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  )ج(١٥امية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقرة موجز أعدته املفوضية الس
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *اليابان

  

 إىل عملية االستعراض الدوري )١( من أصحاب املصلحة٢٣هذا التقرير هو موجز للورقات املقدمة من   
 يتضمن التقرير أية    وال. وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنسان          . الشامل

آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكـم أو اسـتنتاج                   
وذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقرير،            . يتصالن مبطالبات حمّددة  

واالفتقار إىل معلومات عن مسائل حمّددة أو إىل التركيز . صليةكما أنه بقدر املستطاع مل جير تغيري النصوص األ
وتتـاح علـى   . على هذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم تقدمي أصحاب املصلحة ورقات بشأن هذه املسائل بعينها  
وبالنظر إىل كون   . املوقع الشبكي للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة جلميع الورقات الواردة          

ية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن املعلومات الواردة يف هذا التقرير تتـصل يف املقـام           دور
 .٢٠٠٤يناير / كانون الثاين١األول بأحداث وقعت بعد 
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  لومات األساسية واإلطار املع- أوالً 
أفاد االحتاد الياباين لرابطات احملامني، والشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية اليابانية املعنية حبقـوق               - ١

بأن وزارة اخلارجية التمست عن طريـق       " نساء املتعة "اإلنسان، وشبكة التضامن اليابانية الشاملة لتسوية قضية        
وأفـادت  .  إعداد التقرير الذي ستقدمه احلكومة لالستعراض الدوري الشامل        اإلنترنت معلومات الستخدامها يف   

 / شـباط  ٨بعدم تنظيم املشاورات املتفق عليها حىت       " نساء املتعة "شبكة التضامن اليابانية الشاملة لتسوية قضية       
 .)٢(٢٠٠٨  فرباير

  نطاق االلتزامات الدولية - ألف

لية اليابانية حلقوق اإلنسان بالتوقيع على الربوتوكول االختياري أوصت منظمة العفو الدولية واللجنة العما  - ٢
األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه             

حتـاد املنظمـات    ودعا ا . )٣(من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وبالتصديق عليهما           
النسائية اليابانية الدولة إىل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد                

والحظت اللجنة العمالية اليابانية حلقوق اإلنسان أيضا أن اليابان مل تتخذ بعد تدابري لسحب التحفظات . )٤(املرأة
 باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وأوصت بأن تنـضم احلكومـة إىل            املقدمة على العهد الدويل اخلاص    

اإلجراءات املنصوص عليها يف اتفاقية مناهضة التعذيب واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز                 
  .)٥(العنصري للنظر يف الشكاوى

   اإلطار الدستوري والتشريعي- باء 

 للدستور،  ابطات احملامني أن مجيع املعاهدات اليت تصدق عليها اليابان تعترب وفقاً          الحظ االحتاد الياباين لر     - ٣
 من القانون الداخلي، وتكون هلا نفس القوة اإللزامية احملددة هلذا          الذي ينص على االلتزام بتنفيذ املعاهدات، جزءاً      

توصيات اليت قدمتها هيئات معاهدات      من ال  والحظت منظمة العفو الدولية أن احلكومة مل تنفذ عدداً        . )٦(القانون
والحظت منظمة البقاء الثقايف أنه على الرغم مـن     . )٧(حقوق اإلنسان لتعزيز التشريعات الوطنية حلقوق اإلنسان      

 من الدستور على منع التمييز العنصري فإنه ال يوجد حىت اآلن قـانون يـسمح لألفـراد أو                   ١٤النص يف املادة    
وأشارت الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكوميـة  . )٨(نتصاف القانوين بسبب التمييزاجلماعات املعنية بطلب اال 

اليابانية املعنية حبقوق اإلنسان إىل عدم وجود إطار لالنتصاف من التمييز الذي يتعرض له األطفال املولودين خارج 
، واألينو، وأهايل أوكينـاوا،     نطاق الزوجية، واألشخاص املنتمني إىل جمموعات األقليات مثل العائدين من الصني          

  .)٩(، وشعب بوروكو، واملهاجرين واألجانب)الكوريون الذين يعيشون يف اليابان(والكوريني الزاينيشي 

والحظ االحتاد الياباين لرابطات احملامني أن احملاكم حتكم بالتعويض نظري االنتهاكات اليت تقع  حلقـوق                  - ٤
عاهدات الدولية حلقوق اإلنسان كقواعد قانونية ملزمة، وتتجاهل فيما يتعلق          اإلنسان ولكن ال متيل إىل تطبيق امل      

  أنـه نظـراً    والحظ االحتاد الياباين لرابطات احملامني أيـضاً      . بتفسري املعاهدات تعليقات وآراء هيئات املعاهدات     
م االحتجاج مباشرة بانتهاك القتصار أسباب الطعن أمام احملكمة العليا على خمالفة الدستور فإن املتقاضني ال جيوز هل

  .)١٠(معاهدة دولية



A/HRC/WG.6/2/JPN/3 
Page 3 

   اهليكل املؤسسي واحلقوق إنساين–جيم 

الحظ االحتاد الياباين لرابطات احملامني، والشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية اليابانية املعنية حبقوق               - ٥
 للموارد القانونيـة أن اليابـان مل   املركز اآلسيوي/اإلنسان، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة حقوق اإلنسان اآلن     

 ملنظمة العفو الدولية، تتبع جلنـة       ووفقاً. )١١( ملبادئ باريس  تنشئ حىت اآلن مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً       
 عن السجون، ومراكز االحتجـاز، ومراكـز        حقوق اإلنسان القائمة وزارة العدل، وهذه الوزارة مسؤولة أيضاً        

 لتشكيلها، خيل بقدرهتا علـى      و الدولية أن افتقار هذه اللجنة إىل االستقالل، طبقاً        والحظت منظمة العف  . اهلجرة
والحظت منظمة العفو الدوليـة     . العمل بصورة فعالة وعلى الدفاع عن حقوق اإلنسان دون اخلوف من املساءلة           

وأفراداً آخرين أو   كذلك أن االتصال الوثيق بني جلنة حقوق اإلنسان ووزارة حكومية قد يثين الضحايا وذويهم               
  .)١٢( من األعمال االنتقامية أو لعدم توقع احلصول على اإلنصافمنظمات أخرى عن تقدمي الشكاوى خوفاً

  التدابري السياساتية -  دال

الحظ االحتاد الياباين لرابطات احملامني أن اليابان وضعت خطة عمل وطنية لتعزيـز ومحايـة حقـوق                   - ٦
الدولية للمنظمات غري احلكومية اليابانية املعنية حبقوق اإلنسان أن اليابان عززت           والحظت الشبكة   . )١٣(اإلنسان

 لتثقيـف    منتظماً خطة العمل الوطنية لعقد األمم املتحدة للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ولكنها مل تضع برناجماً              
  .)١٤(املوظفني احلكوميني يف جمال حقوق اإلنسان

  نسان على أرض الواقع تعزيز ومحاية حقوق اإل- ثانياً 
  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان -  ألف

الحظت منظمة العفو الدولية أن احلكومة مل تلتزم باملواعيد احملددة لتقدمي التقارير الدورية هليئات رصد                 - ٧
ـ               . )١٥(املعاهدات ي أن  ورأت الشبكة اليابانية للتعليم من أجل النهوض باملساواة بني اجلنسني أن احلكومـة  ينبغ

  .)١٦(تستطلع رأي اجملتمع املدين عند إعداد التقارير اخلاصة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  تنفيذ االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان -  باء

 املساواة وعدم التمييز - ١

والحظت رابطـة   . )١٧( التمييز  خمتلفة من  احتاد املنظمات النسائية اليابانية أن املرأة تواجه أشكاالً       الحظ    - ٨
، ٢٠٠٥املرأة اليابانية اجلديدة أن احلكومة أضافت، عند مراجعة اخلطة األساسية للمساواة بني اجلنسني يف عـام              

وأشارت . احلقوق اإلجنابية/، وحذفت اإلشارة إىل الصحة"خالية من التمييز بني اجلنسني" بشأن تفسري عبارة تعليقاً
سيما فيما يتعلق بالزواج واألسرة، مثل احلد  ود أحكام متييزية ضد املرأة يف القانون املدين، ال إىل وجالرابطة أيضاً

، وفترة االنتظار للزواج من جديد بعد الطالق، واختيار اسم العائلة ) للنساء١٦ للرجال و١٨(األدىن لسن الزواج 
وحثت الرابطة احلكومة على اختاذ تـدابري       . للزوجني، وأحكام التركات لألطفال املولودين خارج نطاق الزوجية       

 على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة والدسـتور               فعالة لتعزيز املساواة بني اجلنسني بناءً     
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 إىل وجود أحكام متييزية ضد األطفال املولودين خـارج  وأشار االحتاد الياباين لرابطات احملامني أيضاً   . )١٨(الياباين
سيما األطفال املولودين ألب ياباين وأم أجنبية، لعدم ثبوت النسب بني الطفل وأبيه من الناحية  وجية، النطاق الز

  .)١٩(القانونية يف حالة عدم اعتراف األب بالطفل قبل مولده

والحظ االحتاد الياباين لرابطات احملامني أن القانون األساسي مينع التمييز ضد املعوقني باعتبـاره مبـدأ                  - ٩
والحظت . )٢٠( لالنتصاف القضائي للتمييز ولذلك فإنه ليس كافياً من مبادئ القانون ولكنه ال يقدم تعريفاًساسياًأ

الشبكة اليابانية للتعليم من أجل النهوض باملساواة بني اجلنسني أن اليابان من الدول املوقعة على اتفاقية حقـوق                  
ومية املعنية بشؤون املعوقني، ال تعكس الترمجة احلكوميـة          للمنظمات احلك  األشخاص ذوي اإلعاقة ولكن، وفقاً    

  .)٢١(املؤقتة املضمون الكامل لالتفاقية ويلزم التصويب

والحظ البيان املشترك للمنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق السحاقيات واملثليني جنـسياً ومـشتهي                - ١٠
 ال يوجد قانون ملكافحة التمييز ضـد هـذه          اجلنسني وحاملي صفات اجلنس اآلخر وحاملي صفات اجلنسني أنه        

 هلذه املنظمات، يعاين هؤالء األشخاص من االزدراء واإلزعـاج والتفرقـة يف             وطبقاً. )٢٢(الفئات من األشخاص  
وأشار . املعاملة والعنف واجلرائم اليت ترتكب بدافع الكراهية ضد أشكال معينة من التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسية

، وأن األشخاص الذين ال أطفال هلم فقط هم الذين  إىل عدم السماح بالزواج من املثيل جنسياً أيضاًالبيان املشترك
جيوز هلم تغيري صفتهم يف سجل األسرة، وأنه ال جيوز املطالبة مبركز الالجئني على أساس التوجه اجلنسي، وأنه ال                   

وأوصت املنظمات . )٢٣( العالقة القائمة بينهماجيوز احلصول على تأشرية دخول للقرين من جنسية خمتلفة بناء على
 ملنع التمييز القائم على التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسية يف جماالت غري احلكومية املذكورة بأن تصدر احلكومة قانوناً

العمل واإلسكان والضمان االجتماعي والتعليم واخلدمات الصحية، وبأن تكافح جرائم الكراهية ومتنع العنـف              
زعاج القائمني على التوجه اجلنسي واهلوية اجلنسية، وبأن تكفل معاجلة القضايا واالحتياجات واحلقوق املتعلقة واإل

اإليدز واألمراض /هبؤالء األشخاص والوقاية والدعم والرعاية والعالج هلم فيما يتعلق بفريوس نقص املناعة البشرية
  .)٢٤(اليت تنقل عن طريق االتصال اجلنسي

  رد يف احلياة واحلرية واألمن على شخصه حق الف- ٢

املركز اآلسيوي للموارد القانونيـة،     /الحتاد الياباين لرابطات احملامني، ومنظمة حقوق اإلنسان اآلن       أبرز ا   - ١١
والحظت منظمة حقوق اإلنسان . )٢٥(ومنظمة العفو الدولية اهتمام املنظمات املعنية حبقوق اإلنسان بعقوبة اإلعدام

 ٢٠٠٣ اآلسيوي للموارد القانونية أن عدد السجناء الذين ينتظرون تنفيذ اإلعدام قد تضاعف منذ عام املركز/اآلن
 شخصاً باإلعدام، وهو أكرب عدد حيكم عليه هبذه العقوبة منذ عـام             ٤٦ وحدها حكم على     ٢٠٠٧وأنه يف سنة    

احملكوم عليهم بذلك قبل ساعات فقط       ملنظمة العفو الدولية، تنفذ عقوبة اإلعدام سراً، وخيطر          ووفقاً. )٢٦(١٩٨٠
 أن وزير العدل أعلن صـراحة يف        والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً    . من التنفيذ، وال خيطر ذويهم بذلك سلفاً      

 لتنفيذ عقوبة    أنه يلزم تبسيط عملية اإلعدام وإلغاء اإلذن املطلوب من وزير العدل شخصياً            ٢٠٠٧سبتمرب  /أيلول
 يف غضون ستة أشهر من تاريخ انتهاء إجراءات الطعن يف ىل تنفيذ أحكام اإلعدام تلقائياًوسيؤدي ذلك إ  . اإلعدام
وأعربـت  . وال توقف اإلجراءات التالية للحكم، مبا يف ذلك التماسات الرأفة، تنفيذ األحكام تلقائيـاً       . األحكام

وطلبت منظمة العفـو الدوليـة      . )٢٧(منظمة العفو الدولية عن قلقها الحتمال أن يؤدي ذلك  إىل إعدام األبرياء            
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  مؤقتاً  وقفاً واالحتاد الياباين لرابطات احملامني من جملس حقوق اإلنسان أن يوصي حكومة اليابان بأن تعلن رمسياً              
  .)٢٨(لتنفيذ هذه العقوبة

كـز  املر/وأفادت منظمة العفو الدولية، واالحتاد الياباين لرابطات احملامني، ومنظمة حقوق اإلنسان اآلن             - ١٢
 احتجاز األشخاص مبرافق الـشرطة  daiyo kangokuاآلسيوي للموارد القانونية بأنه جيوز مبوجب النظام املسمى 

وأعربت منظمة العفو الدولية واالحتاد الياباين لرابطات احملامني . )٢٩( دون توجيه اهتام إليهم يوما٢٣ًمدة تصل إىل 
ع احملامني من االتصال مبوكليهم، وعدم تسجيل جلـسات         عن قلقهما لعدم وجود مدة حمددة لالستجواب، ومن       

" اعترافـات " للحصول علـى     وأعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها الستخدام النظام أعاله روتينياً         . التحقيق
بواسطة التعذيب أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وقدمت مستندات بشأن جمموعة خمتلفة من التدابري                

ها الضرب، والتخويف، واحلرمان من النوم، واالستجواب من الصباح الباكر إىل وقت متأخر من الليل، وإلزام              من
 أصـدرت وكالـة     ٢٠٠٨يناير  /ويف كانون الثاين  . املشتبه فيه بالوقوف أو اجللوس يف وضع معني فترات طويلة         

حظت منظمة العفو الدولية أهنـا ال تفـي      الشرطة الوطنية توجيهات بشأن اإلجراءات املتعلقة بالتحقيق ولكن ال        
 لالحتاد الياباين لرابطات احملامني، مثة مشكلة أخرى هي عدم   ووفقاً. بالتوصيات املقدمة من جلنة مناهضة التعذيب     

وأوصت منظمة . )٣٠(وجود مؤسسة حمايدة للتحقيق يف الشكاوي املقدمة من املشتبه فيهم احملتجزين مبرافق الشرطة
ة واالحتاد الياباين لرابطات احملامني بأن يطلب جملس حقوق اإلنسان من احلكومة اليابانية أن تلغـي                العفو الدولي 

 أو أن تعدل هذا النظام ليتماشى مع املعايري الدولية، وأن تقدم الضمانات وتصدر daiyo kangokuالنظام املسمى 
ل مجيع التحقيقات باحملتجزين، وكذلك بأن تسج قيود  وبدونالتعليمات الالزمة للسماح للمحامني باالتصال فوراً

  .)٣١(بالوسائل االلكترونية

والحظ بيان مشترك مقدم من جمموعة من املنظمات غري احلكومية هي مركز حقوق السجناء يف اليابان،                  - ١٣
شبكة "املسماة فيما بعد    (وقوة العمل املعنية باستعراض اهلجرة، ومركز طوكيو للصحة النفسية وحقوق اإلنسان            

وأضاف البيان أنه صدر يف عام   . وجود زيادة يف عدد السجناء يف اليابان يف السنوات األخرية         ") مناهضة التعذيب 
، وعدل هـذا القـانون يف عـام    "قانون  املؤسسات العقابية ومعاملة السجناء املدانني " قانون جديد هو     ٢٠٠٦
 بالعامل اخلارجي، وإنشاء جلـان مـستقلة لتفتـيش         إجيابية مثل زيادة اتصال السجناء     ، ويتضمن أحكاماً  ٢٠٠٧

السجون، وحتسني آليات الشكاوى، غري أن من املسائل اليت تثري القلق أنه جيوز  جتديد مدة احلبس االنفرادي بدون 
حدود، وجيوز استخدام نوع جديد من األغالل مع احلبس االنفرادي، وال يوجد التزام بالتحقيق يف حاالت الوفاة 

وعالوة على ذلك، أعربت شبكة مناهضة التعذيب عن قلقها لنوعية املساعدة الطبية املقدمة للسجناء . جونيف الس
  ملنظمة حقوق اإلنسان     ووفقاً. )٣٢(وأوصت بأن تتوىل وزارة الصحة اإلشراف على الشؤون الصحية للمسجونني         

 يف عدد كبري من السجون  التعذيب أصبح شائعاًاملركز اآلسيوي للموارد القانونية، تبني يف اآلونة األخرية أن/اآلن
 تسبب التعذيب الذي ساهم فيه أحد األطباء يف سجن توكوشيما يف وفاة سبعة مـن                ٢٠٠٧اليابانية، ويف عام    

  .)٣٣(السجناء وانتحار سجني

نـسي،   وأشارت رابطة املرأة اليابانية اجلديدة إىل وجود تقدم يف التصدي للعنف ضد املرأة والعنف اجل                - ١٤
قانون (سيما فيما يتعلق باإلطار القانوين، حيث صدر قانون بشأن منع العنف املرتيل ومحاية ضحايا هذا العنف   ال

، وقانون بشأن منع بغاء األطفال واملطبوعات اخلليعة لألطفال، وقانون بشأن استخدام خـدمات              )العنف املرتيل 
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غري أن الرابطة الحظت أن القوانني املـذكورة يف         . ملسائلنترنت من جانب األطفال وغري ذلك من ا       التالقي باإل 
 بشأن   إىل املرأة وال توجد قواعد قانونية تقريباً       غاء احلايل يسيء  حاجة إىل تعديل، والحظت أن قانون مكافحة الب       

  .)٣٤(املطبوعات اخلليعة

ن اليت يتم فيها االجتـار بالنـساء         الياباين ملوارد املرأة أن اليابان من أكرب البلدا        -  وأبرز املركز اآلسيوي    - ١٥
، وضعت احلكومة خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار        ٢٠٠٤ويف عام   . وذلك لالستغالل اجلنسي ألغراض جتارية    

وعّدل بالتايل قانون مراقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني لتمكني النساء الاليت يتم االجتار هبن مـن               . باألشخاص
 التزام املكاتب االستشارية للمرأة املنشأة يف احملافظات بتقدمي         وتقرر أيضاً . قامةاحلصول على تراخيص خاصة لإل    

 للمركز، ال تزال املعايري املتعلقة بتحديد ضـحايا  غري أنه وفقاً. احلماية املؤقتة للضحايا وتوفري مالجئ خاصة هلن 
م هبا السلطات ملكافحة الدعارة حىت      ، جيوز القبض على النساء يف احلمالت اليت تقو        وعملياً. االجتار غري واضحة  

ويعامل عدد كبري من هؤالء النساء يف تلك احلالة معاملة . ولو كانت هؤالء النساء من ضحايا االجتار باألشخاص
ويؤدي اخلوف من القبض والترحيل إىل سهولة       . املهاجرين غري الشرعيني ويتم ترحيلهن بدون حماكمة أو تعويض        

والحظ املركز أيـضا    .  صناعة اجلنس من جانب الوسطاء ومن جانب املستفيدين أيضاً         استغالل هؤالء النساء يف   
عدم توفري املساعدة هلن، مبا يف ذلك الترمجة الشفوية والرعاية الطبية واملشورة واملـساعدة القانونيـة للمطالبـة         

ة احلماية والدعم لـضحايا    وأوصى املركز بأن تكفل الوكاالت احلكومي     . )٣٥(باألجور املستحقة هلن أو بالتعويض    
  .)٣٦(العنف، بصرف النظر عن جنسيتهن أو مكان إقامتهن، وبأن حتول دون تسليمهن ملكتب اهلجرة

والحظت املبادرة العاملية للقضاء على مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين لألطفـال                 - ١٦
وتفيد التقارير بأن العقـاب البـدين حمظـور يف          . لعقابيةحمظور كعقوبة جنائية وكإجراء تأدييب يف املؤسسات ا       

غري أن املبادرة الحظت أن رؤساء      . مؤسسات الرعاية البديلة ومؤسسات الرعاية النهارية وأماكن إقامة األطفال        
مؤسسات الرعاية االجتماعية ميارسون السلطة األبوية إىل حني العثور على كفيل للطفل أو حاضن له ويبدو أن                 

غري أنه  .  لقانون التعليم العام، ال جيوز توقيع العقاب البدين باملدارس         ووفقاً. ب البدين مباح يف تلك احلاالت     العقا
ويعاقب القانون اجلنائي على    . ، للسلطة األبوية  )٨١٨املادة  ( للقانون املدين    وخيضع األطفال، وفقاً  . مباح باملرتل 

. عنوي  والتخويف، ولكنه ال مينع مجيع أشكال العقاب البـدين العنف الذي يؤدي إىل إصابات بدنية، والعنف امل       
 مـن عـام    اعتباراًالذي أصبح نافذاً(ويشمل تعريف إساءة املعاملة يف القانون املعدل ملنع إساءة معاملة األطفال     

التصرفات والكلمات الـيت قـد تـضر        " احملتمل أن يسبب إصابات بدنية و      العنف الذي يسبب أو من    ) ٢٠٠٤
وأوصت املبادرة بأن   . )٣٧(وتشمل القوانني ذات الصلة األخرى قانون العقاب البدين ومسائل أخرى         ". الباألطف

  .)٣٨( ملنع العقاب البدين لألطفال يف مجيع املواقع، مبا يف ذلك يف املرتلتصدر اليابان بصورة عاجلة قانوناً

   إقامة العدل وسيادة القانون- ٣

املركز اآلسيوي للموارد القانونية، يزيد معـدل اإلدانـة يف اليابـان            /اآلن ملنظمة حقوق اإلنسان     طبقاً  - ١٧
 وأحاطت هـذه املنظمـة علمـاً      . يف اليابان " قرينة الرباءة " يف تطبيق     يف املائة، مما يثري الشك جدياً      ٩٩,٨  على

رسات الالزمـة    بأن تكفل الدولة الطرف القوانني واملما      ١٩٩٨بتوصيات اللجنة املعنية حبقوق اإلنسان يف عام        
وأضافت أنه على .  ذات الصلة لعدم اإلخالل باحلق يف الدفاعاالطالع على مجيع املواد واألدلةلتمكني الدفاع من 

 بـشأن   ٢٠٠٤الرغم من إضافة مواد جديدة يف التعديالت اليت أدخلت على قانون اإلجراءات اجلنائية يف عـام                 
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وبالتحديد، ليس هنـاك    .  ومبهماً كشف عن األدلة ال يزال حمدوداً     الكشف عن هذه املواد، فإن التزام النيابة بال       
  .)٣٩(التزام على النيابة حىت اآلن بالكشف عن أدلة الرباءة

 الياباين ملوارد املرأة أنه يوجد يف أحناء خمتلفة من اليابان مبوجب اتفاق األمن              -  والحظ املركز اآلسيوي    - ١٨
وتفيد البالغات بوقوع حوادث كثرية     .  من العسكريني األجانب   ٣٧ ٠٠٠ و  أجنبياً  عسكرياً  مرفقاً ١٣٥الثنائي  

 للمركز، تواجه الضحايا صعوبات كبرية يف ووفقاً. لالغتصاب واالختطاف والقتل من جانب العسكريني األجانب
احلصول على االنتصاف بسبب الشروط الواردة يف اتفاق مركز القوات وعدم اختاذ إجراء من جانب احلكومـة                 

ابانية اليت تعطي األولوية للتعاون العسكري عالوة على عدم مراعاة القضاء اجلنائي اليابـاين للفـوارق بـني                  الي
وأوصى املركز بأن تكفل احلكومة األمان للنساء والفتيات يف املناطق احمليطة بالقواعـد العـسكرية    . )٤٠(اجلنسني

ولتحقيق ذلك، ينبغي أن تلتمس . جلنسية واحملاكمة عليهااألجنبية وبأن تتخذ اإلجراءات الالزمة ملنع االعتداءات ا  
احلكومة التعاون من جانب احلكومة األجنبية املعنية، مبا يف ذلك مراجعة الشروط املنصوص عليها يف اتفاق مركز                 

 بأن تبذل السلطات احلكومية املختصة، مبا يف ذلك ووزارة الدفاع والـشرطة،             وأوصى املركز أيضاً  . )٤١(القوات
 أوجه  وأبرز احتاد املنظمات النسائية الدولية أيضاً     . )٤٢(ملزيد من اجلهود لتمكني الضحايا من الوصول إىل القضاء        ا

  .)٤٣(قلق مماثلة

 الياباين ملوارد املرأة، واحتاد املنظمات النسائية الدولية، -  وقدمت منظمة العفو الدولية، واملركز اآلسيوي  - ١٩
ملصاحلة، ورابطة املرأة اليابانية اجلديدة، واللجنة العمالية اليابانية حلقـوق اإلنـسان            والزمالة اليابانية من أجل ا    

، معلومات بـشأن قيـام اجلـيش        )٤٤(١ومنظمات أخرى، املسماة فيما بعد مبجموعة املنظمات احلكومية رقم          
 إىل هنايـة     تقريباً ١٩٣٢ يف الفترة من عام       امرأة جنسياً  ٢٠٠ ٠٠٠اإلمرباطوري الياباين باستعباد ما يقرب من       

فقد عانت الباقيات منهن على قيد احلياة من أمراض جسدية          . )٤٥(")نساء املتعة "موضوع  (احلرب العاملية الثانية    
وحكم يف مجيع القضايا اليت رفعت أمـام        .  من الفقر املدقع نتيجة السترقاقهن     ونفسية، والعزل، والعار، وكثرياً   
ألسباب إجرائية وموضوعية يف التشريعات الوطنية، رغم اعتراف احملاكم بصورة          احملاكم اليابانية برفض الدعوى     

 أن التعويض الذي متنحه والحظت عدة منظمات أيضاً. )٤٦(مباشرة وغري مباشرة مبسؤولية القوات املسلحة اليابانية
بأن الضحايا الاليت يعشن     وتفيد التقارير أيضاً  . احلكومة للباقيات منهن على قيد احلياة هو وسيلة لشراء سكوهتن         

باخلارج ال يتلقني هذا التعويض، وبأن الضحايا الاليت يرفضن املبالغ املقدمة هلن من الصندوق اآلسيوي للمـرأة،                 
وهو صندوق خاص أنشأه مدنيون يابانيون مبساعدة احلكومة اليابانية، مل يتلقني يف أي وقت بعد ذلك رسـالة                  

 يف دعوة احلكومة اليابانيـة إىل        هاماً  جملس حقوق اإلنسان أن يؤدي دوراً      وطلبت عدة منظمات من   . )٤٧(اعتذار
االعتذار وحتمل املسؤولية القانونية وتعويض الضحايا قبل وفاهتن، ويف قبول توصيات اجملتمع الدويل، مبا يف ذلك                

 .)٤٨(التوصيات املقدمة من اآلليات املختلفة حلقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة

 رية الدين والعقيدة، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات واالجتماع السلمي،ح - ٤
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية       

املركز اآلسيوي للموارد القانونية أن عدة حكومات حملية طلبـت          /الحظت منظمة حقوق اإلنسان اآلن      - ٢٠
د الوطين، كيميغايو، وتقدمي فروض الوالء لعلم هينومارو، يف احلفـالت       من املدرسني والتالميذ أداء النشي     مؤخراً

العامة على الرغم من اجلدل الكبري الذي يثار بشأهنما لكوهنما من الرموز الرئيسية لإلمربيالية اليابانية قبل احلرب                 
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 الذي رفض أداء النـشيد      ، رأت احملكمة العليا أن توبيخ مدرس املوسيقى       ٢٠٠٧فرباير  /ويف شباط . العاملية الثانية 
  .)٤٩( من الدستور الذي يكفل حرية الرأي والفكر والضمري جلميع املواطنني١٩ للمادة بالبيانو ليس خمالفاً

الحظت رابطة املرأة اليابانية اجلديدة أن نظام املقعد الواحد للدائرة االنتخابية الواحدة الذي أدخـل يف                  - ٢١
  .)٥٠(السبب الرئيسي لعدم متثيل املرأة بقدر كاف يف الربملان الياباين لالنتخابات الوطنية  هو ١٩٩٥  عام

  احلق يف العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتية - ٥

 الياباين ملوارد املرأة، ورابطة املرأة اليابانيـة        -  أعرب احتاد املنظمات النسائية الدولية، واملركز اآلسيوي        - ٢٢
 الياباين ملوارد   -  والحظ املركز اآلسيوي  . )٥١(لق حلالة النساء العامالت   اجلديدة، وشبكة النساء العامالت عن الق     

املرأة ومنظمات أخرى أنه على الرغم من قانون معايري العمل وقانون تكافؤ الفرص يف العمل اللذين مينعان التمييز 
ل لـنفس العمـل،     ، تقل أجور النساء عن أجور الرجا      ٢٠٠٧على أساس اجلنس، وقانون العاملني املؤقتني لعام        
 يف وظائف مؤقتة أو حمـددة املـدة وال          وتعمل النساء أساساً  . وتتعرض النساء لإلزعاج واالعتداء بسبب اجلنس     

 الياباين ملوارد املرأة ومنظمـات      -  وأوصى املركز اآلسيوي  . يتمتعن مبزايا مثل اإلجازة بأجر أو عالوات األسرة       
ل الدولية وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة وبأن تتخذ تـدابري       أخرى بأن متتثل احلكومة لتوصيات منظمة العم      

 بتعزيز آليات مراقبة وأوصت أيضاً. تشريعية وإدارية فعالة للمساواة بني الرجال والنساء يف األجور وفرص العمل         
  .)٥٢(وتعزيز معايري العمل القائمة

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق - ٦

املركز اآلسيوي للموارد القانونية، مل تستوف اليابان احلد األدىن مـن           / ملنظمة حقوق اإلنسان اآلن    طبقاً  - ٢٣
التزاماهتا املوضوعية يف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مثل توفري الغذاء األساسي، والرعاية الصحية 

ملعظم احملرومني يف اجملتمع، فقد " نظام بدل املعيشة"عتمدت اليابان وبينما ا. األولية األساسية، واإلسكان األساسي
 يف أحناء خمتلفة من البلد أن املسؤولني باحلكم احمللي يرفضون الطلبات املقدمة للحصول على البدل كما تبني مؤخراً

اتوا بعد  وسلطت املنظمة األضواء على أشخاص كثريين م      . يشجعون أصحاب الطلبات بشدة على سحب طلباهتم      
. )٥٣(وال تتخذ وزارة الصحة والعمل والشؤون االجتماعية تدابري مالئمة لوقف هذه املمارسـة            . ذلك من اجلوع  

 لرابطة املرأة اليابانية اجلديدة، تعيش أكثر من مليون أسرة معيشية على اإلعانات االجتماعية ونصف هذه                ووفقاً
 بأن احلكومة خفضت مستوى اإلعانة االجتماعية لألمهات غـري          وأفادت الرابطة أيضا  .  من املسنني  األسر تقريباً 

  .)٥٤(املتزوجات واملسنني

املركز اآلسيوي للموارد القانونية،    / ملنظمة حقوق اإلنسان اآلن    وعالوة على ذلك يوجد يف اليابان، طبقاً        - ٢٤
ـ             ٢٠ ٠٠٠ حنو ن خـدماهتا، والـذين      من املشردين الذين ال ميكنهم التسجيل يف مكاتب العمل أو االستفادة م
وتوفر احلكومة  . حيصلون على معاشات الشيخوخة أو العجز أو بدالت املعيشة العتبارهم من غري املستوطنني              ال

وأشارت رابطـة   . )٥٥(املركزية واحلكومات احمللية املأوى أو اإلسكان ولكنها ال تساعد على احلصول على عمل            
لتقاعدية باليابان، ورابطة تأييد احملاوالت الرامية إىل احلصول على         القضاء على شرط اجلنسية من نظام املعاشات ا       

نظام عادل للمعاشات التقاعدية لسكان املستعمرات اليابانية السابقة، وجمموعة احملامني واملدافعني عـن حقـوق           
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") معاشات التقاعديةالرابطات املعنية بنظام عادل لل"املسماة فيما بعد (املعوقني األجانب الذين يعيشون يف اليابان 
، فإن األجانب الذين يقيمون يف ١٩٨٦إىل أنه على الرغم من مراجعة القانون الوطين للمعاشات التقاعدية يف عام 

اليابان بطريقة مشروعة والذين يدفعون االشتراكات املطلوبة لصندوق املعاشات يعاملون معاملة متييزية وال ينطبق      
 إىل أن الدولة مسؤولة عن توفري األمـان         وأشارت هذه املنظمات أيضاً   . لتقاعديةعليهم النظام العام للمعاشات ا    

  .)٥٦(لألشخاص املصابني بعاهات جسدية أو نفسية

  احلق يف التعليم - ٧

أشارت الشبكة اليابانية للتعليم والتقدم يف جمال املساواة بني اجلنسني إىل التعديالت اليت أدخلت علـى                 - ٢٥
 رغم اعتراض أشخاص كثريين على تعديله ومن بينها         ٢٠٠٦ديسمرب  /عليم يف كانون األول   القانون األساسي للت  

ظت الشبكة والح. إلغاء املواد املتعلقة بالتعليم املشترك واملساواة بني اجلنسني والتأكيد على التعليم يف نطاق األسرة
والحظت . يف الكتب املدرسية  " األسرة املتنوعة "والعدول عن عبارة    " نساء املتعة "وعبارة  " اجلنسني"إلغاء كلمة   

وأفادت الشبكة بأن األطفـال     .  تعديل املناهج الدراسية واألخذ بنظام االمتحانات النهائية لتقييم األطفال         أيضاً
 بأن مدرسني كـثريين     وأفادت أيضاً .  طول ساعات العمل والتدريب    يعانون من التوتر وأن املدرسني يعانون من      

 .)٥٧( وبأن االنتحار مشكلة كبرية بشأهنميطلبون التقاعد مبكراً

  قليات والشعوب األصلية األ- ٨

أشارت منظمة البقاء الثقايف إىل اخلطوات القانونية والرمزية اليت اختذت يف اليابان يف غضون الـسنوات                  - ٢٦
اضية لالعتراف جبماعة األينو كشعب من الشعوب األصلية وللقضاء على التمييز العنصري ضد هـذه      العشرين امل 

وقـد  . اجلماعة، والحظت عدم متابعة هذه اخلطوات بقوانني تنفيذية مالئمة حلماية التراث الثقايف هلذه اجلماعة             
عدة قرون يف جزيرة هوكايـدو       نسمة، منذ    ٥٠ ٠٠٠ و ٣٠ ٠٠٠أقامت مجاعة األينو، اليت يتراوح عددها بني        

وتوال تزال هذه اجلماعة تعاين من التمييز نتيجة للهوية الثقافية الوطنية . الواقعة يف اجلزء الشمايل من احمليط اهلادئ
 للمنظمة، يتعرض أطفال األينو للتمييز      ووفقاً. املنفردة لليابان وعدم وجود سبل انتصاف قانونية للتصدي للتمييز        

 يف ١٠وميلك األينو اآلن . ومل تدخل لغة األينو يف املناهج التعليمية، وال يوجد متثيل لألينو يف الربملانيف املدرسة، 
وأشارت مجعية الشعوب املعرضة للخطر إىل أن األينو من أشد سكان اليابان . )٥٨(املائة فقط من أراضيهم األصلية

 وقبول ثقافتهم ولغتهم يف اجملتمـع   كامالًراف هبم اعترافاً أهنم ال يزالون يكافحون لالعت  إىل وأشارت أيضاً . فقراً
 ياباين لرابطات احملامني عن قلقـه     وأعرب االحتاد ال  . )٥٩(الياباين واالعتراف بأهنم من الشعوب األصلية يف القانون       

  .)٦٠(بشأن التمييز ضد األينو وكذلك ضد أقلية بوراكو

قلية الرئيسية يف اليابان، وهي مجاعة بوراكو اليت يبلـغ          والحظت مجعية الشعوب املعرضة للخطر أن األ        - ٢٧
ومجاعة بوراكو من ساللة عريقة يرجع وجودها إىل عهـد          .  من التمييز  تعدادها ثالثة ماليني نسمة، تعاين أيضاً     

، أطلق القانون سراح ١٨٧١ولدى القضاء على نظام اإلقطاع يف عام . اإلقطاع ومشهورة بأعمال الشعوذة والقتل
 اجلماعة ولكنـهم ال يزالـون يعـانون مـن اإلبعـاد االجتمـاعي نتيجـة لتـراثهم الطويـل املفعـم                       هذه

 .)٦١(واخلرافات  باحملظورات
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  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ٩

الحظت منظمة العفو الدولية أن معدالت االعتراف مللتمسي اللجوء مبركز الالجئني يف اليابان بطيئة وأنه   - ٢٨
ويدعى أن اإلعادة . مانات كافية ملراجعة القرارات الصادرة بشأن اللجوء بطريقة مستقلة وقانونية حقاًال توجد ض

متت يف بعض األحيان بعد انتهاء اإلجراءات اإلدارية مباشرة دون متكني ملتمس اللجوء من الطعـن يف القـرار                   
راقبة اهلجرة واالعتراف بالالجئني لعـام       أن قانون م   والحظت منظمة العفو الدولية أيضاً    . الصادر برفض اللجوء  

وأعربت شبكة . )٦٢( ال مينع صراحة إعادة ملتمسي اللجوء إىل بلدان من احملتمل أن يتعرضوا فيها للتعذيب٢٠٠٦
مناهضة التعذيب عن قلق مماثل بشأن اإلجراءات املتعلقة  مبراجعة قرارات اللجوء والحظت عدم تقدمي مساعدة                

  .)٦٣(لدولة هلمقانونية على نفقة ا

أن ) الـدائرة (والحظت دائرة اليابانيني املشردين بسبب احلرب والعائدين من الصني إىل اليابان وأسرهم     - ٢٩
 اليت أصبحت اجلزء الشمايل حكومة اليابانية شجعت أثناء احلرب العاملية الثانية هجرة اليابانيني إىل منشوريا سابقاً

وعاد عدد كبري من اجليل األول من هؤالء اليابانيني وأسرهم إىل اليابان    . حالياًالغريب من مجهورية الصني الشعبية      
وتقدر الدائرة عدد العائـدين وأسـرهم بـأكثر مـن           . بعد إعادة العالقات السياسية بني البلدين يف الثمانينات       

شردين ومساعدهتم  قانون تعزيز العودة السريعة لليابانيني امل     "، عدل الربملان    ٢٠٠٧ويف عام   .  شخص ١٠٠  ٠٠٠
غري أن الدائرة الحظـت أن القـانون        ). ١٩٩٤ لعام   ٣٠القانون رقم   " (على االعتماد على الذات بعد عودهتم     

 ملعاجلة التمييز ضد العائدين  وأسرهم وأن العائدين فقط، وليس زوجاهتم أو اجليلني              وتعديله ال يتضمنان أحكاماً   
  . )٦٤(الستفادة من تدابري اجلربالثاين والثالث منهم، هم الذين جيوز هلم ا

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب - ١٠

أفادت منظمة العفو الدولية بأنه أدخلت مبوجب التعديالت اليت أجريت لقانون مراقبة اهلجرة واالعتراف         - ٣٠
ل أن   إجراءات عاجلة لترحيل أي شخص يرى وزير العدل أن من احملتم           ٢٠٠٧نوفمرب  /بالالجئني يف تشرين الثاين   

 ملنظمة العفو الدولية، ال جيوز لألفـراد الطعـن يف قـرار             ومبوجب هذه اإلجراءات، وفقاً   . يكون من اإلرهابيني  
وتشمل هذه اإلجراءات، حـسبما أشـارت       . الترحيل، مبا يف ذلك األفراد الذي ميلكون احلق يف احلماية الدولية          

ال اإلجراءات املتعلقة بتنفيذ هذه اخلطة، مبا يف ذلـك          وال تز . ‘قائمة للمراقبة ‘منظمة العفو الدولة، خطة لوضع      
وأوصت . )٦٥(السلطة اليت ستقوم بإعدادها واملعايري اليت ستطبقها على األفراد الذين سيدرجون هبا حماطة بالسرية             

لطعن منظمة العفو الدولية بتنقيح قانون مكافحة اإلرهاب ليتماشى مع املعايري الدولية، والنص على آليات فعالة ل               
  .)٦٦(‘بقائمة املراقبة‘يف اإلدراج 

   اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، واملعوقات- ثالثاً 
 ٢٠٠٧رحبت منظمة العفو الدولية بانضمام اليابان إىل النظام األساسي للمحكمة اجلناية الدولية يف عام   - ٣١

نظمة ال تزال تشعر بالقلق لعدم كفاية احلماية        غري أن امل  . والنص على منع االجتار باألشخاص يف قانون العقوبات       
 .)٦٧(اليت توفرها اليابان لضحايا االجتار من الناحية العملية
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اعتراف احملاكم اليابانية بالضرر الذي " نساء املتعة"وأبرزت شبكة التضامن اليابانية الشاملة لتسوية قضية  - ٣٢
 إىل  وأشارت الشبكة أيضاً  . تراف بأنه من أفضل املمارسات    أحلقه اجلنود اليابانيون بنساء املتعة ووصفت هذا االع       

 يف قـضية للمطالبـة      ٢٠٠٣أبريل  / نيسان ٢٤التعليق الذي قدمته حمكمة طوكيو اجلزئية يف حكمها الصادر يف           
بالتعويض عن األضرار اليت حلقت بضحية للعنف اجلنسي، على الرغم من رفضها هلذه املطالبة، بأنه ميكن حل هذه 

ومن املأمول فيه بدرجة عالية أن توافق احلكومة على خطة جديدة لتسوية املسألة .  بتدابري تشريعية أو إداريةاملسألة
 .)٦٨(بناء على مالحظة احملكمة ولكن مل يتخذ أي إجراء يف هذا الشأن حىت اآلن

ن احملاكم اختـذت يف     أ والحظت الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية اليابانية املعنية حبقوق اإلنسان           - ٣٣
، ويف قضية ُمنع    ، مثالً ١٩٩٩ففي عام   .  ألحكامها عدد قليل من القضايا القواعد الدولية حلقوق اإلنسان أساساً        

فيها أحد األشخاص من الدخول يف حمل جتاري على أساس أنه أجنيب، مت االحتجاج باالتفاقية الدولية للقضاء على 
 ٢٠٠٥ويف عامي .  غري مشروع من أفعال التمييز العنصري نظري ارتكابه فعلانة صاحب احمللالتمييز العنصري إلد

العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق    من ٢ من املادة ٢، صدرت ألول مرة أحكام جتيز االستناد إىل الفقرة    ٢٠٠٦و
. على أساس اجلنسية   املتعلقة باملساواة وعدم التمييز مباشرة فيما يتعلق بالتمييز          االجتماعية والثقافية  و االقتصادية

 .)٦٩(وال بد من توفري املزيد من التوعية للقضاة لزيادة استخدام االتفاقيات الدولية باحملاكم يف املستقبل

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
  توصيات خاصة للمتابعة

قوق اإلنسان علـى سـبيل      تحدة املعنية حب  أوصت منظمة العفو الدولية بتنفيذ توصيات هيئات األمم امل          - ٣٤
ورأت اللجنة العمالية اليابانية حلقوق اإلنسان أن       . )٧٠(، مبا يف ذلك بإصدار وتنفيذ تشريعات مالئمة       االستعجال

الدولة ينبغي أن تنشئ هيئة خاصة ملتابعة التوصيات وتنفيذها وتقدمي تقرير يف الوقت املناسب إىل آليات حقوق                 
  .)٧١(يةاإلنسان املعن

والحظت رابطة دعم األطفال املولودين خارج نطاق الزواج عدم التزام احلكومة بتنفيذ توصيات جلنـة                 - ٣٥
القضاء على التمييز ضد املرأة واللجنة املعنية حبقوق اإلنسان املتعلقة بالتمييز يف القانون ويف املمارسة اإلدارية ضد 

  .)٧٢(يما فيما يتعلق حبقوق التسجيل والتركاتس األطفال املولودين خارج نطاق الزواج، وال

، وعلى حنو ما أوصت به ١وكما ذكر يف البيان املشترك املقدمة من جمموعة املنظمات غري احلكومية رقم   - ٣٦
، وأن تعتذر عنه بغـري  ‘نساء املتعة‘، ينبغي أن تقبل اليابان املسؤولية الكاملة عن نظام          منظمة العفو الدولية أيضاً   

ألحياء منهن، وأن    ل  بالضرر الذي حلق هبن، وترد اعتباراً      طريقة توافق عليها أغلبية الضحايا، وتعترف علناً      حتفظ ب 
ومن ناحية أخرى، الحظت مؤسسة ديون الشرف اليابانية أن السلطات اليابانيـة            . )٧٣( هلن  مالئماً تقدم تعويضاً 

ابعة لألمم املتحدة، مثل الفريق العامل املعـين        جتاهلت حىت اآلن استنتاجات وتوصيات آليات حقوق اإلنسان الت        
باألشكال املعاصرة للرق واملقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه ونتائجه، فيما يتعلق باجلرائم اليت                

  .)٧٤(ارتكبتها العسكريون اليابانيون أثناء احلرب العاملية الثانية
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  ية بناء القدرات واملساعدة التقن- خامساً 
الحظت الشبكة الدولية للمنظمات غري احلكومية اليابانية املعنية حبقوق اإلنسان احلاجة إىل دعم تقـين                - ٣٧

التمييـز  "و" التمييز القائم على النسب   "مي  تعزيز اإلملام حبقوق الشعوب األصلية ومفهو     : دويل يف اجملاالت التالية   
مهية املؤسسات الوطنية املستقلة حلقوق اإلنسان املعنيـة        ، وتعزيز املزيد من الفهم أل     "على أساس العمل والنسب   

ساس العـرق أو    حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان ومالمح هذه املؤسسات، ووجود قانون شامل ملنع التمييز على أ             
  . )٧٥(خل، وتثقيف القضاة واملوظفني املسؤولني عن إنفاذ القوانني يف جمال حقوق اإلنساناإلثنية أو النسب، إ
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Nationality Clause from the Pension System in Japan, the 
Association of Supporting the Trial for Just Pension System for 
People from Former Colonies in Japan, the Pension Lawsuit and 
Plaintiff Group for Foreign Residents with Disabilities in Japan, 
Japan 

CAT Network Japan Joint submission - The Centre for Prisoners’ Rights Japan (CPR); 
The Immigration Review Task Force (IRTF); The Tokyo Centre 
for Mental Health and Human Rights, Japan 

CS Cultural Survival*, Cambridge, Massachusetts (USA) 

FUDANREN Federation of Japanese Women’s Organizations (FUDANREN), 
Japan 

FJHD Foundation of Japanese Honorary Debts*, The Hague, The 
Netherlands 

GIEACPC Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, 
London, UK 

HRN-ALRC Joint submission - Human Rights Now/Asian Legal Resource 
Centre*, Tokyo, Japan 

JANMSSI Japan Action Network for the Military Sexual Slavery Issue, 
Tokyo, Japan 

JASN All-Solidarity Network - Japan All Solidarity Network for the 
Settlement of the “Comfort Women” Issue, Tokyo, Japan 

JFBA Japan Federation of Bar Associations*, Japan 

JFOR Japan Fellowship of Reconciliation*, Japan 

JIHR NGO Network Joint submission - Japan International Human Rights NGO 
Network and 50 signatory organizations: The International 
Movement Against All Forms of Discrimination and Racism 
(IMADR)*; Shimin Gaikou Centre (Citizens' Diplomatic Centre 
for the Rights of Indigenous Peoples)*; Asia-Japan Women's 
Resource Centre*; Peace Boat* ; Action for the Rights of 
Children (ARC); Ainu Association of RERA; Aomori Residents 
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Concerned about the Sayama Case; Asian Women's 
Empowerment Project; Association for Elimination of Pension 
Discrimination against Korean Residents; Association for 
Returnees from China; Association for the Support of Children 
out of Wedlock; Buraku Liberation and Human Rights Research 
Institute; Buraku Liberation League Central Headquarters; 
Centre for Prisoners' Rights; Citizens' Council for Human Rights 
Japan; Ebina Liberation Educators Association; Educators 
Association for Foreign Residents in Japan; Forum for Peace, 
Human Rights and Environment; Human Rights Now (HRN); 
International Network against Discrimination on the Internet 
(INDI); Japan Forum for Survivor or Consumer of Psychiatry; 
Japan International Human Rights NGO Network; Japan National 
Assembly of Disabled Peoples’ International; Japan National 
Group of Mentally Disabled People; Japan Women's Council I 
Central Headquarters; Kalakasan - Migrant Women 
Empowerment Centre; Kanagawa Human Rights Centre; Korea 
NGO Centre; Korean Women Residents in Japan, MIRINE; 
Kyojukon; Multi-Ethnic ‘Human Rights’ Education Centre for 
the Pro-existence; National Christian Council of Japan Human 
Rights Committee of Foreigners Living in Japan; Network 
Addressing the Problem of Non-Inclusion in the National 
Pension Plan; Network against Discrimination and for Research 
on Human Rights; OCIC (Okinawa Citizens Information Centre); 
Organization of United Korean Youth in Japan; Peace & Rights, 
Hamamatsu; Release Education Laboratory; Research-Action 
Institute for the Koreans in Japan (RAIK); Rights of Immigrants 
Network in Kansai; Solidarity Network with Migrants Japan; 
Support Network for State Redress Lawsuits; The Ainu 
Association of Hokkaido; The association of supporting the trial 
for just pension system for people from former colonies in Japan; 
The Association of working for the abolishment of nationality 
clause from the pension system in Japan; The International 
Movement Against All Forms of Discrimination and Racism 
Japan Committee (IMADR-JC); The Japan Citizens' Coalition for 
the UN International Decade of the World's Indigenous Peoples 
(INDEC); The pension lawsuit and plaintiff group for foreign 
resident with disabilities in Japan; Women's Active Museum on 
War and Peace (WAM); Yuimaaru Ryukyu no Jichi. 

JNEAGE Japan Network on Education for the Advancement of Gender 
Equality, Japan 

JWCHR Japanese Workers’ Committee for Human Rights*, Japan 

JS1 Joint submission - Korean Women's Association United; 
MINBYUN-Lawyers for a Democratic Society; People's 
Solidarity for Participatory Democracy; The Korean Council for 
the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, Seoul, 
Korea 

LGBTI NGOs Joint submission - Asia-Japan Women’s Resource Centre 
(AJWRC)*; ARC-International；Centre for Gender Studies, 
International Christian University; FTM Nihon; Gay Friends for 
AIDS, PLACE TOKYO; GayJapanNews; ILGA-ASIA; 
International Gay and Lesbian Human Rights Commission 
(IGLHRC); Kanagawa Rainbow Centre SHIP; KANTO GAKUIN 
UNIVERSITY RAINBOW STAGE; Light Hearts; Office ZEN 
nature; PA/F SPACE; P-Flag Japan; Rainbow Pride Ehime; 
rainbow support net; Sexuality=Humanrights Est Organization; 
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Shin-Osaka Counselling Room; STN21; Waseda University 
Sexual Minority Network; Yokohama Cruise network, Japan 

NJWA New Japan Women’s Association*, Japan 

The Service Service for War-displaced Japanese in China, Returnees to Japan 
and the Families, Japan 

STP Society for Threatened Peoples*, Göttingen, Germany 

WWN Working Women’s Network, Japan 
2  Japan Federation of Bar Associations, p. 1; Japan International Human Rights NGO Network, p. 1; the 
Japan All Solidarity Network for the Settlement of the “Comfort Women” Issue, p. 1. 
3  Amnesty International, p. 5; The Japanese Workers’ Committee for Human Rights, p. 5. 
4  Federation of Japanese Women’s Organisations, p. 1. 
5  Japanese Workers’ Committee for Human Rights, pages 1 and 5. 
6  Japan Federation of Bar Associations, p. 1. 
7  Amnesty International, p. 1. 
8  Cultural Survival, p. 2. 
9  Japan International Human Rights NGO Network, p. 2. 
10  Japan Federation of Bar Associations, p. 1. 
11  Japan Federation of Bar Associations, p. 1; Japan International Human Rights NGO Network, p. 1; 
Amnesty International, p. 1; Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, p. 1. 
12  Amnesty International, p. 1. 
13  Japan Federation of Bar Associations, p. 1. 
14  Japan International Human Rights NGO Network, p. 3. 
15  Amnesty International, p. 1. 
16  Japan Network on Education for the Advancement of Gender Equality, p. 1. 
17  Federation of Japanese Women’s Organisations, p. 1. 
18  New Japan Women’s Association, pp. 1-2. 
19  Japan Federation of Bar Associations, p. 5. 
20  Japan Federation of Bar Associations, p. 5. 
21  Japan International Human Rights NGO Network, pp. 4-5. 
22  Joint submission by the Asia-Japan Women’s Resource Centre, ARC-International, Centre for Gender 
Studies, International Christian University; FTM Nihon, Gay Friends for AIDS, PLACE Tokyo, 
GayJapanNews, ILGA-Asia, International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Kanagawa Rainbow 
Centre SHIP, KANTO GAKUIN University Rainbow Stage, Light Hearts; Office ZEN nature; PA/F SPACE; 
P-Flag Japan, Rainbow Pride Ehime, Rainbow support net; Sexuality=Humanrights Est Organization, Shin-
Osaka Counselling Room, STN21, Waseda University Sexual Minority Network, Yokohama Cruise network. 
23  Asia-Japan Women’s Resource Center, ARC-International, Center for Gender Studies, International 
Christian University; FTM Nihon, Gay Friends for AIDS, PLACE Tokyo, GayJapanNews, ILGA-Asia, 
International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Kanagawa Rainbow Center SHIP, KANTO 
GAKUIN University Rainbow Stage, Light Hearts; Office ZEN nature; PA/F SPACE; P-Flag Japan, 
Rainbow Pride Ehime, Rainbow support net; Sexuality=Humanrights Est Organization, Shin-Osaka 
Counselling Room, STN21, Waseda University Sexual Minority Network, Yokohama Cruise network, p. 1. 
24  Asia-Japan Women’s Resource Center, ARC-International, Center for Gender Studies, International 
Christian University; FTM Nihon, Gay Friends for AIDS, PLACE Tokyo, GayJapanNews, ILGA-Asia, 
International Gay and Lesbian Human Rights Commission, Kanagawa Rainbow Center SHIP, KANTO 
GAKUIN University Rainbow Stage, Light Hearts; Office ZEN nature; PA/F SPACE; P-Flag Japan, 
Rainbow Pride Ehime, Rainbow support net; Sexuality=Humanrights Est Organization, Shin-Osaka 
Counselling Room, STN21, Waseda University Sexual Minority Network, Yokohama Cruise network, p. 4. 
25  Japan Federation of Bar Associations, p. 3. See also Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre 
and Amnesty International. 



A/HRC/WG.6/2/JPN/3 
Page 15 

26  Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, p. 3. 
27  Amnesty International, p. 2. 
28  Amnesty International, p. 5; Japan Federation of Bar Associations, p. 3. 
29  Amnesty International, pp. 3-4; Japan Federation of Bar Associations, pp. 2-3; Human Rights Now/Asian 
Legal Resource Centre, p. 1. 
30  Japan Federation of Bar Associations, p. 3. 
31  Japan Federation of Bar Associations, p. 2; Amnesty International, p. 5. 
32  The Center for Prisoners’ Rights Japan (CPR); The Immigration Review Task Force (IRTF); The Tokyo 
Center for Mental Health and Human Rights, pp. 1-2. 
33  Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, p. 3. 
34  New Japan Women’s Association, p. 3. 
35  Asia-Japan Women’s Resource Center, p. 5. 
36  Asia-Japan Women’s Resource Center, p. 5. 
37  Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, p. 2. 
38  Global Initiative to End All Corporal Punishment of Children, p. 1. 
39  Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, pp. 2-3. 
40  Asia-Japan Women’s Resource Center, p. 4. 
41  Asia-Japan Women’s Resource Center, p. 4. 
42  Asia-Japan Women’s Resource Center, p. 4. 
43  Federation of Japanese Women’s Organisations, p. 2. 
44  Joint submission by the Japan All Solidarity Network for the Settlement of the “Comfort Women” Issue 
(JASN), as well as the Korean Women's Association United, MINBYUN-Lawyers for a Democratic Society, 
People's Solidarity for Participatory Democracy, The Korean Council for the Women Drafted for Military 
Sexual Slavery by Japan, the Japan Fellowship of Reconciliation (JFOR), New Japan Women’s Association 
(NJWA) and the Japanese Workers Committee for Human Rights (JWCHR). 
45  See submissions from AI, AJWRC, FUDANREN, the Japan Action Network for the Military Sexual 
Slavery Issue (JANMSST), the Japan All Solidarity Network for the Settlement of the “Comfort Women” 
Issue (JASN), as well as the Korean Women's Association United, MINBYUN-Lawyers for a Democratic 
Society, People's Solidarity for Participatory Democracy, The Korean Council for the Women Drafted for 
Military Sexual Slavery by Japan, the Japan Fellowship of Reconciliation (JFOR), New Japan Women’s 
Association (NJWA) and the Japanese Workers Committee for Human Rights (JWCHR). 
46  Amnesty International, p. 4. 
47  Japan Action Network for the Military Sexual Slavery Issue, p. 3. 
48  AI, AJWRC, FUDANREN, the Japan Action Network for the Military Sexual Slavery Issue (JANMSST), 
the Japan All Solidarity Network for the Settlement of the “Comfort Women” Issue (JASN), as well as the 
Korean Women's Association United, MINBYUN-Lawyers for a Democratic Society, People's Solidarity for 
Participatory Democracy, The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual Slavery by Japan, 
the Japan Fellowship of Reconciliation (JFOR), New Japan Women’s Association (NJWA) and the Japanese 
Workers Committee for Human Rights (JWCHR). 
49  Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, p. 5. 
50  New Japan Women’s Association, p. 5. 
51  Federation of Japanese Women’s Organisations, p. 2; Asia-Japan Women’s Resource Center (AJWRC), p. 
2; New Japan Women’s Association, p. 4; Working Women’s Network, pp. 1-5. 
52  Asia-Japan Women’s Resource Center, p. 2. See also New Japan Women’s Association, p. 4; Working 
Women’s Network, pp. 1-5. 
53  Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, p. 3. 
54  New Japan Women’s Association, p. 4. 
55  Human Rights Now/Asian Legal Resource Centre, p. 3. 



A/HRC/WG.6/2/JPN/3 
Page 16 

 

56  The Association Working for the Abolishment of Nationality Clause from the Pension System in Japan, 
the Association of Supporting the Trial for Just Pension System for People from Former Colonies in Japan, 
the Pension Lawsuit and Plaintiff Group for Foreign Residents with Disabilities in Japan, pp. 1-4. 
57  Japan Network on Education for the Advancement of Gender Equality, pp. 1-4. 
58  Cultural Survival, p. 1. 
59  Society for Threatened Peoples, pp. 1-2. 
60  Japan Federation of Bar Associations, pp. 4-5. 
61  Society for Threatened Peoples, pp. 1-2. 
62  Amnesty International, p. 3. 
63  The CAT Network, pp. 2-3. 
64  The Service for War-displaced Japanese in China, Returnees to Japan and the Families, pp. 1-2. 
65  Amnesty International, pp. 1-2. 
66  Amnesty International, p. 5. 
67  Amnesty International, p. 4. 
68  Japan All Solidarity Network for the Settlement of the “Comfort Women” Issue, p. 4. 
69  Japan International Human Rights NGO Network, p. 3. 
70  Amnesty International, p. 5. 
71  Japanese Workers’ Committee for Human Rights, p. 4. 
72  Association for the Support of Children out of Wedlock, pp. 1-4. 
73  The Korean Women's Association United; MINBYUN-Lawyers for a Democratic Society; People's 
Solidarity for Participatory Democracy; The Korean Council for the Women Drafted for Military Sexual 
Slavery by Japan, p. 1; The Japanese Workers Committee for Human Rights, pp. 4-5; Amnesty International, 
p. 5. 
74  The Foundation of Japanese Honorary Debts, pp. 1-5. 
75  Japan International Human Rights NGO Network, p. 5. 

 -  -  -  -  -  


