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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الثامنة والعشرونالدورة 
 ٢٠١٧الثاين/نوفمرب  تشرين ١٧-٦

 تجميع بشأن اليابان  
 تقرير مفوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  
، مع مراعاا  ووريا  ١٦/٢١و 5/١أُعد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلنسان  -١

والتقريااار عملاااع للمضلوماااا  الاااوارو  ا تقاااارير هل اااا  ا ضاهااادا   االساااتضرال الااادوري الشاااام  
واإلجااراتا  اصا اا  و مهااا ماان وماااتح ا ماا  ا تةااد   ا  ال اال ، وهااو مقااد   ا  اا   مااوج  

  تقلداً باحلد ا ق ى لضدو ال لما  

نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئاات الدولياة لحقاوق  -ثانياا  
   (٢)(١)اإلنسان

، وعت اللجنا  ا ضنلا  بالقءاات علاى التمللا  راد ا ارأ  اللاباان    الن ار ٢٠١٦ا عا   -٢
، (3)مجلاع أ ا ال التمللا  راد ا ارأ ا الت ديح على الربوتوكول االختلاري التفاقل  القءات على 

وأو اااات اللجناااا    (4)ع الضمااااال ا ياااااجرين وأفااااراو أسااااره واالتفاقلاااا  الدوللاااا  حلماياااا  حقااااوق مجلاااا
بااا ن  (٦)وا قاارر  اصا ااا  ا ضنلاا  بفلاااع ا الفااال واساااتيفالا  ا الفيفااات وا ا اااواو اإلباحلاا  (5)نفساايا

ت دق اللابان على بروتوكول منع وقمع ومضاقف  االعار با  خاص، وخبا ا  النساات وا الفاال، 
لااا ، والربوتوكاااول االختلااااري ا  مااا  التفاقلااا  ا مااا  ا تةاااد    افةااا  ااروااا  ا ن مااا  عااارب الوالن

 التفاقل  حقوق الطف  ا تضلح بإجرات تقدمي الفال ا  
،  اااجضت انااا  القءاااات علاااى التمللااا  الضن اااري اللاباااان علاااى   ااادار ٢٠١4وا عاااا   -3

ماان االتفاقلاا  الدوللاا  للقءااات علااى مجلااع أ اا ال التمللاا   ١4اإلعااالن ا ن ااوص عللااا ا ا اااو  
  (٧)تلقي   اوى ا فراو والن ر فليا باخت اص اللجن  ا الضن ري، وعلى االعرتاف
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 ج ضت اللجن  ا ضنل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل  اللابان على الن ار ا و  -4
القت ااوي  التوقلع والت اديح علاى الربوتوكاول االختلااري ا لةاح بالضياد الادوب اصااص بااحلقوق ا

 واالجتماعل  والثقافل 
(8)  

، وعاات اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق اإلنسااان اللابااان    الن اار ا االنءااما  ٢٠١4وا عااا   -5
ااااوف     الربوتوكول االختلاري الثاين ا لةح بالضيد الدوب اصاص باحلقوق ا دنل  والسلاسل ،

     ليفات عقوب  اإلعدا 
(9)  

  ا تةاااد  الساااامل  ،  اااجضت انااا  مناهءااا  التضاااذيم ومفورااال  ا مااا٢٠١3وا عاااا   -٦
بش ن ورع ا  خاص  ١954لشؤون الالج ني اللابان على الن ر ا االنءما     اتفاقل  عا  

والت اديح علاى ، (١٠)بشا ن خفاح حااال  انضادا  اانسال  ١9٦١عدوي اانسل  واتفاقلا  عاا  
قاسااال    الالربوتوكاااول االختلااااري التفاقلااا  مناهءااا  التضاااذيم و ااامو مااان رااارو  ا ضاملااا  والضقوبااا

  (١١)الال نسانل  أو ا يلن  أو
و ج ضت من م  ا م  ا تةد  للرتبل  والضل  والثقاف  )اللونس و( اللابان على الت ديح  -٧

تقااادمي تقاااارير والنلااا  بشااا ن   افةااا  التمللااا  ا جماااال التضلااال  وعلاااى  ١9٦٠علاااى اتفاقلااا  عاااا  
  (١٢)تنفلذها

التملل  رد ا رأ  واللجن  ا ضنل  بااحلقوق االقت ااوي   وحث ت اللجن  ا ضنل  بالقءات على -8
بشاا ن لااى اتفاقلاا  من ماا  الضماا  الدوللاا  واالجتماعلاا  والثقافلاا  اللابااان علااى الن اار ا الت ااديح ع

 ٢٠١١واتفاقل  الضمال ا ن للني، لضا   ،(١١١)رق   ١958التملل  )ا االستخدا  وا ين ( لضا  
  (١4()١3)(١٠5)رق   ١95٧ الضم  ااربي، لضا  (، واتفاقل   ليفات١89)رق  
وقد مت اللابان مسامها  مالل     مفورال  ا ما  ا تةاد  الساامل  حلقاوق اإلنساان ا  -9

 ٢٠١٧و ،٢٠١٦، و٢٠١5، و٢٠١4، و٢٠١٢ا عوا  
(١5)  

، قااد مت اللابااان تقريرهاا  نت ااب ا ااد  بشا ن تنفلااذ التو االا  ا قد ماا  ٢٠١٧وا عاا   -١٠
  (١٦)٢٠١٢أمنات ااول  الثانل  من االستضرال الدوري الشام  ا عا  

 (١٧)اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -ثالثاا  
أعرباااات الضديااااد ماااان هل ااااا  ا ضاهاااادا  عاااان قلقيااااا ماااان جديااااد  ن اللابااااان   تنشاااا   -١١

الوالنلاا  لتض ياا  مؤسساا  والنلاا  مسااتقل  حلقااوق اإلنسااان وفقاااً للمفاااو  ا تضلقاا   ركاا  ا ؤسسااا  
وأو ات ا قارر  اصا ا  ا ضنلا   سا ل  بلاع ا الفاال   (١8)اي  حقوق اإلنساان )مفااو  بااريس(ومح

ب ن تضتمد اللابان مشروع قاانون بشا ن محايا  حقاوق اإلنساان يانل، ا مجلا  أماور، علاى  نشاات 
  (١9)نا ر  حقوق الطف مؤسس  والنل  حلقوق اإلنسان ومؤسس  مستقل   
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تنفيا  االلتزاماات الدوليااة المتعلقاة بحقااوق اإلنساانع مااع مرانااة القااانون  -رابعاا  
 الدولي اإلنساني الساري

 المسائل المشتركة بين القطانات -ألف 
 (٢٠)المساواة وندم التمييز -١ 

أ اااار  انااا  القءاااات علاااى التمللااا  الضن اااري    خلاااو  التشاااريضا  مااان تضرياااب مناسااام  -١٢
أسااااأل ا  ااا  القاااومي أو اإلماااو أو اللاااون أو النسااام، و   التقاااارير الااا  للتمللااا  الضن اااري علاااى 

تتةاادع عاان انتشااار خطااا  ال راهلاا ،  ااا ا  لااا التةااريح علااى الضنااب الو االا، ا وسااات  
تخاااذ واتمااااً و  تُ   (٢١)  السلاسااالني وا اااوعفني الضماااوملنياإلعاااال  وعلاااى  اااف   اإلنرتنااات وا بلاناااا

وأعربات اللجنا  ا ضنلا  إلقاوق   (٢٢)ا هاذو ا فضاال ومقاراا  مرت فلياالاح اإلجراتا  الواجف  للتةق
اإلنسااان وا قاارر اصاااص ا ضااو بتض ياا  ومحاياا  احلااح ا حرياا  الاارأي والتضفاام عاان  ااوا    املاا  وحثااا 

ووعت اللجنا  ا ضنلا    (٢3)تملل  و ن تطفلقا على نطاق واسعاللابان على اعتماو قانون  ناهء  ال
ءات على التمللا  راد ا ارأ  اللاباان    اعتمااو تضرياب  اام  للتمللا  راد ا ارأ  ا التشاريضا ، بالق

وحتقلااح ا سااااوا  الفضللاا  باااني ، (٢4)لاااى مجلااع أ ااا ال التمللاا  رااد ا ااارأ متشاالاً مااع اتفاقلااا  القءااات ع
    (٢5)قل ، وفقاً  ح ا  االتفا٢٠3٠ا  اانسني الوال عملل  تنفلذ خط  التنمل  ا ستدام  لض

وأعربت اللجنا  ا ضنلا  بالقءاات علاى التمللا  راد ا ارأ  عان قلقياا  ن القوالام النمطلا   -١3
ال تااا ال هاااي السااافم اااااذري للضناااب اانساااي راااد ا ااارأ  و ن ا اااواو اإلباحلااا  وألضاااا  الفلاااديو 

اللاباان وحثات اللجنا    (٢٦)ا انيفاا، تشاجع علاى الضناب اانساي ومنتجا  الرساو  ا تةركا ، مثا 
على مراجض  ال تم ا درسل  وا واو الدراسل  هبدف  زال  القوالم النمطل  اانسانل  القاتم  على 
التملل ، وعلى اعتماو تشريضا  ا هذا ال دو، ومضاقف  ا تورالني ا اصطابا  ا تةل   جنسانلاً 

  (٢٧)وق الضن ري أو ال راهل  الضن ري وا الدعاي     التف
باات اناا  القءااات علااى التمللاا  الضن ااري عاان قلقيااا  نااا ال يساام  ليفاام ا ااواالنني وأعر  -١4

بالو ول    بضح ا ماكن وا رافح الضام  على أساأل الضرق أو اانسل   وأو ت اللجن  اللابان 
ا هااذو  باختااا  التاادابم ا ناسااف  ماان خااالل القلااا  علااى  ااو فضااال بتطفلااح التشااريضا  وبااالتةقلح

  (٢8)ا ضاقف  عللياا فضال و 
وأعربااات اللجنااا  ا ضنلااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان قلقياااا  زات التقاااارير الااا  تشااام    تضااارل  -١5

ا ثللاااا  وا ثللاااني وم ووجاااي ا لااا  اانساااي وميفاااايري ااويااا  اانساااانل  للمءاااايقا  والو ااا  و زات 
  (٢9)التااابع للفلديااا نس ماان ن ااا  الساا ن ا ح ااا  التملل ياا  الاا  تسااتفضد ا زوا  ماان نفاااس اااا

وحثاات اللجناا  ا ضنلاا  بالقءااات علااى التمللاا  رااد ا اارأ  اللابااان علااى موا اال  جيووهااا الراملاا     
القءااات علااى أ اا ال التمللاا  ا تضاادو  وا تداخلاا  الاا  تسااتيدف النسااات  وا  اإلعاقاا  وا ثللااا  

ي  ااااف  اانسااااني والنسااااات وا ثللااااني وم ووجااااي ا لاااا  اانسااااي وميفااااايري ااوياااا  اانسااااانل  وحااااامل
وعلاااى  ا يااااجرا ، والااا  تاااؤمر علاااى  م انلااا  ح اااوا  علاااى خااادما  ال اااة  والتضلااال  والضمااا 

  (3٠)مشاركتي  ا احللا  الضام 
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وأو ااات اللجنااا  نفسااايا بااا ن تليفاااي اللاباااان مجلاااع ا ح اااا  التملل يااا  فلماااا يتضلاااح بوراااع  -١٦
اااااا  و مياااااام  مااااان الو ااااا  ايااااا  القانونلااااا  ا الفاااااال ا ولاااااووين خاااااار  نطااااااق الااااا وا  وتاااااوفم احلم

  (3١)والتملل 

 (3٢)التنمية والبيئة واألنمال التجارية وحقوق اإلنسان -٢ 
أعرباات اللجناا  ا ضنلاا  باااحلقوق االقت اااوي  واالجتماعلاا  والثقافلاا  عاان قلقيااا  ن جيااوو  -١٧

رااار   ااارق اللاباااان  اإلجاااالت واإل اااالع والتضمااام الااا  بُاااذلت ا أعقاااا  ال لااا ال ال فااام الاااذي
وحاااوع فوكو االما النااووي   تلاام  ااا ي فااي االحتلاجااا  اصا اا  للف ااا  ا روماا  والءااضلف   

واحلااد مااان  وأو اات اللجناا  باعتماااو ماال قااات  علااى حقاااوق اإلنسااان بشاا ن الت اادي لل ااوارع
 وأعااار  ا قاااارر اصااااص ا ضاااو إلااااح كااا   نسااااان ا التمتاااع باااا على  (33)ا خااااالر وجياااوو التضماااام

  (34)لفدنل  والضقلل  عن  وا    امل مستوى   ن من ال ة  ا
اا  اللابااان ا ضلومااا  ا ت اال  بااال وارع علااى  -١8 وأو ااى ا قاارر اصاااص ا ضااو بال ااة  باا ن تضم 

ااميور فاور وقاوع أي حااوع مان هاذا القفلا  وأن ت فا  ا شاارك  التمضلا  الفضالا  والشاامل  للجملاع 
  (35)اإلالار التن لمي للمسات  النووي ا ت ل  بسلاس  الطاق  النووي  و  ا عمللا   نع القرار

و ااجع اصفاام ا سااتق  ا ضااو بيمااار الااديون اصارجلاا  ومااا يت اا  هبااا ماان الت امااا  ماللاا   -١9
ووللااا  أخااارى عللياااا، ا التمتاااع ال امااا  نملاااع حقاااوق اإلنساااان، وخا ااا  احلقاااوق االقت ااااوي  
واالجتماعلاا  والثقافلاا ، اللابااان علااى  ومااا  ماال قااات  علااى حقااوق اإلنسااان ا عمللااا   االا   

وقاال   (3٦)زيااو  تض يا  سلاساتيا هباذا اص اوصناجمياا للتضااون اإلئااتي مان أجا  وتنفلذ ور د بر 
 نا يشضر بالقلح  ن وكاال  اتتمانا  الت دير تاؤوي    تفااق  مشااك  وياون الفلادان الفقام ، 
وتؤمر سلفاً ا حقوق اإلنسان والفل  ، وتفتقر    الشفافل   و جع علاى أن ت اون االساتثمارا  

وأو ااى   (3٧)الدوللاا  ومضااايم الضماا   ا  ال اال ا اصااار  متسااق  مااع حقااوق اإلنسااان  اللابانلاا 
اصفم ا ستق  ب ن تض  ز اللابان وعميا ا اب  ن ما  التمع ا دين الضامل  ا جمال تض يا  ومحايا  

لمساعد  حقوق اإلنسان، وخا   احلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل ، ا الفلدان ا تلقل  ل
  (38)اتل  ا قد م  من اللاباناإلئ
وأمناات ا قااارر  اصا ااا  ا ضنلااا   ساا ل  بلاااع ا الفاااال علاااى اإلجااراتا  الااا  اختاااذها قطااااع  -٢٠

ا عمااال التجارياا    افةاا  االسااتيفالل اانسااي لشالفااال علااى  ااف   اإلنرتناات، ول نيااا أعرباات 
كافلااااا  ا جياااااوو   لدعايااااا  مشاااااارك عااااان القلاااااح  زات عاااااد  مشاااااارك  وساااااات  اإلعاااااال  و اااااركا  ا

وأو ااات ا قااارر  بااا ن تتخاااذ اللاباااانش تااادابم وقاتلااا   اااامل  ا  الاااار  اااراك  ماااع قطااااع   (39)الوقايااا 
  (4٠) ومل  و شارك  ا الفال والشفا ا عمال التجاري  وا ن ما   م احل

اإلالاار اإلئااتي ورح م اصفم ا ستق  ا ضو بالاديون اصارجلا  بساضي اللاباان، ا سالاق  -٢١
،    تض ي  ح ول ااملع على خدما  الرعاي  ال ةل  ا ساسل  وعلى التيفطل  ٢٠١5 ا بضد 

  (4١)ا  ال ةل  والطفل  على نطاق أوسعال ةل  بيفل  تلفل  االحتلاج
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 الحقوق المدنية والسياسية -باء 
 حق الفرد في الحياة والحرية واألمان نلى شخصه -١ 

(4٢)
 

زالاات تشااضر بااالقلح  ن عقوباا  اإلعاادا   أورااةت اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق اإلنسااان أمااا مااا -٢٢
ااا ون ا احلااافس    حُت اار ا شأ اااد ااااارات  خطاااور ش، و ن الساااجنات ا  ااو  علااالي  باإلعااادا  ُ تجش

سن  قف  تنفلذ اإلعدا  ا حقي  ووون   ضاره  مسفقاً بلاو  التنفلاذ   4٠االنفراوي  د  ت      
وأو ت اللجن  ب ن تن ار اللاباان ا  ليفاات عقوبا  اإلعادا ، ورامان أال يرقاى ن اا  احتجااز ا  او  
علاالي  باإلعاادا     حااد ا ضاملاا  أو الضقوباا  القاساال  أو الال نسااانل  أو ا يلناا ، واالمتناااع عاان فاارل 

أعربات   و (43)الق اوى ولفارتا  وادوو  بشا    اار احلفس االنفاراوي  ال ا ال اروف االساتثناتل  
وعاد   افافل   ٢٠٠٧ان  مناهء  التضاذيم عان قلقياا  زات عاد  اساتخدا  سالط  الضفاو مناذ عاا  

 التماأل ختفلب الضقوب  أو  رجاتيا جراتا  التماأل االستفاو  من الضفو أو 
(44)  

وأعرباات اناا  مناهءاا  التضااذيم عاان قلقيااا  زات عااد  تضريااب التضااذيم ا التشااريع و زات  -٢3
  (45))ن ااا  االحتجاااز الفاادي ( كااانيفوكو  وايااوأفضااال سااوت ا ضاملاا  أمنااات عمللااا  االسااتجوا  ا 

وأو اات اللجناا  باا ن تتخااذ اللابااان اصطااوا  الالزماا  لءاامان عااد  قفااول ا اااك  لالعرتافااا  الاا  
 -ل حتت التضذيم وسوت ا ضامل ، وب ن تءع قواعد بش ن الول مد  االساتجوابا  جرى احل و 

   (4٦)وحتسني أساللم التةقلح ااناتي -مع فرل عقوبا  مناسف  ا حال عد  االمتثال 
، (4٧)وأعربااات اللجنااا  عااان قلقياااا أيءااااً  زات أورااااع االحتجااااز،  اااا ا  لاااا االكت اااا  -٢4

ماع تقللاد  م انلا  االساتضان   ةاا   -يومااً  ٢3واالحتجاز ا زن انا  الشرال  لفرتا  ت ا     
  وأو اات (49)واساتخدا  احلافس االنفاراوي علاى  او متاواتر - (48)وعاد   م انلا  اإلفارا  ب فالا 

  امتثااااًل اللجنا  ا ضنلاا  إلقاوق اإلنسااان باا ن ت فا  اللابااان امتثاال ن ااا  االحتجاااز للمضاايم الدوللاا
تاماً عن الريح رمان بدات  لالحتجاز، مث  اإلفرا  ب فال ، و عمال احلاح ا االساتضان   ةاا ، 

  (5٠)وحءور وا  أمنات االستجوابا 
وأورااةت اناا  مناهءااا  التضااذيم أماااا تشااضر   ياااد ماان القلاااح  زات االسااتخدا  ا تاااواتر  -٢5

ول ا ووي  ا مؤسساا  ال اة  الضقللا ، وهاي للةفس االنفراوي، وفرل قلوو واإلر ا  على تنا
   (5١) جراتا  قد تفلغ حد  ا ضامل  الال نسانل  وا يلن 

إقامة العدلع بما في ذلك مسألة اإلفالت من العقابع وسيادة القانون -٢ 
(5٢)

 
أعرباات اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق اإلنسااان عاان أساافيا السااتمرار اسااتخدا  ن ااا  االحتجاااز  -٢٦

إلجرات التةقلقا  ااناتل ، وأو ات باختاا  تادابم إلليفاات هاذا الن اا  أو  شوايوو كانيفوكوشالفدي  
  وأعرباات اناا  مناهءاا  التضااذيم عاان القلااح  زات االفتقااار    (53)راامان امتثالااا للمضااايم الدوللاا 

لرقابااا  القءااااتل  الفضالااا  علاااى احلااافس االحتلااااالي ا زن اناااا  الشااارال  و    للااا  مساااتقل  وفضالااا  ا
  وأو اات اللجناا  باا ن تتخااذ اللابااان تاادابم تشااريضل  و مهااا ماان (54)للتفتاالو ومضاااا  الشاا اوى

، وبا ن تن ار ا  نشاات هل ا  مساتقل  (55)التدابم لءامان الف ا  باني ميما  التةقلاح واالحتجااز
فضالاااا     اااا   ضاااااا  الشاااا اوى، وراااامان  جاااارات حتقلقااااا  ن يياااا  و ااااامل  وفورياااا  ا مجلااااع و 

   (5٦)اوعاتا  التضذيم وسوت ا ضامل ، ومقارا  ا سؤولني عنيا ومضاقفتي 
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وأو ت اللجن  ا ضنل  إلقوق اإلنسان بتض يا  الءامانا  القانونلا  راد احل ا  باإلعادا   -٢٧
هل   الدفاع ب ور  كامل  على مجلع مواو االوعات ورمان عاد  خط ، بطرق منيا رمان االالع 

   (5٧)استخدا  االعرتافا  ال  جرى احل ول علليا بالتضذيم أو سوت ا ضامل  أولً  لإلوان 
وأو ت اللجن  ب ن تتخاذ اللاباان  جاراتا  ملموسا   قاراا  مارت ص اال ت اا  و امو  -٢8

  (58)من جرات  الضنب اانسي تلقاتلاً 

الحريات األساسية والحق في المشاركة في الحياة العامة والحياة السياسية -٣ 
(59) 

أعر  ا قرر اصاص ا ضو إلري  التضفم عن قلقاا  زات قاانون محايا  ا سارار ا ادو  ب اف   -٢9
خا اا ، وحاااا اللاباااان علاااى موا اال  الضمااا  وتاااوخي اللق ااا  ماان أجااا  تفااااوي  م انلااا  ت ااانلب 

على ا من القومي، كما حثياا  أما سري  حىت و ن كان  فشاؤها ال يش   خطراً  ا ضلوما  على
  (٦٠)على تضدي  القانون لءمان أنا لن يؤمر سلفاً ب ي حال من ا حوال على عم  ال ةفلني

والح ااات من مااا  ا مااا  ا تةاااد  للرتبلااا  والضلااا  والثقافااا  )اللونسااا و( أن قاااانون محايااا   -3٠
  وقد يتضرل ٢٠١4خا   قد وخ  حل  النفا  ا كانون ا ول/ويسمرب  ا سرار ا دو  ب ف 

سانوا ،  ١٠ا فليفون عن الفساو الذين يسر بون شأسرار الدول ش لضقوبا  ت ا     الساجن  اد  
ا حاااني قاااد يتضااارل ال اااةفلون الاااذين ينشااارون ا ضلوماااا  ا سااار ب  لضقوباااا  ت ااا     الساااجن 

ن تن ااار اللاباااان ا تضااادي  القاااانون للشاااتم  علاااى اساااتثنات سااانوا   وأو ااات ا ن مااا  بااا  5  اااد 
يءاامن عااد  مضاقفااا  أحااد علاااى  فشااات مضلومااا   ا  م ااالة  عاماا  ال تءااار بااا من القاااومي، 

  وأعاار  (٦١)ا  الااار هااذا القااانون تن اال  الفااا اإلعالماايوبإنشااات هل اا  رقاباا  مسااتقل  وساالط  ل
راضب ن اا  احلمايا  القانونلا ، واساتمرار اساتيفالل ا قرر اصاص ا ضو إلري  التضفم عن قلقاا  ن 

هااي أمااور فرراات حتااديا   ماا ، واعتماااو هااذا القااانون مااؤخراً وسااات  اإلعااال  ماان جاناام احل و 
سلما بالنسف     وسات  اإلعال  الرتلسال   كماا أعار  عان قلقاا  زات فارل قلاوو  ام  كفم ، وال

ر  أوكلناااوا، و زات االوعاااتا  الاا  تفلااد رااروري  علااى أنشااط  االحتجااا ، وال ساالما ا  اافا ج ياا
  وأعربااات اللجنااا  ا ضنلااا  إلقاااوق اإلنساااان عااان قلقياااا  زات (٦٢)فااارل رقابااا  علاااى الطاتفااا  ا سااالم 

  (٦3)التقارير ال  تتةدع عن  ارس  موعفي  نفا  القانون رقاب  واسض  على ا سلمني
ا اارأ  التمثلاا  ا اانخفح للنسااات ا والح اات اللجناا  ا ضنلاا  بالقءااات علااى التمللاا  رااد  -3١

ال اينلشااي والنسااات سااات ا قللااا ، مثاا  نسااات ا ينااو والفوراكااو و مجلااع القطاعااا  ونقاال متثلاا  ن
  وأو اات اللجناا  باختااا  تاادابم خا اا  مؤقتاا ،  ااا ا (٦4) وا  اإلعاقاا ، ا منا اام  اانع القاارار

بااني ا ارأ  والرجاا ، وخبا ا  ماان  لاا ن ااا  ح ال، ماان أجا  التضجلاا  بتةقلاح ا ساااوا  الفضللا  
أج  تض ي  حقوق مجلع النسات ا منا م  نع القرار ا القطاعني الضا  واصاص، وال سالما ا 

  وقااد مت اناا  (٦٦)، مااع  ومااا  ا ن ااور اانساااين ا مجلااع سلاسااا  التنملاا  ا سااتدام (٦5)الرب ااان
  (٦٧) شاورا  مع  ثلي  منل  ريوكوالقءات على التملل  الضن ري تو ل   امل  بيفل  تض ي  ا

حظر جميع أشكال الرق -٤ 
(٦8)

 
أحاالااات اناااا  مناهءاااا  التضااااذيم علماااااً بااااصطوا  ا تخااااذ  لالعاااارتاف باإلساااااتا  الاااا   -3٢

تضررااات ااااا مااان ُيسااام ني شنساااات ا تضااا ش، وهااان النساااات راااةايا  ارساااا  االسااارتقاق اانساااي أمناااات 
أن اللجنااا  مازالااات تشاااضر بقلاااح باااالغ  زات رفاااح الضدياااد مااان التو ااالا   احلااار  الضا لااا  الثانلااا   بلاااد
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ا قدمااا  أمناااات االساااتضرال الااادوري الشاااام  الساااابح ومااان  ااامو مااان  للاااا  ا مااا  ا تةاااد  حلقاااوق 
  وحث ااات اللجنااا  اللاباااان علاااى اختاااا  (٦9)اإلنساااان ومااان اإلجاااراتا  اصا ااا  للاااس حقاااوق اإلنساااان

سالما عان  وفضالا  مان أجا    ااو حا  اان واورو النساات الءاةايا، وال تادابم تشاريضل  و واريا  فوريا 
الريح االعرتاف علناً با سؤولل  القانونل  عن جرات  االسرتقاق اانساي، ومقاراا  ااناا  ومضااقفتي ، 

  وأحاالااات اللجنااا  ا ضنلااا  بالقءاااات علاااى (٧٠)وت وياااد الءاااةايا بساااف  انت ااااف وجااارب كاملااا  وفضالااا 
باايوو الرامل     حا  هاذو ا سا ل  مان خاالل االتفااق الثنااتي الاذي وقضتاا    علماً التملل  رد ا رأ

  بلااد أن اللجناا  أعرباات عاان أسااافيا ٢٠١5كااانون ا ول/ويسااامرب   ٢8اللابااان ومجيورياا  كوريااا ا 
 وقاااب اللاباااان الاااذي يااارى أن هاااذو ا سااا ل  ال تااادخ  ا نطااااق واليتياااا ن اااراً    أن االنتياكاااا  

  والح ااات (٧١)١985قاااد حااادمت قفااا  بااادت نفاااا  االتفاقلااا  بالنساااف     اللاباااان ا عاااا   ا اااد عا 
اللجنا  اسااتمرار أماار هاذو ا ساا ل  علااى حقاوق النسااات الءااةايا/الناجلا ، باالن ر    اسااتمرار عااد  

ي اللاباااان علاااى اختاااا    وحثااات انااا  القءاااات علاااى التمللااا  الضن ااار (٧٢)وجاااوو ساااف  انت ااااف فضالااا 
تتاااا  التةقلقاااا  ا انتياكااا  حقاااوق نساااات ا تضااا  وعلااى تقااادمي ا ساااؤولني عنياااا    خ جااراتا  ال

وأعرباات اناا  خااربات من ماا  الضماا  الدوللاا  ا ضنلاا  بتطفلااح االتفاقلااا  والتو االا  عاان   (٧3)الضدالاا 
وأعرباات    (٧4)أمليااا الواللااد ا أن تفااذل احل وماا  كاا  مااا ا وسااضيا لتةقلااح ا  اااحل  مااع الءااةايا

جن  ا ضنل  إلقاوق اإلنساان عان قلقياا  زات االعتاداتا  علاى اضا  نساات ا تضا  الساابقا ،  اا ا الل
 لااااا تلااااا ا رت فاااا  ماااان مااااوعفني عمااااوملني، والاااا  كااااان موقااااب اللابااااان اليفااااامح مشااااجضاً علااااى 

   وأعر  ا قرر اصاص ا ضو إلري  التضفم عن القلاح  ن احل وما  قاد قو رات ا ناقشاا (٧5)بضءيا
الضام  حول مس ل  نسات ا تض   وأ ار     سقاط اإل ارا     شنسات ا تض ش من ال تم ا درسال  

  (٧٦)للمدارأل اإلعداوي ، وهو ما يقوِّل حح ااميور ا مضرف  مارلا وفيما
والح اات اللجنااا  ا ضنلااا  بالقءااات علاااى التمللااا  رااد ا ااارأ  اعتمااااو خطاا  عمااا  و نشاااات  -33

تادابم م افةا  االعاار با  اخاص، ول نياا أعربات عان قلقياا  ن اللاباان ال تا ال جملس تض يا  
اااادر وعفااااور ومق ااااد لالعااااار با  ااااخاص   (٧٧)  اااارال الضماااا  واالسااااتيفالل اانسااااي بلااااد م و

وأو اات اناا  القءااات علااى التمللاا  الضن ااري باا ن تااوف ر اللابااان سااف  انت اااف لءااةايا االعااار 
وأعربااات اللجنااا  عااان قلقياااا  زات   (٧8)ومضااااقفتي  ر و قاراااا  ااناااا وباااالتةقلح ا حااااال  االعاااا

استمرار االعار بنسات ا قللا ، وال سلما   ارال االساتيفالل اانساي، وعاد  وجاوو مضلوماا  
  (٧9)الءةايابش ن تقدمي الضدال     

قلقيمااا وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق اإلنسااان واناا  خااربات من ماا  الضماا  الدوللاا  عاان  -34
 زات استمرار االعار با  خاص و زات الضدو القلل  من أح ا  السجن ال  ُح   هبا على اانا  

  (8٠)الضم  ااربي    الضدال  و زات عد  تقدمي أي من مرت ص أفضال
وأعربت اللجن  ا ضنل  بالقءات على التملل  رد ا رأ  عن قلقيا ل اون النساات والفتلاا   -35

دخلن اللابان ا  الار برنامل التدريم ال ناعي والتادريم الاداخلي التقاو يقضان راةايا اللوايت ي
للضم  ااربي ولالساتيفالل اانساي  وأو ات اللجنا  با ن ت ث اب اللاباان عمللاا  تفتالو الضما  

  وأعربااات انااا  خاااربات من مااا  الضمااا  الدوللااا  عااان (8١)ا نت مااا  وأنشاااط  بااارامل الر اااد والتفتااالو
ا الااا  أعربااات عنياااا اللجنااا  ا ضنلااا  بالقءاااات علاااى التمللااا  راااد ا ااارأ ، واللفااات أن الشاااوا    امااا

  وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا  (8٢)ُيسااتضال عاان الربنااامل احلاااب خبطاا  جديااد  تركاا  علااى بنااات القاادرا 
إلقوق اإلنسان عن قلقيا  زات الضدو ال فم للتقارير الا  تتةادع عان حااال  االعتادات اانساي 
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ااااا متلقاااو التااادريم اصاااارجي والتااادريم الاااداخلي ا جانااام وعااان الوفلاااا  ا ت ااال   الااا  يتضااارل
بالضم  وعن أوراع الضم  ال  قد ترقى    حد الضم  ااربي )السخر (، و لا على الر   من 

  وأعرباات ا قاارر  اصا اا  ا ضنلاا   ساا ل  بلااع ا الفااال عاان (83)تضااديال  التشااريضا   ا  ال اال 
  وأعرباات اناا  القءااات علااى التمللاا  الضن ااري عاان القلااح (84)مااا يتضلااح با الفااال ااوا    املاا  فل

 زات ساااعا  الضماا  الطويلاا  للمتاادربني التقنلااني الااداخللني و زات عااد  وفااع ا جااور ا ناسااف  ااا ، 
  (85)وأو ت بإ الع هذا الربنامل من أج  محاي  حقوقي  ا ت ل  بالضم 

اأُلسريةالحق في الخصوصية والحياة  -٥ 
(8٦)

 
أعاار  ا قاارر اصاااص ا ضااو باااحلح ا اص و اال  عاان قلقااا  زات مشااروع القااانون ا قاارتع  -3٦

 راجضاا  أجاا ات ماان قااانون ا ضاقفاا  علااى اارواا  ا ن ماا ، ا ضااروف باساا  مشااروع قااانون شم افةاا  
قد يفءي، ا التيمرش، واااوف    م افة  اإلرها   فمشروع القانون، بسفم نطاقا الواسع، 
  (8٧)حال اعتماوو،    فرل قلوو  م مربر  على احلح ا اص و ل  وا حري  التضفم

وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا  بالقءااات علااى التمللاا  رااد ا اارأ  عاان قلقيااا  ن القااانون ا اادين  -3٧
ن أن ي ال   ر على ا رأ  ال وا  من جديد ا  ءون فرت  ودو  بضاد الطاالق، علاى الار   ما ال

ياو   وحث ات اللجنا  نفسايا  ١٠٠أ اير     ٦ا  م  الضللا قد قءت بتقلالل هاذو الفارت  مان 
واللجناااا  ا ضنلاااا  إلقااااوق اإلنسااااان اللابااااان علااااى  ليفااااات فاااارت  انت ااااار ا اااارأ  قفاااا  الاااا وا  ماااان جديااااد 

  (88)الطالق بضد
ن ا ح اا  التملل يا  وأعربت اللجن  ا ضنل  بالقءات على التملل  رد ا ارأ  عان قلقياا   -38

سان  للرجاال،  ١8سان  للنساات و ١٦الوارو  ا القاانون ا ادين قاد حاد و  السان الادنلا للا وا  باا 
  (89)سن  ١8وحثت اللابان على رفع السن القانونل  الدنلا ل وا  النسات    

  عان ورأ  ان  القءات على التملل  الضن ري أن مجع ا ضلوما  ا منلا  ب اور  منيجلا -39
وينلا  مضلنا  هاو  ا   خطام مان  - ا فراو ال لشيت  ال  م  ينتماون    جمموعا   منلا  أو  منلا 

  (9٠)أ  ال التملل 

 الحقوق االقتصادية واالجتمانية والثقافية -جيم 
الحق في العمل وفي التمتع بشروط نمل نادلة ومواتية -١ 

(9١)
 

التمللاا  رااد ا اارأ  باعتماااو قااانون تض ياا  مشااارك  ا اارأ  رحفاات اللجناا  ا ضنلاا  بالقءااات علااى  -4٠
، ول نياااا أعربااات عااان القلاااح  زات اتسااااع الفجاااو  ا ٢٠١5والنياااول هباااا ا م اااان الضمااا  لضاااا  

  وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقيااا  زات التقااارير الاا  تفلااد (9٢)ا جااور بااني اانسااني
 58ن القو  الضامل   م ا تفر ا  ويتقاراني ا ا توسا  مرتفااً يضااول ا ا ات  م ٧٠ب ن النسات وثلن 

  واللفاات اناا  خااربات من ماا  الضماا  الدوللاا     (93)ا ا اتاا  ماان مرتاام الرجااال لقااات الضماا  نفسااا
اللابان مءاعف  جيووها الرامل     تشجلع مؤسسا  ا عماال علاى اختاا  تادابم   ابلا  ترماي    

ا جاور بااني اانساني،  ااا ا  لااا فلماا يتضلااح بو اول ا اارأ     منا اام اإلوار   تءاللح الفجااو  ا
والتوفلاااااح باااااني مساااااؤوللا  الضمااااا  وا ساااااؤوللا  ا ساااااري  ل ااااا  مااااان الرجاااااال والنساااااات علاااااى قاااااد  

  وأُبلاااغ ا قاارر اصااااص ا ضااو بال اااة  بااا ن عاادواً كفاااماً ماان عماااال  ااناع  الطاقااا  النوويااا ، (94)ا ساااوا 
وا يساتخدشمون لفارتا  زمنلا  ق ام  عان الرياح متضاقادين مان الفااالن علاى مساتويا   تلفا ، الذين كاان
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  وأو اااى بااا ن تر اااد اللاباااان  ماااار (95)ال يسااتفلدون مااان وجاااوو متابضااا  كافلااا  وفضالااا  حلاااالتي  ال اااةل 
  (9٦)اإل ضاع على  ة  عمال ا طا  النووي  وأن توف ر الضال  ا ، حلثما كان  لا ررورياً 

وأ ار  اللجن  ا ضنل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل  مع القلح    أن عدواً   -4١
كفماً من الضمال يوا لون الضم  لساعا  الويل  بش   مفرط، وأعربت عن قلقياا  زات حااال  
 الوفا  واالنتةار ا ت ل  بالضم ، على الر   من التدابم الرامل     تشجلع أ ةا  الضم  علاى

  وأو ااات اللجنااا  بااا ن حتماااي اللاباااان حاااح الضماااال ا أورااااع عمااا  (9٧)اختاااا   جاااراتا  الوعلااا 
م موناا  و ااةل ، وباا ن تءاامن تطفلااح جاا اتا  راوعاا  ا حااال عااد  االمتثااال للةاادوو الق ااوى 
لتمدياااد سااااعا  الضماااا ، وأن تضتماااد تشااااريضا  ولاااوات  ماااادف    ح ااار ومنااااع مجلاااع أ اااا ال 

  (98)التةرش ا م ان الضم 

 (99)الحق في الضمان االجتماني -٢ 
أعربااااات اللجنااااا  ا ضنلااااا  بااااااحلقوق االقت ااااااوي  واالجتماعلااااا  والثقافلااااا  عااااان القلاااااح  ن  -4٢

التخفلءاااا  ال فااام  ا    اااا  ا ل انلااا  للمسااااعد  االجتماعلااا  قاااد أمااار  سااالفاً علاااى متتاااع 
  (١٠٠)الف ا  ا روم  وا يمش  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل 

وأعربااات اللجنااا  ا ضنلااا  بالقءاااات علاااى التمللااا  راااد ا ااارأ  عااان قلقياااا  زات التقاااارير الااا   -43
تتةدع عن انتشار الفقر بني النسات، وحثت اللابان على مءااعف  جيووهاا مان أجا  احلاد مان 

  وأعربااات اللجنااا  ا ضنلااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعلااا  (١٠١)الفقااار وحتقلاااح التنملااا  ا ساااتدام 
ثقافل  عن قلقيا  زات انتشاار الفقار باني ا سانني، وال سالما ا  اخاص الاذين ال   الون علاى وال

  (١٠٢)مضا ا  تقاعدي  وا  خاص ا تقاعدين من  وي الدخ  ا نخفح
وأعربت ان  القءات على التملل  الضن ري عن قلقيا  ا حدع، ا أعقاا   زالا   ارط  -44

، بااالقرتان ماع اعتمااو  ارالي السان ١98٢دي الاوالو ا عاا  اانسل  مان قاانون ا ضااش التقاعا
، ماان احتمااال  سااقاط الضديااد ماان ا جاناام،  اان ١98٦واإلقاماا  اللااذين جااات هبمااا تضاادي  عااا  

، مان نطااق التيفطلا  هباذا القاانون ١95٢فلي  ال ورياون الاذين فقادوا جنسالتي  اللابانلا  ا عاا  
ةقاقا  ا ضا ا  التقاعدي  ال  ي فلياا ا خطا  وه ذا ي لون  م مؤهلني للة ول على است

  (١٠3)الوالو للمضا ا  التقاعدي 

 (١٠4)الحق في مستوى معيشي مناسب -٣ 
أعربت اللجن  ا ضنل  باحلقوق االقت اوي  واالجتماعل  والثقافل  عان قلقياا  ن ا ساتوى  -45

ل فاااف  وحثاات اللجناا  اللابااان ا توساا  للةااد ا وج لشجااور ال يرقااى    احلااد ا وج لضاالو ا
على مراجض  الضوام   ا  ال ل  ورامان أن يسام  احلاد ا وج لشجاور بضالو الضماال وأساره  

  (١٠5)علشاً كرواً 

 (١٠٦)الحق في الصحة -٤ 
أحاالت اللجن  ا ضنل  بالقءات على التملل  رد ا رأ  علماً باايوو الرامل     الت دي  -4٦

 تت اا  باإل ااضاع والاا  عياار  ا أعقااا  حاااوع فوكو االما الناااووي ا للشااوا   ال ااةل  الاا 
  وأعربت اللجن  عن قلقيا  ن اصط  الراملا      ليفاات ت انلب ا نااالح ا لوما  الا  ٢٠١١ عا 
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ملللسالفر  ا الضاا  كمنااالح  جاالت تشا   خطاراً  ٢٠يق  مستوى التضرل لإل اضاع فلياا عان 
وأو ااات اللجنااا  ا ضنلااا  إلقاااوق اإلنساااان بااا ن تتخاااذ اللاباااان   (١٠٧)علاااى  اااة  النساااات والفتلاااا 

التااادابم الالزمااا  حلمايااا  أرواع النااااأل ا تءاااررين مااان كارمااا  فوكو ااالما النوويااا  وأال تليفاااي ت ااانلب 
  (١٠8)ا ناالح ا لوم  كمناالح  جالت  ال حلثما ال يش   مستوى اإل ضاع خطراً على الس ان

اإلنسااان واناا  مناهءاا  التضااذيم عاان القلااح  زات الضاادو  وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق -4٧
ال فم لش خاص الذين يضانون من  عاق   هنلا  وأُووعاوا ا ا ستشافى قساراً لفارتا  الويلا  وون 

  (١٠9)احل ول على سفل  انت اف فضال
 وأعربااات اللجنااا  ا ضنلااا  بالقءاااات علاااى التمللااا  راااد ا ااارأ  عااان قلقياااا  زات النساااف  ا رتفضااا  -48

لإلجياااااال واالنتةاااااار ا  ااااافوف ا راهقاااااا  والنساااااات، و زات عاااااد  الساااااماع للمااااارأ  بااااااللجوت    
اإلجيال  ال   ا رُتي أن  ةتيا ااسدي  قد ت ون عرر  لءرر كفم ا حالا  اساتمرار احلما  أو 

  وأو ات اللجنا  با ن تضاد ل (١١٠)الوالو  أو   ا كانات قاد ا ُت افت ب اور  عنلفا  أو حتات التيدياد
  (١١١)للابان قانون الضقوبا  وقانون محاي  ا موم  بيفل  تقنني اإلجيال و ليفات  رط موافق  ال و ا

وأو ت اللونس و ب ن تتال  اللاباان  م انلا  ح اول ا اراهقني علاى التوعلا  وا ضلوماا   -49
ا جمااااال ال ااااة  اإلجلابلاااا  واانساااال  و ورا   لااااا علااااى النةااااو ا ناساااام ا ا ناااااهل الدراساااال  

  (١١٢)وال تم ا درسل 
و ااجع ا قاارر اصاااص ا ضااو بال ااة  اللابااان علااى است شاااف  مااار اإل ااضاع علااى  ااة   -5٠

، وحثيا على القلا  على وجا االساتضجال بوراع سلاسا  تطيام الويلا  ا جا  مادف (١١3)ا الفال
  وأ ااار (١١4)ملللساالفر  ا الضااا  ا أقاار  وقاات   اان ١   احلااد ماان اإل ااضاع لل ااف  أقاا  ماان 

ا قرر اصاص    تدهور ال ة  الضقلل  والفدنل  لشالفال بسفم عاد   م انلا   ارساتي  أنشاط  ا 
ااوات الطلح، وعد  وجوو مناالح لضم  من ، وبسفم فرل قلوو على ا نشط  ا درسال   ووعاا    

هااا للمجتمضااا  تااوفم ا رافااح والساالع واصاادما   ا  ااااوو  للةفااا  علااى ال ااة  الضقللاا  وتوفم 
  وأعااار  ا قااارر اصااااص عااان القلاااح  ن ا نااااهل الدراسااال  (١١5)ا للااا  ا تءااارر  وجضلياااا ا متناوااااا

الرال  الا  تتفضياا ا ادارأل الضاما  ا فوكو الما ا التضلال  اإلل اماي ا تضلاح باإل اضاع تفتقار    أولا  
 ١٠٠ سااااتويا  اإل ااااضاع الفاليفاااا  تشاااام    ارتفاااااع خطاااار ا اااارل ا حااااال التضاااارل وقتاااااً ق ااااماً 

  وأو ااى باا ن ُتءاام ن اللابااان ا ااواو وال تاام ا درساال  مضلومااا  وقلقاا  عاان (١١٦)ملللساالفر  أو أقاا 
    (١١٧) االر التضرل لإل ضاع وعن قابلل  ا الفال للت مر با بدرج  أكرب

 (١١8)الحق في التعليم -٥ 
رد ا رأ  عن قلقيا  زات الفجاو  الواساض  باني أعربت اللجن  ا ضنل  بالقءات على التملل   -5١

اانسني ا االلتةاق بالتضلل  الضاب وا القلد ا جماال  الدارساا  الا  عااو  ماا ييالمن عللياا 
الذكور  وأو ت اللجن  ب ن تض ز اللابان  م انل  و اول النساات والفتلاا  علاى قاد  ا سااوا  ماع 

  (١١9)الذكور    مجلع مستويا  التضلل 
وأعربت اللجن  نفسيا عان القلاح  زات وروو تقاارير تفلاد بتادين مساتويا  اإل اا  باالقرات   -5٢

الفوراكااو و ممهااا ماان مجاعااا  ا قللااا ، وال ساالما بااني باا  ا  اافوف أفااراو  منلاا  ا ينااو و وال تا
  (١٢٠)ا سنا ، وأو ت بإزال  مجلع الضقفا  ال  حتول وون ح وا  على التضلل 
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وانااا  القءاااات  (١٢١)ربااات اللجنااا  ا ضنلااا  بااااحلقوق االقت ااااوي  واالجتماعلااا  والثقافلااا وأع -53
عان قلقيماا  زات ا ح اا  التشاريضل  واإلجاراتا  احل وملا  الا  تضاوق  (١٢٢)على التملل  الضن ري

متت ع ا الفال من أ   كوري باحلح ا التضلل ،  ا ا  لاا اساتفضاو ا ادارأل ال وريا  مان برناامل 
 ع  الرسو  الدراسل  ا ا دارأل الثانوي ، وهو ما يش   متلل اً و

اار اللاباااان التاادريس بليفاااا  ا قللاااا   -54 وأو اات انااا  القءااات علاااى التمللاا  الضن اااري بااا ن تلس 
لشالفااال ا نتمااني    ا قللااا  والشااضو  ا  االل  وتاادريس هااذو الليفااا  ااا   وأو اات أيءاااً بتنقاال  

  (١٢3)ض س تاريخ ومقاف  و سياما  ااماعا  اللابانل  ال  حتمليا االتفاقل ال تم ا درسل  ال  ال ت
( ٢٠١٧-٢٠١3وأ ار  اللونس و    اعتمااو اصطا  ا ساسال  الثانلا  للنياول باالتضلل  ) -55

  و ج ضت اللونسا و اللاباان علاى الت ادي   ياد مان الفضاللا   سا ل  (١٢4)فلما يتضلح بالرسو  الدراسل 
  (١٢5)الدراسل  ا التضلل  الضاب، بطرق منيا تقرير مساعد  مالل  لطال  الف ا  ا روم الرسو  

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -دال 
النساء -١ 

(١٢٦)
 

أو ااات اللجناااا  ا ضنلااا  إلقااااوق اإلنسااااان بااا ن عااااري اللابااااان حتقلقاااا   ااااامل  ا مجلااااع  -5٦
ا ا  لا بني ا زوا  من نفاس ااانس، ومقاراا  مارت ص هاذو التقارير ا تضلق  بالضنب ا ن ب،  

ا فضااال ومضااااقفتي  بضقوبااا  مناساااف ، وتااوفم ساااف  االنت اااف للءاااةايا، وراامان عاااد  فقااادان 
  (١٢٧)النسات ا ياجرا  رةايا الضنب اانسي لورضين من حلا ت  م  الدخول

أ  عان القلاح  ن انا  وزار  الضادل وأعربت اللجنا  ا ضنلا  بالقءاات علاى التمللا  راد ا ار  -5٧
اللجن   وحثت  ال  استضررت قانون الضقوبا    تر من الالز  عرمي اال ت ا  ال وجي  راحً  

اللابااان علاااى التضجلاا  بتضااادي  قااانون الضقوباااا  بيفلااا  توساالع نطااااق تضريااب اال ت اااا  ورااامان 
  (١٢8)مقارا  مرت ص اارات  اانسل  تلقاتلاً 

اناا  القءااات علااى التمللاا  الضن ااري واللجناا  ا ضنلاا  بالقءااات علااى التمللاا  رااد عرباات وأ -58
ا ارأ  عاان أسافيما  زات اسااتمرار الضناب رااد النساات ا جنفلااا  ونساات ا قللااا  ونساات الشااضو  
ا  االل  و زات  حجااا  هااؤالت النسااات عاان  بااال  الساالطا   ااا يتضرراان لااا ماان عنااب مناا ب خوفاااً 

  وأو ااات انااا  القءاااات علاااى التمللااا  الضن اااري باختاااا  (١٢9)ت ااا  باإلقامااا مااان  ليفاااات وراااضين ا 
تدابم مناسف  من أج  الت دي اذا الضنب ب ور  فضال  عن الريح مقارا  ومضاقف  ا تاورالني ا 

  (١3٠)مجلع أ  ال الضنب، ومن أج  رمان و ول الءةايا    سف  االنت اف واحلماي  فوراً 
ب ن تضلد اللابان الن ار ا تشاريضاما ا تضلقا  بوراع اإلقاما   أيءاً وأو ت اللجن  نفسيا  -59

لءاامان أال تتضاارل ا جنفلااا  ا ت وجااا  ماان مااواالنني يابااانلني أو ماان أ ااخاص  اام مااواالنني 
لديي   قام  واتم  للطرو عند الطالق أو ااجر وأال يفءي تطفلح القاانون، ا ا مارسا  الضمللا ، 

  (١3١)الستمرار ا عالقا  يتضررن فليا لسوت ا ضامل     جفار النسات على ا

 (١3٢)أطفال -٢ 
أ اااار  ا قااارر  اصا ااا  ا ضنلااا   سااا ل  بلاااع ا الفاااال    ا ضااادل ا رتفاااع لتضللاااح تطفلاااح  -٦٠

الضقوبا  ا ت ل  باارات  ال  تشم  االساتيفالل اانساي لشالفاال  وأو ات ا قارر  اصا ا  با ن 
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و الراملااا     التةقلاااح ا هاااذو ا فضاااال ومقاراااا  مرت فلياااا،  اااا ا  لاااا تءااااعب اللاباااان ااياااو 
الفيفات وا واو اإلباحلا ، ورامان مسااتل  ااناا  وتاوفم ساف  انت ااف لشالفاال الءاةايا، وتطفلاح 
ااااا اتا  ا ن اااوص عللياااا ا قاااانون الضقوباااا  وتنفلاااذها ب اااور  فضالااا  ا حالااا  ااااارات  ا ت ااال  

  (١33)لشالفال باالستيفالل اانسي
وأعربت ان  مناهء  التضذيم عن الشوا    اما ال  أعربت عنياا انا  حقاوق الطفا   -٦١

ومفاوهاااا أن الضقوبااا  الفدنلااا  ا ا نااا ل وا أمااااكن الرعايااا  الفديلااا  للسااات و اااور  ح اااراً  ااار اً 
ال ال ين ااان علااى  وجاام القااانون وأن القااانون ا اادين والقااانون ا تضلااح  نااع  سااات  مضاملاا  ا الفاا

أح اااا  واراااة  فلماااا يت ااا   ااادى مقفوللااا  الضقوبااا  الفدنلااا  ر ااا  أمماااا ين اااان علاااى الت ويااام 
ا ناساام ا هااذا ال اادو  وأو اات اللجناا  إل اار الضقوباا  الفدنلاا  ح ااراً  اار اً ا مجلااع ا ماااكن 

م و اور  ا   والح ت اللجن  ا ضنلا  إلقاوق اإلنساان أن الضقوبا  الفدنلا   ا(١34) وجم القانون
  (١35)ا دارأل، وأعربت عن قلقيا  زات انتشار هذو ا مارس  وتقفليا ا التمع

الذي  ٢٠١4ورحفت ا قرر  اصا   ا ضنل   س ل  بلع ا الفال بالتضدي  التشريضي لضا   -٦٢
بلاد  ر   جمرو حلاز  ا واو اإلباحل ، وباعتمااو خطا  عما  جدياد    افةا  االعاار با  اخاص  

أماا، بلنماا تالحاع اعتمااو وعدياد الضدياد مان اصطا  والسلاساا ، أعربات عان القلاح  زات عااد  
وجوو مل  ام  بش ن م افة  االستيفالل اانسي لشالفال  وأو ت ا قرر  اصا   ب ن تءاع 

ر    وأعربات ا قار (١3٦)اللابان اسرتاتلجل   امل    افة  االستيفالل اانسي لشالفال وب ن تض زها
اصا اا  عاان القلااح  زات اإلكااراو علااى ا شااارك  ا مااواو  باحلاا  تضاارل ب ااور  رتلساال  رااةايا ماان 

سن ، وقد ُ ر ر هبن وُأكارهن علاى  ارسا  ااانس  ٢٠و ١٧النسات والفتلا  ترتاوع أعمارهن بني 
داع بااإلكراو أو اصا -أما  ال اامما، و زات  جفاار الفتلاا  حاال بلاو ين سان الر اد علاى التوقلاع 

علااى عقااد يلاا مين با شااارك  ا ت ااوير أعمااال  باحلاا  أو أفااال   باحلاا   ووجااوو  -أو االحتلااال 
  وأ اام    اللابااان  (١3٧)مثا  هااذو الضقاوو يثااو عان  جاارات حتقلقاا  و ضاا  ا قاراا  عمللاا   اضف 

ساااااي كةالااااا  فرياااااد  باعتفارهاااااا منتجااااااً كفاااااماً لشعماااااال التمثلللااااا  القاتمااااا  علاااااى االساااااتيفالل اان
لشخ االا  ا الفااال االفرتاراال  ا أنااواع فرعلاا  ماان ا انيفااا وأ اارال  ا نلمااي والرسااو  احلاسااوبل  
ا تةرك  وأ رال  الفلديو وا لضا  اإلل رتونل  على  ف   اإلنرتنت ال  تتءامن ت اوير ا الفاال 

  (١38)ا أوراع  باحل  متطرف 

 (١39)األشخاص ذوو اإلناقة -٣ 
نل  بالقءاات علاى التمللا  راد ا ارأ  أن الدولا  تساضى  وجام قاانون الح ت اللجن  ا ض -٦3

محاياا  النساا     منااع  جلااا  ا الفااال ا  ااابني باا مرال أو  عاقااا  وأنااا، نتلجاا  لااذلا، ُ ءشااع 
عمللا   ١٦ 5٠٠ا  خاص  وو اإلعاق  للتضقل  القسري  والح ت اللجن  أناا مان أ ا  قرابا  

 ا اتااا  منياااا علاااى النساااات وأناااا   تفاااذل أي جياااوو لت وياااد ا ٧٠تضقااال  بااادون موافقااا ، ُأجريااات 
  (١4٠)الءةايا بُسف  انت اف

وأعربت ان  القءات علاى التمللا  الضن اري عان قلقياا  ناا علاى الار   مان  ليفاات  ارط  -٦4
من احل ول على مضاش الضج  ا ساسي الذي ينل عللا قانون ا ضاش  ١98٢اانسل  ا عا  

ي ااا  االساااتفضاو مااان اساااتةقاقا  مضااااش الضجااا  ا ساساااي مااان ن ااالم  ااام  التقاعااادي الاااوالو،
 - ١98٢كااانون الثاين/يناااير   ١ا ااواالنني الااذين فقاادوا أهللاا  احل ااول علااى االسااتةقاقا  قفاا  
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وكاذلا ماان ن الم  اام ا اواالنني ماان  وي اإلعاقا  الااذين  -و لاا بسافم  ليفااات  ارط اانساال  
  (١4١)لا التاريخسن  اعتفاراً من   ٢٠عاوز  أعماره  

والح اات اللونساا و وخااول قااانون جديااد   اار التمللاا  رااد ا  ااخاص  وي اإلعاقاا   -٦5
  و اااج ضت اللونسااا و اللاباااان علاااى رااامان أن ت اااون (١4٢)٢٠١٦حلااا  النفاااا  ا نلساااان/أبري  

القاانون أح ا  القانون ااديد متواتم  متامااً ماع ا ضاايم الدوللا  ا تضلقا  باالتضلل  وأن يشاجع هاذا 
  (١43)على توفم التضلل  الشام  للجملع بداًل من  نشات ن ا  تضلل  خاص أو اإلبقات عللا

األقليات والشعوب األصلية -٤ 
(١44) 

وعاات اللجناا  ا ضنلاا  بالقءااات علااى التمللاا  رااد ا اارأ  اللابااان    موا اال  جيووهااا الراملاا   -٦٦
   القءات على أ  ال التملل  ا تضادو  وا تداخلا  الا  تتضارل ااا نساات الشاضو  ا  الل  ونساات 

  (١45)الفوراكو وال وريا  ا نتملا      منل  ال اينلشيو ا قللا  اإلمنل ، مث  نسات ا ينو 
وأحاالااات انااا  القءاااات علاااى التمللااا  الضن اااري علمااااً بالتااادابم ا تخاااذ  وا نفاااذ  بشااا ن  -٦٧

 اضم ريوكلااو اساتناواً    قااانون التاادابم اصا ا  لتطااوير  افا ج ياار  أوكلناااوا والنياول هبااا وخطاا  
للتشااور ماع  النيول بشفا ج ير  أوكلناوا  بلد أما أعربت عن قلقيا  زات عد  اختاا  تادابم كافلا 

  (١4٦) ثلي  ضم ريوكلو فلما يتضلح إلماي  حقوقا
وأعربت اللجن  نفسيا عن القلح  زات الضدو ا نخفح/ ام ال ااا  مثلاي  اضم ا يناو ا  -٦8

جملااس سلاساا  النيااول بإمنلاا  اإلينااو وا  اامو ماان اال ااا  التشاااوري س و زات الثيفاارا  ا سااتمر  بااني 
ن ا كثاام ماان جماااال  احللااا س و زات عااد  تااوفم احلماياا  ال افلاا  حلقااوق ساا ان ا ينااو وباااقي الساا ا

س ان ا يناو ا ا راراي وا ا اوارو الطفلضلا س و زات التقاد  الفطايت ا اعااو  عماال حاح أفاراو هاذا 
الشضم ا مقافتي  وليفتي   وأو ت اللجن  باعتماو تدابم مناسف  حلمايا  حقاوق  اضم اإليناو ا 

  (١4٧)اف  والليف ، ورمان تنفلذ هذو التدابم بيفل   عمال هذو احلقوقا رل والثق
وأعرباات اناا  القءااات علااى التمللاا  الضن ااري عاان أساافيا  ن اللابااان   تضاارتف بشااضم  -٦9

ريوكلااو كواحااد ماان الشااضو  ا  االل ، علااى الاار   ماان اعاارتاف اللونساا و بالطااابع الفريااد إلمنلتااا 
 ت اللجن  ب ن ت يد اللابان من ا شاورا  ماع  ثلاي  اضم ريوكلاو وتار ا ومقافتا وتقاللدو  وأو 

  ورح فت اللجن  ا ضنلا  إلقاوق (١48)بش ن ا سات  ا تضلق  بتض ي  ومحاي  حقوق أفراو هذا الشضم
اإلنسان باالعرتاف بشضم ا ينو كواحد من الشضو  ا  لل ، ول نيا أعربت جمد واً عان قلقياا 

ضم ريوكلاو وإلقوقاا ا ا راراي وا اوارو التقللديا ، وكاذا إلاح أالفاال هاذا  زات عد  االعارتاف بشا
  (١49)الشضم ا نل  التضل  بليفتي 

وأعربت ان  القءات علاى التمللا  الضن اري أيءااً عان أسافيا الساتفضاو الفوراكاومني مان  -٧٠
يااا وباعتماااو تطفلاح االتفاقلاا  علااى أساااأل النساام، وأو اات اللجناا  اللابااان بإعاااو  الن اار ا موقف

  (١5٠)تضريب وار  للفوراكومني بالتشاور مضي 

المهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء والمشردون داخلياا  -٥ 
(١5١) 

أعربات اناا  القءااات علااى التمللا  الضن ااري عاان قلقيااا  زات مااا أُبلاغ بااا ماان عااد  مضاملاا   -٧١
  (١5٢)على عم  وس نفلما يتضلح باحل ول ا ياجرين على قد  ا ساوا  مع  مه  
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وأعرباات اللجناا  ا ضنلاا  إلقااوق اإلنسااان عاان قلقيااا  زات التقااارير الاا  تتةااد ع عاان حاااال   -٧٢
  وأعرباات ٢٠١٠ سااات  ا ضاملاا  أمنااات عمللااا  الرتحلاا ، والاا  أساافر  عاان وفااا   ااخل ا عااا  

االً ا ا مارسا  الضمللا  اللجن  عن قلقيا أيءاً  زات عاد  تنفلاذ مفادأ عاد  اإلعااو  القساري  تنفلاذاً فضا
و زات عااد  وجاوو  للا  الضاان ، (١53)اقفا  ااجاار  واالعارتاف باالالج نيعلاى الار   مان تضاادي  قاانون مر 

مساااتقل   تسااام  بتضللاااح تنفلاااذ قااارارا  رفاااح اللفاااا  اللجاااوت، و زات اساااتخدا  االحتجاااااز اإلواري 
  (١54)لقاااارار االحتجاااااز ات اسااااتضرال مسااااتق لفاااارتا  مطو لاااا  وون  باااادات أساااافا  كافلاااا  ووون  جاااار 

  (١55) امل وأعربت ان  القءات على التملل  الضن ري وان  مناهء  التضذيم عن  وا   
وأعرباات اناا  القءااات علااى التمللاا  الضن ااري عاان القلااح  زات التقااارير الاا  تتةاادع عاان  -٧3

للتمللااا  عاااد  مضاملااا  الالج اااني وملتمساااي اللجاااوت علاااى قاااد  ا سااااوا  ماااع  ااامه  وعااان تضرراااي  
الضن اااري، وخبا ااا   ااام األساااالويني وا فارقااا ، وعااان االحتجااااز الطوياااا  ا اااد   لتمساااي اللجااااوت 
وا وراع  م الالتق  ا مرافح االحتجاز  وأو ت اللجن  برتويل مفيو  عد  التملل  ا أوساط 

للجااوت    الساالطا  ا للاا  والتمضااا  ا للاا  فلمااا يتضلااح بااالالج ني وملتمسااي اللجااوت، وبضااد  ا
وأعربات انا  مناهءا    (١5٦)  أخام و ق ار فارت  زمنلا    نا احتجاز ملتمسي اللجاوت  ال كماال

رات التضذيم عن  وا    امل   زات احتجاز ملتمسي اللجاوت    أجا   ام مسامى و زات عاد   جا
  (١5٧)مراجض  مستقل  اذو القرارا 

ن الالج اااني عااان قلقياااا  زات سلاساااا  وأعربااات مفورااال  ا مااا  ا تةاااد  الساااامل  لشاااؤو  -٧4
، كااان ٢٠١5احتجاااز ملتمسااي اللجااوت  اام الفاااليفني ساان الثامناا  عشاار   وا ماياا    ار/مااارأل 

وأعرباات ا فوراال  عاان قلقيااا أيءاااً  ن فةاال   (١58)ملتمساااً للجااوت 3٧٦د ا االحتجاااز يوجاا
لاادع  ال اااا  لتمسااي اللجااوت ا هللاا  يسااتيفرق وقتاااً الااوياًل، و نااا ال يوجااد  الااار قااانوين لتااوفم ا

الءااااضفات، و ن مفلااااغ ا ساااااعد  ا قااااد      ملتمسااااي اللجااااوت أ اااايفر ماااان مفلااااغ  عانااااا  الرعاياااا  
جاناااام  وي اإلقاماااا  االجتماعلاااا  ا خ   اااا  للمااااواالنني اللابااااانلني  وي الاااادخ  ا اااانخفح وا 

للجاوت يشام ، ا مجلا   وأو ات ا فورال  با ن تضتماد اللاباان قانونااً    ااً   (١59)الطويل  ا مد
أماااور، أح امااااً قانونلااا  تساااتةدع جمموعااا  واراااة  مااان ا ضاااايم والءااامانا  اإلجراتلااا   ضااااا  
الطلفاااا  ا ت ااارر  ومااان  أ ااا ال ت ملللااا  مااان احلمايااا س ووراااع أالااار قانونلااا  وسلاسااااتل  لتجن ااام 

لس و جااارات احتجااااز ملتمساااي اللجاااوتس وموا ااال  ااياااوو الراملااا     وراااع حاااد الحتجااااز ا الفاااا
  (١٦٠)خدا  الءمانا  القءاتل  ا التم استضرال  ل امي ومستق  لالحتجاز باست

 (١٦١)نديمو الجنسية -٦ 
أعربااات انااا  القءاااات علاااى التمللااا  الضن اااري عااان قلقياااا  ن بضاااح ا  اااخاص عااادوي  -٧5

يتضاارل اانساال  الااذين ال ول ااون تااراخلل  قاماا   تجاا ون لفاارت   اام واادو  قفاا  تاارحللي  وقااد 
بضءي  النتياكا  حقوقي  اإلنسانل   وأو ت اللجن  ب ن تءع اللابان  جرات لتةدياد حااال  

  (١٦٢)ي اانسل  ومحايتي  على  و واف  انضدا  اانسل  بيفل  رمان حتديد ا  خاص عدو
والح اات ا فوراال  أن انضاادا  اانساال  لاالس مضلاااراً مابتاااً إلراافات ال ااف  القانونلاا  علااى  -٧٦
أول ماانةي  تااراخلل عماا ، وأن القااوانني  (١٦3)ماا  ا  ااخاص ا وجااووين ا ورااع  اام قااانوين قا

وأو اااات ا فوراااال  باااا ن تءااااع اللابااااان  جاااارات   (١٦4)ءاااامن تضريفاااااً النضاااادا  اانساااال الوالنلاااا  ال تت
 لتةديد حاال  انضدا  اانسل  بيفل  رمان حتديد ا  خاص عدوي اانسل  ومحايتي  
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