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التفاقية الدولية للقضاء علىا
 مجيع أشكال التمييز العنصري

  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  الدورة السادسة والسبعون

  ٢٠١٠مارس / آذار١٢ -فرباير / شباط١٥

          ٩النظر يف التقارير املقدمة من الـدول األطـراف مبوجـب املـادة                  
  التفاقيةمن ا

  املالحظات اخلتامية للجنة القضاء على التمييز العنصري    

  اليابان    
ــارير    -١ ــامع لتق ــر اجل ــة يف التقري ــرت اللجن ــاننظ ــث الياب ــن الثال                             م

ــسادس  ــستيها (CERD/C/JPN/3-6)إىل ال  CERD/C/SR.1988( ١٩٨٩ و١٩٨٨ يف جل
واعتمدت اللجنـة يف    . ٢٠١٠فرباير  / شباط ٢٥ و ٢٤املعقودتني يف   ) CERD/C/SR.1989و

                   املالحظـات  ٢٠١٠مـارس   / آذار ٩ املعقـودة يف     (CERD/C/SR.2004) ٢٠٠٤جلستها  
  . اخلتامية التالية

  مقدمة  -ألف   
. ترحب اللجنة بتقدمي الدولة الطرف تقاريرها الدورية من الثالـث إىل الـسادس              -٢

 للحوار البّناء الذي جرى مع وفد كبري، وللردود الكتابية علـى            وتعرب اللجنة عن تقديرها   
والردود الشفوية املقدمة على األسئلة اليت طرحها أعضاء        ) CERD/C/JPN/Q/6(قائمة املسائل   

اللجنة، اليت تتيح جمتمعة املزيد من املعلومات املتعمقة عن إعمال احلقـوق الـيت تـشملها                
تقرير الدولة الطرف قد تأخر كثرياً، فإهنا تطلب إىل الدولـة       وإذ تالحظ اللجنة أن     . االتفاقية

الطرف أن تراعي املوعد النهائي احملدد لتقدمي التقارير يف املستقبل من أجل الوفاء بالتزاماهتـا               
  . مبوجب االتفاقية

 CERD/C/JPN/CO/3-6  األمم املتحدة 
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  اجلوانب اإلجيابية  - باء  
تـوطني الجئـي    تالحظ اللجنة باهتمام برنامج الدولة الطرف الرائد املعين بإعادة            -٣

  ).٢٠١٠( ميامنار
وترحب اللجنة بدعم الدولة الطرف إلعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الـشعوب              -٤

  ). ٢٠٠٧سبتمرب /أيلول(األصلية 
ه شعباً من الـشعوب     وهتنئ اللجنة الدولة الطرف على اعترافها بشعب اإلينو بوصف          -٥

  ).٢٠٠٩(شعب اإلينو ب املتعلقة ، وتالحظ باهتمام إنشاء جملس للسياسات)٢٠٠٨(األصلية 
وتالحظ اللجنة بتقدير اعتماد أنظمة ملكافحة عملية وضع معلومات غـري قانونيـة               -٦

وضارة على شبكة اإلنترنت، مبا يف ذلك املبادئ التوجيهية املنقحة بشأن مـسألة التـشهري               
 ،)٢٠٠٢(، والقانون املتعلق حبدود مـسؤولية مقـدمي اخلـدمات           )٢٠٠٤(واخلصوصية  

واألحكام النموذجية اخلاصة بالعقود املتعلقة باإلجراءات ضد نشر املعلومات غري القانونيـة            
  ). ٢٠٠٦( والضارة

  دواعي القلق والتوصيات  - جيم  
تالحظ اللجنة بقلق عدم كفاية املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيمـا يتعلـق                -٧

، )CERD/C/304/Add.114( امية السابقة للجنة  بالتدابري العملية املتخذة لتنفيذ املالحظات اخلت     
  . وتأسف للتنفيذ احملدود لتلك املالحظات بوجه عام ولالتفاقية ككل

ُتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن متتثل جلميع التوصيات والقـرارات الـيت       
وجهتها إليها اللجنة، وأن تتخذ مجيع اخلطوات الـضرورية لـضمان أن تعـزز              

  .  الوطنية التنفيذ الفعال لالتفاقيةاألحكام القانونية
وتالحظ اللجنة األحكام الوطنية واحمللية اليت تضمن املساواة أمام القـانون، مبـا يف            -٨

 من االتفاقيـة    ١ من الدستور، لكنها تؤكد أن أسس التمييز الواردة يف املادة            ١٤ذلك املادة   
دولة الطرف للتمييز العنـصري     وبينما تأسف اللجنة كذلك لتفسري ال     . غري مشمولة بالكامل  

على أساس النسب، فإهنا جتد ما يشجعها يف املعلومات املتعلقة باخلطوات اليت اختذهتا الدولة              
  ).١املادة (الطرف وفقاً لروح االتفاقية ملنع التمييز ضد البوراكومني والقضاء عليه 

) ٢٠٠٢(٢٩تتمسك اللجنة باملوقف الذي أعربت عنه يف توصيتها العامة رقم           
هلا معىن وتطبيق يكمالن أسـباب التمييـز األخـرى          ... ‘ النسب‘كلمة  "بأن  

يشمل التمييز املمارس ضد أفراد      ‘النسب‘التمييز على أساس    "، وأن   "احملظورة
وما شاهبها مـن نظـم       ... جمتمعات حملية بناء على أشكال الشرائح االجتماعية      

 ."د هذه اجملتمعات حبقوق اإلنسان    األوضاع املوروثة اليت متنع أو تعوق متتع أفرا       
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 من ١الواردة يف الفقرة " النسب"وإضافة إىل ذلك، تؤكد اللجنة جمدداً أن كلمة    
وأن التمييز على أساس النـسب      " العرق" من االتفاقية ال تشري فقط إىل        ١املادة  

ولذلك، حتث اللجنة الدولة الطـرف      .  من االتفاقية  ١مشمول بالكامل يف املادة     
  .تماد تعريف شامل للتمييز العنصري مبا يتفق مع االتفاقيةعلى اع

وتشري اللجنة إىل الرأي الذي أعربت عنه الدولة الطرف ومفاده أن سن قانون وطين                -٩
ملكافحة التمييز ليس ضرورياً، وتشعر بالقلق إزاء ما ينتج عن ذلك من عدم قدرة األفراد أو                

  ). ٢املادة (ة بسبب التمييز اجملموعات على التماس سبل انتصاف قانوني
، وحتث  )١٠الفقرة  (تكرر اللجنة التوصية الواردة يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة         

الدولة الطرف على أن تنظر يف اعتماد تشريع حمدد حلظر التمييـز العنـصري              
 من االتفاقية، ولتغطية مجيع احلقـوق الـيت         ١املباشر وغري املباشر وفقاً للمادة      

وتشجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف علـى أن تـضمن متتـع            . تفاقيةحتميها اال 
املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون الذين ترفع إليهم شـكاوى تتعلـق بـالتمييز             

  . العنصري مبا يكفي من اخلربة والسلطة للتعامل مع اجلناة ومحاية ضحايا التمييز
اورات وجلسات استماع   وتالحظ اللجنة باهتمام أن الدولة الطرف قد عقدت مش          -١٠

غري رمسية مع منظمات غري حكومية وجمموعات أخرى يف إطار صياغة التقرير، لكنها تأسف             
  . حملدودية الفرص املتاحة جلمع املعلومات وتبادهلا مع هذه املنظمات واجملموعات

تالحظ اللجنة املسامهات اإلجيابية املقدمة من املنظمات غري احلكومية يف اليابـان            
ور الذي تؤديه يف جمال حقوق اإلنسان، وتشجع الدولة الطرف علـى أن             والد

تضمن مشاركة املنظمات غري احلكومية مشاركة فعالة يف العملية التشاورية أثناء           
  .إعداد التقرير الدوري املقبل

وتالحظ اللجنة املعلومات اليت قدمتها الدولة الطرف فيما يتعلق بتركيبة الـسكان،              -١١
ألن جمموعة البيانات املتاحة ال تتيح فهم وتقييم حالة الفئات الضعيفة يف الدولة             لكنها تأسف   

  .الطرف على حنو كاف
 من املبـادئ التوجيهيـة   ١٢ و١٠توصي اللجنة الدولة الطرف، وفقاً للفقرتني  

             إضـافة إىل التوصـية العامـة      ) CERD/C/2007/1(املنقحة لتقـدمي التقـارير      
               مـن االتفاقيـة، والتوصـية العامـة         ١تعلقة بتفسري املادة    امل) ١٩٩٠(٨رقم  
املتعلقة بالتمييز ضد غري املواطنني، بأن جتري حبوثـاُ تتعلـق           ) ٢٠٠٤(٣٠رقم  

باللغات الشائعة االستخدام أو اللغة األم أو غريها من مؤشرات تنوع الـسكان             
جتماعية جترى على أساس    باالقتران مبعلومات مستمدة من دراسات استقصائية ا      

التعريف الذايت الطوعي، مع االحترام الكامل خلصوصية األفراد املعنيني وعـدم           
الكشف عن هويتهم، من أجل تقييم تركيبة هذه اجملموعات وحالتـها يف إطـار          
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كما تشجع اللجنة الدولة الطرف على      .  من االتفاقية  ١التعريف الوارد يف املادة     
وحمدثة عن السكان غري املواطنني يف تقريرهـا الـدوري   أن تقدم بيانات مفصلة     

  . املقبل
وتضع اللجنة يف اعتبارها التزام الدولة الطرف بأن تنظر يف إنشاء مؤسـسة وطنيـة       -١٢

، لكنها تشعر باألسـف     )٤٨/١٣٤قرار اجلمعية العامة    (حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس      
 حقوق اإلنسان الذي يتضمن أحكاماً تنص علـى         إزاء إلغاء مشروع القانون املقترح حلماية     

إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان، إضافة إىل حاالت التأخري واالفتقار بوجه عام إلجراءات عملية             
وتالحظ اللجنة بقلق أيضاً عدم     . وإطار زمين إلنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان       

  ). ٢املادة (وجود آلية شاملة وفعالة لتقدمي الشكاوى 
تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تصوغ وتعتمد مشروع قـانون حلمايـة             

. إنشاء آلية قانونية لتقدمي الشكاوىوأن تقوم على وجه السرعة بحقوق اإلنسان 
كما حتثها على أن تنشئ مؤسسة مستقلة حلقوق اإلنسان ممولة متـويالً جيـداً              

متع بوالية واسعة يف جمال     ومزودة بعدد كاف من املوظفني وفقاً ملبادئ باريس وتت        
  .حقوق اإلنسان وباختصاص حمدد للتصدي لألشكال املعاصرة للتمييز

وتالحظ اللجنة اإليضاحات اليت قدمتها الدولة الطرف، لكنها تشعر بـالقلق إزاء               -١٣
وتالحظ .  من االتفاقية٤من املادة   ) ب(و) أ(حتفظات الدولة الطرف على الفقرتني الفرعيتني       

لق أيضاً استمرار وقوع حوادث تتعلق بالتصرحيات واألفعال الصرحية والفجة ضـد            اللجنة بق 
مجاعات، مبن فيها األطفال الذين يلتحقون باملدارس الكورية، والعبارات والتهجمات املؤذية           

  )). ب(و) أ(٤املادة (والعنصرية عرب شبكة اإلنترنت املوجهة بصفة خاصة ضد البوراكومني 
اب عن رأيها بأن حظر نشر األفكار القائمة علـى التفـوق            تكرر اللجنة اإلعر  

العنصري أو الكراهية العنصرية يتفق مع حريـة الـرأي والتعـبري، ويف هـذا               
اخلصوص، تشجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف مدى ضرورة االحتفـاظ            

د  من االتفاقية هبدف احل    ٤من املادة   ) ب(و) أ(بتحفظاهتا على الفقرتني الفرعيتني     
وتذكّر اللجنة بأن ممارسة احلـق  . من نطاق تلك التحفظات بل واألفضل سحبها  

سيما واجـب    يف حرية التعبري حتمل يف ثناياها واجبات ومسؤوليات خاصة، وال         
عدم نشر أفكار عنصرية، وتدعو اللجنة الدولة الطرف مرة أخرى إىل أن تراعي             

                   اللـتني تعتـرب   ) ١٩٩٣(١٥ورقـم   ) ١٩٨٥(٧توصييت اللجنة العامتني رقم     
 مبقتضامها مادة ملزمة، بالنظر إىل كون أحكامها ال تتسم بطابع التنفيـذ             ٤املادة  
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم مبا يلي. الذايت

معاجلة مشكلة عدم وجود تشريع يقضي باإلنفاذ التام ألحكام           )أ(  
  ؛٤مكافحة التمييز مبوجب املادة 
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ضمان التنفيذ الفعال لألحكام ذات الصلة للقانون الدسـتوري      )ب(  
واملدين واجلنائي، مبا يف ذلك عن طريق اختاذ خطوات إضافية للتصدي للمظاهر            
اليت حتض على الكراهية والعنصرية، بوسائل من بينها مضاعفة اجلهود للتحقيـق   

  فيها ومعاقبة مرتكبيها؛ 
ة ضد نشر األفكار العنصرية ملنـع       زيادة محالت التنبيه والتوعي     )ج(  

اجلرائم املرتكبة بدوافع عنصرية، مبا فيها اخلطاب الذي حيض علـى الكراهيـة             
  . والدعاية العنصرية عرب اإلنترنت

وتالحظ اللجنة التدابري اليت تتخذها الدولة الطرف لكي تتيح للموظفني العمـوميني              -١٤
ا أعربت عنه من قلق يف مالحظاهتا اخلتاميـة  التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، لكنها تكرر م  

إزاء استمرار التصرحيات التمييزية الصادرة عن مـوظفني عمـوميني،          ) ١٣الفقرة  (السابقة  
وتأسف لعدم اختاذ السلطات إجراءات إدارية أو قانونية يف هذا اخلصوص، وهو ما ينتـهك               

القوانني القائمة اليت تعاقب علـى      وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن      . من االتفاقية ) ج(٤املادة  
اإلدالء بتصرحيات تنطوي على التشهري والقذف والترهيب ال تتناول التمييز العنصري بصورة            

  )). ٦(و) ج(٤املادتان (حمددة وال تنطبق إال يف حالة إحلاق الضرر بأفراد معينني 
تكرر اللجنة توصيتها بأن تدين الدولة الطرف بـشدة وتعـارض أي تـصريح              

تغاضى عن التمييز العنصري أو حيض عليه صادر عن موظفني عموميني، سـواء        ي
على املستوى الوطين أم احمللي، وأن تضاعف جهودها الرامية إىل تعزيز التوعيـة             

وتوصي اللجنة أيضاً   . حبقوق اإلنسان يف أوساط السياسيني واملوظفني العموميني      
راً مباشراً التصرحيات العنـصرية     الدولة الطرف بإحلاح بأن تّسن قانوناً حيظر حظ       

والتصرحيات اليت حتض على كره األجانب، وأن يضمن احلصول علـى سـبل             
احلماية واالنتصاف الفعالة ضد التمييز العنصري عن طريـق احملـاكم الوطنيـة     

وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تتخذ التدابري الضرورية ملنـع           . املختصة
لنوع يف املستقبل، وأن تتيح جلميع موظفي اخلدمـة         وقوع أي حوادث من هذا ا     

املدنية واملوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني واإلداريني إضافة إىل السكان بوجه عام           
التثقيف ذا الصلة حبقوق اإلنسان، مبا يف ذلك على وجه التحديد التثقيـف يف               

  .جمال التمييز العنصري
 األسرة ال يتمتعون بأي سلطة عامة الختـاذ         وبينما تالحظ اللجنة أن وسطاء حمكمة       -١٥

القرارات، فإهنا تعرب عن قلقها ألن األشخاص املؤهلني من غري املواطنني ال ميكنهم املشاركة 
وتالحظ اللجنة أيضاً أنه مل يتم تقدمي أي بيانات فيما يتعلـق            . كوسطاء يف تسوية املنازعات   

  ). ٥دة املا(مبشاركة غري املواطنني يف احلياة العامة 
توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعيد النظر يف موقفها حبيث جتيـز لألشـخاص         
األكفاء من غري املواطنني، املوصى هبم كمرشحني للوساطة، العمـل يف حمـاكم             
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وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن تقدم يف تقريرها املقبل معلومات         . األسرة
  .  املشاركة يف احلياة العامةتتعلق حبق األشخاص من غري املواطنني يف

وتالحظ اللجنة باهتمام زيادة عدد املقيمني غري اليابانيني يف الدولة الطـرف، مبـن                -١٦
فيهم أولئك الذين يقدمون طلبات للحصول على اجلنسية، لكنها تؤكد من جديـد الـرأي               

 هـو جانـب     بأن اسم الفرد  ) ١٨الفقرة  (الذي أعربت عنه يف مالحظاهتا اخلتامية السابقة        
ويف هذا اخلصوص، تعرب اللجنة     . أساسي من جوانب هويته الثقافية واإلثنية وجيب احترامه       

عن قلقها ألن مقدمي الطلبات، ألغراض التجنس، يواصلون تغيري أمسائهم خلشيتهم التعرض            
  ). ٥املادة (للتمييز وليس كفعل إرادي حر 

م يف إطاره هوية الرعايا غـري       توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمد هنجاً ُتحتر       
اليابانيني الذين يلتمسون احلصول على اجلنسية، وميتنع فيه املوظفون املعنيـون           
بعملية التجنس عن استخدام لغة حتض مقدمي الطلبات على تبين أمساء وأحرف            
يابانية خشية التضرر أو التمييز، كما ينبغي أن ُيمتنع عن استخدام هذه اللغة يف              

  . لطلبات واملنشورات املتعلقة بالتجنساستمارات ا
الذي ) ٢٠٠٧(وتالحظ اللجنة القانون املنقح ملنع العنف الزوجي ومحاية الضحايا            -١٧

يرمي إىل توسيع نطاق احلماية حبيث تشمل الضحايا بغض النظر عن جنسيتهم، وتعزيز دور              
النساء ضحايا العنـف    احلكومات احمللية، لكنها تشري بقلق إىل العقبات اليت تعترض وصول           

وتشري اللجنة بقلق بالغ إىل أن      . املرتيل واجلنسي إىل آليات تقدمي الشكاوى وخدمات احلماية       
تشري صعوبات أمام األجنبيـات     ) ٢٠٠٩(التعديالت اليت أُدخلت على قانون مراقبة اهلجرة        

وبيانات تتعلـق   وتأسف اللجنة أيضاً لعدم توافر معلومات       . اللوايت يعانني من العنف املرتيل    
  ). ٥املادة (حبوادث العنف ضد املرأة 

بشأن أبعاد التمييز العنـصري     ) ٢٠٠٠(٢٥يف ضوء التوصية العامة للجنة رقم       
املتعلقة بنوع اجلنس، توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تعتمـد مجيـع التـدابري         

سيما فيمـا يتعلـق بالنـساء     الضرورية للتصدي لظاهرة التمييز املضاعف، وال  
وتؤكد اللجنة من جديـد أيـضاً توصـيتها         . واألطفال من اجملموعات الضعيفة   

اليت تقضي بأن تقوم الدولة الطرف جبمع بيانات وإجـراء          ) ٢٢الفقرة  (السابقة  
حبوث تتعلق بالتدابري املتخذة ملنع التمييز العنصري املتصل بنوع اجلنس، مبـا يف             

  . ذلك التعرض للعنف
لدولة الطرف املتعلق بنظام تسجيل األسرة وتالحظ التغـيريات         وتقّر اللجنة مبوقف ا     -١٨

، لكنها تعرب جمدداً عن قلقهـا      )٢٠٠٨(التشريعية اليت أُجريت حلماية املعلومات الشخصية       
          سـيما  إزاء الصعوبات اليت ينطوي عليها النظام واستمرار انتهاك احلق يف اخلـصوصية، وال            

  ). ٥ و٢ادتان امل(فيما يتعلق بالبوراكومني 
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توصي اللجنة الدولة الطرف بأن تّسن قانوناً أشّد صرامة يتضمن تدابري عقابيـة             
سـيما يف جمـاالت      حلظر استخدام نظام تسجيل األسر ألغراض متييزيـة، وال        

  . العمالة، والزواج واملسكن حلماية خصوصية األفراد بصورة فعالة
رف بالتمييز ضد البوراكومني كمشكلة     وتالحظ اللجنة باهتمام اعتراف الدولة الط       -١٩

اجتماعية، واإلجنازات اليت حتققت بقانون التدابري اخلاصة لصاحل الدوا، لكنها تشعر بـالقلق             
ألنه مل تستوف حىت اآلن الشروط التالية املتفق عليها بني الدولة الطرف ومنظمات البوراكو              

فاقية؛ وسن قـانون  التنفيذ الكامل لالت  : ٢٠٠١عند إهناء التدابري اخلاصة لصاحل الدوا يف عام         
وتأسف اللجنة  . يتعلق حبماية حقوق اإلنسان، وقانون يتعلق بتعزيز التثقيف حبقوق اإلنسان         

لعدم وجود سلطة عامة مكلفة حتديداً بالتعامل مع حاالت التمييز ضد مجاعة البوراكـومني،          
وتالحظ عدم وجود مفهوم موحد تستخدمه الدولة الطرف عندما تعـاجل مـسألة مجاعـة               

وإضافة إىل ذلك، تالحظ اللجنة بقلق أنه       . بوراكومني والسياسات املتعلقة هبا أو تشري إليها      ال
على الرغم من أن الفجوات االجتماعية واالقتصادية القائمـة بـني مجاعـة البوراكـومني               
واجلماعات األخرى قد ضاقت فيما خيص بعض مجاعات البوراكومني، على سبيل املثال يف             

املادية والتعليم، فإن التمييز ال يزال مستمراً يف جماالت احلياة العامة كالعمالـة             البيئة املعيشية   
وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود مؤشرات لرصد التقدم . والزواج واملسكن وقيمة األراضي   

  ).٥ و٢املادتان (احملرز يف حالة البوراكومني 
  : توصي اللجنة الدولة الطرف بالقيام مبا يلي

كالة أو جلنة حكومية خاصة مكلفة مبعاجلـة املـسائل          تعيني و   )أ(  
  املتعلقة جبماعة البوراكومني؛ 

الوفاء بااللتزامات اليت قطعتها على نفسها عند إهنـاء العمـل             )ب(  
  بقانون التدابري اخلاصة؛

عقد مشاورات مع األشخاص املعنيني العتماد تعريف واضـح           )ج(  
  وموحد جلماعة البوراكومني؛

برامج حتسني ظروف معيشة البوراكومني مـن خـالل         تكملة    )د(  
شاركة اجلمهور عموماً، وبصفة    مبأنشطة التثقيف حبقوق اإلنسان وزيادة التوعية       
  وراكومني؛ بخاصة يف املناطق اليت تسكن فيها مجاعات ال

تقدمي مؤشرات إحصائية تبني حالة التدابري املشار إليها أعـاله            )ه(  
  فيذها؛ ومدى التقدم احملرز يف تن

املتعلقـة بالتـدابري    ) ٢٠٠٩(٣٢مراعاة التوصية العامة رقم       ) و(  
اخلاصة، مبا يف ذلك التوصية بإهناء التدابري اخلاصة عندما تتحقق بصورة مستدامة            

  .املساواة بني الفئات املستفيدة والفئات األخرى
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الحـظ  وترحب اللجنة باالعتراف جبماعة اإلينو كشعب من الشعوب األصـلية وت      -٢٠
باهتمام التدابري اليت تعكس التزام الدولة الطرف، مبا يف ذلك إنشاء فريق عامل إلقامة مرفـق         
عام رمزي، وفريق عامل آخر إلجراء دراسة استقصائية تتعلق بوضع مجاعة اإلينـو خـارج             

  : عن قلقها إزاء ما يليعربهوكايدو، لكن اللجنة ت
فل التشاورية ويف اهليئة االستـشارية      عدم كفاية متثيل شعب اإلينو يف احملا        )أ(  

  للشخصيات البارزة؛
عدم إجراء أي دراسة استقصائية وطنية تتعلق بالنهوض حبقوق شعب اإلينو            )ب(  

  وحتسني وضعه االجتماعي يف هوكايدو؛
عدم إحراز سوى تقدم حمدود حىت اآلن يف تنفيذ إعالن األمم املتحدة بشأن     )ج(  

  ).٥ و٢دتان املا(حقوق الشعوب األصلية 
 اللجنة الدولة الطرف بأن تتخذ تدابري إضافية باالشتراك مع ممثلي شعب            توصي

اإلينو لترمجة املشاورات إىل سياسات وبرامج تتضمن خطـط عمـل واضـحة             
وحمددة اهلدف ملعاجلة حقوق شعب اإلينو، ولزيادة مشاركة ممثلـي اإلينـو يف             

 مع ممثلـي    التشاور بأن تنظر، ب   وتوصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف    . املشاورات
شعب اإلينو، يف إنشاء فريق عامل ثالث هبدف دراسة وتنفيذ االلتزامات الدولية،  

وحتث اللجنة الدولـة    . مثل إعالن األمم املتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية       
الطرف على إجراء دراسة استقصائية وطنية للظروف املعيشية لشعب اإلينـو يف           

                    الدولة الطـرف بـأن تراعـي التوصـية العامـة للجنـة            هوكايدو، وتوصي   
كما توصيها بأن تنظر يف التصديق على اتفاقية منظمة العمل          ). ١٩٩٧(٢٣رقم  

            فيما يتعلـق بالـشعوب األصـلية والقبليـة يف         ) ١٩٨٩(١٦٩الدولية رقم   
  .البلدان املستقلة

               نـسكو قـد اعترفـت بعـدد مـن لغـات            وتسلط اللجنة الضوء على أن اليو       -٢١
إضافة إىل إثنية األوكيناوا وثقافتهم وتقاليدهم الفريدة وتارخيهم الفريد،         ) ٢٠٠٩(الريوكيو  

لكنها تأسف لنهج الدولة الطرف إزاء إيالء االعتراف الواجب لتمايز شـعب األوكينـاوا،              
وتؤكد اللجنة من جديد أيضاً حتليل      . منه الذي يعاين    التمييزوتعرب عن قلقها إزاء استمرار      

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل         
بذلك من تعصب الذي خلص إىل أن تركيز القواعد العسكرية يف أوكيناوا بـشكل غـري                

ة واالجتماعيـة والثقافيـة      باحلقوق االقتـصادي   امتناسب له أثر سليب على متتع املقيمني فيه       
  ).٥ و٢املادتان (
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 اللجنة الدولة الطرف على االخنراط يف مشاورات واسعة مع ممثلني شعب            تشجع
من األوكيناوا هبدف رصد التمييز الذي يعاين منه أفراد األوكيناوا وذلك لتعزيز            

  .حقوقهم وإرساء تدابري وسياسات مناسبة حلمايتهم
اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتيسري تعلـيم جمموعـات          وتالحظ اللجنة بتقدير      -٢٢

يف للتسجيل األقليات، مبا يف ذلك توفر مستشارين ثنائيي اللغة وكتيبات إرشادية بسبع لغات             
، لكنها تأسف لعدم وجود معلومات تتعلق بتنفيذ برامج عملية للقضاء على العنصرية             املدارس

رب اللجنة عن قلقها إزاء األفعال اليت هلا آثار متييزيـة           وإضافة إىل ذلك، تع   . تعليميف نظام ال  
  :على تعليم األطفال، مبا يف ذلك ما يلي

عدم إتاحة فرص كافية ألطفال شعب اإلينو أو أطفال اجملموعات القوميـة           )أ(  
  األخرى لتلقي التعليم بلغتهم أو تعلم تلك اللغة؛

على أطفال األجانب يف الدولـة      عدم التطبيق الكامل ملبدأ التعليم اإللزامي         )ب(  
 ٢ من اتفاقية حقوق الطفل؛ والفقرة       ٢٨من االتفاقية؛ واملادة    ‘ ٥‘)ه(٥الطرف وفقاً للمادة    

 من العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة، وهـي            ١٣من املادة   
   طرفاً فيها؛نصكوك دخلت اليابا

شهادات االعتماد املدرسية ومعادلة الشهادات     العقبات القائمة فيما يتصل ب      )ج(  
  املدرسية وااللتحاق بالتعليم العايل؛

املعاملة املتمايزة ملدارس األجانب واملنحدرين من أصل كـوري وصـيين             )د(  
  املقيمني يف الدولة الطرف فيما يتعلق باملساعدة العامة واإلعانات واإلعفاء من الضرائب؛

السياسيني ويوحي باستبعاد مـدارس الكـوريني       النهج الذي يتبعه بعض       )ه(  
الشماليني من االقتراحات احلالية إلدخال تغيريات على تشريعات الدولة الطرف هبدف إتاحة            
احلصول على التعليم يف املدارس الثانوية جماناً سواء يف املدارس الثانوية العامة أم اخلاصة أم يف                

ديها مناهج دراسية مشاهبة ملناهج املدارس الثانويـة         ويف شىت املؤسسات اليت ل     ةاملعاهد التقني 
  ).٥ و٢املادتان (

ــة     ــة الطــرف، يف ضــوء توصــيتها العام ــة الدول                        توصــي اللجن
بشأن التمييز ضد غري املواطنني بأن تضمن عدم وجـود أي           ) ٢٠٠٤(٣٠رقم  

ى أراضي الدولـة    متييز يف إتاحة فرص التعليم، وعدم اصطدام أي طفل مقيم عل          
 اويف هذ . الطرف بعقبات تتعلق بااللتحاق باملدارس وحتقيق مبدأ التعليم اإللزامي        

الصدد، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطرف بأن جتري دراسة تتعلق بتعدد األنظمة            
الدراسية املتاحة لألجانب وأفضلية األنظمة البديلة املنشأة خارج النظام الـوطين           

تشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إتاحة فرص كافية           و. للتعليم العام 
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 أو لتعلم هذه اللغات، وتـدعوها إىل أن     لغاهتاجملموعات األقليات لتلقي التعليم ب    
  .تنظر يف االنضمام إىل اتفاقية اليونسكو بشأن مكافحة التمييز يف جمال التعليم

ديد وضع الالجئني، لكنها تكرر من      وتالحظ اللجنة بتقدير التقدم احملرز يف عملية حت         -٢٣
جديد ما أعربت عنه من قلق إزاء ما ورد يف بعض التقارير، عن وجود معايري تفضيلية خمتلفة                 

ملتمسي اللجوء املنحدرين من أصول     أن  تطبق على ملتمسي اللجوء من بعض البلدان، وعن         
إىل أماكن يتعرضـون فيهـا       إىل احلماية الدولية، جيربون على العودة        تاجونخمتلفة والذين حي  

وتعرب اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء املشاكل اليت يقّر هبا الالجئون أنفسهم، مبـا يف               . للخطر
ذلك االفتقار إىل فرص مناسبة للحصول على معلومات تتعلق باللجوء وفهم اإلجـراءات،             

ايا الالجـئني    الثقايف، مبا يف ذلك عدم فهم اجلمهور لقـض         لتباينوقضايا اللغة واالتصال وا   
  ).٥ و٢املادتان (

 اللجنة من جديد توصيتها بأن تتخذ الدولة الطرف التـدابري الـضرورية             تؤكد
لضمان توافر إجراءات موحدة للجوء وتأمني اخلدمات العامة جلميع الالجـئني           

ويف هذا السياق، توصي اللجنة أيضاً الدولة الطـرف بـأن           . على قدم املساواة  
 التمتـع مبـستوى     يفي اللجوء جبملة حقوق منها احلق       تضمن متتع مجيع ملتمس   

وحتث اللجنة أيضاً الدولـة  . معيشي كاٍف واحلق يف احلصول على الرعاية الطبية   
، عدم تعرض أي شخص لإلعـادة       )ب(٥الطرف على أن تضمن، وفقاً للمادة       

 القسرية إىل بلد يوجد فيه من األسباب املعقولة ما حيمل على االعتقاد بأن حياته             
وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأن تطلب      . خطرأو سالمته اجلسدية قد تكون يف       

  .التعاون يف هذا اخلصوص مع مفوضية األمم املتحدة السامية لشؤون الالجئني
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء الصعوبات اليت تواجه يف العالقات بني اليابانيني وغري               -٢٤

احلق يف ارتياد أماكن عامة أو احلصول على خدمات         اليابانيني، وبصفة خاصة حاالت رفض      
خمصصة الستخدام اجلمهور عموماً مثل املطاعم، واحلمامات العامة لألسر، واحملالت التجارية      

من ) و(٥ ألسباب عنصرية أو أسباب تتعلق باجلنسية، وهو ما ينتهك املادة            وذلك ،والفنادق
  ).٥ و٢املادتان (االتفاقية 

لة الطرف بأن تتصدى هلذا املوقف املعمم عن طريق األنشطة           اللجنة الدو  توصي
التثقيفية املوجهة إىل عموم السكان وأن تعتمد قانوناً وطنياً جيعل منع الدخول إىل             

  .األماكن املفتوحة للجمهور عمالً غري قانوين
وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم كفاية اخلطوات اليت تتخذها الدولـة الطـرف                -٢٥

 الكتب الدراسية هبدف نقل رسالة دقيقة فيما يتعلق مبسامهة اجملموعات اليت حتميهـا              لتنقيح
  ). ٥ املادة(االتفاقية يف اجملتمع الياباين 
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 اللجنة الدولة الطرف بأن تقوم بتنقيح الكتب الدراسية لكي تعكس على            توصي
حنو أفضل ثقافة وتاريخ األقليات، وبأن تشجع على إصدار كتب ومطبوعـات            

. خرى تتعلق بتاريخ وثقافة األقليات، مبا يف ذلك باللغات اليت تتحـدث هبـا             أ
 اإلينـو   بلغـيت وتشجع اللجنة الدولة الطرف بصفة خاصة على دعم التدريس          

  .والريوكيو وتدريس هاتني اللغتني يف مرحلة التعليم اإللزامي
حيز العنصري، مثـل    وتالحظ اللجنة التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملكافحة الت          -٢٦

إنشاء مكاتب استشارية يف جمال حقوق اإلنسان والتثقيف حبقوق اإلنسان وتعزيزها، لكنها            
ال تزال تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عملية تتعلق بوسـائط اإلعـالم وإدراج             

  ). ٧املادة (  الربامج التلفزيونية واإلذاعيةبثحقوق اإلنسان يف 
 الطرف بأن تكثّف محالت التثقيف وإذكاء وعي اجلمهور، وأن           اللجنة الدولة  توصي

تدمج أهدافاً تربوية بشأن التسامح واالحترام، وأن تضمن التغطية اإلعالمية املناسبة           
 وغري الوطنية، هبدف القضاء على التمييـز        ةللقضايا املتعلقة بالفئات الضعيفة، الوطني    

بأن تويل اهتماماً خاصاً لدور وسائط       الدولة الطرف    ضاًوتوصي اللجنة أي  . العنصري
اإلعالم يف حتسني التثقيف حبقوق اإلنسان وأن تعزز التدابري الراميـة إىل مكافحـة              

. التحامل العنصري اليت تؤدي إىل التمييز العنصري يف وسائط اإلعالم والـصحف           
وإضافة إىل ذلك، توصي اللجنة الدولة الطرف بـأن تتـيح التثقيـف والتـدريب               

  .  والعاملني يف القطاع اإلعالمي لزيادة توعيتهم بالتمييز العنصريللصحفيني
وإذ تضع اللجنة يف اعتبارها أن مجيع حقوق اإلنسان غري قابلة للتجزئة فإهنا تشجع                -٢٧

الدولة الطرف على النظر يف التصديق على تلك املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان الـيت مل               
عاهدات اليت ألحكامها عالقة مباشـرة مبوضـوع التمييـز          سيما امل  تصدق عليها بعد، وال   

                    الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد              فاقيةالعنصري، مثل االت  
املتعلقـة بـالتمييز يف     ) ١٩٥٨(١١١، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم       )١٩٩٠(أسرهم  

مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقيـة ختفـيض        االستخدام واملهنة، واالتفاقية املتعلقة     
  . حاالت انعدام اجلنسية، واتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها

املتعلقـة  ) ٢٠٠٩(٣٣وتوصي اللجنة الدولة الطرف، يف ضوء توصيتها العامة رقم            -٢٨
ديربان، اللذين اعتمـدمها    مبتابعة مؤمتر استعراض نتائج ديربان، بإنفاذ إعالن وبرنامج عمل          

املؤمتر العاملي ملكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره األجانب وما يتصل بـذلك مـن              
، مع مراعاة الوثيقة اخلتامية ملؤمتر استعراض نتائج ديربـان          ٢٠٠١ تمربسب/تعصب يف أيلول  

 القـانوين   لدى تنفيذ االتفاقية يف نظامهـا     وذلك   ٢٠٠٩أبريل  /يف نيسان يف جنيف   املعقود  
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حمددة         . الداخلي

 إعالن وبرنامج عمل ديربان على املستوى       تنفيذعن خطط العمل والتدابري األخرى املتخذة ل      
  .الوطين
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نصوص عليـه   وتشجع اللجنة الدولة الطرف على أن تنظر يف إصدار اإلعالن االختياري امل             -٢٩
  .  االتفاقية مع االعتراف باختصاص اللجنة يف تلقي الشكاوى الفردية والنظر فيهامن ١٤يف املادة 

وإذ تالحظ اللجنة موقف الدولة الطرف، فإهنا توصيها بأن تصدق على التعديالت              -٣٠
 كـانون   ١٥ من االتفاقيـة، والـيت اعُتمـدت يف          ٨ من املادة    ٦اليت أُدخلت على الفقرة     

 يف االجتماع الرابع عشر للدول األطراف يف االتفاقية وأقرهتـا اجلمعيـة             ١٩٩٢يناير  /ثاينال
            ويف هـذا اخلـصوص، ُتـذكّر اللجنـة بقـراري اجلمعيـة            . ٤٧/١١١ العامة يف قرارها  

 اللذين حثَّت فيهما اجلمعية بشدة الدول األطراف على التعجيل ٦٢/٢٤٣ و ٦١/١٤٨العامة  
ت داخلية للتصديق على تعديل االتفاقية، وعلى إخطار األمني العام كتابة وعلى            باختاذ إجراءا 

  .وجه السرعة مبوافقتها على التعديل

وتوصي اللجنة بأن تيسِّر الدولة الطرف إتاحة تقاريرها لعامة اجلمهور وإطالعهـم              -٣١
قارير باللغة الرمسيـة    عليها وقت تقدميها، وأن تعمِّم باملثل مالحظات اللجنة املتعلقة هبذه الت          

  . وغريها من اللغات اليت يشيع استخدامها، حسب االقتضاء
وإذ تالحظ اللجنة أن الدولة الطرف كانت قـد قـدمت وثيقتـها األساسـية يف                    -٣٢

، فإهنا تشجعها على تقدمي نصٍّ حمدَّث وفقاً للمبادئ         )HRI/CORE/1/Add.111 (٢٠٠٠عام  
         تعلقة بإعداد التقارير مبوجب املعاهـدات الدوليـة حلقـوق اإلنـسان،      التوجيهية املنسقة امل  

 بالوثيقة األساسية املشتركة بصيغتها اليت اعتمدها االجتماع اخلـامس          املتعلقةسيما تلك    وال
 ٢٠٠٦يونيـه   /املشترك بني جلان هيئات معاهدات حقوق اإلنسان املعقـود يف حزيـران           

)HRI/MC/2006/3.(  
 مـن نظـام اللجنـة       ٦٥ من االتفاقية واملادة     ٩ من املادة    ١ ألحكام الفقرة    ووفقاً  -٣٣

الداخلي املعدَّل، تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن توافيها يف غضون عامٍ واحد من تاريخ               
 ١٢اعتماد هذه االستنتاجات مبعلوماٍت عن متابعتها لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقـرات             

  . اله أع٢١ و٢٠و
كما تود اللجنة أن تلفت انتباه الدولة الطرف إىل األمهية اخلاصة للتوصيات الواردة               -٣٤

، وتطلب إليها أن تقدم معلومات مفصلة يف تقريرها الـدوري           ٢٤ و ٢٢ و ١٩يف الفقرات   
  . املقبل عن التدابري احملددة اليت تكون قد اختذهتا لتنفيذ هذه التوصيات

ن تقدم تقاريرها الدورية السابع والثامن والتاسـع        وتوصي اللجنة الدولة الطرف بأ      -٣٥
، آخـذةً يف اعتبارهـا املبـادئ        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤اليت حيني موعد تقدميها يف      

التوجيهية الناظمة للوثيقة اخلاصة بلجنة القضاء على التمييز العنصري اليت اعتمدهتا اللجنـة             
، وأن تتطرَّق إىل مجيع النقاط اليت أُثريت يف         )CERD/C/2007/1( احلادية والسبعني    اأثناء دورهت 

  . هذه املالحظات اخلتامية
        


