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الـدوري   املقدمة إليها أثناء االستعراض      ١٧٤    لت اليابان بعناية يف التوصيات ا     نظر  
. لردود التاليـة  ، ويسّرها أن تقدم ا    ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١يف  الشامل الذي جرى    

  . وستواصل اليابان متابعة التوصيات اليت قبلتها، مبا فيها تلك اليت تعمل بالفعل على تنفيذها

  مقبولة جزئياً  -١-١٤٧    
ستنظر اليابان يف إبرام معاهدات حقوق اإلنسان املشار إليها يف التوصيات،             )أ(  

ويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة       لعهد الـد  امللحق با باستثناء الربوتوكول االختياري الثاين     
  السياسية؛و

لعهد الـدويل   امللحق با يرد موقف اليابان من الربوتوكول االختياري الثاين          )ب(  
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقريـر املتعلـق              

  ؛)١٥الفقرة ) (A/HRC/22/14(باالستعراض الدوري الشامل 
  : يلي موقف اليابان من التحفظاتفيما  )ج(  

 من العهد الـدويل     ٧من املادة   ) د(فيما يتعلق بسحب التحفظ على الفقرة        '١'
اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ال يوجد يف اليابان توافق         

وهكذا، مـن   . يف اآلراء بشأن دفع أجور عن أيام العطل الوطنية        اجتماعي  
  ل واإلدارة على هذه املسألة؛ املناسب أن يتفق العما

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة          ٨تنص املادة    '٢'
 على  ١-٨من املادة   ) د(والثقافية على حقوق العمل األساسية وتنص الفقرة        

 علـى أن    ٢-٨ومن جهة أخرى، تنص املادة      . احلق يف اإلضراب عن العمل    
ونطاق .  قانونية على ممارسة هذه احلقوق     املادة ال حتول دون فرض قيود     هذه  

الذين ميكن إخضاعهم هلذه القيود ال يتطـابق        " موظفي اإلدارات احلكومية  "
ولـذا  . بالضرورة مع األحكام ذات الصلة لقوانني اليابان ولوائحها التنظيمية        

، ما مل يتعلـق     ١-٨من املادة   ) د(حتتفظ اليابان باحلق يف عدم التقيد بالفقرة        
 لقـوانني   اجملاالت اليت ُيمنح فيها احلق املشار إليه يف هذه املادة وفقـاً           األمر ب 

اليابان ولوائحها التنظيمية اليت كانت سارية إّبان تصديق حكومتـها علـى            
  قتصادية واالجتماعية والثقافية؛العهد الدويل اخلاص باحلقوق اال

ن االتفاقية   م ٤من املادة   ) ب(و) أ(فيما يتعلق بسحب التحفظ على الفقرتني        '٣'
تعتقـد احلكومـة أن    ال  الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري،        

موجـود يف  التحريض على التمييز العنـصري  أن ومنتشرة  األفكار العنصرية   
قتضي النظر يف سحب حتفظاهتا أو سـن تـشريعات          اليوم إىل درجة ت   يابان  

عال مع ما ينطـوي      من األف  اتعاقب على نشر األفكار العنصرية وعلى غريه      
  عليه ذلك من خطر تقييد حرية التعبري على حنو غري مالئم؛
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 مـن اتفاقيـة     ٣٧من املادة   ) ج(فيما يتعلق بسحب التحفظ على الفقرة        '٤'
على أنه شخص   " احلدث"حقوق الطفل، يعّرف قانون األحداث يف اليابان        

، وينص على ضرورة فصل هؤالء األشـخاص         من عمره  عشرين سنة دون  
، إذا كانوا يف عداد احملرومني من احلرية، عـن          )"األحداث"ن يدعون   الذي(

الذين يـدعون   (فما فوق   من عمرهم   ن سنة   عشري وناألشخاص الذين يبلغ  
مـن  الثامنة عشرة   دون  ويف حني تعامل االتفاقية أي شخص       ). "البالغون"

وتوفر له محاية شاملة، يوّسع النظام الياباين نطـاق         " طفل"على أنه   عمره  
 ذه احلماية بدرجة أكرب ليشمل األشخاص دون سن العـشرين، حتقيقـاً           ه

 من االتفاقيـة املـذكورة الـيت        ٣٧من املادة   ) ج(لقصد وهدف الفقرة    
 بفصلهم عن   ،من التأثريات املؤذية  " األطفال"تستهدف محاية الشباب مثل     

  .البالغني

  مقبولة جزئياً  -٢-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) ب(و) أ(انظر الفقرتني   

  مقبولة جزئياً  -٣-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) ب(و) أ(الفقرتني انظر   

  مقبولة  -٤-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ (انظر الفقرة  

  مقبولة   -٥-١٤٧    

  مرفوضة  -٦-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) ب(انظر الفقرة   

  مرفوضة  -٧-١٤٧    
روع التقرير املتعلق باالسـتعراض     يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مش          

  ). ٦٧ و١٥الفقرتان (الدوري الشامل 

  مقبولة جزئياً  -٨-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) ب(و) أ(انظر الفقرتني   

  مقبولة  -٩-١٤٧    
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  مقبولة  -١٠-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة   

  مقبولة  -١١-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة   

  مقبولة  -١٢-١٤٧    

  مقبولة  -١٣-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة   

    ١٤-١٤٧-    
  .١-١٤٧من التوصية ‘ ٤‘)ج(انظر الفقرة   

  مقبولة  -١٥-١٤٧    

  مقبولة  -١٦-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة   

  مقبولة  -١٧-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة   

  مقبولة  -١٨-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(الفقرة انظر   

  مقبولة  -١٩-١٤٧    

  مقبولة جزئياً  -٢٠-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) ب(و) أ(انظر الفقرتني   

  مقبولة  -٢١-١٤٧    

  مقبولة  -٢٢-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) أ(انظر الفقرة   
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  مقبولة  -٢٣-١٤٧    

  مقبولة  -٢٤-١٤٧    

  مقبولة  -٢٥-١٤٧    

  مقبولة  -٢٦-١٤٧    

  مقبولة  -٢٧-١٤٧    

  مقبولة  -٢٨-١٤٧    

    ٢٩-١٤٧-    
  .جتري حكومة اليابان االستعدادات الالزمة إلبرام االتفاقية يف أقرب وقت ممكن  

  مقبولة  -٣٠-١٤٧    

  مقبولة  -٣١-١٤٧    

  مقبولة  -٣٢-١٤٧    
. أبرمت اليابان بالفعل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية           
  .ون اليابان احلايل احلقوق املنصوص عليها يف العهدويكفل قان

  مقبولة  -٣٣-١٤٧    
احترام ما أبرمته اليابـان مـن       " من دستور اليابان على      ٩٨ من املادة    ٢تنّص الفقرة     

وبطبيعة احلال، تسّن اليابان القوانني احملليـة وتنفـذ   ". معاهدات وترسخ لدى األمم من قوانني     
  .لتزاماهتا الدولية مبوجب هذه املعاهداتالسياسات يف إطار امتثال ا

  مقبولة  -٣٤-١٤٧    

  مقبولة جزئياً  -٣٥-١٤٧    
 من دستور اليابان على املساواة بني اجلميع أمام         ١٤ من املادة    ١تنص الفقرة     )أ(  

 نون وعدم التمييز على أساس العرق؛القا

 ١-٢املادة    املنصوص عليها يف  " بكل الوسائل املناسبة  "من الواضح من عبارة       )ب(  
اختاذ تدابري  أن من الضروري    من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري          

 يستعصي وال نقر بأن اليابان تعيش اليوم وضعاً      .  وضرورياً تشريعية حيثما كان ذلك مناسباً    
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رتكب فيه أعمال   احلد من األعمال التمييزية على حنو فعال وتُ       احلايل  فيه على نظامها القانوين     
لذا ليس من الضروري جترمي هذه . كن احلد منها إال بسن تشريعاتمتييز عنصري صرحية ال مي 

  . األعمال

   مقبولة  -٣٦-١٤٧    
  .٣٣-١٤٧انظر التوصية   

   جزئياًمقبولة  -٣٧-١٤٧    
  .٣٥-١٤٧انظر التوصية   

  مقبولة  -٣٨-١٤٧    

  مقبولة  -٣٩-١٤٧    
  .٣٣-١٤٧انظر التوصية   

    ٤٠-١٤٧-    
ملتعلق باالستعراض  يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير ا            

  ).٢٤الفقرة  (الدوري الشامل

  مقبولة  -٤١-١٤٧    

  مقبولة  -٤٢-١٤٧    

  مقبولة  -٤٣-١٤٧    

    ٤٤-١٤٧-    
تعلـق  يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير امل            )أ(  
 ؛)٣١الفقرة (اض الدوري الشامل باالستعر

يكفل للمشتبه فيه حق االتصال مبحاميه يف كنف السرية، وُوّسـع نطـاق       )ب(  
احلاالت اليت ميكن أن يوكّل فيها املشتبه فيه حماميا على نفقة احلكومة ليشمل اجلرائم املعاقب               

كثر من ثـالث     أو احلبس أل   ا مدى احلياة مع األشغال أو من دوهن       السجنعليها باإلعدام أو    
 . التواصل بني املشتبه فيه وحماميه ضمانوحتّسن. اسنوات مع األشغال أو من دوهن
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  مقبولة  -٤٥-١٤٧    
الذي يكفل  " قانون التعاون مع احملكمة اجلنائية الدولية      "٢٠٠٧سّنت اليابان يف عام       

يف نظـام رومـا      على الصعيد احمللي بااللتزامات املنصوص عليهـا          كامالً تقّيد البلد تقييداً  
  .األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  مقبولة   -٤٦-١٤٧    
تعلق باالستعراض  يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير امل            

  ).١٤٣الفقرة (الدوري الشامل 

  مقبولة  -٤٧-١٤٧    

  مقبولة  -٤٨-١٤٧    

  مقبولة  -٤٩-١٤٧    

  مقبولة  -٥٠-١٤٧    

  لةمقبو  -٥١-١٤٧    

    ٥٢-١٤٧-    
، ختلّـت اليابـان عـن       ٢٠١٢نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٦إثر حلّ جملس النواب يف        

مشروع القانون القاضي بإنشاء جلنة حلقوق اإلنسان ومشروع القانون القاضي بإجراء تعديل            
ويف حال حدوث أي تقدم، ستزود اليابان       . جزئي لقانون املتطوعني يف جمال حقوق اإلنسان      

  . يف هذا الشأناإلنسان مبعلومات حديثةجملس حقوق 

  مقبولة  -٥٣-١٤٧    

  مقبولة  -٥٤-١٤٧    

  مقبولة  -٥٥-١٤٧    

  مقبولة  -٥٦-١٤٧    

  مقبولة  -٥٧-١٤٧    

  مقبولة  -٥٨-١٤٧    

  مقبولة  -٥٩-١٤٧    
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  مقبولة  -٦٠-١٤٧    

  مقبولة  -٦١-١٤٧    

  مقبولة  -٦٢-١٤٧    

  مقبولة  -٦٣-١٤٧    

  مقبولة  -٦٤-١٤٧    

  ةمقبول  -٦٥-١٤٧    

  مقبولة  -٦٦-١٤٧    

  مقبولة  -٦٧-١٤٧    

  مقبولة  -٦٨-١٤٧    

  مقبولة  -٦٩-١٤٧    

  مقبولة  -٧٠-١٤٧    

  مقبولة  -٧١-١٤٧    

  مقبولة  -٧٢-١٤٧    

  مقبولة  -٧٣-١٤٧    

  مقبولة  -٧٤-١٤٧    

  مقبولة  -٧٥-١٤٧    

  مقبولة  -٧٦-١٤٧    

  مقبولة  -٧٧-١٤٧    

  مقبولة  -٧٨-١٤٧    

  مقبولة  -٧٩-١٤٧    

  مقبولة  -٨٠-١٤٧    
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  مقبولة  -٨١-١٤٧    

  مقبولة  -٨٢-١٤٧    

  مقبولة  -٨٣-١٤٧    

  مقبولة  -٨٤-١٤٧    

    ٨٥-١٤٧-    
  .٤٠-١٤٧انظر التوصية   

  مقبولة  -٨٦-١٤٧    
مل تربم اليابان بعُد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، لكنها سـتدأب علـى                

  . عقب التصديق عليها فعاالًتنفيذها تنفيذاً

  مقبولة  -٨٧-١٤٧    

  مقبولة  -٨٨-١٤٧    

  مقبولة  -٨٩-١٤٧    

    ٩٠-١٤٧-    
  ؛٤٠-١٤٧انظر التوصية   )أ(  
األحكام اخلاصة للتعامل مع ذوي اهلوية اجلنسانية املـضطربة         دخل قانون     )ب(  

 هبدف التخفيف من املشاكل االجتماعية لألشخاص ذوي اهلويـة          ٢٠٠٤حيز النفاذ يف عام     
  .اجلنسانية املضطربة

    ٩١-١٤٧-    
تعلق باالستعراض  يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير امل            

  ).١٣٧الفقرة (الدوري الشامل 

  مقبولة  -٩٢-١٤٧    

  مرفوضة  -٩٣-١٤٧    
يرى معظم اليابانيني أنه ال حميد عن احلكم باإلعدام على مرتكيب اجلرائم البـشعة،                

  .لوقت الراهن إنشاء منتدى ملناقشة نظام عقوبة اإلعدامولذا ال تعتزم احلكومة اليابانية يف ا
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  مرفوضة  -٩٤-١٤٧    
  .٧-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة  -٩٥-١٤٧    
ملتعلق باالستعراض  يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير ا            

  ).٦٨ و٦٧الفقرتان  (الدوري الشامل

    ٩٦-١٤٧-    
سن الثامنـة   كانوا دون   حلكم باإلعدام على األشخاص الذين      مينع القانون الياباين ا     
األشخاص الذين كانوا مـصابني بـاختالل عقلـي أو          على  ، و  وقت ارتكاب اجلرمية   عشرة

  . ارتكاب اجلرميةوقت باجلنون 

  مرفوضة  -٩٧-١٤٧    
  .١-١٤٧من التوصية ) ب(انظر الفقرة   

  مرفوضة  -٩٨-١٤٧    
ستعراض اعلي املسّجل يف مشروع التقرير املتعلق باال      يرد موقف اليابان يف احلوار التف       

  ).٦٧ الفقرة(الدوري الشامل 

  مرفوضة  -٩٩-١٤٧    
  .٩٣-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٠-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠١-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٢-١٤٧    
  .٩٣-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٣-١٤٧    
  .٩٣-١٤٧ظر التوصية ان  
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  مرفوضة -١٠٤-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٥-١٤٧    
  .٧-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٦-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٧-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٨-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٠٩-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١١٠-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١١١-١٤٧    
  .٩٨-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١١٢-١٤٧    
  .٧-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١١٣-١٤٧    
  .٩٣-١٤٧انظر التوصية   

  مقبولة -١١٤-١٤٧    

  مقبولة -١١٥-١٤٧    
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    ١١٦-١٤٧-   
  . صارمةيقّرر احتجاز مشتبه فيه بعد إجراء مراجعة قضائية  
يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير املتعلق باالسـتعراض               

، وترى اليابان أنه من غري الضروري، يف ظل الظروف          )١٠٤ و ١٤الفقرتان  (الدوري الشامل   
  .احلالية، إلغاء النظام أو إصالحه

    ١١٧-١٤٧-   
  .١١٦-١٤٧انظر التوصية   

    ١١٨-١٤٧-   
، )A/HRC/WG.6/14/JPN/1(من التقرير الوطين    ) ٢(١-٤قف اليابان يف اجلزء     يرد مو   

، )١٣ الفقـرة (ويف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير املتعلق باالستعراض الدوري الشامل            
  .  الواردتني يف هذه اإلضافة١١٦-١٤٧ و٤٤-١٤٧ويف التوصيتني 

    ١١٩-١٤٧-   
  .١١٦-١٤٧ و٤٤-١٤٧انظر التوصيتني   

    ١٢٠-١٤٧-   
  .١١٦-١٤٧انظر التوصية   

    ١٢١-١٤٧-   
ينص قانون اليابان بالتفصيل على مسألة اتصال السجناء، مبن فيهم احملكوم علـيهم               

باإلعدام، بالعامل اخلارجي، وستواصل اليابان بذل جهودها يف سبيل تنفيذ هذا احلكم علـى              
  .النحو املناسب

    ١٢٢-١٤٧-   
 احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير املتعلق باالستعراض         يرد موقف اليابان يف     

  ).١٠١ و١٠٠الفقرتان (الدوري الشامل 

    ١٢٣-١٤٧-    
هدات حيترم نظام عقوبة اإلعدام ويضمن حقوق اإلنسان املعترف هبا يف املعا       )أ(  

   فيها؛اليت تعد اليابان طرفاً
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سّجل يف مشروع التقرير املتعلـق       امل التفاعلييرد موقف اليابان يف احلوار        )ب(  
  ). ٦٩ و٣٢الفقرتان (باالستعراض الدوري الشامل 

    ١٢٤-١٤٧-   
  .١٢٣-١٤٧انظر التوصية   

    ١٢٥-١٤٧-   
  .١٢٣-١٤٧انظر التوصية   

  مقبولة -١٢٦-١٤٧    

  مقبولة -١٢٧-١٤٧    

  مقبولة -١٢٨-١٤٧    

  مقبولة -١٢٩-١٤٧    

  مقبولة -١٣٠-١٤٧    

  مقبولة -١٣١-١٤٧    

  مقبولة -١٣٢-١٤٧    
 اإلجراءات اخلاصة جمللـس      يف إطار  املكلفني بواليات وّجهت اليابان دعوة دائمة إىل        

  . حقوق اإلنسان

  مقبولة -١٣٣-١٤٧    

  مقبولة -١٣٤-١٤٧    

  مقبولة -١٣٥-١٤٧    

  مقبولة -١٣٦-١٤٧    

  مقبولة -١٣٧-١٤٧    

  مقبولة -١٣٨-١٤٧    

  مقبولة -١٣٩-١٤٧    
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  مقبولة -١٤٠-١٤٧    

  مقبولة -١٤١-١٤٧    

  مقبولة -١٤٢-١٤٧    

    ١٤٣-١٤٧-   
حيق للمتهم احملكوم عليه باإلعدام أن يستأنف احلكم فال ينفذ فيه قبل صدور حكـم                 

  .هنائي

    ١٤٤-١٤٧-   
يرد موقف اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقريـر املتعلـق               )أ(  

  ؛)٩٩الفقرة (تعراض الدوري الشامل باالس
وحنن نـشعر   . خيطر السجني احملكوم عليه باإلعدام بتنفيذ احلُكم يوم إعدامه          )ب(  

بالقلق إزاء ما قد يصيب السجني من اضطرابات نفسية وحزن شديد عقب إخطـاره بتنفيـذ                
  .وهلذا السبب، نعتقد أنه ال حميد عن التمسك باملمارسة احلالية. احلكم قبل يوم إعدامه

  مرفوضة -١٤٥-١٤٧    
ـ             تقّر احلك    ديدة ومة بأن اليابان تسببت يف املاضي يف خسائر فادحة ويف معانـاة ش

يف ولقد أعربت حكومـة اليابـان،   . شعوب األمم األسيويةلشعوب بلدان عديدة، ال سيما   
 وأعربـت   الصادق، واعتذارهامع هذه الوقائع التارخيية، عن ندمها الشديد        الواضح   هاتعامل

حلرب العاملية الثانية من ضحايا داخل البلد وخارجه على         عن حزهنا الشديد ملا خلفته ا     أيضاً  
  . حد سواء
وتـأملن  عانني  أمل عميق عندما تتذكر نساء املتعة الاليت        وينتاب حكومة اليابان أيضاً     

  .بشكل ال يوصف
وينبغي عدم تسييس موقف حكومة اليابان إزاء مسألة نساء املتعة أو حتويلها إىل مسألة                
  .دبلوماسية
، قـّررت    حقيقيـاً   هبن السن دعماً   ت دعم نساء املتعة السابقات الاليت تقدم      وهبدف  

 معاجلة املسألة من خالل صندوق املرأة اآلسـيوي املؤّسـس           ١٩٩٥احلكومة اليابانية يف عام     
أقصى وفيما بعد، واصلت احلكومة مساعدة الصندوق       . بتعاون بني الشعب واحلكومة اليابانيني    

 إىل نساء املتعة    عم قطاعي الصحة والرفاه، وتقدمي تعويضات مالية      يع د على تنفيذ مشار  ما ميكن   
وستواصل حكومة اليابان بذل قصارى جهودها وتنفيذ أنشطة الصندوق املتعلقـة           . السابقات
  .باملتابعة
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املتعلقة باحلرب العاملية الثانيـة     واملطالبات  ولقد سّويت مسائل التعويضات وامللكية        
 يف معاهدة سان فرانسيسكو للسالم ويف املعاهدات        لدان اليت تعد أطرافاً   تسوية قانونية مع الب   

  .واالتفاقات والصكوك الثنائية

  مرفوضة -١٤٦-١٤٧    
  .١٤٥-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٤٧-١٤٧    
  .١٤٥-١٤٧انظر التوصية   

  مرفوضة -١٤٨-١٤٧    
  .١٤٥-١٤٧انظر التوصية   

  مقبولة -١٤٩-١٤٧    

  مقبولة -١٥٠-١٤٧    

  مقبولة -١٥١-١٤٧    

  مقبولة -١٥٢-١٤٧    

  مقبولة -١٥٣-١٤٧    

  مقبولة -١٥٤-١٤٧    

  مقبولة -١٥٥-١٤٧    
 إىل بلدية فوكوشيما وقامت على       وتقنياً  مالياً قّدمت حكومة اليابان دعماً     )أ(  

عـين  الصندوق الـصحي امل     "  فائدةل)  مليار ين ياباين   ٧٨,٢( مالية   سبيل املثال مبنح مساعدة   
الذي أّسسته البلدية هبدف توفري الرعاية الـصحية  " والكبار ضحايا احلادث النوويباألطفال  
وستواصل احلكومة إدارة مـسألة     . على املدى املتوسط والطويل    سيما األطفال، ال  للسكان،  

  األخالق؛املنطق العلمي وصحة السكان على النحو املالئم بناء على 
باحلق يف الصحة وعقد املقرر اخلاص املعين قطرية قام هبا  أّيدت اليابان زيارة      )ب(  

  . جلون ومنظمات اجملتمع املدين اجتماعات مع الضحايا واملُاملقرر
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  مقبولة -١٥٦-١٤٧    

  مقبولة جزئياً -١٥٧-١٤٧    
متثل مسألة متويل املنح املدرسية غري املسّددة مشكلة، ولذا ينبغي النظر فيها حبـذر                

  .وتأن

    ١٥٨-١٤٧-   
 اليابان يف احلوار التفاعلي املسّجل يف مشروع التقرير املتعلـق           يرد موقف   )أ(  

  ؛)٦٢الفقرة (تعراض الدوري الشامل باالس
بنـاء  "تنا الدراسية الرمسية، اليت حتدد املعايري التعليمية، علـى          ارتنص مقر   )ب(  

قدرات ومواقف تسمح بالنظر يف األحداث التارخيية من منظور متعدد األطراف واجلوانـب             
كم عليها بإنصاف من خالل استخدام طائفة واسعة من املواد، والتعـبري عـن هـذه                واحل

حـىت يـتمكن   ومجيع املدارس تقدم تعليما يستند إىل هذا احلكم ". األحداث على حنو سليم  
 مـن   النظر يف األحداث التارخيية من زوايا متعددة واحلكم عليها بإنصاف بدالً          من  لطالب  ا

  . اجلانبتناوهلا من منظور أحادي 

    ١٥٩-١٤٧-   
  .١٥٨-١٤٧انظر التوصية   

  مقبولة -١٦٠-١٤٧    

  مقبولة -١٦١-١٤٧    

  مقبولة -١٦٢-١٤٧    

  مقبولة -١٦٣-١٤٧    

  مقبولة -١٦٤-١٤٧    

  مقبولة -١٦٥-١٤٧    

  مقبولة -١٦٦-١٤٧    

  مقبولة -١٦٧-١٤٧    
الوطنية، جيري  مبا أن مسألة تقييد دخول الرعايا األجانب إىل اليابان ترتبط بالسيادة              

مكتب اهلجرة مداوالت ويتخذ تدابري إدارية أخرى هبدف استحداث بيئة مؤاتيـة لقبـول              
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الرعايا األجانب، مع إيالء االهتمام الواجب ملا ينطوي عليه هذا اإلجراء من تأثريات علـى               
  . جماالت مثل قطاع الصناعة وحياة الناس والسالمة العمومية

  مقبولة -١٦٨-١٤٧    
  .ابان حبق األفراد يف التنميةتقر الي  

  مقبولة  -١٦٩-١٤٧    
  . ستتابع اليابان ما قبلته من توصيات، مبا فيها تلك اليت تعمل بالفعل على تنفيذها  

  مقبولة -١٧٠-١٤٧    
. اسـتخدام امليزانيـة   تتجسد السياسة الدبلوماسية يف     تشدد اليابان على ضمان أن        

حلقـوق  الـسامية   قدمة إىل مفوضية األمم املتحدة       على التربعات امل   ويطبق هذا النهج أيضاً   
  . اإلنسان

  مقبولة -١٧١-١٤٧    

  مقبولة  -١٧٢-١٤٧    

  مقبولة  -١٧٣-١٤٧    

  مقبولة  -١٧٤-١٤٧    

        


