
 

GE.22-26164 (A) 

 مجلس حقوق اإلنسان 

 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 اليابان  

 تجميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة نتائج االستعراض 16/21و 5/1ماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان عأُعّد هذا التقرير   -1
جميع للمعلومات الواردة في وثائ  األمم المتحدة ذات الصاااااااالق، وهو مقّد  في شاااااااا    ت . والتقرير  ( 1) السااااااااا  

 لعدد الكلمات. صىموجز تقّيدًا بالحّد األق

الاااادوليااااة   -ثانياا   وال   ااااات  ايليااااات  مع  والتعاااااون  الاااادوليااااة  االلتتامااااات  نطاااااق 
 اإلنسان لحقوق 

حثت عدة لجان اليابان على التصااااادي  على الصااااا ول الدوليق لحقوق اإلنساااااان التي لم تصااااادق   -2
 .  ( 2) عليها بعد

فقد أوصاات لجنق القءاااى على التمييز العنصااري بالتصاادي  على اتتاييق التمييز )في االساات دا    -3
لمنظماق العما   (  169)رقم    1989( واتتاايياق الوااااااااااااااعوة األصاااااااااااااالياق والقبلياق،  111)رقم    1958والمهناق(،  

. وأوصااااات اللجنق نتساااااها ومتولااااايق األمم المتحدة السااااااميق لوااااا ون الالج ي  )متولااااايق شااااا ون ( 3) الدوليق
المتعلقق  ولااااااااااع األشاااااااااا ا  عد مي   1954الالج ي ( ولجنق حقوق الطت  بالتصاااااااااادي  على اتتاييق عا   

 .( 4) المتعلقق ب تض حاالت انعدا  الجنسيق 1961الجنسيق واتتاييق عا  

بالتصااادي  على اتتاييق الهاي بواااين حما ق األاتاع والتعاون ًا وأوصااات لجنق حقوق الطت  أ ءااا  -4
، واتتاييق التحصااااااااااي  الدولي لنتقق األاتاع و يرها م  1993في مجاع التبني على الصااااااااااعيد الدولي لعا  

تتاييق الهاي ال اصاااق  أشااا اع لعالق األسااارة، ووروتوكولها المتعل  بالقانون المنطب  على التزامات النتقق، وا
بااالتتصااااااااااااااا ، والقاانون الواجاف تطبيقاا، واالعتران، واإلنتااذ والتعااون ةيماا يتعل  باالمساااااااااااااا ولياق األ وياق 

 .( 5) وإجراىات حما ق الطت 

 
 A/HRC/WG.6/42/JPN/2 األمم المتحدة

 
 Distr.: General الجمعية العامة

18 November 2022 

Arabic 

Original: English 



A/HRC/WG.6/42/JPN/2 

GE.22-26164 2 

وأوصت منظمق األمم المتحدة للترويق والعلم والثقافق )اليونس و( بالتصدي  على االتتاييق ال اصق   -5
 .( 6) ع التعليم واتتاييق حما ق وتعزيز تنوع أش اع التعبير الثقافيبم افحق التمييز في مجا

.  (7) )ج( م  االتتاييق37وأوصاااااااااااات لجنق حقوق الطت  بين تسااااااااااااحف اليابان تحتظها على المادة  -6
.  ( 8) م  االتتاييق 4وأوصاااات لجنق القءاااااى على التمييز العنصااااري بين تسااااحف اليابان تحتظها على المادة 

معنيق بحقوق األشاااااااا ا  ذوي اإلعاقق بين تسااااااااحف اليابان لعالنها التتساااااااايري المتعل  وأوصاااااااات اللجنق ال
 .( 9) ( م  االتتاييق4)23بالمادة 

وأعروت لجنق القءااااااااى على التمييز العنصاااااااري ع  قلقها ألن عدة توصااااااايات مقدمق في ساااااااياق   -7
 .( 10) مالحظاتها ال تاميق السابقق لم تنّتذ بعد، وأوصت بءمان تنتيذها

وشاااااااااجعت اللجنق المعنيق بحاالت االتتتاى القساااااااااري اليابان على االعتران باتتصاااااااااا  اللجنق  -8
. وشاااااجعت لجنق القءااااااى على التمييز العنصاااااري اليابان على لصااااادار ( 11) م  االتتاييق 31بموجف المادة 

( 6)8م  االتتاييق ووالتصااااااااااااادي  على تعدي  المادة  14اإلعالن االتتياري المنصاااااااااااااو  عليا في المادة 
 .( 12) االتتاييق م 

وشااااجعت اللجنق نتسااااها اليابان على تحديا وثيقتها األساااااساااايق الموحدة، التي يرجع تاري ها للى  -9
. وأوصاااااااااااااات اليونساااااااااااااا و  تقاد م تقاارير منتظماق ع   ( 13) 2023كاانون الثااني/ينااير   14، بحلوع 2012عاا  

 .( 14) التوصيق ال اصق بم افحق التمييز في مجاع التعليم

، قدمت اليابان تقريرها لمنتصااااااا  المدة بواااااااين تنتيذ التوصااااااايات المقدمق تالع  2020وفي عا   -10
 .( 15) 2017الجولق الثالثق م  االستعراض الدوري الوام  المعقودة في عا  

وواصاااالت اليابان تقد م المساااااهمات الماليق للى متّولاااايق األمم المتحدة الساااااميق لحقوق اإلنسااااان  -11
 .( 16) 2017نسان( منذ عا  )متوليق حقوق اإل

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  

أعروت لجنق القءاااااااى على التمييز العنصااااااري ع  قلقها لياى توق  عمليق اعتماد موااااااروع قانون  -12
وعد  لحراي أي تقد    2012لجنق حقوق اإلنساااان المتعل  بانوااااى م ساااساااق وانيق لحقوق اإلنساااان في عا  

الحي . وأوصاااات هي ات معاهدات عدة بانواااااى م سااااسااااق وانيق لحقوق اإلنسااااان ُتسااااند لليها وال ق منذ ذلك 
للمبادئ المتعلقق بمركز الم سااسااات الوانيق لتعزيز    واسااعق النطاق لتعزيز حقوق اإلنسااان وحمايتها، امتثاالً 

. واستتسرت اللجنق ، أو البت معلومات ع  لنواى هذه الم سسق( 17) وحما ق حقوق اإلنسان )مبادئ باريس(
ع  العقبات التي تعترض لنوااى هي ق مساتقلق بضرض رصاد ًا المعنيق بالقءااى على التمييز لاد المرأة أ ءا 

 .( 18) وتقييم أثر التدا ير المت ذة للقءاى على التمييز لد النساى المنتميات للى األقليات

عني باألاتاع، تتيد التقارير بين وحدة محليق تابعق ألمي  مظالم م 33لنواااااااى  وإذ الحظت اللجنق -13
هذه الوحدات تتتقر للى االساااااااااتقالليق. وأوصااااااااات لجنق حقوق الطت  بانوااااااااااى  ليق وانيق ل  ال  والمتابعق 
ووانواااااى هي ق تنساااايقيق تتولى تنسااااي  جميع األنوااااطق المتصاااالق  تنتيذ اتتاييق حقوق الطت  مع  ليق مسااااتقلق 

 .( 19) لرصد حقوق الطت 

 توري والتشريعياإلطار الدس -1 

أن  ابوااااااااين الوااااااااوا   التي متادهًا  البت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااان للى اليابان أن تقد  رد -14
م  الدساااااااااتور التي تقّر حرمق حقوق اإلنساااااااااان األسااااااااااسااااااااايق، في لاار التنقيحات   97اقتراح حذن المادة 
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المنصااو  عليها في العهد، على   الدسااتوريق، م  شااينا أن  قوض حما ق حقوق اإلنسااان، بما فيها الحقوق 
 .( 20) الصعيد المحلي

وأعروت لجنق القءاااااااااى على التمييز العنصااااااااري ع  أسااااااااتها ألن تعري  التمييز العنصااااااااري في   -15
الدسااااااتور ال يتماشااااااى مع االتتاييق. وأوصاااااات باعتماد توااااااريع شااااااام  قائم  ذاتا  حظر التمييز العنصااااااري 

قانون القءااى على تطاة الكراييقو ووالتحقي  في الجرائم المرتكبق  دافع المباشار و ير المباشارو ووتعدي  
الكراييق وتطاة الكراييق العنصاااريق والتحريض على الكراييق م  جانف األفراد والمونتي  العموميي ، بم   

بساا  ًا  . وأوصاات لجنق حقوق الطت  أ ءاا ( 21) فيهم السااياساايون واإلعالميون، وفرض عقووات على مرتكبيها
. واستتسرت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسان ع  التدا ير المت ذة م  أج   ( 22) ريع شام  لمناهءق التمييزتو

 .( 23) اعتماد توريع شام  لمناهءق التمييز

 ال ياكل األساسية المؤسسية وتداب ر السياسة العامة -2 

ملق ومدعومق أوصاااات لجنق حقوق الطت   ولااااع سااااياسااااق شاااااملق لحما ق الطت  واسااااتراتيجيق شااااا -16
  تي م  الموارد البواااااااااريق والتقنيق والماليق لتنتيذ هذه الساااااااااياساااااااااقو ووتوسااااااااايع نطاق نوااااااااار المعلومات  بما
االتتاااييااقو وواااجراى دورات تاادريبيااق تاااصاااااااااااااااق ودوريااق لجميع األشاااااااااااااا ااا  الااذي   عملون مع األاتاااع   ع 
 .( 24) أجلهم  مو 

 تعتيت حقوق اإلنسان وحمايت ا -رابعاا  

الاادولي   -ألف  القااانون  المتعلققااة بحقوق اإلنساااااااااااانل مع مراعاااة  الاادوليااة  تنف ااا االلتتامااات 
 الساري  اإلنساني

 المساواة وعدم التم  ت -1 

رحبت لجنق القءاااااااى على التمييز العنصااااااري بالتدا ير المت ذة للتصاااااادي ل طاة الكراييق.  ير  -17
تطاة الكراييق لااااااااااااي  للضا ق، وألن تطاة  أنها ال تزاع توااااااااااااعر بالقل  ألن نطاق قانون القءاااااااااااااى على 

.  ( 25) 2016حتى بعااد لقرار القااانون في حزيران/يونيااا  ًا  الكراييااق والتحريض على العن  ال يزاع مسااااااااااااااتمر 
والبت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساان للى اليابان أن ترّد على التقارير التي تتيد بانتواار التمييز العنصاري 

هدفان األقليات، بما في ذلك في ال طاة السااااااياسااااااي ووسااااااائ  اإلعال  وعلى وتطاة الكراييق الّلذي   ساااااات 
شااب ق اإلنترنت، واسااتهدان األقليات مث  األشاا ا  م  اإلثنيق الصااينيق، ووورااومي ، والوااعوة األصااليق  
في جزر ريوكيو/أوكيناوا، وال سايما السا ان م  اإلثنيق الكوريقو وتنظيم مظاهرات في الواوارع تحّرض على 

ًا تمييز في ح  األقليات اإلثنيقو وانتواار القصاا الزائتق التي تواجع على هذا التمييز. وأ دت قلقها أ ءا ال
أو  عااقاف على هاذا الساااااااااااااالول. وحثات اليااباان على ًا  مبااشاااااااااااااار ًا  ألن القاانون ال  حظر تطااة الكرايياق حظر 

توق العنصااااااااااااااري أو الكرايياق  اإل ال  ع  أي تادا ير أتر  تت اذهاا لحظر ألعمااع الادعاائياق التي تناادي باالت 
العنصااااااريق والتي تحرض على التمييز أو العداوة أو العن ، وعّما  لت لليا م  تحقيقات وأفءاااااات لليا م  

. وأوصاااااات لجنق القءاااااااى على التمييز العنصااااااري  بذع جهود لءاااااامان حما ق النساااااااى واألاتاع  ( 26) لدانات
 .( 27) قالكوريي  م  أش اع التمييز المتعددة وم  تطاة الكرايي 

وأوصاااااااااااااات اللجنق ذاتها بين تنتذ اليابان لعالن وورنامج عم  ديروان، مع مراعاة الوثيقق ال تاميق   -18
 .( 28) لم تمر استعراض ديروان
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 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان على شخصه وعدم التعرض للتعايب -2 

ما لذا كانت تعتز  ات اذ تدا ير  البت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااااااااان للى اليابان أن تولاااااااااااا    -19
هي بصااااااادد ات اذ تدا ير ترمي للى للضاى عقووق اإلعدا ، وما لذا كانت قد ات ذت تدا ير لءااااااامان عد   أو

فرض عقووق اإلعدا  لاّل على أشاااااااااد الجرائم تطورة، في انتظار للضائها. والبت للى اليابان أن تقد  تقارير  
المح و  عليهم باإلعدا  وأسااااارهم بالتاريو والوقت المقّرري  لتنتيذ ح م   ع  التدا ير المت ذة إلشاااااعار األفراد

ا لذا كاااناات قااد امتنعاات ع  ليااداع المح و  عليهم باااإلعاادا  في   اإلعاادا  قباا  حلولهمااا بتترة معقولااقو وعمااّ
زيز الحبس االنترادي لاّل في حاالت اسااااتثنائيق ولتترات محدودة للضا قو وع  اإلجراىات المت ذة م  أج  تع

الءاامانات القانونيق التي تحمي م  اإلدانات  ير الموااروعق ولاامان عد  االحتجاج باالعترافات المنتزعق 
تحت التعذيف أو ع  اري  لسااااااىة المعاملق على أنها أدلق في القءاااااا ا التي تنطوي على عقووق اإلعدا و 

اإلعاقات النتسااااااايق واالجتما يق   على التقارير التي تّدعي أن األشااااااا ا  ذوي ًا وع  اإلجراىات المت ذة رد
 .( 29) والذهنيق ال طيرة ما يالوا معّرلي  لعقووق اإلعدا 

 حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب -3 

البت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااان للى اليابان أن تعل  على الوااااوا   التي تتيد بين مواااااريع  -20
ات في أوقات الطوارئ، وأن تقد  تتاصااااي  ع  التدا ير  لالسااااتثناىًا واسااااع  المقترحات الدسااااتوريق تتي  مجاالً 

م  العهااد الاادولي   4المت ااذة لءاااااااااااااامااان تواف  أي تعااديالت للوائ  التي تح م حاااالت الطوارئ مع المااادة  
بواااااين الواااااوا   التي تتيد بين قانون ًا ال ا  بالحقوق المدنيق والساااااياسااااايق. والبت للى اليابان أن تقد  رد

المنظمق ومرايبق عائدات الجريمق م  شااااااااااااااينا أن  قّيد حريق التعبير والتجمع وتكوي    المعايبق على الجريمق
 ير مبرر وأن ي دي للى انتهاااااات للح  في الحرياق واألم  والح  في محاااامااق عاادلاق، ًا  الجمعيااات تقييااد
 .( 30) جريمق جديدة ال صلق لها على ما يبدو باإلرهاة والجريمق المنظمق 277اما توحي  ذلك 

 إقامة العدلل بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابل وسيادة القانون  -4 

رأت اللجنق المعنيق بحاالت االتتتاى القساااااااااااري أن التواااااااااااريعات الراميق للى منع حاالت االتتتاى  -21
القسااااااااااري ومعايبق المساااااااااا ولي  عنها ال تمتث  بعض االلتزامات بموجف االتتاييق. وأعروت اللجنق ع  قلقها 

ن التوااريعات الوانيق ال تءاام  ح  لااحا ا االتتتاى القسااري في ساابي  انتصااان فعاع. وأوصاات  اذلك أل
بات اذ تدا ير توااااريعيق لتءاااامي  القانون المحلي حظرًا مطلقًا على االتتتاى القسااااري،  وصااااتا جريمق قائمق  

 .( 31)  ذاتها ال ت ءع ألي ش   م  أش اع التقاد 

وأعروت اللجنق نتساااااها ع  باله قلقها لياى ما يرد في التواااااريعات الوانيق م  شاااااروط وقيود على  -22
()د( م  االتتاايياق، وإياى التقاارير التي 2)17بموجاف الماادة   الحقوق الم تولاق في أمااا  الحرماان م  الحرياق

تصاااااااااااااااااالت  تتياااد بعاااد  مراعااااة الحقوق، بماااا  واااااااااااااامااا  القيود المترولااااااااااااااااق على االتصاااااااااااااااااالت، ومنهاااا ا
بالسااالطات القنصاااليق، والزيارات العائليق، وييارة المحامي ، والتساااجيالت أثناى الزيارات، للى جانف   األجانف

حظر المراسااالت وتقييدها وتتتيوااها، ال ساايما المراسااالت  لضات أتر   ير اليابانيق. وأوصاات بين تءاام   
 .( 32)  زيارة تلك األماا  اليابان تلك الحقوق ووين تكت  استقالليق اآلليات المرتا لها

وأعروت اللجنق نتساااااااااااها ع  قلقها لياى عد  لتاحق ساااااااااااب  تظلم للطع  في شااااااااااار يق الحرمان م   -23
الحريق. وأوصاااااات باعتماد ما يلز  م  تدا ير لتكريس عد  جواي تقييد الح  في الف المثوع أما  المح مق  

 .( 33) بيي حاع م  األحواع
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يات األساسية والحق في -5   السياسيةالمشاركة في الحياة العامة والحياة  الحرق

أوصااااااااااات اليونسااااااااااا و بعد  تجريم التواااااااااااهير ووادراجا في نطاق قانون مدني يتواف  مع المعايير  -24
الدوليقو ووالنظر في تعدي  قانون حما ق األسارار المحددة بصاتق تاصاق ليوام  اساتثناًى  ءام  عد  معايبق 

تون الح وميون، على لفوااااااااااااااااى معلومااات ذات مصاااااااااااااالحااق عااامااق األفراد، بم  فيهم الصااااااااااااااحتيون والمون
باألم  القومي. وشااجعت على لنواااى مجلس لشااران مسااتق  يدعما تبراى لي دي دور  ليق لشااران   تءاارّ  ال

 .( 34) على القانون 

 الحق في الخصوصية -6 

تمرار  أعروت لجنق القءاااااااااااى على التمييز العنصااااااااااري ع  قلقها لياى ما تتيد با التقارير م  اساااااااااا  -25
الديني ولمرايبق   -الديني. وأوصاااات  ولااااع حّد للتصااااني  اإلثني أو اإلثني    -التصااااني  اإلثني أو اإلثني 

الواااااااااراق للمسااااااااالمي  األجانفو وواجراى تحقيقات شااااااااااملق ونزيهق في جميع ادعاىات التصاااااااااني  والمرايبق  
. والبت اللجنق ( 35) كرارالجما يق، ومساااااىلق الجناة، وإتاحق سااااب  انتصااااان فعالق تواااام  لاااامانات عد  الت 

ع  التدا ير المت ذة لمنع أنوااطق المرايبق الواااملق  ًا  للى اليابان أن تقّد  تقرير ًا  المعنيق بحقوق اإلنسااان أ ءاا 
 .( 36) وجمع المعلومات التي تستهدن المسلمي ، وأن تقد  لمانات تحمي م  المرايبق  ير الموروعق

 حظر جميع أشكال الرقل بما في ذلك االتجار باألشخاص -7 

بالمعلومات التي قدمتها اليابان بوااين الجهود  ًا أحاات لجنق القءاااى على التمييز العنصااري علم -26
يركز  ًا المبذولق لح  مساااااااايلق منساااااااااى المتعقم،  ير أنها أ دت قلقها لياى التقارير التي تتيد بينها ال تّتبع نهج

على الءاااااااحا او ووين نسااااااااى المتعق اللواتي ال يزل  على قيد الحياة لم ُ ساااااااتوااااااارن على النحو   كامالً ًا  تركيز 
ن هذا الح  ال  عترن بالمسااااااااااا وليق الجلّيق ع  انتهااات حقوق اإلنساااااااااااان التي ارتكبها الجي   المالئمو ووي

في حّقه  قب  الحرة العالميق الثانيق وأثناىها. وأ دت اللجنق قلقها أ ءااااااااااًا لياى التصااااااااااريحات التي  الياباني
ساااااااايلق نساااااااااى المتعق، أدلى  ها بعض المونتي  العموميي  وقللوا فيها م  مساااااااا وليق الح ومق ةيما   ا م

وإياى التيثير الساااالبي المحتم  لهذه التصااااريحات على نساااااى المتعق الباييات على قيد الحياة. وأوصاااات بين  
تءاام  اليابان التوصاا  للى ح  دائم  واام  نساااى المتعق م  جميع الجنساايات، ووين تقب  تحّم  المساا وليق  

وفي لاوى المسايلق الملحق التي لم ُتحسام بعد والتي    .( 37) ع  دورها في انتهال حقوق اإلنساان له الى النسااى
تتعل  بمسااااااا وليق اليابان ع  االنتهااات المرتكبق في ح  منسااااااااى المتعقم، البت اللجنق المعنيق بالقءااااااااى 
على التمييز لاااااااااد المرأة للى اليابان أن تقّد  معلومات ع  التدا ير المت ذة لالعتران بح  الءاااااااااحا ا في  

 .( 38) دالق واالنتصان، للى جانف الحصوع على اإلنصان والتعويض الكاملي  والتعالي معرفق الحقيقق والع

وأعروت لجنق القءاااااى على التمييز العنصااااري ع  قلقها لياى التقارير التي تتيد باسااااتمرار تعّرض  -27
عدد النسااااااااااى والتتيات م  األقليات لالتجار في اليابان، ال سااااااااايما أل راض االساااااااااتضالع الجنساااااااااي، ووقّلق 

االعتقاالت واإلدانات. وأوصاااات بين تكث  اليابان جهودها لم افحق االتجار ووين تعتمد توااااريعات تاصااااق  
. وأوصااااات لجنق حقوق  ( 39)  تجريماو ووين تءااااام  لجراى تحقيقات شااااااملق مع الجناة ومقالااااااتهم ومعاقبتهم

باألاتاع للى العدالق ووتواااااديد     بذع مزيد م  الجهود الراميق للى تقد م مرتكبي جرائم االتجارًا الطت  أ ءااااا 
العقووات المترولااق على االتجار باألاتاعو ووتعزيز لجراىات فري الءااحا ا لءاامان التعرن على لااحا ا  

. والبات اللجناق المعنياق ( 40) االتجاار م  األاتااع وإحاالتهم للى ال ادماات ذات الصاااااااااااااالاق على النحو الواجاف
أن تقّد  معلومات عّما تحّق  م  نتائج في لاار تطق العم  بالقءااااى على التمييز لاااد المرأة للى اليابان  

 .( 41) لم افحق االتجار باألش ا 
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 الحق في العمل وفي ظروف عمل عادلة ومواتية -8 

حثت لجنق ال براى المعنيق  تطبي  االتتاييات والتوصاااايات التابعق لمنظمق العم  الدوليق الح ومق   -28
على ات اذ التدا ير الاليمق لتعدي  التوااااريعات الحاليق بايق التجساااايد الكام  لمبدأ المساااااواة في األجور  ي   

. والبت  ( 42) عليا في االتتاييقالرج  والمرأة مقا   العم  المتسااااااااااااوي في القيمق، على النحو المنصاااااااااااو  
م  ًا اللجنق للى اليابان أن تقد  معلومات ع  التدا ير المت ذة لتعزيز اساااااتتادة المرأة م  اائتق أوساااااع نطاق

 .( 43) الونائ  التي تتت   فاقًا مهنيق وتءم  أجورًا أعلى

قهم لياى احتمااع وأعرة العادياد م  الم لتي   وال اات في لااار اإلجراىات ال ااصااااااااااااااق ع  بااله قل -29
االساتضالع ع  اري  ال داع ةيما يتعل  بم اار التعرض ل شاعاعات، واحتماع اإلاراه على قبوع نرون  
عم  تطرة جّراى المصاااعف االقتصاااد ق، وإياى كتا ق التدريف وتدا ير الحما ق. وحثوا اليابان على أن تت ذ 

قاع لنهم   ءاااااااعون لالساااااااتضالع ويتعرلاااااااون لجراىات عاجلق لحما ق عوااااااارات اآلالن م  العماع الذي    
 .( 44) إلشعاعات نوويق سامق وهم  حاولون تنظي  محطق الطاقق النوويق المتءررة في فوكوشيما داييتوي

 الحق في مستوى معيشي الئق -9 

أعرة العادياد م  الم لتي   وال اات في لااار اإلجراىات ال ااصاااااااااااااااق ع  قلقهم ألن اليااباان تادفع  -30
للى العي  تحات وااية التقر، وحثوا اليااباان على اسااااااااااااااتعراض ساااااااااااااالساااااااااااااالاق م   ة م  الناا بايعاداد متزاياد

للحما ق االجتما يق الدنيا للتقراى، ال سايما األشا ا   ًا  الت فيءاات المقررة في اإلعانات، التي توا   تهديد
. والبت اللجنق ( 45) ذوي اإلعاقق، والعائلي  الوحيدي  وأاتالهم، وكبار السا  الذي   عيواون تحت واية التقر

ع  الجهود المبذولق وما تحق  م  ًا  المعنيق بالقءاااااااااااااى على التمييز لااااااااااااد المرأة للى اليابان أن تقد  تقرير 
نتائج ةيما يتصااااا  بالتوصااااايق الساااااابقق الصاااااادرة ع  اللجنق والتي ترمي للى التقلي  قدر اإلم ان م  اآلثار 

لى لصاالح نظا  المعاشاات التقاعد ق، مع ليالى اهتما    ير المتناسابق على النسااى والتتيات بسابف التقر، وإ
 .( 46) تا  لألرام  والنساى ذوات اإلعاقق والمسنات، م  أج  لمان الحد األدنى م  مستو  المعيوق

 الحق في الصحة -10 

أشااارت المقررة ال اصااق المعنيق بالقءاااى على التمييز لااد األشاا ا  ذوي الجذا  وأفراد أساارهم  -31
لصاااااااااال  األشااااااااا ا     2019و  2001دا ير التي أعقبت قراري المحاامق الصاااااااااادري  في عامي للى أن الت 

المصا ي  بمرض هانس  وأفراد أسرهم كانت ل جا يق وشاملق للضا ق، لال أن بعض الثضرات ُكوتت في  رامج 
ق  التعويض. وأوصااااااات  رو  العدالق التصاااااااالحيق بالوقا قو ولااااااامان عد  تكرار االنتهااات الجسااااااايمق لحقو 

اإلنساااااااااانو وتوسااااااااايع نطاق  رامج التعويض م  أج  لااااااااامان الواااااااااتاى التعاعو وتلبيق االحتياجات الحاليق  
 .( 47) والمتنوعق لألش ا  المتيثري  بمرض هانس ، باتباع نهج قائم على حقوق اإلنسان

  والحظت اللجنق المعنيق بالقءاااااااااى على التمييز لااااااااد المرأة أن قانون العقووات  جّر  اإلجهاض. -32
والبات معلوماات ع  لتااحاق تادماات اإلجهااض المايمون وإم اانياق االسااااااااااااااتتاادة منهاا وع  الجهود المباذولاق 

 .( 48) العتماد تطق شاملق تهدن للى منع االنتحار في صتون النساى والتتيات

وأعرة المقرر ال ااا  المعني بااالمواد والنتااا ااات ال طرة ع  تيبااق أملااا ألّن اليااابااان تجاااهلاات  -33
التوصاااااايق التي ُقّدمت تالع جولق االسااااااتعراض الدوري الوااااااام  السااااااابقق بالعودة للى ما كانت تعّده جرعًق  

ان أن تقّد  تتاصااااي  لشااااعا يق مقبولق قب  حدوك الكارثق النوويق. وقاع المقرر ال ا  لنا يتعي  على الياب 
. والبت اللجنق المعنيق  ( 49) ااملق ع  قرارات السياسق العامق المتعلقق بالحادك النووي في فوكوشيما دايتوي

بالقءااى على التمييز لاد المرأة للى اليابان أن تقد  تتاصاي  ع  الحالق الصاحيق للنسااى المتيثرات بالتلوك 
جمق ع  محطق الطاقق النوويق في فوكوشاااايما داييتواااايو وأن اإلشااااعاعيو وأن تحدد األلاااارار الصااااحيق النا
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تبّي  ما لذا كان قد ُأنوااااااااااد نظا  لتقد م العالج الطبي للتتيات والنساااااااااااى المتيثرات باإلشااااااااااعاع في محافظق  
 .( 50) فوكوشيما، بم  فيه  الحوام 

 الحق في التعليم -11 

وات فق ، مما ال  ستبعد لم انيق فرض  الحظت اليونس و أن التعليم للزامي ومجاني لمدة تسع سن  -34
رسااااااو  ومصاااااااري  مباشاااااارة أتر . وأوصاااااات بادراج ح م قانوني  ءاااااام  مجانيق التعليم اال تدائي والثانوي  

 .( 51) سنق على األق  12 لمدة

وأشاااارت اليونسااا و للى التقد  المحري لءااامان المسااااواة  ي  الجنساااي  في حي  الحظت أنا ال  د  -35
م  توفير المزيد م  الحما ق م  العن  الجنسااااني في الم ساااساااات التعليميق، وأن التواااريع  م   أن  حظر  

لعن  هذا العن  صاااااااااراحق. وأوصااااااااات بارسااااااااااى الحما ق القانونيق م  جميع أشااااااااا اع العن ، بما  وااااااااام  ا
معلومات ًا . والبت اللجنق المعنيق بالقءاااى على التمييز لااد المرأة أ ءاا ( 52) الجنساااني، في أوساااط التعليم

ع  التدا ير التي تعتز  اليابان ات اذها م  أج  منع العن  لااااااااد المرأة والتتاة في الم سااااااااسااااااااات التعليميق  
الموااااعر العنصاااريق التي تساااتهدن النسااااى ومعايبق مرتكبيا والقءااااى عليا، بما  وااام  التنمر والتعبير ع  

 .( 53) والتتيات م  األقليات

وكررت لجنق القءاااى على التمييز العنصااري توصاايتها السااابقق بين تكت  اليابان عد  التمييز في   -36
ح  المدار  الكوريق ةيما يتعل  بالتموي  المقد  م  صااااندوق دعم الرسااااو  الدراساااايق في المدار  الثانويق، 

.  (54)  للطالة الكوريي  فر  الحصااااااااااااوع على التعليم على قد  المساااااااااااااواة مع  يرهم دون تمييزووين تكت
. والحظت اللجنق المعنيق بالقءاااااى على ( 55) واسااااتتساااارت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااان ع  المساااايلق ذاتها

وأّن الطالة  التمييز لاااد المرأة أن فتيات أينو ووورااو يواجه  صاااعووات في الحصاااوع على من  دراسااايق،  
الكوريي  م  لثنيق ياينيتوااااااي ُ سااااااتبعدون م   رنامج اإلعتاى م  الرسااااااو  الدراساااااايق وورامج المن  الدراساااااايق  

. وأوصااات لجنق حقوق الطت   تيساااير توسااايع نطاق  رنامج اإلعتاى م  الرساااو  الدراسااايق ليوااام  ( 56) العامق
 .( 57) والكليات للى معايير تمييزيق المدار  الكوريق، ولمان عد  استناد امتحانات دتوع الجامعات

والبت اللجنق المعنيق بالقءااااااااااااااى على التمييز لاااااااااااااد المرأة معلومات ع  التدا ير المحددة التي  -37
اتُّ ذت لزيادة نسبق النساى الالتي يلتحق  بالتعليم الجامعي وي ملنا، بما  وم  مجاالت الدراسق التي يهيم   

 .( 58) عليها الذكور عادة

اسااااااااااااااتمرار تعليم ذوي  وأعروات اللجناق المعنياق بحقوق األشاااااااااااااا اا  ذوي اإلعااقاق ع  قلقهاا لياى -38
االحتياجات ال اصااااااااااق القائم على فصاااااااااا  األاتاع ذوي اإلعاقق ع   يرهم. وحثت اليابان على االعتران  

داريق، ولااااامان بالتعليم الجامع في لاار ساااااياسااااااتها الوانيق المتعلقق بالتعليم وفي تواااااريعاتها وترتيباتها اإل
 .( 59) الوصوع للى المدار  النظاميق، وتذلي  العقبات في التعليم الجامعي

 الحقوق الثقافية -12 

شاااااااااجعت اليونسااااااااا و على تيساااااااااير موااااااااااركق المجتمعات المحليق والممارساااااااااي  والجهات التاعلق   -39
وااااااااااااااماا  العلماااى ومنظمااات المجتمع الماادني. وحثاات على توساااااااااااااايع نطاااق تطبي  حريااق التعبير لي  الثقاااةيااق
 .( 60) العلميي  والباحثي 

 التنمية والب  ة واألعمال التجارية وحقوق اإلنسان -13 

لالتتاايياق، والبروتوكوع ًا  أوصاااااااااااااات لجناق حقوق الطتا  باين تكتا  اليااباان لعمااع حقوق الطتا  وفقا  -40
   يع األاتاعاالتتياري بوااااااااين اشااااااااترال األاتاع في المنايعات المساااااااالحق، والبروتوكوع االتتياري بوااااااااين  
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واسااااااااااتضالع األاتاع في البضاى وفي المواد اإلباحيق في جميع مراح  عمليق تنتيذ تطق التنميق المسااااااااااتدامق 
، وحثتها على لاااااامان مواااااااركق األاتاع مواااااااركق هادفق في تحقي  أهدان التنميق المسااااااتدامق 2030 لعا 
 .( 61) تتعل   هم التي

عند ولااااااااااع تطق العم  الوانيق المتعلقق باألعماع وأوصاااااااااات اللجنق نتسااااااااااها بين تكت  اليابان،   -41
التجاريق وحقوق اإلنساان، لدماج حقوق الطت  ومطالبق الواركات بين تجري تقييمات ألثر أنواطتها التجاريق 
على حقوق اإلنسااان، ووين تعتمد اليابان وتنّتذ لوائ  ترمي للى مساااىلق قطاع األعماع التجاريق ع  االلتزا   

 .( 62) ق المتصلق بحقوق الطت ، بما فيها المعايير المتعلقق بالعم  والبي قبالمعايير الدولي 

والبت اللجنق المعنيق بالقءاااى على التمييز لااد المرأة للى اليابان أن تقد  تتاصااي  ع  سااياسااق  -42
ي  الت في  م   ثار تضير المناخ والطاقق وأن تبّي  التدا ير المت ذة إلدماج منظور جنسااني في لاار التك

 .( 63) مع تضير المناخ والحد م  م اار الكوارك

وأعرة بعض الم لتي   وال ات في لاار اإلجراىات ال اصااااااااااااااق ع  باله قلقهم لياى التقارير التي  -43
تتيد بين اليابان قد سااااااااااّرعت في وتيرة جدولها الزمني المتعل  بالت لا م  المياه العادمق اإلشااااااااااعا يق في  

الت في فوكوشايما دايتواي المحي . وحثوا على تيجي  أي قرار بواين للقاى المياه العادمق النوويق م  المتاع
لّن المياه الملوثق التي ال تزاع موجودة في ًا  . وقاع ال براى أ ءااا ( 64) للى حي  لجراى موااااورات دوليق مناسااابق

المحطق تواااااااااااااّ   م اار جسااااااااااااايمق على البي ق وعلى حقوق اإلنساااااااااااااان، وأّن تصاااااااااااااريتها في المحي  ليس 
وق اإلنسااااااان، بما فيها حقوق اإلنسااااااان لألاتاع،  المقبوع، وأن ذلك سااااااُيعّد عالمق على عد  دعم حق بالح 

. وذّكر ال براى  ( 65) وهو ما سااااااااايعرض هذه الحقوق لمزيد م  الم اار دات  اليابان وتارجها على الساااااااااواى
اليابان بالتزاماتها الدوليق بمنع التعرض للمواد ال طرة، وإجراى تقييمات ألثر الم اار المحتملق لتصاااااااااااري  

 .( 66) ع وقوع األلرار البي يق العا رة للحدود، وحما ق  ي ق المحيطاتالمياه على البي ق، ومن 

 حقوق أشخاص محددين أو ف ات محددة -باء 

 النساء -1 

البات اللجناق المعنياق باالقءاااااااااااااااى على التمييز لااااااااااااااد المرأة معلوماات ع  التادا ير المحاددة التي  -44
 .( 67) التمييز المباشر و ير المباشراتُّ ذت إلدراج تعري  شام  للتمييز لد المرأة  ءّم 

ع  التادا ير المت اذة لتعاديا  قاانون العقوواات ًا  والبات اللجناق نتسااااااااااااااهاا للى اليااباان أن تقاد  تقرير  -45
على تصااد ا للعن  لااد المرأة،  وسااائ  منها لدراج أح ا  تعاقف على العن  العائلي واال تصاااة ًا حرصاا 

ع  أي ًا للى اليابان أن تقد  تقرير ًا اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسان أ ء. والبت  ( 68) الزوجي وستاح المحار 
تادا ير جاديادة ُتت  اذ م  أجا  م اافحاق العن  العاائليو وأن تحق  في جميع التقاارير المتعلقاق باالعن  العاائلي 

لنساى وأن تالح  الجناة قءائياو وأن تكت ، عند االقتءاى، وجود لمانات تحمي م  فقدان الءحا ا م  ا
 .( 69) وأفراد األقليات المهاجري  لولعهم م  حيا الهجرة

والحظت اللجنق المعنيق بالقءااااى على التمييز لاااد المرأة نقا تمثي  المرأة في الحياة الساااياسااايق  -46
والعامق، ال سااااايما في المناصاااااف العليا. ودعت اليابان للى تقد م معلومات ع  التضييرات التي ُأدتلت على 

ريعات المتعلقق باألحزاة السياسيق وإحصاىات محدثق ع  مواركق المرأة في الهي ات التوريعيق محتو  التو
 .( 70) والتنتيذ ق والقءائيق
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وفي رساااااااااااالق متابعق، حثت اللجنق نتساااااااااااها اليابان على تعدي  القانون المدني م  أج  رفع الحد   -47
لسااااااااا  الرج ، وإلضاى أي مدة انتظار ًا اوي لكي   ون مسااااااااا ًا  عام 18األدنى القانوني لسااااااااا  يواج المرأة للى 

 .( 71) مترولق على المرأة لكي تتزوج م  جديد بعد الطالق

 األطفال  -2 

بااالمعلومااات المتعلقااق بااالتعااديالت التي ُأدتلاات على م تل  ًا  أحاااااات لجنااق حقوق الطتاا  علماا  -48
دا ير ترمي للى مواىمق القواني ،  ير أنها أوصاااااااااات باعتماد قانون شااااااااااام  بوااااااااااين حقوق الطت  ووات اذ ت 

بالضاى جميع األح ا  التي تنطوي على التمييز  ًا توريعاتها الحاليق مواىمق كاملق مع االتتاييق. وأوصت أ ء
في ح  األاتاع ألي سابف م  األساباة، ال سايما أاتاع األقليات اإلثنيق، واألاتاع المنحدري  م  أصاوع  

المي  الجنساااااااااااي ومضايري الهويق الجنساااااااااااانيق وحاملي صاااااااااااتات   ير  ابانيق، والمثليات والمثليي  ومزدوجي 
 .( 72) الجنسي  م  األاتاع، واألاتاع المولودي  تارج لاار الزواج، واألاتاع ذوي اإلعاقق

وأعروت اللجنق نتساااااااااها ع  القل  لياى ارتتاع معدالت العن  لاااااااااد األاتاع واالعتداى الجنساااااااااي  -49
األولويق للقءااااااى على جميع أشااااا اع العن  لاااااد األاتاعو   وأوصااااات باعطاىًا، عليهم واساااااتضاللهم جنساااااي 

ووتعزيز الجهود الراميق للى التحقي  في هذه الحاالت وتقد م الجناة للى العدالقو ووااللااااااااااااطالع بينوااااااااااااطق  
تو يق م  أج  م افحق وصاام األاتاع لااحا ا االسااتضالع واالعتداى الجنساايي . وحثت على اعتماد مراجعق  

د ما لذا كان ينبضي لبعاد الطت  ع  أسااارتا، وإلضاى ممارساااق حءاااانق األاتاع الم قتق  قءاااائيق للزاميق لتحدي 
 .( 73) في مرااز لرشاد الطت 

،  فعاالً ًا  وأعروت اللجنق نتساااااااها ع  باله القل  ألن حظر العقووق البدنيق في المدار  ال ُينت ذ تنتيذ -50
. وحثاات لجنااق حقوق الطتاا   ( 74) أماااا  الرعااا ااق البااديلااقفي المنزع وفي    كااامالً ًا  وألن القااانون ال  حظره حظر 

ًا  واللجنق المعنيق بحقوق األشاااااااااااااا ا  ذوي اإلعاقق اليابان على حظر جميع أشاااااااااااااا اع العقووق البدنيق حظر 
. والبت  ( 75) وتعزيز تدا يرها الراميق للى القءاااااااااى على هذه الممارسااااااااق في جميع األماا   وكامالً ًا صااااااااريح

للى اليابان أن تقد  معلومات ع  التدا ير المت ذة ًا على التمييز لاااااد المرأة أ ءااااا اللجنق المعنيق بالقءااااااى 
 .( 76) لحظر العقووق البدنيق لألاتاع والقءاى عليها

وحثات لجناق حقوق الطتا  اليااباان على البحاا في األساااااااااااااابااة الجاذرياق النتحاار األاتااع، وتنتياذ   -51
 .( 77)   وو دمات استواريق نتسيقتدا ير وقائيق، وإمداد المدار  بمرشدي  اجتماعيي 

تالع السااااانوات القليلق المالااااايق، أوصااااات  ًا  للى أّن معدع فقر األاتاع النسااااابي ن  مرتتعًا  ونظر  -52
على حقوق الطت  وتحدد م صاصاات والاحق  ًا قائمًا اللجنق نتساها بقوة بارسااى عمليق ميزنق تتءام  منظور 

 .( 78) لألاتاع وتوم  م شرات محددة

جنق نتساها بين تحتت  اليابان بساج  جميع األاتاع المتبني  ووين تنواد هي ق مركزيق وأوصات الل -53
 .( 79) معنيق بالتبني الموترل  ي  البلدان

وأعروت اللجنق نتسااااااااااااها ع  قلقها الباله لياى ت فيض مالساااااااااااا  الدنيا للعقووق الجنائيقم م  سااااااااااااّ    -54
اليابان على مواىمق نظامها ال ا  بعدالق األحداك مواىمق السااادسااق عواارة للى ساا  الرابعق عواارة. وحثت  

 .( 80) تامق مع االتتاييق والنظر م  جديد في لعادة الس  الدنيا للى س  السادسق عورة

وأوصااات اللجنق نتساااها  تجريم لنتاج صاااور وتمثيالت ألاتاع، أو أشااا ا  ُ صاااو رون باألساااا   -55
حق، أو أي تمثيالت لألعءاااااااااااى الجنساااااااااايق للطت   على أنهم أاتاع،  مارسااااااااااون أنوااااااااااطق جنساااااااااايق صااااااااااري 

جنساااااااااااايق وتوييعها ونواااااااااااارها وإهدائها وويعها والحصااااااااااااوع عليها ومواااااااااااااهدتها وحيايتهاو ووحظر   أل راض
ر أنوااااااااااااطق بضاى األاتاع واسااااااااااااتضاللهم جنساااااااااااايًا، أو التي تتءااااااااااااي لليها،   األنوااااااااااااطق التجاريق التي تيسااااااااااااّ
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ع  األاتاعو ووبذع مزيد م  الجهود ًا ( والمواد المثيرة جنساااااي joshi koseiجوشاااااي كوساااااي ) تدمات مث 
على شاااب ق م  أج  التحقي  في الجرائم المتصااالق  بيع األاتاع واساااتضاللهم في البضاى وفي المواد اإلباحيق 

اإلنترنت وتارجها، ومالحقق المتوراي  فيها ومعاقبتهم، وإلى لاامان مساااىلق الجناة وإتاحق سااب  انتصااان  
 .( 81) لألاتاع الءحا ا

 األشخاص ذوو اإلعاقة -3 

أعروات اللجناق المعنياق بحقوق األشاااااااااااااا اا  ذوي اإلعااقاق ع  قلقهاا لياى محادود اق نطااق تعري   -56
انون القءاااااااى على التمييز لااااااد األشاااااا ا  ذوي اإلعاقق، الذي ال  واااااام  األشاااااا ا  ذوي اإلعاقق في ق

التمييز المتعدد األشااااا اع والجوانفو وعد  مواىمق التواااااريعات والساااااياساااااات الوانيق المتصااااالق باإلعاقق مع 
نموذج اإلعاقق م  منظور حقوق اإلنسان. وأوصت بمواىمق جميع التوريعات والسياسات الوانيق المتصلق  

. وأوصاااااااااااااات لجناق حقوق الطتا   ( 82) مع االتتاايياقو ووحاذن العباارات المهيناق وإيالاق القيود القاانونياقبااإلعااقاق 
باعتمااد نهج قائم على حقوق اإلنسااااااااااااااان لياى اإلعاقق، ووولااااااااااااااع اسااااااااااااااتراتيجياق شاااااااااااااااملاق إلدماج األاتاع  

 .( 83) اإلعاقق ذوي 

اورات ل جا يق وهادفق وأوصااات اللجنق المعنيق بحقوق األشااا ا  ذوي اإلعاقق بءااامان لجراى موااا  -57
لياى عد  ات اذ تدا ير ًا وفعالق مع م تل  المنظمات التي تمث  األشاا ا  ذوي اإلعاقق. وأ دت قلقها أ ءاا 

ااةيق لتعزيز المساااواة  ي  الجنسااي  في التوااريعات والسااياسااات المتصاالق باإلعاقق. وأوصاات باعتماد تدا ير  
. وأحاات اللجنق المعنيق بالقءاااى  ( 84) والتتيات ذوات اإلعاققلءاامان المساااواة وات اذ تدا ير لتم ي  النساااى  

 ورود تقارير ع  العقبات التي تواجا التتيات ذوات اإلعاقق في حصااااااااوله   ًا على التمييز لااااااااد المرأة علم
 .( 85) على التعليم

وأوصاااااااااااااات اللجنق المعنيق بحقوق األشاااااااااااااا ا  ذوي اإلعاقق بالضاى جميع األح ا  القانونيق التي  -58
االجتما يق والتي ت دي للى لساىة  -تي الور يق على العالج القسري لألش ا  ذوي اإلعاقق النتسيق تء

رة   معاملتهمو ووانواااى  ليق رصااد مسااتقلق وفعالق في م سااسااات عالج األمراض النتساايقو ووانواااى  ليات ميسااّ
 .( 86) اض النتسيقل  ال  ع  المعاملق القاسيق أو الاللنسانيق أو المهينق في مستوفيات األمر 

 الشعوب األصلية واألقليات -4 

الحظت لجنق القءاااى على التمييز العنصااري ما  ذلتا اليابان في اآلونق األتيرة م  جهود ترمي  -59
للى حمااا ااق حقوق أفراد شااااااااااااااعااف أينو وإلى تعزيزهااا،  ير أنهااا أ اادت قلقهااا لياى حاااالت التمييز في حقهم. 

الراميق للى القءاااااااااااااى على التمييز في ح  شااااااااااااعف أينو في الحصااااااااااااوع على وأوصاااااااااااات  تكثي  الجهود 
والتعليم وال اادماااتو ووتحسااااااااااااااي  مسااااااااااااااتو  معيوااااااااااااااتاااو وواااعتماااد تاادا ير تهاادن للى حمااا ااق حقوقاا   العماا 
باألرالاااي والموارد الطبيعيقو وومواصااالق تكثي  الجهود الراميق للى لعماع حقوقا في ثقافتا ولضتاو  المتعلقق

الممثلي  المنتمي  للى شاااااااااعف أينو في مجلس ساااااااااياساااااااااات النهوض بواااااااااعف أينو والهي ات  وييادة نسااااااااابق
 .( 87) األتر   االستواريق

أصاااليق.  ًا  وأعروت اللجنق نتساااها ع  قلقها لعد  االعتران بواااعوة ريوكيو/أوكيناوا  وصاااتها شاااعوو  -60
رأة في أوكيناوا ووما يواجه  وأ دت اللجنق قلقها أ ءااااااااًا لياى التقارير التي تتيد  وقوع حاالت عن  لااااااااد الم

م  صااعووات في سااياق الحوادك التي تتساابف فيها الطائرات العساا ريق في المناا  المدنيق نظرًا للى وجود  
قاعدة عسااااااااا ريق تابعق للوال ات المتحدة األمري يق في جزيرة أوكيناوا. وأوصااااااااات بين تعيد اليابان النظر في  

أصاليق ووين تعزي التدا ير الراميق للى حما ق حقوقها، ًا ا شاعوو موقتها م  االعتران بواعوة ريوكيو  وصاته
.  ( 88) بماا   تا  محاااماق مرتكبي أعمااع العن  التي تسااااااااااااااتهادن هذه الوااااااااااااااعوة وإدانتهم على النحو الواجف
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واسااااااتتساااااارت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنسااااااان ع  التدا ير المت ذة م  أج  تنقي  التوااااااريعات ذات الصاااااالق  
حقوق جماعات أينو وريوكيو وأوكيناوا في أرالايها ومواردها الطبيعيق التقليد قو ولامان والءامان الكام  ل

 .( 89) مواركتها في ولع السياسات التي ت ثر فيهاو وتيسير تعّلم أاتالها  لضتهم

وأعروت لجنق القءاااااى على التمييز العنصااااري ع  قلقها لياى الكوريي  الذي   عيوااااون في اليابان   -61
تعايبق وال يزالون م  الرعا ا األجانف. وأوصات بءامان الساماح له الى الكوريي  بالتصاويت في  منذ أجياع م

. واسااااااااااااتتساااااااااااارت اللجنق المعنيق بحقوق ( 90) االنت ابات المحليق ووتونيتهم في المناصااااااااااااف الح وميق العامق
ع  التدا ير التي عّما لذا كانت هنال تط  لالعتران  هم  وصااااتهم أقليق قوميق أو لثنيق، و ًا  اإلنسااااان أ ءاااا 

تمنع ممارساااااق التمييز على أساااااا  الجنسااااايق. والبت التعلي  على االساااااتبعاد التعلي لبعض الطاعني  في  
السااااااااااا  والمقيمي  الكوريي  م  ذوي اإلعاقق م  الحصاااااااااااوع على االساااااااااااتحقاقات الم تولق بموجف القانون  

 .( 91) للمعاشات التقاعد ق الواني

مييز العنصااري ع  قلقها لياى اسااتمرار التمييز في ح   ورااومي .  وأعروت لجنق القءاااى على الت  -62
وأوصاااات باعتماد تعري  والاااا  لبورااومي و ووالقءاااااى على التمييز في مجاالت العم  والساااا   والزواجو 
ووءاااااامان الحتاس على سااااااريق البيانات ال اصااااااق باألساااااار، والتحقي  في الحاالت التي تنطوي على لساااااااىة 

 .( 92) ج  األسري ومقالاة الجناة ومعاقبتهماست دا   يانات الس

وفي رسااااالق متابعق، حثت اللجنق المعنيق بالقءاااااى على التمييز لااااد المرأة اليابان على القءاااااى   -63
القائمق على التمييز. وأوصاات باعتماد توااريع لحظر ال طابات والدعا ق  على التنمي  والتحيزات الجنسااانيق

راىات أتر  العتمااد القاائماق على التحيز الجنسااااااااااااااي والمعاايباق عليهاا، وتقاد م معلوماات عماا ات اذتاا م  لج
توااااااريع  حظر ال طابات والدعا ق القائمق على التحيز الجنسااااااي والدعوة للى التتوق العنصااااااري أو الكراييق  
العنصااااااريق ويعاقف المتوراي ، ويحظر كذلك االعتداىات على نساااااااى األقليات اإلثنيق و يرها م  األقليات  

 .( 93) والمهاجراتاألتر  مث  نساى أينو ووورااو وياينيتوي والكوريات  

وأعروت لجنق القءاااااااى على التمييز العنصااااااري ع  قلقها المسااااااتمر لياى التقارير التي تتيد  وجود   -64
أشا اع متداتلق م  التمييز والعن  لاد النسااى األجنبيات ونسااى الواعوة األصاليق واألقليات. وأوصات بين  

 اع تمييز متداتلقو ووين تت ذ تدا ير فوريق تكت  اليابان ليالى اهتما  تا  للنسااااااى الالتي  عاني  م  أشااااا 
لمنع العن  لااده و ووين تعدع توااريعاتها لءاامان أال ت دي تلك التوااريعات للى لر ا  النساااى األجنبيات 

 .( 94) على البقاى في لاار العالقات التي يتعرل  فيها ل يذاى توفًا م  للضاى لقاماته  أو ترحيله 

 والمثل ون ومتدوجو الم ل الجنسي ومغايرو ال وية الجنسانية وحاملو صفات الجنس نالمثليات  -5 

الحظت اليونسا و أن المناهج الدراسايق ما يالت تضت  الموالايع المتصالق بالمي  الجنساي والهويق  -65
ن الجنسااااااانيق والتعبير الجنساااااااني. والحظت أن عد  لذكاى الوعي ع  اري  المناهج الدراساااااايق م  شااااااينا أ

 عزي التنمي  والتمييز في ح  المثليات والمثليي  ومزدوجي المي  الجنسااااااااااااااي ومضايري الهويق الجنسااااااااااااااانيق 
 .( 95) وحاملي صتات الجنسي  م  الطالة في الحياة المدرسيق اليوميق

ع  التقد  المحري في م افحق  ًا والبت اللجنق المعنيق بحقوق اإلنساااااااان للى اليابان أن تقّد  تقرير  -66
ات السااااياساااايي  المعاد ق للمثليي  ومضايري الهويق الجنساااايق والتمييز والوصاااام لااااد المثليات والمثليي   تطاب 

ومزدوجي المي  الجنساااااااااي ومضايري الهويق الجنساااااااااانيق وحاملي صاااااااااتات الجنساااااااااي ، ال سااااااااايما ةيما يتعل  
سب  توم  نظا  التعليم. باستتادتهم م  فر  العم  والتعليم والرعا ق الصحيق والرفاه وال دمات القانونيق، ب 

ع  التدا ير المت ذة للتصدي الرتتاع معدع االنتحار ع  المتوس   ًا  للى اليابان أن تقد  تقرير ًا والبت أ ء
في صاااتون ه الى األفرادو وأن تولااا  ما لذا كانت قد ات ذت تدا ير م  أج  االعتران الرسااامي باالقتران 
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تيد  تعرض سااااااااجناى م  مضايري الهويق الجنسااااااااانيق إلساااااااااىة  ي  المثليي و وأن تسااااااااتقصااااااااي التقارير التي ت 
 .( 96) المعاملق في مراف  االحتجاي

 الم اجرون والالج ون وملتمسو اللجوء -6 

أ دت لجنق القءااااااى على التمييز العنصاااااري قلقها لياى اساااااتمرار ورود تقارير تتيد بين المهاجري   -67
اليابان ال يزالون يتعرلاااااااااون للتمييز المجتمعي المترساااااااااو.   وذريتهم مم  ولدوا وترعرعوا وتلقوا تعليمهم في

وأوصااااات بمعالجق األساااااباة الجذريق للتمييز المجتمعي لاااااد المهاجري ، ووات اذ تدا ير ترمي للى لااااامان 
 .( 97) حصولهم على الس   والتعليم والرعا ق الصحيق وفر  العم  على قد  المساواة مع  يرهم دون تمييز

تساااااااها ع  قلقها لياى عد  كتا ق الرقابق الح وميق وعد  وجود معلومات ع  تنتيذ  وأعروت اللجنق ن  -68
واآلثااار  القااانون المتعل  باااتاااحااق التاادريااف التقني والحمااا ااق الكااافيي  للمتاادروي  الااداتليي  التقنيي  األجااانااف

يح ا  القانون، ووين   ءاام  التزاما ب ًا سااليمًا  المترتبق عليا. وأوصاات بين تكت  اليابان تنظيم البرنامج تنظيم
 .( 98) تتولى الح ومق رصده

وأعروت اللجنق نتساااااااااها ع  قلقها لياى منع  ير الموااني  والرعا ا األجانف واألفراد ذوي المظهر   -69
األجنبي م  االسااااااتتادة م  م تل  الحقوق وال دمات. وأوصاااااات بءاااااامان حصااااااولهم على فر  الساااااا   

توااريعات تمنع ولااع الفتات تمييزيق وممارسااق المراف  المملوكق للقطاع  والعم  دون تمييزو ووولااع وإنتاذ  
 .( 99) ال ا  المتمثلق في استبعاد الحصوع على ما تقدما م  تدمات عامق

ًا الب  19وأعروت اللجنق نتسااااها ع  قلقها لياى االن تاض الوااااديد في معدع قبوع البات اللجوى ) -70
مساااااااااي اللجوى للى أج   ير مسااااااااامى دون تحديد أج  يمني ( وإياى احتجاي ملت الباً  11 000  م  أصااااااااا 

ًا أقصااى الحتجايهم. وأوصاات بين تكت  اليابان ليالى االعتبار الواجف لجميع البات اللجوى. وأوصاات أ ءاا 
 تحديد فترة قصاااااااو  الحتجاي المهاجري و ووعد  اسااااااات دا  لجراى احتجاي ملتمساااااااي اللجوى لال كمالذ أتير 

. وقدمت متولااااااااااااايق شااااااااااااا ون  ( 100) ووايالى األولويق للتدا ير البديلق لالحتجاي فترة يمنيق مم نق. وألقصااااااااااااار
الالج ي  توصااااايات مماثلق منها لجراى عمليات اساااااتعراض للزاميق ومساااااتقلق لحاالت االحتجاي تنطوي على 

 .( 101) قءائيق لمانات

ملتمسااي اللجوى لمنع احتجاي الوالدي  ًا قانوني ًا وأوصاات لجنق حقوق الطت  بين تءااع اليابان لاار  -71
وفصااالهم ع  أاتالهمو ووين تمنع احتجاي األاتاع ملتمساااي اللجوى أو المهاجري   ير المصاااحووي   ذويهم  
أو المنتصالي  عنهم، وأن تءام  اإلفراج التوري ع  ه الى األاتاع وأن توفر لهم الميو  والرعا ق المناسابق 

تطاة الكراييق الموّجا للى ملتمساااااااي اللجوى    وإم انيق الحصاااااااوع على التعليمو ووين تنظم حمالت لم افحق
 .( 102) والالج ي ، ال سيما األاتاع منهم

التلقائي لطلبات لقرار   وأعروت متولااااااااايق حقوق اإلنساااااااااان ع  باله قلقها لياى رفع األثر اإل قافي -72
في حاالت معينق، على نحو ما  قترحا مواااااروع قانون يدعو للى تعدي  قانون  صاااااتق الالجد على الترحي 

مرايبق الهجرة واالعتران بالالج ي . وأوصااااااات بين تقتصااااااار االساااااااتثناىات م  ل قان عمليات الترحي ، في  
ووين  ًا،  تزاع قائمق، على حاالت تاصااااااااق حقّ حاع أعيد تقد م موااااااااروع القانون وكانت هذه االسااااااااتثناىات ال

باعتماد قانون شااام  بوااين اللجوىو ًا ُ ساام  بالطع  في قرارات رفع ل قان عمليات الترحي . وأوصاات أ ءاا 
 .( 103) ووانواى وكالق م صصق تكون مستقلق ع  سلطات الهجرةو ووءمان عد  اإلعادة القسريق
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 اا المشردون داخلي -7 

م    40  000   وال ااات في لاااار اإلجراىات ال اااصاااااااااااااااق بااين مااا يزيااد على  أفاااد بعض الم لتي  -73
موااني فوكوشااااااااايما ال يزالون في عداد الموااااااااامولي  بعمليات اإلجالى وال ُ عترن  هم على أنهم أشااااااااا ا   

ونتيجق لذلك، لم ُ قد   لهم الدعم المالي والساااا ني والطبي و يره م  أشاااا اع الدعم الالي . ًا. موااااردون داتلي 
ونااّ  العااديااد م  المواااااااااااااامولي  بعمليااات اإلجالى  وااااااااااااااعرون بااينهم مر مون على العودة للى مناااا   ير 

تاحق حقوق  . وقد حثت المقررة ال اصااااااق المعنيق بحقوق اإلنسااااااان للموااااااردي  داتليًا اليابان على ل( 104)  منق
اإلنساااااان  ير الموااااارواق والدعم القائم على االحتياجات، بما في ذلك ما يتعل  بالسااااا   والصاااااحق وساااااب  

 11العي  والموااااااااركق وتعليم األاتاع، للموااااااامولي  بعمليات اإلجالى الذي  ال يزالون مواااااااردي  بعد مرور 
 .( 105) على كارثق فوكوشيما النوويقًا  عام

 عديمو الجنسية -8 

ت متولاايق حقوق اإلنسااان بين تت ذ اليابان تدا ير لتجنف الحرمان التعسااتي م  الجنساايق،  أوصاا  -74
ال سااااااايما ع  اري  الحر  على وجود لااااااامانات لجرائيق، بما في ذلك ما يتعل  بام انيق تقد م مواااااااروع 

ى لتحديد القانون الرامي للى تعدي  قانون الجنسايق بايق الساماح بالضاى الجنسايق. وأوصات أ ءاًا  ولاع لجرا
أّن األشاااااااا ا  عد مي الجنساااااااايق واألفراد الذي  ال  حملون ًا . والحظت أ ءاااااااا ( 106) حاالت انعدا  الجنساااااااايق

ًا  جنساااااااايق محددة ويتتقرون للى صااااااااتق قانونيق  جوي م  الناحيق النظريق احتجايهم لتترات  ير محددة، نظر 
على اإلقامق أو إلصااااادار قرار باإلفراج    إللاااااتاى الصاااااتق القانونيقًا  ثا ت ًا للى أن انعدا  الجنسااااايق ليس معيار 

الم قت م  مراف  احتجاي المهاجري ، كما الحظت أن ه الى األفراد ال تتاح لهم فر  العم  واالساااااااااااتتادة 
 .( 107) م  االستحقاقات االجتما يق، بما  وم  التيمي  الصحي الواني

التدا ير التي تعتز  اليابان  واساااااااااتتسااااااااارت اللجنق المعنيق بالقءااااااااااى على التمييز لاااااااااد المرأة ع    -75
ات اذها لءاامان لجوى المرأة للى سااب  االنتصااان القانونيق ةيما يتعل   نق  الجنساايق للى األاتاع المولودي  
تارج رواط الزوجيق وع  التدا ير الراميق للى لامان حصاوع النسااى والتتيات على الجنسايق حيثما  م   أن 

.  ( 108) سايق وتءاارة قواني  الجنسايق للى جعله  عد مات الجنسايقي دي الحظر المتروض على ايدواج الجن 
عند والدة األاتاع الذي  يتعذر عليهم ااتسااااااة جنسااااايق  ًا وأوصااااات لجنق حقوق الطت  بمن  الجنسااااايق تلقائي 

على حما ق جميع األاتاع م  انعدا  الجنسايق ًا والديهم، وواساتعراض باقي قواني  الجنسايق والمواانق حرصا 
 .( 109) القانون بح م 
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