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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الثانية
  ٢٠٠٨مايو / أيار١٦- ٥جنيف، 

  )ب(١٥ملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة جتميع للمعلومات أعدته ا
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اليابان

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                     
. وثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة       املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية، ويف غري ذلك من ال          

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها                    
. س حقوق اإلنـسان   وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جمل        . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

وبـالنظر إىل كـون دوريـة       . وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر             
 كـانون   ١االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخيـاً يلـي                  

لومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن             ويف حال عدم وجود مع    . ٢٠٠٤يناير  /الثاين
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية الـصادرة عـن األمـم                  . كانت ال تزال صاحلة   

أو / عدم التصديق على معاهدة مـا و       املتحدة، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى إىل             
  .إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان

  
  

  ــــــــــــــ
مل يقم حمررو األمم املتحدة، قبل تقدمي هذه الوثيقة إىل الترمجة التحريرية، بالتحقق من صحة املعلومات   *  

  .واملراجع الواردة فيها

Distr. 
GENERAL 
 
A/HRC/WG.6/2/JPN/2 
9 April 2008 
 
ARABIC 
Original: ENGLISH 



A/HRC/WG.6/2/JPN/2 
Page 2 

 

  املعلومات األساسية واإلطار - أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية- ألف 

  
املعاهدات العاملية األساسية حلقوق 

  )٢(اإلنسان
تاريخ التصديق أو 
  االنضمام أو اخلالفة

  
  التحفظات/اإلعالنات

االعتراف باالختصاصات احملددة 
  هليئات املعاهدات

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع      
 ز العنصريأشكال التميي

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   )ب(و) أ (٤املادة   ١٥/١٢/١٩٩٥

العهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق       
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

، )د(٧حتفظ علـى املـادة        ٢١/٦/١٩٧٩
، ٨من املـادة    ) د(١والفقرة  

مــن ) ج(و) ب(٢والفقـرة  
 مـن  ٢والفقـرة  . ١٣املادة  
   من اإلعالن ٨املادة 

 - -  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية     
  والسياسية

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        -   ٢١/٦/١٩٧٩
  ال): ٤١املادة (

اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال     
  التمييز ضد املرأة

  -   ال يوجد  ٢٥/٦/١٩٧٩

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه مـن      
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 

   املهينةالالإنسانية أو

الشكاوى املتبادلة بـني الـدول        ال يوجد  ٢٩/٦/١٩٧٩
  نعم): ٢١املادة (

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
): ٢٠املـادة   (إجراءات التحقيق   

  نعم
، )ج(٣٧حتفظ علـى املـادة        ٢٢/٤/١٩٩٤  اتفاقية حقوق الطفل

 والفقرة  ٩ من املادة    ١والفقرة  
   من اإلعالن١٠ من املادة ١

 -  

ل االختيـاري التفاقيـة     الربوتوكو
حقوق الطفـل املتعلـق باشـتراك       

  األطفال يف الرتاعات املسلحة

  -    من اإلعالن٣ من املادة ٥الفقرة   ٢/٨/٢٠٠٤

الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق      
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال      

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

  -   ال يوجد  ٢٤/١/٢٠٠٥

، الربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة والـسياسية  : عاهدات األساسية اليت ليست اليابان طرفاً فيها   امل
الربوتوكـول  ، و الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبـة اإلعـدام               و

الربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب       ، و  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       االختياري التفاقية 
اتفاقية ، و االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        ، و املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة       

 الربوتوكول االختياري التفاقية حقـوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة         ، و )٢٠٠٧توقيع فقط يف عام      (ةحقوق األشخاص ذوي اإلعاق   
  ).٢٠٠٧توقيع فقط يف عام  (االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريو
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صكوك دولية رئيسية أخـرى ذات      

  ) ٣(صلة
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة    

ة اإلبادة اجلماعيـة    اتفاقية منع جرمي  
  واملعاقبة عليها

  ال    

نظام روما األساسـي للمحكمـة      
  اجلنائية الدولية

  )٤(نعم    

  ٢٠٠٢التوقيع فقط يف عام       )٥(بروتوكول بالريمو
 املتعلقة ١٩٦١نعم باستثناء اتفاقية       )٦(الالجئون وعدميو اجلنسية

  تخفيض حاالت انعدام اجلنسيةب
ــة ــف املؤرخ ــات جني  ١٢ اتفاقي

 وبروتوكوالهتا  ١٩٤٩أغسطس  /آب
  )٧(اإلضافية

  نعم، باستثناء الربوتوكول الثالث    

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمـل     
  )٨(الدولية

 ١٠٥ستثناء االتفاقيتان رقم نعم، با    
  ١١١و

منظمـة األمـم    (اتفاقية اليونسكو   
) املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة     

  ليمملكافحة التمييز يف جمال التع

  ال    

 ١٨٢ ورقـم    ١٣٨دولية رقـم    رحبت جلنة حقوق الطفل بتصديق اليابان على اتفاقييت منظمة العمل ال            - ١
، شجعت جلنة مناهضة التعذيب اليابان على التصديق علـى          ٢٠٠٧ويف عام   . )٩( حبظر عمالة األطفال   املتعلقتني

ملعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنـسانية أو  تفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب االربوتوكول االختياري ال 
، وجلنة القضاء على التمييز )١٢(، وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة)١١(وقامت جلنة مناهضة التعذيب. )١٠(املهينة

وأوصت جلنة احلقوق االقتصادية    .  بتشجيع اليابان على االلتزام بإجراء الشكاوى اخلاص بكل جلنة         )١٣(العنصري
 ١١١ ورقـم    ١٠٥الجتماعية والثقافية اليابان بأن تنظر يف التصديق على اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم              وا

  . )١٤(١٦٩ورقم 

 ٩بشأن املادتني تسحب إعالناهتا ، أوصت جلنة حقوق الطفل اليابان بأن ووفقاً إلعالن وخطة عمل فيينا  - ٢
يابـان  وتشري جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل إبقاء ال        . )١٥(من االتفاقية ) ج(٣٧املادة  وحتفظها بشأن    ١٠و

 من االتفاقية، فيما يتعلق بالتحريض على التمييز العنصري، وذكّرت          ٤من املادة   ) ب(و) أ(حتفظها على الفقرتني    
اليابـان  وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها مـن أن  . )١٦(٤ التقيد باملادة   بوجوب

تعتزم سحب حتفظاهتا على العهد، وحثت الدولة على النظر يف سحب حتفظاهتا املتعلقة بالعهد الدويل اخلـاص         ال
حت فيه مجلة    على هذا التعليق وضَّ    مفصالًاً  وقدمت احلكومة رد  . )١٧(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   

  . )١٨(لواردة يف اتفاقية فيينا لقانون املعاهداتأمور منها أن حتفظاهتا كانت وفقاً لإلجراءات ا
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   اإلطار الدستوري والتشريعي–باء 

، مبا يف ذلك جلنة مناهضة التعذيب       )١٩(أعربت ثالث هيئات معاهدات عن ترحيبها بالتطورات التشريعية         - ٣
نية وتنقيح القـوانني    ، وال سيما اعتماد خطة عمل وط       باألشخاص اليت رحبت باإلجراءات املتخذة حملاربة االجتار     

وأعربت . )٢٠(مراقبة اهلجرة الوافدة واالعتراف بالالجئني    واللوائح ذات الصلة الواردة يف قانون العقوبات وقانون         
جلنة حقوق الطفل عن قلقها من أن التشريعات الوطنية ال تعكس بشكل تام املبـادئ واألحكـام الـواردة يف                    

. )٢١(ج بالعهد بصورة مباشرة إال أن ذلك ال حيـدث يف املمارسـة العمليـة   االتفاقية، وأن احملاكم ميكنها أن حتت   
   .)٢٢(وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسفها لعدم توفر معلومات عن إمكانية التطبيق املباشر لالتفاقية

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

 للتحقيـق يف    عدم توفر آليات مؤسـسية    ها إزاء   ، أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلق       ١٩٩٨يف عام     -٤
انتهاكات حقوق اإلنسان وإنصاف أصحاب الشكاوى، وأوصت بشدة أن تقوم اليابان بإنشاء آلية مستقلة للتحقيـق يف                 

ومع أن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة أشارت بارتيـاح يف عـام              . )٢٣(الشكاوى املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان    
أهنا أعربت عن قلقها     بشأن محاية حقوق اإلنسان، إال     ٢٠٠٢ مشروع القانون الذي ُعرض على الربملان عام          إىل ٢٠٠٣

استقاللية جلنة حقوق اإلنسان اليت ستوضع حتت إشراف وزارة العدل، وأوصت بإنشاء اللجنة وفقـاً ملبـادئ               مدى  إزاء  
  .)٢٥(الناشئة عنهوقد عكست جلنة حقوق الطفل هذا القلق والتوصية . )٢٤(باريس

   التدابري السياساتية–دال 

رحبت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة جبملة أمور منها اعتماد اخلطة األساسـية للمـساواة بـني                    - ٥
 يف املائة من الوظائف القيادية يف مجيع قطاعات اجملتمع حبلـول عـام              ٣٠، وحتديد هدف رقمي هو      )٢٦(اجلنسني
، بيد أهنا ظلت )٢٨()٢٠٠٣(الشباب ب للنهوضحقوق الطفل بصياغة السياسة الوطنية وأشادت جلنة   . )٢٧(٢٠٢٠

تشعر بالقلق لكون هذه السياسة ال تشكل خطة عمل شاملة ولعدم كفاية مشاركة األطفال واجملتمع املـدين يف                  
احلقوق ومشوليتها استنادها إىل وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز الدولة هذه السياسة لتكفل . وضعها وتنفيذها

  .)٢٩( جماالت االتفاقيةجلميع

، حددت اليابـان    ) ال يزال مستمراً   - ٢٠٠٥(ن  العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسا     ولتنفيذ الربنامج     - ٦
وفيما يتعلق بالتثقيف والتدريب يف جمال حقوق       . )٣٠(إدارات يف وزارة التعليم معنية بتنسيق األنشطة ذات الصلة        

 جلنة مناهضة التعذيب جبملة أمور منها ضرورة أن تتلقى مجيع فئات املوظفني املكلفني بإنفـاذ                اإلنسان، أوصت 
 يتعلق مبا يترتب على عملهم من آثار بالنسبة حلقوق           منتظماً  عن القضاة وموظفي اإلعالم، تدريباً     القوانني، فضالً 

  . )٣١(اإلنسان، مع التركيز بشكل خاص على التعذيب وحقوق األطفال واملرأة
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع–ثانياً 
   التعاون مع آليات حقوق اإلنسان–ألف 

  التعاون مع هيئات املعاهدات  –١
  

  
  )٣٢(هيئة املعاهدة

آخر تقرير قُدم 
  وُنظر فيه

  
 آخر مالحظات ختامية

  
  رد املتابعة

  
  حالة اإلبالغ

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

تأخر تقدمي التقارير من الثالث إىل          ٢٠٠١مارس /ارآذ  ٢٠٠٠
 إىل عـام    ٢٠٠٣السادس من عام    

٢٠٠٧  
اللجنة املعنية باحلقوق   
االقتصادية واالجتماعية 

  والثقافية

تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام          ٢٠٠١أغسطس /آب  ١٩٩٨
٢٠٠٦  

اللجنة املعنية حبقـوق    
  اإلنسان

نـوفمرب  /تشرين الثاين   ١٩٩٧
١٩٩٨  

قُدم التقرير اخلـامس يف كـانون         
نظر فيه   (٢٠٠٦ديسمرب  /األول سُي

  )٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول
جلنة القـضاء علـى     

  التمييز ضد املرأة
تأخر تقدمي التقرير السادس منـذ          ٢٠٠٣يوليه /متوز  ٢٠٠٢

  ٢٠٠٦عام 
حيل موعد تقدميه     ٢٠٠٧مايو /أيار  ٢٠٠٥  جلنة مناهضة التعذيب

ــار ــايو /يف أي م
٢٠٠٨   

حيل موعد تقدمي التقرير الثاين عام      
٢٠١١  

ينـاير  /كانون الثـاين    ٢٠٠١  جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٤  

تأخر تقدمي التقرير الثالث منذ عام        
٢٠٠٦  

 –جلنة حقوق الطفل    
الربوتوكول االختياري  
ــتراك   ــق باش املتعل
األطفال يف الرتاعـات    

  املسلحة 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام            
٢٠٠٦  

 –جلنة حقوق الطفل    
الربوتوكول االختياري  
املتعلق ببيع األطفـال    
وبغـــاء األطفـــال 
واستغالل األطفال يف   

  املواد اإلباحية

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ عام            
٢٠٠٧  
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وقدمت اليابان تعليقات إىل جلنة القضاء على التمييز العنصري وإىل جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية           - ٧
  .)٣٣(٢٠٠١الثقافية بعد اعتماد املالحظات اخلتامية للجنة عام و

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  - ٢

  ال  ُوجهت دعوة دائمة
الزيارتان اللتان قام هبما إىل اليابان املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف      آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات

 كـانون   ١٤ إىل   ١٠قراطية الـشعبية، يف الفتـرة مـن         مجهورية كوريا الدمي  
  .)٣٥(٢٠٠٨يناير / كانون الثاين١٩ إىل ١٥ ومن )٣٤(٢٠٠٦ديسمرب /األول

  .)٣٦(٢٠٠٥يوليه / متوز١١- ٣، املقرر اخلاص املعين بأشكال الرق املعاصرة
 العنف ضد املرأة إىل مجهورية كوريا الدميقراطيةسألة بعثة املقرر اخلاص املعين مب

الشعبية، ومجهورية كوريا، واليابان بشأن مسألة االستعباد اجلنسي من ِقبـل           
  .)٣٧(١٩٩٥يوليه / متوز٢٧- ١٤العسكريني خالل أوقات احلرب، 

  .املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر، وخباصة النساء واألطفال  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
 يوافق عليها   الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل    

  بعد
؛ واملقرر اخلاص املعين حبقـوق      )٢٠٠٥(املقرر اخلاص املعين بالنفايات السامة      

التعسفي      باالحتجاز؛ والفريق العامل املعين     )٢٠٠٦(اإلنسان للمهاجرين   
)٢٠٠٧.(  

 زيارته متـت يف      للعنصرية إىل أن   شكال املعاصرة األاملقرر اخلاص املعين ب   أشار    التعاون أثناء البعثات/التيسري
ومع ذلك، فقد . ظروف ممتازة بفضل التعاون التام من جانب السلطات اليابانية

أعرب عن أسفه لعدم متكنه من مقابلة عدد من كبار املـسؤولني، وال سـيما             
  . )٣٨(حاكم طوكيو

  ال ينطبق  متابعة الزيارات
 كانون ٣١ و٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١الث رسائل يف الفترة من أُرسل ما جمموعه ث  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة

وباإلضافة إىل الرسائل اليت أُرسلت بشأن جمموعات حمـددة،         . ٢٠٠٧ديسمرب  /األول
وقامت احلكومة بالرد علـى    .  أشخاص من بينهم امرأة واحدة     ٤تشمل هذه الرسائل    

  .أُرسلت اليت  يف املائة من الرسائل٦٦رسالتني، وهو ما يشكل الرد على 
الردود على االسـتبيانات املتعلقـة مبـسائل        

  )٣٩(مواضيعية
يف  استبياناً أرسلها أصحاب واليـات       ١٢ استبيانات من أصل     ٧أجابت اليابان على    

 كـانون   ٣١ و ٢٠٠٤ينـاير   / كانون الثـاين   ١ ما بني    )٤٠(اإلجراءات اخلاصة إطار  
املقرر اخلـاص   رد على استبيان    ومل ت . )٤١(، ضمن املهل احملددة   ٢٠٠٧ديسمرب  /األول

، الذي أُرسل إىل    املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً         
  .)٤٢("الشفافية وفرض عقوبة اإلعدام" بشأن ٢٠٠٥ دولة يف عام ١٢

  
  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  - ٣

صـندوق  فوضية السامية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلـك إىل          قدمت اليابان مسامهات مالية منتظمة إىل امل        - ٨
برنامج العمل للعقد الثاين ملكافحة ، والصندوق اإلنساين الدويل، وناإلنساالتربعات للتعاون التقين يف جمال حقوق 
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يف ليابان  وقامت املفّوضة السامية بزيارة ا    . )٤٣(، وإىل عدد حمدد من األنشطة امليدانية      العنصرية والتمييز العنصري  
  . )٤٤( بدعوة من احلكومة٢٠٠٥ و٢٠٠٤ عامي

   تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان–باء 

 املساواة وعدم التمييز  - ١  

، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها من أن التشريعات احمللية ال تتضمن               ٢٠٠٣يف عام     - ٩
وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد      . )٤٥(ينص على املساواة بني اجلنسني    تعريفاً حمدداً للتمييز، مع أن الدستور       

 عن قلقها من أن القانون املدين ال يـزال          )٤٨(، وجلنة حقوق الطفل   )٤٧(، واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان    )٤٦(املرأة
 اليت ينبغي أن تنتظرها املرأة       مبا يف ذلك األحكام املتعلقة باحلد األدىن لسن الزواج والفترة          ، متييزية يتضمن أحكاماً 

وال تزال . وطلبت مجيع هذه اللجان إلغاء األحكام القانونية اليت متّيز ضد املرأة  . قبل الزواج مرة ثانية بعد الطالق     
 إزاء استمرار القوالب النمطية املتجذرة والصارمة يف اليابان         جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة تشعر بالقلق أيضاً        

أدوار ومسؤوليات النساء والرجال يف إطار األسرة واجملتمع، وهو ما ينعكس على وضع املرأة يف سوق                خبصوص  
كما أثارت جلنة حقوق الطفـل،      . )٤٩(العمل، وخيارات التعليم ومشاركتها الضعيفة يف احلياة السياسية والعامة        

ة والثقافية، وجلنة القضاء على التمييز ضـد        واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، وجلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعي       
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تقـوم  .  مسائل تتعلق بالتمييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزوجية        ،املرأة

 مبا يف ذلك التمييـز املتعلـق بـاملرياث          ،الدولة بتعديل تشريعاهتا بغية القضاء على أي متييز ضد هؤالء األطفال          
  .)٥٠(اجلنسيةواحلصول على 

 وجود ممارسـات تتعلـق     إىل   املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية     ، خلص   ٢٠٠٥ويف عام     - ١٠
مجاعات بـاراكو،   (األقليات القومية   ) أ: ( يف اليابان ضد ثالث جمموعات هي      التمييز العنصري وكره األجانب   ب

) ج(؛ و)كوريا والـصني (مستعمرات يابانية سابقة  بلدان كانتاألشخاص املنتمون إىل  ) ب(؛  )وآينو وأوكيناوا 
والحظ أن مظاهر هـذا التمييـز       . )٥١(األجانب واملهاجرون من البلدان اآلسيوية األخرى ومن بقية أحناء العامل         

تعاين األقليات من التـهميش     : االجتماعية واالقتصادية ) أ: (العنصري وكره األجانب تتجلى يف اجلوانب التالية      
 )ب(؛  )٥٢(قتصادي واالجتماعي يف جماالت التوظيف والسكن والزواج واملعاشات والصحة والتعليم         والضعف اال 

ال سيما الربملان (يسلط الضوء بوجه خاص على عدم وجود أفراد األقليات القومية يف مؤسسات الدولة : السياسية
وأشارت احلكومة يف   . )٥٤(والتارخييةتتجلى هذه املظاهر بصورة أعمق يف اجلوانب الثقافية         ) ج(؛ و )٥٣()واحلكومة

ردها املفصل على التقرير إىل مجلة أمور منها أن التقرير تضمن العديد من اإلفادات اليت تتجاوز واليـة املقـرر                    
، وأشار املقـرر    )٥٥(اخلاص، مبا يف ذلك قضايا حدثت يف املاضي وال صلة هلا مبسألة األشكال املعاصرة للعنصرية              

الحظات إىل أن العنصرية هي مبثابة جبل اجلليد ُترى منه املظـاهر املتمثلـة يف األشـكال                 اخلاص عقب هذه امل   
ويف هذا التقرير الذي أُعد بعد الزيارة، أوصى املقرر اخلاص بالرجوع إىل كُُتب التاريخ بغية التعرف . )٥٦(املعاصرة

األمهية البالغة اليت وأشار بعد ذلك إىل . )٥٧(بشكل أفضل على تاريخ األقليات وعالقات اليابان مع البلدان اجملاورة
  .)٥٨( الشروع، وفقاً لتوصيته، يف إجراء حوار بني املؤرخني اليابانيني والكوريني والصينينييتسم هبا
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، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيـد بوقـوع                ٢٠٠١ويف عام     - ١١
، وقدمت احلكومة معلومات تشمل خمتلف التـدابري        )٥٩(وال سيما الطالب واألطفال   أعمال عنف ضد الكوريني،     

 إزاء التمييز الذي تتعرض وأعربت اللجنة عن قلقها أيضاً. )٦٠(اليت اُتخذت للتصدي للعنف ضد الطالب الكوريني
هم بأمسـاء   ى استبدال أمسائ  ة حتث الكوريني عل   له األقلية الكورية، وإزاء التقارير اليت تفيد بأن السلطات الياباني         

وأشارت اليابان يف تعليقاهتا على تقرير اللجنـة إىل         . )٦١(يابانية عند تقدمي طلبات احلصول على اجلنسية اليابانية       
علمها بوجود متييز ضد الكوريني الذين يعيشون يف اليابان، وأوضحت أهنا تواصل جهودها من خالل الـربامج                 

ن للكوريني  ؛ وذكرت أن السلطات تبيّ    )٦٢(ختلفة من أجل خلق جمتمع خال من التمييز       التثقيفية وأنشطة التوعية امل   
  . )٦٣(لحصول على اجلنسية اليابانية بأهنم أحرار يف حتديد األمساء اليت يريدوهنا بعد جتنيسهمالذين يقدمون طلبات ل

 مجاعة بوراكومني، من يهافوأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري كذلك حبماية كل اجلماعات، مبا   - ١٢
 من االتفاقية الدولية للقـضاء علـى التمييـز          ٥التمييز ومنحها حق التمتع التام حبقوقها املكفولة مبوجب املادة          

 تقليصوأشارت اليابان يف تعليقها على تقرير جلنة القضاء على التمييز العنصري إىل مجلة أمور منها . )٦٤(العنصري
 جماالت فيما يتعلق بإهناء مشكلة التمييز ضد مجاعة بوراكومني، وذلك نتيجة لألنشطة     الفجوات املوجودة يف عدة   

  . )٦٥(املستمرة منذ وقت طويل، مبا يف ذلك عن طريق حتسني البيئة االقتصادية واملعيشية هلذه اجلماعة

  احلق يف احلياة واحلرية وأمن الشخص  - ٢  

إلنسان بأن تتخذ اليابان خطوات إللغاء عقوبة اإلعدام وحـصر          ، أوصت اللجنة املعنية حبقوق ا     ١٩٩٨يف عام     -١٣
إزاء ظروف احتجاز من ينتظرون تنفيذ       اًوال تزال اللجنة تشعر بقلق بالغ أيض      . )٦٦(هذه العقوبة يف اجلرائم األشد خطورة     

قلقها إزاء إعـدام    ، أعربت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان عن        ٢٠٠٧ديسمرب  / كانون األول  ٧ويف  . )٦٧(عقوبة اإلعدام 
وُيقال إن عمليات اإلعدام ُنفـذت مـن دون         .  عاماً ٧٥ثالثة سجناء يف سجن أوساكا من بينهم سجني يبلغ من العمر            

املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعـدام خـارج القـضاء أو          ، بعث   ٢٠٠٤ويف عام   . )٦٨(إشعار مسبق للمدانني أو أسرهم    
 شواغل مماثلة يف عام     وأثارت جلنة مناهضة التعذيب أيضاً    . )٦٩(ر فيها شواغل مماثلة    برسالة أثا  بإجراءات موجزة أو تعسفاً   

 االنفرادي بعد صدور احلكم النهائي والتكتم والتعسف، من دون مـربرات، فيمـا   احلبس، وال سيما بشأن مبدأ   ٢٠٠٧
 عن قلقها البالغ إزاء     للجنة أيضاً وأعربت ا . )٧٠(يتعلق بوقت تنفيذ احلكم، بزعم مراعاة خصوصية السجناء وأفراد أسرهم         

 إجراءات إعادة احملاكمة أو طلب كون نظام إلزامي للطعون يف القضايا اليت تصدر فيها أحكام باإلعدام، وإزاء         عدم وجود 
 من حتديد السجناء الـذين قـد يكونـون     ُتمكِّنالعفو ال يؤديان إىل تعليق تنفيذ العقوبة، وإزاء االفتقار إىل آلية مراجعة             

مصابني بأمراض عقلية من بني السجناء الذين ينتظرون تنفيذ عقوبة اإلعدام، وإزاء عدم صدور أي حكم بتخفيف عقوبة                  
  .)٧١(اإلعدام خالل السنوات الثالثني املاضية

عليه  للتعذيب حسبما تنص وأشارت جلنة مناهضة التعذيب بقلق إىل أن قانون العقوبات ال يتضمن تعريفاً  - ١٤
 "التعذيب الذهين "ل فاً واضحاً    من هذا القانون ال تتضمنان تعري      ١٩٦ و ١٩٥ن االتفاقية، وأن املادتني      م ١املادة  

على وجه اخلصوص، حسبما ورد يف االتفاقية، وأن العقوبات على األفعال ذات الـصلة، كـالتخويف، غـري                  
  . )٧٢(مالئمة
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. حتجاز يف السجون، مبا يف ذلك االكتظاظ      وتشعر جلنة مناهضة التعذيب بالقلق إزاء الظروف العامة لال          - ١٥
وأوصت اللجنة اليابان بأن تتخذ تدابري فعالة لتحسني ظروف االحتجاز، وكفالة املراقبة الصارمة ألجهزة تكبيل               
السجناء، وتوفري املساعدة الطبية جلميع السجناء يف مجيع األوقات، وأوصت بضرورة وضـع املرافـق الطبيـة                 

  . )٧٣(ت إشراف وزارة الصحةحتالطبيني واملوظفني 

 االنفـرادي   احلبساستمرار  تشري إىل   مزاعم  وجود  وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها البالغ إزاء           - ١٦
 املتعلـق  ٢٠٠٥ يف قـانون عـام   وردتلفترات طويلة، على الرغم من تقييد استخدامه مبوجب أحكام جديدة           

 احلـبس نبغي للدولة تعديل التشريعات احلالية لتكفل أن يكـون          وي. باملؤسسات العقابية ومعاملة نزالء السجون    
وينبغي على وجه اخلصوص أن تقوم الدولة مبراجعة منهجية، عن .  يستخدم لفترة حمدودة استثنائياًاالنفرادي تدبرياً

ذين  االنفرادي لفترات طويلة وإطالق سراح األشخاص ال   احلبسطريق التقييم النفساين املتخصص، جلميع حاالت       
  .)٧٤( لالتفاقيةميكن أن ُيعد احتجازهم انتهاكاً

قلقها البالغ إزاء اللجوء بشكل منهجي إىل نظـام         ، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن       ٢٠٠٧ويف عام     - ١٧
وتوجيـه  الحتجاز املعتقلني لفترات طويلة حىت بعد مثوهلم أمام إحدى احملـاكم         " دايو كانغوكو "السجن البديل   

 مببادئ افتراض الرباءة واحلق يف التزام الصمت واحلق يف الدفاع عن الفعلي إىل عدم التقيد  ذلكدييؤوقد . االهتام
  . )٧٦(وقد أثارت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان شواغل مماثلة. )٧٥(النفس

وذكر املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهورية كوريا الدميقراطيـة الـشعبية أن عمليـات                 - ١٨
القرن العشرين، تشكل أحد الـشواغل الرئيـسية        من  سبعينات  فترة ال اختطاف املواطنني اليابانيني، وال سيما يف       

 يقوم مبعاجلة عدد من احلاالت      حباالت االختفاء القسري أو غري الطوعي     ، وقال إن الفريق العامل املعين       )٧٧(لواليته
ثنني من البلدان من أجل إجياد حل سلمي للمشكلة بدعم من وطلب املقرر اخلاص تقدمي الدعم إىل ا. )٧٨(املذكورة

 قانوناً على قدر من األمهيـة يف هـذا   ٢٠٠٦ أن اليابان اعتمدت يف عام       وذكر أيضاً . )٧٩(منظومة األمم املتحدة  
بتدابري حل قضية االختطاف وغريها من انتهاكات حقوق اإلنسان اليت ارتكبتها سلطات            املتعلق  قانون  ال: الصدد
 لتشجيع السلطات اليابانية على العمل مع احلكومات األجنبيـة          ٢٠٠٧وُعّدل القانون يف عام     . ريا الشمالية كو

  . )٨٠(واملنظمات الدولية بغية املساعدة يف دعم إجياد حل سلمي ملسألة االختطافات

لـشؤون  ها، حسبما ذكرت املفوضية الـسامية       قلقمناهضة التعذيب عن    جلنة  ، أعربت   ٢٠٠٧ويف عام     - ١٩
استمرار املزاعم املتعلقة بالعنف القائم على أساس نوع اجلنس وإيذاء النساء واألطفال احملتجزين، مبا الالجئني، إزاء 

وعالوة على ذلك، فإن اللجنة قلقة . ن بإنفاذ القواننيون املكلفو املوظفأفعال العنف اجلنسي اليت يرتكبها يف ذلك   
احلدود الذي ال يزال ميثل مشكلة خطرية يف الدولة الطرف، يـسهلها            خبصوص موضوع االجتار باألشخاص عرب      

تدابري دعم الضحايا، مما يؤدي إىل معاملة عدم كفاية  احلكومة، وخبصوص  اليت تصدرها  الترفيهاستخدام تأشريات   
للجنة  ا أعربتكما  . إنصافضحايا االجتار معاملة املهاجرين غري الشرعيني وإبعادهم دون حصوهلم على جرب أو             

، نيعسكريمن الها يرتكب ومقاضاة م تدابري فعالة ملنع أعمال العنف ضد النساء والفتياتعدم وجودعن قلقها حيال 
  . )٨١(لعسكريني األجانب املرابطني يف قواعد عسكريةألفعال ا ويشمل ذلك من يقعن ضحايا
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. )٨٢(بلد املتعلقـة باالغتـصاب    وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تقييد نطاق تشريعات ال            - ٢٠
 جرمية باعتباره لعدم جترمي سفاح احملارم بشكل صريح وأعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها أيضاً        

وأعربت عن قلقها كذلك إزاء . تصنيف سفاح احملارم كجرمية حمددةمبوجب قانون العقوبات، وحثت الدولة على 
. فتيات وامتناعهن عن السعي إىل احلصول على املساعدة من املؤسسات العامة القائمةانتشار العنف ضد النساء وال

 ال يشمل يف الوقت الراهن سـوى العنـف          قانون منع العنف الزوجي ومحاية الضحية     أعربت عن قلقها من أن      و
يل والاليت قـد    إزاء وضع النساء األجنبيات الاليت يتعرضن للعنف املرت       عن قلقها    اللجنة كذلك    وأعربت. البدين

يتوقف وضعهن كمهاجرات على العيش مع أزواجهن؛ وقد يكون خوفهن من الترحيل هو الرادع الذي ميـنعهن        
  . )٨٣(من التماس املساعدة أو اختاذ خطوات للسعي إىل االنفصال أو الطالق

"  كـوزاي  إجنـو "ة  ـممارسعدة أمور منها     ، أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء       ٢٠٠٤ويف عام     - ٢١
)enjo kosai (إقامة لحد األدىن لسن الرضا بل ، والتدين الشديدأو ترتيب مواعيد بني الفتيات والرجال لقاء أجر

وأوصت بأن تقوم الدولة جبملة أمور منها تعديل التشريع املتعلـق باالسـتغالل             . ) عاماً ١٣( العالقات اجلنسية 
ورحبت جلنة حقوق الطفل بالتدابري اليت      . )٨٥(العالقات اجلنسية  احلد األدىن لسن الرضا بإقامة       ورفع )٨٤(اجلنسي

 إزاء تدين عدد القضايا أعربت عن قلقها، لكنها اإيذاء األطفال والتحقيق فيهحاالت اُتخذت لتحسني اإلبالغ عن 
 اللجنـة  وتالحظ. )٨٦(اليت ُعرضت على احملاكم، وإزاء عدم كفاية خدمات التعايف واإلرشاد املقدمة إىل الضحايا          

مبوجـب  يف املـدارس     أن العقاب اجلسدي ال يزال ُيمارس على نطاق واسع، على الرغم من حظره               بقلق أيضاً 
وأوصت اللجنة جبملة أمور منها حظر العقاب البدين يف املؤسسات ويف املنازل؛ والتشجيع على أشكال               . القانون

  . )٨٧(التأديب اإلجيابية وغري العنيفة

  يادة القانونإقامة العدل وس  - ٣  

أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء تدين مستوى استقالل القضاء وافتقـاره إىل بعـض الـضمانات                    -٢٢
  . )٨٨(وينبغي للدولة اختاذ مجيع التدابري الالزمة لتعزيز استقالل القضاء، وال سيما كفالة األمن الوظيفي للقضاة. املطلوبة

 إزاء مجلة أمور منها دور أطباء األمـراض النفـسية يف             عن قلقها أيضاً   وأعربت جلنة مناهضة التعذيب     - ٢٣
وتوصي اللجنـة   . املستشفيات اخلاصة املتمثل يف إصدار أوامر احتجاز األشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية            
 املؤسسات تجاز يفبأن تتخذ الدولة مجيع التدابري الالزمة لكفالة املراقبة القضائية الفعالة والشاملة إلجراءات االح          

  . )٨٩( العقليةالعامة واخلاصة للصحة

 نظام فعال   عدم وجود  )أ: (تعذيب عن قلقها إزاء ما يلي     وباإلضافة إىل ما سبق، أعربت جلنة مناهضة ال        - ٢٤
عدم متتع جملس الزوار املعين بتفتيش املؤسسات العقابية بسلطة ) ب(؛  بشكاوى احملتجزين يف سجون الشرطةخاص

عدم استقاللية فريق االسـتعراض      )ج(  يف القضايا أو املزاعم املتعلقة بأفعال التعذيب أو إساءة املعاملة؛          التحقيق
 وحمدودية ما لديه من سلطات للتحقيق يف القـضايا بـصورة            والتحقيق املعين بشكاوى نزالء املؤسسات العقابية     

كوى واستحالة مساعدة حمامي الدفاع ملوكليه يف        املفروضة على حق الرتالء يف الش      القانونيةالقيود  ) د( مباشرة؛
التقارير املتعلقة بالتبعات السلبية اليت خيلفها رفض الشكاوى والدعاوى القضائية املقدمة من            ) ه (تقدمي شكوى؛ 

صالحيات إجراء التحقيق تكون هلا وينبغي للدولة إنشاء آلية مستقلة . الرتالء حبجة انقضاء أجل املطالبة بالتعويض
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اليت يقـدمها األشـخاص     وسريع والرتيه يف مجيع املزاعم والشكاوى املتعلقة بالتعرض للتعذيب وإساءة املعاملة            ال
ويتعني على الدولة   . احملتجزون يف خمافر الشرطة بانتظار تقدميهم إىل احملاكمة أو احملتجزون يف املؤسسات العقابية            

وفيما يتعلق بـضحايا    . )٩٠( تقدمي الشكاوى  متتعاً تاماً حبق  لسجون  اختاذ مجيع التدابري املناسبة لكفالة متتع نزالء ا       
التعذيب وإساءة املعاملـة  املتعلقة بأعمال زاعم امل بالتحقيق السريع والرتيه يف   العنف اجلنسي، طالبت اللجنة أيضاً    

ل متتع مجيع ضـحايا     وعالوة على ذلك، ينبغي للدولة اختاذ التدابري املناسبة اليت تكف         . )٩١(بغية مقاضاة مرتكبيها  
  . )٩٢( حبقهم يف االنتصاف، مبا يف ذلك التعويض ورد االعتبار تاماًالتعذيب وإساءة املعاملة متتعاً

 عن  ،٢٠٠٧، وجلنة مناهضة التعذيب يف عام       )٩٣(١٩٩٨وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام          - ٢٥
كما شعرت جلنة مناهـضة     .  اعترافات يف حماكمات جنائية    قلقهما البالغ إزاء ارتفاع عدد اإلدانات القائمة على       

التعذيب بالقلق إزاء انعدام وسائل التحقق من سالمة سري التحقيقات مع احملتجزين يف عهدة الشرطة، وال سيما                 
. خالل مجيع التحقيقات  غري إلزامي   حضور حمامي الدفاع    إزاء كون   إزاء عدم حتديد الفترة الزمنية للتحقيقات، و      

 للرصـد   خاضـعاً التحقيق مع احملتجزين يف عهدة الشرطة أو السجون البديلة          يكون  غي لليابان أن تكفل أن      وينب
والتسجيل بصورة منهجية باستخدام وسائل إلكترونية وأجهزة فيديو، وأن تعدل قانون اإلجراءات اجلنائية لكفالة 

 من العهد الدويل اخلاص ١٤ من املادة ٣قاً للفقرة ووف. )٩٤( من اتفاقية مناهضة التعذيب١٥توافقه التام مع املادة 
القانون واملمارسة الدفاع من    ُيمكِّن   بضرورة أن تكفل اليابان أن       باحلقوق املدنية والسياسية، توصي اللجنة أيضاً     

  . )٩٥(احلق يف الدفاعإعمال مجيع املواد ذات الصلة من أجل إفساح الطريق أمام االطالع على 

، ذكر املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة مجلة أمور منها أن اليابان مل تعترف                ٢٠٠٣ويف عام     - ٢٦
.  الاليت تعرضن لالستعباد اجلنسي خالل احلرب العاملية الثانيـة         "فتيات الترفيه  "بؤوليتها القانونية املتعلقة    بعد مبس 

، أشارت جلنة القضاء علـى      ٢٠٠٣ويف عام   . )٩٦( من اجلناة املسؤولني عن تلك اجلرائم      اًكما أهنا مل تعاقب كثري    
، وأوصت بأن تـسعى     "فتيات الترفيه خالل فترة احلرب    "التمييز ضد النساء إىل الشواغل املتكررة بشأن مسألة         

، أعربت جلنة مناهضة التعذيب عن أسـفها لـرفض          ٢٠٠٧ويف عام   . )٩٧(اليابان إىل إجياد حل دائم هلذه املسألة      
ألسباب تتعلـق   وذلك  اق اجلنسي الذي مارسه العسكريون خالل احلرب العاملية الثانية،          دعاوى ضحايا االسترق  

 مع االتفاقية   وينبغي لليابان مراجعة قواعدها وأحكامها املتعلقة بفترة التقادم وجعلها متوافقة متاماً          . بقيود قانونية 
 ءة املعاملـة ومالحقتـهم قـضائياً       من التعذيب وإسا   لكي جيري التحقيق مع مرتكيب األفعال اليت تشكل ضرباً        

ومعاقبتهم دون مراعاة للتقادم، ويشمل ذلك حماوالت اإلقدام على التعذيب وإساءة املعاملة الـيت ارتكبـها أي                 
  . )٩٨(شخص وشكلت ضرباً من التواطؤ أو املشاركة يف أفعال التعذيب

 عن قلقهـا إزاء  ٢٠٠٤ل يف عام اإلشارة إىل إصالح قانون قضاء األحداث، أعربت جلنة حقوق الطف      وب  - ٢٧
 سـنة، وإزاء االحتجـاز   ١٤ إىل ١٦مجلة أمور منها احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية الذي جرى ختفيضه من          

 إزاء ارتفاع عدد    كما أعربت اللجنة عن قلقها    . السابق للمحاكمة الذي زيدت مدته من أربعة إىل مثانية أسابيع         
. بالغني وتصدر حبقهم أحكام بالسجن وقد ُيحكم عليهم بالسجن املؤبـد          ارهم  باعتباألحداث الذين ُيحاكمون    

عن قلقها إزاء التقارير اليت تفيد بأن األطفال ذوي السلوك املضطرب، كاللذين يرتادون             اللجنة  وأخرياً، أعربت   
املساعدة القانونية وتوصي اللجنة الدولة بعدة أمور منها توفري . أماكن مشبوهة، قد ُينظر إليهم كمجرمني أحداث

  . )٩٩(خالل اإلجراءات القانونية لألطفال املخالفني للقانون، وكفالة أال ُيعامل هؤالء األطفال كمجرمني أحداث
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  احلق يف العمل ويف التمتع بظروف عمل عادلة ومؤاتية  - ٤  

 األجور بني املرأة والرجل،     ، أعربت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء الفجوة يف            ٢٠٠٣يف عام     -٢٨
وعدم فهم ممارسة وآثار التمييز غري املباشر، حسبما ورد يف املبادئ التوجيهية احلكومية املتعلقة بقانون تكـافؤ الفـرص،      

 الاليت تقل أجورهن عـن أجـور        "العامالت بصفة مؤقتة  "ء العامالت على أساس غري متفرغ و      وإزاء ارتفاع عدد النسا   
من صـعوبات تتعلـق     ، أكثر من الرجل،      املرأة هكما أعربت عن قلقها البالغ إزاء ما تواجه       . ف دائمة العامالت يف وظائ  

وحثت اللجنة الدولة على القيام جبملة أمور منها . بالتوفيق بني احلياة الشخصية واألسرية واحلياة املهنية واملسؤوليات العامة
  . )١٠٠(ي بني املرأة والرجل يف سوق العملزيادة جهودها الرامية إىل حتقيق تكافؤ الفرص الفعل

وأعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها البالغ إزاء مساح الدولة بساعات عمل طويلـة                  -٢٩
ص على  العام واخلانيللغاية، وأوصت بأن تعتمد الدولة التدابري التشريعية واإلدارية الالزمة لتقليل ساعات العمل يف القطاع

 سـنة أو    ٤٥ العاملون من خماطر تتعلق خبفض األجور بعد سن          لهوأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما يتعرض        . )١٠١(السواء
ن اخلدمة من دون دفع تعويضات مناسبة، وأوصت الدولة باختاذ تدابري تكفل استمرار حصول العمـال                تسرحيهم م حىت  

  .)١٠٢(ومتتعهم باألمن الوظيفي بعد جتاوز هذه السنعلى الرواتب اليت كانوا يتقاضوهنا يف السابق 

   معيشي الئقالتمتع مبستوىاحلق يف الضمان االجتماعي ويف   - ٥  

 احلـد   تعيني، أعربت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عن قلقها إزاء عدم            ٢٠٠١يف عام     - ٣٠
وينبغي .  التقاعدية، واستمرار عدم املساواة اجلنسانية حبكم األمر الواقع يف نظام املعاشات التقاعدياألدىن للمعاش

عدم مشكلة  يف نظام املعاشات الوطين وأن ُتعاجل، بأقصى قدر ممكن،  التقاعدي للدولة إدخال احلد األدىن للمعاش    
 إزاء ارتفاع عدد املشردين يف مجيع عن قلقها  اللجنةأعربتكما . )١٠٣(املساواة اجلنسانية القائمة يف نظام املعاشات

كاماغاساكي، وحثت اللجنة اليابان على اختاذ تدابري مالئمة تكفل توفري          /أحناء البلد، وال سيما يف منطقة أوساكا      
 املشردين الء إجاإلجالء القسري، وخصوصاًوأعربت عن قلقها كذلك إزاء . )١٠٤(مستوى معيشي الئق للمشردين

  .)١٠٥(الء األشخاص يف مقاطعة أوتورو من منازل يسكنون فيها منذ مدة طويلةاملؤقتة وإجمن مساكنهم 

 إىل أن نظام التأمني الصحي يف اليابان يكفل عدالة  ٢٠٠٥وأشار تقرير أعدته منظمة الصحة العاملية عام          - ٣١
 البلد، إال أنه أدى إىل عدم كفاية توفري الرعاية الصحية ملختلف اجملموعات االجتماعية واالقتصادية يف خمتلف أحناء

 بصحة املراهقني وحاالت انتحـار      عن شواغل تتصل   جلنة حقوق الطفل     وأعربت. )١٠٦(توفري اخلدمات الصحية  
 إزاء انتشار االضطرابات العقلية والعاطفية يف أوساط الشباب، وزيادة إصـابة            كما أعربت عن قلقها   . الشباب

 إزاء  أيضاًوساور اللجنة قلق. عاطي املراهقني للمخدرات وتاالتصال اجلنسيق الشباب باألمراض املنقولة عن طري
  . )١٠٧(ضرورة حصول األطفال دون سن الثامنة عشرة على موافقة اآلباء من أجل تلقي العالج واإلرشاد

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احمللي  - ٦  

 إىل حد   متوافقاً إىل اجلهود اليت تبذهلا الدولة إلصالح النظام التعليمي وجعله           أشارت جلنة حقوق الطفل     - ٣٢
 على صحة كس سلباًكبري مع االتفاقية، إال أهنا أعربت عن قلقها إزاء الطابع التنافسي املفرط هلذا النظام الذي ينع

ل الطالب على دروس خصوصية التنافس على االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل الذي يفرض حصواألطفال، وإزاء 
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 إمكانيات أطفال األسـر الفقـرية، وإزاء احملدوديـة     يتجاوزالستكمال ما يتلقاه يف املدارس العامة، األمر الذي         
وأثارت جلنة احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة        . الشديدة لفرص تلقي أطفال األقليات للتعليم بلغاهتم      

وأوصت جلنة حقوق الطفل بعدة أمور منها وضع تدابري هتدف إىل املعاجلـة             . )١٠٨(٢٠٠١شواغل مماثلة يف عام     
وأعربت جلنة حقوق الطفل    . )١٠٩(الفعالة للمشاكل والرتاعات يف املدارس، مبا يف ذلك العنف والتحرش باألقران          

 التمتع حبقـوقهم، ومل      من أن األطفال املعوقني، مبن فيهم املعوقون عقلياً، ال يزالون حمرومني من            أيضاًعن قلقها   
  . )١١٠(األخرى ُيدجموا بشكل تام يف النظام التعليمي ويف األنشطة الترفيهية والثقافية

  األقليات والشعوب األصلية  - ٧  

 إزاء عدة أمور منها التمييز ضد أقليـة         عن قلقها  اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان      أعربت،  ١٩٩٨يف عام     - ٣٣
، أوصت جلنة القضاء ٢٠٠١ويف عام . )١١١(نو وعدم االعتراف حبقوقهم يف األرضالسكان األصليني من مجاعة آي   

على التمييز العنصري بأن تتخذ الدولة املزيد من اخلطوات لتعزيز حقوق هذه اجلماعة بوصفها مـن مجاعـات                  
ينو ال ُينظر   ، ذكر املقرر اخلاص املعين حبالة الشعوب األصلية أن مجاعة آ          ٢٠٠٧ويف عام   . )١١٢(الشعوب األصلية 

 آينو، إال أن هناك جبماعة الثقايف بالنهوض املتعلق ١٩٩٧ على أهنم من الشعوب األصلية مبوجب قانون إليهم رمسياً
 إىل املعايري الدولية املتعلقة حبقـوق الـشعوب          من قرارات احملاكم اليت أكدت حقوق هذه اجلماعة استناداً         عدداً

 أن سكان أوكيناوا يسعون إىل االعتـراف هبـم          ى التمييز العنصري أيضاً   وذكرت جلنة القضاء عل   . )١١٣(األصلية
وجاء ضمن تعليقات احلكومة يف ردها على تقرير اللجنة أن الذين يعيشون يف مقاطعـة               . )١١٤(كمجموعة إثنية 

  . )١١٥(أوكيناوا أو سكاهنا األصليني ينتمون إىل العرق الياباين

  جوءاملهاجرون والالجئون وملتمسو الل  - ٨  

، حسبما ذكـرت املفوضـية   ، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها أيضاً    ٢٠٠١يف عام     - ٣٤
، إزاء حصول الالجئني من اهلند الصينية على املسكن والدعم املايل ودورات تعليم             )١١٦(السامية لشؤون الالجئني  

. ن، كقاعدة، على مساعدات من هـذا القبيـل        اللغة اليابانية على نفقة الدولة، وعدم حصول الالجئني اآلخري        
، بأن تتخذ اليابان اخلطـوات      )١١٧(وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري، حسبما ذكرت املفوضية كذلك         

، وأن تكفل الدولة متتع مجيـع ملتمـسي اللجـوء           املزاياالضرورية لكفالة مساواة مجيع الالجئني يف التمتع هبذه         
، بعث ٢٠٠٥ويف عام . الرعاية الطبيةالتمتع مبستوى معيشي الئق ويف احلصول على  يف   باحلقوق اليت تشمل احلق   

املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين برسالة إىل احلكومة تتعلق باملعلومات الواردة عن ظروف احتجاز               
صة بـسلطات اهلجـرة ال      ووردت مزاعم منها أن األجانب احملتجزين يف مراكز احتجاز خا         . املواطنني األجانب 

ُيطلعون يف أغلب األحيان على حقوقهم بالصورة املناسبة، وذُكر على وجه اخلصوص أهنم ال حيصلون بسرعة على 
تعرض املواطنني األجانب بشأن  أيضاًقلق بدي أُو. حمام من اختيارهم أو ُتقدم إليهم املشورة بلغة يفهموهناخدمات 

، وُزعم وجـود     شهراً ١٥للجوء، خلطر االحتجاز لفترات طويلة قد تصل إىل         غري املسجلني، مبن فيهم ملتمسو ا     
وقدمت احلكومة يف ردها معلومات مفصلة عـن إجـراءات الترحيـل،            . )١١٨(أطفال ومرضى ضمن احملتجزين   

، أوصت جلنة مناهـضة     ٢٠٠٧ويف عام   . )١١٩(واالحتجاز من ِقبل سلطات اهلجرة وعن محاية الالجئني يف البلد         
، بأن متنع اليابان بشكل صريح ترحيل األشخاص )١٢٠(ب، حسبما ذكرت املفوضية السامية لشؤون الالجئنيالتعذي

م سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، وينبغي أن تشكل         تدعو إىل االعتقاد بأهن    قويةأسباب  فيها   إىل بلدان توجد  
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ظر على النحو الواجب يف طلبات اللجـوء        ويتعني على اليابان أن تكفل الن     . هيئة مستقلة ملراجعة طلبات اللجوء    
وإجراءات الترحيل، وأن تقوم من دون تأخري بإنشاء هيئة مستقلة للنظر يف الشكاوى املتعلقة باملعاملة يف مراكز                 

وينبغي أن حتدد فترة االحتجاز القصوى لألشخاص املنتظر ترحيلهم، وال سيما . االحتجاز التابعة لسلطات اهلجرة
كما ذكر .  الضعيفة، وأن تتيح املعلومات املتعلقة بضرورة االحتجاز بعد صدور أمر كتايب بالترحيلبالنسبة للفئات

 أن النظام الذي وضعه مكتب اهلجرة التابع لوزارة العدل يشكل           املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية     
إذ حيث املواطنني على التبليغ عن طريـق         من التحريض على العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب،          ضرباً

موقع املكتب على شبكة اإلنترنت، دون كشف هوياهتم، عن األشخاص الذين يشتبه بكوهنم من املهاجرين غري                 
  . )١٢١(الشرعيني، وأوصي بإلغائه من دون تأخري لكونه يقوم على جترمي األجانب وإشاعة الريبة ورفض األجانب

  ل املمارسات، والتحديات، واملعوقات اإلجنازات، وأفض–ثالثاً 
، أشادت جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بقيام اليابان خالل العقد املاضـي برصـد                ٢٠٠٣يف عام     - ٣٥

 يف املائة من خمصصات املساعدة اإلمنائية الرمسية لتعلـيم وصـحة املـرأة ومـشاركتها االقتـصادية                 ١٠  حوايل
أشارت جلنة حقوق الطفل بتقدير إىل أن اليابان هي أكرب املاحنني يف جمـال              ،  ٢٠٠٤ويف عام   . )١٢٢(واالجتماعية

. )١٢٣(املساعدة اإلمنائية الرمسية من حيث األرقام املطلقة، وحتظى التنمية االجتماعية بقدر كبري من تلك املساعدة              
 حتددان عـن طريـق      وأكدت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان أن محاية حقوق اإلنسان ومعايري حقوق اإلنسان ال            

استطالعات الرأي، وأعربت عن قلقها إزاء تكرار استخدام اإلحصائيات الناجتة عن تلك االستطالعات لتربيـر               
  . )١٢٤( اللتزاماهتا مبوجب العهد الدويل اخلاص باحلقوق السياسية واملدنيةتصرفات الدولة اليت قد تشكل انتهاكاً

  زامات الوطنية الرئيسية األولويات واملبادرات وااللت–رابعاً 
   تعهدات الدولة–ألف 

 مبواصلة تعاوهنا التقين للمساعدة يف اجلهود الرامية إىل حتسني حالة حقوق            ٢٠٠٨تعهدت اليابان يف عام       - ٣٦
والتزمت جبملة أمور منها دعم أنشطة املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ودعـم            . )١٢٥(اإلنسان على نطاق العامل   

 ببذل  تاماًوتلتزم اليابان التزاماً. )١٢٦(على حقوق اإلنسان يف الربامج اإلمنائية لوكاالت األمم املتحدةالنهج القائم 
وستتعاون اليابان مـع    . )١٢٧(جهود للقضاء على التمييز يف مجيع أحناء العامل ضد املصابني مبرض اجلذام وأسرهم            

    .)١٢٨(تعزيز وتنفيذ الربامج املتعلقة حبقوق اإلنساناجملتمع املدين، مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية، يف 

   توصيات حمددة للمتابعة–باء 

، طلبت جلنة مناهضة التعذيب من اليابان أن تقدم يف غضون سنة واحدة معلومات عـن                ٢٠٠٧يف عام     - ٣٧
اللجـوء  عدم اإلعادة القسرية، واحتجـاز وترحيـل ملتمـسي          : استجابتها لتوصيات اللجنة فيما يتصل باآليت     

وقواعد التحقيق واالعترافات؛  ؛)االحتجاز يف نظام السجن البديل(" دايو كانغوكو" نظام واملهاجرين؛ واستخدام 
والتعويض ورد االعتبار فيما يتعلق بإنصاف ضحايا العنف اجلنسي، ويشمل ذلك على وجه اخلصوص من بقـني           

  .)١٢٩(عسكريون اليابانيون خالل احلرب العاملية الثانيةعلى قيد احلياة من ضحايا االسترقاق اجلنسي الذي مارسه ال
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، حسبما ذكرت املفوضـية الـسامية لـشؤون         اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية    وقدم املقرر     - ٣٨
، توصيات تشمل االعتراف الرمسي والعلين، من أعلى املستويات يف احلكومـة، بوجـود التمييـز                )١٣٠(الالجئني

؛ والقيام، على وجه السرعة، باعتماد قـانون وطـين ملناهـضة            )١٣١(جانب يف اجملتمع الياباين   العنصري وكره األ  
جترمي التمييز العنصري جبميع أشكاله، وال سيما يف جمال العمل،          ) أ(العنصرية والتمييز وكره األجانب ينص على       

يعلن ) ب(ذلك تعويض الضحايا؛ ووالسكن والزواج، ويكفل الوصول الفعلي إىل احلماية وسبل االنتصاف، مبا يف 
 العرقي أو الكراهية اليت تروج للتمييز العنصري أو حتـرض           التفوقجترمي مجيع الدعايات واملنظمات القائمة على       

 اعتماد أحكام قانونية مالئمة حتظر أية قوائم وحتريات عن منشأ شخص مـا ميكـن أن                 وينبغي أيضاً . )١٣٢(عليه
ت التوظيف أو إجيار أو بيع مسكن أو يف ممارسة هذا الشخص ألي حق من حقوقه تستخدم للتمييز ضده يف جماال

  .)١٣٣(األخرى

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
متالزمة نقص املناعـة املكتـسب   /برنامج األمم املتحدة املشترك املعين بفريوس نقص املناعة البشرية     أعد    - ٣٩

، ٢٠٠٦ بدأ يف عـام      مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     يه أن    جاء ف  ٢٠٠٧ يف عام    تقريراً) اإليدز(
باالشتراك مع صندوق األمم املتحدة للسكان، مشروع حبوث يشمل أربع جمموعات لغوية من األجنبيات العامالت 

   .)١٣٤( حلماية األشخاص املعرضني لالجتار"برنامج تنقل آمن" على وضع يف جمال اجلنس، وجيري العمل أيضاً
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