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 عملية إعداد التقرير الوطني -أوالً  

 مقدمة -ألف 

 رس    ّ  إلى المبدأ الدس    توري الداعم لحترام حقون اإلنس    ان األس    اس    يةن ما فتئ  اليابان تاا  ادتنس    ا -1
لنظام س     ياس     ي ديمقراطي وتعّز  الس     ياس     ات الرامية إلى الدفاح عن حقون اإلنس     ان والحريات األس     اس     ية 

عالمية. وترّحب حكومة اليابان بفرصة المشاركة في الجولة الرابعة من الستعراض  اا  وتوطيدها بوصفها قيم
 اإلنسان وتعزيزها. الدوري الشامل لإلبالغ عما أحر ه البلد من تقدم في الدفاح عن حقون 

 المنهجية -باء 

أع  دت حكوم  ة الي  اب  ان ه  ذا التقرير الوطني الرابعن في أعق  اا القرارات والمقررات التي اعتم  ده  ا   -2
والمذكرة التوجيهية للجولة  (  A/HRC/DEC/17/119و  A/HRC/RES/16/21مجلس حقون اإلنس  ان )

الرابعة بش    لن التقرير الوطني. وكد رّكز هذا التقريرن عند إعدادهن على ما أحر تي اليابان من تقدم في حالة  
المدرجة في المرفقن والتي وافق    145حقون اإلنس        ان في اليابانن بما في ذلا تنفيذ التوص        يات ال                         

ن وكذلا على مس           اهمات اليابان الدوليةن  2017ة المعقودة عام  الحكومة على متابعتها خالل الجولة الثالث
(.  SDGsبما في ذلا تعزيز حقون اإلنس         ان للمرأةن والجهود المبذولة لتحقيق أهداف التنمية المس         تدامة )

 ويورد التقرير أركام التوصيات كعناوين فرعية.

 عملية المتابعة الوطنية -جيم 

س   تعراض الدوري الش   امل يكمن في تحس   ين حالة حقون اإلنس   ان  نظراا إلى أن الهدف النهائي لال -3
في كل بلدن فإني يتعين علينا اتخاذ التدابير الال مة لتحس           ينهان بما في ذلا المتابعة القوعية لتحقيق هذه  

إلى   2017الغ اي ة. ومن ه ذا المنقلقن ترجم   حكوم ة الي اب ان الوث ائق الخت امي ة للجول ة الث الث ة المعقودة ع ام  
ة اليابانية وأتاحتها على الموكع اإللكتروني لو ارة الش              كون الخارجية. كما نش              رت وثيقة المتابعة في اللغ

 .2020نيسان/أبريل 

 المشاورات المشتركة بين المنظمات والمجتمع المدني -دال 

تن  تول  و ارة الش  كون الخارجية تنس  يق إعداد هذا التقرير بالتعاون مع عدد من الو ارات والوكال  -4
بما في ذلا ما يلي: أمانة مجلس الو راء؛ ومكتب مجلس الو راء؛ وو ارة الش       كون الداخلية والتص       الت؛  
وو ارة الع  دل؛ وو ارة الترةي  ة والثق  اف  ة والري  ا                ة والعلوم والتكنولوجي  ا؛ وو ارة الص              ح  ة والعم  ل والرع  اي ة  

رطة الوطنية. وعالوة على ذلان س         ع  الجتماعية؛ وو ارة األرا          ي والبنية التحتية والنقل؛ ووكالة الش         
حكومة اليابان إلى إش    رام المجتمع المدني في ص    يالة هذا التقريرن من خالل المدخالت التي طلبتها إلى  

واس     تخدم  حكومة .  2022أيلول/س     بتمبر    2عموم الناسن والحوار الذي نظمتي عبر ش     بكة اإلنترن  في 
كة اإلنترن  وكذلا وس  ائل التواص  ل الجتماعين بما في ذلا  اليابان موكع و ارة الش  كون الخارجية على ش  ب

 صفحاتها على فيسبوم وتويترن للحصول على هذه المدخالت.

ش       تى مثل اا  ول تزال حكومة اليابان ُتولي أهمية للتحاور مع المجتمع المدني. وكد التنم  فرص        -5
د تقارير الدول األطراف عن تنفيذ الجتماعات لير الرس      مية وعمليات طلب تعليقات الجمهور بش      لن إعدا

معاهدات حقون اإلنس     ان والمش     اركة في الجتماعات مع المنظمات لير الحكوميةن لتلقي القلبات بش     لن 
 التدابير الموجودة. وتعتزم حكومة اليابان مواصلة تعاونها مع المجتمع المدني.

https://undocs.org/ar/A/HRC/RES/16/21
https://undocs.org/ar/A/HRC/DEC/17/119
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االساااااتعراض الدوري الشاااااامل  إجراءات المتابعة بما يتماشااااات مع تو ااااايات   -ثانياً  
 الصادرة في الجولة السابقة

  (ن 2وفقاا للقرار الذي اعتمده مجلس حقون اإلنس     ان بش     لن الس     تعراض الدوري الش     امل )انظر الفقرة   - 6
عن ح ال ة الجهود التي تب ذله ا حكوم ة الي اب ان وعن التق دم المحر  في إجراءات  اا يق دم الفص              ل الث اني تقرير 

فيما يتعلق بتوص يات الس تعراض الدوري الش امل المنبثقة عن الجولة الس ابقة والتي كبل     ل س يماالمتابعةن  
 حكومة اليابان متابعتها.

 تدابير ُنفذت تماماً  -ألف 

 إبرام المعاهدات واالتفاقيات المتعلقة بحقوق اإلنسان -1 

خاصن وةخاص        ة  في بروتوكول منع وكمع ومعاقبة التجار باألش        اا  أص        بح  اليابان دولة طرف -7
النساء واألطفالن المكمل لتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية )بروتوكول التجار  

)د( للحص      ول على  3-ألف-انظر الجزء الثاني(.  16)التوص      ية ركم   2017باألش      خاص( في تمو /يوليي  
 باألشخاص.معلومات إ افية عن جهود اليابان لمكافحة التجار 

منع حدوث أي شااااااأل من أشااااااأال التمييا وكلماء كل األحأام التميياية عبما في الت عن طريق التث ي   -2 
 ( 146، 85، و79، و78، و74، و68، و55-51في مجال حقوق اإلنسان والتدريب( عالتو يات 

أمام القانون  من دس        تور اليابان على أن: نجميع الناس متس        اوون    14من المادة    1تنص الفقرة   -8
ويجب أل يتخلل العالكات الس ياس ية أو الكتص ادية أو الجتماعية تمييز بس بب العرنن أو المعتقدن أو نوح 
الجنسن أو الو    ع الجتماعين أو األص   ل العائلينن ومن ثم تنص على المس   اواة بموجب القانون وتحظر 

بحياة الناس وتتس     م  اا  وثيقاا  لت التي ترتبط ارتباطإلى هذا المبدأن وفي المجااا  التمييز لير المبرر. واس     تناد
بقابع عام للغايةن مثل التوظيف والتعليم والرعاية الص   حية والنقلن تنص القوانين واللوائا ذات الص   لة بكل 

من ال دس              تور   26تنص الم ادة  ن مج ال على ح دة على حظر واس              ع للتمييز. فليم ا يتعلق ب التعليم مثالا 
األس  اس  ي للتعليم على أن تتام لجميع الناس فرص تناس  ب كدراتهم وعلى أل يتعرض    من القانون   4 والمادة

أحد للتمييز بس     بب العرن أو العقيدة أو الجنس أو المركز الجتماعي أو الو      ع الكتص     ادي أو األص    ل  
 (.4و 3-ألف-العائلي. )انظر الجزء الثاني

 (128ن و85ن و80-78ن و68و 52-51التثقيف والتوعية في مجال حقون اإلنسان )التوصيات   

ما فتئ  اليابان تتخذ تدابير لتعزيز التثقيف في مجال حقون اإلنس   ان في جميع البيئاتن بما في  -9
ذل   ا الم   دارس والمجتمع   ات المحلي   ة وأم   ا ن العم   ل. وعالوة على ذل   ان يعّز  التثقيف في مج   ال حقون  

ل                   نكانون تعزيز التثقيف في مجال حقون اإلنس   ان والتوعية بحقون اإلنس   انن  اا  اإلنس   ان في المدارس وفق
ّن عام   ونالخقة األس    اس    ية للتثقيف في مجال حقون اإلنس    ان والتوعية بحقون اإلنس    انن (  2000)الذي س    ُ

 بالقانون. والتي صيغ  عمالا (ن 2011عام اا وُعّدل  جزئي 2002)التي أكرها مجلس الو راء عام 

و ارة الترةية والثقافة والريا       ة والعلوم والتكنولوجيا اجتماعات لفائدة المكلفين بالتثقيف في   وتعقد -10
التدريب لتقوير  اا  مجال حقون اإلنس  انن بمن فيهم المس  كولون في مجالس التعليم في البلدياتن وتوفر أيض  

ي ادة التثقيف  وتحس              ين مكهالت أخص              ائي الترةي ة الجتم اعي ةن ال ذين يض              قلعون ب دور محوري في ق
الجتماعين بهدف تعزيز التثقيف في مجال حقون اإلنس     ان في المدارس وداخل المجتمع. كما تنفذ الو ارة  

لتعزيز البحوث المتعلقة بالتثقيف في مجال حقون اإلنس       ان لتحس       ين أس       اليب التعليم المرتبقة  اا مش       روع
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تجري دراس  ة طريقة قياس نتائجي. وتعتزم  بالتثقيف في هذا المجال في المدارس. وفي إطار هذا المش  روحن  
 الو ارة مواصلة هذه الجهود للتوعية والتثقيف في مجال حقون اإلنسان.

وعالوة على ذلان تعمل و ارة الترةية والثقافة والريا         ة والعلوم والتكنولوجيا على القض        اء على   -11
األطفال إلى   ل يتحول  لكيالقوالب النمقية لألدوار الجنس        انية والتحيز الالش        عوري وعلى تعزيز التثقيف  

 ها.متورطين في الجرائم الجنسية وأعمال العنف الجنسي وإلى  حاياها وشاهدين علي

وما فتئ  هيئات حقون اإلنس       ان التابعة لو ارة العدل تض       قلع بلنش       قة متنوعة للتوعية بحقون   -12
اإلنس  انن بما في ذلا نأس  بوح حقون اإلنس  اننن لتعزيز فكرة احترام حقون اإلنس  ان في ص  فوف عموم الناس  

ريب لفائدة المش    اركين في التداا  وتوعيتهم بها. وةاإل     افة إلى ذلان توّفر هيئات حقون اإلنس    ان هذه أيض    
ص       يالة الس       ياس       ات الرامية إلى التوعية بحقون اإلنس       ان ولغيرهم من المنخرطين في األعمال المتص      لة  

 بحقون اإلنسان.

 تثقيف وتدريب الموظفين المدنيين في مجال حقون اإلنسان  

للموظفين المدنيينن بما في تتوّلى حكومة اليابان توفير تدريب مفص    ل في مجال حقون اإلنس    ان   -13
ذلا في مجال حقون المرأة والقفلن كي يتس   ّنى لهم فهم مبادخ مختلف المعاهدات الدولية لحقون اإلنس   ان  

 .كامالا اا فهم

ووكالة الش رطة الوطنيةن لض مان ال  قالح الس ليم بكل واجباتها وإيالء العتبار الواجب لحقون   -14
تهان توفر التثقيف والتعليم في مجال حقون اإلنس   ان لفائدة أفراد الش   رطة  لقبيعة مجالت خبر اا  اإلنس   ان وفق

الت دريب أثن اء العم ل في مرا ز اا  في من اس              ب ات مختلف ةن بم ا في ذلا عن د تعيينهم وتركيتهمن وتتيا أيض              
 الشرطة وليرها من األما ن.

يس     بق الحص     ول  اا  كانوني  اا أن يتلقوا تدريب  نتظرينويجب على جميع القض     اة والمّدعين العامين الم -15
يهدف إلى إذكاء وعيهم بقض    ايا حقون اإلنس    انن بما في اا  دراس    ياا  على التلهيل القض    ائين ويتض    من منهج

ذلا معاهدات حقون اإلنس     ان. وتتعلق مختلف الدورات التدريبية التي يتلقاها القض     اة بعد تعيينهم بقض     ايا  
. وةاإل    افة إلى التدريب القانونين يس   تفيد المدعون  حقون اإلنس   انن بما في ذلا معاهدات حقون اإلنس   ان

العامون من محا رات حول معاهدات حقون اإلنسانن وحماية ودعم  حايا الجرائمن ومراعاة كضايا المرأة  
لس              نوات خبرتهم.  اا  وفقاا  في مختلف الدورات التدريبية التي يقلب منهم حض              ورها عند تعيينهم وأيض              

م دورات تدريبية مختلفة لموظفي مكس     س     ات اإلص     الم والتلهيلن بمن فيهم  وس     تتواص     ل هذه الجهود. وتقد
موظفو الس جونن لتوعيتهم بحقون اإلنس ان و  مان احترام حقون اإلنس ان للس جناء. وتنظم محا  رات عن 
حقون اإلنس        ان لفائدة موظفي مراقبة الس        لوم ومنس        قي إعادة التلهيل في إطار مختلف الدورات التدريبية  

لس    نوات خبرتهمن وما إلى ذلان بهدف  يادة وعي الموظفين بحقون اإلنس    ان. وةاإل     افة  اا  م وفقالمتاحة له
إلى التدريب المتخص   ص في حقون اإلنس   انن تنّظم محا    رات عن حقون اإلنس   ان لموظفي مراقبة الهجرة  

 لسنوات خدمتهم.اا في إطار التدريب المتام لهم وفق

توفر و ارة الع   دل الت   دري   ب للموظفين الم   دنيين  ن  مثالا اان  م   وة   النس              ب   ة للموظفين العموميين عمو  -16
الوطنيين وموظفي البل دي ات والمح افظ ات الع املين في مج ال التوعي ة بحقون اإلنس               ان. كم ا نّظم   و ارة  

برامج تعليمية في مجال حقون اإلنس      ان في كلية اإلدارة المحلية المس      تقلة    الش      كون الداخلية والتص      الت
ن وهي تنوي تنظيم البرامج نفس      ها  2021البلديات والمحافظات مرتين خالل الس      نة المالية  لفائدة مس      كولي  

 أنها ُنظم  بالفعل مرة أولى.اا ن علم2022مرتين في السنة المالية 
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 حقوق أشخاص محددين أو فئات محددة -3 

للتوعية بحقون اإلنس        ان  تض        قلع هيئات حقون اإلنس        ان التابعة لو ارة العدل بلنش        قة مختلفة  -17
 بهدف تعزيز مبدأ احترام عموم الناس لحقون اإلنسان وتعميق فهمي لها.

 (204-199ن و197األشخاص ذوو اإلعاكة )التوصيات  )أ( 

ينص القانون األس      اس      ي لألش      خاص ذوي اإلعاكةن الذي عّدلتي حكومة اليابان بما يتماش      ى مع   -18
عاكةن على أني ل يجو  ألي ش  خص نارتكاا عمل تمييزي أو أي  مبادخ اتفاقية حقون األش  خاص ذوي اإل

لكل  اا  فعل آخر ينتها مص    الا ش    خص ذي إعاكة أو حقوكي على أس    اس اإلعاكةن. وعالوة على ذلان ووفق
مبدأ أس    اس    ي من مبادخ القانون األس    اس    ين يتعين على حكومة اليابان تنفيذ تدابير ش    املة ومنهجية لدعم  

اإلعاكة ومش          اركتهم الجتماعية لتحقيق هذه المبادخن ويجري تنفيذ مبادرات  اس          تقالل األش          خاص ذوي  
إلى الخقة األس      اس      ية الرابعة لألش      خاص ذوي اإلعاكةن التي وافق عليها مجلس  اا  حكومية مختلفة اس      تناد

 .2018الو راء عام 

ضاء على التمييز  وتتخذ المنظمات اإلدارية والشركات الخاصة في اليابان اإلجراءات المناسبة للق -19
على أساس اإلعاكةن بما في ذلا حظر المعاملة التمييزية لير العادلة وتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولةن  

إلى كانون القض    اء على التمييز      د األش    خاص ذوي اإلعاكة )كانون القض    اء على التمييز على  اا  اس    تناد
ّدل الق انون في أي ار/م ايو  .  2016ل ال ذي دخ ل حيز النف اذ في نيس              ان/أبري (ن  أس              اس اإلع اك ة   2021وع ُ

إدخال القانون المعّدل  اا  إلدخال الحكم الملز م للش          ركات بتوفير الترتيبات التيس          يرية المعقولة. ويجري حالي
 حيز النفاذ.

اا  كانون األول/ديس           مبر من كل عام أس           بوع  9إلى    3وكد حّدد مكتب مجلس الو راء الفترة من  -20
لألش    خاص ذوي اإلعاكة بموجب القانون األس    اس    ي لألش    خاص ذوي اإلعاكة لزيادة الهتمام العام بمس    للة  
اإلعاكة واألش          خاص ذوي اإلعاكة و يادة فهمهان وكذلا لتعزيز المش          اركة الجتماعية لألش          خاص ذوي  

ة فعالة في مجال التوعية والعالكات العامة من خالل تنظيم  اإلعاكة. ويضقلع مكتب مجلس الو راء بلنشق
 بين الققاعين العام والخاص على الصعيد الوطني كبل األسبوح وأثناءه وةعده. كثيرةتعاون  أحداث

في خقتي األس     اس     ية الرابعة لألش     خاص ذوي اإلعاكةن أني  اان  ويذّكر مكتب مجلس الو راء أيض      -21
نش   قة اس   تباقية للدعاية والتوعية لتحس   ين إمكانية الوص   ول في جميع ش   كون  س   تبذل الجهود للمش   اركة في أ

 المجتمع بهدف تحقيق مجتمع شامل.

وعالوة على ذل ان ح ددت هيئ ات حقون اإلنس              ان الت ابع ة لو ارة الع دل نالقض              اء على التحيز   -22
ية بحقون اإلنس     ان.  والتمييز على أس     اس اإلعاكةن كلحد األهداف ذات األولوية ألنش     قتها في مجال التوع

 وهي تضقلع بلنشقة مختلفة للتوعية بحقون اإلنسان.

لق  انون توفير ال  دعم الش               ام  ل للحي  اة اليومي  ة والحي  اة في مجتمع اا  وتق  دم حكوم  ة الي  اب  انن وفق   -23
األش      خاص ذوي اإلعاكةن أش      كال مس      اعدة مختلفة لتعزيز مش      اركتهم الجتماعيةن مثل: المس      اعدة على  

أجهزة الرعاية الجتماعيةن بما في ذلا الكراس    ي المتحركة والس    يقان الص    قناعية؛ وتعيين التنقل؛ وتوفير  
 مترجمين متخصصين في لغة اإلشارة؛ وتوفير األما ن التي يمكن تنظيم األنشقة فيها.

وفيما يتعلق بالرعاية القبيةن يعتبر العالج المس   تمر لال    قرابات النفس   ية رعاية طبية في إطار   -24
(ن  ات وأش كال الدعم المقدمة إلى األش خاص ذوي اإلعاكة )رعاية الص حة النفس ية للمر  ى الخارجيينالخدم

لتحس              ين الرع اي ة القبي ة ورع اي ة إع ادة الت لهي ل  اان أو كلي اا وتغقي األموال الع ام ة التك اليف القبي ةن جزئي 
ن أهمية لض     مان توفير المقدمة إلى األش     خاص الذين يعانون من ا      قرابات نفس     ية. وتولي حكومة اليابا
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لخصائص اإلعاكة ذات الصلة وليرها من المشا ل النفسية والبدنية  اا  رعاية طبية عالية الجودة ومناسبة وفق
لألشخاص ذوي اإلعاكات العقلية. ولهذا الغرضن و ع  و ارة الصحة والعمل والرعاية الجتماعية مبادخ  

األطراف المعنية بالرعاية الص       حية والقبية لألش       خاص    توجيهية تحدد التجاه الذي ينبغي أن تتبعي جميع
 ذوي اإلعاكة العقلية وةرفاههم.

إلى مبدأ القانون األساسي لألشخاص ذوي  اا  وفي مجال التعليمن يجري اتخاذ تدابير مختلفة استناد -25
خاص  اإلعاكة وليره من القوانين واللوائا ذات الص    لة. وعالوة على ذلان ومن أجل      مان وص    ول األش    

ذوي اإلعاكة إلى التعليم وتوفير التعليم الذي يلبي الحتياجات التعليمية لكل فرد على النحو األنس    بن تقوم  
حكومة اليابان بتوفير مجموعة متنوعة من فرص التعلم المس   تمرن مثل الفص   ول العاديةن والفص   ول العادية  

حتياجات الخاص     ة. وفيما يتعلق  مع خدمات الدعم الخاص     ةن وفص     ول الحتياجات الخاص     ةن ومدارس ال
بدعم القالا ذوي اإلعاكة في مجال التعليمن  اا معنياا  دراس           ياا بالتعليم العالين أنش           لت حكومة اليابان فريق

عن مفهوم نالمع  امل  ة التمييزي ة لير الع  ادل ةن ونالترتيب  ات التيس              يري ة المعقول ةن على النحو  اا وجّمع    تقرير 
على التمييز          د األش        خاص ذوي اإلعاكةن ووّ ع  التقرير على    المنص        وص عليي في كانون القض        اء

الجامعات والمكس    س    ات األخرى. كما تنفذ حكومة اليابان التدابير الال مة لتحس    ين بيئة كبول القالا ذوي  
لخلق بيئة تس ما اا  اإلعاكة وتعزيز التعاون بين الجامعات/المكس س ات ذات الص لة. كما تبذل الحكومة جهود

 اصلة دراستهم طوال حياتهمن حتى بعد التخرج.للقالا بمو 

وفيما يتعلق بالعمالةن ينص كانون تيس        ير توظيف األش        خاص ذوي اإلعاكة على حظر التمييز   -26
            د األش           خاص ذوي اإلعاكة في مجال العملن واللتزام بتوفير الترتيبات التيس           يرية المعقولةن وتوفير 

تض       قلع مكاتب األمن الوظيفي العامةن   وعلى وجي التحديدناإلجراءات ذات الص       لة بتس       وية المنا عات.  
بالتعاون مع المنظمات ذات الص       لةن مثل مركز دعم توظيف ومعيش       ة األش       خاص ذوي اإلعاكة والمركز  
المهني اإلكليمي لألش    خاص ذوي اإلعاكةن بدور ريادي في تقديم الدعم المس    تمر لكل من األش    خاص ذوي  

ن خالل إنش       اء نظام إلزامي لتوظيف األش       خاص ذوي اإلعاكة. ويوف ر هذا  اإلعاكة وأرةاا العملن وذلا م
الدعم طيلة عملية التوظيف ويتراوم بين دعم تحض        ير الش        خص المعني للتوظيف ودعم الحتفا  بي في 

ن بلغ ع   دد األش              خ   اص ذوي اإلع   اك   ة الع   املين في القق  اح  2021حزيران/يوني   ي    1مك   ان العم   ل. وفي  
 .متتالياا اا عام 18وهو أعلى مستوى لي منذ شخصن  598 000 الخاص

  (212و 185-182و 178و 176-152و 149-146و 125و 75و 74و 15المرأة )التوصيات  )ا( 

من دس      تور اليابان على أن    14تنص المادة  (ن  2)-1-على نحو ما هو مذكور في الجزء الثاني -27
جميع المواطنين متس    اوون بموجب القانون ول يتعر     ون للتمييز على أس    اس نوح الجنس. وينص القانون  

.[ وعدم معاملة  ]..األس    اس    ي لمجتمع المس    اواة بين الجنس    ين على نتش    كيل مجتمع متس    او بين الجنس    ين  
واتفاقية القض            اء  (.  3الجنسن. )المادة   .[ نوح]..الرجال والنس            اء بقريقة ُتمّيز              دهم على أس            اس  

ن له ا نفس أثر 1جميع أش              ك ال التمييز                د المرأةن التي تعّرف نالتمييز                د المرأةن في الم ادة   على
 المحلية. القوانين

وكانون    مان تكافك الفرص والمس  اواة في المعاملة بين الجنس  ين في مجال العمل )نكانون تكافك   -28
ييز المباش  ر ولير المباش  ر بين الرجال والنس  اءن بمن فيهن العامالت األجنبياتن  فرص العملن( يحظر التم

في العملن ويحظر فص      ل العامالت ولير ذلا من        روا المعاملة لير الالئقة للعامالت على أس      اس  
 الحمل والولدةن ويوفر توجيهات استدرا ية لفائدة أصحاا العمل الذين ينتهكون القانون.

ن و    ع  حكومة اليابان الخقة األس   اس   ية الخامس   ة للمس   اواة  2020ألول/ديس   مبر  وفي كانون ا -29
بين الجنسينن وهي خقة خمسية تعمل على  يادة مشاركة المرأة في جميع المجالتن بما في ذلا السياسة  
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واة  للمبادخ األس  اس  ية المنص  وص عليها في القانون األس  اس  ي لمجتمع المس  ااا  والكتص  اد واإلدارة العامة وفق
بين الجنس      ينن التي تش      مل: احترام كرامة الرجل والمرأة كلفراد؛ وحظر المعاملة التمييزية على أس      اس نوح 
اا  الجنس؛ وتمكين الرج ال والنس              اء من فرص إعم ال ك دراتهم ك لفراد. وم ا فتئ   حكوم ة الي اب ان تب ذل جهود 

لتمكين المرأة  اا س     ة العامة س     نويمتواص     لة بش     لن المس     اواة بين الجنس     ين بقرن منها تحديد أولويات الس     يا
 والمساواة بين الجنسين.

 (.149-146بشلن تعليم النساء والفتيات )التوصيات  8ن الفقرة 2-ألف -انظر الجزء الثاني -30

و     ع  هيئات حقون اإلنس    ان  (ن  15وفيما يتعلق بالقض    اء على التمييز      د المرأة )التوص    ية   -31
نحماية حقون اإلنس  ان للمرأةن كلحد األهداف ذات األولوية ألنش  قتها في مجال التوعية  التابعة لو ارة العدل  

جيم نعقد الجمعية  -بحقون اإلنس           ان. وهي تض           قلع بلنش           قة مختلفة للتوعية بها. )انظر الجزء الثال 
 (.نالعالمية للمرأة 

(ن  183و  182ص يتان  وفيما يتعّلق على وجي الخص وص برفع الحد األدنى لس ن  واج المرأة )التو  -32
بش  لن خفس س  ن البلوغ في القانون  اا  مش  روح كانون يتض  ّمن أحكام 2018ُكّدم إلى البرلمان في آذار/مارس  

لكل من الرجال والنس        اء. وكد اعُتمد  اا  عام 18وتحديد الحد األدنى لس        ن الزواج في اا  عام  18المدني إلى  
 .2022نيسان/أبريل  1في ودخل حيز النفاذ  2018هذا القانون في حزيران/يونيي 

 176- 174و   164و   153و   152و   125و   122و   78دعم وحماية النساء  حايا العنف  د المرأة )التوصيات    
 (181و 179و 178و

يخض         ع العنف           د النس         اء واألطفال )بما في ذلا العنف العائلي والعتداء الجنس         ي على   -33
القتلن واإلص ابة بجرومن والعتداءن والجماح الجنس ي القس رين  األطفال( لعقوةة جنائيةن بما في ذلا بتهمة 

 والفحشاء تح  اإل راهن وتُّتخذ القرارات المناسبة بناء على كل حالة.

تش              رين الث اني/نوفمبر )اليوم األخير هو   25إلى   12وك د ح ّدد مكت ب مجلس الو راء الفترة من  -34
ّددتي األمم المتحدة( من أجل نالحملة الس    نوية للقض    اء  اليوم الدولي للقض    اء على العنف      د المرأة كما ح

على العنف      د المرأةنن وهو يواص    ل تعزيز الجهود الرامية إلى التص    دي للعنف      د المرأةن بما في ذلا  
التوعيةن بالتنس    يق والتعاون مع الحكومات الوطنية والمحليةن والمجموعات النس    ائيةن وليرها من المنظمات  

ن حص ول الرعايا األجانب الذين تعر  وا لألذى على س بل فورية لالنتص اف والحمايةن  ذات الص لة. ولض ما
إعالمية بش        لن الض        حايا األجانب وو عها على المنظمات ذات الص        لةن  اا  أعّد مكتب مجلس الو راء مواد

معلومات مفيدة لدعم           حايا العنف العائلي على ش         بكة اإلنترن ن بما في ذلا معلومات  اا  ويوفر أيض         
ماني لغات. كما يعرض حالة المش              اورات داخل مرا ز تقديم المش              ورة والدعم فيما يتعلق بالعنف بين بث

الزوجين المنش       لة على ص       عيد الحكومات المحليةن ويجرى دراس       ات اس       تقص       ائيةن بما في ذلا عن عدد  
المش   ورة    ن أنش   خ نخط اتص   ال مباش   ر نبالسن للعنف العائلين لتقديم2020المش   اورات. وفي نيس   ان/أبريل  

لغات أجنبية.   10أو خدمات الدردشة عبر شبكة اإلنترن ن ب    (ن  SNSعبر خدمات الشبكات الجتماعية )
 لغات أجنبية. 10وعالوة على ذلان تتام المشورة بشلن العنف الجنسي عبر هذه الخدمات ب  

ة والعنف  نس       ياس       ة تعزيز تدابير مكافحة الجرائم الجنس       ياا  وو        ع مكتب مجلس الو راء أيض        -35
ن فيما يتعلق بمس          ائل مثل الظهور القس          ري في مواد  2020الجنس          ينن والتي ُبّ  فيها في حزيران/يونيي  

والتخ دير لاللتص               اا في إط ار المواع دةن    ن(1)م ادي  إب احي ةن وتج ارة المواع دة مع فتي ات مراهق ات بمق اب ل
تيس    رها خدمات الش    بكات الجتماعيةن واإليذاء  واألفعال الجنس    ية في حالة الس    كرن والجرائم الجنس    ية التي  

لهذه الس  ياس  ةن  اا  الجنس  ين والتحرا الجنس  ين والتي تكدي باألس  اس إلى الس  تغالل الجنس  ي للش  ابات. ووفق
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يخص   ص نيس   ان/أبريل من كل عام )الش   هر الذي يص   ادف بداية عام دراس   ي جديدن وةالتالي يعتبر الوك   
لمنع العنف الجنس    ي بين الش    باان وتنظم  اا الجرائم الجنس    ية( ش    هر   المناس    ب لزيادة وعي الش    باا بض    حايا

 أنشقة مكثفة لتثقيف وتوعية عموم الناس بالتعاون مع الوكالت الحكومية ذات الصلة.

وو ارة العدلن تقومن في إطار جهودها المختلفة لدعم وحماية                حايا العنف                د النس              اء   -36
حقون اإلنس        ان من خالل هواتف مخص        ص        ة لتقديم المش        ورة   واألطفالن بتقديم مش        ورة فعالة في مجال

اتص       ال مباش       ر معني بحقون المرأة وخط اتص       ال مباش       ر معني بحقون القفل( وتو  ح بقاكات في  )خط
رة لقلب المس            اعدة المتعلقة بحقون القفل( على طالا المدارس البتدائية   ظرف مختوم )بقاكات ميس            ّ 

كبل موظفي مكتب الش      كون القانونية ومتقوعي حقون اإلنس      ان في  واإلعدادية على الص      عيد الوطني من
 .(2)مكاتب الشكون القانونية في جميع أنحاء البالد

ويوّفر مركز اليابان للدعم القانوني لض              حايا العنف العائلي والتعقب وإس              اءة معاملة األطفال   -37
القانوني الش   امل. كما يوفر المركز معلومات  لقانون الدعم  اا  المش   ورة القانونية الال مة بش   لن منع األذى وفق

عن النظام القانوني والخدمات الستشارية المتعلقة بدعم الضحايان ويعمل على إحالة المعنيين إلى محامين 
 ذوي معرفة وخبرة في دعم  حايا الجريمة عن طريق خقي لدعم  حايا وفي مكاتبي.

ان فإنها تس     عى إلى تقديم اس     تجابات منس     قة وإذ تولي الش     رطة أولوية كص     وى لس     المة الض     حاي -38
لح الت التعق ب وكض              اي ا العنف الع ائلي وليره ا من الح الت المم اثل ةن مث ل منع األذى عن طريق اعتق ال  
الجناة واتخاذ التدابير الال مة لحماية الض  حايان وذلا بالس  تفادة الكاملة من كانون مكافحة التعقبن وكانون  

حماية الض  حايان وليرهما من القوانين واللوائا ذات الص  لة. وتقوم حكومة اليابان  منع العنف بين الزوجين و 
إلى التدابير الش املة لمكافحة  اا  بتعزيز التدابير بالتعاون مع المكس س ات والمنظمات ذات الص لة اس تناداا  أيض 

مكافحة التعقب   التعقب والخقة األس   اس   ية الخامس   ة للمس   اواة بين الجنس   ين. وعالوة على ذلان ُعّدل كانون 
 لتنفيذ تدابير مثل توسيع نقان السلوكيات التي تخضع للقانون. 2021في عام 

وتكفل وكالة خدمات الهجرةن عند تحديد هوية األجنبي                حية العنف العائلين الحماية البدنية   -39
الض     حايا الذين ينتهكون تدابير إنس     انية تجاه اا  للض     حية بالتعاون مع الوكالت ذات الص     لةن وتتخذ أيض     

 كانون مراقبة الهجرة بسبب العنف العائلين وذلا بإيالء العتبار الكافي لظروف كل حالة منهم.

تعزيز النهوض بالمرأة ومش    اركتها في عمليات ص    نع القرار والتدابير الرامية إلى معالجة الفجوة في األجور    
 )185-184و 173-166و 162-154)التوصيات 

اليابان الخقة األس اس ية الخامس ة للمس اواة بين الجنس ين وتعمل على  يادة مش اركة المرأة  و  ع    -40
 في جميع المجالتن بما فيها تلا المتعلقة بالسياسة والكتصاد واإلدارة العامة.

إلى تدابير مثل توس    يع نقان أرةاا العمل الملزمين بو     ع خقط عمل بموجب كانون  اا  واس    تناد -41
المرأة والتقدم في مس              ارها الوظيفي في مكان العملن تدعم الحكومة جهود أرةاا العمل   تعزيز مش              اركة

الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأةن بقرن منها المش      اوراتن وتنش      ر كذلا معلوماتن بما فيها الممارس      ات  
 ن.الجيدةن على موكعها الشبكي المتمثل في نكاعدة بيانات الشركات التي تعز  النهوض بالمرأة 

وتقدم حكومة اليابان معلومات عن الفجوة في األجور بين الجنسين بموجب القانونن وكد شرع ن   -42
ع   ام   ل منتظم تح   دي  د    300ن في القل   ب إلى الش              رك   ات التي توظف أ ثر من  2022من   ذ تمو /يولي   ي  

 الختالفات في األجور بين الرجال والنساء والكشف عنها.
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 (196-191و 189-186و 178و 176-174و 164و 153و 127-126األطفال )التوصيات  )ج( 

على نحو ما ُذ ر أعالهن تواص    ل هيئات حقون اإلنس    ان التابعة لو ارة العدل تقديم المش    ورة على   -43
نحو فعال في مجال حقون اإلنس ان من خالل إنش اء خقوط اتص ال مباش ر مجانية ومخص ص ة في مكاتب  

وتو يع بق اك ات بظرف مختوم على طالا الم دارس البت دائي ة    الش              كون الق انوني ة في جميع أنح اء البل دن
واإلعدادية في جميع أنحاء البلد. كما تقدم لألس ر ولغيرها من األطراف خدمات اس تش ارية في مرا ز توجيي 
القفل بش  لن القض  ايا التي تكثر على األطفالن بما في ذلا خدمات اس  تش  ارية وكائية بش  لن إس  اءة المعاملة  

م الدعم الال من مثل الحماية المككتةن في حالت اش   تباه تعرض األطفال  والجنوم. وة اإل    افة إلى ذلان ُيقد 
 للعنفن بما في ذلا العتداء الجنسين من ك بل األوصياء عليهم.

إلى الخقة الش    املة لتعزيز منع إس    اءة معاملة األطفال والتعزيز األس    اس    ي لتدابير منع  اا  واس    تناد -44
على    2019وآذار/مارس    2018طفال التي تقرر و         عهما في كانون األول/ديس        مبر إس        اءة معاملة األ

ن  2022التوالين تعمل حكومة اليابان على تعزيز تدابير نع إس          اءة معاملة األطفال. وفي أيلول/س          بتمبر  
و           ع  الحكومة تدابير ش          املة جديدةن بما في ذلا تعزيز كدرات مرا ز توجيي القفل والبلديات المحلية  

إلى تعديل القانون الذي يحظر العقوةة البدنيةن بما في ذلا من اا  وةاإل       افة إلى ذلان واس      تناد. س      تقبالا م
ن تقوم حكومة اليابان بلنش قة إلعالم الجمهور وتوعيتهم  2020كبل األوص ياءن والذي دخل حيز النفاذ عام  

بش              لن ترةي ة األطف ال دون اللجوء إلى العقوة ة الب دني ة. وفي مج ال التعليمن تجري التوعي ة في اجتم اع اتن  
 تل ا التي تُنّظم لف ائ دة موظفي توجي ي القالان ب لن لجوء المعلمين والموظفين إلى العقوة ة الب دني ة                د  

من كانون التعليم المدرس        ي. وةالنس        بة ألنش        قة األندية الريا         يةن    11بموجب المادة    التالميذ محظور 
ن ويقل ب في كل عام دراس              ي جديد بذل الجهود  2018و 2013ص              يغ   المب ادخ التوجيهي ة في عامي  

  مجالس التعليم في البلدياتالال مة للقض  اء على العقوةة البدنية والمض  ايقة من خالل توجيي إخقارات إلى  
في اجتماعات المس كولين عن المجالسن ويتعين على جميع المدرةين المش اركين في أنش قة الترةية البدنية  و 

المدرس  ية    مان التنفيذ الش  امل لهذه المبادخ التوجيهية. كما ص  يغ  مبادخ توجيهية بش  لن أنش  قة األندية  
البلدياتن مديري المدارس   ن وهي تدعون من خالل نش رها عن طريق مجالس التعليم في2018الثقافية عام  

ومدرةي األندية الثقافية إلى القض         اء على العقوةة البدنية والمض         ايقة بقريقة ش         املة. وعالوة على ذلان  
ّدلن في حزيران/يوني ي  ن ك انون رع اي ة القف ل لتعزيز نظ ام ال دعم الش               ام ل المق دم لألس              ر التي  2022ع ُ

 أطفال. لديها

ي ذلا العنف العائلي والعتداء الجنس      ي( لعقوةة جنائيةن ويخض      ع العنف        د األطفال )بما ف -45
في ذلا بتهمة القتلن واإلص   ابة بجرومن والعتداءن والجماح الجنس   ي القس   رين والفحش   اء تح  اإل راهن   بما

وتُّتخذ القرارات المناس        بة بناء على كل حالة. وةاإل         افة إلى ذلان توفر حكومة اليابان لض        حايا العنف  
 عقب وإساءة معاملة األطفال المشورة القانونية الال مة بشلن منع األذى.العائلي والت

إلى الخقة األس      اس      ية لتدابير  اا  وفيما يتعلق بالتص      دي لالس      تغالل الجنس      ي لألطفالن واس      تناد -46
ن التي ص    الها الجتماح الو اري المعني بتدابير مكافحة 2022مكافحة الس    تغالل الجنس    ي لألطفال لعام  

ن ما فتئ  الو ارات والوكالت ذات الص           لة تعز  بص           ورة ش           املة مختلف 2022في أيار/مايو  الجريمة  
التدابيرن بما في ذلا منع وكمع تو يع الص      ور اإلباحية لألطفال وعر       ها على ش      بكة اإلنترن ن وحماية 

 األطفال الضحايا.

م  وفيما يتعلق بدعم الش  باا الض  حايان تقدم الش  رطة المش  ورة المس  تمرة ول -47 يرها من الخدمات. وُيقدّ 
هذا الدعم موظفو توجيي األحداث وليرهم من موظفي مرا ز دعم األحداث المنشلة في مقرات الشرطة وفي  

إلى القانون  اا  التدابير المناس    بة اس    تناداا  أما ن أخرى تش    ارم في هذه المبادرة. وتّتخذ وكالت التحقيق أيض    
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معها كقض   ايا جنائية. وعالوة على ذلان يجري تكثيف عملية كمع  واألدلة عند وجود حالت يتعين التعامل  
الجرائم الخبيثة المرتبقة بالس     تغالل الجنس     ي لألطفالن مثل جرائم اس     تغالل األطفال في المواد اإلباحية.  

ّجل    حالة اعتقال بس بب   627حالة اعتقال بس بب جرائم اس تغالل األطفال في المواد اإلباحية و 2  969وس ُ
 .2021غاء األطفال في عام جرائم ب

وفيم  ا يتعلق ب  اتف  اقي  ة له  اين دخ  ل الق  انون المع  ّدل لتنفي  ذ التف  اقي  ة المتعلق  ة ب  الجوان  ب الم  دني  ة   -48
بهدف جعل إجراءات التنفيذ    2020لالختقاف الدولي لألطفال )كانون التنفيذ( حّيز النفاذ في نيس   ان/أبريل 

ع اون الوثيق مع الوك الت ذات  اإلجب اري لقرار عودة األطف ال أ ثر فع الي ة. وفي                وء ك انون التنفي ذ وة الت
 الصلة في اليابانن تبذل الجهود الال مة لتنفيذ التفاقية.

الزواج   -49 إط      ار  المولودين خ      ارج  لألطف      ال  والق      انوني  ب      الو               ع الجتم      اعي  يتعلق  وفيم      ا 
بتساوي حصص الميراث بين األطفال المولودين    2013سما تعديل القانون المدني لعام  (ن  188 )التوصية

 ل إطار الزواج وخارجي.داخ

 (124-116التدابير الرامية إلى مكافحة التجار باألشخاص )التوصيات  )د( 

األمم المتحدة  جبارة ومتواص            لة لض            مان التنفيذ المحلي الس            ليم لتفاقية اا  بذل  اليابان جهود -50
ش        خاص. وجّرم  اليابان  )اتفاقية باليرمو( وةروتوكول التجار باأل  لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية

جميع األفعال التي تندرج في إطار التجار باألش     خاصن على النحو المحدد في بروتوكول التجار  اا  أيض     
التي ح  ددت   (226مث  ل إدراج الم  ادة )ن 2005ب  األش              خ  اصن ب  إجراء تع  دي  ل لق  انون العقوة  ات في ع  ام  

حينه ان ونص                 عليه ا. وعالوة على ذل ان  العقوة ات لألفع ال التي لم يكن الق انون المحلي يع اك ب عليه ا  
      ن التي ص  يغ  في كانون األول/لمكافحة التجار باألش  خاص  2014خقة عمل اليابان لعام   إلىاا  واس  تناد
ن المكّلف  مجلس تعزيز تدابير مكافحة التجار باألشخاصن تقوم حكومة اليابانن وةاألساس  2014ديسمبر 

المعنيينن وة التنس              يق والتع اون بين الو ارات والوك الت ذات الص              ل ةن بتنفي ذ ت دابير من و راء الحكوم ة 
مختلف ةن بم ا في ذل ا المنعن والقمعن واإلكرار ب الح التن وتح دي د هوي ة الض              ح اي ا دون تقص              يرن وتوفير 

التي    الحماية والدعم المناس             بينن ومكافحة التجارن والموافقة على إعداد تقرير س             نوي عن حالة الجهود
تبذلها الو ارات والوكالت ذات الص           لة لمكافحة التجار باألش           خاصن ونش           ره. وعالوة على ذلان تتخذ 

ألس  اليب التص  دي لالتجار باألش  خاص )تدابير  اا  التدابير الال مة لحماية الض  حايا على النحو المناس  ب وفق
من ك انون األمن   63الم ادة   وينص البن د )ط( من. 2011التي اتُّفق عليه ا في ع ام  ن  (حم اي ة الض              ح اي ا

الوظيفي على فرض عقوةات على األش          خاص الذين كاموا بتوظيف وانتداا عاملن أو بتوفير العمال عن 
طريق العت داء أو التخويف أو الحبس لير الق انوني أو أي وس              يل ة أخرى تُقيّ د حريت ي العقلي ة أو الب دني ة 

 بصورة لير مشروعةن أو انخرطوا في ذلا.

مع الوكالت الحكومية األجنبية ذات الص        لةن والمنظمات الدوليةن  اا  وتعمل حكومة اليابان أيض         -51
والمنظمات لير الحكومية لمنع التجار باألش            خاص ومكافحتين وتحديد هوية الض            حايا وحمايتهم على  

مس        كولين اإلداريين  النحو الواجبن ودعم العودة اآلمنة إلى بلدانهم األص        لية أو بلدان ثالثةن وكذا توعية ال
 المعنيين وتوعية الجمهور.

فعلى س     بيل المثالن وفي إطار الجهود التي تبذلها الس     لقات الدبلوماس     يةن ما فتئ  اليابان تقّدم   -52
المس       اعدة بنش       اط إلى البلدان والمناطق التي تعاني من مش       كلة التجار باألش       خاص عن طريق الوكالة  

برامج تدريبية وأنش     قة إ      افية بالتعاون مع بلدان آس     يوية أخرىن من أجل    اليابانية للتعاون الدولين وتقدم
تعزيز الفهم المتبادل للجهود الرامية إلى مكافحة التجار باألش        خاص )ول س        يما المنع وحماية الض        حايا  

 ودعم العتماد على الذات( والتعاون اإلكليمي األ ثر فعالية.
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ال دولي ةن ك دم   الي اب انن ك إجراء مض              اد يرمي إلى مك افح ة   وفيم ا يتعلق ب التع اون مع المنظم ات -53
دولر أمريكي في   650  000التجار باألطفال والنس    اء في      وء جائحة كوفيدن مس    اهمة مالية مجموعها 

لف ائ دة مش              روح مكت ب األمم المتح دة المعني ب المخ درات والجريم ة الرامي    2021و  2020الع امين الم اليين  
الحماية  اا  جنوا ش رن آس يا. ومن خالل المنظمة الدولية للهجرةن توفر اليابان أيض   إلى تعزيز اس تجابة دول

والمس    اعدة لألجانب      حايا التجار باألش    خاص الذين ُحّددت هويتهم في اليابان ويرلبون في العودة إلى  
في إعادة  بلدانهم األص  لية؛ ويش  مل الدعم عودة الض  حايا بش  كل آمن إلى بلدانهم األص  ليةن وكذا المس  اعدة  

بعد إعادتهم إلى أوطانهم.  اا  إدماج الض    حايا في المجتمع لمس    اعدتهم على العتماد على أنفس    هم اكتص    ادي
إلى   2005في الفترة من عام  اا  فرد 355وكّدم المش       روح المس       اعدة في العودة إلى الوطن إلى ما مجموعي 

 .2022أيار/مايو 

ن المكلف ة من الو ارات  الق انون لمك افح ة التج ار ب األش              خ اص  فرك ة العم ل المعني ة ب إنف اذوأع ّدت   -54
والذي  (ن  2022والوكالت ذات الص   لةن دليل تدابير مكافحة التجار باألش   خاص )المنّقا في ش   باط/فبراير 

يلخص القوانين واللوائا المقّبقة على حالت التجار ويقدم أمثلة محددة على حالت تقبيقيها. وُيس        تخدم  
 في التحقيقات وأللراض أخرى.هذا الدليل 

ن دأا مكتب مجلس الو راء على إصدار نشرات وكراسات للتوعية  2004ومنذ السنة المالية لعام   -55
بتدابير مكافحة التجار باألش              خاص وعلى نش              رها على موكعي على ش              بكة اإلنترن . ومنذ الس              نة  

ات. وعالوة على ذلان ومنذ الس      نة في محقات الققار اا  ن بدأت نفس النش      رات ُتعرض أيض      2016 المالية
ن وةاإل      افة إلى أش     رطة الفيديو الهادفة إلى توعية الض     حايا وعموم الناسن أُعّدت أش     رطة  2021المالية  

فيديو جديدة للتوعية ترّكز على طلب الخدمات الجنس    ية التي تكدي إلى الس    تغالل الجنس    ي وُنش    رت من 
 شبكات الجتماعية.خالل إعالنات الققارات وعبر نظام خدمات ال

ولغرض الكش        ف عن          حايا التجار باألش        خاص وحمايتهمن أعّدت وكالة الش        رطة الوطنية   -56
لغات ونشرتها عن طريق يافقات ركمية في المقارات الدولية وعلى موكع الوكالة    10منشورات ووّ عتها ب      

قات. وكد جرى إنتاج وتو يع  على ش    بكة اإلنترن  لتش    جيع الض    حايا على إبالغ الش    رطة وليرها من الس    ل
وتتولى منظمة خاص        ة بتكليف من الوكالة إدارة  .  2021نس        خة في الس        نة المالية    290  000يقارا   ما

نبرنامج اإلبالغ دون الكش        ف عن الهويةنن حي  تتلقى المنظمة إش        ارات مجهولة المص        در من الجمهور  
التجار باألش   خاص وحالت أخرى ذات  بش   لن حالت التجار باألش   خاصن أو بش   لن جرائم كد تكدي إلى  

الص لةن وتدفع مكافلة تتناس ب مع مس اهمة المعلومات في اعتقال الجناة. وعندما تحدد الش رطة هوية إحدى  
   حايا التجار باألش  خاصن فإنها تتخذ تدابير الحماية المناس  بة بالتعاون مع المكاتب الس  تش  ارية المعنية  

الحماية والدعم المناس   بين للض   حايان بما في اا  نية. وتوفر الش   رطة أيض   بالمرأة وليرها من المكس   س   ات المع
ذلا إبالغ الض    حايا بتدابير الحماية وتقديم تفس    يرات كافية بش    لن اإلجراءات القانونية مثل و     ع اإلكامةن  
وكذا اتخاذ تدابير تولي العتبار الواجب لحالة الض        حية. وعالوة على ذلان وعندما تتلقى الش        رطة طلب  

س    تش    ارة من      حية التجار باألش    خاص أو ليرها من األش    خاصن تُبذل الجهود الال مة لالس    تماح إلى  ا
الض  حية في مكان ل تش  عر فيي بالض  غط النفس  ين مثل لرفة الس  تش  ارات. وعالوة على ذلان عندما يكون  

عندما يكون    المس         تش         ير أنثىن تقوم الش         رطةن عند طلب ذلان بتعيين موظفة امرأة لتقديم المش         ورةن أما
فإن المش    ورة يقدمها موظفون يفهمون اللغة األم لألجنبي المعني. وفي كل عامن  اان  أجنبياا  المس    تش    ير مواطن

تعقد وكالة الش رطة الوطنية اجتماح نققة التص ال بش لن التجار باألش خاص لتبادل اآلراء والمعلومات مع  
ش     رطة البلدياتن والمنظمات الدوليةن والمنظمات  طوكيون والوكالت اإلدارية ذات الص     لةن و  الس     فارات في

 الحكوميةن وليرها. لير 
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ن أبلغ مكت  ب الم  دعي الع  ام األعلى الم  دعين الع  امين في جميع أنح  اء  2018م  ارس آذار/وفي   -57
البالد بلني يتعين عليهمن عند تقبيق كانون رعاية القفل على جرائم التجار باألش    خاصن التل د من فرض  

 في السجن.اا ةن تتمثل أساسعقوةات صارم

يو     ا تقديم الحماية لض    حايا التجار بقريقة س    هلة الفهم عند  اا ويو ح مكتب المدعي العام كتيب -58
عقد مقابالت معهم. وعالوة على ذلان ُيبّلغ مكتب المدعي العام المدعين العامين بض رورة التص دي بش كل 

لس   نوات خبرتهم وكذلا في اجتماعات  اا  الدورات التدريبية التي ُتعقد وفقاس   تباكي لجرائم التجار في مختلف 
 المدعين العامين من جميع أنحاء البلد.

وتولي وكالة خدمات الهجرة العتبار الواجب لظروف                حايا التجار باألش              خاص وتحاول   -59
اا        ع إكامتهمن وةمنحهم إذن تثبي  الو      ع القانوني للض     حايا بالس     مام لهم بتجديد فترة إكامتهم أو تغيير و 

وةاإل            افة إلى  (.  )كانون الهجرة  كانون مراقبة الهجرة والعتراف بالالجئينبالبقاء في حال خرن  اا  خاص           
و  ع نش رات أعدتها وكالة الش رطة الوطنية في المقارات وليرها من األما نن تبذال الجهود الال مة لتوفير 

ى ش              بك ة اإلنترن   بثم اني لغ ات فيم ا يتعلق ب النص               ائا  معلوم ات على موكع وك ال ة خ دم ات الهجرة عل
والخدمات الس    تش    ارية المتعلقة بالتجار باألش    خاص. وس    تواص    ل حكومة اليابان تكثيف جهودها للقض   اء  

 على التجار باألشخاص.

وتدابير مأافحة التمييا ضاااااد  (،  161و  74و  73و  71-69تقديم المساااااااعدة إلت األ)ليات عالتو اااااايات   -4 
  84و  77والعنصااارية والهجرة والالجئين عالتو ااايات (،  150و  85و  81و  76و  57و  56و  49ع األجانب

 (212و 211و 208-206و 169و 166-162و 141و 128و

من   ( 1) 14ن تحظر اليابان التمييز لير المبرر في المادة  2- ألف - على نحو ما جاء في الجزء الثاني  - 60
 يحظر التمييز بموجب كوانين ولوائا محددة.ن العامة للغايةالدستور. وفي المجالت 

ويكفل دس     تور اليابان أن جميع المواطنين اليابانيينن بمن فيهم ش     عب اآلينون متس     اوون بموجب  -61
القانونن وأن جميع حقوكهم كمواطنين يابانيين مض     مونة على كدم المس     اواةن ومن ثم ل يوجد تمييز كانوني  

الجتماعية والثقافية. وتبذل هيئات حقون اإلنس        ان التابعة لو ارة العدل  في الحقون المدنية والكتص        ادية و 
لتعميق الفهم العام لحقون اإلنس ان لمختلف األش خاصن بمن فيهم األجانب وأفراد ش عب اآلينون عن اا  جهود

طريق مختلف أنش     قة التوعية بحقون اإلنس     ان وليرها من األنش     قةن مثل أس     بوح حقون اإلنس     ان. وتقّدم  
 بالتنسيق مع باكي المكسسات المعنية.اا ورة في مجال حقون اإلنسان أيضالمش

وفيما يتعلق بالتمييز      د األكليات الجنس    يةن تجري هيئات حقون اإلنس    ان التابعة لو ارة العدلن   -62
عند تحديدها حالة اش          تباه حدوث انتهام لحقون اإلنس          ان من خالل إس          داء المش          ورة في مجال حقون  

قات فورية في القضية وتتخذ التدابير المناسبة بناء على وكائع القضية ومالبساتها. وتضقلع  اإلنسانن تحقي
 بلنشقة مختلفة للتوعية بحقون اإلنسان للقضاء على التحيز والتمييز  د األكليات الجنسية.اا  الهيئات أيض

الص        حة والعمل  وفي إطار أنش        قة التوعية بعمليات التوظيف والختيار العادلةن نش        رت و ارة   -63
لتوعية أرةاا العملن ينص على أني نل ينبغي اا  والرعاية الجتماعية على موكعها على ش  بكة اإلنترن  كتيب

اس تبعاد أش خاص محددينن بمن فيهم المثليون ومزدوجو الميل الجنس ي ومغايرو الهوية الجنس انية ومزدوجو  
م أيض        الميل الجنس        ي وليرهم من أفراد األكليات الجنس        يةنن وتُ  إحاطات خالل الدورات التدريبية لفائدة  اا  قدّ 

إلى  اا  أرة اا العم  ل. وفيم  ا يتعلق ب الت  دابير الرامي  ة إلى منع التحرا الجنس              ي في مك  ان العم  ل اس              تن  اد
من كانون تكافك فرص العملن تنص المبادخ التوجيهية بو           وم على أن التدابير الوكائية كابلة   11 المادة

المي ل الجنس              ي أو الهوي ة الجنس              اني ة. وفيم ا يتعلق ب الت دابير الرامي ة إلى منع   للتقبيق بغس النظر عن
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كانون التقدم الش    امل في تقبيق تدابير العملن  من   2-30إلى المادة  اا  المض    ايقة باس    تخدام الس    لقة اس    تناد
ات المهينة  ن يذكر بو       وم أن المالحظات أو التعليقوتلمين اس      تخدام العمالن وإثراء الحياة المهنية للعمال
من أش   كال التنمر الوظيفين وأن التوعية تتم    مثل ش   كالا تعلى أس   اس التوجي الجنس   ي أو الهوية الجنس   انية  

 عن طريق الكتيبات وليرها من الوسائل.

لقانون تعزيز التثقيف والتوعية  اا  ويجري تعزيز التثقيف في مجال حقون اإلنسان في المدارس وفق -64
للخقة األس    اس    ية للتثقيف في مجال حقون اإلنس    ان والتوعية بحقون اإلنس    ان.  في مجال حقون اإلنس    ان و 

لبن اء نظ ام دعم في الم دارسن  اا  جهوداا  وتب ذل و ارة الترةي ة والثق اف ة والري ا               ة والعلوم والتكنولوجي ا أيض              
ولتحس          ين فهم المعلمين والموظفين لو           ع طلبة األكليات الجنس          ية و يادة وعيهم بهان وتحس          ين نظام  

لس    تش    ارات التعليمية حتى ل يقع طلبة األكليات الجنس    ية في مش    كلة إنكار الذات بس    بب الخوف والقلق.  ا
الجتم اعين تعم ل و ارة الترةي ة والثق اف ة والري ا               ة والعلوم والتكنولوجي ا بثب ات على    ثقيفوفيم ا يتعلق ب الت

يا حقون اإلنس  انن بما في ذلا  تعزيز التثقيف في مجال حقون اإلنس  ان من خالل تنظيم برامج بش  لن كض  ا
اا  التوجي الجنس   ي والهوية الجنس   انيةن في إطار دورات لتدريب مديري التثقيف الجتماعين الذين يلعبون دور 

 كمسكولين في هذا المجال.اا مركزي

وةموجب القانون الحالين يمكن أن تش   كل المس   كولية عن األ    رار جريمة مدنية بموجب القانون   -65
تحميل المس   كولية الجنائية عن األفعال التي  اا  ال حدوث أفعال تمييزية عنص   رية. ويمكن أيض   المدني في ح

إلى  اا  التدابير المناس    بة اس    تناداا  أو إهانة. وتّتخذ وكالت التحقيق أيض    اا تش    كلن على س    بيل المثالن تش    هير 
ددت  2022القانون واألدلة عند وجود حالت ينبغي التعامل معها كقض     ايا جنائية. وفي حزيران/يونيي   ن ش     ُ

العقوةة القانونية على جريمة اإلهانة لتعزيز إجراءات الردح والس مام باتخاذ إجراءات أ ثر ص رامةن ودخل   
 إجراءات المقا اة. وةناء عليين ُمّددت فترة تقادم. 2022حيز النفاذ في تمو /يوليي 

إلى كانون تعزيز جهود القض    اء على الخقابات والس    لوكيات التعس    لية والتمييزية      د  اا  واس    تناد -66
تنفذ هيئات حقون  (ن  األش           خاص المنحدرين من بلدان لير اليابان )كانون القض           اء على خقاا الكرا ية

ةن بما في ذلا أنش      قة توعية مثل نش      ر اإلنس      ان التابعة لو ارة العدل تدابير للقض      اء على خقاا الكرا ي
المعلومات عن طريق خدمات ش   بكات التواص   ل. ويهدف القانون إلى تحديد المبادخ األس   اس   يةن وتو    يا  
مس    كوليات الحكومة الوطنيةن وو     ع وتعزيز التدابير األس    اس    ية فيما يتص    ل بالجهود الرامية إلى القض    اء  

 على الخقابات والسلوكيات التمييزية.

د و    ع  هيئات حقون اإلنس   ان التابعة لو ارة العدل مس   للة ناحترام حقون اإلنس   ان لألجانبن  وك -67
 لحد األهداف ذات األولوية ألنش    قتها في مجال التوعية بحقون اإلنس    انن وهي تض    قلع بلنش    قة مختلفة 

ش      ئ   في هذا الص      دد. وعالوة على ذلان وةغرض توفير المش      ورة في مجال حقون اإلنس      ان لألجانبن أُن
خدمات اس      تش      ارية في مجال حقون اإلنس      انن مثل خط اتص      ال مباش      ر معني بحقون اإلنس      ان باللغات  
األجنبية وخدمة المش      ورة في مجال حقون اإلنس      ان باللغات األجنبية على ش      بكة اإلنترن  )وكالهما متام  

المش  ورة المقدمة    وعندما تحّدد الهيئات حالة اش  تباه انتها ات لحقون اإلنس  ان عن طريق(.  ب                 عش  ر لغات
اا  لألج ان ب في مج ال حقون اإلنس              انن ف إن ي يجري التحقيق فيه ا على الفور وتُتخ ذ الت دابير المن اس              ب ة وفق

 لظروف القضية.

وفيما يتعلق بمعاملة العمال األجانبن ُترّكز وكالت تفتيش معايير العمل على             مان ظروف   -68
جانبن وتص     در التعليمات ألرةاا العمل من أجل تص     حيا العمل المناس     بةن بما في ذلا لفائدة العمال األ

الت  دابير  اا  أي خروك  ات مح  ددة للقوانين واللوائا المتعلق  ة بمع  ايير العم  ل. وتّتخ  ذ وك  الت التحقيق أيض               
إلى القانون واألدلة عند وجود حالت ينبغي التعامل معها كقض     ايا جنائية. وعالوة على  اا  المناس     بة اس     تناد
ق بجرائم التجار باألش        خاص من خالل اس        تغالل العمالن تكفل الش        رطةن بالتعاون مع  ذلان وفيما يتعل
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مكتب تفتيش معايير العمل ووكالة خدمات الهجرةن اتخاذ إجراءات صارمة من أجل التصدي لهذه الحالت  
 عن طريق تقبيق القوانين واللوائا المتعلقة بالعمل وليرها من التدابير.

حكام ذات الص    لة لقانون معايير العملن ُو     ع  مبادخ توجيهية بش    لن إدارة  وةاإل     افة إلى األ -69
العمال األجانب كتوجيي بش  لن التدابير التي يتعين على أرةاا العمل اتخاذها لتحس  ين إدارة توظيف العمال  
ق  األجانبن بمن فيهم العمال المهاجرون وأس      رهم. ويجري باس      تمرار التوعية وإص      دار التعليمات فيما يتعل 

ب  المب  ادخ التوجيهي  ة عن  د إجراء الزي  ارات الموكعي  ة ألرة  اا العم  لن                من من  اس              ب  ات أخرى. ويغقي  
 )ا( الجهود المبذولة لمعالجة حالة العامالت األجنبيات.-3-ألف-الثاني الجزء

وفيم ا يتعلق ببرن امج ت دري ب المت درةين التقنيينن اعُتم دن بموج ب النظ ام الج دي د الق ائم على ك انون   -70
(ن  فير الت  دري  ب التقني والحم  اي  ة الك  افيين للمت  درةين ال  داخليين التقنيين )نك  انون ت  دري  ب المت  درةين التقنييننتو 

ن نظام ترخيص للمنظمات المش   رفة ونظام اعتماد لخقط التدريب التقني.  2017الذي دخل حيز النفاذ عام  
درةينن مثل الحتفا  بجوا ات س فرهم  بش لن حظر انتهام حقون اإلنس ان للمتاا  أحكاماا  ويتض من القانون أيض 

وليرها من المس   تنداتن وفرض كيود على حياتهم الخاص   ة. وكد ُفر      عقوةات على المنظمات المش   رفة  
 والمنفذة التي تنتها حقون اإلنسان للمتدرةين.

ب  انتظ  ام عملي  ات تفتيش موكعي  ة اا  أيض                (  OTIT)وتجري منظم  ة ت  دري  ب المت  درةين التقنيين   -71
للمنظمات المش         رفة والمنظمات المنفذةن وتقوم حكومة اليابانن في حال تحديد أي مش         ا ل بموجب كانون  
تدريب المتدرةين التقنيينن باتخاذ إجراءات ص  ارمةن بما فيها إجراءات إدارية. وةاإل   افة إلى هذه التدابيرن  

توفير خدمات اس              تش              ارية باللغات    ُتعّز  منظمة تدريب المتدرةين التقنيين حماية المتدرةينن بقرن منها
األص   لية للمتدرةينن ودعم تغيير مواكع التدريبن وو    ع مذكرة تعاونن وتهدف إلى     مان تش   غيل برنامج  

وُيس ل م جميع المتدرةين دليل  اا.  مع مراعاة المنظور الجنس اني أيض اا ص حيح تدريب المتدرةين التقنيين تش غيالا 
لومات عن اللوائا ذات الص لة وخدمات الدعم عند دخولهم إلى اليابانن  المتدرةين التقنيين الذي يتض من مع

 في إطار محا رات تنظم لفائدتهم بعد الدخول.اا وتُفّسر هذه المعلومات أيض

ن مراجعة المبادخ التوجيهية التش     غيلية لبرنامج  2022وعالوة على ذلان جرىن في ش     باط/فبراير   -72
ح دد الت دابير التي يتعين على المنظم ات المش              رف ة والمنظم ات المنف ذة  ت دري ب المت درةين التقنيينن والتي ت

اتخ اذه ان وأُعقي   تعليم ات ج دي دة له ذه المنظم ات فيم ا يتعلق ب اإلجراءات الس              ريع ة والموثوك ة التي يج ب 
اتخ   اذه   ا عن   د تح   دي   د األفع   ال التي تنته   ا حقون اإلنس                ان وةتق   ديم تق   ارير فوري   ة إلى منظم   ة ت   دري   ب 

 تقنيين.ال المتدرةين

عن أم ا ن العم ل يش              تب ي خركه ا للقوانين واللوائا المتعلقة  اا  تقرير  1 882ن كُ ّدم 2021وفي ع ام   -73
بمع  ايير العم  ل إلى مفتش              ي  ات مع  ايير العم  ل الخ  ا               ع  ة لولي ة مكت  ب عم  ل منظم  ة ت دري ب المت  درةين  

حي     المب   دأن توجي   ي وجرىن من  (ن  )نظ   ام ج   دي   د( ومكت   ب خ   دم   ات الهجرة اإلكليمي )نظ   ام ك   ديم التقنيين
ن أجرت مكاتب تفتيش معايير العمل  2021إرش        ادات إش        رافية إلى جميع أما ن العمل المعنية. وفي عام  

وأص     درت توص     يات تص     حيحية  (ن  مكان عمل )مقدمو التدريب  9  036عمليات تفتيش وتوجيي في اا  أيض     
إلى الم دعين   مع ايير العم لن وأح ال  مك ان عم ل تبين أنه ا تخرن القوانين واللوائا المتعلق ة ب 6 556 لف ائ دة

 حالة تبين فيها حدوث خروكات خقيرة وجسيمة للقوانين واللوائا المتعلقة بمعايير العمل. 25العامين 

أو أ بر  اا  لش        روط مثل األجر الذي يجب أن يكون مس        اوياا دقيقاا  وأجرت حكومة اليابان فحص         -74
لقلبات تلش     يرات العمل المقدمة من اا مناس     باا  العملن وفحص     يتقا      اه المواطنون اليابانيون عن نفس  مما

 الرعايا األجانب.
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وفيما يتعلق ببرنامج العمال المهرةن واص            ل  حكومة اليابان تنفيذ المبادرات المش            ار إليها في  -75
لغةن من خالل    13ن ش رع  الحكومة في نش ر المعلوماتن ب                 مرحليةالمتابعة المرحلية. وةعيد المتابعة ال

موكع البواب ة اإللكتروني ة للبرن امجن عن المع ايير التي يتعين على المنظم ات التي تقب ل عم ّال مهرة مح ددين 
 استيفاؤها فيما يتعلق بالقوانين واللوائا المرتبقة بالهجرة والعملن وعن التزامات دعم هكلء العمال.

تماعية والثقافية واتفاقية حقون  إلى العهد الدولي الخاص بالحقون الكتص            ادية والجاا  واس            تناد -76
القفلن إذا رلب الرعايا األجانب في إرس             ال األطفال الخا              عين لرعايتهم إلى مدارس التعليم اإللزامي  

وُيض              من لهم نفس التعليم المق دم للقلب ة الي ابانيينن بم ا في ذلا توفير الكتب  اا  الع امةن ُيقب ل األطف ال مج ان 
 رسية.المدرسية بالمجان والمساعدة المد

 مسائل أخرى  -5 

 (94-90األعمال التجارية وحقون اإلنسان )التوصيات   

تدعم اليابان مبادخ األمم المتحدة التوجيهية بش     لن األعمال التجارية وحقون اإلنس     ان وو      ع    -77
ن  2022لتنفيذ المبادخ التوجيهية بثبات. وفي أيلول/س        بتمبر    2020خقة عمل في تش        رين األول/أ توةر  

حقون اإلنس  ان  كمنا بص  يالة مبادخ توجيهية مش  تركة بين الققاعات عنوانها نمبادخ توجيهية بش  لن احترام  
من خالل دعم المنظمات الدوليةن باتخاذ تدابير مثل تعزيز اان  في س    الس    ل اإلمداد المس    كولةنن ونقوم أيض    

الس   لوم التجاري المس   كول للش   ركات اليابانية ومورديها وليرها من الجهات الموجودة في البلدان التي تعمل 
 فيها الشركات اليابانية.

 (140اإلرهان والنتحار )التوصية تدابير مكافحة   

أنح  اء البالد 2021في الس               ن  ة الم  الي  ة   -78 العم  ل في جميع  ن ك  ام    مك  ات  ب تفتيش مع  ايير 
يشتبي فيي خرن القوانين واللوائا المتعلقة بمعايير العمل مثل ساعات العمل   مكان عمل   32  025 بتفتيش 

مكان عملن من بين تلا التي خض    ع    10  986القويلة لير القانونية. وكد ص    درت توجيهات ل                  فائدة  
بهدف تص حيا س اعات العمل القويلة لير القانونية. وش مل   (ن  في المائة منها  34,3لعمليات تفتيش )أي  

أما ن العمل التي خض          ع  لعمليات التفتيش على س          بيل األولوية تلا التي ادُّعي أنها س          جل  حوادث  
 متصلة بالعمل مثل الوفاة جراء اإلرهان.

(  TEPCOقة القاكة النووية في فوكوش     يما دايتش     ي للقاكة التابعة لش     ركة طوكيو للقاكة الكهرةائية )مح  
 (214)التوصية 

فيما يتعلق بدعم التالميذ المتض   ررينن ُبذل  الجهود الال مة لتوفير الدعم المس   تمرن بما في ذلا   -79
لس بلدي للتعليم وليره من المكس   س  ات  تعيين مرش   دين مدرس   يين أللراض الرعاية النفس   يةن وإلبالغ كل مج

 للسياسة األساسية لمنع التنمر.اا حتى تُّتخذ التدابير وفق

)مكتمر طوكيو الدولي    35)أهداف التنمية المس          تدامة( و  139و 36و  34وتناكش التوص          يات   -80
 المعني بالتنمية في أفريقيا( في الجزء الثال .
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 التدابير المنفذة تنفيذًا جائّياً  -باء 

 (93و 90األعمال التجارية وحقوق اإلنسان عالتو يتان   

كما هو مذكور في القس  م  (ن  93و  90فيما يتعلق باألعمال التجارية وحقون اإلنس  ان )التوص  يتان   -81
مبادخ توجيهية مش   تركة بين الققاعات   2022ابقن ص   ال  حكومة اليابان في أيلول/س   بتمبر  الفرعي الس   

وس  ّمتها نمبادخ توجيهية بش  لن احترام حقون اإلنس  ان في س  الس  ل اإلمداد المس  كولةنن وهي تقومن من خالل  
يابانية ومورديها  دعم المنظمات الدوليةن باتخاذ تدابير مثل تعزيز السلوم التجاري المسكول لدى الشركات ال

 ولير ذلا من الجهات في البلدان التي تعمل فيها الشركات اليابانية.

 العمل وبيئة العمل  

اا  من الحوادث المهني ةن ُنف ذت البنود الم درج ة في الخق ة تنفي ذ   للخق ة الث الث ة عش              رة للوك اي ةاا وفق  -82
ون العمال. وفيما يلي النتائج الفعلية  منذ ص    يالة الخقةن ويتواص    ل بانتظام بذل الجهود لحماية حقاا س    ليم

ن  2017مقارنة بعام    في المائة  11,3للسنة الرابعة من الخقة مقارنة بلهدافها: انخفس عدد الوفيات بنسبة  
ن وةلغ  نس       بة  في المائة  24,5وارتفع عدد الخس       ائر )        ياح أرةعة أيام أو أ ثر من أيام العمل( بنس       بة  

. ويص ادف هذا العام الس نة الخامس ة للخقةن  في المائة  59,2أما ن العمل التي تتخذ تدابير ص حية نفس ية  
 اف المحددة.للخقة لتحقيق األهداا ويجري تعزيز المزيد من تدابير الصحة والسالمة وفق

 تدابير مأافحة التمييا ضد األ)ليات  

فيما يتعلق بتعزيز الجهود الرامية إلى القض     اء على التمييز على أس     اس الميل الجنس     ي والهوية   -83
الجنس      انية في الققاح الخاصن بهدف تعزيز الفهم الص      حيا للميل الجنس      ي والهوية الجنس      انية في مكان  

فيم ا يتعلق   ق اريرن ومعلوم ات أخرىن عم ا تب ذل ي الش              رك ات من جهود مثالا العم لن أع ّدت حكوم ة الي اب ان ت
 باألكلية الجنسيةن ونشرتها.

ّن كانون تعزيز التدابير الرامية إلى إكامة مجتمع تحترم فيي كبرياء  وفيما يتعلق بش    عب اآلينون   -84 س    ُ
م نفس  ي. وهو ينص على أن  ن ودخل حيز النفاذ في أيار/مايو من العا2019في نيس  ان/أبريل    ش  عب اآلينو

إلى القانونن تتخذ اليابان  اا  ش عب اآلينو نش عب أص لين ويض ع مبادخ أس اس ية لحظر التمييز   ده. واس تناد
تدابير ش      املة بش      لن س      ياس      ة الرعاية الجتماعيةن والترويج الثقافين والتنمية اإلكليميةن والتش      جيع  اا  أيض      

إلى تعميق فهم العموم لش   عب اآلينو من خالل أنش   قة عن الس   عي   الص   ناعين والترويج الس   ياحين فض   الا 
ال    ذي افتُتا في (ن  Upopoi)تعليمي    ة ودع    ائي    ة ُيس              تخ    دم فيه    ا المجمع الوطني لمتحف ومنتزه األينو  

 .2020تمو /يوليي 

 (191و 190و 187و 186و 127و 126األطفال عالتو يات   

فيما يتعلق بمس  للة كيلية رعاية األطفال بعد طالن والديهمن بما في ذلا مس  للة الزياراتن أجري    -85
بحوث حول النظم القانونية األجنبيةن وأنش ئ  اللجنة الفرعية لقانون األس رة التابعة للمجلس التش ريعي لو ارة  

واللجنة الفرعية بص  دد إجراء   ن والتي    م  خبراء كانونيين وأعض  اء آخرين.2021العدل في ش  باط/فبراير  
دراس      ات وتنظيم مداولتن بما في ذلا بش      لن حالة تنش      ئة األطفال بعد القالنن مع مراعاة نتائج مختلف 

 البحوث والمناكشات.

المقص  ود بعبارة نالعقوةة البدنيةن. ومع  اا وا   حاا  وفيما يتعلق بحظر العقوةة البدنيةن ل يكون دائم -86
حكام القانون المدني المتعلقة بالحقون التلديبية لش خص يتمتع بس لقة أبوية على طفلن  ذلان وفيما يتعلق بل
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اكترم  اا  ن تقرير 2022أص    در المجلس التش    ريعين وهو هيئة اس    تش    ارية تابعة لو ارة العدلن في ش    باط/فبراير 
احترام ش خص ية حذف األحكام المتعلقة بالحقون التلديبية لش خص يتمتع بس لقة أبوية على طفل وةاللتزام ب

القفل فيما يتعلق بالحض      انة والتعليمن وةحظر العقوةة البدنية. وفي        وء التقريرن تس      تعد حكومة اليابان  
 اآلن لتقديم مشروح كانون منقا إلى البرلمان في أكرا وك  ممكن.

 (213نظام االعتراف بالالجئين عالتو ية   

نظام العتراف بالالجئين على أمثل وجي  تعمل وكالة خدمات الهجرة على  يادة تحس              ين عمل -87
تعزيز كدرات    ‘2’‘ تو          يا المعايير المتعلقة بص         فة الالجخ؛ و1إلى الركائز الثالث التالية: ’اا  اس         تناد

‘ إثراء محتوى المعلومات المتعلقة ببلد المنش       ل. ولتس       ريع هذه الجهودن  3التحقيقات المتعلقة بالالجئين؛ و’
.  2021ة ومفو ية األمم المتحدة لشكون الالجئين مذكرة تعاون في تمو /يوليي  تبادل  وكالة خدمات الهجر 

المذكور أعاله باإلش        ارة إلى الس        وابق العملية في اليابان وةلدان أخرىن    )ط(النظر في البند  اا  ويجري حالي
 وكذا إلى الوثائق الصادرة عن المفو ية. كما ُسّجل تبادل مستمر لألفكار مع المفو ية.

 محطاة الطاا)اة النووياة في فوكوشااااااااايماا دايتشاااااااااي للطاا)اة التاابعاة لشاااااااااركاة طوكيو للطاا)اة ال هرباائياة  
 (217-214عالتو يات  (TEPCOع

فيما يتعلق بالص   حةن يكفل نظام تلمين ص   حي ش   امل حص   ول الجميع في اليابان على الخدمات   -88
يما ونالا ا ين تقدم مس    اعدة إ     افية  الص    حية. وةالنس    بة للناجين من إلقاء القنبلتين الذريتين على هيروش    

 بموجب كانون إلاثة الناجين من القنبلة الذرية.

ب                     نكانون تعزيز تدابير دعم أروام        حايا    وتواص      ل حكومة اليابان تقديم الدعم الال م عمالا  -89
ي في الكوارث من أجل حماية ودعم األطفال والس     كان اآلخرين الذين يعانون أ      راراا بس     بب الحادث النوو 

 شركة طوكيو للقاكة الكهرةائيةن وليره من القوانين ذات الصلة.

وةاإل            افة إلى ذلان تقدم حكومة اليابان الدعم المالي والتقني لمحافظة فوكوش           يما من خالل   -90
مليار ين كمنا لص       ندون إدارة ص       حة س       كان فوكوش       يما الذي أنش       لتي محافظة    78,2المس       اهمة بمبلغ  

رة ص   حة س   كانها في األجلين المتوس   ط والقويل. وةاس   تخدام هذا الص   ندونن أجرت  فوكوش   يما للس   مام بإدا
محافظة فوكوش   يما دراس   ة اس   تقص   ائية بش   لن إدارة ص   حة س   كانهان بما في ذلا الفحص الص   حي الش   املن  
للتل د من الجرعة الفعالة الخارجية الال مة والحالة الص     حية لس     كانها. وهي تش     مل على وجي الخص     وص  

س   تقص   ائية التي تتعلق بالحمل والولدة وتس   تهدف النس   اء الحوامل واألطفالن وفحوص الموجات  الدراس   ة ال
 أو أكل عند وكوح الحادث. اا  عام  18بالنسبة ألولئا الذين كان عمرهم    ل سيمافون الصوتية للغدة الدرقيةن و 

المتعلقة بالتشريد الداخلين ونشرتها على  الترجمة المككتة للمبادخ التوجيهية  اا  وأتمم  اليابان أيض -91
الموكع الش     بكي لو ارة الش     كون الخارجية. كما ُنش     رت وص     لة لهذه الترجمة على الموكع اإللكتروني لوكالة  

الس              لق ات المحلي ة المعني ة به ذه الترجم ة حتى تتمكن من اا  إع ادة اإلعم ار. وأبلغ   حكوم ة الي اب ان أيض              
 اعدة لألشخاص المشردين.استخدامها كمرجع عند تقديم المس

  68و  57و  56الحظر المباشاار للعنصاارية وكرج األجانب وكمأانية الو ااول إلت تدابير الدفاو عالتو اايات   
 (128و 85و 84و 82-76و

على نحو ما نوكش في الس          ابقن تقوم هيئات حقون اإلنس          ان التابعة لو ارة العدلن في            وء   -92
الكرا يةن بتنفيذ تدابير للقض              اء على هذا الخقاان بما في ذلا أنش              قة  القض              اء على خقاا   كانون 
مثل نش  ر المعلومات عن طريق خدمات ش  بكات التواص  ل. وفي حالة األفعال التمييزية العنص  ريةن   التوعية
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تحميل المس   كولية الجنائية  اا  يمكن أن تترتب المس   كولية عن األ    رار بموجب القانون المدني. ويمكن أيض   
التدابير  اا  أو إهانة. وتّتخذ وكالت التحقيق أيض         اا فعال التي تش         كلن على س         بيل المثالن تش         هير عن األ

 إلى القانون واألدلة عند وجود حالت ينبغي التعامل معها كقضايا جنائية. اا المناسبة استناد

 مسائل أخرى  -جيم 

 حقوق أشخاص بعينهم -1 

 (50-37ون اإلنسان )التوصيات إنشاء آلية وطنية لحقون اإلنسان ولجان حق  

تخض        ع حالة نظام النتص        اف في مجال حقون اإلنس        ان لالس        تعراض المس        تمرن مع مراعاة   -93
المناكش     ات المعقودة. وفي اليابانن أنش     خ نظام يس     ما بمعالجة مختلف كض     ايا حقون اإلنس     ان من خالل  

وفيما يتعلق باألش       خاص ذوي    آليات انتص       اف مفص       لة تس       تند إلى كوانين فردية. وةاإل        افة إلى ذلان
إلى القانون  اا  اإلعاكةن تعمل لجنة الس        ياس        ات المتعلقة باألش        خاص ذوي اإلعاكةن التي أنش        ئ  اس        تناد

من   33األس   اس   ي لألش   خاص ذوي اإلعاكةن كإطار رص   د مس   تقل على النحو المنص   وص عليي في المادة  
اللجن ة منظم ةا تراعي مب ادخ ب اريس ألنها  اتف اقي ة حقون األش              خ اص ذوي اإلع اك ة. وتعتبر حكوم ة الي اب ان  

تتللف من ممثلين تعدديينن بمن فيهم األش     خاص ذوو اإلعاكة أنفس     همن وترص     د تنفيذ البرنامج األس     اس    ي  
 لألشخاص ذوي اإلعاكةن وتدلي بآرائها لرئيس الو راء وآخرينن عند الكتضاء.

 (198و 144سالمة األشخاص ذوي اإلعاكة ورعايتهم الصحية )التوصيتان   

ترى حكومة اليابان أن اإليداح القس   ري لمن كد ُيعر    ون أنفس   هم أو اآلخرين للض   رر البدني في  -94
  14للمادة  اا  المس  تش  فى وأن اإليداح في المس  تش  ليات بغرض تلقي الرعاية القبية والحماية ل يش  كالن انتها 

لإلجراءات المنص              وص عليه ا في اا  ينف ذان وفق   ‘1’من اتف اقي ة حقون األش              خ اص ذوي اإلع اك ة ألنهم ا:  
‘ ل ينفذان  2؛ و’كانون الصحة العقلية ورعاية األشخاص ذوي اإلعاكات العقليةالقانون عند استيفاء شروط  

اية األش  خاص ذوي  ينص كانون الص  حة العقلية ورعفقط بس  بب وجود ا   قراا ذهني. ومن ناحية أخرىن  
اا  ومقترن اا  بو         وم على مبدأ أن يكون اإليداح في مس        تش        ليات األمراض النفس        ية طوعي  اإلعاكات العقلية

ر النتقال   بالحص ول على موافقة المريس نفس ي. وعلى وجي الخص وصن يجري النظر في اتخاذ تدابير تيس ّ
إلى العالج القوعي في المستشلياتن وذلا  من اإليداح في المستشفى بغرض تلقي الرعاية القبية والحماية  

 بهدف تعديل القانون.

ولبناء نظام يض            من مجموعة متنوعة من الخدمات بش            كل ش            امل كي يتمكن األش            خاص   -95
اإلعاكات العقلية من أن يعيش     وا بكل أريحية حياتهم الخاص     ة كلعض     اء في المجتمعن دّعم  حكومة  ذوو

ل المشاريع المتعلقة بدعم الحياة المجتمعية لألشخاص ذوي اإلعاكات  اليابان مبادرات السلقات المحليةن مث
العقلية في المس           تش           فىن من خالل اتخاذ تدابير ذات طابع مالي. وس           تعز  حكومة اليابان دعم الحياة  

فيما يتعلق بتوس   يع نقان ُنظم البلديات لتوفير المس   اعدة المتعلقة   المجتمعية بهدف تعديل القانون مس   تقبالا 
المر   ى المودعين في مس  تش  ليات األمراض العقلية على الس  تفادة من هذه   س  تش  ارة القبيةن ومس  اعدةبال

 الستشارةن وتعزيز الجهود الرامية إلى الحد من الحاجة إلى الرعاية داخل المستشليات.

 (2البالغات الفردية عالتو ية  -2 

المنص      وص عليي في اتفاقية القض      اء على  ترى حكومة اليابان أن إجراء تقديم الباللات الفردية   -96
تنفيذ التفاقية. وفي الوك  نفس        ين اا  جميع أش        كال التمييز العنص        ري جدير باإلش        ادة ألني يض        من فعلي
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الهتمام لمس       ائل مثل ما إذا كان النظام القض       ائي والس       ياس       ة التش       ريعية في اليابان ينقويان على   يولى
تعين إنش اؤها لتنفيذ اإلجراء في حال كبلتي اليابان. وتواص ل حكومة إش كالتن ولنوح األطر التنظيمية التي ي

 اليابان المشاركة في مناكشات بشلن هذه المسللةن مع أخذ مختلف اآلراء بعين العتبار.

 إبرام المعاهدات والبروتوكوالت االختيارية وغيرها -3 

  12و  11و 9التمييز        د المرأة )التوص      يات  البروتوكول الختياري لتفاقية القض      اء على جميع أش      كال   
 (15و 14و

تواص   ل حكومة اليابان المش   اركة في مناكش   ات جادة بش   لن هذه المس   للةن مع أخذ مختلف اآلراء   -97
 بعين العتبار.

البروتوكول الختي اري لتف اقي ة من اهض               ة التع ذي ب وليره من                روا المع امل ة أو العقوة ة الق اس              ي ة    
ولتفاقية حقون األش       خاص ذوي اإلعاكة  (ن  19-17و  13و  9و 3المهينة )التوص       يات  الالإنس       انية أو   أو

 (10وللعهد الدولي الخاص بالحقون الكتصادية والجتماعية والثقافية )التوصية ( 9)التوصية 

تواص            ل حكومة اليابان المش            اركة في المناكش            ات المتعلقة بالبروتوكولت الختيارية لتفاقية  -98
عذيب وليره من    روا المعاملة أو العقوةة القاس  ية أو الالإنس  انية أو المهينةن ولتفاقية حقون  مناهض  ة الت

األش              خ اص ذوي اإلع اك ةن وللعه د ال دولي الخ اص ب الحقون الكتص              ادي ة والجتم اعي ة والثق افي ةن مع أخذ  
 مختلف اآلراء بعين العتبار.

 (25-20و 13اتفاقية حقون العمال المهاجرين )التوصيات   

تعترف حكوم ة الي اب ان بمب ادخ اتف اقي ة حقون العم ال المه اجرين التي تس              عى إلى حم اي ة حقون   -99
العمال المهاجرين وأس            رهم. وفيما يتعلق بحقون العمال المهاجرينن تنص اليابان في كانون معايير العمل  

من هذا القبيلن    على أني ل يجو  التمييز في ظروف العمل على أس       اس جنس       ية العامل أو أس       س أخرى 
وفي المب ادخ التوجيهي ة المتعلق ة ب إدارة توظيف الرع اي ا األج ان ب. وينص برن امج ت دري ب المت درةين التقنيين  

على حماية حقون العمال األجانب الذين انتدبتهم اليابان بموجب اا  وةرنامج العمال المهرة المحددين أيض              
أ ثر من تلا التي تض        منها للمواطنين  اا  مهاجرين حقوكهذين اإلطارين. بيد أن التفاقية تض        من للعمال ال

واألجانب من لير العمال المهاجرينن وإبرام التفاقية يقتض    ين من بين عوامل أخرىن إجراء دراس    ة متلنية 
 لمبدأ المساواة والنظم المحلية في اليابان.

 (25)التوصية  189اتفاقية منظمة العمل الدولية ركم   

عما هو  اا  في المنا ل في اليابان     عيف وآخذ في التراجع. ويختلف الو    ع أيض   عدد العاملين   -100
علي ي في بل دان أخرى ألن المه اجرين ل يس              ما لهمن من حي   المب دأن ب دخول الي اب ان للعم ل في الخ دم ة  

الي  اب  ان  المنزلي  ة. وعالوة على ذل  ان ل يس              ري ك  انون مع  ايير العم  ل على بعس الع  املين المنزليين في  
وترى حكومة اليابان أني من الضروري النظر بعناية في (.  الخادم المنزلي بموجب كانون معايير العمل )أي

 مدى اتسان المسللة مع التشريعات المحلية كبل التصديق على التفاقية.

 (29)التوصية  111اتفاقية منظمة العمل الدولية ركم   

الس تخدام والمهنة على أس اس س بعة أس باا. وفي اليابانن ينص  تحظر هذه التفاقية التمييز في   -101
الدس   تور على المس   اواة بموجب القانونن ويحدد كانون معايير العمل وليره من القوانين واللوائا ذات الص  لة  
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الت  دابير المتخ  ذة لمك  افح  ة التمييز في مي  داني الس              تخ  دام والمهن  ة. بي  د أن حكوم  ة الي  اب  ان ترى أن  ي من 
النظر بعناية في مدى اتس     ان التش     ريعات المحلية مع التفاقيةن بما في ذلا مدى وجود كوانين الض     روري  

 ولوائا يمكن إلغاؤها على نحو ما تقتضيي التفاقية.

ل بد من مواص       لة رص       د  (ن  27وفيما يتعلق بتس       وية كمبال بش       لن جريمة العدوان )التوص       ية   -102
 التقورات ذات الصلة.

اتفاقية و      ع األش     خاص عديمي الجنس     ية واتفاقية خفس حالت انعدام الجنس     ية وفيما يتعلق ب -103
نس       لم بلهمية         مان ص       فة وحقون األش       خاص عديمي الجنس       ية والحرص على عدم  (ن  28)التوص       ية  

اس   تحداث حالت جديدة من انعدام الجنس   ية. وتتخذ حكومة اليابان التدابير المناس   بة في إطار التش   ريعات  
ء العتبار الواجب للظروف المحيقة باألش          خاص عديمي الجنس          ية. وألن مس          للة إبرام  القائمةن مع إيال

التفاقية المذكورة تس   توجب نظر الحكومة ككل في مجالت واس   عة من الس   ياس   ة العامةن فإني س   ينظر فيها  
 بعناية في  وء الو ع الجتماعي في اليابان.

 التلقائيحالة مبادرات االلتاام  -ثالثاً  

 (33و 32التعاون داخل األمم المتحدة عالتو يتان  -ألف 

لآلليات الدولية لحقون اإلنس      انن بما فيها مجلس حقون اإلنس      انن دور مهم تكديي في التص     دي   -104
بش  كل فعال لالنتها ات الجس  يمة لحقون اإلنس  ان في جميع أنحاء العالم وفي تحس  ين حماية وتعزيز حقون  

عمل  اليابان كعض   و في مجلس حقون اإلنس   ان لخمس فترات وس   تواص   ل النخراط في   جميع الناس. وكد
أنش قتين بما في ذلا الس تعراض الدوري الش املن بش كل فعال. وةاإل  افة إلى ذلان تش ارم اليابان بنش اط 
نن  في المناكش    ات الرامية إلى جعل مختلف اآلليات الدولية لحقون اإلنس    انن بما فيها مجلس حقون اإلنس    ا 

 تعمل بفعالية وكفاءة أ بر.

وعلى مر الس        نينن أتاح  اليابان خبراء عديدين لكل الهيئات المنش        لة بموجب معاهدات حقون   -105
اإلنس   ان واللجنة الس   تش   ارية لمجلس حقون اإلنس   انن كما أكام  عالكة تعاون مع مفو    ية األمم المتحدة  

ت المنش     لة  الس     امية لحقون اإلنس     انن وذلا لدعم عمل مجلس حقون اإلنس     ان. وةالنس     بة لنتخابات الهيئا
بموجب معاهداتن س      نواص      ل اختيار المرش      حين بناء على أداء العديد من المرش      حين ونتائج المقابالت.  
وعلى وجي الخص وصن ُأجري  مش اورات وثيقة مع منظمات األش خاص ذوي اإلعاكة عند تقديمها مرش حين 

 .2024لنتخابات لجنة حقون األشخاص ذوي اإلعاكة لعام 

ن س           ينظر بلدنا بعناية في التوص           يات التي كدمتها الهيئات المنش           لة بموجب وعالوة على ذلا -106
معاهدات حقون اإلنس    ان المعنية لتعزيز تعاوني معها والتزامي بتنفيذ معاهدات حقون اإلنس    ان. وس    تواص    ل  

 حكومة اليابان إبداء التعاون إلجراء حوار هادف وةّناء مع اإلجراءات الخاصة.

 مع الدولياإلسهام في المجت -باء 

 (139و 36-34التعاون اإلنمائي عالتو يات   

بمبدأ    ألهداف التنمية المس  تدامة وعمالا اا  من أجل بلوغ مجتمع ل يتخلف فيي أحد عن الركب طبق -107
مجالت الس تثمار  كمة مجموعة العش رين بلوس ا ا فياألمن البش رين ا  قلع  اليابان بدور ريادي خالل 

المن    ا ن  في البني    ة التحتي    ة ال جي    دةن ومنع الكوارثن ومك    افح    ة القم    ام    ة البالس              تيكي    ة البحري    ةن وتغير 
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الجتماعين والصحةن والتعليم كلساس ل    نالنمو الجيدنن وذلا في جملة مبادرات أخرى. وعالوة على   والنوح
بان تقديم  لمكتمر طوكيو الدولي المعني بالتنميةن تواص  ل حكومة اليا  8و 7ذلان وةناء على نتائج الدورتين  

المس  اعدة في مجالت الكتص  اد والمجتمع والس  لم والس  تقرار للمس  اعدة في بلوغ كارة أفريقية كابلة للص  مود  
 ومستدامة كما تهدف أفريقيا نفسها إلى ذلا.

ن لخص           اليابان ما كقعتي من أش         واط في جهودها الرامية إلى تحقيق 2021وفي تمو /يوليي   -108
إلى األمم المتحدة.  (  VNRفي إطار اس         تعراض وطني طوعي )اا  المس         تدامة وكدم  تقرير أهداف التنمية 

وفي أيلول/س بتمبر من العام نفس ين وةناء على تقرير اليابان في إطار الس تعراض الوطني القوعين ش ارم  
  2021ام  رئيس الو راء من خالل رس الة فيديو في الوكفة الخاص ة بلهداف التنمية المس تدامة التي ُعقدت ع

بالتزامن مع أس              بوح األمم المتحدة الرفيع المس              توىن وأعرا عن عزم بالده قيادة جهود المجتمع الدولي  
 ن كدولة تتمسا بمبدأ التعددية.2030لتحقيق األهداف بحلول عام 

ق في تحقياا مهماا  ومساعدة اليابان للبلدان النامية من خالل المساعدة اإلنمائية الرسمية تكدي دور  -109
من أهداف التنمية المستدامة في المجتمع الدولي. وستواصل اليابان جهودها لتحقيق هذا الهدفن    3الهدف  

المس    توى بش    لن   مجموعة الس    بع والجتماح الرفيعالذي يعدنا بمس    تقبل أفض    لن من خالل فرص مثل كمة 
 .2023التغقية الصحية الشاملة المقرر عقده في اليابان في عام 

 ة الجمعية العالمية للمرأةاستضاف -جيم 

لتعزيز تمكين المرأة في الداخل والخارجن اس تض اف  حكومة اليابان الجمعية العالمية للمرأة خمس   -110
ن ووّجه  الدعوة إلى ش          خص          يات بار ة في المجالت الس          ياس          ية والكتص          ادية  2014مرات منذ عام  

والجتماعية إلجراء مناكش     ات ش     املة حول مختلف القض     ايا واإلجراءات الواجب اتخاذها لتحقيق المس     اواة  
 .2022بين الجنسين. ومن المقرر عقد الدورة القادمة للجمعية العالمية للمرأة في كانون األول/ديسمبر 

 القضايا الجديدة والناشئة عمبادرات أهداف التنمية المستدامة( -ابعاً ر  

ن كام  حكومة اليابانن تح  لواء مركز تعزيز أهداف التنمية المس    تدامة برئاس    ة 2016منذ عام   -111
رئيس الو راء وعض              وية جميع الو راءن بص              ي الة المب ادخ التوجيهي ة لتنفي ذ أهداف التنمي ة المس              ت دامة  

ة متوس قة وطويلة األجل تبتغي تحقيق أهداف التنمية المس تدامةن وهي تعمل على تعزيز أهداف   اس تراتيجي
التنمية المس             تدامة في اليابان وخارجها بناء على هذه المبادخ التوجيهية. وروجع  المبادخ التوجيهية في 

تبادل وجهات  اا  ي         وء التغيرات التي تقرأ على الو         ع المحيط بلهداف التنمية المس        تدامةن ويجري حال
 .2023النظر مع مجموعة واسعة من أصحاا المصلحةن بغرض إجراء مراجعة جديدة في عام 

في إط  ار الس              تعراض الوطني القوعي  اا  على تق  ديم الي  اب  ان تقرير  أرةع س              نواتوةع  د مرور   -112
  نحو تحقيق ن كدم  تقريرها الثاني في إطار الستعراض الوطني القوعي لكشف التقدم المحر 2017 عام

   أهداف التنمية المس       تدامة في الجزء الو اري لمنتدى األمم المتحدة الس       ياس       ي الرفيع المس       توى في تمو /
وةهذه المناس        بةن أطلع و ير الش        كون الخارجية موتيجي المجتمع الدولي على جهود اليابان  .  2021يوليي  

قيق التغقية الص            حية الدولية والتص            دي  الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المس            تدامةن بما في ذلا تح
 المنا . لتغير 

ن ش     ارم رئيس الو راء س     ولا عبر رس     الة فيديو في الوكفة الخاص     ة  2021وفي أيلول/س     بتمبر  -113
التي ُعقدت بالتزامن مع أس          بوح األمم المتحدة الرفيع المس          توى.    2021بلهداف التنمية المس          تدامة لعام  

وحينهان أو              ا إلى أي حد اعتبرت اليابان مبادرات مثل عملية ص             يالة تقرير الس             تعراض الوطني  
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القوعين وتبادل اآلراء مع أعض    اء الققاح الخاص في المائدة المس    تديرة لتعزيز أهداف التنمية المس    تدامة  
ن واإلدلء بتعليقات عامةن مبادرات ذات قيمة. وأش  ار رئيس الو راء إلى أن هذه المبادرات  والمجتمع المدني

س  مح  لليابان بتلقي توص  يات حول    رورة و   ع لايات ش  املة ومو   وعيةن ولايات كائمة على العلمن  
في تعزيز إني يش  عر بلن ذلا س  اهم    ومكش  رات لتحقيق أهداف التنمية المس  تدامة في اليابانن وأ   اف كائالا 

 التعاون مع جميع أصحاا المصلحة.

ن يقوم مركز تعزيز أهداف التنمية المس            تدامةن كل س            نةن  2017ومنذ كانون األول/ديس            مبر   -114
بص      يالة خقة عمل ألهداف التنمية المس      تدامة. وتش      مل هذه الخقة كض      ايا ذات أولوية وتدابير محددة  

ن التي  2022حدد خقة عمل أهداف التنمية المس  تدامة لعام  لتس  ريع وتيرة المبادرات الحكومية الملموس  ة. وت
ن الس       ياس       ة األس       اس       ية لتحقيق أهداف التنمية المس       تدامة في 2021ص       يغ  في كانون األول/ديس       مبر  

ويقدر المبلغ اإلجمالي  .  2022المس    تقبلن والمبادرات التي س    تتخذها الو ارات والوكالت الحكومية في عام  
 ين. ترليون  7,2الخقة بحوالي  للنفقات المقلوةة لتنفيذ

ن ينظم مركز تعزيز أه  داف التنمي  ة المس              ت  دام  ة حف  ل جوائز أه  داف التنمي  ة  2017ومن  ذ ع  ام   -115
المس     تدامة باليابان لمزيد تس     ليط الض     وء على الجهود المبذولة في اليابان لتحقيق هذه األهدافن وتش     جيع 

اا  مل الش      ركات والمنظمات التي تبذل جهود أص      حاا مص      لحة آخرين على العملن من خالل العتراف بع
 بيرة لتحقيق أهداف التنمية المس         تدامة. وكد ُنّظم  حفلة جوائز أهداف التنمية المس         تدامة باليابان خمس  

لّ م  الجوائز أل ثر من   منظمة حتى اآلن. لير أني بالنس    بة لحفلة الجوائز الس    ادس    ة المقرر   60مرات وس    ُ
س          ُتس          ّلم جوائز لفئات جديدة مثل نالقابلية للتحويلن ونالتض          امن وتغيير   ن2022تنظيمها في نهاية عام  

 السلومن لزيادة الزخم نحو تغيير السلوم الفردي كصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وة اتب اح المب ادخ التوجيهي ة لتنفي ذ أه داف التنمي ة المس              ت دام ةن س              تجمع الي اب ان جميع الو ارات   -116
في إطار جهد حكومي جماعين وذلا بالتعاون مع أص    حاا المص    لحة في مختلف اا  معوالوكالت المعنية 

 المجالتن لقيادة جهود المجتمع الدولي من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

Notes 

 

 1 “JK Business” refers to the practice of compensated dating with adolescent girls (JK is an 

abbreviation for “joshi kōsei,” or “high-school girl(s),” in Japanese). 

 2 In Japan dialing 110 means placing an emergency call to police. Children’s Rights SOS Mini Letters 

are pre-stamped, addressed sealable postcards on which children can write any concerns they may 

have. The letters are sent to the nearest Legal Affairs Bureau or District Legal Affairs Bureau, which 

contacts the sender upon receipt based on the request of the sender. 
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