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 مجلس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل

 الدورة الثانية واألربعون 

 2023شباط/فبراير  3 -كانون الثاني/يناير   23

 *موجز الورقات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة بشأن اليابان  

 تقرير مفّوضية األمم المتحدة السامية لحقوق اإلنسان  

 معلومات أساسية -أوالا  

، مع مراعاة دورية االستعراض  21/ 16و 1/ 5أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري مجلس حقوق اإلنسان   -1
في  ( 1)  هة م  الجهاا صاااحبة المحاال ة  35الدوري الشااام و وهو مو ل لورتاا المعلوماا المقدمة م   

م في شك  مو ل تقيُّدًا بال د األتحى لعدد ا  لكلمااوإطار االستعراض الدوري الشام ، وُيقدَّ

 المعلومات المقدمة من الجهات صاحبة المصلحة -ثانياا  

 ( 2) نطاق االلتزامات الدولية والتعاون مع اآلليات والهيئات الدولية لحقوق اإلنسان -ألف 

ومنظمة العفو الدولية بالتحااااادي  على البروتوكوت االيتياري األوت   1أوصااااار الورتة المشاااااتركة  -2
و وأوصاار منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق  ( 3) المل   بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسااياسااية

ومركل  امعة مدينة برمنغهام البريطانية باالنضاااااااااااامام إلى  10أوسااااااااااااالا والورتة المشااااااااااااتركة   - اإلنسااااااااااااان
و وأوصاار منظمة  ( 4) ت االيتياري الثاني المل   بالعهد الدولي الخاص بال قوق المدنية والسااياساايةالبروتوكو 

أوسااااااااالا بالتحاااااااادي  على البروتوكوت االيتياري التفايية مناهضااااااااة التعذي  و ير  م   -  حقوق اإلنسااااااااان
 و( 5) ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة

ورابطة شاعوب  لر ريوكيو األصالية بالتحادي  على اتفايية منظمة  5ة المشاتركة  وأوصار الورت -3
  و ( 7) ( 111أوسااالا باالنضاامام إلى االتفايية )رتم   -   و وأوصاار منظمة حقوق اإلنسااان ( 6) ( 169العم  الدولية )رتم 

ية منظمة  وأوصااااااار منظمة حقوق اإلنساااااااان اان واالت اد الياباني لنقاباا الم امي  بالتحااااااادي  على اتفاي

__________ 

ر هذ  الوثيقة تب  إرسالها إلى دوائر التر مة الت ريرية باألمم المت دةو *  لم ُت رَّ
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أوسااااالا بالتحاااادي  على االتفايية الدولية  -  و وأوصاااار منظمة حقوق اإلنسااااان( 8) (190العم  الدولية )رتم 
 و( 9) ل ماية حقوق  ميع العمات المها ري  وأفراد أسرهم

وأوصااااااااى مركل مناهضااااااااة القت  في العالم بالتحاااااااادي  على البروتوكوت الثال  التفايياا  ني    -4
و وأوصى مركل مناهضة القت  في العالم وال ملة الدولية ( 10) والبروتوكوت الخامس التفايية األسل ة التقليدية

 و( 11) للقضاء على األسل ة النووية بالتحدي  على معاهدة حظر األسل ة النووية

ساااء بالتحاادي  على اتفايية مجلس أوروبا للوتاية م  العنض ضااد الن  4وأوصاار الورتة المشااتركة  -5
 و( 12) والعنض العائلي ومكاف تهما )اتفايية اسطنبوت(

ومركل مناهضاااة القت  في العالم بالتعجي  بالتحااادي  على اتفايية  13وأوصااار الورتة المشاااتركة  -6
باالنضااااااااامام إلى  اليابان 13و وأوصااااااااار الورتة المشاااااااااتركة ( 13) منع  ريمة اإلبادة الجماعية والمعايبة عليها

كما أوصااار بالتحااادي  على تعديالا    و( 14) اتفايية عدم تقادم  رائم ال رب والجرائم المرتكبة ضاااد اإلنساااانية
 و( 15) لمباال لنظام روما األساسي

وأوصااار ال ركة الدولية لمناهضاااة  ميع أشاااكات التمييل والعنحااارية اليابان بسااا   الت ف  على  -7
 و( 16) االتفايية الدولية للقضاء على  ميع أشكات التمييل العنحري و)ب(م   )أ(4المادة 

إلى عدم التعاون مع المقرري    9وأشاااااااااااااار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  والورتة المشاااااااااااااتركة   -8
و وحثر منظمة حقوق اإلنسااان اان ( 17) الخاصااي  لممم المت دة وأوصاايا بقبوت الطلباا المعلقة لليارة البلد

ة على تبوت طل  الليارة القطرية الذي تقدمر به المقررة الخاصة المعنية ب قوق اإلنسان للمشردي  ال كوم
بتو يه دعوة إلى المقرر الخاص المعني ب قوق الشااعوب األصاالية   5و وأوصاار الورتة المشااتركة ( 18) دايلياً 

باه فري  األمم المت ادة   و ودعار منظماة حقوق اإلنساااااااااااااااان اان إلى تبوت الطلا  الاذي تقادم( 19) للياارة البلاد
 و( 20) العام  المعني باالحتجاز التعسفي لليارة البلد على الفور والتعاون معه

 اإلطار الوطني لحقوق اإلنسان -باء 

 اإلطار الدستوري والقانوني -1 

اليابانية  أفاد االت اد الياباني لنقاباا الم امي  أن القضااااااااااااايا السااااااااااااابقة التي طبقر فيها الم الم   -9
و بشااااااك  مباشاااااار أو  ير مباشاااااار المعاهداا الدولية ل قوق اإلنسااااااان التي صاااااادتر عليها اليابان تليلة  داً 

للطع  أمام الم كمة العليا كمرحلة    وأشاار إلى أن انتها  المعاهداا الدولية ل قوق اإلنساان ال يمث  أسااسااً 
 و( 21) أييرة م  مراح  الطع 

 نسان وتدابير السياسة العامةالبنية األساسية لحقوق اإل  -2 

أوساااالا وال ركة الدولية لمناهضاااة  ميع   - أشاااارا منظمة العفو الدولية ومنظمة حقوق اإلنساااان -10
أشااااكات التمييل والعنحاااارية إلى أن اليابان لم تنفذ توصااااياا االسااااتعراض الدوري الشااااام  ب نشاااااء م سااااسااااة  

ا فورية إلنشاااااء م سااااسااااة وطنية ل قوق اإلنسااااان وطنية ل قوق اإلنسااااان، وحثر اليابان على اتخاو يطوا
لمبااد   وم اايادة وواا محاااااااااااااادايياة وتتمتع بجميع الموارد الالزماة ألداء مهاامهاا وفقااً   تكون مسااااااااااااااتقلاة تماامااً 

و وألد االت اد الياباني لنقاباا الم امي  ضااارورة إنشااااء م ساااساااة وطنية ل قوق اإلنساااان اساااتنادًا  ( 22) باريس
 و( 23) ص ووي اإلعاتةإلى اتفايية حقوق األشخا

بوضاااااع يطة عم  وطنية بشاااااقن إعمات حقوق الشاااااعوب األصااااالية  5وأوصااااار الورتة المشاااااتركة  -11
 و( 24) استنادًا إلى الوثيقة الختامية للم تمر العالمي المعني بالشعوب األصلية
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القضاااااااااااائي ووكاالا  وأعرب االت اد الياباني لنقاباا الم امي  ع  تلقه ألن العاملي  في الجهاز  -12
   و( 25) إنفاو القانون ال يتلقون التثقي  والتدري  المناسبْي  بشقن القانون الدولي ل قوق اإلنسان

 تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها -جيم 

 تنفيذ االلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق اإلنسان مع مراعاة القانون الدولي اإلنساني الواجب التطبيق -1 

 المساواة وعدم التمييل  

فْي  في ح   -13 أشااااااااارا منظمة حقوق اإلنسااااااااان اان إلى أن الخطاب والساااااااالو  التمييليْي  والمج  
ت لتضااااامينه حكمًا ي ظر صاااااراحًة يطاب الكرا ية أو  ( 2016) األشاااااخاص م  أصاااااوت  ير يابانية   لم يعدَّ

الخطيرة لخطاب الكرا يةو وأوصاااااااار  لتناوت دور اإلنترنر في نشاااااااار يطاب الكرا ية، أو لتجريم األشااااااااكات  
و وأشااااااااارا الجمبية اليابانية لكت  التاريخ إلى الخل  الذي يشااااااااوب تانون القضاااااااااء على ( 26) بتعدي  القانون 

يطاب الكرا ية والغموض الذي يكتنفهو وأوصااااااااااااار باتخاو إ راءاا صاااااااااااااارمة للتحااااااااااااادي لجرائم الكرا ية  
 و ( 27) ية" بببارة " ميع األشخاص" في القانون المذكور واالستعاضة ع  عبارة "األشخاص م  أصوت  ير يابان 

 لر ريوكيو األصااااااالية إلى أن القانون ال يشااااااام  يطاب الكرا ية الذي   وأشاااااااارا رابطة شاااااااعوب -14
وأوصااااااار بمعالجة التمييل ال الي وسااااااا  تشاااااااريعاا م لية ت ظر يطاب    يساااااااتهدج شاااااااعوب  لر ريوكيو

و وشااااجعر ال ركة الدولية لمناهضااااة  ميع أشااااكات التمييل والعنحاااارية ومنظمة حقوق  ( 28) الكرا ية ضاااادهم
أوسااالا على   - اإلنسااان اان ورابطة حقوق اإلنسااان للمقيمي  الكوريي  في اليابان ومنظمة حقوق اإلنسااان

تانون شاام  لمكاف ة التمييل، ين  على  لاءاا وساب  انتحااج فعالة م  شاقنها أن ت ظر  اعتماد وتنفيذ  
أي شااااك  مباشاااار أو  ير مباشاااار م  أشااااكات التمييل على أسااااال الساااا  أو العرق أو النو  اال تماعي أو 

هضااااة و ودعر ال ركة الدولية لمنا( 29) الدي  أو المي  الجنسااااي أو األصاااا  اإلثني أو الجنسااااية وتعات  عليه
 ميع أشاااااااااكات التمييل والعنحااااااااارية اليابان إلى حظر يطاب الكرا ية و رائم الكرا ية لمنع التروي  للتمييل  

و وأعربر رابطة حقوق اإلنسااااااااااان للمقيمي  ( 30) العنحااااااااااري أو الت ريج عليه م   ان  الساااااااااالطاا العامة
يطاب الكرا ية المتواصاااااااااا  ضااااااااااد   الكوريي  في اليابان واالت اد الياباني لنقاباا الم امي  ع  تلقهما إزاء

و وأشاااااااااااااااارا رابطاة  ( 31) المقيمي  الكوريي  في اليااباان، وعادم فعاالياة تاانون القضااااااااااااااااء على يطااب الكرا ياة
الدراساااا الشاااملة م  أ   اسااتقالت شااعوب  لر تشاايو إلى أن أوت تانون لمكاف ة يطاب الكرا ية، الذي 

ال يتناوت التمييل العنحااري وال يتضاام  حكمًا ين    ،2016  أيار/مايوأتر  المجلس التشااريعي الوطني منذ 
على المعايبة عليهو ودعر ال كومة إلى وضااااااع تواني  لمكاف ة التمييل العنحااااااري على و ه الساااااارعة م  

 و( 32) أ   حماية الشعوب األصلية

 ح  الفرد في ال ياة وال رية واألمان على شخحه وعدم التعرض للتعذي   

أشااااااااااارا منظمة العفو الدولية ومركل مناهضااااااااااة القت  في العالم ومنظمة حقوق اإلنسااااااااااان اان  -15
واالت ااد اليااباني لنقااباا الم اامي  إلى أن  6ومركل  امعاة مديناة برمنغهاام البريطاانياة والورتة المشااااااااااااااتركة  

د السااجناء الذي  أُعدموا  بقن عد  10و وأفادا الورتة المشااتركة ( 33) اليابان تواصاا  تنفيذ أحكام عقوبة اإلعدام
والورتة  6و وأفادا الورتة المشاااااتركة ( 34) 2017ساااااجينًا منذ تشاااااري  الثاني/نوفمبر    23في اليابان بلغ  ًا شااااانق

أشخاص م    109إلى أن اإل راءاا المتحلة بتنفيذ أحكام اإلعدام تد اسُتكملر بالنسبة إلى   10المشتركة 
، وأن ه الء 2021كانون األوت/ديسااااامبر  31إلعدام في كانوا ينتظرون تنفيذ حكم اًا  شاااااخحااااا  116أصااااا   

إلى أن  10والورتة المشااااتركة  6و وأشااااارا الورتة المشااااتركة ( 35) األشااااخاص معرضااااون اليوم لخطر اإلعدام
 ريمةو وأفادتا بقن القانون الياباني ال ين   19عدد الجرائم التي تد ينجر عنها حكم باإلعدام يحاااااااا  إلى 
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امي في حالة الجرائم التي يعات  عليها باإلعدامو وأوصااااااتا ب نشاااااااء نظام اسااااااتلناج على نظام اسااااااتلناج إلل 
 و( 36) إللامي يتيح الطع  في أحكام اإلعدام

 6وأعربار منظمااة العفو الادوليااة ومركل  اامعااة مادينااة برمنغهااام البريطااانيااة والورتاة المشااااااااااااااتركاة   -16
ماًا يالت الجولاة الثاالثاة م  االسااااااااااااااتعراض  ع  ييباة األما  ألن اليااباان أحااطار عل 10والورتاة المشااااااااااااااتركاة 

توصاااااااااية تتعل  بعقوبة اإلعدام وفرض وتض ايتياري لتنفيذ عقوبة اإلعدامو  23الدوري الشاااااااااام  بما عدد  
وأشااااارا إلى أن األشااااخاص الم كوم عليهم باإلعدام ال يتم إبال هم بتاريخ إعدامهم حتى صاااابا  يوم تنفيذ  

ه إلى السااجناء الم كومي  باإلعدام ال كمو وأوصاار بقن تمتث  اليابان لم بدأ "أشااد الجرائم يطورة"و وأن يو َّ
 و( 37) وأسرهم إشعار مسب  معقوت ع  التاريخ والتوتير المقرري  لتنفيذ اإلعدام

ودعار منظماة العفو الادولياة ومركل  اامعاة ماديناة برمنغهاام البريطاانياة ومنظماة حقوق اإلنسااااااااااااااان   -17
اليابان إلى اإلعالن فورًا ورسااااميًا ع  وتض ايتياري لتنفيذ   10والورتة المشااااتركة  6اان والورتة المشااااتركة 

و ( 38) أحكام اإلعدام كخطوة أولى ن و إلغاء عقوبة اإلعدام وتخفي   ميع أحكام اإلعدام إلى أحكام بالسج 
إلعدام وأن تعد وأوصااى مركل مناهضااة القت  في العالم بقن تغير اليابان سااياسااتها المتعلقة بتطبي  عقوبة ا

و وأوصااااااااااااااى مركل  اامعاة ماديناة برمنغهاام البريطاانياة اليااباان بتاقلياد  ( 39) التغييراا القاانونياة الالزماة إللغاائهاا
م  العهااد الاادولي الخاااص بااال قوق    14و  7و  6بااالمواد    التلاماااتهااا الاادوليااة ب مااايااة ال   في ال ياااة، عمالً 

 و( 40) المدنية والسياسية، وإنفاو هذ  االلتلاماا

وأشااااااااااااااار مركل  اامعاة ماديناة برمنغهاام البريطاانياة إلى أناه ينبغي، ريثماا يتم إلغااء عقوباة اإلعادام،  -18
االمتناا  ع  تنفياذ أي حكم بااإلعادام ب   أي شااااااااااااااخ  إلى أن ُيفر، م  النظر في طعناه، بماا في ولا  

باا لقحاااااااااااااار عقوبة إلى تعدي  تانون العقو  6و ودعر الورتة المشااااااااااااااتركة ( 41) الطع  أل   إعادة الم المة
اإلعدام على الجرائم التي ُيسااااااتوفى فيها شاااااارط و ود نية القت  لده المدعى عليه وشاااااارط وتو  فع  القت ، 
وإلى إصاال  تواني  اإل راءاا الجنائية لضامان تساجي   ميع االساتجواباا التي يقوم بها الم ققون وأ هلة  

   و( 42) إنفاو القانون 

بااا الم اامي  إلى أن وروج االحتجااز الفعلياة، مثا  الطريقاة التي وأشااااااااااااااار االت ااد الياابااني لنقاا -19
في ال بس  ًا  ُيعاَم  بها السااااااجناء الم كوم عليهم باإلعدام، ال تلات دون تغيير، وأن السااااااجناء يودعون تساااااار 

 و( 43) االنفرادي في غياب أي معايير واض ة وم ددة ودون أن تتا  لهم إمكانية تقديم شكوه 

بقنه ال يلات هنا  يطر م  إمكانية اسااااااتخدام االعترافاا المنتلعة  10وأفادا الورتة المشااااااتركة  -20
ت ر التعذي  أو سااوء المعاملة كدلي  في اإل راءاا التي تشاام  مدعى عليهم في تضااايا يمك  أن تحاادر 

افاا المنتلعة بشااااااقنها عقوبة اإلعدام، وول  في غياب أي ضااااااماناا تانونية فعالة لتجن  اسااااااتخدام االعتر 
ت ر التعذي  كقدلةو وأوصااار باتخاو التدابير المناسااابة للساااما  لم امي الدفا  بالتوا د أثناء االساااتجوابو  
واالطال  على األدلة م  أ   ضاااااااااامان عدم انتلا  اعترافاا ت ر التعذي و كما أوصاااااااااار بتعدي  القواني  

لمااة أو العفوو وتجناا  إعاادام السااااااااااااااجناااء  لتعلي  عملياااا اإلعاادام ريثمااا ُتسااااااااااااااتكماا  إ راءاا إعااادة الم ااا
الم كومي  باإلعدام، الذي  باشااااروا إ راءاا إعادة الم المةو وإنشاااااء قلية مسااااتقلة لف   الحاااا ة العقلية 

 و( 44) للسجناء الم كوم عليهم باإلعدام

اليابان بتعدي  تانونها المتعل  بمراف  االحتجاز ومعاملة السااااااجناء  6وأوصاااااار الورتة المشااااااتركة  -21
و واتترحر  ( 45) لتقييد اسااااتخدام ال بس االنفرادي واالمتثات لقواعد نيلسااااون مانديال وتانون اإل راءاا الجنائية

و والحظر منظمة العفو الدولية أن ( 46) منظمة حقوق اإلنسااان اان إنشاااء فري  دراسااة إللغاء عقوبة اإلعدام
ون يخضااااااااعون لعقوبة اإلعدام في غياب  األشااااااااخاص ووي اإلعاتاا النفسااااااااية واال تماعية والذهنية ال يلال

 و( 47) ضماناا فعالة أو تقييماا منتظمة لح تهم النفسية
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أن العديد م  السااااااجناء اشااااااتكوا م  عدم ححااااااولهم على الرعاية  10والحظر الورتة المشااااااتركة   -22
اعيةو  الطبيةو وأوصاااار بنق  إدارة الرعاية الحاااا ية في السااااجون إلى وزارة الحاااا ة والعم  والرعاية اال تم

وزيادة عدد األطباء في أمال  االحتجازو وإلغاء العم  اإلللامي في السااااااااااجون وإنشاااااااااااء نظام لم ور يتيح  
مكافقة العم  في السااااااجون مكافقة كاايةو وال رص على إيجاد تنواا بديلة لالتحااااااات بي  السااااااجناء والعالم 

 و( 48) عليهم باإلعدام الخار يو وإنشاء قلية مستقلة لف   الح ة العقلية للسجناء الم كوم

ودعا مركل مناهضاااااااة القت  في العالم إلى تعليل قلياا منع االنت ار ومضااااااااعفة الجهود الرامية   -23
 و( 49) إلى منع  رائم القت  واإلصاباا النا مة ع  حوادث المرور

ًا واضاا ًا  وأشااارا منظمة نساااء اليابان م  أ   العدالة والسااالم إلى أن الدسااتور ال يتضاام  حكم -24
حالة ألشاااااخاص يابانيي     875بشاااااقن إنقاو ضااااا ايا االيتطاج الم تجلي  في بلد أ نبي، حي  كان هنا   

ًا  اعترفاار بهم ال كومااة رساااااااااااااامياا ًا  يااابااانياا ًا  مختطفاا   17مفقودي ، ربمااا ايتطفتهم بلااد قير، باااإلضاااااااااااااااافااة إلى  
 ميع ال االا، وتعدي    لمختَطفي و وأوصااااااار باتخاو إ راءاا فورية إلنقاو  ميع الضااااااا ايا، والت قي  في

 و( 50) الدستور لت قي  االتساق بي  مختلض أحكامه

 القانون الدولي اإلنساني  

إلى الخطواا اإليجابية التي اتخذتها اليابان لل د م  يطر نشاااوب  12أشاااارا الورتة المشاااتركة   -25
ان على نطاق واسااااع على حرب نووية، بيد أنها تشااااعر بالقل  إزاء سااااياسااااة الرد  النووي التي تنتهجها الياب 

الر م م  أنها وافقر على العم  بنشاااااااااط م  أ   نل  السااااااااال  النوويو وأشااااااااارا إلى عدم امتثات اليابان  
م  العهاد الادولي الخااص   6بشااااااااااااااقن ال   في ال يااة المنحااااااااااااااوص علياه في الماادة  36للتعلي  العاام رتم 

ا ع  مبدأ المبادأة باساتعمات األسال ة النووية بال قوق المدنية والساياساية، وشاجعتها على اإلعالن ع  تخليه
في إطار سااااياسااااة الرد  النووي الموسااااعة التي تنتهجها في سااااياق عالتتها مع الوالياا المت دة األمريكيةو  

  2022كانون الثاني/يناير   3لما أوصااااار بقن تدعم اليابان تنفيذ بيان األعضااااااء الخمساااااة الدائمي  الم ر  
 و( 51) تليمية إلنشاء منطقة يالية م  األسل ة النووية في شمات شرق قسياوأن تقتر  بدء مفاوضاا إ

اليابان باالسااااااااتجابة للنداء المقدم م  ضاااااااا ايا تانون النظام العام  1  وأوصاااااااار الورتة المشااااااااتركة -26
 و( 52) م  أ   ال حوت على اعتذار وتعويج م  ال كومة ( 1945-1925) والشرطة 

 مسقلة اإلفالا م  العقاب، وسيادة القانون إتامة العدت، بما في ول    

بقن اليابان لم تتخذ أي يطواا لتجريم االيتفاء القساااااااري على و ه   13أفادا الورتة المشاااااااتركة  -27
الت ديد بوصافه  ريمة تائمة بذاتها بمو   االتفايية الدولية ل ماية  ميع األشاخاص م  االيتفاء القساريو 

لكي تساااااااهم في ت قي  العدالة والمسااااااااءلة ايما يتعل  بااليتفاء القساااااااري وأوصااااااار ال كومة بقن تفع  ول  
 و( 53) م  كوريي سخالي  25 لا

 ال رياا األساسية وال   في المشاركة في ال ياة العامة وال ياة السياسية  

بالتوصااياا السااابقة لالسااتعراض الدوري الشااام  بالقضاااء على  علماً  3أحاطر الورتة المشااتركة  -28
 ميع أشااكات التمييل وأوصاار اليابان باال تما  بممثلي شااهود يهو  لمناتشااة سااب  القضاااء على التمييل في  
العالج الطبي لضااااااااامان احترام األطباء الساااااااااريريي  الساااااااااتقاللية المريج وال رص على أن تكون لمطباء  

رعاية الحاااااا ية اسااااااتنادًا إلى اسااااااتراتيجياا عال ية تائمة على األدلة لمنع عملياا نق  ال رية في توفير ال
 و( 54) الدم في حالة  ميع المرضى الذي  يرفضون الدم الخيفي، بما في ول  شهود يهو 



A/HRC/WG.6/42/JPN/3 

GE.22-17914 6 

وأعربر منظمة حقوق اإلنساان اان ع  تلقها إزاء التدابير األييرة التي تقيد حرية التعبير، والتي  -29
ع  اعتقاالا تعسااااافية ورتابة على ااراء المناهضاااااة لل كومةو وعالوة على ول ، أشاااااارا إلى أن  أسااااافرا

م  المتظاهري  والحاااا فيي  في القاعدة العسااااكرية األمريكية الجديدة في أوكيناوا وفي  الشاااارطة اعتقلر كالً 
م  تانون الب ،  4ة الفترة التي ساااااااابقر األلعاب األولمبية التي احتضاااااااانتها طوكيوو وأوصاااااااار بتنقيح الماد

، وتمكي  الهيلاا الرتابية واا الحااالة،  واساااتعراض تانون األسااارار لوضاااع معايير واضااا ة لما يشاااك  ساااراً 
 و( 55) ووضع حد إل راء س    وازاا سفر الح فيي  اليابانيي  تعسفاً 

إلى  1وأشاااار المجلس المدني لتنفيذ توصاااياا منظمة العم  الدولية واليونساااكو والورتة المشاااتركة  -30
يفرض الوتوج لت ياة العلم/إنشاااااااااااااااد النشااااااااااااااياد الوطني  2011أن م اافظاة أوسااااااااااااااالاا ساااااااااااااانار أمرًا في عاام 

 (Hinomaru/Kimigayo )    ين  على معايبة المووفي  العموميي  في حالة عحيان   2012وقير في عام
ألمرو وأفااادا بااقنااه يجاا  على اليااابااان أال تجبر أي شااااااااااااااخ  على القيااام بهااذ  األعمااات، ودعَوا الم ااالم ا

بشقن    1966والمجلس التشريعي الوطني إلى احترام توصية منظمة العم  الدولية واليونسكو المشتركة لعام 
ن على عدم معايبة المعلمي   مركل المعلمي ، وحماية حرية الفكر والضااااامير للمعلمي  واألطفاتو وحثا اليابا

والمووفي  أو وضااااااع األطفات في وضااااااع  ير م اا واالمتنا  ع  إ بار المعلمي  واألطفات  ير القادري   
و وأعرب المجلس المدني لتنفيذ توصااااااااااياا منظمة العم  الدولية ( 56) على المشاااااااااااركة في بعج االحتفاالا

 و( 57) طفات ووي اإلعاتة للخطرواليونسكو ع  تلقه م  أن التعليماا الحارمة تعرض األ

وأفااد االت ااد الياابااني لنقاابااا الم اامي  باقن االتترا  في االنتخاابااا الوطنياة والم لياة يقتحاااااااااااااار  -31
على المواطني  اليابانيي و وأوصاااااى بمنح المقيمي  األ ان  الدائمي ، بم  فيهم المقيمون م  المساااااتعمراا  

 و( 58) االنتخاباا الم لية السابقة، ال   في التحوير على األت  في

 حظر  ميع أشكات الرق، بما في ول  االتجار باألشخاص  

أفاد المركل األوروبي للقاانون والعادالة واالت ااد اليااباني لنقااباا الم اامي  بقن الياابان لديهاا تواني   -32
األهمية بمكان أن تعم  صااارمة تعات  على االسااتغالت الجنسااي، لكنها تترايى كثيرًا في إنفاوها، وأنه م   

اليابان على إنهاء صااااااناعة الجنس المنتشاااااارة في البلد ع  طري  ساااااا  تشااااااريعاا شاااااااملة لمكاف ة االتجار 
بالبشر، بما في ول  االستغالت الجنسي للفتياا والنساءو والحظا أن اليابان لم ت ظر استغالت األطفات في  

  هذ  الممارساااااااة، األمر الذي يساااااااهم في أنشاااااااطة االتجار وال تلات متساااااااام ة تجاًا  المواد اإلباحية إال م ير 
بالبشارو وأوصايا بقن ت الم اليابان الجناة وأولل  الذي  يدفعون المات مقاب  ممارساة الجنس ويساتفيدون م  
استغالت النساء واألطفات، ألنه م  األهمية بمكان أال ُينظر إلى هذا النشاط بعد اان على أنه نشاط مربح 

و وأوصااااااااااااااى المركل األوروبي للقاانون والعادالاة بلياادة الموارد والتادريا  أل هلة إنفااو  ( 59) الماالياة  م  النااحياة
 و( 60) القانون حتى تتمك  م  مقاضاة الجناة بفعالية وتقديم العون والمساعدة للض ايا

ا وأشاار المت ض النساائي النشال لل رب والساالم إلى أن مساقلة االساتبباد الجنساي العساكري أو م -33
ًا يسمى بقضية "نساء المتعة" تد أثيرا منذ الجولة األولى لالستعراض الدوري الشام  لليابانو  ير أن عدد

و وأوصى المجلس الكوري م  أ   العدالة وإحياء وكره ض ايا ( 61) م  هذ  التوصياا و  دون تنفيذًا لبير 
،  2015باالتفاق الكوري الياباني لعام  االساتبباد الجنساي العساكري بقن توتض اليابان م اوالا إعادة العم   

وهو اتفاق سااااااياسااااااي ينته  المباد  التي تركل على الضاااااا ايا، وأن تكشااااااض بشاااااافااية ع  عملية التفاوض 
واإل راءاا والوثائ  واا الحاالةو وتكض ع  تعليل النلعة الت ريفية وتقدم التعويضاااا القانونية للضاا ايا، 

تراج بجريمة ال رب، واالعتذار الرسامي، والتعويضااا القانونية،  وتبادر إلى  بر الضارر بما في ول  االع
 و( 62) وإحياء وكره  ميع الض ايا دون تمييل
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وأوصاااار منظمة العفو الدولية والمت ض النسااااائي النشاااال لل رب والسااااالم أيضااااًا بقن ت كد اليابان   -34
وال   في الوصوت إلى العدالة  أن للنا ي  ال   في التعويج الكام  والفعات، وال   في االنتحاج، ًا علن 

أمام الم االم، وأن ت رص على إلغااء وم و أي تدابير أو تحااااااااااااااري ااا م  تبا  مساااااااااااااا ولي  حكوميي  أو 
 و( 63) شخحياا عامة تد تقوض هذ  ال قوق 

وأوصاااار منظمة العفو الدولية بتنفيذ حكم  رفة الم كمة المركلية في ساااايوت الحااااادر في كانون   -35
 و 2016لذي يقضااااااي بقن تقدم ال كومة اليابانية تعويضاااااااا للنا ي  في تضااااااية عام وا  2021  يناير/الثاني

ودعر كذل  إلى إتامة نظام للتعاون مع حكومة  مهورية كوريا و يرها م  البلدان المتضااااررة للتغل  على 
بالتاريخ أن و وأوصااااااااى المعهد الدولي للب وث المتعلقة بالقضااااااااايا الخالاية المتحاااااااالة  ( 64) العقباا اإل رائية

تطلا  ال كوماة م   مهورياة كورياا تنفياذ االتفااق بي  اليااباان و مهورياة كورياا على الفور وفرض عقوبااا 
و وأوصاااى المت ض النساااائي النشااال لل رب والساااالم كذل  بالكشاااض ( 65) على  مهورية كوريا إلى أن يتم ول 

 و( 66) ع  المواد واا الحلة للجمهور م  يالت كت  التاريخ المدرسية

 ال   في العم  وفي وروج عادلة ومواتية  

أشاااااار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  أن ال د األعلى للعم  اإلضاااااافي المنحاااااوص عليه في   -36
ت ظر مباشااااااااااااارة العم  ًا وأضااااااااااااااج كذل  أن القانون ال يتضااااااااااااام  أحكام  ًاوتانون معايير العم  ليس مثالي 

 و( 67) عقابية تنطب  في حات عدم التقيد اً اإلضافي يارج ال د القانوني وال أحكام

ع  القل  ألن شااااااااااااااركاة الخطوط الجوياة اليااباانياة ماا فتلار ترفج  1وأعربار الورتاة المشااااااااااااااتركاة   -37
  165التوصااااا  إلى ح  م  يالت المفاوضاااااة الجماعية مع النقاباا العمالية في القضاااااية المتعلقة بفحااااا  

 و( 68) ودعر إلى تسوية هذا النلا   وعامالً 

 ال   في الضمان اال تماعي  

  15,4عند  ًا  أشاار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  إلى أن معدت الفقر في اليابان ال يلات مرتفع -38
 65في المائة، وأن الفقر يشااتد بو ه ياص بي  أساار المسااني  التي تتقلض م  أشااخاص يبلغون م  العمر 

المكونة م  شااخ  واحد، واألساار المبيشااية الوحيدة الوالدو وأضاااج بقن أو ألثر، واألساار المبيشااية  ًا  عام
 و ( 69) أثر بشدة على الفلاا الفقيرة والضبيفة، وأن تضية الفقر ازدادا يطورة 19-لوفيد

 ال   في مستوه مبيشي الئ   

ي أن حقوق المرأة والطف  تقثرا بشاااك   ير متناسااا  بال ادث النوو   9الحظر الورتة المشاااتركة  -39
على ًا ألن النسااااااء واألطفات ألثر انكشاااااافًا على ااثار الحااااا ية المرتبطة بالتعرض لاشاااااعا  وألثر حرمان 

الحاااااعيدي  االتتحاااااادي والساااااياسااااايو وأوصااااار بقن تقوم ال كومة بوضاااااع ودعم المبادراا التي ترمي إلى 
في ول  معالجة الفجواا    مساعدة النساء الالئي تقثرن ب ادث فوكوشيما على ت قي  االستقالت المالي، بما

 و( 70) في الدي ، وت سي  وروج وأمال  عم  المرأة 

 ال   في الح ة  

ع   8أعربر رابطة الدراسااااا الشااااملة م  أ   اساااتقالت شاااعوب  لر تشااايو والورتة المشاااتركة  -40
الوالياا االنشااغات إزاء مسااقلة التلوث النا م ع  و ود تواعد عسااكرية في ريوكيوو وأوصااتا اليابان وحكومة  

المت دة األمريكية بالتعجي  ب  راء ف وصااااااا صااااا ية للساااااكان وتنظي  التربة والميا  ومساااااتجمعاا الميا  
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الملوثااةو وطلبتااا إلى الوالياااا المت اادة األمريكيااة تقااديم تقرير ع  األثر البيلي ونشاااااااااااااار م توياااتااه وتقااديم 
 و( 71) تعويضاا للمناط  المتضررة

بقن ال كومة مازالر تتجاه  مباد  ال ماية م  اإلشاعا  حي  تسامح  9وأفادا الورتة المشاتركة  -41
ميللي سااايفرا في السااانة بالنسااابة إلى  ميع مواطنيها، بما في    20ب د أتحاااى م  التعرض لاشاااعا  تدر   

ول  النسااااااء ال وام  واألطفات والرضاااااعو وأوصااااار باالمتثات لل د األتحاااااى لتعرض الجمهور الذي حددته  
 ماية م  االشااااعاعاا لخفج مسااااتوه السااااعرة اإلشااااعاعية المساااامو  بها في المناط  التي اللجنة الدولية لل

مللي ساايفرا في الساانة، وهي السااعرة التي تعكس المبيار  1تقثرا ب ادث فوكوشاايما إلى حد أتحااى تدر   
الدوليو وتعلي  سااااااااياسااااااااة العودة التي تنفذها ال كومة حاليًا ووتض أي يطل لرفع المسااااااااتوه المسااااااااتهدج، 

 التعجي  ب  راء تقييم لمخاطر الح ة العامة التي تشكلها النقاط الساينة المشعةوو 

أيضاااًا على رصاااد ااثار الحااا ية لاشاااعا  م  أ   حماية ال   في  9وحثر الورتة المشاااتركة  -42
 11و وأوصاااار الورتة المشااااتركة ( 72) ال ياة والحاااا ة لسااااكان فوكوشاااايما، مع التركيل على الفلاا الضاااابيفة

اليابان بساااا   سااااياسااااتها المتمثلة في تحااااري  "الميا  المعالجة باعتماد النظام المتطور لمعالجة السااااوائ "  
وثة التي ت توي على التريتيوم و ير  م  المواد المشاعة( م  م طة الطاتة النووية في فوكوشايما )الميا  المل

داييتشااااااااااااااي إلى الم يل وتخلي  "الميااا  المعااالجااة" على األرض في موتع الم طااة مع تويي الحااااااااااااااراماةو  
 ميع إلى اليابان أن تضاااااام  بمو   القانون ححااااااوت   11وباإلضااااااافة إلى ول ، طلبر الورتة المشااااااتركة 

 و( 73) ض ايا ال وادث النووية على رعاية طبية مجانية لما تبقى م  حياتهم

وأشاااااار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  أيضاااااًا إلى أن السااااانواا األييرة كشااااافر حقيقة تعرض  -43
 ، دون أن1954صايادي  لاشاعا  بساب  ايتبار القنبلة الهيدرو ينية حوت  ليرة بيكيني المر انية في عام 

بالتوصاااااااااياا الساااااااااابقة ًا علم 2و وأحاطر الورتة المشاااااااااتركة  ( 74) ي حااااااااا  المتضاااااااااررون على أي تعويج
لالساتعراض الدوري الشاام  وأعربر ع  تلقها إزاء حالة النا ي  م  القنبلة الذرية م  الجي  الثانيو وحثر  

ة والمقبلة م  ض ايا على اتخاو تدابير م  أ   حقوق الجي  الثاني وضمان حقوق اإلنسان لم يات القادم
 و( 75) األسل ة النووية

إلى أن تانون العقوباا يتضاااااااام  أحكامًا  4والورتة المشااااااااتركة   Space Alliesوأشااااااااارا منظمة   -44
تن  على معايبة النساء الالتي يخضع  لا هاض والممارسي  الذي  يقومون باإل هاض، وأن اإل هاض  

بعج النسااء ُي رم  م  يدماا اإل هاض بساب  هذ  القيود،  إلى أن  ًا يتطل  موافقة اللوجو وأشاارتا أيضا 
ويلدن في عللة، ويتعرضاااااا  لالعتقات بسااااااب  التخلي ع  أطفاله  ال ديثي الوالدةو ودعتا إلى إلغاء تجريم  
اإل هاض وتعدي  تانون حماية األمومة لضاااااااامان ال حااااااااوت على يدماا الرعاية المتعلقة باإل هاض في  

 و( 76) منة وميسورة التكلفة ومهذبة دون ال ا ة إلى موافقة اللوجالوتر المناس  وبطريقة ق

 ال   في التعليم  

بقن اليابان تتجاه  "ال   في التعليم" كقساااااااااااااال ل قوق اإلنساااااااااااااان  1أفادا الورتة المشاااااااااااااتركة  -45
األسااااساااية، ب  على العكس م  ول  ف ن م توياا الكت  المدرساااية ليسااار بمنقه ع  ك  تدي  ساااياسااايو 
وأشاااااااارا إلى أن الفجوة التعليمية قيذة في االتساااااااا  بساااااااب  التفاوتاا االتتحااااااااديةو ودعر مجلس حقوق  

و وأفاد االت اد الياباني لنقاباا الم امي  بقن اليابان لم ُتجر أي ( 77) االنتهالاا  اإلنسااان إلى اسااتعراض هذ 
إصااال  لليادة العدد المطل  للمعلمي  المنتظمي  مما أ بر المعلمي  على العم  لساااعاا طويلةو وأوصااى 
ء بتخفيج سااااعاا الدراساااة، والعم  بنظام يفضاااي إلى تقلي  عدد الطالب في ك  فحااا  دراساااي، وإنشاااا

 و( 78) نظام يتيح التعليم العالي م  دون رسوم تسجي  بالجامعة
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بقن قلية التريي  المخحااااحااااة إلترار مادة الكت  المدرسااااية تساااامح  1وأفادا الورتة المشااااتركة  -46
في م توه الكت  المدرسااية، وأوصاار  ًا لوزارة التعليم والثقافة والرياضااة والعلوم والتكنولو يا بالتدي  سااياسااي 

ل كومااة مااا يللم م  تاادابير حتى تظاا  م توياااا الكتاا  الماادرساااااااااااااايااة بمنااقه ع  أي تاادياا  بااقن تتخااذ ا
على ًا و وحثر رابطة الدراسااا الشااملة م  أ   اساتقالت شاعوب  لر تشايو على التشاجيع رسامي ( 79) ساياساي

 و( 80) نشر الكت  المدرسية التي ت كد الو ود التاريخي لجلر ليو تشيو كدولة مستقلة

إلى الساما  بالتربية الجنساية الشااملة التي تراعي العمر للطالب داي   4المشاتركة    ودعر الورتة -47
 و( 81) إلى "اإلرشاداا التقنية الدولية بشقن التربية الجنسية" الحادرة ع  اليونسكوًا  المدارل ويار ها، استناد

اليابان لم تنفذ التوصااااااياا  وأشااااااارا رابطة حقوق اإلنسااااااان للكوريي  المقيمي  في اليابان إلى أن  -48
السااااااااابقة المنبثقة ع  االسااااااااتعراض الدوري الشااااااااام  والمتعلقة بالتمييل ضااااااااد األطفات الملت قي  بالمدارل 
الكورية واالسااتبعاد م  برنام  اإلعفاء م  رسااوم الدراسااة وبرنام  صااندوق دعم الرسااوم الدراسااية في مرحلة  

 و( 82) التعليم الثانوي 

 عمات التجارية وحقوق اإلنسانالتنمية والبيلة واأل  

أشاااااااااار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  إلى أن اليابان لم تتخذ تدابير كااية لمعالجة القضاااااااااايا  -49
البيلية ولم تتخ  ع  بناء م طاا  ديدة لتوليد الطاتة تعم  بالف م ال جريو وأوصى باتخاو تدابير م ددة  

و ودعر منظمة يوفنتوم إلى وضااااااااع حد إلنتاج  ( 83) اء هذ  الخطللت قي  مجتمع مسااااااااتدام، بما في ول  إلغ
الكهرباء التجارية بواسااااااااااااطة الطاتة النووية والكض ع  إلقاء الميا  المنحااااااااااااهرة في الم يل الهاد  م  تب   

 وTEPCO (84 )ال كومة وشركة توليد الطاتة الكهربائية في طوكيو 

ًا ادة التلوث اإلشاااعاعي في الم يل الهاد  اعتبار بقن ترار ال كومة زي  9وأفادا الورتة المشاااتركة  -50
ل قوق اإلنسااان لشااعوب منطقة قساايا والم يل الهاد  في بيلة نظيفة  ًا مباشاار ًا  يشااك  تهديد  2023م  عام  

وصاااااا ية ومسااااااتدامةو وألدا أن على ال كومة اليابانية أن تمتث  بالكام  اللتلاماتها القانونية، بما في ول  
المت دة لقانون الب ار، وأن تجري تقييمًا شااماًل لمثر البيليو وشاجعر على المشااركة  بمو   اتفايية األمم

 و( 85) العامة الهادفة في صنع القراراا البيلية بشقن إدارة الميا  الشديدة التلوث في فوكوشيما دايتشي

الوطنية اليابانية بشااااقن وأعرب االت اد الياباني لنقاباا الم امي  ع  االنشااااغات ألن يطة العم   -51
لفعالية النظم والسااااااااياساااااااااا القانونية ال اليةو  ًا  كااي  األعمات التجارية وحقوق اإلنسااااااااان ال تتضاااااااام  ت ليالً 

وعالوة على ول ، لم يوَت اعتبار كاج للتدابير التي تمنع انتهالاا حقوق اإلنساااان في ساااالسااا  التوريد ولم 
مة حقوق اإلنساااان اان بقن عدم و ود م ساااساااة وطنية ل قوق  و وأفادا منظ( 86) توفَّر أي ساااب  لالنتحااااج

اإلنسااااان تد فاتم مشااااكلة فشاااا  الشااااركاا اليابانية في بذت العناية الوا بة الفعالة في مجات حقوق اإلنسااااان 
 و( 87) ضم  سالس  التوريد الخاصة بها

 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -2 

 النساء  

للتمييل ضااد  شااامالً ًا  ني لنقاباا الم امي  إلى عدم و ود تانون يتضاام  تعريفأشااار االت اد اليابا -52
إلى  4و وأشااارا منظمة حقوق اإلنسااان اان واالت اد الياباني لنقاباا الم امي  والورتة المشااتركة  ( 88) المرأة 

حظر كذل  أن العنض العائلي تد ازداد بشااااك  هائ  على الر م م  القواني  المناهضااااة للعنض اللو يو وال
أن القانون ال الي ال يتناوت صااااااراحة اال تحاااااااب اللو ي وال يفترض عدم الموافقة عندما يسااااااتغ  مرتك  
الجريمة عالتة ساااااااااالطة )مث  ساااااااااافا  القربى، والراساااااااااااء في العم ، واألطباء، والمعلمي ، وما إلى ول (و 
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القسااااااااري في إطار تعري     وأوصاااااااار ب صااااااااال  تانون العقوباا لتغيير المبيار القانوني للجما  الجنسااااااااي
"العنض بي  اللو ي "، وتضاامي  تعري  الجريمة طائفًة أوسااع م  أعمات العنض الجنساايو ورفع الساا  الدنيا  

أوساالا ومنظمة حقوق اإلنساان اان واالت اد  -و ودعر منظمة حقوق اإلنساان ( 89) للرضاا بالسالو  الجنساي
القاانون المادني للسااااااااااااااماا  للمتلو ي  باال فااى على لقبهم بنااء على الياابااني لنقاابااا الم اامي  إلى تعاديا   

 و( 91) أوسالا بالتعجي  بت قي  المساواة بي  الجنسي  -و وأوصر منظمة حقوق اإلنسان ( 90) ايتيارهم

ع  القل  م  أن الجرائم التي ارتكبها أفراد عسكريون تابعون للوالياا   8وأعربر الورتة المشتركة  -53
ريكية لم تعال  إلى حد كبير وإزاء أعمات االعتداء الجنسااااااااااي التي تتعرض لها النساااااااااااء اللواتي المت دة األم

يعشااااااا  في أوكيناوا على أيدي أفراد عساااااااكريي  تابعي  للوالياا المت دة األمريكيةو ودعر إلى الت قي  في  
والعقليةو وسااااااااااااا    هذ  ال االاو وتقييم ااثار النا مة ع  االعتداءاا، وال سااااااااااااايما على الحااااااااااااا ة البدنية

تشاريعاا ت ظر التمييل ضاد المرأة وتعال  األشاكات المتعددة الجوان  للتمييل ضاد األشاخاص المنتمي  إلى 
حيات التمييل ضااااااد هذ  الفلاا وت ظر وتمنع  ًا األتليااو وتعتمد سااااااياسااااااة تكرل مبدأ عدم التسااااااامح مطلق

 و( 92)  ميع أشكات العنض القائم على النو  اال تماعي

  االت اد الياباني لنقاباا الم امي  على زيادة مشاااااااااااااركة المرأة، ال ساااااااااااايما أن اليابان ت ت   وح -54
مرتبة متدنية في الم شاااااار العالمي للفجوة بي  الجنسااااااي ، وعلى العم  م  أ   سااااااد الفجوة الجنسااااااانية في  

 و( 93) العمالة واأل ور

 األطفات  

الم امي  إلى إنشااء هيلة تتولى التنساي  الشاام  للساياسااا المتعلقة دعا االت اد الياباني لنقاباا   -55
ين  على ًا صااري ًا باألطفات وهيلة مسااتقلة تعنى برصااد حقوق الطف ، وساا  تانون أساااسااي يتضاام  حكم

 و( 94) أن األطفات أص اب حقوق 

للمعاانااة والحظار منظماة "مواطنون يااباانيون مهتمون م  أ ا  إعماات حقوق الطفا  ووضااااااااااااااع حاد   -56
داي  مرالل تو يه األطفات" أن مرالل تو يه األطفات تثير مشااال  كبيرة، بالنظر إلى الساالطاا التي تتمتع 
بها هذ  الم سااساااا، وال ساايما ال ضااانة الم تتة وانعدام إمكانية المرا عة القضااائيةو وأوصاار اليابان بوتض  

اساااات داث "وكالة األطفات واألساااار" فقل لت قي    الم اوالا الرامية إلى تدمير الروابل األساااارية ت ر يافطة
 و( 95) مكاس  مالية على حساب انتها  حقوق اإلنسان

وأعربر منظمة حقوق اإلنساااااااان اان والمركل األوروبي للقانون والعدالة ع  القل  إزاء اساااااااتمرار   -57
  أ رته منظمة حقوق  و وكشااض ت قي ( 96) إنتاج المواد اإلباحية لمطفات ونشاارها على نطاق واسااع في اليابان

اإلنسااان اان ع  التعري  الضااي  السااتغالت األطفات في المواد اإلباحية الذي يساامح باالسااتغالت الجنسااي  
توافر المواد المتعلقة باساتغالت األطفات في المواد اإلباحية على ًا للقحار، وع  ثغراا في اإلنفاو تديم أيضا 

توسااااااايع نطاق تعري  اساااااااتغالت األطفات في المواد نطاق واساااااااعو وأوصااااااار منظمة حقوق اإلنساااااااان اان ب 
اإلباحية وزيادة الجهود الرامية إلى مقاضاااااااااااة م  يشاااااااااااهدون هذ  المواد أو ي وزون عليها بقي شااااااااااك  م  

و وأوصى المركل األوروبي للقانون والعدالة بقن تتخذ اليابان يطواا  ذرية لمكاف ة االستغالت ( 97) األشكات
 و( 98) ت الذي ما انف  يتلايدالجنسي واإل رامي لمطفا

وأشاااارا منظمة حقوق اإلنساااان اان إلى أن العديد م  المدارل تطل  م  الطالب ووي الشاااعر  -58
 ير األسااااود تقديم وثائ  ت كد لون شااااعرهم الطبيعي ونساااايجه، ويلَلمون بحاااابغ شااااعرهم باللون األسااااود إوا 

ي  م  أصااااااوت مختلطة أو  ير يابانيةو  اشااااااتبه في كذبهمو وتميل هذ  السااااااياساااااااا ضااااااد الطالب المن در 
 و( 99) وأوصر ب لغاء القواعد التمييلية المعموت بها في المدارل
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وأعرب االت ااد الياابااني لنقاابااا الم اامي  ع  تلقاه إزاء ارتفاا  معادالا االنت اار بي  الشاااااااااااااابااب  -59
االنت ارو وأوصاااى بسااا   وأوصاااى بتوفير الرعاية النفساااية لمطفات والنهوض بالتثقي  في مجات الوتاية م 

تشاااااريعاا تمك  م  التحااااادي الفعات للتنمر م  أ   منعه، بما في ول  ع  طري  التثقي ، وإلغاء أحكام 
تاقديبياة وب ظر  ميع ًا القاانون المادني التي تمنح األشااااااااااااااخااص الاذي  يماارسااااااااااااااون الساااااااااااااالطاة الوالادياة حقوتا 

 و( 100) العقاب القائمة على العنض أشكات

 تةاألشخاص ووو اإلعا  

أفاد االت اد الياباني لنقاباا الم امي  بقن تانون القضاااااااااء على التمييل ضااااااااد األشااااااااخاص ووي  -60
اإلعاتة ال ين  على سااااااااااب  انتحاااااااااااج كااية ايما يتعل  بانتهالاا ال قوقو وأوصااااااااااى بقن تفي األعمات 

يقتضاااااايه القانون بحاااااايغته التجارية الخاصااااااة بوا   توفير الترتيباا التيساااااايرية المعقولة على الن و الذي 
المعدلةو كما أوصااااااى بالنهوض بالتعليم الشااااااام  للجميعو وبتعليل برام  التثقي  والسااااااياساااااااا الرامية إلى 
القضاااااء على التمييل والت يل ضااااد األشااااخاص ووي اإلعاتةو والح  أن التشااااريع يساااامح ب يدا  األشااااخاص  

 و( 101) فقتهمووي اإلعاتة العقلية المستشفى لفترة  ير م ددة دون موا

باتخاو ما يللم م  تدابير لالعتراج ب قوق ض ايا التعقيم م  يالت   4وأوصر الورتة المشتركة   -61
بمسااا ولية الدولة، وسااا    ميع الطعون المقدمة إلى الم الم العليا في ال االا التي ثبتر ًا  االعتراج علن 

وتعليل التثقي  والتادري  في مجاات  فيهاا مساااااااااااااا ولياة ال كومة، وإ راء ت قي  مسااااااااااااااتقا  يتوال  طرج ثال ، 
مث  هذ  األفعات التمييلية  ًا  مناهضااااااااااة التمييل ضااااااااااد األشااااااااااخاص ووي اإلعاتة حتى ال يكرر المجتمع أبد

القائمة على علم ت سااااااي  النساااااا و وعالوة على ول ، أوصاااااار الورتة بت ديد النا ي  الم تملي  م  التعقيم 
  تانون التعويج، وزيادو مبلغ التعويج، وتمديد فترة  القسااااااري واالتحااااااات بهم، ونشاااااار معلوماا كااية ع

 و( 102) األهلية لل حوت على التعويضاا

 الشعوب األصلية واألتلياا  

أفادا رابطة الدراساااا الشاااملة م  أ   اسااتقالت شااعوب  لر تشاايو بقن على ال كومة اليابانية  -62
كدولة مسااتقلة واالعتذار ع  ضاامها تساارًا    وعلى الفور بالو ود التاريخي لجلر ليو تشاايوًا  أن تعترج رساامي 

إلى اليابان في الساابعينياا م  القرن التاسااع عشاارو وزعمر أن ال كومة ت تف  بوثائ  ت توي على النسااخ 
األصاالية م  معاهداا الحااداتة المبرمة بي  ليو تشاايو والوالياا المت دة األمريكية وفرنسااا وهولنداو وطلبر  

كي  شاااااعوب ليو تشااااايو م  المشااااااركة في صااااانع القرار في المساااااائ  التي تمس وتمًا  إعادة تل  الوثائ  فور 
أن الشااااااااعوب األصاااااااالية لجلر أينو وريوكيو وأوكيناوا واألتلياا  5و والحظر الورتة المشااااااااتركة ( 103) حقوتها

اإلثنياااة األيره ال تلات تعااااني م  ارتفاااا  معااادالا التمييل والفقر وانخفااااض معااادالا النجاااا  األلااااديمي 
و وأوصاااار رابطة الشااااعوب األصاااالية في  لر ريوكيو باالعتراج ب   ( 104) بالشااااعوب  ير األصاااالية مقارنة

شاااع  ريوكيو/أوكيناوا في تقرير المحاااير بوصااافه شاااببًا م  الشاااعوب األصاااليةو وباتخاو التدابير المناسااابة  
والشااااااااااملة في  لالعتراج ب قوتهم في أراضاااااااااي األ داد والموارد الطبيبيةو وتمكينهم م  المشااااااااااركة الهادفة  

عملياا صااانع القرارو وتنقيح التشاااريعاا والساااياساااااو وتعليل واحترام وإعمات حقوق شاااع  أينو والقضااااء  
 و( 105) على  ميع أشكات التمييل ضد هذي  المجتمعي 

وأعربر رابطة الدراساااااا الشاااااملة م  أ   اسااااتقالت شااااعوب  لر تشاااايو ع  تلقها إزاء البناءاا  -63
العساكرية األمريكية في هينوكو وأوصار بوتض بناء القواعد العساكرية الجديدة في هينوكو وتالاي في الجلء  

اسااااتعمارها وإ راء    الشاااامالي م   ليرة أوكيناوا في ليو تشاااايو والبدء في تجريد ليو تشااااو م  السااااال  وإنهاء
 و( 106) مشاوراا مع المواطني 
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وأشاااااار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  إلى التمييل المساااااتمر ضاااااد أفراد شاااااع  بورالومي  في   -64
العمالة واللواج واإلسااااكان وعلى شاااابكة اإلنترنرو وأشااااار كذل  إلى ضاااارورة ساااا  تشااااريعاا ل ظر التمييل  

و وأشااارا ال ركة ( 107)   األعراق، و ير ول  م  التدابير واا الحاالةالعنحااري وتعليل التعايا الساالمي بي 
إلى أن اليابان ال تعترج بالتمييل   8الدولية لمناهضااااة  ميع أشااااكات التمييل والعنحاااارية والورتة المشااااتركة 

ولم تنفذ توصااياا االسااتعراض الدوري الشااام  المتعلقة باألشااكات المتعددة للتمييل ضااد    ضااد شااع  بورالو
لمنع التمييل ضاااد المرأة، يتناوت  ًا نسااااء األتلياا/نسااااء الشاااعوب األصاااليةو وأوصاااتا بقن تسااا  اليابان تشاااريع

 و( 108) األشكات المتعددة الجوان  للتمييل ضد النساء المنتمياا إلى األتلياا

االت اد الياباني لنقاباا الم امي  أن التمييل ضاااااد شاااااع  أينو في مجالي العمالة والتعليم    والح  -65
وأنه ينبغي تعليل التدابير باالسااااتناد إلى تقييم شااااام  في ضااااوء الخلفية التاريخية لشااااع  أينو ًا ال يلات تائم

 و( 109) شع  أينو بوصفه شببًا م  الشعوب األصلية، بما في ول  س  تشريع  ديد ي ظر التمييل ضد

وأعربر منظمة العفو الدولية ع  االنشااااااااغات إزاء اسااااااااتمرار التمييل الذي طات أمد  ضااااااااد األتلية  -66
اإلثنياة الكورياة في اليااباان، وال ساااااااااااااايماا أفراد هاذ  األتلياة الاذي  ُينظر إليهم على أنهم مت االفون مع كورياا  

نغ يانغ وبعج يريجيها م  برنام  يقدم الشااااااااماليةو واسااااااااتبعدا ال كومة مدرسااااااااة مرتبطة بالعاصاااااااامة بيو 
إعاناا دراساااااااية للمدارل الثانوية بعد أن رفضااااااار الم كمة العليا دعوه بشاااااااقن التعويج ع  األضااااااارارو  

 و( 110) وكانر م الم أيره تد رفضر في الساب  أربع تضايا مماثلة

 وملدو و المي  الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفاا الجنسي   المثلياا والمثليون   

أشااااااار االت اد الياباني لنقاباا الم امي  إلى عدم و ود تانون ي ظر التمييل على أسااااااال المي   -67
و والحظر منظمة العفو الدولية واالت اد ومنظمة حقوق اإلنسااااااااااان اان ( 111) الجنسااااااااااي والهوية الجنسااااااااااانية

على الحعيد الوطني على الر م  ًا أن زواج مثليي الجنس ال يلات  ير معترج به رسمي  4المشتركة والورتة  
م  أن الم كمتي  الم ليتي  في ساااااااابورو وأوساااااااالا أعلنتا أن عدم االعتراج بلواج مثليي الجنس على تدم  

وملدو ي المي  المسااااااواة مع اايري   ير دساااااتوريو وأوصااااار بسااااا  تشاااااريعاا ل ماية المثلياا والمثليي   
الجنساااااي ومغايري الهوية الجنساااااانية وحاملي صااااافاا الجنساااااي  م  التدي  التعسااااافي أو  ير القانوني في  
يحاااااااوصااااااايتهم، بما في ول  الكشاااااااض ع  ميلهم الجنساااااااي وهويتهم الجنساااااااانية م  تب  أطراج ثالثة دون 

سو ووضاااااع حد للتعقيم تريي  م  األشاااااخاص المعنيي و وإضااااافاء الطابع القانوني على زواج مثليي الجن 
 و( 112) في إطار عملية االعتراج بالنو  اال تماعي بمو   القانون ًا القسري لمشخاص المت ولي   نسي 

أيضاااااًا إلى القضااااااء على أي تمييل تائم على أساااااال المي  الجنساااااي  4ودعر الورتة المشاااااتركة  -68
لتمييل واساات داث هيلة وطنية لت قي  والهوية الجنسااانية والتعبير الجنساااني م  يالت ساا  تانون لمكاف ة ا

 و( 113) المساواة بي  الجنسي 

 المها رون والال لون وملتمسو اللجوءو  

الياااباااني لنقاااباااا الم ااامي  ع  القل  إزاء انخفاااض معاادت االعتراج بااالال لي ،    أعرب االت اااد -69
مفروضااة على مقدمي طلباا  وأوصااى بوضااع إ راءاا ضاام  المعايير الدولية، وإلغاء القيود  ير العادلة ال

و وأوصااااااااار منظمة العفو الدولية بالت ق  م  أن تانون مرايبة الهجرة  ( 114) اللجوء في مجالي العم  واإلتامة
واالعتراج باالال لي  ي مي  ميع المهاا ري  م  اإلعاادة القساااااااااااااارياة وين  على إمكاانياة مرا عاة الملفااا  

ماان حمااياة ح   ميع المهاا ري  في ال رياة  المتعلقاة بطلبااا اللجوءو وأوصاااااااااااااار المنظماة أيضااااااااااااااًا بضاااااااااااااا 
الشااااااااااخحااااااااااية وعدم التعرض لالحتجاز التعساااااااااافي م  يالت القضاااااااااااء على االحتجاز اإلداري االعتيادي 
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للمها ري ، بما في ول  احتجاز ملتمسااااي اللجوء والمها ري   ير النظاميي و وأوصاااار كذل  بضاااارورة أن 
 و( 115) على ضماناا إ رائية فعالة تتا  لجميع المها ري  الم تجلي  إمكانية ال حوت

وأشااااااااااارا منظمة حقوق اإلنسااااااااااان اان إلى أن وكالة يدماا الهجرة ما انفكر ت رم المها ري   -70
وإلى أ    ير مسااااااامىو وأوصااااااار  ًا الم تجلي  م  الرعاية الطبية وتود  المها ري  ره  االحتجاز تعساااااااف

و  (116) اللجوء برمته بما يتماشاااااااى مع المعايير الدوليةالمنظمة بال د م  احتجاز المها ري  وإصاااااااال  نظام 
أوسااااااااااااااالاا العما  ببادائا   ير احتجاازياة، واتباا  نه  تاائم على حقوق    - واتترحار منظماة حقوق اإلنسااااااااااااااان

و وتاات االت ااد الياابااني لنقاابااا الم اامي  إناه ينبغي باذت  هود ( 117) اإلنسااااااااااااااان في  ميع حااالا االحتجااز
 و( 118) ة داي  مراف  احتجاز المها ري لت سي  نظام الرعاية الطبي 

وأعربر شاابكة التضااام  مع المها ري  في اليابان ومنظمة حقوق اإلنسااان اان واالت اد الياباني   -71
لنقاااباااا الم ااامي  ع  القل  إزاء العاادد المتلايااد م  انتهااالاااا لوائح العماا  المبلغ عنهااا في إطااار برنااام  

وأوصااااااااااااار ب  راء ت قي  مع الشاااااااااااااركاا لت ديد مخاطر انتها  حقوق   تدري  المتدربي  التقنيي  األ ان و
و وأوصاار شاابكة التضااام  مع المها ري   ( 119) اإلنسااان للمتدربي  التقنيي  ومعالجة أي مخاطر يتم ت ديدها

واالت ااد الياابااني لنقاابااا الم اامي  با لغااء البرناام  ووضااااااااااااااع برام  باديلاة تشااااااااااااااما   ميع حقوق   في اليااباان
سااااااااامح للعمات األ ان  بال حاااااااااوت على اإلتامة الدائمة، واسااااااااات داث نظام  ديد للمها ري  العمات، مما ي 

المتدربي   و وأشارا شبكة التضام  مع المها ري  في اليابان إلى أن إ راء إعادة  ( 120) يمتث  للمعايير الدولية
 و ( 121) أن يستتبع العقوبة تسرًا إلى بلدهم تب  إنهاء العقد ينبغي أن يعاَم  على أنه إ راء  ير تانوني ويج   

 المشردون دايلياً   

 9أشاااااااااارا منظمة يوفنتوم  ير ال كومية واالت اد الياباني لنقاباا الم امي  والورتة المشاااااااااتركة   -72
إلى أن حااالااة الطوار  التي أُعلناار في أعقاااب حااادث م طااة الطاااتااة النوويااة في    11والورتااة المشااااااااااااااتركااة  

فوكوشااااااايما داييتشاااااااي ال تلات ساااااااارية، وأعربر هذ  الجهاا ع  القل  م  أن ساااااااكان م افظة فوكوشااااااايما،  
  م  األشخاص الذي  تم إ الاهم، ترروا العودة إلى ديارهم بعد رفع القيود المفروضة  صغيراً   باعتبارهم  لءاً 

و وأعربار منظماة حقوق اإلنساااااااااااااااان اان ومنظماة يوفنتوم  ير ال كومياة ( 122) على بعج المنااط  الملوثاة
شااااخ  ما زالوا مشااااردي  بسااااب  الكارثة ويبيشااااون  40  000ع  القل  م  أن حوالي  9والورتة المشااااتركة  

يماا دون محااااادر لكساااا  البيا ودون تعويضاااااا أو مساااااعدة سااااكنية م  ال كومةو وأوصااااوا ب  راء تقي 
لمثر البيلي إل راءاا إزالة التلوث وعدم رفع  ميع أوامر اإليالء في المناط  التي تعرضار لتلوث شاديد 

وعدم السااااااما  بعودة السااااااكان تب  أن ينلت مسااااااتوه اإلشااااااعا  في    2011نتيجة كارثة ال ادث النووي لعام 
مللي  1عاعاا، أي أت  م  المنطقة بقلملها دون المساااااااااااااتوه القياساااااااااااااي للجنة الدولية لل ماية م  اإلشااااااااااااا 

بقن تعترج ال كومة  ًا  سايفرا/سانة ع  طري  تعلي  ساياساة العودة التي يجري تنفيذها حاليًاو وأوصار أيضا 
بجميع األشااااااااخاص الذي  تم إ الاهم أو اللذي   ادروا ديارهم م  تلقاء أنفسااااااااهم بسااااااااب  كارثة فوكوشاااااااايما 

و وأوصاااااار الورتة ( 123)   في الحاااااا ة والسااااااك ، وأن تكف  ح   ميع المتضاااااارري بوصاااااافهم مشااااااردي  دايلياً 
أيضاااااااااًا ال كومة بتقديم تعويج كام  ودعم مالي لمشاااااااااخاص الذي  تم إ الاهم والساااااااااما   9المشاااااااااتركة 

للمواطني  بتقرير العودة أو االنتقات إلى مكان قير على أساااااااال األدلة العلمية وم  دون إ راءاا تسااااااارية  
 و( 124) وإلرا  مالي
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