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   لليابان والصكوك الدولية حلقوق اإلنسان النظام القانوين- أوالً
  اليت دخلت فيها اليابان

   النظام القانوين لليابان- ألف

   اإلطار السياسي- ١

 على الفصل بني السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى الدميقراطية يرتكز اإلطار السياسي الياباين  - ١
الّديْت هو الـسلطة التـشريعية      لسيادة هو الشعب، وينص على أن       ويعلن الدستور الياباين أن مصدر ا     . الربملانية

ينص الدستور . ( وأن السلطة القضائية تضطلع هبا احملاكـم،احلصرية، وأن السلطة التنفيذية يتوالها جملس الوزراء
ألعمال اليت  الياباين على أن اإلمرباطور رمز للدولة اليابانية وأن دوره يف تصريف شؤون الدولة يقتصر على أداء ا                

. وفيما يتصل بالعالقة بني الّديْت وجملس الوزراء، اعتمد نظام حكومة برملانية          ). ينص الدستور على إسنادها إليه    
، منحت هذه الكيانـات سـلطات       لية املواطنني الستقعلى أساس مبادئ احلكم الذايت للكيانات العامة احمللية وا        (

  ).فيما يتعلق بالسلطة التنفيذيةمستقلة منفصلة عن األجهزة املركزية، خاصة 

   السلطة التشريعية- ٢

. يتألف الّديت من جملس النواب وجملس الشيوخ، ويتألف كالمها من أعضاء منتخبني ميثلون الشعب كله         - ٢
وقد منح حق التصويت يف االنتخابات على أساس املساواة بني مجيع املواطنني اليابانيني، اإلناث والذكور علـى                 

 سنة أو أكثر حق الترشح لعـضوية        ٢٥وألي مواطن ياباين عمره     .  سنة أو أكثر   ٢٠بالغني من العمر    السواء، ال 
ومدة واليـة   .  سنة أو أكثر   ٣٠جملس النواب، بينما منح حق الترشح لعضوية جملس الشيوخ للبالغني من العمر             

  .سنوات مدة والية أعضاء جملس الشيوخ ست بلغ بينما ت،أعضاء جملس النواب أربع سنوات

   األجهزة التنفيذية- ٣

ومبوجب النظام احلايل، أنشئ مكتب . يتألف جملس الوزراء من رئيس الوزراء ومن وزراء الدولة اآلخرين  - ٣
 كما أنشئت جلان إدارية مثل اهليئة الوطنيـة لـشؤون           . وزارة يف إطار جملس الوزراء     ١١وجمللس الوزراء   واحد  

واعتمدت . لجنة الوطنية للسالمة العامة وجلنة التنسيق لتسوية املنازعات البيئية        املوظفني وجلنة التجارة املنصفة وال    
   املوظفون املدنيون الشؤون اإلدارية يف احلكومـة الوطنيـة ويف الكيانـات             اليابان نظاماً للخدمة املدنية، ويتوىل    

  .العامة احمللية

   األجهزة القضائية- ٤

 باحملاكم وال متنح أي أجهزة أو وكالة تابعة للسلطة مناطة كلياًاين اليابالسلطة القضائية، مبوجب الدستور   - ٤
وقـد  . وعالوة على ذلك، فإن احملاكمات جترى عالنية واألحكام تعلن على املـأل . التنفيذية سلطة قضائية هنائية   

العليا واحملـاكم   اعتمد من حيث املبدأ نظام قضائي ثالثي املستويات يف اليابان، ويتألف نظام احملاكم من احملكمة                
وتتألف احملكمة العليا من رئـيس      ). حماكم عالية، وحماكم حملية، وحماكم أحوال شخصية، وحماكم جزئية        (األدىن  
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ورئيس احملكمة يعينه اإلمرباطور بناء على ترشيح من جملس الوزراء، أما قضاة احملكمة العليا              .  قاضياً ١٤احملكمة و 
  .اة احملاكم األدىن يعينهم جملس الوزراء بناء على ترشيح من احملكمة العلياوقض. اآلخرون فيعينهم جملس الوزراء

وينص الدستور على استقالل مجيع القضاة يف ممارستهم لسلطتهم وعلى التزامهم بالدستور والقوانني دون   - ٥
 عن أداء واجباهتم ياً أو بدنوال ُيفصل القضاة إال مبحاكمة عامة إلقالتهم ما مل تعلن حمكمة عجزهم عقلياً. سوامها
ينشئ الّدْيت حمكمة عامة لإلقالـة      :  الياباين وجترى احملاكمة العامة لإلقالة باالستناد إىل أحكام الدستور       . الرمسية

ومبوجب القانون، يتطلب قرار اإلقالة     . مؤلفة من أعضاء يف اجمللسني حملاكمة القضاة الذين أقيمت دعوى إلقالتهم          
، يستعرض الشعب تعـيني      الياباين ومبقتضى الدستور . ألعضاء القائمني بالنظر يف الدعوى    أغلبية تزيد على ثلثي ا    

وإذا أيدت غالبيـة    . قضاة احملكمة العليا عند إجراء أول انتخابات عامة ألعضاء جملس النواب بعد تعيني القضاة             
اة من جانـب أي جهـاز       تخذ إجراءات تأديبية ضد القض    وال تُ . رد أحد القضاة، طرد هذا القاضي     املصوتني طُ 

وعالوة على ذلك، فإن السلطة القضائية اإلدارية من اختصاص احملاكم، ويتعني أن تنفذ . تنفيذي أو وكالة تنفيذية
  .على حنو مستقل إدارة شؤون املوظفني وامليزانية واملسائل األخرى اخلاصة باحملاكم

   السمات التنظيمية ملكتب حقوق اإلنسان- باء

حقوق اإلنسان يف وزارة العدل حقوق اإلنسان األساسية بأداء املهام املتعلقة بإسداء املشورة حتمي أجهزة   - ٦
يف جمال حقوق اإلنسان، والتحقيق يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان والبت فيها، واالضطالع بأنشطة تروجيية               

يف وزارة العدل، مت إنشاء مثـاين      وباإلضافة إىل مكتب حقوق اإلنسان      . إلذكاء الوعي حبقوق اإلنسان واحترامها    
 حلقوق اإلنسان يف املكتب احمللـي        مكتباً ٤٢شعب حلقوق اإلنسان يف مكتب الشؤون القانونية، كما مت إنشاء           

 إشراك املكاتـب الفرعيـة      وجيري أيضاً . إلقليميةلمناطق ا لللشؤون القانونية للعمل باعتبارها وكاالت تنفيذية       
  / نيـسان ١ يف ٢٨٤(مكتب الشؤون القانونية واملكتب احمللي للشؤون القانونيـة     لألجهزة العاملة حتت إشراف     

الذين عينهم وزيـر    ) ١٤ ٠٠٠(ومتطوعو حقوق اإلنسان    . يف أداء مهام يف جمال حقوق اإلنسان      ) ٢٠٠٨أبريل  
يـضطلعون  و) مبا يف ذلك يف دوائر خاصـة      (العدل موجودون يف األماكن احملددة هلم يف مجيع البلديات يف البلد            

  .بأنشطة حلماية حقوق اإلنسان

   صكوك حقوق اإلنسان اليت مت الدخول فيها- جيم

اليابـان أو وقعتـها حـىت         الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، اليت دخلت فيها       كوصكتبني فيما يلي ال     - ٧
  :٢٠٠٨مارس /آذار

  ؛)١٩٧٩التصديق، بدء النفاذ (العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية   - 

  ؛)١٩٧٩التصديق، بدء النفاذ (العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية   - 

  ، بـدء   ١٩٩٥االنـضمام   (االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشـكال التمييـز العنـصري              - 
  ؛)١٩٩٦النفاذ 
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  ؛)١٩٨٥نفاذ التصديق، بدء ال(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة   - 

  ؛)١٩٩٤التصديق، بدء النفاذ (اتفاقية حقوق الطفل   - 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعـات املـسلحة               - 
  ؛)٢٠٠٤التصديق، بدء النفاذ (

سـتغالل  الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال وا             - 
  ؛)٢٠٠٥التصديق، بدء النفاذ (األطفال يف املواد اإلباحية 

اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينـة                 - 
  ؛)١٩٩٩االنضمام، بدء النفاذ (

  ؛)٢٠٠٧التوقيع (اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   - 

  ؛)٢٠٠٧التوقيع (األشخاص من االختفاء القسري اتفاقية محاية مجيع   - 

  ؛)١٩٨٢، بدء النفاذ ١٩٨١االنضمام (االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئني   - 

  ؛)١٩٨٢، بدء النفاذ ١٩٨٢االنضمام (الربوتوكول اخلاص بوضع الالجئني   - 

  ؛)١٩٥٣االنضمام، بدء النفاذ ) (٤- ١االتفاقيات  (١٩٤٩اتفاقيات جنيف املعقودة يف عام   - 

  ، بـدء   ٢٠٠٤االنـضمام   ) (٢ و ١ (١٩٧٧بروتوكوال اتفاقيات جنيـف اإلضـافيان لعـام           - 
  ؛)٢٠٠٥النفاذ 

  ).٢٠٠٧االنضمام، بدء النفاذ (نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية   - 

 حتتوي بعض صكوك حقوق اإلنسان على إجراءات تقدمي بالغات فردية تسمح لألفراد أو جملموعات منو  - ٨
واليابان مل تدخل يف، ومل تقبل، أي . األفراد بتقدمي شكاوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان إىل هيئات املعاهدات

  . يف هذه املسألةوتنظر اليابان حالياً. إجراء من إجراءات تقدمي البالغات حىت اآلن
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  تنفيذ محاية حقوق اإلنسان يف اآلونة األخرية والنتائج احملققة  - ثانياً
   املبادرات العامة للتشجيع على محاية حقوق اإلنسان- لفأ

  املسائل احمللية - ١

  التحقيق يف قضايا انتهاكات حقوق اإلنسان والبت فيها  )أ(

إن أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل ال ترد فقط على االستفسارات املختلفة عن طريق مكاتـب                   - ٩
 على اإلنصاف من انتهاكات     لق حبقوق اإلنسان، وإمنا تعمل أيضاً     إسداء املشورة بشأن حقوق اإلنسان، فيما يتع      

حقوق اإلنسان، مثل اإلساءة إىل األطفال أو املسنني أو العنف املرتيل أو املعاملة التمييزية على أساس املـرض أو                   
األجهزة العامة إبالغ : اإلعاقة أو اجلنس أو التشهري وانتهاك اخلصوصية، ومنع حدوثها وذلك باختاذ تدابري مالئمة

أو الوكاالت األخرى املعنية، وتقدمي املشورة القانونية وغريها من أشكال الدعم املالئمة، وتنسيق العالقات بـني        
الضحايا واألشخاص املعنيني، وتوجيه تعليمات أو إنذارات إىل األشخاص املعنيني يف حالة ثبوت واقعة انتـهاك                

  . الواقعة بناء على شكوى مقدمة خبصوص انتهاك حقوق اإلنسان إىل حتقيقات يفحقوق اإلنسان استناداً

 حالة انتهاك حقوق إنسان على الدوائر املنشأة يف إطار إجراءات اإلنصاف اجلديدة ٢١ ٠٠٠رض حنو وُع  - ١٠
  . استفسار خبصوص حقوق اإلنسان٢٧٧ ٠٠٠ وكان هناك ٢٠٠٦يف عام 

  إلنسانتثقيف موظفي اخلدمة املدنية يف جمال حقوق ا  )ب(  

 للمـوظفني احلكـوميني، موجهـة       تعقد وزارة العدل حلقات عمل بشأن حقوق اإلنسان مرتني سنوياً           - ١١
 إىل العاملني منهم يف وزارات احلكومة املركزية، بغية تعميق الوعي مبشاكل حقوق اإلنسان وفهم هـذه           خصيصاً

حلقة العمل اخلاصة بقيادات تعزيـز حقـوق        كما تعقد الوزارة    . املشاكل بني هؤالء املوظفني العامني الوطنيني     
اإلنسان بغية متكني املوظفني، املسؤولني عن األعمال اإلدارية املتعلقة بتعزيز حقـوق اإلنـسان يف حكومـات                 

  .املقاطعات والبلديات، من اكتساب املعارف الالزمة للقيادات

ال القانوين للقضاة وطالب الدراسات ويتضمن املنهج التدرييب للقضاة يف معهد البحوث والتدريب يف اجمل  - ١٢
حقـوق اإلنـسان يف   قـضايا  وتغطي احملاضرات مواضيع مثل . القانونية حماضرات تتعلق بقضايا حقوق اإلنسان  

، وحقوق اإلنسان لألجانب،    (Dowa)اإلجراءات اجلنائية، وحقوق املرأة والطفل، والعنف املرتيل، ومسألة الدوا          
ـ    .  حلقوق اإلنسان مثل صكوك حقوق اإلنسان      وقضايا يف القوانني الدولية    رييب لطـالب   دكما يتضمن املنهج الت

  .الدراسات القانونية حماضرات تتناول حقوق اإلنسان

البحوث ملوظفي احملاكم تدريب موظفي احملاكم غري القضاة، ويتضمن يف منهجه           وويوفر معهد التدريب      - ١٣
  .ق اإلنسان األساسية، وقضايا العنف املرتيل، ومواضيع مشاهبةالتدرييب هلؤالء املوظفني حماضرات عن ضمان حقو
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 فيهـا   قـّدم ر التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان للمدعني العامني ومساعديهم يف مناسبات عديدة ي            ويوفّ  - ١٤
تدريب متعدد األنواع، كما جيري تعميق فهمهم الحترام حقوق اإلنسان من خالل املشورة اليومية املقدمة مـن                 

  .م، لكي يتسىن هلم أداء مهامهم يف ظل احترام تام حلقوق اإلنسان األساسيةرؤسائه

  تعزيز حقوق اإلنسان/التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان  )ج(

ـ               - ١٥ ن يف كـانون    لزيادة تعزيز السياسات اليت تتضمن التثقيف وإذكاء الوعي يف جمال حقوق اإلنسان، ُس
تشجيع يف جمال حقوق اإلنسان بغية توضيح مسؤوليات احلكومة          قانون تعزيز التثقيف وال    ٢٠٠٠ديسمرب  /األول

والكيانات العامة احمللية والشعب، والفلسفة األساسية اليت يقوم عليها التثقيف وإذكاء الوعي يف جمـال حقـوق                 
عزيز  اخلطة األساسية لت   ،٢٠٠٢مارس  / إىل القانون املذكور أعاله، أقر جملس الوزراء، يف آذار         واستناداً. اإلنسان

 يف جمال حقوق اإلنسان على      إذكاء الوعي يف جمال حقوق اإلنسان بغرض تعزيز التثقيف و       إذكاء الوعي   التثقيف و 
  .الّدْيت يقدم تقرير سنوي يرتكز على هذا القانون إىل  فصاعدا٢٠٠٣ًحنو شامل ومنتظم؛ ومنذ عام 

 حبقوق اإلنسان من خالل التعلـيم       اليابان جاهدة إىل إذكاء الوعي    ، تسعى   وعلى أساس ما ذكر أعاله      - ١٦
ففي التعليم املدرسي، حتدد مناطق منوذجية لتعزيز مبادرات التعليم الشامل يف جمال            . املدرسي والتربية االجتماعية  

مبا يف ذلـك وضـع خطـط        ( املدارس واألسر واجملتمعات احمللية      ملبادراتاذه  ه حقوق اإلنسان، حيث تدرج يف    
، وحتدد  )م يف جمال حقوق اإلنسان والتعاون بني املؤسسات املعنية وخمتلف أنواع املدارس           التدريس املتعلقة بالتعلي  

مبا يف ذلك مهارات التدريس والتدريب      (مدارس منوذجية لتعزيز مبادرات التعليم العملي يف جمال حقوق اإلنسان           
 يف جمال حقوق اإلنسان جيريهـا       ة بالتعليم اصوالدراسات العملية املتعلقة بطرق التدريس اخل     ). العملي للمدرسني 

وفيما يتعلق بالتربية االجتماعية، جيري تنفيذ برامج منوذجية بشأن قضايا حقوق اإلنسان . خرباء وتنشرها احلكومة
كما جيري االضطالع بدراسات عملية بشأن تدابري ضمان توافر  . مع مراعاة الوضع الفعلي يف خمتلف مناطق البلد       

ور حقوق اإلنسان، ووضع برامج عملية لزيادة احلافز على التعلم، وتدريب قيادات التعليم الفرص الكاملة لتعلم أم
  .يف جمال حقوق اإلنسان

 باألنشطة التالية بغية إذكاء وعي األفراد حبقـوق         وتضطلع أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل أيضاً         - ١٧
امة، وحمادثات املائدة املستديرة، واملناقشات وعروض      تنظيم الندوات، واحملاضرات الع   : اإلنسان وزيادة فهمهم هلا   

البث اإلذاعي والتلفزيوين، ونشر املقاالت يف الـصحف واجملـالت،          واألفالم، واملشاركة يف األحداث املختلفة،      
وعلى وجه اخلصوص، تقوم األجهزة كـل عـام         . وتوزيع الكتيبات، ووضع امللصقات على لوحات اإلعالنات      

ديسمرب باعتبارها أسبوع حقوق اإلنسان، الذي ينتهي بيوم حقـوق          / كانون األول  ١٠ إىل   ٤بتحديد الفترة من    
القضاء على "و" محاية حقوق الطفل"اإلنسان، وتضطلع بأنشطة تعزيزية خمتلفة مع التشديد على مسائل معينة مثل 

  ".عمق فهمك لشعب األينو"و" التمييز فيما يتعلق مبسألة الدوا

كل عام باعتباره أسبوع التوعية ديسمرب / كانون األول١٦ إىل ١٠، حيدد األسبوع من وعالوة على ذلك  - ١٨
كوريا الشمالية، وتنظم خالله احلكومة املركزيـة وحكومـات املقاطعـات           على حقوق اإلنسان يف     تعديات  الب

 الـشمالية   والبلديات ندوات دولية وأنشطة أخرى بقصد إذكاء وعي جمموعة كبرية من الناس بانتهاكات كوريا             
  .حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك مسألة االختطاف
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  املسائل الدولية - ٢

  السياسة األساسية  )أ(  

تسلم اليابان بأن حتقيق القيم العاملية املشتركة للمجتمع الدويل، مثـل حقـوق اإلنـسان األساسـية                   - ١٩
 وقت طويل على اإلبقاء علـى       والدميقراطية، مسألة رئيسية تتطلب مشاركة اجملتمع الدويل، ولذلك عملت منذ         

وتضمن هذا اختاذ جمموعة كـبرية مـن   . احلوار والتعاون مع البلدان اليت تتحرك حنو الدميقراطية واقتصاد السوق         
املبادرات يف مناسبات خمتلفة، والضغط من أجل اإلصالح عن طريق قنوات ثنائية خمتلفة مبا يف ذلك احلوار الثنائي         

 اليابان كل أنواع املعونة، مبا يف ذلك موارد حلقوق اإلنسان يف اجملاالت الضرورية              وتقدم. بشأن حقوق اإلنسان  
محاية حقوق اإلنسان والدميقراطية، ومعونة من أجل إجراء انتخابات حرة ونزيهة، ودعم لوسائط اإلعالم /لتشجيع

نوين والقضائي، ومعونة من أجل احلرة واملستقلة، ومعونة من أجل احلوكمة الرشيدة، ومساعدة تقنية يف اجملال القا
  ".األمن اإلنساين"ضمان وتعزيز قدرات اجملتمع املدين واجلماعات الضعيفة داخل اجملتمع من منظور 

  املساعدة التقنية يف اجملال القانوين والقضائي  )ب(

هود الذاتيـة   لتحقيق التنمية الوطنية بـاجل تشكل إقامة نظم قانونية مستندة إىل احلوكمة الرشيدة أساساً       - ٢٠
، "األمن اإلنساين"وستسهم إقامة النظم القانونية وتعزيز سيادة القانون يف حتقيق         . وإرساء جمتمع عادل ودميقراطي   

الذي يهدف إىل بناء قدرة األفراد وبلداهنم من خالل محاية األفراد واجملتمعات احمللية ومتكينهم من التغلب علـى                  
 من هذا املنظور على تقدمي املساعدة الالزمة إلقامة النظم القانونية يابان انطالقاًوتعمل ال. التهديدات اليت تواجههم

يف البلدان النامية من خالل التعاون التقين إلصالح نظم العدالة يف هذه البلدان وتعزيز اخلرباء القانونيني، وباملسامهة 
منح أولوية املعونة على وجـه اخلـصوص        ُتو. من خالل منح املعونة من الصناديق املنشأة يف املؤسسات الدولية         

للبلدان اليت تتوفر بنشاط على بذل جهود من أجل إصالح هياكلها االجتماعية االقتصادية وتعمل على حتقيـق                 
  .السالم والدميقراطية ومحاية حقوق اإلنسان

  احلوار املتعلق حبقوق اإلنسان  )ج(

وبالنظر إىل أمهية التشجيع على حتسني حالة حقـوق   . نيقوم النهج األساسي لليابان على احلوار والتعاو        - ٢١
اإلنسان من خالل احلوار، تسعى اليابان جاهدة إىل إجياد قيم مشتركة من خالل التبادل الصريح لآلراء يف احلوار              
الثنائي، وإقامة تعاون ملموس مع حكومات البلدان األخرى لإلسهام قدر اإلمكان يف حتـسني حالـة حقـوق                  

عتزم اليابان مواصلة االستفادة على حنو فعال من الفرص املتاحة للحوار بشأن حقوق اإلنسان والسعي وت. اإلنسان
  .جاهدة إىل حتسني قضايا حقوق اإلنسان

  التنسيق مع آليات حقوق اإلنسان  )د(

دم تتعاون اليابان بنشاط مع خمتلف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان واهليئات املعنية برصدها، حيث تق               - ٢٢
وقد انضم أعضاء اللجان اليابانية إىل اللجنة املعنية حبقوق . تقارير حكومية إىل كل جلنة وحتضر جلسات االستماع

اآلن اللجنة  (اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة الفرعية املعنية بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها               
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ومثة جلنة . سهمون يف تغلغل آليات حقوق اإلنسان يف اجملتمع الدويل، وبذلك ي)االستشارية جمللس حقوق اإلنسان   
أخرى ذات صلة حبقوق اإلنسان هي جلنة وضع املرأة واليابان دولة عضو فيها، وقد أوفد ممثل لليابان ضمن أعضاء 

  .      اإلنساين     اجملال  يف       احلقائق      لتقصي      دولية    جلنة

لتابعة لألمم املتحدة، سلف جملس حقوق اإلنسان التـابع   يف جلنة حقوق اإلنسان ا     وكانت اليابان عضواً    - ٢٣
، وهي اآلن من  فصاعدا١٩٨٢ً، من عام )حقوق اإلنسان يف األمم املتحدةشؤون املنتدى الرئيسي ل(لألمم املتحدة 

  .أوائل الدول األعضاء املنتخبة يف جملس حقوق اإلنسان

  تعزيز النظام القضائي - باء

  (”Houterasu“)الدعم القانوين الشامل  - ١

، وبعد إيالء االعتبار الواجب إلقامة نظام دعم قانوين شامل لقبول املعلومات لةاعديف إطار إصالح نظام ال  - ٢٤
واخلدمات اليت تتيح إجياد حلول للمشاكل القانونية يف أي مكان يف اليابان، أنشأت اليابان املركز الياباين للدعم                 

  .٢٠٠٦ يف عام Houterasu"" املسمى أيضاً(القانوين 

 للمساعدة يف   ويوفر هذا املركز خدمات املعلومات مثل تقدمي خدمات املعلومات وخدمات املشورة جماناً             - ٢٥
 إىل األشخاص الذين    حل املشاكل القانونية، واملعونة القانونية يف الشؤون املدنية مثل تقدمي املشورة القانونية جماناً            

سوم القانونية للخدمات ذات الصلة، وضمان قيام احملكمة بتعيني حمام للدفاع يف يعانون من صعوبة مالية وتقدمي الر
أي املناطق (احلاالت اجلنائية املتورط فيها شباب، واختاذ تدابري فيما يتعلق باملناطق ذات اخلدمات القضائية احملدودة 

ملنطقة املعنية، ومساعدة الضحايا عن     حيث يرسل حمامون تابعون للمركز إىل ا      ) املنعزلة اليت ال يوجد فيها حمامون     
ومنـذ بـدء اخلـدمات يف تـشرين         . طريق تقدمي املعلومات إىل املنظمات املعنية بدعم الضحايا، وما إىل ذلك          

 حالة، وقدم معونة قانونية يف شؤون مدنية عن         ٢٤٠ ٠٠٠ ، قدم املركز معلومات خبصوص    ٢٠٠٦أكتوبر  /األول
  . حالة سنويا١٤٠ً ٠٠٠ حالة، وقدم مشورة قانونية يف ٧٠ ٠٠٠ ذلك يف طريق تقدمي أتعاب احملامني وما إىل

  زيادة عدد املهنيني القانونيني - ٢

تسعى اليابان اآلن إىل زيادة عدد ما لديها من مهنيني قانونيني ملواجهة الطلب املتزايد علـى اخلـدمات                 - ٢٦
 اجتازوا امتحان احملاماة الوطين فيما بني  شخص فقط٥٠٠ولئن كان حنو . القانونية بسبب قضايا حقوق اإلنسان   

 ١٩٩٩ شخص فيما بني عامي ١ ٠٠٠، فإن هذا العدد ارتفع، حيث اجتاز االمتحان حنو ١٩٩٠ و١٩٦٣عامي 
، وخطة تعزيـز    )٢٠٠١يونيه  / حزيران ١٢ (عدالةوبعد ذلك، تضمنت توصيات جملس إصالح نظام ال       . ٢٠٠١و

، اليت أقرها جملس الوزراء بناء على هذه التوصـيات، التوصـية            )٢٠٠٢مارس  / آذار ١٩ (عدالةإصالح نظام ال  
وكـان عـدد   . ٢٠١٠ شخص حبلـول عـام     ٣ ٠٠٠ باستهداف أن يكون عدد الناجحني يف االمتحان سنوياً       

، وحنـو   ٢٠٠٣ و ٢٠٠٢ شخص فيما بني عامي      ١ ٢٠٠اص الذين اجتازوا امتحان احملاماة الوطين حنو        ـاألشخ
  .٢٠٠٧ شخص يف عام ٢ ١٠٠، وحنو ٢٠٠٦ و٢٠٠٤ي  شخص فيما بني عام١ ٥٠٠
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  محاية حقوق اإلنسان يف إجراءات العدالة اجلنائية - جيم

   واحملتجزينلرتالءاالحتجاز ومعاملة او مبرافق العقابالقانون املتعلق سن  - ١
  وحمتويات هذا القانون     

   واحملتجزينلرتالءاالحتجاز ومعاملة او مبرافق العقابالقانون املتعلق سن   )أ(

، معاملة الرتالء احملكوم عليهم وغري احملكـوم        ١٩٠٨ن يف عام    ينظم القانون املتعلق بالسجون، الذي سُ       - ٢٧
وبالنظر إىل تقادم القانون من حيث مضمونه وشكله على السواء، فقد بدأت احلكومة . عليهم وغريهم يف السجون

ويف . ىل خرباء قانونيني وإىل االحتاد الياباين لنقابات احملـامني    العمل على إجراء تعديالت يف القانون، باالستماع إ       
نقح بشكل تام القانون الرتالء احملكوم عليهم، الذي  املتعلق باملؤسسات العقابية ومعاملة ن القانون ُس،٢٠٠٥عام 

". مؤسسة عقابية"إىل " سجن"قحت كلمة ويف هذه املناسبة ُن. املتعلق بالسجون فيما يتصل بالرتالء احملكوم عليهم
 تنقيح كامل ألحكام معاملة غري احملكوم عليهم من الرتالء وغريهم يف القـانون              ٢٠٠٦جري يف عام    وبعد ذلك أُ  

ودخل هذا القانون حيز . املتعلق بالتنقيح اجلزئي للقانون املتعلق باملؤسسات العقابية ومعاملة الرتالء احملكوم عليهم
وبإنفاذ هذا التعديل، أعيدت تسمية     .  تنقيح كامل للقانون املتعلق بالسجون     ، وبذلك حتقق  ٢٠٠٧النفاذ يف عام    

  .عنوان القانون إىل القانون املتعلق مبرافق العقاب واالحتجاز ومعاملة الرتالء واحملتجزين

  املؤسسات العقابية  )ب(

املشار إليه فيما يلي    (زين  ميكن تلخيص القانون املتعلق مبرافق العقاب واالحتجاز ومعاملة الرتالء واحملتج           - ٢٨
  :كما يلي) بالقانون املتعلق مبرافق العقاب واالحتجاز

  نشاء جلنة زيارة املؤسـسات العقابيـة، التابعـة          من خالل إ   اإلصالحيةدارة  ضمان شفافية اإل    )أ(  
  .لطرف ثالث

لى الكتـب،   احلق يف ممارسة الشعائر الدينية ويف احلصول ع       (والتزاماهتم   الرتالءتوضيح حقوق     )ب(  
  .)ديبية، اخلاستخدام األسلحة والعقوبات التأو احلبس االنفراديواستخدام األغالل (وسلطة املسؤولني .) اخل

النص على اعتبار العمل يف السجن وبرامج إعادة التأهيل والتعليم األكادميي معاملة إصـالحية                )ج(  
حدثت معاملة منهجية للرتالء    وهلذا الغرض، استُ  . لتشجيع الرتالء على احلرص على أن تتم إعادة تأهيلهم بنجاح         

  .على أساس مبادئ توجيهية للمعاملة وتدابري لتخفيف القيود ومنح بعض املزايا

للرتالء من خالل النص بوضوح على توفري امللبس واملأكل وعلى           املعيشية   ضمان جودة األحوال    )د(  
  .أن تتوافر هلم نظافة صحية ورعاية طبية مالئمتانوضمان ، طبيعة األدوات الشخصية املصرح هلم حبيازهتا

 عن طريق السماح بالزيارات واملراسالت يف حـدود          بالعامل اخلارجي  تيسر االتصاالت  ضمان  )ه(  
جيوز السماح للـرتالء احملكـوم علـيهم،        وباإلضافة إىل ذلك،  . معينة والنص بوضوح على مقتضيات التقييدات     

  .، باالتصال اهلاتفياملستوفني لالشتراطات الضرورية
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   تتألف من آليات اللتماس إعادة النظر والتبليـغ عـن احلـاالت        آليات لتقدمي الشكاوى   إتاحة  )و(  
  .ورفع الشكاوى

  مرافق االحتجاز  )ج(

جيوز وضع الرتالء    ،القانون املتعلق مبرافق العقاب واالحتجاز    مبقتضى أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية و       - ٢٩
وخبصوص مرافق االحتجاز، توفر شعبة االحتجاز، املنفصلة       . يهم يف مرافق االحتجاز لدى الشرطة     غري احملكوم عل  

 عن شعبة التحقيقات، خدمات احتجاز مالئمة مع إيالء االعتبار الواجب حلقـوق اإلنـسان اخلاصـة                 تنظيمياً
انونية بوضوح على مبدأ الفصل     ضفى الصبغة الق   تُ القانون املتعلق مبرافق العقاب واالحتجاز    ومبقتضى  . باحملتجزين

ن جلنة معنية بزيارة مرافق االحتجاز ومؤلفة من أطراف ثالثة خارجية           مكّبني التحقيق واالحتجاز، ووضع نظام يُ     
. من زيارة مرافق االحتجاز وإعالن رأيها يف إدارة املرافق) حمامني أو مهنيني قانونيني آخرين وأطراف ثالثة أخرى(

وضعت آلية لتقدمي الشكاوى جيوز مبوجبها إرسال شكوى إىل جلنـة الـسالمة العامـة يف              وباإلضافة إىل ذلك،    
القانون املتعلـق مبرافـق العقـاب       ومبقتضى  . املقاطعة، وهي مؤسسة تابعة لطرف ثالث تراقب شرطة املقاطعة        

الء غري احملكوم علـيهم      يعامل احملتجزون يف مرافق االحتجاز بالطريقة نفسها اليت يعامل هبا الرت           ، أيضاً واالحتجاز
وتواصل الشرطة العمل على ضـمان مالءمـة خـدمات          . احملتجزون يف انتظار حماكمتهم يف املؤسسات العقابية      
ضمان عـدم إشـراك   ) أ: (ويتضمن هذا اختاذ خطوات مثل   .االحتجاز مراعاة حلقوق اإلنسان اخلاصة باحملتجزين     

توفري العالج ) ج(تربيد يف مرافق االعتقال؛ /يب جهاز تدفئةضمان ترك) ب(ضباط التحقيق يف معاملة احملتجزين؛ 
توفري وجبات صحية بقدر كاف مع ) د(الطيب من طبيب على نفقة الدولة يف حالة مرض أو إصابة شخص حمتجز؛ 

 يف  ، مبا يف ذلك أثناء الليل أو      . ضمان أن تتيسر من حيث املبدأ زيارات احملامني، اخل         )ه(مراعاة احملرمات الدينية؛    
 باستثناء احلاالت اليت    ،العطالت الرمسية؛ والسماح بالزيارات العائلية يف ساعات الزيارة املعتادة يف أيام األسبوع           

  .تصدر فيها توجيهات خاصة من احملكمة

  احملامي املعني من الدولة للمشتبه فيهم - ٢

 ٢٠٠٤بيد أن تعديل عـام      . هتامفيما سبق مل يكن يوفر حمامي دفاع معني من الدولة إال بعد توجيه اال               - ٣٠
، جيوز مبوجبه أن تعـني      ٢٠٠٦أكتوبر  / من تشرين األول   ، اعتباراً  جديداً لقانون اإلجراءات اجلنائية أدخل نظاماً    

احملكمة حمامي دفاع ملشتبه فيه رهن التحقيق السابق لتوجيه االهتام، عندما ال يكون مبقدور املشتبه فيه نفـسه أن               
ويف الوقت الراهن، يطبق هذا النظام اجلديد على احلاالت اليت يعاقب           . فقره أو ألسباب أخرى    بسبب   يعني حمامياً 

، توسيع ٢٠٠٩مايو /عليها باإلعدام، أو بالسجن مدى احلياة أو ملدة ال تقل عن سنة، ولكن سيجري، حبلول أيار
يها باإلعدام أو بالسجن مدى احلياة نطاق احلاالت اليت يطبق عليها هذا النظام حبيث يشمل احلاالت اليت يعاقب عل

 ، كانت نسبة مثانني يف املائة تقريبا٢٠٠٦ً إلحصائية عن عام طبقاً. (أو ملدة حدها األقصى أكثر من ثالث سنوات
جز فيها، مبوجب قانون العقوبات، أشخاص مشتبه يف ارتكاهبم جرائم حاالت يعاقب عليها             من احلاالت اليت احتُ   
  .)مدى احلياة أو ملدة حدها األقصى أكثر من ثالث سنواتباإلعدام أو بالسجن 
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  محاية حقوق اإلنسان لألجانب - دال

  إجراءات االعتراف بوضع الالجئ - ١

لتثبيت الوضع القانوين لألجانب املقيمني بصفة غري قانونية الذين يطلبون االعتراف هلم بوضع الالجـئ،     - ٣١
وفيما . ه اإلذن باإلقامة املؤقتة يف حالة عدم انطباق اشتراطات معينة     مينح مبوجب  ، نظام ٢٠٠٥مايو  /أنشئ، يف أيار  

ق إجراءات الترحيل أثناء فحص طلباهتم، وجيوز هلم البقـاء          علّيتعلق باحلاصلني على هذا اإلذن باإلقامة املؤقتة، تُ       
  .عهمبصورة قانونية يف اليابان دون أن حيتجزوا، ويف غضون ذلك تعطى أولوية إلجراءات حتديد وض

حدث نظام مستشارين لفحص طلبات الالجئني يستـشري فيـه وزيـر العـدل              ويف الوقت نفسه، استُ     - ٣٢
املستشارين، الذي خيتارون من بني األشخاص ذوي اخلربة الكبرية أو املكانة األكادميية املرموقة يف املسائل القانونية 

وبذلك يتحقق . د قرار بعدم االعتراف بوضع الالجئأو يف الشؤون الدولية الراهنة، بغية البت يف اعتراض مقدم ض
  .الالجئوضع يف إجراءات االعتراف بواحلياد تعزيز اإلنصاف 

  إىل الرعايا األجانب مكاتب إسداء املشورة يف جمال حقوق اإلنسان - ٢

لرعايا أنشأت أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل مكاتب إلسداء املشورة يف جمال حقوق اإلنسان إىل ا  - ٣٣
يف مكاتب الشؤون القانونية يف طوكيو وأوساكا وناغويا        .) إنكليزية، صينية، اخل  (األجانب جمهزة خبدمات ترمجة     

 لتقدمي كل أنواع    ، ويف املكتبني احملليني للشؤون القانونية يف كويب وماتسوياما        ،وهريوشيما وفوكوكا وتاكاماتسو  
 ذلك، فإنه فيما يتعلق بشكاوى األجانب من انتهاكات حقـوق           وباإلضافة إىل . املشورة يف جمال حقوق اإلنسان    

اإلنسان اليت متسهم، مثل رفض حقهم يف استئجار شقة أو دخول مطعم أو محام عام، سيجري التحقيق يف الوقائع 
  .واختاذ تدابري مالئمة لإلنصاف من الضرر املتكبد ومنع تكراره

  تدابري مكافحة االجتار باألشخاص - ٣

.  من املنظـور اإلنـساين      ومالئماً  فورياً جتار باألشخاص انتهاك خطري حلقوق اإلنسان يتطلب رداً       إن اال   - ٣٤
، جلنة اتصال مشتركة بني الـوزارات       ٢٠٠٤أبريل  / من التسليم هبذا، أنشأت حكومة اليابان، يف نيسان        وانطالقاً

يسمرب من العام نفسه، وضعت خطة      د/ويف كانون األول  . معنية بتدابري مكافحة االجتار باألشخاص    ) فرقة عمل (
عمل اليابان لتدابري مكافحة االجتار باألشخاص، وجيري اآلن بذل كل اجلهود املمكنة لتنفيذ اخلطة حبزم بغية منع                 

  .االجتار باألشخاص واستئصاله مع محاية الضحايا

مـن جانـب    " رفيهاملشتغلني بالت "وحيث إن االجتار باألشخاص حيدث بسبب إساءة استخدام تأشريات            - ٣٥
املنظمات اإلجرامية كطريقة إلحضار الضحية إىل البلد، فقد عدلت وزارة العدل األمر الوزاري املتعلـق هبـذه                 

 مع أجانب مشتغلني بالترفيه التأشريات جلعل االشتراطات اليت يتعني أن تفي هبا الوكاالت املتعاقدة اليت تربم عقوداً
خذت مبادرات أخرى زت مراقبة األحوال الفعلية للعمل يف أماكن الترفيه واّتزوباإلضافة إىل ذلك، ُع. أشد صرامة

، يف ٢٠٠٥أبريل /ونتيجة لتوخي وزارة اخلارجية املزيد من الصرامة، منذ نيسان. الستبعاد وكالء األعمال املريبني
  إىل حنـو   ) ٢٠٠٤ (١٣٩ ٥٠٠التأشريات، اخنفض عدد التأشريات الصادرة مـن حنـو          ذه  اإلجراءات املتعلقة هب  
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وتتضمن العملية املشددة الصرامة ملراجعة التأشريات إجراء فحص دقيق لكل من تأشريات            ). ٢٠٠٧ (٣٩ ٥٠٠
وقـد  . لضمان عدم استخدام هذه التأشريات لالجتار باألشخاص      " الزوار املؤقتني "وتأشريات  " املشتغلني بالترفيه "
ادمني إىل اليابان خبطر الوقوع ضحايا لالجتـار باألشـخاص          نتجت مواد دعائية إلذكاء الوعي بني األجانب الق       أُ

ولتحذير الضامنني يف اليابان الذين يدعون أجانب إىل البلد من أن تستخدمهم املنظمات اإلجرامية املشتغلة هبـذا   
شرت هذه املواد يف موقع وزارة اخلارجية على شبكة اإلنترنت ويف مكاتب التأشـريات بالـسفارات                االجتار، ونُ 

  .القنصليات العامة اليابانيةو

 وأصبح يتضمن مادة ٢٠٠٥ل قانون العقوبات يف عام ّدوفيما يتعلق بالقضاء على االجتار باألشخاص، ُع  - ٣٦
وتقضي هذه املادة بتجرمي كل األعمال املنطوية على اجتار باألشخاص، وتضيف إىل            . جترم شراء البشر أو بيعهم    

ض غري مشروعة، ونقل الضحايا املخطوفني وتنقيلهم وإيواءهم بغرض إحلاق          األعمال اإلجرامية االختطاف ألغرا   
 مثل اختطاف القصر أو االختطاف ابتغاء       األذى باألبدان أو األرواح، عالوة على األعمال اليت يعاقب عليها فعالً          

ة احلـدود   وقد اختذت الشرطة إجراءات صارمة من خالل تدابري مراقب        . الربح أو االختطاف للحصول على فدية     
وشن عمليات مدامهة على أرباب العمل أو الوسطاء املؤذيني، وسعت إىل توفري محاية مبكرة للضحايا مع حتديد                 

 عملية انطوت على إلقـاء      ٤٠نت  ، شُ ٢٠٠٧ويف عام   . احلالة الفعلية لالجتار باألشخاص يف اليابان ويف اخلارج       
  . ضحية حتت احلماية٤٣ع  بتهمة االجتار باألشخاص وعلى وض شخصا٤١ًالقبض على 

وفيما يتصل حبماية ضحايا االجتار باألشخاص، مينح مكتب اهلجرة هؤالء الضحايا، إذا كانوا أجانـب                 - ٣٧
وعند إجراء مقـابالت مـع      .  بالبقاء يف اليابان، لتثبيت وضعهم القانوين       خاصاً مقيمني بصورة غري قانونية، إذناً    

موظفات بإجراء املقابالت ويسعى إىل التخفيف من شـعور الـضحية   الضحايا من اإلناث، يكلف املكتب عادة       
وقـد مشلـت    . بانعدام األمن بأن جيعل املوظفات يتكلمن برقة واهتمام مع مواصلة اإلجراءات يف الوقت نفسه             

  ، مـع   )٢٠٠٧ديـسمرب   /يف كـانون األول   ( ضحية باحلماية حىت اآلن      ٢١٨مكاتب إسداء املشورة إىل النساء      
وتوفر . ٢٠٠٥ حبماية مؤقتة وذلك بتوفري الرعاية هلن يف مآوي خاصة متوافرة منذ السنة املالية               نه من ٧٦تزويد  

مكاتب إسداء املشورة إىل النساء الدعم الكامل، مبا يف ذلك توفري العاملني املدربني على العالج النفسي، ورسوم                 
لة رغبة الضحايا يف العودة إىل الـوطن، تقـدم          ويف حا . الترمجة الشفوية، والعالج الطيب للضحايا أثناء رعايتهن      

مكاتب إسداء   املساعدة الالزمة للعودة إىل الوطن من خالل التعاون الوثيق فيما بني الشرطة، ومكتب اهلجرة، و              
واملـساعدة  .  واملؤسسات املعنية األخرى،املشورة إىل النساء، واملنظمات غري احلكومية، واملنظمة الدولية للهجرة     

ودة الطوعية وإعادة االندماج، اليت توفرها املنظمة الدولية للهجرة ومتوهلا احلكومة اليابانية، متاحة منـذ               على الع 
 ضحية علـى العـودة إىل       ١٢٦ كان قد حتقق مساعدة      ٢٠٠٧ديسمرب  /كانون األول ويف  . ٢٠٠٥أبريل  /نيسان

  .أوطاهنن وإعادة االندماج يف جمتمعاهتن

.  يف وزارة العدل على منع انتهاكات حقوق اإلنسان وعلى اإلنصاف منها   وتعمل أجهزة حقوق اإلنسان     - ٣٨
ويتم حتقيق هذا بتقدمي املشورة يف جمال حقوق اإلنسان فيما يتعلق بكل أنواع انتهاكات حقوق اإلنسان، مبـا يف   

يـة، حـسب    ذلك من أجل ضحايا االجتار باألشخاص، وباختاذ كل التدابري املمكنة بالتعاون مع املؤسسات املعن             
  .االقتضاء، فيما يتعلق بالشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان
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  محاية حقوق اإلنسان للمرأة - هاء

  املساواة بني اجلنسني تعزيز السياسات القائمة على القانون األساسي إلقامة جمتمع تسوده - ١

توضيح مخسة ل، ١٩٩٩ عام سنت اليابان القانون األساسي إلقامة جمتمع تسوده املساواة بني اجلنسني، يف    - ٣٩
عدم املعاملة التمييزية للمرأة والرجـل      احترام حقوق اإلنسان للمرأة والرجل، مبا يف ذلك         ) أ: (مبادئ يف جماالت  

املـشاركة املـشتركة يف ختطـيط       ) ج(مراعاة النظم أو املمارسات االجتماعية؛      ) ب(؛  على أساس نوع اجلنس   
  التوافق بـني األنـشطة يف احليـاة األسـرية واألنـشطة األخـرى؛              ) د(، وما إىل ذلك؛     السياسات وتقريرها 

  . التعاون الدويل)ه(

وعلى أساس هذا .  مسؤوليات الدولة واحلكومات احمللية واملواطنني جتاه هذه املبادئويوضح القانون أيضاً  - ٤٠
. طة األساسية الثانية للمساواة بني اجلنـسني ، اخل ٢٠٠٥ديسمرب  /القانون، اعتمد جملس الوزراء، يف كانون األول      

وتعرض هذه اخلطة السياسات الضرورية للتعزيز الشامل واملنهجي إلقامة جمتمع تسوده املساواة بني اجلنسني، مثل      
 الالئي تركن وظائفهن من أجل تربية أطفاهلن، إىل العمل وإعادة صياغة أساليب             ،تدابري دعم عودة النساء   تعزيز  
وجيري . لدعم التوافق بني العمل واحلياة األسرية وحياة اجملتمع احمللي        ) ا يف ذلك أساليب عمل الرجال     مب( العمل  

رصد التنفيذ الفعلي هلذه التدابري، كما جتري دراسة مدى تأثري تدابري احلكومة على إقامة جمتمع تسوده املساواة بني 
 باملساواة بني اجلنسني، ويعرض هذا اجمللس آراءه علـى          وجتري مناقشة هذه الدراسات يف اجمللس املعين      . اجلنسني

  .رى أن هذا ضروريرئيس الوزراء والوزراء املعنيني اآلخرين، عندما ُي

  منع العنف الزوجي - ٢

، بغية إقامة نظم للتبليغ، وتقدمي      ٢٠٠١ن القانون املتعلق مبنع العنف الزوجي ومحاية الضحايا، يف عام           ُس  - ٤١
 ٢٠٠٤ ودعم االعتماد على الذات، يف حاالت العنف الزوجي؛ وجرى تنقيح القانون يف عام               املشورة، واحلماية، 

 فقد مت توسيع نطاق القانون حبيث ال يغطي فقط اإليذاء اجلسدي فحسب وإمنا يغطي أيـضاً               . ٢٠٠٧مث يف عام    
 تضطلع احلكومة والكيانات أقوال وأفعال أحد الزوجني اليت تلحق باآلخر ما يعادل اإليذاء النفسي أو البدين الذي

كما جرى توسيع نطاق أوامر احلماية بالتفصيل؛ حيث جيوز إصدارها ملواجهة           . العامة احمللية باملسؤولية عن منعه    
هتديدات من األزواج بأعمال عنف جسدي ميكن أن تعرض احلياة للخطر، أو ملنع األزواج من إجراء اتـصاالت                  

وقد حقق هذان التنقيحـان     . من نوع معّين إىل هؤالء الضحايا     إلكترونية  هاتفية مع ضحاياهم أو توجيه رسائل       
 إىل هذا القـانون والـسياسة األساسـية       كما قامت املقاطعات، استناداً   . توسيع نطاق هذا القانون وزيادة قوته     

مراكز لتقدمي للحكومة، بوضع خططها األساسية وأذنت للمرافق املعنية الداخلة يف نطاق واليتها بالعمل باعتبارها 
، يتعني على البلديات أن تعمل      ٢٠٠٧ لتنقيح عام    وطبقاً. املشورة والدعم يف حاالت العنف الزوجي     املعلومات و 

  .على وضع خططها األساسية وإنشاء مراكز من هذا القبيل

 ويتعني على الشرطة أن متنع العنف عن طريق التنفيذ الصارم للخطوات املنصوص عليهـا يف القـوانني                  - ٤٢
لقي القـبض  أُ. (واألوامر خبصوص العنف وعزم الفاعل على إحلاق أذى بالضحية، مع مراعاة مافيه اخلري للضحية     

مبا فيها حاالت عنف يف إطار عالقات معاشرة على أساس األمـر            ( حالة عنف زوجي     ٢ ٢٣٩على أشخاص يف    
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آوى اخلاصة اليت تتوافر فيها اشـتراطات       وميكن ملكاتب إسداء املشورة إىل النساء أو امل       . )٢٠٠٦يف عام   ) الواقع
. ٢٠٠٦ية مؤقتة من األزواج يف السنة املاليـة         ا حالة مح  ٤ ٥٦٥معينة توفري محاية مؤقتة للضحايا؛ وقد حدثت        

 ملوظفي مكاتب إسداء املشورة إىل النـساء يف          خاصاً ووفرت وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية تدريباً      
ة مع املنظمات املعنية، كما عززت نظم احلماية الليلية عن طريق مكاتب إسداء املشورة              ات وأقامت شبك  طعاقامل

إىل النساء ومرافق محاية النساء واملرافق النهارية لدعم حياة األمهات واألطفال، وتوسعت يف توظيف املسؤولني               
  .عن العالج النفسي

ايا العنف الزوجي وتشجيع هؤالء الـضحايا        حلماية ضح  ومن خالل هذه التدابري تبذل احلكومة جهوداً        - ٤٣
  .على االستقالل ومنع هذا العنف

  تنقيح القانون املتعلق بتكافؤ فرص العمل - ٣

) ٢٠٠٧أبريل /دخل التنقيح حيز النفاذ يف نيسان( نقح القانون املتعلق بتكافؤ فرص العمل ٢٠٠٦يف عام   - ٤٤
لة من مراحل التوظيف، مبا يف ذلك التمييز غري املباشر أو           حلظر التمييز القائم على أساس نوع اجلنس يف أي مرح         

املعاملة الضارة ألسباب مثل احلمل والوالدة، ولتعزيز التزامات أرباب العمل فيما يتعلق باختاذ تـدابري ملكافحـة    
ل  يف حالة اإلخالل بواجب التبليغ طبقا للحكم اخلاص بالتبليغ؛ ومن خال           إداريةالتحرش اجلنسي وفرض غرامات     

  .هذه التدابري حتقق صون القانون وتعزيزه

  بشأن حقوق اإلنسان إسداء املشورة - ٤

تعمل أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل على منع انتهاكات حقوق اإلنسان واإلنصاف منها بإسداء      - ٤٥
 اليت يوفرهـا     واخلدمة اخلاصة  مكاتب إسداء املشورة بشأن حقوق اإلنسان     املشورة بشأن حقوق املرأة عن طريق       

اخلط اهلاتفي املباشر املتعلق حبقوق املرأة، وباختاذ كل التدابري الضرورية بعد التحقيـق يف املالبـسات املتعلقـة                  
الشريك، والتحرش اجلنـسي يف مكـان   /بالشكاوى من انتهاكات حقوق اإلنسان املنطوية على عنف من الزوج        

  .نتهاكات حقوق اإلنسان املكفولة للنساءالعمل، ومالحقة النساء أو أي شكل آخر من أشكال ا

 اتصال لطلب مـشورة     ٢٥ ٠٠٠ استقبل اخلط اهلاتفي املباشر املتعلق حبقوق املرأة حنو          ٢٠٠٦ويف عام     - ٤٦
  .خبصوص حقوق اإلنسان

  محاية حقوق اإلنسان لألطفال - واو

  تعديل القانون املتعلق مبنع إساءة( تدابري منع إساءة معاملة األطفال   - ١
  )عاملة األطفال والقانون املتعلق برفاه الطفلم

 نقح القانون املتعلق مبنع إساءة معاملة األطفال والقانون املتعلق برفاه الطفـل مـن               ٢٠٠٧مايو  /يف أيار   - ٤٧
يـسمح   تعزيز التفتيش على املقار املغلقة اليت     ) أ: (منظور زيادة تعزيز الضمانات ضد إساءة معاملة األطفال بغية        

  قاطعة ملوظفي مراكز توجيه األطفال بدخوهلا، بناء على إذن من قاض، لـضمان سـالمة األطفـال؛                 حاكم امل 
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تشديد القيود على اللقاء واالتصال مع الوالدين، أو األوصياء القانونيني، أو أي شخص آخر مسؤول عـن           ) ب(
ضيح التدابري اليت يتعني اختاذها تو) ج(احلظر؛ /رعاية الطفل، مبا يف ذلك فرض عقوبة على أي انتهاك ألمر االتصال

إذا مل يتبع الوالدان، أو األوصياء القانونيون، أو أي شخص آخر مسؤول عن رعاية الطفل، التوجيهات املتعلقة بلم 
  ).٢٠٠٨أبريل /بدأ النفاذ يف نيسان(مشل األسرة 

  الل األطفالطفال واستغألتطبيق القانون املتعلق باملعاقبة على األنشطة املتصلة ببغاء ا - ٢
   ومحاية األطفال،يف املواد اإلباحية    

 ،اإلباحيـة  ينص القانون املتعلق باملعاقبة على األنشطة املتصلة ببغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد              - ٤٨
، على عقوبات تفرض على بغاء األطفال وتسهيله ٢٠٠٤قح يف عام  وُن١٩٩٩ن يف عام ومحاية األطفال، الذي ُس

نتاجها أو حيازهتا بغرض تقدميها أو استجالهبا أو عرضـها          إتحريض عليه، وتوفري مواد األطفال اإلباحية أو        أو ال 
، واالجتار باألشخاص بغرض استخدامهم يف بغـاء        )ة احلاسوبية نظمعن طريق استخدام األ   ذلك  مبا يف   (على املأل   
  .رتكبة خارج اليابانكما ينص هذا القانون على عقوبات تفرض على اجلرائم امل. األطفال

  .القانون  هلذا تطبيقا٢٠٠٦ً حالة إلقاء قبض على أشخاص يف عام ٢ ٢٢٩وأفادت التقارير حبدوث   - ٤٩

   وضع سياسة وطنية للنهوض بالشباب- ٣

 وضعت حكومة اليابان السياسة الوطنية للنهوض بالشباب يف مقر مركز ٢٠٠٣ديسمرب /يف كانون األول  - ٥٠
لذي يرأسه رئيس الوزراء، بغية بيان التوجه املستقبلي للمبادئ األساسية للحكومة وتدابريها            النهوض بالشباب، ا  

تدابري النهوض   املتوسطة والطويلة األجل فيما يتعلق بالنهوض بالشباب وبغية القيام على حنو شامل وفعال بتعزيز             
. الجتماعية والتعليم والعمل ومكافحة اجلنوحبالشباب يف عدد كبري من اجملاالت مبا فيها الرعاية الصحية والرعاية ا

وتعزز احلكومة التدابري املرتكزة على هذه السياسة، مع مراعاة ضرورة تعزيز واحترام حقوق الشباب كما تنص                
وقد مر أكثر من أربعة أعوام منذ وضع هذه السياسة األصلية وسـتقوم احلكومـة،           . عليها اتفاقية حقوق الطفل   

  .امها جتاه األطفال، بوضع السياسة اجلديدة يف وقت الحق هذا العامملواصلة تعزيز التز

   خطة العمل الوطنية ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية- ٤

قـد يف   ُع يف إطار متابعة املؤمتر العاملي األول ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية، الذي              - ٥١
 ملكافحـة االسـتغالل   الشاملة  ، خطة العمل الوطنية     ٢٠٠١فرباير  /عت، يف شباط  ، وض ١٩٩٦ستكهومل يف عام    

اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية بغية حبث احلالة الفعلية لالستغالل اجلنسي لألطفال ألغراض جتارية وحتري أسبابه 
ه وعلى أساس هذ. تمعومنع حدوثه ومواجهته بصرامة ومساعدة الضحايا على التعايف منه وإعادة االندماج يف اجمل     

 ملنع اجلرمية، مبا يف ذلك االستغالل اجلنسي لألطفال ألغـراض            تبذل الوزارات والوكاالت املعنية جهوداً     اخلطة،
قد املؤمتر العاملي الثاين ملكافحة االستغالل اجلنسي لألطفـال         ديسمرب من العام نفسه عُ    /ويف كانون األول  . جتارية

وحضر املـؤمتر   . دعا إىل بذل جهود يف اجملتمع الدويل للقضاء على هذه املشكلة          ألغراض جتارية يف يوكوهاما، و    
 ١٣٥ منظمة دوليـة و ٢٣، كما حضره ممثلو    ) على مستوى جملس الوزراء    ٥٢ ( بلداً ١٣٦ممثلون حكوميون من    

 اليابان،  من اليابان ومن خارج شابا٩٠ً منظمة غري حكومية من خارج اليابان، و١٤٨/منظمة يابانية غري حكومية
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وسوف . قدت يف اليابان من أكرب املؤمترات الدولية اليت ُع مشارك جعلوا املؤمتر واحدا٣ً ٠٠٠وبلغ جمموع هؤالء 
نوفمرب هذا العام، وستقوم اليابان مبراجعة خطة عملـها وإعـادة   /عقد املؤمتر الثالث يف الربازيل يف تشرين الثاين   ُي

  . للمؤمتراداًتأكيد مبادراهتا يف هذا اجملال استعد

  املتطوعون حلماية حقوق الطفل - ٥

 مثل الترهيب يف املدارس والعقاب البـدين        أصبحت حقوق الطفل قضية اجتماعية رئيسية، تشمل نقاطاً         - ٥٢
  .وإساءة الوالدين

، نظام املتطوعني حلماية    ١٩٩٤ووضعت وزارة العدل أنظمة حلماية األطفال وأنشأت، منذ السنة املالية             - ٥٣
 الطفل، الذين يتم تعيينهم من بني املتطوعني للدفاع عن حقوق اإلنسان، وهم، مبا هلم من خربة، يعاجلون                  حقوق

  .على حنو فعال املشاكل املتعلقة حبقوق الطفل وجيمعون املعلومات الالزمة للمساعدة على حل هذه املشاكل

  بشأن حقوق اإلنسان  إسداء املشورة- ٦

ن يف وزارة العدل املشورة بشأن حقوق الطفل عن طريق مكاتـب إسـداء     سدي أجهزة حقوق اإلنسا   ُت  - ٥٤
املشورة بشأن حقوق اإلنسان واخلط اهلاتفي املباشر املتعلق حبقوق الطفل، وكذلك عن طريق بطاقات النجـدة                

(SOS)       ل ومـن خـال  .  املتعلقة حبقوق الطفل واملوزعة على مجيع تالميذ املدارس االبتدائية واإلعدادية يف البلـد
عن طريـق الترهيـب أو      لالنتهاك  عمليات إسداء املشورة هذه، يف احلاالت اليت قد تتعرض فيها حقوق الطفل             

العقاب البدين أو إساءة املعاملة، تسعى احلكومة إىل منع حدوث انتهاكات حقوق اإلنسان واإلنصاف منها بتنفيذ 
  . للحالة وبعد التحقيق يف الوقائعتدابري مالئمة وفقاً

عن طريق اخلط اهلاتفي املباشر  حالة ١٣ ٠٠٠يف سديت املشورة بشأن حقوق اإلنسان  أ٢٠٠٦ُويف عام   - ٥٥
  .املتعلق حبقوق الطفل

   أنشطة تعزيز حقوق اإلنسان اليت تركز على األطفال- ٧

قوق تضطلع أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل، يف إطار األنشطة التعزيزية الرامية إىل نشر احترام ح  - ٥٦
وكمثال يف هذا الصدد، فإن محلة زهور حقوق اإلنسان، الرامية إىل تعزيز            . اإلنسان، بأنشطة تعزيزية يف املدارس    

عقد كل سـنة    وُت. ١٩٨٢نفذ يف املدارس االبتدائية منذ عام       احترام احلياة والعناية هبا عن طريق زراعة الزهور، تُ        
إلنسان لطالب املرحلة األوىل من التعليم الثانوي، وقد اشترك فيها املسابقة الوطنية يف كتابة املقاالت عن حقوق ا    

ويزور موظفو مكاتب الشؤون القانونية واملكاتب احمللية للشؤون        . ٢٠٠٧ طالب يف السنة املالية      ٨٤٠ ٠٠٠حنو  
 فرصـاً القانونية املدارس مع متطوعي حقوق اإلنسان يف إطار املقرر الدراسي اخلاص حبقوق اإلنسان، مما يـوفر            

وهذه فرصة ممتازة لتالميذ املدارس االبتدائية واإلعدادية ملعرفة قيمـة          . لألطفال للتفكري يف مسائل مثل الترهيب     
  .وضرورة احترام حقوق اإلنسان
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   محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة- زاي

   القانون األساسي املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة- ١

ساسي املتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة بالنص، ألول مـرة يف التـاريخ            قح القانون األ   نُ ٢٠٠٤يف عام     - ٥٧
التشريعي للبلد، على حظر األعمال اليت تنتهك حقوق ومصاحل األشخاص ذوي اإلعاقة أو متيز ضدهم على أساس 

 ذوي واحلكومات احمللية منع التمييز ضد األشخاصاليابانية وباإلضافة إىل ذلك، فإن من واجب احلكومة . اإلعاقة
وجرى متديد يوم األشـخاص  . اإلعاقة، كما يتعني على السكان ضمان عدم التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة 

 كـانون   ٩ إىل   ٣مـن   (إىل أسبوع األشخاص ذوي اإلعاقـة       ) ديسمرب/ كانون األول  ٩(ذوي اإلعاقة السابق    
ق وجود جمتمع متماسك ينعدم فيه ستخدم هذا األسبوع باعتباره فرصة الستهداف حتقي؛ وسوف ُي)ديسمرب/األول

  .ذكاء وعي السكان وفهمهمإل و،التمييز أو التحيز على أساس اإلعاقة

  العالج الطيب لألشخاص ذوي اإلعاقة/ الرعاية االجتماعية- ٢

ينص القانون املتعلق بتقدمي اخلدمات والدعم إىل األشخاص ذوي اإلعاقة على تقدمي خـدمات الرعايـة       - ٥٨
 دعم توفري العمل لألشخاص واألطفال ذوي اإلعاقة، بصرف النظر عن طبيعة إعاقتهم، لتمكينهم              االجتماعية مثل 

وجرى اإلعراب عن آراء خمتلفة خبصوص هذا القانون، واختذت تدابري . من أن يكونوا نشطني ومستقلني يف اجملتمع
  .عاجلة خالل العامني املاضيني لترسيخ هذا القانون

نظام اليابان املستقل لدعم الرعايـة      ج الطيب لألشخاص ذوي اإلعاقة، ُتقّدم، مبوجب        الوفيما يتعلق بالع    - ٥٩
وفيما يتعلق باألشـخاص    . الصحية، إعانات لتغطية نفقات عالج األشخاص ذوي اإلعاقة تغطية جزئية أو كلية           

 ورعايتهم، العالج الطيب    كفل هلم، مبوجب القانون املتعلق بالصحة العقلية للمعاقني عقلياً        ذوي اإلعاقة العقلية، يُ   
  .واحلماية مع احترام حقوق اإلنسان املكفولة هلم

   توظيف األشخاص ذوي اإلعاقة- ٣

خذت تدابري خمتلفة لضمان مشاركة األشخاص ذوي اإلعاقة يف اجملتمع عن طريق تـوظيفهم حـسب                ّتاُ  - ٦٠
ي اإلعاقة الوارد يف القـانون املتعلـق   مهاراهتم وقدراهتم، باالستناد إىل الربنامج األساسي اخلاص باألشخاص ذو       

، باإلضافة إىل السياسات األساسية املتعلقـة بتـدابري توظيـف           .خلإبتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة وترقيتهم،      
  .األشخاص ذوي اإلعاقة

ز توظيـف  عـزّ ولتوفري حياة عمل مستقلة لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل زيادة فرص تـوظيفهم، يُ    - ٦١
نظام يلزم أرباب العمل يف (نظام حصص توظيف لألشخاص ذوي اإلعاقة ) أ: (عاقة عن طريقاألشخاص ذوي اإل

ض ضريبة معينة فَروُت. القطاعني العام واخلاص على السواء بتخصيص نسبة توظيف معينة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 هبذا االلتزام مبالغ تعويضية     دفع ألرباب العمل الذين يفون    على أرباب العمل الذين ال يفون بااللتزام املذكور وتُ        

  ؛ ) لعدد العمال املعنيني، ختفف من العبء االقتصادي النـاجم عـن توظيـف األشـخاص ذوي اإلعاقـة                 وفقاً
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التأهيل املهين عن طريق التوجيه املهين واإلحلاق بالوظائف مع مراعاة الطبيعة اخلاصة لكل شـخص مـن                 ) ب(
  .ماهري بالتنسيق مع املنظمات املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقةأنشطة تشجيع اجل) ج(األشخاص ذوي اإلعاقة؛ 

   تعليم األشخاص ذوي اإلعاقة- ٤

التعليم املتمحور حول االحتياجات اخلاصة هو تعليم الطالب ذوي اإلعاقة هبدف حتقيق التنمية الكاملـة      - ٦٢
فذ تعليم، متمحور حـول     َنلفردية، يُ ولتلبية احتياجاهتم التعليمية ا   . لقدراهتم واستقالهلم ومشاركتهم االجتماعية   

غرف تعطى فيها دروس خاصـة      (االحتياجات اخلاصة، بأشكال خمتلفة، مبا يف ذلك يف غرف ذات موارد خاصة             
، )يف املدارس العادية أيضاً(، وفصول مدرسية خاصة )لألطفال ذوي اإلعاقة املسجلني يف الفصول املدرسية العادية

 تعليم تربوي مرتيل    ويتوافر أيضاً ". التعليم املتمحور حول االحتياجات اخلاصة    مدارس  "ويف مدارس خاصة تسمى     
م التعلم يف مرحلة التعليم العايل بإلزام    دَعوُي. للطالب الذين لديهم صعوبة يف الذهاب إىل املدرسة بسبب إعاقتهم         

نح الطـالب املـسجلني يف      كل اجلامعات الوطنية، العامة واخلاصة، مبراعاة احتياجات الطالب ذوي اإلعاقة ومب          
كما تتاح فرص تعليمية لألشخاص ذوي اإلعاقة عن طريق التعليم . اجلامعات إعانة دعم ملواجهة مستلزمات احلياة

   البـث اإلذاعـي والتلفزيـوين       ،عن بعد الذي توفره جامعة اليابان املفتوحة وتستخدم فيه، على سبيل املثـال            
  .للربامج التعليمية

  إزالة العوائق - ٥

لتحقيق وجود جمتمع عام يستطيع فيه اجلميع، مبن فيهم كبار السن واألشخاص ذوو اإلعاقة، أن يعيشوا                  - ٦٣
حياة مرحية، يقضي القانون املتعلق بتعزيز تيسري إمكانية وصول املسنني واملعاقني إىل وسائل النقل واملرافق العامة                

م، عند تشييد أو جتديد مرافق أو جتهيزات، مثل وسائل نقـل            بوجود التزا ) القانون اجلديد املتعلق بإزالة العوائق    (
مواقف املركبات البعيدة عن الطريق أو املباين، بضمان أن  مترتهات البلديات أو الطرق أو املركبات أو الركاب أو

 إىل ذلك،   وباإلضافة. تكون وسائل النقل واملرافق العامة مطابقة للمعايري املتعلقة بإمكانية الوصول إليها بسهولة           
فإن إقامة البلديات أنظمة متكاملة خالية من العوائق شجعت على السري على خطاها يف حترك شامل ومتكامل حنو 

، ٢٠٠٦وعلى سبيل املثال، ففي هناية عام . واملباين واألماكن املخصصة للمشاةالعامة إزالة العوائق يف مرافق النقل 
يف املائـة    ٦٢,٨ قد حتقق بنـسبة      ٢٠١٠حمطات القطارات حبلول عام     كان اهلدف املتمثل يف إزالة العوائق يف        

 قد حتقق بنسبة    ٢٠١٠ من احلافالت دون توقف يف حمطات حبلول عام          يف املائة  ٣٠واهلدف املتمثل يف تسيري حنو      
يـة  كما استهلت محالت توع   . ٢٠١٠ حنو بلوغ هذين اهلدفني حبلول عام         حثيثاً ، مما يظهر تقدماً    يف املائة  ١٧,٧

خمتلفة لضمان أن يدرك كل مواطن، من خالل الترويج لروح العمل على إزالة العوائق، الصعوبات اليت يواجهها                 
  .كبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة

  محاية حقوق اإلنسان لكبار السن - حاء

 بني  واحداًمواطناً إىل أن يصبح جمتمع مسنني، حيث تشري التقديرات إىل أن ع الياباين يف طريقه فعالًماجملت  - ٦٤
وقد اختذت املبادرات التالية من     . يف املستقبل القريب  )  سنة ٦٥عمره أكثر من     (كل أربعة مواطنني سيكون مسناً    
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حتقيق وجود جمتمع يستطيع فيه كبار      وأجل احترام حقوق اإلنسان لكبار السن من ضحايا اإليذاء البدين والعقلي            
  .السن مواصلة العمل يف أي عمر

  بشأن حقوق اإلنسان داء املشورة إس- ١

 ميكن مكاتب خاصة إلسداء املشورة بشأن حقوق اإلنسانأنشأت أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة العدل   - ٦٥
وباإلضافة إىل إسداء املشورة    . أن يستشريها بسهولة املقيمون يف مرافق الرعاية االجتماعية لكبار السن أو أسرهم           

حيثما توجد شكوى تتعلق بانتهاك حلقوق اإلنسان، تعمل األجهزة على منع           بشأن كل أشكال حقوق اإلنسان،      
  . للحالة وبعد التحقيق يف الوقائعانتهاك حقوق اإلنسان واختاذ التدابري املالئمة وفقاً

  إذكاء الوعي باحتياجات كبار السن إىل الرعاية االجتماعية - ٢

املبادئ التوجيهية "منظمات معنية أخرى، كل سنة، بتحديد يقوم اجمللس الياباين للرعاية االجتماعية وتسع   - ٦٦
والغرض من هذا هـو ضـمان       . ، وتنفيذ مبادرات ذات صلة بذلك     "حلملة يوم كبار السن وأسبوع كبار السن      

ختصيص فترة سبعة أيام لليوم العاملي لكبار السن واألسبوع العاملي لكبار السن، وتقدمي طلبـات إىل سـلطات                  
التشجيع على زيادة فهم "املنظمات املعنية والتعاون معها وتشجيعها بغية تنفيذ إجراءات من أجل املقاطعات لدعم 

  السكان الحتياجات كبار السن إىل الرعاية االجتماعية وزيادة اهتمامهم هبا وضمان حفز كبـار الـسن علـى                  
  ".حتسني حياهتم

  توفري فرص عمل متنوعة هلم/إذكاء الوعي بتوظيف كبار السن - ٣

 خبصوص حتقيق استقرار توظيف كبار السن، يلزم أرباب العمل باعتماد تدابري ٢٠٠٦مبوجب قانون عام   - ٦٧
وعملت وزارة الصحة والعمل والرعايـة  .  سنة٦٥لكفالة األمن الوظيفي لكبار السن، مثل رفع سن التقاعد إىل     

لتوظيف العامة واخلاصة وبالتماس تعاون االجتماعية على حتسني معرفة وفهم هذه اخلطوات باالستعانة بوكاالت ا        
  . احملليةمجاعات األعمال

كما تعمل وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية على إذكاء الوعي من خالل تقدمي املشورة والعون               - ٦٨
ف العتماد خطوات لضمان قيام أرباب العمل بتوظيف كبار السن من املواطنني عن طريق املنظمة اليابانية لتوظي               

  .املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة

 جيري تشجيع مؤسسات األعمال، املطردة التزايد، اليت تقوم بالتوظيف حـىت سـن              ٢٠٠٧ومنذ عام     - ٦٩
  .السبعني، هبدف حتقيق وجود جمتمع ميكن فيه للمواطنني مواصلة العمل مادامت لديهم املهارات واحلوافز الالزمة

  ملة كبار السنالقانون املتعلق مبنع إساءة معا - ٤

ن القانون املتعلق مبنع إساءة معاملة كبـار        بالنظر إىل أمهية احترام كبار السن ومنع إساءة معاملتهم، سُ           - ٧٠
وبدأ إنفاذه يف    ٢٠٠٥نوفمرب  /يف تشرين الثاين  ) ٢٠٠٥،  ١٢٤م  ـالقانون رق (السن ودعم مقدمي الرعاية إليهم      
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 حلماية كبار السن الذين تـساء معاملتـهم يف املـرتل أو يف          وينص القانون على تدابري   . ٢٠٠٦أبريل  / نيسان ١
  .املؤسسات وتقدمي الدعم ملقدمي الرعاية إليهم من أقرب بلدية أو مقاطعة إىل حمل إقامتهم

  علوماتاملانتهاكات حقوق اإلنسان يف جمتمع تكنولوجيا  - طاء

  التصدي النتهاكات حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت - ١

 إىل مسعة اآلخرين، تعمل أجهزة حقوق يءتعلق باألعمال املؤذية اليت تنتهك احلق يف اخلصوصية وتسفيما ي  - ٧١
اإلنسان يف وزارة العدل على القضاء على االنتهاكات باالتصال بالشخص املسؤول عندما يتـسىن حتديـده، أو                 

  . الفاعلذف احملتويات املسيئة إذا تعذر حتديدحبمبطالبة مقدم اخلدمات املعلوماتية 

  القانون املتعلق حبدود مسؤولية مقدمي اخلدمات املعلوماتية - ٢

 لتعيني شـروط حتديـد      ٢٠٠١ن القانون املتعلق حبدود مسؤولية مقدمي اخلدمات املعلوماتية يف عام           ُس  - ٧٢
 لوحـات  املسؤولية عن األضرار يف احلاالت اليت حيذف، أو ال حيذف، فيها مقدمو اخلدمات املعلوماتية أو مديرو               

اإلعالنات اإللكترونية معلومات عن انتهاكات حقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك حاالت االفتراء،  
. ولتحديد حقوق الضحية يف طلب إفشاء املعلومات املتعلقة مبوزع املعلومات املنطوية على انتهاك حلقوق اإلنسان   

 متعلقة باملسائل اخلاصة بالتشهري واخلصوصية باعتبارها مبادئ ووضعت اهليئات الناقلة لالتصاالت مبادئ توجيهية
توجيهية قانونية ملؤسسات األعمال، يستخدمها مقدمو اخلدمات املعلوماتية ومديرو لوحات اإلعالنات اإللكترونية 

  . للمعلومات املنتهكة حلقوق اإلنسان على شبكة اإلنترنتاًَقانونيمالئمة للتصدي بطريقة 

  اجلذام - ياء

 املبـادرات   ، إىل تارخيها السابق يف تعزيز احلجر الصحي لضحايا اجلذام         تتخذ احلكومة اليابانية، استناداً     - ٧٣
وستجري اإلفادة من هذه اخلربة يف      . التالية للقضاء على التحيز والتمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأسرهم         

  .ضد اجلذام يف احملافل الدولية مبا فيها جملس حقوق اإلنساناألنشطة املستقبلية املوجهة حنو القضاء على التمييز 

  التدابري احمللية - ١

جيري اختاذ مبادرات للقضاء على التحيز والتمييز ضد األشخاص املصابني باجلذام وأسرهم على ضـوء                 - ٧٤
اجلذام وأسرهم  ويتضمن هذا مبادرات إلعادة تأهيل األشخاص املصابني ب       . تاريخ السياسات السابقة جتاه اجلذام    

وإلذكاء الوعي بغية فهم اجلذام ومعرفته بدقة من خالل عمل املتحف الوطين للجذام وإعداد ونـشر كتيبـات                  
 مع ممثلي األشخاص املصابني باجلذام السـتعراض         وجيري التشاور سنوياً   .لطالب املدارس الثانوية وعقد ندوات    

  .أهيل األشخاص املصابني باجلذام وتوفري الرعاية االجتماعية هلمطبيعة التدابري اليت يتعني اختاذها لتعزيز إعادة ت
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  أنشطة التعزيز - ٢

القضاء على التحيز ضد حاملي فريوس نقـص        "حددت أجهزة حقوق اإلنسان يف وزارة الصحة مسألة           - ٧٥
 اإلنسان، وتقوم، باعتبارها مسألة ذات أولوية بالنسبة ألسبوع حقوق" املناعة البشرية واألشخاص املصابني باجلذام

. باإلضافة إىل االضطالع بأنشطة تعزيز خمتلفة، بعقد ندوة عن اجلذام لآلباء واألطفال أثنـاء العطلـة الـصيفية                 
وتتضمن الندوة مناقشات جيريها حماورون من طالب املدارس اإلعدادية وعرض أشرطة فيديو تتعلق بتعزيز حقوق          

  . املسائل املتعلقة باجلذامكي يبحثوا معاًاإلنسان، مما يتيح فرصة لآلباء واألطفال ل

  محاية حقوق اإلنسان لضحايا اجلرائم  - كاف

  القانون األساسي املتعلق بضحايا اجلرائم - ١

 ٢٠٠٤ديـسمرب   /ن يف كانون األول   حلماية حقوق ومصاحل ضحايا اجلرائم وأهلهم وأسرهم املنكوبة، سُ          - ٧٦
ذي ينص على املبادئ األساسية للتدابري املتعلقة بـضحايا اجلـرائم           القانون األساسي املتعلق بضحايا اجلرائم، ال     

، ٢٠٠٥ديـسمرب   /وعن طريق هذا القانون، استصدرت احلكومة، يف كانون األول        . والتدابري األساسية األخرى  
ـ                 قراراً و  من جملس الوزراء بشأن اخلطة األساسية املتعلقة بضحايا اجلرائم وتعمل على تعزيز هذه التدابري على حن

  .شامل ومنتظم

  مشاركة الضحايا يف احملاكمة اجلنائية - ٢

، ولتحقيق مزيد من احلماية حلقوق ومصاحل ضحايا اجلرائم،          إىل قرار جملس الوزراء املذكور آنفاً      استناداً  - ٧٧
. ٢٠٠٨ديسمرب /حدث نظام جديد ملشاركة الضحايا يف احملاكمة اجلنائية، سيدخل حيز النفاذ يف كانون األولاسُت

ومبوجب النظام اجلديد، جيوز لضحية جرمية ما مثل الشروع يف القتل أو االعتداء، إذا رغب يف ذلك ووافقـت                   
ومـن  . احملكمة، أن حيضر جلسات احملاكمة ويشارك يف أنشطة مثل استجواب املتهم يف إطار اشتراطات معينـة               

  .كرامتهم والتعايف من املعاناةاملتوقع أن يساعد استخدام هذا النظام ضحايا اجلرائم على استعادة 

  نظام استحقاقات ضحايا اجلرائم - ٣

، إىل روح التعاضد ١٩٨١يناير / كانون الثاين١يستند نظام استحقاقات ضحايا اجلرائم، املعمول به منذ       - ٧٨
ن فقدوا  االجتماعي، ويوفر استحقاقات لضحايا اجلرائم تقدمها احلكومة الوطنية إىل األسر املنكوبة للضحايا الذي            

أرواحهم على حنو غري متوقع يف أعمال إجرامية متعمدة مثل االعتداءات العشوائية يف الشوارع، أو إىل الضحايا                 
. الذين أصيبوا حباالت إعاقة من جراء هذه األعمال، من أجل التخفيف مـن حمنتـهم النفـسية واالقتـصادية                  

استحقاقات ) أ: (وهي مصنفة يف األنواع الثالثة التاليةواستحقاقات ضحايا اجلرائم مبالغ مقطوعة تدفعها الدولة، 
االستحقاقات يف حالة اإلصابة اجلسيمة واملرض، وتدفع إىل من يعانون مـن         ) ب(الورثة ألسر الضحايا املتوفني؛     

  االستحقاقات يف حالة العجز لألشخاص الـذين تبقـى         ) ج(مرض أو إصابة جسيمة من جراء أعمال إجرامية؛         
  .تلديهم إعاقا
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  محاية احلقوق االجتماعية - الم

  احلق يف تلقي التعليم - ١

جلميـع  "، وأن   )١٤املادة  " (مجيع أفراد الشعب الياباين سواء أمام القانون      "ينص دستور اليابان على أن        - ٧٩
   " ملا يـنص عليـه القـانون   أفراد الشعب الياباين احلق يف تلقي التعليم حبسب قدراهتم على أساس املساواة، وفقاً    

  ).٢٦املادة (

ويف القانون األساسي املتعلق بالتعليم، تشكل هذه األحكام الدستورية املفاهيم األساسية اليت جيب وضعها   - ٨٠
، ٤املـادة   (وينص القانون على ضمان تكافؤ فرص التعليم وحظر التمييز يف التعليم            . يف االعتبار يف توفري التعليم    

، كما )٢، الفقرة ٤املادة (ت العامة احمللية لتعليم األشخاص ذوي اإلعاقة وعلى دعم احلكومة والسلطا ) ١الفقرة  
  ).٣، الفقرة٤املادة (ينص على تدابري تتيح ملن يواجهون صعوبات اقتصادية االلتحاق باملدارس 

ث والتعليم اإللزامي يف اليابان يتألف من التعليم االبتدائي ملدة ست سنوات والتعليم اإلعدادي ملدة ثـال               - ٨١
 يف املائة مـن     ٩٩,٧والتعليم اإللزامي يف املدارس العامة جماين، ويوجد يف املدارس االبتدائية واإلعدادية            . سنوات

والتعليم الثانوي والعايل متاح للجميع، وقد أسفرت فرص        ). ٢٠٠٧يف السنة املالية    ( للتعليم اإللزامي    ستحقنيامل
   يف املائـة    ٧٦,٣ يف املائـة و    ٩٧,٧عديل االنتظام هبما حيث بلغا      تلقي هذين املستويني من التعليم عن ارتفاع م       

  .على التوايل

  تعليم األجانب - ٢

، حيث حيصلون ميكن لألجانب الراغبني يف االلتحاق باملدارس العامة للتعليم اإللزامي أن يلتحقوا هبا جماناً  - ٨٢
قات املدرسية، وبذلك تكفل هلم نفس الفـرص         وعلى إعانات مالية لتغطية النف     على الكتب املدرسية جماناً   أيضاً  

وجيرى اآلن مزيد من املراجعة للسياسات الشاملة لتعليم األطفال األجانب          . التعليمية املكفولة للمواطنني اليابانيني   
يف اليابان بغية إتاحة إحلاقهم مبدارس يوجد فيها مدرسون قادرون على تدريس اللغة اليابانية، وتوزيع دليل عـن   

  .يم املدرسي على اآلباء، وإتاحة اللقاءات مع ذوي املعرفةالتعل

، مما يتيح هلـم     ولكي يتسىن لألجانب تلقي نفس خدمات اإلقامة اليت يتلقاها أفراد اجملتمع الياباين أيضاً              - ٨٣
. ن برنامج لتسريع تكيف األجانب مع بيئة احلياة يف اليابا         ٢٠٠٧مواجهة ظروف احلياة يف اليابان، أنشئ يف عام         

وهذا برنامج يتضمن إنشاء فصول لغات لألجانب املنحدرين من أصل ياباين، وتدريب مدرسي اللغة اليابانيـة،                
وعقد اجتماعات مع السلطات احلكومية يف بلدان األطفال األجانب الذين يدرسون يف اليابان، وإنشاء هياكـل                

  .يم الياباينللمساعدة على إحلاق األطفال األجانب باملدارس وتزويدهم بالتعل

  محاية حقوق العمال - ٣

يرتكز دستور اليابان على احترام كرامة اإلنسان، ويكفل املساواة أمام القانون، وحرية اختيار العمـل،                 - ٨٤
وعلى أساس هذه النقاط،    . وضمان حق املواطنني يف العمل وحق العمال يف تنظيم أنفسهم ويف التفاوض اجلماعي            
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  ة لتوفري أساليب حياة مستقرة للعمال ولتحسني ظروف العمل عن طريـق قـوانني              جيرى اختاذ اخلطوات الالزم   
  .ملختلفةاالعمل 

ومبزيد من التفصيل، ومن منظور االستقرار الوظيفي، ينص القانون املتعلق باألمن الوظيفي وغريه مـن                 - ٨٥
يفي للعمال، أن تنفـذ احلكومـة   القوانني ذات الصلة على أنه جيب، يف إطار التدابري املختلفة لضمان األمن الوظ      

من خالل شـبكة     اليابانية سياسات متكاملة لإلحلاق بالوظائف وتوفري استحقاقات البطالة وتنشيط سوق العمل          
كما أن احلكومة اليابانية، من منظور التشجيع علـى تنميـة           . على نطاق البلد من مكاتب األمن الوظيفي احمللية       

ثل إنشاء مرافق تدريب مهين عامة على نطاق البلد وتقدم املعونة الالزمة لتحسني املوارد البشرية، تتخذ إجراءات م
  .القدرات املهنية لكل شخص

ن القانون املتعلق مبعايري العمل لتحديد املعايري الدنيا اليت يلزم الوفاء ومن منظور ضمان حقوق العمال، ُس  - ٨٦
نت قوانني تتعلق باحلد األدىن     وباإلضافة إىل ذلك، سُ   . شرهبا لضمان متكن العمال من أن يعيشوا حياة جديرة بالب         

 بقوة القانون من قبل احلكومة، وقوانني أخرى بقصد ضمان توافر لألجور، مع النص على أن يكون تنفيذه إلزامياً
  .متطلبات الصحة والسالمة يف مكان العمل، وجيري اختاذ التدابري املالئمة يف هذا الصدد

وانني املتعلقة مبعايري العمل، يقوم مفتشون معنيون مبعايري العمل بالتفتيش على املرافـق             ومبوجب هذه الق    - ٨٧
كما توفر أقسام معنية    . ويلزمون أصحاهبا مبراعاة املعايري اليت تنص عليها القوانني واحترام شروط العمل القانونية           

ب منها من مشورة خبصوص أي جمال مـن         يطل بتقدمي املشورة يف جمال العمل، موجودة يف مجيع أرجاء البلد، ما          
  .جماالت مشاكل العمل

  إنشاء نظام الفصل يف منازعات العمل - ٤

يف ظل تزايد أعداد املنازعات الفردية املتعلقة بالعمل، ولضمان حتقيق حل سريع ومالئم وفعال للمنازعات   - ٨٨
 بالفصل يف منازعات العمل إلتاحة إنشاء        القانون املتعلق  ٢٠٠٤ن يف عام     للقضايا، سُ  الوقائع الفعلية على أساس   

نظام الفصل يف منازعات العمل ليكون مبثابة وسيلة جديدة لتسوية املنازعات باالستعانة يف احملاكم خبـرباء ذوي                 
وبلـغ  . ٢٠٠٦أبريل  /معارف وخربات ختصصية يف املسائل املتعلقة بالعمل؛ ودخل القانون حيز النفاذ يف نيسان            

 ٢٠٠٧مارس  / إىل آذار  ٢٠٠٦أبريل  / العمل اليت مت الفصل فيها خالل فترة سنة من نيسان          عدد قضايا منازعات  
وقد .  قضية على مستوى البلد، حيث أهنيت كل قضية يف غضون شهرين ونصف الشهر يف املتوسط               ١ ٠٠٠حنو  

النظام مسعة إجيابية  يف املائة من القضايا اليت أهنيت، األمر الذي أكسب ٧٠حتققت، عن طريق التوفيق، تسوية حنو 
  .لدي مستخدميه ويبني أن النظام بدأ بداية جيدة
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  املسائل املستقبلية واالستجابات  - ثالثاً
  الدخول املبكر يف اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية - ألف

  حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

وقد شـاركت اليابـان     . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة    ليابان اتفاقية  وقعت ا  ٢٠٠٧سبتمرب  /يف أيلول   - ٨٩
واستهدفت اليابان الدخول يف اتفاقية لصاحل األشخاص ذوي        . بنشاط يف املفاوضات املتعلقة باالتفاقية من بدايتها      

من خالل اإلعاقة من خالل مشاركة ممثل للمنظمات غري احلكومية املعنية باألشخاص ذوي اإلعاقة يف املفاوضات و
  وتعتزم اليابان بذل جهود للـدخول يف االتفاقيـة يف أقـرب    . تبادل اآلراء واألفكار مع املنظمات غري احلكومية 

  .وقت ممكن

 يف عملية صياغة االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري،            وشاركت اليابان أيضاً    - ٩٠
وكانت اليابان أحد البلدان اليت شاركت يف رعاية اعتماد االتفاقية،          . بغية منع أي تكرر جلرمية االختفاء القسري      

وأظهرت اليابان للمجتمع الدويل عزمها القوي علـى التـصدي حلـاالت         . ٢٠٠٧فرباير  /وقد وقعتها يف شباط   
 ااالختفاء القسري، مبا يف ذلك أعمال االختطاف، وعلى اإلسهام يف وضع هذه االتفاقية موضع التنفيذ بأسرع م                

ويل مبشكلة حاالت   د للدخول يف االتفاقية يف أقرب وقت ممكن بغية إذكاء الوعي ال           وتبذل اليابان جهوداً  . ميكن
  .االختفاء القسري

  إنشاء املؤسسة الوطنية حلماية حقوق اإلنسان - باء

 ، مشروع القانون املتعلق حبقوق اإلنسان الذي ينص علـى         ٢٠٠٢مارس  /قدمت وزارة العدل، يف آذار      - ٩١
إدارية مستقلة، وإنشاء نظام جديد لإلنصاف من انتهاكات  إنشاء جلنة جديدة حلقوق اإلنسان، تعمل بوصفها جلنة

وينص مشروع القانون على أن حتتفظ حلنة حقوق اإلنسان باستقالهلا عن احلكومة وأن تعمـل               . حقوق اإلنسان 
أن تعرض اآلراء يف هذا الـصدد علـى         على اإلنصاف من انتهاكات حقوق اإلنسان وتعزيز حقوق اإلنسان، و         

، ٢٠٠٣أكتـوبر   /قر مشروع القانون هذا بسبب حل جملس النواب يف تـشرين األول           ومل يُ . الّديْتاحلكومة و 
  .وتواصل وزارة العدل مراجعة مشروع القانون

  عملية إعداد االستعراض الدوري الشامل - رابعاً
  ة خبصوص اتفاقيات حقوق اإلنسانمياجتماعات نقاش مع املنظمات غري احلكوعقد  - ألف

قدت اجتماعات نقاش مع املنظمات غري حكومية واملواطنني العاديني يف إطار عملية صـياغة تقريـر                ُع  - ٩٢
وتشاركت املنظمات غري احلكومية ووزارة اخلارجية يف    . حكومي يتعلق بكل اتفاقية من اتفاقيات حقوق اإلنسان       

وعقدت يف كل    ،٢٠٠٥أغسطس  / املتحدة، ست مرات حىت اآلن منذ آب       استضافة املنتدى العام إلصالح األمم    
مرة جلسة منفصلة لتبادل اآلراء فيما بني املواطنني، وأعضاء املنظمات غري احلكومية واملنظمات الدولية، وموظفي 

 يف ذلك إجراء مناقشات بشأن املسائل ذات الصلة مبجلـس حقـوق   وزارة اخلارجية، بشأن حقوق اإلنسان، مبا  
  .اإلنسان مثل االستعراض الدوري الشامل
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  استطالع اآلراء بغية إعداد التقرير املطلوب يف إطار - باء
  عراض الدوري الشامل       االست

إلعداد هذا التقرير، عرضت وزارة اخلارجية، على موقعها على شبكة اإلنترنت، معلومات عـن نظـام             - ٩٣
ول على آراء املنظمات غري احلكوميـة واملـواطنني العـاديني           وعملية االستعراض الدوري الشامل وطلبت احلص     

  . عادياً مواطنا٢١٤ً منظمة غري حكومية و١١ونتيجة لذلك، مت تلقي آراء . خبصوص التقرير

 ـ ـ ـ ـ ـ
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