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 ٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة 
النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب   

  )تابع( من االتفاقية ١٨املادة 
 للـسويد   والسابع  السادس ان اجملمعان  الدوري انالتقرير 

)CEDAW/C/SWE/7             ،و CEDAW/C/SWE/Q/7 
 )Add.1 و

 الــسويدبنــاء علــى دعــوة الرئيــسة، اختــذ أعــضاء وفــد   - ١
 .أماكنهم إىل طاولة اللجنة

عرض التقرير، قائال إن مجيـع أشـكال        : هالريبالسيد   - ٢
ــه جيــب أن     ــة، وأن ــز تــشكل عقبــات يف ســبيل الدميقراطي التميي

 .ت اجملتمعحيظى مجيع األفراد بفرص متكافئة يف مجيع جماال
وأضــاف أن حكومــة الــسويد اجلديــدة الــيت انتخبــت    - ٣

بعد تقدمي تقريرها املاضـي، أنـشأت وزارة للتكامـل واملـساواة            
بني اجلنـسني تقـع علـى عاتقهـا مـسؤولية قـضايا مثـل املـساواة                 
بــــني اجلنــــسني والتكامــــل وحقــــوق اإلنــــسان والدميقراطيــــة  

فيـه  مـع تتـشاطر   وترى احلكومـة أن أي جمت   . واألقليات القومية 
املرأة والرجل السلطة والنفوذ يف مجيـع اجملـاالت حيظـى بآفـاق             

 .أفضل للتنمية والنمو
واستطرد قائال إنـه بـالرغم مـن التقـدم يف جمـال تعزيـز                - ٤

املساواة بني اجلنسني يف السويد، ما زال هناك الكثري مما جيـب            
ة ومـــن التـــدابري األوىل الـــيت اختـــذهتا احلكومـــ. االضـــطالع بـــه

ــسنوية للمــساواة بــني اجلنــسني مــن      ــة ال ــادة امليزاني ــدة زي اجلدي
واعتمـدت احلكومـة    . مليون يـورو   ٤٠أربعة ماليني يورو إىل     

 مليــون ٨٠خطــة عمــل بــشأن العنــف ضــد املــرأة وخصــصت  
ــة       ــثالث القادم ــسنوات ال ــدى ال ــى م ــدابري عل ــذ ت ــورو لتنفي . ي

 وأعلنت احلكومة أيضا، كجـزء مـن مـشروع قـانون ميزانيتـها            
، عــن مبــادرة تـــشجيع تنظــيم املــرأة للمـــشاريع     ٢٠٠٧لعــام  

كمـا  . بتخصيص مبلغ إضايف قدره عشرة ماليني يـورو سـنويا         

خصــصت احلكومــة مــوارد إلجــراء املزيــد مــن البحــث بــشأن   
صحة املرأة، وشـكلت جلنـة حتقيـق السـتعراض هياكـل املـسار            

يل، وعــدلت قــانون اإلجهــاض حبيــث الــوظيفي يف التعلــيم العــا
د مــن الــضروري أن تكــون املــرأة مواطنــة ســويدية أو      يعــ مل

 .مقيمة بالسويد لكي جتري عملية إجهاض
 -ومــضى يقــول إن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين   - ٥

التكامل االستراتيجي الطويـل األمـد ملنظـور جنـساين يف مجيـع             
 هــو االســتراتيجية الرئيــسية -جمــاالت الــسياسات ذات الــصلة 

ومــــع ذلــــك، . ساواة بــــني اجلنــــسنيللحكومــــة لتحقيــــق املــــ
تستبعد احلكومة االسـتعانة بتـدابري خاصـة أو بتـشريع معـني        مل

مــن أجــل محايــة النــساء والفتيــات مــن التمييــز وإرســاء أســس   
 .التغيري املستدام يف املؤسسات واجملتمع

وأوضــح أنــه حيــث أن الــسلطات احملليــة واإلقليميــة       - ٦
تعلـيم ورعايـة الطفـل      مسؤولة عن اخلدمات األساسـية، مثـل ال       

والرعاية الصحية ورعايـة املـسنني، خصـصت احلكومـة عـشرة            
ماليـني يــورو مــن أجـل تعمــيم مراعــاة املنظـور اجلنــساين علــى    
تلـــك املـــستويات، مبـــا يف ذلـــك مـــن خـــالل تنميـــة املـــوظفني  

 .وتدريبهم وتطوير األنظمة اإلدارية
 مـن القـوانني     جوأضاف قـائال إن التـشريع احلـايل مـزي          - ٧

 سيوضع أمام الربملـان     ٢٠٠٨ويف ربيع عام    . والنظم األساسية 
مشروع قانون ضد التمييز أكثر مشـوال ومتاسـكا مـن شـأنه أن              

ــه اجلنــسني،        ــز علــى أســاس اجلــنس، أو التوج ــر التميي  أوحيظ
اهلويــة اجلنــسانية، أو اخللفيــة العرقيــة، أو الديانــة أو املعتقــدات  

ــة   ــة األخــرى، أو اإلعاق ــسن،الديني ــشروع  .  أو ال ــينطبق م وس
القـــانون علـــى احليـــاة املهنيـــة، والتعلـــيم، والـــسلع واخلـــدمات 
واإلســــــكان، واخلــــــدمات االجتماعيــــــة، ونظــــــام التــــــأمني 
االجتماعي، والرعاية الـصحية، واخلـدمات الوطنيـة العـسكرية          
واملدنيــة؛ ومــن شــأن مــشروع القــانون هــذا أن يزيــد إىل حــد   

ويف هـــذا . فـــاتكـــبري مـــن العقوبـــات املفروضـــة علـــى املخال 
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الصدد، سـتقترح احلكومـة أن ينـدمج أمنـاء املظـامل األربعـة يف           
، “أمــني مظــامل مكافحــة التمييــز ”ســلطة وطنيــة واحــدة هــي  

 .وسترصد هذه السلطة االمتثال للقانون اجلديد
مليـون   ٨٠ومضى قائال إن خطة العمل املخصص هلا         - ٨

باسـم  واالضـطهاد    يورو ملكافحة العنـف ضـد املـرأة، والعنـف         
الــشرف، والعنــف يف العالقــات بــني أفــراد مــن نفــس اجلــنس،  

 من الردود علـى قائمـة املـسائل    ٥٦اليت جاء ذكرها يف الفقرة  
)CEDAW/C/SWE/Q/7/Add.1 (     تركز على جمموعات النـساء

الــيت تتميــز بظــروف وحــاالت جتعلــها معرضــة بــشكل خــاص  
كل للعنف، مبا يف ذلك النـساء الـاليت لـديهن إعاقـات أو مـشا              

ــات القوميـــة،       ــساء األقليـ ــذاء، واملهـــاجرات، ونـ ــق باإليـ تتعلـ
وتقر اخلطة أيضا بضرورة تـوفر معرفـة معينـة، ويف            . واملسنات

بعــض احلــاالت إجــراء روتــني خــاص، عنــد القيــام بتحقيقــات  
الـــشرطة وتقيــــيم املخــــاطر وأعمـــال اخلــــدمات االجتماعيــــة   

 باسـم  املشتركة يف مكافحة العنف واالضطهاد اللذين ميارسان  
الشرف حيـث أنـه غالبـا مـا يكـون هنـاك أكثـر مـن مرتكـب،                   

 .وقد تشارك يف ذلك نساء وفتيات أخريات
وأوضــح أن التــدابري املزمــع اختاذهــا مبوجــب اخلطــة       - ٩

ففــي جمــال محايــة ودعــم الــضحايا،  . تنقــسم إىل ســتة جمــاالت
جرى تعزيز قانون اخلـدمات االجتماعيـة مـن خـالل التـصريح             

ــشكل أوضــح أن و  ــضحايا    ب ــساعدة ل ــدعم وامل ــوفري ال اجــب ت
اجلرمية يقع على عاتق البلديات، وأنـه سـيجري وضـع برنـامج             

ويف جمـــال التـــدابري . وطـــين ملعاجلـــة ضـــحايا اجلـــرائم اجلنـــسية
ـــ  ــة ســــيجري إنـ ــة بالــــشباب علــــى  الوقائيــ ــادة خاصــ شاء عيــ

اإلنترنت، وستخصص املوارد لتوفري بيئة حـضرية أكثـر          شبكة
ــا ــال تعز. أمانـ ــه،    ويف جمـ ــضائي وفعاليتـ ــام القـ ــة النظـ ــز نوعيـ يـ

ــامج   ــصميم برنـ ــيجري تـ ــة    سـ ــسني معاملـ ــشأن حتـ ــي بـ  تعليمـ
ــك      ضــحايا ــصاب، وذل ــك االغت ــا يف ذل ــسي، مب ــداء اجلن االعت

ــا       ــاملني باحملــاكم؛ كم ــامني والع ــدعني الع ــشرطة وامل ــراد ال ألف
ســـتجري إتاحـــة بـــرامج عالجيـــة جلميـــع الرجـــال املـــدانني       

ويف جمــــال التعــــاون . ةبارتكــــاب أعمــــال عنــــف ضــــد املــــرأ
ــات ذات  األكـــرب ــالس  بـــني اهليئـ ــرى تكليـــف اجملـ ــصلة، جـ الـ

هــــود اإلقليميــــة وتنــــسيقها اإلداريــــة للمقاطعــــات بــــدعم اجل
وسـيجري شـحذ التعـاون      . عنف الرجال ضد النـساء     ملكافحة

احمللي وسـتقدم احلكومـة منوذجـا وطنيـا مـن أجـل التحقيـق يف                
ملعرفـــة، تعتـــزم وأخـــريا، ففـــي جمـــال زيـــادة ا. تلـــك احلـــاالت

الرجل ضد املرأة،   احلكومة البدء يف برنامج علمي يهتم بعنف        
 والعنف يف العالقـات بـني       ،والعنف واالضطهاد باسم الشرف   

، كمـــا تعتـــزم احلكومـــة التوســـع    أفـــراد مـــن نفـــس اجلـــنس   
تقدمــه مــن تثقيــف إىل نظــار املــدارس والعــاملني مبراكــز    فيمــا

 .الشباب
 البغـــاء واالجتـــار مـــن   وأضـــاف أن احلكومـــة تعتـــرب   - ١٠

. العقبــات اخلطــرية الــيت تعتــرض حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني 
وتعد احلكومة العدة ملنع تلك األعمال ومكافحتها من خـالل          

 الطلـب   معاجلةاختاذ تدابري قضائية واجتماعية مع التركيز على        
وينبغي النظر إىل القـانون الـذي حيظـر         . على اخلدمات اجلنسية  

، ٢٠٠٨اجلنسية، الـذي سـيجري تقييمـه عـام          شراء اخلدمات   
ــة؛ فــال ميكــن أن     بوصــفه دعمــا ألعمــال اخلــدمات االجتماعي
يكون التجرمي أكثر مـن جمـرد عامـل مـساعد جلهـود احلـد مـن                

 .البغاء
ومضى يقول إن النساء والرجال يشاركون يف سـوق          - ١١

العمــل علــى قــدم املــساواة؛ وبفــضل اخليــارات املتاحــة لرعايــة  
رغم أحـد علـى     إلجازة الوالدية املدفوعة األجـر، ال يُـ       الطفل وا 

وميكن للعمل غري املتفـرغ أن      . االختيار بني األطفال والوظيفة   
ييسر حياة والدي األطفـال الـصغار؛ ومـع ذلـك فعـدد النـساء               

ال أكــرب بكــثري مــن عــدد الرجــال،   شــغالعــامالت يف تلــك األ 
ــة ومعاشــاهتن   ــأثر بــذلك أجــورهن وفرصــهن الوظيفي يف و. وتت

ــاريخ مبكــر مــن عــام    ــاء مــن   ٢٠٠٧ت ــة إعف ، قــدمت احلكوم
ضريبة الدخل املكتسب شـكل حـافزا للعـاملني غـري املتفـرغني             

 .ا متفرغعماللكي ميارسوا 
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وأضاف أنه جيري التفاوض حول األجور مـن خـالل           - ١٢
يف ســـوق العمـــل، وهـــي عمليـــة جيـــب املـــساومات اجلماعيـــة 

اول احلكومـة معاجلـة     ومع ذلك، حتـ   . تتدخل فيها احلكومة   أال
الفجوة يف األجور بني اجلنسني، اليت ال تزال مشكلة خطـرية،           
عـــن طريـــق احلـــوار واملناقـــشة، ومجـــع اإلحـــصاءات املـــصنفة  
حـسب نـوع اجلـنس ونـشرها، وتقــدمي منـوذج حيتـذى بـه عــن        
طريق حتديد هدف القـضاء علـى الفجـوات غـري املـسموح هبـا              

طـاع العـام حبلـول عـام        يف األجور بـني النـساء والرجـال يف الق         
الوكالـــة ”وحتقيقــا هلــذا اهلــدف، كلفــت احلكومــة      . ٢٠١٠

بوضع برنامج بشأن تطـوير املـسار       “ السويدية للتنمية اإلدارية  
 .الوظيفي للمرأة يف القطاع احلكومي

ــع      - ١٣ ــع مجي ــدرن حــوايل رب ــساء ي ــائال إن الن واســتطرد ق
 الــشركات يف الــسويد، كمــا أن نــصيب النــساء مــن اســتهالل

. ٢٠٠٦ يف املائـــة عـــام ٣٥املـــشاريع التجاريـــة شـــكل نـــسبة 
ــاء العــام املنــصرم اختــذت احلكومــة خطــوات جل    عــل إدارة وأثن

ا بغية زيـادة عـدد املـشاركات يف         الشركات أكثر سهولة ورحب   
يف املناصـب   الشبكات غري الرمسيـة الـيت جيـري منـها التوظيـف             

 الـصحية   فتحـت احلكومـة قطـاع الرعايـة        وقـد . اإلدارية العليـا  
ــأمني       ــدميها وخفــضت إســهامات الت ــام عــدد أكــرب مــن مق أم

ــدمات    ــات اخلـ ــض قطاعـ ــاملني يف بعـ ــاعي للعـ ــد . االجتمـ وقـ
-٢٠٠٧(استهلت احلكومة أيضا برناجما ملـدة ثـالث سـنوات           

وخصصت حوايل عشرة ماليني يـورو لتعزيـز تنظـيم          ) ٢٠٠٩
ــرص      ــشأن فـ ــث بـ ــادة البحـ ــة، وزيـ ــشاريع التجاريـ ــرأة للمـ املـ

ــا   األعمــال ا ــة املتاحــة للمــرأة والتعــرف عليه ــشمل . لتجاري وي
ــة     ــة األعمــال التجاري ــدابري تنمي ــل ت ــامج املــشاركة يف متوي الربن

ــوير اخلــــدمات   تلــــكوتــــدريب مستــــشاري  األعمــــال وتطــ
وسـتقدم احلكومـة    . والنماذج اليت ترتكز على شبكة اإلنترنت     

يف العـــام املقبـــل اســـتراتيجية شـــاملة ملواصـــلة اختـــاذ تـــدابري       
ف حتقيــق املــساواة بــني اجلنــسني يف العمالــة وتنظــيم      تــستهد

 .املشاريع التجارية

واختتم قائال إنـه بغيـة تعزيـز تكـافؤ الفـرص يف سـوق             - ١٤
 مكافــأة ٢٠٠٨العمــل، يتــضمن مــشروع قــانون ميزانيــة عــام  

للمساواة بني اجلنسني توفر حـافزا قويـا للوالـدين بغيـة تـشاطر              
أطـول  ذي يبقـى باملنــزل      عالوات الوالديـة، فيحـصل الوالـد الـ        

وقــت علــى إعفــاء ضــرييب عنــد عودتــه إىل العمــل شــريطة أن   
 .يكون الوالد اآلخر يف إجازة والدية يف نفس الوقت

قالـت إنـه جيـب تقـدمي التـهاين إىل احلكومـة             : الرئيسة - ١٥
ــاء      ــة أثن ــاري لالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل ــى الت عل

ت قائلـة إن دوال كـثرية تعتـرب         وأضـاف . الفترة املشمولة بالتقرير  
السويد منوذجا للتمتع حبقوق اإلنسان، إال أنه من الواضح أنـه           

 .ما زالت هناك بعض املشاكل
 

 ٦ إىل ١املواد من 
قــــال إن كــــال مــــن التقريــــر    : الــــسيد فلينترمــــان  - ١٦

واملعلومات الواردة من منظمات غري حكوميـة يـشريان إىل أن           
وقــــد أثنــــت .  يف الــــسويدرياالتفاقيــــة جمهولــــة إىل حــــد كــــب

حقــوق اإلنــسان علـــى احلكومــة الســتخدامها اخلـــالق      جلنــة 
للعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والــسياسية رغــم عــدم  

ــد   ــتناد إىل العهــ ــان االســ ــاكم؛  إمكــ ــرا يف احملــ ــتنادا مباشــ اســ
ســيكون مــن املفيــد معرفــة أيــة حــاالت يكــون قــد مت         وأنــه

وينبغــي للحكومــة . فاقيــةاالســتناد فيهــا بــنفس الــشكل إىل االت
أن تنظــر يف إدمــاج االتفاقيــة يف القــانون احمللــي، وخباصــة يف      
ــاري     ضــوء تــصديق الــسويد مــؤخرا علــى الربوتوكــول االختي
وســيكون مــن املفيــد أيــضا معرفــة مــا إذا كــان لــدى اهليئــة         
التشريعية آلية الستعراض مـسودة التـشريع يف ضـوء التزامـات            

 األخـذ يف احلـسبان بالتوصـيات       السويد مبوجب االتفاقيـة، مـع     
 .العامة للجنة

 دراســة أجريــت مــؤخرا أســفرت عــن أن أنوأضــاف  - ١٧
وتــساءل عمــا إذا . الدســتور ال يراعــي الفــوارق بــني اجلنــسني 

ــر         ــذه؛ وإذا كــان األم ــر ه ــة النظ ــع وجه ــق م ــد يتف كــان الوف
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كذلك، ما إذا كانت احلكومة تعتزم اختاذ اإلجراءات الالزمـة          
 .ك أكثر مراعاة للفوارق بني اجلنسنيجلعل هذا الص

ــسيدة شــوب شــيلينغ  - ١٨ ــالرغم مــن أن   : ال ــه ب قالــت إن
ــه       ــسان، إال أن ــرام حقــوق اإلن ــل مــن احت ــاريخ طوي ــسويد ت لل

وينبغـي للوفـد    . تزال هناك مـشاكل يف القطـاع االقتـصادي         ال
أن يوضح ما إذا كان مشروع القانون اجلديد ملكافحة التمييز          

 األوروبيــة ذات الــصلة، وعمــا إذا كــان سيتــضمن التوجيهــات
 من االتفاقيـة، وعمـا إذا كـان        ٢ و   ١سيعكس أحكام املادتني    

ــة يف     ــة املؤقتـ ــدابري اخلاصـ ــق التـ ــى تطبيـ ــد علـ ــينص بالتحديـ سـ
اجملاالت اليت يثبت فيها التمييز ضد املرأة أو حيث جيري متثيـل        

ــام     ــيال منقوصــا يف القطــاع الع ــرأة متث ــذا  أوامل  اخلــاص؛ ويف ه
 . للجنة٢٥لصدد أحالت الوفد إىل التوصية العامة رقم ا

وأعربــت عــن أســفها لعــدم رغبــة احلكومــة يف حتديــد   - ١٩
أهداف وحصص لعـدد النـساء يف املناصـب اإلداريـة بالقطـاع             

 وتساءلت عما إذا كانت احلكومة تعتـزم اختـاذ تـدابري          ،اخلاص
يف أخــرى مثــل تقــدمي حــوافز ملعاجلــة التمثيــل املنقــوص للمــرأة 

واختتمـت كالمهـا قائلـة إن       . جمالس إدارة الـشركات اخلاصـة     
 من التقريـر نـصت علـى إحـصائيات بـشأن نـسبة        ١٧٩الفقرة  

؛ ٢٠٠٤النــساء يف اجملــالس التنفيذيــة للحكومــة املركزيــة لعــام 
وســيكون مــن املفيــد احلــصول علــى بيانــات بــشأن الــسنوات    

 .التالية كذلك
 فأشـارت   ، اللجنة تكلمت بوصفها عضوا يف   : الرئيسة - ٢٠

ــة امــرأة أن تــستنفد أوال مجيــع إجــراءات     ــه جيــب علــى أي إىل أن
اإلصالح احملليـة قبـل أن ميكنـها أن تعـرض حالتـها علـى اللجنـة                 

وأعربت عن رغبتها يف معرفـة      . مبوجب الربوتوكول االختياري  
آخــر إجــراء إصــالحي ومــا إذا كــان أعــضاء الــسلطة القــضائية   

 .ية والربوتوكول االختيارييتلقون تعليمات من االتفاق
ــيلفا  - ٢١ ــاريز دا سـ أشـــارت إىل الـــنص يف : الـــسيدة تافـ

 علـــى أن ١٥٥: ٢٠٠٥/٢٠٠٦مـــشروع قـــانون احلكومـــة   

 املـساواة بـني اجلنـسني       أناهلدف العام لسياسات احلكومـة بـش      
ينطبق على مجيع األفـراد، إال أنـه ال يبـدو أن هـذه الـسياسات                

موعــات املستــضعفة، مثــل تعــاجل مــشاكل النــساء مــن أفــراد اجمل
وقــد حثــت اللجنــة . املهــاجرات والالجئــات ونــساء األقليــات

ــدابري      ــاذ تـ ــى اختـ ــة علـ ــسابقة احلكومـ ــة الـ ــا اخلتاميـ يف تعليقاهتـ
ــة ــؤالء النــسوة       فعال ــز ضــد ه ــى التميي ــضاء عل ، A/56/38(للق

، إال أن التقريـــر وردود احلكومـــة علـــى قائمـــة  )٣٥٦الفقـــرة 
 الروما والـسامي، وأعربـت عـن        املسائل مل يذكرا سوى شعيب    

 . األقليات األخرىأنترحيبها باحلصول على معلومات بش
وأضافت أنه سيكون من املفيد معرفة نتـائج احللقـات           - ٢٢

الدراســية اإلقليميــة الــيت عقــدها الفريــق العامــل لنــساء الرومــا   
ــرة   ــذكورة يف الفق ــ٥٢وامل ــسائل،    م ــة امل ــى قائم ــردود عل ن ال

ط أو بــرامج ناجتــة عــن تلــك احللقــات،   يف ذلــك أيــة خطــ  مبــا
ومعرفة املزيد عن مشروع االحتاد األورويب املذكور يف الفقـرة     

 . من الردود٥٧
 ٢٩ومــضت تقــول إن ردود احلكومــة علــى الــسؤال   - ٢٣

مــن قائمــة املــسائل حمايــدة جنــسانيا؛ وهنــاك معلومــات ضــئيلة 
. فةبشأن احلالة اخلاصة بالنساء من أفـراد اجملموعـات املستـضع          

ــرى أن      ــد ي ــا إذا كــان الوف ــة م ــها يف معرف وأعربــت عــن رغبت
الــشواغل الــيت عــربت عنــها اللجنــة يف ذلــك الــسؤال كــان هلــا 

 .يربرها ما
قالــت إنــه بــالرغم مــن حــسن نوايــا  : الــسيدة ديريــام - ٢٤

 منـها،  ٦احلكومة فالردود على قائمة املسائل، وخباصة الفقـرة         
 بـني اجلنـسني كانـت       تنص على أن جهودهـا لتحقيـق املـساواة        

 الردود وثائق توجيهيـة وخطـط       تضمنوت. فاشلة إىل حد كبري   
ــرة (عمــل ســنوية   ــادئ   )٥الفق ــد أن يوضــح املب ؛ وينبغــي للوف

ــة حتـــضري خطـــط    ــة ملختلـــف الـــوزارات بغيـ ــة املتاحـ التوجيهيـ
عملها، وفحوى اإلطار املعياري لتلـك اخلطـط، ومـا إذا كـان             

ة املركزيـة املـسؤولة عـن    يرتكز على االتفاقية، وما هـي الـسلط      
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رصــد مجيــع اخلطــط ومــا إذا كانــت تعــد تقريــرا بــشأن فعاليــة  
تلــك اخلطــط، وكيفيــة قيــاس األداء، ومــا هــي الــربامج املتاحــة 
لبناء القدرات، وما إذا كـان كبـار املـوظفني املـدنيني ورؤسـاء              
ــط      ــداد خطـ ــم يف إعـ ــت وزاراهتـ ــاقبون إذا أخفقـ اإلدارات يعـ

 .داف احملددة يف تلك اخلططسنوية أو يف حتقيق األه
وأخريا، رحبت بإنشاء وزارة التكامـل واملـساواة بـني           - ٢٥

ــة ذات     ــة الوطني ــشاء اآللي ــها يف إن اجلنــسني، وأعربــت عــن أمل
الصلة أيـضا بغيـة إرسـاء أسـاس أقـوى لتعمـيم مراعـاة املنظـور                 

 .اجلنساين
أشــارت إىل أن التقــدم صــوب حتقيــق  : الــسيدة شــني - ٢٦

. اجلنـــسني يف الـــسويد كـــان أبطـــأ مـــن املتوقـــعاملـــساواة بـــني 
ل املتسببة يف ذلك، اليت عـادة  لبت إىل الوفد أن يعني العوام   طو
تتضمن مواقف الرجال ومقاومـة القطـاع اخلـاص والتوزيـع          ما

 .غري العادل للمسؤوليات داخل األسرة
وأضــافت أن الوفــد قــد ذكــر أن احلكومــة تعتــزم إيــالء  - ٢٧

ومع ذلك، أشـارت إىل أن الـسياسات        . اهتمام أكرب للمعوقات  
جـنس هلـم؛    ملعوقني كـثريا مـا تعاملـهم كمـن ال      العامة املتعلقة با  

فعلــى ســبيل املثــال، كــثريا مــا جيــري تــوفري مــراحيض مــشتركة   
. للرجـال والنــساء، ممــا يعتــربه كـثريون منــهم أنــه حيــط بقــدرهم  

يف احلـسبان باالحتياجـات اخلاصـة       وسألت عما إذا كان يؤخذ      
 وقات، وعلى وجه اخلصوص ما إذا كانت مالجئ ضـحايا     للمع

إذا كــان أفــراد الــشرطة   العنــف حتتــوي علــى مرافــق هلــن، ومــا  
 على سبيل املثال    -مدربني على األخذ خبصائصهن يف احلسبان       

ــسمع       ــصر أو الـ ــدات البـ ــن فاقـ ــشاهدات مـ ــؤال الـ ــد سـ  -عنـ
 .اإلجراءات اليت تتخذ لتيسري حياهتن اليوميةو

ــال  - ٢٨ ــسيد ه ــسويد (ريبال ــى أن   ): ال ــق عل ــه يواف ــال إن ق
التقدم صوب حتقيق املساواة بني اجلنسني كان أبطأ ممـا جيـب،      
وهلذا قررت احلكومة زيادة امليزانية من أجـل تـدريب مـوظفي       

 .إنفاذ القانون، ضمن مجلة أمور

وأضاف قائال إن مشكلة إدمـاج االتفاقيـة يف القـانون            - ٢٩
ــها     ــر من ــة أكث ــشكلة نظري ــي م ــةاحملل ــام  .  عملي ــضى النظ فبمقت

القانوين يف الـسويد، ال ميكـن االسـتناد إىل املعاهـدات الدوليـة              
ــن       ــر م ــانون أو أكث ــها إىل ق ــى حنــو مباشــر، إذ جيــب حتويل عل

ومل جيـر   . نون موجـود  القوانني احمللية أو إضافة أحكامها إىل قا      
جراءات بالنسبة ألي صك من الصكوك الدوليـة    اتباع هذه اإل  
ان تكون السويد طرفا فيهـا، إال أن جـوهر هـذه            حلقوق اإلنس 

الصكوك ينعكس يف التشريع املوجود، ومل تالحظ اختالفـات         
 .كبرية حىت اآلن

قالــت إنــه مل يكــن مــن  ): الــسويد (الــسيدة برغمــان - ٣٠
الــضروري إدمــاج االتفاقيــة يف التــشريع احمللــي ألنــه ال يوجــد   

ة جلنـة   ومع ذلـك فقـد شـكلت احلكومـ        . اختالف كبري بينهما  
للتأكد من أن مجيع مـسودات التـشريعات تتفـق مـع التزامـات             

 .السويد مبوجب االتفاقات الدولية
قـال إن احلكومـة قـررت أن        ): الـسويد  (السيد هـالريب   - ٣١

تعيني حصص يف القطاع اخلاص سيتعارض مع ملكية املسامهني   
ورغبــة يف إجيــاد تــوازن بــني حريــة القطــاع اخلــاص . للــشركات

لتحكم يف األنشطة االقتصادية، قررت احلكومة اعتماد     وتدابري ا 
استراتيجيات مثل توفري املعلومات للـشركات وتـشجيع احلـوار           

وقد اخنفـضت نـسبة الرجـال يف القطـاع اخلـاص مـن             . واملناقشة
. ٢٠٠٨ يف املائـــــة عـــــام ٨١ إىل ٢٠٠٠ يف املائـــــة عـــــام ٩٥

 .وستزيد احلكومة من جهودها بغية زيادة مشاركة املرأة
ــان  - ٣٢ ــسيدة برغم ــسويد (ال ــل   ): ال ــة عم ــت إن خط قال

مكافحــة عنــف الرجــال ضــد النــساء الــيت قدمتــها احلكومــة يف 
 تركــز علــى املهــاجرات، مثلــها  ٢٠٠٧نــوفمرب /تــشرين الثــاين

مثــل جمموعــة اإلصــالحات الــيت تــستهدف تعزيــز املــساواة يف   
وجيــري دفــع مكافــآت ماليــة للبلــديات الــيت      . ســوق العمــل 

اجرين، كما أن هنـاك حـوافز ماليـة لألفـراد لـتعلم           ترحب بامله 
 .اللغة السويدية
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ــسيد هــالريب  - ٣٣ ــسويد (ال ــه يف خريــف عــام   ): ال ــال إن ق
 عينــت احلكومــة وفــدا مــن أجــل قــضايا الرومــا تكــون ٢٠٠٦

ويتكون هذا الوفـد مـن      . مهمته حتسني حالة الروما يف السويد     
مــة وعينــت احلكو. عــشرة أعــضاء، نــصفهم مــن أصــل الرومــا 

أيضا عـددا مـن اخلـرباء وفريقـا مرجعيـا واسـع النطـاق يتكـون                 
ومــن أول مهــام الوفــد مجــع . مـن ممــثلني عــن منظمــات الرومـا  

اخلــربة واملعرفــة يف هــذا اجملــال وتقــدمي مقترحــات عــن كيفيــة    
. إمكان حتسني الظروف املعيـشية للرومـا يف اجملتمـع الـسويدي        

ــانون األول ــسمرب /ويف ك ــسويد ٢٠٠٧دي ــؤمترا ، نظمــت ال  م
بشأن حقوق نساء الروما، بالتعاون مع جملس أوروبـا ووكالـة          

فــل مــن  للحقــوق األساســية، هبــدف عقــد حم االحتــاد األورويب
ــني       ــدة ب ــات واملمارســات اجلي ــشاطر املعلوم ــشة وت أجــل املناق
صـــناع الـــسياسات وشـــبكات الرومـــا عـــرب أوروبـــا بـــشأن       

 .التحديات اليت تواجهها نساء الروما
قالت إن تعميم مراعاة   ): السويد (لندكفيستالسيدة   - ٣٤

ــستخدمها      ــيت ت ــسية ال ــساين هــو االســتراتيجية الرئي املنظــور اجلن
وقـد  . اجلنـسني  سياسـاهتا املتعلقـة باملـساواة بـني      احلكومة لتنفيـذ    

وضعت احلكومـة خطـة عامـة مـن أجـل تعمـيم مراعـاة املنظـور                 
، وهـي خطـة     ٢٠٠٩-٢٠٠٤اجلنساين يف املكاتـب احلكوميـة،       

وفـضال عـن ذلـك، تـضع كـل          . لتزم مجيـع الـوزارات بتنفيـذها      ت
 حتقيـق األهـداف املوضـوعة       غيـة وزارة خطة العمل اخلاصة هبـا ب      

وجــرى تعــيني أربعــة جمــاالت بوصــفها ذات   . يف اخلطــة العامــة
اإلدارة واملراقبـــة، والتـــدريب، : أمهيـــة خاصـــة يف هـــذا الـــصدد
ة بـــني وتـــضطلع شـــعبة املـــساوا. والوســـائل، وتنظـــيم األعمـــال

اجلنــسني باملتابعــة والتقيــيم الــسنويني للخطــة العامــة، وســتجري 
، قــدمت ٢٠٠٧ويف عــام . ٢٠١٠تقييمــا أكثــر مشــوال يف عــام 

احلكومة مقترحات بشأن كيفية تعميم مراعاة املنظور اجلنـساين         
 .داخل القطاع احلكومي على صعيد الوكاالت الوطنية

ــسيدة نايغليـــك - ٣٥ ــسويد (الـ ــارت إىل): الـ ــة أشـ  املعاملـ
املقدمــة إىل جمموعــات النــساء املستــضعفة، قائلــة إن مــسؤولية  

ـــ     ــة الــيت تتمتــع  ٢٩٠تقــدمي املــساعدة تقــع علــى عــاتق ال  بلدي
وعـــالوة علـــى ذلـــك، علـــى . مبـــستوى عـــال مـــن االســـتقالل

وكـاالت اخلــدمات االجتماعيـة أن تقــدم املـساعدة إىل النــساء    
احلكومــة وقــد خصــصت . مــن ضــحايا العنــف وإىل املعوقــات

أرصدة ضخمة للبلديات لكي تعزز قدراهتا على تقـدمي الـدعم           
وال متلـــك مجيـــع البلـــديات . إىل النـــساء مـــن ضـــحايا العنـــف

القدرة علـى تزويـد املعوقـات بإمكانيـة الوصـول إىل املالجـئ،              
إال أهنا مسؤولة عن إحالـة النـساء الـاليت مل تـتمكن مـن تقـدمي          

 .املساعدة إليهن إىل بلدية جماورة
قــــال إن تعريــــف ): الـــسويد  (غالـــسيد هارنــــسكو  - ٣٦

ــة      ــع يف بدايـ ــد وضـ ــنس قـ ــاس اجلـ ــى أسـ ــز علـ ــسويد للتمييـ الـ
ــام   . الثمانينـــات ــة عـ وعنـــدما صـــدقت الـــسويد علـــى االتفاقيـ

.  من الـضروري تعديـد التـشريع املوجـود         تضح أنه  مل ي  ١٩٨٠
والتعريف الوارد يف التشريع الالحق وضـع علـى غـرار سـوابق             

ــاد  قـــضائية مـــن حمكمـــ  ــة وتوجيهـــات االحتـ ة العـــدل األوروبيـ
األورويب بغية حظر التمييز والتحرش والتحرش اجلنسي سـواء         

ــرة    ــري مباشـ ــرة أو غـ ــة مباشـ ــال   . بطريقـ ــري إدخـ ــدما جيـ وعنـ
تعـديالت علـى التــشريع املوجـود، تكــون اللغـة املــستخدمة يف     
النص اجلديد حمايدة جنسانيا؛ وهلذا يبدو من احملتمل أن صـك           

ــة  ــتورال(احلكومـ ــد   ) دسـ ــسانيا عنـ ــدا جنـ سيـــصبح أيـــضا حمايـ
 .تعديله
قــال إن أحــد أهــداف ): الــسويد (الــسيد مهرســتدت - ٣٧

خطة عمل احلكومة بـشأن املـساواة بـني اجلنـسني تعزيـز متثيـل               
ومبقتـضى اخلطـة، كـان    . املرأة يف برملان سامي وخدمته املدنيـة     

  يف املائـة مـن أعـضاء برملـان         ٣٠اهلدف أن تشكل املـرأة نـسبة        
 يف املائــــة حبلــــول عــــام ٤٠، و ٢٠٠٥ســــامي حبلــــول عــــام 

ــام  ٥٠، و ٢٠٠٩ ــول عــ ــة حبلــ ؛ إىل جانــــب ٢٠١٥ يف املائــ
هــدف التوزيــع املتــساوي جنــسانيا للمــوظفني املــدنيني حبلــول  

ــام  ــدفني     ٢٠١٠ع ــن اهل ــق كــل م ــل حتقي ــد جــرى بالفع . ؛ وق
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وخصــصت احلكومــة أيــضا أرصــدة حلركــات ســامي النــسائية  
 .رأة واملساواة بني اجلنسني يف جمتمع ساميبغية زيادة نفوذ امل

ــالربين   - ٣٨ ــسيدة هـ ــاداري-الـ ــف  :  كـ ــت إن تعريـ قالـ
ــرورة    ــات، الـــذي يـــشري إىل ضـ ــانون العقوبـ االغتـــصاب يف قـ
ــه وال يــنص علــى عــدم موافقــة      ــد ب حــدوث العنــف أو التهدي

. الضحية، ال يتماشـى مـع املنظـورات احلاليـة للقـانون اجلنـائي             
انات حمـددة كافيـة عـن اإلدانـات الفعليـة أو            ومل تتلق اللجنة بي   

ــاب  ــستويات العق ــات    . م ــن خــالل املعلوم ــة م وعلمــت اللجن
 يف املائـة  ٥املقدمة من اجمللس الوطين السويدي ملنع اجلرميـة أن    
وسـيكون  . من حاالت االغتصاب املبلغ عنـها انتـهت باإلدانـة         

مــن املفيــد عقــد مقارنــة بــني هــذا الــرقم واإلجــراءات اجلنائيــة   
وينبغــي للوفــد أن يوضــح مــا إذا كانــت . األخــرى يف الــسويد

ــدو . البيانــات املــصنفة بــشأن اجلرميــة متاحــة   ــةاعاملوتب ــىقب   عل
ــن    ــسجن مـ ــصاب بالـ ــنوات، و٦-٢االغتـ ــى   سـ ــة علـ  املعاقبـ

 سـنوات أقـل     ١٠االغتصاب يف ظل ظروف مشددة بالـسجن        
ومن املمكن أن يعود عدم تناقص مـستويات العنـف          . مما جيب 
 .م كفاية مستويات العقابإىل عد
قالـــت إن املعلومـــات  : الـــسيدة تافـــاريز دا ســـيلفا   - ٣٩

ــواردة مــن اجملتمــع املــدين توضــح أن الرجــال يتحكمــون يف     ال
ــال   ــائط اإلعـ ــوى وسـ ــشكلن    فحـ ــساء يـ ــن أن النـ ــالرغم مـ م بـ

وجيـري تـصوير النـساء بـصفة     . يقرب من نصف الصحفيني  ما
 صــورهن بغيــة رئيــسية كــأدوات للرغبــة اجلنــسية أو تــستخدم 

وينبغــي للوفـد أن يعلـق علــى هـذا التقيــيم،    . زيـادة االسـتهالك  
كما ينبغي له أن يوضح التدابري الواجب اختاذهـا ملعاجلـة تلـك             

وقد يكـون مـن الـضروري مراجعـة األحكـام القانونيـة             . احلالة
 .املتعلقة حبرية الصحافة اليت تسمح باستمرار هذه احلالة

ــاأ - الـــــسيدة كـــــوكر - ٤٠  أشـــــارت إىل قـــــانون :هبيـــ
قلقها أنه ال ميكـن أليـة امـرأة        ن دواعي   األجانب، وقالت إن م   

أن تطلب احلصول على مركز الجئة علـى أسـاس خوفهـا مـن              

التعرض لالضـطهاد املتـصل بنـوع اجلـنس مـن جانـب جهـات               
 الدول باختاذ التدابري الالزمـة      ٢وتطالب املادة   . من غري الدول  

وهلـذا  . جلهات من غري الـدول    للقضاء على التمييز من جانب ا     
التفـــسري التقييـــدي هلـــذا  ينبغـــي للحكومـــة أن تعيـــد النظـــر يف

وينبغـي تقـدمي توضـيح السـتعراض احلكومـة تـشريع            . التعريف
ــام   ــار لعـ ــة االجتـ ــل   ٢٠٠٤مكافحـ ــن قبـ ــذ مـ ــراء املتخـ  واإلجـ

 .احلكومة لتنفيذ توصيات ذلك االستعراض
 حيظــر  رحبــت بالقــانون الــذي  : الــسيدة آرا بيغــوم  - ٤١

هنــا أعربــت عــن رغبتــها يف معرفــة  شــراء خدمــة جنــسية، إال أ 
إذا كــان قــد جــرى وضــع خطــة عمــل وتعــيني جمــاالت         مــا

األولوية؛ وما هي التدابري العقابية الـيت تطبـق علـى مـن خيـالف            
القانون؛ ومـا إذا كانـت هنـاك أيـة تـدابري لتـوفري أسـباب رزق         

افت أن اللجنـة    وأض. بديلة للنساء املنخرطات يف جتارة اجلنس     
مهتمــة أيــضا مبعرفــة كيفيــة دعــم الــسويد للنــساء مــن ضــحايا   

 مـن  بـصفة غـري شـرعية وال يـتمكنّ       يمـات   قاملاالجتار، وخباصة   
 يـــةاإلبـــالغ عـــن ذلـــك االجتـــار أو ال يـــرغنب يف ذلـــك، وكيف

ــم ــرات   ةعاجلــ ــات القاصــ ــات األجنبيــ ــسألة الفتيــ ــسويد مــ  الــ
ها يف معرفــة تــوأعربــت عــن رغب. املنغمــسات يف جتــارة اجلــنس

 ،الرجـل ضـد املـرأة    إذا كانت خطـة عمـل مكافحـة عنـف        ما
 والعنف يف العالقـات بـني       ،والعنف واالضطهاد باسم الشرف   

أفــراد مــن نفــس اجلــنس تتــضمن آليــة منفــصلة للعنــف العــائلي 
 وما إذا كان وجود العنف العائلي جييـز         ؛واالغتصاب الزوجي 

. للمهاجرة أن تتقـدم بطلـب للحـصول علـى تـصريح باإلقامـة             
وأخــريا، ينبغــي للوفــد أن حيــيط اللجنــة علمــا بتــدابري مكافحــة 

 .العنف يف مكان العمل
سـألت عـن مقـدار التقـدم احملـرز          : السيدة شوتيكول  - ٤٢

ر ألغـراض  يف خطة عمل منع ومكافحـة البغـاء واالجتـار بالبـش     
 والتدابري املتخذة ملكافحة االجتار ألغـراض االسـتغالل    ،جنسية

يف العمــل وألغــراض أخــرى؛ ومــا إذا كانــت املنظمــات غــري    
ــا إذا كانـــت    ــة؛ ومـ ــاركت يف تلـــك العمليـ ــة قـــد شـ احلكوميـ
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 تعتزم اسـتخدام املبـادئ      - عند إعداد تلك الوثائق    -احلكومة  
ار بالبـــشر، وهـــي اإلرشـــادية املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان واالجتـــ

 ،املبادئ اليت وضعتها مفوضية األمـم املتحـدة حلقـوق اإلنـسان          
وبروتوكـول منـع وقمـع االجتـار باألشـخاص، وخباصـة النــساء       
واألطفــال، واملعاقبــة عليــه، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة       

بروتوكـول  (ملكافحة اجلرميـة املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة            
. ة العمل أن تغطي دائرة االجتار بكاملها      وينبغي خلط ). بالريمو

وأضافت أهنا ترحب أيضا باحلصول على مزيد من املعلومـات          
“ الفقــر واالجتــار بالبــشر”بــشأن تنفيــذ االســتراتيجية املعنونــة  

الــيت تــستهدف مكافحــة االجتــار مــن خــالل التعــاون اإلمنــائي   
الدويل، وبشأن أثر األحكام اجلديدة يف قانون األجانـب علـى           

 .ألجانب من ضحايا االجتارا
وأثنت على احلكومـة الستـضافة املـؤمتر العـاملي األول            - ٤٣

مـن  ملكافحة االستغالل اجلنسي التجاري لألطفال، وجلهودها       
ــبأجــل معاجلــة   ــك؛ الطل ــى ذل ــت    عل ــا إذا كان  وســألت عم

عـام   احلكومة قد اتبعت توصية اللجنة بشأن حقوق الطفـل يف         
ة الطـرف تعزيـز التـشريع الـذي         ، وهي أنه ينبغي للدول    ٢٠٠٥

جييز حماكمة مواطين السويد املتـورطني يف االسـتغالل اجلنـسي           
لألطفــال يف اخلــارج، مبــا يف ذلــك عــن طريــق حظــر إعــادة        
إصدار جوازات سفر لألشخاص الذين يفرج عنـهم بعـد دفـع            

وقد منا إىل علم اللجنة استمرار إصدار جـوازات سـفر           . كفالة
مما مكنهم من التملص من التزامـات  جديدة هلؤالء األشخاص    

 .الكفالة
تكلمت بوصـفها عـضوا يف اللجنـة فـسألت          : الرئيسة - ٤٤

 ،الرجـل ضـد املـرأة      عما إذا كانت خطة عمل مكافحـة عنـف        
 والعنف يف العالقـات بـني       ،والعنف واالضطهاد باسم الشرف   

أفراد من نفس اجلنس أخذت يف حسباهنا بالتوصـيات الـواردة           
ررة اخلاصــة املعنيــة بــالعنف ضــد املــرأة، وأســبابه  يف تقريــر املقــ

الفقــرة (، ونــص هــذا التقريــر )A/HRC/4/34/Add.3(وعواقبــه 
 حالــة مــن حــاالت العنــف املتعلــق ٤٠٠علــى أن حــوايل ) ٣٤

بالشرف جيري إبالغها إىل السلطات كل عـام، إال أن التقريـر          
تــضمن معلومــات غــري كافيــة عــن تــشويه األعــضاء التناســلية    

ــ وأعربــت عــن . ى؛ وقــد يرغــب الوفــد يف إصــالح ذلــك  لألنث
ــد أجــرت       ــة ق ــت احلكوم ــا إذا كان ــة م ــضا يف معرف ــها أي رغبت
دراســة عــن العنــف ضــد نــساء ســامي، متــشيا مــع التوصــية         

ــواردة ــرة  ال ــا إذا كانــت   ‘ ٥’) أ (٧١يف الفق ــر، وم مــن التقري
ــاليت      ــساء ال ــع الن ــة ودعمــا خاصــني جلمي ــة تقــدم محاي احلكوم

البغــاء، متــشيا مــع التوصــية الــواردة يف الفقــرة يواصــلن ممارســة 
وأشــارت بوجــه خــاص إىل دورات . مــن التقريــر‘ ٤’) أ (٧١

 .إعادة التأهيل وفرص اختاذ أسلوب خمتلف للحياة
وأضافت أنه ينبغـي للوفـد أن يوضـح أيـضا إجـراءات              - ٤٥

إصــدار أوامــر احلمايــة؛ وأن يقــدم املزيــد مــن املعلومــات عــن    
ــوطين  اخلطــوط اإلرشــادية   ــشرطة ال ــيم مــن أجــل  جمللــس ال تقي

التهديــد واملخــاطر يف احلــاالت املتعلقــة بــالعنف العــائلي؛ وأن   
حيــيط اللجنــة علمــا بعــدد حــاالت العنــف ضــد املــرأة، مبــا فيــه  

وأخريا، حثت الدولـة مقدمـة      . ٢٠٠٧العنف العائلي، يف عام     
 .١٩التقرير على الرجوع إىل التوصية العامة رقم 

قالــت إنــه باإلضــافة ): الــسويد (ســتربريغالــسيدة أو - ٤٦
إىل اجملاالت الستة املـذكورة قـبال، فـإن خطـة العمـل ملكافحـة               

 ف، والعنـف واالضـطهاد باسـم الـشر        ،عنف الرجل ضد املرأة   
والعنف يف العالقات بني أفراد من نفس اجلنس تتضمن تـدابري           

ومـن املعـروف بـشكل عـام أن معظـم           . ملعاجلة العنـف العـائلي    
 .ملوجه ضد النساء يرتكبه أشخاص قريبون منهنالعنف ا

العـام   أن إضفاء الصبغة اجلنسية على النطاق      وأضافت - ٤٧
كــان أحــد اجملــاالت ذات األولويــة لــسياسات املــساواة بــني       

 مع التركيز بـشكل خـاص       ٢٠٠٦-٢٠٠٢اجلنسني يف الفترة    
ــة   ــصور اإلباحي ــشار ال ــى انت ــ. عل ــل إىل عــدد مــن  وقُ دم التموي

ــشاريع ا ــة   امل ــة خمتلف ــديرها منظمــات غــري حكومي ــيت ت ــد ،ل  وق
وركـز بعـض هـذه      . دمت نتـائج هـذه املـشاريع إىل احلكومـة         قُ
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املــشاريع علــى تغــيري املواقــف ووضــع االســتراتيجيات للتغلــب  
.  بينما ركز البعض اآلخر على وسـائط اإلعـالم         ،على املشكلة 

تخذ أيضا تـدابري وقائيـة مـن خـالل جملـس وسـائط اإلعـالم                وُت
- SAFT يشارك يف املشروع األورويب املشترك املسمى        الذي

 الرامــــي إىل تعزيــــز -الــــسالمة والــــوعي والوقــــائع واألدوات
. االســتعمال اآلمــن لإلنترنــت بــني صــوف األطفــال والــشباب 

ــارير عــن التطــورات يف وســائط        ــس تق ــشر اجملل ــا ين ــثريا م وك
 يتــضمن ٢٠٠٦وهنــاك تقريــر نــشره اجمللــس عــام     . اإلعــالم

ــه    مقــاالت كت ــشارون للــشباب جــرى توزيع ــها خــرباء ومست ب
وللمجلــس واليــة مــستمرة . علــى عيــادات الــشباب واملــدارس

 .لرصد وعي وسائط اإلعالم ومسؤوليتها
ـــ  - ٤٨ ــريا، قالـــت إن ــاتج عـــن وأخـ ــر النـ  ه نـــشر اآلن التقريـ

التحقيق املتعلق بالتمييز على أساس اجلنس يف اإلعـالن، الـذي           
 وضع   التقرير اقترح يف و،  ٢٠٠٦يوليه  /حدد له موعد يف متوز    

ــزي      ــالن التميي ــدابري أخــرى ملكافحــة اإلع ــد وت ــشريع جدي . ت
 .وستنظر احلكومة اآلن يف تلك املقترحات

قالـت إن طلبـات األوامـر       ): الـسويد  (السيدة ويرليـه   - ٤٩
الزجرية تقدم عن طريـق الـشرطة، إال أن املـدعني العـامني هـم             

 الطلـب، ميكـن ملقدمـه        رفض اوإذ. الذين يقبلوهنا أو يرفضوهنا   
وقــد زاد عــدد هــذه الطلبــات منــذ تقــدمي  . دائمــا أن يــستأنف
ــد ــام . التـــشريع اجلديـ ــشرطة  ٢٠٠٦ويف عـ ــده تلقـــت الـ  وحـ

 طلب، جـرت املوافقـة علـى مـا يقـرب            ١٠ ٠٠٠يزيد عن    ما
 . طلب منها٤ ٣٠٠من 
وأضــافت أنــه فيمــا يتعلــق باالنتــهاك اجلــسيم لــسالمة   - ٥٠

 حالـــة عـــام ٢ ٤٠٠ا يقـــرب مـــن املـــرأة جـــرى اإلبـــالغ عمـــ
 يف  ٤٩ ويبلغ معدل الفصل النـهائي يف تلـك اجلـرائم            ،٢٠٠٦
وذكـرت أن هـذا املعـدل خيتلـف بنـاء علـى مـا إذا كـان                  . املائة

ــة     ــل جرميـ ــخص أو لكـ ــل شـ ــسابه لكـ ــري حـ ــة . جيـ ويف حالـ
االغتصاب واجلرائم اجلنسية يبلغ معـدل الفـصل النـهائي لكـل            

 يف املائـة لكـل   ٥هـذا املعـدل    يف املائة، بينما يبلـغ     ١٨شخص  
 . يف املائة٥٥ويبلغ معدل الفصل العام . جرمية
أشـــارت إىل انـــه  ): الـــسويد (الـــسيدة أوســـتربريغ  - ٥١

بالرغم من حصول أفراد الشرطة على قدر كبري مـن التـدريب         
صعب احلصول علـى     ي وامتالكهم العديد من أدوات التحقيق،    

يكـون مـن      غالبا ما  وهلذا،. ح اجلرمية نفسه  معلومات من مسر  
 . معرفة ما إذا كانت جرمية بعينها تتعلق بالشرفعسريال

قـــال إنـــه جتـــري دراســـة ): الـــسويد (الـــسيد هـــالريب - ٥٢
ــشار العنــف      ــر مــدى انت ــة ســتكهومل لتقري بالتعــاون مــع جامع

ومــن الطــرق املــستخدمة توجيــه . املتعلــق بالــشرف يف الــسويد
زيـــد عـــن هـــذه وســـتعرف احلكومـــة امل. أســـئلة إىل املدرســـني

 عنــدما حيــني موعــد ٢٠٠٨أبريــل /املــسألة حبلــول هنايــة نيــسان
 .االنتهاء من التقرير

ــى ا    - ٥٣ ــسية عل ــصبغة اجلن ــق بإضــفاء ال  لنطــاقوفيمــا يتعل
العام، أكد أنه ال توجد خطـط إلعـادة النظـر يف حريـة التعـبري                

. أو حريــة الــصحافة؛ فهاتــان احلريتــان مــن احلقــوق األساســية 
ــاول املــسألة مــن خــالل   وبــدال مــن ذلــ  ــزم احلكومــة تن ك، تعت
 .احلوار واملناقشة

قالــت إن مجيــع ): الــسويد (الــسيدة ويلتــون واهــرن - ٥٤
وتـصاريح  . تصاريح اإلقامـة تقريبـا تـصدر علـى أسـاس فـردي            

اإلقامــة املؤقتــة الــيت تــصدر علــى أســاس الــروابط األســرية هــي 
ــد ــرة . االســتثناء الوحي ــاء فت  التــصريح، وإذا انتــهت العالقــة أثن

ــده    ــا ال جيــري متدي ــادة م ــة    . فع ــهت العالق ــك، إذا انت ــع ذل وم
بسبب العنف أو بسبب انتهاك خطري آخر حلرية الـشخص أو           

وهبذا جتـري  . ه، ميكن متديد التصريح رغم انتهاء العالقة      تسالم
 .محاية األجنبيات من ضحايا العنف العائلي

ص  ميكن لألشـخا   ٢٠٠٦ أنه ابتداء من عام      توأضاف - ٥٥
الذين لـديهم خـوف لـه مـا يـربره مـن االضـطهاد علـى أسـاس           
نوع اجلنس أو التوجه اجلنـسي التقـدم بطلـب للحـصول علـى              
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ومع ذلك، لكي تؤهـل أيـة امـرأة هلـذا املركـز،         . مركز الجئني 
ــة     ال ــة كافي ــها محاي ــة أن تكــون قــد فــشلت يف محايت بــد للدول

. دبسبب نـوع جنـسها ولـيس بـسبب افتقـار الدولـة إىل املـوار           
وإىل اآلن،  . وحماكم اهلجرة مسؤولة عن تفسري احلكم اجلديـد       

. اهلجـرة العليـا يف أيـة حالـة مـن هـذه احلـاالت          مل تنظر حمكمة    
ومع ذلك، وجد عدد من احملاكم االبتدائية للهجرة أن الدولـة           
ــدل علــى أن      ــات، ممــا ي ــساء املعني ــة للن ــة الكافي ــوفر احلماي مل ت

وعلـى أي حـال،     .  حـصريا  تفسري احملاكم للحكم اجلديد ليس    
مكنــه أن فيفــض مــنح الــشخص مركــز الالجــئ،     حــىت إذا ُر

يتقدم بطلب للحصول على إقامة بناء علـى عـدد مـن األسـس              
 .األخرى

قالـت إن اجمللـس الـوطين    ): الـسويد  (السيدة نايغليك  - ٥٦
للصحة والرفاه كلف بوضع نظـام للتحقيـق يف حـاالت قتلـت             

واهلـدف  .  إطار عالقة محيمة   فيها نساء نتيجة لوقوع جرمية يف     
ومن املقـرر أن    . هو محاية النساء الاليت تتعرض حياهتن للخطر      

ــانون   ُت ــا اجمللـــــس يف كـــ نـــــشر النتـــــائج الـــــيت يتوصـــــل إليهـــ
 .٢٠٠٨ديسمرب /األول
ــه - ٥٧ ــه يف أعقـــاب  ): الـــسويد (الـــسيدة ويرليـ قالـــت إنـ

، جـــرى توســـيع نطـــاق ٢٠٠٥التعـــديل الـــذي أجـــري عـــام  
. ض شـرط اسـتخدام القـوة      يفـ ختن خالل   تعريف االغتصاب م  

فلكي يدان الشخص بارتكـاب جرميـة االغتـصاب يكـون مـن             
الكـايف اآلن أن يـرغم الــضحية علـى ممارسـة فعــل جنـسي عــن      

. طريق اإليذاء أو العنـف أو التهديـد بارتكـاب عمـل إجرامـي             
وهلذا ميكن ضمان اإلدانة على أساس ممارسة أشكال أقـل مـن            

مل يعــد مــن الــضروري أن تبــدي  وفــضال عــن ذلــك، . العنــف
 .الضحية مقاومة بدنية

وأضافت أن نقطـة البدايـة يف التـشريع اجلديـد كانـت              - ٥٨
احلق املطلق لكل فرد يف السالمة الشخـصية واجلنـسية وتقريـر            

واعتربت احملكمة العليـا مـسألة املوافقـة مـسألة          . املصري اجلنسي 

ذي ينبغــي كلت جلنــة برملانيــة لدراســة املــدى الــ وُشــ. أساســية
للتــشريع أن يركــز فيــه علــى املوافقــة بــدال مــن التركيــز علــى    

ودرست اللجنة، كجزء من أعماهلا، التشريع      . استخدام القوة 
ففـي اململكـة املتحـدة،      . الساري يف عدد من البلـدان األخـرى       

ومـع ذلـك،    . يركز التـشريع بـصفة أوليـة علـى مـسألة املوافقـة            
 تحـدة ليـست أفـضل مـن       فإحصائيات االغتصاب يف اململكة امل    

يف السويد، كما خيضع ضـحايا االغتـصاب        تلك اإلحصائيات   
ويف نفس الوقت، يركـز     . هناك لقدر غري متناسب من األسئلة     

ــشمال األورويب األخــرى علــى     ــدان ال ــساري يف بل ــشريع ال الت
وهلـذا انتـهت اللجنـة إىل أنـه جيـب أن            . مسألة اسـتخدام القـوة    

وإذا ركـز التـشريع     .  القـوة  يطالب التـشريع اجلديـد باسـتخدام      
ــتركز     ــة، ســ ــسألة املوافقــ ــة علــــى مــ ــسية أو كليــ بــــصفة رئيــ
ــصورة غــري      ــضحية ب ــى ال ــصاب عل ــة باالغت التحقيقــات املتعلق

 .متناسبة
ومــضت تقــول إن هــذه املــسألة حمــل نقــاش جــار يف     - ٥٩

وعنــدما دخــل التــشريع اجلديــد حيــز النفــاذ التزمــت  . الــسويد
ــ. آثــــارهاحلكومــــة برصــــد   دراســــة ٢٠٠٨ام وســــتجري عــ

 بغيــة تقريــر مــا إذا كــان قــد حقــق دتنفيــذ التــشريع اجلديــ عــن
 . أهدافه
ــة    - ٦٠ ــات اجلنائيـ ــة للتحقيقـ ــحت أن اإلدارة الوطنيـ ووضـ

ــن ضــحايا        ــال م ــساء واألطف ــدد الن ــدير ع ــانع يف تق ــت مت كان
خمتلــف  حيــث أن هنــاك تباينــا كــبريا بــني ٢٠٠٦االجتــار عــام 

صة ملكافحــة هــذه املــشكلة،  ليم يف كميــة املــوارد املخصــ اقــاأل
ومــع ذلــك، فبالنــسبة للتحقيقــات . وبالتــايل يف عــدد الــضحايا

اليت أدت إىل إدانة، كانـت أغلبيـة الـضحايا مـن شـرق أوروبـا               
ــاد الروســي  ــضا    . واالحت ــة أي ــم احلكوم ــا إىل عل ــومن ه جيــري أن

التفيـا وأوكرانيـا ملمارسـة      مواطنات  توظيف نساء وفتيات من     
مــا مرتكبــو اجلــرائم فيــأتون بــصفة رئيــسية أ. البغــاء يف الــسويد

ــق   ــدان البلطي ــرة    . مــن بل ــسويد فت ــيش يف ال وبعــضهم كــان يع
الـبعض اآلخـر فقـد أتـى إىل الـسويد خصيـصا هلـذا         طويلة، أما 
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وبالرغم من عدم وجود أية حاالت حـىت اآلن تتعلـق           . الغرض
باالجتار ألغراض غري االستغالل اجلنسي، هناك مـا يـدل علـى            

 يوجــد يف الـــسويد  ةلـــالغـــرض االســتغالل يف العم  االجتــار  نأ
 .وجيري اآلن التحقيق يف هذه املسألة. أيضا
وقالـــت أخـــريا إن تـــشريع الـــسويد ملكافحـــة االجتـــار  - ٦١
وإنه من املتوقـع أن يـصدر التقريـر يف        . زال قيد االستعراض   ما

وستتناول احلكومة مسألة تـصديق     . ٢٠٠٨أبريل  /هناية نيسان 
قيــة جملــس أوروبــا املتعلقــة مبكافحــة االجتــار   الــسويد علــى اتفا

 .بالبشر عقب اختتام اللجنة املعنية أعماهلا
ــرن   - ٦٢ ــون واهـ ــسيدة ويلتـ ــسويد (الـ ــه،  ): الـ ــت إنـ قالـ
، ميكــن إصــدار تــصاريح )١٢٦الفقــرة (جــاء يف التقريــر  كمــا

 ،اإلقامة احملددة املدة لضحايا االجتار بالبشر وغريه من اجلـرائم          
ــشهود ــد ،أو لل ــراء حتقيــق أويل أو      عن ــزوم لكــي ميكــن إج الل

وإىل اآلن صــــــدر .  قــــــضية جنائيــــــةاســــــتماع أساســــــي يف
تصريح إقامة على هذا األساس، كان نصيب النساء منـها           ١٩
ومعظم من حصلوا على هذه التـصاريح غـادروا         . رحياص ت ١٢

وميكنـهم، إذا مـا رغبـوا يف ذلـك،          . السويد فور انتهاء القـضية    
ــد أو طلــب   . تــصريح إقامــة علــى أســس أخــرى  طلــب التمدي

وهلـذا   وكثري من ضحايا االجتار من مـواطين االحتـاد األورويب،         
 .هلم حق اإلقامة يف السويد

ــك  - ٦٣ ــسيدة نايغليـ ــسويد (الـ ــد ): الـ ــت إن البلـ  تايقالـ
مسؤولة عـن تـوفري اخلـدمات االجتماعيـة للجميـع يف جمـاالت              

أيـة  وجيـري رد    . كل منهم من خالل جلـان الرفـاه االجتمـاعي         
ــة أو   ــق باإلقامـ ــات تتعلـ ــحايا  نفقـ ــات ضـ ــن احتياجـ ــا مـ غريهـ

ــإجراءات     االجتــار ــة تــرتبط ب ــذين تلقــوا تــصاريح إقامــة مؤقت ال
ــاكم ــس الـــ . احملـ ــن    واجمللـ ــسؤول عـ ــاه مـ ــصحة والرفـ وطين للـ
هـــا اخلـــدمات االجتماعيـــة   بـــالطرق الـــيت تتبع قائمـــة  وضـــع

الطبيــة واألطــراف األخــرى، مبــا فيهــا املنظمــات غــري  والرعايــة
احلكومية والكنائس، وذلك عنـد تنـاول البغـاء أو التعامـل مـع              

يونيــه /وســيقدم اجمللــس تقريــره يف حزيــران   . ضــحايا االجتــار 
٢٠٠٨. 

قــال إنــه عنــدما انتــهت    ): الــسويد (الــسيد هــالريب  - ٦٤
، الرجـل ضـد املـرأة     األعمال املتعلقة خبطة العمـل بـشأن عنـف          

 تتعلــق لتحــضريية بــشأن خطــة عمــل جديــدة  األعمــال اتبــدأ
 .االجتار والبغاء سيجري تقدميها يف الربيعب

وأضاف أنه ليس لديه معلومات بعد عن أثـر القـانون            - ٦٥
ونظـرا الهتمـام الـسويد      . الذي حيظر شـراء اخلـدمات اجلنـسية       

 ، مــن املعتــزم إجــراء تقيــيم ،واالهتمــام الــدويل هبــذا املوضــوع 
 ومــضى يقــول إن. ٢٠٠٨وســتتاح نتائجــه حبلــول هنايــة عــام  

أن البغـــاء يف األمـــاكن العامـــة اخنفـــض     انطباعـــه الشخـــصي 
ويبدو من املناقـشات الـيت جـرت مـع أفـراد            . اخنفاضا ملحوظا 

الشرطة وغريهم من املـسؤولني أن هنـاك أثـر كـبري أيـضا علـى        
 .االجتار
قالت إن هنـاك فريقـا      ): السويد (السيدة لندكنيست  - ٦٦

، ةلــاالعمضع خطــة عمــل بــشأن االجتــار واســتغالل يــحكوميــا 
وستنفذ اخلطـة بالتعـاون     . ختاذ إجراءات وسيتقدم مبقترحات إل  

 .الوثيق مع املنظمات غري احلكومية
أشـارت إىل أنـه رغـم أن        ): الـسويد  (السيدة برغمان  - ٦٧

أربع سنوات قد تبدو عقوبة سجن قصرية جلرميـة االغتـصاب،           
 تكــون أقــصر يف الــسويد أنفــإن عقوبــات الــسجن تنحــو إىل  

وهنـاك بطبيعـة احلـال عالقـة معقـدة      . البلدان األخـرى عنها يف   
فارتفـاع معـدالت    . بني العقوبات ومعدالت ارتكـاب اجلـرائم      

اجلرائم ميكـن أن يعكـس معـدالت حـدوثها، ولكنـه ميكـن أن               
 .يعين أيضا زيادة رغبة األفراد يف اإلبالغ عنها

ــاهري  - ٦٨ ــسيد جافـــ ــسويد (الـــ ــذ  ): الـــ ــال إن تنفيـــ قـــ
ــ ــتراتيجية املعنيــ ــام  االســ ــستمر إىل عــ ــار سيــ . ٢٠٠٩ة باالجتــ

 إال أن   وستنفذ بصفة عامة من خالل وكالـة التنميـة الـسويدية          
بعــض األعمـــال ســـتجري يف وزارة الــشؤون اخلارجيـــة، مـــع   
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ــسيف     ــدة، اليونيـ ــم املتحـ ــات األمـ ــى خمتلـــف هيئـ ــز علـ التركيـ
وصــندوق األمــم املتحــدة اإلمنــائي للمــرأة واملنظمــة الدوليــة       

ــهجرة ــة. لل ــبيل املثــال،     ويف املنظم ــى س ــة للــهجرة، عل  الدولي
وهنـاك  . يعمل شخص بشكل مباشـر يف جمـال مـسائل االجتـار           

أيضا شبكة واسعة النطاق للمنظمات غري احلكوميـة تعمـل يف           
ــسية أساســا    ــشر ألســباب جن ــا األعمــال  . جمــال االجتــار بالب أم

 مبــا يف ذلــك مولــدوفا  ،بالبلقــانية أساســبــصفة الثنائيــة فتــهتم 
تضمن التحديات االفتقار إىل التنسيق علـى الـصعد          وت. وألبانيا

احمللية واإلقليمية والدوليـة، ونقـص التـدريب بـصفة خاصـة يف             
وهنـاك  . جمال مسائل املساواة بـني اجلنـسني وحقـوق اإلنـسان           

 .حاجة أيضا إىل تدريب الضحايا
ــيلفا   - ٦٩ ــاريز دا س ــسيدة تاف ــبري   : ال ــة التع ــت إن حري قال

ع الـدميقراطي، إال أهنـا تـساءلت        تشكل قيمـة أساسـية للمجتمـ      
عما ميكن عمله عندما تنتهك هذه احلرية قيم املـرأة وحقوقهـا            

ومن العسري القـول بـأن احلـوار واملناقـشة          . األساسية وكرامتها 
 .وحدمها سيكونان كافيني حلل املشكلة

قال إنـه ممـا ال شـك فيـه أن           ): السويد (السيد هالريب  - ٧٠
فضل طريقة للتغلب علـى املـشكلة       إال أن أ  . هناك بعض القيود  

ــوفره       ــذي ت ــشة ال ــهاج املناق ــاع مبن ــع االنتف ــوح، م احلــوار املفت
وال تبـدو احلالـة يف الـسويد مـن اخلطـورة            . وسائط إعالم حرة  

حبيث تتطلب اختاذ إجراءات قانونية تتعارض مع هذه احلقـوق          
 .األساسية

سألت عمـا إذا كانـت تنميـة املعوقـات          : السيدة شني  - ٧١
هوض هبــن علــى حنــو كامــل تعتــرب مــن مــسؤوليات وزارة  والنــ

التكامـــل واملـــساواة بـــني اجلنـــسني أم مـــن مـــسؤوليات وزارة  
وأعربـت أيـضا عـن رغبتـها يف         . الصحة والشؤون االجتماعيـة   

ــة إىل        ــصفة منتظم ــصح ب ــدمي الن ــان جيــري تق ــا إذا ك ــة م معرف
املعوقــات، ومــا إذا كانــت الــسويد تنظــر يف التــصديق علــى       

 .قوق األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية ح

ــسويد (الــسيد هــالريب  - ٧٢ قــال إن تنميــة املعوقــات   ): ال
والنــهوض هبــن علــى حنــو كامــل هــي إىل حــد بعيــد مــسؤولية   
وزارة الصحة والشؤون االجتماعية اليت هلا اتـصاالت منتظمـة          

وهنــاك فريــق . مــع خمتلــف منظمــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة
 وهنــــاك ، العــــام مــــرات يف٨-٦وزاري معــــني جيتمــــع مــــن 

مناقشات وحوار بصفة مستمرة مـع املنظمـات غـري احلكوميـة            
ــراد املعنــيني  وزارة التكامــل واملــساواة بــني  و. واحلكومــة واألف

اجلنسني مسؤولة عـن قـانون حظـر التمييـز، أمـا مجيـع املـسائل             
ــشؤون     ــصحة وال ــا وزارة ال ــاقني فتتناوهل ــة باملع األخــرى املتعلق

وقت احلـايل النظـر يف اتفاقيـة حقـوق          وجيري يف ال  . االجتماعية
 .األشخاص ذوي اإلعاقة

ــوب   - ٧٣ ــسيدة شـ ــيلينغ-الـ ــرى   :  شـ ــرة أخـ ــألت مـ سـ
إذا كانت هناك نية إلصدار حكم بـشأن التـدابري اخلاصـة             عما

وتـرى اللجنـة   .  من االتفاقيـة  ٤ من املادة    ١املؤقتة وفقا للفقرة    
ورصـد  أنه على احلكومات أن تسعى إىل إصدار هـذه التـدابري       

تطبيقها يف القطـاع اخلـاص عنـدما يثبـت وجـود متييـز هيكلـي                
ــل منقــوص  ــل هــذا احلكــم    . ومتثي ــساءلت عمــا إذا كــان مث وت

ــد، وعمــا إذا كانــت ديباجــة القــانون     ســريد يف القــانون اجلدي
ــة يف توجيهــات االحتــاد     ــة، كمــا هــي احلال ستــشري إىل االتفاقي

حـوافز إىل  جيـري تقـدمي     كان  وسألت أيضا عما إذا     . األورويب
القطــاع اخلــاص لتــشجيعه علــى وضــع خطــط عمــل لتوظيــف  

 .النساء على أساس طوعي
قـــــال إن املناقـــــشات ): الـــــسويد (الـــــسيد هـــــالريب - ٧٤

ــشأن      ــسويدية بـ ــة الـ ــشاريع التجاريـ ــات املـ ــع منظمـ ــري مـ جتـ
ــد     ــه ال توجـ ــرى، إال أنـ ــال األخـ ــداف واألعمـ ــدابري واألهـ التـ

اصـــــة وتبـــــذل جهـــــود خ . إىل اآلن مقترحـــــات ملموســـــة 
منـــــوذج يف هـــــذا اجملـــــال يف الـــــشركات اململوكـــــة  تقـــــدمي ل

ــري      ــد التوظيـــف وغـ ــالس اإلدارة وعنـ ــيني جمـ ــد تعـ ــة عنـ للدولـ
 .ذلك من اجملاالت
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قــــال إنــــه ميكــــن ): الــــسويد (سكوغالــــسيد هارنــــ - ٧٥
ــة، إال أهنــم غــري     ــدابري خاصــة مؤقت ألصــحاب العمــل تطبيــق ت

 .ملزمني بذلك
مــن املعلومــات عــن طلبــت مزيــدا : الــسيدة غاســبارد - ٧٦

تقييم القانون الذي يعاقب زبائن البغايا وميكنهم مـن االختيـار         
ــة أو حــضور دورة   ــع غرام ــني دف ــارات   . ب ــساءلت عــن خي وت

 .املخالفني
طلبـت توضـيحا بـشأن      :  كاداري -السيدة هالربين    - ٧٧

ــة فيمــا يتعلــق باالغتــصاب   وقالــت إهنــا مل تتلــق  . معــدل اإلدان
ق باإلحـصائيات املـصنفة حـسب نـوع         جوابا على سؤاهلا املتعل   

. اجلـــنس لإلدانـــات املتعلقـــة بكـــل مـــن الـــضحايا واملـــرتكبني  
وتساءلت عما إذا كانـت احلكومـة بـصدد اختـاذ إجـراء بـشأن         

 .التوجيه اجلديد املتعلق هبذه املسألة
ــة إىل      - ٧٨ ــرامج العــالج املقدم ــت ب ــا إذا كان وســألت عم

أم سـيجري تقـدمي     مرتكيب العنف ضد املـرأة سـتكون إلزاميـة،          
 .بعض احلوافز من أجل احلضور، مثل ختفيض العقوبات

ــسيد هــالريب  - ٧٩ ــسويد (ال ــاقش  ): ال ــة تن ــال إن احلكوم ق
ضـرورية حيـث أن   ا يف الوقت احلايل، ومن املؤكـد أهنـ       احلوافز  

 .الدورات لن تفي بالغرض إن مل يتعاون من حيضرها
ــان  - ٨٠ ــسيد فلينترم ــاك   : ال ــة ســأل عمــا إذا كانــت هن أي

وحيـــث أن . أحكـــام قـــضائية يف الـــسويد تـــشري إىل االتفاقيـــة 
السويد اختارت إدماج األحكام يف االتفاقيـة مـن خـالل عـدد             
ــة      ــساءل عمــا إذا كانــت العالق ــة، فقــد ت مــن القــوانني املختلف
باالتفاقيــة واضــحة، وعمــا إذا كــان األمــر ســيكون كــذلك يف 

 .القانون اجلديد ملكافحة التمييز
تعلــق بقــانون جتــرمي شــراء اخلــدمات اجلنــسية، وفيمــا ي - ٨١

ــاملة وطلـــب    ــار إىل بيانـــات شـ ــه إزاء االفتقـ أعـــرب عـــن قلقـ
 .احلصول على معلومات بشأن أثر البغاء السري

قال إن البغاء السري يوجـد    ): السويد (السيد هالريب  - ٨٢
وقـد  . بطبيعة احلال يف السويد كما يوجد يف البلـدان األخـرى          

ــضه إىل شــب   ــل بع ــتانتق ــبعض  . كة اإلنترن ــستخدم ال  ســبالوي
 مـــن األمـــور أخـــرى، إال أن عـــدم وجـــود أرقـــام لـــذلك بعـــد

وأضـاف أنـه ال ميكنـه أن يتـذكر أيـة أحكـام قـضائية                 .املؤسفة
 .تشري إىل االتفاقية

ــادر  ): الــسويد (الــسيد هارنــسكوغ - ٨٣ قــال إنــه مــن الن
 . تشري احملاكم إىل توجيهات االحتاد األورويبأنأيضا 
ــام  - ٨٤ ــسيدة ديري ــة ال ت : ال ــأشــارت إىل أن احلكوم وي ن

وتساءلت عن الـوزارة أو     . إنشاء وكالة للمساواة بني اجلنسني    
 .الوكالة املسؤولة عن تعميم مراعاة املنظور اجلنساين

قــال إنــه لــن تكــون هنــاك  ): الــسويد (الــسيد هــالريب - ٨٥
ــسات       ــتكون مؤسـ ــل سـ ــسني، بـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــة للمـ وكالـ

ــسؤولة عــن جهــود ذلــك التعمــيم   وســلطات أخــرى  .  هــي امل
وأضاف أن أهم املبادرات املتخذة العمل مع جمـالس البلـديات           

 .واملقاطعات
كـــررت ســـؤاهلا بـــشأن إعـــادة : الـــسيدة شـــوتيكول - ٨٦

 .إصدار جواز سفر للمواطن السويدي املتهم بإيذاء األطفال
 فـسألت   ،تكلمت بوصفها عضوا يف اللجنة    : الرئيسة - ٨٧

كانت هناك أية متابعة على الصعيد الوطين لتوصـيات         عما إذا   
املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة، وخباصــة         

 .للتوصيات بشأن إمكانية احلصول على سكن آمن
 

 ٩ إىل ٧املواد من 
قالت إنه بـالرغم مـن حتقيـق التـوازن          : السيدة نوباور  - ٨٨

ال تـزال هنـاك     . راءبني اجلنسني يف الربملان الوطين وجملس الوز      
ونـسبة النـساء    . نواحي قصور يف احليـاة العامـة جيـب معاجلتـها          

ه يوجـد   يف احلكومة حتت مستوى الوزير غري متساوية كما أنـ         
ــة ويف     نقــص يف ــني رؤســاء الوكــاالت احلكومي ــرأة ب ــل امل  متثي
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وأضـــافت أهنـــا تـــود أن تـــرى املزيـــد مـــن . الـــسلطة القـــضائية
القادم عن املرأة يف املناصـب العليـا،        البيانات احملددة يف التقرير     

ــسفراء     ــا واملــدعني العــامني وال مبــا فيهــا مناصــب احملكمــة العلي
وطلبت معلومـات بـشأن اجلهـود املبذولـة         . والوزراء املفوضني 

 .للتغلب على نقص متثيل املرأة يف السلطة القضائية
ومضت تقول إنه من الواضح أن هدف شـغل النـساء            - ٨٩

 يف املائــة مــن املناصــب اإلداريــة يف وزارة  ٤٠حــد أدىن قــدره 
الــشؤون اخلارجيــة ويف البعثــات يف اخلــارج مل جيــر حتقيقــه يف   

وســألت عــن كيفيــة تنفيــذ تــدابري إيــالء . اإلطــار الــزمين احملــدد
اهتمام خاص لتوظيـف أفـراد مـن اجلـنس املنقـوص التمثيـل يف               

، ومـا إذا كانـت      ٢٠٠٦-٢٠٠٥ يف   وزارة الشؤون اخلارجيـة   
ــوازن بــني      احلك ــوغ الت ــدابري إضــافية لبل ــة ت ــد اختــذت أي ومــة ق

 .اجلنسني يف السلك الدبلوماسي بعد انقضاء تلك الفترة
ــر يــشري إىل هــدف للتوظيــف يف    - ٩٠ ووضــحت أن التقري

 يف املائـة    ٤٠هيئة األساتذة تشغل مبوجبه املرأة ما ال يقـل عـن            
 يف ١٦مــن مجيــع فئــات املــوظفني؛ إال أن املــرأة ال تــشغل إال   

ــيم العــايل     ــار احملاضــرين يف التعل ــة فقــط مــن مناصــب كب . املائ
وســـألت عـــن التـــدابري الفعالـــة األخـــرى الـــيت جـــرى اختاذهـــا 
إلصالح هـذا اخللـل، خالفـا ملطالبـة مؤسـسات التعلـيم العـايل               

. بتقــدمي تقــارير إىل احلكومــة بــشأن تقــدم تلــك املؤســسات      
أعلــى وســألت عــن الــسبب يف عــدم بلــوغ النــساء يف الــسويد  

املناصــب يف الوكــاالت احلكوميــة، وخباصــة يف التعلــيم العــايل   
والــسلطة القــضائية، يف حــني أن البلــد منــوذج ممتــاز حيتــذى بــه 

 .فيما يتعلق بالنساء املنتخبات واملعينات وزيرات
أشارت إىل أن السويد    :  زرداين -السيدة بلميهوب    - ٩١

. ق بنـسبة الربملانيـات    تأيت يف املرتبة الثانية بعد رواندا فيما يتعلـ        
زال هناك الكثري ممـا جيـب        ومع ذلك، فعلى الصعيد احمللي، ما     

 يف املائــة مــن أعــضاء ٣٠عملــه حيــث أن املــرأة ال تــشكل إال 
 .اجملالس البلدية

وسألت عما إذا كانت هناك أية نـساء مـن الرومـا يف              - ٩٢
 الربملان أو إذا كانت هناك برملانيـات مـن األسـر املهـاجرة الـيت           

وأخــريا، ســألت عــن نتــائج . حــصلت علــى اجلنــسية الــسويدية
الدراســــة االستقــــصائية للمؤســــسات اخلاصــــة فيمــــا يتعلــــق  

 .باحلصص
 ٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  

 


