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  مقدمة

، املنشأ وفقاً لقرار جملس حقـوق       )الفريق العامل (قام الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل          - ١
. ٢٠٠٨مـايو  / أيار ١٩ إىل   ٥، بعقد دورته الثانية يف الفترة من        ٢٠٠٧يونيه  / حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١اإلنسان  

وقد ترأس وفـد اليابـان   . ٢٠٠٨مايو / أيار٩ن يف اجللسة العاشرة املعقودة يف  وجرى االستعراض املتعلق باليابا   
ولالطالع . سعادة السيد يوشيتاكا أكيموتو، السفري املسؤول عن شؤون األمم املتحدة، يف وزارة الشؤون اخلارجية

ل هذا التقريـر املتعلـق   واعتمد الفريق العام.  عضواً، انظر املرفق الوارد أدناه     ١٦على تشكيلة الوفد املكون من      
  .٢٠٠٨مايو / أيار١٤باليابان يف جلسته الرابعة عشرة املعقودة يف 

) اجملموعة الثالثيـة  (، اختار جملس حقوق اإلنسان جمموعة املقررين التالية         ٢٠٠٨فرباير  / شباط ٢٨ويف    - ٢
  .جيبويت وفرنسا وإندونيسيا: لتيسري االستعراض املتعلق باليابان

  :، صدرت الوثائق التالية من أجل االستعراض املتعلق باليابان٥/١ من مرفق القرار ١٥ة ووفقاً للفقر  - ٣

  ؛(A/HRC/WG.6/2/JPN/1)) أ(١٥تقرير وطين مقدم وفقاً للفقرة   )أ(  

) ب(١٥جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً للفقـرة                   )ب(  
(A/HRC/WG.6/2/JPN/2)؛  

  .(A/HRC/WG.6/2/JPN/3)) ج(١٥ه املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة موجز أعدت  )ج(  

وأحيلت إىل اليابان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة بأسئلة أعدهتا سلفاً الدامنرك، والسويد، وفرنسا،                - ٤
طالع على هذه األسئلة علـى      وميكن اال . واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والتفيا، وهولندا       

  .الشبكة اخلارجية لالستعراض الدويل الشامل

   موجز مداوالت عملية االستعراض- أوالً 
   عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

ر ، قدم سفري اليابان يوشيتاكا أكيموتو التقرير الوطين وأشا        ٢٠٠٨مايو  / أيار ٩يف اجللسة العاشرة املعقودة يف        - ٥
إىل أن اليابان تنوي تقدمي مسامهة إجيابية لتحسني حقوق اإلنسان، مع إيالء االعتبار حلالة كل بلـد، مثـل تارخيـه                     

وتالحظ اليابان دعمها القوي لقـيم      ". احلوار والتعاون "وتقاليده، ومراعاة النهج األساسي الذي تتبعه اليابان يف إقامة          
  . الدول األطراف يف نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية إىل٢٠٠٧سيادة القانون وانضمامها يف عام 

ورداً على خمتلف األسئلة املكتوبة املقدمة سلفاً، أشارت اليابان إىل استعدادها للتعاون مـع املقـررين                  - ٦
عالقة بني  كما تقوم اليابان بدراسة ال    . اخلاصني، مبا يف ذلك ترتيب الزيارات إىل البلد عندما يسمح الوقت بذلك           

أحكام الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والتشريع الداخلي، مبا يف ذلك الطريقة اليت ميكن هبـا                
وقالت اليابان إهنا تعترب أن اتفاقية الهاي بـشأن اجلوانـب        . املشار إليها يف الربوتوكول   " الزيارات"عملياً تنفيذ   
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فاقية املتعلقة باالختصاص والقانون الساري واالعتراف واإلنفاذ والتعاون        املدنية لالختطاف الدويل لألطفال واالت    
يف جمال املسؤولية األبوية وتدابري محاية األطفال مها أداتان فعالتان حلقوق ورعاية األطفال، وأهنا ستواصل دراسة                

  .ايل، والوضع الثقايف يف اليابان بإيالء االعتبار الواجب ألمور منها النظام االجتماعي احلإمكانية إبرام االتفاقيتني

أن متتع اجلميـع حبقـوق      بوتعلق اليابان أمهية كبرية على التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان اعتقاداً منها               - ٧
 أنه جيب على كل مواطن الوفاء مبسؤوليته لدعم احلريات واحلقوق املكفولة            اناإلنسان والعيش حياة هنيئة، يعني    

وأشارت إىل . نفسه إبداء الفهم واالحترام على حنو صحيح جتاه حقوق اإلنسان لآلخرينله، وجيب عليه يف الوقت 
وفيما يتعلـق حبقوق اإلنسان لألجانب املقـيمني يف اليابـان، فإهنـا تـستجيب              . بعض املبادرات اليت اختذهتا   

ملـواطين الـدول    لالحتياجات املختلفة هلم من خالل إنشـاء مكاتب إلسداء املشورة يف جمال حقوق اإلنسان              
وبينت اليابان أن وزارة العـدل      .  القانونية الشؤوناألجنبية مع توفري خدمات الترمجة الشفوية يف بعض مكاتب          

   مشروع قانون حقوق اإلنسان إلنشاء جلنة جديـدة حلقـوق اإلنـسان، ولكـن            ٢٠٠٢مارس  /قدمت يف آذار  
، وتواصل وزارة العدل اسـتعراض  ٢٠٠٣وبر أكت/مل تستكمل صياغته بسبب حل جملس النواب يف تشرين األول     

وأوضحت اليابان أموراً منها أهنا تعمل على إقامة جمتمع خالٍ من أي شكل من أشكال التمييز                . مشروع القانون 
 ودعم بدقةلقوانني احمللية ا تنفيذنع مثل هذه االنتهاكات حلقوق اإلنسان مل تعمل يف سعيهاالعنصري أو اإلثين وأهنا 

وفيما يتعلق مبوضوع التمييز ضد املرأة، أوضحت اليابان يف مجلة أمور أهنا طلبت             . يادة وعي اجلمهور  األنشطة لز 
من اجملتمع املدين جبميع مستوياته، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، اإلعراب عن آراء بشأن إعـداد اخلطـة                   

. ه اآلراء عند مراجعة اخلطة األساسية يف املستقبل       األساسية الثانية للمساواة بني اجلنسني وأهنا تعتزم االستماع هلذ        
 ١٩٩٦فربايـر  /وفيما يتعلق بسن الزواج يف اليابان، أوضحت أن اجمللس التشريعي يف وزارة العدل قدم يف شباط            

.  عاماً للـذكور واإلنـاث  ١٨خمططاً ملشروع قانون بتنقيح جزء من القانون املدين يقترح أن يكون سن الزواج        
ان أن هذه املسألة تشكل موضوعاً هاماً يتعلق بنظام الزواج ومفهوم األسرة وأنه يتم إيالء اهتمـام                 وذكرت الياب 

  . لالجتاهات يف الرأي العام نظراً لوجود آراء خمتلفة عرب مجيع مستويات اجملتمع املديندقيق

إجراءات العدالة اجلنائية   وفيما يتعلق مبعاملة احملتجزين، أوضحت اليابان أهنا تبذل جهوداً نشطة لتحسني              - ٨
 إلجراء تنقيح كامل للتشريع الذي ينظم معاملة احملتجزين احملكوم عليهم،           ٢٠٠٥من خالل إصدار قانون يف عام       

وفيما يتعلق بنظام االحتجاز يف خمافر الشرطة،      .  بشأن معاملة احملتجزين رهن احملاكمة     ٢٠٠٦وقانون آخر يف عام     
التسلسل الواجب بفحص دقيـق لـضرورة         العام والقاضي يقومون حسب    أوضحت أن قوات الشرطة واملدعي    

ويقوم . االحتجاز، ويصدر القاضي قراراً بشأن ضرورة ذلك واإليداع يف االحتجاز ملدة عشرة أيام كحد أقصى              
املدعي العام والقاضي على التوايل باستعراض ضرورة متديد االحتجاز، وقرار القاضي ضروري أيـضاً لتمديـد                

وذكر الوفد أن نظام االحتجاز البديل ال ميكن االستغناء عنه . جاز، حبيث ال يتجاوز عشرين يوماً يف جمموعهاالحت
وال يسمح لضباط التحقيق، يف مرافق االحتجاز لدى قوات الشرطة، بالتحكم . يف إطار إجراء حتقيق فوري وفّعال

ي شعبة االحتجاز يف املرفق، وهـي ال تـشترك يف           يف معاملة احملتجزين؛ واجلهة اليت تقوم بعمليات االحتجاز ه        
وأوضح الوفد أيضاً أنه ميكن للمحتجزين، بغض النظر عن نوع اجلرمية املرتكبة، التـشاور مـع                . التحقيق بتاتاً 

حماميهم يف أي وقت من األوقات وليس هناك حارس رمسي يقوم مبراقبة الشخص احملتجز عند التقائه مبحاميه كما               
ومبوجب قانون مرافق العقوبات واالحتجاز، بدأ العمل بنظام جديد يقضي بإنشاء . قت حمدد لذلكأنه ال يوجد و

وفضالً عن ذلـك، مت   . جلنة من أطراف ثالثة للتفتيش على مرافق االحتجاز وإبداء اآلراء بشأن إدارة هذه املرافق             
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يما يتعلق مبعاملة احملتجزين يف املؤسسات      وف. إنشاء آلية لتقدمي الشكاوى بغية ضمان املعاملة املناسبة للمحتجزين        
قروض املالبس واإلمدادات الغذائية وكـذلك   ب ينص على اهتمام إضايف   العقابية، أوضح الوفد أن القانون اجلديد       

وأشارت اليابان إىل أهنا حتاول تسوية موضوع . رفع املستويات اليت تكفل قدراً كافياً من اإلصحاح والرعاية الطبية
  .كتظة بالسجناء من خالل بناء مؤسسات عقابية جديدةالسجون امل

وأوضح الوفد أن غالبية الشعب الياباين يعتقد أنه ال ميكن جتنب عقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم الوحشية                   - ٩
 الراهنة، حيث ال تزال حتدث فيها األوضاعللغاية، وتعتقد حكومة اليابان أنه ال ميكن جتنب عقوبة اإلعدام يف ظل 

  وقيل إن اليابان   . جلرائم الوحشية مثل القتل اجلماعي واالختطاف، ولذلك فليس من املالئم إلغاء عقوبة اإلعدام            ا
ال ميكن أن تدعم القرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة الذي يلتمس تطبيق وقف اختياري لعمليات اإلعدام كسابقة 

 إصدار وقف اختياري لعمليات اإلعدام أو إلغـاء عقوبـة           وال تبحث اليابان يف   . تؤدي إىل إلغاء عقوبة اإلعدام    
وقد أكدت اليابان على أن عقوبة اإلعدام ال تصدر إالّ بعد حماكمات تتحلّى فيها احملاكم بدرجة كبرية                 . اإلعدام

  .للغاية من احلذر

مـن عامـة    أفـراد  اشتراك ٢٠٠٩مايو / من أيار  سيبدأ اعتباراً ورداً على سؤال آخر، أوضح الوفد أنه          - ١٠
 يف البت يف اإلدانة أو التربئة وتأخـذ         )"لفنياحملهيئة  "( "saiban-in" " إن -  سايبان"اجلمهور يطلق عليهم اسم     

كما أشار الوفد إىل أن القاضي احملترف يقدم هلؤالء األفراد . أحكامهم وزناً يعادل ما تأخذه آراء القضاة احملترفني
ومبوجـب هـذا    . ية وإجراءات احملاكمة قبل احملاكمات وطوال مراحلها      توضيحات كافية تتعلق باملعارف القانون    

" سـايبان "النظام اجلديد، سيكون من املتوقع التوصل إىل قرار مناسب من خالل املناقشات بني القضاة وأفـراد                 
  .وإجراء حماكمات عادلة من خالل التعاون بينهما

ة صياغة التقرير الوطين، أشار الوفد إىل أمور منها أن          وفيما يتعلق مبوضوع تعاون اجملتمع املدين يف عملي         - ١١
وزارة الشؤون اخلارجية نشرت يف موقعها الشبكي معلومات عن نظام التقرير الدوري الشامل وعن كيفية جتهيزه، 
ًء ورجت املنظمات غري احلكومية واملواطنني العاديني إبداء آرائهم بشأن تقرير احلكومة، وإهنا تلقت نتيجة ذلك آرا

  وفضالً عن ذلك، ذكر الوفد أن اليابان اعترفت بـأن األمـر   .  مواطناً عاديا٢١٤ً منظمة غري حكومية و١١من  
اجملتمع الدويل يواجه حتديات جديدة بسبب العوملة والتغيريات البيئية،          ال يزال يتطلب مزيداً من التحسينات، وأن      

قوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل، من خالل التعاون الوثيق         وأن اليابان ستواصل مسامهتها يف حتقيق نتائج أفضل حل        
  .مع األمم املتحدة، واجملتمعات اإلقليمية، واحلكومات الوطنية األخرى، واجملتمع املدين

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض- باء 

  . ةعرض احلال وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي الذي أعقب ٤٢أدىل   - ١٢

 مبادرات اليابان لتعزيز حقوق اإلنسان لألشخاص املصابني باجلذام ودعمـت هـذه      بتقديروالحظت عدة وفود    
ورحبت وفود عديدة باملبادرات اليت اختذهتا اليابان لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف صفوف               . املبادرات

اون الدويل الذي تقدمه اليابان يف جماالت خمتلفة مبا فيها      وسلَّط عدد من الوفود الضوء على التع      . املوظفني املدنيني 
  . االقتصادي- القطاع االجتماعي 
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وأوصت اجلزائر بأن تكفل اليابان القيام بصورة منهجية مبراقبة وتسجيل استجواب احملتجزين يف خمفـر                 - ١٣
  . تفاقيـة مناهـضة التعـذيب      من ا  ١٥الشرطة أو يف سجون بديلة، وتنسيق قانون اإلجراءات اجلنائية مع املادة            

من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، ينبغي التمسك حبق حمامي الـدفاع يف         ) ٣(١٤ووفقاً للمادة   
اليابان يف أسرع وقت ممكن الدعوات اليت  كما أوصت اجلزائر بأن تنفذ  . الوصول إىل مجيع املعلومات ذات الصلة     

إلنسان وجلنة حقوق الطفل من أجل إنشاء مؤسسات حلقوق اإلنسان وفقـاً            وجهتها هيئات منها جلنة حقوق ا     
وأوصت اجلزائر بأن تستعرض اليابان يف مجلة أمور احلقوق يف األراضي وغريها من حقوق شعب               . ملبادئ باريس 

وأوصت اجلزائـر بتنـسيق     . آينو وبأن تكفل انسجامها مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية           
جراءات استعراض القرارات املتعلقة مبنح اللجوء لكي تتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريها من معاهـدات                إ

وطلبـت اجلزائـر    . حقوق اإلنسان، كما أوصت بأن تقدم الدولة مساعدة قانونية للمهاجرين الذين حيتاجوهنا           
 وفقـاً ملـا   ريات الترفيه اليت ُتمنح للنساء،      معلومات عن الطريقة اليت تعتزم اليابان اتباعها للتصدي ملوضوع تأش         

  .أعربت عنه جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وكذلك ملوضوع العنف ضد النساء والفتيات

وأخذت الفلبني علماً باجلهود اليت تبذهلا اليابان ملكافحة االجتار باملرأة، وأعربت يف الوقت نفسه عن أملها   - ١٤
يز الربامج الرامية إىل استعادة ومحاية حقوق اإلنسان لضحايا االجتار، وسألت الفلـبني  يف أن تواصل احلكومة تعز 

كما أشارت الفلبني إىل مشروع القانون   . عن التدابري املتبعة للتصدي لعامل الطلب يف حاالت االجتار باألشخاص         
اريس وأعربت عن أملـها يف    الذي جيري استعراضه إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان عمالً مببادئ ب           

 التفاهم والتسامح واحتـرام حقـوق      زيادةومع إعراب الفلبني عن دعمها جلهود اليابان لتعزيز         . اعتماده بسرعة 
اإلنسان لألقليات واملهاجرين، فقد رجت من اليابان أن تقدم مزيداً من املعلومات عن االستراتيجيات اليت تتبعها                

د احلكومة من الفرص إلقامة حوار فيما بني الثقافات واألديان والتعـاون علـى              يف هذا اجملال واقترحت أن تزي     
كما شجعت الفلبني اليابان على وضع مزيد من االستراتيجيات والربامج املناسبة للتغلب على             . املستويات احمللية 

  . يف املدارس`ijime`اآلثار السلبية املترتبة على التسلط 

  الدميقراطية إن االستعباد اجلنسي العسكري يشكل جرمية ضـد البـشرية           عبية  الشوقالت مجهورية كوريا      - ١٥
وأشارت إىل قرارات آليات حقوق اإلنسان اليت تـدعو اليابـان إىل االعتـراف              . وال ينطبق عليها التقادم القانوين    

األفعال إىل   شخص لالستعباد اجلنسي العسكري، وتقدمي مرتكيب هذه         ٢٠٠ ٠٠٠باملسؤولية القانونية عن إخضاع     
وأشري أيضاً إىل أوجه القلق اخلطرية اليت مت اإلعراب عنها والتوصيات اليت قدمتها هيئتان              . القضاء وتعويض الضحايا  

من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وإىل القرارات اليت اعتمدهتا برملانات بلدان كثرية واعتمدها الربملان األورويب،               
وأوصى الوفد اليابان باختاذ تدابري ملموسة لتحسم مشكلة االستعباد اجلنسي .  املشكلةوكلها تدعو اليابان إىل معاجلة

وأشار الوفد إىل اسـتنتاجات  . العسكري وغريه من االنتهاكات اليت وقعت يف املاضي يف بلدان أخرى، منها كوريا         
اليابان للتمييـز يف جمـاالت مثـل        املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية اليت تفيد بتعرض الكوريني يف            

وتشري هذه االستنتاجات أيضاً إىل الشواغل اليت . املشاركة يف احلياة السياسية، والعمل، والسكن، والزواج، والتعليم      
أعربت عنها ثالث هيئات تعاهدية بشأن إجبار الكوريني على تغيري أمسائهم إىل أمساء يابانية، ورفـض االعتـراف                  

وأوصى الوفد بأن تتخـذ  . ، وأوجه عدم املساواة يف وصول الكوريني إىل مؤسسات التعليم العايل          باملدارس الكورية 
  كما أعرب عن قلقه السـتمرار تـشويه التـاريخ          . اليابان تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الكوريني        
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خطر تكرارها، وأوصى باختـاذ      على رفض التصدي لالنتهاكات اليت حدثت يف املاضي و         يدليف اليابان، ألن ذلك     
  .تدابري فورية ملعاجلة احلالة، وهو ما طالب به أيضاً املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية

 أحكام اإلعدام وسألت    ف إجراءات استئنا  كفايةعدم  عن  وأشارت بلجيكا إىل تقارير اهليئات التعاهدية         - ١٦
كما سألت عن . هيئات احمللفني الشعبيةتطبيق نظام مع  ٢٠٠٩عام يف ضائي النظام القإصالح عن األثر املتوقع من 

 املبادرات الربملانية األخرية لتمكني القضاة من اقتراح بدائل لعقوبة اإلعدام، مثل السجن املؤبد إزاءموقف احلكومة 
يف خمـافر  ملدة طويلة بشأن االحتجاز والحظت بلجيكا أوجه القلق اليت تردد اإلعراب عنها         . مبكر بدون إخراج 

وبشأن عدة حاالت حديثة تشري إىل ممارسة وارتفاع معدالت اإلدانة  )السجن البديل( "daiyo kangoku"الشرطة 
بغية جتنب ممارسـة    ا يلي   وأوصت بلجيكا مب  . اإلجبار على االعتراف، مما أدى إىل حدوث أخطاء قضائية مؤسفة         

زيادة األعمال املنتظمة واملكثفـة      ينبغي   `١`: أي منهم لالعتراف    ضغوطاً مفرطة على   ئيةيئة القضا اهلالشرطة و 
 `٣` ؛ عمليات االستجواب  مراقبةإجراءات  استعراض  ينبغي  ` ٢` ؛الشرطة خبطر اإلجبار على االعتراف    لتعريف  

تفاقه ا القانون اجلنائي لضمان     استعراض ينبغي   `٤` ؛ يف خمافر الشرطة   ملدة طويلة ينبغي إعادة النظر يف االحتجاز      
  .  من اتفاقية مناهضة التعذيب١٥مع املادة 

ماية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،     حلاملنجزات اليت حققتها احلكومة     الحظت ماليزيا باهتمام خمتلف     و  - ١٧
 وأعربت عن رغبتها يف معرفة املزيد عن التعاون بني القطاعني العام واخلاص .مبا يف ذلك روح التحرر من العوائق      

  البـديل  وكذلك عن احتجاز األجانب مبا يف ذلك الـسجن        العامة  الحتجاز  رافق ا رافق للمعوقني يف م   يف توفري م  
(daiyo kangoku).  

ـ     زيادة ا  و قانوينالدعم  اللتقدمي  ورحبت الصني بتنفيذ أنشطة شاملة        - ١٨ شأن موضـوع   لوعي، مبا يف ذلك ب
شار امل إىل بعض القضايا التارخيية      الصني أشارت   كما.  اإلباحية واداالعتداء على الطفل واستخدام األطفال يف امل      

يف تقارير املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة، وجلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة، وجلنـة مناهـضة                    اإليه
الحظت أيضاً أن املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية و. منظمات غري حكوميةتقارير عدة  و،التعذيب

وأعربت الصني عن أملها    . القضاء على التمييز العنصري وكره األجانب     أن تعمل على     حكومة اليابان    منطلب  
  .يف أن تتصدى حكومة اليابان بصورة جادة ألوجه القلق هذه وأن تعتمد تدابري فعالة لتنفيذ توصيات هذه اآلليات

ـ  مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      لتشريع الالزم إلنشاء  صياغة ا اليابان  بأن تستكمل   وأوصت كندا     - ١٩ اً وفق
 انتشار العنف اجلنساين واالعتـداء علـى        يف مجلة أمور إىل زيادة    وفيما يتعلق بالتقارير اليت تشري      . ملبادئ باريس 

بأن تكفل مثالً حـصول     اليابان اختاذ تدابري للحد من العنف ضد املرأة والطفل          بأن تواصل   الطفل، أوصت كندا    
يف جمال حقوق اإلنسان، ومتويل مراكز املعافاة وتقدمي املـشورة لـضحايا             على التدريب    موظفي إعمال القانون  

الطالق واحلضانة  حاالت   إىل زيادة    توأشارت كندا إىل دراسات تبني أن زيادة الزواج من األجانب أد          . العنف
اليابان بأن تنشئ وأوصت  .لوالحظت عدم وجود آلية رمسية ملعاجلة احلاالت الدولية املتعلقة حبضانة الطف     املعقدة  

ملنعهم من  نقلهم من مكان إقامتهم املعتاد أو       حق ل وجه  تعرضوا بدون   آلية لضمان العودة الفورية لألطفال الذين       
اجلوانـب املدنيـة    ب املتعلقـة  ١٩٨٠أن تنظر أيضاً يف إمكانية االنضمام إىل اتفاقية الهاي لعام           ب و العودة إليه، 

التوجـه  اليابان تدابري للقضاء على التمييز القائم على        بأن تتخذ    كما أوصت كندا     .لالختطاف الدويل لألطفال  
الحتجاز األشخاص املقبوض عليهم ملـدة      وأشارت إىل تقارير تبني االستخدام الشائع       . اهلوية اجلنسانية اجلنسي و 
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اليابان مؤسسات   تنشئ   بأن وأوصت   ، اإلدانة موعد وحىت   ة أمام احملكم  ملثولبعد ا طويلة، مبا يف ذلك احتجازهم      
وأوصـت يف   ،   بالفعل  بالتدابري اليت اختذهتا اليابان    اعترفت كندا و. لتعزيز الضمانات اإلجرائية الحتجاز احملتجزين    

. اليابان جهودها ملكافحة االجتار باألشخاص مع التركيز بشكل خاص على املرأة والطفلالوقت نفسه بأن تواصل 
  . لإلجراءات اخلاصةدعوة مفتوحةأوصت بأن توجه كما 

 لشرطة،امنها إنشاء مؤسسات للبحوث والتدريب للقضاة، وضباط        الحظت تونس باهتمام مجلة أمور      و  - ٢٠
 اليابـان   األمهية اليت تعلقها   على   سلطت الضوء كما  .  وتنظيم حلقات عمل للموظفني املدنيني     ،املوظفني املدنيني و

ورها املثايل يف تعزيز احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة يف           مع البلدان النامية، مبا يف ذلك د       على التعاون 
وطلبت تونس مزيداً من املعلومات عن التعاون التقين لليابان مع البلدان النامية ملساعدهتا يف تعزيز               . تلك البلدان 

  .املسؤولنينظمها القضائية وتدريب 

ا الشمالية بأن تستعرض اليابان على سبيل االستعجال        وأوصت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلند       - ٢١
ورحبت اململكة املتحدة ببعض التقدم الذي أحرز       . استعمال عقوبة اإلعدام بغرض وقف هذا االستعمال وإلغائه       

مؤخراً لتحسني ظروف السجناء والرصد املستقل املقدم من جلنة رصد املؤسسات اجلنائية وأعربت عن أملها يف أن 
ة زيارة مرافق االحتجاز املنشأة مؤخراً جناحاً أيضاً، ويف الوقت نفسه أوصت بأن تنفذ اليابان التوصيات             حتقق جلن 

ذات الصلة اليت قدمتها جلنة مناهضة التعذيب فيما يتعلق باملراقبة اخلارجية لعملية االحتجاز يف خمـافر الـشرطة                  
كما أوصت بأن تستعرض . عذيب يف أسرع وقت ممكنوبالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة الت

راءات االحتجاز مع التزاماهتا مبوجب قـانون  ـ لضمان تطابق إج(daiyo kangoku)  البديلالسجناليابان نظام 
كما أعربت عن رغبتها يف معرفة ما إذا كانت احلكومة تنوي اختاذ مزيد من التدابري اسـتجابة                 . حقوق اإلنسان 
 مبشاركة اجملتمع  أيضاًأوصتو.  بشأن هذه القضايا يف تقارير أخرى قُدمت هلذا االستعراض       تذكرللشواغل اليت   

  .املدين مشاركة كاملة يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل على املستوى الوطين

ابان  أربعة أشخاص يف الي    شنقأشارت إىل   فقد   ،املعلومات اليت قدمتها اليابان   بينما الحظت لكسمربغ    و  - ٢٢
 كـانون   ٢٥يف  الفعلـي    شخصاً منذ هناية الوقف االختيـاري        ٢٠ شنقحظت أنه مت    منذ شهر واحد فقط، وال    

 اإلعدام اليت صـدرت     أحكامعدد  األخري يف   رتفاع  من اال  عن قلقها    غوأعربت لكسمرب . ٢٠٠٦ديسمرب  /األول
شخاص احملكوم عليهم باإلعـدام     األوعدم إعالم   بانتظار تنفيذ عقوبة اإلعدام،     تقريباً   شخص   ١٠٠وجود  ومن  

وباإلشارة إىل التوصيات ذات . تنفيذها وعدم إبالغ أقارهبم إال بعد التنفيذبتنفيذ العقوبة إال قبل بضع ساعات من 
بـأن   تنفيذ عقوبة اإلعدام و    عناليابان  بأن تتوقف    أوصت لكسمربغ آليات حقوق اإلنسان،    الصلة الصادرة عن    

اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام وفقاً للقرار الذي اعتمدتـه اجلمعيـة          رياً حلاالت   تطبق مرة أخرى وقفاً اختيا    
لت لكسمربغ عن التدابري احملددة اليت تنوي اليابـان         أوس. ديسمرب املاضي /كانون األول يف   هذا الصدد العامة يف   

ادة تطبيق وقـف اختيـاري       إع يف موضوع ضرورة   اجلمعية العمومية    يف اجلمهور و  يف نظر اختاذها إلحراز التقدم    
الربوتوكول االختياري  على  تصديق  للنية اليابان   عن  عمليات اإلعدام وإلغاء عقوبة اإلعدام يف القانون، وكذلك         ل

 والربوتوكول االختياري ،، هبدف إلغاء عقوبة اإلعداماخلاص باحلقوق املدنية والسياسيةالثاين امللحق بالعهد الدويل 
  . بالتفاقية مناهضة التعذي
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 شخصاً ٤٦فقد مت إعدام . وأعربت الربتغال عن قلقها إزاء ازدياد عدد األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام  - ٢٣
وتساءلت الربتغال .  أشخاص٧إعدام  مت ٢٠٠٨منذ بداية عام و، ١٩٨٠، وهو أكرب عدد منذ عام ٢٠٠٧يف عام 

 عقوبـة   إللغـاء  اليابان تدابري    بأن تتخذ قوق اإلنسان    جلنة ح  ةتباعها ملتابعة توصي  ا الطريقة اليت تعتزم اليابان      عن
اليابان بأن تطبق  وأوصت الربتغال . على أخطر اجلرائمعلى أن يقتصر يف غضون ذلك تنفيذ هذه العقوبة ،اإلعدام

لعهد لعقوبة اإلعدام هبدف إلغاء عقوبة اإلعدام وبأن توقع على الربوتوكول االختياري الثاين اً لتنفيذ  اختيارياًوقف
 مـن  جلنة القضاء على التمييز ضد املـرأة         قلقوأشارت الربتغال إىل    . الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية    

 ومسؤوليات املرأة والرجل يف األسـرة       بشأن دور استمرار القوالب النمطية اجلامدة واملتغلغلة اجلذور يف اليابان         
عمل، وخيارات التعليم واخنفاض املشاركة يف احلياة السياسية        ملرأة يف سوق ال   وهو ما يتضح من حالة ا     واجملتمع،  
توقع وتصادق على الربوتوكول بأن اليابان مجيع األحكام القانونية اليت متيز ضد املرأة وبأن تلغي  وأوصت ،والعامة

  . االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

حكومة اليابان حلماية حقوق اإلنسان يف سـياق  بري االبتكارية اليت اختذهتا    الحظت بولندا باهتمام التدا   و  - ٢٤
نترنت إلتصبح ذات أمهية قصوى بازدياد دور ا       مثل هذه القضايا  أن   والحظت اإلنترنتانتهاك هذه احلقوق على     

قدمي مزيد من املعلومات ورأت بولندا أن خربة اليابان يف هذا اجملال قيمة للغاية ورجت منها ت. يف اجملتمعات العاملية
  . اليابان خرباهتا يف هذا اجملال مع دول أخرىبأن تتقاسم وأوصت 

علومات عن آراء حكومة اليابان بشأن احلق يف التنمية وبشأن جهودهـا            مزيد من امل  وطلبت مصر تقدمي      - ٢٥
  .لتعزيز هذا احلق على الصعيدين الوطين والدويل

م، وقالت أنه يتعني على اليابان أن تتخذ تدابري يف هذا الصدد، وال سيما وأشارت فرنسا إىل عقوبة اإلعدا  - ٢٦
وأشارت فرنسا أيضاً   . عقوبة اإلعدام الستعمال  بعد اعتماد اجلمعية العامة قراراً بشأن الوقف االختياري العاملي          

من  التمييز، وال سيما إىل موضوع التمييز ضد املرأة، وشجعت اليابان على مواصلة اختاذ تدابري ضد هذا النوع من
 ١٤املادة  الحظت أن   وأشارت فرنسا، بعد أن     .  عاماً للمرأة والرجل على السواء     ١٨رفع سن الزواج إىل     خالل  

 سبل انتصاف يف هذا اجملال، وسألت ىل عدم وجود أي قانون ينص على أيمن الدستور حتظر التمييز العنصري، إ
وفيما يتعلـق   . ة املقبلة  يف السنوات القليل   التغلب على هذه الثغرة   و  اليابان عن عزمها على تصحيح هذا الوضع أ       

يف ضوء التوصيات العديدة اليت قدمتها جلان عديدة عن هـذا           تود،   اأشارت فرنسا إىل أهن   " نساء املتعة "مبوضوع  
   خـالل   املوضوع، أن تشجع اليابان على إجياد حل طويل األجل ملشكلة املرأة اليت أجربت على ممارسة البغـاء                

  . احلرب العاملية الثانية

 املتعلقة باالتفاقية الدولية حلماية مجيـع األشـخاص مـن           اوضات ألبانيا دور اليابان أثناء املف     والحظت  - ٢٧
 الالزمـة  الداخليـة    تبأن تستكمل اليابان يف أقرب وقت ممكن اإلجراءا       االختفاء القسري واعتمادها وأوصت     
أقرب وقت ممكن على الربوتوكولني األول والثاين للعهد الدويل يف  بالتصديق للتصديق عليها، كما أوصت اليابان

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوتوكـول االختيـاري    
 تنفيذ عقوبة نتظروني سجني ١٠٠وأعربت ألبانيا عن قلقها ألن أكثر من . التفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة   

  .تنفيذ عقوبة اإلعداملكومة على سبيل األولوية تطبيق وقف رمسي بأن تبحث احلاإلعدام يف اليابان وأوصت 
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وبعد املداخالت، الحظت اليابان أن حكومتها تسعى إىل حتقيق أهداف ضـمان املـساواة يف احلقـوق                   - ٢٨
زيز التفاهم املتبادل للوصول إىل جمتمع يستطيع أن يعيش فيه والواجبات لألجانب واحترام ثقافة األجانب وقيمهم وتع

وفيما يتعلق بتدابري منع االجتار باألشخاص، قدمت اليابان معلومات عن أمـور تـشمل              . اليابانيون واألجانب معاً  
وقد مت إنـشاء خـط      . أحكاماً خاصة متكن ضحايا االجتار من تصحيح وضعهم القانوين وتزويدهم بالعالج الطيب           

.  ملساعدة الضحايا ويتم إصدار منشورات تتضمن معلومات بثماين لغات         ٢٠٠٧إلبالغ دون كشف اهلوية يف عام       ل
ويف حالة رغبة الضحايا العودة إىل بلداهنم األصلية تقوم اليابان بتنسيق ذلك بشكل وثيق مع الوكاالت املعنية لدعم                  

 العدل نظماً للحماية للتصدي لقـضية التـسلط يف          وقد أنشأت وزارة  . ذلك ومع بلدان أخرى بشأن هذه القضايا      
املدارس مبا يف ذلك إنشاء خط ساخن متعلق حبقوق الطفل وتوزيع بطاقات إنقاذ حقوق الطفل يف مجيع املـدارس                   

س وتقوم وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا بتعزيز أنشطة املدارس احمللية وجمال           . االبتدائية والثانوية 
التعليم من خالل أنشطة من قبيل توفري اإلرشادات وعقد حلقات دراسية وتنظيم برامج منوذجية إلجيـاد حلـول                  

وفيما يتعلق حبالة املـرأة يف سـوق العمـل،    . ملشاكل التسلط والعنف يف املدارس ودعم نظام املشاورة يف املدارس   
أبريل /ه من القوانني اليت دخلت حيز النفاذ يف نيسان        أشارت احلكومة إىل تعديل قانون املساواة يف فرص العمل وغري         

واملعاملة احلاطة بكرامة املرأة العاملة بسبب احلمل والوالدة حمظورة حىت إذا مل تشمل الطرد، وقد مت األخذ               . ٢٠٠٧
جماالت اجملتمع وتتوقع اليابان أن نسبة املرأة يف مناصب قيادية سترتفع يف مجيع . حبكم جديد حلظر التمييز غري املباشر

   امـرأة برملانيـة يف جملـس املستـشارين يف           ٤٣قد انتخبت   و. ٢٠٢٠ يف املائة حبلول عام      ٣٠ إىل ما ال يقل عن    
 . ٢٠٠٧ يف املائة يف عام ١٧,٨ إىل ٢٠٠٤ يف املائة يف عام ١٣,٦، مما سجل زيادة من نسبة ٢٠٠٧عام 

يا الشعبية الدميقراطية اتفقا يف إعالن بيونغ يانغ على         وأشارت اليابان إىل أن قادة اليابان ومجهورية كور         - ٢٩
مبدأ أساسي هو أن تتخلى كل من اليابان ومجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية بصورة متبادلة عن مجيع مطالبات 

 ١٥ إذا كانت قد نشأت عن أسباب وقعت قبـل           ،وممتلكات كل منهما، وما يعود منها إىل مواطين كل منهما         
وتشري اليابان إىل أهنا تسعى إىل تطبيع عالقتها مع مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية وفقاً . ١٩٤٥أغسطس /آب

هلذا اإلعالن، والتوصل إىل حل شامل للقضايا اليت تعين البلدين، مبا يف ذلك عمليات االختطاف، والقضايا النووية 
والحظ الوفد أن األعداد الـيت ذكرهـا ممثـل     . ملاضيوالقضايا املتعلقة بالقذائف، وتسوية املسائل املؤسفة من ا       

وأكدت اليابان علـى جهودهـا،      . مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية هي أعداد ال تستند إىل أي أساس مطلقاً           
استناداً إىل دستورها واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، للتوصل إىل جمتمع خالٍ مـن            

القائم على العرق أو اجملموعات اإلثنية أو غريها ونشاطها يف إطار األمم املتحدة وغريها من احملافل من أجل التمييز 
والحظت احلكومة أنه ليس من املطلوب من األجانب الذين يرغبون يف احلـصول             . القضاء على التمييز العنصري   

رت أن الشخص األجنيب يستطيع أن يقرر بنفسه االسم         على اجلنسية اليابانية تغيري أمسائهم إىل أمساء يابانية، وذكّ        
كما الحظت أن املدارس األجنبية املختلفة، مبا فيها . الذي يرغب يف استخدامه بعد احلصول على اجلنسية اليابانية 

املدارس الكورية، هي مدارس تتقبلها املقاطعات على أهنا مدارس متنوعة وال يوجد متييز بني املـدارس املتنوعـة                  
وترى اليابان أن أي انتهاك حلقوق اإلنسان يستند إىل اهلويـة اجلنـسية أو اهلويـة                . ألخرى واملدارس الكورية  ا

. اجلنسانية ال ميكن جتاهله، وهي تسعى إىل القضاء على التمييز القائم على التوجه اجلنسي من خالل أنشطة تثقيفية
 أو غريها من أشكال العالج املتعلقة باالختالل يف اهلوية وذكرت احلكومة أن العمليات اجلراحية لتغيري نوع اجلنس
وجتيز حمكمة األسرة تغيري النوع اجلنساين يف السجالت        . اجلنسانية هي أمور ُمعترف هبا كممارسات طبية مطلوبة       
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ت وتذكر احلكومة أهنا مل تنضم حىت اآلن إىل إجراء البالغـا  . املدنية إذا كان الشخص املعين يفي ببعض الشروط       
  .الفردية مبوجب أي معاهدة دولية، وأهنا تنظر حالياً يف هذا املوضوع ولكنها مل تتوصل بعد إىل أي قرار

وأعربت سلوفينيا عن قلقها من أمور منها األحكام التمييزية يف القانون املدين ورجت من اليابان تقدمي                  - ٣٠
احلكومي للمساواة بني اجلنسني بغية تعزيز عـدم    مزيد من املعلومات عن اخلطوات امللموسة اليت يتخذها املكتب          

وأوصت اليابان بتعديل التشريعات الوطنية حىت تتسق . `خالٍ من التمييز بني اجلنسني`التمييز والتوصل إىل جمتمع 
وفيما يتعلق بشرط اإلدماج الكامل للمنظـور اجلنـساين يف مجيـع مراحـل              . مع مبادئ املساواة وعدم التمييز    

دوري الشامل، ووجهت سلوفينيا سؤاالً عن امتثال اليابان لذلك، وأوصت بأن تعمد اليابان بصورة االستعراض ال
ورجت سلوفينيا اليابان . منتظمة ومستمرة إىل إدماج املنظور اجلنساين يف عملية متابعة االستعراض الدوري الشامل

  . تقدمي مزيد من املعلومات عن احلق يف االستنكاف الضمريي

 املكسيك اليابان تقدمي مزيد من التعليقات بشأن املشاريع أو التدابري اليت تنظر فيها لزيادة انسجام ورجت  - ٣١
جترمي التعذيب من خالل مراعاة مجيع عناصر  ` ١`: التشريعات مع التزاماهتا الدولية مبا يف ذلك فيما يتعلق مبا يلي          

اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على التمييز ضد مبادئ وأحكام ` ٢` من اتفاقية مناهضة التعذيب و  ١املادة  
كما أوصت بأن تنظر اليابان يف تطبيق وقـف         . وأوصت املكسيك بإنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      . املرأة

وأوصت املكسيك اليابان بالنظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية        . اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام   
التعذيب، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقيـة             مناهضة  

حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وكذلك باالعتراف باختصاص جلنة القضاء على التمييز العنصري يف تلقي بالغات 
، رجت املكسيك اليابان تقدمي معلومات عن  وفيما يتعلق باملعايري الدولية حلقوق الطفل واملرأة      . فردية والنظر فيها  

التدابري املطبَّقة حالياً فيما يتعلق باحلقوق املدنية واحلماية من العنف واالجتار والدعم الـالزم املقـدم لـضحايا                  
  .انتهاكات هذه احلقوق

اسـتجابتها  الدولية وسألت عن كيفيـة   وسلَّطت هولندا الضوء على انضمام اليابان إىل احملكمة اجلنائية    - ٣٢
لتوصيات اجملتمع الدويل وخمتلف آليات حقوق اإلنسان بشأن ممارسات االستعباد اجلنسي العسكري الياباين أثناء              

وسألت أيضاً عن الطريقة اليت ستكفل هبا اليابان استيفاء مجيع الشروط والضمانات القانونية . احلرب العاملية الثانية
، وكيف سيتم تدريب    ٢٠٠٩مبوجب نظام القضاة غري احملترفني اجلديد لعام        حملاكمة عادلة يف اإلدانات الصادرة      

وأوصت هولنـدا  . القضاة غري احملترفني، وخاصة يف حالة اشتراكهم يف قضايا ُيطلب فيها إصدار أحكام باإلعدام    
 والنظـر يف    إضافة إمكانية السجن املؤبد دون إفراج مشروط، إىل طائفة العقوبات املفروضة على اجلرائم البشعة             

 املتعلقـة باجلوانـب املدنيـة    ١٩٨٠كما أوصت بأن تنضم اليابان إىل اتفاقية الهاي لعام      . إلغاء عقوبة اإلعدام  
  .لالختطاف الدويل لألطفال

وشكرت الربازيل اليابان على دعمها ومشاركتها الكاملتني يف املؤمتر العاملي الثالث ملكافحة االستغالل               - ٣٣
ومـع االعتـراف    . ٢٠٠٨نوفمرب  /راهقني، املزمع عقده يف ريو دي جانريو يف تشرين الثاين         اجلنسي لألطفال وامل  

بالتدابري اليت اختذهتا اليابان يف عدة جماالت أخرى من جماالت حقوق اإلنسان، فقد سألت عن اخلطوات امللموسة                 
ياسات واخلطوات والتدابري التطلعية    الرئيسية اليت اختذهتا اليابان لتعزيز وإعمال حقوق الطفل واملرأة، وبشأن الس          

اليت اختذهتا فيما يتعلق مبوضوع التعذيب، وحقوق اإلنسان للمهاجرين، ومكافحة العنصرية ومجيع أشكال التمييز، 
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وأوصت الربازيل بأن تنظر اليابان يف االنضمام       . وبشأن التعليقات األخرى على سياستها املتعلقة بعقوبة اإلعدام       
مي الشكاوى املتعلقة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واالتفاقية الدولية املتعلقة إىل إجراءات تقد

وأوصت بأن  . جبميع أشكال التمييز العنصري وبالتصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب          
التمييز جبميع أشكاله وأوصت بأن تنظر اليابان يف توجيه دعوة دائمة           تنظر اليابان يف وضع تشريع يعرِّف وحيظر        

  .إىل اإلجراءات اخلاصة

وأشارت مجهورية إيران اإلسالمية إىل أهنا تشاطر آليات حقوق اإلنسان يف األمم املتحدة قلقها الـذي                  - ٣٤
 امللموسة املتخذة ملعاجلة هذه أعربت عنه بشأن عدد من انتهاكات حقوق اإلنسان يف اليابان وتساءلت عن التدابري

وأوصت بشدة بأن تعتمد احلكومة على وجه السرعة قانوناً وطنياً ملناهضة العنصرية والتمييز العنصري              . املشاكل
  .وكره األجانب وبوضع آلية مستقلة للتحقيق يف الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان

 أملها يف أن يكون التزام اليابان بالدميقراطية ومحايـة وتعزيـز            وأعربت الواليات املتحدة األمريكية عن      - ٣٥
حقوق اإلنسان مثاالً لآلخرين، وأعربت عن رغبتها يف معرفة إجراءات احلماية اليت اختذهتا احلكومة لضمان عدم                

دوليني وتساءلت أيضاً عما إذا كانت اليابان ستسمح للمراقبني ال        . وقوع انتهاكات يف مراكز احتجاز املهاجرين     
بفحص مراكز احتجاز املهاجرين وتقدمي توصيات لتعزيز وسائل احلماية، وأوصت بأن تسمح اليابان للمـراقبني               

  .الدوليني بفحص مراكز اهلجرة

والحظت أملانيا أن جلنة مكافحة التمييز العنصري كانت قد أعربت عن قلقها من نقص املعلومات عـن         - ٣٦
وتعدد أشكال التمييز والتهميش اليت تواجهها هذه اجملموعة يف صـدد التعلـيم             حالة نساء األقليات يف اليابان،      

واالستخدام والصحة والرعاية االجتماعية والتعرض للعنف، مبا يف ذلك ما تتعرض له داخل جمتمعات األقليـات                
. ء األقلياتوالحظت أيضاً أن هذه اللجنة كانـت قد رجت من اليابان تقدمي بيانات جمزأة عن حالة نسا. نفسها

كما . وتساءلت أملانيا عن متابعة هذا الطلب وأوصـت بأن تعاجل اليابان املشاكـل اليت تواجهها نساء األقليات              
أشارت أملانيا إىل أوجه القلق اليت أعربت عنها جلنـة مكافحة التعذيب بشأن االستخدام املنتظَم لنظام الـسجن                 

والحظت أيضاً أن منظمات غري حكوميـة  . شخاص ملدة طويلة كإجراء الحتجاز األ"daiyo kangoku"البديل 
كانت قد أعربت عن قلقها بسبب عدم تنظيم مدة االستجواب، وتقييد وصول احملامني إىل زبائنهم، وعدم تسجيل 

  .جلسات االستجواب

ت مالية  والحظت مجهورية كوريا بارتياح خمتلف التطورات التشريعية وأشادت باليابان لتقدميها مسامها            - ٣٧
وأشارت إىل الشواغل اليت أعربت عنها هيئات خمتلفة حلقوق اإلنسان يف قضية            . كبرية والدعم التقين املقدم منها    

واعتربت هذه اهليئات أن القضية مل تعاجل على النحو الواجب، وأشارت أيضاً إىل توصيات هـذه                " نساء املتعة "
ورية كوريا من اليابان أن ترد بصدق على توصيات آليـات       ورجت مجه . اهليئات إىل اليابان بشأن هذا املوضوع     

) املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب     (األمم املتحدة   
األشـكال  والحظت بقلق استنتاج املقرر اخلاص املعين ب      . أثناء احلرب العاملية الثانية   " نساء املتعة "بشأن موضوع   

املعاصرة للتمييز بأن التمييز العنصري وكره األجانب قائمان يف اليابان، وال سيما ضد ثالث جمموعات، منـها                 
والحظت مجهورية كوريا التوصية الواردة يف تقرير األمم املتحدة بشأن إعادة صياغة الكتـب              . األقلية الكورية 
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على أمهية تعليم التاريخ الصحيح يف اليابان، وهو عامل حاسم املدرسية التارخيية، وأعربت عن رغبتها يف أن تركز 
  .يف تعزيز العالقات مع البلدان اجملاورة يف املستقبل

وسلطت التفيا بشكل خاص الضوء على املساعدة اإلمنائية الرمسية اليت تقدمها اليابـان لتعلـيم املـرأة                   - ٣٨
ان على مواصلة دورها يف اإلجراءات اخلاصة وسألت وصحتها ومشاركتها االقتصادية واالجتماعية وشجعت الياب  

  . عن استعدادها لتوجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجراءات اخلاصة يف املستقبل

والحظت تركيا املعايري القانونية الرفيعة يف اليابان حلماية اجملموعات املستضعفة، وال سيما األطفال وكبار   - ٣٩
 وجود أحكام قانونية حمددة ترمي إىل محاية األطفال مـن االعتـداء             والحظت. السن واألشخاص ذوي اإلعاقة   

وعملهم يف البغاء واستغالهلم يف املواد اإلباحية، وشجعت اليابان على اختاذ مزيد من التدابري املتعلقـة خبـدمات           
الـسن، فقـد   والحظت تركيا أنه باإلضافة إىل وجود تراث من احترام كبار    . املعافاة واملشورة املقدمة للضحايا   

وفيما يتعلق مبؤسسات حقوق . طبقت اليابان بعض األحكام القانونية حلماية حقوقهم، وهو ما يشكل مثاالً محيداً
اإلنسان، تود تركيا أن تعرف إن كان من املرجح أن تستكمل وزارة العدل العمل قريباً يف مـشروع القـانون                    

يما يتعلق بالعقاب البدين لألطفال، الحظـت أن القـانون          وف. اخلاص بذلك، وما هي اخلطوات اإلجرائية املقبلة      
املعمول به ال يشمل العقاب داخل املرتل وأعربت عن رغبتها يف معرفة ما إذا كانت هناك أي خطة لتمديد نطاق 

  .وأعربت عن دعمها للمداخالت السابقة بشأن القضاء على عقوبة اإلعدام يف اليابان. التشريع املعين

اتيماال أن العنصرية والتمييز العنصري ال يزاالن قائمني يف اجملتمع الياباين، وأشارت إىل أن              والحظت غو   - ٤٠
حماربة مجيع أشكال التمييز ومحاية األقليات، ال سيما اجملموعات املستضَعفة، يتطلب إطاراً تشريعياً مناسباً ولذلك 

ويف جمال محاية حقوق اإلنسان للمهـاجرين       . ائيحثت اليابان على النظر يف وضع تعريف للتمييز يف قانوهنا اجلن          
ومكافحة كره األجانب، الحظت غواتيماال توصية املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية اليت تؤيـد               
القضاء على النظام الذي وضعه مكتب اهلجرة التابع لوزارة العدل، والذي يدعو املواطنني إىل تقدمي معلومـات،                 

ن هويتهم، على موقعها الشبكي للتبليغ عن املهاجرين الذين ُيشتبه يف وضعهم غـري القـانوين،          بدون الكشف ع  
وفيما يتعلـق حبالـة     . وأوصت بإلغائه ألنه قد يشكل حتريضاً على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب           

وب األصلية لكي تنفِّذ إعـالن  السكان األصليني، حثت غواتيماال اليابان على إجياد سبل للبدء يف حوار مع الشع    
  .األمم املتحدة حلقوق الشعوب األصلية

وأعربت سويسرا عن رغبتها يف تلقي معلومات عن التدابري املتخذة لالستجابة للمخاوف اليت أعربـت                 - ٤١
حَتجز عنها اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان بشأن الظروف اليت حتيط بعقوبة اإلعدام، ومنها مثالً الظروف اليت يُ               

واستناداً إىل قرار اجلمعية العامة الذي مت اعتماده بأغلبيـة          . فيها األشخاص الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام      
ساحقة، أوصت سويسرا اليابان باالنضمام إىل العدد الكبري من الدول اليت طبقت وقفاً اختيارياً لتنفيذ أو إلغـاء                

  .عقوبة اإلعدام

أمور منها أن اليابان ظلت مسامهاً مالياً هاماً يف أعمال مفوضية األمم املتحـدة              وأشارت بنغالديش إىل      - ٤٢
حلقوق اإلنسان وأن اليابان هي أكرب دولة ماحنة للمساعدة اإلمنائية الرمسية باألرقام املطلقة، وأن مبلغاً كبرياً من                 

ملساعدة املالية إىل البلدان اليت حتتاج وأوصت بنغالديش اليابان مبواصلة تقدمي ا. ذلك يذهب إىل القطاع االجتماعي
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 من ٨ االقتصادية وبدعم اجلهود العاملية إلعمال احلق يف التنمية املنصوص عليه يف اهلدف - إىل التنمية االجتماعية  
  .األهداف اإلمنائية لأللفية

دة اإلمنائية الرمسية، تقدم    وأشارت أوكرانيا بتقدير عميق إىل أن اليابان، باعتبارها أحد أكرب املاحنني للمساع             - ٤٣
. املساعدة إىل أوكرانيا لتخفيف آثار كارثة تشرينوبل وبذلك توفر احلق يف حياة طبيعية للسكان يف املناطق املتـأثرة           
. والحظت أوكرانيا بارتياح التدابري املتعلقة حبقوق الطفل وشجعت اليابان على مواصلة جهودها يف هـذا اجملـال                

  عجاهبا باألنشطة اليت اضطلعت هبا اليابان لزيادة الوعي والتثقيف يف جمال حقوق اإلنـسان،              وأعربت أوكرانيا عن إ   
  .مبا يف ذلك تثقيف املوظفني املدنيني، وسألت عن أمور منها فعالية هذه األنشطة وأثرها على حالة حقوق اإلنسان

هاجرون وتساءلت يف مجلة أمور     والحظت أذربيجان أن اليابان هي أحد البلدان اليت يقصدها العمال امل            - ٤٤
وتساءلت عن . عما إذا كانت اليابان تفكر يف االنضمام إىل أطراف اتفاقية حقوق العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

آراء احلكومة بشأن توصية بعض اهليئات التعاهدية إللغاء بعض األحكام القانونية يف اليابان، وهي أحكام تـرى                 
ييزاً ضد املرأة، وعن آراء اليابان بشأن تنفيذ توصية جلنة حقوق الطفل لتعديل تشريعها              هذه اهليئات أهنا تشكل مت    

  .والقضاء على أي متييز ضد الطفل الذي يولد خارج إطار الزواج

وبعد املداخالت، أشارت اليابان إىل التغيريات اهلامة، مبا فيها التغيريات يف البيئة االجتماعية، وإىل أن بغـاء                   - ٤٥
طورة، وأشارت إىل   اخل متزايدةال، واستخدامهم يف املواد اإلباحية واالعتداء على األطفال أصبحت موضوعات           األطف

وأشارت اليابان إىل بيان صادر . التدابري املتخذة ملعاجلة هذه التغيريات، مبا يف ذلك آخر تشريع صدر بشأن هذه القضايا
قد تسبب يف جروح أليمة يف شرف وكرامة        " نساء املتعة "، يعترف بأن موضوع     ١٩٩٣أغسطس  /عن احلكومة يف آب   

دون وأكدت اليابان على أن هذا البيان هو موقفهـا األساسـي   . نساء كثريات، وقدمت أعذارها وأعربت عن ندمها      
ذلـك  وذكرت أهنا تعاجل حبسن نية موضوع التعويض، وامللكية واملطالبات املتعلقة باحلرب العاملية الثانية، مبا يف                . تغيري

، ومبعاهدات السلم الثنائية، وغريها من االتفاقات        للسالم ، وذلك عمالً مبعاهدة سان فرانسسكو     "نساء املتعة "موضوع  
، تسوية قانونية مع البلدان األطراف      "نساء املتعة "وهبذه الطريقة، متت تسوية هذه القضايا، مبا فيها قضية          . ذات الصلة 

مارس / ومت حلّه يف آذار١٩٩٥شطة صندوق املرأة اآلسيوية، الذي أنشئ يف عام كما أشارت إىل أن. يف هذه املعاهدات
" لنساء املتعـة  "، وجهودها املبذولة يف إطار مشاريع صندوق املرأة اآلسيوية لتيسري تقدمي سبل انتصاف ممكنة               ٢٠٠٧

وذكرت . مليزانية الوطنية لليابان مليار ين من ا٤,٨سابقاً الاليت تقدمن يف العمر، من خالل سبل منها تقدمي مبلغ قدره           
وأكدت اليابان على   . من خالل أنشطة صندوق املرأة اآلسيوية     " نساء املتعة "اليابان أن رئيس الوزراء أرسل رسائل إىل        

مواصلة جهودها لتعزيز فهم تعاطف الشعب الياباين من خالل صندوق املرأة اآلسيوي وعلى تعاون اليابـان بنـشاط                  
وأعربـت احلكومـة عـن    . سابقاً إلجناح الغرض من إنشاء صندوق املرأة اآلسيوية" نساء املتعة"اية  لتنفيذ أنشطة لرع  

  .استعدادها ملواصلة احلوار مع اهليئات التعاهدية بشأن هذا املوضوع

ينو كان يعيش أصالً يف مشال اليابان وال سيما يف هوكايـدو،            آواعترفت احلكومة كواقعة تارخيية بأن شعب         - ٤٦
وقـد  .  من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٧ينو هم أقلية باملعىن املنصوص عليه يف املادة آشعب  وأن  

 باالستناد إىل قانون تعزيز ثقافية اآلينو كمـا         ينوآلينو، ونشرت معلومات عن تقاليد ا     آعملت اليابان على تعزيز ثقافة      
وضوع مراكز احتجاز املهاجرين، ذكرت احلكومة أنـه يـتم إيـالء    وفيما يتعلق مب. دعمت حتسني حياة شعب اآلينو   

 مبمارسة العنف حدثت عرضاً يف ناالهتمام الواجب حلقوق اإلنسان للمحتجزين، وأن احلاالت اليت ُيتهم فيها املسؤولو   
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دمي الشكاوى فيمـا  وبإمكان احملتجزين تق. أغلب األحوال أثناء قيام املسؤولني بضبط انتهاكات اللوائح يف هذه املرافق        
وفضالً عن ذلك، وملنع حدوث العنف يف مؤسسات االحتجاز، تزود اليابان الضباط            . يتعلق مبعاملتهم إىل وزير العدل    

ويتم توفري  . بالتعليم لتعزيز تدابري احلماية الالزمة حلقوق اإلنسان، وقد أنشأت آليات لتقدمي الشكاوى وآليات للتفتيش             
وتعمـل  . على يد أطباء، ويتم نقل السجناء إىل السجون الطبية لتلقي العالج الطيب الـالزم             اخلدمات الطبية للسجناء    

وشرحت احلكومة نظامها املتعلق بترخيص كتب التاريخ املدرسية اليت قـام           . احلكومة على تعزيز نوعية هذه اخلدمات     
وافقة على الكتـب املدرسـية يف وزارة        القطاع اخلاص بكتابتها وحتريرها، واستعرضها خرباء جملس البحوث املعين بامل         

  .التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا، وهو اجمللس الذي قرر السماح باستخدامها يف املدارس

وهنأت األردن اليابان على جهودها إلنشاء إطار قانوين ومؤسسي لتعزيز حقوق اإلنسان وتساءلت عن                - ٤٧
  .يا االجتارالتحديات اليت تواجهها حلماية ضحا

والحظت ايطاليا أن العقاب البدين، وإن كان حمظوراً مبوجب القانون يف املدارس، ال يزال يشكل ممارسة   - ٤٨
واسعة االنتشار وسألت عن التدابري املتخذة للتصدي للشواغل اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل يف هذا الصدد     

اب البدين لألطفال وأن تنشر األشكال اإلجيابية لالنضباط اليت وأوصت بأن حتظر اليابان صراحة مجيع أشكال العق
 ١٩٠٨وطلبت ايطاليا تقدمي مزيد من املعلومات عن اإلصالح الشامل لقانون السجون لعام       . ال تقوم على العنف   

ها وفيما يتعلق بأوجه القلق املعرب عن     . وال سيما كيفية استجابة هذا اإلصالح ملالحظات جلنة مكافحة التعذيب         
 عمالً بقرار ،بأن تقوم تدرجيياً يطاليا اليابانإإزاء ظروف األشخاص احملتجزين رهناً بتنفيذ عقوبة اإلعدام، أوصت 

، باحلد من اللجوء إىل عقوبة اإلعدام وأن حتد من عدد اجلرائم اليت قد تفرض بشأهنا هذه ٦٢/١٤٩اجلمعية العامة 
  .يذ هذه العقوبة هبدف إلغائهاالعقوبة، وأن تفرض وقفاً اختيارياً على تنف

وهنأت األرجنتني اليابان على جهودها والحظت أهنا تقترب من التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة     - ٤٩
  .مجيع األشخاص من االختفاء القسري لكي يتم دخوهلا حيز النفاذ يف وقت مبكر

ق اإلنسان واإلجراءات اخلاصة قد أعـرب       والحظ االحتاد الروسي أن عدداً من اهليئات التعاهدية حلقو          - ٥٠
بصورة متكررة عن القلق بسبب عدم وجود تعريف ملفهوم التمييز والحظ أيضاً األحكام التمييزية املتعلقة باملرأة، 
وال سيما فيما يتعلق باحلد األدىن لسن الزواج وكذلك الفترة الزمنية اليت جيب أن تنقضي بعد الطالق قبـل أن                    

كما أعرب عن قلقه إزاء وضـع املـرأة         . وسأل عن التدابري املتخذة يف هذا اجملال      . ن الزواج ثانية  تتمكن املرأة م  
والوضع املتعلق باهلجرة هلذه الفئة من النساء يعتمد علـى تعايـشهن مـع              . األجنبية اليت تتعرض للعنف املرتيل    

نفصال عن أزواجهن أو الطالق،     أزواجهن، وال تطلب هؤالء النساء العون وال يتخذن خطوات لتقدمي طلب لال           
 رغبته يف معرفة كيفية محايـة     عنوأعرب االحتاد الروسي    . وذلك بسبب خوفهن من إعادهتن إىل بلداهنن األصلية       

ووفقاً ملعلومات قدمها املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية، ال تزال هناك يف             . حقوق املرأة األجنبية  
ويعـاين  .  العنصري وكره األجانب تؤثر على األقليات الوطنية واألجانـب واملهـاجرين           اليابان حاالت للتمييز  

املهاجرون من وضع اقتصادي واجتماعي ضعيف يف صدد العمالة والوصول إىل الـسكن والـزواج والتغطيـة                 
روسي عـن   وتساءل االحتاد ال  . باملعاشات التقاعدية، والوصول إىل مرافق الصحة والتعليم واملؤسسات احلكومية        

  .اخلطوات املتخذة ملكافحة ظاهرة التمييز العنصري وكره األجانب
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وطلبت قطر من اليابان توضيح اخلطوات املتخذة هبدف إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وأوصـت                - ٥١
غم والحظت قطر أيضاً أنه على الر     . اليابان مبواصلة جهودها إلنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس         

 وتساءلت عن التدابري والسياسات اليت تنوي ،من اجلهود املبذولة لتعزيز ومحاية حقوق املرأة، ال يزال التمييز قائماً
  .اليابان اختاذها للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ـ                   - ٥٢ شكل والحظت سري النكا أن اليابان قد برهنت على اعتقادها الراسخ بأن بناء القدرات جيـب أن ي
وطلبت سري النكا من اليابان زيادة توضيح ، عنصراً أساسياً يف دعم اجلهود املبذولة لتحسني حالة حقوق اإلنسان

  .سياستها الوطنية لنمو الشباب وتقاسم خططها املتعلقة بصياغة هذه السياسات اجلديدة

ن لتعزيز حقوق اإلنسان جملموعات     وسلّطت موريتانيا الضوء على أمور منها اإلجراءات اليت اختذهتا اليابا           - ٥٣
  .حمددة من األشخاص وطلبت من اليابان تقدمي معلومات إضافية عن التدابري املتخذة لضمان حقوق العمال املسنني

ورحبت رومانيا بالتقدم البارز الذي حققته اليابان يف مكافحة االجتار باألشخاص، وطلبت منها أن تواصـل                  - ٥٤
.  لضمان حصول ضحايا العنف على احلماية والدعم املناسبني بغض النظر عن اجلنسية واإلقامة             صياغة التدابري اإلضافية  

ومبا أن مستوى   . وأعربت رومانيا عن ارتياحها للجهود املبذولة لتنفيذ النص املنقح من قانون املساواة يف فرص العمالة              
عن التدابري اليت تفكر اليابان يف اختاذها بغيـة         دخل املرأة ال يزال منخفضاً عن مستوى دخل الرجل، تساءلت رومانيا            

  .حتسني تنفيذ هذا القانون، وزيادة مكافحة التمييز القائم على نوع اجلنس ومكافحة التحرش اجلنسي

وركزت سلوفاكيا يف مداخلتها على وضع الالجئني وملتمسي اللجوء يف اليابان وأشارت إىل توصيات                - ٥٥
ومع ترحيب سلوفاكيا بتعزيز العدالة واحليـاد يف إجـراءات االعتـراف            . الصددجلنة مكافحة التعذيب يف هذا      

، فقد أوصت سلوفاكيا بأن تنشئ      ٢٠٠٥بالالجئني بفضل تطبيق نظام استخدام حمامي لفحص وضع الالجئ يف           
  .اليابان هيئة مستقلة ملراجعة طلبات اللجوء

سنني، ألن اليابان، باعتبارها جمتمعـاً آخـذاً يف         وأعربت فييت نام عن ارتياحها، فيما يتعلق حبقوق امل          - ٥٦
طبقت تدابري عديدة لضمان حياة أفضل من الناحيتني اجلسدية والعقلية هلذه اجملموعة الضعيفة بصفة              . الشيخوخة

وأعربت فييت نام   . خاصة وأن ذلك ميكن أن ُيستخدم كأساس لتقاسم اخلربات وأفضل املمارسات مع اآلخرين            
  .صول على مزيد من املعلومات يف هذا الصددعن رغبتها يف احل

والحظت باكستان استراتيجية اليابان لضمان محاية وتعزيز حقوق اإلنسان جلميع املواطنني، وتوضـح               - ٥٧
وسـألت  . اجلهود املبذولة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان األمهية اليت تعلقها اليابان على هذا املوضوع اهلـام               

  .لتدابري اليت تعتزم اختاذها إلدماج املنظور اجلنساين يف متابعة االستعراض الدوري الشاملباكستان اليابان عن ا

وذكرت بريو يف مجلة أمور صداقتها وتعاوهنا مع اليابان منذ زمن طويل، وارتفـاع عـدد املهـاجرين                    - ٥٨
وأعربت عن قلقها ألن اليابان . ينالبريوفيني يف اليابان ارتفاعاً كبرياً، وأغلبهم من العمال احلاصلني على وضع قانو

مل تنضم حىت اآلن إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وأوصت بأن تصدِّق                 
وتعلق بريو أمهية خاصة على حقوق الشعوب األصلية وسألت اليابان عن التدابري اليت . اليابان على هذا الصك اهلام

ن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية وإطالع شعبها عليه على نطاق واسع، وعـن               تتخذها لنشر إعال  
  .ينوآالتدابري اليت اعتمدهتا اليابان لضمان االحترام الكامل حلقوق اإلنسان ألقلية 
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عدام على  ملساعدة السجناء احملكوم عليهم باإل    يف املؤسسات العقابية    وذكرت اليابان أنه ينبغي إيالء االهتمام         - ٥٩
ويتم إبالغ السجناء احملكوم عليهم باإلعدام بتنفيذ العقوبة يوم    . االحتفاظ باالستقرار النفسي وكذلك تأمني احتجازهم     

وختشى اليابان من أن إعالم السجناء مسبقاً بالتاريخ احملدد لتنفيذ عقوبة اإلعدام قد يؤدي إىل إصابتهم                . تنفيذ العقوبة 
وهلذا السبب، تعتقد اليابان أنه ال مناص من هذه املمارسـة        . اهتم من اكتئاب نفسي خطري    باضطراب يف املشاعر ومعان   

، ولذلك فإهنا ال تستطيع القول      ٢٠٠٧وال متلك احلكومة إحصاءات عن عدد حاالت عقوبة اإلعدام يف عام            . الراهنة
 فرض وقف اختياري حلـاالت      وفيما يتعلق بالدعوة إىل   . ١٩٨٠حبدوث أو عدم حدوث زيادة يف هذا العدد منذ عام           

عقوبة اإلعدام، ترى اليابان أن إعالم السجناء يف مرحلة أوىل باحتمال عدم إعدامهم مث إبالغهم بعد ذلك بأنه سـيتم                    
دون إفراج مشروط، ترى اليابان أن هذا النظام قد يكون نظاماً           بوفيما يتعلق بالسجن    .  سيكون قسوة مفرطة   إعدامهم

ل وقد يؤدي إىل احتمال تدمري الشخصية اخلاصة بالسجناء؛ ولذلك ينبغي توخي احليطة للغاية عند               قاسياً مثرياً للمشاك  
وفيما يتعلق بارتفاع معدل اإلدانات، ذكرت احلكومة أن النتيجة املشار إليها هـي             . النظر يف مسألة تطبيق هذا النظام     

ت اجلنائية تستند إىل حتقيق دقيق للغايـة، وإىل  عبارة عن جمموع كلي لألحكام الصادرة عن كل حمكمة، وأن اإلجراءا        
إدانة مقيدة للغاية تستند إىل التحقيق وتقدمي أدلة إثبات صحيحة أثناء احملاكمة، ولذلك فإن اليابان ال تعترب أن معدالت               

طبيق عقوبة  وقد أشارت احلكومة إىل نظام ثالثي املستويات للمحاكمات وتوخي احلذر يف ت           . اإلدانة العالية غري طبيعية   
وانتهت إىل أنه ال توجد حاجة      . واليابان ال تعترب أن معدل اإلدانة املرتفع هو إشارة الحتمال إجهاض العدالة           . اإلعدام

واليابـان وإن كانـت   . للنظر يف تطبيق وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام أو إلغائها بسبب ارتفاع معدالت اإلدانة           
حتجاز البديل، تشري إىل أن احلكومة تبذل جهوداً خمتلفة لضمان املعاملـة املالئمـة              نظام اال ل بوجود انتقادات تعترف  
وتشري اليابان أيضاً إىل أن العمليات      . وأشارت أيضاً إىل أن النظام ال مييز بني احملتجزين اليابانيني أو األجانب           . للسجناء

 يتعلق مبوضوع تسجيل االستجواب على شـرائط        وفيما. اليت تتم يف إطار نظام االحتجاز البديل مستمرة يف التحسن         
الفيديو، ذكر الوفد أن البيانات اليت يديل هبا الشخص املشتبه فيه هي بيانات هامة يف عمليات االستجواب لتوضـيح                   
احلقيقة يف التحقيقات وأن ختويل الشخص الذي يقوم باالستجواب بتسجيل االستجواب كله قد يعرقل أحياناً عالقاته                

والحظت اليابان أن األمر يتطلـب النظـر        . رم، وقد يؤدي إىل توقف الشخص املشتبه فيه عن اإلدالء باحلقيقة          مع اجمل 
وذكرت اليابان أيضاً أن الشرطة قامت مؤخراً بإنشاء عدة ُنظم تشمل . الدقيق يف تطبيق هذه املراقبة والتسجيل بالفيديو

يل، أشارت احلكومة إىل قانون منع عنف األزواج ومحاية الضحايا،          وفيما يتعلق بالعنف املرت   . مراقبة عملية االستجواب  
وأشارت إىل أن اليابان ستسعى إىل تيسري احلماية من خالل منح الضحايا وضعاً قانونياً لإلقامة عمالًَ بقانون مراقبـة                   

الالجئ إىل االتفاقيـة    وتستند احلكومة يف إجراءات االعتراف بوضع       . اهلجرة أو من خالل تغيري الوضع الراهن لإلقامة       
وتنوي اليابان مواصلة سعيها يف توفري احلمايـة بـشكل          .  وتعتنق مبدأ عدم الطرد    ١٩٥١املتعلقة مبركز الالجئني لعام     

  وقد مت تطبيق نظام املستشارين، وهو يتألف من خرباء من املراكز األكادمييـة واملنظمـات غـري احلكوميـة                   . إجيايب
وأبلغت احلكومة أن العقوبة البدنية على أيدي       .  واملوضوعية يف االعتراف بوضع الالجئني     وما إىل ذلك، لضمان الرتاهة    

املعلمني ونظار املدارس حمظورة مبوجب قانون التعليم املدرسي وأهنا تشجع أيضاً على اختاذ تدابري ال تنطوي على العنف 
 عقوبة بدنية فعالً يف املدارس، فإنه يتم توجيه اللوم        ويف حالة تطبيق املعلمني   . من خالل بناء الثقة بني املعلمني والطالب      

ويف اخلتام، أعربت احلكومة عن ارتياحها للتقييمات واألسئلة والتعليقـات البنـاءة           . إليهم من خالل إجراءات مناسبة    
  .يِّمةوالقّيمة اليت قدمتها الوفود، وقالت إن مراجعة حالة حقوق اإلنسان يف اليابان من منظور دويل هي فرصة ق
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  أو التوصيات/ االستنتاجات و- ثانياً 
  :أثناء املناقشة، قُدمت التوصيات التالية إىل اليابان  - ٦٠

النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة               - ١
ية والـسياسية   والسياسية والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدن        

  ، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضـروب املعاملـة            )ألبانيا(
، )اململكة املتحدة وألبانيا واملكسيك والربازيل    (أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة        

الربتغال وألبانيا  (والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أُسرهم )واملكسيك والربازيل

، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع     )املكسيك(، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة       )بريو(
ب املدنية لالختطاف   ، واتفاقية الهاي بشأن اجلوان    )ألبانيا(األشخاص من االختفاء القسري     

؛ وكذلك االعتراف بأهلية جلنة القضاء على التمييز )كندا وهولندا (١٩٨٠الدويل لألطفال، 
؛ والتوقيع على الربوتوكول )املكسيك والربازيل(العنصري بتلقي شكاوى فردية والنظر فيها 

  ؛)الربتغال(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

تنفيذ النداءات اليت وجهتها هيئات منها جلنة حقوق اإلنسان وجلنة حقوق الطفل إلنـشاء                - ٢
؛ ووضع الـصيغة  )اجلزائر(مؤسسة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس يف أسرع وقت ممكن    

؛ )كنـدا (النهائية للتشريع الالزم إلنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس            
؛ ومواصلة اجلهود إلنشاء مؤسسة وطنية      )املكسيك(مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     وإنشاء  

  ؛)قطر(بادئ باريس مل وفقاً

  مجهوريـة  (إنشاء آلية مستقلة للنظر يف الشكاوى املتعلقة بانتـهاكات حقـوق اإلنـسان                - ٣
  ؛)إيران اإلسالمية

  ؛)كندا والربازيل(توجيه دعوة دائمة إىل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان   - ٤

املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة وجلنة     (الرد بصدق على توصيات آليات األمم املتحدة          - ٥
أثنـاء  " نساء املتعة   "بشأن موضوع   ) القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة مناهضة التعذيب       

  ؛)مجهورية كوريا(احلرب العاملية الثانية 

؛ والنظر يف وضع )سلوفينيا(م مع مبادئ املساواة وعدم التمييز تكييف التشريع الوطين ليتس  - ٦
؛ والنظر يف إدخال تعريف للتمييـز يف      )الربازيل(تشريع يعرِّف وحيظر التمييز جبميع أشكاله       

؛ والقيام على سبيل االستعجال باعتماد قانون وطين ملكافحـة          )غواتيماال(قانون العقوبات   
  ؛)مجهورية إيران اإلسالمية (العنصرية والتمييز وكره األجانب
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؛ والتشجيع على مواصلة اختـاذ      )الربتغال(إلغاء مجيع األحكام القانونية اليت متيز ضد املرأة           - ٧
 عاماً بالنـسبة للنـساء      ١٨تدابري تتعلق بالتمييز ضد املرأة وال سيما رفع سن الزواج إىل            

  ؛)فرنسا(والرجال 

  ؛)أملانيا(قليات  األنساءمعاجلة املشاكل اليت تواجهها   - ٨

  مجهوريـة كوريـا   (اختاذ تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد الكوريني يف اليابـان        - ٩
  ؛)الشعبية الدميقراطية

لى رفض  ع ذلك   يدلاختاذ تدابري فورية ملعاجلة حالة التشويه املستمر للتاريخ يف اليابان، إذ              - ١٠
ر تكرارها، والتوصية باختاذ تدابري فوريـة       تصحيح االنتهاكات اليت حدثت يف السابق وخط      

ملعاجلة احلالة، على النحو الذي دعا إليه أيضاً املقرر اخلاص املعـين باألشـكال املعاصـرة                
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(للعنصرية 

  ؛)كندا(اختاذ تدابري للقضاء على التمييز القائم على التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسانية   - ١١

القيام على سبيل االستعجال باستعراض تطبيق عقوبة اإلعدام هبدف تطبيق وقف اختياري هلا   - ١٢
عدم تطبيق عقوبة اإلعدام وإعادة تطبيق الوقف االختيـاري         و؛  )اململكة املتحدة (أو إلغائها   

صدد لتنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها عمالً بالقرار الذي اعتمدته اجلمعية العامة يف هذا ال 
؛ )الربتغال(؛ وتطبيق وقف اختياري لعمليات تنفيذ عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها           )لكسمربغ(

والقيام على سبيل األولوية بدراسة تطبيق وقف اختياري رمسي لتنفيـذ عقوبـة اإلعـدام               
؛ االنضمام  )املكسيك(؛ إعادة النظر يف تطبيق وقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام           )ألبانيا(

اعتنقت وقفاً اختيارياً لتنفيذ عقوبـة اإلعـدام أو إلغائهـا    اليت دد الكبري من الدول إىل الع 
؛ احترام املعايري الدولية اليت تنص على ضمانات تكفل محاية حقوق األشـخاص             )سويسرا(

الذين يواجهون عقوبة اإلعدام بغرض التقييد التدرجيي لتطبيق عقوبة اإلعدام واحلد من عدد       
وز فرض هذه العقوبة يف حالة ارتكاهبا، وفرض وقف اختياري على عمليات            اجلرائم اليت جي  

؛ وإضافة إمكانية احلكم بالسجن املؤبد دون إمكانية )إيطاليا(التنفيذ بغية إلغاء عقوبة اإلعدام 
اإلفراج املشروط إىل طائفة العقوبات املفروضة على اجلرائم البشعة والنظر يف إلغاء عقوبـة              

  ؛)تركيا(؛ ودعم املداخالت السابقة بشأن إلغاء عقوبة اإلعدام يف اليابان )فرنسا(اإلعدام 

كفالة املراقبة والتسجيل املنهجيني الستجواب احملتجزين يف خمافر الشرطة، وتنسيق قـانون              - ١٣
 من ٣ من اتفاقية مناهضة التعذيب والفقرة ١٥اإلجراءات اجلنائية لينسجم مع أحكام املادة 

عهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والتمسك حبـق الـدفاع يف             من ال  ١٤املادة  
القيام بصورة أكثر انتظامـاً وكثافـة       ‘ ١‘؛  )اجلزائر(الوصول إىل مجيع املواد ذات الصلة       

اسـتعراض إجـراءات مراقبـة      ‘ ٢‘ قوات الشرطة خبطر اإلجبار على االعتراف؛        بتعريف
  ء إىل االحتجـاز ملـدة طويلـة لـدى الـشرطة؛            إعادة النظر يف اللجو   ‘ ٣‘االستجواب؛  
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 من اتفاقيـة مناهـضة      ١٥مراجعة قانون العقوبات لضمان تطابقه مع أحكام املادة         ‘ ٤‘و
 لإلدالءالتعذيب، بغية جتنب جلوء رجال الشرطة والقضاء ملمارسة ضغوط مفرطة على املتهم           

؛ )كندا(الحتجاز احملتجزين   ؛ إنشاء آليات لتعزيز الضمانات اإلجرائية       )بلجيكا(باعترافات  
 بغية ضمان تطابق إجراء االحتجاز مـع  (daiyo kangoku)) السجن البديل(مراجعة نظام 

التزامات اليابان مبوجب قانون حقوق اإلنسان وتنفيذ توصية جلنة مناهضة التعذيب املتعلقة            
  ؛)اململكة املتحدة(باملراقبة اخلارجية لالحتجاز لدى الشرطة 

اختاذ تدابري للحد من حاالت العنف ضد املرأة والطفل مبا يف ذلك من خالل ضمان               مواصلة    - ١٤
حصول موظفي إنفاذ القوانني على التدريب يف جمال حقوق اإلنسان ومتويل مراكز املعافـاة              

  ؛)كندا(وتقدمي املشورة لضحايا العنف 

ـ                - ١٥   ى املـرأة   مواصلة اجلهود ملكافحة االجتار باألشخاص مـع التركيـز بـشكل خـاص عل
  ؛)كندا(والطفل 

وضع آلية لضمان العودة الفورية لألطفال الذين يتم نقلهم بدون وجه حق من مكان إقامتهم   - ١٦
  ؛)كندا(العادي أو الذين منعوا من العودة إليه 

فرض حظر صريح على مجيع أشكال العقوبة اجلسدية لألطفال وتعزيز أشـكال االنـضباط                - ١٧
  ؛)إيطاليا(لعنف اإلجيابية اخلالية من ا

اختاذ تدابري ملموسة للتصدي حلسم مشكلة االستعباد اجلنسي العسكري الياباين وغريه من              - ١٨
  مجهوريـة كوريـا    (االنتهاكات اليت وقعت يف املاضي يف بلـدان أخـرى منـها كوريـا               

  ؛)الشعبية الدميقراطية

ينو بكفالة انسجامها آعب استعراض مجلة أمور منها احلقوق يف األراضي وغريها من حقوق ش  - ١٩
؛ حث اليابان على التماس     )اجلزائر(مع إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية         

طرق للشروع يف حوار مع سكاهنا األصليني لكي تتمكن من تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن 
  ؛)غواتيماال(حقوق الشعوب األصلية 

 قرارات اللجوء لتتسق مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريها تنسيق اإلجراءات املتعلقة مبراجعة  - ٢٠
من معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة وتوفري املساعدة القانونية احلكومية للمهـاجرين            

  ؛)اجلزائر(الذين حيتاجوهنا 

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(السماح للمراقبني الدوليني بفحص مراكز احتجاز املهاجرين   - ٢١

  ؛)سلوفاكيا(ء هيئة مستقلة الستعراض طلبات اللجوء إنشا  - ٢٢
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إىل تقدمي معلومات، بدون الكشف عن هويتهم، يف        املواطنني  إلغاء النظام القائم الذي يدعو        - ٢٣
  ؛)غواتيماال(املوقع الشبكي للوزارة، عن املهاجرين الذين يشتبه يف وضعهم غري القانوين 

 االقتصادية ودعم   - ول اليت حتتاج إىل التنمية االجتماعية       مواصلة تقدمي املساعدة املالية للد      - ٢٤
 من األهـداف اإلمنائيـة      ٨اجلهود العاملية إلعمال احلق يف التنمية املنصوص عليه يف اهلدف           

  ؛)بنغالديش(لأللفية 

  تقاسم خربهتا مع دول أخرى، بشأن محاية حقوق اإلنسان يف سياق انتهاك هذه احلقوق على                 - ٢٥
  ؛)لندابو(اإلنترنت 

إشراك اجملتمع املدين بالكامل يف متابعة عملية االستعراض الدوري الشامل علـى املـستوى                - ٢٦
؛ ودمج املنظور اجلنساين بصورة منتظمة ومستمرة يف عملية متابعة          )اململكة املتحدة (الوطين  

  ؛)سلوفينيا(االستعراض الدوري الشامل 

  رير النتائج الذي يعتمده جملس حقـوق اإلنـسان يف          سيدرج رد اليابان على هذه التوصيات يف تق         - ٦١
  .دورته الثامنة

أو /اليت قدمتها و) الدول(أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير عن موقف الدولة /وتعرب مجيع االستنتاجات و  -٦٢
  .رمتها حتظى بتأييد الفريق العامل ب أهنوينبغي أال تفسر باعتبار. الدولة اليت جيري االستعراض بشأهنا
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