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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورات

 الدورتان األربعون واحلادية واألربعون
   ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 قائمة املسائل واألسئلة املطروحة فيما يتعلق بالنظر يف التقارير الدورية  
 

 السويد  
 

لتقريــر اجلــامع للتقريــرين الــدوريني الــسادس  درس الفريــق العامــل ملــا قبــل الــدورات ا  
 ).CEDAW/C/SWE/7(والسابع للسويد 

 
 األطر الدستورية والتشريعية واملؤسسية  

يرجــى تقــدمي معلومــات عــن التقــدم احملــرز علــى صــعيد حتقيــق شــىت أهــداف سياســة      - ١
ة، وينبغــي أن يتــضمن ذلــك معلومــات عــن آليــات رصــد هــذه الــسياس. املــساواة بــني اجلنــسني

ويرجــى الرجــوع علــى وجــه  . متتــع املــرأة حبقــوق اإلنــسان هلــذه الــسياسة مــن أثــر علــى    ومــا
، واملبينـة   ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ١٦اخلصوص إىل األهداف احملددة يف القانون اجلديد الذي أقر يف           

ويرجى كذلك تقدمي معلومات عن عزم احلكومـة إنـشاء وكالـة عامـة،         ). ٧الفقرة  (يف التقرير   
 . يف اجملتمعدراسة مسألة املساواة بني اجلنسني يف شىت الفئاتوالتزامها ب

ويرجى تقدمي معلومات عن التقدم احملرز علـى صـعيد حتقيـق أهـداف سياسـة املـساواة                   - ٢
، املكاتــب احلكوميــةتعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف بــني اجلنــسني يف إطــار اخلطــة اخلاصــة 

 . من التقرير١٤  و١٣يه يف الفقرتني  ضوء التقرير املؤقت املشار إليفوذلك 

إىل األنشطة الرامية إىل نـشر املعلومـات عـن     ) ١٩ إىل   ١٧الفقرات  (ويشار يف التقرير     - ٣
ملــة احلتقــدمي معلومــات عــن  برجــاء . اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة   
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 ١٨ملشار إليهـا يف الفقـرة       او،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦خالل الفترة   القيام هبا    اليت كان يزمع     يةاإلعالم
ــر ــان مــا إذا كانــت قــد   . مــن التقري ــة فيمــا يتعلــق  جــرى االضــطالع بويرجــى تبي أنــشطة مماثل

 .التفاقيةللربوتوكول االختياري با

. القـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة         تـشريعية تـستهدف     ويشار يف التقرير إىل عدة تدابري        - ٤
يا املعروضة علــى احملاكم اليت رفعتها نساء تعرضـن         تقدمي املزيد من املعلومات عن القضا     برجاء  

ألشــكال مــن التمييــز، وعــن القــرارات الــيت اختــذت بــشأن هــذه القــضايا ومــدى تنفيــذ هــذه      
ويرجى أيضا تقدمي معلومات عما أسفرت عنه القضايا املتعلقة حباالت التمييـز ضـد              . القرارات

 قـرارات جلنـة تكـافؤ الفـرص املتـصلة           عن، و الفرص املعين بتكافؤ    ملأمني املظا هبا  أبلغ  املرأة اليت   
قـانون املـساواة يف معاملـة الطـالب     حباالت التمييز ضد املرأة، والقضايا اليت ينظر فيها مبوجـب      

 .يف اجلامعات

أمثلة ملا يعتزم القيام بـه يف إطـار االسـتثناءات مـن حظـر التمييـز، املـشار        تقدمي ويرجى   - ٥
 .ير، وشرح كيفية تطبيق هذه االستثناءات عمليا من التقر٣١إليها يف الفقرة 

ويرجى تقدمي معلومات عن تنفيذ التدابري املتخذة لتناول مـسألة التمييـز ضـد املـرأة يف                  - ٦
التــدابري علــى تلــك ، وعــن أثــر ٢٠٠٩-٢٠٠٦ وطنيــة حلقــوق اإلنــسان العمــل الخطــة إطــار 

طلع هبـا الوفـد املعـين حبقـوق         ويرجى عـرض األنـشطة الـيت يـض        . الترويج للمساواة بني اجلنسني   
 .اإلنسان يف السويد لتناول مسألة التمييز ضد املرأة

 
 املشاركة السياسية واختاذ القرارات  

عـداد تقـارير عـن      يرجى تقدمي معلومات عن اسـتنتاجات جلنـة التحقيـق الـيت ُعّينـت إل               - ٧
ــسني يف   ــع اجلنــ ــب توزيــ ــسويد مناصــ ــسلطة يف الــ ــذة  الــ ــدابري املتخــ ــن التــ ــوئها  يف، وعــ ضــ

عــن العقبــات  ساالبــوجامعــة أ الــذي قدمتــه ٢٠٠٥؛ واســتنادا إىل تقريــر عــام )١٦٦ الفقــرة(
 ).١٧٢الفقرة (يف السياسات السويدية  اهليكلية واملعاملة من منظور متييزي

ويرجى تقـدمي مزيـد مـن التفاصـيل عمـا اختذتـه احلكومـة أو تعتـزم اختـاذه مـن تـدابري،                         - ٨
 من املـادة الرابعـة مـن االتفاقيـة، بغيـة تعزيـز متثيـل                ١صة املؤقتة وفقا للفقرة     فيها التدابري اخلا   مبا

القرارات يف الشركات اململوكة ملكية عامـة ويف سـائر القطاعـات الـيت              اختاذ  املرأة يف مناصب    
 .ال يزال متثيل املرأة فيها ناقصا، مثل اهليئات احمللية املنتخبة

ما إذا كانت األحكـام املتعلقـة       ”جلنة حتقيق لدراسة    التقرير أن احلكومة عينت     يذكر  و - ٩
يف القـانون  تـدرج  أن ميكـن  يف الـشركات اخلاصـة       “باحلصص بني اجلنسني يف جمالس املـديرين      

ــسويدي،  ــة ميكــن  أيويف ”ال ــا حال ــرة  (“إدراجه ــن   برجــاء ). ١٩١الفق ــات ع ــدمي معلوم تق
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ذه احلــصص، وعــرض مــا هلــا اســتنتاجات جلنــة التحقيــق، وتبيــان مــا إذا كــان قــد مت األخــذ هبــ 
 .آثار من
 

 العنف ضد املرأة  
يـصف التقريــر جمموعـة مــن التـدابري الراميــة إىل تنــاول مـسألة العنــف ضـد املــرأة، الــيت       - ١٠

تنخرط فيها قـوات الـشرطة والنيابـة العامـة الـسويدية واحملـاكم وغريهـا مـن اجلهـات، وتتنـاول                 
واجلـرائم املرتكبـة   لألنثـى   عـضاء التناسـلية  األبتر و العنف املرتيلأشكاال أخرى من العنف، مثل    

أثرهـا  هـذه التـدابري، ومبـا يف ذلـك          تـأثري   تقدمي مزيد مـن املعلومـات عـن         برجاء  . الشرفبدافع  
ويرجـى إدراج تقيـيم ملـا إذا كـان قـد      . على النساء املعوقات واملهاجرات واملنتميـات لألقليـات   

 يفسـيما     ومعاقبـة مرتكبيهـا، وال     وحماكمـة املـرأة   لعنـف ضـد     حاالت ا مت التحقيق يف املزيد من      
، املـشار إليهـا يف      ٢٠٠٣يف عـام    سـلطات االدعـاء     الـيت أجرهتـا     التحليالت  ضوء ما استنتج من     

 . من التقرير٨٣الفقرة 

ويرجى تقدمي مزيد من البيانات عن طبيعة ونطاق العنف ضد املـرأة يف الـسويد، وفقـا      - ١١
ويرجى إدراج معلومـات عمـا يوجـد مـن     . )١(٢٠٠١خلتامية لعام لطلب اللجنة يف مالحظاهتا ا 

 ، مثـل املكاتـب الوطنيـة لإلحـصاء        اآلليات املنهجيـة جلمـع البيانـات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة              
 . الدوريةالدراسات االستقصائية السكانية أو

ويرجــى تقـــدمي بيانـــات بــشأن االســـتنتاجات الـــيت كــان يتـــوخى أن تقـــدمها حبلـــول     - ١٢
مـا تقدمـه اهليئـات      السـتعراض    جلنـة التحقيـق الـيت عينتـها احلكومـة            ٢٠٠٦يونيـه   /حزيران ٣٠

، وبيانــات عــن التــدابري الــيت للعنــفاملعرضــات  للنــساء  مــن دعــمةاالجتماعيــاخلــدمات املعنيــة ب
وفيما يتعلق بالدعم احلكومي املـشار إليـه يف         ). ٧٢الفقرة  (ضوء هذه االستنتاجات    يف  اختذت  
ــان املبلــغ املخــصص هلــذا الــدعم    ٦٨  و٦٧ الفقــرتني ــر، يرجــى تبي ــة ( مــن التقري ــة احمللي بالعمل

، وتبيــان حــصته النــسبية مــن امليزانيــة التــشغيلية      )يعادهلــا بــدوالرات الواليــات املتحــدة    ومبــا
وإضافة إىل ذلك يرجى تبيان ما إذا كـان تعـرض امـرأة مهـاجرة لعنـف يف                 . للمؤسسات املعنية 

 .طلب تصريح مستقل باإلقامةإطار األسرة يؤهلها ل

تقيــيم التعليمــات واملهــام الــيت ذكر التقريــر أن جلنــة التحقيــق الــيت عينتــها احلكومــة ليــو - ١٣
يف  أفـادت  اخلـاص بـالعنف ضـد املـرأة           احلكـومي  تعطى للوكـاالت العامـة يف مـشروع القـانون         

 هارى مل تنفـذ أن الوكاالت نفـذت بعـض املهـام املكلفـة هبـا ولكـن وكـاالت أخـ                ”استنتاجاهتا  

__________ 
 .٣٥٣، الفقرة )A/56/38( ٣٨الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الدورة السادسة واخلمسون، امللحق رقم  )١( 
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 اختـــذت لتنـــاول  فمـــا هـــي التـــدابري الـــيت   ). ٧٦الفقـــرة  (“ بـــشكل غـــري كـــاف  انفـــذهت أو
 االستنتاجات؟ هذه
 إىل أن تكـون أوامـر التقييـد يف بعـض احلـاالت            ]احلكومة تطمـح  [”ويذكر التقرير أن     - ١٤

لـس الـوطين    لـذا صـدرت التعليمـات إىل اجمل       ” و “مما ميكن اجلمع بينه وبني املراقبة اإللكترونيـة       
ــذا الغـــرض      ــتخدامها هلـ ــن اسـ ــة الـــيت ميكـ ــة املختلفـ ــول التقنيـ ــأن يبحـــث يف احللـ  “للـــشرطة بـ

بشأن نتـائج هـذا البحـث الـيت كـان مـن املزمـع               تفصيلية  فريجى تقدمي معلومات    . )٨٠ الفقرة(
 .٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٣١تقدميها حبلول 

، )نكليزيـة الباللغـة ا  (ة االغتـصاب    املوسـع جلرميـ   وويرجى تقدمي نـص التعريـف اجلديـد          - ١٥
 . من التقرير٧٤املشار إليه يف الفقرة و

بتـر  زيـد مـن املعلومـات، ومبـا يف ذلـك بيانـات إحـصائية، عـن نطـاق                    املويرجى تقـدمي     - ١٦
 يف الـــسويد وعـــن نتـــائج التـــدابري الـــيت اختـــذت ملنعـــه، مبـــا يف ذلـــك أعـــضاء األنثـــى التناســـلية

يونيـه  / حزيـران  ٣٠ اليت كان من املزمـع تقـدميها يف          صحة والرعاية  اجمللس الوطين لل   استنتاجات
 . من التقرير١٠٥،  على النحو املشار إليه يف الفقرة ٢٠٠٦

 
  واالجتار بالبشرالدعارة  

ــد    - ١٧ ــة تعـ ــر أن احلكومـ ــذكر التقريـ ــشر    يـ ــار بالبـ ــة االجتـ ــين ملكافحـ ــل وطـ ــامج عمـ  برنـ
 إذا كــان قــد مبــا يف ذلــك،ا الربنــامج، هــذعــن وضــع تقــدمي معلومــات برجــاء ). ١٦٣ الفقــرة(

 .اعتمد، وعن األنشطة املنفذة يف إطاره ووقع هذه األنشطة

إمكانية إصدار تصاريح إقامة حمـدودة املـدة للـضحايا أو الـشهود              يف التقرير إىل     ريويش - ١٨
أن هنـاك ضـرورة لـذلك مـن أجـل إجـراء حتقيــق       عنـد االعتقـاد بـ   ”يف عمليـات االجتـار بالبـشر    

 فمـا هـي أشـكال    .)١٥٨الفقـرة   (“ي أو عقـد جلـسة اسـتماع رئيـسية يف قـضية جنائيـة          متهيد
سـيما النـساء    الدعم وبرامج املساعدة واحلماية املتاحة للنـساء مـن ضـحايا االجتـار بالبـشر، وال          

 اللوايت قررن عدم اإلبالغ حباالت االجتار بالبشر؟واملقيمات بصورة غري مشروعة يف السويد 

 بسياسة جتـرمي شـراء اخلـدمات        ٢٠٠١بت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية لعام       ولئن رح  - ١٩
اجلنــسية، فإهنــا أعربــت عــن القلــق الــذي يــساورها بــشأن احتمــال أن يــؤدي ذلــك إىل زيــادة    

يف سـيما   ، وشجعت اللجنة احلكومة على تقيـيم آثـار هـذه الـسياسة، ال           السريةانتشار الدعارة   
الـيت قـد تترتـب عليهـا آثـار فيمـا يتعلـق باالجتـار         السرية  الدعارة ضوء االفتقار إىل البيانات عن 
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وباملثل أوصت املقررة اخلاصة املعنية بالعنف ضـد املـرأة وأسـبابه وعواقبـه              . )٢(بالنساء والفتيات 
أن يـوعز إىل بـاحثني مـستقلني بـإجراء     ” بأمور منها ٢٠٠٧فرباير  / شباط ٦يف تقريرها املؤرخ    

االجتار بالبـشر وسـائر أشـكال    على سويدية اخلاصة بالدعارة وعواقبها دراسة شاملة للسياسة ال  
 للتقـارير الـسنوية     اوفقـ ”ويذكر التقريـر أنـه      . )٣(“العنف اليت غالبا ما حتدث يف سياق الدعارة       

 شـراء اخلـدمات اجلنـسية       عن احلالة اليت يقدمها املقرر الوطين املعين باالجتـار بالبـشر فـإن حظـر              
ــردع املت ــشر      رين عــن تجــي ــام االجتــار بالب ــة ســد أم ــسويد ويعمــل مبثاب ــدامهم يف ال  “رســيخ أق

ــرة( ــسياسة       .)١٥٣ الفق ــع هــذه ال ــد مــن التفاصــيل، إذا وجــدت، عــن وق ــدمي مزي  فريجــى تق
ويرجـى تبيــان مـا إذا كانــت قـد أجريــت    . علــى وجـه اخلــصوص الـسرية  يتعلـق بالــدعارة   فيمـا 

 .جتار بالبشر يف السويد وخارجهادراسة شاملة هلذه السياسة وأثرها على الدعارة واال
 

 والتعليمالقوالب النمطية   

ــاول مــسألة     - ٢٠ ــر إىل عــدة مــشاريع لتن ــسنة ”يــشري التقري ــام ودور وســائل  جن احملــيط الع
ري أي تقييم لوقع هـذه      فريجى تبيان ما إذا كان قد أج      ). ١٣٢ إىل   ١٢٦الفقرات   (“اإلعالم
ــشاريع ــائج    . امل ــن نت ــات ع ــدمي معلوم ــه يف      ويرجــى تق ــل ب ــهى العم ــذي انت ــا ال ــشروع فليك  م
 وعـــن نتـــائج عمـــل جلنـــة التحقيـــق الـــيت كـــان يزمـــع تعيينـــها لتنـــاول  ٢٠٠٥ يونيـــه/حزيـــران
 ؛ وعــن نتــائج إقــرار القــانون احلكــومي     )١٢٧الفقــرة  (التمييــز اجلنــسي يف اإلعــالن    مــسألة

 ).١٣٢الفقرة (اخلاص باإلذاعة والتلفزيون العامني  2005/06:112

بـأن تعـزز احلكومـة جهودهـا          ٢٠٠١د أوصت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية لعـام         وق - ٢١
للقضاء على القولبة النمطية للجنسني يف املقررات التعليميـة، وأن تـدرج باسـتمرار يف تـدريب                 

 ويـشار يف التقريـر إىل عـدد مـن     .)٤(املدرسني التوعية باملساواة بني اجلنسني وفهم هذه املساواة     
اميــة إىل النــهوض باملــساواة بــني اجلنــسني يف النظــام التعليمــي، ومبــا يف ذلــك تــوفري األنــشطة الر

املــواد املرجعيــة املتعلقــة باملــساواة بــني اجلنــسني للمــدارس والبلــديات، وتــوفري دورات تدريبيــة  
فريجــى تبيــان مــا إذا كانــت هــذه األنــشطة جاريــة،  . للمدرســني بــشأن املــساواة بــني اجلنــسني

 .جري أي تقييم لوقعها عما إذا كان قد أُوتقدمي معلومات

تظـل حمملـة   ”  يف مرحلة التعلـيم العـايل     اختيارات دراسة الطالب  ويذكر يف التقرير أن      - ٢٢
حتقيـق التوزيـع العـادل بـني اجلنـسني           وأن هدف احلكومة يتمثل يف       “باملسائل املتعلقة باجلنسني  

__________ 
 .٣٥٥ و ٣٥٤املرجع نفسه، الفقرتان  )٢( 
 .A/HRC/4/34/Add.3 من الوثيقة )٥ (٧١الفقرة  )٣( 
 .٣٤٣املرجع نفسه، الفقرة  )٤( 
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يـد مـن املعلومـات عـن التـدابري املتخـذة            فريجـى تقـدمي مز    ). ٢٢٨الفقـرة    (يف الربامج التعليميـة   
كمــا يرجـى تقـدمي بيانـات مــستكملة عـن أعـداد املدرسـني واملدرســات       . لتحقيـق هـذا اهلـدف   

 .وكبار احملاضرين واحملاضرات يف مؤسسات التعليم العايل
 

 التوفيق بني العمل واحلياة األسريةالعمالة و  
ت املتعلقـة بـاألنواع اجلديـدة مـن الـدعم           يرجى تقدمي مزيد من املعلومات عن املقترحا       - ٢٣

ينـاير  / الـصادر يف كـانون الثـاين   املعهد الوطين للصحة العامةاملقدم لآلباء، املشار إليها يف تقرير    
ــره، وذلــك اســتنادا إىل التعليمــات الــيت      ٢٠٠٥ ــة الــيت اختــذت إث ــدابري العملي ــة الت ، وعــن ماهي

 ).١٤١  و١٤٠ الفقرتان (٢٠٠٦أصدرهتا احلكومة للمعهد يف عام 

ويــشار يف التقريــر إىل عــدد مــن التــدابري الراميــة إىل تنــاول مــسألة الفــوارق بــني أجــور  - ٢٤
ــساء وأجــور الرجــال، وال  ــدابري املتخــذة مبوجــب أحكــام    الن ــانون تكــافؤ الفــرص ســيما الت . ق

ــران      ــة قــدمت خطــة عمــل للمــساواة يف األجــور يف حزي ــر أن احلكوم ــذكر يف التقري ــه /وي يوني
فريجـى تقـدمي معلومـات عـن حـال خطـة العمـل هـذه، وتبيـان مـا إذا                     ). ٢٨٦الفقرة   (٢٠٠٦

كانت قد اعتمدت، وكيف ميكـن يف سـياق هـذه اخلطـة والتـدابري األخـرى ذات الـصلة تـوفري                  
 .لقضاء على التمييز ضد املرأة من ناحية األجورلهنج شامل 

 ني اجلنـس  التفرقـة بـني   لغـاء   بإويذكر يف التقرير أن احلكومة كلفت جملس سوق العمـل            - ٢٥
 فريجى تقدمي معلومـات عـن األنـشطة الـيت يـضطلع هبـا جملـس               .)٢٦١الفقرة   (يف سوق العمل  

 .جري لوقعهاسوق العمل وعن أي تقييم أُ

، ويقــر فيــه بــأن ٢٠٠٢ يف عــام أجريــتدراســة الســتغالل الوقــت إىل التقريــر يــشري و - ٢٦
حيـول دون    منـصف، األمـر الـذي      املرأة والرجل غري     وأعمال الرعاية بني  األعمال املرتلية   توزيع  

فريجـى عـرض    ). ١٢٢  و ١٢١الفقرتـان   (حتقيق املساواة بـني املـرأة والرجـل يف سـوق العمـل              
التــدابري الــيت مت وضــعها وإنفاذهــا لتحقيــق املــساواة يف توزيــع العمــل غــري املــأجور بــني املــرأة      

 اخلـاص  ٢٠٠٦ لعـام  وع قـانون احلكومـة   مـشر ما ميثل أحد األهداف املـربزة يف وهو والرجل،  
 .سياسة املساواة بني اجلنسنيب

 
 الصحة  

وجـود  ”إىل  ، اليت يشار فيها     لمجلس الوطين للصحة والرعاية   حييل التقرير إىل تقارير ل     - ٢٧
 ويـذكر يف    .)٣١٠الفقـرة    (“أوجه نقص يف جمال املساواة بني اجلنـسني يف اخلـدمات الـصحية            

 مواصلة عملها من أجل زيـادة نـشر املعلومـات عـن أمهيـة إدراج                ]تزمعاحلكومة  [”التقرير أن   
ــصحية     ــال اخلــدمات ال ــساين يف أعم ــرة " (املنظــور اجلن ــن    . )٣١٢الفق ــد م ــدمي مزي فريجــى تق
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املعلومـات عــن التـدابري املتخــذة لتحقيـق ذلــك األمـر، وتبيــان مـا إذا كانــت قـد اختــذت تــدابري       
 . لتناول أوجه القصور اليت مت متييزها

 بقلـق االزديـاد احلـاد       ٢٠٠٥وتالحظ جلنة حقوق الطفل يف مالحظاهتـا اخلتاميـة لعـام             - ٢٨
فريجى تقدمي بيانـات عـن هـذه        .  يف حاالت اإلجهاض بني املراهقات     ٢٠٠٢الذي شهده عام    

 .املسألة وشرح ماهية التدابري املتخذة للتصدي هلا
 

 ئاتاملنتميات إىل األقليات واملهاجرات والالجالنساء   

حثت اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة  احلكومة علـى اختـاذ تـدابري فعالـة للقـضاء                   - ٢٩
زيـادة  ، وشجعتها علـى     هاجرات والالجئات املاملنتميات إىل األقليات و   على التمييز ضد النساء     

 املنتميـــات إىل األقليـــاتالنـــساء توجههـــا العملـــي يف تـــدابريها الراميـــة إىل منـــع التمييـــز ضـــد 
املهاجرات والالجئات داخل جمتمعـاهتن احملليـة ويف اجملتمـع األوسـع نطاقـا، ومكافحـة العنـف                  و

وباملثـل   .)٥(ضدهن وزيادة توعيتهن بتوافر اخلدمات االجتماعية وأسـاليب االنتـصاف القـانوين           
حــاالت إىل  ٢٠٠٢أشـارت اللجنــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان بقلـق يف مالحظاهتــا اخلتاميــة لعــام   

 لـدى فتيـات ونـساء مـن أصـل          “ الـشرف  بدافعاجلرائم املرتكبة   ”  و عضاء األنثى التناسلية  أ بتر
فريجى تقدمي مزيد من التفاصيل عن اخلطوات املتخـذة للتـصدي هلـذه الظـواهر وتنفيـذ                 . أجنيب

 .توصيات اللجنتني
 

 الزواج القسري والزواج املبكر  

ــسان يف مالح   - ٣٠ ــوق اإلنـ ــة حبقـ ــة املعنيـ ــدهتا يف  أعربـــت اللجنـ ــة الـــيت اعتمـ ــا اخلتاميـ ظاهتـ
 عن قلقهـا بـشأن االعتـراف بـالزواج املبكـر للفتيـات اللـوايت ال حتملـن                 ٢٠٠٢أبريل  /نيسان ١

ويــذكر يف التقريــر أنــه مت إدخــال تغــيريات قانونيــة . )٦(اجلنــسية الــسويدية املقيمــات يف الــسويد
دمي بيانـات، إذا وجـدت، عـن    فريجـى تقـ   . ماية األفراد من الـزواج القـسري والـزواج املبكـر          حل

 . يف السويد وعن التدابري املتخذة بشأهناالزواج القسري والزواج املبكرحاالت 
 

__________ 
 . من املرجع نفسه٣٥٧الفقرة  )٥( 
 .CCPR/CO/74/SWE من الوثيقة ٩الفقرة  )٦( 


