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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب /تشرين الثاين ٥ -أكتوبر /تشرين األول ٢٢

 ٥ علومات أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة       جتميع للم     
   ١٦/٢١ حقوق اإلنسان من مرفق قرار جملس

  اليابان    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات واإلجراءات اخلاصة             
ة الـسامية حلقـوق     مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات الواردة من الدولة املعنية واملفوضـي          

والتقرير مقدم يف شكل    . اإلنسان، ويف غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          
ولالضطالع على النص الكامل، يرجى العودة إىل      . موجز تقيداً باحلد األقصى لعدد الكلمات     

ملفوضـية  وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات مـن ا            . الوثيقة املرجعية 
السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها يف التقارير والبيانات العلنيـة الـصادرة عـن                

وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان يف             . املفوضية
وقد ذكرت على حنو منهجي يف حواشي هناية النص مراجـع املعلومـات           . ١٧/١١٩قراره  

وروعي يف إعداد التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت حـدثت يف           . التقريرالواردة يف   
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  

  )٢(املعاهدات العاملية حلقوق اإلنسان    

 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة 

 مل تقبل/ق عليهامل يصد بعد االستعراض

التصديق أو 
االنضمام أو 

  اخلالفة
  
  
  
  
  
  
 

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
  )١٩٩٥(أشكال التمييز العنصري 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

)١٩٧٩(  
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      

  )١٩٧٩(والسياسية 
مجيع أشكال التمييز اتفاقية القضاء على 

  )١٩٨٥(ضد املرأة 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

  )١٩٩٩(الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٤(اتفاقية حقوق الطفل 

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

  )٢٠٠٤(الرتاعات املسلحة 
توكول االختياري التفاقية حقوق    الربو

الطفل املتعلق ببيع األطفـال وببغـاء       
األطفال واستغالل األطفال يف املوارد     

  )٢٠٠٥(اإلباحية 
اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     

 )٢٠٠٧توقيع فقط، (

االتفاقية الدولية حلماية 
مجيع األشخاص مـن    
االختفــاء القــسري 

)٢٠٠٩( 

الربوتوكول االختيـاري   
ين امللحـق بالعهـد     الثا

الدويل اخلاص بـاحلقوق    
  املدنية والسياسية

  
الربوتوكــول االختيــار 
التفاقية مناهضة التعذيب   
وغريه من ضروب املعاملة 
أو العقوبـة القاســية أو  

  الالإنسانية أو املهينة
  

االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقوق مجيـع العمـال     
  املهاجرين وأفراد أسرهم

اتفاقية حقوق األشخاص   
ــة  ــع (ذوي اإلعاق توقي

  )٢٠٠٧فقط، 
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 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة 

 مل تقبل/ق عليهامل يصد بعد االستعراض

أو  التحفظات
اإلعالنات 

أو /و
اإلعالنات 

 أو التفامهات/و

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
حتفظ، املادة  (أشكال التمييز العنصري    

  )١٩٩٥، )ب(و) أ(٤
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق 
االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة     

) د(١قـرة   والف) د(٧حتفظات، املادة   (
من ) ج(و) ب(٢ والفقرة   ٨من املادة   

 من املادة   ٢، وإعالن، الفقرة    ١٣املادة  
١٩٧٩، ٨(  

العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة      
 من املادة   ٢إعالن، الفقرة   (والسياسية  

١٩٧٩، ٢٢ (  
حتفظ، املـادة   (اتفاقية حقوق الطفل    

 من املادة   ١، وإعالنان، الفقرة    )ج(٣٧
  )١٩٧٩، ١٠املادة  من ١ والفقرة ٩

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
الطفل املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

 ٢إعالن، الفقرات   (الرتاعات املسلحة   
 )٢٠٠٤، ٣ من املادة ٥ و٣و

ــول  الربوتوكـــ
االختياري التفاقيـة   
حقوق الطفل املتعلق   
بإشراك األطفـال يف    
الرتاعــات املــسلحة 

إعالن بشأن الفقرة    (
 يعـزز   ٣دة   من املا  ٤

اإلعالن السابق بشأن   
، ٣ من املادة    ٢الفقرة  
٢٠١٠(  

  

 

إجراءات 
الشكوى 
 والتحقيق

واإلجراءات 
 العاجلة

اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن       
ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو      

 ٢٠الالإنسانية أو املهينـة، املادتـان       
 )١٩٩٩(٢١و

العهد الـدويل اخلـاص       
بـــاحلقوق املدنيـــة 

  ٤١لسياسية، املادة وا
الربوتوكول االختيـاري   
امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلاص باحلقوق املدنيـة    

  ١والسياسية، املادة 
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية القضاء على مجيع    
أشكال التمييز ضد املرأة،    

  ٨ و١املادتان 
الربوتوكول االختيـاري   
امللحق بالعهـد الـدويل     
اخلـــاص بـــاحلقوق 

االجتماعية االقتصادية و  
 ١٠ و ١والثقافية، املواد   

  ١١و
الربوتوكول االختيـاري   
ــة حقـــوق  التفاقيـ
األشخاص ذوي اإلعاقة،   

  ٦ و١املادتان 
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 احلالة يف الدورة السابقة 
اإلجراءات املتخذة 

 مل تقبل/ق عليهامل يصد بعد االستعراض

اتفاقية مناهضة التعذيب       
وغريه من ضروب املعاملة 
أو العقوبـة القاســية أو  
الالإنــسانية أو املهينــة، 

  ٢٢املادة 
االتفاقية الدولية حلمايـة    
مجيع األشـخاص مـن     
االختفاء القسري، املواد   

  ٣٣ و٣٢ و٣١ و٣٠
االتفاقية الدولية حلمايـة    
حقوق مجيـع العمـال     
املهاجرين وأفراد أسرهم،   

  ٧٧ و٧٦املادتان 
الربوتوكول االختيـاري   
التفاقية حقوق الطفـل    
املتعلق بإشراك األطفـال    
يف الرتاعات املـسلحة،    

  ١٣ و١٢ و٥املواد 
االتفاقية الدولية للقضاء   

 أشكال التمييز   على مجيع 
  ١٤العنصري، املادة 

  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

  احلالة يف الدورة السابقة  
اإلجراءات املتخـذة   

   )٤(مل يصدق عليها  بعد االستعراض
التصديق أو 
االنضمام أو 

  اخلالفة

نظام روما األساسـي للمحكمـة      
  )٢٠٠٧(اجلنائية الدولية 

اتفاقية منـع جرميـة اإلبـادة         
  ماعية واملعاقبة عليهااجل

 اخلاصة بوضع   ١٩٥١اتفاقية عام     
وبروتوكوهلـا  ) ١٩٨١(الالجئني  

  )٥()١٩٨٢(١٩٦٧لعام 

توقيع فقط  (بروتوكول بالريمو     
  )٨()٢٠٠٢يف عام 

 ١٢اتفاقيات جنيف املعقـودة يف        
 )١٩٥٣(١٩٤٩ أغــسطس/آب

اإلضافية امللحقة هبا والربوتوكوالت 
عــدا الربوتوكــول  ) ٢٠٠٤(
  )٦(الثالث

 بشأن وضع   ١٩٥٤اتفاقية عام     
  )٩(األشخاص عدميي اجلنسية

 بشأن خفض   ١٩٦١اتفاقية عام   
  )١٠(حاالت انعدام اجلنسية

االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل      
 ١٠٥عدا االتفاقيتني رقم    (الدولية  

  )٧()١١١ورقم 

الربوتوكول اإلضـافية الثالـث       
امللحق باتفاقيات جنيف املعقودة    

 )١١(١٩٤٩أغسطس /آب ١٢يف 
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 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           
  )١٢(١٠٥رقم 

 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           
  )١٣(١١١رقم 

 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           
  )١٤(١٦٩رقم 

 اتفاقية منظمة العمل الدوليـة           
  )١٥(١٨٩رقم 

اتفاقية اليونسكو ملكافحة التمييز          
  لتعليميف جمال ا

لى اتفاقية الهـاي    ، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تصدق اليابان ع        ٢٠١٠يف عام     -١
ـ     . )١٧( وعلى اتفاقية بالريمو   )١٦(١٩٩٣ لعام   ٣٣ رقم اص املعـين   كذلك أوصى املقـرر اخل

سيما النساء واألطفال بالتصديق على صكوك منـها بروتوكـول           باالجتار باألشخاص، ال  
  .)١٨( بشأن اجلوانب املدنية لالختطاف الدويل لألطفال١٩٨٠عام بالريمو واتفاقية الهاي ل

     ورحبت جلنة القضاء على التمييز العنصري بدعم اليابان إعـالن األمـم املتحـدة               -٢
 إزاء التقـدم احملـدود      لكنها أعربت عن قلقها   ( بشأن حقوق الشعوب األصلية      ٢٠٠٧ لعام

  .)١٩()صوب تنفيذه

التمييز العنصري اليابان على أن تنظر يف ضرورة اإلبقاء         وشجعت جلنة القضاء على       -٣
    من االتفاقية، بغية احلد من نطاق هذه التحفظـات إن         ) ب(و) أ(٤على حتفظاهتا على املادة     

  .)٢١(١٤ وتقدمي اإلعالن االختياري املنصوص عليه يف املادة )٢٠(يتسن سحبها مل

ـ   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تسحب اليابان حت         -٤ مـن  ) ج(٣٧ادة  فظها على امل
، ٢٠١١ويف عـام   . )٢٢(االتفاقية خبصوص فصل األطفال احملرومني من حريتهم عن الكبـار         

أوصى املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أيضاً بأن تعيد اليابان النظر يف حتفظها              
  .)٢٣()ج(٣٧على املادة 

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن االتفاقية ال تنفذ             أعربت الل   -٥

تلقائياً وال تطبق مباشرة يف اإلجراءات القضائية، وحثت اليابان على ضمان تطبيقها ودجمها             
  .)٢٤(بالكامل يف النظام القانوين احمللي
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 على مياه الشرب    ، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق يف احلصول       ٢٠١١ويف عام     - ٦
واملرافق الصحية بأن تكفل اليابان بصورة تامة إعمال احلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة             
والثقافية يف قانوهنا احمللي، بسبل منها ضمان قابلية هذه احلقـوق للتقاضـي يف احملـاكم                

  .)٢٥(الوطنية
ق الطفل وأن   وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد اليابان قانوناً شامالً بشأن حقو            -٧

؛ كما أوصتها باحترام مبدأ مـصاحل الطفـل         )٢٦(توائم تشريعاهتا مواءمة كاملة مع االتفاقية     
  .)٢٧(الفضلى يف مجيع األحكام القانونية والقرارات القضائية واإلدارية والربامج واخلدمات

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  -جيم  
قوق اإلنسان وجلنة القضاء على التمييز العنـصري واللجنـة          حثت اللجنة املعنية حب     -٨

املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل اليابان على إنشاء مؤسسة مستقلة              
، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلق      ٢٠١١ويف عام   . )٢٨(حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس    

صرف الصحي بإنشاء مؤسسة وطنية خمتصة يف رصد        يف احلصول على مياه الشرب ومرافق ال      
التمتع حبقوق اإلنسان مجيعها، مبا فيها احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، ويف تلقـي             

، أحاطت املفوضة السامية حلقـوق اإلنـسان علمـاً          ٢٠١١ويف عام   . )٢٩(شكاوى األفراد 
  .)٣٠(إلنسانبالتزامات احلكومة بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق ا

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بأن حتـدد اليابـان واليـة                 -٩
  .)٣١(ومسؤوليات مكتب املساواة بني اجلنسني التابع لديوان جملس الوزراء

والحظت جلنة حقوق الطفل أن عدة مؤسسات مسؤولة عـن رعايـة األطفـال                -١٠
  .)٣٢(بةومحايتهم ال تستويف املعايري املناس

وأوصت جلنة حقوق الطفل باعتماد وتنفيذ خطة عمل وطنيـة لألطفـال هبـدف                -١١
التصدي ألوجه انعدام املساواة يف الدخل ويف مستويات املعيشة والتباينات القائمـة علـى              

  .)٣٣(ثين وعوامل أخرىاجلنس واإلعاقة واألصل اإل
) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(ة  ، اعتمدت اليابان خطة عمل األمم املتحـد       ٢٠٠٥ويف عام     - ١٢

للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان، وهي خطة عمل تركز علـى النظـام               
  .)٣٤(املدرسي الوطين
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  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -ثانياً  

  )٣٥(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  هيئة املعاهدة

مالحظات ختامية 
واردة يف االستعراض 

  سابقال
آخر تقرير قدم منذ    
  االستعراض السابق

آخر مالحظات  
  حالة اإلبالغ  ختامية

جلنة القضاء على   
  التمييز العنصري

ــارس /آذار  ٢٠٠٨  ٢٠٠١مارس /آذار م
٢٠١٠  

حيل موعد تقدمي التقارير    
من السابع إىل التاسـع     

  ٢٠١٣يف عام 
ــة ال ــة املعني لجن

باحلقوق االقتصادية  
ــة  واالجتماعيـ

  والثقافية

  التقرير الثالث قيد النظر    ٢٠٠٩  ٢٠٠١أغسطس /آب

ــة  ــة املعني اللجن
  حبقوق اإلنسان

نوفمرب /تشرين الثاين 
١٩٩٨  

 /تشرين األول   ٢٠٠٦
 ٢٠٠٨أكتوبر 

تأخر تقـدمي التقريـر     
 ٢٠١١السادس منذ عام 

ــة  ــة املعني اللجن
ــى  بالقــضاء عل
  التمييز ضد املرأة

يوليــه /متــوز  ٢٠٠٨  ٢٠٠٣يوليه /متوز
٢٠٠٩  

ــدمي حيــل مو ــد تق ع
التقريرين السابع والثامن   

  ٢٠١٤يف عام 
ــضة  ــة مناه جلن

  التعذيب
  التقرير الثاين قيد النظر    ٢٠١١  ٢٠٠٧مايو /أيار

ينـاير  /كانون الثاين   جلنة حقوق الطفل
٢٠٠٤  

يونيه /حزيران  ٢٠٠٨
٢٠١٠  

ــدمي  حيــل موعــد تق
التقريــرين الرابــع  

 ٢٠١٦واخلامس يف عام 
ــة  ــة املعني اللجن

  لقسريباالختفاء أ
حيل موعد تقدمي التقرير      --  --  --

  ٢٠١٣عام  األوَّيل يف

، وجهت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف إطار إجراء اإلنذار           ٢٠١٢يف عام     -١٣
املبكر والتدابري العاجلة، رسالة إىل اليابان خبصوص التدابري املتخذة حلماية حقوق األقليـات             

 ٣١وحثت اليابان على موافاهتا مبعلومات قبـل        . اوا وتاكاي اإلثنية املقيمة يف منطقيت أوكين    
  .)٣٦(٢٠١٢يوليه /متوز
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  الردود على طلبات املتابعة احملددة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  
  املالحظات اخلتامية    

  هيئة املعاهدة
موعد تقدمي 

  مقدمة يف  املوضوع املالحظات اخلتامية
ــة  ــة املعني اللجن

  حبقوق اإلنسان
طلبات إعادة مقاضاة احملكوم عليهم باإلعدام أو العفو          ٢٠٠٩

عنهم؛ وظروف االحتجاز يف عنرب املوت؛ واحتـرام        
القواعد اإلجرائية؛ وعمليات استجواب احملتجـزين؛      

  .)٣٧(ودور الشرطة يف التحقيقات اجلنائية

٣٨(٢٠١٠( 

ــضة  ــة مناه جلن
  التعذيب

جاز رهن  حقوق املهاجرين وملتمسي اللجوء؛ واالحت      ٢٠٠٨
احملاكمة؛ واستجواب احملتجزين وأخـذ اعترافـاهتم؛       

  .)٣٩(والعنف اجلنسي

٤٠(٢٠٠٨( 

ــة  ــة املعني اللجن
ــى  ــضاء عل بالق
  التمييز ضد املرأة

؛ وعمل املرأة   )التمييز يف الزواج  (تعديل القانون املدين      ٢٠١١
  .)٤١(ومشاركتها يف احلياة السياسية

٤٢(٢٠١١( 

جلنة القضاء على   
  لعنصريالتمييز ا

مشروع قانون محاية حقوق اإلنسان؛ وإنشاء مؤسسة         ٢٠١١
شعوب (وطنية حلقوق اإلنسان؛ وحقوق شعب اإلينو       

  .)٤٣(؛ والتمييز ضد سكان منطقة أوكيناوا)أصلية

٤٤(٢٠١١( 

  )٤٥(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  
  احلالة الراهنة  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

  نعم  ال  دائمةوجهت دعوة 
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان        الزيارات املضطلع هبا

يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة،      
 / كانون األول  ١٤-١٠زيارة إىل اليابان،    

 / كانون الثاين  ١٩-١٥ و ٢٠٠٦ديسمرب  
  ٢٠٠٨يناير 

املقرر اخلاص املعين باألشكال املعاصـرة      
  ٢٠٠٥ه يولي/ متوز١١-٣للعنصرية، 

املقرر اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة، بعثة 
  إىل مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

مجهورية كوريا واليابان، بشأن مـسألة      
االستعباد اجلنسي العسكري يف أوقـات      

  ١٩٩٥يوليه / متوز٢٧-١٤احلرب، 

املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      
ـ      شعبية يف مجهورية كوريا الدميقراطية ال

  )٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٢٨-٢٣(
املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،     

 ١٩-١٢(ال سيما النساء واألطفـال      
  )٢٠٠٩يوليه /متوز

املقرر اخلاص املعين حبقـوق اإلنـسان       
ــاجرين  ــارس / آذار٢٣(للمه  ١ -م

  )٢٠١٠أبريل  /نيسان
اخلبري املستقل املعين مبـسألة التزامـات    

 املتعلقة باحلصول علـى     حقوق اإلنسان 
املياه الصاحلة للشرب وخدمات الصرف     

  )٢٠١٠يوليه / متوز٢٨-٢٠(الصحي 
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املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      
يف مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطيـة      

  )٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨-٢٥(
املقرر اخلاص املعين حبالة حقوق اإلنسان      

ية الدميقراطيـة   يف مجهورية كوريا الشعب   
  )٢٠١٢يناير / كانون الثاين٢٠-١٦(

الزيارات املتفق عليها من
  حيث املبدأ

   املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص،
  .ال سيما النساء واألطفال

سـُيتفق  (املقرر اخلاص املعين بالصحة     
  )على التواريخ الحقاً

 الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي
ــارات ا ــوب الزي ملطل

  إجراؤها
املقرر اخلاص املعين بالنفايـات الـسمية       

)٢٠٠٥(  
املقرر اخلاص املعين حبقـوق املهـاجرين       

)٢٠٠٦(  
الفريق العامل املعين باالحتجاز التعـسفي      

)٢٠٠٧(  

  

الردود علـى رسـائل
 االدعاء والنداءات العاجلة

يع هذه  وردت احلكومة على مج   . خالل الفترة قيد االستعراض، أرسلت ستة بالغات      
  .البالغات

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -جيم  
) املفوضية(، سامهت مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان         ٢٠١١ يف عام   -١٤

يف االستجابات اإلنسانية متعددة األطراف، بطرق منها تدريب منظمات يابانية غري حكومية            
، نظمت املفوضية، بناًء على ٢٠١٠ ويف عام. )٤٦(ث الطبيعيةيف جمال احلماية يف سياق الكوار

طلب الدول األطراف، أنشطة تدريب وبناء للقدرات بشأن معاهدات حقـوق اإلنـسان،             
  .)٤٧(ومشلت هذه األنشطة اليابان

وقدمت اليابان  . )٤٨(٢٠١٠ وزارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان اليابان يف عام         -١٥
، يف أُطـر منـها      ٢٠١٠  وعـام  ٢٠٠٩  وعام ٢٠٠٨ ملفوضية يف عام  مسامهات مالية إىل ا   

صندوق تربعات التعاون التقين وصندوق التربعات اخلاص باألشكال املعاصـرة للعنـصرية            
  .)٤٩(وعدد من األنشطة امليدانية
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  تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان  -ثالثاً  

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
تزال اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قلقة إزاء افتقـار التـشريعات               ال  -١٦

  .)٥٠( من االتفاقية١ الوطنية إىل تعريف حمدد للتمييز ضد املرأة وفقاً للمادة
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بسن وتنقيح قوانني وأحكـام               -١٧

اة بني اجلنسني، وسلطت الضوء على تعديل حمدد ُيلغي نظام رب           قانونية عديدة بشأن املساو   
 من قانون اجلنسية، حبيث يتساوى الرجال والنـساء يف      ١-٣ األسرة املنصوص عليه يف املادة    
  .)٥١(احلقوق املتصلة جبنسية أبنائهم

 وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليابان القضاء على املواقـف              -١٨
القائمة على قوالب منطية؛ وجترمي العنف اللفظي وضمان امتناع املوظفني احلكوميني عن إبداء             
مالحظات مهينة ُتميِّز ضد املرأة؛ ومكافحة اخلالعة واإلباحية اجلنسية يف وسائط اإلعـالم؛             

  . )٥٢(وضمان عدم التمييز يف اإلنتاج والتغطية اإلعالميني
قضاء على التمييز ضد املرأة أن فئات النساء الضعيفة تعاين والحظت اللجنة املعنية بال     -١٩

. التمييز، سيما يف الوصول إىل العمالة والرعاية الصحية والتعليم واإلعانـات االجتماعيـة             
  . )٥٣(وطلبت إىل احلكومة أن تعتمد سياسات وبرامج خاصة باملرأة يف هذا الصدد

أن أسباب التمييز املنـصوص عليهـا يف        وبيَّنت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٢٠
وحثت اليابان على اعتماد تشريعات حمـددة      . )٥٤( من االتفاقية غري مشمولة بالكامل     ١ املادة

 يكفي  حتظر التمييز العنصري املباشر وغري املباشر، وعلى ضمان امتالك موظفي إنفاذ القانون ما            
، الحظ املقـرر    ٢٠١١ ويف عام . )٥٥(من اخلربة والسلطة للتعامل مع اجلناة ومحاية الضحايا       

زاال  اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين أن العنصرية والتمييز على أساس اجلنسية مـا            
وقدمت جلنة القضاء على التمييز العنصري توصيات بشأن التمييـز العنـصري            . )٥٦(شائعني

  .)٥٧(املتصل باجلنس
قلق ما تتعـرض لـه فئـات منـها          والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري ب        -٢١

البوراكومني وأطفال املدارس الكورية من مالحظات وأفعال عنصرية، وأوصت اليابان بـأن            
تكفل تنفيذ أحكام الدستور والقانون املدين والقانون اجلنائي للتصدي ملظـاهر العنـصرية             

  .)٥٨(والكراهية
جديد إزاء التـصرحيات    وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها من            -٢٢

التمييزية الصادرة عن موظفني عموميني، وأوصت بسنِّ قانون حيظر التصرحيات العنـصرية            
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والقائمة على كره األجانب، وبضمان الوصول إىل احلماية وسبل االنتصاف الفعالـة عـن              
  .)٥٩(طريق احملاكم الوطنية املختصة

يز ضد أطفال األقليـات اإلثنيـة،       وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء التمي         -٢٣
حيملون اجلنسية اليابانية وأبناء العمال املهاجرين، واألطفـال الالجـئني،           واألطفال الذين ال  

واألطفال ذوي اإلعاقة، وأوصت بإلغاء مجيع التشريعات اليت متيز ضد األطفـال علـى أي               
  . )٦٠(أساس كان

على تعديل تشريعاهتا بغية إدراج امليـل       وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليابان         -٢٤
اجلنسي ضمن أسباب التمييز احملظورة، وضمان املساواة يف اإلعانات بني القرينني من اجلنسني 

  .)٦١(زواج زواج والقرينني املثليني املتعايشني بال املتعايشني بال

  حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -باء  
ية حبقوق اإلنسان عن قلقها جمدداً ألن عدد اجلرائم اليت يعاقـب            أعربت اللجنة املعن    -٢٥

ينخفض وأن تنفيذ هذه العقوبة تزايد؛ وألن سجناء عنرب املوت حيتجـزون            عليها باإلعدام مل  
يف احلبس االنفرادي ويعدمون دون سابق إخطار، ويف بعض احلاالت، يف سن متقدمـة أو               

، ٢٠١٠ ويف عـام  . )٦٢(نة بإلغاء عقوبة اإلعدام   وأوصت اللج . رغم اإلصابة بإعاقات ذهنية   
رحبت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان بعدم تنفيذ اإلعدام منذ صعود احلكومة اجلديدة إىل             
احلكم، وأعربت عن أملها يف أن يتخذ البلد خطوات رمسية أكثر يف سبيل وقـف العمـل                 

د قرار اجلمعية العامة لألمـم      ، صوتت اليابان ضد اعتما    ٢٠١٠ ويف عام . )٦٣(بعقوبة اإلعدام 
  . )٦٤( الداعي إىل وقف العمل بعقوبة اإلعدام٦٥/٢٠٦املتحدة 

والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن عددا متزايدا من املـدعى علـيهم                -٢٦
يدانون وحيكم عليهم باإلعدام دون ممارسة حقهم يف الطعن؛ وأن موظفي السجون حيظرون             

 املوت مبحاميهم إىل أن تقرر احملكمة إعادة النظر يف القضية؛ وأن طلبات             لقاءات سجناء عنرب  
وحثت اللجنة اليابانَ على اعتماد نظام      . تعلِّق تنفيذ عقوبة اإلعدام    إعادة احملاكمة أو العفو ال    

  .)٦٥(مراجعة إلزامية يف قضايا اإلعدام
ألن نظـام االحتجـاز     وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها من جديد            -٢٧

زاد من خطر التحقيقات التعسفية الرامية إىل أخذ االعترافـات،          ) Daiyo Kangoku(البديل  
 يتصل  وسلطت الضوء على االرتفاع الكبري يف معدل اإلدانة على أساس االعترافات، سيما فيما            

ماً مع مجيـع    وأوصت بأن تكفل اليابان توافق هذا النظام توافقاً تا        . حباالت احلكم باإلعدام  
  .)٦٦( من العهد١٤ الضمانات الواردة يف املادة

وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن بعض السجناء حيتجـزون يف               -٢٨
  .)٦٧(احلبس االنفرادي فترات مطولة وحثت اليابان على ضمان أن تبقى تلك التدابري استثنائية
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ن عن قلقها ألن عدة مؤسسات معنية باحملتجزين وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسا   -٢٩
  . )٦٨(يلزم من استقالل وسلطة لكي تكون اآلليات فعالة وبظروف السجون تفتقر إىل ما

وعلى الرغم من التدابري املتخذة حلماية ومساعدة ضحايا العنف واالستغالل القائمني         -٣٠
، أعربت اللجنـة    )٦٩(جتار بالبشر على اجلنس، مبا يف ذلك العنف املرتيل والعنف اجلنسي واال         

املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء التساهل يف معاقبة املتورطني يف العنف املرتيل؛ وعـدم               
توفري املساعدة طويلة األمد للضحايا؛ والتأخري يف منح الضحايا األجانـب إقامـة ختـوهلم               

لى اختاذ إجراءات يف هذا     وحثت اللجنة اليابان ع   . احلصول على إعانات الضمان االجتماعي    
  . )٧٠(الصدد
ورحبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بتنقيح قـانون منـع العنـف             -٣١

تشمل مجيع ضروب    الزوجي ومحاية الضحايا، لكنها ظلت منشغلة ألن التشريعات احمللية ال         
نساء املهـاجرات  العنف يف سياق العالقات احلميمة، وسلطت الضوء على هشاشة أوضاع ال     

  .)٧١(ونساء األقليات والفئات الضعيفة
وناشدت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليابان التصدي لظاهرة العنف              -٣٢

  .)٧٢(بالنساء وتيسري اإلبالغ حباالت العنف املرتيل واجلنسي؛ وتوفري خدمات الدعم
لقها ألن تعريف االغتصاب يف القـانون  وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن ق     -٣٣

وأوصت بأن توسع اليابـان     . اجلنائي يقتصر على العالقات اجلنسية الكاملة بني رجل وامرأة        
تعريف االغتصاب وأن تكفل اعتباَر سفاح احملارم واالعتداء اجلنسي دون متام العالقة اجلنسية             

حظت جلنة حقوق الطفل أن     وال. )٧٣(واغتصاب الرجال واالغتصاب الزوجي جرائم خطرية     
يتصل به من جرائم على النساء والبنات،        قانون العقوبات يقصر صفة ضحايا االغتصاب وما      

تشمل األوالد، وأوصت بأن تكفل اليابان توفري احلماية ذاهتا جلميـع            وأن هذه األحكام ال   
  . )٧٤(األوالد والبنات فيما يتصل باالغتصاب

وق اإلنسان عن قلقها إزاء اخنفاض سن قبول العالقـات          وأعربت اللجنة املعنية حبق     -٣٤
  .)٧٥(، وحثت احلكومة على ترفيع هذه السن) سنة لألوالد والبنات١٣(اجلنسية 

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من جديد إزاء تفشي وتزايد استغالل األطفال           -٣٥
حة اجلرميـة املنظمـة؛     وأوصت باعتماد خطة عمل ملكاف    . ألغراض اجلنس واإلباحية والبغاء   

ومبعاملة األطفال بصفتهم ضحايا وليس جناٍة؛ وبتقدمي املـساعدة إىل ضـحايا االسـتغالل            
  .)٧٦(اجلنسي
وإذ الحظت جلنة حقوق الطفل أن العقاب البدين حمظـور صـراحة يف املـدارس                 -٣٦

 أيـضاً أن    والحظـت . اليابانية، فقد أعربت عن قلقها ألن هذا احلظر ال ُينفذ تنفيذاً فعاالً           
وأوصـت بـأن    . القانون ال حيظر صراحة العقاب البدين يف املرتل ويف أماكن الرعاية البديلة           
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حتظر اليابان مبوجب القانون العقاب البدين ومجيع ضروب املعاملة املهينة لألطفال يف مجيـع              
  .)٧٧(األماكن

 العام لألمـم    وأوصت جلنة حقوق الطفل بتنفيذ التوصيات الواردة يف دراسة األمني           -٣٧
  .)٧٨(املتحدة بشأن العنف باألطفال

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن بيع األطفال يف اليابان ال ُيعترب جرمية على         -٣٨
حدة يف قانون العقوبات، وحثت اليابان على جترميه وفقاً للربوتوكول االختيـاري التفاقيـة    

  .)٧٩(ل واستغالل األطفال يف املواد اإلباحيةحقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفا
، الحظ املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النـساء           ٢٠١٠ويف عام     -٣٩

واألطفال، بانشغال، أن القانون ال يعاقب على حيازة مواد إباحية يظهر فيها األطفال إذا مل               
بغاء األطفال واستغالهلم يف املواد     ، وأوصى بتعديل قانون مكافحة      )٨٠(يكن ذلك بغرض البيع   

  .)٨١(اإلباحية بغية جترمي حيازة تلك املواد
وظلت جلنة حقوق الطفل منشغلة إزاء االفتقار إىل تشريع جيّرم جتنيد األطفـال يف                -٤٠

القوات أو اجملموعات املسلحة أو استخدامهم يف القتال، واالفتقار إىل تعريـف للمـشاركة              
  .)٨٢(وحثت احلكومة على تنقيح قانون عقوباهتااملباشرة يف القتال، 

وشاطرت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان              -٤١
قلقها إزاء استمرار االجتار بالنساء والبنات، واستغالل الدعارة؛ وعدم توافر تدابري دعم شاملة  

الحقة املومسات مبوجب قانون مكافحـة البغـاء؛   ترمي إىل إعادة تأهيل ضحايا االجتار؛ وم 
وحثـت  . )٨٣(واخنفاض عدد عقوبات السجن املفروضة على مرتكيب اجلرائم املتصلة باالجتار         

. )٨٤(اللجنتان اليابان على التصدي لألسباب األساسية لالجتار وعلى محاية الضحايا ودعمهم          
تدابري مكافحة االجتار بالبـشر      املتعلقة ب  ٢٠٠٩ورحبت جلنة حقوق الطفل خبطة عمل عام        

وأعرب املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار         . )٨٥(وقدمت توصيات بشأن االجتار باألطفال    
باألشخاص، ال سيما النساء واألطفال عن قلقه ألن تعريف االجتار ليس شامالً على غـرار               

. )٨٦(اختطـاف التعريف الوارد يف بروتوكول بالريمو، وحتديداً ألنه ال يشمل االستخدام بال            
وأوصى املقرر اخلاص بأن تعتمد اليابان تعريفاً واضحاً لالجتار يشمل مجيع عناصر التعريـف              

وعالوة على ذلك أوصى املقرر اخلاص بأن ُيدرج االجتـار          . )٨٧(الوارد يف بروتوكول بالريمو   
بالرجال واألوالد يف خطة العمل ويف التشريعات بغية التصدي هلذه الظـاهرة علـى حنـو                

  .)٨٨(شامل
، الحظ املقرر اخلاص املعين باالجتار باألشخاص، ال سيما النـساء           ٢٠١٠ويف عام     -٤٢

واألطفال أيضاً أن النساء والبنات، مبن فيهن اليابانيات، يسقطن يف احللقة املفرغـة لالجتـار    
وأوصى املقـرر اخلـاص     . )٨٩(واالستغالل اجلنسي وغري ذلك من ضروب العنف اجلنساين       

جلهود الرامية إىل القضاء على مجيع ضروب العنف بالنساء والبنات، كما أوصـى             بتكثيف ا 
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وأوصى أيضاً بأن يستخدم اخلط املباشر اخلاص بـالعنف املـرتيل اللغـات             . مبحاسبة اجلناة 
  .)٩٠(األجنبية الرئيسية املتحدث هبا يف اليابان

  نونإقامة العدل، مبا يف ذلك اإلفالت من العقاب وسيادة القا  -جيم  
الحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان، بانشغال، أن اليابان مل تقبل مسؤوليتها عن              -٤٣

الذي يعود إىل احلرب العاملية الثانية وحثت احلكومة على تقدمي اعتـذار            " نساء املتعة "نظام  
يسمح هلن باستعادة كرامتهن؛ وكما حثتها على مقاضاة اجلناة؛ وتعويض مجيع النساء الاليت             

 يزلن على قيد احلياة؛ ودحض أية حماولة لتشويه مسعة الضحايا أو إنكار وقوع األحـداث                ال
وقدمت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة توصـيات          . )٩١(ومعاقبة من حياول ذلك   

، ناشدت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان احلكومة تقـدمي         ٢٠١٠مايو  /ويف أيار . )٩٢(مماثلة
  .)٩٣(املضي يف تعويض آالف النساء من ضحايا االستعباد اجلنسي أيام احلرباعتذارها و

     وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها من جديد ألن تنقيح قـانون األحـداث يف                -٤٤
 قد اعتمد هنجاً عقابياً وقّيد حقوق اجملرمني األحداث والضمانات القانونية املتاحة   ٢٠٠٠ عام
ادة النظر يف طريقة عمل نظام قضاء األحداث ومواءمتـه مـع        وحثت احلكومة على إع   . هلم

  .)٩٤(معايري األمم املتحدة
وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن جرمية العنـف                -٤٥

اجلنسي ال يالحق مرتكبها إال بناًء على شكوى من الضحية وألن العقوبة املتصلة باالغتصاب     
ة، وحثت اليابان على إلغاء هذا الشرط من قانون عقوباهتا وتـشديد العقوبـة              ال تزال خفيف  

وأضافت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان أن املتـورطني يف العنـف     . )٩٥(املتصلة باالغتصاب 
اجلنسي كثرياً ما يفلتون من العقاب وأن القضاة يطالبون الـضحايا بتقـدمي أدلـة علـى                 

  .)٩٦(املقاومة
 حقوق الطفل عن قلقها ألن ضحايا اجلرائم املشمولة بـالربوتوكول           وأعربت جلنة   -٤٦

االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفـال يف             
  .)٩٧(املواد اإلباحية ال يتلقون دعماً ومساعدة كافيني على امتداد العمليتني اجلنائية والقضائية

عرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن قلقـه          ، أ ٢٠١١ويف عام     -٤٧
. إزاء عدم اعتراف السلطة القضائية مبا يلقاه املهاجرون من معاملة متييزية وعدم املعاقبة عليها             

وإضافة إىل اعتماد تشريعات متنع التمييز العنصري وكره األجانب، أوصى املقـرر اخلـاص              
سلطة القضائية ووكاالت إنفاذ القانون من أجل إعمال حقوق         باختاذ تدابري عاجلة يف إطار ال     

  .)٩٨(املهاجرين إعماالً فعاالً وخالياً من التمييز
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  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية  -دال  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن األطفال املولودين خارج ربـاط     -٤٨

.  احلصول على اجلنسية ويف حقوق املرياث ويف تسجيل الـوالدة          الزواج يتعرضون للتمييز يف   
. )٩٩(وحثت اللجنة احلكومة على أن تزيل من تشريعاهتا أي حكم مييز ضد هؤالء األطفـال              

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن بواعث القلـق           
  .)١٠٠(ذاهتا وقدمت توصيات مماثلة

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء الصعوبات املقترنة بنظام              -٤٩
وأوصـت بـسن    . تسجيل األسرة واستمرار انتهاك اخلصوصية، سيما يف حالة البوراكومني        

قانون حيظر استخدام نظام تسجيل األسرة ألغراض متييزية، خاصة يف جماالت العمالة والزواج  
  .)١٠١(صوصية األفراد على حنو فعالوالسكن، بغية محاية خ

وأعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقهـا ألن املـسؤوليات                -٥٠
املرتلية واألسرية تقع على عاتق النساء بالدرجة األوىل، وشجعت اليابان على حث اجلهـود              

شجعتها على حتـسني تـوافر      الرامية إىل إقامة توازن بني املسؤوليات األسرية واملهنية؛ كما          
والحظت جلنة حقوق الطفـل     . )١٠٢(وتيسر مرافق رعاية األطفال من خمتلف فئات األعمار       

بانشغال عدم وجود سياسة للرعاية األسرية البديلة لألطفال املفتقدين للرعاية األبوية؛ وزيادة            
 وتفشي اإلساءة إىل    عدد األطفال املودعني مرافق الرعاية؛ وتدين املعايري يف مؤسسات كثرية؛         

  .)١٠٣(األطفال يف مرافق الرعاية البديلة
وأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تكفل اليابان خضوع مجيع حـاالت التـبين إلذن                -٥١

قضائي وتوافقها مع مصاحل الطفل الفضلى؛ كما أوصتها مبسك سجل يشمل مجيع األطفال             
  .)١٠٤(املتبنني
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان            وحثت الل   -٥٢

احلكومةَ على اعتماد سن الثامنة عشرة سناً دنيا لزواج النساء والرجال؛ وعلى إلغاء مهلـة               
األشهر الستة املفروضة على النساء دون الرجال قبل الزواج مرة أخرى؛ وعلى اعتماد نظام              

  .)١٠٥(يار ألقاهبميتيح للمتزوجني اخت

  حرية التعبري وحق املشاركة يف احلياة العامة والسياسية  -هاء  
أعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها إزاء القيود املفروضة علـى حريـة                -٥٣

كما أعربت عن قلقها إزاء توقيف نشطاء سياسيني        . التعبري وحق املشاركة يف الشؤون العامة     
  .)١٠٦(دانتهم بتهمة توزيع املناشري وانتقاد احلكومةوموظفني عموميني وإ
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وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان واللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة              -٥٤
 وحثت احلكومة على بلوغ     )١٠٧(عن القلق ذاته إزاء اخنفاض نسبة النساء يف املناصب الرفيعة         

. )١٠٨(حلياة السياسية والعامة بواسطة اعتماد تدابري خاصة   التكافؤ يف متثيل الرجال والنساء يف ا      
وشجعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اليابان على ضمان أن يعكس متثيـل               

  .)١٠٩(النساء تنوع اجملتمع بكامل أطيافه

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -واو  
ى التمييز ضد املرأة منشغلة إزاء حالة احلرمان الـيت          ظلت اللجنة املعنية بالقضاء عل      -٥٥

وأفادت اللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان بـأن النـساء          . )١١٠(تعيشها النساء يف سوق العمل    
يستبعدن من اإلجازة مدفوعة األجر ومن بدل األمومة والبدل األسري؛ وبأهنن معرضـات             

أشارت اللجنة املعنية بالقضاء على    و. )١١١(للتحرش اجلنسي وجمربات على العمل بعض الوقت      
التمييز ضد املرأة على وجه اخلصوص إىل حاالت فصل النساء بصورة غري قانونية عن العمل               
بسبب احلمل والوالدة؛ وافتقار قانون معايري العمل إىل حكم يقر مببدإ األجر املتساوي لقـاء      

  .)١١٢(العمل املتساوي والعمل املتساوي يف القيمة
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنـسان            وحثت    -٥٦

اليابان على إعطاء األولوية للمساواة الفعلية بني النساء والرجال يف سوق العمـل؛ وإنـشاء             
  .)١١٣(آليات إنفاذ ورصد؛ وضمان حصول النساء على اجلرب، مبا يشمل املساعدة القانونية

ة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن البعض مـن غـري املـواطنني              وأعربت اللجن   -٥٧
  .)١١٤(يستبعدون من احلماية اليت يوفرها تشريعات العمل احمللية ونظام الضمان االجتماعي

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -زاي  
 ١٥ وبات يشمل حنو أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن الفقر تزايد يف اليابان        -٥٨

  .)١١٥(يف املائة من السكان، وأوصت بتخصيص املوارد املناسبة للقضاء على فقر األطفال
، أشاد املقرر اخلاص املعين باحلصول على مياه الشرب وخـدمات           ٢٠١١ويف عام     -٥٩

الصرف الصحي باليابان ملا أحرزته من تقدم يف ضمان حصول األغلبية الساحقة من السكان              
وأضاف أن الفئات املهمشة أو غريها      . ياه الشرب وخدمات الصرف الصحي املأمونة     على م 

وأفاد بأن عدد املتشردين يف اليابان قدِّر       . )١١٦(من الفئات احملرومة يف حاجة إىل عناية خاصة       
 شخصاً، رغم ما يسود من اعتقاد أن هذا العدد أكـرب            ١٣ ١٢٤ مبا يعادل    ٢٠١٠يف عام   
ملقرر اخلاص بأن تنظر اليابان يف تنفيذ سياسات يف كامل أحناء البلـد،             وأوصى ا . )١١٧(بكثري

كالسياسات املعتمدة يف طوكيو وأوزاكا، ملساعدة الفقراء؛ كما أوصاها بأن تكفل قيام مجيع     
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البلديات بتوفري ماء الشرب ومرافق الصرف الصحي املأمونة للمتشردين، بسبل منها صـيانة             
  .)١١٨(احلمامات العامة وحفظها

  احلق يف الصحة  -حاء  
أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل عن قلق إزاء   -٦٠

اإليـدز، يف صـفوف     /ا فيها فريوس نقص املناعة البشري     زيادة األمراض املنقولة جنسياً، مب    
يت خيضعن لإلجهاض النساء واملراهقني؛ وارتفاع معدل اإلجهاض؛ وإمكانية معاقبة النساء الال

وأوصت اللجنتان بتعزيز تثقيف األحداث يف جمال الصحة اإلجنابيـة          . طبقاً لقانون العقوبات  
وأفادت الدراسة القطرية اليت أعدهتا     . )١١٩(واجلنسية، وبتعديل التشريعات اليت جترم اإلجهاض     

 املعديـة    خبصوص اليابان بأن داء الـسل واألمـراض        ٢٠١١منظمة الصحة العاملية يف عام      
 وأنواع جديدة من اإلنفلونزا ال تـزال        ل عدوى فريوس نقص املناعة البشري     واملستعصية، مث 

  .)١٢٠(تشكل خطراً جسيماً على الصحة العامة

  احلق يف التعليم  -طاء  
أوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بإعادة دمـج املـساواة بـني                 -٦١

  .)١٢١(ي للتعليماجلنسني يف القانون األساس
وأعربت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان عن قلقها ألن اإلعانات املقدمة إىل املـدارس               -٦٢

اليت تعلم األطفال باللغة الكورية أدىن من تلك املقدمة إىل املدارس العادية، وألن شـهادات               
معاجلة هذا  املدارس الكورية ال تؤهل الطالب تلقائياً لدخول اجلامعة، وحثت احلكومة على            

وقدمت جلنة حقوق الطفل توصيات مماثلة بشأن املدارس اخلاصـة باألطفـال            . )١٢٢(الوضع
  .)١٢٣(املنحدرين من أصل صيين أو أصول أخرى

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء نقص الفـرص املتاحـة                -٦٣
ي التعليم بلغتهم، وإزاء عدم تطبيـق       لألطفال اإلينو أو أطفال األقليات الوطنية األخرى لتلق       
وأوصت بضمان أال يواجه األطفال     . مبدإ التعليم اإلجباري تطبيقاً كامالً على أبناء األجانب       

املعنية حبقوق اإلنسان مالحظات مماثلة     وقدمت اللجنة   . )١٢٤(عقبات يف احلصول على التعليم    
أوكينـاوا يف   /قافة وتاريخ الريوكيـو   أوكيناوا وبدمج ث  /بشأن التعليم بلغيت اإلينو والريوكيو    

  .)١٢٥(املقررات العادية
وأدرجت اليابان التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان يف خططها واستراتيجياهتا الوطنية             -٦٤

  .)١٢٦("اخلطة األساسية لتعزيز التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ودعم هذه احلقوق"عن طريق 
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  األشخاص ذوو اإلعاقة  -ياء  
وأوصـت  . ة حقوق الطفل منشغلة إزاء التمييز ضد األطفال ذوي اإلعاقة         ظلت جلن   -٦٥

باعتماد تشريعات توفر هلؤالء األطفال محاية كاملة؛ وبتوفري خدمات جمتمعيـة ترمـي إىل              
النهوض مبستوى معيشتهم؛ وباعتماد ما يلزم من الربامج واخلدمات؛ وبتجهيز املدارس هبدف            

  .)١٢٧(ليمدمج األطفال ذوي اإلعاقة يف التع
، أوصى املقرر اخلاص املعين باحلصول على مياه الشرب وخدمات          ٢٠١١ويف عام     -٦٦

الصرف الصحي بأن تزيل اليابان التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جماالت منها السكن   
وناشد وزارة التعليم على وجه اخلصوص جتهيز املدارس باملرافق الالزمة إلدمـاج            . والتعليم

وي اإلعاقة يف التعليم، بطرق منها ضمان وصوهلم باستقالل إىل امليـاه واملرافـق              األطفال ذ 
وإضافة إىل ذلك، جيب على احلكومة بذل املزيد من اجلهـود يف سـبيل ضـمان                . الصحية

حصول مجيع األشخاص ذوي اإلعاقة على سكن مالئم الحتياجاهتم سيما فيما يتصل مبرافق             
  .)١٢٨(الصرف الصحي واالستحمام

  األقليات والشعوب األصلية  -كاف  
هنأت جلنة القضاء على التمييز العنصري اليابان على اعترافها بشعب اإلينو كشعب              -٦٧

، لكنها أوصتها   )١٢٩()٢٠٠٩(والحظت إنشاء اجمللس املعين بسياسة اإلينو       ) ٢٠٠٨(أصلي  
 وبرامج تقوم على   بزيادة مشاركة ممثلي اإلينو يف املشاورات وبترمجة املشاورات إىل سياسات         

وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء التمييـز الـذي         . )١٣٠(خطط عمل هدفها إعمال حقوق اإلينو     
وحثت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان اليابان علـى اعتمـاد       . )١٣١(يتعرض له سكان أوكيناوا   

 تدابري خاصة حلماية وصون وتعزيز التراث الثقايف ومنط احليـاة التقليـدي لـشعيب اإلينـو           
  .)١٣٢(أوكيناوا واالعتراف حبقوقهما يف األراضي/والريوكيو

وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء بناء قاعدة عـسكرية يف                -٦٨
أورا وست منصات للطائرات العمودية يف تاكاي، وهـي مبـادرة أدانتـها             /خليج هينوكو 

اي، حبجة أن هذه التجهيزات سـتؤثر       أوكيناوا اإلثنية وسكان منطقة ساك    /جمموعة الريوكيو 
تأثرياً خطرياً على بيئة املنطقة وعلى متتع هؤالء األفراد حبقوقهم االقتـصادية واالجتماعيـة              

  .)١٣٣(وشجعت اللجنة اليابان على الدخول يف مشاورات مع ممثلي األوكيناوا. والثقافية
ة ملنع التمييـز ضـد      والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري اخلطوات املتخذ         -٦٩

، وأوصت بأن تكلف اليابان وكالة حكومية حمددة مبعاجلـة          )١٣٤(البوراكومني والقضاء عليه  
  .)١٣٥(قضايا هذه الفئة
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وحثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة على تعـيني ممـثالت لنـساء                 -٧٠
ء األقليات، مبن فيهن نـساء      األقليات يف هيئات صنع القرار؛ وإجراء دراسة شاملة حلالة نسا         

  .)١٣٦(شعوب اإلينو والبوراكومني والكوريني الزاينيتشي واألوكيناوا األصلية
وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها ألن أطفـال أقليـات اإلينـو والكـوريني                 -٧١

والبوراكومني وأقليات أخرى يتعرضون للتهميش االجتماعي واالقتصادي، وحثت اليابـان          
  .)١٣٧(وهلم على اخلدمات واملساعدة على قدم املساواة مع غريهمعلى ضمان حص

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -الم  
، أعرب املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين عن قلقه ألن           ٢٠١١يف عام     -٧٢

 السلطات حتتجز املهاجرين غري الشرعيني وملتمسي اللجوء يف غياب مدة قصوى لالحتجاز،           
تجازهم هلذا الغرض ألجل    وألن احلكومة ميكنها ترحيل األفراد ألي سبب كان، وميكنها اح         

 وأوصى بتعديل قانون مراقبة اهلجرة هبدف اعتماد مدة قصوى الحتجـاز            .)١٣٨(غري مسمى 
  .)١٣٩(لقّصر والوالدين املصحوبني بقّصراألفراد رهن ترحيلهم وجتنب احتجاز املرضى وا

الحظ املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهـاجرين وجـود          ،  ٢٠١١ويف عام     -٧٣
التدريب الصناعي صعوبات يف توفري احلماية للمهاجرين، مبا يف ذلك املشاكل املقترنة بربنامج      

 وانعدام سبل تـسوية أوضـاع       ؛)١٤١(؛ ونقص تدخل القضاء والشرطة    )١٤٠(والتمرين التقين 
أطفال املهاجرين على   ونقص حصول  ؛)١٤٤(يف العمالة التمييز   و )١٤٣(املهاجرين غري الشرعيني؛  

  .)١٤٦(ن وخدمات الصحة والرفاه والتأمني وحصول املهاجرين على السك)١٤٥(التعليم
والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري ما تواجهه النساء من ضحايا العنـف               -٧٤

احلماية عـالوة علـى     املرتيل واجلنسي من عقبات يف الوصول إىل آليات التظلم وخدمات           
ألجنبيات مـن ضـحايا العنـف       الصعوبات اليت يفرضها قانون مراقبة اهلجرة على النساء ا        

  .)١٤٧(املرتيل
 من اللوائح اليابانية يقيد إمكانية تـسجيل        وإذ الحظت جلنة حقوق الطفل أن عدداً        -٧٥

 لوثـائق، فقـد     والدات األطفال املولودين يف ظروف معينة، كأبناء املهاجرين غري احلاملني         
أوصت بتعديل قوانني ولوائح اجلنسية واملواطنة لضمان تسجيل مجيع األطفال ومحايتهم من             

  .)١٤٨(الة انعدام اجلنسية حبكم القانونح
والحظ املفوض السامي لشؤون الالجئني التقدم احملرز يف بناء قـدرات املـوظفني               -٧٦

التوطني وتطبيق التدابري البديلة لالحتجـاز      املعنيني بالبت يف طلبات اللجوء ويف جمال إعادة         
الالجئني واملنظمـات غـري     والشراكة القائمة بني احلكومة ومفوضية األمم املتحدة لشؤون         

  .)١٥٠(يام بتحسينات يف عدد من اجملاالت بأنه ينبغي الق وأفاد أيضاً.)١٤٩(احلكومية
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ليابان تطبيق التـدابري    وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن توسع ا          -٧٧
البديلة لالحتجاز بدعم من اجملتمع املدين، مبا يشمل إيواء األفراد بعد إطالق سراحهم؛ وإقرار              

املبادئ التوجيهية ملفوضية شؤون الالجئني املتعلقة برعاية       "املراجعة اإللزامية واملستقلة؛ ودمج     
 وأعربت جلنة حقوق الطفل عـن       .)١٥١(يف عملية البت يف طلبات اللجوء     " األطفال الالجئني 

 آلية لرعاية غري املـصحوبني  قلقها إزاء احتجاز األطفال الذين يلتمسون اللجوء واالفتقار إىل        
  .)١٥٢(منهم
وخبصوص ظروف استقبال ملتمسي اللجوء، أوصت مفوضية شؤون الالجئني بأن             -٧٨

 إلعادة فتح امللفـات     تنظر اليابان يف وضع شروط لتقدمي الطلبات املكررة؛ وأن تضع نظاماً          
 لتعريـف    شامالً عندما يكون مللتمسي اللجوء أسباب وجيهة لطلب ذلك؛ وأن تطبق تفسرياً          

الالجئ؛ وأن تنّمي قدرات املستشارين املعنيني ببحث طلبات اللجوء بواسطة املزيـد مـن              
التدريب يف جمال البت يف حاالت اللجوء وتدعيمهم بأمانة مـستقلة عـن إدارة اهلجـرة                

وأوصت جلنة حقوق الطفل باإلسراع     . )١٥٣(طة إدارة احلاالت املعروضة عليهم    تفويضهم سل و
ء تتـسم   يف معاجلة طلبات جلوء األطفال غري املصحوبني يف إطار إجراءات للبت يف اللجـو             

  .)١٥٤(باإلنصاف ومراعاة األطفال
ثـب  وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بأن ترصد اليابـان عـن ك              -٧٩

اية دولية أو على     على إدماج األشخاص احملتاجني إىل مح      البيانات العامة لضمان أال تؤثر سلباً     
  .)١٥٥(متتعهم باحلقوق

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري تطبيق معايري تفضيلية على ملتمـسي              -٨٠
ا اجملـال   اللجوء القادمني من بلدان معينة، وأوصت بضمان تطبيق إجراءات موحدة يف هـذ            

  .)١٥٦(ية يف احلصول على اخلدمات العامةوحقوق متساو
 ملراقبـة اهلجـرة     ٢٠٠٦والحظت اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان بقلق أن قانون عـام             -٨١

واالعتراف باللجوء ال حيظر إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلد يتعرضون فيه خلطـر التعـذيب؛ وأن                
 ال يسمح خالله للملتمسني بالعمـل وال يـزودون     طويالً عملية االعتراف باللجوء تستغرق وقتاً    

سوى مبساعدة اجتماعية حمدودة؛ وأن بعض املصادر أفادت بترحيل ملتمسني ُرفضت طلبـات             
وأوصت بأن تنظـر  . جلوئهم قبل أن يتسىن هلم تقدمي طعن يف قرار الرفض يعلق تنفيذ أمر الترحيل 

  .)١٥٧(للجوء ويف إنشاء آلية طعن مستقلةتراف بااليابان يف تعديل قانون مراقبة اهلجرة واالع
وحثت مفوضية شؤون الالجئني اليابان على اعتماد إجراء للبت يف انعدام اجلنـسية               -٨٢

    وأوصت بأن تنظر اليابـان يف اتفاقيـة        . بغية حتديد هوية عدميي اجلنسية وتوفري احلماية هلم       
تعلقـة خبفـض     امل ١٩٦١واتفاقية عام    املتعلقة بوضع األشخاص عدميي اجلنسية       ١٩٥٤ عام

  .)١٥٨(حاالت انعدام اجلنسية
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  احلق يف التنمية واملسائل البيئية  -ميم  
، الحظ املقرر اخلاص املعين باحلق يف احلصول على ميـاه الـشرب             ٢٠١١يف عام     -٨٣

وخدمات الصرف الصحي أن جعل احلق يف احلصول على املياه وخدمات الصرف الصحي             
السياسات احمللية وسياسات املعونة الدولية ضروري لضمان حصول سكان         يف صميم صياغة    

اليابان كافة، والشعوب املستفيدة من مساعدهتا اإلمنائية على ما يكفي من املياه وخـدمات              
  .)١٥٩(الصرف الصحي املتيسرة واملقبولة واملأمونة بتكلفة معقولة

Notes 

 
 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 

in Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General: Status as at 1 April 2009 
(ST/LEG/SER.E/26), supplemented by the official website of the United Nations Treaty Collection 
database, Office of Legal Affairs of the United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also 
refer to the United Nations compilation on Japan from the previous cycle (A/HRC/WG.6/2/JPN/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination; 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights; 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR; 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights; 
ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR; 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the death 

penalty; 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women; 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW; 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment; 
OP-CAT Optional Protocol to CAT; 
CRC Convention on the Rights of the Child; 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict; 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution and 

child pornography; 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure  
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