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 مـن توصـيات آخـر       ٢٦الفقرة الفرعية   (املنهجية وعملية التشاور      -أوالً  
  )استعراض دوري شامل

قدمت اليابان تقريرها الوطين الثاين يف إطار االستعراض الدوري الـشامل، وأعـد               -١
واملقررات اليت اعتمدها جملـس حقـوق       التقرير وفقاً للمبادئ التوجيهية، مبا فيها القرارات        

، وبالتركيز على أمور منـها تنفيـذ        )A/HRC/DEC/17/119 و A/HRC/RES/16/21(اإلنسان  
 ٢٠٠٨التوصيات اليت قبلت اليابان متابعتها خالل دورة االستعراض األوىل املعقودة يف عام             

  .وعلى تطور أوضاع حقوق اإلنسان يف اليابان
خلارجية اليابانية تنسيق إعداد التقرير الوطين املقدم يف إطار         وتولت وزارة الشؤون ا     -٢

هذا االستعراض، مبشاركة عدد من الوزارات منها أمانة جملس الوزراء وديوان جملس الوزراء             
ووزارة الداخلية واالتصاالت ووزارة العدل ووزارة التعلـيم والثقافـة والرياضـة والعلـم          

والرفاه االجتماعي ووزارة األراضي والبنية األساسـية       والتكنولوجيا ووزارة الصحة والعمل     
  .والنقل والسياحة ووكالة الشرطة الوطنية

وقبل تقدمي هذا التقرير، نظرت اليابان جبدية يف نتائج االستعراض الدوري الـشامل               -٣
 وبادرت من تلقاء ذاهتا بنشر حالة متابعتها للتوصيات         ٢٠٠٨مايو  /الذي خضعت له يف أيار    

وتنتظر اليابان أن يبادر كل بلد باختاذ إجراءات متابعة هدفها املضي           . ٢٠١١مارس  /يف آذار 
  .يف حتسني حالة حقوق اإلنسان فيه أثناء جولة االستعراض الدوري الشامل الثانية

وينفذ اجملتمع املدين يف اليابان أنشطة شىت لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها وتقـر                -٤
وقد ُترمجت الوثيقة اخلتامية اليت تتـضمن التوصـيات         . األنشطةحكومة اليابان بأمهية تلك     

 فضالً عن وثـائق أخـرى إىل        ٢٠٠٨املنبثقة عن جولة االستعراض األوىل املعقودة يف عام         
اليابانية، وهي متاحة على املوقع الشبكي لوزارة الشؤون اخلارجية كي يكون عامة النـاس              

ويـذكر  . مع املدين يف متابعة عملية االستعراض     وعالوة على ذلك، شارك اجملت    . على علم هبا  
 / شـباط  ٢١بصفة خاصة أن وزارة الشؤون اخلارجية أقامت حواراً مع اجملتمع املـدين يف              

 هبدف تبادل اآلراء، كما مجَّعت آراء الناس بشأن هذا التقريـر عـن طريـق           ٢٠١٢ فرباير
مبـا فيهـا صـفحة وزارة    ويف هذا الصدد استخدمت املواقع االجتماعية، . موقعها الشبكي 

. اخلارجية على الفيسبوك وحساهبا على تويتر، لتقدمي معلومات عن احلوار واسـتقاء اآلراء            
وإضافة إىل ذلك، أتيحت فرص متنوعة للحوار مع اجملتمع املدين، بواسـطة االجتماعـات              

كة يف  املعقودة أثناء إعداد التقارير احلكومية املتعلقة مبعاهدات حقـوق اإلنـسان واملـشار            
وستواصـل  . مشاورات املنظمات اخلاصة وتلقي أسئلة هذه املنظمات بشأن التدابري املعتمدة         

  .حكومة اليابان اهتمامها هبذا احلوار وتقيدها هبذه املمارسات
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  االتفاقيات الدولية  -ثانياً  

املبادرات املتعلقة بإبرام معاهدات حقوق اإلنسان وغريها من الـصكوك ذات             -ألف  
  )١لفقرة الفرعية ا(الصلة 

 جهوداً يف سبيل إبرام معاهدات حلقوق اإلنسان        ٢٠٠٨مايو  /بذلت اليابان منذ أيار     -٥
  .وسحب حتفظاهتا على معاهدات أخرى على النحو املبني أدناه

  االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري  -١  
الختفاء القسري، مبا فيـه االختطـاف،   تكمن أمهية هذه االتفاقية يف تأكيد اعتبار ا     -٦

. جرمية يعاقب عليها يف سياق اجملتمع الدويل، ويف منع تكرار هذا النوع من اجلرائم مستقبالً              
وحترص اليابان على هذه االتفاقية ألهنا تزيد اهتمام اجملتمع الدويل باالختفاء القسري، مبا فيه              

  .٢٠٠٩يوليه / متوزاالختطاف، وهو ما حداها إىل االنضمام إليها يف

  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -٢  
 اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة،        ٢٠٠٧سبتمرب  /وقعت اليابان يف أيلول     -٧

 اهليئة الوزارية إلصالح سياسة اإلعاقة هبدف تعزيز        ٢٠٠٩ديسمرب  /وأنشأت يف كانون األول   
وض هذه اهليئة مناقشات مكثفة يشارك      وخت. التدابري املتخذة لفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة     

 القانون  ٢٠١١يوليه  /واستناداً إىل هذه املناقشات، ُسنَّ يف متوز      . فيها األشخاص ذوو اإلعاقة   
األساسي املنقح اخلاص باألشخاص ذوي اإلعاقة، وأُدرجت فيه أحكام تتفق مـع هـدف              

. ألشـخاص ذوي اإلعاقـة    املنصوص عليه يف اتفاقية حقوق ا     " الترتيبات التيسريية املعقولة  "
وأُنشئت أيضاً اللجنة املعنية بسياسة األشخاص ذوي اإلعاقة باعتبارها وكالة تقدم توصيات            

قانون الدعم  "وإضافة إىل ذلك، اعُتمد يف دورة الربملان الثمانني بعد املائة           . إىل الوزراء املعنيني  
يق على اتفاقيـة حقـوق      وتعمل اليابان جاهدة على التصد    ". العام لألشخاص ذوي اإلعاقة   

  .األشخاص ذوي اإلعاقة يف وقت قريب، بينما تواصل تطوير هياكلها الداخلية

  بالغات األفراداإلجراء املتعلق ب  -٣  
ترى اليابان أن إجراء بالغات األفراد املنصوص عليه يف الربوتوكـول االختيـاري               -٨

سية والربوتوكـول االختيـاري     األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسيا       
التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وصكوك أخرى إجراء يستحق التنويـه              

وخبصوص قبول هذا اإلجـراء، تقـوم   . أنه يكفل بفعالية تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان  مبا
اء يف تضارب   حكومة اليابان بدراسة داخلية ملسائل متنوعة منها حبث ما إذا كان هذا اإلجر            

مع نظام اليابان القضائي أو سياستها التشريعية، والنظر يف إمكانية وضع إطار تنظيمي لتنفيذ              
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 يف وزارة الـشؤون اخلارجيـة يف        ئتنـش ويف هذا السياق، أُ   . هذا اإلجراء يف حال قبوله    
وستواصل اليابان النظر جبديـة     .  شعبة تنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان     ٢٠١٠أبريل  /نيسان

  .ما إذا كان يسعها قبول هذا اإلجراء آخذة يف اعتبارها آراء جهات شىتفي

  االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم  -٤  
تفهم اليابان مبادئ االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد              -٩

غري أهنـا تعتـرف     . ملهاجرين وأفراد أسرهم  أسرهم، وهي السعي إىل محاية حقوق العمال ا       
 املساواة ونظمها احمللية املتنوعـة وعناصـر   أبضرورة توخي احلذر الشديد يف التعامل مع مبد   

أخرى قبل إبرام االتفاقية، كي ال متنح العمال املهاجرين حقوقاً أكثر من تلك اليت متنحهـا                
  .ملواطنيها وغريهم من الرعايا األجانب

فظات على عناصر معينة من العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             سحب التح   -٥  
  واالجتماعية والثقافية

عند التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،            -١٠
املشار " ال سيما باألخذ تدرجيياً مبجانية التعليم     "احتفظت اليابان حبقها يف عدم التقيد بعبارة        

 مـن االتفاقيـة، ألن      ١٣ من املـادة     ٢من الفقرة   ) ج(و) ب(إليها يف الفقرتني الفرعيتني     
املدارس الوطنية أو احلكومية مطالبون يف اليابان بدفع رسوم تعليمية مناسبة حفاظـاً              تالميذ

على التكافؤ مع تالميذ املدارس اخلاصة اليت متثل جزءاً ال يستهان به من مؤسسات التعلـيم                
  .ي والعايلالثانو
غري أن السلطات واجهت مؤخراً مطالبات قوية بتخفيـف العـبء االقتـصادي               -١١
تشكله النفقات التعليمية بالنسبة إىل األسر املعيشية، وذلك ملساعدة مجيـع الـراغبني              الذي
. تلقي تعليم ثانوي على حتقيق رغبتهم بـصرف النظـر عـن ظـروفهم االقتـصادية                يف
الذي ألغى الرسوم التعليميـة  " قانون التعليم الثانوي اجملاين   "عُتمد  ، ا ٢٠١٠ أبريل/نيسان ويف

وأنشأت حكومة اليابان أيضاً نظام صناديق دعـم االلتحـاق          . يف املدارس الثانوية احلكومية   
بالتعليم الثانوي، وهو نظام يتكفل برسوم تعليم التالميذ يف املدارس الثانوية الوطنية واخلاصة             

وفيما خيـص التعلـيم العـايل،       . قات التعليمية على األسر املعيشية    هبدف ختفيف عبء النف   
حكومة اليابان على اختاذ تدابري من أجل ختفيض الرسـوم التعليميـة أو إلغائهـا يف                 تعمل

وبعد اختـاذ   . اجلامعات وتعزيز املنح الدراسية للمساعدة على ختفيف العبء املايل بقدر أكرب          
األخذ تـدرجيياً مبجانيـة     "اً على سحب حتفظها على حكم       هذه التدابري، تعمل اليابان حالي    

  .الوارد يف العهد" التعليم
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تعديل اإلعالن املتصل بالربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلـق باشـتراك              -٦  
  األطفال يف الرتاعات املسلحة

 مـن   ٣  مـن املـادة    ٢أدخلت اليابان تعديالً على اإلعالن املقدم خبصوص الفقرة           -١٢
. الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة          

حكومة اليابان ال جتند يف قوات دفاعها الذايت، مبوجب قوانينها          "وينص هذا اإلعالن على أن      
دخل اإلعـالن   " ( سنة ١٨ولوائحها املنطبقة، سوى من بلغوا أو جاوزوا السن الدنيا وهي           

 مـن   ٣ مـن املـادة      ٤وعمـالً بـالفقرة     ). ٢٠١٠أبريل  / نيسان ١املعدل حيز النفاذ يف     
. الربوتوكول، أُخطر األمني العام لألمم املتحدة هبذا التعديل يف وثيقة تعرض اإلعالن اجلديد            

ويتوخى هذا اإلعالن اجلديد تنقيح اإلعالن األصلي، ويعّد يف الواقع سحباً لإلعالن التفسريي    
  .الذي قدمته اليابان عند تصديقها على الربوتوكول االختياريالسابق 

  )اتفاقية الهاي(االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال   -٧  
قررت حكومة اليابان، اعترافاً منها بأمهية اتفاقية الهاي بالنسبة إىل مصاحل األطفال،              -١٣

ووضعت اتفاقية الهاي وتشريعاهتا احمللية     . هذه االتفاقية أن تباشر االستعدادات للتصديق على      
  ).دورة عادية(على جدول أعمال الربملان الياباين يف دورته الثمانني بعد املائة 

ألداء املهام املتصلة باالتفاقيـة،     " سلطة مركزية "ومبا أن على الدول املتعاقدة تعيني         -١٤
ومهام الـسلطة املركزيـة     .  سلطتها املركزية  فستعني اليابان وزير الشؤون اخلارجية بوصفه     

وخمتلف إجراءات إعادة األطفال املنصوص عليها يف اتفاقية الهاي أمور جديدة على حكومة             
ويتطلـب تنفيـذ    . اليابان، وسيشارك الكثري من املنظمات احمللية املختصة يف تنفيذ االتفاقية         

 عن طريق تلـك املنظمـات احملليـة         اتفاقية الهاي تعريف الناس هبا وبلورة نظام لتنفيذها       
 الالزمة بغية تنفيذ اتفاقيـة      توهلذا الغرض تقوم حكومة اليابان حالياً باالستعدادا      . املختصة

  .الهاي يف أقرب وقت ممكن

  امتثال معاهدات حقوق اإلنسان  -باء  
 حتترم اليابان بإخالص املعاهدات الدولية املربمة يف جمال حقوق اإلنسان وتقدم على             -١٥

أساس دوري تقارير حكومية شاملة إىل هيئات معاهدات حقوق اإلنسان وفقاً ألحكام هذه             
وترسل اليابان أيضاً وفداً يضم ممثلني للوزارات املعنية ويشارك بنشاط يف حبـث             . املعاهدات

ويعمم كل تقرير حكومي وما يتصل به من مالحظات ختامية صادرة عن         . التقارير احلكومية 
 حقوق اإلنسان على املسؤولني احلكوميني وغريهم من األشخاص املعنـيني           هيئات معاهدات 

بغرض تقاسم املعلومات، كما تنشر على املوقع الشبكي لوزارة الشؤون اخلارجية بـاللغتني             
  .اليابانية واإلنكليزية لتمكني عامة الناس من احلصول على املعلومات
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  محاية حقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  ت حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدلتدابري هيئا  -ألف  
تضطلع هيئات حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل بأنشطة تـصحيحية يف جمـال               -١٦

) املشورة والتحقيق وتسوية القضايا املتصلة بانتهاكات حلقـوق اإلنـسان         (حقوق اإلنسان   
املكاتب اإلقليمية  وأنشطة رامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان يف إطار مكاتب الشؤون القانونية و           

)) ٢٠١٢أبريـل   / نيسان ١يف  ( موقعاً يف مجيع أحناء البلد       ٣١٥(للشؤون القانونية وفروعها    
وتنفذ هذه األنشطة على النحو املناسب من قبـل مـوظفي   . سعياً إىل محاية حقوق اإلنسان  

 للعمل يف   مكاتب الشؤون القانونية واملكاتب اإلقليمية للشؤون القانونية إضافة إىل املتطوعني         
)  مواطن يف البلد   ١٤ ٠٠٠قرابة  (جمال حقوق اإلنسان، وهم مواطنون تعينهم وزارة العدل         

  .على أساس اإلنصاف واحلياد وحتت إشراف مكتب حقوق اإلنسان التابع لوزارة العدل

  )٣ و٢الفقرتان الفرعيتان (إنشاء مؤسسة وطنية جديدة حلقوق اإلنسان   -باء  
 اإلنسان التابعة لوزارة العدل، على أساس اإلنصاف واحليـاد    تضطلع هيئات حقوق    -١٧

املذكورين آنفاً، بأنشطة تصحيحية يف جمال حقوق اإلنسان وأنشطة رامية إىل تعزيـز هـذه          
غري أنه ما زال يتعني التصدي لبعض املسائل مبا فيها نقصان الصفة القانونية الـيت                . احلقوق

لذا تقوم حكومة اليابان حالياً باالستعدادات      .  مهامها تكفل استقاللية هذه املؤسسات يف أداء     
الالزمة لتقدمي اقتراح إىل الربملان يتعلق بإنشاء مفوضية حلقوق اإلنسان تقوم مقام املؤسـسة              

  .الوطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس

  )١٤الفقرة الفرعية (التدريب يف جمال حقوق اإلنسان   -جيم  
د تتعلق حبقوق اإلنسان يف مقررات تدريب املوظفني العمـوميني          تدرج اليابان موا    -١٨

وعلـى وجـه   . ليكون هلؤالء املوظفني مجيعاً إملام كامل مببادئ معاهدات حقوق اإلنـسان         
اخلصوص، يقدم تدريب مكثف يف جمال حقوق اإلنسان، مبا يشمل حقوق املرأة والطفل، إىل     

إلنسان مثل موظفي إنفاذ القانون، وذلك على       املوظفني العموميني املعنيني عن كثب حبقوق ا      
  :النحو التايل

  النواب العامون وموظفو النيابة العامة  -١  
تنفذ وزارة العدل برامج شىت لتدريب النواب العامني وموظفي النيابة العامة حبسب              -١٩

وتلقي الوزارة يف إطار هذا التدريب حماضرات بشأن حقوق اإلنسان تتطرق   . مستوى خربهتم 
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مراعاة األطفال والنساء على النحو الواجب      "و" عهود حقوق اإلنسان  "فيها إىل مواضيع مثل     
  ."يف أنشطة املالحقة القضائية

  موظفو املؤسسات اإلصالحية  -٢  
توفر وزارة العدل فرصاً تدريبية متنوعة ملساعدة موظفي املؤسسات اإلصالحية على             -٢٠

والتشريعات املتعلقة مبختلف مسائل حقـوق      اكتساب معارف ومهارات تتصل باملعاهدات      
وهذه املعارف واملهارات ضرورية ملعاملـة الـسجناء     . اإلنسان مبا فيها حقوق املرأة والطفل     

  .معاملة مناسبة وفعالة

  موظفو مكاتب إعادة التأهيل  -٣  
تنظم وزارة العدل حماضرات ملوظفي املراقبة بشأن حقوق اإلنسان مبا فيها مكافحة              -٢١
وتتوخى هذه احملاضرات   . ف بالنساء واألطفال ومراعاة هاتني الفئتني على النحو الواجب        العن

تزويد هؤالء املوظفني باملعارف الالزمة لالضطالع بأنشطة املراقبة واالستجابة إىل ضـحايا            
  .اإلجرام

  موظفو مراقبة اهلجرة  -٤  
 حبـسب مـستوى   تنظم وزارة العدل دورات متنوعة لتدريب موظفي إدارة اهلجرة        -٢٢

وتقدم الوزارة يف إطـار هـذا التـدريب         . خربهتم من املوظفني اجلدد إىل كبار املسؤولني      
حماضرات بشأن حقوق اإلنسان، وتدرب املوظفني ذوي الرتب املتوسطة خـصوصاً علـى             
تدابري مكافحة االجتار بالبشر والعنف املرتيل وإعمال حقوق اإلنسان بالتعاون مع وكـاالت             

اهليئات الوزارية واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمات غري حكومية معنية حبقـوق           أخرى منها   
  .اإلنسان إىل جانب أصحاب املهن القانونية واخلرباء اجلامعيني وممثلي وسائط اإلعالم

  موظفو الشرطة  -٥  
يقدم التدريب على احترام حقوق اإلنسان يف مدارس الشرطة إىل موظفي الـشرطة               -٢٣

وإضافة إىل ذلك، تقدم دورات تدريبية على أساليب ومهـارات مكافحـة    . نياجلدد واملرتق 
حتري احلاالت اليت يرجح فيها تعرض النساء أو األطفال للخطر أكثـر مـن غريهـم،                 أو

  .كحاالت اجلرائم اجلنسية والعنف املرتيل واالعتداء على األطفال وإساءة املعاملة
يقات اجلنائية وخبدمات االحتجاز ومساعدة     ويتلقى موظفو الشرطة املكلفون بالتحق      -٢٤

ضحايا اجلرمية ومهام أخرى تدريباً يزودهم باملعارف واملهارات الالزمة ألداء مهامهم علـى             
ويتخذ هـذا التعلـيم     . حنو سليم ويراعي حقوق اإلنسان للمشتبه هبم واحملتجزين والضحايا        

رطة يف مجيع مراحـل التعلـيم       أشكاالً متنوعة كالدورات املتخصصة املتاحة يف مدارس الش       
  .والدورات التدريبية يف مقرات الشرطة ومراكزها وأماكن أخرى
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  املفتشون املعنيون مبعايري العمل  -٦  
تقدم وزارة الصحة والعمل والرفاه االجتماعي تدريباً يف جمال حقوق اإلنـسان إىل               -٢٥

خارجيني مثـل الناشـطني يف      املفتشني املعنيني مبعايري العمل، وذلك بالتعاون مع حماضرين         
جمموعات حقوق اإلنسان، كما تشجع املفتشني على املـشاركة يف احللقـات التدريبيـة              

الدراسية اخلاصة حبقوق اإلنسان اليت تنظمها هيئات التدريس أو جمموعات حقوق اإلنسان  أو
  .أو جمموعات أخرى، ليتمكنوا من تنمية معارفهم يف جمال حقوق اإلنسان

  إلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحدياتا  -رابعاً  

  محاية حقوق اإلنسان يف إجراءات العدالة اجلنائية  -ألف  

  إجراءات التحقيق السليمة  -١  
يف  سعياً إىل ضمان سري التحقيقات على حنو سـليم، أصـدرت النيابـة العامـة                -٢٦

 أن مـن    وتنص هذه السياسة علـى    .  سياسة لدعم التحقيقات السليمة    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان
واجب النائب العام أن يدون الشكاوى أو املالحظات اليت يقدمها مشتبه به أو حمامي دفاعٍ               

ويقوم الـرئيس   . أو شخص آخر خبصوص التحقيقات وأن يرفع إىل رئيسه تقريراً هبذا الشأن           
ويقدم هذا الرئيس أيضاً ما استطاع من       . بالتحريات الالزمة ويتخذ ما يتعني اختاذه من تدابري       

  .وتنفذ هذه السياسة منذ اعتمادها. توضيحات إىل صاحب الشكوى
 املبـادئ التوجيهيـة     ٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين ووضعت وكالة الشرطة الوطنية يف        -٢٧

  . لضمان سالمة اإلجراءات يف حتقيقات الشرطة
بة وتستند الشرطة إىل هذه املبادئ التوجيهية الختاذ تدابري شىت من بينها تدعيم مراق              -٢٨

التحقيقات والتقيد بصرامة مبواعيد التحقيقات ومدهتا وتوعية موظفي الشرطة املشاركني يف           
  .التحقيقات اجلنائية

، أُنشئت شعبة التفتيش والرقابة التابعة للنيابة العامـة العليـا           ٢٠١١يوليه  /متوزويف    -٢٩
اءات مـن جانـب     واملعنية بكشف وحتري التحقيقات أو األفعال املخلة بالقانون أو باإلجر         

  .النواب العامني، ولتقدمي التوجيهات الالزمة إليهم

  التسجيل السمعي البصري للتحقيقات  -٢  
بدأ العمل بنظام التسجيل السمعي البصري لتحقيقات النيابة مع املشتبه هبم علـى               -٣٠

 ألخذ اعترافات يف القضايا املعروضة على قـضاة غـري           ٢٠٠٦يوليه  /متوزأساس جترييب يف    
، يوضع من حيث املبدأ تسجيل مسعي بصري للتحقيقات         ٢٠٠٩أبريل  /نيسانومنذ  . نينيمه
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 /آذار إىل   ٢٠٠٩أبريـل   /نيـسان ويف الفترة من    . مع املشتبه هبم يف هذا النوع من القضايا       
  . قضية٣ ٢٩٦، سجلت التحقيقات يف ما جمموعه ٢٠١١ مارس
لية يف وضع تسجيالت    ، شرعت بعض قوات الشرطة احمل     ٢٠٠٨سبتمرب  /أيلولويف    -٣١

مسعية بصرية للتحقيقات على أساس جترييب ألخذ االعترافات يف القضايا املعروضة على قضاة             
ويف هنايـة   . ٢٠٠٩أبريـل   /نيسانوطبقت هذه التجربة يف مجيع احملافظات يف        . غري مهنيني 

  . حتقيقا١ً ٥٨٧، بلغ جمموع التحقيقات املسجلة ٢٠١١ديسمرب /كانون األول
هذه التسجيالت السمعية البصرية اليت تقوم هبا النيابة والشرطة ميكن أن تكـشف             و  -٣٢

بصورة موضوعية عن أمور منها ظروف غرف التحقيق وكيفية استجواب املشتبه هبم وتعابري             
وتتاح للمشتبه هبم، أثناء التسجيل، فرص احلـديث        . وجوههم ونربات أصواهتم وتصرفاهتم   

وال ُيقطع التسجيل حىت إذا أدىل املشتبه بـه       .  مكان التحقيق  حبرية عن ظروف استجواهبم أو    
وتتاح مجيع التسجيالت السمعية والبصرية حملامي الدفاع       . بأقوال تتعارض مع مصلحة النيابة    

  . دون أي حتوير أو جتميع
وتنظر وزارة العدل وجهات أخرى حاليـاً يف مـسألة شـفافية االسـتجوابات                -٣٣

  : يما يلي موجز للمواضيع احملددة قيد املناقشةوف. واإلجراءات اجلنائية
يتوىل مناقشة    فريق دراسة تابع لوزارة العدل     ٢٠٠٩أكتوبر  /تشرين األول أُنشئ يف    •

 تقريـر يلخـص حـصيلة       ٢٠١١أغسطس  /آبوصدر يف   . شفافية االستجوابات 
. االستقصاء والدراسة املنجزين ويقترح اجتاهاً معيناً للقيام باسـتجوابات شـفافة          

قترح يف هذا السياق توسيع نطاق التسجيالت السمعية البـصرية السـتجوابات            وا
النيابة على أساس جترييب، بغية املسامهة يف ما سيبذل من جهـود لتـصميم نظـام                

 .استجوابات أكثر شفافية

 طائفة القضايا اليت تستدعي تـسجيل       ٢٠١١أغسطس  /آبوبناًء عليه، ُوّسعت يف      •
 القضايا املعروضة على قضاة غري مهنيني مبا فيهـا          االستجوابات حبيث تشمل مجيع   

 .قضايا النفي

وإضافة إىل ذلك، بدأ العمل على أساس جترييب بتسجيل استجوابات النيابة العامة يف             
حالة املشتبه هبم احملتجزين على ذمة إدارة التحقيقات اخلاصة اليت تنظـر يف قـضايا      

واملشتبه ) ٢٠١١مارس  /آذاراًء من   ابتد(تعرض بالضرورة على قضاة غري مهنيني        ال
 /متـوز ابتـداًء مـن     (هبم من ذوي مهارات التواصل املتدنية بسبب إعاقات ذهنية          

ويشمل التوسيع املذكور أيضاً حاالت نفي املشتبه به التهَم املوجهة          ). ٢٠١١ يوليه
 .إليه، وُتسجل يف هذا اإلطار عملية التحقيق بأكملها من البداية إىل النهاية

ياً إىل ضمان شفافية حتقيقات الشرطة دون املساس بالسالمة العامة، أُنـشئ يف        وسع •
 فريق دراسة يقوده رئيس اللجنة الوطنية للسالمة العامة ويضم          ٢٠١٠فرباير  /شباط
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 /شـباط ويف  . خرباء خارجيني مكلفني بدراسة فعالية أسـاليب التحقيـق أيـضاً          
ختامياً يقترح فيه توسيع نطاق جتربة      ، أصدر فريق الدراسة هذا تقريراً       ٢٠١٢ فرباير

التسجيل السمعي البصري واإلسراع يف حبث واعتماد أساليب التحقيق الفعالـة إذا            
اعتربت كذلك واعترب اعتمادها مناسباً حىت وإن كان فيه، إىل حٍد ما، انتـهاك               ما

 . حلقوق اإلنسان

 ٢٠١٢مارس  /آذار يفواستناداً إىل التقرير اخلتامي، وضعت وكالة الشرطة الوطنية         
هبدف توسـيع نطـاق التـسجيل       " برنامج تطوير أساليب التحقيق واالستجواب    "

السمعي البصري التجرييب لالستجوابات وتطوير التحقيقات وأسـاليب التحقيـق          
، وسعت وكالـة الـشرطة      ٢٠١٢أبريل  /نيسانويف  . وضمان مالءمتها وفعاليتها  

يع القضايا املعروضة على قضاة غري      الوطنية نطاق هذه التسجيالت حبيث يشمل مج      
مهنيني، ال يف حاالت االعتراف بالتهم فقط بل أيضاً وعند الضرورة يف حـاالت              

، ٢٠١٢مايو  /أيارويف  . نفيها ورفض تسجيل عملية االستجواب يف خمتلف مراحلها       
ومشل ذلك القضايا   بدأ العمل هبذه التسجيالت السمعية البصرية على أساس جترييب،          

 .كون فيها املشتبه هبم مصابني بإعاقة ذهنيةاليت ي

، طلب وزير العدل إىل هيئاته االستشارية أن تنظر يف كيفية ٢٠١١يونيه /حزيرانيف  •
صياغة تشريع يقر نظام عدالة جنائية جديداً يليب متطلبات العصر، مبـا يف ذلـك               

 .اعتماد نظام للتسجيل السمعي البصري الستجوابات املشتبه هبم

  اية حقوق اإلنسان للنساء وفئات أخرىمح  -باء  

  اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني  -١  
اخلطـة األساسـية   " على  ٢٠١٠ديسمرب  /كانون األول  ١٧وافق جملس الوزراء يف       -٣٤

 جماالً ذا أولوية إلنشاء جمتمع يـساوي بـني          ١٥، اليت أقرت    "الثالثة للمساواة بني اجلنسني   
 وعرضت تدابري حمددة    ٢٠٢٠اه السياسات الطويلة األمد إىل غاية عام        اجلنسني وحددت اجت  

  . ٢٠١٥يستمر تنفيذها إىل هناية السنة املالية 

  املبادرات الرامية إىل توسيع مشاركة النساء يف عمليات وضع السياسات واختاذ القرارات  -٢  
اإلجـراءات  "تشدد اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني علـى تـشجيع              -٣٥

جاالً حمددة وأهدافاً رقمية وجدوالً زمنياً لكل آوقد اعتمدت يف هذا الصدد . الفعالة" اإلجيابية
جمال من اجملاالت ذات األولوية اليت يتعني زيادة مشاركة النساء فيها مثل السياسة والقطـاع      

تند حكومة اليابان   وتس. العام والعمالة واألكادميية ووظائف صنع القرار على مجيع املستويات        
إىل اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني يف تدعيم إطار تشجيع اإلجراءات اإلجيابية             

  .ومحالت التوعية والتثقيف
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  اجتماعات اجمللس الوزاري لتعزيز مشاركة النساء بنشاط يف االنتعاش االقتصادي  -٣  
مشاركة نسائية نشطة وإىل حتسني أوضاع      اعترافاً حباجة انتعاش االقتصاد الياباين إىل         -٣٦

النساء االجتماعية، وافقت االجتماعات الوزارية املعنية هبذه املسألة على خطة العمل املتعلقة            
وتقوم هذه اخلطة على ثالث دعائم      . بتعزيز مشاركة النساء النشطة يف االنتعاش االقتصادي      

أخذ احلكومة بزمام   ‘ ٣‘ابية جذرية، و  اختاذ إجراءات إجي  ‘ ٢‘تغيري عقلية الرجال، و   ‘ ١‘هي  
  .٢٠١٢وستكون حكومة اليابان قد وضعت خريطة طريقها يف هناية عام . املبادرة

  )١٤الفقرة الفرعية (املبادرات الرامية إىل مكافحة العنف باملرأة   -٤  
القضاء على مجيع أشكال    "جعلت اخلطط األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني من           -٣٧
جماالً ذا أولوية، وهي توصي بتنفيذ أنشطة متكاملة واسعة النطاق حبسب فئـة        " ف باملرأة العن

  .العنف املمارس
  :ويواصل جملس الوزراء تنفيذ التدابري التالية للحد من العنف باملرأة  -٣٨

تـشرين   ٢٥-١٢(محلة التوعية والتثقيف الرامية إىل القضاء على العنف بـاملرأة            •
 ؛)ل عاممن كنوفمرب /الثاين

التعليم الوقائي للشباب وتوفري خدمات املشورة لضحايا العنف الزوجي يف إطـار             •
 ؛"قانون مكافحة العنف الزوجي ومحاية الضحايا"

توفري خدمات املشورة اهلاتفية يف حاالت الطـوارئ لـضحايا العنـف الزوجـي       •
 ؛)٢٠١١مارس /آذار -فرباير /شباط(

 .ملشورة والدعم املختصة يف العنف الزوجيبذل جهود يف سبيل زيادة عدد مراكز ا •

وينص القانون على أن تتكفل وزارة الصحة والعمل واحلماية االجتماعية بالنفقات             -٣٩
أو جبزء منها، مبا يف ذلك النفقات اليومية للنساء الاليت يلتمسن املشورة ويتمتعن بصفة مؤقتة               

رافق احمللية واالجتماعية حلمايـة النـساء،   حبماية املكاتب احمللية للمشورة اخلاصة بالنساء وامل  
  . ينص على أن تتكفل الوزارة أيضاً بتكاليف موظفي هذه املكاتب وتكاليف أخرى كما

  )٨الفقرة الفرعية (املبادرات الرامية إىل معاجلة مشاكل نساء األقليات   -٥  
احلكومـة بـذل    باالستناد إىل اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني، تنوي            -٤٠

  .جهود يف سبيل بناء جمتمع يساوي بني اجلنسني
يف حال مواجهة النساء صعوبات أكـرب بـسبب         "وتنص اخلطة األساسية على أنه        -٤١

جنسهن ومواجهة األفراد بصرف النظر عن جنسهم صعوبات أكرب بسبب ميلهم اجلنـسي،             
ىل جانب مواصـلة أنـشطة      ستبذل اجلهود الالزمة يف سبيل ضمان املساواة بني اجلنسني، إ         

. "احلقوقالتثقيف والتوعية يف جمال حقوق اإلنسان وتوفري سبل اجلرب لضحايا انتهاكات هذه             
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تبذل مكاتب املشورة القائمة املعنية حبقوق اإلنـسان        "وتنص اخلطة األساسية أيضاً على أن       
 جهوداً نشطة للـرد     والتابعة ملكاتب الشؤون القانونية واملكاتب اإلقليمية للشؤون القانونية       

على األسئلة املتعلقة حبقوق اإلنسان وتوفري نظام مشورة يراعي املـستخدم، بغيـة تـسوية               
حقوق اإلنسان املتصلة بفئات منها األشخاص ذوو اإلعاقة واألجانب وشعب اإلينـو             قضايا

  .وجمتمع الّدوا
يف جمال حقوق   وتقدم هيئات حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل خدمات املشورة            -٤٢

وبصيغة مكتوبـة،  ") اخلط املباشر اخلاص بالنساء("اإلنسان يف إطار مقابالت، وعلى اهلاتف      
وعلى اإلنترنت، عن طريق مكاتب الشؤون القانونية واملكاتب اإلقليمية للشؤون القانونيـة            

وتشمل املـشورة يف جمـال حقـوق    ).  مكتباً يف كامل أحناء البلد٣١٥وعددها  (وفروعها  
ويف حال االشتباه حبدوث انتهاك حلقـوق       . نسان إسداء النصيحة وتقدمي اهليئات املختصة     اإل

اإلنسان، حيقق يف األمر باعتباره قضية انتهاك حلقوق اإلنسان، وتتخذ التدابري املناسبة إلهناء             
  . االنتهاك أو منع تكرار أفعال مماثلة

  )٧الفقرة الفرعية (ملتعلقة باألسرة حتسني التشريعات ا/التدابري الرامية إىل اعتماد  -٦  
لتنقيح جزء من القانون املدين     "، اعتمد مشروع الئحة     ٢٠١٠يناير  /كانون الثاين يف    -٤٣

كان ُيفترض أن يساوي بني الرجال والنـساء يف سـن           ) اسم مؤقت " (وقانون احلالة املدنية  
لس الوزراء هذا املشروع الزواج ويتيح لألزواج اختيار ألقاهبم؛ وكان من املتوقع أن يعرض جم

غـري أن اآلراء انقـسمت      ). دورة عادية (على الربملان يف دورته الرابعة والسبعني بعد املائة         
  . فلم ُيقّدم املشروع إىل الربملان. يتسن جمللس الوزراء اختاذ قرار هبذا الشأن ومل
كومة اليابان  وتنص اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني على أن تواصل ح            -٤٤

النظر يف تنقيح القانون املدين آخذة يف اعتبارها تنوع العالقات بـني األزواج والزوجـات               
وداخل األسر إضافة إىل املالحظات اخلتامية الصادرة عن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز              

  .ضد املرأة

  محاية حقوق األطفال  -جيم  

  )١٤الفقرة الفرعية (تدابري مكافحة اإلساءة إىل األطفال   -١  
 القانون املدين وقانون رفاه الطفل وقوانني أخرى هبدف تدعيم          ٢٠١١ُنقح يف عام      -٤٥

وتبني القوانني املنقحـة أن مـن       . مكافحة اإلساءة إىل األطفال ومحاية حقوقهم ومصاحلهم      
 وتبني أيضاً أن مـن    . واجب صاحب السلطة األبوية رعاية أبنائه على حنو يراعي مصاحلهم         

املمكن تقييد السلطة األبوية وسحبها إذا كانت مصلحة الطفل مهددة جراء سوء اسـتخدام              
وأقرت القوانني املنقحة أيضاً إمكانية تعليق السلطة األبوية هبدف تقييدها عند           . تلك السلطة 

الضرورة واختاذ تدابري لتعيني وصي قضائي واحد أو أكثر؛ ومتكني األطفال واألوصياء علـى    
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وعالوة على ذلـك،    . جهات أخرى من رفع دعوى يف حال فقدان السلطة األبوية         القصر و 
جتيز القوانني املنقحة ملديري مراكز توجيه األطفال ممارسة السلطة األبوية عند غيـاب مـن               

وُيطلب أيضاً إىل   . ميارسها يف حالة األطفال املودعني مرافق الرعاية البديلة أو احلضانة املؤقتة          
ة األبوية أو أي شخص آخر أال يتصدى بصورة غري معقولة ملا يتخذه مديرو من ميارس السلط  

  .مرافق الرعاية من تدابري الزمة حلضانة األطفال حرصاً على راحتهم
وأنشأت احلكومة احمللية، مبوجب التشريعات، مراكز توجيه األطفال اليت يقـصدها             -٤٦

وُتغطى تكاليف تـشغيل    . ة التأهيل األطفال ضحايا العنف اللتماس املشورة أو خدمات إعاد       
هذه املرافق واحلضانة املؤقتة من امليزانية العامة، وتساعد احلكومة املركزية على متويلـها يف               

  .شكل إعانات مثالً، طبقاً للقوانني ذات الصلة

  )١٧الفقرة الفرعية (حظر العقاب البدين   -٢  
ابان حظراً صرحياً على العقـاب       من قانون التعليم املدرسي يف الي      ١١تفرض املادة     -٤٧

وقدمت وزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلم والتكنولوجيا إىل املدرسني توجيهات          . البدين
يف هذا الصدد، عن طريق جمالس التعليم اليت أصدرت إخطارات ونظمت مؤمترات سـنوية              

  .ودورات تدريبية هلذا الغرض
قانون املدين لصاحب السلطة األبوية أن يـؤدب         من ال  ٨٢٢ويف املقابل، جتيز املادة       -٤٨

وتندرج أحكام هذه املادة يف إطار رعاية الطفل مبا يـشمل           . الطفل بالقدر الذي يراه مناسباً    
واملنطـق  . وال جتيز هذه املادة العقاب البدين . تصحيح سلوكه وتوجيهه على املسار الصحيح     

ورة تلك اإلجراءات العقابية ومالءمتـها  السليم السائد يف اجملتمع والعصر هو الذي حيدد ضر        
وإذا جاوز التأديب احلدود املسموح هبا، ُتسحب السلطة األبويـة          . من منظور رعاية الطفل   

  ).من القانون املدين ٢-٨٣٤املادة (أو ُتعلّق )  من القانون املدين٨٣٤املادة (
ملـن  "ذي ُيجيز    احلكم ال  ٢٠١١وُحذف من القانون املدين بصيغته املنقحة يف عام           -٤٩

ميارس السلطة األبوية تأديب الطفل بالقدر الالزم أو إيداعه مؤسسة تأديبية بإذن من حمكمة              
  ."األسرة
 من قانون مكافحة اإلساءة إىل      ٣طبقاً للمادة   " ألي كان اإلساءة إىل طفل    "وال حيق     -٥٠

وتـنص  . وبذلك يكون يف القانون حكم واضح حيظـر اإلسـاءة إىل األطفـال            . األطفال
حيرص صاحب السلطة األبوية على حسن ممارسـة        " من هذا القانون على أن       )١(١٤ املادة

وهكذا ُيلزم القانون صاحب السلطة األبوية مبمارسة هـذه         ." هذه السلطة يف تأديب الطفل    
  .السلطة على حنو سليم ال يشكل إساءة إىل الطفل

وإذا ما جاوزت ممارسة احلقوق التأديبية املعايري االجتماعية السائدة املعقولة، ُيعاقب             -٥١
  . لقانون العقوباتالفاعل جبرمية االعتداء أو اإلصابة أو احلبس أو االحتجاز غري القانوين طبقاً
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  )١٥الفقرة الفرعية (تدابري مكافحة االجتار بالبشر   -دال  
 اً،وبروزاً يف ضوء االجتاهات األخرية يف ظاهرة االجتار بالبشر، اليت غدت أكثر تعقيد      -٥٢

خطة العمل املتعلقة بتـدابري     " بتنقيح   ٢٠٠٩ديسمرب  /قامت حكومة اليابان يف كانون األول     
إىل هـذه   اً  واسـتناد ). ٢٠٠٤ديسمرب  /اعُتمدت يف كانون األول   " (البشرمكافحة االجتار ب  

  .متكامالًاً اخلطة، تتعاون الوزارات والوكاالت املعنية عن كثب يف تنفيذ تلك التدابري تنفيذ
إىل محاية ضحايا االجتار بالبشر من النساء واألطفال، قامـت احلكومـة يف             اً  وسعي  -٥٣
تـدابري محايـة    (بادئ التوجيهية ملعاجلة قضايا االجتار بالبشر       امل" بتجميع   ٢٠١١يوليه  /متوز

. بغية مساعدة اهليئات اإلدارية وغريها من املنظمات املعنية مبكافحة االجتار بالبشر          )" الضحايا
وتلخص املبادئ التوجيهية النقاط األساسية حلماية ضحايا االجتار وتعرض التدابري اليت يتعني            

وتقتضي املبادئ التوجيهيـة مـن      . ت املعنية اختاذها يف هذا الصدد     على الوزارات والوكاال  
الوزارات والوكاالت املعنية، كالشرطة وإدارة اهلجرة ومكاتب الشؤون القانونية ومراكـز           
املشورة اخلاصة بالنساء ومراكز توجيه األطفال ومفتشيات العمل ووزارة الشؤون اخلارجية،           

رطة أو إدارة اهلجرة أو حرس احلدود اليابانية أو مراكز          أن تسارع، عند اللزوم، بإخطار الش     
يف (أو مراكز توجيـه األطفـال   ) يف القضايا اليت ختص النساء فقط(املشورة اخلاصة بالنساء   

للحصول على رأي مهين متخصص هبدف توفري احلمايـة         ) القضايا اليت ختص األطفال فقط    
   .كن اعتباره كذلكللشخص املعين إذا كان ضحية االجتار بالبشر أو مي

وإذا كان ضحية االجتار بالبشر أو ملتمس املشورة أنثى، جيب على الشرطة أو إدارة                -٥٤
علـى  اً  اهلجرة أو حرس احلدود اليابانية أن تكلف موظفة مبساعدة املرأة قدر اإلمكان حرص            

  . مراعاة حالتها البدنية والنفسية
ار بالبشر يقّدم مركز الـدعم القـانوين        وخبصوص املساعدة القانونية لضحايا االجت      -٥٥

ف الالزمـة يف    يالياباين خدمات املعونة القانونية إىل املواطنني العاجزين عن دفـع املـصار           
  .اإلجراءات القضائية املدنية مثل أتعاب احملامي وتكاليف أخرى

شـكل  بالبقاء يف البلد حىت إذا      اً  خاصاً  وميكن حلكومة اليابان أن متنح الضحايا إذن        -٥٦
ويف حال مـنح    . لقانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني    اً  ذلك البقاء غري القانوين انتهاك    

ترف هبـم كرعايـا     هذا اإلذن، حيق للضحايا االنتفاع خبدمات املعونة القانونية املدنية إذ يع          
من قـانون الـدعم القـانوين       ‘ ٢‘)١(٣٠املادة  " (فة قانونية يف البلد    يقيمون بص  أجانب"
  ). شاملال

وُشّنت محالت صارمة ملكافحة الدعارة بغية احلد من الطلب على جتـارة اجلـنس                -٥٧
وعلى سبيل املثال، كثّفت الشرطة جهودها الرامية . والقضاء من مث على ظاهرة االجتار بالبشر

عترب ما ي اً  إىل مكافحة اجلرائم املتصلة باجلنس، مبا فيها الدعارة، مبا أن االستغالل اجلنسي غالب            
وتشمل املعلومات اليت يتلقاها اخلط املباشر الذي وضعته وكالة الشرطة الوطنية      . بالبشراً  اجتار
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لإلبالغ دون اإلفصاح عن اهلوية معلومات عن حاالت االجتار بالبشر املخالفة لقانون منـع              
  .وقد استخدمت املعلومات الواردة للتحقيق يف قضايا الدعارة. الدعارة

كافحة االجتار بالبشر، ما فتئت اليابان تشجع اجلهود الراميـة إىل توعيـة       ملاً  وتيسري  -٥٨
املتورطني املمكنني يف االستغالل اجلنسي حبيث ميتنع املواطنـون اليابـانيون املتورطـون يف              

  . االستغالل اجلنسي عن املشاركة يف بغاء األطفال يف بلدان أجنبية
، وهـو   "معلومات مهمة للـسياح   "بعنوان  اً  وأعّدت وزارة الشؤون اخلارجية كتيب      -٥٩

كتيب موّجه إىل اليابانيني املسافرين إىل اخلارج ويبني بوضوح أن بغاء األطفال أو حيـازة                
مواد إباحية يستغل فيها األطفال أمر يعاقب عليه كجرمية مرتكبة خارج اليابـان مبوجـب               

ويـوزع  . تلك األفعال املشينة  لذا يوصي الكتيب باالمتناع عن املشاركة يف        . القانون الياباين 
هذا الكتيب على املسافرين اليابانيني إىل اخلارج يف املواقع الرئيسية مبا فيها وكالـة الـسفر                

ويف السياق ذاته، نظّمت وكالة الـشرطة الوطنيـة يف تـشرين            . ومكاتب إدارة اجلوازات  
ل األطفال لألغـراض    احللقة الدراسية العاشرة لتدابري مكافحة استغال      "٢٠١١نوفمرب  /الثاين

بغية تدعيم وتوسيع التعاون يف جمال التحقيـق يف         " التجارية واجلنسية يف جنوب شرق آسيا     
  .لبلد يف منطقة جنوب شرق آسيااجلرائم املرتكبة خارج ا

 إىل مكافحة اجلرمية عرب الوطنية، عززت اليابان تعاوهنا الثنائي يف جمال منـع              وسعياً  -٦٠
بتدابري اً  معنياً  حكومياً  ، أرسلت اليابان وفد   ٢٠١١نوفمرب  /شرين الثاين ويف ت . االجتار بالبشر 

 العديد من ضحايا االجتار اإلناث الاليت توفر        منشأ بلد   همنع االجتار بالبشر إىل الفلبني باعتبار     
ة فلبينية ومع   ي مشاورات مع منظمات حكوم    وعقد الوفد الياباين  . هلن اليابان احلماية كل سنة    

ة الدولية للهجرة يف الفلبني وجهات أخرى تناول فيها تدابري مكافحة االجتـار             مكتب املنظم 
  . بالبشر والفلبني وسبل التعاون الفعالة ملنع هذه الظاهرة

الفقـرة  (تدابري القضاء على التمييز على أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسانية             -هاء  
  )١١الفرعية 

اذ يف اليابان قانون األحكام اخلاصة للتعامل مع        ، دخل حيز النف   ٢٠٠٤يوليه  /يف متوز   -٦١
ذوي اهلوية اجلنسانية املضطربة، فبات بإمكان هؤالء األفراد تغيري جنسهم يف سجالت احلالة             

 إىل تيسري شروط تغيري اهلوية اجلنسانية هلذه        ٢٠٠٨وأّدى تنقيح هذا القانون يف عام       . املدنية
  ". يكون للشخص أبناء قّصر يف الوقت احلاضرأال"الفئة من األفراد فاستعيض عن مطلب 

بذل جهـود يف ميـادين   "وتنص اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني على         -٦٢
التوعية والتشاور والبحث والتصحيح بغية القضاء على التمييز والتحيز على أسـاس امليـل              

حيح بغية القـضاء علـى   بذل جهود يف ميادين التوعية والتشاور والبحث والتص "و" اجلنسي
  ".  ضد األشخاص ذوي اهلوية اجلنسانية املضطربةزالتمييز والتحي
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وترى هيئات حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل أن من الالزم التصدي ملسألة امليل               -٦٣
اجلنسي واضطراب اهلوية اجلنسانية، وهي تضطلع على مدار السنة بأنشطة متنوعة يف جمـال              

وإذا . شمل تنظيم احللقات الدراسية أو توزيع املواد التثقيفية يف مجيع أحناء البلد           التوعية، مبا ي  
اشتبه يف سياق املشورة يف جمال حقوق اإلنسان، حبدوث انتهاك من قبيل التحرش على أساس  
اً امليل اجلنسي أو اضطراب اهلوية اجلنسانية، حتقق اهليئات املعنية يف األمر باعتبـاره انتـهاك              

  . إلنسان وتتخذ التدابري املناسبة بالتعاون مع اجلهات املختصةحلقوق ا
وتعتقد حكومة اليابان أنه ينبغي عدم التسامح مع أي انتهاك حلقوق اإلنسان علـى                -٦٤

يف اجملموعة األساسية، اً أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسانية، وهو ما حداها، بصفتها عضو         
ل اجلنسي واهلوية اجلنسانية الذي اعتمدته اجلمعية العامة لألمـم          إىل توقيع البيان املتعلق باملي    

  .٢٠٠٨املتحدة يف دورهتا الثالثة والستني املعقودة يف عام 
، شاركت ٢٠١١ويف الدورة السادسة عشرة جمللس حقوق اإلنسان املعقودة يف عام          -٦٥

بب ميلهم اجلنسي وهويتهم    اليابان يف البيان املشترك من أجل إهناء جترمي األفراد وتعنيفهم بس          
الـذي  " حبقوق اإلنسان وامليل اجلنسي واهلوية اجلنـسانية "اجلنسانية، ودّعمت القرار املتعلق    

وستواصـل اليابـان املـشاركة يف       . اعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته السابعة عشرة       
  . املناقشات ذات الصلة يف إطار األمم املتحدة

  ألشخاص ذوي اإلعاقة محاية حقوق اإلنسان ل  -واو  

 تنقيح القانون األساسي لألشخاص ذوي اإلعاقة  -١  

 إىل إدخال إصالحات مؤسسية مكثفة تشمل حتسني القانون احمللـي املتعلـق             سعياً  -٦٦
بإدماج وتنفيذ اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، شكلت احلكومـة اهليئـة الوزاريـة              

وعالوة على ذلك،   . مجيع وزراء اجمللس الوزاري   وتضم هذه اهليئة    . إلصالح سياسة اإلعاقة  
قاء آراء األشخاص ذوي اإلعاقة ودجمها يف السياسات        ر احلكومة بضرورة وجود آلية الست     تق

احمللية، وهو ما حداها إىل تشكيل جلنة إصالح سياسة اإلعاقة التابعة هلذه اهليئـة الوزاريـة                
وميثل األشخاص ذوي اإلعاقة وأفراد     . عاقةواملكلفة مبناقشة األمور املتصلة بدعم سياسات اإل      

  . أسرهم أكثر من نصف أعضاء اللجنة
 إىل مناقشة اللجنة، اعُتمدت مبوجب قرار صادر عن جملـس الـوزراء يف              واستناداً  -٦٧

ومشلت املعامل الرئيسية خلارطة الطريق هذه      .  خارطة طريق اإلصالحات   ٢٠١٠يونيه  /حزيران
خاص ذوي اإلعاقة والشروع يف دراسة بشأن اعتمـاد قـانون    تنقيح القانون األساسي لألش   

، ُنقّح القانون األساسـي     ٢٠١١يوليه  /ويف متوز . حيظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة     
. املنصوص عليهـا يف االتفاقيـة     " الترتيبات التيسريية املعقولة  "بإدماج أحكام تتفق ومطلب     

سياسة اإلعاقة تتوىل رصد اخلطة األساسية وتقدم وينص القانون املنقح على إنشاء جلنة معنية ب  
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 ٢٠١٢يوليـه  /ويف متـوز . عند اللزوم توصيات إىل الوزراء املعنيني عن طريق رئيس الوزراء   
كانت حكومة اليابان قد عقدت مناقشات بشأن اعتماد قانون حيظر التمييز ضد األشخاص             

  . ذوي اإلعاقة

 الرفاه والرعاية الطبية  -٢  

ن خدمة األشخاص ذوي اإلعاقة ودعمهم على توفري ما يلزم من خدمات            ينص قانو   -٦٨
. الرفاه والدعم املهين لألشخاص ذوي اإلعاقة ليكونوا نشطني ومستقلني يف حياهتم اليوميـة            

وبغية تعزيز الدعم املقدم إىل املعوقني باالستناد إىل تقييمات اهليئة الوزارية إلصالح سياسـة              
قانون الدعم العـام لألشـخاص ذوي       " يف دورته الثمانني بعد املائة       اإلعاقة، اعتمد الربملان  

ويوسع هذا القانون تعريف األشخاص ذوي اإلعاقة حبيث يشمل املصابني بأمراض           ". اإلعاقة
ويتوّخى القانون إرساء نظام ميكن األشخاص ذوي اإلعاقة من         . مستعصية وأشخاص آخرين  

ن خالل مبادرات شىت كتـدعيم الرعايـة املتنقلـة          العيش بال مشقة يف اجملتمعات احمللية، م      
لألشخاص ذوي اإلعاقة كجزء من خدمات الرفاه، ودمج دور الرعاية يف جممعات وتعزيـز              
املشاريع احمللية للمساعدة املعيشية اليت تنفذها احملافظات بإضافة مكون يتعلق بتدريب مترمجني     

  . متخصصني يف لغة اإلشارات
حية الياباين نظام يدعم استقالل األشخاص ذوي اإلعاقة ويغطي         ونظام الرعاية الص    -٦٩

وينص القانون املتعلق بالصحة العقلية ورعاية األشخاص       . منهااً  النفقات الطبية كلها أو جزء    
على توفري العالج الطيب املالئم واحلماية املناسبة هلؤالء األشخاص على حنـو            اً  املختلني عقلي 

  .  هبميراعي حقوق اإلنسان اخلاصة

 التعليم  -٣  

ويأخـذ يف   " تعليم يراعي االحتياجـات اخلاصـة     "يقدم إىل األطفال ذوي اإلعاقة        -٧٠
ويتوخى هذا التعليم تنمية قدراهتم بالكامـل وتـدعيم         . االعتبار احتياجاهتم التعليمية الفردية   

الـدعم  متنوعة منها خدمات      ويتخذ هذا التعليم أشكاالً   . استقالهلم ومشاركتهم يف اجملتمع   
) يف املدارس االبتدائيـة واإلعداديـة     (اخلاصة املقدمة يف فضاءات املوارد والصفوف اخلاصة        

يف البيت أو يف املستشفى اً تعليماً وتتيح اليابان أيض. ومدارس تعليم ذوي االحتياجات اخلاصة
  . للطالب الذين يصعب عليهم الذهاب إىل املدارس بسبب اإلعاقة

 التعليم العايل احلكومية واخلاصة يف اليابان علـى معاملـة           وتشجع مجيع مؤسسات    -٧١
الطالب ذوي اإلعاقة معاملة خاصة يف سياق إجراءات القبول ويقدم إليهم دعـم متـصل               

  .حتياجات املعيشيةاالب
وتوفر جامعة اليابان املفتوحة خدمات التعبري من ُبعد عن طريق اسـتخدام فعـال                -٧٢

، حلّـت   ٢٠١١أكتـوبر   /ويف تشرين األول  . لفزيون واإلذاعة ملختلف الوسائط، مبا فيها الت    
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، فبات باستطاعة جامعة اليابان     "مؤسسة سي إس للبث   "حمل  " يب إس للبث الرقمي   "مؤسسة  
  . املفتوحة تقدمي برامج ميكن أن يعرض مضموهنا كتابة

 إزالة العقبات  -٤  

قـانون  (املرافق العامة   يتوخى قانون تيسري استخدام املسنني واملعوقني للمواصالت و         -٧٣
بناء جمتمع شامل يوفر جلميع أفراده، مبن فيهم املسنون واملعوقون، سبل العيش            ) إزالة العقبات 

وحّدد هذا القانون أهداف إزالة العقبات، وهي أهـداف يـتعني بلوغهـا حبلـول               . املريح
 القطارات  ، كان هدف إزالة العقبات يف حمطات      ٢٠١٠ويف هناية السنة املالية     . ٢٠١٠ عام

قد حتقق  )  مسافر أو أكثر   ٣٠٠٠حيث يعادل املتوسط اليومي لعدد املسافرين يف االجتاهني         (
 يف املائة مـن احلـافالت قـد حتقـق           ٣٠ يف املائة، وهدف إزالة املدارج يف        ٨٥,٤بنسبة  
  .صوب بلوغ هذه األهدافاً حازماً يف املائة، مما يظهر تقدم ٢٧,٩ بنسبة
، ُرفّع مستوى أهداف إزالة العقبات اليت يتعني بلوغها بنهاية          ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -٧٤
أنشطة متنوعة يف جمـال     اً  وتنفذ أيض .  بغية النهوض باملرافق اخلالية من العقبات      ٢٠٢٠عام  

التوعية هبدف ضمان اعتراف كل مواطن بالصعوبات اليت يواجهها املسنون واملعوقون، وذلك 
  ".عقلية إزالة العقبات"بترويج 

  محاية حقوق اإلنسان لألجانب   -زاي  

 تنقيح قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني  -١  

، بدأ نفاذ القانون الرامي إىل إدخال تنقيح جزئي على قانون          ٢٠١٢يوليه  / متوز ٩يف    -٧٥
ويف ظل  . مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني وقوانني أخرى، وأُلغي نظام تسجيل األجانب         

 اإلقامة اجلديد، ميكن لوزير العدل أن حيدد مبزيد من الدقـة إقامـة األجانـب                نظام إدارة 
وتسمح كل تأشرية بالبقاء يف البلد      . املوجودين يف اليابان ملدة تتراوح بني املتوسطة والطويلة       

وإذا غادر األجنيب اليابان مث عاد إليها يف غضون سنة أثناء فتـرة             . مدة أقصاها مخس سنوات   
  .محل تصريح دخول جديداً ال يطلب إليه مبدئيبقاءه فيها، 

. وأصبح وزير العدل يقدم شهادة إقامة دائمة خاصـة للمقـيم الـدائم اخلـاص                -٧٦
  .يشترط من املقيم الدائم اخلاص محل هذه الشهادة يف مجيع تنقالته وال

 )٢٠الفقرة الفرعية (معاملة ملتمسي اللجوء   -٢  

باتفاقية   عمالًاً،مناسباً طبيق نظام التماس اللجوء تطبيقيف سبيل ت اً  تبذل اليابان جهود    -٧٧
مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسـية أو الإلنـسانية أو املهينـة                

  . ومعاهدات أخرى حلقوق اإلنسان
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من قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني على أال يكـون          ) ٣(٥٣وتنص املادة     -٧٨
من اتفاقية مناهضة   ) ١(٣ الذي يرّحل إليه الشخص من البلدان املذكورة يف املادة           بلد املقصد 

  . من االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري) ١(١٦التعذيب واملادة 
من قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني علـى أن   ) ٣(٦-٢-٦١وتنص املادة     -٧٩

.  من االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني     ٣٣لروح املادة   اً  ن اللجوء وفق  يعلق ترحيل من يلتمسو   
مـن قبيـل    اً   تقر اليابان أمور   اً،قانونياً  ويف حال رفض طلبات اللجوء وتقدمي امللتمسني طعن       

موعد الترحيل على أساس فرادى احلاالت آخذة يف اعتبارها حق األشخاص يف اللجـوء إىل               
  . قضائية وعناصر أخرىاحملاكم وسري اإلجراءات ال

 )٢١الفقرة الفرعية (اً سليم تشغيل مراكز اهلجرة تشغيالً  -٣  

جلنة زيارة مرافـق    "، أنشأت إدارة اهلجرة التابع لوزارة العدل        ٢٠١٠يوليه  /يف متوز   -٨٠
وتضم . ، هبدف املسامهة يف إدارة مراكز احتجاز املهاجرين إدارة مناسبة         "احتجاز املهاجرين 

 خرباء خارجيني من بينهم أكادمييون إىل جانب خمتـصني يف امليـدان القـانوين               جلنة الزيارة 
  . وامليدان الطيب وأعضاء يف منظمات غري حكومية

ويتوىل أعضاء اللجنة مراكز احتجاز املهاجرين وغريها مـن املرافـق ذات الـصلة                -٨١
. مراكـز االحتجـاز  هم بشأن إدارة املرافق إىل مديري ءراآكما يقدمون  . ومقابلة احملتجزين 

ألنـشطة  اً  وتنشر وزارة العدل عرض   .  عليه، تتخذ تلك املراكز واملرافق التدابري الالزمة       وبناًء
  .اللجنة كل سنة لضمان شفافية املعاملة وحتسني اإلدارة يف هذه املرافق

، اّتفق االحتاد الياباين لرابطات احملامني وإدارة اهلجرة على         ٢٠١٠سبتمرب  /ويف أيلول   -٨٢
وميكـن أن ختلـص   . إنشاء منتدى ملناقشة كيفية هتيئة ظروف أفضل يف مرافق مراقبة اهلجرة        

وتقدم بالفعل،  . املناقشات إىل املوافقة على تقدمي احملامني مشورة قانونية جمانية إىل احملتجزين          
وبانتظام، خدمات املشورة القانونية اجملانية على اهلاتف أو يف مقابالت مباشـرة يف مركـز               

  . هلجرة هبيغاشي نيهون ومراكز أخرىا
على الشفافية الدولية قبلت اليابان أن يزور مرافق احتجاز املهاجرين كـل            اً  وحرص  -٨٣

 على طلب جملس حقوق     من املقرر اخلاص املعين باالجتار بالبشر وخباصة النساء واألطفال بناءً         
 علـى   نسان للمهاجرين بناءً  ، واملقرر اخلاص املعين حبقوق اإل     ٢٠٠٩يوليه  /اإلنسان يف متوز  

  .٢٠١٠مارس /طلب اجمللس يف آذار
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الفقـرة  (خبصوص شـعوب اإلينـو      اً  احلالة الراهنة للسياسات املعتمدة مؤخر      -حاء  
  )١٩الفرعية 

" اإلعالن املتعلق حبقوق الشعوب األصلية    "عقب اعتماد اجلمعية العامة لألمم املتحدة         -٨٤
يـدعو إىل   اً   قرار ٢٠٠٨يونيه  /ان باإلمجاع يف حزيران   ، اعتمد الربمل  ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول 

 عليه، أصـدرت حكومـة اليابـان        وبناًء. االعتراف بشعب اإلينو كأحد الشعوب األصلية     
عترف بشعب اإلينو كشعب أصلي منحدر مـن مشـال   تبواسطة أمني جملس الوزراء بيانات    

  . اته الدينية والثقافيةمن هوكايدو، وله لغته اخلاصة ومميزاً أرخبيل اليابان وحتديد
، أعّد اجمللس االستشاري املعين بسياسات اإلينو املـستقبلية         ٢٠٠٩يوليه  /ويف متوز   -٨٥

رير مبادئ أساسـية    واقترح التق . بشأن تلك السياسات  اً  لشعب اإلينو تقرير    الذي يضم ممثالً  
 وظـروف    املستقبلية وتدابري عامة أخرى تتوافق مع ظروف شعب اإلينـو          لسياسات اإلينو 

وبناء على هذه املقترحـات     .  وتستند إىل إعالن األمم املتحدة ودستور اليابان       اً،اليابان حالي 
برئاسـة  ( اجتماعات اجمللس املعين بدعم سياسات اإلينو       ٢٠١٠يناير  /ُتعقد منذ كانون الثاين   

ات إىل دعم سياس  اً  عدة أعضاء من شعب اإلينو، سعي     اً  ، الذي يضم أيض   )أمني جملس الوزراء  
  .إلينو على حنو شامل وفعالا

ملا تقدم ذكره من مقترحات اجمللس االستشاري، يواصل اجمللس املعين بدعم       اً  وجتسيد  -٨٦
 هتيئـة  :سياسات اإلينو مناقشاته يف إطار أفرقة عاملة بالتركيز على ثالثة مواضيع رئيسية هي       

ثقافة اإلينو، وتنفيذ الـسياسات  يف إطار املركز الوطين إلحياء " ثينالفضاء الرمزي للوئام اإل   "
  . ذات الصلة يف كامل أحناء البلد، وتعزيز التفاهم داخل اجملتمع

  )٢٥الفقرة الفرعية (محاية حقوق اإلنسان على اإلنترنت   -طاء  
ظهرت بانتشار اإلنترنت مشاكل متنوعة تتصل حبقوق اإلنسان، منـها التـشهري              -٨٧

على التمييز باالستفادة من سهولة نقل معلومـات        باألفراد واجتياح اخلصوصية والتحريض     
  .مغفلة املصدر

 أنشطة الوزارات املعنية  -١  

تتخذ هيئات حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل تدابري مناسبة للرد على انتهاكات              -٨٨
وعلى وجه التحديد،   . حقوق اإلنسان للغري، كالتشهري واجتياح اخلصوصية، على اإلنترنت       

الناشـر،  /يئات إىل املزودين إزالة املعلومات املنتهكة، ويف حال معرفة املرسـل  تطلب هذه اهل  
  .حماولة إقناعه بإزالة املعلومات وتوعيته حبقوق اإلنسان
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وترى هذه اهليئات أن من الالزم التصدي النتـهاكات حقـوق اإلنـسان علـى                 -٨٩
ة متنوعة إلذكاء الـوعي،     اإلنترنت، وهي تنفذ على مدار السنة ويف كامل أحناء البلد أنشط          

يشمل تنظيم حلقات دراسية وتوزيع املنشورات وعرض أشرطة تروج حلقوق اإلنسان يف             مبا
املدارس اإلعدادية والثانوية لفائدة الطالب ووالديهم وإتاحة هذه األشرطة لعامة الناس، حبيث       

  . يتسىن للكثريين تعميق إملامهم باملوضوع
قانون تقييد مسؤولية مقدمني    "التصاالت على دعم تنفيذ     وتعمل وزارة الداخلية وا     -٩٠

" حمددين خلدمات االتصاالت عن األضرار واحلق يف طلب اإلفصاح عـن هويـة املرسـلني        
ويعرض هذا القانون شروط تقييد املسؤولية عن األضرار يف حال حذف املزودين أو املشرفني              

ان علـى اإلنترنـت، كحـوادث    عن املواقع أو عدم حذفهم ملعلومات تنتهك حقوق اإلنس  
ووضعت شـركات   . القذف وينص على حق الضحية يف طلب اإلفصاح عن هوية املصدر          

إىل هذه املبادئ التوجيهية،    اً  واستناد. مبادئ توجيهية متنوعة يف هذا الصدد     اً  االتصاالت أيض 
نـسان  اختذ املزودون واملشرفون على املواقع إجراءات قانونية للتصدي النتهاكات حقوق اإل          

  .على اإلنترنت

 تدابري مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية  -٢  

التدابري الشاملة للقضاء علـى اسـتغالل        "٢٠١٠اعتمدت حكومة اليابان يف عام        -٩١
وهي تشجع الناس على القضاء على هذه املمارسة وتدعم تدابري          ". األطفال يف املواد اإلباحية   
ـ اً  يشمل هتيئة بيئة تتيح للشباب استخدام اإلنترنت اسـتخدام        الوقاية من األضرار، مبا      اً آمن

   .اًومأمون
وإذ تتوخى احلكومة محاية األطفال من االعتداءات اجلنسية بزيارة مواقع متخصصة             -٩٢

ومواقع أخرى بواسطة اهلواتف احملمولة، فهي تعمل منذ مدة على توعيـة األفـراد لتيـسري               
ع، وتروج خلدمات التصفية بالتعاون مع شـركات اهلواتـف          تعرفهم على خماطر تلك املواق    
  . احملمولة وجهات معنية أخرى

ويف سياق تدابري منع توزيع ومشاهدة صور األطفال يف املـواد اإلباحيـة علـى                  -٩٣
 إىل اختـاذ    ٢٠١١أبريل  /اإلنترنت، بادر مقدمو خدمات اإلنترنت من تلقاء ذاهتم منذ نيسان         

باالستناد إىل املعلومات املقدمة من اهليئـة املعنيـة         ) حجبها(الصور  تدابري ملنع مشاهدة تلك     
وتـدعم  . بإعداد وإدارة قوائم عناوين املواقع اليت تعرض صور األطفال يف املواد اإلباحيـة            

املواد اإلباحية على اإلنترنت،    يف  حكومة اليابان تدابري مكافحة نشر ومشاهدة صور األطفال         
  . الالزمة لتشجيع احلجب الطوعي الفعاليشمل اختاذ الترتيبات مبا
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  املبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -خامساً  

  السياسات الوطنية حلقوق اإلنسان   -ألف  
، وقـد   ١٩٤٧حتترم اليابان أعلى معايري حقوق اإلنسان الواردة واملكفولة يف عام             -٩٤

ياسات لتعزيز ومحاية حقوق    عّززت من هذا املنطلق نظمها السياسية الدميقراطية ووضعت س        
  .عامليةاً اإلنسان واحلريات األساسية باعتبارها قيم

فيها تواصل  اً  وعملت بأحكام الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت تعد اليابان طرف           -٩٥
مجيع الوزارات والوكاالت احلكومية املختصة تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف ميادين حملية            

بان يف متابعة التوصيات املقبولـة يف االسـتعراض الـدوري الـشامل             وستمضي اليا . شىت
والتوصيات املقدمة من هيئات معاهدات حقوق اإلنسان، وستواصل تدعيم حوارهـا مـع             
اجملتمع املدين، مبا فيه املنظمات غري احلكومية، وتنفيذ سياسات وتدابري لتعزيز ومحاية حقوق             

  .  اإلعاقة باعتبارهم فئات مستضعفة يف اجملتمعاإلنسان للنساء واألطفال واألشخاص ذوي

  التعاون يف األمم املتحدة  -باء  

 مسامهات اليابان  -١  

تزايدت أمهية دور جملس حقوق اإلنسان يف ضمان محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها              -٩٦
ان وتويل اليابان أمهية كبرية للقيم العاملية مبا فيها حقـوق اإلنـس         . على صعيد اجملتمع الدويل   

فيه منذ إنشائه   اً  والدميقراطية وتشارك بنشاط يف أنشطة جملس حقوق اإلنسان بصفتها عضو         
 وأعادت اليابان ترشحها جمللس حقوق      .اً وبصفة مراقب حالي   ٢٠١١يونيه  /وإىل غاية حزيران  
 .إىل املسامهة بنشاط مستمر يف أعمال اجمللساً  سعي٢٠١٢اإلنسان يف عام 

ط يف مناقشات األمم املتحدة بشأن تعزيز حقـوق اإلنـسان           وسامهت اليابان بنشا    -٩٧
  . يف ذلك تقدمي قرارات إىل اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحدة مبا
ويف الدورة السادسة واخلمسني للجنة املعنية بوضع املرأة أي بعد مرور سنة علـى                -٩٨

بعنـوان  اً ، قدمت اليابان قرار   ٢٠١١مارس  /الزلزال الكبري الذي ضرب شرق اليابان يف آذار       
، واعُتمـد هـذا القـرار       "املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة يف سياق الكوارث الطبيعية        "

وكان هدف القرار تقاسم جتارب اليابان والدروس املستفادة من الزلـزال مـع             . باإلمجاع
ئل املتـصلة بالنـساء     البلدان األخرى، واملساعدة على تعميق إملام اجملتمع الدويل بشىت املسا         

  . والكوارث الطبيعية، وتشجيع اتباع هنج أكثر مراعاة لنوع اجلنس يف أوقات الكوارث
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 املبادرات الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املصابني باجلذام  -٢  

يف املبادرة العاملية الرامية إىل القضاء علـى التمييـز ضـد            اً  رائداً  تؤدي اليابان دور    -٩٩
واقترحت اليابان  . باجلذام، من خالل تنظيم أنشطة تستند إىل جتربتها يف هذا اجملال          املصابني  

" القضاء على التمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأفراد أسرهم        "مشروع القرار املعنون    
، واعتمد جملس حقوق اإلنسان هذا القرار       ٢٠٠٨على امتداد ثالث سنوات متعاقبة منذ عام        

ـ        ٢٠١٠ام  ويف ع . باإلمجاع مـن  اً  ، اعتمدت اجلمعية العامة باإلمجاع مشروع قرار مقترح
اليابان بغية تسوية مشاكل التحيز والتمييز القائمة على تصور خاطئ وفهم مغلـوط ملـرض          

املبادئ والتوجيهات  "ودعا القرار الدول األعضاء إىل أن تضع يف اعتبارها كما جيب            . اجلذام
  ". د املصابني باجلذام وأفراد أسرهماملتعلقة بالقضاء على التمييز ض

بأمهية نشر هذه املبادئ والتوجيهات وتروجيها، قررت حكومة اليابـان أن           اً  واعتراف  -١٠٠
 والية سفري النوايا احلسنة املعين حبقوق اإلنسان        ٢٠١١أبريل  /متدد بسنتني أخريني يف نيسان    

ذام بالتعاون مع سـفري النوايـا       للمصابني باجلذام، وهي تواصل معاجلة املسائل املتصلة باجل       
  . احلسنة هذا

 )٤الفقرة الفرعية (توجيه دعوة دائمة   -٣  

.  احلوار والتعاون يف تعزيز دبلوماسية حقوق اإلنـسان        ملبدأتويل اليابان أمهية كبرية       -١٠١
ومتثل اإلجراءات اخلاصة جمللس حقوق اإلنسان أداة مهمة لتعزيز حقوق اإلنسان بواسـطة              

وترى اليابان أن اإلجراءات اخلاصة اليت تكمـل آليـة االسـتعراض            .  بلدان شىت  احلوار مع 
. الدوري الشامل ضرورية للتصدي لالنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان يف اجملتمع الـدويل           

   .كامالًاً ولذلك تتعاون اليابان مع اجمللس تعاون
ـ        ٢٠١١مارس  /ويف آذار   -١٠٢ . راءات اخلاصـة  ، وّجهت اليابان دعوة دائمـة إىل اإلج

وقبلت . ٢٠١٢نوفمرب  /وسيزور املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة اليابان يف تشرين الثاين          
 زيارة املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان يف مجهوريـة كوريـا        ٢٠١٠اليابان يف عام    

 ، واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق       ) أيضاً ٢٠١٢ و ٢٠١١ويف عامي   (الدميقراطية الشعبية   
املهاجرين، واخلبري املستقل املعين بالتزامات حقوق اإلنسان املتصلة باحلصول على ماء الشرب        

  .املأمون واإلصحاح

  املسامهات يف اجملتمع الدويل  -جيم  
عاملية اً  من املهم أن تكون حقوق اإلنسان واحلريات األساسية مكفولة باعتبارها قيم            -١٠٣

يابان يف اعتبارها أن لكل بلد تارخيه وتقاليده، وتساهم من          وتضع ال . يف مجيع البلدان واملناطق   
  . هذا املنطلق يف النهوض حبالة حقوق اإلنسان عن طريق احلوار والتعاون
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 املسامهات بواسطة احلوارات الثنائية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -١  

 حـوارات   باإلضافة إىل النهج متعددة األطراف داخل األمم املتحدة، تقيم اليابـان            -١٠٤
ولقد أقامت حوارات   . ثنائية يف جمال حقوق اإلنسان كجزء من احلوار والتعاون األساسيني         

وتضمنت هذه  . مع أطراف منها االحتاد األورويب وإيران والصني وكمبوديا ومصر والسودان         
وق وستواصل اليابان املسامهة يف تعزيز حق     . لتعميق الفهم املتبادل   ةً صرحي احلوارات تبادل آراءً  

  .اإلنسان ومحايتها باغتنام فرص احلوار يف هذا اجملال

 )٢٤الفقرة الفرعية (املسامهات املالية   -٢  

، بلغت التزامات اليابان الثنائية يف جمال املعونـة اإلمنائيـة الرمسيـة             ٢٠١٠يف عام     -١٠٥
عي،  مليون دوالر من دوالرات الواليات املتحدة للصحة والرفاه االجتما         ٤٤٤,١٤قيمته   ما
.  مليون دوالر لبناء الـسلم     ٣٨٠,٥٣مليون دوالر للمساواة بني اجلنسني، و      ١ ٦٥٨,١١و

، بلـغ اإلنفـاق علـى التـدابري اخلاصـة باألشـخاص ذوي              ٢٠١٠ويف السنة املاليـة     
  .  مليون دوالر١٨١,٧٦ اإلعاقة
تابعة وتساهم يف أنشطة حقوق اإلنسان اليت تقوم هبا منظمات          اً  وتتعاون اليابان أيض    -١٠٦

ويف . لألمم املتحدة كمفوضية حقوق اإلنسان واليونيسيف وهيئة األمـم املتحـدة للمـرأة            
 مليون دوالر يف اليونيسيف، وهي بذلك رابع        ١٧٥,٠٥، سامهت اليابان بقرابة     ٢٠١٠ عام

  . أكرب دولة ماحنة للمنظمة
نسان دعـم   سيوية ماحنة ملفوضية حقوق اإل    آوستواصل اليابان، بصفتها أكرب دولة        -١٠٧

  .أنشطة املفوضية بطرق منها املسامهات الطوعية

الفقـرة  (املسامهات املتصلة بالتدابري الرامية إىل بلـوغ األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                -٣  
 )٢٤ الفرعية

تستند األهداف اإلمنائية لأللفية إىل إعالن األمم املتحدة لأللفية الذي وضع جـدول     -١٠٨
احلوكمة الرشيدة والتنمية والقضاء على الفقر وإرساء الـسلم        أعمال لدمج حقوق اإلنسان و    

وينبغي أن يتعاون اجملتمع الدويل على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية يف سبيل بنـاء              . واألمن
  .وتقدر اليابان أمهية هذه األهداف. عامل أفضل

.  هلما مثيل، اجتاح اليابان زلزال وتسونامي مدمران مل يسبق٢٠١١مارس /ويف آذار  -١٠٩
وحىت . ورغم الضغوط املالية الشديدة فإن اليابان ملتزمة باملشاركة الفعالة يف التعاون الدويل           

عقب الزلزال الكبري الذي ضرب شرق البالد ظلت اليابان تنفذ على حنو مطرد ما عليها من                
ائيـة   خبصوص بلوغ األهداف اإلمن    ٢٠١٠  ربمسبت/لتزامات كان املعلن يف أيلول    التزامات كا 

 مليارات من   ٣,٥لأللفية بتخصيص مخسة مليارات من دوالرات الواليات املتحدة للصحة و         
 اليابـان،  تكذلك اعتمد. ٢٠١١من عام   اً  الدوالرات للتعليم على مدى مخس سنوات بدء      
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يف احلملة الوطنية للتحصني من     اً  مبتكراً  يف إطار شراكة مع مؤسسة بيل وميلندا غيتس، هنج        
وهذا التعاون هو أول مبادرة من هذا النوع لتعبئة أموال من مؤسـسة             . ستانالشلل يف باك  

، أي بعد مرور ثالثة ٢٠١١يونيه /ويف حزيران. خاصة بواسطة املعونة اإلمنائية الرمسية اليابانية    
. أشهر على الزلزال، عقدت اليابان اجتماع متابعة األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف طوكيـو      

سبتمرب من ذلك العام، نظّمت اليابـان   /جلمعية العامة لألمم املتحدة يف أيلول     ومبناسبة انعقاد ا  
وهكذا تساهم اليابان يف حث اجلهـود       . بشأن األهداف اإلمنائية لأللفية   اً  وزارياً  جانبياً  حدث

، وستواصل أداء دور رائد يف املـساعدة        ٢٠١٥الرامية إىل بلوغ تلك األهداف حبلول عام        
  . شات واألنشطة الدولية بغية بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفيةاحملددة ويف املناق

غري أن من احملتمل أن تؤثر كارثة أو كوارث طبيعية واسعة النطاق من تلـك الـيت        -١١٠
على اجلهود الرامية إىل بلوغ األهداف اإلمنائية       اً  خطرياً  تواتر حدوثها يف مجيع أحناء العامل تأثري      

وما فتئت اليابان تويل أمهية كبرية ملفهوم األمن البشري الذي          . خرىلأللفية وأهداف إمنائية أ   
وال بد من بناء جمتمع يشمل اجلميع       . يعزز محاية األفراد ومتكينهم من تنمية قدراهتم بالكامل       
وتعتقد اليابان أن من الالزم تـدعيم       . ويتحمل الكوارث باالستناد إىل مفهوم األمن البشري      

احلد من الكـوارث بعـني   يؤخذ وبعبارة أخرى ينبغي أن ". وارثدمج قضايا احلد من الك "
إىل تقدمي هـذه    اً  وسعي. االعتبار يف صنع القرارات على املستويات الوطنية واحمللية واجملتمعية        

األفكار إىل اجملتمع الدويل، استضافت اليابان املؤمتر الوزاري العاملي للحد من الكـوارث يف              
هوكو، وُوّجهت أثناء املؤمتر رسائل قوية يف هـذا الـصدد إىل            مبنطقة طو  ٢٠١٢يوليه  /متوز

  .مجيع أرجاء العامل

  خامتة  -سادساً  
ميثل االستعراض الدوري الشامل من منظور محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف مجيع              -١١١

البلدان، أداة مفيدة تساعد كل بلد على مراجعة حالة حقوق اإلنسان على الـصعيد احمللـي     
وتويل اليابـان أمهيـة     . ا بواسطة تبادل اآلراء يف الداخل والتحاور مع بلدان أخرى         وحتسينه

وسوف تواصـل العمـل   . يف سبيل تدعيم تأثريهاً لالستعراض الدوري الشامل وتبذل جهود    
  .على حتسني سري االستعراض الدوري الشامل حريصة يف اآلن ذاته على ضمان فعاليته

        


