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 -١هت دددذ ه ددذه الوثيق ددة األساس ددية ى مس ددا دة هي دداه امل اه ددداه و دديف ددم الو د د
السويد .وتتضمن الوثيقة م ووماه امدة وددددة تت ودت بتذ يدذ امل اهدداه الدا ت دد السدويد ر دا
ي ا وقد تكون ذاه أمهية ابلذسبة جلمي هي اه امل اهداه أو دد مذ ا.

أولً -معلومات عامة
ألف -اخلصائص الدميغرافية والقتصادية والجتماعية والثقافية
 -٢حتظدديف حقددو اإلنسددان واحلددر ه األساسددية حبمايددة القددانون السددويد مذددذ ددام ١35٠
تقريب ددا .وب دددأ الذظ ددام الربمل دداي الس ددويد يتط ددور الق ددرن التاس د د ش ددر ذ دددما ب دددأه الس ددوطة
ددام ١9٠9
السياسددية تذتقددل مددن املو د ى الربملددان .واسددتحد نظددام االق دعا ال ددام لورجددا
ولوذساء ام .١9٢١
 -3ويددذ ص د احلكددم امل تمددد ددام  ١٨٠9ودديف مبدددأ تقسدديم السددوطة السياسددية بددن
ج از الدولة التذ يذ والتشري ي .و الوقت الراهن ،حيمي احلقدو واحلدر ه األساسدية صد
احلكددم امل تمددد ددام ( ١974يرجدديف الرجددو أيضددا ى ال صددل الثدداي-دا ) ،الددذ ي ددد واحدددا
مددن الق دوانن األساسددية األرب ددة لوسددويد الددا يشددار لي ددا مجا يددا كثددر مددن األحيددان ابلدسددتور.
وال توجددد شددر ة حقددو ودديف حدددة .و املقابددل ،حيمددي صد احلكددم احلقددو املدنيددة والسياسددية
واالجتما ية واالقتصادية والثقا ية .أما حرية الصحا ة وحريدة الت بدر وسدائط اإل دالم األخدر
يحمي ما قانوانن أساسيان مذ صالن مها قانون حرية الصحا ة والقانون األساسي حلرية الت بدر.
والقانون األساسي الراب هو قانون اخلال ة ويف ال رش .ويتبوأ القانون الربملاي مكانة وسيطة بدن
القانون األساسي والقانون ال اد  .وهو يتضمن قوا دد تت ودت إبجدراءاه مدل الربملدان السدويد
( .)Riksdagوحىت ام  ،١974كان القانون الربملاي قانوان أساسيا ،لكذد ابه كمدا ذكدر أ داله
حيتل مكانة وسيطة.
 -4وتش ددكل حق ددو اإلنس ددان والدميقرا ي ددة قيمت ددن أساس دديتن اجملتمد د الس ددويد  .وبذ دداء
وي ما توتزم احلكومة كل االلتزام بك الة االحعام الكامل حلقو اإلنسان البود.
السكان
 -5ازداد دددد سددكان السددويد مبقدددار  ١44 ١3٦نسددمة ليصددب ت دددادهم 9 995 ١53
نسددمة ددام  ،٢٠١٦نتيجددة ارت ددا م ددد الددوالداه وص ددا اهلج ددرة .وبوغددت م ددداله اهلج ددرة
مستو ه قياسدية دام  ،٢٠١٦مد و دود  ١٦3 ٠٠5م داجرين ى السدويد .ومثّدل امل داجرون،
الددذين بو د ددددهم  ١٦3 ٠٠5م دداجرين ( 7١ ٨59ام درأة و 9١ ١4٦رجددال) ١7٨ ،جذسددية.
وتراج ت اهلجرة بذسبة  ١٨املائة مقارنة ب ام .٢٠١5
دام ٢٠١٦؛ مدذ م  4٦ 5٦١امدرأة و44 4٢١
 -٦وتو  9٠ 9٨٢شخصا اجملمو
رجددال .وازداد دددد الو يدداه مبقدددار  75مقارن دة ب ددام ٢٠١5؛ بيددد أن الددز دة دددد السددكان
ويددا مبقدددار  .٠.١و ددام ،٢٠١٦
ت ددي أن م ددد الو يدداه لكددل أل د مددن السددكان اخن د
تو  ٢.5ل لكل  ١ ٠٠٠مولود حدي قبدل متدام دام م األو  .وكدان ددد الر د املتدو ن
دجل م دد و يداه أكدرب
ال ام األو أ ويف ب الشيء لد البذن مذ لد البذاه .ول ن س ّ
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ص وذ البذن ،دنن ددد املواليدد البذدن كدان أكدرب قوديال .وولِدد  ١١7 4٢5دال اجملمدو
ددام ٢٠١٦؛ م ددذ م  57 ٢٢٦بذت ددا و ٦٠ ١99ول دددا .وه ددذا ميث ددل ز دة ق دددرها  ٢ 555ددال
مقارنة ب ام .٢٠١5
-7

و يما يوي االجتاهاه السائدة ويف مدار السذواه اخلمس األخرة:

دددد السددكان مددن اجلذسددن آخددذ الددز دة و دددد الرجددا أكثددر مددن الذسدداء.
(أ)
والدز دة السدكانية أ وديف ابلذسددبة لورجدا نتيجدة والدة دددد أكدرب مدن الصددبيان دن البذداه ،وو دداة
دد أكرب من الذساء ن الرجا  ،ووجود م د صا أ ويف هلجرة الرجا ن الذساء؛
(ب)

دد السكان

الكيوومع املرب

تزايد؛

دد الوالداه آخذ االزد د ،و دد مواليد الصبيان أكثر مدن البذداه .وي دز
(ج)
التزايددد الددوالداه ى وجددود دددد أكددرب مددن السددكان .واخن د م ددد اخلصددوبة الكوددي اخن ا ددا
ي ا ويف مدار السذواه اخلمس املا ية .ويولد حوايل  ١٠5صبيان لكل  ١٠٠بذت؛
(د) مل يتغددر دددد الو يدداه كث درا ودديف مددر السددذن .ويزيددد دددد و يدداه الذسدداء ددن
الرجا  ،ولكن هذا أمر بي ي ألن أ مار الذساء أ دو  ،وت دو الذسداء ددد الرجدا ال داه
ال مرية األكرب سذا؛
(هد)

ازداد دد املوا ذن األجانب

السويد ويف مد السذواه اخلمس األخرة.

موجز املعلومات املتعلقة ابلسكان
٢٠١٢

السكان  3١كانون األو /ديسمرب 9 555 ٨93
4 7٦5 9٠5
الرجا
4 7٨9 9٨٨
الذساء
األش د ددخاا املعاوح د ددة أ م د ددارهم ب د ددن ١ 9٢٨ ١٢١
ص ر و ١7سذة
األش د ددخاا املعاوح د ددة أ م د ددارهم ب د ددن ٢٠.٢
صد د ر و ١7س ددذة كذس ددبة م وي ددة م ددن
جممو السكان
األشدخاا الدذين تبود أ مدارهم ١ ٨٢٨ ٢٨3 ٦5
سذة أكثر
األشدخاا الدذين تبود أ مدارهم ١9.١ ٦5
سددذة ددأكثر كذسددبة م ويددة مددن جممددو
السكان
4 3٦٠ 3٦٨
األسر امل يشية
متوسد ددط د دددد املقيمد ددن لكد ددل أسد ددرة ٢.١9
م يشية
( )١
٦٦7 ٢3٢
الر ا األجانب
الر ددا األجان ددب كذس ددبة م وي ددة م ددن 7.٠
جممو السكان
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٢٠١3

٢٠١4

٢٠١5

٢٠١٦

9 ٦44 ٨٦4
4 ٨١4 357
4 ٨3٠ 5٠7
١ 95٢ 47٨

9 747 355
4 ٨7٢ ٢4٠
4 ٨75 ١١5
١ 9٨5 ٢٨٢

9 ٨5١ ٠١7
4 93٠ 9٦٦
4 9٢٠ ٠5١
٢ ٠٢5 ٠77

9 995 ١53
5 ٠١3 347
4 9٨١ ٨٠٦
٢ ٠7٦ 4٠7

٢٠.٢

٢٠.4

٢٠.٦

٢٠.٨

١ 97٦ ٨57 ١ 947 ٢٢7 ١ 9١٢ ٨٨4 ١ ٨7٢ ٢٠7
١9.4

١9.٦

١9.٨

١9.٨

4 53٦ ٢١4 4 4٨١ 74٦ 4 43٢ ٦١4 4 3٨9 ٠٠7
٢.٢٠
٢.٢٠
٢.٢٠
٢.٢٠
٦94 ٦٦٢
7.٢

739 435
7.٦

7٨٢ ٨33
7.9

٨5١ 949
٨.5
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٢٠١٢

٢٠١3

٢٠١4

٢٠١5

٢٠١٦

١ 7٨4 497 ١ ٦7٦ ٢٦4 ١ ٦٠3 55١ ١ 533 493 ١ 473 ٢5٦
املولودون اخلارج
١7.9
١7
١٦.5
١5.9
املولودون اخلارج كذسبة م ويدة مدن ١5.4
جممو السكان
9٦9 ٢٠١ 93٦ 7٢9 9٠٨ ٦59 ٨75 ٠٠٢ ٨4٠ 957
املوا ذ د ددون الس د ددويديون املولد د ددودون
اخلارج
54.3١
55.٨٨
5٦.٦٦
57.٠5
57.٠٨
املوا ذ د ددون الس د ددويديون املولد د ددودون
اخلد د ددارج كذسد د ددبة م ويد د ددة مد د ددن جممد د ددو
السكان
املولد د د ددودون السد د د ددويد مد د د ددن أبد د د ددوين 535 ٨٠5 5١٠ 75٦ 4٨٨ ٦55 4٦7 ٦97 44٨ 73٦
مولودين اخلارج
٢3.٢
٢٢.٢
٢١.5
٢٠.7
األش د د ددخاا ذوو اخلو ي د د ددة األجذبيد د د ددة ٢٠.١
( )٢
كذسبة م وية من جممو السكان
١١7 4٢5 ١١4 ٨7٠ ١١4 9٠7 ١١3 593 ١١3 ١77
املواليد األحياء
١١.٨3
١١.7٢
١١.٨5
١١.٨3
م د د د ددد الد د د ددوالداه (لكد د د ددل ١١.٨٨ ١ ٠٠٠
نسمة)
N/A
١.٨5
١.٨٨
١.٨9
١.9١
م د اخلصوبة الكوي
9٠ 9٨٢
9٠ 9٠7
٨٨ 97٦
9٠ 4٠٢
9١ 93٨
الو ياه
9.١
9.٢
9.١
9.4
م د د د ددد الو ي د د د دداه (لكد د د د ددل 9.٦ ١ ٠٠٠
نسمة)
N/A
ال مر املتوق لورجا
٨٠.4
٨٠.4
٨٠.٢
79.9
N/A
ال مر املتوق لوذساء
٨4.١
٨4.٢
٨3.٨
٨3.٦
٢.5
٢.5
٢.٢
٢.7
و ياه الر ّد (لكدل  ١ ٠٠٠مولدود ٢.٦
حي)
١٦3 ٠٠5 ١34 ٢4٠ ١٢٦ 9٦٦ ١١5 ٨45 ١٠3 ٠59
اهلجرة
١٦.3
١3.٦
١3.٠
١٢.٠
امل دداجرون (لكددل  ١ ٠٠٠نسددمة ١٠.٨
بداية السذة)
45 ٨7٨
55 ٨3٠
5١ ٢37
5٠ 7١5
5١ 747
االغعاب
4.٦
5.7
5.3
5.3
املغعب د ددون (لك د ددل  ١ ٠٠٠نس د ددمة 5.4
بداية السذة)
١44 ١3٦ ١٠3 ٦٦٢ ١٠٢ 49١
٨٨ 97١
73 ٠3٨
منو السكان
١4.4
١٠.5
١٠.5
9.٢
من ددو الس ددكان (لك ددل  ١ ٠٠٠نس ددمة 7.٦
بداية السذة)
٦٠ 343
4٨ ٢49
4٢ 9١٨
49 ٦3٢
49 74٦
احلاصوون ويف اجلذسية السويدية
املصدر :اهلي ة السويدية لإلحصاءاه.
* انظر الرابط.http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/31156 :
* انظر الرابط.http://www.statistikdatabasen.scb.se/sq/31157 :
( )١ال يشمل األشخاا ذو اجلذسيتن الا تكون السويدية حدامها.
( )٢تشمل اخلو ياه األجذبية املولودين اخلارج واملولودين السويد من أبوين مولودين
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سكان السويد (حبسب الفئات العمرية) 2016-2012
ال مر
السذة

الذساء

١ ٠57 7٠٠
١ ٠٦3 37٨
١ ٠7١ ٨57
١ ٠٨5 7١٨
١ ١٠٨ 3٦9

الرجا

٢٠١٢
٢٠١3
٢٠١4
٢٠١5
٢٠١٦
املصدر :اهلي ة السويدية لإلحصاءاه.

ص ر١9-
الذساء

١ ١١٨ 7٨٦
١ ١٢٦ 35٠
١ ١37 4١٢
١ ١53 ٨97
١ ١٨٢ ٢37

٢ 734 3٦3
٢ 749 4٢9
٢ 7٦7 ٠5٨
٢ 7٨3 ٠٠5
٢ ٨٠9 ٠٢5

الرجا

٦4-٢٠
الذساء

٢ ٨١٦ 7٦١
٢ ٨33 5٠٠
٢ ٨5٨ ١44
٢ ٨٨١ ١7٠
٢ 9١٨ ٦٦5

997 9٢5
١ ٠١7 7٠٠
١ ٠3٦ ٢٠٠
١ ٠5١ 3٢٨
١ ٠٦4 4١٢

+٦5
الرجا

٨3٠ 35٨
٨54 5٠7
٨7٦ ٦٨4
٨95 ٨99
9١٢ 445

العمالة والوضع الجتماعي
 -٨بدأه سو ال مل السدويدية تت داى مدن آاثر األزمدة املاليدة دام  .٢٠١٠ومذدذ ذلد
احلن ،تطوره ال مالة بصورة جيابية لوغاية وازداده تددرجييا نسدبة السدكان ( 74-١5امدا مدن
ال مر) ال امون ،من  ٦4.4املائدة دام  ٢٠١٠ى  ٦7.١املائدة دام  .٢٠١٦و وديف مددار
ال ددعة ن س د د ا ،ارت د د دددد امل ددو ن مبق دددار  3٦٨ ٠٠٠أو  ٨.5املائ ددة .وارت ددت ال مال ددة
بذسبة  ٦٠املائة ص وذ الرجدا والذسداء املولدودين اخلدارج( .لال دال وديف حصداءاه
ال مالة وتوزي ال مالة حبسب القطا االقتصاد  ،يرجيف الرجو ى التذييل .)١
 -9و وددت م ددداله البطالددة مرت ددة نسددبيا السددذواه الددا أ قبددت األزمددة املاليددة ،غددر أهنددا
اخن ضت بقدر كبدر مذدذ دام  ٢٠١4ى  ٦.9املائدة .وهدذا االخن دا أ وديف بكثدر صد وذ
األشددخاا املولددودين السددويد ،وم ددد البطالددة أ ودديف بكثدر صد وذ األشددخاا املولددودين
اخلارج .وو قا ملا جاء الدراسة االستقصائية لوقوة ال اموة ،استمره نسدبة املدو ن املذخدر ن
الذقداابه العاجد السدويد مددن  ٦٨.4املائدة ددام  ٢٠٠9ى  ٦٦.7املائدة ددام .٢٠١٦
وتزيددد نسددبة املددو ن املذخددر ن الذقدداابه مبدا يقددرب مددن مخسددة املائددة لددد الذسدداء ذ ددا لددد
الرجا  .وقد وت هذه ال القة اثبتة ى حد كبر خال السذواه ال شر املا ية.
 -١٠ويتزايد دد األ راد القدادرين وديف كسدب قدوهتم ،لكدن نسدبة األ دراد خدارج سدو ال مدل
وغر املشمولن بذظام التأمن االجتما ي بقيت دون تغيدر السدذواه األخدرة .ويدثثر االتصدا
الضد ي بسددو ال مددل أتث درا كب درا ودديف ددروذ م يشددة الذددا  ،كخطددر ت ر د م لومددر مددثال.
والددذين يوجدددون خددارج سددو ال مددل ،وال سدديما الددذين مل يدددخووها قددط ،م ددددون أيضددا ب دددم
االسددت ادة مددن احلمايددة الددا تو رهددا حصددة الدددخل اخلا د ة لوتددأمن االجتمددا ي .ذظددام التددأمن
االجتمددا ي مصددمم حبسددب احلددااله ال رديددة ،وهددو يشددمل اسددتحقاقاه متصددوة ابلدددخل ،ومحايددة
أساسية شكل استحقاقاه مومية واستحقاقاه م يذة حبسدب احلالدة املاديدة ،كوي مدا .ويدو ر
نظام التأمن االجتما ي األمان املايل حااله املر أو اإل اقة ولومسدذن واألسدر الدا لددي ا
أ ا  .وهو ال يغطي الر اية الصحية أو البطالة.
 -١١ويت ددأل القط ددا ال ددام م ددن احلكوم ددة املركزي ددة وجم ددالس املقا دداه والبو ددد ه .وه ددو يق دددم
خ دددماه م ددن قبي ددل الر اي ددة الص ددحية ور اي ددة املس ددذن والت و دديم .وه ددو ي دددير أيض ددا مذظوم ددة األم ددن
االجتما ي ،مثل استحقاقاه األ دا وامل اشداه التقا ديدة .وميد لو ن دا القطدا ال دام ابألسدا
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مددن الضدرائب ومددن اشدعاكاه التددأمن االجتمددا ي ،و ى حددد مددا ،مددن الرسددوم الددا يددد ا املر دديف.
وتتوى احلكومة املركزيدة أو احملويدة أو ج داه ا ودة القطدا اخلداا مباشدرة تقددم الر ايدة الصدحية
واخلدماه االجتما ية ،وهي ميادين تقوم احلكومة املركزية بتمويو ا وتذظيم ا كويا أو جزئيا.
 -١٢واسددتمر تراجد ال قددر الطويددل األمددد (مخددس سددذواه أو أكثددر) مجيد دداه السددكان.
و ددالوة ودديف ذل د  ،ارت د دخددل مجي د ال دداه ،رغددم أن الددز دة كانددت أكددرب ابلذسددبة ى ذو
الدخل املرت مقارنة بدذو الددخل املتددي .وتب دا لدذل  ،ازداده ال جدوة بدن الددخو اتسدا ا.
(لال ددال ودديف اإلحصدداءاه املت وقددة بظددروذ امل يشددة ،واملثشدراه ،والذسددبة امل ويددة حبسددب نددو
اجل د ددذس والس د ددن وال د ددعة الزمذي د ددة ،وم ام د ددل جي د ددي ،ومثشد د دراه الص د ددحة واملثشد د دراه االجتما ي د ددة
االقتصادية ،يرجيف الرجو ى التذييل .)٢
 -١3و السدويد ،ي ددي  4٨املائددة مددن السددكان املذددا ت احلضدرية الكددرب الددثال  ،وهددي
املدن الكرب الثال والبود ه احمليطة هبا الا يذتقل الذا مذ ا ذهااب و اب ى أشغاهلم .وازداده
نسبة السكان الذين ي يشون املذا ت احلضرية ال قود األخدرة .وميثدل الدذكور السدويد ككدل
و املذا ت احلضرية نسبة تقارب  5٠املائة من السكان ،حن أن نسدبة اإلان تتجداوز 5٠
املائدة بقويددل .ويوجددد دددد أكدرب مددن الشددباب و دددد أكدرب مددن األشددخاا ذو الت ودديم ال ددايل
املذددا ت احلضدرية ،مقارنددة ابملذددا ت الري يددة .وال يسددجل السددويد الدددين وال األصددل اإلثددي وال الوغددة
األم ،ال بود املولد .وميثلل األشخاا املولودون اخلارج متثيال م ر دا املذدا ت احلضدرية (املذدا ت
احلضرية الكرب الدثال ) .وت دي نسدبة  ٦٢املائدة مدن مجيد األشدخاا املولدودين اخلدارج
هذه املذا ت .وتعاوح نسبة املولودين بودان أخر غر السويد بن  ١5و ١9املائة من سكان
هذه املذا ت الثال  ،مقابل نسبة  ١4املائة من جممو السكان .غر أن ليس مستغراب أن يكون
أكثر من  ٢٠املائة من سكان البود ه الكائذة من هذه املذا ت الدثال مولدودين اخلدارج.
وقد ت زز هذا االجتاه ويف مدار السذواه اخلمس املا ية.
 -١4وتوجددد المدداه مثددرة لوقوددت بوجددود صددل متزايددد لوسددكان املدددن السددويد .وميكددن
لالختال اه من حيث البطالدة ،والذتدائ املدرسدية ،والددخل ،واال تمداد وديف الضدمان االجتمدا ي،
واحلاجة ى الد م من اخلدماه االجتما ية ال امة ،والصحة ،واملشاركة االنتخابية ،وان دام األمدن،
أن تت اوه ت اوات كبرا بن خمتو املذا ت السكذية ن س املديذة أو البودية .وختتو هذه ال وامل
أيضا بن الذساء والرجا  ،وبن ال تيان وال تياه .وقد جتتم م ا ب مشاكل الر اه ال ام وقت
واحد ،وأش رها تدي احلالة الصدحية والضد املدايل .وكثدرا مدا ت ضدي األمدرا الشدديدة ى ز دة
ت د دددهور األو د ددا املالي د ددة وز دة خط د ددر ان ص د ددا األزواج( .لال د ددال و د دديف اإلحص د دداءاه املت وق د ددة
ابألشخاا امل ر ن خلطر ال قر ال عة  ،٢٠١5-٢٠١١انظر التذييل .)3
التعليم
 -١5الت ويم االبتدائي والثانو لزامي ابلذسبة لأل ا الذين تعاوح أ مارهم بن  7سذواه و١٦
سددذة وي تددربون مددن سددكان السدويد .ومددن امل ددع أن يكددون مجيد األ ددا موتحقددن ابملدددار  .وبود
دد التالميذ املدار االبتدائية  ١ ٠٢3 95٦توميذا السذة ( .٢٠١7/٢٠١٦لال ال ويف
حص دداءاه ددن دددد التالمي ددذ مرحو ددة الت و دديم اإللزام ددي ،يرج دديف الرج ددو ى الت ددذييل  .)4وتوت ددزم
البود ه واملدار بضمان حضور مجي األ ا املشمولن ابلت ويم اإللزامي ويا ى املدرسة.
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 -١٦وحي ددت لأل ددا ددالي الوج ددوء واأل ددا املوج ددودين الس دويد ب دددون العاخ ددي أو ال ددد م
القانوي الالزمن احلصو ويف الت ويم املدار االبتدائية والثانوية ،ولكذ ليس لزاميدا ابلذسدبة هلدثالء
األ ا  .واحلت الت ويم املدار الثانوية ال ويا يشمل األ ا من هدذه ال داه حدا دخدوهلم
املدرسددة قبددل بوددو سددن  .١٨وتت دوا ر لددد البوددد ه مذحددة حكوميددة خاصددة لت ودديم ه دثالء األ ددا .
وت يد موياه التقييم الا أجرهتا وكالدة اهلجدرة السدويدية أبن جدل األ دا مسدجوون املدرسدة ،مد
وجددود اسددتثذاءاه اندرة .وحيددث مو ددو اهلجددرة الوالدددين ودديف االتصددا أبقددرب مدرسددة ،وتقددوم وكالددة
اهلجرة السويدية ،ب د موا قت م ،إبخطار البودية املسثولة ن تو ر الت ويم.
 -١7ويتددأل الت ودديم الثددانو ال ددايل مددن ب درام م ذيددة و ذيددة وب درام و ذيددة حتض درية لوت ودديم
ال ددايل ،وبد درام مت يدي ددة لاللتح ددا ابلد دربام الو ذي ددة .ويذبغ ددي أن يس ددتو الط ددالب الراغب ددون
التسجيل أحد الربام الو ذية حدا أدىن من الشروط تتمثل احلصو ويف درجداه الذجداح
الت ويم اإللزامي ملادة الوغة السويدية/السويدية كوغة اثنية ،واإلنكويزية ،والر ياه ،و مخس
مواد أخر ويف األقل لوتسجيل الربام امل ذية ،أو تس مواد أخر ويف األقدل لوتسدجيل
ال دربام التحض درية لوت ودديم ال ددايل .أمددا الطددالب الددذين ال يسددتو ون هددذه الشددروط بنمكدداهنم
التقدددم ألح دد ال دربام التم يديددة كوسدديوة لاللتحددا أبحددد ال دربام الو ذيددة أو االخن دراط احليدداة
ال مويددة .و بدايددة السددذة الدراسددية  ،٢٠١7/٢٠١٦كانددت نسددبة  ٨3.١املائددة مددن التالميددذ
مثهوة لاللتحا بربام و ذية .أما التالميذ الذين مل يتأهووا ونسبت م  ١٦.9املائدة سيدرسدون
أبحد الربام التم يدية و ا ن ذل .
 -١٨وتقارب نسبة التالميذ الذين يتمون الت ويم اإللزامي ويتاب ون الدراسة
نسبة  ١٠٠املائة.

الت وديم الثدانو

 -١9وترد يما يوي نسبة الب الت ويم الثدانو األ وديف الدذين يتمدون برانجمدا ثالثدي السدذواه
يذت ددي ابحلصددو ودديف ش د ادة دراسددية غضددون مخددس سددذواه( .واب دعا أن الطددالب الددذين
ي ج ددزون ددن مت ددام بد درانم ثالث ددي الس ددذواه غض ددون مخ ددس س ددذواه يعك ددون الدراس ددة ،ميك ددن
استخدام هذه األرقام كمثشر حلااله ترك الدراسة املرحوة الثانوية ال ويا).
اإلان الود د د دواي ي د د ددتممن الد د د ددذكور الد د د ددذين يتمد د د ددون جمم و و ووو الو و و و ين يتم و و ووون
سذة االلتحا ابلت وديم الربانم الثالثي السدذواه الد دربانم الثالث ددي الس ددذواه الربانمج الثالثي السنوات
غضون مخس سذواه يف غضون مخس سنوات
غضون مخس سذواه
الثانو ال ايل
ام ٢٠١٦

74.3

املائة

خري
املصدر :قا دة بياانه اهلي ة الو ذية لوت ويم.

٦٦.7

املائة

 70.4يف املائة

نسبة املعلمني إىل الطالب يف املدارس اليت متوهلا احلكومة
دد التالميذ لكل م وم مدار الت ويم اإللزامي

٢٠١5/٢٠١4 ٢٠١٦/٢٠١5
١١,7
١٢,٢

٢٠١7/٢٠١٦
١٢,٠
املصدر :اهلي ة الو ذية لوت ويم.

دد امل ومن لكل  ١٠٠الب الت ويم الثانو ال ايل

٢٠١7/٢٠١٦
١١,9
GE.18-11745

٢٠١5/٢٠١4 ٢٠١٦/٢٠١5
١١,9
١١,9

٢٠١4/٢٠١3
١٢,١

٢٠١4/٢٠١3
١٢,١

٢٠١3/٢٠١٢
١٢,١

٢٠١3/٢٠١٢
١٢,١
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 -٢٠وال توجد حصاءاه بشأن م د اإلملام ابلقدراءة والكتابدة السدويد .وميكدن اسدتخدام
نتددائ مويدداه التقيدديم الدوليددة لوتالميددذ ،مددن قبيددل ب درانم التقيدديم الدددويل لوتالميددذ التدداب ملذظمددة
الت اون والتذميدة امليددان االقتصداد  ،كمثشدر مل دد اإلملدام ابلقدراءة والكتابدة لدد التالميدذ
مرحوددة الت ودديم االبتدددائي .وهددذا الددربانم هددو الدراسددة الدوليددة الوحيدددة لوت ودديم الددا تقدديس م ددارذ
وم دداراه األحدددا البالغددة أ مددارهم  ١5سددذة ،وهددو ال م در الددذ يوش د ي د الطددالب جددل
البودان ويف هناء ت ويم م اإللزامي .وب د دة دراساه لربانم التقيديم الددويل لوتالميدذ شد ده
نتائ معاج ة ،داد أداء األحددا البالغدة أ مدارهم  ١5سدذة السدويد ى التحسدن الوقدت
الدراهن .وحتسددن مسددتو ددم الذصددوا واإلملددام ابلر ددياه ،وتوجددد المدداه بددب التطددوراه
اإلجيابية جما ال ودوم .و الدراسدة السدابقة لدربانم التقيديم الددويل لوتالميدذ ،كدان أداء دالب
مجيد املذدا ت الدثال .
السويد أقل من متوسط مذظمة الت اون والتذميدة امليددان االقتصداد
و الوقد ددت ال د دراهن ،أصد ددبحت السد ددويد ذد ددد املسد ددتو املتوس د دط أو وق د د  .و يمد ددا يت ود ددت ب د ددم
الذصوا ،حقت التالميذ متوسط  5٠٠نقطة .وميثدل هدذا حتسدذا قددره  ١7نقطدة مقارندة بدربانم
التقيدديم الدددويل لوتالميددذ ل ددام  .٢٠١٢وتبو د نقدداط السددويد مسددتو أ ودديف مددن متوسددط مذظمددة
الت اون والتذمية اجملا االقتصاد  .و جما دم الذصدوا ،ي دز اجلدزء األكدرب مدن التحسدن
نتائ برانم التقييم الدويل لوتالميذ ى أداء التالميذ ذو األداء الض ي .
املالية العامة
 -٢١لال ال ويف ر دام لوذدات احملودي اإلمجدايل ،ومثشدر أسد ار االسدت الك ،و يدراداه
القطا ال ام ون قات  ،وميزانية احلكومة املركزية ،يرجيف الرجو ى التذييل .5
اتساق السياسات من أجل التنمية
 -٢٢املس د د د ددثولية املش د د د ددعكة :ت د د د ددد سياس د د د ددة الس د د د ددويد لوتذمي د د د ددة ال املي د د د ددة (مش د د د ددرو الق د د د ددانون
سع رش ددد ب د توجيد د السياس دداه اإلمنائي ددة ال املي ددة
احلك ددومي  )١٢٢ :٠3/٢٠٠٢مبثاب ددة دلي ددل ي ر
لوحكومددة اسددتذادا ى مذظددورين أساسددين مهددا :مذظددور ال قددراء جمددا التذميددة ومذظددور احلقددو .
ومذظور ال قراء جما التذمية ي ي أن نقطة االنطال لوحدد مدن ال قدر وتشدجي التذميدة ال امليدة
املذصد ة واملسددتدامة هددي توبيددة احتياجدداه الذسدداء والرجددا واأل ددا ال قدراء و ددرو م ومصدداحل م
وأولددو هتم .أمددا مذظددور احلقددو ركددز ودديف حقددو اإلنسددان والدميقرا يددة واملسدداواة بددن اجلذسددن
وحقد ددو الط د ددل .واملبد دداد األساسد ددية ملذظد ددور احلقد ددو هد ددي د دددم التمييد ددز واملشد دداركة واالن تد دداح
واملساءلة .واملذظوران يكمالن ويد مان أحدمها اآلخر ،ومها متداخالن جزئيا.
السياسدداه ،ممددا ي ددي أن
 -٢3وهتدددذ سياسددة احلكومددة لوتذميددة ال امليددة ى تددوخي االتسددا
ت مددل مجي د اجملددااله السياسددية صددوب هدددذ مشددعك هددو حتقيددت تذميددة امليددة مذص د ة ومسددتدامة.
وت اجل السياسة مسائل ابرة لوحددود ذاه أتثدر دويل .وتقتضدي السياسدة أن تصدا السياسداه
مجيد اجملددااله وتذ ددذ ودديف حنددو يرا ددي أتثراهتددا ودديف البودددان الذاميددة ويغتددذم كددل رصددة تسددا د ودديف
بوددو اهلدددذ .ومددن مث ،ددي تتجدداوز حدددود املسددا دة اإلمنائيددة الرمسيددة .ويذطددو دددم االتسددا بددن
اجملااله السياسداتية وديف خطدر أن تتسدبّب التددابر أو القدراراه املتخدذة ميددان م دن ت طيدل
أو لغاء داواله احلكومة لت زيز التذميدة ال امليدة واحلدد مدن ال قدر والتقددم احملدرز حدىت الوقدت الدراهن.
ول ددم االتسددا تب دداه أيضددا ودديف البودددان والشد وب ال قددرة ،وميكددن أن يضد مصددداقية السددويد
8

GE.18-11745

HRI/CORE/SWE/2018

واالحتدداد األورويب ك ذصدرين ددا ون ودديف الصد يد ال دداملي .وجدددده احلكومددة سياسددة التذميددة ال امليددة
ام  ،٢٠١5وربطت ا بو وح بتذ يذ خطة التذمية املستدامة ل ام .٢٠3٠
 -٢4و ك ددانون األو /ديس ددمرب  ،٢٠١٦نش ددره احلكوم ددة ددارا سياس دديا جدي دددا ألنش ددطة
الت دداون اإلمن ددائي واملس ددا دة اإلنس ددانية الس ددويدية (الرس ددالة احلكومي ددة  .)٦٠ :١7/٢٠١٦وه ددذا
اإل د ددار السياسد ددي يتخد ددذ مد ددن حالد ددة التذميد ددة ال امليد ددة احلاليد ددة نقطد ددة انطد ددال وهد ددو يت ود ددت خبط د دة
ام  ٢٠3٠وخطة مل أديس أاباب وات ا ابريس بشأن تغر املذاخ .و ا ة ى مذظور احلقو
ومذظور ال قراء جما التذمية ،الوذين يتوا قدان مد مذظدوراه سياسداه السدويد لوتذميدة ال امليدة،
أ ي ت ثالثة مذظوراه موا ي ية هي :مذظور جذساي ،ومذظور مت وت ابلذزا اه ،ومذظور بي ي
ومذدداخي .ومددن املقددرر أن تتخوددل هددذه املذظددوراه مجي د جوانددب موذددا .ومثددة أمهيددة حيويددة لوح دوار
والشراكة وامتالك زمام األمور دويا من أجل حتقيت نتائ مستدامة .ومثة أمهية دورية لوقدرة ويف
ددم السدديا احملوددي و قامددة ال القدداه و جدراء احلدوار .ومتثددل أولددو ه وسياسدداه البودددان الشدريكة
أسدا الت داون اإلمندائي السدويد  .ويذبغدي أن يكدون الت داون مدد و ا ابلطودب وأن يكمدل ج دود
احلد من ال قر الا تبدذهلا البوددان الذاميدة ذاهتدا .وجيدب أن ت مدل هدااتن الدد امتان م دا وأن تدثازر
ح دددامها األخ ددر ك ددي تتحق ددت الذت ددائ ( .لال ددال و دديف حص دداءاه بش ددأن املس ددا دة الدولي ددة
السويدية ال عة  ،٢٠١5-٢٠١١يرجيف الرجو ى التذييل .)٦

ابء -اهليكل الدستوري والسياسي والقانوين
 -٢5السددويد رموركيددة دسددتورية بذظددام حكددم برملدداي .وهددي دميقرا يددة تقددوم ودديف االق دعا ال ددام
واملتساو و ويف حرية الرأ  ،أ أهنا ت تمد الدميقرا ية السياسية وسديوة لصدذ القدرار .واملود -
أو املوكة  -هو رئيس الدولة لكذ ال ميو سوطة سياسية.
 -٢٦والسددويد دميقرا يددة برملانيددة .جميد السددوطاه ال امددة تذبد مددن الشد ب .وشددكل احلكددم
نيددايب؛ الشد ب ميثود الربملددان السددويد ( )Riksdagالددذ لد السددوطة التشدري ية .وتذ ددذ احلكومددة
ق دراراه الربملددان وتصددو مقعحدداه الق دوانن اجلديدددة أو ت دددياله الق دوانن .وأحددد اآلاثر املعتبددة
ودديف الذظددام الربملدداي هددو وجددوب حصددو احلكومددة ودديف ثقددة الربملددان ،أو أن حتظدديف بقبول د ودديف
األقل .وجيب دائما أن يكون ابستطا ة أية أغوبية برملانية أن تسقط أ حكومة.
 -٢7ويقوم دستور السويد  -وهو ص احلكم ل ام  - ١974ويف مباد السديادة الشد بية
والدميقرا ية الذيابية والذظام الربملاي واحلكم الذاي احملوي وسيادة القانون .ومتار مجي السدوطاه
ار القانون .وال يقتصر ذل ويف احملاكم والسدوطاه اإلداريدة ،بدل يذطبدت أيضدا وديف
ال امة
احلكومة والربملان .وهو يذطبت ويف احلكوماه احملوية واحلكومة املركزية ويف حد سواء.
 -٢٨وخبصددوا محايددة احلقددو واحلددر ه األساسددية ،الددا جيددر تذاوهلددا مبزيددد مددن الت اصدديل
ال صددل الثدداي-دا  ،يس ددذِد ص د احلك ددم دورا رئيسدديا ى احلق ددو واحلددر ه ال ددا تكتسددي أمهي ددة
دمان
خاصة ابلذسبة لشدكل نظدام احلكدم ،أ احلدر ه "السياسدية" .ويتمثدل اهلددذ حتديددا
الشثون السياسية والديذية والثقا ية .غدر أن القوا دد تتدوخيف أيضدا محايدة ال درد مدن
حرية الرأ
خدم ألغرا
أمور مثل ال قوبة الال نسانية وغرها من اإلساءاه اجلسدية أو ال قوية الا قد تستر ر
التحرش أو اإلكراه.
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 -٢9ومبوجب ص احلكم ،تتوى احلكومة حكم املموكة .ولتذ يدذ هدذه امل مدة ،و د ت احلكومدة
السددوطاه اإلداريددة حتددت تصددر ا .وتقددرر احلكومددة الكي يددة الددا تددذظلم هبددا السددوطاه وماهيددة امل ددام الددا
ستثدي ا .غر أن السوطاه مستقوة ن احلكومة و ن السوطاه ال امة األخر  ،مبدا ي دا الربملدان،
صدالحية اختاذهددا القدرار حالددة ددددة تت وددت مبمارسدة سددوطة امدة جتدداه ج دة خاصددة أو سدوطة دويددة
أو تت و ددت بتطبي ددت الق ددانون .وبذ دداء ويد د  ،حيظ ددر و دديف احلكوم ددة مث ددل ه ددذه احل ددااله أن تص دددر أ
توجي اه بشأن القرار الذ يت ن ويف السوطة أن تتخذه تو املسألة احملددة.
 -3٠واس ددتقال القض دداء مك ددو بصد د احلك ددم .وال جي ددوز أل س ددوطة ام ددة ،مب ددا ذلد د
الربملددان ،أن تقددرر الكي يددة الددا تبددت هبددا احملكمددة قضددية أو تطبددت هبددا قا دددة قانونيددة قضددية
م يذة .ويتضمن القانون أحكاما خبصوا و ائ احملاكم جما قامة ال دد  ،وأحكامدا تت ودت
خبصائص ا التذظيمية الرئيسية وابإلجراءاه القضائية.
النتخاابت
 -3١ش ده بداية القرن ال شرين توسد ا تددرجييا داه الذداخبن .واسدتحد نظدام االقدعا
ددام  ١9٠9ولوذسدداء ددام  .١9٢١وتددذظلم انتخدداابه امددة لوربملددان وجمددالس
ال ددام لورجددا
املقا دداه واجملددالس البوديددة كددل أربد سددذواه .والربملددان هي ددة ذاه جموددس واحددد يضددم  349مق دددا
يشغو ا نواب مذتخبون ل عة دددة م ّدهتا أرب سذواه .وثالمثائدة و شدرة مقا دد مدن اجملودس مقا دد
نيابية اثبتة ،حن أن املقا د املتبقية و ددها  39مق ددا خمصصدة لضدمان مزيدد مدن التذاسدب
التوزي القومي لومقا د الذيابية .وتقوم الطريقة االنتخابية ويف التذاسب.
 -3٢وتض ددم هي ددة الذ دداخبن مجيد د املد دوا ذن الس ددويدين ال ددذين يبوغ ددون م ددن ال م ددر  ١٨س ددذة
مددا ددو والددذين يقيمددون السددويد .و دددا امل دوا ذن السددويدين ،جيددوز مل دوا ي االحتدداد األورويب
والذدروي وآيسددوذدا الدذين يبوغددون مدن ال مددر  ١٨سدذة مددا دو والددذين يقيمدون بصددورة قانونيددة
الس ددويد ،وك ددذل لور ددا األجان ددب اآلخد درين ال ددذين يقيم ددون الس ددويد مذ ددذ أكث ددر م ددن ث ددال
س د ددذواه ،أن يش د دداركوا انتخ د دداابه جم د ددالس املقا د دداه واجمل د ددالس البودي د ددة .وجي د ددوز لومد د دوا ذن
السويدين الذين حيت هلم املشاركة االنتخاابه الربملانية أن يشاركوا أيضدا انتخداابه الربملدان
األورويب .وجي ددوز أيض ددا مل د دوا ي االحت دداد األورويب املقيم ددن السد ددويد أن يش دداركوا انتخد دداابه
الربملددان األورويب ذا مددا وب دوا هددذا احلددت وت دددوا ب دددم ممارسددة حق ددم التصددويت أو العش د
لالنتخاابه بودان مذش م.
 -33و ال ددعة االنتخابيددة احلاليددة ( ،)٢٠١٨-٢٠١4توجددد مثانيددة أحدزاب سياسددية ممثلوددة
الربمل د د ددان ه د د ددي :احل د د ددزب ال د د دددميقرا ي االجتم د د ددا ي ( ،)Socialdemokraternaواحل د د ددزب امل ت د د ددد
( ،)Moderaternaوح ددزب ال دددميقرا ين الس ددويدين ( ،)Sverigedemokraternaواحل ددزب األخض ددر
( ،)Miljöpartietوح ددزب الوس ددط ( ،)Centerpartietوح ددزب اليس ددار ( ،)Vänsterpartietواحل ددزب
الويربايل ( ،)Liberalernaواحلزب الددميقرا ي املسديحي ( .)Kristdemokraternaولددخو الربملدان،
دعط ودديف احلددزب أن حيصددل ودديف أرب ددة املائددة ودديف األقددل مددن األص دواه( .لال ددال ودديف
ي شد ر ر
حصددة األص دواه واملقا ددد الربملددان ،يرجدديف الرجددو ى ال قددرة  .)3٦غددر أند جيددوز أل حددزب
ال حيصل ويف ال دد املطووب من األصواه الالزمة الجتيداز تبدة األرب دة املائدة أن يشدارك
ختصددي املقا ددد االنتخابيددة الدائمددة ،ذا حصددل ذلد احلددزب ودديف  ١٢املائددة ودديف األقددل مددن
األصواه تو الدائرة االنتخابية.
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 -34وك د ددان جمم د ددو األش د ددخاا امل د ددثهون لوتص د ددويت انتخ د دداابه الربمل د ددان ل د ددام ٢٠١4
قدددره  7 33٠ 43٢شخصددا وجممددو املددثهون لوتصددويت انتخدداابه اجملددالس البوديددة وجمددالس
املقا دداه ل ددام  ٢٠١4قدددره  7 57٦ ٨9٠شخصددا .و انتخدداابه اجملددالس البوديددة وجمددالس
املقا اه ،كان  454 ٠٠٠موا ذدا أجذبيدا مدثهال لوتصدويت ،وهدو ددد ميثدل سدتة املائدة مدن
جممو الذاخبن املثهون.
 -35وت ددذظم انتخ دداابه الربمل ددان وجم ددالس املقا دداه والبو ددد ه ش د د ر أيوو /س ددبتمرب ك ددل أرب د د
سذواه .و انتخاابه الربملان ام  ،٢٠١4ازداد قبا الذداخبن بذسدبة  ١.٢نقطدة م ويدة ليصدب ٨5.٨
املائ ددة .وه ددذه االنتخ دداابه كان ددت الثالث ددة و دديف التد دوايل ال ددا تشد د د ز دة اإلقب ددا  .وبوغ ددت
ال ددز داه املذ ددا رة اإلقب ددا و دديف انتخ دداابه جم ددالس املقا دداه واجمل ددالس البودي ددة ددام ٢٠١4
مقد دددار  ١.4و ١.3نقطد ددة م ويد ددة ،ود دديف الت د دوايل .وبوغد ددت نسد ددبة املشد دداركة انتخد دداابه جمد ددالس
املقا اه  ٨٢.5املائدة ونسدبة  ٨٢.٨املائدة انتخداابه اجملدالس البوديدة( .لال دال وديف
حصاءاه ن قبا الذاخبن جولا االنتخاابه األخرتن ،يرجيف الرجو ى التذييل .)7
 -3٦وجيوز لكدل مدن ي تقدد حبددو خدر أو خطدأ أثّدر وديف نتدائ االنتخداابه أن يط دن
غضددون شددرة أ م مددن يددوم االنتخدداابه .وتق ددلم الط ددون ى جموددس اسددت را االنتخدداابه .و
أ قدداب انتخ دداابه ددام  ،٢٠١4ق د ّدم  ١9ذددا خبص ددوا االنتخ دداابه الو ذي ددة و 4٦ذ ددا
سيا انتخاابه جمالس املقا اه واجملالس البودية .وا تربه مجي الط ون املت وقدة ابالنتخداابه
الو ذية غر مد ومدة أبدلدة .و حالدة واحددة مت وقدة ابالنتخداابه احملويدة ،أد الط دن ى دادة
االنتخاب ويف الصد يد احملودي جمودس البوديدة ابشدتاد ( .)Båstadوقدرره هي دة االنتخداابه
أن ت رقد االنتخاابه امل ادة جملوس البودية ابشتاد يوم  ١5أ ر/مايو .٢٠١5

 -37ويتأل الربملان من غر ة واحدة تضم  349مق دا .ومذذ انتخداابه دام  ،٢٠١4يتكدون
االئ ددتالذ احل دداكم م ددن احل ددزب ال دددميقرا ي االجتم ددا ي ( )Socialdemokraternaواحل ددزب األخض ددر
( .)Miljöpartietومذددذ انتخدداابه ددام  ،٢٠١4حتظدديف األح دزاب السياسددية املختو ددة ب دددد املقا ددد
التاليددة :احلددزب الدددميقرا ي االجتمددا ي ( ١١3 - )Socialdemokraternaمق دددا ،واحلددزب امل تددد
( ٨4 - )Moderaternaمق دددا ،وح ددزب ال دددميقرا ين الس ددويدين (49 - )Sverigedemokraterna
مق دددا ،واحلددزب األخضددر ( ٢5 - )Miljöpartietمق دددا ،وحددزب الوسددط (٢٢ - )Centerpartiet
مق دددا ،وح ددزب اليس ددار ( ٢١ - )Vänsterpartietمق دددا ،واحل ددزب الويد دربايل (١9 - )Liberalerna
مق دا ،واحلزب الدميقرا ي املسيحي ( ١٦ - )Kristdemokraternaمق دا .وتدرك سدب ة أ ضداء مدن
الربملان أحزاهبم مذذ انتخاابه ام  .٢٠١4وهدم مدا زالدوا أ ضداء الربملدان ،لكدذ م بدال أ انتمداء
حددزيب .و أ قدداب انتخدداابه ددام  ،٢٠١4شددكوت ض دواه الربملددان نسددبة  43.٦املائددة مددن
اجملمو ( ١5٢من  349مق دا).
اسم احلزب السياسي

احلزب الدميقرا ي االجتما ي
()Social-demokraterna
احلزب امل تد ()Moderaterna
حزب الدميقرا ين السويدين
()Sverige-demokraterna
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حصة األصواه انتخاابه دد مقا د الربملدان
انتخاابه ام ٢٠١4
ام ( ٢٠١4نسبة م وية)

3١,٠١

١١3

٢3,33
١٢,٨٦

٨4
49
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اسم احلزب السياسي

احلزب األخضر ()Miljöpartiet
حزب الوسط ()Centerpartiet
حزب اليسار ()Vänsterpartiet
احلزب الويربايل ()Liberalerna
حزب الدميقرا ين املسيحين
()Kristdemok-raterna
املبادرة الذسائية ()Feministiskt initiativ
أحزاب أخر

حصة األصواه انتخاابه دد مقا د الربملدان
انتخاابه ام ٢٠١4
ام ( ٢٠١4نسبة م وية)

٦,٨9
٦,١١
5,7٢
5,4٢
4,57

٢5
٢٢
٢١
١9
١٦

3,١٢
٠,97

وسائط اإلعالم
 -3٨تت ر شركاه الصح اليومية الا تبن أهنا تستأثر بذسبة كبرة من التقارير اإلخبارية
املستقوة ،لضغوط مدن اجتاهداه ديددة ،مدن بيذ دا املذا سدون احملويدون والددوليون وديف حدد سدواء.
وشددكوت التطددوراه التكذولوجيددة وأمندداط االسددت الك اجلديدددة وز دة املذا سددة سددو الوسددائط
مواج ة الصذا ة ،ويف سدبيل املثدا  ،أصدبحت اجل داه امل وذدة ختتدار
اإل المية حتد ه كرب
س ددبال أخ ددر لبو ددو مج وره ددا املس ددت دذ .وتواجد د ص ددذا ة الص ددح املطبو ددة حتدي دددا مش دداكل
كبد ددرة م د د التحد ددو اهليكود ددي والرقمذد ددة اجلد ددارين .وجتد ددد اجملد دداله ص د د وبة د ددر رسد ددوم ود دديف
املسددتخدمن ددن دتواه ددا الرقم ددي ومل تس ددتط املبي دداه الرقمي ددة أن ت ددو ال ج ددزءا د دددودا م ددن
مبي اه اإل الانه املطبو ة .وأكرب شركة الميدة السدويد هدي شدركة بدونير آيب
االخن ا
( ،)Bonnier ABالا متو الصحي تن اليوميتن داغذس ني ع ( )Dagens Nyheterوسيدز ذسكا
دا بالدي ددت ( ،)Sydsvenska Dagbladetوالص ددح املس ددائية كسربس ددن وغي ددا وك السبوس ددتون
( ،)Expressen/GT/Kvällspostenوص د د ددحي ة داغ د د ددذس ندوس د د ددع ( )Dagens Industriاملالي د د ددة.
وتسددتحوذ شددركة بددونير آيب ودديف نسددبة  ٢4.3املائددة مددن السددو حيددث يبو د رقددم أ ماهلددا 5
بالي د د د ددن كرون د د د ددة س د د د ددويدية .واثي أك د د د ددرب ش د د د ددركة د د د ددالم ه د د د ددي جممو د د د ددة ش د د د ددتامن اإل المي د د د ددة
( ،)Stampen Media Groupالددا متو د صددح ا مددن بيذ ددا غوتيبددورغس بوسددن (،)Göteborgs Posten
وبو رقم أ ماهلا  3.٦بالين كرونة سويدية ،وهي تستحوذ ويف نسبة  ١7.5املائدة مدن السدو .
والش ددركة الثالث ددة ه ددي شيبس ددتد ( ،)Schibstedومتود د جري دددي  Aftonbladetو،Svenska Dagbladet
ويبود رقددم أ ماهلددا  ٢.٨بويددون كرونددة سددويدية وتسددتحوذ ودديف نسددبة  ١3.٨املائددة مددن السددو .
وأيي ب د هذه الثالثة الكرب ددد مدن الشدركاه الدا تركدز وديف املذشدوراه اإلقويميدة مثدل شدركة
 ١٠.١( MittMediaاملائ ددة م ددن الس ددو ) ،وش ددركة  ٨.٨( NTM-koncernenاملائ ددة) وش ددركة
 5.4( Gota Mediaاملائة).
املصدر :هي ة االنتخاابه السويدية.

 -39وهتديمن هي دة البدث ال امدة املثل دة مدن التو داز السدويد
وشركة بونير آيب ( ،)Bonnier ABواملالكة لقذاة التو از املستقوة  TV4وغرها ،وديف أرقدام املشداهدة
املت وقد ددة ابلتو د دداز األر د ددي ،حيد ددث يسد ددتحوذ التو د دداز السد ددويد ود دديف نسد ددبة  35.9املائد ددة مد ددن
املش د دداهدين وتس د ددتحوذ ب د ددونير آيب و د دديف  3٠.٦املائ د ددة .وتس د ددتحوذ و د دديف حص د د أص د ددغر م د ددن
)Sveriges Television AB (SVT
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 TV3وTV6

املشداهدين هي داه البدث املسدتقوة وهدي ( Modern Times Group ABقذدواه التو داز
و TV8و )TV10بذسدبة  ١4.٦املائدة ،وقذداة ديسدك ر (القذدواه  Kanal 5و Kanal 9و)Kanal 11
بذس ددبة  ١١.7املائ ددة .و يم ددا يت و ددت ابلب ددث اإلذا ددي ،هت دديمن هي ددة الب ددث اإلذا ددي ال ام ددة "رادي ددو
السددويد" ( )Sveriges Radioودديف أكثددر مددن ثوثددي جممددو املسددتم ن ،حددن تسددتحوذ اإلذا دداه
احملوي ددة املس ددتقوة و دديف حص ددة تق ددل قو دديال ددن الثو ددث .و الوق ددت احلا ددر ،ختضد د مجيد د احملط دداه
اإلذا ية احملوية املستقوة ملوكية أو سيطرة شركة  MTG Radioأو شركة .Bauer Media
اجملتمع املدين
 -4٠ي دراد ابملذظم دداه غ ددر احلكومي ددة الس ددويد موم ددا م ددا اجلم ي دداه غ ددر اهلاد ددة ى الد درب
أو اجلما اه الديذية املسجوة .غر أن اجلم ياه غر موزمة ابلتسجيل .وال يوجد تشدري دام يدذظم
اجلم ياه الدا ال تسدت دذ الدرب أو شدرط دام يقضدي أبن تكدون مسدجوة .ويك دل الدسدتور حدت
كددل ددرد نشدداء أ شددكل مددن أشددكا اجلم يدداه واملشدداركة ي ددا  -حريددة تكددوين اجلم يدداه.
وحددىت تصددب أ مذظمددة غددر حكوميددة كيدداان قانونيددا ،جيددب أن يكددون هلددا جموددس دارة وقوا ددد تبددن
بو وح كي ية اختداذ القدراراه وحتددد اجل دة املخولدة بسدوطة متثيدل اجلم يدة .وتشدكل احملا در احمل و دة
بقا لوقوا د دليال ويف الشخ أو األشخاا املخولن لتمثيل اجلم ية .وكمدا هدو احلدا ابلذسدبة
لومذظم دداه األخ ددر ال ددا ه ددي كي دداانه قانوني ددة ،ختضد د اجلم ي دداه غ ددر الرحبي ددة لوقوا ددد والود دوائ
املذصوا وي ا تشري اه دددة مثل القانون الضدريي وقدانون ال مدل .وال يددمذر حصدو مذظمدة
سددويدية غددر حكوميددة ودديف متويددل مددن اخلددارج كمددا ال ي ددمذر املوا ذددون غددر السددويدين مددن نشدداء
مذظماه سويدية غر حكوميدة أو املشداركة ي دا .ولكدي ت تدرب املذظمدة غدر احلكوميدة سدويدية جيدب
أن يكددون مقرهددا السددويد .وو قددا ملبدداد اسددتقال اجملتم د املدددي ،ال تسددجل احلكومددة املذظمدداه
غددر احلكوميددة وال يوجددد سددجل لو دددد اإلمجددايل لومذظمدداه امل ددعذ هبددا .وت يددد تقددديراه احلكومددة
بوجود ما يربو ويف  ٢٠٠ ٠٠٠مذظمة دوية وو ذية و قويمية غر حكومية السويد.
 -4١وأقد ّدره لومددرة األوى ددام  ٢٠٠١سياسددة خاصددة ابملذظمدداه غددر اهلاد ددة ى ال درب
واحلركدداه الشد بية اب تبارهددا جمدداال سياسدداتيا ودديف حدددة ميزانيددة احلكومددة املركزيددة .ورّكددزه هددذه
السياسة ويف د م وتشجي األ راد الذين ِّ
يكونون مج يداه ومجا داه مشداهبة ،و وديف هتي دة مذداخ
مالئم هلذه املذظماه كي ت مل وتذ ذ أنشطت ا.
 -4٢و ددام  ،٢٠٠9أص دددره احلكوم ددة أح ددد سياس ددة هل ددا يم ددا خيد د اجملتمد د امل دددي.
وهت دددذ ه ددذه السياس ددة ى حتس ددن ددروذ م ددل اجملتم د د امل دددي اب تب دداره ج ددزءا ال يتج د دزأ م ددن
الدميقرا ي ددة .وي ددتم ذلد د ابحلد دوار مد د مذظم دداه اجملتمد د امل دددي ،بت ي ددة ال ددرا لومجتمد د امل دددي
ملسدا دة الذدا ودديف املشداركة اسدتذادا ى االلتدزام والرغبدة التدأثر ودديف حيداهتم اخلاصدة أو ودديف
اجملتم د بوج د ددام .وهددذا حيسددن اإلمكانيدداه املتاحددة لومجتم د املدددي ليس د م تذميددة اجملتم د
والر اية االجتما ية بوص صوات مجا يا وصان ا لورأ من خال جممو دة متذو دة مدن األنشدطة،
كما يزيد من م ر ة اجلم ور بشأن اجملتم املدي.
القضاء
 -43ميثل مبدأ املساواة أمام القدانون وحدت ال درد أن ترذظدر قضديت دداكم مسدتقوة ونزي دة
وقائمة بذاهتا شر ن أساسين حلسن سر الدميقرا يدة .وحيمدي صد احلكدم اسدتقال القضداء
GE.18-11745
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السويد .وال جيوز لوربملان أو لوحكومة أو أل سوطة امدة أخدر أن حتددد كيد ت صدل دكمدة
ما قضية م يذة أو كي تقوم دكمدة مدا خبدالذ ذلد بتطبيدت حكدم القدانون قضدية م يذدة.
وال جيدوز كدذل أل سدوطة امددة أخدر  ،مبدا ذلد احلكومددة ،حتديدد كي يدة توزيد املسددثولياه
القض د ددائية و د دديف د دراد القض د دداة .وال جي د ددوز د ددز القض د دداة ال ذا م د ددا أثبت د دوا أهن د ددم غ د ددر م د ددثهون
بو وح لتقود مذاصب م ،بسبب ارتكاب مل جرامي أو مها ادح أو متكرر مل دام م الرمسيدة،
أو ذا ما أجربوا قانوان ويف التقا د.
 -44وت ددثد احمل دداكم دورا د ددور محاي ددة حق ددو األ د دراد الس ددويد .وق ددد ا تم ددده س ددبل
ار نظام القضاء السويد وسيوة حلماية حقو اإلنسدان .ويتدأل الذظدام
االنتصاذ املقررة
القضددائي مددن ددداكم امددة وددداكم داريددة .واحملدداكم امل ذيددة ابلشددثون ال امددة هددي احملدداكم االبتدائيددة
وداكم االست ذاذ واحملكمة ال ويا .وتوجدد دداكم داريدة قويميدة ودداكم اسدت ذاذ داريدة ودكمدة
دارية ويا خمتصة ابلشدثون اإلداريدة .وأنشد ددد مدن احملداكم واهلي داه القضدائية لوذظدر داه
دددة من القضا .
 -45ويذ ص احلكم ويف أن ال جيوز تسوية مذاز ة قانونية بن األ راد بواسطة أ سوطة
غر احملكمة ال ذا ن القانون ويف خالذ ذل  .ويك ل ص احلكم أيضا مجي الظدروذ
مكانيددة أن تذظددر احملكمددة بددال أتخددر ق درار سددوب احلريددة .وخبصددوا تذظدديم اجل دداز القضددائي،
يشر ص احلكم ى احملكمة ال ويا واحملكمة اإلدارية ال ويا ويضي أن نشاء أ دكمدة أخدر
يكددون مبوجددب القددانون .وتبد لدن ن د قددانوي األحكددام املت وقددة بو ددائ احملدداكم جمددا قامددة
ال د واخلصائ الرئيسية لتذظيم احملاكم واإلجراءاه القانونية.
 -4٦وخد ددال السد ددذواه اخلمد ددس املا د ددية ،بو د د د دددد القضد دداة امل ذيد ددن ال د ددامون احملد دداكم
لكل  ١٠٠ ٠٠٠نسمة مقدار  .١١.9-١١.7و ذد تضمن القضاة غر الدائمن ،يصب دد
القضاة امل ذين ال امون احملاكم لكل  ١٠٠ ٠٠٠نسمة قدره حوايل .٢٢
خمتو مستو ه الذظام القضائي
ما يوي متوسط القضا املعاكمة لكل قا
-47
ال ددعة ( ٢٠١٦-٢٠١٢ي ددرد متوس ددط دددد القض ددا امل ص ددو ي ددا لكددل ق ددا ب ددن قوس ددن
اجلدو أدانه).
٢٠١٢

٢٠١3

٢٠١4

٢٠١5

٢٠١٦

)33٨( 97
)١٢7( 3٠
)3٢١( ١3٠
)5٢7( ١79
)٢٦7( 74
)٦47( ٢٠9

)349( ٨١
)١٢4( ٢٦
)3٠٨( ١٢٠
)45١( ١١4
)٢5٢( 94
)٦٦3( ١٨9

)35١( 59
)١١7( ٢5
)3٠١( ١١4
)439( ١١٢
)٢57( 97
)٦43( ١٦3

)3٢٦( 43
)١١٢( ٢٢
)٢9٦( ١٢٠
)4٦٠( ١33
)٢59( ١٠5
)٦39( ٢٠٢

)337( ٨١
احملكمة ال ويا
)١٢7( 3٠
داكم االست ذاذ
)3٢5( ١33
داكم املقا اه
)43١( ١7٦
احملكمة اإلدارية ال ويا
داكم االست ذاذ اإلدارية )3٢5( ٨7
)٦33( ١9٦
احملاكم اإلدارية
مالحظة :أدرج أ اله القضاة غر الدائمن الذين ي صوون القضا بصورة مستقوة.
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 -4٨ويوجددد السددويد دددد قويددل نسددبيا مددن األشددخاا احملتجدزين رهددن احملاكمددة .ومددا كددان
ل دددد مددن أول د احملتج دزين اخلا د ن لقيددود ليحتجددزوا أساسددا لددوال وجددود مددربراه ل ددر تو د
القيددود .و ددالوة ودديف ذل د  ،تكددون مدددة االحتجدداز السددويد قصددرة نسددبيا( .لال ددال و دديف
اإلحصاءاه واملثشراه املت وقة ابجلرمية ،يرجيف الرجو ى التذييل .)٨
 -49وبذداء وديف وددب املشدتب بد املوقددوذ أو احملتجدز ،ت ددن الدولدة داميدا امددا لودد ا ذد .
وي ددن دددامي الددد ا ال ددام ذددد الطوددب أيضددا ملددن يشددتب ابرتكاب د جرميددة ال تقددل قوبت ددا ددن
السددجن سددتة أش د ر .وي ددن دددامي الددد ا ال ددام أيضددا ذا تطوددب املشددتب ب د وجددوده يمددا يتصددل
اختيدار ال قوبدة الواجدب ر د ا ووجدود سدبب ل در
ابلتحقيت اجلرمية ،أو حدا الشد
قوبدة غددر الغرامدة أو قوبددة مشدرو ة أو اجلدزاءين م دا ،أو ذددد وجدود أسددباب خاصدة أخددر تت وددت
ابلظروذ الشخصية لومشتب ب أو مو دو القضدية .و البدايدة ،تتحمدل احلكومدة املركزيدة تكدالي
دامي الد ا ال ام .و ذا متت تربئة املد يف ويد أو املشدتب بد  ،دال حاجدة بد ى سدداد أ شديء.
أمددا حددا اإلدانددة ،ددادة مددا حيكددم وددي م بتسددديد تكددالي احلكومددة املركزيددة كاموددة أو جددزء
مذ ا حبسب دخو م .وبو متوسط ددد دداميي الدد ا ال دام امل يذدن ال دعة ٢٠١٦-٢٠١٢
ح د دوايل  ٨٠ ٠٠٠-7٠ ٠٠٠السد ددذة .وال توجد ددد حصد دداءاه بشد ددأن د دددد وبد دداه الت يد ددن
املر و ة ،ومن مث ال تتو ر نسبة املذت ن خبدماه دامي الد ا ال ام.
 -5٠وقدد يكددون مددن حدت ددحا اجلدرائم احلصدو مددن اجلدداي وديف ت ددوي /جرب لوضددرر و قددا
لقد ددانون املسد ددثولية د ددن الضد ددرر ( .)٢٠7:١97٢وهد ددذه قد ددد تشد ددمل الت د ددوي د ددن اإلصد دداابه
الشخصددية ،و تددالذ املمتوكدداه أو قددداهنا ،واخلسددائر املاليددة ،وانت دداك السددالمة الشخصددية .و
احلااله الا ال حيدلد ي ا اجلاي أو الدا ي جدز ي دا اجلداي دن د د ت ويضداه وال يوجدد أتمدن
لتغطيدة األ درار ابلكامددل ،ميكدن لضددحا اجلرميددة مومدا أن يتقدددموا بطوددب ت دوي مددن احلكومددة
املركزيدة .وهددذا الت ددوي ي ددرذ ابسددم الت ددوي دن األ درار اجلذائيددة ويذظمد قددانون الت ددوي ددن
األ درار اجلذائيددة ( .)3٢٢:٢٠١4وتضددطو هي ددة ت ددوي ود ددم ددحا اجلدرائم مبسددثولية جت يددز
الطوب د دداه املقدم د ددة مبوج د ددب ذل د د الق د ددانون .وت د ددد ر الت ويض د دداه املق د ددام األو د ددن اإلص د ددابة
الشخصية ،الا تشمل الضرر البدي والذ سي ويف السواء ،و ن انت اك السالمة الشخصدية الدا
انددت مذ ددا الضددحية احلددااله الددا ختددو ي ددا اجلرميددة هددذا الت ددوي لوضددحية .و حددااله
استثذائية ،جيوز أيضا صرذ ت ويضاه ن اخلسائر املالية أو تالذ املمتوكاه و قداهنا.
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ددام  ،٢٠١٦قامددت هي ددة ت ددوي ود ددم ددحا اجل درائم بتقيدديم ١١ 3٦3
وددب ت ددوي مددن احلكومددة املركزيددة ود د مددا جممو د  ١١٢ 5٢3 ٠٠٠كرونددة
سويدية ملقدمي الطوباه؛



و ددام  ،٢٠١5قام ددت هي ددة ت ددوي ود ددم ددحا اجل درائم بتقي دديم 9 ٠55
وددب ت ددوي مددن احلكومددة املركزيددة ود د مددا جممو د  97 5٢5 ٠٠٠كرونددة
سويدية ملقدمي الطوباه؛



و ددام  ،٢٠١4قام ددت هي ددة ت ددوي ود ددم ددحا اجل درائم بتقي دديم 9 79٦
وددب ت ددوي مددن احلكومددة املركزيددة ود د مددا جممو د  ١١١ ٢٠7 ٠٠٠كرونددة
سويدية ملقدمي الطوباه؛
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و ددام  ،٢٠١3قام ددت هي ددة ت ددوي ود ددم ددحا اجل درائم بتقي دديم 9 435
وددب ت ددوي مددن احلكومددة املركزيددة ود د مددا جممو د  97 ٦٠9 ٠٠٠كرونددة
سويدية ملقدمي الطوباه؛



و ددام  ،٢٠١٢قام ددت هي ددة ت ددوي ود ددم ددحا اجل درائم بتقي دديم 9 ٢7٨
وددب ت ددوي مددن احلكومددة املركزيددة ود د مددا جممو د  ٨7 549 ٠٠٠كرونددة
سويدية ملقدمي الطوباه.

الس ددويد مد ددن ٢٢٠
دددد ددباط الش ددر ة لك ددل  ١٠٠ ٠٠٠ش ددخ
 -5١واخن د د
ام  ٢٠١٠ى  ٢٠٠ام  .٢٠١٦وخدال ال دعة ذاهتدا ،اخن ضدت احلصدة املخصصدة جل داز
الشددر ة مددن اإلن ددا ال ددام مددن  ٢.49املائددة ى  ٢.43املائددة .وارت ددت احلصددة املخصصددة
لوقضاء من اإلن ا ال ام من  4.45املائة ام  ٢٠١٠ى  4.7املائة دام .٢٠١٦
وبو دد املد ن ال امن لكل  ١٠٠ ٠٠٠نسدمة مقددار  9.٦٢دام  .٢٠١٦وقدد زاد هدذا
ال دد من  9.5ام .٢٠٠9
 -5٢ويق ددوم اجملو ددس ال ددو ي الس ددويد ملذ د اجلرمي ددة ( )Bråإب ددداد وتوزي د امل ووم دداه املت وق ددة
ابإلجدرام ومذ د اجلرميددة .وي ددد اجملوددس اإلحصدداءاه الرمسيددة املت وقددة ابجلدرائم ،ويقدديِّم اإلصددالحاه،
وجير البحو  ،ويدد م اجل دود احملويدة املبذولدة ملذد اجلرميدة .وديف سدبيل املثدا  ،يضد اجملودس كدل
دجوت ا الشددر ة
ش د ر مقيددا اجلرميددة السددويد  .ويضددم هددذا املقيددا احل دواد الددا بدوّد ذ ددا وسد ّ
واجلمارك والذيابة ال امة كجرائم السويد .وو قا لذل  ،تشمل هذه اإلحصاءاه احلواد الدا
يبو ذ دا ولكدن يدرأت أهندا ليسدت جرميدة ،ب دد جدراء حتقيدت كامدل ،كمدا تشدمل احلدواد املبود
ذ ددا الددا يت ددذر ي ددا ثبدداه وقددو اجلرميددة .ويذشددر اجملوددس سددذو حصدداءاه اجلرميددة والدراسددة
االستقصائية املت وقة ابجلدرائم السدويد ،وهدي دراسدة استقصدائية ملواقد وجتدارب امدة اجلم دور
(الذين تعاوح أ مارهم بن  ١٦و 79سذة) خبصوا حااله اإليذاء ،واخلوذ من اجلرمية ،وثقة
الذظددام القضددائي( .لال ددال ودديف م وومدداه أكثددر ت صدديال ،يرجدديف الرجددو ى املوق د
الذددا
اإللكعوي التايل.)www.bra.se :
 -53وبود ددد السدجذاء حدوايل  4 ٢9٠سدجيذا دام  ،٢٠١5ممددا يشدكل اخن ا دا قدددره
واح ددد املائد ددة مقارند ددة ب ددام  .٢٠١4وتقد ددل نسد ددبة السد ددجذاء حالي ددا مبقد دددار  ٢٢املائد ددة د ددن
ددام  .٢٠٠٦ومددن بددن الددذين أود دوا السددجن ددام  ،٢٠١5أديددن حدوايل الربد جبدرائم سددرقة.
وأديددن ح دوايل  ١٢املائ دة ددن ج درائم ددد األرواح والصددحة ،وح دوايل  ٢4املائددة ددن ج درائم
خمدراه ،وحوايل  ١3املائة ن خمال اه مرورية .وهيمذت جرائم اال تداء ويف اجلرائم املرتكبة
د األرواح والصحة ،حن هيمذت خمال اه القيادة حالة سكر ويف خمال اه املرور.
 -54وتتددأل غالبيددة السددجذاء م دن الددذكور .و ددام  ،٢٠١5شددكل الرجددا ح دوايل 94
املائددة مددن اجملمددو  .و وددت هددذه الذسددبة اثبتددة نسددبيا ودديف مددد السددذواه ال شددر األخددرة .وميثددل
الرجدا غالبيددة احملكددوم وددي م ب قدوابه حددبس مجيد دداه اجلدرائم .ودديف سددبيل املثددا  ،بوغددت
نسددبة الددذكور مددن احملكددوم وددي م ابلسددجن الرتكدداب ج درائم جذسددية  99املائددة ددام .٢٠١5
أما نسبة الذساء ي كبرة نسبيا بن احملكوم وي م ابلسجن بت مة السرقة (تس ة املائة).
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ددام  ٢٠١5يبوغ ددون م ددن
 -55وك ددان ح د دوايل  35املائ ددة مم ددن حك ددم و ددي م ابلس ددجن
ال مددر  4٠سددذة أو أكثددر ،حددن تراوحددت أ مددار  45املائددة بددن  ٢5و 39سددذة ،وتراوحددت
أ مددار  ١4املائددة بددن  ٢١و ٢4سددذة .وشددكل الشددباب البددالغن مددن ال مددر  ٢٠سددذة أو أقددل
مخسة املائة من احملكوم ودي م ابلسدجن دام  .٢٠١5ومثدة توزيد خمتود لومحكدوم ودي م
ابلسجن لكل  ١٠٠ ٠٠٠من السكان ال اه ال مريدة املقابودة .و وديف هدذا األسدا  ،تتدأل
ال ددة ال مريددة األكددرب مددن أشددخاا ت دعاوح أ مددارهم بددن  ٢5و ٢9سددذة ،وددي م  ٢3١حكمددا
ابلسددجن لك ددل  ١٠٠ ٠٠٠نس ددمة ،مقارن ددة مب ددا دددده  7٠حكم ددا ابلس ددجن لك ددل ١٠٠ ٠٠٠
نسمة ل ة األشخاا الذين تعاوح أ مارهم بن  ١5و ٢٠سذة.
 -5٦و د ددام  ،٢٠١5قضد دديف قرابد ددة  ١ ٨3٠شخصد ددا قوبد ددة سد ددجذ م خا د د ن لومراقبد ددة
اإللكعونيددة املكث ددة ،وهددو م ددا ميثددل اخن ا ددا بذسددبة ثالث ددة املائددة مقارن ددة ب ددام  .٢٠١4و ١
تشدرين األو /أكتددوبر  ،٢٠١5بود دددد احملتجدزين مراكددز احلددبس االحتيددا ي حدوايل ١ ٦3٠
شخصددا .وكددان  ٨٢املائددة مددن هددثالء دتج دزين رهددن احملاكمددة أو ودديف ذمددة حتقيقدداه جذائيددة
جاريددة ،حددن كددان أرب ددة املائددة موقددو ن أو دتجدزين لددد الشددر ة ألسددباب أخددر  .و ١
تش درين األو /أكت ددوبر  ،٢٠١5بود د دددد األش ددخاا ال ددذين يقض ددون قوب ددة الس ددجن مراك ددز
احلبس االحتيا ي مقدار  .١49و ام  ،٢٠١5أخض حنو  ١٠ ١٠٠شخ لذظام السراح
حتددت املراقبددة .وميثددل ذل د اخن ا ددا قدددره أرب ددة املائددة مقارنددة ب ددام  .٢٠١4وقددد حكددم ودديف
حنددو  ٦ ٠9٠شخصددا ( ٦٠املائددة) ابلسدراح حتددت املراقبددة وأ ددرج ددن حدوايل  3 9٨٠شخصددا
( 39املائة) بشروط.
احملكمة اجلنائية الدولية وغريها من احملاكم الدولية
 -57تت دداون السددويد م د احملكمددة اجلذائيددة الدوليددة مذددذ ددام  ،٢٠٠٢وقددد أدخوددت نظددام رومددا
األساس ددي الق ددانون احملو ددي ،أ الق ددانون ( )4٠٦:٢٠١4املت و ددت ابملس ددثولية اجلذائي ددة ددن اإلابدة
اجلما ية واجلدرائم املرتكبدة دد اإلنسدانية وجدرائم احلدرب .وا تبدارا مدن دام  ،٢٠٠7قدده السدويد
ترتيباه م احملكمة اجلذائية الدولية لتذقل ى أرا ي السويد الش ود الذين مثووا أو املقدرر مثدوهلم
جدراءاه قانونيددة أمددام احملكمددة اجلذائيددة الدوليددة ،وكددذل  ،ذددد االقتضدداء ،األشددخاا الددذين تدربط م
صددوة وثيقددة هبددثالء الش د ود .و مددال هبددذه العتيبدداه ،جيددوز ل درئيس قوددم احملكمددة اجلذائيددة الدوليددة أن
يقتضددي نقددل أ شدداهد ،و ذددد االقتضدداء ،األشددخاا الددذين ت دربط م صددوة وثيقددة ابلشدداهد .وتذظددر
السدويد مثدل هدذه الطوبداه وديف أسدا كدل ودب وديف حددة ،وجيدوز مدذ قامدة وتصدري مدل
ملدددة سددذة واحدددة لوددذين يددتم نقو ددم ،مددىت رأه السددويد مالءمددة هددذا األمددر و ددرورت  .وتذ ل ددذ هددذه
العتيباه التشري احملوي السويد من خال قانون األجانب (.)7١٦:٢٠٠5
 -5٨و ام  ،٢٠١7قده السويد ات اقا م احملكمة بشأن ن اذ أحكام احملكمة اجلذائيدة
الدوليددة .ب ددد أن يصدددر حكددم ودديف شددخ مددت م ،تتواصددل رائسددة احملكمددة اجلذائيددة الدوليددة مد
السددويد وتطوددب ى السددويد أن تقدددم بيدداان ت ددرب ي د ددن اسددت دادها السددتقبا شددخ أدانت د
احملكمددة .و ذا أ ربددت السددويد ددن اسددت دادها السددتقبا شددخ أدانتد احملكمددة اجلذائيددة الدوليددة،
تطوب هي ة رائسة احملكمدة ى السدويد أن تدزود احملكمدة ابمل وومداه احملدثدة الالزمدة املت وقدة بذظدام
االحتجدداز الددو ي لدددي ا .و ذا يذددت رائسددة احملكمددة السددويد بوص د ا الدولددة الددا سيقضددي هبددا
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احملكددوم ويد مدددة قوبتد  ،ختطددر السددويد بقرارهددا .وتقددرر السددويد ودديف وجد السددر ة بشددأن ت يددن
احملكمة ،و قا لقانوهنا الو ي ،وتبو رائسة احملكمة بقبوهلا الت ين من دم .
 -59و الوة ويف ذل  ،تشكل السويد ر ا االت دا املت ودت ابمتيدازاه وحصداانه احملكمدة
اجلذائيددة الدوليددة .و ددو هددذا ،تت دداون السددويد مذددذ مذتصد تسد يذياه القددرن املا ددي مد احملكمتددن
الدوليتن ليوغسال يا السابقة ورواندا (احملكمة الدولية ليوغوسال يا السدابقة واحملكمدة اجلذائيدة الدوليدة
لرواندا) ،الوتن أنشأمها جموس األمن التاب لألمدم املتحددة دامي  ١993و ١994وديف التدوايل.
وا تبددارا مددن ددام  ،٢٠٠٦ابه ابسددتطا ة السددويد أن تت دداون أيضددا مد احملكمددة اخلاصددة لس دراليون
املذشددأة ددام  .٢٠٠٢وهددذا الت دداون تذظم د ق دوانن سددويدية دددة ،وختتو د شددرو حبسددب احملكمددة
الا تطوب  .وإبجياز ،تتذداو التشدري اه السدويدية أشدكاال خمتو دة مدن املسدا دة القانونيدة الشدثون
اجلذائيددة مثددل االسددتجواب ،ومج د األدلددة ،وتدددابر اإلك دراه املختو ددة التحقيقدداه األوليددة ،وتسددويم
املشتب هبم (تسويم اجملرمن) ،و ن اذ ال قوابه ،وقراراه أخر .

اثنياً -اإلطار العام حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها
ألف -قبول املعايري الدولية حلقوق اإلنسان
 -٦٠السويد رذ غالبية ات اقياه األمم املتحدة الرئيسية حلقو اإلنسدان مبدا ي دا ال دد
ال د دددويل اخل د دداا ابحلق د ددو املدني د ددة والسياس د ددية ،وال د ددد ال د دددويل اخل د دداا ابحلق د ددو االقتص د ددادية
واالجتما يددة والثقا يددة ،واالت اقيددة الدوليددة لوقضدداء ودديف مجيد أشددكا التمييددز ال ذصددر  ،وات اقيددة
القضدداء و دديف مجي د أش ددكا التمييددز ددد امل درأة ،وات اقي ددة مذاهضددة الت ددذيب وغددره م ددن ددروب
امل امو ددة أو ال قوب ددة القاس ددية أو الال نس ددانية أو امل يذ ددة ،وات اقي ددة حق ددو الط ددل ،وات اقي ددة حق ددو
األشخاا ذو اإل اقة .وصدقت السويد ويف الربوتوكواله املوحقة هبذه االت اقياه ،ابسدتثذاء
الربوتوكددو االختيددار املوحددت ابل ددد الدددويل اخلدداا ابحلقددو االقتصددادية واالجتما يددة والثقا يددة
والربوتوك ددو االختي ددار الثال ددث املوح ددت ابت اقي ددة حق ددو الط ددل بش ددأن جد دراء تق دددم البالغ دداه.
ووقّ ت السويد ام  ٢٠٠7االت اقية الدولية حلماية مجي األشدخاا مدن االخت داء القسدر .
وت يد السويد الذظر ابنتظام حت ظاهتا ويف صكوك األمم املتحدة الرئيسية حلقو اإلنسان.
 -٦١وأ دداده السددويد الذظددر حت ظاهتددا ودديف املدواد  )3(١٠و )7(١4و )١(٢٠مددن العهد
الد د ي اخل دداا ابحلق ددو املدني ددة والسياسد دية ،وامل ددادة (7د) م ددن ال ددد ال دددويل اخل دداا ابحلق ددو
االقتصادية واالجتما ية والثقا ية ،واملادة  )٢(5مدن الربوتوكدو االختيدار امللحد ابلعهد الد ي
اخل د ابحلق د امل ني د السي س ددي امل د  )١(١٤م د االتف قي د ال لي د للقض د عل د مجي د
أشددكا التمييددز ال ذصددر سدديا ا تمدداد اس دعاتيجيت ا املت وقددة إب مددا حقددو اإلنسددان ودديف
الص يد الو ي .ورأه السويد رورة اإلبقاء ويف التح ظاه.
 -٦٢وي تددرب الددتح ودديف شددرط احتجدداز اجملددرمن األحدددا مب ددز ددن الكبددار م د لربرا مبددا أن
تطبيددت ال قددرة  3مددن املددادة  ١٠مددن العه د ال د ي اخل د ابحلق د امل ني د السي سددي ميك د أن
يفضي إىل إي اعهم يف مؤسس ت مركزي بعي ع أسرهم ع اخل م ت االجتم عي ه م ق
يددؤ ر سددل ً عل د رف د ههم أم د اخلي د ر ال د ي لعددز األح د ا ع د الك د ر يف املؤسس د ت املركزي د
فينطد علد خطددر العزلد نظدراً لوجددود قوددة مددن األحدددا احملكددوم وددي م ابلسددجن .و و ددا ددن
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ذل د اختدداره السددويد يدددا األشددخاا دون سددن  ١٨سددذة
اجملرمن الشباب حىت سن تذاهز اخلامسة وال شرين.

مثسسدداه خمصصددة إلصددالح

 -٦3وا تدرب الدتح وديف ال قددرة  7مدن املدادة  ١4مدن العهد الد ي اخلد ابحلقد امل نيد
والسياس ددية ددرور ابإلش ددارة ى مكاني ددة و ددب د دادة ددت قض ددية و ق ددا ألحك ددام امل ددادة  3م ددن
ددادة ددت القضددا
ال صددل  5٨مددن قددانون اإلجدراءاه القضددائية .ومددن شددأن دددم مددذ احلددت
ذد ور أدلة جديدة أن يقو مصداقية الذظام القضائي السويد .
 -٦4أمددا الددتح ودديف ال قددرة  ١مددن املددادة  ٢٠مددن العه د ال د ي اخل د ابحلق د امل ني د
أ هل د أن حظددر ال ع ي د إىل احلددر يفضددي إىل تقيي د ح دريي ال درأ
السي سددي فل د ال د أس د
اثنيهد أن أت د هد ا
التع د اللتددن حتميهمد املد  ١9مد العهد الد ي ال سددت ر السد ي
احلكم عل النقد العد احلدر جيدب أن يثخدذ اال تبدار .واثلث دا أن مدن الصد ب حتديدد اجملدا
الذ يستد ي ال قاب.
 -٦5وقدددمت السددويد ددالان خبصددوا الربوتوكددو االختي ددار ل ددام  ١9٦٦املوحددت ابل ددد
الدويل اخلداا ابحلقدو املدنيدة والسياسدية ،ي يدد أبن السدويد ت دم أن ال قدرة  ٢مدن املدادة  5مدن
الربوتوكددو ت ددي أن الوجذ ددة امل ذيددة حبقددو اإلنس ددان ال تذظددر أ بددال ي ددرد مددن أحددد األ دراد
ددار ج دراء آخددر مددن
ال ذا حتققددت مددن أن املسددألة ذاهتددا ليسددت ،ومل تكددن ،مو ددو حبددث
جراءاه التحقيت الدويل أو التسوية الدولية.
 -٦٦ورأه السويد أن اإلبقاء ويف التح ويف املادة  )١(١4من االتف قيد ال ليد للقضد
عل مجيع أشك التمييز العنصر ضر ر لألس نفسه فيم يتعل ابلتحفظ عل الفقر 2
م امل  ٥م الرب ت ك االختي ر امللح ابلعه ال ي اخل ابحلق امل ني السي سي
 -٦7والسددويد ددرذ أيضددا دددد كبددر مددن ات اقيدداه مذظمددة ال مددل الدوليددة املت وقددة حبقددو
ال ما  ،مبا ي ا االت اقياه األساسية الثماي.
 -٦٨والسدويد ددرذ االت اقيدة األوروبيددة حلمايدة حقددو اإلنسدان واحلددر ه األساسدية .وقددد
أدجم د د ددت االت اقي د د ددة والربوتوك د د ددواله اإل د د ددا ية  ١و 4و ٦و 7و ١3الق د د ددانون الس د د ددويد
ام  .١995وليس لوسويد حت ظاه ويف االت اقية أو وديف هدذه الربوتوكدواله لكذ دا مل تصدد
و دديف الربوتوكد دولن  ١٢و .١٦و ق ددا ل ددذ صد د احلك ددم ،ال جي ددوز ا تم دداد أ ق ددانون أو حك ددم
يت ددار مد د التزام دداه الس ددويد مبوج ددب االت اقي ددة األوروبي ددة حلماي ددة حق ددو اإلنس ددان واحل ددر ه
األساسية .وتطبت احملاكم والسوطاه اإلدارية السويدية االت اقية والربوتوكواله اإل ا ية ما هلا
من أنشطة لصذ القرار متاما كما لو كانت جزءا من سائر التشري اه السويدية.
 -٦9وجيوز ملن ي ّد ي أن حية انت اك السويد لوحقو الواردة االت اقية األوروبيدة حلمايدة
حقو اإلنسان واحلر ه األساسية أو بروتوكوالهتا  -سواء كان شخصا أو مذظمة غر حكوميدة
أو جممو ددة مدن األ دراد  -أن يوجددأ ى احملكمددة األوروبيددة حلقددو اإلنسددان .والسددويد موزمددة كدولددة
ددرذ االت اقيددة ابح دعام ق دراراه احملكمددة القضددا الددا ه ددي ددرذ ي ددا .وأده األحك ددام
الصدادرة دد السدويد ،ددد مدن القضددا  ،ى د د تر دية ادلدة لومتظومدن ،وأده ب د
احلددااله ى دخددا ت دددياله ودديف القددانون السددويد بشددأن أمددور مذ ددا توسددي حددت الوجددوء ى
احملداكم .وحتدت شدراذ جلذدة وزراء جمودس أورواب ،ستواصددل احلكومدة اختداذ مجيد اخلطدواه الالزمددة
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لضمان تذ يذ قراراه احملكمة .والسويد درذ أيضدا
حلقو اإلنسان.

ددد مدن ات اقيداه جمودس أورواب األخدر

 -7٠وتذ ذ السويد كدولة مشاركة مذظمدة األمدن والت داون
املذظمة ،وتشمل االلتزاماه املت د هبا اجملا اإلنساي.

أورواب االلتزامداه املت دد هبدا

ابء -اإلطار القانوين حلماية حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -7١ن احلقو واحلر ه الا يتمت هبا األ راد السويد دمية أساسا بواسدطة ثالثدة قدوانن
أساسية هي :ص احلكم وقانون حريدة الصدحا ة والقدانون األساسدي حلريدة الت بدر .ويدذ صد
احلكم ويف أن متار السوطة ال امة ابحعام القيمة املتساوية لوجمي وحرية الشخ وكرامت .
 -7٢ويتضددمن ص د احلكددم قائمددة حبقددو اإلنسددان وحر ت د  ،الددا ي ترددرب الددب مذ ددا "مطوقددا"
مب ىن أن ال ميكن تقييدها ال بت ديل قانون أساسدي .وميكدن تقييدد حقدو أخدر أبندوا أخدر مدن
التشري اه ،غالبا ما تكون قوانن .وتشمل احلقو املطوقة حرية ال بادة؛ واحلماية مدن ال قداب أبثدر
مس ددألة سياس ددية
رج ددي؛ واحلماي ددة م ددن اإلكد دراه بواس ددطة الس ددوطاه ال ام ددة و دديف التصد دري بد درأ
أو ديذيددة أو ثقا يددة أو مددا شدداب ؛ واحلمايددة مددن اإلك دراه ودديف املشدداركة اجتما دداه لتشددكيل ال درأ
أو ودديف االنضددمام ل ضددوية مج يددة سياسددية أو ائ ددة ديذيددة أو غددر ذل د مددن اجلم يدداه؛ واحلددت
املث ددو أم ددام احملكم ددة ذ ددد االحتج دداز .ويتض ددمن ص د احلك ددم أيض ددا حظ درا مطوق ددا ل قوب ددة اإل دددام
والت ذيب وال قاب البدي والتدخل الطي ألغرا انتزا األقوا أو مذ اإلدالء هبا.
 -73و ددا ة ى احلقددو املطوقددة ،حيدددد صد احلكددم أيضددا ددددا مددن احلقددو واحلددر ه الددا
ميكددن ،ددروذ م يذددة ،تقييدددها مبوجددب قددانون .وهددذه تشددمل حريددة الت ب در؛ وحريددة اإل ددالم؛
وحريدة االجتمددا ؛ وحريددة التظدداهر؛ وحريددة تكددوين اجلم يداه؛ وحريددة التذقددل واحلددت احلمايددة مددن
سددوب احلريددة الشخصددية؛ واحلمايددة مددن الت تددي اجلسددد وغددر ذل د مددن االنت اكدداه اجلسدددية
القس درية؛ واحلمايددة مددن ح د الربيددد وغ ددره مددن االتصددااله واملراسدداله الس درية؛ واحلمايددة م ددن
االنت اكاه الكبرة األخر لوخصوصية الشخصية الا تشمل املراقبدة أو الرصدد املذ جدي؛ واحلدت
داكمة امة .غر أن تو القيود ختض هي ن س ا لقيود.
 -74وال جيوز أن ت رر قيدود ال حتقيقدا لغدر يكدون مقبدوال أ جمتمد دميقرا دي وجيدب
أال تتجاوز احلد الالزم ابلذظر ى الغر الذ ج وت مدن أجود  ،وال جيدوز التمداد ي دا حبيدث
تشكل هتديدا حلرية تكوين الرأ اب تبارها من د ائم الدميقرا ية .وال جيوز أن ت ر قيود يكون
مربرها الوحيد هو الدرأ السياسدي أو الدديي أو الثقدا أو مدا شداهب  .و ذدد تقييدد احلقدو  ،جيدب
وديف املشددر أن يضد اال تبدار أيضددا احملظددوراه املذصدوا وي ددا صد احلكدم ددد التمييددز
ويف أسا اجلذس واألصل اإلثي ،وما ى ذل  .وتذطبدت هدذه احملظدوراه وديف كا دة التشدري اه
مجي اجملااله وليس ويف القيود امل رو ة ويف احلقو .
 -75ووجود صحا ة حرة شرط أساسي لبذاء جمتم حر ودميقرا ي .وحرية الصدحا ة مك ولدة
بقددانون حريددة الصددحا ة وهددو أحددد القدوانن األساسددية األرب ددة السددويد .ومددن خصددائ اإل ددار
الدسددتور أن تشددمل حريددة امل وومدداه ،كمددا يذظم ددا قددانون حريددة الصددحا ة ،حددت امددة الذددا
اال ال ويف الواثئت الرمسية .و الوة ويف ذل  ،تشمل حرية امل ووماه وحرية الت بر أيضا حت
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الصددح ين وواجددب م املتمثوددن محايددة سدرية مصددادرهم ،وحددت ت مدديم امل وومدداه ونشددرها ،وحددت
حضددور جوسدداه احملدداكم واجتما دداه هي دداه صددذ الق درار .وميكددن جلمي د امل دوا ذن السددويدين
الت ب ددر ددن أ ك ددارهم وآرائ ددم بص دديغة مطبو د ددة ،ونش ددر أ مكت ددوب وب ددث م ووم دداه د ددن أ
مو ددو  .ويتمت د األجانددب مبدددئيا ابحلقددو ذاهتددا الددا يتمت د هبددا املوا ذددون السددويديون هددذا
اجملد ددا  .و تش د درين الثد دداي/نو مرب  ،٢٠١7اقعحد ددت احلكومد ددة تغي د دراه هامد ددة هد ددذا اإل د ددار
الدس ددتور ليذظ ددر ي ددا الربمل ددان ددام  .٢٠١٨و ح ددا ت ي ددل ه ددذه الت دددياله ،ددنن ه ددذه
القدوانن األساسددية سددتذ بصدراحة أكددرب ،ا تبددارا مدن ددام  ،٢٠١9ودديف مددذ احلقددو واحلددر ه
املذص ددوا وي ددا القد دوانن جلميد د األ د دراد املوج ددودين البو ددد .وق ددد ا تم ددد أو ق ددانون حلري ددة
الصحا ة السويد مذذ ام .١7٦٦
 -7٦وقددد اس ددت ِ
كمل ق ددانون حري ددة الص ددحا ة ،الددذ ب دددأ س ددر ن مذ ددذ ددام  ،١99٢ابلق ددانون

األساسي حلرية الت بر .وتشمل أهداذ هذا القدانون دمان حريدة الت بدر دن األ كدار واآلراء
اإلذا ددة والتو دداز واأل ددالم وال يددديوهاه ،و ودديف اإلنعنددت ى حددد مددا ،ومحايددة هددذه الوسددائط مددن
الرقابة .ويقوم القانون ويف املباد األساسية ذاهتا الا يقوم وي ا قانون حرية الصحا ة.
 -77وتطبت السويد نظاما مزدوجا ،حبيث ال تغدو االت اقياه املص ّد وي ا جدزءا مدن القدانون
الددو ي بصددورة توقائيددة .وتوجددد ريقتددان رئيسدديتان إلن دداذ االت اقيدداه الدوليددة القددانون السددويد
ومهدا الدددم والتحويددل .ددادة مددا حتد لو االت اقيداه الدوليددة ى قددوانن سددويدية بسددن أحكددام مكا ددة
قانون سويد قائم أو جديد .و ب احلااله ،ميكن دمد ات اقيدة بواسدطة قدانون دام يدذ
ودديف أن تطبددت االت اقيددة السددويد تطبيقددا مباش درا اب تبارهددا قددانوان .ومددن األمثوددة ودديف هددذا الددذ
األخر االت اقية األوروبية حلقو اإلنسان ،الا أدجمت القانون السويد ام .١995
 -7٨و ب د الظددروذ يكددون لقددانون االحتدداد األورويب أثددر مباشددر .ددي دددد مددن قضددا
التمييددز مددثال ،رأه دكمددة ال ددد األوروبيددة أن األحكددام ذاه الصددوة ذاه أثددر مباشددر .وتطبددت
احملدداكم واهلي دداه القضددائية والسددوطاه اإلداريددة السددويدية قددانو رن االحت داد األورويب ،ممددا يسدداهم
محاية حقو اإلنسان السويد .ومذذ بدء ن اذ م اهدة لشدبونة ،أصدب ميثدا االحتداد األورويب
لوحقو األساسية موزما قانوان واكتسب القيمة القانونيدة ذاهتدا الدا تتسدم هبدا امل اهدداه .وهكدذا
نن احملاكم والسوطاه السويدية تطبت امليثا ذد تطبيت قانون االحتاد.
ددمان
 -79ويتمثدل أحددد األهدداذ األساسددية ملمارسدة مجيد السدوطاه ال امددة السدويد
احعام حقو اإلنسان احعاما اتما .احلكومدة املركزيدة واإلقويميدة واحملويدة ،مبدا ي دا اإلدارة ال امدة،
تتقيد مجي ا اباللتزاماه الدولية لوسويد جمدا حقدو اإلنسدان ممارسدة سدوطاهتا ،شدأهنا
ذلد شددأن الربملددان واجل دداز القضددائي .وتق د مسددثولية السددويد ددن الو دداء اباللتزامدداه الدوليددة
جم ددا حق ددو اإلنس ددان أوال وقب ددل ك ددل ش دديء و دديف دداتت احلكوم ددة ،لك ددن الس ددوطاه اإلقويمي ددة
والبود ه تقامس ا تو املسثولية أيضا.
 -٨٠ولوسددويد تقاليددد ريقددة جمددا احلكددم الددذاي احملوددي ،مددا ي ددي أن السددوطاه اإلقويميددة
والبود ه حرة اختاذ قراراهتا من احلدود الا يض ا الربملان واحلكومة .والسوطاه اإلقويمية
واحملوية مسثولة ن جمااله مذ ا اخلدماه الصدحية وشدثون الر ايدة االجتما يدة والت وديم اإللزامدي
والت ويم الثانو ال ايل والت ويم ما قبل املدرسي ور اية املسذن.
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 -٨١وت د ددثد احمل د دداكم دورا د د ددور محاي د ددة حق د ددو األ د د دراد الس د ددويد .وا تم د ددده س د ددبل
االنتص دداذ ال ددا ي ددذ وي ددا الذظ ددام القض ددائي هب دددذ اتح ددة وس دديوة حلماي ددة حق ددو اإلنس ددان.
واإلج د دراءاه القانونيد ددة م ددن اختصد دداا احملد دداكم ال ام ددة واحملد دداكم اإلداريد ددة ال ام ددة ،و ى حد ددد مد ددا،
السددوطاه اإلداري ددة .و ددا ة ى ذل د  ،أنش د دددد مددن احمل دداكم واهلي دداه القض ددائية لو ص ددل
قضا من اه دددة .وتذكر من بن احملداكم واهلي داه القضدائية اخلاصدة ذاه الصدوة حبقدو
اإلنسان دكمة ال مل السويدية وداكم اهلجرة ودكمة االست ذاذ امل ذية ابهلجرة.
 -٨٢واحملاكم والسوطاه اإلدارية واهلي اه ال مومية األخر موزمة مبوجب ص احلكدم ب ددم
تطبيت حكم يت ار م حد قوا د القدوانن األساسدية أو الئحدة ويدا أخدر  ،أو حيثمدا حنّدي
جانبا صياغة احلكم جراء مذصوا وي القانون ذو أمهية من ج ة ما .وجتدر اإلشارة
هذا الصدد ى أن ص احلكدم يدذ وديف أند ال جيدوز ا تمداد أ قدانون أو حكدم يت دار مد
التزاماه السويد مبوجب االت اقية األوروبيدة حلمايدة حقدو اإلنسدان واحلدر ه األساسدية .ومدن مث
ي ترب مثل هذا احلكم غر دستور مبوجب ص احلكم .و حا جراء است را ك دذا لقدانون
مددا ،يوج د انتبدداه خدداا ى أن الربملددان هددو املمثددل األ ودديف لوش د ب ،وأن الق دوانن األساسددية هلددا
أسبقية ويف سائر القوانن.
سبل النتصاف وجرب األضرار
 -٨3تشددكل قضددا حقددو اإلنسددان جددزءا ال يتج دزأ مددن قضددا خمتو ددة ديدددة ر ددت ودديف
احمل دداكم والس ددوطاه الس ددويدية .وهك ددذا س دديكون م ددن الصد د ب و د د قائم ددة وا ي ددة جلميد د س ددبل
االنتصاذ املتاحة يما يت وت حبقو اإلنسان ال ردية .و ذا اد يف شدخ ت ر د ملمارسداه غدر
قانونيدة ،جدداز لد أن ي ددر اد اءاتد ودديف انئددب دام لوتحقيددت ي ددا .ويذبغددي لوذائددب ال ددام حبكددم
مذصب أن حيقت تود االد داءاه ذا مدا وجدده أسدس م قولدة تدربر اال تقداد حبددو جرميدة.
غددر أن د جيددوز لومجددي وي د أن يبددادر بر د د ددو جذائيددة حددالتن ،ذدددما يقددرر الذائددب ال ددام
دم حالة الد و ى القضاء و ذد توجي اهتاماه كاذبة د اجملي وي أو اال دعاء ويد  .و
حا قتل اجملي وي  ،يكون سبيل االنتصاذ هذا متاحا أيضا أل راد أسرت من ب ده.
 -٨4و يما يت ودت ابلدد او اجلذائيدة الدا تقدام بشدأن جرميدة م يذدة ،جيدوز لو درد امل دي أن ير د
د و لوحصو ويف ت ويضاه ن األ رار الدا حلقتد نتيجدة لوجرميدة ،و قدا لقدانون اإلجدراءاه
القضائية .و ويف ال موم ،نن من واجب الذائب ال ام أن يقوم ،بذاء ويف وب الطرذ املتضدرر،
إب داد وتقدم مطالبة هذا األخر ابإل دا ة ى أورا الدد و  .و حدا ددم الذظدر املطالبدة
ابلت ويضاه جذبا ى جذب الد و اجلذائية ،ما ألن الذائب ال ام قرر ددم املطالبدة بت ويضداه
ل ائدة الضحية أو ألن احملكمة قرره الذظر املسألة ويف حدة ،جيوز لوشخ امل ي أن يقدم
مطالبددة مدنيددة مسددتقوة .ومددن ج ددة أخددر  ،حددا ر د د ددو مسددتقوة ودديف املددت م قضددية
جذائيددة ،جيددوز لومحكمددة أن تتخددذ ق درارا ابلذظددر الددد و مددن الذدداحيتن املدنيددة واجلذائيددة م ددا.
و يم ددا يت و ددت ابلت ددوي  ،ميك ددن لومج ددي وي د أن يطو ددب ى الذائ ددب ال ددام مس ددا دت تق دددم
ددار داكمددة جذائيددة .ال أند
مطالبددة خاصددة ى احملكمددة بغددر احلصددو ودديف ت ويضدداه
ضددل الشددخ امل ددي لسددبب مددن األسددباب أال جيددر الذظددر املطالبددة اخلاصددة هددذا
حددا ّ
السيا  ،يجوز لد أن ير د د دو لوحصدو وديف ت دوي ابلطريقدة احملدددة الدد او املدنيدة.
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وميكددن اتحددة املس ددا دة القانونيددة مث ددل هددذه الددد او  .و
مسا دة قانونية لوضحية شكل مشورة قانونية.

ددل ددروذ م يذ ددة ،جيددوز تق دددم

 -٨5وو قا لقانون املسثولية ن الضرر ( ،)٢٠7:١97٢تكدون احلكومدة املركزيدة أو البوديدة موزمدة
بددد ت ويضدداه ددن األ درار الذامجددة ددن ددل غددر مشددرو أو ددن غ ددا سدديا ممارسددة السددوطة
ال امددة أو يمددا يت وددت هبددا ،وتق د املسددثولية ددن هددذا ال ددل أو اإلغ ددا ودديف دداتت احلكومددة املركزيددة أو
البوديددة .و ذا احت ِجددز شددخ مددا أو و ِ د احلددبس االحتيددا ي دون دانتد ابرتكدداب جرميددة الحقددا،
يوجد ادة حت احلصو ويف ت وي من احلكومة املركزية و قا لقدانون الت دوي دن سدوب احلريدة
والت دددابر القس درية األخ ددر ( .)7١4:١99٨وق ددد يذطب ددت األم ددر ن س د ذا تكب ددد ش ددخ م ددا ص ددابة
مومي.
شخصية أو تال ا لوممتوكاه بسبب است ما القوة بواسطة مو
 -٨٦و بق ددا لالت اقي ددة األوروبي ددة حلماي ددة حق ددو اإلنس ددان واحل ددر ه األساس ددية ،حيص ددل ك ددل
شخ انت كت حقوقد وحر تد املذصدوا وي دا االت اقيدة وديف جدرب ودي مدن هي دة و ذيدة.
وأده األحك ددام الص ددادرة ددن احملكم ددة األوروبي ددة حلق ددو اإلنس ددان ددد الس ددويد ،دددد م ددن
القضا  ،ى د تر ية ادلدة لومتظومدن ،وأده ب د احلدااله ى دخدا ت ددياله وديف
القانون السويد بشأن أمور مذ دا توسدي حدت الوجدوء ى احملداكم .و ب د احلدااله ،تقتضدي
االت اقية أن تقوم الدولة بد ت وي  ،حىت و ن مل يكدن مذصوصدا ويد التشدري اه السدويدية
(غالبا ما ال تذ التشدري اه السدويدية وديف ت دوي األ درار غدر املاليدة) .ومد ذلد  ،خوصدت
احملكمددة ال ويددا ى أن د حددا انت دداك حقددو شددخ مددا مبوجددب االت اقيددة وكددان املذت ِ د هددو
الدولددة مددثال ،ددنن الدولددة قددد توددزم بددد ت ددوي حددىت ذدددما ال يكددون مذصوصددا وي د قددانون
الت ويضاه السويد  .و املكاتب احلكومية ،جار داد مشرو قانون حكومي بشأن مكانية
مذ ت وي لوشخ املتضدرر مدن انت داك لالت اقيدة .وقدد أقدر الربملدان مشدرو القدانون وسديدخل
التشري اجلديد حيز الذ اذ  ١نيسان/أبريل .٢٠١٨
أمناء املظامل
 -٨7من و ائ أمذاء املظامل اإلشراذ أيضا ويف ما حقو اإلنسان .وأ شدخ يشد ر
أند يت ددر هددو أو غدره مل اموددة خا ددة أو غددر ادلدة مددن جانددب سدوطة امددة أو مو د ي مددل
اخلدمة املدنية أو احلكومة احملوية ،ميكذ تقدم شكو ى مكتب أمذاء املظامل الربملدانين .وب بدارة
أخر  ،ليس من الضرور أن يكون الشدخ موا ذدا سدويد أو أن يكدون بود سدذا م يذدة ليدتمكن
مددن تقدددم شددكو  .وأنشد مكتددب أمذدداء املظددامل الربملددانين ددام  ١٨٠9وي ددن الربملددان أمذدداء املظددامل
الربملانين .ويتوقيف مكتب أمذاء املظامل الربملانين كل ام ما يقرب من  7 ٠٠٠شكو متذو ة غاية
التذد ددو  .وميكد ددن أيضد ددا ألمذد دداء املظد ددامل أن يبد ددادروا ابلشد ددرو حتقيقد دداه .وتسد ددم صد ددالحياه
وسوطاه أمذاء املظامل ،قضا استثذائية اندرة لوغايدة ،أبن يدثد أمدن املظدامل دور املدد ي اخلداا
وأن يوج اهتاماه ملو ما ابرتكاب ل مذاذ لوقانون .وحيت ألمذاء املظامل الربملانين أيضا اختاذ
جراءاه أتديبية حت مو الرتكاب خمال اه و صدار ت ويقاه تائية نقدية أو توصياه.
 -٨٨ويضددطو املستشددار القضددائي أيضددا بددب الو ددائ اإلش درا ية .ددو يقددوم مددثال بتوقددي
الشدكاو و وبداه الت دوي ددن األ درار املوج دة ى الدولدة ويبددت الت دوي املدايل دن هددذه
األ د درار .وأنش د د مكتد ددب املستش ددار القض ددائي د ددام  .١7١3واملستش ددار القض ددائي مو د د
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حكددومي م دددي داي ددد سياس دديا ت يذ د احلكوم ددة .وه ددو ي ددن ل ددعة زمذي ددة غ ددر د دددودة .وق ددد ت ددوى
ددام  .٢٠٠9ومكت ددب املستش ددار القض ددائي هي ددة مس ددتقوة ومي ددار
املستش ددار احل ددايل م امد د
املستش ددار م امد د م ددن مذظ ددور ق ددانوي ص ددرذ .وتتمث ددل امل ددام الرئيس ددية لومستش ددار القض ددائي
اإلشدراذ كددأمن مظدامل حكددومي وديف السددوطاه واملدو ن احلكددومين املددنين ،و متثيددل الدولددة
املذاز اه القانونية ،أساسا القضدا املر و دة وديف الدولدة لوضدرر ،و دمان ددم الت دد
ودديف حدددود حريددة الصددحا ة ووسددائط اإل ددالم األخددر  ،و أداء دور امل د ّد ي ال ددام األوحددد
القضا املت وقة ابنت اكاه حرية الصحا ة وحرية الت بر .ويضم مكتب املستشار القضائي حاليا
حوايل  5٠مو ا ،م ظم م من احملامن ذو اخلربة.
 -٨9وأنش مكتب أمن املظامل امل ي ابملساواة ام  ،٢٠٠9وهو هي دة حكوميدة ت مدل وديف
مكا حددة التمييددز وت زيددز املسدداواة احلقددو وال ددرا بغ د الذظددر ددن اجلددذس ،أو مغددايرة اهلويددة
اجلذسددية أو الت بددر ذ ددا ،أو األصددل اإلثددي ،أو الدددين أو امل تقددد ،أو اإل اقددة ،أو امليددل اجلذسددي،
أو السددن .وي ددد ى أمددن املظددامل امل ددي ابملسدداواة ابلس د ر ودديف اح دعام قددانون مذاهضددة التمييددز
ومبكا حددة التمييددز وت زيددز املسدداواة احلقددو وال ددرا .ومددن امل ددام الرئيسددية ألمددن املظددامل امل ددي
ابملس دداواة التحقي ددت ش ددكاو التميي ددز .وق ددد يش ددمل ذلد د متثي ددل ددحا التميي ددز جد دراءاه
التسوية أو احملاكم هنايدة املطداذ .وميكدن أيضدا ألمدن املظدامل أن جيدر دراسداه استقصدائية
مستقوة وي د تقارير ويقدم توصياه.
 -9٠واهلدددذ مددن ت يددن أمددن مظددامل واحددد لقضددا مذاهضددة التمييددز هددو ددمان املزيددد مددن
ال اليددة والقددوة رصددد االمتثددا لقددانون مذاهضددة التمييددز .وبتطبيددت قددانون شددامل ي ددىن ابلتمييددز
ويستذد قدر اإلمكان ى املساواة امل اموة ويف مجي األسس ،يتأكدد أيضدا ددم وجدود القدة
هرمي د دة بد ددن أسد ددس التمييد ددز املختو د ددة .ويتضد ددمن القد ددانون أيضد ددا طد دداء املذظمد دداه والرابطد دداه،
كاملذظماه غر احلكومية ،حت التصرذ نيابة دن الشداكي .ويدذ القدانون أيضدا وديف جدزاءاه
وت ويضاه ن انت اكاه القانون .وقد صيغت اجلزاءاه لوت وي ن الضرر الذاجم دن اخلدر
ولتكون راد ا لومخال ن ،ويف السواء.
 -9١ويوجد أمن مظامل م ي ابألشخاا دون الثامذة شرة ،هو أمن املظامل امل ي ابأل ا
السويد .وتتمثل م مت األساسية ت زيز حقو األ دا والشدباب وخدمدة مصداحل م مدال
ابت اقيددة حقددو الط ددل .وهددو يرصددد تذ يددذ ات اقيددة حقددو الط ددل السددويد ،مددن خ دال اختدداذ
تدابر مذ ا تقدم مقعحاه لوت دياله التشري ية وتشجي تطبيت ات اقية حقدو الط دل مدل
الوكااله احلكوميدة والبودد ه وجمدالس املقا داه .لكدن أمدن املظدامل امل دي ابأل دا ال يشدرذ
ويف اهلي اه األخر وال جييز ل القانون التدخل قضا ردية.
 -9٢وا تبددارا مددن  ١متوز/يولي د  ،٢٠١١أصددب لددد مكتددب أمذدداء املظددامل الربملددانين وحدددة
خاصددة  -وحدددة أمذدداء املظددامل الربملددانين  -مكو ددة ابلرصددد لوتأكددد مددن دددم ت ددر األشددخاا
املس ددووبة حد دريت م لوم امو ددة أو ال قوب ددة القاس ددية أو الال نس ددانية أو امل يذ ددة .وتت ددوى ه ددذه الوح دددة
ابنتظام ت تي أماكن السويد الا يوجد ي ا أشخاا مسووبة حريت م ،وتر تقارير ن ز راهتا
وتشارك الت اون الدويل هذا اجملا .
 -93و تشرين األو /أكتوبر  ،٢٠١٦قدمت احلكومة ى الربملان اسعاتيجية و ذية حلقدو
اإلنس ددان (الرس ددالة احلكومي ددة  .)٢9:١7/٢٠١٦و ه ددذه االس دعاتيجية ،توص ددوت احلكوم ددة ى
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د ددرورة نش د دداء مثسس د ددة و ذي د ددة مس د ددتقوة حلق د ددو اإلنس د ددان الس د ددويد و ق د ددا ملب د دداد ابري د ددس.
وأ مثسسة مدن هدذا القبيدل سدتتي اسدت را امتثدا السدويد جلميد التزاماهتدا مبوجدب االت اقيدة،
بش ددكل مس ددتقل .و يذ ددت احلكوم ددة هي ددة حتقي ددت لوذظ ددر نش دداء مثسس ددة حلق ددو اإلنس ددان
السويد .وستقدم هي ة التحقيت تقريرها  3١متوز/يولي .٢٠١٨
 -94وتش ددمل وك ددااله اإلشد دراذ األخ ددر امل ذي ددة حبق ددو اإلنس ددان اجملو ددس ال ددو ي لوص ددحة
والر اه .وتضطو نقابة احملامن السويدية وجموس الصحا ة أيضا بدور شرا  .و دا ة ى ذلد ،
تتوى الوكالة السويدية لومشاركة رصد وحتويل التطوراه املت وقة بسياساه اإل اقة.

جيم -إطار تعزيز حقوق اإلنسان على الصعيد الوطين
 -95كم ددا ذكِ ددر آن ددا ،ق دددمت احلكوم ددة ى الربمل ددان  ١3تش د درين األو /أكتد ددوبر ٢٠١٦
اس دعاتيجية و ذيددة حلقددو اإلنسددان (الرسددالة احلكوميددة  .)٢9:١7/٢٠١٦وتشددمل االس دعاتيجية
اختدداذ احلكومددة ملزيددد مددن اخلط دواه حنددو جيدداد هيكددل متماس د مددن أجددل ت زيددز حقددو اإلنسددان
ومحايت ا ويف حنو شامل .وأ هيكل مدن هدذا القبيدل يذبغدي أن يتضدمن محايدة قانونيدة ومثسسدية
متيذة حلقو اإلنسان ،و ماال مذسقا ومذ جيا حلقو اإلنسان داخل القطا ال ام ،ود ما قدو
لو مل املت وت حبقو اإلنسان اجملتم املدي و األ ما التجارية.
دمان امتثدا السدويد التدام
 -9٦ويتمثل هدذ سياسة احلكومة جمدا حقدو اإلنسدان
اللتزاماهتددا الدوليددة جمددا حقددو اإلنسددان .وهددذا اهلدددذ اجلديددد هددو األسددا الددذ تقددوم ويد
ج ددود احلكومددة جمددا حقددو اإلنسددان و ديف الص د يد الددو ي ،وهددو يو د ال القددة بددن هددذه
اجل ود وبن االلتزاماه الدولية لوسويد.
 -97وكجزء من اإل دار القدانوي واملثسسدي القدو حلمايدة حقدو اإلنسدان ،رأه احلكومدة درورة
نشاء مثسسة و ذية حلقو اإلنسان السويد و قا ملبداد ابريدس (انظدر ال قدرة  .)9٢و دالوة وديف
ذل د  ،تقددعح احلكومددة مشددرو قددانون (مشددرو القددانون احلكددومي  )١٨٦:١٨/٢٠١7املقدددم ى
الربملان آذار/مار  ،٢٠١٨دماج ات اقية حقو الط ل القانون السويد .
 -9٨و ددار اإل مددا املذسددت واملذ جددي حلقددو اإلنسددان القطددا ال ددام ،ت تددزم احلكومددة
رصددد تطبيددت مبدددأ الت س در املتسددت أنشددطة الوكددااله احلكوميددة ،وحتسددن اجل ددود الددا تبددذهلا
احلكومددة لرصددد االمتثددا لالت اقيدداه الدوليددة .وستواصددل احلكومددة أيضددا ج ودهددا لوتأكددد مددن أن
مددو ي احلكومددة املركزيددة يتحوددون مبددا يوددزم مددن م دداراه جمددا حقددو اإلنسددان ،وك الددة مددا
حقو اإلنسان ويف مستو البود ه واملستو اإلقويمي.
ددار د م ددا القددو لو مددل جمددا حقددو اإلنسددان اجملتم د
 -99وقامددت احلكومددة،
امل دددي واأل م ددا التجاري ددة ،إب ددداد من دداذج إلج دراء مش دداوراه م توح ددة أ م ددت وأكث ددر تذظيم ددا م د
مذظماه اجملتم املدي .وت ك احلكومة ويف تذ يذ خطة مل و ذيدة بشدأن األ مدا التجاريدة
وحقددو اإلنسددان تقددوم ودديف مبدداد األمددم املتحدددة التوجي يددة بشددأن األ مددا التجاريددة وحقددو
اإلنسان .وستقوم احلكومة برصد وتقييم اسعاتيجيت ا الو ذية حلقو اإلنسان.
 -١٠٠ودخو ددت السياس ددة احلالي ددة املت وق ددة حبق ددو األقوي دداه القومي ددة حي ددز الذ دداذ ددام ٢٠١٠
(مش د ددرو ق د ددانون احلكوم د ددة " :١5٨:٠9/٢٠٠٨م د ددن اال د د دعاذ ى التمك د ددن  -االسد د دعاتيجية
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احلكومي ددة بش ددأن األقوي دداه القومي ددة") .وأح ددد األج دزاء اهلام ددة هل ددذه السياس ددة ه ددو الق ددانون املت و ددت
ابألقويدداه القوميددة ولغدداه األقويدداه (مدونددة الق دوانن السددويدية  ،)7٢4:٢٠١٠الددذ تتضددمن
أحكامد لزامددا ودديف السددوطاه ال امددة أن ت وِددم األقويدداه القوميددة حبقوق ددا بشددكل مالئددم .وكو ددت
وكالتددان مهددا اجملوددس اإلدار احملوددي اسددتوك ومل وبرملددان الش د ب الصددامي برصددد تذ يددذ القددانون
والسياسة ويف مستو البود ه والوكااله احلكومية .وكو ت الوكالتان أيضا مبسا دة البود ه
ود م ددا موي ددة التذ ي ددذ بواس ددطة أنش ددطة لوتو ي ددة ومح دداله المي ددة ودوراه تدريبي ددة .وت رق ددد
ابنتظام حوقاه دراسية ومثمتراه ملسثويل البود ه والوكااله احلكومية .وتوجدد درورة مسدتمرة
لتحسن الو ي ابألقوياه القومية وحبقوق ا .ومن أجل نشر امل وومداه املت وقدة ابلسياسدة ،أنشد
ددام  ٢٠٠9موق د شددبكي حكددومي هددو .www.minoritet.se :وهددو يتضددمن م وومدداه ددن
حقو األقوياه والتشري اه املت وقة ابلتمييز ا ة ى م ووماه امة ن األقوياه القومية.
 -١٠١وا تمد د ددده د د ددام  ٢٠١٢اس د د دعاتيجية مذسد د ددقة ويود د ددة األجد د ددل إلدمد د دداج ائ د د ددة الرومد د ددا
لو ددعة  .٢٠3٢-٢٠١٢ويذبغددي أن ت تددرب هددذه االس دعاتيجية املمتدددة ل ددعة  ٢٠امددا ت زي دزا لسياسددة
األقويدداه الددا تذطبددت ودديف األقويدداه القوميددة اخلمددس .وتتضددمن االسدعاتيجية مذظددورا حلقددو اإلنسددان،
م د التشددديد بص د ة خاصددة ودديف مبدددأ دددم التمييددز .ويتمثددل اهلدددذ ال ددام لالس دعاتيجية املمتدددة ل ددعة
 ٢٠اما أن تتوا ر أل رد مدن ائ دة الرومدا يبود  ٢٠امدا حبودو دام  ٢٠3٢ن دس ال درا
احلي دداة مث ددل م ددن ه ددم م ددن خ ددارج ائ ددة الروم ددا .وحتظ دديف الذس دداء واأل ددا أبولوي ددة خاص ددة .وتتض ددمن
االسد دعاتيجية أه دددا ا وت دددابر س ددتة جم ددااله وكوِّر ددت مث دداي وك ددااله و ذي ددة ب ددد م م ددل البو ددد ه
ومذظماه اجملتم املدي امل ذية بطائ ة الروما ،وديف السدواء .وتشدكل التددابر الراميدة ى مكا حدة ومذد
التحيز د الروما جزءا هاما من األ ما املضطو هبا لضمان حقو اإلنسان الا لوروما.
 -١٠٢وقدد أ ددده احلكومددة مذددذ ددام  ٢٠١4اسدعاتيجية و ذيددة لومسدداواة احلقددو وال ددرا
بغ الذظر ن امليل اجلذسدي أو اهلويدة اجلذسدانية أو الت بدر اجلذسداي .والغدر مدن االسدعاتيجية
هددو ت زيددز حقددو املثويدداه واملثويددن ومزدوجددي امليددل اجلذسددي ومغدداير اهلويددة اجلذسددانية وحدداموي
ص د اه اجلذسددن السددويد .واالس دعاتيجية بددارة ددن ددار لو مددل الطويددل األجددل واملوج د حنددو
الذتائ  .وتشمل االسعاتيجية ستة جمااله خمتو ة لوعكيز وتضم مخس وكااله اسعاتيجية مكو دة
بت ي ة الظروذ الالزمة لتحسن امل ارذ هذا اجملا وك الة م امودة املثويداه واملثويدن ومزدوجدي
امليل اجلذسي ومغاير اهلوية اجلذسانية وحاموي ص اه اجلذسن ويف قدم املساواة.
 -١٠3و  ٢4تش د د درين الث د دداي/نو مرب  ،٢٠١٦ا تم د ددده احلكوم د ددة خط د ددة و ذي د ددة ملكا ح د ددة
ال ذصدرية واألشددكا املماثوددة مددن ال ددداء وجدرائم الكراهيددة .و اخلطددة الو ذيددة ،تثكددد احلكومددة أن
السويد ستكون دولة خالية من ال ذصرية وجرائم الكراهية.
 -١٠4ويتمثل اهلدذ الشدامل لوخطدة الو ذيدة اال دطال أب مدا اسدعاتيجية الدة متسدقة
ملكا حددة ال ذص درية واألشددكا املماثوددة مددن ال ددداء وج درائم الكراهيددة السددويد .وحتدددد احلكومددة
مخسددة جمددااله اس دعاتيجية بوص د ا ذاه أمهيددة حامسددة حتقيددت هدددذ اخلطددة .وهددذه اجملددااله
االسعاتيجية هي:
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اجملتم املدي :املزيد من الد م واملزيد من احلوار املت مت؛



ت زيز التدابر الوقائية املتاحة ويف اإلنعنت؛



جياد نظام قانوي أكثر الية.

املستوى احمللي
 -١٠5ت ددثد البو ددد ه وجم ددالس املقا دداه دورا م م ددا وتض ددطو مبس ددثولية كب ددرة يم ددا يت و ددت
بضددمان و دداء السددويد ابلتزاماهتددا جمددا حقددو اإلنسددان .وتشددكل هددذه االلتزامدداه أيضددا جانبددا
من ار مل البود ه وجمالس املقا اه .وتقوم البود ه وجمالس املقا اه حاليا جبزء كبر
من اخلدماه املقدمة مباشدرة ى دراد املدوا ذن .ويكتسدي ددد مدن هدذه اخلددماه أمهيدة كبدرة
ابلذسبة ى ما حقو اإلنسان ،كاحلت الت ويم ،واحلدت السدكن الالئدت ،واحلدت أ وديف
مس ددتو ص ددحي ميك ددن بووغد د  ،وحق ددو األش ددخاا ذو اإل اق ددة ،وحق ددو األقوي دداه القومي ددة.
ول ددذل كث د درا م ددا ت ددثثر أ م ددا البو ددد ه وجم ددالس املقا دداه و دديف حق ددو ال ددرد االقتصد ددادية
واالجتما ية والثقا ية .وهلذا السبب تكتسي احلماية مدن التمييدز ومسدائل أخدر متصدوة ابمل امودة
واملواق أمهية ابلغة ابلذسبة ى أنشطة البود ه وجمالس املقا اه.
 -١٠٦وو قددا لددذ ص د احلكددم ،ودديف البوددد ه أن تتددوى دارة الشددثون احملويددة واإلقويميددة املت وقددة
ابملصددوحة ال امددة ودديف أسددا احلكددم الددذاي احملوددي .وي ددي احلكددم الددذاي احملوددي أن البوددد ه وجمددالس
املقا دداه حتظدديف ابسددتقاللية واس د ة مددن حيددث رائددت صددياغة أنشددطت ا واإلج دراءاه الددا يت ددن أن
تتخددذها مددن أجددل ددمان اح دعام حقددو اإلنسددان .ومددن مث ،يشددكل الت دداون املذ جددي م د البوددد ه
وجمددالس املقا دداه ج ددزءا هام ددا مددن ج ددود احلكوم ددة املبذول ددة لضددمان االمتث ددا لالت اقي دداه الدولي ددة.
وتشج احلكوماه البودد ه وجمدالس املقا داه وديف أن ت تمدد اهلددذ احلكدومي الطويدل األجدل -
وهو احعام التزاماه السويد الدولية جمدا حقدو اإلنسدان احعامدا كدامال  -اب تبداره هددذ مو دا
جمدا حقدو اإلنسددان .ومذدذ دام  ،٢٠١4أبرمددت احلكومدة ات اقدا مد الرابطدة السدويدية لوسددوطاه
احملوية واألقاليم لت زيز اجل ود الرامية ى محاية وت زيز حقو اإلنسان ويف مستو البود ه.
 -١٠7ويشكل نظام احلكم الدميقرا ي ال ريت لوسويد و ارها الدسدتور أسدا التمتد جبميد
احلقددو  ،حددن سدداهم نظددام الر ايددة االجتما يددة ال ددام التمت د ب دددد مددن احلقددو أر
الواقد  ،و احددتال السددويد مراتددب اليددة نسددبيا املقددارانه الدوليددة املت وقددة مبسددتو ه امل يشددة
ال امددة .والدولددة مسددثولة ددن مجي د أو جددل التكددالي املتصددوة ابلت ودديم والر ايددة الصددحية ور ايددة
األ ا ور اية املسذن واستحقاقاه الضمان االجتما ي األساسية( .يرجيف الرجدو ى ال صدل
الثاي-دا  ،ال قرة  ٨٦وما يوي ا لال ال ويف م ووماه ن أمذاء املظامل املختو ن).
املعلومات
ددمان م اجلددة مجي د مسددائل حق ددو
 -١٠٨ت ددعذ احلكومددة ابلتحددد األساسددي املتمثددل
اإلنس ددان و دديف مجيد د مس ددتو ه اجملتم د  -ال ددو ي واإلقويم ددي واحملو ددي .وه ددذا يتطو ددب م ددن مجيد د
اجل دداه ال ا وددة امل ذيددة م ر ددة قضددا حقددو اإلنسددان .ومددن الضددرور أيضددا ددمان أن تت دداون
املستو ه احلكومية املختو ة م ب ضد ا الدب  .وتذدو احلكومدة مواصدوة الت داون دن كثدب مد
مجي األ راذ صاحبة املصوحة امل ذية (انظر ال قرة  .)١٠5و حد أولو ه احلكومة هدي نشدر
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امل ووماه املت وقة ابلتزاماه السويد الدولية جما حقدو اإلنسدان .وتشدمل اجل دود الراميدة ى
ذكدداء الددو ي هبددذه املسددألة نشددر نصددوا صددكوك حقددو اإلنسددان معمجددة ابلسددويدية ،وت ري د
اجلم ور والسوطاه مبحتو تو الصكوك ،وتشجي تباد اآلراء بشأن قضدا حقدو اإلنسدان
م املذظماه غر احلكومية.
 -١٠9و ددام  ،٢٠٠٢أنشددأه احلكومددة موق ددا شددبكيا خاصددا حبقددو اإلنسددان .ومددن بددن
امل ووماه املتاحة ويف هذا املوق الشبكي االت اقياه الرئيسية حلقو اإلنسان معمجة ابلسدويدية
والتقددارير املقدمددة مددن السددويد ى شددىت آليدداه الرصددد الدوليددة واملالحظدداه اخلتاميددة الصددادرة ددن
تو د اهلي دداه .وحيت ددو املوقد د أيض ددا و دديف مجيد د قد دراراه احملكم ددة األوروبي ددة حلق ددو اإلنس ددان
القضددا املر و ددة ودديف السددويد وتقددارير املقددررين اخلاصددن لألمددم املتحدددة امل ذيددن مبسددائل حقددو
اإلنسددان .وميكددن لأل دراد أيضددا ددرح أسد وة بشددأن مسددائل حقددو اإلنسددان السددويد مددن خددال
املوقد د الش ددبكي .وي ددزور املوقد د شد د ر قراب ددة  3٠ ٠٠٠زائ ددر .وه ددو متذ دداو األش ددخاا ذو
رو ى لغاه أصوية ولغاه األقوياه و ى اإلنكويزية .وتدرد الذسدخ
اإل اقة ،وقد ترمجت ب
السددويدية لالت اقيدداه الرئيسددية حلقددو اإلنسدان الددا صد ّدقت وي ددا السددويد ودديف املوقد الشددبكي
حلق ددو اإلنس ددان وت ددوز م ددن خاللد د و كتي ددب ميك ددن احلص ددو ويد د ابلربي ددد ب ددثمن زهي ددد .و
ام  ،٢٠١٨ن ِقل دتو املوق الشبكي حلقو اإلنسان ى املوق الشبكي الرمسي لوحكومة.
 -١١٠وتذشر أيضا العمجاه السويدية لذصدوا االت اقداه الدوليدة املوزمدة الدا أبرمت دا السدويد
ذش د ددر ك د ددذل
سوس د ددوة امل اه د ددداه الس د ددويدية ( ،)Sveriges internationella överenskommelserوت ر
االت اقاه املربمدة ا تبدارا مدن دام  ١994وديف املوقد الشدبكي لوحكومدة .و دا ة ى ذلد  ،تذشدر
التش دري اه الس ددويدية امل تم دددة يم ددا يت و ددت إبب ددرام االت اق دداه الدولي ددة مدون ددة القد دوانن الس ددويدية
( .)Svensk författningssamlingواالت اقداه الدوليدة الدا تتطودب دخدا تغيدراه وديف التشدري اه
القائمددة أو صدددار تش دري اه جديدددة جيددب أن ت ددر ودديف الربملددان إلقرارهددا .ومددن الضددرور أيضددا
احلصددو ودديف موا قددة الربملددان خبصددوا بددرام ات اقدداه اجملددااله الددا تدددخل ددمن اختصدداا
الربملددان ابختدداذ ق درار بشددأهنا ،وكددذل يمددا يت وددت بسددائر االت اقدداه ذاه األمهيددة البالغددة .و م ظددم
احلااله ،جيب أن تشتمل مشداري القدوانن الدا ت ر د ا احلكومدة وديف الربملدان وديف ترمجدة سدويدية
لددذ االت ددا أبكمو د  .وتذشددر مشدداري الق دوانن الددا تقدددم ا احلكومددة املذشددوراه الربملانيددة الددا
تتاح لوجم ور ويف نطا واس  .وتتاح م ووماه ا ية ن مضمون صكوك حقدو اإلنسدان
سوسوة الكتيباه املت وقة ابلشثون اخلارجية الا نشرهتا وزارة اخلارجية.
الوكالت احلكومية
 -١١١تتحمدل الدولددة ،مدن خددال سدن التشدري اه و دارة الوكدااله ونشددر امل دارذ وامل وومدداه
وم ام أخر  ،مسدثولية التصدد النت اكداه حقدو اإلنسدان .وتشدكل اجل دود الراميدة ى تو يدة
الوك ددااله احلكومي ددة مبس ددثوليت ا ددن ك ال ددة دددم انت دداك حق ددو اإلنس ددان و ى ز دة ددم م ددىن
االلتزامدداه الدوليددة ،جددزءا مددن االس دعاتيجية الو ذيددة لوحكومددة جمددا حقددو اإلنسددان .وكوِّد
دددد مددن الوكددااله احلكوميددة ابل مددل جمددا قضددا حقددو اإلنسددان .وتذددو احلكومددة مواصددوة
هددذا ال مددل .جيددب أن ي تددرب احدعام حقددو اإلنسددان والددو ي هبددا جددزءا ال يتجدزأ مددن ال مددل امل تدداد
لدإلدارة ال امددة .ويذبغددي أن تتدوخيف التدددابر املتخددذة ز دة الت ريد حبقدو اإلنسددان و ذكدداء الددو ي
هبددا واحعام ددا اب تبارهددا التزامدداه تتقيددد هبددا السددويد .ومتثددل االت اقيدداه الدوليددة حلقددو اإلنسددان
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نقطددة االنطددال  .ويذبغددي أن ت تددرب التدددابر املذ ددذة لت زيددز اح دعام حقددو اإلنسددان تكموددة لو مددل
اجلار أو املقرر املت وت حبقو مثل املساواة بن اجلذسن و دم التمييدز وحقدو األشدخاا ذو
اإل اقة وحقو الط ل وحقو األقوياه القومية.
 -١١٢وميث ددل أص ددحاب املواق د القيادي ددة ددة رئيس ددية م ددن ال دداه ال ددا تس ددت د ا ت دددابر تذمي ددة
الك داءاه .وتركدز احلكومدة ج دود مراقبدة أداء الوكدااله جمدا حقدو اإلنسدان وديف الوكدااله
ذاه األمهية اخلاصة يما يتصل بضمان احعام حقو اإلنسان.
 -١١3ومذ ددذ ددام  ،٢٠١4كو ددت احلكوم ددة جام ددة أوبس دداال ( )Uppsala Universityبو د د
وتذ يددذ ب درانم لتذميددة امل دوارد البش درية جمددا حقددو اإلنسددان ل ائدددة مددو ي احلكومددة املركزيددة.
والغر من هذه امل مة هو التأكد من أن املو ن املختارين كل وكالة حكومية لدي م م ر ة
كا ية حبقو اإلنسان وما يعتب وي ا ،مدن أجدل متكيدذ م مدن الت درذ وديف احلدااله الدا تذشدأ
ي ددا مشدداكل مت وقددة حبقددو اإلنسددان سدديا جمددااله مو ددم .وكوِّ ر ددت جام ددة أوبسدداال أيضددا
مب مة جراء دراسة استقصائية ن تطبيت مبدأ الت سر املتست أنشطة الوكااله احلكومية.
التعليم
 -١١4دخدل قددانون الت وديم السددويد اجلديددد حيدز الذ دداذ  ١متوز/يوليد  .٢٠١١ويركددز القددانون
تركيدزا أكددرب مددن ذ قبددل ودديف حقددو اإلنسددان كقيمددة مددن القدديم األساسددية الددا يقددوم وي ددا الذظددام
املدرسددي .ويددذ كددل مددن القددانون واملقددرر الدراسددي الددو ي ودديف أن كددل ددرد ي مددل دور ر
األ ددا أو املدددار موددزم بت زيددز االح دعام حلقددو اإلنسددان وأبن يذددأ بذ س د متامددا ددن أ شدديء
يت ددار مد هددذه القدديم .وب ضددل قددانون الت ودديم اجلديددد ،أصددب أيضددا دور التثقيد حبقددو اإلنسددان
أكثددر و ددوحا املقددرر الدراسددي ،خاصددة يمددا يت وددت ابألهددداذ الرئيسددية .وجي لسددد التثقيد حبقددو
اإلنسددان ودديف هي ددة جددزء مددن الغددر واهلدددذ واحملتددو األساسددي ملددادة العبيددة املدنيددة .وابه يت ددن
ودديف نظلددار املدددار اجلدددد ،مذددذ آذار/مددار  ،٢٠١٠أن خيض د وا لتدددريب مت يددد خدداا ودديف
املس د ددتو اجل د ددام ي .ويذبغ د ددي أن يكتس د ددب الذظّد ددار خ د ددال الت د دددريب م د ددارذ تت و د ددت ابالت اق د دداه
واالت اقي دداه الدولي ددة ذاه الص ددوة بقط ددا الت و دديم .وكو ددت احلكوم ددة الوكال ددة الو ذي ددة لوت و دديم بو د
وتذ يذ برام و ذية لتطوير املددار تسدت دذ البودد ه و دراد الذظدار واملددار  .وقدد بددأه هدذه
اجل ددود ددام  ٢٠١5ويذصددب تركيزهددا ودديف املدددار االبتدائيددة والثانويددة .وسددتتوى الوكالددة الو ذيددة
لوت ويم التثقي بشأن كراهية األجانب والت صدب ،دمن أمدور أخدر  .وتقددم أيضدا الوكالدة الو ذيدة
لوت ودديم ،ابلت دداون م د مذتددد الت دداريخ احلددي (انظ ددر ال قددرة  ،)١5٦ت دددريبا ملددو ي ر األ ددا
واملدار من أجل حتسن رائت مدواج ت م ملختود أشدكا كراهيدة األجاندب وال ذصدرية وتصددي م
هلا .وال اه املست د ة هي الذظّار وقادة املدار واملدرسون وال اموون م الشباب واملشر ون.
وسائط اإلعالم
 -١١5يس م دد من األ راذ األخر ال ا وة اجملتم  ،سواء من القطا ال ام أو اخلاا،
ت زي ددز حق ددو اإلنس ددان والتمتد د هب ددا .وت ددثد وس ددائط اإل ددالم دورا حي ددو بت ددو ر امل ووم دداه
لوجم ددور ،وإباثرة الذقدداش ال ددام ومراقبددة ممارسدداه السددوطة ال امددة .وكمددا ذكددر آن ددا ،ددنن وجددود
صحا ة حرة ميثل قا دة أساسية لقيام جمتم حر ودميقرا ي.
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اجملتمع املدين
 -١١٦لوسدويد تقاليددد ريقدة تت وددت ابملشداركة املدنيددة وبوجدود جمتمد مددي نشددط كثدرا مددا يتميددز
مب ددد ددا مددن املشدداركة والتذظدديم الددداخوي الدددميقرا ي .وتددثد املذظمدداه غددر احلكوميددة دورا
جددوهر د ددم وتطددوير القدديم الدميقرا يددة واح دعام حقددو اإلنسددان واملشدداركة املدنيددة اجملتم د
السويد (انظر ال قرة .)39
 -١١7واملذتددد السددويد حلقددو اإلنسددان هددو مذتددد حركددة اجملتم د املدددي جمددا حقددو
اإلنسدان وموتقديف لوسياسددين والطدالب واملددو ن ال مدومين والذاشدطن والبدداحثن .وميثدل املذتددد
الس د ددويد حلق د ددو اإلنس د ددان أك د ددرب تظ د دداهرة حلق د ددو اإلنس د ددان بو د دددان الش د ددما األورويب .و
ام  ،٢٠١٦اجتذب املذتد حوايل  5 ٠٠٠مشارك .وهو يذظّم كل سذة وي دذ ى املسدامهة
تطددوير األ كددار املت وقددة حبقددو اإلنسددان و ماهلددا السددويد و ودديف الص د يد الدددويل .وتكمددن
الغاية توسي الذقاش ال ام وت ميق  ،و الء مرتبة مسائل حقدو اإلنسدان جددو األ مدا
السياسددي ،وتطددوير الت دداون بددن املذظمدداه غددر احلكوميددة والسددوطاه احلكوميددة املسددثولة بص د ة
خاصة ن مسائل حقو اإلنسان ،وتو ر امل ارذ واملذاه الالزمدة إل مدا حقدو اإلنسدان
أر الواق  ،و براز التحد ه جما حقو اإلنسان ،واملسامهة قامة شبكاه جديدة.
 -١١٨وتشارك املكاتب احلكومية السويدية بذشاط كل سذة املذتد السويد حلقدو اإلنسدان،
بس ددبل مذ ددا م ددثال نش دداء مكت ددب لإل ددالم ،ونش ددر م ووم دداه ددن حق ددو اإلنس ددان ،و ددر املوقد د
الشبكي حلقو اإلنسان ،و جراء مذاقشاه م الزوار ،واملشاركة حوقاه املذاقشة ابلذدواه.
املوارد املالية
 -١١9مذددذ ددام  ،٢٠١4خصصددت احلكومددة  ١5مويددون كرونددة سدويدية (حدوايل  ١.55مويددون يددورو)
سددذو لتمويددل التدددابر الشدداموة املتخددذة لتشددجي و ددمان اح دعام حقددو اإلنسددان ودديف الص د يد الددو ي.
و ما يوي توزي خمصصاه امليزانية املقررة جملااله م يذة حلقو اإلنسان ،ل ام  ٢٠١7وحده:
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 33١موي ددون كرون ددة س ددويدية (حد دوايل  33.9موي ددون ي ددورو) إلجد دراءاه املس دداواة
بن اجلذسن؛



 ٢47موي ددون كرون ددة س ددويدية (حد دوايل  ٢5.3موي ددون ي ددورو) لوسياس دداه املت وق ددة
ابألشخاا ذو اإل اقة؛



 ١75موي ددون كرون ددة س ددويدية (حد دوايل  ١7.9موي ددون ي ددورو) ألم ددن املظ ددامل امل ددي
ابملس د دداواة وغ د ددر ذلد د د م د ددن اإلجد د دراءاه املتخ د ددذة ملذاهض د ددة التميي د ددز وال ذصد د درية
واألش ددكا املماثو ددة م ددن ال ددداء م ددن قبي ددل كراهي ددة املثوي ددة وكراهي ددة مغ دداير اهلوي ددة
اجلذسانية ،ولومساواة احلقو وال را؛



 ١١7مويون كرونة سويدية (حوايل  ١٢مويون يدورو) لوتددابر املت وقدة ابألقويداه
القومية؛



 45مويون كرونة سويدية (حوايل  4.٦مالين يورو) لربملان الش ب الصامي؛



 5٢مويد ددون كروند ددة سد ددويدية (ح د دوايل  5.3ماليد ددن يد ددورو) ألمد ددن املظد ددامل امل د ددي
ابأل ا السويد ولسائر سياساه حقو الط ل.
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 -١٢٠وبوغت امليزانية اإلمجالية ل ام  ٢٠١7مقددار  9٨٢مويدون كروندة سدويدية (حدوايل ١٠١
مويون يورو).
السياسة اخلارجية
 -١٢١ت ددد محايددة حقددو اإلنسددان ركذددا أساسدديا السياسددة اخلارجيددة لوسددويد .وتوتددزم احلكومددة
بضمان دماج حقو اإلنسان والدميقرا ية وسديادة القدانون مجيد جمدااله السياسدة اخلارجيدة.
وهتدددذ احلكومددة ى تطبيددت هند قددائم ودديف حقددو اإلنسددان يكددون متسددقا وموج ددا حنددو الذتددائ .
وي دد احلدوار مد الدددو األخدر وامل او دداه املت ددددة األ دراذ والدبووماسدية ال امددة ،واحلدوار مد
اجملتم املدي ،والت اون اإلمنائي ،وسائل هامة لت زيز حقو اإلنسان والدميقرا ية وسيادة القدانون
ويف الص يد الدويل .وتشكل حقو اإلنسان والدميقرا ية وسيادة القانون أولدو ه موا دي ية
ج ددود الت دداون اإلمن ددائي الس ددويدية .ويق ددوم تذ ي ددذ السياسددة اإلمنائي ددة ال ام ددة لوس ددويد و دديف مذظ ددور
حقو اإلنسان ومذظور ال قراء جما التذمية.
 -١٢٢وق دددمت احلكوم ددة رس ددالتن ى الربمل ددان ددام  ٢٠١٦مه ددا "الدميقرا ي ددة جم ددا حق ددو
اإلنسددان ومبدداد سدديادة القددانون سياسددة السدويد اخلارجيددة" (الرسددالة احلكوميددة ،)٦٢:١7/٢٠١٦
الا تشدد ويف الصاله الوثيقة بن هذه اجلوانب الثالثة وا تماد أحدها ويف اآلخر ،و"اإل ار
السياسداي لوت دداون اإلمنددائي واملسدا دة اإلنسددانية السددويديل،ن" ،الددا تقددم توجي دداه بشددأن هددذين
اجملددالن .وتتمثلددل نقطددة االنطددال إل ددار السياسددة ال امددة خطددة التذميددة املسددتدامة ل ددام ٢٠3٠
وااللتزامدداه املت وقددة بتمويددل التذميددة وات ددا ابريددس بشددأن تغددر املذدداخ .و ددام  ،٢٠١5قدددمت
احلكومدة خطددة مدل و ذيددة بشدأن األ مددا التجاريدة وحقددو اإلنسدان .وتقددوم خطدة ال مددل ودديف
أسددا أن األ مددا التجاريددة واح دعام حقددو اإلنسددان متالزمددان ،وجيددب أن يكددوان جددزءا مددن أ
سياسددة الددة لومسددثولية االجتما يددة لوشددركاه جمددايل السياسدداه التجاريددة وت زيددز الصددادراه،
ويف السواء.
 -١٢3وتددويل احلكومددة أولويددة كبددرة لضددمان ت مدديم القددانون الدددويل ،مبددا ذلد حقددو اإلنسددان،
واملساواة بن اجلذسن ومتكن املرأة ومتت ا جبمي حقو اإلنسان ،والدميقرا يدة وسديادة القدانون،
أ ما االحتاد األورويب الداخوية واخلارجية .و حد أولو ه السويد االحتاد األورويب هدي ك الدة
مددا حقددو اإلنسددان ومحايت ددا واحدعام الدميقرا يددة وسدديادة القددانون سياسدداه االحتدداد األورويب
الداخوية واخلارجية ويف حد سواء .وتثيد السويد تذ يذ مجيد املبداد التوجي يدة لالحتداد األورويب
جمدا حقدو اإلنسدان وتشدج ال مدل املو دو ي املضددطو بد األمدم املتحددة وغرهدا مدن اهلي دداه
املت ددددة األ دراذ جمددااله حقددو اإلنسددان والدميقرا يددة وسدديادة القددانون .وتددثد السددويد دورا
نشطا ،ويف الص يد الدو ي ومدن خدال االحتداد األورويب ،هي داه األمدم املتحددة املكو دة مب اجلدة
مسددائل حقددو اإلنسددان ،مثددل اجلم يددة ال امددة وجموددس حقددو اإلنسددان .وستواصددل السددويد ال مددل
ويف مان الددور احلاسدم الدذ تثديد هدذه اهلي داه بوصد ا مذتدد ه إلدامدة احدعام مجيد حقدو
اإلنسددان ومحايت ددا و ماهلددا ،ولوتصددد ب اليددة جلمي د انت اكدداه حقددو اإلنسددان والقددانون الدددويل
اإلنسدداي .ومثددة أمهيددة خاصددة أيضددا لوت دداون م د م و ددية األمددم املتحدددة حلقددو االنسددان .وتس د يف
السويد كذل ى مان م اجلدة قضدا حقدو اإلنسدان و برازهدا بشدكل كامدل سدياقاه أخدر
لألمددم املتحدددة ،مثددل ال مددل مذظمددة ال مددل الدوليددة ومذظمددة األمددم املتحدددة لوط ولددة (اليونيسددي )
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وم و ددية األمددم املتحدددة لشددثون الالج ددن وبدرانم األمددم املتحدددة اإلمنددائي وصددذدو األمددم املتحدددة
لوسكان ومذظمة األمم املتحدة لوعبية وال وم والثقا ة (اليونسكو).

دال -عملية إعداد التقارير على الصعيد الوطين
 -١٢4تقدم السويد ى هي اه م اهداه األمم املتحدة تقارير مذتظمة ن االمتثدا اللتزاماهتدا
الدولية جما حقو اإلنسان .وت تدزم احلكومدة أن تتداب ب ذايدة الذقدد املوجد ى السدويد بشدأن
التزاماهتددا الدوليددة جمددا حقددو اإلنسددان .ومددن امل ددم أن يشددارك ممثوددو خمتود دداه اجملتمد
مج مواد التقارير الا تقدم ا السويد ى املذظماه الدولية و متاب ة تذ يذ املالحظاه املوج دة
ى السددويد .وهت ددتم احلكوم ددة جبدي ددة ابملالحظ دداه اخلتاميددة املقدم ددة م ددن هي دداه م اه ددداه األم ددم
املتحدددة ،ممددا يسدداهم حتسددن محايددة حقددو اإلنسددان السددويد .وتددويل احلكومددة أيضددا اهتمامددا
جددادا لددءراء امل ددرب ذ ددا يمددا يت وددت ابلقضددا الددا ير ددا أ دراد ودديف السددويد .ولددذل تددد و
احلكومدة ممثوددن ملختود دداه اجملتمد ى حضدور االجتما دداه امل قددودة سدديا ددداد تقددارير
السويد وحن تتوقديف السدويد أ مالحظداه مدن جلدان الرصدد .وتسد يف احلكومدة ى جيداد مويدة
مذ تحدة وشد ا ة تضدم الوكددااله احلكوميدة واجملتمد املددي ،واأل دراذ صداحبة املصدوحة األخددر ،
حسب االقتضاء ،مرحوة مبكرة.
 -١٢5وت ترب السويد االست را الدور الشامل اخلاا مبجوس حقدو اإلنسدان التداب لألمدم
املتح دددة آلي ددة حيوي ددة حلماي ددة حق ددو اإلنس ددان وت زيزه ددا و دديف الص د يدين ال ددو ي وال دددويل .و دديف
الص د يد الددو ي ،أصددبحت مويددة االسددت را الدددور الشددامل ذص درا هامددا مددن ذاصددر اجل ددود
املذ جية املبذولة لت زيز حقو اإلنسان.
 -١٢٦وكوِّ ريت امل دائدم مشدعك بدن الدوزاراه برائسدة وزارة الثقا دة ووزارة الشدثون اخلارجيدة،

مب مدة متاب دة تذ يددذ االسدعاتيجية الو ذيددة لوحكومدة جمدا حقددو اإلنسدان .وي يد ال ريدت ال امددل
أيضددا د ددال داخددل املكاتددب احلكوميددة لذشددر امل وومدداه املت وقددة ابجل ددود الدوليددة املبذولددة جمددا
حقددو اإلنس ددان ومذاقشددت ا ،مب ددا ذل د ددداد التق ددارير ،واملس ددا دة ،ذددد االقتض دداء ،تذس دديت
وختطدديط امل او دداه احملا ددل الدوليددة .ومجي د ال ددوزاراه ممثوددة ال ري ددت .وميث ددل كددل ض ددو ج ددة
االتصددا ابلددوزارة الددا يتب ددا يمددا يت وددت مبسددائل حقددو اإلنسددان .ويضددطو ال ريددت ال امددل بدددور
التذسيت وال يتدخل قضا حقو اإلنسان املشمولة ابختصاا الوزاراه ذاهتا.
قسم مسثولية داد التقارير مبوجدب خمتود ات اقيداه األمدم املتحددة حلقدو اإلنسدان
 -١٢7وت ّ
يمددا بددن مكاتددب الددوزاراه احلكوميددة حبسددب القضددا امل ذيددة .ومبددا أن نطددا التقددارير واسد جدددا
ويشمل ائ ة متذو ة من املسائل ،نن وزاراه متخصصة ديدة تشارك ال مويدة التحضدرية.
وق د ددد و د د د ت جد د دراءاه املكات د ددب احلكومي د ددة إل د ددداد التق د ددارير ومتاب د ددة تذ ي د ددذ املالحظ د دداه
والتوصددياه الصددادرة ددن اهلي دداه الدوليددة الددا تذظددر االمتثددا حلقددو اإلنسددان .وترمددي هددذه
اإلج دراءاه ى تق دددم ال ددد م أ م ددا ددداد التق ددارير ومتاب ددة تذ ي ددذ املالحظ دداه والتوص ددياه
الصادرة ن اهلي اه الدولية.
 -١٢٨وو ق ددا لإلجد دراءاه امل م ددو هب ددا ،ددنن أح ددد س ددبل متاب ددة تذ ي ددذ املالحظ دداه والتوص ددياه
الصادرة ن اهلي داه الدوليدة هدو الذظدر و د بدرانم لو مدل .وأ بدرانم مدن هدذا الذدو يسدتوزم
ذش ددر املالحظ دداه
متاب تد د وت ميمد د و دديف الوك ددااله احلكومي ددة والبو ددد ه وجم ددالس املقا دداه .وت ر
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والتوصددياه الصددادرة ددن اهلي دداه الدوليددة ودديف موق د احلكومددة الشددبكي جمددا حقددو اإلنسددان.
وتس د د يف احلكومد ددة ى جيد دداد مويد ددة مذ تحد ددة وش د د ا ة تضد ددم الوكد ددااله احلكوميد ددة واجملتم د د املد دددي
ِ
املذسدقة اجتما داه م توحدة
واأل راذ صاحبة املصوحة األخر  ،مرحوة مبكرة .وت قد الدوزاراه ّ
ال ضددوية مد األ دراذ صدداحبة املصددوحة إل ال ددا ودديف ال مويددة و ودديف هددذا التقريددر واسددتقاء آرائ ددا
وس د ت احلكوم ددة
هب ددذا الش ددأن .وو ق ددا لالس دعاتيجية الو ذي ددة لوحكوم ددة جم ددا حق ددو اإلنس ددانّ ،
نطددا مشدداوراهتا مد اجملتمد املدددي ليشددمل اإلجدراءاه املمكذددة لضددمان االمتثددا لوتوصددياه املذبثقددة
ن اهلي اه الدوليدة حلقدو اإلنسدان .وتثيدد احلكومدة السدويدية بشددة نظدام التقدارير البديودة لتقريرهدا
 ما يسميف "ابلتقدارير املوازيدة"  -الدا ي ددها اجملتمد املددي ويقددم ا ى جلدان األمدم املتحددة ،ألناجملتم د املدددي يددثد دورا هامددا مويددة ددداد التقددارير( .يرجدديف الرجددو ى ال صددل الثدداي-هدداء،
ال قرة  ١٠7وما يوي ا لال ال ويف م ووماه بشأن نشر املالحظاه اخلتامية وما ى ذل ).

هاء -املعلومات األخرى ذات الصلة حبقوق اإلنسان
متابعة املؤمترات الدولية
ددار متاب ت ددا إل ددالن وب درانم مددل ييذددا املذبثقددن ددن امل دثمتر
 -١٢9ا تمددده السددويد،
ال املي حلقو اإلنسان ل ام  ،١993خطا مل و ذيتن حلقو اإلنسدان ،وهدي ت كد حاليدا
ويف تذ يدذ خطدة اثلثدة وديف هي دة اسدعاتيجية و ذيدة حلقدو اإلنسدان( .يرجديف الرجدو ى ال صدل
الثاي-هاء ،ال قرة  94لال ال ويف املزيد من امل وومداه) .وقدد أدرج تذ يدذ االلتزامداه املت دد
هبددا م دثمتر ددام  ٢٠٠١ال دداملي بشددأن مذاهضددة ال ذص درية والتمييددز ال ذصددر وكراهيددة األجانددب
وما يتصل بذل من ت صب داخل اجل دود الكويدة الدا تبدذهلا السدويد جمدا حقدو اإلنسدان،
م دربا ذ ددا خط ددط ال م ددل الو ذي ددة .و ددالوة و دديف ذل د  ،ش دداركت الس ددويد بذش دداط مد دثمتر
اسددت را نتددائ دي درابن و أ مال د التحض درية و ا تمدداد وثيقت د اخلتاميددة .وقددد ترمجددت الوثيقددة
اخلتاميددة مل دثمتر ديدرابن االست را ددي ى الوغددة السددويدية مددن أجددل نشددر امل وومدداه الدواردة هددذه
الوثيقددة ودديف مج ددور أوس د و ودديف املذظمدداه ال اموددة هددذا امليدددان السددويد .وت مددل السددويد
بذشاط من أجل املسا دة ويف بوو أهداذ األمم املتحدة اإلمنائية لألل ية.

اثلثاً -املعلومات املتعلقة بعدم التمييز واملساواة ووسائل النتصاف الفعالة
 -١3٠تذ لذ م مة ت زيز احلماية من التمييز وتشجي املساواة احلقو وال را بطرائت أخر
ابختدداذ دددد مددن التدددابر املختو ددة داخددل خمتو د دداه اجملتم د  .ورغددم ذل د مددا زا األشددخاا
يت ر ون لوتمييز اجملتم السدويد  .وهدذا بطبي دة احلدا أمدر غدر مقبدو  ،ومدن مث ،دنن ج دود
مكا حددة التمييددز مسددألة تولي ددا احلكومددة أولويددة كبددرة جدددا .ويتمثددل هدددذ املبددادراه احلكوميددة
املت وقدة مبكا حدة التمييددز بذداء جمتمد خددا مدن التمييدز .ويشددمل ذلد تددابر ملذد التمييدز ودديف
أسددا اجلددذس أو األصددل اإلثددي ،أو الدددين أو أ م تقددد آخددر ،أو اإل اقددة ،أو امليددل اجلذسددي أو
تغير اهلوية اجلذسانية أو الت بر ن هدذه اهلويدة ،دا ة ى السدن .ومدن املسدائل األخدر املرتبطدة
هبذا اجملا التدابر الرامية ى مكا حة ال ذصرية واألشكا املماثوة من ال دداء ،وت زيدز املسداواة
احلقدو وال ددرا ،بغد الذظددر دن امليددل اجلذسدي أو اهلويددة اجلذسدانية أو الت بددر اجلذسداي .ويددذ
دار
ص احلكم ويف أن أتخذ احملاكم والسوطاه اإلدارية وسائر اجل اه امل ذيدة أبداء م دام
اإلدارة ال امددة ب ددن اال تبددار مو ددا املسدداواة بددن اجلمي د أمددام القددانون ،وأن توتددزم ابملو ددو ية
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واحلياد .ويوزم هذا املبدأ ،كما ن ويد الدسدتور ،كدل مدن ميدار سدوطة امدة سدواء كدان سدوطة
دارية أم دكمة أم كياان خاصا خموال بسوطاه من هذا القبيل.
 -١3١وتستذد تشري اه مذاهضة التمييز ى دد من الصدكوك القانونيدة الدوليدة الدا انضدمت
لي ا السويد ،ومذ ا ات اقية األمم املتحدة لوقضاء وديف مجيد أشدكا التمييدز دد املدرأة ،وات اقيدة
األمم املتحدة الدولية لوقضاء ويف مجي أشكا التمييز ال ذصر  ،وات اقية األمدم املتحددة حلقدو
األش ددخاا ذو اإل اق ددة ،وتوجيد د االحت دداد األورويب املذ ددذ ملب دددأ املس دداواة م امو ددة األش ددخاا
بص ددرذ الذظ ددر ددن أص ددو م ال رق ددي أو اإلث ددي (التوجي د  ،)2000/43/ECوتوجيد د االحت دداد األورويب
املذش إل ار ام لومساواة امل اموة الو ي ة وامل ذة (التوجي .)2000/78/EC
 -١3٢وأكرب مبادرة رامية ى بوو هدذ جياد جمتم خا من التمييز األ وام األخرة هدي
قدانون مذاهضدة التمييددز ،الدذ بدددأ ن داذه  ١كدانون الثاي/يذدداير  ،٢٠٠9وديف حنددو مدا ذكددر
سيا احلديث ن أمن املظامل امل ي ابملساواة ال قدرتن  ٨٨و .٨9وحيظدر القدانون مدن حيدث
املبدددأ التمييددز مجيد قطا دداه اجملتمد و ودديف مجيد األسددس آن ددة الددذكر .ويددذ قددانون مذاهضددة
التمييدز ودديف أن حظدر التمييددز ال ميذد اختدداذ تددابر تسدداهم ج دود تشددجي املسداواة بددن الذسدداء
والرج ددا ش ددثون كث ددرة دددا األج دور أو ش ددروط ال م ددل األخ ددر  .وال يذطب ددت حظ ددر التميي ددز ذا
تصرذ صاحب ال مل بطريقة يراد هبا ت زيز املساواة بن اجلذسن احلياة امل ذية.
ّ
دتكمل حظددر التمييددز املذصددوا وي د القددانون بقوا ددد مت وقددة ابلتدددابر اإلجيابيددة.
 -١33ويسد ر
وميكددن القددو ن التدددابر اإلجيابيددة تسددت دذ م اموددة املددو ن وغددرهم ك دداه ولدديس كحددااله
رديددة .والغايددة مددن هددذه التدددابر هددي تددو ر قددوة دا ددة وتشددجي املزيددد مددن ال مددل ودديف مكا حددة
التمييددز .ذدددما يكددون توزي د الذسدداء والرجددا غددر متسدداو ى حددد مددا م ذددة م يذددة أو ددة
م يذددة مددن املددو ن مكددان ال مددل ،يذبغددي أن يبدذ صدداحب ال مددل ج دددا خاصددا لددد ت يددن
م ددو ن ج دددد هب دددذ اجت ددذاب ددالي م ددل م ددن اجل ددذس مذق ددوا التمثي ددل .ويذبغ ددي أن حي دداو
صاحب ال مل حتقيت ز دة تدرجيية نسبة املو ن من اجلذس مذقوا التمثيل.
 -١34وتشمل املسامهاه املالية احلكوميدة املقدمدة ى املذظمداه غدر احلكوميدة ذصدرا آخدر
ج دود مكا حدة التمييددز .وتتدوى الوكالدة السددويدية لوشدباب واجملتمد املدددي ،وهدي وكالدة حكوميددة،
دارة وب دداه احلص ددو و دديف اإل دداانه احلكومي ددة و ق ددا لثالث ددة قد دوانن هت دددذ مجي ددا ى ت زي ددز
املساواة احلقو وال را .وتتاح املسا داه مثال لومبادراه احملوية الرامية ى مكا حدة التمييدز
الا تذ ذها املكاتب امل ذية مبكا حدة التمييدز .ويوجدد حندو مخسدة شدر مكتبدا ملكا حدة التمييدز
مجيد أحندداء البوددد ،وهددي تقدددم املسددا دة ى األ دراد الددذين ي تقدددون أهنددم ت ر دوا لوتمييددز ودديف أ
من األسس املشمولة بقانون مذاهضة التمييز.
 -١35و د ددام  ،٢٠٠9صد دددقت السد ددويد ود دديف ات اقيد ددة حقد ددو األشد ددخاا ذو اإل اقد ددة.
ويرتكددز مددل الوكالددة السددويدية لومشدداركة ودديف أسددا أن لكددل نسددان حددت املشدداركة اجملتم د
مشاركة كاموة ،بصرذ الذظر ن قدرات الو ي ية .وهي تثد م مت ا ن ريت رصد التطدوراه
وحتويو ا ،واقعاح رائت ال مل ،وتو ر املباد التوجي ية واإلرشداداه ،ونشدر امل ر دة ،والشدرو
األحبا وغر ذل من أ ما التذمية ،ضال ن تقدم الد م لوحكومة واقعاح التدابر وي ا.
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 -١3٦وتددثد املذظمدداه امل ذيددة ابإل اقددة دورا هامددا بوصد ا شددركاء استشددارين .ولددذل ددنن احلكومددة
تد م ا ماليا ،كما أنشأه جلاان استشارية م ذية ابإل اقة ويف مجي مستو ه القطا ال ام.
 -١37و أ ر/مايو  ،٢٠١7اختذه احلكومدة قرارهدا بشدأن مشدرو القدانون احلكدومي امل ذدون
"اهلدذ والتوجي الو ذيدان لسياسداه اإل اقدة" (مشدرو القدانون احلكدومي .)١٨٨:١7/٢٠١٦
ويتضددمن مشددرو القددانون هددذا هددد ا و ذيددا جديدددا لسياسددة اإل اقددة يسددتذد ى ات اقيددة حقددو
األشخاا ذو اإل اقة .ويتضمن مشرو القانون أيضدا تددابر تتماشديف مد األهدداذ والغدا ه
الدواردة خطددة ددام  ٢٠3٠وهتدددذ حنددو االمتثددا لوتوصددياه املذبثقددة ددن الوجذددة امل ذيددة حبقددو
األشددخاا ذو اإل اقددة .وقددد أقددر الربملددان السياسددة الو ذيددة اجلديدددة املت وقددة ابإل اقددة تشدرين
الثاي/نو مرب .٢٠١7
 -١3٨ويقضي ص احلكم (يرجيف الرجو أيضا ى ال صل الثداي-دا أ داله) مبمارسدة السدوطة
ال ام ددة و دديف حن ددو حي ددعم تس دداو اجلميد د القيم ددة وحي ددعم حري ددة ال ددرد وكرامت د  .و ددام ،٢٠١١
أ ِ
دخورت ت دياله ويف ص احلكم لتحديث الصياغة املسدتخدمة لتصدب دايددة جذسدانيا وأبسدط
م ددا ابلذسددبة لوجم ددور .وأ ِ
دخددل أيضددا ت ددديل ودديف احلكددم ال دوارد ص د احلكددم خبصددوا
محاية احلقو واحلر ه األساسية حبيث يصب وا حا أن محاية احلقو واحلر ه الدسدتور حدت
لكل رد البود بصرذ الذظر ن املوا ذة .و ام  ،٢٠١١مت أيضا ت دديل احلكدم املت ودت حبظدر
التمييز ص احلكم .ويذ هذا احلكم حاليا ويف أن ال جيدوز أل قدانون أو حكدم آخدر الدذ
ددمذيا و دديف س دداءة م امو ددة أ ش ددخ بس ددبب انتمائد د ى مجا ددة أقوي ددة مبوج ددب األص ددل اإلث ددي
أو الوددون أو أ ددروذ مماثوددة أخددر  ،أو بسددبب ميولد اجلذسددية .وتشددمل بددارة "أ ددروذ مماثوددة
أخددر " كددرة مكانيددة تقسدديم األشددخاا وتصددذي م حبسددب ال ددر  .و ددالوة ودديف ذل د  ،ال جيددوز
مذيا ويف ساءة م اموة رد مدا بسدبب ندو
أل قانون أو حكم آخر ،و قا لص احلكم ،الذ
اجلذس ،ما مل يكدن هدذا احلكدم جدزءا مدن ج دود يدراد هبدا ت زيدز املسداواة بدن الرجدا والذسداء أو كدان
متصال ابخلدمة ال سكرية اإللزامية أو مب ام رمسية مشاهبة أخر .
 -١39وكما ذكِر آن ا ،أدجمرت االت اقيدة األوروبيدة حلمايدة حقدو اإلنسدان واحلدر ه األساسدية
القددانون السددويد ددام  .١995وتددذ املددادة  ١4م ددن االت اقيددة ودديف أن يكددون التمت د ابحلق ددو
واحلر ه الواردة االت اقية مك وال دون متييز ويف أ أسا كاجلذس أو ال در أو الودون أو الوغدة
أو الدددين أو الدرأ السياسددي أو غددره أو األصددل القددومي أو االجتمددا ي أو االنتمدداء ى أقويددة قوميددة
أو املوكية أو املذشأ أو أ ص ة أخر  .ومل تذضم السدويد ى الربوتوكدو  ١٢املوحدت هبدذه االت اقيدة
املت وت ب ر حظر ام لوتمييز .وبذاء وي مل يدم ذل الربوتوكو القانون السويد .
 -١4٠ويتضمن قانون ال قوابه السويد حكمن مت وقن مباشرة ابالحتقار أو ابلتمييز ويف
أسددا ال ددر أو الوددون أو األصددل اإلثددي أو القددومي أو امل تقددد الددديي أو امليددل اجلذسددي؛ ويت وددت
احلك ددم األو ابلتحد دري و دديف ددة قومي ددة أو ثذي ددة ،بيذم ددا يت و ددت الث دداي ابلتميي ددز غ ددر املش ددرو .
ويتضمن قانون ال قوابه أيضا حكما دددا يذ  ،سيا تقييم جرمية ما من الذاحية اجلزائية،
ويف أن ي ترب ر ا مشددا اال تداء ويف شخ أو مجا ة ثذية أو مجا ة مشاهبة أخدر بسدبب
ال ددر أو الوددون أو األصددل القددومي أو اإلثددي أو امل تقددد الددديي أو امليددل اجلذسددي أو أ ددروذ
أخر من هذا القبيل .ويذطبت هذا احلكم ويف مجي اه اجلرائم.
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 -١4١وتش ددكل محاي ددة حق ددو أ د دراد الشد د ب الص ددامي األص ددوي واألقوي دداه القومي ددة األخ ددر ،
وحقددو األقويدداه األخددر مثددل امل دداجرين والالج ددن و ددالي الوجددوء ،واجبددا مسددتمرا .وسددتحظيف
هددذه املس ددائل ابهتمددام مكث د  ،وستواص ددل احلكومددة متاب ددة تذ ي ددذ توصددياه هي دداه امل اه ددداه
متاب ددة شدداموة .وتشددمل سياسددة احلكومددة املت وقددة ابألقويدداه القوميددة مسددائل متصددوة حبمايددة ود ددم
األقويدداه القوميددة ولغاهتددا ال ريقددة ،وهتدددذ ى ت زيددز تود األقويدداه وتزويدددها ابلددد م الددالزم كددي
تبقدديف لغاهتددا حيددة .واألقويدداه القوميددة اخلمددس امل ددعذ هبددا السددويد هددي الي ددود و ائ ددة الرومددا
والش ب الصامي والسدويديون املذحددرون مدن أصدل ذوذدد والتورنيددالر ( .)Tornedalersومدن
د ددام  ٢٠٠9املوق د د الشد ددبكي
أجد ددل الت ري د د ابألقويد دداه القوميد ددة والتو يد ددة حبقوق د ددا ،أنش د د
 .www.minoritet.seويقدددم هددذا املوق د م وومدداه ددن حقددو األقويدداه والتش دري اه الو ذيددة
واالت اقدداه الدوليددة وم وومدداه ددن األقويدداه القوميددة مومددا .وهددذا يشددكل جددزءا مددن السياسددة
احلكومية احلالية حلقو األقوياه ،وهي سياسة سارية مذذ ام  .٢٠١٠ويشكل قانون األقوياه
القوميددة ولغدداه األقويدداه جددزءا آخددر مددن السياسددة ،وهددو يددذ ودديف حقددو م يذددة لومذتمددن ى
أقوية قومية ،مثل احلت االستشارة واحلت الت ويم ما قبل املدرسي ور اية املسذن بوغدة األقويدة
الا يتكوموهنا.
 -١4٢وت ددد املسدداواة بددن اجلذسددن حددد األولددو ه اهلامددة ،ويذبغددي أن تكددون جددزءا ال يتج دزأ
من مجي اجملااله السياساتية ذاه الصوة .ومتثل أ مدا ال ذد الدا يرتكب دا الرجدا حبدت الذسداء
أولوية خاصة ومشدكوة كبدرة تدثثر وديف اجملتمد أبسدره ،نسداء ورجداال .وسدتظل حدد األولدو ه
هي مكا حة ذ الرجا د الذساء ومجي أشدكا ذد ال شدر وال ذد املذدزيل ،مبدا ذلد
ال القدداه املثويددة .و ذ د الرجددا ددد الذسدداء هددو
ال ذ د والقم د ابسددم الشددرذ وال ذ د
األس ددا مش ددكوة دددم مس دداواة ب ددن اجلذس ددن و دددم متت د الذس دداء وال تي دداه متت ددا ك ددامال حبق ددو
دار ج دود األمدم املتحددة واالحتداد األورويب
اإلنسان اخلاصدة هبدن .وتشدكل التزامداه السدويد
وجموس أورواب ،د امة هامة ل مل احلكومة هذا الصدد.
دد الذسداء
 -١43و ام  ،٢٠١4صدقت السدويد وديف ات اقيدة جمودس أورواب لووقايدة مدن ال ذد
وال ذ املذزيل ومكا حت ما (ات اقية اسدطذبو ) .و تشدرين الثداي/نو مرب  ،٢٠١٦ا تمدده احلكومدة
اسعاتيجية و ذية ملذد ذد الرجدا املرتكدب حبدت الذسداء ومكا حتد  ،تغطدي ال دعة .٢٠٢٦-٢٠١7
وتت دواءم االس دعاتيجية الو ذيددة ى حددد كبددر ،مددن حيددث نطددا تطبيق ددا والتدددابر احملددددة هبددا ،م د
ات اقيددة اسددطذبو  .وتتضددمن االس دعاتيجية خطددة مددل لو ددعة  ٢٠٢٠-٢٠١7وخص د هلددا مبو د
مجددايل قدددره  ٦٠٠مويددون كددروان سددويدية .و ددا ة ى املددذ املقددررة سددابقا ملالج د الذسدداء غددر
الرحبيددة والبوددد ه وجمددالس املقا اه/األقدداليم ،خصصددت احلكومددة مددا يزيددد ودديف بويددون كرونددة
س ددويدية لو م ددل ه ددذا اجمل ددا لو د دعة  .٢٠٢٠-٢٠١5وستذش ددأ وكال ددة و ذي ددة لومس دداواة ب ددن
اجلذس ددن ك ددانون الثاي/يذ دداير  .٢٠١٨وس ددتكون ه ددذه الوكال ددة مس ددثولة ددن أنش ددطة املتاب ددة
والتحويددل والتذسدديت وامل ددارذ والددد م ،اسددتذادا ى أهددداذ سياسددة املسدداواة بددن اجلذسددن ،مبددا
ذل هدذ مذ ذ الرجا املرتكب حبت املرأة ومكا حت  ،وال ذ والقم املتصون ابلشدرذ،
ضال ن البغاء واالجتار ابلبشر.
 -١44وتتوخيف سياسة احلكومة اخلاصة ابملسذن متكن املسذن من أن ي يشوا حياة نشطة وأن
يكون هلم أتثر اجملتم و حياهتم اليومية ،ومتكيذ م مدن أن يتقددموا السدن كذد األمدن
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واالحت ددا ابس ددتقالليت م ،و ددمان م دداموت م ابح دعام وحصددوهلم و دديف خدددماه ص ددحية ور اي ددة
اجتما ية جيدة .وسيبقيف مان حقو املسذن من أولو ه احلكومة.
 -١45وهدددذ احلكومددة هددو ددمان وجددود سياسدداه مسددتدامة لو جددرة تضددمن احلددت وددب
ِ
ددار اهلجددرة املذظمددة ،التذقددل ددرب احلددود وت ددزز اهلجددرة ال ماليددة ودديف أسددا
وتيسددر،
الوجددوءّ ،
االحتياجدداه ،وتسددخر آاثر اهلجددرة ودديف التذميددة وأتخددذها اال تبددار ،وت مددت الت دداون األورويب
والد دددويل .ويتضد ددمن قد ددانون األجاند ددب السد ددويد نظامد ددا لإلج د دراءاه والط د ددون ذا مويد ددة ثذائيد ددة
األ راذ .وي ددذ هدذا الذظدام ى تدوخي الشد ا ية وي يد ال درا لومرا داه الشد ية .وتشدكل
وكالددة اهلجددرة السددويدية اجل ددة األوى الددا تق ددلم لي ددا وبدداه تصدداري اإلقامددة والوجددوء .وميكددن
الط ددن قراراهت ددا ل ددد ح ددد د دداكم قض ددا اهلج ددرة األرب د  .و ق ددب ر د اس ددت ذاذ آخ ددر م ددن
األ راذ ،جيوز احلصو ويف ذن ابلط ن من دكمة است ذاذ قضدا اهلجدرة .وميدذر ذن الط دن
املقددام األو ذا رؤ أن قضددية مددا سيسعشددد هبددا (أحكددام تشددكل سددابقة) تطبيددت قددانون
األجانددب .و حددا مددذ اإلذن ابلط ددن ،تذظددر دكمددة اسددت ذاذ قضددا اهلجددرة الط ددن مددن
حيددث أسس د املو ددو ية .ويتضددمن قددانون األجانددب قوا ددد لضددمان امتثددا ق دراراه وكالددة اهلجددرة
لوطوباه والقراراه واألحكام الصدادرة دن اهلي داه الدوليدة املختصدة حد شدكاو األ دراد.
و م ددا يت و ددت ابألس ددباب الالزم ددة لال دعاذ بص د ة الالج د  ،يتض ددمن ق ددانون األجان ددب م ددربراه
وجي ة لوخوذ من اال ط اد بسبب نو اجلذس أو امليل اجلذسدي أو االنتمداء ى دة اجتما يدة
دددة .وجتر دائما تقييماه ردية ألسباب الوجوء كل قضية.
 -١4٦وأده األ داد الكبرة من الي الوجوء الوا ددين ى السدويد دام  ٢٠١5ى نشدوء
و ال ميكن استمراره .وحت لمل نظام االستقبا السويد ب ا ي و اقت بكثر .كدان هذداك
نقصددا املرا ددت املدرسددية واملدرسددن ،وأصددبحت اخلدددماه االجتما يددة مثقوددة ددو الطاقددة ،وأتثددر
نظددام الر ايددة الصددحية .وحددذره السددوطاه والبوددد ه مددن جددز اجل دداه ال ا وددة االجتما ي ددة
اهلامة ن مواكبة الضغط .وخت ي ا لوضغط ،أ وذت احلكومدة دن اختداذ ددد مدن التددابر املثقتدة،
من بيذ ا تشري يقيد مثقتدا درا احلصدو وديف تصداري قامدة السدويد .ودخدل قدانون التقييدد
املثقددت ل ددرا احلصددو ودديف تصدداري قامددة السددويد حيددز الذ دداذ  ٢٠متوز/يولي د .٢٠١٦
وس دديظل ه ددذا الق ددانون س ددار مل دددة ث ددال س ددذواه .ومتتث ددل القوا ددد املذص ددوا وي ددا الق ددانون
اللتزاماه السويد مبوجب االت اقياه الدولية وقوانن االحتاد األورويب.
موجد ابلطودب ويذطبدت وديف
 -١47ويقوم نظام هجدرة ال مدا وديف مبدادرة أصدحاب ال مدل وهدو ّ
ال مدا امل داجرين وديف اخدتالذ م داراهتم ومسدتو هتم .ويتمتد امل داجرون الدذين تقبدل وبداهتم متت دا
كددامال ابحلقددو ذاهتددا الددا حيظدديف هبددا املوا ذددون السددويديون ،وميكددذ م اصددطحاب أ دراد أسددرهم ودديف
ال ور .ويذ القانون ويف عة انتقالية مدهتا ثالثة أش ر حا قدان امل اجر و ي ت أو اسدتيائ
مددن صدداحب ال مددل .وخددال ال ددعة االنتقاليددة ،يسددم لوم دداجر ابلبقدداء السددويد وبطوددب و ي ددة
جديدددة .ومذددذ بدددء ال مددل بتش دري اه اهلجددرة ال ماليددة احلاليددة ددام  ،٢٠٠٨أدخوددت احلكومددة
ددا من التدابر الرامية ى محاية وت زيز موق ال ما امل اجرين سو ال مل.
 -١4٨ومذددذ ددام  ،٢٠١3أل ِزرمددت جمددالس املقا دداه أبن تقدددم لوبددالغن املقيمددن السددويد
ب ددون مددا يوددزم مددن تصدداري أو د ددم قددانوي ،ن ددس الر ايددة الصددحية املد مددة مددثو م مثددل ددالي
الوج ددوء الب ددالغن .وي ددي ذل د احلص ددو و دديف ح د ص ددحي جم دداي واح ددد ،وخ دددماه الط دوار
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أو احلددااله الطبيددة و ددالج األسددذان ال اجوددة ،وخدددماه أم درا الذسدداء وصددحة األم واحلوامددل.
أما الر اية املقدمة مبوجب قانون األمرا امل دية السويد تقدلم جماان .وحيت جملالس املقا داه
أن تقد دددم لوبد ددالغن خد دددماه ر ايد ددة بد ددذ س مسد ددتو اخلد دددماه املقدمد ددة ى املقيمد ددن وامل د دوا ذن
ابلسددويد .وتقددلم الر ايددة الصددحية الكاموددة لأل ددا والشددباب حددىت سددن الثامذددة شددرة (خدددماه
مد ومدة و أحيدان كثددرة جمانيدة) ،مبدا يشددمل خددماه ددب األسدذان ال اديدة .وهددذا يذطبدت ودديف
األ ا الذين ال ميوكون التصاري الالزمة واأل ا موتمسي الوجوء.
ص ددر غ ددر املص ددحوبن أبح ددد الب ددالغن حت ددد .
 -١49ويش ددكل دددد موتمس ددي الوج ددوء م ددن الق ل
والبود ه مسثولة دن اسدتقبا القصدر غدر املصدحوبن و دن ت يدن وصدي قدانوي وتدو ر السدكن
والت ودديم والر ايددة هلددم .وتتددوى احلكومددة املركزيددة ت ددوي البوددد ه ماليددا ددن أداء تو د اخلدددماه.
و ذددد الوصددو  ،يو د القاصددر غددر املصددحوب أبحددد البددالغن بوديددة قريبددة بصد ة مثقتددة ،لكذد
يذ رقل ب د ذل بوقت قصر ى بودية حتددها وكالة اهلجرة.
 -١5٠وتتد ددوخيف سياسد ددة اإلدمد دداج دخد ددا امل د دداجرين الوا د دددين حد ددديثا اجملتم د د  ،وت د ددوي
البود ه ن استقبا الالج ن وتشجي االندماج.
 -١5١واهلدذ من سياسة اإلدماج السويدية هو دمان املسداواة احلقدو والواجبداه وال درا
لوجمي د بصددرذ الذظ ددر ددن خو يددت م اإلثذي ددة والثقا يددة .ويتحقددت ه ددذا اهلدددذ املقددام األو م ددن
دتكمل ابلدد م املوجد إلدمداج امل داجرين الوا ددين
خال تدابر السياسة ال امة جلمي السدكان ،ويس ر
حددديثا( )١احلاصددون ودديف تص دري قامددة (وأسددرهم) أثذدداء سددذواهتم األوى السددويد .وتددوز مسددثولية
استقبا امل اجرين الوا دين حديثا ويف املستو ه الو ذية واإلقويمية واحملوية.
 -١5٢واهلدددذ الرئيسددي لددربانم اإلدمدداج هددو الت جيددل إبدخددا امل دداجرين الوا دددين حددديثا
احلياة ال موية واجملتم احملوي .ومن خال برانم اإلدماج ،يتوقيف مجي امل اجرين الوا ددين حدديثا
د ما م ذيا ملسا دهتم وديف ت ودم السدويدية و جيداد مدل و الدة أن سد م واال دال وديف احلقدو
والواجب دداه امل د ددعذ هبد ددا السد ددويد ،أسد ددر وقد ددت ممكد ددن .وتشد ددكل دائد ددرة التو ي د د ال امد ددة
( )Arbetsförmedlingenالوكال د ددة ال د ددا تت د ددوى تذس د دديت ب د درانم اإلدم د دداج .وي د ددتمخ احل د دوار ب د ددن
امل دداجرين الوا دددين حددديثا ودائددرة التو يد ال امددة ددن و د خطددة لإلدمدداج تقددوم ودديف خو يددت م
الت ويمي ددة وخ ددربهتم امل ذي ددة الس ددابقة واحتي دداج م ى الت دددريب واملب ددادراه األخ ددر  .ولومش دداركن
ال وين برانم اإلدماج احلت احلصو ويف انة مت يدية ملدة أقصاها  ٢4ش را .وتضد ر يف
ص د ة رديددة ودديف خطددة اإلدمدداج ،لكذ ددا تشددتمل ددادة ودديف أنشددطة إل ددداد املشدداركن لو مددل،
ودوراه الوغ ددة السد ددويدية ،ودورة توجي يد ددة لوعبي ددة املدنيد ددة هتد دددذ ى ت زي ددز ال د ددم األساسد ددي
لومجتمد د د الس د ددويد  .وتتحم د ددل البو د ددد ه مس د ددثولية ت د ددو ر دوراه الوغ د ددة الس د ددويدية وال د دددوراه
التوجي يددة املدنيددة .والبوددد ه مسددثولة أيضددا ددن تددو ر السددكن لوم دداجرين الوا دددين حددديثا و ددن
مبادراه اإلدماج لأل ا امل اجرين الوا دين حديثا املدار ور األ ا .
__________
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 -١53وتتددوخيف سياسددة الذمددو اإلقويمددي احلكوميددة حتقيددت تذميددة ديذاميددة مجي د مذددا ت البوددد
وز دة القدرة التذا سية احملوية واإلقويمية .وتقوم السياسة ويف قدرة املذا ت ويف اختداذ اإلجدراءاه
الالزمددة ،ولكددن احلكومددة املركزيددة أيضددا تتحمددل ب د االلتزامدداه .ويشددعط هلددذا الغددر أن تتمتد
الذساء والرجا  ،بصرذ الذظر ن أصوهلم اإلثذية والثقا ية أو ميوهلم اجلذسية ،ب را متساوية
التذمي ددة مجيد د مذ ددا ت البو ددد .ويو ددزم اخت دداذ ت دددابر سياس ددية تش ددج االبتك ددار وتذمي ددة األ م ددا
التجاريدة ،وتددو ر امل داراه ،وهتي ددة البي دداه اجلذابدة الددا يسد ل الوصددو لي ددا ،ضدال ددن الت دداون
ال دددويل ،م ددن أج ددل ت زي ددز التذمي ددة الديذامي ددة احملوي ددة واإلقويمي ددة .ويذبغ ددي تكيي د د الت دددابر ل ددتالئم
االختال داه والظدروذ احملويدة واإلقويميددة .وتوجدد حاجدة مسدتمرة ى تذظدديم مبدادراه موج دة حنددو
مذا ت جغرا ية دددة ت ترب حاجة ى تدابر خاصة لت زيز قدرهتا ويف الذمو املستدام.
 -١54و أجزاء مدن السدويد ،أصدب ال صدل السدكاي مشدكوة متذاميدة .ومدن أجدل تقودي ومكا حدة
ال صددل ،بدددأه احلكومددة برانجمددا صددالحيا شددامال ويددل األجددل يغطددي ال ددعة  .٢٠٢5-٢٠١7ويركددز
الربانم اإلصالحي هذا ويف جراءاه تدتل رخذ مخسة جمااله اسعاتيجية هي :مكا حة اجلرميدة
وخت دي البطالدة الطويودة األمددد ،وحتسدن الظدروذ املددار ونتددائ التالميدذ ،وت زيدز اخلدددماه
ال امة وغرها ،وتقويل ال صل السكاي ،وت زيز الدميقرا ية ود م اجملتم املدي .ومن أجل تسري
اجل ددود احلاليددة ،أ وذددت احلكوم دة آذار/مددار  ٢٠١7نشدداء وكالددة حكوميددة جديدددة م مت ددا
د ددم تذ يددذ ب درانم اإلصددالح .وسددتتوى هددذه الوكالددة ،ابلت دداون م د البوددد ه واألقدداليم واجملتم د
امل دددي والقط ددا اخل دداا وج دداه ا و ددة أخ ددر  ،د ددم األخ ددذ بطرائ ددت ابتكاري ددة ه ددذا اجمل ددا ،
وسددتجر حبددواث وتذشد شددبكاه لتبدداد امل دارذ واخلدرباه .و ددا ة ى ذلد  ،شددر ت احلكومددة
دددد كبددر مددن اإلصددالحاه الددا تسد م األجددل الطويددل تقويددل ال صددل السددكاي .ودديف
سبيل املثدا  ،خصد مبود سدذو قددره  ١٠باليدن كروندة سدويدية لوبودد ه واألقداليم مدن أجدل
اختاذ تدابر هتدذ ى جياد را لو مل وت زيز قطا ي الصحة والت ويم.
 -١55وتشمل أيضا واجباه أمن املظامل امل ي ابملساواة (( ،)www.do.seيرجديف الرجدو أيضدا
ى ال قدرتن  ٨7و ،)٨٨التو يددة ونشددر امل ددارذ وامل وومدداه يمددا يت وددت ابلتمييددز وحظددر التمييددز،
سدواء صد وذ مددن حيتمددل أن مييددزوا دد أان آخدرين أم صد وذ ال دداه امل ر ددة لوتمييددز.
ويق دددم أم ددن املظ ددامل امل ددي ابملس دداواة توجي دداه ى أص ددحاب ال م ددل ومثسس دداه الت و دديم ال ددايل
واملدددار وج دداه أخددر  ،ويسددا د ودديف بوددورة أسدداليب م يدددة مو ددا .ومددن م ام د األخددر
تسخر مبادراه التو ية لضمان م ر ة كل رد ما لد مدن حقدو  .و دا ة ى ذلد  ،يت دن وديف
أمددن املظددامل امل ددي ابملسدداواة أن يوج د االنتبدداه ى مسددائل حقددو اإلنسددان وأن يشددج الذقدداش
بشأن هذه املسائل .وهو يضطو أيضا مبسثولية خاصة تت وت ابإلبدال دن املسدتجداه البحثيدة
والتطوراه الدولية جما حقو اإلنسان والتمييز.
 -١5٦ويتوى أيضدا أمدن املظدامل امل دي ابأل دا السدويد (،)www.barnombudsmannen.se
نشددر م وومدداه ددن ات اقيددة حقددو الط ددل .ومددن امل ددام الرئيسددية ألمددن املظددامل امل ددي ابأل ددا
املش دداركة املذاقش دداه ال ام ددة ،وت زي ددز اهتم ددام ام ددة اجلم ددور ابلقض ددا الرئيس ددية ،والت ددأثر و دديف
مواق متخذ القرار و امة اجلم ور .ويداوم أمن املظامل امل ي ابأل ا ويف التواصدل ابنتظدام
مد األ ددا والشددباب .وهددو يقددوم بددز رة املدددار ون دواد الشددباب ،وميكددن لأل ددا أن يتصددووا

GE.18-11745

39

HRI/CORE/SWE/2018

هبذه اهلي ة ابملراسوة أو ابهلات أو ن ريت موق ا الشبكي .وكل ام ،يقدم أمن املظدامل امل دي
ابأل ا تقريرا ى احلكومة يتذاو حالة األ ا والشباب السويد.
 -١57ومذتد التاريخ احلي بارة ن هي ة امة سويدية تذطوت من مو و احملرقة وغرها مدن
اجلرائم املرتكبة حبت اإلنسانية لو مل ويف مسائل مت وقة ابلتسدام والدميقرا يدة وحقدو اإلنسدان
مددن زاوي ددة و ذيددة ودولي ددة .ويسددتخدم مذت ددد التدداريخ احل ددي أسدداليب وأدواه م ددن قبيددل امل ددار
وحوقاه ال مل واملواد الت ويمية لبوو تد املسدت د ة الرئيسدية وهدي الشدباب .واهلددذ هدو تزويدد
األش ددخاا ابمل ددارذ الالزم ددة لومس ددتقبل ،بقص ددد ت زي ددز رغب ددت م ال م ددل لتش ددجي الدميقرا ي ددة
واملسداواة احلقدو والقيمدة لوجميد  -ابإلنصداه وال ددم وال مدل .وجيدر أيضدا مذتدد التدداريخ
اجملتم د  .ويشددكل ددم أسددباب الت صددب ومددداه وتوزي د
احلددي دراسدداه استقصددائية لومواق د
اجلغرا أمرا حيو ذا أردان أن جند السبل ملكا حدة تود املواقد  .وي مدل املذتدد دن كثدب مد
الباحثن املختصن جمااله مثل كراهية اإلسالم وم اداة السامية وم داداة الغجدر وال ذصدرية
اجملتم د السددويد  .ويذشددر املذتددد أيضددا أنوا ددا أخددر مددن التقددارير وامل دواد ودديف موق د الشددبكي
التايل.www.levandehistoria.se :
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