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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ مبوجب قرار جملـس              -١

، دورته الرابعـة عـشرة يف الفتـرة    ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ  ٥/١حقوق اإلنسان   
اليابـان  عرضت حالة واسُت. ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥أكتوبر إىل / تشرين األول  ٢٢ من

 اليابـان وترأس وفد   . ٢٠١٢أكتوبر  / تشرين األول  ٣١ املعقودة يف    يف اجللسة الرابعة عشرة   
وزارة الـشؤون   ب ،السفري املكلف حبقوق اإلنسان والشؤون اإلنسانية      ،داي أو كياالسيد هيدي 
شرة، املعقـودة    ع سابعة يف جلسته ال   املتعلق باليابان واعتمد الفريق العامل التقرير     . اخلارجية

  .٢٠١٢رب نوفم/ تشرين الثاين٢ يف
اجملموعة (، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقررين التايل         ٢٠١٢مايو  / أيار ٣ويف    -٢

  .ليبيا وبريو وبنغالديش: لتيسري استعراض احلالة يف اليابان) الثالثية
 مـن مرفـق     ٥ والفقـرة    ٥/١ مـن مرفـق القـرار        ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :، صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة يف اليابان١٦/٢١ القرار
ــرة     )أ(   ــاً للفق ــدم وفق ــي مق ــرض خط ــين وع ــر وط ) أ(١٥تقري

)A/HRC/WG.6/14/JPN/1(؛  
 مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان      جتميع للمعلومات أعدته      )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/14/JPN/2) (ب(١٥ وفقاً للفقرة
 وفقـاً   مفوضية األمم املتحدة الـسامية حلقـوق اإلنـسان        موجز أعدته     )ج(  
  ).A/HRC/WG.6/14/JPN/3) (ج(١٥ للفقرة

 وأحيلت إىل اليابان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سلفاً إسـبانيا              -٤
ـ           واملكسيك شيكية واململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الـشمالية واجلمهوريـة الت

وميكن االطالع على هذه األسئلة علـى املوقـع الـشبكي اخلـارجي      . وهنغاريا وسلوفينيا 
  .لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض  -ألف  
 اإلنسان مـن    ترى اليابان أن االستعراض الدوري الشامل آلية مفيدة لتعزيز حقوق           -٥

  .خالل احلوار والتعاون مع اجملتمع الدويل
، بعدما نظرت   ٢٠١١قد نشرت اليابان بشكل طوعي تقرير متابعة مرحلي يف عام           و  -٦

وتقر اليابان بالدور املهـم الـذي       . ٢٠٠٨جبدية يف نتائج استعراضها الدوري الشامل لعام        
  .يؤديه اجملتمع املدين يف تعزيز احترام حقوق اإلنسان
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حلماية مجيع األشخاص من    ، صادقت اليابان على االتفاقية الدولية       ٢٠٠٩ويف عام     -٧
واعترفت اليابان بإجراءات البالغات الفردية باعتبارها آلية جديرة بالتنويه         . االختفاء القسري 

 وستواصل اليابان النظـر جبديـة     .فعلي لتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان    الضمان  الترمي إىل   
  .راء أوساط خمتلفة يف الوقت نفسهآانت ستقبل هذه اإلجراءات أم ال، مع مراعاة كإذا  فيما
االتفاقية املتعلقة باجلوانب املدنية لالختطاف الـدويل       وقدمت احلكومة إىل الربملان       -٨

ملا هلا من أمهيـة     اً  باتفاقية الهاي، وتشريعاهتا احمللية ذات الصلة، نظر      اً  ، املعروفة أيض  لألطفال
وستواصل احلكومة بذل جهودها من أجل التصديق على االتفاقية يف          .  ملصاحل الطفل  بالنسبة

  . ممكنأقرب وقت
العهـد  ، سحبت اليابان حتفظها على احلكم الـوارد يف          ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول   -٩

سـيما   ال ": ما يلي  ، الذي جاء فيه   الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     
  .١٣ من املادة ٢من الفقرة ) ج(و) ب(يف الفقرتني الفرعيتني " مبجانية التعليماً جييباألخذ تدر

 جمللس حقـوق     التابعة ووجهت اليابان دعوة دائمة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة         -١٠
، ومن املزمع أن جيري املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة زيارة إىل             ٢٠١١اإلنسان يف عام    

  .نوفمرب/ين الثاينالبلد يف تشر
حقوق اإلنسان األساسية يعتربان مبـدأين جـوهريني يف         سيادة الشعب واحترام    و  -١١

  . متواصلة لتحسني احلالة الداخلية حلقوق اإلنساناً وتبذل اليابان جهود. الدستور
.  بأنشطة محاية حقوق اإلنسان    هيئات حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل     وتضطلع    -١٢

يؤكد مضمون مشروع قانون يرمـي      اً  ، اعتمد جملس الوزراء قرار    ٢٠١٢سبتمرب  /ويف أيلول 
ملبادئ باريس، ومشروع قانون يرمي إىل إدخال اً إىل إنشاء جلنة مستقلة حلقوق اإلنسان، وفق

تعديل جزئي على قانون املتطوعني يف جمال حقوق اإلنسان، من أجل تقدميهما إىل الربملان يف               
التحضريات الالزمة من أجل    ب للقياممن اجلهود   اً  ذل حكومة اليابان مزيد   وستب. دورته املقبلة 

  .املذكورةاملستقلة إنشاء اللجنة 
واعترفت اليابان مبزايا التسجيل السمعي البصري لالستجوابات ألنه يسهل احلكـم             -١٣

ه وقد كانت اليابان تسجل بعض االستجوابات املشتب      . أم ال اً  بدقة إن كان اعتراف ما طوعي     
وتتناول . ، من باب التجربةيف أمرها يف ظل ظروف معينة مث أخذت يف توسيع نطاقها تدرجيياً 

اجملالس االستشارية لوزير العدل بالبحث والنقاش هيكلة نظام واسع جديد وحـديث            اً  حالي
وتأمـل  . للعدالة اجلنائية، مبا يف ذلك إضفاء الطابع املؤسسي على التسجيل السمعي البصري           

من اجملالس املذكورة يف أقرب وقت ممكن وحتقيق هدف إضـفاء           اً   يف أن تتلقى تقرير    اليابان
  .الطابع املؤسسي على التسجيل السمعي البصري
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. ولدى اليابان نظام يضمن حقوق اإلنسان واملعاملة الالئقة يف مرافـق االحتجـاز              -١٤
اجلنائية مبا أنـه يـسهل      يف إجراءات العدالة    اً  مهماً  ويؤدي االحتجاز يف مرافق الشرطة دور     
وتوجد عادة مرافق االحتجاز التابعة للـشرطة يف        . إجراء التحقيقات املناسبة على حنو فعال     

مناطق ميكن أن يصل إليها أفراد عائلة الشخص احملتجز وحماموه، مما يسمح بتيسري االتـصال              
لفصل بني التحقيـق    ا"وينص القانون املتعلق مبرافق االحتجاز العقايب على مبدأ         . باحملتجزين
، الذي يقتضي بوضوح أال يشارك ضابط شرطة يتعلق عمله بشؤون االحتجـاز       "واالحتجاز

مرافَق االحتجاز جلنة تعمـل بـشكل       اً  وتفتش أيض . يف حتقيقات جنائية ضد شخص حمتجز     
 جلنة  للمحتجزين رفع شكاوى إىل   اً  وميكن أيض . مستقل عن الشرطة، ويضم أعضاؤها حمامني     

  .اإلشراف اإلداري على الشرطةسلطة ، اليت متارس احملافظةعامة على مستوى السالمة ال
وموقف اليابان األساسي بشأن مسألة اإلبقاء على عقوبة اإلعدام أو إلغائها هو أنـه       -١٥

، وحالة اجلرمية والشرطة اجلنائيـة  احملليباالستناد إىل الرأي العام اً ينبغي حبث هذه املسألة ملي   
وترى . مبحض إرادته وينبغي أن يتخذ كل بلد القرار املتعلق هبذه املسألة          . واملوغريها من الع  

الشعب الياباين أن عقوبة اإلعدام عقوبة ال مناص منها يف حالة اجلرائم الفظيعة للغاية،              أغلبية  
 لعقوبة اإلعدام أمر    الفوري اإللغاء وهلذا، ترى اليابان أن      .ويبدو أنه ما من هناية هلذه اجلرائم      

  .غري مناسب
وتعمل اليابان من أجل إقامة جمتمع يتساوى فيه اجلنـسان، باالسـتناد إىل اخلطـة           -١٦

، وخطة العمل اخلاصـة     ٢٠١٠األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني، اليت صيغت يف عام          
  .٢٠١٢باالنتعاش االقتصادي عن طريق املشاركة النشطة للنساء، اليت صيغت يف عام 

، "٢٠٠٩خطة عمل اليابان ملكافحة االجتار باألشخاص لعام        "اليابان  وضعت  قد  و  -١٧
عت احلكومـة يف    وّمج. إىل جنب اً  اجلديدة اليت تعمل الوكاالت من خالهلا جنب      وهي اخلطة   

 مبادئ توجيهية تبني التدابري املقرر أن تتخذها الوزارات والوكاالت املعنية الـيت             ٢٠١١ عام
 مـن أجـل   ، هذه اجلهود  من خالل  ،وتعمل اليابان . شخاصتشارك يف مكافحة االجتار باأل    

  .التعرف على ضحايا االجتار بالبشر ومحايتهم
 ذوي اإلعاقـة    تعديالت مؤسسية مكثفة فيما خيص األشخاص     وقد أجرت اليابان      -١٨

 الـيت    ذوي اإلعاقة،  صوهي تسري خبطى ثابتة حنو تصديق مبكر على اتفاقية حقوق األشخا          
  .ن مسبقاًوقعت عليها اليابا

واستمرت اليابان يف بذل جهودها النشطة الرامية إىل بناء جمتمع غـين ومتماسـك                -١٩
يدعو إىل  اً  ، اعتمد الربملان قرار   ٢٠٠٨ويف عام   . لشعب اإلينو أن يعيش داخله باعتزاز     ميكن  

 اجمللس املعـين    ما انفكَّ ،  ٢٠١٠ومنذ عام   . االعتراف باإلينو كشعب من الشعوب األصلية     
السياسات اخلاصة  يعزز  السياسات اخلاصة باإلينو، الذي يضم ممثلني عن شعب اإلينو،          بدعم  

  .باإلينو على حنو شامل وفعال
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 ليـنص   ، عدلت اليابان قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني       ٢٠٠٩ويف عام     -٢٠
ة يف اتفاقية  يف حاالت اإلبعاد، جيب أال تشمل جهة املقصد البلدان احملظور ،بالتحديد على أنه  

 وفضالً. االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريمناهضة التعذيب أو يف 
عن ذلك، أنشأت اليابان جلنة من اخلرباء لضمان الشفافية يف املعاملة وحتسني اإلدارة يف مرافق 

مبوجب اتفاق مربم    للمحتجزين   جماناًويقدم حمامون االستشارة القانونية     . احتجاز املهاجرين 
  .االحتاد الياباين لرابطات احملامنيمع 
وأعربت اليابان  . على الزلزال الكبري الذي ضرب شرق اليابان      اً   شهر ١٩وقد مضى     -٢١

وتلتزم اليابان بتخفيـف    .  اليت قدمتها هلا بلدان عديدة     السخيةعن تقديرها العميق للمساعدة     
  .تأثرون، وبإجناز مشاريع إلعادة اإلعماراملشقة املستمرة اليت يعانيها األشخاص امل

حتسني احلالة الداخلية حلقوق اإلنسان واملسامهة يف       وواصلت اليابان عملها من أجل        -٢٢
محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها على الصعيد الدويل، بالتعاون الوثيق مـع األمـم املتحـدة               

  .خرى واجملتمع املدين وجهات أخرىوحكومات بلدان أ
  .اء لآلراء خالل جلسة التحاوربت اليابان عن تطلعها إىل املشاركة يف تبادل بّنوأعر  -٢٣
وأشارت اليابان، يف معرض ردها على األسئلة املسبقة، إىل مسألة التمييز املباشـر               -٢٤

 من دستور اليابان تنص على أن مجيـع األشـخاص           ١٤وأوضحت أن املادة    . وغري املباشر 
  .سواسية مبوجب القانون

إىل األمم املتحدة يدعو إىل إيالء      اً   قرار ٢٠١٠وأوضحت اليابان أهنا قدمت يف عام         -٢٥
العناية الكافية للمبادئ واملبادئ التوجيهية املتعلقة بالقضاء على التمييـز ضـد األشـخاص              

وستواصل اليابان دعم عمل سفري النوايا      . املصابني باجلذام، اعتمدته اجلمعية العامة باإلمجاع     
  .باجلذامملعين باألشخاص املصابني احلسنة ا

، أشارت اليابان إىل طفال املولودين خارج إطار الزواج على األسئلة املتعلقة باأل   اً  ورد  -٢٦
للقـانون  اً   وفق والدهتمأن هؤالء األطفال يسجلون يف السجل األسري شريطة اإلبالغ عن           

وجب ومب. ا خيص اجلنسية  وليست هناك أي أحكام متييزية فيم     . وطاملا أن املعلومات صحيحة   
 نـصف حـصص     خارج إطار الزواج  ولود  امللطفل  امرياث  القانون املدين، تساوي حصص     

ولود من زوج قانوين    املطفل  الوهذه حماولة الحترام وضع     . ولود داخل إطار الزواج   املطفل  ال
حبـث  ومع هذا، تواصل اليابان   .  يف الوقت ذاته   إطار الزواج مع مراعاة الطفل املولود خارج      

  .تنقيح القانون املدين
فالعقوبة البدنية  . وفيما خيص العقوبة البدنية لألطفال، قُدمت معلومات يف التقرير الوطين           -٢٧

، هبدف منـع  ٢٠١١وإىل جانب هذا، ُنقّح القانون املدين يف عام    .  ويف البيت  املدرسةحمظورة يف   
ة يف املؤسسات العقابية ومدارس تدريب      واعُتربت العقوبة البدني  . االعتداء على األطفال ومحايتهم   

  .ينتهك الدستور وغريه من التشريعات األخرىاً األحداث وغريها من املرافق اإلصالحية أمر
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 توفّرهـا وقدمت اليابان معلومات عن أنشطة التثقيف بشأن حقوق اإلنسان، اليت             -٢٨
  . اإلنساناملدارس، وكذلك عن مشاريع تعزيز البحث يف جمال التثقيف بشأن حقوق

وفيما خيص اجلهود الرامية إىل التصدي للعنف ضد املرأة، أشارت اليابان إىل اجلهود               -٢٩
  .املنسقة املبذولة لتعزيز خدمات الدعم، مبا فيها إجراءات احلماية

وفيما يتعلق باإلجراءات اخلاصة مبلتمسي اللجوء وطريقة معاملتهم، أوضحت اليابان          -٣٠
 جيري بطريقة عادلة وشفافة، مع إيالء االعتبار الالزم للغة ملتمـسي            أن االعتراف بالالجئني  

وإىل جانب ذلك، ُيمنح إذن بالبقاء      . اللجوء وعرقهم ونوع جنسهم، ال سيما خالل املقابلة       
يف اليابان مللتمسي اللجوء الذين مل ُيعترف هبم كالجئني، عندما يكون هناك سبب يدعو إىل               

، ُتتخذ القرارات بعـد     ويف حالة تقدمي اعتراضات   .  بلدهم يشهدهاللحالة اليت   اً  محايتهم نظر 
املستشارين املعنيني ببحث طلبات اللجوء الذين تعينهم وزارة العدل بنـاء       االستماع إىل آراء    

مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان واالحتاد الياباين لرابطات احملامني           على توصية 
  .ومنظمات أخرى

ـ    اً  حمامي الدفاع، أوضحت اليابان أنه نظر     مسألة   وخبصوص  -٣١  ةلقلة الوسـائل الالزم
وهلذا، . لحصول على األدلة، فإن استجواب املشتبه فيهم هو أهم طريقة الكتشاف احلقيقة           ل

وأشارت اليابان  . أشارت اليابان إىل أن مسألة حضور حمامي الدفاع تتطلب النظر فيها حبذر           
 مرافـق   أي قيود متنع احملتجزين من االستعانة مبحامي الدفاع يف        اً  إىل أنه ال توجد حالي    اً  أيض

  .االحتجاز التابعة للشرطة
للدراسات بشأن عقوبـة اإلعـدام، أنـشأته وزارة    اً  بأن فريق اً  وأفادت اليابان أيض    -٣٢

وتـرى  .  بعد ذلـك   قي مت حلّ هذا الفر    لكن؛  ٢٠١٢ مارس/آذارالعدل، قد نشر تقريره يف      
كما أخذت اليابـان مأخـذ اجلـد       . غي مناقشة هذه املسألة مناقشة مستفيضة     اليابان أنه ينب  

التوصيات املقدمة إليها من هيئات املعاهدات بشأن معاملة السجناء احملكوم عليهم باإلعدام،            
  .وستواصل اليابان بذل جهودها من أجل معاملتهم بشكل مناسب

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وترد التوصيات اليت قُـدمت أثنـاء       .  وفداً ببيانات  ٧٩خالل جلسة التحاور، أدىل       -٣٣

  . من هذا التقريرالثايناحلوار يف الفرع 
وسأل املغرب عن التدابري اليت تنوي اليابان اختاذها ملكافحة التمييز إزاء األشـخاص             -٣٤

  .للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وعن التدابري الرامية إىل ضمان استقاللية اباجلذاماملصابني 
والحظت ميامنار اجلهود املبذولة لتهيئة جمتمع يتساوى فيه اجلنسان واملبادرات الرامية   -٣٥

احلوار الثنائي لليابان مع بلدان أخرى بشأن       اً  والحظت ميامنار أيض  . إىل منع العنف ضد املرأة    
  .وقدمت ميامنار توصيات .حقوق اإلنسان



A/HRC/22/14 

GE.12-18750 8 

ا تعزيز حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة هبـدف التـصديق علـى            والحظت ناميبي   -٣٦
. ونوهت بقبول اليابان للتوصية الداعية إىل توفري التعليم الثانوي اجملـاين للجميـع            . االتفاقية

  .وقدمت ناميبيا توصيات
. والحظت نيبال أن اليابان ستقدم مشروع قانون إلنشاء جلنة حلقـوق اإلنـسان              -٣٧

للمساواة بني اجلنسني واملبادرات الرامية إىل منع العنف ضـد املـرأة          وأشادت باخلطة الثالثة    
  .وقدمت نيبال توصيات. وتوسيع مشاركتها يف عمليات صنع القرار

 خالل احلرب العاملية الثانية مل      "نساء املتعة "وأعربت هولندا عن أسفها ألن موضوع         -٣٨
ة من وسائل إذكاء الوعي بالفظـائع       وهبذا، فقد أُلغيت وسيل   . من املنهاج املدرسي  اً  يعد جزء 
  .وقدمت هولندا توصيات.  وأُحبطت فرصة ملناقشة احلقوق ذات الصلة بذلك.السابقة
وسلطت نيكاراغوا الضوء على اجلهود املبذولة لتمكني املرأة من خالل اخلطة الثالثة              -٣٩

ما اإلصـالحات   وأشادت باإلصالحات يف جمال إقامة العدالة، ال سي       . للمساواة بني اجلنسني  
  .وقدمت نيكاراغوا توصيات. الرامية إىل ضمان العدالة والشفافية يف إجراءات االستجواب

وأعربت النرويج عن قلقها إزاء استمرار اليابان يف تطبيق عقوبة اإلعدام واالستخدام              -٤٠
الواسع للسجن االنفرادي وظروف االحتجاز السابق لإلعدام، كما أعربت عن قلقهـا إزاء             

  .وقدمت توصيات. نعدام تشريعات بشأن التمييزا
والحظت باكستان التدابري اليت اختذهتا اليابان ملواجهة حتديات حقـوق اإلنـسان              -٤١

وأعربت عن  . املتعلقة باإلنترنت وسألت عن املعايري اإلرشادية إلزالة املعلومات من اإلنترنت         
  .وقدمت توصية. الناميةتقديرها اللتزام اليابان بتعزيز التنمية يف البلدان 

قد اختذت، منذ استعراضها الـدوري الـشامل        كانت  وأقرت فلسطني بأن اليابان       -٤٢
 تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها يف عدة جماالت رغم التحديات الـيت            ناألول، تدابري لضما  

  .وقدمت فلسطني توصيات. تواجهها
 الدول من حتقيق األهـداف      وأشادت باراغواي مبا بذلته اليابان من جهود لتمكني         -٤٣

اإلمنائية لأللفية وأعربت عن تقديرها لعمل اليابان من أجل تعزيـز سياسـات احلـد مـن                 
  .وقدمت توصية. الكوارث

وأعربت الفلبني عن تقديرها الستقبال اليابان للمقـرر اخلـاص املعـين بالعمـال                -٤٤
ـ         . ٢٠١٠املهاجرين يف عـام      . ار بالبـشر  واعترفـت باهتمـام اليابـان بـضحايا االجت

  .توصيات وقدمت
 مبجانيـة   األخذ تـدرجيياً  ورحبت الربتغال بقرار اليابان سحب حتفظها على حكم           -٤٥

. العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة        املنصوص عليه يف     التعليم
  .وقدمت توصيات .عمليات اإلعداموأعربت عن أسفها ألن اليابان استأنفت 
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. وأشادت مجهورية كوريا باعتماد اليابان للخطة الثالثة للمـساواة بـني اجلنـسني              -٤٦
 وأشارت إىل القلق الذي يساور هيئة املعاهدة وأصحاب املصلحة ألن اليابان مل تتخذ تـدابري              

  .وقدمت توصيات. خالل احلرب العاملية الثانية" نساء املتعة" من فعالة ملعاجلة موضوع الضحايا
مجهورية مولدوفا باليابان إلشراكها اجملتمـع املـدين يف متابعـة عمليـة        وأشادت    -٤٧

وأعربت عن تقديرها اللتزام اليابان بالقضاء علـى اسـتغالل          . االستعراض الدوري الشامل  
  .وقدمت توصيات .األطفال يف املواد اإلباحية ومكافحة االجتار بالبشر والعنف املرتيل

 قدمتها اليابان من أجل ضمان احلريات األساسية يف وأشادت رواندا باملسامهات اليت    -٤٨
حقـوق  وأعربت عن تقديرها للتدابري اليت اختذهتا اليابان ملواصلة تعزيـز           . مجيع أحناء العامل  

  .وقدمت توصيات .اإلنسان اخلاصة باملرأة والطفل ومحاية هذه احلقوق
مـن االتفاقيـات   ورحبت السنغال باألحكام الصادرة من أجل التصديق على عدد        -٤٩

الدولية حلقوق اإلنسان، كما رحبت باملشروع الرامي إىل إنشاء مؤسسة وطنيـة حلقـوق              
  .السنغال توصيات وقدمت .اإلنسان

والحظت سلوفاكيا، من مجلة أمور أخرى، تصديق اليابان على االتفاقية الدوليـة              -٥٠
 اإلجـراءات    وجهتها إىل  ، والدعوة الدائمة اليت   حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     

جمللس حقوق اإلنسان، وتعاوهنا مع آليات حقوق اإلنسان واملـسامهة املاليـة            التابعة  اخلاصة  
  . وقدمت توصيات.إىل مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان املنتظمة اليت تقدمها

لس، والدعوة الدائمة   اء الذي تؤديه اليابان يف اجمل     ورحبت سلوفينيا بالدور النشط والبنّ      -٥١
، وتعاوهنا مع اجملتمع املدين، وما      املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة     اليت وجهتها إىل    

  .وقدمت توصيات. تقدمه من تدريب للموظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنسان
االت اليت  وأشارت إىل اجمل  . وأقرت جنوب أفريقيا مبسامهة اليابان يف اجلهود اإلمنائية         -٥٢

ية وكـره   ال تزال تثري القلق، ومنها باألخص معاملة املهاجرين، واستمرار مواقف العنـصر           
  .وقدمت توصيات. لاألجانب، ومحاية حقوق الطف

حلماية مجيع األشـخاص    أت إسبانيا اليابان على تصديقها على االتفاقية الدولية         وهّن  -٥٣
 . املكلفـني بـاإلجراءات اخلاصـة      يـع ، ودعوهتـا الدائمـة إىل مج      من االختفاء القسري  

  .توصيات وقدمت
والحظت سري النكا خطط اليابان بشأن جلنة وطنية حلقوق اإلنسان، وتعزيزهـا              -٥٤

خبطة عمل  اً  وأحاطت سري النكا علم   .  واألطفال والعمال املهاجرين   النساءومحايتها حلقوق   
  .توصيةوقدمت . اليابان املتعلقة بتدابري مكافحة االجتار باألشخاص

 ثنائية إلقامة   لشروطوأشادت بوضع اليابان    . وأكدت السودان أمهية اليابان كبلد مانح       -٥٥
  .وقدمت توصية. احلوار، وتعاوهنا وجهودها يف اجملال التشريعي من أجل محاية األجانب
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وقالت سويسرا إهنا ما زالت قلقة إزاء استئناف عمليـات اإلعـدام وإزاء نظـام                 -٥٦
  .وقدمت سويسرا توصيات .)daiyo kangoku(يل البداالحتجاز 

ورحبت تايلند باعتماد اليابان خلطتها املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وما اختذته مـن               -٥٧
وأعربت تايلند عـن    . دولية ملكافحة بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية       /تدابري وطنية 

كلفني بواليات يف إطـار اإلجـراءات اخلاصـة،         املتقديرها للدعوة اليت وجهتها اليابان إىل       
  .وقدمت توصيات.  ذوي اإلعاقةصاتفاقية حقوق األشخاونظرها يف 

 عن تقديرها اللتزام اليابان بآليات األمم املتحـدة حلقـوق            ليشيت -تيموروأعربت    -٥٨
قـد  للتوصل إىل تفاهم،    وشجعت اليابان على مواصلة حوارها مع اجملتمع الدويل         . اإلنسان

  . مع الناجني من الفظائع املاضية اتصال فعلي ومباشررتب عليهيت
كان إساءة بالغة لشرف وكرامة     " نساء املتعة "وتعترف حكومة اليابان بأن موضوع        -٥٩

عدد كبري من النساء، وقد أعربت عن اعتذارها وندمها الصادقني جلميع النساء اللوايت يطلق              
جـسدية ونفـسية    اً   وجراح تقّدر وال حتصى  اً  انني آالم ، واللوايت ع  "نساء املتعة "عليهن اسم   

  .التعايف منهايستعصي 
 واملطالبات املتعلقة باحلرب العاملية الثانية،  ،وقد جرت تسوية موضوع اجلرب، وامللكية       -٦٠

معاهـدات   للـسالم، ويف     وبشكل قانوين مع البلدان األطراف يف معاهدة سان فرانسيسك        
  . ثنائية وصكوكواتفاقات

الـصندوق  ، اشتركت حكومة اليابان مع شعب اليابان يف إنـشاء    ١٩٩٥ويف عام     -٦١
. اللوايت بلغن مرحلة متقدمة من العمراً اآلسيوي للمرأة من أجل تسهيل دعم نساء املتعة سابق     

وقدمت حكومة اليابان دعمها األقصى ألنشطة هذا الصندوق، مبا فيها مشاريع املساعدة يف             
. لنساء املتعـة سـابقاً    " تكفرياً عن األذى   "دفع تعويضات عن     فضالً جمايل الصحة والرعاية  

وستواصل حكومة اليابان بذل قصارى جهدها من أجل مزيد من االعتراف على نطاق أوسع 
، وستواصـل متابعـة     مبشاعر شعب اليابان الصادقة مثلما تتجلى يف أنـشطة الـصندوق          

  .الصندوق أنشطة
أوضحت اليابان أن الدورات الدراسـية حتيـل إىل         وفيما خيص املنهاج الدراسي،       -٦٢

احلرب العاملية الثانية، مشرية يف التعليق عليها إىل أن اليابان تسببت يف خسائر بالغة، السيما               
 مـن   سان جـزءاً  كما يشكل احترام اجلنس اآلخر واحترام حقوق اإلن       . لألشخاص يف آسيا  
  .الدورات الدراسية

 األساسي لألشخاص ذوي اإلعاقة قد ُنقّح وأن قانون         وأوضحت اليابان أن القانون     -٦٣
الدعم العام لألشخاص ذوي اإلعاقة حظي مبوافقة الربملان، وأهنا تنوي التصديق على اتفاقية             

  . ذوي اإلعاقة يف أقرب وقت ممكنصحقوق األشخا
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بروتوكـول   على التصديق علـى      ٢٠٠٥وأفادت اليابان بأن الربملان وافق يف عام          -٦٤
األمم املتحدة  و لكن اليابان مل تصادق عليه بعد، مبا أنه ال بد من التصديق على اتفاقية                بالريم

  . قبل التصديق على الربوتوكولملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية
االتفاقيـة  االنعكاسات القانونية للتصديق علـى      اً  وأفادت اليابان بأهنا تدرس أيض      -٦٥

  .ال املهاجرين وأفراد أسرهمالدولية حلماية حقوق مجيع العم
، اختذت اليابان تدابري شاملة للقضاء على استغالل األطفال يف املواد        ٢٠١٠ويف عام     -٦٦

وُسنت تشريعات بشأن االستغالل اجلنسي لألطفال واالعتداء عليهم، وميثل إنتاج          . اإلباحية
كانية توسيع نطاق املعاقبة وكان الربملان بصدد دراسة إم.  جرميةتوفري هذه املوادمواد إباحية و  

 الفرزويف صفوف الشرطة، جرى تشجيع اإلنفاذ و      . على استغالل األطفال يف املواد اإلباحية     
 /وبدأ مقدمو خدمات اإلنترنت بشكل طوعي يف اختـاذ تـدابري منـذ نيـسان              . املعززين
  . ملنع ظهور الصور اإلباحية لألطفال على اإلنترنت٢٠١١ أبريل
األخذ بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام، أوضحت اليابان أن        ات إىل    وخبصوص الدعو   -٦٧

معظم الشعب الياباين يرى أنه ال مناص من عقوبة اإلعدام يف حالة اجلرائم الفظيعـة، كمـا      
 وترى  .أن ينفذ برتاهة كل حكم يصدر عن حمكمة       دولة دستورية ينبغي    أي  أوضحت أنه يف    

  . أمر غري مناسبإلعدامذ بوقف اختياري لعقوبة ااألخاليابان أن 
وخبصوص السجن املؤبد دون إمكانية اإلفراج املشروط، أشارت اليابان إىل وجـود     -٦٨

 ألهنا قد تؤدي إىل يأس السجني بـسبب عـدم       حامسةرأي مفاده أن هذه العقوبة قد تكون        
  . وجود أي إمكانية لتخفيف العقوبة، وأهنا قد تدمر شخصيته

دية حملكوم عليهم باإلعدام، ترى اليابان أن احلبس يف غرفة فر          بالسجناء ا  وفيما يتعلق   -٦٩
 ءالقانون أمر ال ينتهك حقوق اإلنسان اخلاصة هبـؤال    بذلك  ضي  طوال النهار والليل مثلما يق    

الـذين   ولدى السجناء . واهلدف من ذلك هو ضمان االستقرار العاطفي للسجناء       . السجناء
،  متطـوعني  وزائـرين  زيارات من رجال الدين      إمكانية تلقي ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام     

إذا تنفيذ حكم اإلعـدام  القانون باالتصال بالسجناء اآلخرين الذين ينتظرون  هلم  يسمح   كما
  .ذلك مفيداً وعندما يعترب اقتضى األمر

 لتـشكيل جمتمـع     جتاوزهـا  ينبغي   مسألة مهمة  التصدي للعنف ضد املرأة      مسألةو  -٧٠
ت اليابان إىل التحديات اجلديدة، من قبيل اإلنترنت واهلواتـف          وأشار. يتساوى فيه اجلنسان  

وقالـت  . بني القطاعني العام واخلاص يف هذا الصدد      اً  وثيقاً  وأوضحت أن هناك تعاون   النقّالة  
وتعزز . من أجل دعم الكفاءة الذاتية للضحايا       اليابان إهنا وزعت على احلكومات احمللية دليالً      

عنف ضد املرأة بوسائل منها محالت التوعية واألنشطة املتصلة باليوم          ملكافحة ال  اليابان اجلهود 
  .وفمربن/ تشرين الثاين٢٥ يف ،العاملي للقضاء على العنف ضد املرأة
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وفيما خيص اإلجراءات املتعلقة بالبالغات الفردية، أكدت اليابان من جديد موقفها             -٧١
  .السالف الذكر

 على االتفاقيـة الدوليـة      بالفعلصادقت  نت قد   كاوأشارت اليابان كذلك إىل أهنا        -٧٢
  .حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري

وأشادت ترينيداد وتوباغو بالتزام اليابان عقـب الزلـزال الـذي ضـرب البلـد،                 -٧٣
. ونوهت باخلطة األساسـية الثالثـة للمـساواة بـني اجلنـسني           . وبالشراكات اليت أقامتها  

  .توصيات وقدمت
ونس مبا تبذله اليابان من جهود ملكافحة التمييز ومـسامهتها يف حتقيـق             وأشادت ت   -٧٤

 من أجـل زيـادة       تونس اليابان على مواصلة جهودها     وشجعت. األهداف اإلمنائية لأللفية  
.  يف املائـة   ٠,٧نـسبة   بمساعدهتا اإلمنائية الرمسية لتـصل إىل املـستوى الـدويل احملـدد             

  .توصيات وقدمت
بواعث القلق فيما خيص التمييز والعنف ضد النساء رغم اعتماد          وأشارت تركيا إىل      -٧٥

وأعربت تركيا عن أسفها السـتمرار      . اليابان للخطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني      
  .وقدمت توصيات. اليابان يف تطبيق عقوبة اإلعدام

دعوهتا لهلا، و وأعربت أوكرانيا عن تقديرها لتعزيز اليابان حلقوق اإلنسان ومحايتها            -٧٦
. وأشادت خبطة اليابان للمساواة بـني اجلنـسني       . املوجهة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة    

  .وقدمت توصيات
اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية من اليابان أن تعيد النظر           وطلبت    -٧٧

علـى الربوتوكـول    على وجه السرعة يف سياستها املتعلقة بعقوبة اإلعـدام وأن تـصادق             
ورحبـت بقـرار    . لعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية     امللحق با االختياري الثاين   

  .وقدمت توصيات. اليابان إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان
وأشادت الواليات املتحدة األمريكية جبهود اليابان الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان             -٧٨

وستقدم إىل اليابان تعليقاهتـا     . ٢٠١١عمار بعد تسونامي وزلزال عام      خالل عملية إعادة اإل   
  .وقدمت توصيات. الكاملة يف صيغة خطية بشأن املواقع الشبكية لبعثاهتا ووزاراهتا

 مبا فيه دعوهتا الدائمة إىل املكلفني       ،وأكدت أوروغواي التقدم الذي أحرزته اليابان       -٧٩
 والتـدابري التـشريعية     ، الثالثة للمساواة بني اجلنسني    باإلجراءات اخلاصة، واخلطة األساسية   

  .وقدمت توصيات .املتعلقة بسوء معاملة األطفال
وأشارت أوزبكستان إىل القلق الذي يثريه عدد اجلرائم اليت يعاقب عليها باإلعـدام               -٨٠

 وزيادة عدد عمليات اإلعدام، واخنفاض السن الدنيا للموافقة على ممارسة اجلنس، والقيـود            
  .وقدمت توصية .املفروضة على حرية التعبري، والتمييز ضد املهاجرين
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والحظت فييت نام أن اليابان قدمت مسامهات للعمل العاملي يف جمـال حقـوق                 -٨١
ونوهت باخلطوات اليت اختذهتا اليابان ملكافحة االجتار بالبشر، وحتقيق األهـداف            . اإلنسان

  .وقدمت توصية. اإلمنائية لأللفية
أشادت زمبابوي بتعاون اليابان مع مؤسسات األمم املتحـدة وآلياهتـا حلقـوق             و  -٨٢

اإلنسان، مشرية إىل الزيارتني اللتني قام هبما املقرر اخلاص املعين حبقوق املهـاجرين واخلـبري         
 .احلصول على مياه الشرب املأمونـة وخـدمات الـصرف الـصحي           سألة  مباملعين   املستقل
  .توصية وقدمت

 اليابان بالتصديق على اتفاقيـة حقـوق األشـخاص ذوي           مزائر بالتزا ورحبت اجل   -٨٣
  .وقدمت توصيات. اإلعاقة، والتدابري اليت اختذهتا حلماية حقوق املرأة والطفل

حلماية مجيع األشخاص االتفاقية الدولية وهنأت األرجنتني اليابان على تصديقها على   -٨٤
  .وقدمت توصيات .ثانوي اجملاين وسنها لقانون التعليم المن االختفاء القسري

 وحقـوق  ،والحظت أرمينيا جهود اليابان من أجل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني             -٨٥
  .وقدمت توصيات. الطفل، ومكافحة االجتار بالبشر، ومحاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

وشجعت أستراليا اليابان على التصديق املبكر على اتفاقيـة الهـاي وبروتوكـول       -٨٦
وقالت إن استمرار اليابان    . باإلعالن عن إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان      ورحبت  . لريموبا

  .وقدمت توصيات. يف تنفيذ عقوبة اإلعدام ما زال يثري القلق
وأشادت النمسا بتعاون اليابان مع هيئات معاهدات األمـم املتحـدة واملكلفـني               -٨٧

واقترحت النمسا  .  عمليات اإلعدام األخرية   باإلجراءات اخلاصة، لكنها أعربت عن القلق إزاء      
  .وقدمت توصيات .إجراء نقاش مفتوح وشامل بشأن عقوبة اإلعدام

. األساسية وسـحبها لتحفظاهتـا    ورحبت أذربيجان بانضمام اليابان إىل املعاهدات         -٨٨
  .وقدمت توصيات.  إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسانوشجعتها على

 ،ديرها العتماد اليابان مشروع قانون التعليم الثانوي اجملاين       وأعربت البحرين عن تق     -٨٩
  .وقدمت توصيات .وأشادت مبساعدة اليابان لألشخاص ذوي اإلعاقة

وأشادت بنغالديش باإلجراءات اليت اختذهتا اليابان مـن أجـل األشـخاص ذوي               -٩٠
 .لتعـاون الـدويل   اإلعاقة، واملساواة بني اجلنسني، ومحاية حقوق اإلنسان على اإلنترنت، وا         

  .وقدمت توصيات
والحظت بيالروس تعاون اليابان مع املكلفني باإلجراءات اخلاصة، لكنها سـلطت             -٩١

الضوء على مشاكل االجتار باألشخاص والعنف ضد املـرأة والتمييـز ضـد املهـاجرين               
  .وقدمت توصيات. واالستغالل اجلنسي لألطفال واستغالهلم يف املواد اإلباحية
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حلماية مجيع األشخاص مـن     االتفاقية الدولية    بلجيكا بتصديق اليابان على      ورحبت  -٩٢
 على تطبيـق أوسـع لربنـامج تطـوير أسـاليب التحقيـق            هاوشجعت. االختفاء القسري 

عّمـا إذا   وتؤيد بلجيكا فكرة إجراء نقاش عام بشأن عقوبة اإلعدام وسألت           . واالستجواب
  .وقدمت توصيات .ي لعقوبة اإلعداموقف اختياري فعل اليابان تنوي األخذ بكانت
وأعربـت  . ورحبت بنن بتدريب مجيع املوظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنسان           -٩٣

عن تقديرها لإلجراءات املتخذة من أجل تعزيز دور املرأة، وحقوق الطفل، ومكافحة االجتار             
  .وقدمت توصيات. بالبشر، وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة والعمال املهاجرين

 كمـا أشـادت     ،وأشادت بوتان مبشاركة اليابان النشطة يف جملس حقوق اإلنسان          -٩٤
وسلطت الضوء على اعتماد اخلطة األساسـية       . باآلليات احمللية حلماية حقوق املرأة والطفل     

  .وقدمت توصية. الثالثة للمساواة بني اجلنسني
 مـضّمنة إياهـا   ليابان   ا أقدمت عليها وأشادت بوتسوانا باملبادرات التشريعية اليت        -٩٥

والحظت بوتسوانا عدم وجود حقوق خاصة باألطفال املولـودين         . صكوك حقوق اإلنسان  
  .وقدمت توصية. خارج إطار الزواج

وشجعت الربازيل اليابان على التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،             -٩٦
  .اتوقدمت الربازيل توصي. ومواصلة حتقيق املساواة بني اجلنسني

ـ             -٩٧ اً وأشادت بلغاريا مبشاركة اليابان النشطة يف جملس حقوق اإلنسان وأحاطت علم
  .وقدمت توصية .باخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني

تصديق اليابان على صكوك دولية حلقوق اإلنسان وسحبها        والحظت بوركينا فاسو      -٩٨
تقدم فيما خيص حقوق الطفل، واالجتار وأكدت ضرورة إحراز مزيد من ال. لبعض التحفظات

  .وقدمت توصية .بالبشر، وحقوق األجانب
. وردت اليابان على األسئلة اإلضافية بشأن عقوبة اإلعـدام والطعـون اإللزاميـة              -٩٩

بالطعون يف إطار   اً  واسعاً   اعتراف فيه بالفعل عترف   للمحاكمة يُ  اًوأفادت بأن لدى اليابان نظام    
وأوضحت اليابـان   .  الدفاع عن طريق حمامي  وميكن تقدمي الطعون    . ثاحملاكمات الثال نظام  

وقـت  اً   عام ١٨اإلعدام حبق األشخاص البالغني أقل من       ب أنه ال جيوز إصدار حكم    كذلك  
  .ارتكاهبم للجرائم

وفيما خيص الظروف وطريقة املعاملة يف املؤسسات العقابية، أوضحت اليابـان أن              -١٠٠
سجناء، مبا فيها ما يكفي من املاء الـصاحل للـشرب واألغذيـة             اإلمدادات الالزمة تقدم لل   
  . الدافئة اإلضافية الشتاءمالبسعن   من اإلمدادات اليومية، فضالًواملالبس واألسّرة وغريها

 مبن  ،اصةاخلحتياجات  اال إليالء العناية الالزمة لألشخاص ذوي       وأُدخلت تعديالت   -١٠١
ة وخدمات النظافة الصحية بشكل منـتظم، ويقـدم         وتقدَّم اخلدمات الطبي  . فيهم األجانب 

  .حسب االقتضاءو، ملزوالالعالج عند 
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وخبصوص استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان املزمع إنشاؤها، أكدت اليابـان             -١٠٢
  .أن هذه املؤسسة ستكون مستقلة ولن ختضع ملراقبة احلكومة

بني الرجال والنساء   ة مسائل منها التساوي     وفيما يتعلق بتنقيح القانون املدين، ملعاجل       -١٠٣
تكافؤ يف حصص املرياث بني األطفال املولودين خارج إطار الزواج          اليف سن الزواج، وحتقيق     

وأشارت إىل  . عن اخلطوات املتخذة يف هذا الصدد     املولودين داخله، أبلغت اليابان     األطفال  و
يد بأن حكومة اليابان ستواصـل حبـث        أن اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني تف       

  .موضوع التنقيح
وأوضحت اليابان، حميلة إىل التعليقات على نظام االحتجـاز البـديل، أن نظـام                -١٠٤

بالقـانون املتعلـق مبرافـق        وعمالً.  يف نظام العدالة اجلنائية    يلعب دوراً مهماً  االحتجاز هذا   
  . اخلدمات املناسبة للمحتجزين، ستواصل اليابان توفري٢٠٠٧االحتجاز العقايب لعام 

 بيانـات   تنطوي علـى  شخاص بسبب توزيعهم منشورات     األوفيما خيص احتجاز      -١٠٥
، بإنصافسياسية، قالت اليابان إن الشرطة مل تتصرف على أساس مضمون املنشورات وإمنا،           

بة املقيِّدة من أفعال الرقا وبالتايل، فإن ذلك ليس فعالً. على أساس أفعال أخرى خمالفة للقانون  
  .حلرية التعبري

وفيما خيص حقوق النساء يف سوق العمل، أوضحت اليابان أن املساواة يف األجور               -١٠٦
بعدد السنوات اً وتتعلق الفروق يف األجور أساس . بني النساء والرجال أمر مضمون يف القانون      

 والتعـيني،   التمييـز يف االسـتخدام    وحيظر قانون تكافؤ فرص العمل      . واملنصب يف العمل  
وأشارت اليابان إىل أن قانون اإلجازة اخلاصة       . ُيحظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمل      كما

احلـصول  اً  على أن يكون بإمكان الوالدين مع     اً   ينص أيض  ٢٠١٠ل املنقح لعام    اطفبرعاية األ 
  .على إجازة والدية والعمل لساعات أقصر

 العام ملكافحة السلوك غري القانوين ورحبت بوروندي بإنشاء شعبة يف مكتب املدعي        -١٠٧
وشجعت اليابان على   . اإلينواالعتراف بشعب   ب أحاطت علماً و. خالل االستجوابات اجلنائية  

  . مع مبادئ باريسمتشياًتشكيل جلنة وطنية حلقوق اإلنسان 
ورحبـت باخلطـة    . والحظت كمبوديا نشاط اليابان يف جملس حقوق اإلنـسان          -١٠٨

لمساواة بني اجلنسني وباجلهود الرامية إىل تنقيح خطة العمل املتعلقة بتدابري           األساسية الثالثة ل  
  .وقدمت توصيات. مكافحة االجتار باألشخاص

ونوهت كندا باليابان ملا تقدمه من تدريب يف جمال حقوق اإلنسان ومن خـدمات                -١٠٩
ت اخلاصـة   وطلبت كندا من اليابان وصف التحسينات اليت شهدهتا اخلدما        . لضحايا العنف 
  .وقدمت كندا توصيات. بضحايا العنف

والحظ الرأس األخضر التدابري املتخذة إلذكاء وعي املوظفني احلكـوميني بـشأن              -١١٠
اإلجراءات اجلنائية، وحقوق املرأة والطفل، واالجتار بالبـشر، وحقـوق األشـخاص ذوي             

على إقـرار وقـف     وشجع الرأس األخضر اليابان     . اإلعاقة، واألجانب، والشعوب األصلية   
  .اختياري لعقوبة اإلعدام
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وسلطت تشاد الضوء على أن اليابان طرف يف الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان              -١١١
وأشارت تشاد إىل تصديق اليابان على االتفاقيـة الدوليـة          . تحفظاتبعض ال وأهنا سحبت   

تفاقيـة  ، وخططها من أجل التصديق علـى ا       حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري     
  .حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

اء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان     ورحبت شيلي باملبادرات القانونية الرامية إىل إنش        -١١٢
مع مبادئ باريس، واخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني، ومحاية األشـخاص            اً  شيمت

  .وقدمت توصيات. نذوي اإلعاقة، وتدريب املوظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنسا
والحظت الصني خطة اليابان للمساواة بني اجلنسني ومحلة القضاء على العنف ضد              -١١٣

النساء، لكنها أعربت عن القلق إزاء عدم كفاية التدابري املتخذة لتنفيذ توصيات االستعراض             
  .وقدمت الصني توصيات. املتعةنساء  وأعربت عن القلق خبصوص. الدوري الشامل السابق

. والحظت كوستاريكا دعوة اليابان الدائمة إىل املكلفـني بـاإلجراءات اخلاصـة             -١١٤
وأشادت بربامج التدريب يف جمال حقوق اإلنسان، ومحاية حقـوق اإلنـسان يف القـضايا               

  .وقدمت توصيات.  وتدابري مكافحة استغالل األطفال يف املواد اإلباحية،اجلنائية
جراءات الرامية إىل تعزيز املساواة بـني اجلنـسني،         وأعربت كوبا عن تقديرها لإل      -١١٥

مـن  اً  وطلبت كوبا مزيد  . ومحاية حقوق الطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة التمييز       
  .وقدمت كوبا توصيات.  يف جمال حقوق اإلنسانالقائمةالتفاصيل عن التحديات 

واخلطة ان للمرأة،   ية حقوق اإلنس  وأعربت قربص عن تقديرها للجهود املبذولة حلما        -١١٦
وسألت قربص عن التدابري املزمع اختاذها للمساعدة يف . األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني

  .اإلناث وإدماجهن يف اجملتمعمن تعايف ضحايا العنف 
وعلقت اجلمهورية التشيكية على املسائل املتعلقة باحلماية من التمييز، وعلى ضرورة             -١١٧

  .هبذا اخلصوصجزين، وعلى منع التعذيب، وقدمت توصيات تعزيز محاية احملت
وأعربت مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية عن قلقها إزاء استمرار إنكار املسؤولية             -١١٨

وأشارت إىل  . القانونية للدولة عن جرائم اليابان املاضية، واستمرار حتريف التاريخ يف اليابان          
الكوريني يف اليابان يف العمل والسكن والرعاية الـصحية         ما جاء يف التقارير عن التمييز ضد        

  .وقدمت توصيات. والتعليم
. وسألت فنلندا عن التدابري املتخذة ملكافحة التمييز ضد النساء يف القانون واملمارسة             -١١٩

مـن  اً  وأعربت فنلندا عن أسفها إزاء قرار اليابان استئناف عمليات اإلعدام وطلبت مزيـد            
  .وقدمت توصيات. لنقاش العام املتعلق بعقوبة اإلعداماملعلومات عن ا

وأعربت فرنسا عن أسفها ألن عقوبة اإلعدام ما زالت تطبق، وعـن قلقهـا إزاء                 -١٢٠
لنساء اآلتيات من اخلارج اللوايت يقعن ضحايا االجتار ألغـراض          االرتفاع املستمر يف عدد ا    

  .وقدمت فرنسا توصيات. الدعارة باإلكراه
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 أملانيا بالتزام اليابان بتنفيذ السواد األعظم من التوصيات املقدمة يف الدورة            وأشادت  -١٢١
  .وقدمت أملانيا توصيات. األوىل لالستعراض الدوري الشامل

من املعلومات  اً  ورحبت هنغاريا بالتخطيط إلنشاء جلنة حلقوق اإلنسان وطلبت مزيد          -١٢٢
اإلباحية والبغاء مـن    األطفال يف املواد    وشجعت اليابان على التصدي الستغالل      . هبذا الشأن 

 عـن أملـها يف أن       خالل التصديق على اتفاقية الهاي املتعلقة باختطاف األطفال، وأعربت        
  .وقدمت توصيات. تأخذ اليابان بوقف اختياري لعقوبة اإلعدام

 ودعت إىل جترمي مجيع جوانب      .مقررات تدريب املوظفني العموميني   اهلند  والحظت    -١٢٣
، وحثـت   "البوراكومني"ل األطفال يف البغاء وإىل نقاش مفتوح حول موضوع وضع           استغال

  .وقدمت توصيات.  ملكافحة االجتار بالبشرأشد صرامةعلى اختاذ تدابري 
والحظت إندونيسيا مسامهة العمال املهاجرين يف االقتصاد الياباين والتزامات اليابان            -١٢٤

االجتار باألشخاص واملقرر اخلـاص املعـين حبقـوق         ة  مبسألاألخرية مع املقرر اخلاص املعين      
وقـدمت  . والحظت التحضريات من أجل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان        . املهاجرين

  .إندونيسيا توصيات
وأشادت مجهورية إيران اإلسالمية جبهود اليابان الرامية إىل تعزيز التثقيف يف جمـال               -١٢٥

  .وقدمت توصيات. ام املدرسي الوطينحقوق اإلنسان، ال سيما يف إطار النظ
 العراق باملبادرات املتعلقة بتدريب املوظفني احلكـوميني يف جمـال حقـوق             وأشاد  -١٢٦

اإلنسان، واملساواة بني اجلنسني، وحقوق املرأة والطفل واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومكافحة           
وقـدم  . ضاء على الفقر  التنمية والق االجتار بالبشر، كما أشادت باحلوكمة الرشيدة يف جمايل         

  . توصياتالعراق
ورحبت آيرلندا بدعوة اليابان الدائمة إىل املكلفني باإلجراءات اخلاصة وجهودهـا             -١٢٧

وأعربت عن أسفها ألن اليابـان      . الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة        
وقـدمت  . عـدام  ينتظـرون تنفيـذ حكـم اإل   أعدمت هذا العام سبعة سـجناء كـانوا       

  .توصيات آيرلندا
ورحبت إيطاليا بالتقدم الذي أحرزته اليابان فيما خيص محايـة حقـوق األطفـال              -١٢٨

وشجعت إيطاليا اليابان على تعزيز مساعيها      . وخبطتها األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني     
  .وقدمت توصيات. من أجل منع االعتداء على النساء

هيئات حقوق اإلنسان التابعة لـوزارة      املسؤوليات اليت تضطلع هبا      األردن إن    وقال  -١٢٩
 العتماد اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني        وأعرب عن تقديره  . جع أمر مش  العدل

  . توصياتوقدم األردن. طفال ومحاية حقوق األطفالوالقوانني املتعلقة مبنع االعتداء على األ
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املوظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنـسان وبعمـل         وأشادت الكويت بتدريب      -١٣٠
ورحبت بأهداف اخلطة   . اليابان من أجل مكافحة التمييز والعنف ضد النساء واالجتار بالبشر         

والحظت توقيع اليابان على اتفاقية حقوق األشخاص    . األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني    
  .وقدمت الكويت توصيات. ذوي اإلعاقة

وهنأت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية اليابان على إجنازاهتـا يف جمـال التنميـة                -١٣١
والحظت أن اليابان طـرف يف      . االجتماعية واالقتصادية ودعمها لألهداف اإلمنائية لأللفية     

  .الصكوك األساسية حلقوق اإلنسان
بإذكـاء وعـي    ورحبـت   . وأشادت ليبيا بسحب التحفظ على توفري التعليم جماناً         -١٣٢

وقـدمت ليبيـا    . املوظفني احلكوميني واعتماد اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني        
  .توصيات
ورحبت ماليزيا بالتقدم احملرز فيما خيص حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة واملـرأة               -١٣٣
والحظت التحديات املاثلة، من قبيل إنشاء مؤسسة جديـدة حلقـوق اإلنـسان،             . والطفل

وقدمت . ربت عن أملها يف أن تسمح اليابان جليلها الفيت بالتعلم من تاريخ اليابان السابق             وأع
  .توصيات
وأعربت املكسيك عن أملها يف املوافقة يف الوقت املناسب على مـشروع القـانون        -١٣٤

والحظت اإلجراءات املتخذة يف جمال العدالة      . إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان    املتعلق ب 
وقـدمت  . ئية من أجل احلد من فترات االحتجاز وتعزيز سيادة القـانون يف اليابـان             اجلنا

  .املكسيك توصيات
  .ورداً على األسئلة اإلضافية، أكدت اليابان موقفها السالف الذكر بشأن نساء املتعة  -١٣٥
وفيما خيص احلرب العاملية الثانية، أوضحت حكومة اليابان أهنا أعربت عن النـدم               -١٣٦
يق على ما سببته يف املاضي من أضرار ومعاناة جسيمة لشعوب العديد مـن البلـدان،                العم
سيما شعوب األمم اآلسيوية، وأعربت عن عزمها على عدم السماح أبداً بتكرر مثل هذا               ال

  ".بيانات رئيس الوزراء"التاريخ املأساوي يف كل مناسبة من املناسبات، مبا يف ذلك يف 
هيئات حقوق اإلنسان   ز ضد األجانب يف اليابان، ُتقدَّم عن طريق         وفيما خيص التميي    -١٣٧

.  أنشطة متنوعة لتعزيز حقوق اإلنسان، باإلضافة إىل خدمات استشارية         التابعة لوزارة العدل  
وفيما خيص حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان املشتبه فيها، جتري التحقيقات وُتتخذ التدابري            

  . املناسبة بشأهنا
املتعلقة باجلوانب املدنيـة    الهاي  تفاقية  االيابان ذكر معلومات عن عرض      وكررت    -١٣٨

  . والتشريعات احمللية ذات الصلة على الربملانلالختطاف الدويل لألطفال
وأشارت اليابان إىل أنه يف ظل تراجع معدالت الوالدة وارتفاع عـدد املـسنني يف                 -١٣٩

وتؤكد اخلطـة األساسـية     .  فيه اجلنسان  اجملتمع، ينصب تركيزها على حتقيق جمتمع يتساوى      
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الثالثة للمساواة بني اجلنسني، من بني ما تؤكد، القضاء على مجيع أشكال العنف ضد املرأة،               
والقضايا اليت تؤثر يف النساء اللوايت يعشن أوضاعاً صعبة، مبن فيهن النساء األجنبيات والنساء              

  .ذوات اإلعاقة
هيئـات   بإزالة الصور من اإلنترنت، أوضحت اليابان أن         وفيما خيص املعايري املتعلقة     -١٤٠

 تطلب مبدئياً من مقدمي خدمات اإلنترنت إزالة الصور،     حقوق اإلنسان التابعة لوزارة العدل    
  .يف حالة وجود عمل ينتهك حقوق اإلنسان اخلاصة بفرد معني

وأوضحت اليابان أن العنف الزوجي ميكن أن يشكل جرميـة مثـل االغتـصاب                -١٤١
واالعتداء والتخويف، مبوجب قانون العقوبات، وقد صدرت عقوبات على مثل هذا السلوك            

  .وفقاً هلذا القانون
عن طريق االتصال اجلنـسي،     وفيما خيص تثقيف املراهقني بشأن األمراض املنقولة          -١٤٢

فريوس نقص املناعة البشري، تقدَّم دروس التربية اجلنسية ابتداًء من الصف الثالـث مـن               و
وتقـدم  . لتعليم االبتدائي حىت السنة الثالثة من التعليم الثانوي يف إطار الدورات الدراسـية            ا

 للمدرسني، كما جيري توزيع مـواد       تالتعليمات أيضاً عن طريق حلقات دراسية وإرشادا      
  .تثقيفية
وفيما يتعلق باحتجاز املهاجرين، تنص قوانني اهلجرة على أنه يف حالة احتجـاز أي                -١٤٣

وإذا استحال ذلـك،    . لى أساس أوامر خطية باإلبعاد، جيب ترحيل الشخص فوراً        شخص ع 
. ألسباب صحية أو غريها من األسباب، فيجوز اإلفراج عن الشخص مبرونة إفراجاً مؤقتاً             إما

رابطة احملامني إىل اتفاق بشأن املـسائل املتعلقـة         ، توصلت وزارة العدل و    ٢٠١٠ويف عام   
وتبذل اليابان حالياً جهوداً للحـد مـن        .  ظروف أكثر مالءمة   باالحتجاز من أجل النظر يف    

  .حاالت االحتجاز املطول
وفيما خيص تدريب املوظفني العموميني يف جمال حقوق اإلنسان، فقد عمقت اليابان              -١٤٤

  .وعي هؤالء املوظفني وفهمهم من خالل دورات تدريبية منتظمة
ضوع األطفال املولودين خـارج إطـار       وأحالت اليابان أيضاً، من جديد، إىل مو        -١٤٥

أن مجيع األطفال املولودين من أمهات يابانيات حيصلون علـى اجلنـسية            الزواج فأوضحت   
وفيما خيص طريقة احلصول على اجلنسية اليابانية لألطفال املولودين مـن رجـال             . اليابانية

 وحىت إن مل تكـن      .٢٠٠٨يابانيني ونساء أجنبيات دون زواج، ُنقّح قانون اجلنسية يف عام           
 عاماً احلـصول علـى   ٢٠هناك عالقة زواج بني األم واألب، ميكن اآلن لألطفال حىت سن            

  .اجلنسية اليابانية إذا اعترف األب الياباين بالطفل
ويف اخلتام، شكرت اليابان الوفود على األسئلة املطروحة والتعليقات البّناءة املقدمـة       -١٤٦

وقالت اليابان إهنا تعمل بنشاط على تعزيز حقوق اإلنسان . انخالل االستعراض اخلاص بالياب 
وعلى الصعيد احمللي، اختذت اليابان تدابري هامة من أجـل          . على الصعيدين الدويل والوطين   
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تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على حنو أفضل، مثلما جرى توضيح ذلك خالل االستعراض،             
ية حلقوق اإلنسان والعمل من أجـل إنـشاء         بوسائل منها التصديق على صكوك دولية إضاف      

  .مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان

  **أو التوصيات/االستنتاجات و  -ثانياً  
وستقدم الواردة أدناه،   /املقدمة خالل جلسة التحاور    التوصيات   اليابانستدرس    -١٤٧

لس حقـوق  الدورة الثانية والعشرين جملاملناسب، لكن قبل موعد انعقاد   وقت  الردوداً يف   
 يف تقرير النتائج الذي سيعتمده      اليابان وددرج رد وست. ٢٠١٣مارس  /آذاراإلنسان يف   

  .٢٠١٣مارس /آذاريف  جملس حقوق اإلنسان يف دورته الثانية والعشرين
املضي قدماً يف التصديق على الصكوك اليت مل تصادق عليهـا بعـد             -١-١٤٧

السكان حبقوق اإلنـسان    وتسريع عملية سحب التحفظات من أجل ضمان متتع         
  ؛)نبن(على أكمل وجه 

اختاذ املزيد من اخلطوات للتصديق على املعاهدات واالتفاقيات ذات           -٢-١٤٧
  ؛)كمبوديا(الصلة، وفقاً ألولوياهتا ومسارها التشريعي احمللي 

تصديق اليابان على الربوتوكوالت االختيارية التفاقيـات حقـوق           -٣-١٤٧
  ؛)هنغاريا(ا اإلنسان اليت هي طرف فيه

االعتراف باختصاص هيئات املعاهدات بتلقي وحبـث الـشكاوى           -٤-١٤٧
مجهوريـة  (الواردة من األفراد، من خالل التصديق على املعاهدات ذات الصلة           

  ؛)كوريا
النظر يف اختاذ التدابري الالزمة لقبول شـكاوى األفـراد املتعلقـة              -٥-١٤٧

وتوكوالت حقوق اإلنـسان الـيت      بانتهاكات احلقوق املكرسة يف معاهدات وبر     
  ؛)النمسا(صادقت عليها اليابان واليت تنص على هذا اإلجراء 

التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل           -٦-١٤٧
روانـدا؛  (اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية واهلادف إىل إلغاء عقوبة اإلعـدام           

  ؛)سويسرا
 إلغاء عقوبة اإلعدام واالنضمام إىل الربوتوكـول        النظر يف إمكانية    -٧-١٤٧

االختياري الثاين امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية، مـع          
  ؛)أوروغواي(املوافقة يف الوقت نفسه على التزام وقف اختياري هلذه العقوبة 

__________ 

 .لتوصياتمل حترر االستنتاجات وا  **  
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ويل االنضمام إىل الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـد           -٨-١٤٧
اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، وكذلك إىل الربوتوكول االختياري امللحـق          

  ؛)أستراليا(باتفاقية مناهضة التعذيب 
النظر يف إمكانية التصديق على الربوتوكول االختيـاري امللحـق             -٩-١٤٧

  ؛)تونس(باتفاقية مناهضة التعذيب 
باتفاقيـة مناهـضة    االنضمام إىل الربوتوكول االختياري امللحق        -١٠-١٤٧

  ؛)اجلمهورية التشيكية(التعذيب 
التوقيع على الربوتوكول االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص          -١١-١٤٧

  ؛)الربتغال(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
النظر يف التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القـضاء           -١٢-١٤٧

  ؛)الربازيل(ضد املرأة على مجيع أشكال التمييز 
االعتراف باختصاص اللجنة املعنية باالختفاء القسري تلقي وحبث          -١٣-١٤٧

البالغات الواردة من الضحايا أو نيابة عنهم ومن دول أطراف أخـرى بـشأن              
  ؛)أوروغواي(انتهاكات أحكام االتفاقية 

من اتفاقية حقـوق الطفـل      ) ج(٣٧سحب التحفظ على املادة       -١٤-١٤٧
  ؛)النمسا(ص فصل األطفال احملرومني من احلرية عن البالغني خي فيما
النظر يف التصديق املبكر على الربوتوكول االختيـاري الثالـث            -١٥-١٤٧

  ؛)سلوفاكيا(التفاقية حقوق الطفل بشأن إجراء تقدمي البالغات 
التصديق على اتفاقية حقوق األشـخاص ذوي اإلعاقـة وسـّن             -١٦-١٤٧

ء األشخاص مبا يتماشى مع املعايري املنـصوص عليهـا يف           تشريعات حلماية هؤال  
  ؛)سلوفينيا(االتفاقية 

إسـبانيا؛  (التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة          -١٧-١٤٧
  ؛)اهلند؛ العراق

التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واعتمـاد           -١٨-١٤٧
  ؛)الكويت(قة قوانني بشأن التمييز حلماية األشخاص ذوي اإلعا

مواصلة بذل اجلهود للتصديق على اتفاقية حقـوق األشـخاص            -١٩-١٤٧
ذوي اإلعاقة واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            

  ؛)األرجنتني(أسرهم 
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التشجيع على التصديق على االتفاقيات اليت ال تـزال عالقـة،             -٢٠-١٤٧
ية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفـراد أسـرهم    سيما االتفاقية الدولية حلما    ال
  ؛)شيلي(

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع          -٢١-١٤٧
  ؛)رواندا(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

التسريع بالتصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقـوق مجيـع            -٢٢-١٤٧
  ؛)سياإندوني(العمال املهاجرين وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على االتفاقية الدولية حلمايـة حقـوق مجيـع          -٢٣-١٤٧
 ١٨٩العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقـم            

  ؛)الفلبني(
بذل قصارى اجلهد من أجل التصديق على بروتوكول بـالريمو             -٢٤-١٤٧

  ؛)الفلبني(
  ؛)اهلند(مو التصديق على بروتوكول بالري  -٢٥-١٤٧
اتفاقية مكافحة اجلرمية املنظمة عرب     (التصديق على اتفاقية بالريمو       -٢٦-١٤٧
وكذلك على الربوتوكول امللحق هبا املتعلـق باالجتـار باألشـخاص           ) الوطنية

  ؛)فرنسا(
مواصلة اجلهود الرامية إىل استكمال عملية التصديق على اتفاقية           -٢٧-١٤٧

اتفاقية (جلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال       املتعلقة با  ١٩٨٠الهاي لعام   
وتعترف كندا بالتقدم الذي أحرزته اليابان حىت اآلن يف هذا الـصدد،            ). الهاي

سيما إعدادها لتشريعات حملية لكي يوافق عليها الربملان، وتشجع كندا اليابان            ال
  ؛)كندا(ب على التقدم حنو التصديق على االتفاقية وتنفيذها يف الوقت املناس

  ؛)سلوفاكيا(النظر يف التصديق على اتفاقية الهاي   -٢٨-١٤٧
  ؛)آيرلندا(اإلسراع باستكمال عملية التصديق على اتفاقية الهاي   -٢٩-١٤٧
  ؛)إيطاليا(تسريع إجراء االنضمام إىل اتفاقية الهاي   -٣٠-١٤٧
مـن  مواصلة صقل هياكلها التشريعية واملؤسسية واإلدارية احمللية    -٣١-١٤٧

  ؛)زمبابوي(أجل تعزيز عملها يف جمال حقوق اإلنسان 
ضمان التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على قدم          -٣٢-١٤٧

  ؛)فلسطني(املساواة يف التشريعات الوطنية 
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ضمان تطبيق اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة     -٣٣-١٤٧
  ؛)بلغاريا(نظام القانوين احمللي تطبيقاً كامالً وإدماجها يف ال

النظر يف تعزيز احلماية التشريعية من التمييز العنصري والتمييـز            -٣٤-١٤٧
  ؛)كندا(القائم على امليل اجلنسي 

تنفيذ توصية جلنة القضاء على التمييز العنصري باعتماد تشريعات         -٣٥-١٤٧
احلصول على احلماية   حمددة حلظر التمييز العنصري املباشر وغري املباشر، وضمان         

  ؛)جنوب أفريقيا(الفعالة وسبل االنتصاف عن طريق حماكم وطنية خمتصة 
ضمان متاشي التشريعات احمللية املتعلقة بالتمييز مـع األحكـام            -٣٦-١٤٧

الواردة يف االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري الـيت             
باشر أو غري املباشر القائم على السن ونـوع         تتناول أيضاً مجيع أشكال التمييز امل     

  ؛)سويسرا(اجلنس والدين وامليل اجلنسي 
اعتماد تدابري على املستوى التـشريعي متنـع بـشكل مباشـر              -٣٧-١٤٧

التصرحيات العنصرية والقائمة على كره األجانب، وضمان االستفادة من احلماية          
  ؛)أوزبكستان(لوطنية املناسبة الفعالة ومن تدابري الدفاع القانوين يف احملاكم ا

مواصلة بذل اجلهود من أجل إعادة النظر يف التشريعات القائمة            -٣٨-١٤٧
املتصلة باألسرة، ال سيما النظام الذي ينطبق على األطفال املولودين خارج إطار            

  ؛)شيلي(الزواج 
اختاذ التدابري القانونية الالزمة العتماد قانون شامل بشأن حقوق           -٣٩-١٤٧

لطفل ومواءمة التشريعات بشكل تام مع االتفاقية، واعتماد وتنفيذ خطة عمـل            ا
وطنية خاصة باألطفال من أجل التصدي ألوجه الالمساواة يف الدخل وأسـباب            

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (العيش 
اختاذ التدابري القانونية الالزمة للقضاء على التمييز ضد األطفـال            -٤٠-١٤٧

 أقليات إثنية واألطفال غري احلاملني للجنسية اليابانية، واألطفال ذوي          املنتمني إىل 
  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (اإلعاقة 
النظر يف مراجعة التشريعات هبدف جترمي امتالك املواد اإلباحيـة            -٤١-١٤٧

  ؛)الربازيل(اليت ُيستغل فيها األطفال 
سرة وفقـاً اللتزامـات     تعديل القانون املدين وقانون تسجيل األ       -٤٢-١٤٧

اليابان الدولية يف جمال حقوق اإلنسان وبذل جهود خاصة يف هذا الصدد مـن              
أجل معاجلة املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة             

  ؛)فنلندا(
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 عاماً سناً قانونية للزواج بالنسبة للنساء والرجال        ١٨حتديد سن     -٤٣-١٤٧
  ؛)رنساف(على حد سواء 

اعتماد تدابري تشريعية وغريها من التدابري لضمان عدم استجواب           -٤٤-١٤٧
احملتجزين دون حضور حمامٍ ومتكينهم من االستعانة مبحامٍ بشكل فـوري ودون            

  ؛)اجلمهورية التشيكية(عوائق 
ضمان مواءمة التشريعات الوطنية مواءمـة كاملـة مـع مجيـع          -٤٥-١٤٧

 نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدوليـة،        االلتزامات املنصوص عليها يف   
  ؛)سلوفاكيا(واالنضمام أيضاً إىل اتفاق امتيازات هذه احملكمة وحصاناهتا 

النظر يف تعديل قانون مراقبة اهلجرة من أجل حتديد فترة قـصوى      -٤٦-١٤٧
  ؛)جنوب أفريقيا(لالحتجاز يف انتظار اإلبعاد 

  ؛)نيبال(طنية حلقوق اإلنسان إكمال عملية إنشاء جلنة و  -٤٧-١٤٧
تسريع عملية إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان مع ضمان اسـتقالليتها            -٤٨-١٤٧

  ؛)إسبانيا(وتقيدها التام مببادئ باريس 
مواصلة تشجيع إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ           -٤٩-١٤٧

  ؛)نيكاراغوا(باريس 
 وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً   اإلسراع بإكمال عملية إنشاء مؤسسة      -٥٠-١٤٧

  ؛)تونس(ملبادئ باريس 
إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس           -٥١-١٤٧

  ؛)أوكرانيا(
ديسمرب /تقدمي معلومات مستوفاة إىل اجمللس حبلول كانون األول         -٥٢-١٤٧

نسان،  عن التقدم احملرز فيما خيص بدء عمل مؤسستها الوطنية حلقوق اإل         ٢٠١٣
اململكة املتحـدة لربيطانيـا     (مع اإلشارة بشكل خاص إىل تقيدها مببادئ باريس         

  ؛)العظمى وآيرلندا الشمالية
تسريع عملية إنشاء مؤسسة حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبادئ   -٥٣-١٤٧

  ؛)بنن(باريس 
مواصلة عملية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبا يتماشـى            -٥٤-١٤٧
  ؛)بوركينا فاسو(دئ باريس مع مبا
اختاذ التدابري الالزمة لضمان متاشي املؤسسة الوطنيـة حلقـوق            -٥٥-١٤٧

  ؛)فرنسا(اإلنسان، اليت ستنشئها اليابان، مع مبادئ باريس 
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تسريع عملية إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان وفقاً ملبـادئ بـاريس             -٥٦-١٤٧
  ؛)إندونيسيا(

ء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً      مواصلة العمل املتعلق بإنشا     -٥٧-١٤٧
  ؛)األردن(ملبادئ باريس 

مواصلة اجلهود الرامية إىل إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان           -٥٨-١٤٧
  ؛)ماليزيا(وفقاً ملبادئ باريس 

إنشاء جلنة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان مبا يتماشى مع مبـادئ             -٥٩-١٤٧
  ؛)املكسيك(باريس 
  ؛)األردن(سات املتعلقة بتحسني حقوق الطفل مواصلة السيا  -٦٠-١٤٧
النظر يف اعتماد خطة العمل الوطنية اخلاصة باألطفال ملعاجلة أوجه           -٦١-١٤٧

الالمساواة والتفاوت يف مستويات املعيشية، القائمة على نوع اجلنس واألصـل           
  ؛)جنوب أفريقيا(اإلثين واإلعاقة 

مع املدين وتنفيذ سياسـات     مواصلة تعزيز احلوار مع هيئات اجملت       -٦٢-١٤٧
وتدابري من أجل زيادة تعزيز حقوق املرأة والطفل واألشـخاص ذوي اإلعاقـة             

  ؛)بوتان(ومحاية هذه احلقوق 
مواصلة اجلهود املبذولة من أجل مكافحة ومنع التمييز القائم على           -٦٣-١٤٧

  ؛)كوبا(أي سبب كان 
ر أو غري املباشـر،     االستمرار يف حظر مجيع أشكال التمييز املباش        -٦٤-١٤٧
يف ذلك التمييز القائم على اللغة أو نوع اجلنس أو العرق أو الدين أو اجلنسية          مبا
  ؛)فلسطني(

مراجعة التشريعات الوطنية هبدف إلغاء األحكام التمييزية علـى           -٦٥-١٤٧
أساس جمموعة شاملة من األسباب، مبا فيها الوضع االجتماعي ونـوع اجلـنس             

  ؛)مهورية التشيكيةاجل(وامليل اجلنسي 
اختاذ املزيد من اخلطوات امللموسة إلذكاء وعي اجلمهور بالقوالب           -٦٦-١٤٧

  ؛)تايلند(النمطية اجلنسانية ضد املرأة والقضاء على هذه القوالب 
مواصلة تشجيع اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بـني اجلنـسني            -٦٧-١٤٧

  ؛)نيكاراغوا(وتنفيذها بشكل مستمر 
واختاذ املزيـد   اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني       عزيز  ت  -٦٨-١٤٧

من التدابري ملكافحة العنف ضد املرأة، ومعاجلة مشاكل النـساء املنتميـات إىل             
  ؛)ليبيا(أقليات بشكل فعال 
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مواصلة بذل اجلهود من أجل املضي قُدماً يف تعزيز حقوق املـرأة              -٦٩-١٤٧
خطة "و" ة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني     اخلط"ومحايتها من خالل تنفيذ     

" العمل اخلاصة باالنتعاش االقتصادي عن طريق املـشاركة النـشطة للنـساء            
  ؛)ماليزيا(

مواصلة تنفيذ اخلطة الوطنية للمساواة بني اجلنسني على حنو فعال            -٧٠-١٤٧
  ؛)أرمينيا(إلذكاء الوعي بغية القضاء على التمييز والتحّيز 

اختاذ تدابري عاجلة لتعزيز املساواة بني اجلنسني ومحاية حقوق املرأة            -٧١-١٤٧
  ؛)الصني(والطفل محاية فعالة 

مواصلة اختاذ تدابري لضمان املساواة بني اجلنسني، مبـا يـشمل             -٧٢-١٤٧
  ؛)كوبا(النساء اللوايت ينتمني إىل أقليات 

ضـد املـرأة    زيادة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومكافحة العنف          -٧٣-١٤٧
  ؛)السنغال(

تنفيذ اإلصالحات القانونية والتدابري الالزمة للقضاء على مجيـع           -٧٤-١٤٧
أشكال التمييز ضد املرأة، ال سيما فيما يتعلق بسن الزواج وإمكانيـة احتفـاظ           

  ؛)إسبانيا(املرأة املتزوجة بلقبها العائلي ملا قبل الزواج 
 من أجل حتقيق هدف اليابـان       مواصلة الدفع قدماً جبميع اجلهود      -٧٥-١٤٧

  ؛)ترينيداد وتوباغو(املتمثل يف قيام جمتمع يتساوى فيه اجلنسان 
دعم النهج الشمويل بشأن املساواة بني اجلنسني، ال سيما متكـني             -٧٦-١٤٧

املرأة من التمتع حبقوقها االجتماعية واالقتصادية، ومكافحـة العنـف املـرتيل            
  ؛)نام فييت(

  ؛)الكويت( املرأة ومنحها دوراً أكرب يف اجملتمع مواصلة متكني  -٧٧-١٤٧
ضمان املساواة وعدم التمييز لألطفال املولودين خـارج إطـار            -٧٨-١٤٧

الزواج يف املسائل املتعلقة باحلصول على اجلنسية وحقوق املـرياث وتـسجيل            
  ؛)سلوفينيا(امليالد 
وإلغـاء مجيـع   اعتماد تدابري شاملة ملكافحة التمييز إزاء األطفال        -٧٩-١٤٧

وتشجيع . التشريعات اليت فيها متييز ضد األطفال املولودين خارج إطار الزواج         
محالت التوعية وبرامج التثقيف بشأن حقوق اإلنسان اخلاصة جبميـع الفتيـان            
والفتيات واملراهقني، ال سيما فيما يتعلق باحلصول على اجلنسية وحقوق املرياث           

  ؛)أوروغواي(واحلق يف اهلوية 



A/HRC/22/14 

27 GE.12-18750 

استعراض حالة األطفال املولودين خارج إطار الـزواج الـذين            -٨٠-١٤٧
يتمتعون حبقوق اجلنسية واملرياث وتسجيل امليالد، وذلك متاشياً مع طلبـات            ال

  ؛)بوتسوانا(جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل 
 فـيهم   اختاذ التدابري الالزمة لضمان تسجيل مجيع املواليد، مبـن          -٨١-١٤٧

األطفال املولودون خارج إطار الزواج وبغض النظر عن وضع اآلباء كمهاجرين           
  ؛)املكسيك(

زالت تثري   اليت ما ) املتعلقة حبماية حقوق األطفال   (معاجلة احلاالت     -٨٢-١٤٧
  ؛)إيطاليا(القلق، مثل عدم جترمي امتالك مواد إباحية تتعلق باألطفال 

 خالل عملية االستعراض الـدوري      إطالع البلدان األخرى، من     -٨٣-١٤٧
الشامل، على جتارهبا وأفضل ممارساهتا املكتسبة من هتيئة جمتمع يتـساوى فيـه             

  ؛)ميامنار(اجلنسان 
مواصلة تعزيز التدابري املتعلقة مبكافحة العنصرية ومكافحة التمييز          -٨٤-١٤٧

  ؛)ناميبيا(
مـع االتفاقيـة    تعريف التمييز يف التشريعات الوطنية مبا يتماشى          -٨٥-١٤٧

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، وحظر مجيع أشكال التمييز           
املباشر وغري املباشر، مبا فيه التمييز القائم على السن أو نوع اجلنس أو الـدين               

  ؛)النرويج(امليل اجلنسي أو األصل اإلثين أو اجلنسية  أو
ق األشخاص ذوي اإلعاقـة     مواصلة التنفيذ الفعال التفاقية حقو      -٨٦-١٤٧

  ؛)أرمينيا(
حشد التأييد لصاحل سّن قانون شامل ملكافحة التمييز ينص علـى             -٨٧-١٤٧

احلماية الفعالة من التمييز إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة، وتنفيذ هـذا القـانون             
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(

عاملة التمييزيـة   اختاذ التدابري الالزمة للقضاء على مجيع أشكال امل         -٨٨-١٤٧
  ؛)األرجنتني(إزاء األشخاص ذوي اإلعاقة 

النظر يف اختاذ مزيد من التدابري حلماية املثليات واملثليني ومزدوجي   -٨٩-١٤٧
امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية وإدماجهم، والقضاء على مجيع أشـكال           

  ؛)األرجنتني(نية املعاملة التمييزية على أساس امليل اجلنسي أو اهلوية اجلنسا
حشد التأييد لصاحل سّن تشريعات شاملة ملكافحة التمييز وتنفيذها   -٩٠-١٤٧

من أجل توفري احلماية حلقوق املثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري           
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(اهلوية اجلنسانية 
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يز ضـد الكـوريني     اختاذ تدابري للقضاء على مجيع أشكال التمي        -٩١-١٤٧
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(

بذل مزيد من اجلهود ملكافحة التمييز والتعصب، ال سـيما إزاء             -٩٢-١٤٧
  ؛)تونس(املهاجرين واألجانب وملتمسي اللجوء والالجئني 

التشجيع على إجراء حوار معّمق يف مجيع أرجاء البلـد بـشأن              -٩٣-١٤٧
اً أمام مجيع أصحاب املصلحة ومنفتحاً على مجيـع         عقوبة اإلعدام، يكون مفتوح   

  ؛)إيطاليا(وجهات النظر 
  ؛)ناميبيا(إلغاء عقوبة اإلعدام أو إقرار وقف اختياري للجوء إليها   -٩٤-١٤٧
النظر جبدية يف إقرار وقف اختياري فوري لعمليـات اإلعـدام             -٩٥-١٤٧

ملؤبد دون إفـراج    كخطوة أوىل إللغاء عقوبة اإلعدام وإضافة إمكانية السجن ا        
  ؛)هولندا(مشروط إىل جمموعة العقوبات املتعلقة باجلرائم الفظيعة 

اختاذ تدابري فورية إللغاء عقوبة اإلعدام بالنسبة لألشخاص الصغار         -٩٦-١٤٧
يف السن وقت ارتكاب اجلرمية، وكذلك األفراد املدانني الذين يعانون إىل حـد             

  ؛)النرويج(اً عقلياً كبري نقصاً يف قدراهتم العقلية أو مرض
تقييم إمكانية إلغاء عقوبة اإلعدام من نظـام اليابـان القـانوين              -٩٧-١٤٧

  ؛)األرجنتني(
إقرار وقف اختياري للجوء إىل عقوبة اإلعدام، كخطوة أوىل حنو            -٩٨-١٤٧

  ؛)أستراليا(اإللغاء التام هلذه املمارسة 
ية إقـرار وقـف     النظر يف إجراء نقاش وطين هبدف تقييم إمكان         -٩٩-١٤٧

  ؛)املكسيك(اختياري لتطبيق عقوبة اإلعدام 
إقرار وقف اختياري لعمليات اإلعدام هبـدف إلغـاء عقوبـة             -١٠٠-١٤٧

  ؛)إيطاليا(اإلعدام 
النظر جبدية يف إقرار وقف اختياري لعمليات اإلعدام للـسماح     -١٠١-١٤٧

  ؛)آيرلندا(بإجراء نقاش عام وشامل بشأن هذا املوضوع 
إقرار وقف اختياري لعمليات اإلعدام وبدء نقاش عام وواسـع     -١٠٢-١٤٧

  ؛)أملانيا(حول مسألة عقوبة اإلعدام بغية إلغاء هذه العقوبة هنائياً 
إقرار وقف اختياري رمسي لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها هنائيـاً،            -١٠٣-١٤٧

  ؛)فرنسا(وتسهيل إجراء حوار وطين بشأن إلغاء هذه العقوبة 
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ار وقف اختياري لعمليات اإلعدام هبدف البدء بإلغاء عقوبة         إقر  -١٠٤-١٤٧
  ؛)فنلندا(اإلعدام 
األخذ بوقف اختياري رمسي لعمليات اإلعدام واختاذ خطـوات           -١٠٥-١٤٧

  ؛)النرويج(ملموسة من أجل إلغاء عقوبة اإلعدام 
إقرار وقف اختياري لعقوبة اإلعدام بغيـة إلغائهـا والتوقيـع             -١٠٦-١٤٧

 الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهـد الـدويل اخلـاص           والتصديق على 
  ؛)الربتغال(باحلقوق املدنية والسياسية 

األخذ بوقف اختياري رمسي وفوري لعقوبة اإلعدام كخطـوة           -١٠٧-١٤٧
أوىل من أجل إلغائها، ويف الوقت نفسه ختفيف أحكام اإلعدام القائمة إىل السجن             

  ؛)سلوفاكيا(مدى احلياة 
تطبيق وقف اختياري لعقوبة اإلعدام هبدف إلغاء هذه العقوبـة            -١٠٨-١٤٧

  ؛)سلوفينيا(
تطبيق وقف اختياري جديد بشأن عقوبة اإلعدام هبدف إلغائها           -١٠٩-١٤٧
  ؛)إسبانيا(هنائياً 
إقرار وقف اختياري رمسي لعمليات اإلعـدام دون أي تـأخري             -١١٠-١٤٧

  ؛)سويسرا(
بوقف اختياري لعمليات اإلعدام هبـدف      إعادة النظر يف األخذ       -١١١-١٤٧

  ؛)تركيا(إلغاء هذه العقوبة 
اإلعالن عن وقف اختياري فوري وبدء اسـتعراض للـسياسة            -١١٢-١٤٧

 ٢٠١٣ديـسمرب   /العامة هبدف إلغاء عقوبة اإلعـدام حبلـول كـانون األول          
التصديق على الربوتوكول االختياري الثاين امللحق بالعهد الـدويل اخلـاص            مث

اململكة املتحدة   (٢٠١٤ديسمرب  /وق املدنية والسياسية حبلول كانون األول     باحلق
  ؛)لربيطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية

اعتماد وقف اختياري لعمليات اإلعدام للسماح بإجراء نقاش          -١١٣-١٤٧
عام وشامل بشأن هذا املوضوع والنظر يف إنشاء هيئة رمسية إلعـادة النظـر يف               

  ؛)النمسا(مي توصيات عامة من أجل تعديل هذه العقوبة عقوبة اإلعدام وتقد
تعزيز تثقيف العاملني يف وكاالت إنفـاذ القـانون واملـوظفني             -١١٤-١٤٧

  ؛)أذربيجان(العموميني حبقوق اإلنسان، ال سيما حبقوق املرأة والطفل 
مواصلة تدريب املوظفني احلكوميني يف جمال حقـوق اإلنـسان       -١١٥-١٤٧

  ؛)السنغال(
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 )"Daiyo Kangoku(" االحتجـاز البـديل  إعادة النظر يف نظام   -١١٦-١٤٧
وضمان إحالة مجيع األشخاص احملرومني من احلرية إىل العدالة دون تأخري، وفقـاً      

  ؛)إسبانيا(للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
له أو تعديله جلع ")daiyo kangoku(" االحتجاز البديلإلغاء نظام   -١١٧-١٤٧

  ؛)سويسرا(متسقاً مع القانون الدويل 
إصالح نظام االحتجاز ملواءمته مع املعايري الدولية، بوسائل منها           -١١٨-١٤٧

تطبيق ضمانات من قبيل التسجيالت اإللكترونية لعملية االستجواب بكاملـها،          
وضمان عدم استجواب احملتجزين دون حضور حمامٍ وضمان إمكانية اسـتعانتهم           

  ؛)النرويج(وين بشكل فوري ودون عوائق مبستشار قان
إصالح نظام االحتجاز البديل هبدف مواءمته مع املعايري الدولية           -١١٩-١٤٧

حلقوق اإلنسان، مبا فيها تلك املتعلقة باحلق يف احلصول على املساعدة من حمـامٍ              
  ؛)فرنسا(خالل االحتجاز 

 تقيـداً  ")Daiyo Kangoku("ضمان تقيد نظام االحتجاز البديل   -١٢٠-١٤٧
 من العهد الـدويل اخلـاص       ١٤تاماً جبميع الضمانات املنصوص عليها يف املادة        

  ؛)أملانيا(باحلقوق املدنية والسياسية 
حتسني ظروف احتجاز السجناء املدانني فيما خيـص اتـصاهلم            -١٢١-١٤٧

  ؛)بلجيكا(بالعامل اخلارجي 
ـ         -١٢٢-١٤٧ ايري واملبـادئ   حتسني األوضاع يف السجون ملواءمتها مع املع

التوجيهية الدولية ملعاملة السجناء من خالل توفري املالبس الدافئة للـسجناء يف            
فصل الشتاء، وتقدمي العالج الطيب وعالج األسنان للسجناء األجانب يف الوقت           

الواليـات  (املناسب، وزيادة كمية األغذية املقدمة هلم وحتسني نوعيتها التغذوية          
  ؛)املتحدة األمريكية

تقدمي مجيع الضمانات الضرورية لكفالة احتـرام األشـخاص           -١٢٣-١٤٧
  ؛)بلجيكا(احملكوم عليهم باإلعدام، يف حالة عدم األخذ بوقف اختياري قانوين 

ضمان إيالء االحترام الواجب حلقوق احملتجزين احملكوم عليهم          -١٢٤-١٤٧
  ؛)إيطاليا(باإلعدام 

 الذين ينتظرون تنفيـذ     ضمان متاشي ظروف احتجاز السجناء      -١٢٥-١٤٧
  ؛)هنغاريا(حكم اإلعدام مع املعايري الدولية 

  ؛)هنغاريا(حظر العقوبة البدنية بشكل صريح يف مجيع األماكن   -١٢٦-١٤٧
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مواصلة التصدي بفعالية للعنف ضد النساء، من خالل تسهيل           -١٢٧-١٤٧
ا اإلبالغ عن العنف املرتيل والعنف اجلنسي وتوفري خـدمات الـدعم للـضحاي            

  ؛)مجهورية مولدوفا(
مواصلة تنفيذ التدابري الرامية إىل مكافحة العنف القائم علـى            -١٢٨-١٤٧

  ؛)إسبانيا(نوع اجلنس وتقدمي الرعاية للضحايا 
) بشأن االجتـار باألشـخاص    (اعتماد توصيات املقرر اخلاص       -١٢٩-١٤٧

بتكثيف اجلهود الرامية إىل القضاء على مجيع أشـكال العنـف ضـد النـساء               
  ؛)ترينيداد وتوباغو(والفتيات، وحماسبة اجلناة 

مواصلة تعزيز التشريعات وتنفيذ اإلجراءات املتعلقة بـالتمييز          -١٣٠-١٤٧
والعنف ضد املرأة ومواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املـساواة بـني اجلنـسني              
 والتصدي للعنف ضد املرأة، مبا فيه العنف املرتيل، وتقدمي الدعم لضحايا العنف           

  ؛)تركيا(القائم على نوع اجلنس 
مواصلة التدابري الرامية إىل حتسني وصول النساء ضحايا االجتار           -١٣١-١٤٧

  ؛)أذربيجان(والعنف اجلنسي إىل آليات تقدمي الشكاوى وخدمات احلماية 
زيادة اجلهود الرامية إىل مكافحة االجتار باألشخاص، بوسـائل           -١٣٢-١٤٧

اص وفقاً لربوتوكول بالريمو ودعوة املقررة اخلاصـة        منها تعريف االجتار باألشخ   
  ؛)بيالروس(املعنية مبسألة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية 

مواصلة مجيع املساعي الرامية إىل املضي يف حتقيـق النجـاح يف         -١٣٣-١٤٧
وطنية املنقحة السياسات اليت ُوضعت مؤخراً، مبا فيها خطة العمل ال /تنفيذ الربامج 

  ؛)كمبوديا(ملكافحة االجتار باألشخاص 
تعزيز التدابري الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر، ال سيما النساء        -١٣٤-١٤٧

  ؛)ليبيا(واألطفال، وذلك متاشياً مع املعايري القانونية الدولية يف هذا اجملال 
 معاجلة أدق   معاجلة األسباب اجلذرية املعقدة لالجتار باألشخاص       -١٣٥-١٤٧

  ؛)مجهورية مولدوفا(ومحاية الضحايا ودعمهم على حنو فعال 
مواصلة اإلجراءات املنـسقة مـن أجـل مكافحـة االجتـار              -١٣٦-١٤٧

  ؛)سري النكا(باألشخاص، وتعزيز األطر املناسبة يف هذا الصدد 
مواصلة النهوض باجلهود الرامية إىل معاجلة األسباب اجلذريـة           -١٣٧-١٤٧

  ؛)ترينيداد وتوباغو(ألشخاص ومحاية ضحايا االجتار ودعمهم لالجتار با
محاية فعالة من العنف واالسـتغالل اجلنـسي للنـساء،          تأمني    -١٣٨-١٤٧
  ؛)بيالروس(سيما النساء املهاجرات أو املنتميات إىل جمموعات أقليات  ال
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اعتماد خطة عمل ملكافحة االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال،            -١٣٩-١٤٧
فال يف املواد اإلباحية والبغاء، وتقدمي املساعدة لضحايا االستغالل         واستغالل األط 

  ؛)مجهورية مولدوفا(اجلنسي 
مواصلة زيادة اجلهود الرامية إىل مكافحة االستغالل اجلنـسي           -١٤٠-١٤٧

  ؛)اجلزائر(لألطفال ومالحقة مرتكيب هذه األفعال 
غالل اجلنـسي   اختاذ تدابري على املستوى الوطين ملكافحة االست        -١٤١-١٤٧

  ؛)كوستاريكا(للقُّصر 
ضمان تقدمي املساعدة بشكل كاٍف ويف الوقت املناسب، مبا فيها    -١٤٢-١٤٧

املساعدة القضائية، توفري مترمجني فوريني لضحايا االستغالل اجلنسي، مبن فـيهم           
النساء واألطفال على حد سواء، أو ضحايا أي شكل آخر من أشكال العنـف              

  ؛)تايلند(نس، بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو أصلهم القائم على نوع اجل
النظر يف وضع نظام منهجي للطعن بأثر إيقايف بعد إصدار حكم             -١٤٣-١٤٧

  ؛)بلجيكا(باإلعدام يف احملكمة االبتدائية 
وضع نظام إلزامي للطعن فيما خيص قضايا اإلعدام، وضـمان            -١٤٤-١٤٧

القانونيني على املعلومـات الكافيـة   حصول السجناء أنفسهم وأسرهم وممثليهم     
بشأن عملية اإلعدام املنتظرة، والسماح لألسرة بزيارة أخرية أو اتصال أخري مع            

  ؛)النمسا(الشخص املُدان 
" نساء املتعة "االعتراف باملسؤولية القانونية عن مسألة ما يسمى          -١٤٥-١٤٧

 بذلك هيئات اجملتمع    واختاذ تدابري مناسبة مقبولة بالنسبة للضحايا، مثلما أوصت       
  ؛)مجهورية كوريا(الدويل ذات الصلة 

مواجهة املاضي والتفكري فيه والظهور مبظهر مـسؤول أمـام            -١٤٦-١٤٧
اجملتمع الدويل من خالل تقدمي اعتذارات بشأن مسألة نـساء املتعـة وتقـدمي              

  ؛)الصني(تعويضات للضحايا 
اللوايت اسُتخدمن  " عةنساء املت "االعتراف باملسؤولية عن مسألة       -١٤٧-١٤٧

خالل احلرب العاملية الثانية، واختاذ التدابري لرد االعتبار للـضحايا وتعويـضهن            
  ؛)كوستاريكا(تعويضاً كافياً 

بشكل قاطع، باملسؤولية عن االسـتعباد اجلنـسي        االعتراف،    -١٤٨-١٤٧
يوية العسكري الياباين وغريه من االنتهاكات اليت ارُتكبت يف املاضي يف بلدان آس      

مجهوريـة كوريـا الـشعبية      (فيها كوريا، ومعاجلة هذه االنتهاكات       أخرى، مبا 
  ؛)الدميقراطية
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تدابري احلماية املتَّخذة للتصدي النتـهاكات حقـوق        مواصلة    -١٤٩-١٤٧
اإلنسان اخلاصة بأشخاص آخرين، مثل التشهري والتعدي على اخلصوصية، اليت          

  ؛)بنغالديش(ُترتكب باستخدام اإلنترنت 
  ؛)العراق(اختاذ تدابري لضمان حرية الدين   -١٥٠-١٤٧
اختاذ تدابري فعالة لضمان مزيد من التمثيل واملشاركة السياسيني           -١٥١-١٤٧

للمرأة يف احلياة العامة، ومعاجلة مسألة الفرق يف األجور بني الرجـال والنـساء              
  ؛)اجلزائر(

صنع القـرار   مواصلة تعزيز حقوق املرأة وإشراكها يف عمليات          -١٥٢-١٤٧
  ؛)أرمينيا(

اختاذ مجيع التدابري الالزمة لضمان وصول األطفال ذوي اإلعاقة           -١٥٣-١٤٧
  ؛)الربتغال(بشكل كاٍف إىل املياه واملرافق الصحية يف مجيع املدارس اليابانية 

تشجيع تثقيف املراهقني بشأن الصحة اإلجنابية واجلنسية نظـراً           -١٥٤-١٤٧
 من أجل التصدي الرتفاع حاالت األمراض املنقولة عـن          ألمهية التدابري الوقائية  

  ؛)أوكرانيا(اإليدز /طريق االتصال اجلنسي مبا فيها فريوس نقص املناعة البشري
اختاذ مجيع التدابري الالزمة حلماية احلق يف الصحة واحلياة لـصاحل            -١٥٥-١٤٧

ـ             اطر األشخاص الذين يعيشون يف منطقة فوكوشيما، من أجل وقايتهم مـن املخ
اإلشعاعية، وضمان إمكانية التقاء املقرر اخلاص املعين باحلق يف الصحة باألشخاص           

  ؛)النمسا(الذين تضرروا والذين مت إجالؤهم، ومبجموعات اجملتمع املدين 
إيالء مزيد من االهتمام الحتياجات األشخاص ذوي اإلعاقـة،           -١٥٦-١٤٧
  ؛)البحرين(سيما من خالل تغطية نفقاهتهم الطبية  ال

اختاذ مزيد من التدابري من أجل ختفيض أو إلغاء رسوم التعلـيم              -١٥٧-١٤٧
على املستوى اجلامعي وتقدمي ِمنح دراسية من أجـل ختفيـف األعبـاء املاليـة              

  ؛)البحرين(
ضمان استمرار إطالع األجيال القادمة على مجيـع جوانـب            -١٥٨-١٤٧

عة يف الكتب املدرسية لألطفال     تارخيها، باختاذ تدابري مثل إدراج موضوع نساء املت       
  ؛)هولندا(

وضع حد لتشويه التاريخ وإذكاء الوعي بالوقائع التارخيية مـن            -١٥٩-١٤٧
خالل تعديل املنهاج الدراسي لُيربز احلقائق التارخيية، مبا فيها اجلرائم والفظـائع            

  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(املرتكبة سابقاً 
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ة اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضـد املـرأة          تنفيذ توصي   -١٦٠-١٤٧
الداعية إىل إجراء دراسة شاملة عن حالة نساء األقليات ووضـع اسـتراتيجية             

  ؛)أملانيا(وطنية لتحسني الظروف املعيشية لنساء األقليات 
تعزيز وتنفيذ الربامج والسياسات الراميـة إىل حتـسني حالـة             -١٦١-١٤٧

  ؛)ليبيا(ستويات اللغوية والثقافية واالجتماعية األقليات ودعمها على امل
تكثيف اجلهود املبذولة من أجل محاية حقوق العمال املهاجرين           -١٦٢-١٤٧

  ؛)) اإلسالمية-مجهورية (إيران (وهتيئة ظروف عمل مناسبة هلم 
مواصلة تعزيز إذكاء وعي اجلمهور حبقوق اإلنـسان اخلاصـة            -١٦٣-١٤٧

  ؛)ميامنار(ت األقليات األخرى بالعمال املهاجرين وجمموعا
مواصلة اجلهود الرامية إىل محاية حقوق املهـاجرين وتعزيزهـا            -١٦٤-١٤٧

  ؛)نيبال(
ضمان حصول مجيع املهاجرين، دون متييز وبغض النظـر عـن             -١٦٥-١٤٧

  ؛)الربتغال(وضعهم القانوين، على اخلدمات الصحية وعلى التعليم 
 إىل محاية حقوق اإلنسان اخلاصـة       مواصلة بذل اجلهود الرامية     -١٦٦-١٤٧

 ومنع التمييز ضدهم يف القانون واملمارسـة        - مبن فيهم الالجئون     -باملهاجرين  
  ؛)السودان(

  ؛)تشاد(مراجعة اللوائح املتعلقة بقبول األجانب يف إقليم اليابان   -١٦٧-١٤٧
أداء دور فعال لتفعيل احلق يف التنمية على املـستوى الـدويل              -١٦٨-١٤٧

  ؛)تانباكس(
تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل بـشكل جـدي           -١٦٩-١٤٧

  ؛)الصني(وفوري 
زيادة املسامهات غري املخصصة اليت تقدمها إىل املفوضية السامية           -١٧٠-١٤٧

  ؛)بنغالديش(حلقوق اإلنسان 
 يف املائة من    ٠,٥زيادة املساعدة اإلمنائية الرمسية لتصل إىل نسبة          -١٧١-١٤٧

 يف املائة   ٠,٧مي اإلمجايل بغية بلوغ هدف األمم املتحدة احملدد بنسبة          الناتج القو 
  ؛)ناميبيا(

مواصلة تقدمي املساعدة اإلمنائية الرمسيـة يف جمـاالت التنميـة             -١٧٢-١٤٧
  ؛)بنغالديش(االجتماعية واالقتصادية 
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مواصلة اإلجراءات اليت تدعم، يف سياق التعاون الدويل، تعزيز           -١٧٣-١٤٧
كمسألة ينبغي النظر فيها عند اختاذ القرارات علـى         " د من الكوارث  احل"مفهوم  

املستويني الوطين واحمللي وعلى مستوى اجملتمع احمللي، لضمان سالمة الـسكان           
  ؛)باراغواي(ضعفاء احلال 

داء دور إجيايب على الصعيد الدويل يف جمال حقـوق          املضي يف أ    -١٧٤-١٤٧
ات املالية املقدمة ومواصلة احلوار الثنـائي    اإلنسان من خالل اإلبقاء على املسامه     

  ).السودان(بشأن حقوق اإلنسان 
أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعكس موقف الدولة         /مجيع االستنتاجات و    -١٤٨

وينبغي أالّ ُيفهم أهنا حتظى مبوافقة      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(
  .الفريق العامل ككل
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