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  جلنة حقوق الطفل

  احلادية واخلمسونالدورة 

   من١النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب الفقرة 
  ختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلقمن الربوتوكول اال ١٢املادة 

  األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ببيع األطفال وبغاء

  سلوفينيا: مالحظات ختامية

 ٢٩، املعقودة يف    ١٤٠٨ يف جلستها    (CRC/C/OPSC/SVN/1)نظرت اللجنة يف تقرير سلوفينيا األّويل         - ١
 .عتمدت املالحظات اخلتامية التالية ا٢٠٠٩يونيه / حزيران١٢، ويف ٢٠٠٩مايو /أيار

  مقدمة

ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ببيع األطفال               - ٢
يف الوقت املناسب على قائمـة       املقدمة   الردودكما ترحب ب  وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية،        

وتقدر اللجنة أيضاً احلوار البناء والزاخـر       ). Add.1و (CRC/C/OPSC/SVN/Q/1اللجنة  عتها  املسائل اليت وض  
  .باملعلومات الذي دار مع وفد الدولة الطرف الرفيع املستوى واملشترك بني القطاعات

اخلتامية وُتذكِّر اللجنة الدولة الطرف بأن هذه املالحظات اخلتامية ينبغي قراءهتا باالقتران مع املالحظات                - ٣
يف ) االتفاقية(مبوجب اتفاقية حقوق الطفل     املقدم  بشأن تقرير الدولة الطرف الدوري الثاين       اللجنة  اليت اعتمدهتا   

 / حزيـران  ١٢يف   تقرير الدولة الطرف األويل املقدم    بشأن  ، و (CRC/C/15/Add.230) ٢٠٠٤فرباير  / شباط ٢٦
ــه  ــق بإ ٢٠٠٩يوني ــاري املتعل ــسلحة مبوجــب الربوتوكــول االختي ــال يف الرتاعــات امل شــراك األطف

(CRC/C/OPAC/SVN/CO/1).  
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   مالحظات عامة- أوالً 
  اجلوانب اإلجيابية

  :تالحظ اللجنة بتقدير اختاذ التدابري التشريعية والتدابري األخرى التالية  - ٤

ـ      ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤ على قانون العقوبات يف عامي       اليت أُدخلت التعديالت    )أ(   ور،  واليت تنص، يف مجلة أم
  ؛ يف املواد اإلباحيةاألطفالاستغالل ، وعلى توسيع نطاق اجلرائم املتصلة باً جنائيفعالًعلى جعل االجتار بالبشر 

ماية حقوق الطفل ويتمتع بصالحية رصد      حب يهتم حتديداً تعيني نائب ألمني املظامل املعين حبقوق اإلنسان          )ب(  
  .كام الربوتوكول االختياري، ومعاجلة الشكاوى وطلب املعلوماتانتهاكات حقوق الطفل، مبا يف ذلك، انتهاكات أح

  :وتثين اللجنة على الدولة الطرف النضمامها إىل الصكوك التالية أو تصديقها عليها  - ٥

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال يف الرتاعات املـسلحة يف               )أ(  
  ؛٢٠٠٤عام 

  ؛٢٠٠٨ق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا يف عام اتفاقية حقو  )ب(  
 وقمع االجتار   املتعلق مبنح اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية وبروتوكوهلا            )ج(  

  ؛٢٠٠٤يف عام  ه واملعاقبة علي، وخباصة النساء واألطفال،باألشخاص
 والتعاون يف جمال التبين على الصعيد الدويل يف         لاألطفا بشأن محاية    ١٩٩٣اتفاقية الهاي لعام      )د(  

  ؛٢٠٠٢عام 
بشأن حظر أسوأ أشـكال عمـل األطفـال         ) ١٩٩٩(١٨٢اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        )ه(  

  .٢٠٠١واإلجراءات الفورية للقضاء عليها يف عام 

   البيانات-  ثانياً
ة الطرف والردود على قائمة املسائل، لكنـها        ترحب اللجنة بالبيانات اإلحصائية املقدمة يف تقرير الدول         - ٦

تأسف لعدم وجود بيانات تتعلق بالربوتوكول االختياري مصنفة وفقاً جلملة أمور منها السن واجلنس واألصـل                
وبينما تالحظ اللجنة البحوث اجلارية بشأن مسألة العنف املرتيل         . الريفية والفئات األشد ضعفاً   /واملناطق احلضرية 

  .شخاص، فإهنا تأسف لعدم وجود حبوث يف اجملاالت احملددة املشمولة بالربوتوكول االختياريواالجتار باأل

توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع وتنفيذ آلية شاملة ومنهجية جلمع البيانات وحتليلها ورصـدها                - ٧
نات يف مجلـة فئـات      وينبغي تصنيف البيا  . وتقييم أثرها يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري        

الريفيـة، والوضـع    /تشمل طبيعة اجلرمية، واجلنس، والعمر، واألصل القومي واإلثين، واملنـاطق احلـضرية           
كما توصي اللجنة الدولة الطرف     . االجتماعي االقتصادي، مع إيالء اهتمام خاص ألشد فئات األطفال ضعفاً         

 بيع تكمن خلف عملياتختياري لتحديد األسباب اليت بأن جتري حبوثاً يف املسائل اليت يغطيها الربوتوكول اال  
  .العملياتاألطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية ونطاق هذه 
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   تدابري التنفيذ العامة- ثالثاً 
  )١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل 

التفاقية قد روعيت يف معظمها يف تدابري التنفيذ اليت اعتمـدهتا           تالحظ اللجنة أن املبادئ العامة األربعة ل        - ٨
بيد أن اللجنة تشعر بالقلق إزاء املواقف التمييزية اليت يواجههـا           . الدولة الطرف مبوجب الربوتوكول االختياري    

  فينيا ، وملتمسو اللجوء، واألطفال املولـودون يف سـلو        )الروما(بعض األطفال الضعفاء، مبن فيهم أطفال الغجر        
حيملون جنسية، وهي مواقف قد تؤثر على محايتهم وحتول دون متـتعهم الكامـل بـاحلقوق املكرسـة يف                    وال

  .الربوتوكول االختياري

املصاحل مبدأ  عدم التمييز ومبدأ املبادئ العامة األربعة لالتفاقية، وبوجه خاص ُتدَرجتوصي اللجنة بأن   - ٩
 تتخذها الدولة الطرف لضمان تنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري، مبا           يف مجيع التدابري اليت    ،الفضلى للطفل 
  .دراسة طلبات اللجوء اليت يقدمها األطفال، وكذلك يف اإلجراءات القضائية واإلداريةيف ذلك عند 

  خطة العمل الوطنية

عر بـالقلق   ، لكنها تش  ٢٠٠٩- ٢٠٠٨تالحظ اللجنة اعتماد خطة العمل ملكافحة االجتار بالبشر للفترة            - ١٠
  .لعدم وجود خطة عمل حمددة تغطي مجيع جوانب الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تضع، بالتشاور والتعاون مع مجيع اجلهات صاحبة املصلحة املعنيـة           - ١١
ملـواد  باألمر، خطة عمل وطنية ترمي إىل معاجلة مسألة بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف ا                

وُتدعى الدولة الطرف، عند القيام بذلك، إىل توجيه . اإلباحية، وإتاحة املوارد البشرية واملالية الكافية لتنفيذها
 مع مراعاة اإلعالن وبرنامج العمـل وااللتـزام         ،اهتمام خاص إىل تنفيذ مجيع أحكام الربوتوكول االختياري       

الثاين والثالث ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واملعقـودة يف         العاملي املعتمدة يف املؤمترات العاملية األول و      
  . على التوايل٢٠٠٨ و٢٠٠١ و١٩٩٦ستكهومل ويوكوهاما وريو دي جانريو يف األعوام 

  التنسيق والتقييم

 ملكافحة االجتار بالبشر مؤلف من      ٢٠٠٣تالحظ اللجنة تعيني فريق عامل مشترك بني الوزارات يف عام             - ١٢
وزارات، واهليئات احلكومية واملنظمات غري احلكومية، لكنها تشعر بالقلق إزاء عدم وجود هيئة وطنيـة               ممثلني لل 
  . بتنسيق مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياريوُتكلّف مبا يكفي من املوارد ُتزّود

 ذات الـصلة  كوميـة تشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التنسيق بني الوكاالت واإلدارات احل   - ١٣
 معاجلة املسائل اليت يغطيهـا الربوتوكـول   يف منهجي ومتسق أسلوبواملنظمات غري احلكومية لضمان اتباع     

وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة بإنشاء آلية تضطلع        . االختياري فضالً عن ضمان إجراء تقييم دوري لتنفيذه       
ذه ه االت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري وبتزويد يف اجملوتنفيذهابتنسيق االستراتيجية ووضع السياسات 

  . باملوارد البشرية واملالية الكافية لكي تتمكن من العمل بشكل كاملاآللية
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  النشر والتدريب

 اليت تضطلع هبا الدولة الطرف يف جمـايل االجتـار           املتعددة لنشر والتدريب ا أنشطةتالحظ اللجنة بتقدير      - ١٤
بيد أهنا تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف ال تضطلع مبا يكفي من أنـشطة النـشر                . فالبالبشر والعنف ضد األط   

سـيما   وإذكاء الوعي على حنو منهجي وحمدد اهلدف فيما بني الفئات املهنية ذات الصلة واجلمهور عامـة، وال                
  . يف مجيع اجملاالت اليت يغطيها الربوتوكول االختياري،األطفال

 مـواد   إعدادالطرف بأن تعزز أنشطتها يف جمايل التدريب والنشر، مبا يف ذلك            توصي اللجنة الدولة      - ١٥
ودورات تدريبية بصورة منهجية تغطي مجيع اجملاالت املشمولة بالربوتوكول االختياري جلميع املهنـيني ذوي              

ط اإلعالم  الصلة، مبن فيهم أفراد الشرطة واملدعون العامون والقضاة واملوظفون الطبيون والعاملون يف وسائ            
كما توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقـوم، يف         . الربوتوكول االختياري وغريهم من املهنيني املعنيني بتنفيذ      

 على نطاق واسـع، وال سـيما يف صـفوف           أحكامه بنشر   ، من الربوتوكول االختياري   ٩ من املادة    ٢ضوء الفقرة   
م، واملناهج الدراسية، والقيام حبمالت توعية طويلـة         من بينها وسائط اإلعال    وسائلملة  جباألطفال وأسرهم، وذلك    

  .األمد وتوفري التدريب بشأن اآلثار الضارة النامجة عن مجيع اجلرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري

منع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال   -  رابعاً
  يف املواد اإلباحية

  م املشار إليها يف الربوتوكولالتدابري املعتمدة ملنع اجلرائ

ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف، بالتعاون مع املفوضية األوروبية واملهنيني واجملتمع املدين،   - ١٦
. االجتار بالبشر، وإيذاء األطفال، والعنف ضد األطفال، واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية           ب املتعلقةملنع اجلرائم   

وترحب اللجنة أيضاً بتمويل املشروع املعين مبكافحة االجتار باألطفال والعنف اجلنسي والعنف القائم على نـوع             
اجلنس، بيد أهنا تأسف لعدم وجود استراتيجية منهجية وشاملة ملعاجلة مجيع اجملاالت اليت يغطيهـا الربوتوكـول                 

، وأطفال الشوارع،   )الروما(ضعفاء، مثل أطفال الغجر      فيما يتعلق ببعض فئات األطفال ال      وال سيما االختياري،  
  .واألطفال ذوي اإلعاقة

 تدابري حمددة اهلدف ملنع بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل باختاذتوصي اللجنة الدولة الطرف   - ١٧
ع ضحايا األطفال يف املواد اإلباحية، وبإيالء مزيد من االهتمام حلالة فئات األطفال األشد تعرضاً للوقو

ويف هذا الصدد، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن ختصص . للجرائم املشار إليها يف الربوتوكول االختياري
  .موارد بشرية ومالية كافية لتنفيذ هذه الربامج
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حظر بيع األطفال، واستغالل األطفال يف املواد         -  خامساً
  اإلباحية، وبغاء األطفال

   أو قوانني وأنظمة العقوبات السارية القوانني واألنظمة اجلنائية 

اليت تعزز بدرجة كبرية محاية     و على التشريعات ذات الصلة      اليت أُدخلت تالحظ اللجنة بتقدير التعديالت       - ١٨
 على قانون ٢٠٠٨ يف عام أُدخلاألطفال من اجلرائم املشمولة بالربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك التعديل الذي   

  بيد أن اللجنة تظل قلقة ألن تشريعات الدولة الطرف         . رد حيازة مواد إباحية تتعلق باألطفال     العقوبات لتجرمي جم  
  . من الربوتوكول االختياري٣ و٢ مجيع األفعال اليت تشكل جرائم طبقاً لتعريف اجلرائم الوارد يف املادتني ُتجّرمال 

 متاماً مع ةً متوافق ان العقوبات، جلعله   قانو  وخاصةً ،ااهتتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تراجع تشريع        - ١٩
  .٣ و٢الربوتوكول االختياري، مبا يف ذلك املادتان 

 لبيـع   ُتـرّوج وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن تشريعات الدولة الطرف ال جتّرم إنتاج أو نشر املواد اليت                  - ٢٠
  .استغالل األطفال يف املواد اإلباحية بغاء األطفال أو األطفال أو

  بغـاء األطفـال      لبيـع األطفـال أو     ُترّوجصي اللجنة الدولة الطرف بأن جتّرم إنتاج أو نشر املواد اليت            تو  -٢١
  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٥ مبا يتماشى مع الفقرة ، وذلكأو استغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  اجلوانب القانونية للتبين

 غري الالئـق    احلّض السارية املتعلقة بالتبين يف سلوفينيا، فإهنا تأسف ألن          بينما تالحظ اللجنة التشريعات     - ٢٢
 غـري   ، من الربوتوكول االختيـاري    ٣من املادة   ‘ ٢‘)أ(١ على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        ، التبين قبولعلى  

  .مشمول بالتشريعات اجلنائية للدولة الطرف

 غـري   احلـضّ تدابري الضرورية لضمان إدراج تعريف      توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع ال          - ٢٣
 مـن   ٣مـن املـادة     ‘ ٢‘)أ(١ على النحو املنصوص عليه يف الفقرة        ، التبين يف التشريعات   قبولالالئق على   

  .الربوتوكول االختياري

   محاية حقوق األطفال الضحايا- سادساً 
  ظورة مبوجب الربوتوكول التدابري املتخذة حلماية حقوق ومصاحل األطفال ضحايا اجلرائم احمل

 ,.popr – 23/07 ,2 النص املوحد الرمسـي -3/07 رقم Ur. RS(تالحظ اللجنة أن قانون املساعدة االجتماعية    -٢٤

41/07 – popr., 114/06 – ZUTPG ( أخرى مـن  وأنواعينص على توفري الرعاية واحلماية والتعليم والتدريب 
ا ملساعدة األفراد وأسرهم اليت متر بضائقة، ويقر أمهية الدور الذي تؤديـه             اخلدمات االجتماعية اليت ينبغي إتاحته    

وحتيط اللجنة علماً أيضاً بالقرار املتعلق بربنامج املساعدة الوطنية     . املنظمات غري احلكومية يف تقدمي هذه اخلدمات      
ها وزارة العمل واألسـرة   يف متويلتشارك والربامج املتعددة اليت (UR.l. RS, No. 39/06) ٢٠١٠- ٢٠٠٦للفترة 
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وطين بيد أن اللجنة تالحظ بقلق عدم وجود مفهوم   .  خمصصة لألطفال ضحايا العنف    ، وهي والشؤون االجتماعية 
  . ضحايا اجلرائم اليت يغطيها الربوتوكول االختياريحمدد لرعاية أو دعم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف باآليت  - ٢٥

عمليات البيع  ألطفال ضحايا   ارعاية ودعم   بد تتعلق بالتنسيق و   أن تضع سياسات على مستوى البال       )أ(
   مبا يتمشى مع املتطلبات املنصوص عليها يف الربوتوكول االختياري؛ وذلكالبغاء أو االستغالل يف املواد اإلباحية،أو 

أن تواصل تطوير خدمات الرعاية الطبية والنفسية لألطفال الضحايا، وأن تتخذ تدابري هبدف   )ب(
ان تقدمي كل املساعدة املالئمة لألطفال الضحايا، مبا يف ذلك إعادة إدمـاجهم االجتمـاعي وتعـافيهم البـدين                   ضم

  والنفسي، فضالً عن ضمان توافر املهنيني العاملني مع األطفال الضحايا وإمكانية االستعانة هبم يف مجيع أرجاء البلد؛
ـ  الدعو تهامية، خصوصاً بدعم أنـشط    أن تواصل وتعزز التعاون مع املنظمات غري احلكو         )ج( ة ي

  واجلهود اليت تضطلع هبا من أجل توفري خدمات مناسبة لألطفال الضحايا؛
، أن تضمن ختصيص املوارد الكافية للخط اهلاتفي املباشر املتاح لألطفال على املستوى الوطين  )د(

وجمانياً ملساعدة األطفال الضحايا وأن مؤلفاً من ثالثة أرقام ومتاحاً على مدار الساعة هذا اخلط  أن يكون على
   يستخدمه مجيع األطفال استخداماً كامالً ويكونون على علم به وأن حتظى مكاملاهتم باملتابعة املناسبة؛

 وصول مجيع األطفال ضحايا اجلرائم اليت يشملها الربوتوكـول االختيـاري إىل             أن تضمن   )ه(  
ز، من التماس تعويضات عن األضرار اليت حلقت هبم ممن يتحملون           إجراءات مالئمة ومتكينهم مجيعاً، دون متيي     

  . من الربوتوكول االختياري٩ من املادة ٤املسؤولية القانونية عن تلك اجلرائم، وذلك وفقاً للفقرة 

  تدابري احلماية يف نظام العدالة اجلنائية

املشار إليها يف الربوتوكول االختياري،     تشعر اللجنة بالقلق إزاء ضعف إنفاذ التشريعات املتصلة باجلرائم            - ٢٦
قاضاة ومعاقبة أولئك املسؤولني عن األفعال اليت تنطوي على بيـع األطفـال وبغـاء       مب  فيما يتعلق  وبوجه خاص 

  .األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

 إىل اجلهـاز  ريب املقدم توسيع نطاق أنشطة التد   توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ التدابري املناسبة ل         - ٢٧
القضائي، وأعضاء النيابة العامة، وأفراد الشرطة وغريهم من املوظفني احلكوميني لضمان مقاضـاة ومعاقبـة               

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن جتري . املسؤولني عن األفعال احملظورة مبوجب الربوتوكول االختياري
أحكام من أجل حتديد األسباب اليت حالت دون املضي قدماً يف           دور  صتقييماً جلميع احلاالت اليت مل تفض إىل        

  .عمليات املقاضاة واملعاقبة
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   املساعدة والتعاون الدوليان- سابعاً 
 فيما يتعلق  اليت انضمت إليها الدولة الطرف     تالحظ اللجنة بتقدير االتفاقات اإلقليمية والدولية املتعددة        - ٢٨

 التعاون الثنائي فيما يتعلق باالجتار بالبشر، لكنها تشعر         ات املسائل اجلنائية، وترتيب   باملساعدة القانونية الدولية يف   
  .بالقلق لقلة عدد املبادرات املتخذة لضمان تطبيق الربوتوكول االختياري

توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتعزيز تعاوهنا الدويل من خالل إبرام                 - ٢٩
 متعددة األطراف وإقليمية وثنائية ملنع املسؤولني عن ارتكاب األفعال اليت تنطوي على بيع األطفال               اتفاقات

، هويـاهتم وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية من ارتكاب تلك األفعال، والكـشف عـن                
  . ومعاقبتهم، وفقاً للربوتوكول االختياري ومقاضاهتموالتحقيق معهم

   املتابعة والنشر- ثامناً 
  املتابعة

ت تنفيـذاً  توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لضمان تنفيذ هذه التوصـيا            - ٣٠
اجلمعية الوطنية والسلطات الوطنية    إىل   إحالتها إىل الوزارات احلكومية ذات الصلة، و       كامالً، بطرق من بينها   

  .ئم واختاذ املزيد من اإلجراءات بشأهناواحمللية للنظر فيها على النحو املال

  النشر

توصي اللجنة بأن يتاح التقرير والردود اخلطية املقدمة من الدولة الطرف والتوصيات ذات الـصلة                 - ٣١
على سبيل املثال (اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع، مبا يف ذلك عن طريق اإلنترنت ) املالحظات اخلتامية(
جلمهور، ومنظمات اجملتمع املدين، وجمموعات الشباب، والفئات املهنية واألطفال هبـدف           ، لعامة ا  )احلصر  ال

  .إثارة النقاش حول الربوتوكول االختياري وزيادة الوعي به، وتنفيذ أحكامه ورصد تطبيقه

   التقرير املقبل- تاسعاً 
معلومات إضافية بـشأن    ، أن تدرج    ١٢ من املادة    ٢تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف، طبقاً للفقرة          - ٣٢

تنفيذ الربوتوكول يف تقريرها اجلامع للتقريرين الدوريني الثالث والرابع يف إطار اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً                
  . من االتفاقية٤٤للمادة 

 -  -  -  -  - 


