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  جلنة حقوق الطفل
  الدورة الرابعة واخلمسون

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١١ - مايو/ أيار٢٥

 مـن   ٨النظر يف التقارير املقدمة من الدول األطراف مبوجب املـادة               
توكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق بإشراك األطفال        الربو

  يف الرتاعات املسلحة

  اليابان: املالحظات اخلتامية    
 ١٥١٣ جلستها يف   (CRC/C/OPAC/JPN/1) للياباننظرت اللجنة يف التقرير األويل        -١
)CRC/C/SR.1513(    عقودة  امل ١٥٤١  واعتمدت، يف جلستها   ٢٠١٠مايو  / أيار ٢٨املعقودة يف

  .، املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٠يونيه / حزيران١١يف 

  مقدمة    
اخلطية علـى   ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقريرها األويل فضال عن ردودها             -٢

للحوار البناء الـذي    وتعرب عن تقديرها     ،(CRC/C/OPAC/JPN/Q/1/Add.1)قائمة املسائل   
  .جرى مع وفد متعدد القطاعات

  هذه املالحظات اخلتامية ينبغي أن تقـرأ مقترنـة         ر اللجنة الدولة الطرف بأن    وتذكّ  -٣
بشأن التقرير الدوري    ٢٠١٠يونيه  / حزيران ١١يف  باملالحظات اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة      

وبشأن التقرير األويل للدولـة     ) CRC/C/JPN/CO/3(تفاقية  ال للدولة الطرف مبوجب ا    ثالثال
الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق الطفـل بـشأن بيـع           الطرف املقدم مبوجب    

  ).CRC/C/OPAC/JPN/CO/1( األطفال واستغالل األطفال يف البغاء ويف املواد اإلباحية
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  اجلوانب اإلجيابية  - أوالً  
املنظمات الدولية العاملة يف جمال     باملسامهات املالية للدولة الطرف يف      ترحب اللجنة     -٤

 أو   املـسلحة  رتاعـات حقوق األطفال املشاركني يف ال    يف جمال   سيما   ال، وال حقوق األطف 
  .املتأثرين هبا

أو إىل الـصكوك الدوليـة التاليـة         هاوتثين اللجنة على الدولة الطرف النـضمام        -٥
  :عليها هاتصديق

أغسطس /آب ١٢عقودة يف   تفاقيات جنيف امل  امللحق با الربوتوكول اإلضايف     )أ(  
 / آب ٣١يف  ) الربوتوكـول األول   ( الدولية اية ضحايا املنازعات املسلحة    املتعلق حبم  ١٩٤٩

  ؛٢٠٠٤أغسطس 
أغسطس / آب ١٢عقودة يف   تفاقيات جنيف امل  امللحق با اإلضايف  الربوتوكول    )ب(  
 ٣١يف  ) الربوتوكـول الثـاين   (غري الدولية    املتعلق حبماية ضحايا املنازعات املسلحة       ١٩٤٩

  ؛٢٠٠٤أغسطس /آب
  .٢٠٠٧ هيولي/متوز ١٧يف ما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية نظام رو  )ج(  

  تدابري التنفيذ العامة  -ثانياً   

  النشر والتدريب    
شر نلقاءات ل تنظيم  بشأن  الدولة الطرف   املقدمة من   ينما تالحظ اللجنة املعلومات     ب  -٦

تالحظ فإهنا  ملسلحة،  القوات ا على  وق اإلنسان والقانون اإلنساين الدويل      القوانني املتعلقة حبق  
وتوكول االختيـاري   قدم التدريب على مبادئ وأحكام الرب     تمع القلق أن الدولة الطرف ال       

جزء من التدريب العادي أو يف إطار التحـضري للمـشاركة يف            ك عن النفس لقوات الدفاع   
فئات معينـة مـن    عن قلقها لعدم حصول       اللجنة أيضاً  بوتعر. قوات حفظ السالم الدولية   

ربيـة علـى    األعمال احل  يفسبق جتنيدهم أو استخدامهم     نيني العاملني مع األطفال الذين      امله
  .الربوتوكول االختياريلتدين مستوى وعي اجلمهور عموما بتدريب كاف و

 من الربوتوكـول    ٦ من املادة    ٢وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء الفقرة          -٧
  :االختياري، مبا يلي

ئ الربوتوكول االختياري وأحكامه على نطاق واسع       أن تكفل نشر مباد     )أ(  
  على اجلمهور العام واملسؤولني احلكوميني؛
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التدريب على مبـادئ    على  مجيع األفراد العسكريني    أن تكفل حصول      )ب(  
  وأحكام الربوتوكول االختياري؛

أن تضع برامج منهجية للتوعية والتثقيف والتدريب فيما يتعلق بأحكام            )ج(  
 االختياري لفائدة مجيع الفئات املهنية املعنية العاملة مع األطفال الذين مـن             الربوتوكول

سـيما    وال ربيـة، يف األعمـال احل   احملتمل أن يكونوا قد سبق جتنيدهم أو استخدامهم         
 ، الـشرطة  ، وأفـراد  االجتمـاعيني األخصائيني  ولعاملني يف القطاع الطيب،      وا ،لمعلمنيل

  .والصحفيني ، والقضاة،واحملامني

  البيانات    
 بيانات عن عدد األطفال الالجـئني،     جبمع  الدولة الطرف   عدم قيام   تأسف اللجنة ل    -٨
 الـذين مت    اخلاضعني لواليتـها  وال عن عدد هؤالء األطفال      ني أو غري املصحوبني،     صحوبامل

الحظ أيضا عدم وجود معلومات عن اخللفيـة        تو. أعمال حربية جتنيدهم أو استخدامهم يف     
  .طلبة الكليات العسكريةاالقتصادية لاالجتماعية و

من أجـل   لبيانات  مع ا  نظام مركزي جل   إنشاءوحتث اللجنة الدولة الطرف على        -٩
يـدهم أو اسـتخدامهم يف      واليتها الذين مت جتن   اضعني ل حتديد وتسجيل مجيع األطفال اخل    

ـ    . تدابري وقائية اختاذ  ولذلك  األسباب اجلذرية   ومعرفة   أعمال حربية  أن وتوصي أيـضا ب
فيما يتعلـق   بيانات مصنفة حسب السن واجلنس وبلد املنشأ        توافر  تكفل الدولة الطرف    

وتدعو اللجنة  . الالجئني وملتمسي اللجوء الذين وقعوا ضحايا هلذه املمارسات       باألطفال  
طلبة الكليـات    تقدمي معلومات عن اخللفية االجتماعية واالقتصادية ل       إىلالدولة الطرف   
  .ا الدوري املقبل مبوجب االتفاقية تقريرهالعسكرية يف

  الوقاية  -ثالثاً   

  حقوق اإلنسان والتثقيف بشأن السالم    
التثقيف يف جمال حقـوق     تالحظ اللجنة مع القلق عدم وجود معلومات مفصلة عن            -١٠

يف املنـاهج   الذي تقدمه الدولـة الطـرف       ،  اإلنسان، مبا يف ذلك عن التثقيف بشأن السالم       
  .ميع املدارس على مجيع املستوياتالدراسية جل

خباصـة  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، و   إتاحة  وتوصي اللجنة الدولة الطرف ب      -١١
هذه املواضيع  على إدراج السالم، جلميع أطفال املدارس وتدريب املدرسنيثقيف بشأن   الت

  .يف تعليم األطفال
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  احلظر واملسائل ذات الصلة  - رابعاً  

  اتالتشريع    
بشأن إمكان استخدام تشريعات    الدولة الطرف   املقدمة من   علومات  املالحظ اللجنة   ت  -١٢

ملالحقة األعمال اليت   معايري العمل    وقانون   األسرةمثل قانون رعاية األطفال وقانون تسجيل       
قدمـة مـن    املعلومات امل اللجنة أيضاً    وتالحظ. لربوتوكول االختياري تنطوي على انتهاك ل   

مبوجب اجلـرائم   هذه األفعال   إمكان توجيه االهتام فيما يتعلق بارتكاب       بشأن  الدولة الطرف   
إزاء عدم  بيد أن اللجنة ال يزال يساورها القلق        . يف قانون العقوبات  ة املنصوص عليها    ختلفامل

جتنيد األطفال يف القوات أو اجلماعات املسلحة أو        على جترمي   صراحة  تنص  وجود تشريعات   
ف للمشاركة مباشرة   تعرييساورها القلق لعدم وجود     ، كما   ربيةعمال احل األاستخدامهم يف   
  .ربيةيف األعمال احل

ألطفـال واسـتخدامهم يف     من أجل زيادة تعزيز التدابري الدولية ملنع جتنيـد ا         و  -١٣
  :ما يلي، حتث اللجنة الدولة الطرف على األعمال احلربية

انتهاكات  ميرنص صراحة على جت قانون العقوبات وإدراج حكم ي    عديل   ت  )أ(  
تجنيد األطفـال يف القـوات أو اجلماعـات         أحكام الربوتوكول االختياري فيما يتعلق ب     

  إشراكهم يف األعمال احلربية؛واملسلحة 
عليمات وغريها من الت  دونات واألدلة اإلرشادية    مجيع امل ضمان أن تكون      )ب(  

  .أحكام الربوتوكول االختياريمتوافقة مع العسكرية 

  االختصاص    
التشريعات الوطنية للدولـة الطـرف مينحهـا        تالحظ اللجنة عدم وجود نص يف         -١٤

 االختصاص القضائي خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق باألعمال اليت تـشكل انتـهاكاً            
  .للربوتوكول االختياري

رار واليتها  وتوصي اللجنة بأن تعيد الدولة الطرف النظر يف تشريعاهتا من أجل إق             -١٥
ائم مبوجـب   اليت تـشكل جـر    خارج حدودها اإلقليمية فيما يتعلق باألعمال        يةالقضائ

  .الربوتوكول االختياري
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  احلماية والتعايف وإعادة اإلدماج  - خامساً 

  تقدمي املساعدة من أجل التعايف البدين والنفسي    
جئني الالاألطفال  أسف اللجنة لعدم كفاية التدابري املتخذة لتحديد األطفال، مبن فيهم           ت  -١٦

اخلارج، فضال عن عدم    ب عدائيةأعمال  سبق جتنيدهم أو استخدامهم يف      وملتمسي اللجوء، الذين    
 .االجتماعي كفاية التدابري املتخذة من أجل التعايف البدين والنفسي وإعادة االندماج

لألطفال الالجئني وطاليب   توفري احلماية   بوتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف         -١٧
عن طريق، يف   اخلارج  ب عدائيةيف أعمال   امهم  استخدسبق جتنيدهم أو    اليابان الذين   ب اللجوء

  :التدابري التاليةاختاذ مجلة أمور، 

الذين الالجئني وملتمسي اللجوء    ة، األطفال   ممكنفرصة  حتديد، يف أقرب      )أ(  
 عدائية؛يف أعمال سبق جتنيدهم أو استخدامهم 

تعـددة  وفري املساعدة املالئمـة وامل    وتية  بعناتقييم وضع هؤالء األطفال       )ب(  
 وفقايا   اجتماع هماندماجيا وإلعادة   ونفسئهم جسديا   شفاعلى  للمساعدة  هلم  التخصصات  

   من الربوتوكول االختياري؛٦ادة  من امل٣للفقرة 
 ،ضمان توافر موظفني مدربني تدريبا خاصا داخـل سـلطات اهلجـرة             )ج(  
 ومبدأ عدم اإلعادة القسرية مـن االعتبـارات       املصاحل الفضلى للطفل   أن تكون    وضمان

، ويف هـذا الـصدد  .  إىل الوطناألساسية يف عملية صنع القرار فيما يتعلق بإعادة الطفل    
بشأن معاملة ) ٢٠٠٥(٦رقم للجنة تعليق العام ال الدولة الطرف راعيتوصي اللجنة بأن ت

ـ   األطفال غري املصحوبني واملنفصلني عن ذويهم خـارج          ، وال سـيما    ليبلـدهم األص
  .٦٠-٥٤ الفقرات

  املتابعة والنشر  -سادساً  
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ مجيع التدابري املناسبة لـضمان التنفيـذ               -١٨

الكامل هلذه التوصيات بوسائل منها إحالتها إىل وزارة الدفاع والـوزارات احلكوميـة             
عنية للنظر فيها على النحو املناسب      األخرى املعنية وأعضاء الربملان والسلطات األخرى امل      

  .واختاذ املزيد من اإلجراءات
توصي اللجنة بإتاحة التقرير األويل املقدم من الدولـة الطـرف واملالحظـات         و  -١٩

اخلتامية اليت اعتمدهتا اللجنة على نطاق واسع للجمهور عموماً ولألطفال بوجه خاص من           
  .فيذه ورصدهأجل تعزيز الوعي بالربوتوكول االختياري وتن
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  التقرير املقبل  -سابعاً   
 من الربوتوكول االختياري، تطلب اللجنـة إىل الدولـة          ٨ من املادة    ٢وفقاً للفقرة     -٢٠

الطرف أن ُتضمِّن تقريرها الدوري الرابع واخلامس التجميعي املقبل الذي ستقدمه مبوجـب             
، ٢٠١٦مايو  / أيار ٢١دميه يف    من االتفاقية، املقرر تق    ٤٤ للمادة   اتفاقية حقوق الطفل، وفقاً   

  .املزيد من املعلومات بشأن تنفيذ الربوتوكول االختياري

        
  


