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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ -مايو / أيار٢٥

 ٤٤ن الدول األطراف مبوجـب املـادة        ـالنظر يف التقارير املقدمة م        
  ةاالتفاقي من

  اليابان: املالحظات اخلتامية    
ــان    -١ ــث للياب ــدوري الثال ــر ال ــة يف التقري  يف (CRC/C/JPN/3)نظــرت اللجن

 ٢٠١٠مـايو   / أيار ٢٧املعقودتني يف   ) 1511 و CRC/C/SR.1509( ١٥١١ و ١٥٠٩ جلستيها
 املالحظـات   ٢٠١٠يونيـه   / حزيران ١١ املعقودة يف    ١٥٤١واعتمدت اللجنة يف جلستها     

  :ليةاخلتامية التا

  مقدمة  -ألف   
ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها الدوري الثالـث وكـذلك الـردود               -٢

وترحـب بوجـود وفـد متعـدد        . (CRC/C/JPN/Q/3/Add.1)املكتوبة على قائمة املسائل     
  .الوفدهذا القطاعات وباحلوار الثري والبناء مع 

 ينبغي أن تقـرأ مقترنـة       خلتاميةأن هذه املالحظات ا   بوتذكِّر اللجنة الدولة الطرف       -٣
 على التقرير األويل للدولة الطرف      ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١باملالحظات اخلتامية املعتمدة يف     

بيع األطفال وبغاء األطفال واسـتغالل األطفـال يف      مبوجب الربوتوكول االختياري املتعلق ب    
املتعلق بإشراك األطفال    والربوتوكول االختياري    (CRC/C/OPSC/JPN/CO/1)املواد اإلباحية   

  .(CRC/C/OPAC/JPN/CO/1)يف الرتاعات املسلحة 
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  تدابري املتابعة اليت اختذهتا الدولة الطرف والتقدم الذي أحرزته  -باء   
ترحب اللجنة بالتصديق على الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل             -٤

 والربوتوكـول   ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢وم   املسلحة ي  الرتاعاتواملتعلق بإشراك األطفال يف     
االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفل واملتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال واسـتغالل             

  .٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٤األطفال يف املواد اإلباحية يوم 
  :وتالحظ اللجنة بتقدير اعتماد التدابري التشريعية التالية  -٥

 مت  ٢٠٠٨ ويف عـام     ٢٠٠٤ذاء األطفال يف عـام       قانون منع إي   التتعدي  )أ(  
مبوجبها، يف مجلة أمور، إعادة النظر يف تعريف إيذاء الطفل، وتوضيح مسؤوليات احلكومـة              

  الوطنية واحلكومات احمللية وتوسيع االلتزام باإلبالغ عن حاالت اإليذاء؛
 يفواليت مت مبوجبـها،     ،  ٢٠٠٨ و ٢٠٠٤تعديالت قانون رعاية الطفل يف        )ب(  
 إعطاء احلكومات احمللية والية إقامة جمالس حملية معنية بالتدابري الالزمة لألطفـال             ،مجلة أمور 

  الذين حيتاجون إىل محاية؛
 يف قـانون العقوبـات ومبوجبـه مت جتـرمي           ٢٠٠٥يونيه  /تعديل حزيران   )ج(  
  بالبشر؛ االجتار

  ؛)٢٠١٠(إصدار قانون تعزيز تنمية ودعم األطفال والشباب   )د(  
  .٢٠١٠تعديل القانون األساسي للتعليم يف عام   ) ه(  

 /كـانون األول (وترحب اللجنة أيضاً خبطة العمل ملكافحة االجتـار باألشـخاص         -٦
االنتحار،  والقرار اخلاص بالعمل العادل والفعال لتعزيز التدابري الشاملة ملناهضة        ) ٢٠٠٩ديسمرب  

  .٢٠٠٥يوليه /ار، الذي اعتمد يف متوزمن أجل تيسري تنسيق اجلهود لتقليل معدالت االنتح

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   

 ٤٤ مـن املـادة      ٦ والفقـرة    ٤٢ واملـادة    ٤املـادة   (تدابري التنفيذ العامة      -١  
  )االتفاقية من

  التوصيات السابقة للجنة    
ترحب اللجنة جبهود الدولة الطرف ملعاجلة بعـض دواعـي القلـق والتوصـيات                -٧

(CRC/C/15/Add.231)              اليت عربت عنها اللجنة بعد النظر يف التقرير الدوري الثـاين للدولـة 
، ولكنها تأسف ألن عدداً منها مل ُينفَّذ        ٢٠٠٤فرباير  / يف شباط  (CRC/C/104/Add.2)الطرف  
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وتكرر اللجنـة دواعـي القلـق والتوصـيات يف          . تنفيذاً كامالً أو مل تعالَج على اإلطالق      
  .الوثيقة هذه
ث اللجنة الدولة الطرف على بذل أقصى جهودها ملعاجلة تلـك التوصـيات             حت  -٨

مبا فيها تلك (الواردة يف املالحظات اخلتامية على التقرير الدوري الثاين واليت مل تنفَّذ بعد،             
 بـشأن الرصـد   ١٤ بشأن التنسيق وخطة العمل الوطنية والفقرة ١٢الواردة يف الفقرة   
 ٣١ بشأن عدم التمييز والفقـرة       ٢٤ريف الطفل والفقرة     بشأن تع  ٢٢املستقل والفقرة   

 بـشأن اإلعاقـة     ٤٣ بشأن العقوبة البدنية والفقرة      ٣٥بشأن االسم واجلنسية والفقرة     
وأن تقوم مبعاجلة شاملة لدواعي القلق الواردة يف هذه )  بشأن انتحار الشباب٤٧والفقرة  

  .املالحظات اخلتامية

  التحفظات    
  .من االتفاقية) ج(٣٧ الدولة الطرف تواصل حتفظها على املادة تأسف اللجنة ألن  -٩

) ج(٣٧توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف سحب حتفظها على الفقـرة               -١٠
  .اليت تشكِّل عقبة تعترض التطبيق الكامل لالتفاقية

  التشريعات    
م مجيعاً يف   تنوِّه اللجنة بإصدار وتعديل عدة تشريعات يف جمال حقوق الطفل، تساه            -١١

ومع ذلك تظل اللجنة تشعر بـالقلق ألن القـانون          . حتسني ظروف معيشة األطفال ومنائهم    
بشأن تعزيز تنمية ودعم األطفال والشباب ال يغطي النطاق الكامل لالتفاقية أو يضمن حقوق 

وتالحظ أيضاً أن بعض جوانـب      . الطفل، وألنه ال يوجد قانون شامل بشأن حقوق الطفل        
 احمللية، مبا يف ذلك يف جمال قضاء األحداث، ال تـزال متعارضـة مـع مبـادئ                التشريعات
  .االتفاقية وأحكام

توصي اللجنة بشدة أن تنظر الدولة الطرف يف اعتماد قانون شامل بشأن حقوق               -١٢
  .الطفل وباختاذ خطوات لتنسيق تشريعاهتا متاماً مع مبادئ وأحكام االتفاقية

  التنسيق    
 وجود عدد من اهليئات الوطنية العاملة يف تنفيذ السياسة العامة بشأن            تالحظ اللجنة   -١٣

تعزيز تنمية ودعم األطفال والشباب، وجملس إعادة بناء        اهليئة املركزية ل  حقوق األطفال، مثل    
ولكن اللجنة تشعر بالقلق من عدم توفر آلية تكفل التنسيق          . التعليم وخمتلف اجملالس احلكومية   

  .يئات وكذلك التنسيق على األصعدة الوطنية واإلقليمية واحملليةالفعال بني هذه اهل
توصي اللجنة بأن تنشئ الدولة الطرف آلية وطنية مالئمة بوالية واضحة ومبوارد              -١٤

بشرية ومالية كافية لكي تقوم بالتنسيق الفعال بني مجيع األنشطة اليت تقوم هبـا الدولـة                
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صعدة الوطنية واإلقليمية واحمللية وأن تقـيم       الطرف من أجل تنفيذ حقوق الطفل على األ       
  .تبادالً مستمراً وتعاوناً مع منظمات اجملتمع املدين املشارِكة يف تنفيذ حقوق الطفل

  خطة العمل الوطنية    
ترحب اللجنة باعتماد عدد من التدابري احملددة، مثل قانون تعزيـز تنميـة ودعـم                 -١٥

 املستقبلية لألطفال   الرؤية"تالحظ باهتمام صياغة    و) ٢٠١٠أبريل  /نيسان(األطفال والشباب   
هبدف جتميع اهلياكـل احلكوميـة      "  املستقبلية لألطفال والشباب   الرؤية"و" ورعاية األطفال 

ومع ذلك تظل اللجنة تـشعر      . مركزياً لدعم تنمية مجيع الشباب واحترامهم احتراماً كامالً       
طفال حبيث تغطي مجيـع جمـاالت        لصاحل األ  حقوقية خطة عمل وطنية     لعدم وجود بالقلق  

  .االتفاقية وتعاجل يف مجلة أمور حاالت عدم املساواة واالختالفات بني األطفال
 ،توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم، بالتشاور والتعاون مع الشركاء املعنيني            -١٦

نيـة  مبا فيهم السلطات احمللية واجملتمع املدين واألطفال، باعتماد وتنفيذ خطة عمـل وط            
لصاحل األطفال بأهداف يف األجلني املتوسط والطويل، تغطي مجيع اجملاالت املـذكورة يف             
االتفاقية، وتوفري املوارد املالية والبشرية الكافية وكذلك آلية رصد ملراقبة النتائج وتكييف       

وبالتحديد، توصي اللجنة بأن تعاجل خطة العمل حـاالت عـدم           . التدابري حسب اللزوم  
يف الدخل ومستويات املعيشة، وكذلك الفوارق بني اجلنسني وبسبب اإلعاقـة           املساواة  

واألصل العرقي وغري ذلك من العوامل اليت تشكل فرص األطفال يف النمـاء والـتعلُّم               
وتوصي اللجنة بأن تأخـذ الدولـة الطـرف يف          . واالستعداد ملواجهة مسؤوليات احلياة   
عـامل  "نائية للجمعية العامة بشأن األطفال واملعنونة     اعتبارها الوثيقة اخلتامية للدورة االستث    

  ).٢٠٠٧(واستعراض منتصف الفترة ). ٢٠٠٢" (صاحل لألطفال

  الرصد املستقل    
تعرب اللجنة عن قلقها لعدم وجود آلية مستقلة لرصد تنفيذ االتفاقية على الـصعيد                -١٧

ولة الطـرف بـأن مخـس       ويف هذا الصدد تالحظ اللجنة املعلومات املقدمة من الد        . الوطين
ولكن اللجنة تأسف لعدم وجود معلومات عـن        . بلديات قامت بتعيني أمناء مظامل لألطفال     

واليتهم واستقالهلم ووظائفهم واملوارد املالية واملوارد األخرى املتاحة لكفالة الفعالية وكذلك           
ـ              ة حقـوق   عن عالقتهم املتوخاة مع جلنة حقوق اإلنسان اليت سُتنشأ مبوجب قـانون محاي

  .٢٠٠٢ منذ عام قيد املوافقةاإلنسان، وهو القانون الذي ظل لألسف 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -١٨

تعجِّل بإصدار قانون محاية حقوق اإلنسان وإنشاء جلنة حقوق اإلنـسان         )أ(  
وتزويـدها  ) مبادئ بـاريس  (الوطنية، امتثاالً للمبادئ املتعلقة مبركز املؤسسات الوطنية        

ية رصد تنفيذ االتفاقية وتلقي ومتابعة الشكاوى والتحقيق يف االنتهاكات املنهجيـة            بوال
  حلقوق الطفل؛
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تقدِّم معلومات يف تقريرها التايل عن والية جلنة حقوق اإلنسان الوطنية             )ب(  
  وأمناء املظامل ووظائفهم واملوارد املخصصة هلم؛

للجنـة بـشأن دور     ) ٢٠٠٢(٢تأخذ يف االعتبار التعليق العام رقـم          )ج(  
  .املؤسسات املستقلة حلقوق اإلنسان

  ختصيص املوارد    
لدولة الطرف تقل عـن     يف ا تعرب اللجنة عن قلقها العميق ألن النفقات االجتماعية           -١٩

يف منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، وأن الفقر قد زاد           املناظرة  متوسط النفقات   
 يف املائة مـن الـسكان وأن   ١٥ادية األخرية وأنه يبلغ اآلن حوايل    بالفعل قبل األزمة االقتص   

ويف حني  .  بصورة متسقة  مل تتطور ومناء األطفال   رعاية  إعانات األطفال والبدالت املخصصة ل    
ترحب اللجنة بنظام البدالت اجلديد وقانون إلغاء الرسوم املدرسية يف املرحلة الثانوية العليـا              

لق لعدم وضوح خمصصات امليزانية لألطفال يف امليزانيـات الوطنيـة            تشعر بالق  ال تزال فإهنا  
  . أثرها على حياة األطفالوتقييموالبلدية، مما جيعل من املستحيل تعقب االستثمارات 

  :بأنتوصي اللجنة بشدة بأن تقوم الدولة الطرف   -٢٠
مليزانيات على املستويات املركزية والبلدية مـن منظـور         ا بدقةفحص  ت  )أ(  

  وق الطفل لكفالة وفاء املخصصات بالتزامات الدولة الطرف إلعمال حقوق الطفل؛حق
  أولويات حقوق الطفل؛يف امليزانية تعكس تعني خطوط استراتيجية   )ب(  
ألطفال من التغريات يف    يف امليزانية لصاحل ا    ذات األولوية    حتمي اخلطوط   )ج(  

  مستويات املوارد؛
  ؛مؤشراتتائج السياسة العامة على أساس نظام  نظام تعقُّب ملتابعة نتنشئ  )د(  
  . التشاور مع اجملتمع املدين واألطفال على مجيع املستوياتتكفل  ) ه(  

  مجع البيانات    
مجع ونشر كمية كبرية من البيانات عـن األطفـال          بانتظام  نه جيري   أ تدرك اللجنة   -٢١

 املتعلقة بـبعض اجملـاالت      ولكنها تعرب عن قلقها بسبب االفتقار إىل البيانات       . وأنشطتهم
املشمولة يف االتفاقية، مبا فيها البيانات عن معدالت التحاق األطفال باملدارس فيمـا يتعلـق               
باألطفال الذين يعيشون حتت وطأة الفقر واألطفال ذوي اإلعاقة واألطفال غري اليابـانيني،             

  .وعن العنف واالستئساد يف املدارس
ة الطرف جهودها يف مجع البيانات عـن األطفـال          توصي اللجنة بأن تعزز الدول      -٢٢

وينبغي أيضاً أن تضع الدولة     . الذين يتعرضون خلطر انتهاكات حقوق األطفال اخلاصة هبم       
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الطرف مؤشرات تكفل فعالية رصد وتقييم التقدم احملرز يف تنفيذ االتفاقية وتقيـيم أثـر               
  .سياساهتا يف جمال حقوق الطفل

  النشر والتدريب والتوعية    
تالحظ اللجنة جهود الدولة الطرف يف تعزيز الوعي باالتفاقية بني املهنيني العـاملني               -٢٣

مع األطفال ولصاحلهم وبني اجلمهور عامة، ولكنها تظل تشعر بالقلق ألن هذه اجلهود غـري      
وبالتحديد، تقوم  . كافية أو ألن خطط نشر مبادئ وأحكام االتفاقية مل توضع موضع التنفيذ           

وتشعر اللجنة بـالقلق    . عاجلة إىل زيادة جهود نشر املعلومات بني األطفال وآبائهم        احلاجة ال 
  . تدريب املهنيني العاملني مع األطفال ولصاحلهملعدم كفاية جهودأيضاً 
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على توسيع نشر املعلومات بشأن االتفاقيـة بـني               -٢٤

صياغة برامج تدريبية مـستمرة ومنهجيـة       وحتث الدولة الطرف على     . األطفال واآلباء 
موضوع حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك حقوق الطفل، جلميع األشخاص العـاملني مـع        يف

مبـا فـيهم املدرسـون والقـضاة واحملـامون وموظفـو إنفـاذ              (األطفال ولصاحلهم   
 والعاملون يف الوسائط اإلعالمية واملوظفون املدنيون واملسؤولون احلكوميـون يف        القوانني

  ).مجيع املستويات

  التعاون مع اجملتمع املدين    
االجتماعـات  من  مع مالحظة اللجنة املعلومات املقدمة من الدولة الطرف عن عدد             -٢٥

مع ذلك بالقلق ألن ممارسـة التعـاون        تشعر  املعقودة مع منظمات اجملتمع املدين فإن اللجنة        
 والـربامج اخلاصـة حبقـوق     املستمر، وهي موضوع هام يف مجيع مراحل تطوير السياسات        

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن منظمات اجملتمـع       . األطفال وتنفيذها وتقييمها، مل تستقر بعد     
املدين مل تشارك يف متابعة املالحظات اخلتامية السابقة الصادرة عن اللجنة ومل حتصل علـى               

  .الطرففرص كافية لعرض آرائها أثناء إعداد التقرير الدوري الثالث للدولة 
تشجِّع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز تعاوهنا مع اجملتمـع املـدين وإشـراك                -٢٦

بصورة منهجية بقدر أكرب يف كل مراحل تنفيذ االتفاقية، مبا يف ذلـك إعـداد                منظماته
  .تقاريرها الدورية

  حقوق األطفال وقطاع األعمال التجارية    
 اخلاص على حياة األطفال وأسرهم وتأسف       تأخذ اللجنة علماً باألثر اهلائل للقطاع       -٢٧

لعدم توفر معلومات عن اللوائح، إن وجدت، يف الدولـة الطـرف بـشأن املـسؤوليات                
  .االجتماعية والبيئية لقطاع األعمال التجارية يف صدد رفاه ومناء األطفال

تشجع اللجنة الدولة الطرف على اختاذ تدابري فعالة لوضع وتنفيذ لوائح من أجل               -٢٨
فاءة امتثال قطاع األعمال التجارية للمعايري الدولية واحمللية بشأن املسؤولية االجتماعية           ك
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والبيئية للشركات بغرض محاية اجملتمعات احمللية، وخاصة األطفال، من أي آثار ضـارة             
  .تنشأ عن أنشطة األعمال التجارية

  التعاون الدويل    
 الـيت ال تـزال هامـة وترحـب بـالتنقيح            تنوه اللجنة باملساعدة اإلمنائية الرمسية      -٢٩

 األولوية على استئصال الفقر واالستدامة والتـدابري        ركز الذي   ٢٠٠٣االستراتيجي يف عام    
 استمرت دائماً ختفض  املتصلة باألمن وحفظ السالم، ولكنها تشعر بالقلق ألن الدولة الطرف           

 يف املائة من الناتج احمللـي       ٠,٢ ، حيث بلغت  خمصصات املساعدة اإلمنائية الرمسية يف امليزانية     
 ٠,٧وهي  للمساعدة اإلمنائية الرمسية،    اإلمجايل، وهو ما يقل كثرياً عن النسبة املتفق عليها دولياً           

وتشعر اللجنة بالقلق بصورة حمددة من إشـارة الدولـة          . يف املائة من الناتج احمللي اإلمجايل     
رد إضافية ألهداف حمددة مثل تدابري      الطرف إىل عدم حدوث تغري عام، باستثناء ختصيص موا        

  .مكافحة تغري املناخ يف البلدان النامية وزيادة كبرية يف املساعدة املقدمة إىل البلدان األفريقية
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف التزاماهتا باألهـداف الدوليـة               -٣٠

تدابري لصاحل  اللربامج و ل، وخاصة   للمساعدة اإلمنائية الرمسية بغرض زيادة املوارد املقدمة      
وتشري اللجنة كذلك بأن تأخذ الدولة الطرف يف اعتبارها املالحظات اخلتاميـة            . األطفال

  .والتوصيات الصادرة عن جلنة حقوق الطفل للبلد املتلقي املعين

  ) من االتفاقية١املبدأ (تعريف الطفل   -٢  
اسـتنتاجاهتا اخلتاميـة الـسابقة      تعرب اللجنة عن قلقها ألنه رغم توصـيتها يف            -٣١

)CRC/C/15/Add.231   بإزالـة االخـتالف بـني احلـد األدىن لـسن زواج            ) ٢٢، الفقرة
  .فإن هذا الفرق ال يزال قائماً)  سنة١٦(والفتيات ) سنة ١٨( الفتيان
ـ توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف موقفها بأن ترفع سـن                -٣٢ زواج ال
  . سنة للجنسني١٨ إىل

  )  من االتفاقية١٢ و٦ و٣ و٢املواد (املبادئ العامة   -٣  

  عدم التمييز    
تشعر اللجنة بالقلق ألنه رغم وجود تدابري تـشريعية عديـدة ال يـزال األطفـال              -٣٣

 من التمتع بنفس حقوق األطفال املولودين يف إطـار          نين خارج نطاق الزواج حمروم    واملولود
وتشعر أيضاً بالقلق الستمرار التمييـز      .  املرياث بغري وصية   الزواج مبوجب القوانني اليت حتكم    

االجتماعي ضد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات إثنية واألطفال من غري اجلنـسية اليابانيـة         
وتكرر اللجنة قلق جلنة    . وأطفال العمال املهاجرين واألطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقة       
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 من القانون األساسي    ٥إللغاء املادة   ) CEDAW/C/JPN/CO/6(القضاء على التمييز ضد املرأة      
  .للتعليم، اليت تشري إىل دعم املساواة بني اجلنسني

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٣٤
تلغي مجيع التشريعات اليت متييـز      و -تسّن قانوناً شامالً ملكافحة التمييز        )أ(  

  ضد األطفال ألي سبب؛
مة، مبا فيها محالت التوعية والتثقيف يف جمال حقوق         تتخذ التدابري الالز    )ب(  

اإلنسان، لتقليل ومنع التمييز يف املمارسة العملية، وخاصة ضد الفتيات واألطفال الذين            
  .ينتمون إىل أقليات عرقية واألطفال من أصل غري ياباين واألطفال ذوي اإلعاقة

النساء والفتيات كـضحايا    بفقط  وتالحظ اللجنة بقلق أن قانون العقوبات يعترف          -٣٥
حمتملني لالغتصاب واجلرائم املتصلة وأن احلماية املقدمة مبوجب هذه األحكام ال متتد بالتايل             

  .إىل األوالد
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تنظر يف تعديل قانون العقوبات لتكفل مـنح               -٣٦

  .لبناتنفس احلماية جلميع ضحايا االغتصاب سواء كانوا من األوالد أو ا

  مصاحل الطفل الفضلى    
مع اإلقرار باملعلومات املقدمة من الدولة الطرف بأن مصاحل الطفل الفضلى تؤخـذ               -٣٧

يف االعتبار مبوجب قانون رفاه األطفال فإن اللجنة تالحظ بقلق أن هذا القانون الذي اعتمد               
 بالقلق حتديـداً    وتشعر اللجنة .  ال يوّضح بقدر كاف أولوية املصاحل الفضلى       ١٩٧٤يف عام   

ألن هذا احلق ليس مدجماً بصورة رمسية ومنهجية يف مجيع التشريعات من خالل عملية إلزامية               
إلدماج مصاحل مجيع األطفال الفضلى، مبا فيهم األطفال الالجئني وأطفال العمال املهـاجرين    

  . بدون وثائق
عمال مبدأ مصاحل   توصي اللجنة الدولة الطرف مبواصلة وتعزيز جهودها لكفالة إ          -٣٨

الطفل الفضلى واحترامه يف مجيع األحكام القانونية، وكـذلك يف القـرارات القـضائية       
  .واإلدارية ويف املشاريع والربامج واخلدمات اليت تؤثر على األطفال

وتالحظ اللجنة بقلق التقارير اليت تقول بأن عدداً كبري من املؤسسات عن رعايـة                -٣٩
تثل للمعايري املالئمة، وخاصة يف صدد مجلة أمور منها عدد املـوظفني            محاية األطفال ال مت    أو

  .ومالءمتهم للعمل ونوعية اإلشراف واخلدمات
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٤٠

تتخذ خطوات فعالة لصياغة وتعريف معايري للخدمة تغطي كمية ونوعية            )أ(  
  طاعني العام واخلاص؛اخلدمات املقدمة يف هذه املؤسسات وتنطبق على كال الق
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تعمل بصورة مستمرة على إعمال االمتثال هلذه املعـايري يف القطـاعني              )ب(  
  .واخلاص العام

  احلق يف احلياة والبقاء والنماء    
الحظت اللجنة جهود الدولة الطرف ملعاجلة حوادث االنتحار بني األطفال، وبـني              -٤١

 بشأن العمل العادي والفعال لدعم التـدابري        املراهقني بالتحديد، مبا يف ذلك من خالل القرار       
 نياألطفال واملـراهق  إقدام   اللجنة بالقلق بسبب     ومع ذلك تشعر  الشاملة ملكافحة االنتحار،    

وبسبب عدم وجود أحباث عن عوامل اخلطر املصاحبة لالنتحار وحمـاوالت           على االنتحار،   
أن احلوادث اليت تقع يف مرافق      ب فيدتوتشعر اللجنة أيضاً بالقلق من املعلومات اليت        . االنتحار

  .األطفال قد تكون متصلة باإلخفاق يف تطبيق املعايري الدنيا للسالمة يف هذه املؤسسات
توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بأحباث عن عوامل خطر االنتحـار بـني                -٤٢

 استـشارية   األطفال وتنفيذ تدابري وقائية وتزويد املدارس بأخصائيني اجتماعيني وخدمات        
نفسية والتأكد من أن نظام توجيه األطفال ال يفرض ضغوطاً إضافية على األطفال الذين              

وتوصي أيضاً الدولة الطرف بأن تكفل امتثال املؤسسات الـيت          . يواجهون ظروفاً صعبة  
  .توجد فيها مرافق لألطفال، عامة كانت أم خاصة، ملعايري السالمة الدنيا املالئمة

  الطفل احترام آراء     
 املعلومات املقدمة من الدولة الطرف بأن آراء األطفـال تؤخـذ يف             الحظت اللجنة   -٤٣

االعتبار يف املداوالت القضائية واإلدارية يف املدارس ومؤسسات األطفال ويف إطار األسـرة             
 اللجنة ال تزال تشعر بالقلق ألن اللوائح الرمسية تفرض حداً عمرياً مرتفعاً، وأن         ومع ذلك فإن  

خدمات رعاية األطفال، مبا فيها مراكز التوجيه، ال تعطي وزناً كبرياً آلراء األطفـال، وأن               
 وأن عمليـات صـنع      ،اجملاالت اليت يتم فيها إعطاء الوزن آلراء األطفـال        حتد من   املدارس  

وتظل اللجنة تشعر بالقلق ألن اآلراء التقليدية       . السياسات قلما تشري إىل األطفال وإىل آرائهم      
يت ال حتترم الطفل باعتباره إنساناً صاحب حقوق تقيد بشدة من الـوزن الـذي تأخـذه                 ال

  .األطفال آراء
للجنة بـشأن   ) ٢٠٠٩(١٢ من االتفاقية والتعليق العام رقم       ١٢يف ضوء املادة      -٤٤

حق الطفل يف االستماع إليه، توصي اللجنة الدولة الطرف بتعزيز التدابري لدعم حقـوق              
 عن آرائه متاماً يف مجيع املوضوعات اليت تؤثر عليه يف كـل الـسياقات،    الطفل يف التعبري  

يف ذلك يف املدارس ويف مؤسسات األطفال األخرى ويف سياق األسـرة ويف اجملتمـع               مبا
  .احمللي ويف احملاكم واهليئات اإلدارية وكذلك يف عمليات صنع السياسات
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  )االتفاقية من) أ(٣٧ و١٩ و١٧  إىل١٣ و٨ و٧املواد (احلقوق واحلريات املدنية   -٤  

  تسجيل املولد    
تكرر اللجنة قلقهـا الـذي أشـارت إليـه يف مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة                   -٤٥

)CRC/C/15/Add.231(            بأن عدداً من لوائح الدولة الطرف تؤدي إىل تقييد إمكانية تسجيل ،
ون الذين ال حيملون وثائق     مواليد األطفال الذين يولدون آلباء يف حاالت معينة، منها املهاجر         

وتؤدي هذه اللوائح إىل عدد من أطفال غـري         . إقامة، وال يستطيعون تسجيل مولد أطفاهلم     
  . القانون حبكممسجلني وتنشأ حالة من انعدام اجلنسية

  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٤٦
 ٧ملـادة   تعدل قوانينها ولوائحها اخلاصة باملواطنة واجلنسية وفقاً ألحكام ا          )أ(  

  ؛حبكم القانونمن االتفاقية لتكفل تسجيل مجيع األطفال ومحاية األطفال من انعدام اجلنسية 
 بشأن وضع األشخاص عدميي     ١٩٥٤أن تنظر يف التصديق على اتفاقية         )ب(  

  . بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١اجلنسية واتفاقية 

  العقوبة البدنية    
لعقوبة البدنية يف املدارس تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء          مع مالحظة احلظر الصريح ل      -٤٧

وتالحظ اللجنة بقلق غموض احلكم     . التقارير اليت تتحدث عن عدم تنفيذ هذا احلظر بفعالية        
 الذي امتنعت فيه عن حظر مجيع أشـكال         ١٩٨١الصادر عن حمكمة طوكيو العليا يف عام        

 بالقلق ألن العقوبة البدنية يف البيـت ويف  وباإلضافة إىل ذلك، تشعر اللجنة  . العقوبة اجلسدية 
بيوت الرعاية البديلة ليست حمظورة صراحة مبوجب القانون وأن القانون املدين وقانون منـع            

اء األطفال بالتحديد يسمحان باستعمال التأديب املالئم ومها غري واضحني بشأن السماح            يذإ
  .بالعقوبة البدنية

  :رف بأنتوصي اللجنة بشدة الدولة الط  -٤٨
شكال املعاملة املهينة لألطفـال يف      أحتظر صراحة العقوبة البدنية ومجيع        )أ(  

  مجيع السياقات مبوجب القانون، مبا يف ذلك يف البيت وسياقات الرعاية البديلة؛
  تنفذ بفعالية احلظر املفروض على العقوبة البدنية يف مجيع السياقات؛  )ب(  
 ، لتثقيف األسـر واملعلمـني     ت التوعية تضطلع بربامج اتصال تشمل محال      )ج(  

واملهنيني اآلخرين العاملني مع األطفال وصاحلهم بشأن األشكال البديلـة غـري العنيفـة              
  .التأديب من

  متابعة الدراسة اليت أجرهتا األمم املتحدة بشأن العنف املمارس على األطفال    
املتحدة بشأن العنف حبـق     باإلشارة إىل الدراسة اليت أجراها األمني العام لألمم           -٤٩

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي) A/61/299(األطفال 
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املتحدة  اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ توصيات الدراسة اليت أجرهتا األمم           )أ(  
بشأن العنف املمارس على األطفال، مع مراعاة النتائج والتوصيات املنبثقـة عـن املـشاورة               

  ؛)٢٠٠٥ يونيه/حزيران ١٦ إىل ١٤، كبانكو(ا واحمليط اهلادئ اإلقليمية لشرق آسي
إيالء األولوية لتنفيذ توصيات الدراسة للقضاء على مجيع أشكال العنف            )ب(  

  :ضد األطفال، مع إيالء اهتمام خاص للتوصيات التالية
 حظر مجيع أشكال العنف يف حق األطفال؛ '١'

 لهم؛تعزيز قدرات مجيع من يعملون مع األطفال ومن أج '٢'

 توفري خدمات التعايف وإعادة االندماج االجتماعي؛ '٣'

 إنشاء أنظمة وخدمات للتبليغ تكون سهلة املنال ومناسبة لألطفال؛ '٤'

 ضمان املساءلة وإهناء اإلفالت من العقاب؛ '٥'

 استحداث وتنفيذ نظام منهجي جلمع البيانات الوطنية والبحوث؛ '٦'

اءات بالشراكة مع اجملتمع استخدام توصيات الدراسة كأداة الختاذ اإلجر  )ج(  
املدين، وخاصة مبشاركة األطفال، لكفالة محاية كل طفل من مجيع أشكال العنف اجلسدي             
واجلنسي والنفسي، والكتساب قوة دافعة الختاذ إجراءات ملموسة وحمددة مبهلة زمنية،           

  حسب االقتضاء، ملنع هذه األشكال من العنف وسوء املعاملة والتصدي هلا؛
توفري معلومات يف التقرير الدوري التايل عن تنفيـذ الدولـة الطـرف               )د(  

  لتوصيات الدراسة؛
التعاون مع املمثلة اخلاصة لألمني العام املعنية بالعنف ضد األطفال وتقدمي   )ه(  
  .الدعم هلا

 واملواد  ١٨ من املادة    ٢ و ١ والفقرتان   ٥املادة  (البيئة األسرية والرعاية البديلة       -٥  
 ٢٧ مـن املـادة      ٤ والفقـرة    ٢٥ واملادة   ٢١ إىل   ١٩ ومن   ١١ إىل   ٩من  

  ) من االتفاقية٣٩ واملادة

  البيئة األسرية     
بينما تدرك اللجنة األمهية الدائمة للقيم األسرية يف اجملتمع الياباين فإهنا تشعر بالقلق               -٥٠

 يولده ذلك من آثـار      من التقارير اليت تشري إىل تدهور العالقات بني اآلباء واألطفال مع ما           
 األطفـال  علـى إحلـاق  سلبية على الرفاه الشعوري والنفسي لألطفال بل وتـأثري ذلـك           

وتالحظ اللجنة أن هذه املشاكل ميكن أن تنشأ عن التوترات بني رعاية كبـار              . املؤسساتب
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السن والشباب ومن عوامل مثل املنافسة يف املدرسة وعدم توافق العمل واحليـاة األسـرية               
  . ضافة إىل أثر الفقر، وخاصة على األسر املعيشية وحيدة الوالدباإل
توصي اللجنة بأن تطبق الدولة الطرف تدابري لدعم وتعزيز األسر، مبا يف ذلـك                -٥١

من خالل تسهيل إقامة التوازن الصحيح بني العمل واحلياة األسرية لكال الرجال والنساء             
اهتا يف رعاية أطفاهلا، وتعزيز العالقات بني       من أجل كفالة قدرة األسرة على أداء مسؤولي       

وتوصي اللجنة كذلك بـأن تـضع اخلـدمات    . األداء واألطفال والتوعية حبقوق الطفل   
االجتماعية األولوية على األطفال احملرومون واألسر احملرومة وأن تزودهم بالدعم املالئم           

  .ساتاملايل واالجتماعي والنفسي، وكذلك منع وضع األطفال يف املؤس

  األطفال احملرمون من رعاية الوالدين    
تالحظ اللجنة بقلق عدم وجود سياسة بشأن الرعاية البديلة لألطفال احملرومني مـن            -٥٢

رعاية الوالدين يف داخل األسرة، وزيادة عدد األطفال الذين يوضعون يف دور الرعاية بعيـداً               
غم جهـود تـوفري الرعايـة يف        عن أسرهم وعدم توفر املعايري يف كذلك من املؤسسات، ر         

رافـق  املجمموعات صغرية وبالنوع األسري، وتناقل األخبار عن انتشار إيذاء األطفـال يف             
ويف هذا الصدد تالحظ اللجنة إنشاء إجراء للشكاوى مل يتم لألسف تطبيقه علـى              . البديلة

علـى   وحـصوهلم   إلزامي  تدريب على اآلباء الكافلني    حبصولوترحب اللجنة   . نطاق واسع 
  . بدالت أكرب، ولكنها تشعر بالقلق ألن بعض فئات اآلباء الكافلني ال حتصل على دعم مايل

  :، بأن تقوم الدولة مبا يلي١٨توصي اللجنة، يف ضوء املادة   -٥٣
 يفتقدمي الرعاية لألطفال يف سياقات تشبه األسر مثل األسر الكافلة أو              )أ(  

  اية؛ الرعبيوتسياقات اجملموعات الصغرية يف 
 منتظم لنوعية سياقات الرعاية البديلة، مبا يف ذلك رعايـة           برصدالقيام    )ب(  

  امتثال مجيع سياقات الرعاية للمعايري الدنيا املالئمة؛لضمان الكفالة، واختاذ خطوات 
إجراء حتقيقات مع املسؤولني عن إيذاء األطفال يف سـياقات الرعايـة              )ج(  

ايا اإليذاء إىل إجراءات الشكاوى واالستـشارة       البديلة ومالحقتهم وكفالة وصول ضح    
  والرعاية الطبية واملساعدات األخرى للتعايف حسب االقتضاء؛

  التأكد من تقدمي الدعم املايل جلميع اآلباء الكافلني؛  )د(  
مراعاة املبادئ التوجيهية للرعاية البديلة لألطفال الصادرة عن األمـم             )ه(  
  ).٦٤/١٤٢عامة انظر قرار اجلمعية ال(املتحدة 

  التبين    
تالحظ اللجنة بقلق أن تبين طفل من غري نسل أحد األبوين أو نـسل زوج أحـد                   -٥٤

 ،باإلضافة إىل ذلك  و. األبوين قد حيدث بدون إشراف قضائي أو تصريح من حمكمة األسرة          
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لعدم توفر إشراف كاف على عمليات التبين الدويل، مبا يف ذلك عـدم             تشعر اللجنة بالقلق،    
  . ود سجل لألطفال الذين يتم تبنيهم من خارج البلدوج
  : وتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٥٥

بأن تتخذ وتنفذ فعلياً تدابري لكفالة خضوع مجيع عمليات التبين لتصريح             )أ(  
طفـال  األقضائي وإجرائها وفقاً ملصاحل الطفل الفضلى، وإنشاء سـجل لبيـان مجيـع              

  التبين؛ موضع
صديق على اتفاقية الهاي بشأن محاية الطفل والتعاون يف         أن تنظر يف الت     )ب(  

  .جمال التبين على الصعيد الدويل

  إيذاء وإمهال األطفال    
ترحب اللجنة بتدابري مثل إدخال التعديالت على قانون منع إيذاء األطفال وقـانون               -٥٦

ها القلـق ألن    ولكن اللجنة ال يزال يـساور     . رعاية الطفل لتوفري وإعمال آليات ملنع اإليذاء      
يف القـانون املـدين،     " السيطرة الشاملة "اليت تعطي احلق يف ممارسة      " السلطة األبوية "فكرة  

وتالحـظ  . وكذلك التوقعات األبوية املفرطة، تضع األطفال يف مهب خطر العنف يف البيت           
  . بقلق أن وقوع إيذاء األطفال ال يزال يواصل االرتفاع

بأن تعزز جهودها اجلارية ملعاجلة مـشكلة إيـذاء         توصي اللجنة الدولة الطرف       -٥٧
  : األطفال، مبا يف ذلك عن طريق ما يلي

تطبيق برامج تثقيف عام بشأن اإليذاء واإلمهال وبرامج وقائية، مبـا يف              )أ(  
  ذلك برامج تنمية األسرة، لتعزيز األشكال اإلجيابية وغري العنيفة من التأديب؛ 

  . ل ضحايا اإليذاء يف بيوهتم وكذلك يف املدارستوفري محاية كافية لألطفا  )ب(  

 ٢٤ و٢٣ واملواد ١٨ من املادة ٣ والفقرة ٦املادة  (الصحة األساسية والرعاية  -٦  
  ) من االتفاقية٢٧ من املادة ٣ إىل ١ والفقرات ٢٦و

  األطفال ذوي اإلعاقة    
ات تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف اعتمدت قوانني وأنشأت خـدمات ومؤسـس             -٥٨

هبدف دعم األطفال ذوي اإلعاقة وتشجيع مشاركتهم االجتماعية، مبا يف ذلك من خـالل              
وتظل اللجنة تشعر بالقلق ألن التمييز املتجـذر        . التعلم املشترك يف املدارس وتنمية استقالهلم     

وتالحظ بقلق  . يزال قائماً وأن التدابري لصاحل األطفال ذوي اإلعاقة ال ختضع لرصد دقيق            ال
بسبب عدم توفر اإلرادة    ال تزال حمدودة،     األطفال ذوي اإلعاقة من التعليم        استفادة  أن أيضاً

  . ملعدات والتسهيالت الالزمة للحصول على االسياسية واملوارد املالية
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  :  بأنتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٥٩
تنقح وتعتمد تشريعات لتكفل احلماية الكاملـة جلميـع األطفـال ذوي              )أ(  
  التنفيذ؛  يفأوجه القصور وأن تنشئ نظاماً للرصد يسجل بدقة التقدم احملرز ويعني اإلعاقة،

تقدم خدمات جمتمعية تركز على تعزيز نوعية حياة األطفال ذوي اإلعاقة          )ب(  
  مع الوفاء باحتياجاهتم األساسية وكفالة إدماجهم ومشاركتهم؛

لقائمة وتوعية اجلمهور   أن تنفذ محالت توعية ملكافحة املواقف التمييزية ا         )ج(  
باحلقوق واالحتياجات اخلاصة لألطفال ذوي اإلعاقة وأن تشجع على إدماجهم يف اجملتمع            

  ؛طفال وآبائهم يف االستماع إليهموتعزز احترام حقوق األ
أن تبذل كل جهودها لتوفري برامج وخدمات لألطفـال ذوي اإلعاقـة              )د(  

  مبوارد مالية وبشرية كافية؛
 املدارس بالتسهيالت الالزمة إلدماج األطفال ذوي اإلعاقـة يف        أن جتهز   )ه(  

التعليم وكفالة قدرهتم على اختيار املدارس املفضلة أو االنتقال بـني املـدارس العاديـة               
  ومدارس االحتياجات اخلاصة حسب مصاحلهم الفضلى؛

أن تقدم املساعدة إىل املنظمات غري احلكومية العاملة لـصاحل األطفـال      )و(  
  ي اإلعاقة ومعهم؛ذو

أن توفر التدريب للعاملني املهنيني الذين يعملون مـع األطفـال ذوي              )ز(  
اإلعاقة، مثل املدرسني واألخصائيني االجتماعيني والعاملني الصحيني والطبيني واملعـاجلني          

  وموظفي الرعاية؛
 أن تأخذ يف االعتبار يف هذا الصدد القواعد املوحدة لألمم املتحدة بشأن             )ح(  

والتعليـق العـام    ) ٤٨/٩٦قـرار اجلمعيـة العامـة       (حتقيق تكافؤ الفرص للمعـوقني      
  للجنة بشأن حقوق األطفال ذوي اإلعاقة؛) ٢٠٠٦(٩ رقم

 بـشأن حقـوق األشـخاص ذوي    ٢٠٠٦أن تصدق على اتفاقية عام    )ط(  
  . اإلعاقة اليت وقعت عليها، وبروتوكوهلا االختياري

  الصحة العقلية    
 اليت توضح أن عدداً كبرياً من األطفال يسجلون مستويات          ة املعلومات اللجنتالحظ    -٦٠

تكون عوامـل   الشعورية وأن العالقات السيئة مع اآلباء واملدرسني قد         منخفضة من الرعاية    
 النشاط املقترن   فرطعدد االستشارات بشأن اضطراب     تزايد  وتالحظ أيضاً   . حمددة يف ذلك  

وترحب اللجنة ببدء األحباث    . قة التنموية آخذة يف التزايد    بنقص االنتباه يف مراكز دعم اإلعا     
وتدريب العاملني الطبيني يف عالج هذا االضطراب ولكنها تشعر بالقلق ألن هذه الظـاهرة              
تعترب أساساً اضطراباً فسيولوجياً يستلزم العالج بالعقاقري مع عدم إيالء االعتبـار الواجـب              

  . للمحددات االجتماعية
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 مـسألة الرعايـة   نة بأن تتخذ الدولة الطرف خطوات فعالة ملعاجلة         توصي اللج   -٦١
 لألطفال واملراهقني من خالل هنج متعدد التخصصات لكفالة الـدعم          ة والنفسي ةالشعوري

وتوصي اللجنة أيضاً بأن ترصد الدولة الطـرف االجتاهـات يف           . الفعال يف مجيع البيئات   
ملقترن بنقص االنتباه وأن تكفل إجراء      أعداد احلاالت املشخصة باضطراب فرط النشاط ا      

  .أحباث يف هذا اجملال بصورة مستقلة عن الصناعة الصيدالنية

  اخلدمات الصحية    
تالحظ اللجنة بقلق أن األطفال الذين ال حيققون التوقعات الـسلوكية للمدرسـة               -٦٢

عن معـايري   وتشعر اللجنة بالقلق من عدم توفر معلومات         .ينقلون إىل مراكز توجيه األطفال    
املعاملة املهنية مبا يف ذلك تنفيذ حق الطفل يف االستماع إليه ووضع مـصاحله الفـضلى يف                 

  . االعتبار، وتأسف لعدم وجود تقييم منهجي للنتائج
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعمل على إجراء حتقيق مستقل لنظام توجيـه               -٦٣

ج إعادة التأهيل، وإدراج املعلومات عـن       األطفال وأساليب عمله، مبا يف ذلك تقييم نتائ       
  . نتائج هذا االستعراض يف تقريره الدوري القادم

  اإليدز/فريوس نقص املناعة البشرية    
اإليـدز  /تعرب اللجنة عن قلقها لزيادة معدل اإلصابة بفريوس نقص املناعة البشرية            -٦٤

ملعلومات بشأن هذه القضايا واألمراض األخرى املنقولة عن طريق االتصال اجلنسي وإزاء قلة ا  
  . الصحية للمراهقني

توصي اللجنة بأن تكفل الدولة الطرف إدراج تعليم الصحة اإلجنابية يف املنـاهج             -٦٥
املدرسية وتعريف األطفال معرفة كاملة حبقوقهم على صعيد الصحة اإلجنابية، مبا يف ذلك             

 صال اجلنسي، مبا فيها فـريوس االتطريق مراض املنقولة عن األوقاية األطفال من احلمل و    
مـن   اإليدز، وأن تكفل سهولة وصول املراهقني إىل بـرامج الوقايـة          /نقس املناعة البشرية  

االتصال اجلنسي،  عن طريق   اإليدز واألمراض األخرى املنقولة     /فريوس نقص املناعة البشرية   
  . ومنوهمللجنة بشأن صحة املراهقني) ٢٠٠٣(٤آخذة بعني االعتبار التعليق العام رقم 

  احلق يف مستوى معيشي مناسب    
أثناء احلوار أحيطت اللجنة علماً بتحسني نظام بدالت األطفال جلميـع األطفـال               -٦٦

، دون توفُّر بيانات لتقييم ما إن كان هذا التـدبري اجلديـد             ٢٠١٠أبريل  /نيساناعتباراً من   
حتت وطـأة الفقـر عمـا    ش  يف املائة من السكان اليت تعي  ١٥ إىل تقليل نسبة     سيؤدي فعالً 
 التدابري املطبقة حالياً مثل قانون املساعدة العامة والتدابري األخرى اليت هتدف إىل             ستؤدي إليه 

وتـشعر اللجنـة    . مساعدة اُألسر وحيدة الوالد، وخاصة اُألسر املعيشية اليت ترأسها النساء         
)  واستراتيجيات اخلصخصة  مثل حترير سوق العمل   (بالقلق ألن السياسات املالية واالقتصادية      
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 بسبب ختفيض املرتبات، وبسبب الثغرة بـني        العازباتقد تؤثر على اآلباء وخاصة األمهات       
  .أجور املرأة والرجل، وارتفاع نفقات رعاية األطفال وتعليمهم

توصي اللجنة بأن ختصص الدولة الطرف موارد مالئمة الستئصال فقر األطفال،             -٦٧
غة استراتيجية احلد من الفقر، آخذة يف االعتبار العوامل احملدَّدة مبا يف ذلك عن طريق صيا    

املعقّدة يف الفقر وحق األطفال يف النماء ومستوى املعيشة الذي يـتعني كفالتـه جلميـع          
وحتث أيضاً الدولة الطرف على مراعاة القدرات       . اُألسر، مبا يف ذلك اُألسر وحيدة الوالد      

 العمـل   إزالة القيود يف جمال   اتيجيات اقتصادية من قبيل     احملدودة لآلباء يف مواجهة استر    
 والقيام برصد دقيق للتأكـد      ،بسبب مسؤولياهتم يف تربية األطفال    وذلك  املرونة   قطبيتو
إن كان الدعم املايل وغريه من أشكال الدعم املقدمة ميكن أن حتقق احليـاة اُألسـرية                 مما

  .املطلوبة لرفاه األطفال ومنوهم

  ل نفقة األطفالاسترداد بد    
، الذي يهدف إىل تـسهيل  ٢٠٠٤ اللجنة سّن القانون التنفيذي املدين لعام      الحظت  -٦٨

تشعر اللجنة بالقلق ألن عـدداً مـن اآلبـاء           ،ومع ذلك استرداد بدالت نفقات األطفال،     
 ، ال يقومون  الذكوراملنفصلني أو املطلّقني، مبا فيهم اآلباء الذين غادروا البلد، ومعظمهم من            

  .بالوفاء بالتزامات النفقة وأن اإلجراءات احلالية الستعادة النفقة غري املدفوعة ليست كافية
  :توصي اللجنة الدولة الطرف بأن  -٦٩

تعزِّز تنفيذ القوانني والتدابري احلالية اليت تكفـل مـسامهة الوالـدين،              )أ(  
سـترداد الفعـال    املتزوجني أو غري املتزوجني، بالتساوي يف نفقة أوالدهم وتكفـل اال          

  اللتزامات النفقة إذا أخفق أحد الوالدين يف الوفاء بالتزاماته؛
تكفل استرداد مدفوعات النفقة عن طريق آلية جديدة يتم إنشاؤها، أي             )ب(  

صندوق وطين يلّبي التزامات النفقة يف حالة إخفاق اآلباء، مث استعادة املدفوعات املتبقية             
  انون العقوبات حسب االقتضاء؛عن طريق القانون املدين أو ق

 املتعلقة باالختـصاص والقـانون      ٣٤التصديق على اتفاقية الهاي رقم        )ج(  
  .الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال

  ) من االتفاقية٣١ و٢٩ و٢٨املواد (التعليم واألنشطة الترفيهية والتثقيفية   -٧  

  لتعليم، مبا يف ذلك التدريب والتوجيه املهين ا    
ُتقر اللجنة بالتميُّز األكادميي االستثنائي الذي حيققه النظام املدرسـي يف اليابـان،               -٧٠

ولكنها تالحظ بقلق أنه رغم تقليل عدد األطفال املتنافـسني علـى االلتحـاق باملـدارس                
التنافـسية  وتشعر أيضاً بالقلق ألن     . طةواجلامعات ال تزال الشكاوى تتزايد من املنافسة املفر       
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االستئساد واالضطرابات العقلية واهلروب    حدوث  هذه البيئة املدرسية قد تساهم يف       العالية يف   
  .من املدرسة والتوقف عن املدرسة واالنتحار بني األطفال يف سن املدارس

بغـرض  توصي اللجنة بأن تستعرض الدولة الطرف نظامها املدرسي واألكادميي            -٧١
وجتنُّب اآلثـار   مع التركيز على األطفال،      القدرات   وتشجيعالتميُّز األكادميي   بني  مع  اجل

ويف هذا الصدد، يتم تشجيع الدولة الطرف       . السلبية املتولِّدة عن البيئة التنافسية املفرطة     
وتوصي اللجنة أيـضاً    . بشأن أهداف التعليم  ) ٢٠٠١(١على مراعاة التعليق العام رقم      

زِّز الدولة الطرف جهودها ملكافحة االستئساد بني األقران وإدراج آراء األطفال يف            بأن تع 
  .صياغة هذه التدابري

تشعر اللجنة بالقلق ألن مدارس األطفال من أصل صيين أو كوري مشايل أو أصـل                 -٧٢
وتشعر أيضاً بالقلق ألن خرجيي هذه املدارس قد ال حيـق           . آخر ال حتصل على الدعم الكايف     

  .اليابان امتحانات الدخول إىل اجلامعات والكليات يف أداء هلم
تشجع اللجنة الدولة الطرف على زيادة اإلعانات للمدارس غري اليابانيـة وأن              -٧٣

وجيري تـشجيع   .  امتحانات الدخول إىل اجلامعات والكليات     أداءتكفل عدم التمييز يف     
  .نسكو ملناهضة التمييز يف التعليمالدولة الطرف على النظر يف التصديق على اتفاقية اليو

 التـاريخ    منهج وتشعر اللجنة بالقلق إزاء املعلومات القائلة بأن الكتب املدرسية يف           -٧٤
ألطفال من خمتلف البلدان يف املنطقة نظراً ألهنـا تعـرض           بني ا الياباين ال تعزِّز الفهم املتباَدل      

  .التفسري الياباين لألحداث التارخيية فقط
اللجنة أن تكفل الدولة الطرف عرض نظرة متوازنة لألحداث التارخيية يف           توصي    -٧٥

  . احمليط اهلادئ يف الكتب املدرسية املقررة رمسياً-منطقة آسيا 

  اللعب والترفيه واألنشطة الثقافية    
الطرف حبق الطفل يف الراحة والترفيه واألنـشطة الثقافيـة           الدولة تذكِّر اللجنة   -٧٦

رف بأن تدعم مبادرات تعزِّز وتسهِّل وقت اللعب واألنشطة املنظمـة           وتوصي الدولة الط  
  .ذاتياً لألطفال يف األماكن العامة واملدارس ومؤسسات األطفال ويف البيت

) د(-)ب(٣٧ و٤٠ و٣٩ و٣٨ و٣٠ و ٢٢املـواد   (تدابري احلماية اخلاصـة       -٨  
  ) من االتفاقية٣٦-٣٢و

  أطفال الالجئني غري املصحوبني    
اللجنة عن قلقها من انتشار ممارسة احتجاز األطفال ملتمسي اللجوء حىت مع            تعرب    -٧٧

عدم وجود اهتامات بنشاط إجرامي، ولعدم توفُّر آلية ثابتة لرعاية األطفال غري املـصحوبني              
  .الذين يلتمسون اللجوء
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  : بأنتوصي اللجنة الدولة الطرف  -٧٨
ة آلية رمسية، ملنع احتجاز     تتخذ تدابري فورية، مبا يف ذلك عن طريق إقام          )أ(  

األطفال طاليب اللجوء وكفالة اإلفراج الفوري عن هؤالء األطفال من مرافـق احتجـاز              
   املأوى والرعاية املالئمة والوصول إىل التعليم؛ومتكينهم مناهلجرة 

 بتنفيذ طلبات اللجوء لألطفال غري املصحوبني مبوجب إجراءات         تعجل  )ب(  
ديد مركز الالجئ، مع كفالة وضع مصاحل األطفال الفـضلى          منصفة تراعي األطفال لتح   

  يف حمل االعتبار األويل، وتعيني وصي وممثل قانوين وتعقُّب اآلباء أو األقارب اآلخرين؛
حتترم املعايري الدولية يف جمال محاية الالجئني، آخذة يف االعتبار املبـادئ              )ج(  

صادرة عن مفوضـية األمـم املتحـدة        التوجيهية لتحديد مصاحل الطفل الفضلى رمسياً ال      
لشؤون الالجئني واملبادئ التوجيهية حلماية ورعاية األطفال الالجـئني الـصادرة عـن             

  .مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني

  االتِّجار    
 من قانون العقوبات،    ٢٠٠٥يوليه  /متوزترحب اللجنة بالتعديل الساري اعتباراً من         -٧٩

 بـشأن تـدابري   ٢٠٠٩جار جرمية جنائية، وكذلك خطة عمل عـام         االتِّ قرر اعتبار والذي  
ولكنها تالحظ عدم توفر معلومات عن املوارد املقدمة خلطـة          . مكافحة االتِّجار باألشخاص  

العمل املذكورة وعن هيئة التنسيق والرصد وعن أكثر التدابري املّتخذة للتـصدي لالتِّجـار،              
  .وخاصة االتِّجار باألشخاص

  :لجنة الدولة الطرف بأنتوصي ال  -٨٠
تكفل الرصد الفعال للتدابري املتخذة للتـصدي لالتِّجـار، وخاصـة             )أ(  
  ؛باألطفال االتِّجار

  تكفل تقدمي املساعدة لضحايا االتِّجار ألغراض التعايف اجلسدي والنفسي؛  )ب(  
  تقدم املعلومات عن تنفيذ خطة العمل؛  )ج(  
نع االتِّجار باألشخاص، وخباصـة      مل ٢٠٠٠تصدِّق على بروتوكول عام       )د(  

النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمِّل التفاقية األمم املتحدة ملكافحـة اجلرميـة             
  .املنظمة عرب الوطنية

  االستغالل اجلنسي    
تكرر اللجنة تأكيد قلقها الذي الحظته بعد فحص التقرير الثامن للدولة الطـرف،               -٨١

  .غالل اجلنسي لألطفال، مبا يف ذلك عن طريق البغاءبسبب زيادة حاالت االست
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توصي اللجنة بأن تعزِّز الدولة الطرف جهودها للتحقيق يف حاالت االسـتغالل              -٨٢
اجلنسي لألطفال ومالحقة مرتكبيه وتقدمي املشورة وغريها من أشكال مساعدة التعـايف            

  .لضحايا االستغالل اجلنسي

  إدارة قضاء األحداث    
 عند نظرها يف    (CRC/C/15/Add.231)لجنة قلقها الذي أعربت عنه من قبل        تكرر ال   -٨٣

 وجاء فيه   ٢٠٠٤فرباير  /شباط يف   (CRC/C/104/Add.2)التقرير الدوري الثاين للدولة الطرف      
 قد اعتمد هنجاً عقابياً إىل حد مـا وقّيـد احلقـوق             ٢٠٠٠أن تنقيح قانون األحداث لعام      

وبالتحديد يؤدي خفض سن املسؤولية اجلنائيـة       . ألحداث من ا  القضائية للجناة والضمانات  
 سنة إىل تقليل إمكانية اختاذ تدابري تعليمية ويعرِّض كثرياً من األطفـال             ١٤ سنة إىل    ١٦من  

 سنة إىل االحتجاز يف مراكز اإلصالح؛ وميكن إرسال األطفـال فـوق             ١٦ و ١٤بني سن   
ائية؛ ومت متديد طول فترة االحتجاز       سنة الذين يرتكبون جرائم خطرية إىل حماكم جن        ١٦ سن

 (Saiban-in)السابق للمحاكمة من أربعة أسابيع إىل مثانية أسابيع؛ وأن نظام هيئـة احمللفـني            
اجلديد، وهو نظام للقضاء اجلماهريي، يشكل عقبة يف معاملة األطفال اجلناة أمـام حمـاكم               

  .أحداث متخصصة
من الزيادة امللحوظة يف عـدد األحـداث        وباإلضافة إىل ذلك تشعر اللجنة بالقلق         -٨٤

احملالني إىل احملاكم اجلنائية للكبار وتأسف ألن الضمانات اإلجرائية العائدة لألطفال املخالفني            
للقانون، مبا يف ذلك احلق يف االتصال مبستشار قانوين، ال تنفَّذ بصورة منهجية، مما يؤدي يف                

وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً مـن      . ق غري قانونية   حتقي وأساليبمجلة أمور إىل اعترافات قسرية      
مستويات العنف ضد احملتجزين يف مرافق إصالح األحداث وإمكانية إبقـاء األحـداث يف              

  .االحتجاز قبل احملاكمة مع أكرب
حتث اللجنة الدولة الطرف على استعراض تشغيل نظام قضاء األحداث بغـرض              -٨٥

 ومع معايري األمم املتحـدة يف       ٣٩ و ٤٠ و ٣٧واد  تنسيقه متاماً مع االتفاقية، وخاصة امل     
ميدان قضاء األحداث، مبا يف ذلك قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا إلدارة شـؤون              

ومبادئ األمم املتحدة التوجيهية ملنع جنوح األحـداث        ) قواعد بيجني (قضاء األحداث   
حداث اجملردين من حريتـهم     وقواعد األمم املتحدة حلماية األ    ) مبادئ الرياض التوجيهية  (
ومبادئ فيينا التوجيهية للعمل املتعلق باألطفال يف نظام العدالة اجلنائيـة           ) قواعد هافانا (

للجنة بشأن حقوق األطفال يف قضاء األحداث الدولة        ) ٢٠٠٧(١٠والتعليق العام رقم    
  :الطرف على وجه اخلصوص مبا يلي

رة واجملتمع للمساعدة على القضاء  اختاذ تدابري وقائية مثل دعم دور األس        )أ(  
على الظروف االجتماعية اليت تؤدي باألطفال إىل الدخول يف احتكاك بنظـام العدالـة              

  اجلنائية، واختاذ كافة التدابري املمكنة لتجنب الوصم بعد ذلك؛ 
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النظر يف استعراض تشريعاهتا فيما يتصل باحلد األدىن لسن املـسؤولية             )ب(  
   سنة كما كان معموالً به من قبل؛١٦احلد إىل اجلنائية برفع هذا 

 أقل من سـن املـسؤولية اجلنائيـة          يف سن  كفالة عدم معاملة األطفال     )ج(  
باعتبارهم جمرمني جنائيني أو إرساهلم إىل مراكز إصالحية وكفالة معاملة األطفال املخالفني           

هم مـن الكبـار يف      للقانون دائماً يف إطار نظام قضاء األحداث وعدم حماكمتهم باعتبار         
حماكم غري متخصصة والقيام، هلذا الغرض، بالنظر يف استعراض نظـام حمـاكم هيئـات               

  ؛(Saiban-in)التحليف 
كفالة تزويد مجيع األطفال باملساعدة القانونية وغريهـا مـن أشـكال              )د(  

املساعدة يف مجيع مراحل اإلجراءات، مبا يف ذلك عن طريـق توسـيع نظـام املعونـة                 
  القائم؛ ةالقانوني

تنفيذ بدائل للحرمان من احلرية، مثل اإلشراف والوساطة وأوامر اخلدمة            )ه(  
  اجملتمعية أو أحكام احلرمان من احلرية مع وقف التنفيذ كلما أمكن؛

كتدبري ُيتخـذ يف  ) قبل احملاكمة وبعدها(كفالة تطبيق احلرمان من احلرية     )و(  
   استعراضه على أساس منتظم بغرض سحبه؛املالذ األخري وألقصر فترة ممكنة وأن يتم

كفالة عدم احتجاز األطفال احملرومني من احلرية مع الكبار ووصوهلم إىل             )ز(  
  التعليم، مبا يف ذلك أثناء االحتجاز قبل احملاكمة؛

كفالة تدريب مجيع املهنيني املشاركني يف نظام قضاء األحـداث علـى              )ح(  
  .املعايري الدولية ذات الصلة

  طفال الذين ينتمون إىل جمموعات األقليات أو جمموعات الشعوب األصليةاأل    
ولكنـها   التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتحسني حالة شعب آينو           تالحظ اللجنة   -٨٦

تشعر بالقلق ألن أطفال آينو واألطفال من أصل كوري أو من أصل بوراكومني وغريهم من               
  .ميش االجتماعي واالقتصادياألقليات ال يزالون يعانون من الته

حتث اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة التشريعية أو غـري ذلـك                -٨٧
للقضاء على التمييز ضد األطفال الذين ينتمون إىل أقليات إثنية يف مجيع جماالت احليـاة               

  .اقيةوكفالة املساواة يف الوصول إىل مجيع اخلدمات واملساعدة املقدمة مبوجب االتف

  املتابعة والنشر  -٩  

  املتابعة    
توصي اللجنة الدولة الطرف باختاذ مجيع التدابري املالئمـة لـضمان تنفيـذ هـذه                 -٨٨

التوصيات بالكامل بوسائل منها إحالتها إىل أعضاء احملكمة العليا وجملس الوزراء والربملـان             
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ئـم واختـاذ املزيـد      واحلكومات احمللية، حسب االقتضاء، للنظر فيها علـى النحـو املال          
  .اإلجراءات من

  نشر املالحظات اخلتامية    
توصي اللجنة كذلك بأن تتيح الدولة الطرف التقرير الـدوري الثالـث والـردود                -٨٩

املكتوبة املقدمة منها وهذه املالحظات اخلتامية على أوسع نطاق بلغات البلد، مبا يف ذلك عن              
 اجملتمع املدين وجمموعات الشباب واجملموعات      طريق اإلنترنت، على اجلمهور عامة ومنظمات     

  .املهنية واألطفال، من أجل تعزيز الوعي باالتفاقية وتنفيذها ورصدها

  التقرير القادم    
 ٢١حبلول  اجملّمع الرابع واخلامس    الدوري  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها          -٩٠
وأن ) CRC/C/118انظـر   ( صـفحة    ١٢٠ن  وينبغي أال يزيد هذا التقرير ع     . ٢٠١٦مايو  /أيار

  .يشمل معلومات عن تنفيذ هذه املالحظات اخلتامية
كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي وثيقة أساسية حمّدثة وفقاً ملتطلبات الوثيقة               -٩١

األساسية املوحدة الواردة يف املبادئ التوجيهية املنّسقة اليت أقرها االجتماع اخلامس املـشترك          
  .(HRI/MC/2006/3) ٢٠٠٦يونيه /حزيران جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف بني

        


