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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الثامنة واخلمسون

   ٢٠١١أكتوبر /تشرين األول ٧ -سبتمرب /أيلول ١٩

 مـن  ١ة النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقـر          
 من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق         ١٢املادة  

  ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  السويد: املالحظات اخلتامية    
ــسويد     -١ ــر األويل لل ــة يف التقري ــرت اللجن               يف ) CRC/C/OPSC/SWE/1(نظ

، ٢٠١١أكتـوبر   /تـشرين األول   ٣، املعقودة يف    )CRC/C/SR.1661انظر   (١٦٦١جلستها  
، املالحظـات   ٢٠١١أكتـوبر   /تشرين األول  ٧، املعقودة يف    ١٦٦٨واعتمدت يف جلستها    

  .اخلتامية التالية

  مقدمة  -أوالً  
ثري باملعلومـات    وهو تقرير    ،ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف لتقريرها األويل        -٢

لردود املكتوبـة علـى قائمـة املـسائل         بـا  و ،نقـد الـذايت   وحتليلي ويقـوم علـى ال     
)CRC/C/OPSC/SWE/Q/1/Add.1 و Add.2 .(لحوار البناء الذي   عن تقديرها ل   اللجنة   وتعرب

  . قطاعاتالذي ينتمي أعضاؤه لعدة أجرته مع وفد الدولة الطرف 
قتران مع  وتذكر اللجنة الدولة الطرف بأنه ينبغي قراءة هذه املالحظات اخلتامية باال            -٣

املالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة بشأن تقرير الدولة الطرف الرابع املقـدم مبوجـب              
وبشأن التقرير األويل املقدم مبوجب الربوتوكول      ) CRC/C/SWE/CO/4(اتفاقية حقوق الطفل    

  ). CRC/C/OPAC/SWE/CO/1(االختياري املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة 

 
 CRC/C/OPSC/SWE/CO/1  األمم املتحدة

 
 Distr.: General حقوق الطفلاتفاقية 

23 January 2012 
Arabic 
Original: English 



CRC/C/OPSC/SWE/CO/1 

GE.12-40321 2 

  مالحظات عامة  -ياًنثا  
ترحب اللجنة بالتدابري اإلجيابية املختلفة اليت اختذهتا الدولة الطرف يف جماالت تتعلق              -٤

 مـن القـانون     ٦من الفصل   ) أ(١٠سيما اعتماد املادة     بتنفيذ الربوتوكول االختياري، وال   
  .٢٠٠٩يوليه /متوز ١اجلنائي اليت جترِّم جتميل األطفال ألغراض جنسية، يف 

بتصديق جملس أوروبا على اتفاقيـة      علماً مع التقدير    نة  حتيط اللج وفضالً عن ذلك،      -٥
  . ٢٠١٠مايو /أيار، يف )٢٠٠٥(مكافحة االجتار بالبشر 

  البيانات  -ثالثاً  
وتأسـف بـصفة    . يساور اللجنة القلق إزاء عدم وجود نظام شامل جلمع البيانات           -٦

يف   بغاء األطفال واألطفال ضحايا االجتـار، خاصة لعدم وجود بيانات إحصائية وطنية بشأن     
  . الدولة الطرف

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٧
إضـفاء الطـابع     آليات مجع البيانات بصورة منهجية و      تطويرمواصلة    )أ(  

   هذه اآلليات يف مجيع اجملاالت املتعلقة بتنفيذ الربوتوكول االختياري؛ املركزي على
 مصنف حبـسب العمـر واجلـنس        -ق جلمع البيانات    إنشاء نظام منس    )ب(  

 االقتصادية وال سيما فيما يتعلق باجلرائم احملظورة        -واملوقع اجلغرايف واخللفية االجتماعية     
مبوجب الربوتوكول االختياري، على أن تغطي هذه البيانات مجيع الضحايا ومرتكيب هذه            

  اجلرائم؛ 
شأن األسـباب اجلذريـة وراء      إجراء دراسات وحتاليل نوعية وكمية ب       )ج(  

تفشي كافة اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري وأثـر الـسياسات املنفـذة              
  .واخلدمات املقدمة للتصدي هلا

  تدابري التنفيذ العامة  -رابعاً  

  اإلعالنات    
من الربوتوكـول   ) ج(٢يساور اللجنة القلق ألن إعالن الدولة الطرف بشأن املادة            -٨

التصوير   "  جردمبعلى أنه يتعلق    " أي تصوير "اري الذي تشري فيه إىل أهنا تفسر مصطلح         االختي
الستخدام األطفال يف املواد اإلباحية، يعوق التنفيذ الكامل للربوتوكول االختيـاري           " املرئي

  . فيما يتعلق بالتصدي جلميع أشكال استخدام األطفال يف املواد اإلباحية
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بغيـة  ) ج(٢لطرف بالنظر يف سحب إعالهنا بشأن املادة        توصي اللجنة الدولة ا     -٩
إعمال الربوتوكول االختياري بالكامل عند التصدي جلميع أشكال استخدام األطفال يف           

  .املواد اإلباحية

  التشريعات    
التفاقية وبروتوكوليها االختياريني يف تـشريع      الكامل ل دماج  لعدم اإل تأسف اللجنة     -١٠

  : اللجنة القلق بصفة خاصة إزاء ما يليويساور . الدولة الطرف
أن تشريع الدولة الطرف ال يشري حتديداً وال حيظر مجيع اجلرائم احملظـورة               )أ(  

   من الربوتوكول االختياري؛ ٣ و٢ و١مبوجب املواد 
  أن االستغالل اجلنسي ال خيضع لعقوبات جنائية تتناسب وخطورته؛   )ب(  
 الدولة الطرف ال تنص، بشكل متـسق،        أن السوابق القضائية وتشريعات     )ج(  

   عاماً، محاية كافية؛ ١٥على محاية األطفال الضحايا الذين تتجاوز أعمارهم 
أن اجلرائم من قبيل شراء فعل جنسي من قاصر واسـتغالل األطفـال يف                )د(  

  ".جرائم جنسية ضد األطفال أقل خطورة"التصوير اجلنسي مصنفة على أهنا 
 االتفاقيـة وبروتوكوليهـا     كامـل ة الطرف على أن تـدرج       حتث اللجنة الدول    -١١

  :يليبتوخي أمور منها ما االختياريني يف تشريعاهتا، 
ضمان إخضاع االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية لعقوبـات تتناسـب            )أ(  

  وخطورته مبوجب نظام العدالة اجلنائية؛ 
تداء على الطفل   ضمان تقدمي احلماية القانونية الكافية جلميع ضحايا االع         )ب(  

   عاماً؛ ١٥وال سيما األطفال الذين تتجاوز أعمارهم 
شراء الفعل اجلنسي من قاصر واسـتغالل  ملفهوم إعادة النظر يف تقييمها     )ج(  

والنظر يف  " جرائم جنسية ضد األطفال أقل خطورة     "أهنا  القائل ب األطفال ألغراض جنسية    
  ُترتكب خارج إقليم السويد؛ إلغاء شرط اجلرم املضاعف هلذه اجلرمية عندما 

 من  ٣ و ٢ و ١إصدار تشريعات متتثل بالكامل اللتزاماهتا مبوجب املواد          )د(  
  . الربوتوكول االختياري لتعريف وحظر مجيع حاالت بيع األطفال

فيما يتعلـق   بالتزاماهتا  وتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن تشريعاهتا جيب أن تفي            
، وذلك من أجل التنفيذ شبه ولكنه ال مياثل االجتار باألشخاصببيع األطفال، وهو مفهوم ي

  .املالئم لألحكام املتعلقة ببيع األطفال الواردة يف الربوتوكول االختياري
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  خطة العمل الوطنية    
 اللجنة علماً خبطة العمل الوطنية للدولة الطرف وكذلك خبطة عملها ملكافحة            حتيط  -١٢

 حتديث خطة العمل الوطنية إلرجاءومع ذلك تأسف، . ض جنسيةالبغاء واالجتار بالبشر ألغرا
وفضالً عن ذلك، يساور اللجنة القلق ألن الدولـة الطـرف ال متلـك              . ٢٠١٢حىت عام   

 لعوامـل استراتيجية شاملة لتنفيذ الربوتوكول االختياري، وألن التدابري املتخذة للتـصدي           
  .تياري، ال تزال غري كافيةجرائم مبوجب الربوتوكول االخاليت تفضي إىل الطلب 

. تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل وضع إطار شامل لتنفيذ الربوتوكول االختياري            -١٣
وتوصي اللجنة الدولة الطرف، عند قيامها بذلك، بأن تراعي التدابري الرامية إىل التصدي             

  : الطلب اليت تؤدي إىل انتهاك الربوتوكول االختياري، من خالل ما يليلعوامل
اإلنـاث  إجراء مزيد من البحوث بشأن اجملرمني، مبـن فـيهم اجلنـاة               )أ(  
  ؛ واألحدث
زيادة وحتسني التدابري الرامية إىل بث الـوعي، مبـا يف ذلـك تنظـيم                 )ب(  

  احلمالت؛ 
  .زيادة وتعزيز استخدام التدابري الوقائية  )ج(  

  التنسيق والتقييم    
الكفـاءات الالزمـة    ويما بني الوكاالت     التعاون ف   جوانب يساور اللجنة القلق ألن     -١٤
ويف هذا الـصدد،  . لتصدي لالنتهاكات مبوجب الربوتوكول االختياري، ال تزال غري كافية      ل

يساور اللجنة مزيد من القلق ألن الدولة الطرف مل تنشئ نظاماً لرصـد وتقيـيم اهليئـات                 
لسلطات اإلقليمية واحمللية املسؤولة عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وتنسيق هذه اجلهود بني ا       

  .املعنية
حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري عملية لتعزيز التنسيق فيمـا بـني                -١٥

الوكاالت بغرض التصدي لالنتهاكات مبوجب الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك إنشاء           
ق اجلهود بني   نظام لرصد وتقييم اهليئات املسؤولة عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وتنسي         

  . السلطات اإلقليمية واحمللية املعنية

  النشر والتوعية    
 وعي عامة اجلمهور واملهنيني العـاملني  بكون مستوى اللجنة علماً، مع القلق،   حتيط  -١٦

  .يزال منخفضاً مع الطفل أو من أجله بالربوتوكول االختياري ال
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 ٢ الالزمة، مبوجب الفقـرة     توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري         -١٧
 من الربوتوكول االختياري، لنشر أحكام الربوتوكول على نطاق واسع على           ٩من املادة   

على حنـو يـشمل      مجيع املهنيني العاملني مع الطفل أو من أجله،          بنياجلمهور، وال سيما    
  .  املالئمةهيناملتدريب التثقيف والعالم ومحالت اإلوسائط 

  التدريب    
 اللجنة أن برامج التدريب اليت وضعتها الدولة الطرف فيما يتعلق خبطة            تالحظ فيما  -١٨

عملها ملكافحة البغاء واالجتار بالبشر ألغراض جنسية هي خطوة إجيابية، يساورها القلق ألن             
املعرفة بكيفية حتديد عوامل اخلطر والتصدي هلا فيما يتعلـق بـاجلرائم املـشمولة              مستوى  

اإلبالغ عن حاالت مثل االنتهاكات     مواضع  كذلك بكيفية   املعرفة  ري، و الربوتوكول االختيا ب
املهنيني بني منخفضاً مستوى ومعاجلتها، مبا يف ذلك تلك املتعلقة بالضحايا األجانب، ال يزال          

  . العاملني مع الطفل أو من أجله
 بصورة منتظمة برامج للتـدريب علـى        توفّرتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن        -١٩
على حنو يـشمل    وتوكول االختياري جلميع املهنيني العاملني مع الطفل أو من أجله،           الرب

حتديد عوامل اخلطر ذات الصلة بالربوتوكول االختياري وما يتـصل هبـا مـن              بالذات  
حاالت ُيشتبه فيها حبدوث مثل هـذه       وإجراءات متابعة للتصدي ملثل هذه االنتهاكات،       

تتضمن مثل هذه الربامج التدريبية مواضـيع تتعلـق         وتوصي اللجنة أيضاً بأن     . اجلرائم
التصدي بفعالية للقضايا الـيت     من  ملهنيني املعنيني   مبا ميكن ا   االجتماعي الثقايف    بالتحسيس
  .جانباألضحايا التتعلق ب

  حقوق الطفل وقطاع األعمال التجارية    
صناديق احلكومـة   لالتابع  أخالقيات املهنة    اللجنة علماً مع االرتياح بأن جملس        حتيط  -٢٠

ينظر يف املعايري البيئية واألخالقية املتعلقة باالتفاقيـات الدوليـة          األربعة  للمعاشات التقاعدية   
  . شركات أجنبية يستثمر فيها الصندوق أموالهتتوخاهاللبيئة وحقوق اإلنسان، اليت 

توصي اللجنة بأن متتثل الشركات احلكومية، مبا يف ذلـك صـناديق احلكومـة                -٢١
معاشات التقاعدية اليت تستثمر يف اخلارج أو تعمل من خالل فـروع أو رابطـات يف                لل

بلدان أجنبية، وبأن تتوخى احلرص الواجب، لشروط منع ومحاية األطفال يف هذه البلدان             
من الوقوع ضحايا جرائم تنص عليها االتفاقية والربوتوكول االختياري، ووفقاً ملبـادئ            

 الدولة الطرف أيضاً بأن تنظم علـى النحـو املناسـب            وتوصي اللجنة . هذين الصكني 
  . ا الصددذاستثمارات وأنشطة مجيع الشركات السويدية يف اخلارج، يف ه
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             منع بيع األطفال واستخدام األطفال يف البغاء ويف الـصور اإلباحيـة              -خامساً 
  )٢ و١، الفقرتان ٩املادة (

  رها الربوتوكولالتدابري املعتمدة ملنع جرائم حيظ    
يساور اللجنة القلق إزاء عدم كفاية التدابري اليت متنع اجلـرائم احملظـورة مبوجـب                 -٢٢

  :الربوتوكول، مبا يف ذلك فيما يتعلق مبا يلي
ما يترتب  ولسجناءلجملرمني غري متوفرة إال اأن خدمات رعاية وإعادة تأهيل    )أ(  

      ئية على غالبية السجناء الذين ال خيـضعون        تطبيق مثل هذه التدابري الوقا     على ذلك من عدم   
  عقوبات غري احتجازية اقتصادية؛لإال 

 اإلنترنـت على استخدام   لزامي  اإلدريب  التاملناهج الدراسية   تضمني  عدم    )ب(  
  ؛بصورة آمنة

مـن العمـل مـع      بشكل متواصل    املُدانني جبرائم جنسية     التقصري يف منع    )ج(  
  األطفال؛
 طاليب اللجوء غري املصحوبني     القّصرمن  اية للفئات الضعيفة    عدم توفري احلم    )د(  

  .وأطفال املهاجرين غري الشرعيني أو األطفال الذين ال ميلكون وثائق
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٣

ضمان توفري خدمات إعادة التأهيل واملشورة جلميع مـرتكيب اجلـرائم             )أ(  
تـصدر حبقهـم     يف ذلك أولئك الذين مل       نتياري، مب  يف الربوتوكول االخ   املنصوص عليها 
  عقوبة السجن؛

تضمني املناهج الدراسية التدريب اإللزامي على اسـتخدام اإلنترنـت            )ب(  
  بصورة آمنة؛

   مجيع مرتكيب جرائم اجلنس من العمل مع األطفال؛متنعاختاذ تدابري   )ج(  
صحوبني طاليب اللجوء ضمان توفري تدابري احلماية الكافية لألطفال غري امل         )د(  

فرض املراقبة املتزايدة على َمن يؤمتن على رعاية الطفل شخصاً          أو املهاجرين، مبا يف ذلك      
  .كان أو أشخاصاً
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  السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األطفال    
مكافحة استخدام األطفال   يف جمال    اللجنة علماً بتحسن جهود الدولة الطرف        حتيط  -٢٤

تواقيع الشركات يف الدولـة     ومع ذلك، يساور اللجنة القلق ألن معّدل        . ةيف السياحة اجلنسي  
     على مدونة السلوك حلماية األطفال من االستغالل اجلنـسي يف الـسفر والـسياحة    الطرف  

مبدونة السلوك اآلنف   ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء تدين مستوى الوعي         . ال يزال منخفضاً  
  .منظمة السياحة العامليةاليت وضعتها  آلداب السياحة باملدونة العامليةذكرها و

حتث اللجنة الدولة الطرف على أن ُترسي إطاراً تنظيمياً فعاالً وتقوم بتنفيذه وأن               -٢٥
تتخذ كافة اإلجراءات التشريعية واإلدارية واالجتماعية الالزمة وغريها من اإلجـراءات           

ويف هذا الصدد،   . طفال والقضاء عليها  من أجل منع السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع األ        
تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا الدويل من خالل إقامة ترتيبات متعـددة              
األطراف وترتيبات إقليمية وثنائية هبدف منع ومكافحة السياحة بدافع ممارسة اجلنس مع            

علـى  ال الـدعوة    وحتث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على تعزيز جهودها يف جم         . األطفال
لسياحة بدافع ممارسة اجلنس مـع      النامجة عن ا  اآلثار الضارة   لتبيان  صناعة السياحة   صعيد  

األطفال، وعلى نشر ميثاق الشرف للعاملني يف جمال السياحة واملدونـة العامليـة آلداب              
منظمة السياحة العاملية على نطاق واسع لـدى وكـالء الـسفر            اليت وضعتها   السياحة  

ووكاالت السياحة وتشجيعهم على التوقيع على مدونة قواعد السلوك حلماية األطفـال            
  .من االستغالل اجلنسي يف السفر والسياحة

حظر بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية            -سادساً  
        ؛٤ مـن املـادة      ٣ و ٢ والفقـرات    ٣املادة،(لصلة  واملسائل ذات ا  

  )٧ و٦؛ واملادتان ٥واملادة 

  القوانني واللوائح اجلنائية أو اجلزائية القائمة     
فيما ترحب اللجنة بتجرمي جوانب متعددة الستخدام األطفال يف املواد اإلباحيـة،              -٢٦

خدام األطفال يف املواد اإلباحيـة،      مثل مشاهدة مثل هذه املواد، وتضمني احلكم املتعلق باست        
ال تزال تشعر بـالقلق ألن القـانون        إالّ أهنا   من القانون اجلنائي، تعريفاً أوسع نطاقاً للطفل،        

وبـصفة  . اجلنائي للدولة الطرف ال يغطي مجيع اجلرائم اليت حيظرها الربوتوكول االختياري          
  :خاصة يساور اللجنة القلق العميق بشأن ما يلي
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  دم حظر النصوص واألصوات اليت تصّور االعتداء اجلنسي على الطفل؛ع  )أ(  
اإلباحية اليت ُيستغل الطفل فيهـا      ال يعترب تصوير ونشر وشراء ونقل املواد          )ب(  

 جرمية جنائية إذا اكتمل بلوغ الطفل أو إذا مل يتضح من الصورة ومن مالبساهتا               وما إىل ذلك  
  أن الطفل قاصر؛

لنظام ا"علقة باستخدام األطفال يف املواد اإلباحية ُتعترب جرائم         أن اجلرائم املت    )ج(  
  ؛٦ من القانون اجلنائي السويدي ال جرائم جنسية مبوجب الفصل ١٦مبوجب الفصل " العام

على الرغم من حظر الصور اإلباحية جبميع أنواعها، هنـاك اسـتثناءات               )د(  
  ؛يشهدها أصحاهباة رسومات بالنسبة للمنتجات احلرفية وما يترتب عليها من حياز

ال يوجد حظر تشريعي صريح على استرياد وتصدير الرسومات اإلباحيـة             )ه(  
  املتعلقة بالطفل؛

أن العقوبات ال تتناسب مع خطورة اجلرائم، حيث إهنا تنص يف الغالـب               )و(  
  على جمرد عقوبات مالية والسجن لفترات قصرية؛

 نية اجلاين باستهداف الطفل بصفة خاصة،  احملاكم دائماً يف احلسبان   تضع  ال    )ز(  
  . يف احلاالت املتعلقة باألطفال ضحايا اجلرائم اجلنسيةباعتبارها عامالً

 مبا يتوافـق مـع       لديها توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنقّح قانون العقوبات         -٢٧
ملـي   من الربوتوكول االختياري، وأن تكفل إنفاذ القانون يف الواقـع الع           ٣ و ٢املادتني  

وبوجه خاص، ينبغي للدولـة الطـرف أن        . وتقدمي اجلناة للعدالة ملنع إفالهتم من العقاب      
  :ُتجّرم ما يلي

  من أجل استغالله يف البغاء؛طفل أو جّره أو التغرير به أو تقدميه عرض   )أ(  
إنتاج أو توزيع أو نشر أو استرياد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة                 )ب(  

  قة بالطفل؛مواد إباحية متعل
أية حماولة الرتكاب أي فعل من هذه األفعال أو التواطؤ على ارتكاهبا أو               )ج(  

  املشاركة فيها؛
  .إنتاج وتوزيع املواد لإلعالن عن أي من هذه األفعال  )د(  

  الوالية القضائية وتسليم اجملرمني    
لقضائية خارج  فيما ترحب اللجنة بتشريع الدولة الطرف الذي جييز ممارسة الوالية ا            -٢٨

اإلقليم فيما يتعلق باجلرائم احملظورة فيه، تأسف اللجنة، رغم ذلـك، ألن شـرط التجـرمي                
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  املزدوج جلرائم شراء فعل جنسي من قاصر واستخدام األطفال ألغراض العروض اجلنـسية،            
  .ال يزال معموالً به

يع الـداخلي   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ تدابري تضمن أن جييز هلا التشر            -٢٩
إقامة والية قضائية خارج اإلقليم وممارستها، مبا يف ذلك إقامة الوالية القـضائية خـارج               

  .اإلقليم على مجيع اجلرائم مبوجب الربوتوكول االختياري دون معيار التجرمي املزدوج
قانون الدولة الطرف ال ينص على اشتراط وجود اتفـاق          بكون   اللجنة علماً    وحتيط  -٣٠

ومع ذلك، يساورها القلق    . لكي يتم تسليم اجملرمني مبوجب الربوتوكول االختياري      للتسليم  
إزاء القيود املفروضة على مثل هذه املمارسة، وال سيما شرط التجرمي املزدوج لبعض اجلرائم              

ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن اجلرائم اليت يعاقب عليهـا          . مبوجب الربوتوكول االختياري  
إىل التسليم، وألنه ال ميكن ملواطين الدولة الطرف مجيعها تؤدي ال ة أو أكثر، بالسجن ملدة سن

  . للتسليم، مع بعض االستثناءاتاأن خيضعو
توصي اللجنة الدولة الطرف حبذف القيود على تسليم اجلناة مبوجب الربوتوكول   -٣١

ن االختياري، وال سيما شرط التجرمي املزدوج وشرط عقوبـة دنيـا مبوجـب القـانو              
 ٥ من املادة    ٥ وفقاً ألحكام الفقرة     لجنة الدولة الطرف أيضاً أن تتخذ     وتوصي ال .اجلنائي

من الربوتوكول االختياري، تدابري مناسبة لتقدمي مثل هذه احلاالت إىل سلطتها املختـصة             
  .لغرض املالحقة يف حاالت رفض طلب التسليم

  مسؤولية األشخاص االعتباريني    
 لتحديـد  مع القلق بأن الدولة الطرف مل تتخذ مزيداً من التدابري             اللجنة علماً  حتيط  -٣٢

مسؤولية الشركات عن جرائم منصوص عليها يف االتفاقية وبروتوكوليها االختيـاريني وألن            
  . اجلزاءات املفروضة على كيانات الشركات ال تزال تقتصر على عقوبات مالية

ىل جانب اجلـزاءات     هناك، إ  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضمن أن يكون         -٣٣
تكرار مثل هـذه اجلـرائم، وأن       منعاً فّعاالً    لضمان االضطالع بتدابري متنع      املالية، تشريع 

. تنص هذه التشريعات على عقوبات جنائية ومدنية وإدارية متناسبة مع خطورة اجلرميـة            
  :وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل تشجيع الشركات على ما يلي

   سياسة أخالقية بشأن استغالل األطفال يف اجلنس ألغراض جتارية؛وضع  )أ(  
  .املوضوعذات صلة بتضمني العقود اليت تربم مع املوردين أحكاماً   )ب(  
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 من  ٤ و ٣ والفقرتان   ٨املادة  (محاية حقوق ومصاحل األطفال الضحايا        -سابعاً  
  )٩املادة 

ايا اجلـرائم احملظـورة     التدابري املعتمدة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضـح           
  مبوجب الربوتوكول االختياري

ماية األطفال ضحايا االستغالل اجلنسي، يساورها القلق حلفيما ترحب اللجنة بتدابري   -٣٤
  :إزاء ما يلي

 املالحقة الفعلية فيما يتعلق باستغالل األطفـال ألغـراض          معدالتتدين    )أ(  
ئة من احلاالت اليت ظهرت يف السنوات        يف املا  ٩٠ و ٨٥جنسية، حيث إن نسبة تتراوح بني       
  العشر األخرية، مل تنته إىل مالحقة؛

 مصممة بشكل يراعي    ليستأن البوابة اإللكترونية املتعلقة بضحايا اجلرائم         )ب(  
   الطفل؛تاحتياجا

بسبب تكرار رفض منحهم تـصاريح      اهلشة  ضحايا االجتار   أوضاع  تفاقم    )ج(  
  إقامة؛

كول منع وقمع ومعاقبة االجتار باألشخاص، وخباصـة        عدم االمتثال لربوتو    )د(  
 النساء واألطفال، املكمل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرميـة املنظمـة عـرب الوطنيـة              

 حتظر مثول الضحايا أمام احملاكم بشكل غري        األحكام اليت  بسبب انعدام ) بروتوكول بالريمو (
  .طوعي
  :يحتث اللجنة الدولة الطرف على ما يل  -٣٥

  إنشاء آليات لزيادة انتظام وفعالية مقاضاة مرتكيب اجلرائم اجلنسية؛  )أ(  
للبوابة اإللكترونية املتعلقة بضحايا اجلرائم تراعي احتياجات       إجياد صيغة     )ب(  
  إليها؛وتيّسر الوصول الطفل 

هبم وجلبهم إىل السويد علـى       األطفال الذين مت االجتار      حصولتيسري    )ج(  
  تصاريح إقامة؛

ربوتوكول لالكامل  االمتثال  ضمان امتثال تشريعاهتا وأحكامها اإلجرائية        )د(  
  .بالريمو
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  تعايف الضحايا وإعادة إدماجهم    
وضع برامج إلعادة تأهيل    ب بتكليف اجمللس اإلداري ملقاطعة ستكهومل    ترحب اللجنة     -٣٦

م اجمللس إىل جانب     وترحب اللجنة أيضاً بقيا    .ضحايا االجتار ألغراض جنسية وممارسة البغاء     
ومـع ذلـك،    . ذلك بتنفيذ مشروع بتكليف ومتويل من الدولة الطرف يتعلق بالعودة اآلمنة          

نوعية خدمات املساعدة واحلماية املقدمة إىل األطفـال األجانـب           يساور اللجنة القلق ألن   
نفيذ ويساور اللجنة القلق أيضاً ألن ت     . ليست مبستوى تلك املقدمة إىل أطفال الدولة الطرف       

  .ستكهومل العودة اآلمنة يقتصر على منطقة كل من برامج إعادة التأهيل ومشروع
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٧

أن تتخذ كافة التدابري الالزمة لضمان حصول األطفال ضحايا اجلـرائم             )أ(  
احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، وال سيما األطفال من أصـل أجـنيب، علـى              

ملساعدة الالزمة مبا يف ذلك إعادة إدماجهم بالكامل يف اجملتمع وحتقيق تعافيهم التام البدين ا
والنفسي، وذلك من خالل التعجيل بتنفيذ برامج إعادة التأهيل اليت تعتزم تنفيذها لصاحل             

  ضحايا االجتار ألغراض جنسية وممارسة البغاء؛
 األطفال الضحايا مبن فـيهم      أن تضمن إتاحة اإلجراءات املالئمة لكافة       )ب(  

األطفال من غري املواطنني أو غري املقيمني يف الدولة الطرف، مبا ميكنـهم مـن املطالبـة                 
باحلصول، دون متييز، على تعويض عن األضرار من األشخاص املسؤولني عنها قانونـاً،             

 من الربوتوكول االختياري، وإنـشاء صـندوق لتعـويض          ٩ من املادة    ٤وفقاً للفقرة   
  فيها احلصول على التعويض من اجلناة؛هلم لضحايا، يف احلاالت اليت ال ميكن ا

 براجمها إلعادة التأهيل والعودة اآلمنة يف       إتاحةأن تتخذ التدابري لضمان       )ج(  
  .مجيع أحناء البالد

  باشر للمساعدةامل ياتفاهلط اخل    
استغالل األطفال يف    مباشر لإلبالغ عن     ي اللجنة علماً بوجود خط هاتف     حتيطفيما    -٣٨

البغاء أو االجتار هبم ألغراض جنسية، واستخدام األطفال يف السياحة اجلنسية، يساورها القلق        
ألن الدولة الطرف ال تقدم الدعم املادي الكايف هلذا اخلط اهلاتفي، والخنفاض وعي اجلمهور              

 اللجنة القلق ألن رقم     وفضالً عن ذلك يساور   .  املذكور العام مبن فيهم األطفال باخلط اهلاتفي     
  .مل ُيعمل به بعد يف الدولة الطرف" ١١٦٠٠٠"اخلط اهلاتفي األورويب لألطفال املفقودين 

 املباشر ما يلزم من مـوارد       يلخط اهلاتف لتوصي اللجنة الدولة الطرف أن توفر         -٣٩
فال ويف  ألطل بالنسبةبشرية وتقنية ومالية لضمان فعاليته واستمراريته ومرئيته مبا يف ذلك           

. حال ارتكاب مواطنيها جرائم حمظورة مبوجب الربوتوكول االختياري، خـارج الـبالد        
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وتوصي اللجنة الدولة الطرف أيضاً باختاذ التدابري الالزمة للتعجيل بتشغيل اخلط اهلاتفي            
  .إقليمهايف " ١١٦٠٠٠"املباشر األورويب لألطفال املفقودين 

  ناملساعدة والتعاون الدوليا  -ثامناً  
 من الربوتوكول االختياري، تـشجع اللجنـة        ١٠ من املادة    ١يف ضوء الفقرة      -٤٠

الدولة الطرف على مواصلة تعزيز التعاون الدويل من خالل ترتيبات متعددة األطـراف             
وآليـات   تعزيز إجراءات بتوخي سبل منهاوإقليمية وثنائية، وخاصة مع البلدان اجملاورة،    

منع املسؤولني عن أي جرميـة مـن        مساعي  ات بغية حتسني    تنسيق تنفيذ مثل هذه الترتيب    
اجلرائم احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري والكـشف عنـهم والتحقيـق معهـم             

  .وحماكمتهم ومعاقبتهم

  التصديق على صكوك دولية وإقليمية يف جمال حقوق اإلنسان  -تاسعاً  
عد على العديد من الصكوك     الدولة الطرف مل تصدق ب    حبقيقة أن    اللجنة علماً    حتيط  -٤١

الدولية واإلقليمية ذات الصلة حبقوق اإلنسان اليت وقعت عليها، مبا يف ذلك ما يلي، اتفاقيـة                
 املتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال          ٣٤الهاي رقم   

        روبيـة ملمارسـة حقـوق     ؛ االتفاقية األو  ١٩٩٦املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال،      
؛ اتفاقية جملس أوروبا بشأن محاية األطفال من االستغالل اجلنسي واالعتـداء  ١٩٩٦الطفل،  

؛ ٢٠٠١؛ اتفاقية جملس أوروبـا املتعلقـة جبـرائم الفـضاء احلاسـويب،              ٢٠٠٧اجلنسي،  
رية القائمة على   والربوتوكول اإلضايف التفاقية اجلرائم احلاسوبية املتعلق بتجرمي األفعال العنص        

  .٢٠٠٣كره األجانب، املرتكبة من خالل النظم احلاسوبية، 
حتث اللجنة الدولة الطرف على التعجيل بالتصديق على مجيع الصكوك الدوليـة       -٤٢

وتشجع اللجنة الدولة الطرف أيضاً     . واإلقليمية املتعلقة حبقوق اإلنسان اليت وقعت عليها      
 الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد طرفاً فيها،         على النظر يف التصديق على الصكوك     

وبالتحديد االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأطفـال أسـرهم،             
واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والربوتوكول االختياري          

  .جتماعية والثقافيةامللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واال

  املتابعة والنشر  -عاشراً  
فيـذ  نتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان الت             -٤٣

الكامل هلذه التوصيات، بوسائل منها إحالتها إىل الربملان، والوزارات املعنية والـسلطات            
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رعية على مستويات املقاطعات    احمللية والقضاء وكذلك إىل جلان محاية الطفل واللجان الف        
  .واملناطق على التوايل، للنظر فيها على النحو الواجب واختاذ مزيد من التدابري بشأهنا

وتوصي اللجنة بأن يتاح التقرير الدوري والردود اخلطية املقدمة مـن الدولـة               -٤٤
نطـاق  اليت اعتمدهتا اللجنة، على     ) املالحظات اخلتامية (الطرف والتوصيات ذات الصلة     

، على عامة اجلمهور    )على سبيل املثال ال احلصر    ( واسع، مبا يف ذلك من خالل اإلنترنت        
ومنظمات اجملتمع املدين ومجاعات الشباب واجلماعات املهنية واجملتمعات واألطفال، إلثارة  

  .النقاش وبث الوعي بالربوتوكول االختياري وتنفيذه ورصده

  التقرير املقبل -حادي عشر
، تطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـدرج           ١٢ من املادة    ٢اً للفقرة   وفق  -٤٥

معلومات إضافية عن تنفيذ الربوتوكول االختياري وعن هذه املالحظـات اخلتاميـة يف             
  . من االتفاقية٤٤تقريرها الدوري املقبل املقدم مبوجب االتفاقية وفقاً للمادة 

        


