً -   ٤٨٤
               ستنظم حلقة       ٢٠٠٦                                                                         ظمت حىت اآلن حلقات دراسية بالصامية والفنلندية واملانكيلية، ويف عام             ون  .               بلغة كل منهم  

  .      الروما       من غجر                     دراسية خاصة باملوظفني 

                      حقوق اإلنسان يف التعليم

                                                                                             يف سياق اعتماد تنظيم جديد للتعليم والشهادات يف التعليم العايل، قررت احلكومة تعديل القواعد املتصلة  -   ٤٨٥
                                من بينها املتطلبات واألهداف                    ً   الذي ينظم أموراً    )  ٢            ، التذييل           ١٠٠:١٩٩٣ (                             يف قانون التعليم العايل                 بالشـهادات 

             بعض القدرة   لى                                                         وتنص املواصفات اخلاصة بعدد من الشهادات على أن يربهن الطالب ع  .                         املتعلقة بالشهادات املهنية
                                     ي تطبيق األحكام اجلديدة على برامج           وينبغ  .                                                                 يف جمـايل التقيـيم والنهج مع احترام حقوق اإلنسان بوجه خاص           

   ).               املالحظات اخلتامية  ،   ٣٥           انظر الفرع    . (    ٢٠٠٧      يوليه  /     متوز ١     من                 ً الشهادات اعتباراً

                                                                                     ، يف خطة العمل الوطنية اجلديدة املتعلقة حبقوق اإلنسان، أن وكالة التعليم العايل                               ً   وأعلنت احلكومة أيضاً   -   ٤٨٦
                                                      إدراج حقوق اإلنسان يف برامج الشهادات، حيث ميكن افتراض أن                بدراسة كيفية     ٢٠٠٧        يف عام  ف            َّ الوطنية ستكلَّ

   .                                                          ً يكون هلذا التعليم أمهية كبرية بالنسبة للممارسة املهنية مستقبالً

                   اإلنفاق على التعليم

                     يف املائة من ميزانية    ٥,٢                      سويدية، أي ما يناهز             ً  مليار كروناً  ٤٠                       ، بلغت مصروفات التعليم     ٢٠٠٤      يف عام  -   ٤٨٧
                         وبلغت هذه التكاليف يف عام   .                                                               ل البلديات مسؤولية توفري التعليم اإلجباري والثانوي وتعليم الكبار     وتتحم  .       الدولة
                                                 ويف السنة ذاهتا، بلغت تكاليف التعليم التحضريي         .                                           يف املائـة من إمجايل املصروفات البلدية         ٣٢           حـوايل        ٢٠٠٤

                                     بلغ إمجايل املخصصات املباشرة للتعليم       وي  .                                         يف املائة من إمجايل املصروفات البلدية        ١٣                           ورعايـة أطفـال املدارس      
  .        سويدية            ً  مليار كروناً    ٣٢,٤               الثانوي والعايل 
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 ١٥املادة 

                إذ متول الدولة     .                                                                                             تتقاسـم الدولة واجملالس اإلقليمية والبلديات مسؤولية توفري الدعم العام للحياة الثقافية            -   ٤٨٨
                                          ويف السنتني املاضيتني، أتيح للمنظمات اليت        .        إلقليمية                                                              املؤسسات الثقافية املركزية وتدعم األنشطة الثقافية احمللية وا       

                                                                   ويراد باملنح تشجيع املبادرات اليت تدعم الثقافة واهلوية، واجلهود           .                                             متـثل أقلية وطنية احلصول على منح حكومية       
        ، ينظم    ٢٠٠٦         ومنذ عام   .                                                                                   املـبذولة مـن أجل دعم السياسات اخلاصة باألقليات وتأثري األقليات يف اجملتمع املدين           

   ٤         مبلغ                         ً    وخيصص من امليزانية سنوياً      ).         ٧٥٦:٢٠٠٥ (                                                            شؤون املنح قانون املنح احلكومية اخلاصة باألقليات الوطنية         
  .        سويدية          ً ماليني كروناً

  ه ـ                                                                                  ، وضعت على عاتق اجمللس الوطين املعين بالشؤون الثقافية مسؤولية خاصة ووفرت ل                ٢٠٠٢         ويف عام    -   ٤٨٩
                                        ومكن ذلك من تعزيز الدعم احلكومي املقدم إىل   .                        ألقليات الوطنية وثقافاهتا   ا  ات                                من امليزانية أموال خاصة لترويج لغ

  .                                      املراكز الثقافية واملكتبات واملسارح وغريها

ّ                                                                                      وطـيلة سنوات عديدة، مّولت ميزانية الثقافة املنح اليت يقدمها الربملان الصامي إىل منظمات صامية غري                 -   ٤٩٠                     
  .                                                                      توفري التعليم وإجناز البحوث واملشاريع ذات الصلة بالثقافة الصامية                                                   حكومية تعىن على الصعيدين احمللي والوطين ب      

  .            توزيع املنح  ب                                            وأساليب صارمة وضعها الربملان فيما يتعلق                                                          ويـوزع اجمللـس الثقايف الصامي املنح حسب معايري        
          ول املتعلق                                                                                                 وجنحـت اجلهود املبذولة يف سبيل إنشاء مؤسسة مسرحية صامية واملشار إليها يف التقرير السويدي األ           

      وتلقى   .                                                                                              بامتـثال اتفاقـية جملس أوروبا اإلطارية حلماية األقليات الوطنية، ويوجد اليوم مسرح صامي يف السويد   
                                               ويوجد املسرح الصامي يف كريونا وترينايب، ومقره         .        ً   حكومياً       ً  ، متويالً     ٢٠٠١                                     املسرح الصامي يف السويد، منذ عام       

                                                                  تشجيع إنعاش الثقافة وتطويرها واحلفاظ يف اآلن ذاته على اللغة                                    ويهدف املسرح الصامي إىل       .                الرمسي يف كريونا  
                                                 االشتراك مع املسرح الصامي النروجيي يف إنتاج            ٢٠٠٥-    ٢٠٠٤                           ومشلت أنشطته خالل الفترة       .                 الصامية وتروجيها 

  .                                                                              عملني مسرحيني لشكسبري مها، هاملت وماكبث، أديا بالصامية يف مسرح آيس غلوب يف يوكاسياريف

    اليت    (Tornedalsteatern                                                             اجمللس الوطين املعين بالشؤون الثقافية التمويل ملؤسسات منها مؤسسة        كما وفر -   ٤٩١
                                                                              ، والرابطة الثقافية الفنلندية املعنية باإلنتاج املسرحي باللغة الفنلندية،          )                باللغة املنكيلية                            تركز على اإلنتاج املسرحي     

                                     إال أمثلة قليلة عن املنظمات اليت       ه       وما هذ   .               واجملمع اليهودي                                                        ومركز الروما الثقايف بستكهومل، ومكتبة الروما مباملو        
                                                                                ويتشاور اجمللس الوطين املعين بالشؤون الثقافية مع ممثلني لألقليات الوطنية خبصوص             .        ً   حكومياً                  ً   تتلقى متويال ثقافياً  

                املكتب السويدي                         وينفذ جزء من ذلك عن طريق  .                                                            املسائل املتصلة بتوزيع التمويل وثقافات األقليات الوطنية ولغاهتا
              وجيري التشاور    .                                                                                                   املعين باللغات النادرة، الذي يقوم مقام اللجنة الوطنية للمكتب األورويب املعين باللغات النادرة            

                        من طلبات املنح اليت                                                                   ً           إذ يرسل املكتب السويدي املعين باللغات النادرة على سبيل املثال نسخاً            :                بأسـاليب شـىت   
                                                                           لشؤون الثقافية إىل منظمات متثيل األقليات الوطنية اليت تتاح هلا فرصة تزكية اجلهات                           يتلقاها اجمللس الوطين املعين با

  .                                                           وتؤخذ آراء هذه املنظمات بعني االعتبار يف التقييم النهائي للمجلس  .                                      اليت ينبغي أن تستفيد من التمويل احلكومي

                           تغطية تكاليف إضافة الترمجات                                   بشأن األفالم اإلعانات اليت تساعد يف      ٢٠٠٠                           وقد أدرجت يف اتفاق عام       -   ٤٩٢
                           وزاد ذلك من فرص متابعة ذوي   .               ً   للمعوقني بصرياً                                                  ً          السـويدية إىل األفالم وأشرطة الفيديو ووصف األفالم شفوياً        

                  وبلغت املنح املخصصة   .                                                                                   العاهات البصرية والسمعية ألفالم سويدية جديدة يف قاعات السينما وعلى جهاز الفيديو      
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             ، دخلت اتفاق     ٢٠٠٦      يناير   /               ويف كانون الثاين  .         سويدية            ً  مليون كروناً   ١,٥     قارب       ما ي    ٢٠٠٤                 هلذا الغرض يف عام  
      وباتت   .                                                              وقد فصلت عن االتفاق القائم اإلعانات اخلاصة بالتفسري الشفوي واإلمياء  .                           جديد بشأن األفالم حيز النفاذ

                وصول املعوقني                   ذلك زيادة تيسري   ب       ويراد    .                                                  الفيلم السويدي مسؤولة عن اإلعانات وعن تقدميها              معهـد            مؤسسـة   
  .                                 وحتظى أفالم األطفال والشباب باألولوية  .                                وأفراد األقليات الوطنية إىل األفالم

                                                                                          وتتمثل مهمة املكتبة السويدية للكتب املسموعة واملكتوبة بلغة براي يف تيسري وصول املعوقني إىل األعمال  -   ٤٩٣
  ،     ٢٠٠٦       ويف عام   .                            املائة من املنشورات السنوية   يف  ٢٥                                            واهلدف املنشود هو أن يبلغ إنتاج الكتب املسموعة   .       األدبية

                                 ومركز تسهيل القراءة هو مؤسسة       .                        مليون كرونا سويدية        ١٢٦,٤                                         بلـغ الـتمويل املخصص للصحف املسموعة        
             ما يناهز                 ً  يقرأها أسبوعياً    ")         صفحات  ٨  ("                             ويصدر صحيفة سهلة القراءة       .                                      خمتصة يف تسهيل قراءة األخبار واإلعالم     

                           وعلى الصعيد األديب، أصدرت      .                                                عوبة يف القراءة أو من املصابني بإعاقات أخرى                          شخص ممن جيدون ص      ١٣     ٠٠٠
                   يف الشؤون املرتبطة                                                   ً  ويتوخى مركز تسهيل القراءة أن يكون مركز امتياز خمتصاً   .        ً   عنواناً    ٧٥٠                    املؤسسـة أكثر من     

  .                     بتسهيل القراءة والفهم

                                            اإلذاعة والتلفزيون احلكوميني اللذين تديرمها                                                                 وقدمت احلكومة إىل الربملان مقترحا يتضمن شروطا جديدة ختص           -   ٤٩٤
        لفترة Sveriges Utbildningsradio (AB (                    التعليمي السويدية     البث        وشركة (Sveriges Radio AB)                  اإلذاعـة السويدية  

               مشروع القانون   (      ٢٠١٢       ديسمرب   /              كانون األول    ٣١       إىل       ٢٠٠٧       يناير   /               كانون الثاين   ١                                    الترخـيص القادمـة املمـتدة من        
                                                                             وتقترح احلكومة رفع مستوى تطلعات شركات اإلنتاج اإلعالمي فيما يتعلق بفرص              ).         ١١٢:٢٠٠٦ /  ٠٥  ٢٠          احلكومـي   

  .                                                     متابعة الربامج املتاحة للمعوقني واملضي يف حتسني الوصول إليها

                                   ترمجة الربامج السويدية األصل يف                     جتري زيادة حصة   و  .                                                 وتوجد تطلعات أكرب فيما يتعلق بالربامج املترمجة       -   ٤٩٥
                                                         ويتمثل اهلدف على املدى البعيد يف أن تصبح كل الربامج يف السويد   .          يف املائة  ٦٥     إىل   ٥٠             ن السويدي من         التلفزيو

             ً  ماليني كروناً  ١٠       مبلغ     ٢٠٠٢                                                       وعالوة على التمويل العادي، تلقى التلفزيون السويدي يف عام   .               يف متناول اجلميع
                                  ويطلب من شركات اإلنتاج احلكومية       .          الربامج                                                               سـويدية لتمويل املبادرات الرامية إىل حتسني وصول املعوقني إىل         

  .                                                                         ، يف تقاريرها العمومية، عن مدى استيفائها املعايري املنصوص عليها يف تراخيص البث           ً اإلبالغ سنوياً

                                      قد قامت، بتمويل من اجمللس الوطين          ٢٩٠            من أصل             رئيسية         مكتبة    ٢٦٠         ، كانت       ٢٠٠٥               ويف هناية عام     -   ٤٩٦
                                    ويوفر اجمللس الوطين للشؤون العامة،       .                                        ع قوائم جرد هندسية وصياغة خطط عمل                                     املعـين بالشؤون الثقافية، بوض    

        وستستمر   .                                                           للمؤسسات الثقافية يف فن كتابة النصوص سهلة القراءة                                              ً        باالشـتراك مع مركز تسهيل القراءة، تدريباً      
  .    ٢٠٠٦                          الدورات التدريبية خالل عام 

                                            الثقافية، كتلك اليت ترتبط باحملافظة على التراث                                                       وتشـمل واليـة الدولة تشريعات حمدودة تتعلق باحلياة         -   ٤٩٧
  .                                                        تشريع بشأن حرية الصحافة وحقوق املؤلف واإلذاعة والتلفزيون          ً ويوجد أيضاً  .                         الثقايف واحملفوظات واملكتبات

        ً  ووفقاً                  من القرن املاضي                                                                              وتطورت املؤسسات اإلقليمية بفضل نظام إعانات الدولة منذ أواسط السبعينات          -   ٤٩٨
                                                                   ونتيجة لذلك، توجد اآلن شبكة من املؤسسات الثقافية على الصعيد            .     ١٩٧٤                       اسـة الثقافية لعام                  ألهـداف السي  

                         على وجود عاملني يف ميدان      ً وحرصاً  .                                                                الوطين، واستحدثت أشكال لدعم الفنون احمللية والعارضني الثقافيني احملليني
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              وتؤدي منظمات    .                        من البدالت والتمويل            متنوعة            ً    يشمل أشكاالً                                             ً        الثقافة وتوافر فرص عمل هلم، أنشأ اجملتمع نظاماً       
                  لذلك، تقدم الدولة   .                       يف السياسة الثقافية       ً   مهماً                                                           ً           التعلـيم الشعبية ومنظمات العاملني يف جمال الثقافة ومثيالهتا دوراً         

  .                                                 لألنشطة الثقافية اليت تضطلع هبا املنظمات غري احلكومية      ً  وافراً                              ً والبلديات واجملالس اإلقليمية دعماً

                                      وتنطبق األهداف الوطنية التالية على مجيع   .                         جديدة للسياسة للثقافية       ً  أهدافاً    ١٩٩٦           ربملان يف عام          واعتمد ال -   ٤٩٩
              على اجلهود                         ً    وتؤثر هذه األهداف تباعاً     .                                                                        اجملـاالت االجتماعـية اليت تعىن هبا الدولة والبلديات واجملالس اإلقليمية          

                                                  طيط االجتماعي والتنمية اإلقليمية واحمللية، وتشكل                                                                  املبذولة يف جماالت من قبيل التعليم التحضريي واملدارس والتخ        
                                                                             كما تتوخى هذه األهداف توضيح أدوار اهليئات العمومية ومسؤولياهتا يف جماالت             .        ً   متكامالً       ً   وطنياً        ً   مرجعياً      ً إطاراً

  .                           تنعدم فيها التشريعات العامة

                        ميع من هذه احلرية؛ واختاذ                                               ضمان حرية التعبري وإتاحة فرص ساحنة لكي يستفيد اجل  :                 وتتمثل األهداف يف  -   ٥٠٠
                                                                                                                  إجـراءات بغـية متكني اجلميع من املشاركة يف احلياة الثقافية، واالطالع على الثقافة والقيام مببادرات إبداعية؛                 
                                                                                                                    وتشـجيع التنوع الثقايف والتجديد الفين والنوعية الفنية، والتصدي من مث لآلثار السلبية للرتعة التجارية؛ ومتكني                

                                                ومستقلة؛ واحلفاظ على التراث الثقايف واستغالله؛         وحافزة                               داخل اجملتمع كقوة دينامية                                 الـثقافة مـن أن تنشـط      
  .                                                                                        وتشجيع التعليم الثقايف؛ ودعم التبادل الثقايف الدويل وتنظيم لقاءات بني خمتلف الثقافات يف السويد

                       رقي والثقايف يف احلياة                                                            سنة التعدد الثقايف هبدف حتسني فهم أمهية التنوع الع             ٢٠٠٦                     وأعلنت احلكومة عام     -   ٥٠١
                                                                                                         ويتمثل اهلدف يف زيادة التنوع العرقي والثقايف يف األنشطة الثقافية اليت متوهلا احلكومة ابتداء من سنة                  .           الثقافـية 

                                                                                        وهو ما يعين يف مجلة أمور أن احملاوالت الثقافية ينبغي أن تتعدد جوانبها وأن نسبة الفنانني          .     ٢٠٠٦                التعدد الثقايف   
                                                          إىل أقليات ينبغي أن تزداد باستمرار وأن متثل نسبة                                 ألصول غري سويدية أو                          يرين الثقافيني املنتمني                 واملمـثلني واملد  

  .                                                   يف كل جانب من جوانب احلياة الثقافية اليت متوهلا احلكومة                    ً كبرية من النشطني مهنياً

            مور، إعارة                                                   املتعلق خبدمات املكتبات الذي يكفل، يف مجلة أ            ١٩٩٦                    ، نقح قانون عام         ٢٠٠٥           ويف عـام     -   ٥٠٢
                                                                                          ، وذلك بغية تعزيز التعاون وتكليف البلديات واجملالس اإلقليمية بوضع خطط خاصة تتعلق                              ً     الكتـب للعموم جماناً   

  .                                                     باملكتبات لتشجيع توزيع موارد املكتبات على حنو فعال وعادل

       مجيع                                                                              ، طبق الدخول اجملاين إىل جل املتاحف العمومية كجانب من جوانب تيسري وصول                ٢٠٠٥         ويف عام    -   ٥٠٣
                                                                          وتتمثل مسألة أخرى ذات أولوية يف الكيفية اليت تنقل هبا املؤسسات املعرفة وتدرسها   .                         املواطنني إىل التراث الثقايف

                 تنفيذ مبادرة       ٢٠٠٥                              وهلذا الغرض، استؤنف يف عام        .                                                        بغـية اجـتذاب جمموعات جديدة من الزوار إىل املتاحف         
  .   وات                                           التعريف باملتاحف اليت بدأهتا احلكومة قبل عدة سن

                     ثقافة الشباب يف عام �      ٢٠٠٧                                                                          وسـيكون موضـوع تثقيف الشباب موضوع السنة الثقافية يف السويد يف عام            -   ٥٠٤
  .                                             ، وستكون رابع سنة ثقافية تنظمها احلكومة          ٢٠٠٦                             بعد سنة التعدد الثقايف          ٢٠٠٧                            وستنظم سنة ثقافة الشباب       .     ٢٠٠٧

                                                        عزيز الفنون والثقافة لدى األطفال والشباب وبواسطتهم                                   ، على املدى البعيد، إىل ت         ٢٠٠٧                              وهتـدف سـنة ثقافة الشباب       
                                                                                                     ً                 ومعهـم، وتدعيم الشراكات وإقامة الشبكات من أجل حتسني استخدام املوارد، وتعزيز األساليب املثالية ونشرها، فضالً               

  .                                                                                   عن إعطاء األولوية إلبداع األطفال والشباب وزيادة تأثري الشباب ومشاركتهم يف احلياة الثقافية
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  :       ما يلي ي                                            أهداف سياسة تتعلق باللغات الوطنية، ومتثلت ف    ٢٠٠٥      ديسمرب  /                        عتمد الربملان يف كانون األول  وا -   ٥٠٥
                                                                                                      أن تكون السويدية اللغة الرئيسية يف السويد؛ وأن تكون لغة كاملة ختدم اجملتمع وتوحد أركانه؛ وأن تكون العامية 

                                             لغة، ويف تعلم السويدية وحتسينها، واستخدام                                                                        السـويدية راقية وبسيطة ومفهومة؛ وأن يكون للجميع احلق يف ال          
             وابتغاء حتقيق   .                                                                                          وحتسني لغتهم األم ولغة األقلية الوطنية اليت ينتمون إليها، وأن تتاح هلم فرصة تعلم اللغات األجنبية

       تعىن                                     ً ، تنسيق وتعزيز هيئة وطنية ممولة حكومياً    ٢٠٠٦      يوليه  /     متوز ١     من                                      ً أهداف السياسة اللغوية، سيجري، اعتباراً
                                                                               وستخضع هذه اهليئة إلشراف وكالة حكومية هي معهد علم اللهجات وأمساء األعالم              .                         باحلفـاظ عـلى اللغـة     

                                                                                                             واشـتقاقها وحبـوث الـتراث، وستسمح بالقيام باستثمارات جديدة وكبرية يف اللغة السويدية ولغة اإلشارات                
                      وسيظل الربملان الصامي     .                 ف هبا يف السويد                              والروما والييدية املعتر          املنكيلي                                        السـويدية ولغات األقليات الفنلندية و     

  .                                           عن اجلهود املبذولة للحفاظ على اللغة الصامية     ً مسؤوالً

           وعرض البالغ   .                                      إىل الربملان بشأن تدويل احلياة الثقافية     ً  خطياً                  ً ، قدمت احلكومة بالغاً    ٢٠٠٦            ويف ربيع عام  -   ٥٠٦
                                           ه أن الدولة تدعم التدويل املستمر كجزء             مفاد                                            ً                 يدعـو إىل توسـيع التـبادل الـثقايف الدويل، وإعالناً                 ً   بـرناجماً 

                                                      وعرضت احلكومة أهداف تدويل احلياة الثقافية من منظور بعيد   .                                            ال يتجزأ من السياسات الثقافية الوطنية باألساس
                                                                              وضع املبادرات احلكومية والكيفية اليت ينبغي هبا توزيع املسؤوليات واملهام                                            ً      املدى، والكيفية اليت ينبغي هبا عموماً     

                                  والسالمة الفنية وأن تكون طويلة             باجلودة                                        وينبغي أن تتسم املبادرات السويدية        .                      جلهات احلكومية املختصة   ا      بـني   
  .                       األمد وقائمة على التبادل

      ونظمت   .                                                                                  وتشدد احلكومة بقوة على أمهية إقامة شراكات وثيقة بني مؤسسات التعليم العايل وبقية اجملتمع -   ٥٠٧
                                          إقامة الشراكات وواجب إعالم العموم بأنشطة     ١٩٩٢                  تعليم العايل يف عام                                    الـتعديالت اليت أدخلت على قانون ال   

                                  ويتوىل جملس البحوث السويدي إعالم       .                                                                        املؤسسات األكادميية باعتبار ذلك والية ثالثة إىل جانب التعليم والبحث         
              عاهد السويدية                    وحتصل كل اجلامعات وامل  .                                                              العموم بالبحوث اجلارية ونتائجها بواسطة اإلنترنت وإصدار املنشورات
                                      ومتول الدولة منظمة غري حكومية تدعى       .                                                                       عـلى املعلومـات املـتعلقة بالبحوث اجلارية عن طريق قاعدة بيانات           

  .                                               قصد تشجيع االتصال والتبادل بني العموم وجمتمع البحث  "               العموم والعلوم "

         ألحكام             ً  أعماهلم وفقاً                                                                              وينص الدستور السويدي على حق املؤلفني والفنانني واملصورين يف امتالك حقوق             -   ٥٠٨
                     وترد يف قانون حقوق      .                     بشأن حقوق املؤلف                                                  ً          وينص احلكم يف مجلة أمور على أن يعتمد الربملان قانوناً           .          القـانون 

        بشأن                  ً   أحكام أكثر تفصيالً    )                   قانون حقوق املؤلف     ) (        ٧٢٩:١٩٦٠ (                                             املؤلـف اخلاص باملكتبات و باألعمال الفنية        
  .                                     وقد نقح هذا القانون يف عدد من املناسبات  .        ب احلقوق                                   محاية املؤلفني والفنانني وسواهم من أصحا

                                                                      ، دخلت حيز النفاذ صيغة شبه جديدة للفصل الثاين من قانون حقوق                ١٩٩٤       يناير   /               كانون الثاين   ١    ويف   -   ٥٠٩
    ُ                                                                   كما ُنقح قانون حقوق املؤلف يف مناسبات عدة نتيجة لتنفيذ توجيهات             .                                     املؤلـف، تتعلق حبدود حقوق التأليف     

ُ                                  ، نفذ توجيه اجمللس املتعلُق باحلماية القانونية للربامج            ٢٠٠٣                ويف بداية عام      .                ن اجمللس األورويب                   خمـتلفة صادرة ع                          
           ، وحق البث     ١٩٩٥                                                                                  احلاسوبية، بينما نفذ يف القانون السويدي التوجيه املتعلق حبق االستئجار وحق اإلعارة يف عام 

  .    ١٩٩٧                         ية لقواعد البيانات يف عام                  ، واحلماية القانون    ١٩٩٦                                    بالساتل وإعادة اإلرسال بالكابل يف عام 
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        ، زيدت      ١٩٩٤       يوليه   /      متوز  ١      ومنذ    .                                                     عدد من التعديالت األخرى على قانون حقوق املؤلف                  ً  وأدخل أيضاً  -   ٥١٠
                                                      ُ                                                     فـرص اختاذ إجراءات قانونية ضد انتهاك حقوق املؤلف، عندما فُوضت احملاكم صالحية إصدار عقوبات جزائية                

     وأقر   .                                                  ، أدخل تعديالن إضافيان على قانون حقوق املؤلف           ١٩٩٩       يناير   / ين              كانون الثا   ١    ويف    .                   لوقف هذا االنتهاك  
                                                           وهو تعويض جزئي يقدم ألصحاب احلقوق لقاء النسخ القانوين           "                           التعويض عن شريط الكاسيت    "                 الـتعديل األول    

                        ، وهو ما يسمح بتأمني      "               تقصي االنتهاكات  "                                     وأدخل التعديل الثاين أحكاما بشأن        .                        ألغراض االستخدام الشخصي  
  .                                               دلة يف القضايا املدنية املتعلقة بانتهاك حقوق املؤلف  األ

                 وتستند التعديالت    .                                                         ، دخلت حيز النفاذ تعديالت شاملة لقانون حقوق املؤلف            ٢٠٠٥       يوليه   /      متوز  ١    ويف   -   ٥١١
                                                                                                        إىل معاهدتني دوليتني وإىل توجيه اجمللس األورويب بشأن تنسيق بعض جوانب حقوق املؤلف واحلقوق املتصلة هبا                

                                                                                       وترمي القواعد اجلديدة إىل تكييف قانون حقوق املؤلف مع تطور التكنولوجيا الرقمية،              .               مع املعلومـات         يف جمـت  
                                                                                                           وتشري يف مجلة أمور إىل نسخ املوسيقى والكتب واألفالم، وإمكانات استخدام املدارس واملكتبات واملعوقني املواد               

                                                 دة، صنع منتجات خترق التدابري التكنولوجية اليت                             ، مبوجب القواعد اجلدي                ً   كما بات حمظوراً    .                   احملمية حبقوق املؤلف  
  .                          حتمي املواد احملمية حبقوق املؤلف

- - - - - 


