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  جلنة حقوق الطفل

  الدورة احلادية واخلمسون

   من االتفاقية٤٤املادة  النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب
  السويد :جنة حقوق الطفلاملالحظات اخلتامية لل

        ١٤٠٤    و     ١٤٠٣           جلـستيها       يف   (CRC/C/SWE/4)                                                      نظرت اللجنة يف التقرير الدوري الرابـع للـسويد           -  ١
   ة        ، املعقود    ١٤٢٥        جلستها   يف           ، واعتمدت،     ٢٠٠٩     مايو  /      أيار  ٢٧    ني يف  ت        ، املعقود )1404   وCRC/C/SR.1403     انظر  (

   .                         ، املالحظات اخلتامية التالية    ٢٠٠٩      يونيه  /        حزيران  ١٢  يف 

   مقدمة- لفأ

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الرابع، الذي يراعي املبادئ التوجيهية املتبعة يف تقدمي  - ٢
لتوصـيات الـسابقة الـيت قدمتـها اللجنـة          ل تنفيـذاً  املتخـذة   املتابعة التقارير ويشمل معلومات عن تدابري    

(CRC/C/15/Add.248).     خلطيـة اليت قدمتها الدولة الطرف على قائمة املـسائل    وترحب اللجنة أيضاً بالردود ا
   . األطفال يف السويدحلالة أفضل فهماً، مما أتاح )Add.1 وCRC/C/SWE/Q/4(اليت وضعتها اللجنة 

وتالحظ اللجنة مع التقدير احلوار الصريح واملفتوح الذي أجرته مع الوفد رفيع املستوى للدولة الطرف،                - ٣
  .ةخمتلف وزاراتالذي مشل خرباء من و

  وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية مقترنـة مبالحظاهتـا اخلتاميـة                - ٤
الربوتوكول االختياري  مبوجب  لدولة الطرف   املقدم من ا   بشأن التقرير األويل     ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ٨املعتمدة يف   

  .(CRC/C/SWE/OPAC/CO/1)إشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة ب املتعلق

   تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته- باء 

  :ترحب اللجنة بعدد من التطورات اإلجيابية يف الفترة املشمولة بالتقرير، مبا فيها - ٥
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، ويـشمل الـسن   ٢٠٠٩ينـاير  / كانون الثاين١قانون مكافحة التمييز الذي بدأ العمل به يف        )أ(
 مكتب أمني املظامل املعين باملـساواة       إنشاء نظام التعليم، وكذلك     جوانبكأساس للتمييز وحيظر التمييز يف مجيع       

  ؛ القانونتنفيذاملسؤول عن 
وقانون رعاية الشباب   ) ٤٥٣:٢٠٠١(األحكام اجلديدة املدرجة يف قانون اخلدمات االجتماعية         )ب(

  ؛األطفال لزيادة تعزيز محاية ٢٠٠٨أبريل /يف نيسان) ٥٢:١٩٩٠) (أحكام خاصة(
الذي بدأ  ) ٦٠٦:٢٠٠٧(جلرمية  ا توفوا بسبب القانون املتعلق بالتحقيقات بشأن األطفال الذين         )ج(

  ؛٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١العمل به يف 
ائم اجلنسية يف إطار  جديدة للجرمدونات، ٢٠٠٧فحة اجلرمية، يف عام  اجمللس الوطين ملكااعتماد  ) د (

   السويدي؛العقوباتقانون   من٦ الفصل

، اليت أدت إىل نقل املسؤولية عن استقبال        ٢٠٠٦يوليه  / متوز ١التعديالت التشريعية املعتمدة يف      )ه(
  القاصرين غري املصحوبني وإسكاهنم من جملس اهلجرة السويدي إىل البلديات؛

، تـشمل   ٢٠٠٩- ٢٠٠٦ة  اعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنية ثانية يف جمال حقوق اإلنسان للفتر           )و(
، بتعيني وفد حقوق اإلنـسان يف       ٢٠٠٦مارس  /برامج حمددة بشأن تعزيز ومحاية حقوق الطفل والقيام، يف آذار         

  . العمل املتعلق بكفالة االحترام الكامل حلقوق اإلنسان يف السويدأن يدعمالسويد، الذي ُينتظر منه 
   يف  الـث ، منذ أن نظرت اللجنة يف تقريرها الث       قامتف  وتالحظ اللجنة أيضاً مع التقدير أن الدولة الطر        - ٦

  :ومن مجلة هذه الصكوك إليها، االنضمامعلى مجلة من الصكوك أو بالتصديق ، ٢٠٠٥عام 
واسـتغالل  األطفال  وبغاءبيع األطفال ب املتعلقتفاقية حقوق الطفل الالربوتوكول االختيـاري   )أ(
  ؛٢٠٠٧ املواد اإلباحية، يف عام األطفال يف

  ؛٢٠٠٨، يف عام ياتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختيار  )ب(
  تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية         الالربوتوكول االختياري     )ج(

  .٢٠٠٥أو املهينة، يف عام  أو الالإنسانية

   دواعي القلق الرئيسية والتوصيات- جيم 

  نفيذ العامة تدابري الت- ١
  ) من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة ٤٢ و٤املادتان (

  التوصيات السابقة اليت قدمتها اللجنة

املعرب عنها  ) CRC/C/15/Add.248انظر  (تالحظ اللجنة مع التقدير أن عدداً من الشواغل والتوصيات           - ٧
 عوجلت بواسطة تـدابري تـشريعية       (CRC/C/125/Add.1)بعد النظر يف التقرير الدوري الثالث للدولة الطرف         
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غري أن اللجنة تعرب عن أسفها ألن شواغل وتوصيات أخرى، مبا فيها تلك املتصلة  .وإدارية وغري ذلك من التدابري
مبسائل من قبيل الرصد املستقل، ومجع البيانات، والتدريب ونشر االتفاقية، واألطفال احملرومني من بيئتهم األسرية،               

   .بشكل كاٍف، مل ُتعاجل أو ُتنفّذ  ألغراض اجلنسات الصحية، والتعليم، واالستغالل اجلنسي واالجتاروالصحة واخلدم

 التوصيات السابقة اليت مل ُتنفذ إال جزئياً أو مل لتنفيذحتث اللجنة الدولة الطرف على بذل كل اجلهود  - ٨
  .ُتنفذ البتة، وقائمة التوصيات الواردة يف هذه املالحظات اخلتامية

  التشريعات

وردودها اخلطية على قائمة املـسائل      يف تقريرها    الدولة الطرف    الذي قدمته حتيط اللجنة علماً بالتفسري      - ٩
اسـتمرار عـدم   إزاء غري أن القلق يساور اللجنة  . االتفاقية رمسياً يف النظام القانوين احملليإدراج عدم للسبب وراء

   . على احلقوق الواردة فيها وعلى تطبيق هذه احلقوقيؤثري، مما ميكن أن االعتراف الرمسي باالتفاقية كقانون سويد

مع  التشريعات الوطنية متاماً مواءمةتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اختاذ مجيع التدابري الالزمة لكفالة  - ١٠
ـ  االعتـراف يف سبيل اجلهود اليت تبذهلا مبواصلة وتعزيز وتوصي الدولة الطرف     االتفاقية ي باالتفاقيـة   الرمس

 االتفاقية كلما كانت أحكـام القـانون احمللـي          سريانوتوصي عالوة على ذلك بضرورة      . كقانون سويدي 
   .متضاربة مع القانون املكرس يف االتفاقية

  التنسيق

 داخل احلكومة هي شعبة تنسيق السياسات املتعلقة حبقوق الطفـل،           للرصدترحب اللجنة بوجود شعبة      - ١١
منرب للحوار املنظم بني احلكومة واملنظمات غري ليكون مبثابة  ٢٠٠٥يونيه / يف حزيرانلقوق الطفوإقامة منتدى حل

 ألنومع ذلك، يساور اللجنة القلـق   .احلكومية العاملة مع األطفال وألجلهم، وكذلك تطبيق املقارنات املنهجية
وعالوة على ذلك، فبينما  . غري كافيةحمللي املبذولة باسم الطفل على الصعيدين املركزي واواملواءمةجهود التنسيق 

 تفاوتاتتالحظ اللجنة أن البلديات واجملالس اإلقليمية تتمتع مبستوى عالٍ من االستقاللية، فإن القلق يساورها ألن 
  جبملة من  يتصلفيما  كبرية ما زالت قائمة بني البلديات واملقاطعات واملناطق فيما يتعلق بتنفيذ االتفاقية، وذلك              

فرة للخدمات االجتماعية لألطفال املعرضـني   ا األطفال، واملوارد املتو    يف حقوق  فقرالها مستويات    بين  من مور،األ
   .للخطر، والنتائج األكادميية بني خمتلف املدارس واملناطق

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز اجلهود اليت تبذهلا لتحسني اتساق اجلهود املبذولـة                - ١٢
 فيما بني السلطات املركزية واحمللية وكذلك التعاون مـع          كاٍف من أجل كفالة تعاون      هالطفل وتنسيق باسم ا 
 تدابريها الرامية إىل    بأن تعزز وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً      .  واآلباء واملنظمات غري احلكومية    األطفال

 املتبقية وكفالـة تنفيـذ      التبايناتة  رصد ومتابعة القرارات املتخذة على الصعيدين البلدي واإلقليمي ملعاجل        
   . اجملالس اإلدارية للمقاطعاتبوسائل منهااالتفاقية على مجيع املستويات، 
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  خطة العمل الوطنية

، اليت تـشمل    )٢٠٠٩- ٢٠٠٦(بينما ترحب اللجنة باعتماد خطة العمل الوطنية الثانية حلقوق اإلنسان            - ١٣
  .، فإهنا تالحظ مع األسف غياب خطة عمل وطنية حمددة بشأن األطفالعدداً من التدابري املتعلقة حبقوق الطفل

 أهنا تشمل مجيع وتكفلتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد خطة عمل وطنية شاملة بشأن األطفال  - ١٤
يف  اليت اعتمدهتا اجلمعيـة العامـة   ،"عامل صاحل لألطفال"جماالت االتفاقية وتراعي كما ينبغي الوثيقة اخلتامية      

  .٢٠٠٧ واستعراضها ملنتصف املدة الذي أجرته يف عام ٢٠٠٢عام يف دورهتا االستثنائية املعقودة 

  الرصد املستقل

تالحظ اللجنة مع التقدير األنشطة العديدة اليت اضطلع هبا أمني املظامل املعين باألطفال لتنفيـذ حقـوق                  - ١٥
طيعون توجيه شكاواهم الفردية إىل أمني املظامل ويـساورها  غري أن القلق يساور اللجنة ألن األطفال ال يست .الطفل

  .أيضاً القلق ألن من الضروري أن يكون دور أمني املظامل مستقالً استقالالً واضحاً عن احلكومة، وفقاً ملبادئ باريس

  :توصي اللجنة مبا يلي - ١٦

   للتحقيـق يف أن تنظر الدولة الطرف يف إعطـاء أمـني املظـامل املعـين باألطفـال واليـة          )أ(
 الشكاوى الفردية؛

اقتراحات بشأن   مشفوعاً ب  أن ُيقدم التقرير السنوي ألمني املظامل املعين باألطفال إىل الربملان،           )ب(
 التدابري اليت ميكن أن تتخذها احلكومة لتنفيذ توصيات أمني املظامل املعين باألطفال؛

مني ألفالة املوارد البشرية واملالية الكافية      أن تواصل الدولة الطرف اختاذ التدابري الالزمة لك         )ج(
 مارس واليته بفعالية واستقاللية؛ياملظامل املعين باألطفال ل

أن تقدم الدولة الطرف إىل أمني املظامل املعين باألطفال الدعم الالزم إلقامة مكاتب حمليـة هبـدف                   )د(
  . يف املوارد بني املقاطعات واملناطقالتفاوتاتجه خاص كفالة إمكانية وصول مجيع األطفال إىل أمني املظامل، مراعية بو

  ختصيص املوارد

فرة عن ختصيص املوارد املكرسة لتنفيذ االتفاقية، فإهنا تعرب عـن           ابينما ترحب اللجنة باملعلومات املتو     - ١٧
ـ   الى اخلدمات وتو  عصول األطفال   ح القائمة فيما يتعلق بإمكانية      التفاوتاتقلقها إزاء    حمـل  سب فرها هلـم، ح

   .، سواء فيما يتعلق مبحتوى هذه اخلدمات أو بتنفيذهاإقامتهم

نـسبة  الرقـام و  األ حيثتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز تقدمي معلومات حمددة من             - ١٨
ف  بتنفيذ االتفاقية بغية السماح بتقييم صحيح لدرجة وفاء الدولة الطر          فيما يتعلق مليزانية الوطنية   املئوية عن ا  

وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تعزز تدابريها الرامية إىل كفالة املساواة  . من االتفاقية٤بالتزامها مبوجب املادة 
ويف ذلك الـصدد،    . حمل إقامتهم فرها جلميع األطفال، بغض النظر عن       الى اخلدمات وتو  عصول   احل فرصيف  
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عقب يوم املناقشة العامة اليت أجرهتا يف اللجنة ا  التوصيات اليت قدمتهتراعيتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن 
  ". مسؤولية الدول- املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل " بشأن ٢٠٠٧عام 

  مجع البيانات

، مبا فيها التقارير اإلحصائية للمجلس الـوطين        املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف    تالحظ اللجنة التدابري     - ١٩
وتالحظ اللجنة أيضاً أن الفريق العامل املكلف  .ة وعمل وكالة اإلحصاءات السويديةللصحة والرعاية االجتماعي

نظـام متابعـة    اعتماد  بوضع مؤشرات لقياس ورصد املبادرات يف إطار السياسات املتعلقة حبقوق الطفل اقترح             
ها إزاء عـدم وجـود   غري أن اللجنة تكرر التأكيد على قلق .يستخدم جمموعة من األهداف املستندة إىل االتفاقية

بيانات إحصائية بشأن العدد اإلمجايل لألطفال املعوقني، واألطفال ضحايا سوء املعاملة الذين تتراوح أعمارهم بني 
   .العدد اإلمجايل غري الدقيق لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسيإزاء  سنة، و١٨ و١٥

 لوضع هنج منسق بني مجيع الكيانات الـيت         توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز اجلهود اليت تبذهلا         - ٢٠
ل وحتسن اجلمع املنهجي للبيانات املفصلة املتعلقة حبالة كل األطفال، وال سيما            اطفجتمع البيانات املتعلقة باأل   

 سنة، واألطفال ١٨ و١٥املتعلقة باألطفال املعوقني، واألطفال ضحايا سوء املعاملة الذين تتراوح أعمارهم بني 
   .غالل اجلنسيضحايا االست

  نشر االتفاقية والتدريب

، بتمويل ٢٠٠٨يناير / نسخة سويدية من دليل تنفيذ االتفاقية يف كانون الثاينبإصدرابينما ترحب اللجنة  - ٢١
، فإن القلـق    ٢٠٠٧مارس  /يف آذار  جامعة أوريربو  بإنشاء األكادميية السويدية حلقوق الطفل يف     و من احلكومة، 

تفاقية وبروتوكوليها االختياريني بني األطفال ما زال منخفضاً وألن املهنيني الذين يعملون يساورها ألن الوعي باال
  . يف جمال حقوق الطفلكافياًمع األطفال وألجلهم ال يتلقون كلهم تدريباً 

تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري اليت تتخذها لكفالة وعي مجيع األطفال باالتفاقيـة                - ٢٢
وتوصي اللجنة الدولة   .  هذه الصكوك للدفاع عن حقوقهم     وقدرهتم على استخدام  وكوليها االختياريني   وبروت

الطرف عالوة على ذلك بأن تكفل برامج تدريب منهجية ومستمرة بشأن حقوق اإلنسان، مبا فيها حقـوق                 
 القوانني، إنفاذ   يف وموظ ،ني واحملام ،كالقضاة(الطفل، جلميع األشخاص الذين يعملون ألجل األطفال ومعهم         

 القطاع ي وموظف،ني االجتماعيني واألخصائي،ني واملدرس،ني احملليني احلكوميني واملسؤول، اخلدمة املدنيةيوموظف
  ). وعلى اخلصوص األطفال أنفسهم،الصحي

               التعاون الدويل

تعاون الدويل، يف جماالت    تثين اللجنة على الدولة الطرف اللتزامها املستمر باملساعدة اإلمنائية الرمسية وال           -   ٢٣
  ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع التقدير أن الدولة الطرف ختـصص أكثـر   .حقوق الطفلومحاية منها تعزيز 

  ).املساعدةاحملدد هلذه دف اهل( يف املائة من ناجتها احمللي اإلمجايل للمساعدة اإلمنائية الرمسية ٠،٧من 
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 أنشطتها يف جمال التعاون الدويل، بوسائل منها        تواصل وتعزز أن  وتشجع اللجنة الدولة الطرف على       -   ٢٤
التفاقية ل وإيالء اهتمام خاص، يف تعاوهنا الثنائي مع دول أطراف أخرى،            األطفالإجراء تقييمات لألثر على     
  .لمالحظات اخلتامية والتوصيات اليت تقدمها اللجنة فيما يتعلق بتلك البلـدان          ولوالربوتوكولني االختياريني   

                          يوم املناقشة العامـة             يف أعقاب       ٢٠٠٧        عام يف      يف                                                             تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل مراعاة توصياهتا الصادرة          و
    ".               مسؤولية الدول-                                املوارد املخصصة إلعمال حقوق الطفل  "     بشأن 

   املبادئ العامة- ٢
  ) من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (

  عدم التمييز

 إزاء عدم احترام مبدأ عدم التمييز احتراماً كامالً          من قلق   السابق  يف ما أعربته تكرر اللجنة التأكيد على      - ٢٥
رغم اعتماد ضمانات تشريعية، مبا فيها قانون مكافحة التمييز اجلديد، ويساورها القلق بشكل العملية يف املمارسة 

 واألطفال  ،يب اللجوء طالوالالجئني  أطفال   و ، التمييز املمارس حبكم الواقع ضد أطفال األقليات العرقية        إزاءخاص  
  . املهاجرة، ومواقف كره األجانب والعنصرية املتخذة منهمإىل األسراملنتمني 

 تنفيـذ   وبضمان من االتفاقية    ٢توصي اللجنة الدولة الطرف برصد وكفالة االمتثال الكامل للمادة           - ٢٦
   .اضعني لواليتها مبدأ عدم التمييز فيما يتعلق جبميع األطفال اخلتكفلالقوانني القائمة اليت 

  مصاحل الطفل الفضلى

تالحظ اللجنة التدابري التشريعية اجلديدة اليت تشمل مبدأ مصاحل الطفل الفضلى، مبا فيها قانون األجانب                - ٢٧
والتعديالت اليت أُجريت على حكم قانون األطفال واآلبـاء         ) ٧١٦:٢٠٠٥ SFS ٍ - املدونة السويدية للقوانني    (

غري أن القلق يساور اللجنة ألن مبدأ مصاحل الطفـل   . وإقامتهم وإمكانية الوصول إليهماملتصل حبضانة األطفال
وما زال القلق يساور اللجنة أيضاً  . اإلداريةاألوساط  يشمل، مباالعمليةالفضلى ال ُينفذ بشكل كاٍف يف املمارسة 

   . كاٍف يف عمليات اللجوءاألطفال ال ُتراعى بشكلاملهاجرين من ألن املصاحل الفضلى لطاليب اللجوء و

حل الطفل الفضلى ا التدابري املتخذة لزيادة الوعي مبعىن مبدأ مصبأن تعززتوصي اللجنة الدولة الطرف  - ٢٨
 . من االتفاقية حسب األصول يف تشريعاهتا وتـدابريها اإلداريـة          ٣ إدراج املادة    تكفلأن  ووتطبيقه العملي   

بري مالئمة وفعالة لكفالة أن مصاحل الطفل الفضلى هي األساس وأهنا  تدابأن تتخذوتوصي أيضاً الدولة الطرف 
تدريب ال، بوسائل منها توفري األطفالمجيع القرارات، ال سيما يف قضايا اللجوء اليت تشمل          اختاذ  توجه عملية   

   .نتظم للموظفني يف جملس اهلجرة وسلطات الرعاية االجتماعيةامل

  احترام آراء الطفل

 حق الطفل يف أن ُيستمع إليه، فـإن القلـق يـساورها ألن              لتعزيزالتدابري املتخذة   ب اللجنة   بينما ترحب  - ٢٩
 وأوجه القصور اإلقليمية ما زالت قائمة فيما يتعلق مبشاركة الطفل النشيطة داخل املدارس واملؤسسات         التفاوتات
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 أيضاً ألن بعض األطفال ال يشعرون وما زال القلق يساور اللجنة .واخلدمات االجتماعية لرعاية األطفال والشباب
    .بأن لديهم أي تأثري حقيقي يف املسائل املتعلقة حبياهتم يف اجملتمع

 وإذ توجه اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل توصيات اللجنة املعتمدة ، من االتفاقية١٢على ضوء املادة  - ٣٠
، فإهنـا   ٢٠٠٦سـبتمرب   / أيلول ١٥ملعقودة يف   يف يوم مناقشتها العامة بشأن حق الطفل يف أن ُيستمع إليه، ا           

  :توصي الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي

االستمرار، بوسائل منها التشريعات، وداخل األسرة، واملدارس، واملؤسـسات، واحملـاكم،            )أ(
فقاً ، و هم يف مجيع املسائل اليت تؤثر في      م ومشاركته األطفالواهليئات اإلدارية، يف تعزيز وتسهيل احترام آراء        

   من االتفاقية؛١٢للمادة 
 على حنو فعال إعطاء األطفال      ليضمنوال مدربون   اطفكفالة أن البالغني الذين يعملون مع األ        )ب(

  ليفعلوا ذلك وإيالء األمهية الواجبة هلذه اآلراء؛كافية القادرين على اإلعراب عن آرائهم فرصاً 
ـ شيطة لألطفال واستعراضها بانتظام     كفالة وفاء كل البلديات مبتطلبات املشاركة الن        )ج( دى مل

   .مراعاة آراء األطفال، مبا يف ذلك تأثريهم يف السياسات والربامج ذات الصلة
   احلقوق واحلريات املدنية- ٣

  )من االتفاقية) أ(٣٧ و،١٩، و١٧- ١٣ و،٨ و،٧املواد (

  احلصول على املعلومات املناسبة

أي (ية يف االتصال باألطفال على اإلنترنت هبويـة مزيفـة           ترحب اللجنة بسن قانون جديد جيرم أي ن        - ٣١
اللجنـة  اليت تضطلع هبـا  نشطة األ وب٢٠٠٩يوليه / متوز١سيبدأ العمل به يف ) البالغون الذين يدعون أهنم أطفال  

 جملس وسائل اإلعالم، بالتعاون مع جهات من مجلتها الوكالة الوطنية السويدية لتحسني              املعروفة باسم  احلكومية
   .ملدارس، الرامية إىل مكافحة احملتوى غري القانوين والضار على اإلنترنتا

تشجع اللجنة الدولة الطرف على مواصلة اختاذ مجيع التدابري الالزمة، بوسائل منها إنفاذ التشريعات             - ٣٢
لطفـل مـن     والتعليم يف املدارس، وتوعية األطفال، لكفالة محايـة ا         ،املناسبة، وتوفري دورات لتثقيف اآلباء    

   .من االتفاقية) ه(١٧املعلومات واملواد اليت تضر بصاحله، وفقاً للمادة 

                                             متابعة دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال

   :             تقوم مبا يليباإلشارة إىل دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد األطفال، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن -  ٣٣

 لتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمم املتحدة عن العنف ضد           اختاذ مجيع التدابري الالزمة     ) أ (
املعقـودة يف   ( مع مراعاة نتائج وتوصيات املشاورات اإلقليمية ألوروبا ووسط آسيا           ،(A/61/299)األطفال  

                                               وباخلصوص، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تويل أمهية  ).٢٠٠٥يوليه / متوز٧ إىل ٥ليوبليانا يف الفترة من 
   :                   صة للتوصيات التالية  خا
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  إعطاء األولوية للوقاية؛  ‘ ١ ‘
  تعزيز قيم نبذ العنف ومحالت التوعية؛ ‘٢‘
           االجتماعي؛        اإلدماج        وإعادة        التعايف       خدمات      توفري  ‘ ٣ ‘
         األطفال؛        مشاركة       كفالة  ‘ ٤ ‘
  مالئمة لألطفال؛تكون  والوصول إليهاإقامة نظم وخدمات إبالغ ميكن  ‘٥‘
للعمل على أساس الشراكة مع اجملتمع املـدين، وعلـى                     سة كأداة                         استخدام توصيات الدرا    ) ب (

 أشكال العنف البدين واجلنـسي والنفـسي     كافة األطفال من    مجيع محاية   لكفالةاخلصوص مبشاركة األطفال،    
  واإليـذاء واكتساب الزخم الالزم الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة زمنيـاً ملنـع حـدوث هـذا العنـف                  

  ؛هلماواالستجابة 
   ؛     ودعمه                                                       التعاون مع املمثل اخلاص لألمني العام املعين بالعنف ضد األطفال   ) ج (
    .                                  تنفيذ الدولة الطرف لتوصيات الدراسة   عن          لمعلومات  ل                     التقرير الدوري املقبل       تضمني  ) د (

   البيئة األسرية والرعاية البديلة- ٤
  )من االتفاقية ٣٩ و،)٤الفقرة ( ٢٧ و،٢٥ و،٢١- ١٩ و،١١- ٩ و،)٢ و١الفقرتان  (١٨ و،٥املواد (

  البيئة األسرية

  يساور اللجنة القلق إزاء العدد املرتفع من األطفال الذين أُبعدوا عن أسرهم ويعيشون يف دور احلـضانة                  - ٣٤
  ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدد األطفال الذين يفـرون مـن بيـوهتم أو ُيرغمـون                . أو مؤسسات أخرى  

  .هتاعلى مغادر

  :ولة الطرف بأن تقوم مبا يليتوصي اللجنة الد - ٣٥

عدد األطفال الذين ُيبعدون عن     الكامنة وراء ارتفاع    سباب  األاختاذ التدابري الالزمة ملعاجلة       )أ(
 األطفـال  حصول وكفالة إمكانية    هتاأسرهم وكذلك األطفال الذين يفرون من بيوهتم أو ُيرغمون على مغادر          

  على املشورة والدعم الضروريني؛وكذلك اخلدمات علىهتا الذين يفرون من بيوهتم أو ُيرغمون على مغادر

ؤسـسات،  املمواصلة وضع وتنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل منع إيداع األطفـال يف               )ب(
، ووضع ومتويل وتوفري برامج لتدريب اآلباء من        األضعف تقدمي الدعم والتوجيه إىل األسر       بوسائل من مجلتها  

 الت إلذكاء الوعي؛األسر الضعيفة، وتنظيم مح

إعطاء األولوية حلماية البيئة األسرية الطبيعية وضمان عدم اللجوء إىل اإلبعاد من األسـرة                )ج(
 .واإليداع يف رعاية الكفالء أو مؤسسات احلضانة إال عندما يكون ذلك من أجل مصاحل الطفل الفضلى
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  األطفال احملرومون من بيئة أسرية

 إجراءات اإلشراف والرصد يف مرافق الرعاية البديلة، مبا فيهـا            عدم كفاية  إزاءتعرب اللجنة عن قلقها      - ٣٦
اإلقامة، وإزاء عدم وجود آليات فعالة لتقدمي الشكاوى لألطفال احملرومني والرعاية البديلة اخلاصة أو بيوت الرعاية 

   .من الرعاية األبوية، مبن فيهم األطفال املودعون يف الرعاية البديلة اخلاصة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي - ٣٧

 لإلشراف على حالة األطفال املودعني يف بيوت الكفالء أو مؤسسات           كافيةكفالة إجراءات    )أ(
  رصدها، مبا يف ذلك الرعاية البديلة اخلاصة أو بيوت الرعاية واإلقامة؛واحلضانة 

لة ومعروفة جيداً ومـستقلة ونزيهـة لتقـدمي         اختاذ التدابري الالزمة لكفالة توفري آليات فعا       )ب(
  الشكاوى لألطفال احملرومني من الرعاية األبوية؛

  دمـاج لألطفـال الـذين يغـادرون        اإلتابعة وإعادة   املدعم وخدمات   ما يكفي من ال   توفري   )ج(
  .الرعاية املؤسسية

   واإلمهالاإليذاء

  وإمهـاهلم  ة األطفال سوء معامل بالطرف لزيادة الوعي    بينما حتيط اللجنة علماً باجلهود اليت تبذهلا الدولة          - ٣٨
، مبا يف ذلك وجود خط املساعدة اهلاتفية لألطفال يف السويد، فإن القلق ما زال يـساورها إزاء                  واحلد من ذلك  

ويساورها القلق أيـضاً ألن   . سوء معاملة األطفال وإمهاهلم وأشكال أخرى من العنف املرتيلحاالتعدد ارتفاع 
   .املعرضني للعنف داخل األسرة ال يتلقون دائماً ما يكفي من الرعاية واملساعدةاألطفال 

 إىل األطفال الكافيةتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل وتعزز اجلهود اليت تبذهلا لتقدمي املساعدة  - ٣٩
   :ضحايا سوء املعاملة، بوسائل منها

 ؛ ومعاجلتهاة األطفال على سوء معاملاملنطويةلحاالت لالكشف املبكر   )أ(

 سوء معاملة األطفال؛طر  املعرضة خليف األسرعن الرعاية األبوية حمددة توفري برامج   )ب(

كفالة أن بإمكان مجيع ضحايا العنف احلصول على املشورة واملساعدة فيما يتعلق بالتعـايف                )ج(
 وإعادة اإلدماج؛

  بيوهتم؛ لألطفال ضحايا سوء املعاملة يفكافيةتوفري محاية   )د(

دمة إىل األطفال على اخل يتأتى تقدمي هذه حبيث لألطفال السويدينيدعم خط املساعدة اهلاتفية   )ه(
 مدار الساعة؛

تنظيم محالت لتوعية اجلمهور وتثقيفه بشأن اآلثار السلبية لسوء املعاملة والربامج الوقائية، مبا   )و(
 .ة وغري عنيفة لفرض االنضباط، وتعزيز أشكال إجيابيباألسرة النهوضفيها برامج 
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  الصحة األساسية والرعاية  - ٥
  )من االتفاقية) ٣- ١الفقرات ( ٢٧، و٢٦، و٢٤، و٢٣، و)٣الفقرة ( ١٨، و٦املواد (

  األطفال املعوقون

بينما ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة وبروتوكوهلـا         - ٤٠
وتالحظ  . مقيدون يف مشاركتهم يف األنشطة الثقافية والتروحييةاملعوقنيقلق أن األطفال بالحظ االختياري، فإهنا ت

 األطفال املعوقني، حسب تقريـر      ألناللجنة زيادة عدد اخلطط الفردية لألطفال املعوقني، ولكن القلق يساورها           
فسها بدالً من التركيز على      اإلعاقة ن  اجملتمع غالباً ما يركز على    ليسوا حمل تركيز كاٍف ذلك أن       الدولة الطرف،   

 الدولة الطرف مل تنفذ توصياهتا بشأن مجع البيانات املفصلة فيمـا يتعلـق              ألنوتعرب اللجنة عن أسفها     . الطفل
  .باألطفال املعوقني

  لتعليق العـام   امراعاة  مع   من االتفاقية و   ٢٣، وفقاً للمادة    بأن تواصل  اللجنة الدولة الطرف     توصي - ٤١
وكذلك اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري، تعزيز التدابري الرامية ) ٢٠٠٦(٩رقم 

   :إىل محاية وتعزيز حقوق األطفال املعوقني، بوسائل منها

ـ             )أ( لـى  عصول  وضع وتنفيذ سياسات شاملة حلماية األطفال املعوقني ولتكافؤ فرصهم يف احل
 يمية واخلدمات األخرى؛اخلدمات االجتماعية والتعل

 مع مراعـاة القواعـد      ،لى اخلدمات عألطفال املعوقني   متكافئة حلصول ا  كفالة توفري فرص      )ب(
 ؛)٤٨/٩٦قرار اجلمعية العامة (املوحدة بشأن تكافؤ الفرص للمعوقني 

 اختاذ التدابري الالزمة جلمع بيانات إحصائية دقيقة مفصلة عن األطفال املعوقني؛  )ج(

 لألطفال املعوقني، بوسائل منها تقدمي الدعم الضروري، وكفالـة           متكافئة  فرص تعليم  توفري  )د(
 . لتعليم األطفال املعوقني داخل املدارس العاديةاملدرسنيتدريب 

  الصحة واخلدمات الصحية

يف أوروبا أو علـى      سواءتالحظ اللجنة أن الطب التكميلي والبديل جمال معترف به من جماالت الطب              - ٤٢
وهلذا الغرض، يساور اللجنة القلق إزاء حظر الدولة الطرف استخدام الطب التكميلي والبـديل              . عيد العاملي الص

لفحص األطفال دون سن الثامنة وعالجهم ورعايتهم وكذلك النساء احلوامل ويف مرحلة املخاض؛ ويـساورها               
 وألنه األطفال، يف اختيار طريقة للعالج القلق ألن هذا احلظر ينفي حقوق كل األفراد يف الدولة الطرف، مبن فيهم

    .قد حيرمهم من حقهم يف التمتع بأعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه

صول مجيع  حتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف استعراض وتعديل التشريعات القائمة لكفالة              - ٤٣
لطب التكميلـي والبـديل     ا سائلبولى الفحص والعالج والرعاية     عاألطفال، دون متييز على أساس السن،       

   .وقدرهتم على التمتع حبقهم يف أعلى مستوى من الصحة ميكن بلوغه
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  صحة املراهقني

بينما تالحظ اللجنة اجلهود املبذولة، مبا فيها إنشاء عيادة افتراضية للشباب، فإن القلق ما زال يساورها                 - ٤٤
. فقد الشهية الُعصايب بني الفتياتراهقني، ال سيما النُّهام واألكل بني امل املتصلة بضطراباتاالإزاء ارتفاع حاالت 

وعالوة على ذلك، يساور اللجنة القلق إزاء تزايد مشاكل زيادة الوزن والسمنة بني األطفال السويديني كنتيجة                
 لدراسـات ا ميثل، حسب اإلجهاد ما زال    الشعور ب الخنفاض النشاط البدين إىل جانب سوء النظام الغذائي وألن          

  .، مشكلة يف صفوف املراهقنياحلالية

        اللجنة       تعليق        مراعاة    مع           واملراهقني،        األطفال      بصحة     كثب    عن     هتتم     بأن       الطرف        الدولة        اللجنة      توصي -   ٤٥
        الدولة        اللجنة      توصي      خاص،       وبوجه  .      الطفل      حقوق         اتفاقية      سياق   يف       ومنوهم         املراهقني     صحة ب        املتعلق  )     ٢٠٠٣ ( ٤     رقم       العام

   :   يلي    مبا       لقيام ل         التدابري        بتعزيز       الطرف

ُ      الُعصايب؛        الشهية      وفقد     ُّ    النُّهام      فيها    مبا       األكل،          اضطرابات      حدوث       معاجلة  ) أ (     
       ذلـك    يف      مبـا             املـراهقني،       بـني      صحي      حياة       أسلوب        وتعزيز         والسمنة       الوزن       زيادة       معاجلة  ) ب (
        البدين؛        النشاط

       أثره؛     على        التغلب   يف          ومساعدهتم         املراهقني       إجهاد       مستوى    من     احلد  ) ج (
      بـني          مـشترك       لنهج      وختضع          اجلنسانية          العتبارات ا       تراعي         واملشورة       العالج       تدابري    أن       كفالة  ) د (
    .       ومتكامل          القطاعات

املتزايـد  عـدل   إزاء امل وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء انتشار األمراض املنقولة باالتصال اجلنسي وكذلك             - ٤٦
   . سنة١٩ و١٥ح أعمارهن بني  بني الفتيات اللوايت تتراوواإلجهاضاملراهقات يف صفوف مل احلاالت حل

توصي اللجنة الدولة الطرف بزيادة تدابريها الرامية إىل حتليل ومكافحة انتشار األمـراض املنقولـة                - ٤٧
باالتصال اجلنسي وتعزيز التثقيف الصحي اجلنسي واإلجنايب للمراهقني، يف املدارس وخارجها، بغية احلد من              

  احلواملا لدى املراهقات، وتقدمي املساعدة الضرورية إىل املراهقاتحاالت احلمل واإلجهاض غري املرغوب فيه
ويف هذا الصدد، تالحظ اللجنة مع االهتمام الدراسـة   .لى الرعاية الصحية والتعليمعصول ومتكينهن من احل

لدولة االستقصائية اليت جيريها اجمللس الوطين للصحة والرعاية االجتماعية عن اإلجهاض واحلمل املبكر وتدعو ا
   .الطرف إىل أن تدرج معلومات عن نتائج هذه الدراسة يف تقريرها الدوري املقبل

  إساءة استعمال املخدرات والكحول

 موجهة حنو منع إساءة استعمال املخدرات والكحول، فـإن   عديدةبينما تالحظ اللجنة أن هناك جهوداً        - ٤٨
ويساور .  سنة ١٨رات الذين تقل أعمارهم عن       املخد عاطيملتالقائمة  لعالج  اإمكانيات  ندرة  القلق يساورها إزاء    

 املخدرات الذين تقل أعمارهم عن      تعاطياللجنة القلق أيضاً إزاء عدم وجود إحصاءات بشأن عدد املدمنني على            
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء العـدد       .  املخدرات عن طريق احلقن    عاطونتي سنة وبشأن عدد هؤالء الذين       ١٨

   . األطفال الذين يعانون من جراء إساءة استعمال آبائهم للمخدراتالكبري من
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  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي - ٤٩

تعزيز اجلهود اليت تبذهلا لتزويد األطفال واآلباء مبعلومات دقيقة وموضوعية عن اآلثار الضارة  )أ(
  املترتبة على إساءة استعمال املخدرات؛

ما يلزم من خدمات الدعم والتعايف وإعادة اإلدماج املستندة إىل أدلة إىل األطفال كفالة تقدمي  )ب(
 سنة واألطفال ١٨املتأثرين بإساءة استعمال املخدرات، مبن فيهم مستعملو املخدرات الذين تقل أعمارهم عن 

ر الضارة املترتبة    احلد بشكل فعال من اآلثا     هبدفالذين يعانون كنتيجة إلساءة آبائهم الستعمال املخدرات،        
  على هذا النوع من إساءة االستعمال؛

   . هذه الظاهرةانتشارإجراء دراسات ومجع بيانات بغية حتديد مدى  )ج(
  خدمات الصحة العقلية

 اً تركيـز تركزترحب اللجنة بالتدابري املتخذة لتعزيز خدمات الصحة العقلية، مبا فيها إطالق استثمارات     - ٥٠
لى هذا الطب   عصول  سي لألطفال واملراهقني من خالل تدابري ترمي إىل زيادة إمكانية احل           على الطب النف   اًخاص

لصحة العقلية عن ا وبتكليف الدولة الطرف وكالة اإلحصاءات السويدية بإجراء دراسة استقصائية وطنية ،النفسي
 الطويلـة  مثل قوائم االنتظار غري أن القلق يساور اللجنة إزاء التحديات اليت ما زالت قائمة، .لألطفال والشباب

لألطفال الذين يعانون من مشاكل صحة عقلية ومن مرض عقلي لتلقي العالج والرعاية الـضروريني، وارتفـاع    
حاالت االنتحار وحماوالت االنتحار بني املراهقني، ال سيما الفتيات، والفجوات اليت ما زالت قائمـة وانعـدام                 

   ).الصحة، التعليم، الرعاية االجتماعية( قطاعات خمتلفة التنسيق بني اخلدمات اليت تدخل ضمن

 الـذي يـشمل    يف جمال الصحة العقليـة،       للرعاية هاتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز نظام       - ٥١
 إىل مجيع األطفال الذين     الكافيني، حبيث تكفل تقدمي العالج والرعاية        على السواء  الربناجمني الوقائي والعالجي  

وباإلضافة إىل ذلك، ينبغي للدولة الطرف أن تكفل تعاوناً أفضل بـني  .  دون تأخري ال مربر له     ايههم حباجة إل  
اخلدمات ذات الصلة، مثل املدارس ودور الرعاية االجتماعية، ونظام قضاء األحداث، ومراكز عالج إساءة              

 موارد الرعاية الصحية    وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز     . وما إىل ذلك  استعمال املخدرات والكحول،    
  .لألشخاص الذين ميرون بأزمة انتحارية وعلى اختاذ التدابري الالزمة ملنع االنتحار بني الفئات املعرضة للخطر

  مستوى املعيشة

 يف عدد األطفال الفقراء يف السنوات األخرية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء اً عاماخنفاضاًبينما تالحظ اللجنة  - ٥٢
قلق بوتالحظ أيضاً  . وفيما بينهااحلواضراألطفال داخل البلديات وأحياء بني فقر اللكبرية يف مستوى  االتفاوتات

يف أسر معيشية ذات دخل منخفض واستمرار       باستمرار  النسبة العالية جداً من األطفال املهاجرين الذين يعيشون         
   ذين يعيـشون يف أسـر معيـشية وحيـدة    تدهور احلالة االقتصادية لألطفال من أصول غري سويدية واألطفال ال     

ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء اآلثار الشديدة اليت قد تسببها األزمة املالية يف حالة هذه الفئات الضعيفة                  .الوالد
   .من األطفال
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 . الفقـر خط أي طفل حتت   أال يعيش  لكفالة   الالزمةتوصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ كل التدابري         - ٥٣
، مبا فيها تدابري الدعم اخلاص، لكفالة أن األطفال،         الكافيةللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ التدابري       وتوصي ا 

وال سيما أولئك القادمون من أسر حمرومة اجتماعياً، مبا فيها األسر املعيشية وحيدة الوالد واألسر املعيـشية                 
وينبغي للدولة الطرف  .نظر عن مكان إقامتهمذات األصل العرقي غري السويدي، ال يعيشون يف الفقر، بغض ال

   . االقتصاديةاتاألطفال يف أوقات األزمبني فقر الأن تنظر يف وضع خطة عمل ملكافحة 

  يم واألنشطة الترفيهية والثقافيةالتعل - ٦
  ) من االتفاقية٣١ و،٢٩ و،٢٨املواد (

  التعليم، مبا فيه التدريب املهين واإلرشاد املهين

 حتقيق كفالةدة اليت تبذهلا الدولة الطرف يف جمال التعليم بغية يحظ اللجنة مع التقدير اجلهود العدبينما تال - ٥٤
 إقامة، وال سيما    ترخيصاألهداف احملددة يف االتفاقية، فإن القلق ما زال يساورها ألن األطفال الذين ال حيملون               

غـري أن اللجنـة    .زمة، ال يتمتعون باحلق يف التعليم ال حيملون الوثائق الال الذينواألطفال" األطفال املختبئون"
تالحظ البيان الذي أدلت به الدولة الطرف يف ردها على قائمة املسائل بأن احلكومة تعتزم إجراء حتريات إضافية                  

ويساور اللجنة القلق  ).٨، الفقرة CRC/C/SWE/Q/4/Add.1(زيادة توسيع نطاق احلق يف التعليم ل طريقةالقتراح 
  . إزاء عدم وجود تعليم منهجي ومتسق بشأن االتفاقية يف املدارسأيضاً

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تواصل اجلهود اليت تبذهلا لكفالة متتع مجيع األطفال باحلق يف التعليم،  - ٥٥
الوثائق  واألطفال الذين ال حيملون" األطفال املختبئني" إقامة، مثل ترخيصمبن فيهم األطفال الذين ال حيملون    

توصي اللجنة الدولة الطرف عالوة على ذلك بأن تدرج االتفاقية ومعاهدات حقوق اإلنسان ذات              . الالزمة
 يف كـل مـن  حقوق اإلنسان الصلة األخرى يف املناهج الدراسية يف سياق قانون التعليم اجلديد وتعزز تعليم  

   . ة والثانوية االبتدائياملرحلتني

                                                                           قدير أن الوكالة الوطنية للتعليم توفر معلومات بشأن سوق العمل والشروط املسبقة                    وتالحظ اللجنة مع الت -   ٥٦
     دون        يبقون  ن                عدد املراهقني الذي      رتفاع                                غري أن القلق يساور اللجنة إزاء ا  .                                   لعمل طالب املدارس االبتدائية والثانوية

   .                             نتقاهلم من املدرسة إىل سوق العمل                                              والذين حيتاجون إىل املزيد من املساعدة املوجهة يف ا   تهم                 عمل بعد إمتام دراس

             املهـارات             ليكتـسبوا                                                                               توصي اللجنة الدولة الطرف بأن توسع وتعزز التدابري اليت تدعم املـراهقني              -   ٥٧
                                                                    وينبغي أن تتلقى املدارس واملؤسسات، اليت تـدرب وتعـزز تأهيـل              .                               هالت املهنية الالزمة إلجياد عمل        واملؤ

                                                              وصول إىل سوق العمل، املوارد املالية والبشرية الكافية ملساعدة هؤالء                                  املراهقني الذين يواجهون صعوبات يف ال
   .                                                    املراهقني بصورة فعالة يف االنتقال من املدرسة إىل سوق العمل

  تسلط األقران

بينما ترحب اللجنة بالتدابري املتعددة املتخذة ملكافحة تسلط األقران يف املدارس، ال سيما األحكام ذات                - ٥٨
، )٦٧:٢٠٠٦(يف قانون حظر التمييز وغريه من أشكال املعاملة املهينة لألطفال وطالب املـدارس              الصلة الواردة   
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واملبادرة املتعلقة بتسلط األقران اليت تدخل ضمن مسؤولية وكالة التعليم الوطنية السويدية، واملبادرات اليت اختذها 
تمرار هذه الظاهرة يف املدارس، ال سيما ضـد   وطالب املدارس، فإن القلق ما زال يساورها إزاء اس        األطفالممثل  

   .األطفال املعوقني وذوي األصول األجنبية

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعزز التدابري املتخذة ملكافحة تسلط األقران وبأن تـويل اهتمامـاً                 - ٥٩
 احلد  إىلات الرامية   خاصاً لألطفال املعوقني وذوي األصول األجنبية، وبأن تكفل مشاركة األطفال يف املبادر           

وينبغي هلذه التدابري أن تعاجل أيضاً األشكال اجلديدة من تسلط األقران واملضايقة خارج             . من تسلط األقران  
   .غرف الدراسة أو ساحات املدارس، بوسائل منها اهلاتف النقال وأماكن االجتماع االفتراضية

  تدابري احلماية اخلاصة - ٧
 ) من االتفاقية٣٦- ٣٢، و)د(- )ب(٣٧، و٤٠ و،٣٩، و٣٨، و٣٠، و٢٢املواد (

  األطفال طالبو اللجوء والالجئون

الذي يعطي طاليب   ) ٣٤٤:٢٠٠٨(ترحب اللجنة بالقانون اجلديد املتعلق بالرعاية الصحية لطاليب اللجوء           - ٦٠
ية بنفس الشروط   احلق يف الرعاية الصحية واخلدمات الطب     " األطفال املختبئني "اللجوء وطاليب اللجوء السابقني أو      

غري أن القلق يساور اللجنة ألن األطفال الذين ال حيملـون   . لألطفال الذين يقيمون بشكل قانوين يف البلداملتاحة
   .إعانات، دون العاجلةالوثائق الالزمة ال حيق هلم احلصول إال على الرعاية الطبية 

الة حق مجيع األطفال، مبن فيهم األطفال توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ اخلطوات الالزمة لكف - ٦١
الذين ال حيملون الوثائق الالزمة، يف الرعاية الصحية واخلدمات الطبية بنفس الشروط املتاحة لألطفال املقيمني 

   .بشكل قانوين يف البلد

هلجرة نقل مسؤولية استقبال األطفال طاليب اللجوء غري املصحوبني وإسكاهنم من جملس ا           بوترحب اللجنة    - ٦٢
 القلق ما زال يساور اللجنة إزاء العدد الكبري من األطفال طاليب اللجـوء غـري   غري أن .السويدي إىل البلديات

ويساورها القلق بـشكل خـاص ألن هـؤالء     .املصحوبني الذين خيتفون من مراكز االستقبال يف الدولة الطرف
لجنة موقف الدولة الطرف بشأن هذه املسألة، فإن        وبينما تالحظ ال  . معرضون لسوء املعاملة واالستغالل   األطفال  

لكل ") وصي"أو (القلق يساورها ألن الدولة الطرف مل تعتمد التشريعات الالزمة فيما يتعلق بتعيني ويل أمر مؤقت 
 ساعة من وصوله إىل البلد، مع تكليفه مبهمة إخطار الطفل بوضعه القـانوين              ٢٤طفل غري مصحوب يف غضون      

  .رة القانونية املتوافرةوبإجراءات اهلج

حتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التدابري الرامية إىل كفالة توفري الدعم واإلشـراف الكـافيني           - ٦٣
 لألطفال  لألطفال الذين يعيشون يف مراكز االستقبال، وكذلك الرعاية النفسية ورعاية الطب النفسي الكافية            

ولة الطرف على اختاذ اخلطوات التشريعية الالزمة لكفالة تعيني ويل وحتث اللجنة الد. طاليب اللجوء املصدومني
 ساعة من وصوله إىل البلد، مع       ٢٤مؤقت لكل طفل طالب جلوء غري مصحوب يف غضون          ") وصي"أو  (أمر  

وتوصي اللجنة أيضاً بتعزيز . اءات اهلجرة القانونية املتوافرةتكليفه مبهمة إخطار الطفل بوضعه القانوين وبإجر 
وتوجه اللجنة انتبـاه   .هود الرامية إىل كفالة أن هؤالء األولياء مناسبون وتتوفر لديهم املؤهالت الكافيةاجل
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املتعلق مبعاملة األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم ) ٢٠٠٥(٦الدولة الطرف إىل تعليقها العام رقم 
   .خارج بلدهم األصلي

            مل مشل األسرة

        كانون  ١       ً     اعتباراً من   )       اإلعالة (                                                 أن الدولة الطرف تنظر يف اعتماد شرط متعلق بالدعم    قلق ب             تالحظ اللجنة   -   ٦٤
    .                                           كشرط هلجرة أسر املواطنني األجانب وعدميي اجلنسية    ٢٠١٠      يناير  /     الثاين

                                                                                            تكرر اللجنة توصيتها للدولة الطرف بأن تواصل تعزيز التدابري املتخذة لكفالة التعامل مع إجراءات مل  -   ٦٥
                         وتضمن أن تلك اإلجراءات                                                                          اخلاصة بالالجئني املعترف هبم بطريقة إجيابية ونزيهة وإنسانية وسريعة                    مشل األسر   
    .                                                 على خطر النتهاك حقوق الطفل املنصوص عليها يف االتفاقية        ال تنطوي 

  االستغالل اجلنسي واالجتار

املساعدة إىل ضحايا االجتار، مثل التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة االجتار وتقدمي بترحب اللجنة  - ٦٦
حتديث خطة العمل الوطنية املتعلقة باستغالل األطفال جنسياً واعتماد خطة العمل الوطنية ملكافحة البغاء واالجتار              

 لقوانني جديدة للجرائم ٢٠٠٧األشخاص ألغراض جنسية وكذلك اعتماد اجمللس الوطين ملكافحة اجلرمية يف عام ب
 الدولة بالتقرير األويل الذي قدمتهوترحب اللجنة أيضاً .  السويديالعقوبات من قانون ٦صل ف اليف إطاراجلنسية 

 األطفال وبغاءبيع األطفال ب املتعلقتفاقية حقوق الطفل ال الربوتوكول االختياري  الفترة األخرية يف إطارالطرف يف
 أغراض، من جلملة االجتار باألطفال انتشار إزاء ري أن القلق يساور اللجنةغ. اإلباحية  يف املوادواستغالل األطفال

 وكذلك إزاء ندرة البيانات املتوافرة عن مدى وأمناط االستغالل اجلنـسي            ،بينها االستغالل اجلنسي واالقتصادي   
   .والبغاء واالجتار

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي - ٦٧

تغالل اجلنسي لألطفال ومبكافحة البغاء واالجتـار       تنفيذ خطط العمل الوطنية املتعلقة باالس       )أ(
  ، وذلك من أجل محاية األطفال من االجتار؛ تنفيذاً كامالًاألشخاص ألغراض اجلنسب

  تعزيز التدابري الرامية إىل رصد حاالت اخلطـر اجلديـدة والناشـئة السـتغالل األطفـال                )ب(
  جنسياً والتنبؤ هبا؛

اية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، مبا يف ذلك االجتار والبغاء، تعزيز التدابري الرامية إىل مح )ج(
عن بيانات  الدوري املقبل    التقرير وتضمني االعتداء واالستغالل اجلنسيني إىل احملاكمة،        جرائم وتقدمي مرتكيب 

  ؛ هذه اجلرائم وأمناطهانطاق
           الـشكاوى         تلقـي         يفيـة  ك     على        العامني        واملدعني          والقضاة،          القوانني،       إنفاذ       موظفي       تدريب  ) د (
         السرية؛       وحتترم       الطفل         خصوصيات       تراعي        بطريقة      فيها          والتحقيق        ورصدها
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          ً  اجتماعياً،         إدماجهم        وإعادة          وتعافيهم         الضحايا        األطفال        لوقاية       مالئمة        وبرامج        سياسات       تنفيذ  ) ه (
         التجاري       اجلنسي       ستغالل  اال        ملكافحة         والثالث        والثاين      األول         العاملية         املؤمترات   يف         املعتمدة         اخلتامية         للوثائق      ً وفقاً

   ؛    ٢٠٠٨ و      ٢٠٠١ و      ١٩٩٦   يف         املعقودة        لألطفال
        االجتار؛       ضحايا        لألطفال          واملشورة،         النفسية         املساعدة       وكذلك           والتدريب،         التعليم      توفري       كفالة  ) و (
     رة، و ا  اجمل         البلدان      فيها    مبا         املعنية،         البلدان    مع        األطراف         ومتعددة        ثنائية         اتفاقات     على         التفاوض  ) ز (

   .     بينها       وفيما        املعنية         البلدان    بني        مشتركة     عمل     خطط      ووضع            واختطافهم،    هبم        واالجتار      طفال  األ     بيع     ملنع
ويساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود بيانات عن عدد املواطنني السويديني املتورطني يف االستغالل اجلنـسي                 - ٦٨

ء ندرة املعلومات املقدمة عن التحقيقات ساور اللجنة القلق أيضاً إزايو .لألطفال يف اخلارج وكذلك عن أنواع اجلرائم
قلق أنـه مل    ب كذلكوتالحظ اللجنة   . يف حقهم  والعقوبات الصادرة    حماكماهتماليت ُتجرى بشأن مرتكيب اجلرائم وعن       

   . أية تدابري حلظر إعادة إصدار جوازات سفر لألشخاص الذين ُيطلق سراحهم بعد دفع كفالةُيبلّغ عن اختاذ

لدولة الطرف بزيادة اجلهود اليت تبذهلا ملنع ومكافحة الظاهرة املزعجـة املتمثلـة يف              توصي اللجنة ا   - ٦٩
  :السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال، بوسائل منها

  مقاضاة اجلناة بشكل متسق عن اجلرائم املرتكبة يف اخلارج عندما يعودون إىل السويد؛ )أ(
تصلة بالسياحة اجلنسية، مبا يف ذلـك التحقيقـات          آلية جلمع البيانات واملعلومات امل     إنشاء )ب(
   والعقوبات، بصورة منهجية؛واحملاكمات
 االعتقاد بأن إيذاء واستغالل األطفـال الفقـراء يف          مثلتنظيم محالت توعية ملعاجلة مواقف       )ج(

  ؛البلدان األجنبية أمر مقبول
ية الوفاء علـى حنـو أفـضل    تعزيز التعاون مع املنظمات غري احلكومية وصناعة السياحة بغ       )د(

  باملبادئ التوجيهية اليت حددهتا منظمة السياحة العاملية بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي يف السياحة؛

 لكـي  العالقـة النظر يف استعراض وتعديل تشريعاهتا بغية إلغاء كل شروط اجلرمية املزدوجة   )ه(
   .كبة ضد األطفال واجلرائم املرتبطة هبا املرتكبة يف اخلارجاجلرائم اجلنسية املرتعلى  يف السويد ُيحاكم

  إدارة قضاء األحداث

غري أن اللجنـة     . اليت حققتها الدولة الطرف يف جمال قضاء األحداث        املتعددة اإلجنازاتبترحب اللجنة    - ٧٠
يتضمن أحكاماً خاصة جيم من القانون الذي  ١٥املادة  ( مبوجب القوانني احلالية     ،تعرب عن قلقها ألن من املمكن     

  يف املؤسـسات  من القانون املتعلق بإنفاذ رعاية األحـداث ١٧واملادة  ) ١٩٩٠:٥٢القانون  (عن رعاية الشباب    
  ، عزل األطفال يف مراكز احتجاز خاصة بالشباب إذا بدر منهم سـلوك عنيـف              )٦٠٣:١٩٩٨القانون  (املغلقة  

وباإلضافة إىل ذلك، تعرب اللجنة عن قلقها إزاء   . نظام العام  لدرجة أهنم يهددون ال     أو كانوا متأثرين باملخدرات   
وترى اللجنة أنه ال ينبغي اللجوء إىل احلبس االنفرادي إال إذا . ه املعاملة ُتستخدم أيضاً كعقوبةتقارير تفيد بأن هذ

   . ساعة٢٤ منها، على أال تتجاوز فترة العزلارُتئي أنه ضرورة ال بد 
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املتعلـق  ) ٢٠٠٧(١٠الطرف بأن تقوم مبا يلي، مع مراعاة التعليق العام رقم           توصي اللجنة الدولة     - ٧١
حبقوق الطفل يف قضاء األحداث ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفـال                

  ):٢٠٠٥/٢٠قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي (ضحايا اجلرمية والشهود عليها 

 سبيل األولوية، باستعراض املمارسة الراهنة للحبس االنفرادي، بوسائل منـها           القيام، على   )أ(
  التشريعات احلالية، حسب االقتضاء؛تنقيح

املسموح هبـا هلـذا     حصر استخدام هذا التدبري يف احلاالت االستثنائية جداً، وخفض املدة             )ب(
 ، والسعي إىل إلغائه يف هناية املطاف؛التدبري

  .لتمثيل القانوين الكايف جلميع األطفال احملتجزينكفالة توفري ا  )ج(
                           محاية الشهود وضحايا اجلرائم

                             ً                                                                       توصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً بأن تكفل، من خالل األحكام واألنظمة القانونية املالئمة، تلقـي                -   ٧٢
             واالسـتغالل                                                                   أو شهود اجلرائم، مثل األطفال ضحايا سوء املعاملة، والعنف املـرتيل،       /                     مجيع األطفال ضحايا و   

                                                                                                        اجلنسي واالقتصادي، واالختطاف، واالجتار وشهود مثل هذه اجلرائم، احلماية اليت تنص عليها االتفاقية وبأن              
          ً                                                                                                    تراعي متاماً مبادئ األمم املتحدة التوجيهية بشأن العدالة يف األمور املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرمية والشهود               

    ).    ٢٠٠٥      يوليه  /     متوز  ٢٢        املؤرخ   ٢٠ /    ٢٠٠٥          واالجتماعي                            املرفقة بقرار اجمللس االقتصادي  (      عليها 

  التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان - ٨

تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف التصديق على الصكوك الدولية حلقوق اإلنـسان الـيت                 - ٧٣
اجرين وأفـراد أسـرهم،     ليست بعد طرفاً فيها، وبالتحديد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال امله           

واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل 
   .اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  املتابعة والنشر - ٩

ة التنفيذ الكامل هلذه التوصيات،     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لكفال          - ٧٤
 والسلطات البلدية للنظر فيها بشكل مناسب واختاذ        ،بوسائل منها نقلها إىل الربملان، والوزارات ذات الصلة       

   .إجراءات إضافية بشأهنا

 والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطـرف        الدوري الرابع  التقرير   ُيتاحذلك بأن   كوتوصي اللجنة    - ٧٥
، عامة  اجلمهوراللجنة على نطاق واسع يف صفوفاليت اعتمدهتا ) املالحظات اخلتامية(ت ذات الصلة والتوصيا

بغية إثارة النقاش وزيادة الوعي بـشأن االتفاقيـة         واألطفال  ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب،      
   .وتنفيذها ورصدها



CRC/C/SWE/CO/4 
Page 18 

 

  التقرير املقبل - ١٠

. ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ١ تقدمي تقريرها الدوري اخلامس حبلول       تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل     - ٧٦
   ).CRC/C/118انظر ( صفحة ١٢٠وينبغي أال يتجاوز عدد صفحات هذا التقرير 

وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً ملتطلبات الوثيقـة األساسـية                 - ٧٧
مبادئ توجيهية منسقة لتقدمي التقارير مبوجب املعاهدات الدولية حلقوق         "نة  املشتركة الواردة يف الوثيقة املعنو    

، اليت أُقرت "اإلنسان، مبا يف ذلك مبادئ توجيهية لتقدمي وثيقة أساسية موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها
 ٢٠٠٦ونيه  ي/ معاهدات حقوق اإلنسان املعقود يف حزيران      هليئاتيف االجتماع اخلامس املشترك بني اللجان       

  .HRI/GEN/2/Rev.5ووردت يف الوثيقة 

 -  -  -  -  - 


