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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة الرابعة عشرة
  ٢٠١٢نوفمرب / تشرين الثاين٥ -أكتوبر / تشرين األول٢٢جنيف، 

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

  *اليابان    

 إىل عمليـة االسـتعراض      )١( جهة معنيـة   ٣٠هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من        
ان يف  وهو يتبع املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـس          . الدوري الشامل 

اقتراحات مـن جانـب      وجهات نظر أو   يتضمن التقرير أي آراء أو     وال. ١٧/١١٩مقرره  
يتصل بادعاءات   قرار فيما  أي حكم أو   مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال      

وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،            . حمددة
وعمالً بقـرار جملـس حقـوق       .  اإلمكان على النصوص األصلية دون تغيري      أبقي قدر  كما

، ُيفرد عند االقتضاء فرع مستقل خمصص إلسهامات املؤسـسة الوطنيـة            ١٦/٢١اإلنسان  
. حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملعتمدة بالتقيد الكامل مببادئ بـاريس    

سامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتـضمن      وُتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية ال     
وقد روعي يف إعداد هذا التقرير دورية االستعراض والتطورات اليت          . مجيع املعلومات الواردة  
  .طرأت خالل تلك الفترة

__________ 

 .حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة مل  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
ابان وافقت علـى النظـر يف التـصديق علـى           أفادت منظمة العفو الدولية بأن الي       -١

الربوتوكول االختياري األول امللحق بالعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية،            
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقيـة حقـوق             

 التعذيب وغـريه مـن      األشخاص ذوي اإلعاقة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة      
املهينة، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال       أوالالإنسانية   أوالعقوبة القاسية    أوضروب املعاملة   

التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنـصري، لكنـها               
  .)٢(تصدق على أي منها مل
ي تقدم صوب التصديق علـى االتفاقيـة         بعدم إحراز أ   ١٢وأفاد التقرير املشترك      -٢

  .)٣(الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
 ملنـع االجتـار     ٢٠٠٠ عام بالتصديق على بروتوكول     ١٠وأوصى التقرير املشترك      -٣

باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، وقمعه واملعاقبة عليه، املكمل التفاقية األمم املتحـدة            
ة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية، والتصديق على اتفاقية اجمللس األورويب املتعلقة بـاجلرائم    ملكافح

وأوصت رابطة نساء اليابان اجلديدة باختاذ خطوات يف سبيل التصديق علـى            . )٤(احلاسوبية
  .)٥( االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةلالربوتوكو

 بأن  ٦، والتقرير املشترك    ٢ الياباين لرابطات احملامني، والتقرير املشترك       وأفاد االحتاد   -٤
تنضّم إىل أي إجراءات دولية لتقدمي البالغات رغم التوصيات اليت قدمتـها عـدة               ملاليابان  

  .)٦(هيئات حلقوق اإلنسان وآلية االستعراض الدوري الشامل
رسة تسجيل حتقيقـات الـشرطة       أن من الالزم تعميم مما     ٧ورأى التقرير املشترك      -٥

واإلسراع بتوفري إجراء لتقدمي البالغات الفردية ملن انتهكت حقوق اإلنسان اخلاصـة هبـم              
حلقهم من أضرار، حبيث يتسىن هلم اللجوء إىل هيئات         ماجترب اإلجراءات القانونية الوطنية      ملو

  .)٧(حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة
 بالدعم الذي قدمته اليابان يف إطار اعتماد الربوتوكـول          ٦رك  واعترف التقرير املشت    -٦

تعرب عن نيتها التصديق على هذا       ملاالختياري الثالث التفاقية حقوق الطفل بيد أن اليابان         
  .)٨( بالتصديق عليه٦وأوصى التقرير املشترك . الربوتوكول
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  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
غري  أوبطات احملامني بأن حاالت تطبيق املعاهدات تطبيقاً مباشراً         أفاد االحتاد الياباين لرا     -٧

وأفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن بأن احملـاكم تتـردد يف           . )٩(مباشر يف احملاكم احمللية نادرة    
تطبيق املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان باعتبارها قواعد قضائية، وتتجاهل التعليقات العامـة            

  .)١٠(عاهدات يف تفسريها ملختلف االلتزامات النابعة من املعاهداتالصادرة عن هيئات امل
وأضاف .  عدم وجود إطار قانوين شامل حلقوق الطفل       ١٠والحظ التقرير املشترك      -٨

يتوافق مع املعايري الدولية، وأوصى      الأن القانون املتعلق باستغالل األطفال يف املواد اإلباحية         
  .)١١(بوضع تعريف واضح لبيع األطفال

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياساتية  -جيم  
شككت منظمة حقوق اإلنسان اآلن يف استقالل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنـسان             -٩

 املتعلـق  ٢٠١١ عاموتوافقها مع مبادئ باريس، وهي اليت اقُترح إنشاؤها يف مشروع قانون       
 بـأن   ٢وأفاد التقرير املشترك    . )١٢(ق اإلنسان تابعة لوزارة العدل    بإنشاء مؤسسة وطنية حلقو   

مـضايقة املـدارس الكوريـة،      (تعاجل مشاكل التمييز     ملاملؤسسة الوطنية املقترح إنشاؤها     
 ٢ورأى التقرير املشترك    ). إىل ذلك  مااألقليات اجلنسية، و   أوواخلطاب التمييزي جتاه النساء     
ن مستقلة تنظيمياً ومالياً ووظيفياً وفقاً ملبادئ باريس؛ وينبغي         أن هذه املؤسسة ينبغي أن تكو     

أن يشترط من أعضائها التحلي خبصالٍ مثل اخلربة يف أنشطة حقوق اإلنسان وسبل االنتصاف 
وأفاد التقرير أيضاً بأنه ينبغي اعتماد      . ينبغي أن تكفل مشاركة األقليات فيها      مااملتصلة هبا، ك  

وأعربـت  . )١٣( جانب القانون املتعلق باملؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان       قانون ملنع التمييز إىل   
  .)١٤(منظمة العفو الدولية أيضاً عن قلقها إزاء استقالل املؤسسة املزمع إنشاؤها

حترز أي تقـدم     ملوأفادت منظمة العفو الدولية بأن اليابان أحرزت تقدماً حمدوداً، بل             -١٠
ات املنبثقة عـن دورة االسـتعراض الـدوري الـشامل           يف بعض احلاالت، يف تنفيذ التوصي     

وأفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن بأن مستوى تنفيذ التوصيات املنبثقة عن           . )١٥(٢٠٠٨ عامل
تضع خطة عمل وطنية حلماية حقـوق        ملعملية االستعراض الدوري الشامل متدٍن وأن اليابان        

حبقـوق  اً  برملانية تعىن خصيـص    أوية  أهنا تفتقر إىل مؤسسات حكوم     مااإلنسان وتعزيزها، ك  
تنفذ التوصيات املقدمة من آليات حقـوق        مل بأن اليابان    ٧وأفاد التقرير املشترك    . )١٦(اإلنسان

  .)١٧(أهنا تفتقر إىل وكالة إدارية خمولة إلجراء تقييم شامل مااإلنسان التابعة لألمم املتحدة، ك
تتخذ أي إجـراءات إلشـراك       مل بأن احلكومة    وأفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني      -١١

أوصى به االستعراض الدوري     مااجملتمع املدين يف متابعة االستعراض الدوري الشامل، بناء على          
ميثل التشاور مع اجملتمع املدين يف سياق إعداد االستعراض          الوعالوة على ذلك،    . الشامل األول 

منظمة حقوق اإلنسان اآلن أن احلكومـة       وأضافت  . )١٨(الدوري الشامل سوى عملية شكلية    
  .)١٩(تعقد بعد مشاورات مع اجملتمع املدين خبصوص متابعة االستعراض الدوري الشامل مل
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وأفاد مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين بأن مكتب املساواة بني اجلنـسني التـابع                -١٢
ة لالستعراض الثاين، لكـن     لديوان جملس الوزراء يشارك يف عملية إعداد تقرير متابعة الدول         

أنه غري مسؤول عن دمج املنظور اجلنساين على حنو منـهجي يف             مامشاركته تظل جزئية، ك   
  . )٢٠(عملية املتابعة ككل

 ٢٠١١ عام بتعهد اليابان أمام جملس حقوق اإلنسان يف         ١ورحب التقرير املشترك      -١٣
 حقوق اإلنسان، وبالعمـل      الدوري الشامل وتوصيات هيئات معاهدات     ضمبتابعة االستعرا 

ونّوه االحتاد الياباين لرابطات احملامني بإنشاء      . )٢١(بنشاط على تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها     
  .)٢٢(املكتب املعين بتنفيذ معاهدات حقوق اإلنسان التابع لوزارة الشؤون اخلارجية

 اخلطـة   ٢٠١٠ عـام وأفادت رابطة نساء اليابان اجلديدة بأن اليابان اعتمدت يف            -١٤
  .)٢٣(األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني، غري أن تنفيذ اخلطة موضوع آخر

 بإدماج املثليات ومزدوجات امليل اجلنسي ومغايري اهلوية        ٨ورحب التقرير املشترك      -١٥
  .)٢٤(اجلنسانية يف اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني

  سانالتعاون مع آليات حقوق اإلن  -دال  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  
أفادت الشبكة اليابانية للتثقيف من أجل دعم املساواة بني اجلنسني بـأن اليابـان                -١٦
  .)٢٥(تشرع يف تنفيذ التوصيات املتعلقة حبقوق الطفل مل

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
 مقرر األمم   ٢٠١٠ عام بتنفيذ التوصيات اليت قدمها يف       ١٢أوصى التقرير املشترك      -١٧

  .)٢٦(املتحدة اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين
وأوصت مجعية الضحايا اليابانية ملكافحة االختطاف الديين واإلجبار علـى تغـيري              -١٨

املعتقد إىل التحقيق يف هـذه       أوالعقيدة بدعوة املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية الدين          
  .)٢٧(يتعلق حبرية الدين ماات إىل احلكومة فيالظاهرة وتقدمي توصي

تنفيذ االلتزامات الدولية يف جمال حقوق اإلنسان، مع مراعاة القانون الـدويل              -هاء  
  اإلنساين الواجب تطبيقه

  املساواة وعدم التمييز  -١  
زالت حتتل املركز األخري يف ترتيب  ماالحظت رابطة نساء اليابان اجلديدة أن اليابان       -١٩
  .)٢٨(دول املصنعة من حيث التقدم احملرز يف تعزيز املساواة بني اجلنسنيال
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بأن اليابان جعلت من حتقيق املساواة بني ) Space Allies(وأفادت منظمة سبيس أليز   -٢٠
ُترصـد يف ميزانيـة التنميـة أي         الومع ذلك   . اجلنسني ودعم متكني املرأة إحدى أولوياهتا     

  .)٢٩(النساء االجتماعية واالقتصاديةخمصصات لضمان النهوض حبقوق 
وأعرب مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين عن قلق إزاء التمييز بـني اجلنـسني يف                 -٢١

توزيع أموال اإلغاثة والتعويض على اُألسر املتضررة، وأوصى بإعداد بيانات مفصلة حبـسب             
  .)٣٠(النوويةاجلنس وبرصد اآلثار اجلنسانية النامجة عن الزلزال وعن الكارثة 

زالوا يتعرضون   ماوأفادت منظمة العفو الدولية بأن اإلينو والبوراكومني واألوكيناوا           -٢٢
غري املباشر على أساس  أوحتمي من التمييز املباشر  الوأضافت أن التشريعات الوطنية     . للتمييز
ياباين لرابطات احملامني ونّوه االحتاد ال. )٣١(اجلنسية أوامليل اجلنسي  أوالدين  أوالسن  أواجلنس 

  .)٣٢(؛ لكنه أشار إىل وجوب تنفيذ تدابري أمشل٢٠٠٩ عامبإنشاء جملس دعم سياسة اإلينو يف 
وأفادت منظمة العفو الدولية بتنظيم مظاهرات احتجاجاً على وجود طوائف كورية             -٢٣

لكـات  أفضى إىل حدوث جتاوزات أدت يف بعض احلاالت إىل إحلاق أضرار مبمت  ماوصينية،  
كذلك أعرب االحتاد الياباين لرابطات احملامني ومركـز مـوارد املـرأة            . )٣٣(هذه الطوائف 

  .)٣٤(اآلسيوي الياباين ومنظمة حقوق اإلنسان اآلن عن قلق إزاء حالة هذه الطوائف األجنبية
 بسن قانون   ٢وخبصوص الرعايا األجانب املتأثرين بالزلزال، أوصى التقرير املشترك           -٢٤

  .)٣٥(لتمييز يف حاالت الكوارث والطوارئ وبإنشاء جملس للتشاور مع الرعايا األجانبحيظر ا
وأفادت مجعية سبيس أليز بعدم وجود قانون حيظر التمييز على أساس امليل اجلنسي               -٢٥
حيول دون حصول    ماونتيجة لذلك، يتفشى هذا النوع من التمييز، وهو         . اهلوية اجلنسانية  أو

 ومزدوجي امليل اجلنسي ومغايري اهلوية اجلنسانية يف حاالت كـثرية علـى     املثليات واملثليني 
يتسبب يف تعرض الكثريين منهم للتحرش، الـذي يـؤدي أحيانـاً إىل          ماالدعم املناسب، و  

كذلك الحظت مجعية سبيس أليز أن املثليـات        . حاالت انتحار واستقالة وفصل من العمل     
حيـصلون علـى اخلـدمات       الري اهلوية اجلنسانية    واملثليني ومزدوجي امليل اجلنسي ومغاي    

  .)٣٦(االجتماعية بسبب سوء فهم املستعملني واملوظفني العموميني يف املرافق العامة
 بأن وضع املثليات واملثليني ومزدوجـي امليـل اجلنـسي           ٨وأفاد التقرير املشترك      -٢٦

وأضـافت أن   . يز الصامت ومغايري اهلوية اجلنسانية يتسم بالتعتيم والتهميش والوصم والتح       
يف ذلك التمييـز يف      اهؤالء األشخاص يتعرضون النتهاكات حلقوق اإلنسان اخلاصة هبم مب        

 ٨والحظ التقرير املشترك . مجيع مناحي احلياة مثل التعليم والعمالة والسكن والرعاية الصحية      
ي ومغـايري   أن حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان للمثليات واملثليني ومزدوجي امليل اجلنس         

  .)٣٧(توثّق توثيقاً كافياً، واقترح اعتماد قانون ملنع التمييز ملاهلوية اجلنسانية 
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  احلق يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي  -٢  
 بأن عملية عقوبة اإلعدام حمفوفة بالـسرية، وذكّـر بـأن            ٣أفاد التقرير املشترك      -٢٧

 إلعادة النظر يف عقوبة اإلعدام وتقدمي منظمات كثرية طلبت إنشاء هيئة رمسية وشفافة ومهنية
 ١٢وعّبر منظمة العفو الدوليـة والتقريـر املـشترك          . )٣٨(توصيات عامة ألغراض اإلصالح   

  .)٣٩(واالحتاد الياباين لرابطات احملامني عن شواغل مماثلة
تتخذ أي تدبري يف سبيل إلغاء       ملوأفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن أيضاً بأن اليابان           -٢٨

وأفادت بأن ثالثة من سجناء عنـرب املـوت أُعـدموا يف            . وقف العمل هبا   أوعقوبة اإلعدام   
 كـانون  ١٢ويف . ٢٠١٠يوليـه  /، وأن هذه احلالة كانت األوىل منذ متوز٢٠١٢مارس  /آذار
 سجيناً، وهو أعلى عدد منـذ احلـرب       ١٣٠، بلغ عدد سجناء عنرب املوت       ٢٠١٢يناير  /الثاين

 ٩وخبصوص انتهاكات حقوق اإلنسان يف عنرب املوت، أفاد التقرير املـشترك        . )٤٠(العاملية الثانية 
بأن حقوق هؤالء السجناء مقيدة بشدة رغم التوصيات املتكررة الصادرة عن هيئـات األمـم               

  .)٤١(وأضاف أن االتصاالت بني السجناء ومن هم خارج السجن مقيدة تقييداً صارماً. املتحدة
تـزال   ال بأن اجملاالت الـيت      ٩، أفاد التقرير املشترك     وخبصوص ظروف االحتجاز    -٢٩

وأعرب عن قلق بـشأن تـدابري       . تعتريها املشاكل تشمل الصحة واإلصحاح والعالج الطيب      
يف ذلك احلبس االنفرادي والقيود غـري املعقولـة          االتأديب الالإنسانية ومفرطة الصرامة، مب    

وأوصى باختـاذ التـدابري     . ءمة آلية التظلم  اخلارجي وعدم مال   ملاملفروضة على االتصال بالعا   
  .)٤٢(الالزمة لضمان التفتيش الفعال من قبل اجمللس املعين بزيارات تفتيش املؤسسات اجلزائية

يـزال   الوأعربت منظمة العفو الدولية عن قلق إزاء نظام دايو كـانغوكو الـذي                -٣٠
 املعاملـة القاسـية   مستخدماً النتزاع االعترافات بواسطة التعذيب وغـريه مـن ضـروب     

وأفاد االحتاد الياباين لرابطة احملامني بأن التحقيق مع املشتبه هبـم           . )٤٣(املهينة أوالالإنسانية   أو
تـسجل النيابـة عمليـة       الو. ميكن أن يستمر لفترة غري حمدودة دون حضور حمامي دفاع         

استجوابات الشرطة  حاالت تسجيل    ماأ. بعد اإلدالء باعتراف موثّق    الاالستجواب بالفيديو إ  
وأفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن بأن تسجيل عملية استجواب         . )٤٤(بالفيديو فنادرة للغاية  

وقد شرعت النيابة العامة يف تسجيل التحقيقات بالفيـديو         . ُيعتمد بعد  ملاحملتجزين بأكملها   
  .)٤٥(على أساس جترييب، لكن هذه التجربة تشمل حاالت حمدودة

ة حقوق اإلنسان اآلن بالكشف عن حاالت إدانة خاطئة على أساس           وأفادت منظم   -٣١
. )٤٦(اعترافات زائفة وبإخالء سبيل أفراد كانوا قد أُدينوا وُحكم عليهم بالسجن مدى احلياة            

 أن االهتامات اخلاطئة سببها أساليب التحقيق اليت تتبعها الـشرطة           ٧والحظ التقرير املشترك    
  .)٤٧(ترافات زائفةحبمل األفراد على اإلدالء باع
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وأفاد مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين باإلبالغ عن حاالت اعتداء جنسي وعنف              -٣٢
والحظ أيضاً ارتفاعاً تدرجيياً يف حاالت العنف املرتيل يف املناطق املتأثرة،           . مرتيل غداة الزلزال  

  .)٤٨(بعد مرور سنة
أن إعادة النظر يف قانون االغتـصاب يف        وأفاد مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين ب        -٣٣

. ُتفض إىل اختاذ خطـوات ملموسـة       ملإطار اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني        
وأوصى بتنقيح قانون االغتصاب الذي يستبعد أشكاالً أخرى من االعتداء اجلنسي وبتوسيع            

  .)٤٩(العنف اجلنسايننظام الدعم يف حاالت الطوارئ والدعم طويل األمد لفائدة ضحايا 
 أن العنف املرتيل مستمر، سيما يف حالة الزواج املختلط، ١٢والحظ التقرير املشترك   -٣٤

 خدمة املشورة اهلاتفيـة     ٥واعترب التقرير املشترك    . )٥٠(وذلك رغم التقدم احملرز يف هذا اجملال      
  .)٥١(املقدمة يف حاالت الطوارئ لضحايا العنف من بني املمارسات اجليدة

يتلقون  الوأفادت مجعية سبيس أليز بأن ضحايا االستغالل اجلنسي واالجتار بالبشر             -٣٥
ُيعتربون ضحايا يف بعض احلاالت، وُيرّحلـون        اليستحقون من مساعدة ومحاية بل إهنم        ما

ُيقدَّم إىل الضحايا دعم كبري ملساعدهتم على البقـاء يف     الو. دون أن يتاح هلم سبيل انتصاف     
وإعادة االندماج يف اجملتمع، على الرغم من توصية اللجنة املعنية بالقضاء على مجيـع              اليابان  

وإضافة إىل ذلك، أشارت اجلمعية إىل حمدوديـة        . أشكال التمييز ضد املرأة بتوفري هذا الدعم      
  .)٥٢(الدعم اجليد والرعاية واملرافق املناسبة ملساعدة الضحايا من الناحيتني االجتماعية والنفسية

يكفي  ما بأن املرافق املوجودة إليواء األطفال والكبار تفتقر إىل          ١٠وأفاد التقرير املشترك      -٣٦
  .)٥٣(من التخصص لضمان تقدمي دعم فعال إىل األطفال ضحايا االجتار لألغراض اجلنسية

ارة تنظر يف تنقيح قانون منع الدع ملوأفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني بأن اليابان          -٣٧
  .)٥٤(جيّرم الزبائن الالذي ُيقاضي البغايا و

 بأن احلاالت اليت ُيزعم فيها تعرض األطفال لإلساءة بلغت          ١ويفيد التقرير املشترك      -٣٨
وأضاف أن عـدد حـاالت      . أعلى مستوى هلا منذ الشروع يف تسجيلها قبل عشر سنوات         

. ٢٠١٠ عامة بلغ أعلى مستوى له يف  اإلساءة إىل األطفال املبلّغ عنها يف مراكز األطفال احمللي        
 وأدرجت مبـدأ  ٢٠١١ عامواستجابة إىل هذا الوضع، قامت اليابان بتنقيح قانوهنا املدين يف           

. مصاحل الطفل الفضلى الذي يتعني على أصحاب السلطة األبوية مراعاته عند تأديب أبنائهم            
  .)٥٥(يف السابق مامارس كزالت ُت ما اعترب أن السلطة األبوية ١غري أن التقرير املشترك 

. وأفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني بأن العقاب البـدين مـستمر يف املـدارس               -٣٩
وأفادت املبادرة  . )٥٦(وأضاف أن حاالت ترهيب األطفال معقدة وأن هذا التعقيد غري مفهوم          
تـتغري منـذ     ملدين  العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال بأن شرعية العقاب الب          

  .)٥٧(٢٠٠٨ عاماالستعراض الدوري الشامل الذي خضعت له اليابان يف 
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فيها التدابري املالية،    اتتخذ تدابري مناسبة، مب    والحظت مجعية سبيس أليز أن اليابان مل        -٤٠
وأضافت . ملساعدة الفتيات ضحايا العنف على التعايف البدين والنفسي واالندماج االجتماعي         

كـان   مـا عب على ضحايا بغاء األطفال وسفاح احملارم اإلبالغ حبالتهم، خاصة حيث          أنه يص 
وأفادت مجعية سبيس أليز بأن اليابان ينبغي أن تعتمد تشريعات تعترب           . اجلاين فرداً من أسرهتن   

  .)٥٨(سفاح احملارم ظرفاً مشدداً للعقوبة

  انونيف ذلك اإلفالت من العقاب، وسيادة الق اإقامة العدل، مب  -٣  
أفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن أن أحد األسباب املهمة لإلدانة اخلاطئة يكمـن               -٤١

ورغم احتواء قانون اإلجـراءات اجلنائيـة       . يف عدم إطالع الدفاع على األدلة بالقدر الكايف       
يتضمن قواعـد   الينص على كشف كامل و الاحلايل حكماً بشأن الكشف عن األدلة، فهو      

وخبصوص قـضية   . أشارت إليه منظمة حقوق اإلنسان اآلن      مارباءة، ك بشأن فحص أدلة ال   
 رئيس نيابة أوزاكا، أفـادت منظمـة        ٢٠١٠سبتمرب  /فربكة األدلة اليت تورط فيها يف أيلول      

حقوق اإلنسان اآلن بأن وزارة العدل أنشأت جلان خرباء تعىن مبنع جتاوزات النيابة وإعـادة               
  .)٥٩(تقدم أي مقترح بشأن الكشف عن األدلة ملكنها النظر يف نظام العدالة اجلنائية، ل

وأفاد االحتاد الياباين لرابطة احملامني أيضاً بأن تثقيف مـوظفي اجلهـاز القـضائي                -٤٢
زال غري كاٍف    ماووكاالت إنفاذ القانون وتدريبهم يف جمال القانون الدويل حلقوق اإلنسان           

  .)٦٠(يشهد أي حتسن ملو
بعد  ماتتخذ أي إجراءات لتقدمي تعويضات       مل بأن اليابان    ١١ترك  وأفاد التقرير املش    -٤٣

 أيـضاً بـأن الكـوريني       ١١وأفاد التقرير املـشترك     . احلرب نظراً إىل تارخيها االستعماري    
يؤدي إىل استبعادهم    احيق هلم التصويت بسبب افتقارهم إىل اجلنسية اليابانية، مم         الالزاينيتشي  

  .)٦١(العامةمن نطاق األنشطة السياسية و
وأفادت مؤسسة الديون املعنوية اليابانية بأن اليابان اعترفت بالتزاماهتا األخالقية جتاه             -٤٤

غـري أن اليابـان     . بتيسري صندوق املرأة اآلسيوي   ") نساء املتعة ("ضحايا االستعباد اجلنسي    
مثـل يف  زالت ترفض البحث عن حل يت      مارفضت االعتراف مبسؤولياهتا األخالقية الكاملة و     

. )٦٢(يشمل جرب الضرر النفسي واملادي     اتقدمي اعتراف مقبول عموماً بالوقائع اليت حدثت، مب       
وأفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن بعـدم       . )٦٣( بواعث قلق مماثلة   ١٢وأثار التقرير املشترك    

  .)٦٤(٢٠٠٨ عامإحراز تقدم يف هذا املوضوع منذ 
ُيعانني اعتالل الصحة البدنية والنفسية،     " ساء املتعة ن"وأفادت منظمة العفو الدولية بأن        -٤٥

والحظت منظمة العفو   . إىل جانب العزلة والعار والفقر املدقع يف أحيان كثرية جراء استعبادهن          
  .)٦٥(يستويف املعايري الدولية املتعلقة بالتعويضات الالدولية أن التعويض الذي قدمته اليابان 
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اء اجملندات ألغراض العبودية اجلنسية العسكرية بأن مقـرر         وأفاد اجمللس الكوري للنس     -٤٦
يرغنب  الاألمم املتحدة اخلاص املعين بالعنف ضد املرأة قال يف تقريره إن ضحايا اجلرائم اجلنسية               
  .)٦٦(يف احلصول على تعويض اقتصادي دون اعتذار رمسي واعتراف رمسي مبسؤولية الدولة

لحرب والسالم بأن صندوق املرأة اآلسيوي الـذي        وأفاد املتحف النسائي النشط ل      -٤٧
إجراء غري مقبول " نساء املتعة"فتئت حكومة اليابان تشري إليه باعتباره استجابتها إىل قضية      ما

. )٦٧(٢٠٠٧مارس /وقد أوقف نشاط الصندوق يف آذار. من الضحايا الباقيات على قيد احلياة 
اليابان ينبغي أن تفي مبسؤوليتها القانونية بإنـشاء        ورأى االحتاد الياباين لرابطات احملامني أن       

واعترب االحتاد اليابـاين للمنظمـات      . )٦٨("نساء املتعة "هيئة حتقيق لكشف احلقيقة يف ملّف       
النسائية أن من واجب اليابان تقدمي اعتذار رمسي وتعويض فردي للضحايا؛ ومعاقبة اجلنـاة؛              

طة نساء اليابان اجلديدة باختاذ إجـراءات يف        وأوصت راب . )٦٩(وتثقيف الناس يف هذا الصدد    
سبيل تسوية املوضوع بواسطة التشريع، استجابة إىل توصـيات املؤسـسات الدوليـة وإىل              

  .)٧٠(مطالب الضحايا الباقيات على قيد احلياة
وأوصى اجمللس الكوري للنساء اجملندات ألغراض العبوديـة اجلنـسية العـسكرية              -٤٨

لوطنية النهائية عن جرائم العبودية اجلنسية؛ وبتقدمي تعويض قـانوين؛          باالعتراف باملسؤولية ا  
  .)٧١(١٩٦٥ عاموبامتثال أحكام املعاهدة املربمة بني كوريا واليابان يف 

  احلق يف اخلصوصية ويف الزواج ويف حياة أسرية  -٤  
 أن األطفال املولودين خارج رباط الـزواج يتعرضـون          ١٢أضاف التقرير املشترك      -٤٩
تمييز، شأهنم يف ذلك شأن األطفال املنتمني إىل األقليات اإلثنية واألطفال غـري احلـاملني               لل

  .)٧٢(اجلنسية اليابانية وأبناء العمال املهاجرين واألطفال الالجئني واألطفال ذوي اإلعاقة
وأفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني بعدم تقدمي مشروع القانون الرامي إىل تنقـيح      -٥٠

السن الدنيا للزواج، واملهلة الواجبة قبل الـزواج        (أحكام القانون اجلنائي اليت متّيز ضد املرأة        
وعّبر عن بواعث قلق مماثلة كل من رابطة دعـم          . )٧٣()مرة أخرى، واختيار ألقاب األزواج    

األطفال املولودين خارج رباط الزواج، ومنظمة حقوق اإلنسان اآلن، ومنظمة العفو الدولية،            
مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين، ورابطة نساء اليابـان اجلديـدة، واالحتـاد اليابـاين               و

  .)٧٤(للمنظمات النسائية
زالـوا   مـا وأفادت مجعية سبيس أليز بأن األطفال املولودين خارج رباط الـزواج           -٥١

أوصـت  و. )٧٥(يتعرضون للتمييز يف نظام السجالت اُألسرية ويف األحكام املتعلقة بـاإلرث          
رابطة دعم األطفال املولودين خارج رباط الزواج بإلغاء مفهوم الشرعية من مجيع القـوانني              

  .)٧٦(واإلدارات وبتغيري استمارات السجالت اُألسرية
 بتجنـب   ٢٠١١ عام بأن جلنة حقوق الطفل أوصت يف        ١٢وذكّر التقرير املشترك      -٥٢

 ١٩٥٤ عـام ى اتفاقية األمم املتحدة ل تعرض األطفال النعدام اجلنسية، وأوصت بالتصديق عل      
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 بـشأن خفـض     ١٩٦١ عامبشأن وضع األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية األمم املتحدة ل        
  .)٧٧(حاالت انعدام اجلنسية

املعتقد وحرية التعبري والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات وحق املشاركة          أوحرية الدين     -٥  
  يف احلياة العامة والسياسية

ظمة حقوق اإلنسان اآلن ومنظمات أخرى بأن حرية الفكـر والـضمري            أفادت من   -٥٣
بتوقيع ) ويعاقَبون يف حال عدم االمتثال    (مهددة يف املدارس احلكومية، حيث ُيؤمر املدرسون        

وعّبرت شـبكة النـساء     . )٧٨(النشيد الوطين كيميغايو حتت لواء هينومارو أثناء مراسم عامة        
  .)٧٩(العامالت عن بواعث قلق مماثلة

حدود حاالت اختطاف مـواطنني وحبـسهم        الووثّقت منظمة حقوق اإلنسان ب      -٥٤
بغرض محلهم على تغيري دينهم، وامتناع الشرطة والسلطات القضائية عن التحقيق يف تلـك              

يقل عن أربعة أشخاص بالغني من أتباع        ال ماوأضافت أن   . احلاالت ومقاضاة املتورطني فيها   
 يف حماولة إلجبارهم علـى تغـيري        ٢٠١١ عامفهم والدوهم يف    كنيسة التوحيد اجلدد اختط   

وعّبر . )٨٠(٢٠٠٩ عام وثالث يف    ٢٠١٠ عامُسجلت تسع حاالت معروفة يف       مادينهم، بين 
احتاد السالم العاملي ومجعية الضحايا اليابانية ملكافحة االختطاف الديين واإلجبار على تغـيري             

  .)٨١(العقيدة عن بواعث قلق مماثلة
وأفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني بأن مشاركة النساء يف عمليات صنع القـرارات           -٥٥

وأفـاد االحتـاد    . )٨٢(تتخذ أي تدابري للقضاء على هذا الفارق       ملاملهمة نادرة، وأن السلطات     
يف  ١١,٣ميثلن سوى    الالياباين للمنظمات النسائية بأن أعضاء الربملان اإلناث يف جملس النواب           

وأفاد مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين ومنظمات أخرى بـأن          . )٨٣(املائة من جمموع النواب   
  .)٨٤(مشاركة النساء يف صنع القرارات املتعلقة بعملية إعادة اإلعمار بعد الزلزال ظلت حمدودة

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
 من أجل دعم املساواة بني اجلنسني بـأن األجـور           أفادت الشبكة اليابانية للتثقيف     -٥٦
 يف املائة من العمال اضطروا إىل       ٣٥فتئت تتراجع على مدى السنوات العشر املاضية، وأن          ما

  .)٨٥(، سيما الشباب) يف املائة منهم نساء٥٤,٧(العمل بعقود مؤقتة 
لعـامالت يعملـن   يزيد عن نصف ا ماوأفاد االحتاد الياباين للمنظمات النسائية بأن      -٥٧

يتقاضـني   الوأضاف أن العامالت بعض الوقت      . حقوق البعقود مؤقتة وبأجور متدنية وب    
وأفاد االحتاد بعدم إحـراز تقـدم       .  يف املائة من أجور العمال الدائمني الذكور       ٤٩,٥سوى  

وأضاف أن التعويض عن العمل     . يتعلق باملساواة يف معاملة العمل الدائم والعمل املؤقت        مافي
وأوصى بتنقـيح   . االجتماعي الداعم لرعاية األطفال ورعاية املرضى منخفض إىل حد مفرط         

قانون تكافؤ فرص العمالة بني الرجال والنساء؛ وقانون العمل بعض الوقت؛ وقانون معـايري              
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 بـشأن العمـل   ١٧٥وأوصي أيضاً بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        . العمل
  .)٨٦(نون للمساواة بني الرجال والنساء يف العمالةبعض الوقت وبسن قا

 بأن العمال الدائمني جيربون على العمل سـاعات إضـافية           ٧وأفاد التقرير املشترك      -٥٨
وأوصـى  . وحاالت االنتحـار  ) karoshi(أدى إىل ارتفاع حاالت املوت إهناكاً        مامطولة،  

إجراء حبوث يف هذا الصدد وبـسن       بالتحقيق يف حاالت الوفاة املتصلة باإلفراط يف العمل و        
كذلك . )٨٧(قانون ملكافحة الوفاة إهناكاً وفرض عقوبات أكثر صرامة على القطاعات املخالفة  

أفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني بأن ظروف العمل هذه جتعل من الصعب على العمـال               
دون إسناد الوظائف الدائمـة إىل      الدائمني التوفيق بني احلياة املهنية واحلياة اخلاصة، بل حتول          

  .)٨٨(النساء خصيصاً، إذ يتوقع منهن تقليدياً حتمل مسؤولية األسرة
وأفاد االحتاد الياباين للمنظمات النسائية أيضاً بتفشي حاالت الفصل من العمل وغري              -٥٩

وأفاد مركز مـوارد    . )٨٩(ذلك من ممارسات حرمان النساء العامالت بسبب احلمل والوالدة        
ملرأة اآلسيوي الياباين بأن مشاركة النساء الكاملة يف القوة العاملة يعوقها نقـص خـدمات             ا

  .)٩٠(رعاية األطفال وغريها من اخلدمات االجتماعية العامة الفعالة
وأفادت رابطة نساء اليابان اجلديدة بأن رؤية األدوار اجلنسانية وتزايد العمالة املؤقتة              -٦٠

  .)٩١(لنساء العصيبة بالفعل يف املناطق املنكوبةتسببا يف تفاقم أوضاع ا
جيوز هلم ممارسة حـق      ال بأن املوظفني احلكوميني اليابانيني      ٧وأفاد التقرير املشترك      -٦١

  .)٩٢(اإلضراب وأن القانون مينع عليهم كل األنشطة السياسية

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف مستوى معيشة الئق  -٧  
املرأة اآلسيوي الياباين باتساع الفارق بني اجلنسني يف مـستويات          أفاد مركز موارد      -٦٢

الفقر، وأوصى بدمج املنظور اجلنساين يف إعداد خطط التخفيف من حدة الفقـر وبإشـراك           
  .)٩٣(اجملتمع املدين بصفة كاملة يف هذا الصدد

طفالً من  من أن  ٢٠٠٩ عامكشف عنه يف     اوأفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني مب       -٦٣
يزيد عن نصف الوالـدين الوحيـدين        ما سنة و  ١٧تتجاوز أعمارهم    الأصل سبعة أطفال    

وذكَّر االحتاد بتوصيات جلنة حقوق الطفل بتـوخي الفعاليـة يف مجـع             . يعيشون يف الفقر  
  .)٩٤(مدفوعات دعم األطفال بغية القضاء على الفقر يف صفوف األطفال

يلزم من التدابري التشريعية واإلداريـة   ماتتخذ  ملاليابان  بأن ٤وأفاد التقرير املشترك    -٦٤
وغريها من التدابري حلماية حقوق أطفال فوكوشيما يف احلياة والبقاء والنمو والصحة وكذلك       

وأوصى معهد ماريا أوزيلياتريتشي الدويل برصد مستويات اإلشعاع يف         . )٩٥(حقهم يف اللعب  
اسبة بدءاً بأكثر األماكن ارتياداً من قبل األطفال والنـساء    املدارس والقيام بأنشطة التطهري املن    

  .)٩٦(احلوامل
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  احلق يف الصحة  -٨  
أفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن بأن نقص اخلدمات الصحية تسبب يف عدد من               -٦٥

وأضافت أن خدمات الفحص الطـيب      . الوفيات كنتيجة غري مباشرة للزلزال وعملية اإلجالء      
خيضع سوى عدد قليل من األشخاص لفحوصات الكشف عن التعـرض         لمف. تكن كافية  مل

فسكان فوكوشيما الراغبون يف اخلضوع الختبار صحي شامل مسجلون         . الداخلي لإلشعاع 
  .)٩٧(زال يتعني إجراء فحوصات البول والدم ماعلى قائمة انتظار طويلة، و

لنحو املناسـب مبعاجلـة      بأن اليابان ينبغي أن تتكفل على ا       ٤وأفاد التقرير املشترك      -٦٦
وأضـاف أن الـسلطات احملليـة       . أطفال فوكوشيما وأفراد أسرهم الذين تعرضوا لإلشعاع      

  .)٩٨(تتيح معلومات دقيقة عن اإلشعاع وتأثرياته ماواحلكومة املركزية نادراً 
وأعربت منظمة حقوق اإلنسان اآلن عن قلقها بشأن استهالك األغذية املعرضة لإلشعاع              -٦٧

وأضافت أن املعيار األويل الذي استخدمته احلكومة لفحص األغذية يف أعقاب كارثـة             . النووي
  .)٩٩(حمطة فوكوشيما دايتش النووية معيار منخفض مقارنة مبعايري منظمة الصحة العاملية

 بأن اجملتمعات احمللية املقيمة يف املناطق املتأثرة اشتكت عدم          ٤وأفاد التقرير املشترك      -٦٨
. )١٠٠(مات صحيحة عن اإلشعاع وأعربت عن قلقها بشأن آثار األزمـة النوويـة     توافر معلو 

وأضاف االحتاد الياباين لرابطات احملامني أن املعلومات املتوافرة عن خطـط اإلجـالء غـري               
وأعربت الشبكة اليابانية للتثقيف من أجل دعم املساواة بـني اجلنـسني عـن              . )١٠١(مرضية

تدابري محاية األطفال والنـساء مـن التعـرض لإلشـعاع           بواعث قلق مماثلة وأضافت أن      
وانتقد معهد ماريا أوزيلياتريتشي الدويل بعض احلمالت اإلعالمية اليت أعقبت          . )١٠٢(مؤجلة

  .)١٠٣(الكارثة مباشرة واليت توخت طمأنة اجلمهور خبصوص تعرض األطفال لإلشعاع

  احلق يف التعليم  -٩  
شي الدويل أن نظام التعليم، رغم أدائـه اجليـد، يتـسم            اعترب معهد ماريا أوزيلياتريت     -٦٩

يقبلون االختالف   الينعم الطالب حبرية كبرية و     اليشجع اإلبداع؛ ف   الباإلفراط يف التنافسية و   
وأفادت الشبكة  . )١٠٤(وأفاد املعهد باستمرار التمييز يف التعليم ضد الفئات الضعيفة        . بني األفراد 

م املساواة بني اجلنسني بأن املدرسني يعملون يف نظام قائم علـى            اليابانية للتثقيف من أجل دع    
املنافسة ويواجهون الرقابة اإلدارية ويعملون ساعات طويلة يف ظل التمييز يف األجور والنقـل              

  .)١٠٥(يدفعهم إىل االنتحار يف حاالت كثرية مااإلجباري والتدريب اإللزامي، وهو 
، غري  ٢٠١٠ عاملعمل بنظام التعليم الثانوي اجملاين يف        ببدء ا  ٧وأفاد التقرير املشترك      -٧٠

 بتوصية جلنـة    ٧وذكَّر التقرير املشترك    . أن املدارس الثانوية الكورية مستبعدة من هذا النظام       
كذلك . )١٠٦(يتصل بعدم التمييز يف إتاحة الفرص التعليمية       ماالقضاء على التمييز العنصري في    

  .)١٠٧(النظر يف مسألة التمييز يف التعليم ضد مدارس األقليات بإعادة ٢أوصى التقرير املشترك 
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وأشارت شبكة النساء العامالت إىل املشاكل النامجة عن إصالح التعليم يف حمافظـة              -٧١
أوزاكا، ومنها مشاركة حمافظ أوزاكا يف إعداد اخلطة األساسية للتعليم، والقلق مـن عـدم               

واخلوف من أن يفضي األمر الـصادر يف هـذا          ،)١٠٨(محاية حرية الفكر والضمري للمدرسني    
  .)١٠٩(الصدد إىل إفقار التعليم يف أوزاكا وتعطيل مناء األطفال الكامل

 بأن املدارس اإلثنيـة، كاملـدارس الكوريـة والـصينية           ١١وأفاد التقرير املشترك      -٧٢
ف أن خرجيي   وأضا. معاملة ضريبية تفضيلية   أوحيق هلا تلقي مساعدات مالية       الوالربازيلية،  

يعتربون مؤهلني المتحانات دخول اجلامعـات ويـستبعدون مـن نطـاق          الهذه املدارس   
  .)١١٠(السياسات احلكومية للصحة املدرسية

يكـن   مل" نساء املتعة "وأفاد املتحف النسائي النشط للحرب والسالم بأن موضوع           -٧٣
يتسن  مل وأن معظم الكبار     ،١٩٩٧ عاممدرجاً يف الكتب املدرسية يف التعليم اإللزامي حىت         

ورأى املتحف النسائي أن من املهم تثقيف الناس يف هذا املوضـوع            . هلم دراسة هذه املسألة   
 يف أي كتاب ٢٠١٢ عامغري مذكور يف   " نساء املتعة "وأضاف أن مصطلح    . بأساليب أخرى 

يف " نـساء املتعـة  "مدرسي مستخدم يف التعليم اإلجباري، وأوصى بدمج إشارات إىل نظام     
وأوصى اجمللس الكوري للنـساء اجملنـدات       . )١١١(كتب التاريخ املستخدمة يف هذا السياق     

" نساء املتعة "ألغراض العبودية اجلنسية العسكرية باعتماد تدبري إداري لضمان تسجيل وقائع           
  .)١١٢(تسجيالً دقيقاً يف كتب التاريخ وتثقيف مواطين اليابان وأجياهلا املقبلة هبذا الشأن

وأفادت الشبكة اليابانية للتثقيف من أجل دعم املساواة بني اجلنسني بـأن تـرميم                -٧٤
ميكنهم الدراسة يف    الوأضافت أن التالميذ    . املدارس وإعادة بنائها يف املناطق املنكوبة مؤجل      

ُتتخذ تدابري حلماية األطفـال      ملو. بيئة سليمة بسبب انتشار املواد املشعة النامجة عن الكارثة        
  .)١١٣(املواد املشعة، كاإلجالء اجلماعيمن 

  األشخاص ذوو اإلعاقة  -١٠  
اقترح االحتاد الياباين لرابطات احملامني التصديق على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي             -٧٥

اإلعاقة وسن تشريعات حملية حلماية األشخاص ذوي اإلعاقة على أن تستويف تلك التشريعات        
  .)١١٤(دإ املشاركة الكاملة واملساواةيتعلق مبب مامعايري االتفاقية في

والحظ معهد ماريا أوزيلياتريتشي الدويل أن اليابان اعتمدت عدة قوانني وتـدابري              -٧٦
يزال موجوداً، سـيما يف دخـول        اللفائدة األشخاص ذوي اإلعاقة، لكن التمييز املتجذر        

يزات واملرافـق الالزمـة     املدارس العامة الذي يظل حمدوداً بسبب نقص املوارد املالية والتجه         
يتعلمون يف مـدارس     ماوأفاد املعهد أيضاً بأن األطفال ذوي اإلعاقة عادة         . والربامج املناسبة 

  .)١١٥(غري أن عدد هذه املدارس غري كاف. خاصة
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  األقليات والشعوب األصلية  -١١  
ـ  ملجتر أي دراسات استقصائية و     مل بأن اليابان    ١١أفاد التقرير املشترك      -٧٧ ع أي  جتم

تفتقر إىل أية خطة حمددة ملعاجلـة املـشاكل الـيت            مابيانات بشأن حالة نساء األقليات، ك     
كذلك أفاد . تواجهها نساء األقليات، سيما أقليات اإلينو والبوراكومني والكوريني الزاينيتشي

ر أي مؤمت أو بعدم وجود ممثالت لألقليات يف أي جلنة استشارية سياساتية ١١التقرير املشترك 
 بالتصدي على حنـو     ١١وأوصى التقرير املشترك    . حتت إشراف مكتب املساواة بني اجلنسني     

حمدد للمشاكل اليت تواجهها نساء األقليات يف جماالت التعليم والعمالة والرفاه االجتمـاعي             
  .)١١٦(والصحة والتصدي ملسألة العنف

 ُتزمع معاجلة الشواغل املتـصلة      وأفاد مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين بأن اليابان         -٧٨
تضع بيانات مصنفة  ملبنساء األقليات يف اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني، لكنها    

  .)١١٧(تعقد مشاورات يف هذا الصدد ملحبسب اجلنس و
 بأن مستويات معيشة اإلينو أدىن بكثري من مستوى معيشة          ١١وأفاد التقرير املشترك      -٧٩

سـبل   أوتوجد طرق    الوتتعرض نساء اإلينو ألشكال متعددة من التمييز، و       . نعامة السكا 
  .)١١٨(انتصاف قانونية لتحسني أوضاعهن

 عن قلق بشأن اخنفاض معدالت احلـضور املدرسـي          ١١وأعرب التقرير املشترك      -٨٠
وأضـاف أن  . والتسجيل يف التعليم وارتفاع معدالت األمية يف صفوف نساء البوراكـومني     

  .)١١٩(ن تؤثر على فرصهن املهنية وعلى أجورهنأصوهل

  ملتمسو اللجوءاملهاجرون والالجئون و  -١٢  
أفاد مركز موارد املرأة اآلسيوي الياباين بأن نساء األقليات والنـساء املهـاجرات               -٨١
زلن يتعرضن للتمييز والتهميش يف جماالت العمل والتعليم واملـشاركة يف صـنع القـرار              ما

وأضاف املركز أن نظـام مراقبـة       . لضمان االجتماعي والوصول إىل العدالة    واحلصول على ا  
 جييز فقدان تصاريح اإلقامة يف حالة األجنبيـات مـن           ٢٠٠٩ عاماهلجرة اجلديد املعتمد يف     

زوجات املواطنني اليابانيني الاليت يتملصن من واجباهتن الزوجية دون أسباب شرعية، وهـو             
 عن بواعث   ٢ وعّبر التقرير املشترك     .)١٢٠(ض للعنف املرتيل  ميكن أن يضاعف خماطر التعر     ما

  .)١٢١(قلق مماثلة
وأفاد االحتاد الياباين لرابطة احملامني بعدم إحراز أي تقدم يف صياغة قوانني حملية ترمي   -٨٢

أفاد بوجود التمييز يف جماالت العمل والتعليم والـضمان          ماإىل ضمان حقوق املهاجرين، ك    
  .)١٢٢(شاركة يف احلياة العامةاالجتماعي وامل

 بأن العمال املهاجرين يدعمون الصناعة اليابانية يف أسـفل          ١٢وأفاد التقرير املشترك      -٨٣
درجات النظام؛ وأن أجورهم بقيت منخفضة جداً وأهنم ُيجربون على العمل لـيالً والعمـل               

، حيصل املتدربون   "بنينظام املتدر "ويف إطار برامج    . ساعات إضافية ألداء وظائف شاقة ومضنية     
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األجانب عادة على تأشريات مدهتا ثالث سنوات ويعملون بأجور دنيا أقل من تلك احملددة يف               
  .)١٢٣(ويتسبب هذا الوضع يف تعرض العمال املهاجرين لالستغالل". قانون معايري العمل"

مـال   باعتماد وتنفيذ سياسة شاملة للتصدي حلالـة الع ١٢وأوصى التقرير املشترك     -٨٤
  .)١٢٤(أوصى باالمتناع عن احتجازهم مااملهاجرين غري احلاملني لوثائق ك

وخبصوص نظام االعتراف بصفة الالجئ، أفاد االحتاد الياباين لرابطة احملامني بأن احلكومة              -٨٥
تتخـذ أي    مل، و ٢٠٠٨ عـام جتاهلت التوصيات املنبثقة عن دورة االستعراض الدوري الشامل ل        

ية طعن مستقلة؛ ومواءمة إجراء االعتراف بصفة الالجئ مع معاهدات حقوق           إجراءات إلنشاء آل  
  .)١٢٥(اإلنسان الدولية ذات الصلة؛ وحتسني وصول ملتمسي اللجوء إىل نظام املعونة القانونية

أحرزته اليابان من تقدم يف إرساء نظام خيول الالجئني          ا مب ١٢وأشاد التقرير املشترك      -٨٦
 مببدإ عدم الطرد واالمتناع عن ترحيل من يلتمسون اللجوء وإعـادة            تقدمي اعتراضات، عمالً  

غري أنه أوصى بوقف العمل بربنامج اخلط املباشر للتبليـغ عـن            . النظر يف الطلبات املرفوضة   
املهاجرين واألجانب وملتمسي اللجوء والالجئني، باعتباره نظاماً حيـّرض علـى التمييـز             

  .)١٢٦(العنصري وكره األجانب
، ٢٠١١ عـام  فرداً طلبـوا اللجـوء يف   ١ ٨٦٧أفادت منظمة العفو الدولية بأن     و  -٨٧

 ٢٠١١ عـام توافق احلكومة يف     ملورغم هذه الزيادة،    . ٢٠١٠ عام طلباً يف    ١ ٣٨٨ مقابل
وأضافت منظمة العفـو الدوليـة بـأن       . ٢٠١٠ عام طلباً يف    ٣٩ طلباً، مقابل    ٢١ على الإ

ياً، فيضطر الكثريون منهم للعيش يف الفقـر وبعـضهم          يتلقون دعماً كاف   الملتمسي اللجوء   
وأفادت املنظمة أيضاً بأن من املمكن احتجاز ملتمسي اللجـوء          . للعمل بصورة غري قانونية   

وقالت أيضاً أن املهاجرين وملتمسي اللجـوء       . ألجل غري مسمى عقب صدور أمر الترحيل      
 نقص احلصول على الرعاية الطبيـة       يف ذلك  ااحملتجزين يف املراكز اشتكوا تدين األوضاع، مب      

  .)١٢٧(وعدم وجود تفتيش مستقل لظروف تلك املراكز

  املشردون داخلياً  -١٣  
 بأن احلكومة ينبغي أن تضع برناجماً طويل األمد لتهيئة إطـار            ٧أفاد التقرير املشترك      -٨٨

  .)١٢٨(ضحايا الزلزالعتيد إلعادة البناء وتقدمي الدعم املايل واملادي إىل احلكومات احمللية وإىل 
وأفادت منظمة حقوق اإلنسان اآلن بأن معظم مراكز اإلجالء أُنشئت دون اختـاذ               -٨٩

سـيما األطفـال والنـساء       التدابري حلماية اخلصوصية ودون مراعاة احتياجات املقيمني،        
وأضافت أن ظروف املالجئ متدنية وأن بعضها يقع يف         . واألشخاص ذوو اإلعاقة واملسنون   

  .)١٢٩( معرضة للخطرمناطق
وأفادت الشبكة اليابانية للتثقيف من أجل دعم املساواة بني اجلنسني بعدم ضـمان               -٩٠

  .)١٣٠(التعويض ملن أُجلي عن منطقة اإلنذار من األفراد واألسر
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