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  أو التوصيات/اجات واالستنت
 الواردة يف مشروع ٦٠تقبل اليابان أن ُتتابع التوصيات اجملمَّعة يف الفقرات الفرعية التالية من الفقرة   - ١

  ):A/HRC/WG.6/2/L.10(التقرير املتعلق باالستعراض الدوري الشامل 

إلغـاء مجيـع     (٧ ؛ والفقرة الفرعية  )إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان    (٣ و ٢الفقرتان الفرعيتان     )أ(  
معاجلة  (٨؛ والفقرة الفرعية    ) تدابري تتعلق بالتمييز ضد املرأة     اختاذاألحكام القانونية اليت متيز ضد املرأة، ومواصلة        

اختاذ تدابري للقضاء على التمييـز       (١١؛ والفقرة الفرعية    )إىل أقليات النساء اللوايت ينتمني    املشاكل اليت تواجهها    
مواصلة اختاذ تدابري للحد من حـاالت        (١٤؛ والفقرة الفرعية    ) اجلنسي واهلوية اجلنسانية   لامليالقائم على أساس    

 مـع التركيـز     ،مواصلة اجلهود ملكافحة االجتار باألشخاص     (١٥؛ والفقرة الفرعية    )العنف ضد النساء واألطفال   
؛ والفقرة  )فورية لألطفال وضع آلية لضمان العودة ال     (١٦؛ والفقرة الفرعية    )بشكل خاص على النساء واألطفال    

 اإلجراءات املتعلقة مبراجعة قرارات     مواءمة (٢٠؛ والفقرة الفرعية    )حظر العقوبة اجلسدية لألطفال    (١٧الفرعية  
اللجوء مع اتفاقية مناهضة التعذيب وغريها من معاهدات حقوق اإلنسان ذات الصلة، وتوفري املساعدة القانونية               

مواصلة تقدمي املساعدة املالية والدعم لتحقيق األهداف        (٢٤؛ والفقرة الفرعية    )اللمهاجرين الذين حيتاجون إليه   
تقاسم خربهتا مع الدول األخرى عرب شبكة اإلنترنت بشأن محاية حقوق            (٢٥؛ والفقرة الفرعية    )اإلمنائية لأللفية 

  ).الدوري الشاملإشراك اجملتمع املدين يف متابعة عملية االستعراض  (٢٦؛ والفقرة الفرعية )اإلنسان

 باسـتثناء   ١ستنظر اليابان يف إبرام معاهدات حقوق اإلنسان املدرجـة يف الفقـرة الفرعيـة                 )ب(  
املشار " الدعوة الدائمة  "ويف توجيه الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية،          

املراقبني "ل وإمكانية السماح ) مدة الزيارة على املستوى العملي/سوف يتم حتديد موعد (٤إليها يف الفقرة الفرعية 
  .، مع زيادة توضيح تعريف هذا املصطلح٢١كما ذُكر يف الفقرة الفرعية " الدوليني

 من مشروع التقرير املتعلـق باالسـتعراض        ١٩إننا، إذ حنيط علماً مبا أُبدي يف الفقرة الفرعية            )ج(  
من اهتمام باحلوار مع شعب اإلينو ودعمه، نود أن نوضـح آخـر             ) A/HRC/WG.6/2/L.10(الدوري الشامل   

، اعتمد الربملان الياباين باإلمجاع القرار      ٢٠٠٨يونيه  / حزيران ٦ففي  . التطورات املستجدة فيما يتعلق هبذه املسألة     
وسوف . س الوزراء حكومة اليابان البيان الصادر عن رئيس جملنشرتواستجابة هلذا القرار، . املتعلق بشعب اإلينو

  .ختطط حكومة اليابان لسياساهتا وفقاً هلذا البيان

 الـواردة يف    ٦٠وفيما يتعلق بالتوصيات األخرى اليت تتضمنها الفقرات الفرعية التالية من الفقرة              - ٢
، تقـدم اليابـان     )A/HRC/WG.6/2/L.10(مشروع التقريـر املتعلـق باالسـتعراض الـدوري الـشامل            

  :التالية  التعليقات

تواصل اليابان تعزيز التفّهم يف أوساط اجملتمع الدويل فيما يتعلـق بتعـاطف             : ٥الفقرة الفرعية     )أ(  
كما تواصل اليابان حوارها مـع هيئـات املعاهـدات يف           . الشعب الياباين الذي ميثله الصندوق اآلسيوي للمرأة      

  . الشأن  هذا
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واستناداً إىل  . الناس متساوون أمام القانون   ينص دستور اليابان على أن مجيع       : ٦الفقرة الفرعية     )ب(  
الدستور والقوانني احمللية ذات الصلة، ما برحت اليابان تعمل جاهدة على إقامة جمتمع خالٍ من أي شكل مـن                   

  . أشكال التمييز العنصري أو اإلثين

التقرير املتعلق  إن موقف اليابان مبّين يف احلوار التفاعلي املسجَّل يف مشروع           : ٩الفقرة الفرعية     )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/2/L.10(باالستعراض الدوري الشامل 

إن موقف اليابان مبيَّن يف احلور التفاعلي املسجَّل يف مشروع التقرير املتعلق           : ١٠الفقرة الفرعية     )د(  
  ).A/HRC/WG.6/2/L.10(باالستعراض الدوري الشامل 

 احلوار التفاعلي املسجَّل يف مشروع التقرير املتعلق إن موقف اليابان مبيَّن يف: ١٢الفقرة الفرعية   )ه(  
واليابان ليست يف وضع يسمح هلا ال بالنظر يف تطبيق          ). A/HRC/WG.6/2/L.10(باالستعراض الدوري الشامل    

  .إلغاء هذه العقوبةوقف اختياري لتنفيذ عقوبة اإلعدام وال يف 

مرافق االحتجاز لدى الشرطة، معاملة الئقـة       تعامل الشرطة احملتجزين، يف     : ١٣الفقرة الفرعية     )و(  
وتواصل اليابان بذل جهودها لضمان املعاملة املناسبة للمحتجزين        . آخذة يف اعتبارها حقوق اإلنسان اخلاصة هبم      

وعلى الرغم من احلاجة إىل النظر بتأٍن يف مسألة اعتماد أسلوب التسجيل اإللزامي . يف إطار نظام االحتجاز البديل
، فإن اليابان تواصل بذل جهود لضمان إجراء عمليات         ويرها بواسطة الفيديو  أو تص  ليات االستجواب جلميع عم 

  .االستجواب بصورة مناسبة

إن موقف اليابان مبيَّن يف احلوار التفاعلي املسجَّل يف مشروع التقرير املتعلق : ١٨الفقرة الفرعية   )ز(  
  .)A/HRC/WG.6/2/L.10(باالستعراض الدوري الشامل 

إن املستشارين املعنيني بدراسة طلبات اللجوء يعيَّنون مـن بـني خـرباء             : ٢٢الفقرة الفرعية     )ح(  
متخصصني يف طائفة واسعة من اجملاالت؛ وهناك مؤسسة مستقلة حمايدة ُتعىن بفحص طلبات اللجوء على أساس                

  .ثانوي وتعمل بطرق تراعي آراء املستشارين مراعاةً كافية

ليس لدى اليابان أي نية إلثارة التمييز العنصري أو اإلثين، وهي تويل اهتماماً             : ٢٣عية  الفقرة الفر   )ط(  
ضروري ألغراض اإلنفاذ الصارم للقانون الذي      النظام  وهذا  . بالغاً يف إطار عمل النظام لعدم إثارة مثل هذا التمييز         

  .ناس أمهيتها يف النهوض مبهام مكتب اهلجرةوملختلف أنواع املعلومات اليت يقدمها ال. ةيستهدف اهلجرة غري املشروع

 -  -  -  -  -  


