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املالحظاااخل اميا اااة امليلتقااة جلليق ل ا اجلااا لتيق ل ا ل الاايني لل ال ا ا
نياما س لتااجلن*
أنيلا -قي ة
 -١نظ ر ر ررة التق ر ر ر ر ا ة ر ر ررة جل ر ر رررير ال ة ر ر ررة ا ر ر ررابن اة ر ر ررر ن ر ر ررري ال ر ر ررر
 CRC/C/SR.2346ن،)2347
( )CRC/C/JPN/4-5جلس هر  6432ن ( 6432نظة ارثي
جلس ر هر  ،6421ملع رثني ١
 ١2ن ١2كرررنث اينرين قررر ة  ،61١2نع مرراب
ملع رثني
ري .
شبرطنفرب ة  ،61١2هذه ملالحظر
 -6ن ةحررا التقر ررابر ا ة ررة جلرررير ال ة ررة اررابن اة ررر ن ررري الابنار ا ررة
ر علررة ارسم ر ملسرررس ( ،)CRC/C/JPN/Q/4-5/Add.1نهررث يررر فهم فهمررر فف ر
ن ا رةنينني
اابنار ا ررة  .ن عررةت التقر عر رراب ةهر الاررث ابقررر اررذ ني يررر
حلرار ح ررثط ا ر
نفاب اابنا ا ة مل عابني ا رعر .

اثنا ا -تيا ري امليا لة اليت اختذهتا الينيلة الط ف نياليقيم الذي أح زته
جمرال خم ل  ،مبر ذاك ق ح
ةحا التق ا ابم اذ فحةز ه اابنا ا ة
-4
ّ
 ١١عريرر القسرر ن اةجررع علرة حراب ورث ،
ا رنث ملابي ،اذ ح ّابني اس اابن ر الرون
عرم 61١١؛ ن عاب اررنث اع رث  ،عررم 61١2؛ ن عراب اررنث عر ر ا ر  ،عررم 61١2؛
ن عرراب ارررنث يعرابر ألعمرررع مل صررل ور لالع ألط رررع ابلررر ن ملررث ني إل ح ر  ،نمحر ر
جير ّرةم ح ررز يررث ني ح ح ر سر ل ف هررر ألط رررع .ن ةحررا
ألط رررع ،عرررم  ،61١3اررذ
التقر ف رر ع مرررني رراب س يةوسر نو روررر ي صررل ررثط ا ر يقررذ و عة ررهر أل ررس،
ألورور اة عر مل عل ر
يين خم ط عو و منث ننيعم ألط رع ن اشبرت ،عرم 61١2؛ ن
ا اب س اةي حىل اسمرم الشبرت و خاب م إلنرتنت ة ر ميقر نيويثنر  ،عررم 61١١؛
ن ملبرنيئ اعري الس رو مل عل مبسوا ا ة ألط رع ،عرم .61١3

__________
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اثلث ا -دنياعي القتق ال ئاساة نياليوصااخل
رذكرة التق ر اابنا ر ا ررة رررت ط ا ررر حل ررثط ملةةو ر ال را ر ن عررابم ار ل هررر
-3
ر ّ
ري  .ن رثني التقر ف
ال توس  ،ن شابني علة فمه ا ر ا ثص ر اث ني هذه ملالحظر
ثجرره ن بررره اابنا ر ا ررة حىل ا ثص ر ر مل عل ر ،رررال ا را ر  ،نه ر ثص ر ر جيررا رررذ
رراب س عرجل ر شررومرا عررابم ا م ررو ( ا ررة  ،)١١نحرررتم م ا ر ( ا ررة  ،)66ناع ث ر ابابن ر
( ا ررة  ،)62ن ألط رررع ةنيررث ي ر اب س ر ألوررة ( ا ررة  ،)62ن اصررا إلير ر ن اع ل ر
( ا ة  ،)43نا ر ألحاب ث ( ا ة .)33
مر حعمرع ح ثط ا  ،نف رر اال را ر ن اربن ثكرثع
 -3ن ثص التق اابنا ا ة
ال ررر مل علررا شرررت ألط رررع ملقرزعررر ملسررلا ن اربن ثكررثع ال ررر مل علررا ب ررر
ألط رررع ن و ر لالع ألط رررع ابلررر ن ملررث ني إل ح ر  ،ا ررر يةح ر عمل ر ق ررذ ر
ا قم ملس اب ي اعرم  .6141كمر حتث اابنا ا ة علة مر ملشرك هلرنيف األط رع
صم م ن ق ذ اس رور ن ارب يج اةي حىل حت ا ا ر فهاب ا قم ر ملسر اب ي اسربع عشرة
كلمر صلت ألط رع.

ألف -تيا ري الينفاذ اللا ة (املواد  4ني 44ني))6(44
اليحفظاخل
 -2توصااي التةنااةش ا اااا ا توصااااهتا السااا قة (CRC/C/JPN/CO/3ش الفق ا )01ش
الينيلة الط ف جللنظ يف سحب حتفظها عتى املاد (٧٣ج) الذي لشكل عائقاا أ اام تطيااق
التفاقاة تطياق ا كا الا.
اليش للاخل
 -2إذ حتاط التةنة عتم ا جلمللتو اخل اليت قاي يها الينيلاة الطا ف شالن اليلايلالخل املي تاة
عتى قوانل خميتفةش توصي الينيلاة الطا ف قاو جلعيمااد قاانون اا ل شالن حقاوق الطفالش
يادئ نيأحكام التفاقاة.
نياختاذ امطواخل الالز ة ملواء ة تش للاهتا احلالاة واء ة كا تة
السااسة نيالسرتاتاةاة الشا تيان
 -١توصي التةنة الينيلاة الطا ف و ا سااساة اا تة حلمالاة الطفال ت طاي تاا ا االخل
املشمولة جللتفاقاة نيتضم الينساق نياليكا ل فاماا ال الكااااخل احلكو ااةش نيكاذل ني ا
اسرتاتاةاة ا تة ني يعو ة مبا لكفي املوا د اليش لة نياليقناة نياملالاة لينفاذ هذه السااسة.
الينساق
 -2تك التةنة توصايها الساا قة (امل عا نفساهش الفقا  )04لتينيلاة الطا ف شنشااء ها اة
تنساق الئمة وللة نيا حة نيستطة كافااة لينسااق تاا اطنشاطة امليلتقاة ينفااذ التفاقااة عتاى
سايو القطاعااخل نياملساايو خل الوينااة نيايقتامااة نيا،تاااةش نيكاذل و ا يلااااخل تقااا ني صااي
تسيهيف تا اطيفال نيكل جمالخل التفاقاة .نيليلل عتى الينيلة الط ف أن تضم ي ها اة
الينساق هذه جلملوا د اليش لة نياليقناة نياملالاة الالز ة لكي تلمل فلالاة.
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توزل املوا د
 -١1جللنظ ا إأ أن لاايل الفق ا النسااا لظيفااال اال تفل اا ااالل الساانواخل القتاتااة
املا اااةش نيإذ تشااري التةنااة إأ تلتاقهااا اللااام قا  )4106(01شاالن عمتاااة املاانااة اللا ااة
ا أعاال إعمااال حقااوق الطفاالش توصااي الينيل اةع الط ا ف شااي جلعيماااد عمتاااة اانااة عا ااة
تنطوي عتى نظو ل اعي حقوق الطفلش نيحتيد خمصصاخل الاة نيا حة لظيفالش نيتشامل
ؤ اخل حمايد نينظاام تييا ل صاي نيتقااا اي كفالاة نيفلالااة نيإنصااف عمتااة توزلا
ني
املوا د املخصصة لينفاذ التفاقاةش نيذل ط ق نها ا لتي:
ني ا نااود ني ااوز فصااتة يف املاااناااة جلما ا النفقاااخل املق ا
(ف)
نياملنقحة نيالفلتاة اليت هلا أتثري يا عتى اطيفال؛

نياملليمااي

(ت) اسيخيام نظ تصناف املاااناة اليت تسام جلي االع عا النفقااخل امليلتقاة
حبقوق الطفل نيتييلها نيحتتاتها؛
مان أل لكون تقتاب أني فاخم خمصصااخل املااانااة املليماي ليقايا اماي اخل
( )
سييا يف ت اع املسيو احلايل ليمي اطيفال حبقوقه ؛
(ني)

ختصاص وا د كافاة لينفاذ "خمطط تلالا منو نيدع اطيفال نيالشياب".

ت الياااخل
 -١١إذ حتاااط التةنااة عتم اا جلجلهااود الاايت تيااذهلا الينيلااة الط ا ف جلم ا الياااااخلش تالح ا
ألض اا اساايم ا نيعااود ث ا اخل يف هااذا ا ااال .نيإذ تشااري التةنااة إأ تلتاقهااا اللااام ق ا )411٧(٥
شلن الييا ري اللا ة لينفاذ التفاقاةش توصي الينيلة الط ف يحسال نظا هاا جلما اليااااخل
يف تاا جمااالخل التفاقاااةش نيل ساااما يف جمااالخل فق ا اطيفااالش نياللنااف ااي اطيفااالش ني عالااة
نيمنو الطفولة امليك ش نيتانيليه يااااخل فصاتة حساب السا نيناوس اجلانس نيايعاقاة نياملوقا
اجل ا ايف نياطصاال ايثااخل نيامتفاااة العيماعاااة  -القيصااادلةش نيجلساايخيام الياااااخل ليصااما
السااساخل نيالربا ج.
ال صي املسيقل
 -١6إذ تالح التةناة إنشااء  ٧٧نيحاي حمتااة ع لاة ط ال ظاا لاخل جلطيفاالش تفااي
اليقااا ل ن هااذه الوحااياخل تفيقا إأ الساايقاللاة فامااا ليلتااق جلملااوا د املالاااة نياليشا لة نيإأ
يلااخل النيصاف .نيتوصي التةنة الينيلة الط ف جلختاذ تيا ري هتيف إأ ا لتي:
اليلةال شنشاء يلاة سايقتة ل صاي حقاوق اينساانش مباا يف ذلا يلااة حمايد
(ف)
ل صااي حقااوق الطفاال لكنهااا تتقااي ااكاني اطيفااال نياليحقاااق فاهااا ني لاجليهااا ط لقااة ت اعااي
صتحة الطفل؛
مان اسيقاللاة يلااة ال صاي هاذهش مباا يف ذلا فاماا ليلتاق يمولتهاا نينيلليهاا
(ت)
نيحصااهتاش مااا ل يثاهلا اليام لتميادئ امليلتقة مب كا املؤسسااخل الوينااة ليلالاا نيةالاة حقاوق
اينسان ( يادئ جل لس).
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النش نيإذكاء الوعي نياليي لب
 -١4إذ تست التةنة جلجلهود الايت تياذهلا الينيلاة الطا ف لينفااذ ا ا ج توعااة نيتنظاا ةاالخل
شلن حقوق الطفلش توصي الينيلة الط ف مبا لتي:
توسا نطاق عمتاة نش امللتو اخل امليلتقة جللتفاقاةش ل ساما يف صفوف
(ف)
اطيفال نيالواليل ش نيلك ألضا يف صفوف املشا عل نيالقضاا لضامان تطياقهاا يف ايعا اءاخل
اليش للاة نيالقضائاة؛
(ت) إع اء دني اخل تي لياة حمايد دني لاة شالن التفاقااة نيالربنيتوكاولل ال يااا لل
لفائي تاا اط اخاا اللاا تل ا اطيفاال ني ا أعتها ش مبا فااه املي ساونش نيالقضاا ش
نيا،ااا ونش نيحمققااو حماااك اطس ا ش نياط صااائاون العيماااعاونش نياملو فااون املكتفااون شنفاااذ
القوانلش نيايعال اونش نياملو فون امليناونش نياملسؤنيلون احلكو اون عتى تا املسيو خل.
اليلانين

ا يم امليين

 -١3إذ ت حب التةنة جللعيماس نيتيادل اآل اء ا يما املايين يف عمتااة إعاياد تق لا
الينيلااة الط ا فش توصااي الينيلااة الط ا ف يلالااا تلاني ااا ا ا يم ا املاايين نيإ ا اظ نظماااخل
ا يم امليين صو نهةاة يف تا احل تنفاذ التفاقاة.
حقوق الطفل نيقطاس اطعمال
 -١3إذ تشري التةنة إأ تلتاقها اللام ق  )410٧(06شلن الياا اخل الينيلة امليلتقاة
ث قطاس اطعمال اليةا لاة عتاى حقاوق الطفالش نيإأ املياادئ اليوعاهااة امليلتقاة جلطعماال
اليةا لة نيحقوق اينسان اليت أق ها جمتاس حقاوق اينساان يف عاام 4100ش توصاي الينيلاة
الط ف مبا لتي:
طة اللمل الويناة امليلتقة جلطعمال نيحقوق اينساانش
القاامش عني ني
(ف)
ضمان إد اج حقوق الطفل ني طالية الش كاخل ن جتا ي تقاامااخل ني شااني اخل دني لاة شالن
أث أنشطيها عتى حقوق الطفالش ني ن تكشاف صاو عتنااة نيكا تاة عا ياث أنشاطيها اليةا لاة
عتى اليا ة نيالصحة نيحقوق اينسان نيع ططها ال ا اة إأ اليصيي هلذه اآلاث ؛
(ت) اعيمااد نيتنفااذ لاوائ ت اي إأ سااءلة قطااس اطعماال عا ا يثاال امللااالري
الينيلاة امليصتة حبقوق الطفلش مبا فاها تت امليلتقة جلللمل نياليا ة؛
( ) تنظا ةالخل توعاة جلليلانين قطااس الساااحةش نينيساائط ايعاالمش ني ا كاخل
اليعالةش نيقطاس الرتفاهش نياجلمهو عمو اش شلن نا الساي الل اجلنساي لظيفاال يف ساااق
السف نيالسااحة؛
(ني) نشا املينينااة اللاملاااة ط القااااخل السااااحةش الاايت ني االيها نظمااة السااااحة
اللاملاةش يف أنيساط نيكالء السف نييف قطاس السااحة.
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جلء -تل لف الطفل (املاد )0
 -١2إذ حتاااط التةنااة عتماا ينقااا القااانون املاايين نيحتيلاايه الس ا الاايناا لتااانياج يف 0١
عا ا ا لتنساااء نيال عااال عتااى حااي سااواءش تلا ب عا أساافها طن هااذا احلكا لا لصااي افااذا
سااو يف عااام 4144ش نيتوصاايش يف الوقااه نفسااهش الينيلااة الط ا ف جلختاااذ الياايا ري املؤقيااة
الالز ة لتقضاء الكا ل عتى زنياج اطيفال شاا الياا اهتا مبوعب التفاقاة.

عا  -امليادئ اللا ة (املواد  4ني ٧ني 6ني)04
عيم اليمااا
 -١2حت ط التق علمر إبني رع ل س علة ارنث ا ق ر ح جلوسر ال ررنث ملرابي ()61١4
ملقح ألط رع ملثاثني آل غس ي ونج ن حلص ي ملس ث؛ ن ع مرني ارنث عو و جلهرثني
ال ر علة رت ن اسلث ا م و ،اف حرا ألشرخرا ا ررنيي ير رر ا رر
()61١2؛ ن قظ م فنش ا ثع ملذكث الع حلرث  .نعرالن علرة ذارك ،ةحرا ا ل رس
عرررم  61١2ناررأ ن اررت عقرصررة جةت ر الغ صرررت ننفررة
اررأ فخني لررت علررة ارررنث اع ررث
حلمر الذكث ف ر .اب ف التق ير زات شعة ا لا شو ير ل ا
(ف)

عابم و ارنث شري ملةرفا ا م و؛

(ت) الح ررريف ارررنث وررت ّ ألوررة ءررو ي ر ألحةرررم ا م و ر مل صررل عررابم
يشةنع ألط رع ملثاثني آل غس ي ونج  ،ال و مر ف مر علا إل ر ملث ا اب؛
( )

و مة ا م و  ،مع

اب فط رع فسر يهمش خم ل .

 -١١نيحتث التةنة الينيلة الط ف عتى ا لتي:
(ف)

س قانون ا ل ملكافحة اليمااا؛

(ت) إل اء تا اطحكام اليت اا ي اطيفال عتى أي أساا،ش مباا فاهاا تتا
امليلتقة مب كا اطيفال املولودل آلجلء غري يانيعل؛
( ) تلالا الييا ريش مبا يف ذلا ا ا ج اليوعااة نياحلماالخل نيتايا ري اليثقااف يف جماال
حقااوق اينسااانش ال ا اااة إأ احلااي ا اليمااااا ني نلااه يف املما سااة اللمتاااةش نيل ساااما ااي أيفااال
اطقتااااخل ايثناااةش مبااا فاهااا االب اآللنااوش نيأيفااال أفا اد ييقااة و اكااوش نياطيفااال املنحااي ل ا
أصل غري جلينش ثل الكو للش نيأيفال اللمال املهاع ل ش نيأيفاال املثتاااخل نياملثتاال ني ادنيعاي
املال اجلنسي ني ال ي اهلولة اجلنساناة نيحا تي صفاخل اجلنسلش نياطيفال املولاودل اا ج
إيا الانياجش نياطيفال ذنيي ايعاقة.
صاحل الطفل الفضتى
 -١2تالحا التةنااة أن حااق الطفاال يف إلااالء صاااحله الفضااتى العييااا اطنيل ل لااي ج
شااكل سااتا نيل لفس ا نيل لطيااق جلتساااقش نيل ساااما يف جمااالخل اليلتااا نيال عالااة الييلتااة
نيالنااعاخل اطس لة نيقضااء اطحايا ش نيأن اهلا ااخل القضاائاة نيايدا لاة نياليشا للاة ل ت اعاي
صاااحل الطفاال الفضااتى يف تاا القا ا اخل امليلتقااة جلطيفااال .نيإذ تشااري التةنااة إأ تلتاقهااا
GE.19-03720

5

CRC/C/JPN/CO/4-5

اللام ق  )410٧(04شلن حق الطفل يف إلالء صاحله ال ُفضتى العيياا اطنيلش توصاي
الينيلااة الط ا ف شع ا اء تقااماااخل إلاا اااة ساايقة نيلحقااة طث ا تا ا الق اوانل نيالسااساااخل ذاخل
الصتة جلطيفال .نيتوصي ألض ا ن جي دائم ا تقاا ملصاحل الطفل الفضاتى يف احلاالخل الف دلاة
امليلتقة جللطفل قيل ف لق يليد اليخصصاخل املشا كة ايلاا اة لتطفل امللخل.
احلق يف احلاا نياليقاء نيالنمو
 -61تك ا التةنااة أتكاااي توصااايها السااا قة (CRC/C/JPN/CO/3ش الفق ا  )44نيحتااث
الينيلة الط ف عتى القاام مبا لتي:
اختاذ تيا ري لضمان ي اطيفال طفوليه ش نيعايم تضا
(ف)
الطا الينافسي لتمةيم ؛
نيمنوه

حتاة يفاوليه

(ت) اليحث ع اطسياب اجلذ لة لنيشا النيحا ل اطيفالش نيتنفاذ تيا ري
نيقائاةش نيتانيلي امليا  ،صائال اعيماعال نيخبي اخل اسيشا لة نفساة؛
مان تقاي افق اطيفال مبلالري السال ة اليناا نيإع اء عمتااخل اعلاة
( )
تتقائاة ني سيقتة نيعا ة يف حاالخل الوفاا أني ايصااجلخل امطاري الايت ليلا هلاا اطيفاال صاو
غري يوقلة؛
(ني) تلال ااا الي اايا ري اهلادف ااة إأ نا ا احل ااواد الط قا ااة نياملنالا ااة نياملي س اااة
نيكفالااة الساايةا ة املناساايةش مبااا يف ذلا اختاااذ طااواخل لضاامان السااال ة الط قاااةش نيتااوفري
تي لب عتى السال ة نيايسلافاخل اطنيلاةش نيتطول اللاالج املقايم إأ اطيفاال يف حاالخل
الطوا ئ.
احرتام ي اء الطفل
 -6١حذ حت ط التق علمرر أب ا عراب ال ملاب لر علرة اررنث عر ر ا ر عررم 61١2
شس حىل حرت م م ا  ،نأب ارنث حجة ا اعالارر ملقوا ر عروز ألحةررم مل عل ر
مبشرررك ا ر هررذه إلجررة  ،ال رروع شررعة لررا اررإ حز عررابم حرررت م حررا ا ر
ا عبس ع م سه ة ا ر ملسرس اأ متسه.
 -66نيإذ تشري التةنة إأ تلتاقهاا اللاام قا  )4111(04شالن حاق الطفال يف أن لُسايم
إأ ي ائهش حتث الينيلة الط ف عتى أن تكفل طي يفل قااد عتاى اليلياري عا ألاه احلاق يف
ح لة اليليري ع هذا الا أيش دنين قااود عم لاةش يف تاا املساائل الايت ساهش نيعتاى أن تاويل
اللنالااة الواعيااة آل اء اطيفااالش ا تااوفري اامااخل عاايم تلا الطفاال لترتهاااب نياللقاااب .كمااا
توصي الينيلة الط ف يها ة ا اة كا الطفال ا ةا ساة حقاه يف أن لُسايم إلااهش نيجلللمال
نشاط عتى تلالا املشا كة ا يلة نيامليعو ة جلماا اطيفاال يف اطسا ش نياملايا ،ش نيال عالاة
الييلتة نياليا اخل الصحاة نيالطياةش نيايع اءاخل القضائاة نيايدا لة امليلتقاة هبا ش نيا يما ا،تايش
نييف تا املسائل ذاخل الصتةش مبا يف ذل املسائل اليا اة.
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دال -احلقوق نياحل خل امليناة (املواد  ٣ني ١ني)0٣-0٧
تسةال املوالاي نياجلنساة
 -64إذ تشري التةنة إأ ال الة 1-06
مبا لتي:

أهياف الينماة املسييا ةش توصي الينيلاة الطا ف

النظ ا يف توسااا نطاااق املاااد  )٧(4ا قااانون اجلنساااة لكااي اان ألض اا
(ف)
اجلنساااة تتقائاا ا عنااي الااولد لظيفااال الااذل ل لساايطالون احلصااول عتااى عنساااة نيالاايله ش
ني اعلااة جلقااي قااوانل اجلنساااة نياملواينااة لتيلكااي ا أن تا ا اطيفااال الااذل للاشااون يف
الينيلة الط ف سةتون حسب اطصولش مب فاه اطيفال املهااع نين غاري القاانونالش نيحمماون
انليام اجلنساة حبك القانون؛
(ت) اختا اااذ اليا اايا ري الض ا ا ني لة نيالسا اايياقاة ال ا اا ااة إأ ا اامان حصا ااول تا ا ا
اطيفاال غااري املساةتلش ثاال اطيفااال تيمساي التةااوءش عتااى اليلتاا نيالصااحة نيامااي اخل
العيماعاة اط ؛
( ) ني إع اء ليحيلي حالخل انليام اجلنساة هبايف حتيلاي اطيفاال عايلي
اجلنساة نيةاليه عتى حنو فلال؛
(ني) النظ يف اليصيلق عتى التفاقاة امليلتقة و
نيالتفاقاة امليلتقة خبفخم حالخل انليام اجلنساة.

اط خاا عيلي اجلنساة

هاء -اللنف ي اطيفال (املواد  01ني )٧(44ني )4(4١ني ٧4ني(٧٣أ) ني)٧1
ايلذاء نيايمهال نيالسي الل اجلنسي
 -63ت حااب التةنااة شنشاااء اكااا عا لااة مي ااة ااحا العيااياء اجلنسااي يف كاال حمافظااة
ني يليلل املاد  0٣1قانون اللقوجلخل لانص عتى ع لة عيلي تيمثل يف أن لا  ،أ خاا
خص ا ل عاليه نيدنين س الثا نة عش ش أني لل ونه لفلال فااح  .غاري أن
اجلنس
التةنااةش نيإذ تشااري إأ تلتاقهااا اللااام قا  )4100(0٧شاالن حااق الطفاال يف اليحا ا تا ا
أ ااكال اللناافش ني ا اط ااذ يف العييااا ال الااة  4-06ا أهااياف الينماااة املسااييا ةش تشاال
جللقتق إزاء ا تفاس ا ليل لاه اطيفاال ا عناف نياعياياء نياساي الل عنساالش نيتوصاي الينيلاة
الط ف شعطاء اطنيلولة لتقضاء عتى تا أ كال اللنف ي اطيفالش نيجللقاام مبا لتي:
ايسا اس شنشاااء يلااااخل إ ااالع ني ااكاني نيإحالااة ت اعااي احيااعاااخل الطفاال
(ف)
لفائااي اطيفااال ااحا ايلااذاءش مبااا يف ذل ا يف املاايا ،ش نيالسااي الل اجلنساايش نيدعمهااا
مبو فل ي ل عتى تتياة الحيااعاخل اماصة لظيفال الضحا ؛
(ت)

تلالا اجلهود ال ا اة إأ اليحقاق يف هذه احلالخل نيتقيا اجلنا إأ الليالة؛

( ) ال ااطالس نش ااطة توعا ااة ملكافح ااة نيصا ا اطيف ااال ااحا العي ااياء
نيالسي الل اجلنسال؛
(ني) تلالا ا ج اليثقاف مبشا كة اطيفاال ا أعال صاااغة اسارتاتاةاة اا تة
ملنا إلااذاء اطيفااال ني كافحيااه نيسااساااخل ملساعااي اطيفااال الضااحا عتااى اليلااايف نيإعاااد
إد اعه يف ا يم .
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اللقو ة الييناة
 -63حت ر ط التق ر علم رر أب اع ث ر ابابن ر يفظررث
شعة لا اإ حز ير ل ا
(ف)
(ت)
مبثجا ا رنث ؛

عابم ق ذ حلظة

ملرراب و مبثجررا ا رررنث  .رراب فمررر

ملاب و ق ذ فعرال؛

عررابم حظررة اع ث ر ابابن ر

ملقرروع ن فيرررك اةعر ر اباب ل ر حظررة كررريال

( ) نج رثني فحةرررم ا رررنث ملررابي نارررنث يقررر حوررر يعريل ر ا ر علررة نجرره
صثا جت و و خاب م نورس ا وني ا ملقروب  ،نعابم ن ثم هذ ا ررنثن حز يرابج جرث ز
اع ث ابابن .
 -62نيإذ تضا التةنااة يف اعييا هااا تلتاقهااا اللااام قا  )6114(١شاالن حااق الطفاال يف
احلمالااة ا اللقو ااة الييناااة نيغريهااا ا ا نيب اللقو ااة القاساااة أني املهانااةش تااذك يوصااايها
الاسا قة (CRC/C/JPN/CO/3ش الفق )4١ش نيحتث الينيلة الط ف عتى القاام مبا لتي:
اعيماااد أحكااام قانوناااةش ل ساااما يف قااانون نا إساااء لا تااة الطفاال نيالقااانون
(ف)
امليينش حتظ شكل ص ل نيعم تاا أ اكال اللقو اة اليينااةش يف تاا الساااقاخلش مباا يف ذلا
يف املنالش نييف ؤسساخل ال عالة الييلتة ني ا اخل ال عالة النها لةش نييف املؤسساخل اجلنائاة؛
(ت) تلالا تيا ريها ال ا اة إأ القضااء عتاى اللقو اة اليينااة يف املما ساة اللمتااة
يف تاا السااااقاخلش طا ق نهااا تكثاااف ةالهتااا ا أعاال اليوعاااة نيتشااةا أ ااكال إجيا اااة
نيغري عنافة نيتشا كاة لرت اة اطيفال نيأتدليه .

نياني -اليا ة اطس لة نيال عالاة الييلتاة (املاواد  ٥ني 00-1ني )0(0١ني( )4ني 41ني40
ني 4٥ني))4(4٣
اليا ة اطس لة
 -62توص ااي التةن ااة الينيل ااة الطا ا ف جلخت اااذ تاا ا الي اايا ري الالز ااةش نيامليعو ااة جلمل ااوا د
اليش لة نياليقناة نياملالاةش أعل القاام مبا لتي:
دع نيتلالا اطس ش طا ق نهاا تاساري تاق تاوازن ناساب ال اللمال نياحلااا
(ف)
اطس ا لةش نيتااوفري ااا لكفااي ا املساااعي العيماعاااة نيالاايع النفسااي  -العيماااعي نياليوعاااه
انها ن اليختي ع اطيفال نيإلياعه يف املؤسساخل؛
حتقاق أ و
لظس ا،ياعة
(ت) تنقاا اليشا للاخل الايت تانظ عالقاااخل الوالايل نياط نااء لاي الطاالق حا
ليسّن تقاس حضانة اطنيلد عني ا خييم ذل صاحل الطفل الفضتىش مبا يف ذل لتواليل
اطعانبش ني مان إ كاناة إعمال حق الطفل يف احلفاظ عتى عالقااخل خصااة نياتصاالخل
نياليه غري املقا إعمالا نيظما؛
يا
الطفل؛
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(ني) النظ يف اليصيلق عتى اتفاقاة اليحصال الينييل لنفقة اطيفال نيغريها
أ كال إعالة اطس ش نيالربنيتوكول امليلتق جللقانون املنطيق عتى الياا ااخل النفقاةش نيالتفاقااة
امليلتقااة جللوللااة القضااائاة نيالقااانون املنطيااق نيالعارتاف نياينفاااذ نياليلااانين فامااا ليلتااق جلملس اؤنيلاة
الواليلة نيتيا ري ةالة اطيفال.
اطيفال ا ،ني ون

ا ة أس لة

 -6١حت ر ط التق ر علم رر ا ع رراب ا ررذ فني ر عل ررة ا رررنث عر ر ا ر ع رررم 61١2
ن ع مراب يبرابف اةعر ر ألورة  ،نإبارة اةد ر جلاب راب الةعر ر اباب لر ننين  ،مرر فرره ا ر
عرم  ،61١2اأ قص علة عابم ح راب ألط ررع غرس ابررال ور اسرنيور ملةوسرر .
اب ف التق شعة لا اإ حز ير ل ا
ن نني ر ة شس حىل ر عابني ألط رع اذ قوعث ي نو هم ألوة ،
(ف)
نحيةرن ر نرروعهم ير نور هم ألوررة نين فيررة ا رررس نح رراب عهم يةكررو إل شرررني ا ر ملرراب
ص حىل شهة ؛
(ت) و مة ح اب عابني كبس ي ألط رع يةوسر عم مبعرر س غرس يقرورب ،
ن سررت ف هررر ،حسررا ملعلثيررر اررث ني  ،حرررال ع رراب علررة ألط رررع ،نال ررر آلا ررر يةاب ر
ن م رج ؛
ألط رع؛
المةاب ؛

( )
(ني)

(ه)
اب ثاثج ؛

يوعم ثفس حث فو يرا اث ملةكو ح شررني ا ر ير فجر ور برع ملو راب ير
عررابم ل ر ألوررة حلر ررق اررابعم اشررري ن ا رراب ا اةررر نعررابم
حةيررر ألط رررع ملرثنيع

ررثعهر

يةوسررر ير ح هررم يثصررل ال صرررع ثارراب هم

(ن) عررابم ل ر يةكررو ح شرررني ا ر عل مررر ن ررا اةفررر نيعرررنج فيرررم يفةم ر
ألوررة عقررابير عرررتو اث اررابن اب ثاثج ررث علررة نررو فط رررهلم يررقهم فن عقررابير ال ررابم اررة هم
ا لة.
يةوسر يصرحل ا
شو ح اب ا
 -62نيإذ توعااه التةنااة انيياااه الينيلااة الطا ف إأ امليااادئ اليوعاهاااة لت عالااة الييلتااة لظيفااالش
حتثها عتى ا لتي:
اعيماااد اعلااة قضااائاة إلاا اااة ليحيلااي ااا إذا كااان لني ااي ناااس الطفاال ا
(ف)
لالري نيا حة لناس الطفل ني مان عيم فصل اطيفال ع نيالايله
حماطه اطس يش نيني
ني ا حلمااليه نيخيايم صااحله الفضاتىش ني لاي السايماس
إل كيي ري أ ريش عني ا لكون ذل
إأ الطفل نينياليله؛
مان تنفاذ "ال ؤلة اجليلي لت عالة الييلتاة نيدني ا يما يف فااه الطفال"
(ت)
تنفاذا فو ا نيفلالا ني عيانيل ز ناة نيا حة لذل ش نياي ااء الفاو ي يلاياس اطيفاال
يف املؤسساخل يءا مب ه دنين س السادسةش نيإنشاء ها اخل حضانة؛
( )
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نا إلااذاء اطيفااال يف ؤسساااخل ال عالااة الييلتااة نياليحقاااق فاااه ني الحقااة
(ني)
اا عي سايقل دني ي يلااياس اطيفاال يف اطسا احلا اانة
اجلناا ش ني امان إعا اء اساايل ا
ني ؤسساخل ال عالة الييلتةش ثل اكا إ ااد الطفالش ني صاي نوعااة ال عالاة املقي اة يف هاذه
اطس أني املؤسساخلش طا ق نهاا تاوفري قناواخل ي ناة نيساهتة الوصاول ل االع عا حاالخل
إساء لا تة اطيفال ني صيها نيإنصاف حا ها؛
(ه) إعااد توعااه املاوا د املالااة ا املؤسسااخل إأ اليا ااخل الشااياهة جلطسا ش ثاال
اطس ا احلا اانةش نيتلالااا قااي اخل اليتااي خل عتااى تنفاااذ إع ا اءاخل إ اااء ايلااياس يف املؤسساااخل
ذل ش يلالا الرتتاياخل القائمة عتى اطس ش ني مان تتقي تاا اطسا
نيالقاامش جللياا
احلا نة اليع الشا ل نياليي لب الكايف ني ضوعها لتم اقية؛
(ن) تلاايلل امليااادئ اليوعاهاااة لظس ا احلا اانة كااي تيضاام تلتاماااخل نيا ااحة
مل اكااا إ اااد الطفاال ف ا دعاااني أ ااام حمكمااة اطس ا عنااي ا لكااون الق ا ا الااذي ليخااذه
الوالينين الياولوعاون شلن إلياس أيفاهل يف ؤسساخل ق ا ا ل خييم صاحل الطفل الفضتى.
الييخل
 -41توصي التةنة الينيلة الط ف مبا لتي:
امان أن تقااي تاا حااالخل اليياخلش مباا فاهاا تتا الايت تكاون عا ي لااق
(ف)
ق لب ا الشاخص امللاخل أني الوصايش جلحلصاول عتاى تا اص قضاائيش نيأن تيوافاق ا صااحل
الطفل الفضتى؛
(ت) الحيفاظ سةل جلما اطيفال امليينل نيإنشاء ها ة كالاة لنااة جلليياخل
املشرتظ ل اليتيان؛
( ) النظا يف اليصاايلق عتااى اتفاقاااة لهاااي شاالن ةالااة اطيفااال نياليلااانين يف
جمال الييخل عتى الصلاي الينييل.
النقل غري املش نيس لظيفال إأ اما ج نيعيم عودهت
 -4١توصاي التةناة الينيلااة الطا ف ياذل كاال اا يف نيسالها ملنا ني كافحاة نقال اطيفااال
غاري املشا نيس إأ اماا ج نيعايم عاودهت ش نيملواء اة تشا للاهتا ا اتفاقااة لهااي امليلتقاة جلجلوانااب
امليناة لال يطاف الاينييل لظيفاالش نيلضامان الينفااذ الساتا نيالسا ل لتقا ا اخل القضاائاة شالن
إعاااد اطيفااال نياحلااق يف التصااال .كمااا توصااي الينيلااة الطا ف يلالااا احلااوا نياليشاااني ا
اليتيان امللناةش نيل ساما تت اليت نيقله لها اتفاق ا شلن حقوق احلضانة أني الا .

زاي -ايعاق ا ااة نيالص ا ااحة اطساس ا اااة نيال ف ا اااه (امل ا ااواد  6ني )٧(0١ني 4٧ني 44ني46
ني )٧(-)0(4٣ني)٧٧
اطيفال ذنيني ايعاقة
 -46ت حااب التةنااة ينقااا القااانون اطساسااي لظ ااخاا ذنيي ايعاقااة يف عااام 4100
الااذي أد اال فه ااوم الرتتاياااخل الياسا اريلة امللقول ااةش نيجلعيم اااد قااانون القض اااء عت ااى اليماا ااا
ااي اط ااخاا ذنيي ايعاقااة يف عااام  .410٧نيإذ تضا التةنااة يف اعييا هااا تلتاقهااا اللااام
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قا ا  )4116(1ش االن حق ااوق اطيف ااال ذنيي ايعاق ااةش ت ااذك يوص ااايها الس ااا قة (انظا ا
CRC/C/JPN/CO/3ش الفق )٥1ش نيتوصي الينيلة الط ف جلعيمااد اج شالن ايعاقاة قاائ
عتااى حقااوق اينسااان ني و ا اس ارتاتاةاة ااا تة يد اااج اطيفااال ذنيي ايعاقااةش نيجللقاااام
مبا لتي:
تا ا اليا ااااخل جلنيظ ااام ش االن اطيف ااال ذنيي ايعاق ااة نيني ا ا نظ ااام فل ااال
(ف)
ليشخاص ايعاقة جلعييا ذل أ ا ني ا لو ا سااسااخل ني ا ا ج الئماة لظيفاال ذنيي
ايعاقة؛
(ت) تلالا الييا ري نيدعمها مبا لكفي املوا د اليش لة نياليقناة نياملالااة ليطاول
نيتاوفري تلتااا ااا ل لتةماا يف فصااول يجمااةش نيتااي لب ي ساال ني هنااال يخصصاال نيتلاااانه
يف فصول يجمة تقايم الايع الفا دي نيكال اللنالاة الواعياة لظيفاال الاذل للاانون ا صالوجلخل
يف اليلت ؛
( ) تااو ي الص ا ا ة يف تطياااق امللااالري امليلتقااة مب افااق نيعمااال ااي اخل ال عالااة
النها لة لي الينيام املي سي نييف صي تنفاذهاش ني مان أن تكون امي اخل ا تة لتةما ؛
(ني) اخت اااذ ت اايا ري فو ل ااة تكف اال حص ااول اطيف ااال ذنيي ايعاق ااة عت ااى ال عال ااة
الصحاةش مبا فاها ا ج الكشف نياليي ل امليك ل ؛
(ه) تااوفري اليااي لب لتمهنااال اللااا تل ا اطيفااال ذنيي ايعاقااةش كاملي ساال
نياط صائال العيماعال نياللا تل يف جمالخل ال عالة الصحاة نيالطياة نياللالعاة نياملكتَّفل
جلل عالةش نيز د عيده ؛
(ن) تنظ ااا ة ااالخل توعا ااة تس اايهيف امل ااو فل احلك ااو ال نيعا ااة الن ااا ،نياطسا ا
ملكافحة الوص نياليحاا التذل ليل هلما اطيفال ذنيني ايعاقة نيلرتنيلج صو إجيا اة عنه .
الصحة نيامي اخل الصحاة
 -44إذ تشااري التةنااة إأ تلتاقهااا اللااام قا  )410٧(0٥شاالن حااق الطفاال يف اليميا
عتى سيو صحي لك توغاهش نيال الاة  4-4ا أهاياف الينمااة املساييا ةش توصاي الينيلاة
الط ف مبا لتي:
حتتااال اطسااياب اجلذ لااة ل تفاااس لاايل الفااا نيزن ال ا عنااي الااولد
(ف)
نياعيماد تيا ري قائمة عتى اطدلة ليحسل نيزن ال ا عناي الاولد نياحلالاة الي ذنيلاة لت ا
نياطيفال نياط هاخل حتسانا فلالاش ط ق نها تنظا ةتة الواليل نياطيفال اطصاحاء 40
(امل حتة الثاناة)؛
(ت) اختاذ تا الييا ري الالز ة لتيشةا عتاى ال ااعة الطيالااة امالصاة ملاي
ل تقل ع سية أ ه ش ط ق نها تشةا ت تاياخل اللمل امل نة نيإعاازاخل اط و اة الطولتاةش
نيالنظ ا يف اليصاايلق عتااى اتفاقاااة نظمااة اللماال الينيلاااة امليلتقااة حبمالااة اط و ااةش 4111
( ق ا )0١٧ش نيالينفاااذ الكا اال لتمينينااة الينيلاااة ليسااولق اايائل لااظ اطمش نيتنظااا ةااالخل
ا تة ليقيا اليع املناسب إأ اط هاخل ع ي لق هااكل إسياء املشاو يف املسيشافااخل
يف تا أحناء اليتي.
نياللااداخل نيا يم ا،تيش نيتنفاذ ياد املسيشفااخل املالئمة لت
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الصحة ايجنا اة نياللقتاة
-43

سرن التق الا اإ حز ير ل ا

(ف)
ملةه  ،نيفابنني
ن قظ م ألوة ؛
جلقرس ؛

(ت)

ررر يعررابع إلصررر ررسنو إل ررابز نغررسه ير أليررةو ملق ثار جقسر ر ر
ابير نحجة ا ين رف مل رحر ملراب و شرو اصرا جلقسر نإلير ر
رر يعرابع إلجهررو ر ملةه رر  ،ن ع برر ه غرس يشرةن مبثجرا ا رررنث

( ) ن ررص اله مرررم اصررا اع ل ر المررةه  ،ن بر ّرق  ،مررر يث اررف وررلب جت رره
ألط ررع نغرسهم ير اعرريل
يشرك اصا اع ل  ،نن ص ألطبرر اق سر مل خصصر
اصا مل خصص ؛
ر ةت
(ني) زايني شررخ ص ألط رررع اررذ عرررنث ير يشرررك وررلثك ي رتنر
ن ص الن برهنفةط اقشرط نيعرجل هم مبقبهرر ن سر  ،يرر حمهررع رابني الج مرع ر نفشرةرع
اعال غس ا ب .
 -43نيإذ تش ااري التةن ااة إأ تلتاقاه ااا الل ااا ل قا ا  )411٧(4ش االن ص ااحة املا ا اهقل
نيمنااوه يف سااااق اتفاقاااة حقااوق الطفاالش ني ق ا  )4106(41شاالن إعمااال حقااوق الطفاال
أثناء امل اهقةش نيإذ تض يف اعييا ها ال الة  6-٥أهياف الينماة املسييا ةش حتث الينيلة
الط ف عتى ا لتي:
اعيماد سااسة ا تة شالن الصاحة اجلنسااة نيايجنا ااة لتما اهقل ني امان
(ف)
تنفاذ إع اءاخل اليثقااف يف جماال الصاحة اجلنسااة نيايجنا ااة تنفااذا نيظما ا يف إياا املنااهج
الي اساااة ايلاا اااة نيتوعاههااا إأ امل اهقاااخل نياملا اهقلش ا إلااالء اهيمااام اااا لتوقالااة ا
احلمل امليك نياط ا املنقولة عنسا ا؛
(ت) حتساال ف ا ا احلصااول عتااى ااي اخل صااحاة عاااي تيناسااب ا خميتااف
اطعما ملكافحة فريني ،نقص املناعة اليش لة/ايليزش نياليثقاف يف امليا ،ش نيحتسل ت طاة
الوقالة الطيااة نياللاالج املضااد لفرينيسااخل النساك اللكساي نيفا ا حصاول الينااخل احلوا ال
املصاجلخل فريني ،نقص املناعة اليش لة عتاهماش نيتوفري الايع الكاايف مل كاا عاالج املصاا ل
جليليز ني سيشفااته ايقتاماة اطساساة الا 04؛
( ) النظ ا يف عاايم جت ا ا ايعهااا يف تا ا الظ ا نيفش نيز د ف ا ا حصااول
امل اهقاخل عتى ي اخل ايعها املل ون ني ي اخل ال عالة الالحقة ل عها ؛
(ني) تاوفري ال عالااة اللايفاااة نيالنفسااة لظيفااال نياملا اهقل ا ااالل اتياااس ااج
يليد اليخصصاخلش لشمل حتتال اطسياب اجلذ لةش نياليوعاةش نيز د عيد اط صائال؛
مان إع اء فحاص ةلا يف حاالخل تشاخاص اطيفاال املصاا ل جل اط اب
(ه)
نقص النيياه/ف ط النشاطش نيعيم اسيخيام نيصفاخل املخي اخل ساو كمتةال أ اري ني لاي إعا اء
تقاااا ف ا ديش نيتقاايا لتو اااخل كافاااة لظيفااال نينيالاايله ع ا اآلاث اجلانياااة ا،يمتااة هلااذا
اللااالج نيع ا الياايائل غااري الطياااةش نيإع ا اء د اسااة لظسااياب اجلذ لااة ني اء ز د تشااخاص
ا ط اب نقص النيياه/ف ط النشاط نينيصف املنيهاخل النفساة.
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الصحة اليا اة
 -42حتاط التةنة عتما وعاود قاانون دعا اطيفاال احا احلااد الناونييش نيصانينيق
ايدا الصحاة ملوايخل فوكو ااماش ني شاا ل الايع الشاا ل لصاحة نيحااا لظيفاال امليضا ل .
نيإذ تشري التةنة إأ ال الة  1-٧أهياف الينماة املسييا ةش توصي الينيلة الط ف مبا لتي:
اليلكاي عيلي عتى أن اليل ل الاس يف ناايق ايعاالء ليساق ا
(ف)
امللا ف املقيولة دنيلا ا شلن عوا ل امط جللنسية لظيفال؛

(ت) واصااتة دع ا اط ااخاا الااذل لااي إعالؤه ا ش نيل ساااما اطيفااالش ا
املنااايق غااري املخصصااة لتلااود ش جلملااال نيالسااك نيال عالااة الصااحاة نيغااري ذل ا ا أ ااكال
اليع ؛
( ) تكثاااف إع ا اءاخل تقاايا امااي اخل الطياااة نيغريهااا ا امااي اخل لظيفااال
اي لاس يف قايلة فوكو اما؛
امليض ل
(ني) إع اء فحوصاخل يياة ا تة نيعتاى املاي الطولال لظيفاال املوعاودل يف
نايق تيةانيز فاها السل اخل اي لاعاة  0اتتي ساف خل يف السنة؛
(ه) كفالااة تااواف افااق الصااحة اللقتاااة نيالساات نيامااي اخل جلماا اط ااخاا
املشمولل لمتاة ايعالء نياملقاملش نيل ساما الف اخل الضلافة ثل اطيفال؛
(ن) تضمل املواد نيالكيب املي سااة لتو ااخل دقاقاة عا خمااي اليلا
نيع قا تاة اطيفال لتيلث ه ي عة أكرب؛
ةك

ل الاس

(ز) تنفاذ توصااخل املقا امااا امللاخل حباق كال إنساان يف اليميا عتاى سايو
الصحة الييناة نياللقتاة (انظ .)A/HRC/23/41/Add.3

أتثري ت ري املناخ يف حقوق الطفل
 -42توعااه التةنااة النيياااه إأ اهلاايف  0٧ا أهااياف الينماااة املسااييا ة نيال ااا خل امليصااتة
ه .نيعتى نيعه امصواش توصي الينيلة الط ف مبا لتي:
ني

اامان اعااا أنيعااه االف اطيفااال نياحيااعاااهت اماصااة نيي ائه ا عنااي
(ف)
سااساخل أني ا ج تينانيل سلليت ت ري املناخ نيإدا خماي الكوا ؛

(ت) تلالا ااا نيعا ااي اطيفا ااال ي ا ااري املنا اااخ نيالكا ااوا الطيالاا ااة نيز د أتها اايه
الل إد اج هذا املو وس يف املناهج الي اساة ني ا ج تي لب املي سل؛
ملواعهيها
كوا

( ) ت اااخل صنفة حتيد أنواس املخاي اليت لواعهها اطيفاال عا اء نيقاوس
ينوعة هبيف صااغة سااساخل نيأي نياتفاقاخل دنيلاة نيإقتاماة نينييناة نيفقا لذل ؛

(ني) كفال ااة أن تيواف ااق سااس اااخل اليخفا ااف ا ا ياث ت ااري املن اااخ ا ا أحك ااام
التفاقاةش ط ق نها احلي ا انيلاااثخل غاازاخل اليفا اة شااا ا الياا اهتاا الينيلااة ليفاادي
تااوع ت ااري املناااخ ساايو لهاايد اليمي ا حبقااوق الطفاالش نيل ساااما احلااق يف الصااحة نيال ااذاء
نياليمي مبسيو لاشي لئق؛
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(ه) إعاااد النظ ا يف ولاال الينيلااة الط ا ف إنشاااء حمطاااخل ليولاااي الطاقااة تلماال
جللفحا احلةا ي يف تاايان أ ا ني اامان السيلا ااة عنهااا تااي جيا ا مبحطاااخل ليولاااي الطاقااة
تلمل جللطاقة املسييا ة؛
(ن)
اليوصااخل.

اليما ،اليلاانين الثناائي نيامليلايد اطيا اف نيايقتاماي نيالاينييل لينفااذ هاذه

سيو امللاشة
 -4١إذ تالح ا التةن اة اختاااذ تاايا ري ا ش ثاال اليحااولالخل العيماعاااة ني اايلخل إعالااة
اطيفال املمنوحاة لتوالاي الوحاايش توعاه النييااه إأ ال الاة  ٧-0ا أهاياف الينمااة املساييا ةش
نيتوصي الينيلة الط ف مبا لتي:
تلالااا عهودهااا ال ا اااة إأ تقاايا املساااعي العيماعاااة املالئمااة لتوالاايل ش
(ف)
وسائل نها تلالا نظام اسيحقاقاخل اطس ني يلخل إعالة اطيفال؛
(ت) إع اء شاني اخل حميد اهليف اطس نياطيفال هبايف تلالاا السارتاتاةااخل
نيالييا ري ال ا اة إأ احلي فق اطيفال ني إقصائه اعيماعاا؛

( ) اختاااذ تا ا الياايا ري الالز ااة لينفاااذ امليااادئ اللا ااة لسااسااة القضاااء عتااى
الفق ل اطيفال.

حاء -اليلتا نيالرتفاه نياطنشطة الثقافاة (املواد )٧0-4١
اليلتا ش مبا يف ذل اليي لب نياليوعاه املهخل
 -42إذ حتا اااط التةنا ااة عتم ا اا جلل الا ااة -4أ ا ا أها ااياف الينماا ااة املسا ااييا ةش نيل سا اااما
املؤ ا -4أ 4-شاالن نسااية الطتيااة الااذل ليل ااون ليسااتط اطق ا انش تااذك يوصااااهتا السااا قة
(CRC/C/JPN/CO/3ش الفق اخل  ٣0ني ٣٧ني)٣6-٣٥ش نيتوصي الينيلة الط ف مبا لتي:
تنفاذ تيا ري فلالة ملكافحة تستط اطق ان مبوعب قاانون تلالاا تايا ري نا
(ف)
نا حينيثاه
تستط اطق انش فضالا ع تو ا ج نيةالخل ملكافحة تساتط اطقا ان ا
يف امليا ،؛
(ت) تلالااا الياايا ري ال ا اااة إأ ختتاااص اطيفااال ا اليا اااخل املي ساااة ا هااي ش
نظام لقوم عتى الينافساة املف ية؛
مبا يف ذل
اعلااة امللااالري لياسااري توسااا نطاااق ا ا ج ايعفاااء ا سااوم اليلتااا
( )
لاشاامل املاايا  ،الكو لااةش نيكفالااة عاايم اساايناد ا يحااااخل د ااول اجلا لاااخل نيالكتااااخل إأ
لالري ااالة.
النمو يف حتة الطفولة امليك
 -31ت حب التةنة شنشاء جلنة د اسة نوعاة عالة اطيفال يف ايا  ،احلضاانة نيحتساانها يف
ع ااام  410١ني و ا ا ط ااة حض ااانة اطيف ااال ال ا ا ااة إأ إ اح ااة جلل الوال اايل الل ااا تل يف
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عااام  .410٣نيإذ تض ا التةنااة يف اعييا هااا ال الااة  4-4ا أهااياف الينماااة املسااييا ةش
تذك يوصااهتا السا قة (الفق اخل ٣0ش ني٣٧ش ني)٣6-٣٥ش نيتوصي الينيلة الط ف مبا لتي:
اطيفاال ني اكاا ال عالاة النها لاة نيامل اكاا
تنفاذ ططها امليلتقاة مبةانااة
(ف)
امليكا تااة لتيلتااا قياال ال ياايائي جللنسااية لظيفااال املرتانيحااة أعمااا ه اال  ٧ني ٥ساانواخل
تنفاذا فلالا؛

(ت) واصا ااتة اجلها ااود ال ا اا ااة إأ ز د تا ااوفري قا ااي اخل عالا ااة الطفا اال يف املنا ااايق
احلض لة الكرب ش جلحلي اليل املسةل حبتول الة عام 4141ش نيإنشاء فضااءاخل عيلاي ش
حتسل نوعاة ال عالة املقي ة؛

( ) علل ي اخل عالة احلضانة اسو اليكتفة ني ياحة ني يوافقاة ا امللاالري
اليناا لتمؤسساخل نيلط لقة عمل افق عالة اطيفال؛

أعاله.

(ني)

اختاذ تيا ري عمتاة لضمان نيحتسل نوعاة عالة اطيفال؛

(ه)

ختصاص ااانااخل كافاة لتييا ري امليانة يف الفق اخل الف عاة

(أ) إأ (د)

ال احة نيأنيقاخل الف اع نيالرتفاه نياطنشطة الثقافاة نيالفناة
 -3١إذ تشااري التةنااة إأ تلتاقهااا اللااام قا  )410٧(0٣شاالن حااق الطفاال يف ال احااة
نيأنيقاخل الف اع ني اانيلة اطللاب نياطنشطة الرتفاهاة نياملشا كة يف احلااا الثقافااة نييف الفناونش
توصااي الينيلااة الط ا ف يلالااا عهودهااا ال ا اااة إأ اامان ح اق اطيفااال يف ال احااة نيأنيقاااخل
الفا اع ني اانيلااة اطللاااب نياطنشااطة الرتفاهاااة املناسااية لساانهش طا ق نهااا اعيماااد نيتنفاااذ سااساااخل
لتلااب نيالرتفاااه نيدعمهااا مبااوا د كافاااة ني سااييا ة نيختصاااص ااا لكفااي ا الوقااه لترتفاااه
نيالتلب احل .

ياء -تيا ري احلمالة اماصاة (املاواد  44ني ٧1ني ٧4ني ٧٧ني ٧٥ني ٧6ني(٧٣ب)(-د)ش
ني)41-٧١
اطيفال الالع ون نياملهاع نين ني تيمسو التةوء
 -36إذ تشري جلنة حقوق الطفل إأ اليلتاقاخل اللا ة املشرتكة ق  ٧ني قا )410٣(4
لتةنة امللناة حبمالة حقوق تا اللمال املهاع ل نيأف اد أسا ه /ني ق  44ني قا )410٣(4٧
لتةنة حقوق الطفل امللناة حبقاوق اينساان اماصاة جللطفال يف ساااق اهلةا الينيلااةش تاذك
مبالحظيها اميا اة (CRC/C/JPN/CO/3ش الفق )٣١ش نيتوصي الينيلةع الط ف مبا لتي:

اامان إلااالء صاااحل الطفاال الفضااتى العييااا اطنيل يف تاا القا ا اخل امليلتقااة
(ف)
جلطيفالش نياحرتام ييأ عيم ايعاد القس لة؛
(ت)

ني

إيا قانوين ملن احيةاز الواليل تيمسي التةوء نيفصته ع أيفاهل ؛

( ) اختاااذ تاايا ري فو لااةش ساايل نهااا إنشاااء يلاااة زاااةش ملن ا احيةاااز اطيفااال
تيمسي التةوء أني املهاع ل غري املصحو ل أني املنفصتل ع ذنيله ش ني مان ايفا اج الفاو ي
ع تا هاؤلء اطيفاال ا افاق احيةااز املهااع ل نيتانيلايه جلملالني نيال عالاة املناساية
نيش كاناة الوصول إأ اليلتا ؛
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(ني) تنظا ةالخل ملكافحة طاب الك اهاة ي تيمسي التةاوء نيالالع الش
نيل ساما اطيفال.
اليا نيالجتا نيال يطاف
 -34توصي التةنة الينيلة الط ف مبا لتي:
ز د اجلهااود امليذنيلااة ليقاايا ا تكا ع ا ائ الجتااا جلطيفااال إأ الليالااة
(ف)
نيتشيلي اللقوجلخل عتى هذه اجل ائ ني فخم اا ال ا ة كلقو ة عتاها؛
(ت) تلالا إع اءاخل ف ز الضحا لضمان القاامش عتى النحو الواعبش يحيلي
اطيفال حا الجتا نيإحاليه عتى امي اخل ذاخل الصتة؛
( ) ز د املوا د املوعهة ليوفري عالة خمصصة لظيفال احا الجتاا ني سااعيهت ش
مبا يف ذل املالعئ نياملساعي الشا تة املالئمة لظيفال ا أعال تلاافاه اليايين نيالنفساي
نيإعاد أتهاته .
إدا

ؤنين قضاء اطحيا

 -33حت ط التقر علمرر خب ر عررم  61١2ا عو رو يقرر يعررنني إلجرةم ،راب فمرر شرعة لرا
اإ حز ير ل ا
(ف)
(ت)

ض " اس اابن ر الع ث جلقرس " ي  ١2حىل  ١3وق ؛
عابم إلعمرع ملقهت الاا

الو عرن مبارم؛

( ) حيةرن عةو ألط رع فثط و اسرنيو عشة اذ
علة يفركم جقرس الةبر ؛
(ني)
إلصالح ؛
(ه)

ة ةبث جةسم

حيةرن ر ح ت رررز ألط رررع ملرت نحر ر فعم ررر هم ر  ١3ن ١2و ررق
حيةرن ولا حة ألط رع اذ ع ربن "فشخرصر حي م

رس
ملةك ررو

ةرهبم جةسم"؛

(ن) حلةم علة ألط ررع اسرت يرابج حل رر  ،نح تررزهم عمثيرر ا ررت فطرثع ةينرس
ي فرت الح ترز اابن ر اسر اإلفة ملشةنط.
 -33نيحتث التةنة الينيلة الط ف عتى أن توائ نظا ها امليلتق قضاء اطحايا واء اة
كتاة اتفاقاة حقوق الطفل نيغريها امللالري ذاخل الصتة .نيعتى نيعه امصاواش تاذك
التةنا ااة مبالحظاهتا ااا اميا اا ااة السا ااا قة (CRC/C/JPN/CO/3ش الفق ا ا )١٥ش نيحتا ااث الينيلا ااة
الط ف عتى القاام مبا لتي:
(ف)

د اسة اطسياب اجلذ لة لظاه إع ام اطيفال نياليلةال ينفاذ تيا ري نيقائاة؛

(ت) د اسااة اجتاهاااخل إعا ام اطيفااال نااذ عااام  4111لتساامااب جللنظا ا عيلااي
يف إعاد "الس اليناا لتلقو ة اجلنائاة" إأ س السادسة عش ؛
امان تانيلااي اطيفااال املخااالفل لتقااانون مبساااعي قانوناااة تيسا جللكفاااء
( )
ايع اءاخل نييوال ايع اءاخل القانوناة؛
نيالسيقاللاة يف حتة يك
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اامان عاايم عا اطيفااال عتااى حماااك عنائاااة لتكيااا ش نيز د اساايخيام
(ني)
الييا ري غري القضاائاة يف حالاة اطيفاال امليهمال جل تكااب عا ائ ش ثال اليحولال أني ايفا اج
حتاه امل اقياة أني الوسااية أني اي ااد أني امي اة ا يملااةش نيكتماا أ كا ش اسايخيام عقااوجلخل
غري سالية لتح لة؛
مان عايم التةاوء إأ ساتب احل لاة قيال ا،اكماة ني لايها إل كحال أ اري
(ه)
نيقفهش نيل ساما:
نيطقص ي ز ناة ةكنةش نيإعاد النظ جلنيظام يف ستب احل لة
’‘١

إعاد النظ يف اعييا أيفال "أ خاص ا حييمل ا تكاهب عا ائ " نيإ ااء احيةااز
هؤلء اطيفال؛

’‘6

إعاااد النظ ا يف التةااوء إأ عقو ااة السااة ااي احلاااا نياللقااوجلخل غااري
ا،يد املي جللنسية لتة ائ اليت ل تكيها اطيفال نيتطياق نظام يخصص
ل ف اج املش نيط أعل مان اسيخيام الحيةاز طقص فرت ناسية.

يا لة املالحظاخل اميا اة نياليوصااخل السا قة لتةناة شالن تنفااذ الربنيتوكاول ال يااا ي امليلتاق
يا اطيفال نياسي الل اطيفال يف الي اء نييف املواد ايجلحاة
 -32إذ تالحا التةناة ا اليقايل اجلهاود الاايت تياذهلا الينيلاة الطا ف لينفااذ اليوصااااخل
اليت قي يها التةنة نذ عام  4101شالن تق لا الينيلاة الطا ف املقايم مبوعاب الربنيتوكاول
ال يا ااا ي ش االن اا ا اطيف ااال نياس ااي الل اليف ااال يف الي اااء نييف امل ااواد ايجلحا ااة (انظا ا
)CRC/C/OPSC/JPN/CO/1ش توصي الينيلة الط ف مبا لتي:
جتا ا إنيااج صاو ني ثااالخل طيفااالش أني أ اخاا لصاو نين جلطساا ،عتااى
(ف)
أ أيفالش لا سون أنشطة عنسااة صا حيةش أني أي ثااالخل لظعضااء اجلنسااة لتطفال طغا ا
عنساةش نيتوزللها نينش ها نيإهيائها ني الها ني شاهيهتا نيحاازهتا؛
(ت) حظا اطنشااطة اليةا لااة الاايت تاسا أنشااطة اااء اطيفااال نياسااي الهل عنسااااش
ثل ي اخل عو ي كوسي نيتشالتي إل نيتاكاش أني تسف عنها؛
( ) ز د اجلهاود ال ا ااة إأ اليحقاااق يف اجلا ائ امليصاتة ياا اطيفاال نياسااي الهل
يف الي اء نييف املواد ايجلحاة عتى يكة اينرتنه ني ا عهااش ني الحقاة املياو يل فاهاا ني لااقييه ش
نيإأ مان ساءلة اجلنا نيتوفري سيل انيصاف لظيفال الضحا ؛
(ني) املضااي يف ز د اليمولاال نيالاايع املياااحل مل اكااا ااي اخل عا لااة مللاجلااة
توفري عالة ني ساعي يكاا تيل نيعاالايت اجلاود ش ا الرتكااا عتاى اطيفاال
اطز اخل
حا العيياء نيالسي الل اجلنسال؛
(ه) تلالااا ا ا جش مبااا يف ذلا ةااالخلش اليوعاااة جلملخاااي امل تيطااة جلليكنولوعااااخل
اجليلي نيجللسيخيام اآل ا ل نرتناهش الايت تسايهيف الطتياة نيالوالايل نيامللتمال ني قاي ي
ال عالة؛
(ن) تنفاذ توصااخل املقا امااا امللاخل مبساللة اا اطيفاال نياساي الهل يف الي ااء
نييف املواد ايجلحاة (A/HRC/31/58/Add.1ش الفق .)٣4
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يا لااة املالحظاااخل اميا اااة نياليوصااااخل السااا قة لتةنااة شاالن تنفاااذ الربنيتوكااول ال ياااا ي
امليلتق جل رتاظ اطيفال يف املنازعاخل املستحة
 -32إذ تالحا التةناة ا اليقايل اجلهاود الاايت تياذهلا الينيلاة الطا ف لينفااذ اليوصااااخل
اليت قي يها التةنة نذ عام  4101شالن تق لا الينيلاة الطا ف املقايم مبوعاب الربنيتوكاول
ال ياااا ي امليلتااق ش ا اظ اطيفااال يف النااعاااخل املسااتحة (انظا )CRC/C/OPAC/JPN/CO/1ش
توصي الينيلة الط ف جلختاذ تيا ري تموسة ملواصاتة تلالاا الياي لب عتاى أحكاام الربنيتوكاول
ال ياا ي لقواخل الايفاس الاذاا الااجلنااةش ل سااما فاماا ليلتاق مبشاا كيها يف عمتاااخل اط ا
امليحي حلف السالم.

ء -اليصيلق عتى الربنيتوكول ال ياا ي امليلتق شع اء تقيا اليالغاخل
 -3١توصي التةنة الينيلة الط فش تو ا ا لاا د تلالاا إعماال حقاوق الطفالش جلليصايلق
عتى الربنيتوكول ال ياا ي امليلتق شع اء تقيا اليالغاخل.

كاف -اليصيلق عتى الصكوظ الينيلاة حلقوق اينسان
 -32توصي التةنة الينيلة الطا فش تو ااا لاا د تلالاا إعماال حقاوق الطفالش جللنظا يف
اليصيلق عتى الصكوظ اطساساة اليالاة حلقوق اينسان اليت تصي ي ف ا فاها لي:
(ف)

الربنيتوكول ال ياا ي اطنيل لتلهي الينييل اماا جلحلقوق امليناة نيالسااساة؛

(ت) الربنيتوكول ال ياا ي الثاين املتحق جلللهاي الاينييل امااا جلحلقاوق املينااة
نيالسااساةش اهلادف إأ إل اء عقو ة ايعيام؛
( ) الربنيتوكااول ال ياااا ي املتحااق جلللهااي الااينييل اماااا جلحلقااوق القيصااادلة
نيالعيماعاة نيالثقافاة؛
(ني)

الربنيتوكول ال ياا ي لتفاقاة القضاء عتى تا أ كال اليمااا ي امل أ ؛

(ه) الربنيتوكول ال ياا ي لتفاقاة ناهضة اليلذلب نيغريه
أني اللقو ة القاساة أني الالإنساناة أني املهانة؛

لم -اليلانين

نيب امللا تة

(ن)

التفاقاة الينيلاة حلمالة حقوق تا اللمال املهاع ل نيأف اد أس ه ؛

(ز)

الربنيتوكول ال ياا ي لتفاقاة حقوق اط خاا ذنيي ايعاقة.

اهلا اخل ايقتاماة

 -31توصاي التةناة الينيلااة الطا ف جلليلاانين ا ها ااخل خميتفاةش ا انهاا التةناة امللناااة
يلالا نيةالة حقوق امل أ نيالطفل اليا لة ل ا طة أ عنوب ق يساا.
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ا ل ا -الينفاذ نيتقيا اليقا ل
ألف -امليا لة نيالنش
 -3١توصي التةناة الينيلاة الطا ف جلختااذ تاا اليايا ري املالئماة لضامان الينفااذ الكا ال
لتيوصااخل الوا د يف هذه املالحظاخل اميا اة .نيتوصاي التةناة ألضاا شعحاة اليق لا اجلاا
لتيق ل ل اليني لل ال ا نياما سش نيال دنيد الكيا اة عتى قائمة املسائلش نيهاذه املالحظااخل
اميا اة عتى نطاق نياس ت اخل اليتي.

جلء -اآللاة الويناة يعياد اليقا ل نيامليا لة
 -36توصي التةنة الينيلة الط ف شنشاء يلااة نيينااة ليقايا اليقاا ل نيامليا لاةش جلعييا هاا
ها ااة حكو اااة دائمااة كتفااة ينساااق نيإعااياد اليقااا ل الاايت تقا َّايَّم إأ يلااااخل حقااوق اينسااان
الينيلاااة نيايقتاماااة نيجلللماال لهاااش ني ينساااق ني صااي أعمااال امليا لااة نيالينفاااذ عتااى الصاالاي
الااويخل لاللياا اااخل اليلاهيلااة نياليوصااااخل أني القا ا اخل الصاااد عا هااذه اآللااااخل .نيتشاايد
التةنة عتى أنه لني ي أن تُيع هذه اهلا ة دعما ا كافاا ا ني سايم ا مباو فل يفاانل نيأن تيميا
هتاة اليشاني شكل نهةي ا يم امليين.

عا  -اليق ل املقيل
 -34تيعو التةنة الينيلة الط ف إأ أن تقيم تق ل ها اجلا لتيق ل ل اليني لل الساد،
نيالسااا حبتااول  40تشا ا ل الثاااين/نوفمرب 4144ش نيأن تااي ج فا ااه لتو اااخل ع ا يا ل ااة
ه ااذه املالحظ اااخل اميا ا ااة .نيلني ااي أن ليث اال اليق لا ا لتمي ااادئ اليوعاها ااة املنس ااقة ليق اايا
اليقااا ل اماصااة مبلاهااي لانهاااش الاايت اعيماايهتا التةنااة يف  ٧0كااانون الثاين/لنااال 4104
( )CRC/C/58/Rev.3نيلني ااي أل ليةااانيز عاايد كتماتااه  40 411كتمااة (انظا قا ا اجلملاااة
اللا ة 46١/6١ش الفق  .)06نييف حال جتاانيز عايد كتمااخل اليق لا املقايم احلاي اطقصاى
املنصوا عتاهش ساُطتب إأ الينيلاة الطا ف أن تقتاص حةماه عماالا جللقا ا ساالف الاذك .
نيإذا تلذ عتى الينيلة الط ف اعلة اليق لا نيإعااد تقيلاهش فتا لكا امان ت تياه كاي
تنظ فاه ها ة امللاهي .
 -33نيتيعو التةنة ألضا الينيلة الط ف إأ تقايا نيثاقاة أساسااة حميثاةش ل ليةاانيز عايد
كتماهت ااا  44 411كتم ااةش نيفقا اا مليطتي اااخل الوثاق ااة اطساس اااة املوح ااي ال ااوا د يف املي ااادئ
اليوعاهااة املنسااقة ليقاايا اليقاا ل مبوعااب امللاهااياخل الينيلاااة حلقاوق اينسااانش مبااا يف ذلا
املي ااادئ اليوعاها ااة ليق اايا نيثاق ااة أساس اااة وح ااي نينياثئ ااق اص ااة مبلاه ااياخل لانه ااا (انظا ا
HRI/GEN/2/Rev.6ش الفصل اطنيل) نيالفق  06ق ا اجلملاة اللا ة .46١/6١
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