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 عملية إعداد التقرير الودين -أوال   
 مقدمة -ألف 

دددد اا  -١ منهددددا ابملعددددايري السددددامية اقددددوا اإلنسددددان امل رسددددة وامل فولددددة يف  تسددددعى اليدددداابن  متس 
دسدددددتورها  إ  توطيدددددد نظامهدددددا السياسدددددس الددددددوقراطس ووودددددع سياسدددددات امايدددددة وتعزيدددددز حقدددددوا 

عامليددة. وترحددو ح ومدددة اليدداابن ابجلولدددة الثالثددة مدددن  مددداا وااددرايت األساسدددية ابعت ارهددا قي اإلنسددان
ا فرصددة لالبددن  عددن الووددع الددراهن للتقدددم احملددرل يف  ايددة السددتعراض الدددوري الشددامل ابعت ارهدد
 حقوا اإلنسان وتعزيزها يف الياابن.

 املنهجية -ابء 
أعدددددت ح ومددددة اليدددداابن تقريرهددددا الددددوطين الثالددددل املقدددددم أل ددددراض السددددتعراض الدددددوري  -٢

اعتمددها للدس  للم ادئ التوجيهية املعمول هبا  مبا يف ذلك القرارات واملقدررات الديت الشامل وفقاا 
عددن املددذكرة اإلرشددادية  (  فضددنا A/HRC/DEC/17/119و A/HRC/RES/16/21حقددوا اإلنسددان )

للجولة الثالثة من الستعراض الدوري الشامل اليت تتناول التقرير الوطين. ويركدز التقريدر علدى  لدة 
ن متابعتهدددا خدددنل الدددواردة يف املرفدددأ  الددديت ق لدددت اليدددااب ١٢5أمدددور مدددن بينهدددا تنفيدددذ التوصددديات الدددد 

  كمددددا يركدددز التقريددددر علدددى تطددددورات حالدددة حقددددوا ٢٠١٢اجلولدددة الثانيددددة مدددن السددددتعراض يف عدددام 
اإلنسان يف الياابن  وعلى أمور منها املسامهات املقدمة إ  اجملتمع الدويل  مبا يف ذلدك مدن أجدل 

ة. ويددورد التقريددر أرقدددام تعزيددز حقددوا املددرأة  وامل دددادرات الراميددة إ  حتقيددأ أهدددا  التنميدددة املسددتدام
  التوصيات كعناوين فرعية.

 (169عمليات املتابعة يف الياابن )التوصية  -جيم 
مدددن األمهيدددة مب دددان يف سدددياا السدددتعراض الددددوري الشدددامل أن يتخدددذ كدددل بلدددد إجدددراءات  -3

طوعيدددة للمتابعدددة مدددن أجدددل مواصدددلة حتسدددني وودددعا فيمدددا يتصدددل  قدددوا اإلنسدددان. ولدددذلك  فددد ن 
ابن  إذ تنظر جبديدة إ  مدا يتعلدأ هبدا مدن نتدائق من ثقدة عدن جولدة السدتعراض الددوري ح ومة اليا

  ابدرت ق ددل تقدددا هددذا التقريددر إ  إعددداد ٢٠١٢الشددامل الدديت أجريددت يف تشددرين األول/أكتددوبر 
  ٢٠١٢تر ة إ  اللغة الياابنية للواثئأ اخلتامية للجولة الثانيدة لنسدتعراض الددوري الشدامل لعدام 

يت تتضدددمن التوصددديات و ريهدددا مدددن السدددتنتاجات  وألحتهدددا يف املوقدددع الشددد  س لدددولارة الشددد ون الددد
اخلارجية من أجل مت ني عامة اجلمهور من الطدن  ال امدل عليهدا. وعدنوة علدى ذلدك  نشدرت 

  .٢٠١٧التقرير املرحلس للمتابعة يف ش اط/فرباير  ح ومة الياابن طوعاا 

 ني املنظمات والتشاور مع اجملتمع املديناملنالشات اليت دارت ب -دال 
تولدددددت ولارة اخلارجيدددددة تنسددددديأ إعدددددداد هدددددذا التقريدددددر ابلتعددددداون مدددددع عددددددد مدددددن الدددددولارات  -4

والوكدددالت  مبدددا يف ذلدددك مدددا يلدددسز أماندددة للدددس الدددولراءا وم تدددو للدددس الدددولراءا وولارة الداخليدددة 
وددة والعلددوم والت نولوجيدداا وولارة الصددحة والتصددالتا وولارة العدددلا وولارة ال بيددة والثقافددة والراي

والعمدددل والرعايدددة الجتماعيدددةا وولارة األراودددس وال نيدددة التحتيدددة والنقدددل والسدددياحةا ووكالدددة الشدددرطة 
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لدددءراء مدددع  الوطنيدددة. وعدددنوة علدددى ذلدددك  أجدددرت ح ومدددة اليددداابن جلسدددة حدددوار تضدددمنت ت دددادلا 
مبقدددددر ولارة اخلارجيدددددة. وتولدددددت  ٢٠١٧آذار/مدددددار   ٢8اجلمهدددددور واملنظمدددددات  دددددري اا وميدددددة يف 

 ددع آراء مسدددتقاة مدددن اجلمهددور بشدددرن هدددذا التقريددر مدددن خدددنل موقدددع ولارة  أيضددداا ح ومددة اليددداابن 
بشرن اخلارجية من أجل إشراك اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقرير. ومن أجل إلحة معلومات 

اادددوار و دددع ااراء  اعتمددددت ح ومدددة اليددداابن علدددى وسدددائا التواصدددل الجتمددداعس  مبدددا يف ذلدددك 
  تقنية التلقيمات اإلخ ارية ملوقعس فيس وك وتوي .

وت فددل ح ومددة اليدداابن إلحددة فددرر شددا للحددوار مددع اجملتمددع املدددين عددن طريددأ حضددور  -5
ل دات مدن هدذه املنظمدات فيمدا يتعلدأ ابلتددابري املشاورات اليت جتريها املنظمدات اخلاصدة  وتلقدس ط

اااليدددة  وإجدددراء دورات للحدددوار واسدددتقاء تعليقدددات اجلمهدددور يف سدددياا إعدددداد التقدددارير اا وميدددة 
املتعلقدددة مبعاهددددات حقدددوا اإلنسدددان  مثدددل التفاقيدددة الدوليدددة للقضددداء علدددى  يدددع أشددد ال التمييدددز 

يز ود املدرأة  واتفاقيدة حقدوا الطفدل  واتفاقيدة العنصري  واتفاقية القضاء على  يع أش ال التمي
حقددددوا األشددددخار ذوي اإلعاقددددة  والتفاقيددددة الدوليددددة امايددددة  يددددع األشددددخار مددددن الختفدددداء 
القسري. وستواصل ح ومدة اليداابن إيدنء األمهيدة ادوارات مدن هدذا الق يدل مدع اجملتمدع املددين  مبدا 

  ات.يشمل املنظمات  ري اا ومية  وات ا  هذه املمارس

إجررراءات املتابعررة تررا يتماترري مررع توصرريات االسررتعراض الرردوري الشررامل  -اثنيا   
 الصادرة يف اجلولة السابقة

(  يددورد الفصددل الثدداين ٢للقددرار الددذي اعتمددده للددس حقددوا اإلنسددان )انظددر الفقددرة  وفقدداا  -٦
ملتابعدددة املتعلقدددة الوودددع الدددراهن للجهدددود الددديت ت دددذ ا ح ومدددة اليددداابن وللتقددددم احملدددرل يف إجدددراءات ا

بتوصددديات السدددتعراض الددددوري الشدددامل  ل سددديما تلدددك املن ثقدددة عدددن الددددورة السدددابقة الددديت ق لدددت 
  ح ومة الياابن املتابعة بشرهنا.

 تدابري نُفذت متاما   -ألف 
 إبرال املعاهدات واالتفاليات املتعلقة حبقوق اإلنسان -1 

اباقدوا القتصدادية والجتماعيدة والثقافيدة  وي فدل أبرمت الياابن العهد الدويل اخلدار  -٧
  ااقوا املنصور عليها يف العهد. دستورها وقوانينها ذات الصلة السارية يف ال لد أصنا 

 ١٦و ٢و ١وصدقت الياابن على اتفاقيدة حقدوا األشدخار ذوي اإلعاقدة )التوصديات  -8
اقيدددددة حيدددددز النفددددداذ يف اليددددداابن تف. ودخلدددددت ال٢٠١4( يف كدددددانون الثاين/ينددددداير ١9و ١8و ١٧و
  .٢٠١4ش اط/فرباير  ١9 يف
وأبرمدددت اليددداابن اتفاقيدددة لهددداي املتعلقدددة ابجلواندددو املدنيدددة لنختطدددا  الددددويل لألطفدددال  -9

 ( يف كددانون الثدداين/3٠و ٢8و ٢٧)املشددار إليهددا فيمددا بعددد ابسددم هاتفاقيددة لهددايه( )التوصدديات 
  وهددددو لريدددد  بدددددء ٢٠١4. وبدددددأ العمددددل بقددددانون تنفيددددذ التفاقيددددة يف نيسددددان/أبريل ٢٠١4يندددداير 

  تلقدددددت السدددددلطة املركزيدددددة يف اليددددداابن )أي ولارة ٢٠١٧متول/يوليدددددا  ١سدددددرايهنا يف اليددددداابن. وحدددددا 
  اتفاقية لهاي. إطارطلو مساعدة يف  ٢49اخلارجية( 
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 (٢٦و ٢5و ٢4لجتار ابألشخار )التوصيات اتفاقية ابلريمو والربوتوكول املتعلأ اب  
)اتفاقية ابلريمدو(  اتفاقية األمم املتحدة مل افحة اجلروة املنظمة عرب الوطنيةوقعت الياابن  -١٠

علددددى إبرامهددددا.  ٢٠٠3يف أاير/مددددايو اليدددداابين   ووافددددأ الربملددددان ٢٠٠٠يف كددددانون األول/ديسددددمرب 
ق ة الجتار ابألشخار  وخباصة النساء واألطفدال  بروتوكول منع وقمع ومعا أيضاا ووقعت الياابن 

)بروتوكددددددول الجتددددددار  امل مددددددل لتفاقيددددددة األمددددددم املتحدددددددة مل افحددددددة اجلروددددددة املنظمددددددة عددددددرب الوطنيددددددة
علددددى  ٢٠٠5  ووافددددأ الربملددددان يف حزيران/يونيددددا ٢٠٠٢ابألشددددخار( يف كددددانون األول/ديسددددمرب 

ت قدددانون تفعيدددل اللتزامدددات املندرجدددة يف بددددأ العمدددل مبقتضددديا ٢٠١٧متول/يوليدددا  ١١إبرامدددا. ويف 
إطار اتفاقية ابلريمو  وبذلك ت ون الياابن قدد انضدمت إ  التفاقيدة والربوتوكدول وأصد حت دولدة 

مبوجو تعديل قانون  فيهما يف اليوم نفسا. وعنوة على ذلك  أوحى الجتار ابل شر ُلرَّماا  طرفاا 
  .٢٠٠5العقوابت يف عام 

تررلال التمييررب وإبكررال كررل اتحلررال التمييبيررة )يشررمل التثقيررف يف جمررال كررل أحرردو   منررع  -2 
 حقوق اإلنسان والتدريب(

كدددددددل األح دددددددام التمييزيدددددددة فيمدددددددا يتعلدددددددأ مبندددددددع حددددددددو  كدددددددل أشددددددد ال التمييدددددددز وإبطدددددددال   ١١
مددن  ١. وتددنا الفقددرة خمددالف للصددوا (  حيظددر الدسددتور اليدداابين أي متييددز ٦5و ٦3 )التوصدديتان

الدسدددتور علدددى مدددا يلدددسز ه يدددع الندددا  متسددداوون أمدددام القدددانون و دددو أل يتخلدددل مدددن  ١4املدددادة 
العنقات السياسية أو القتصادية أو الجتماعية متييز بس و العرا  أو املعتقد  أو ندو  اجلدنس  

إ  هددذه املددادة  مددا انف ددت اليدداابن ت ددذل داا . واسددتناهأو الووددع الجتمدداعس  أو األصددل العددائلس
جددل القضدداء علددى  يددع أشدد ال التمييددز. ويف القطاعددات الدديت يغلددو عليهددا الطددابع جهودهددا مددن أ

ابايدداة املدنيدددة  مثددل العمددل  والتعلددديم  والرعايددة الط يددة  والنقدددل   وثيقدداا  العمددومس واملرت طددة ارت اطددداا 
 حُتظر املعاملة التمييزية مبوجو القدوانني واألنظمدة ذات الصدلة. وفيمدا عددا هدذه القطاعدات  تتدو 

عن الولارات والوكدالت األخدرى ذات الصدلة   أجهزة حقوا اإلنسان التابعة لولارة العدل  فضنا 
شد ال التمييدز )انظدر الفصدل اختاذ تدابري من ق يل اإلرشاد والتوعية من أجل القضاء علدى  يدع أ

  (.59-١٧   الفقرات4و 3ألف  -اثنياا 

 (١١5و ١١4ا اإلنسان )التوصيتان تثقيف وتدريو موظفس اخلدمة العامة يف لال حقو   
تتددو  اا ومددة يف اليدداابن إلحددة تدددريو دقيددأ يف لددال حقددوا اإلنسددان ملددوظفس اخلدمددة  -١٢

كامدددددل مل دددددادئ سدددددء  ددددد لء املدددددوظفني اكتسدددددا  فهدددددم  العامدددددة  مراعيدددددةا حقدددددوا املدددددرأة والطفدددددل  ليت
 املعاهدات الدولية اقوا اإلنسان.

 ملدوظفس اخلدمدة العامدة ٢٠١٦و ٢٠١5تصدالت يف عدامس وألحت ولارة الداخليدة وال -١3
يف لدددال حقدددوا اإلنسدددان. وعقددددت ولارة التعلددديم والثقافدددة والرايودددة  نصدددف سدددنوية دورات تثقيفيدددة

حضره أعضاء لالس التعليم يف املقاطعات املس ولني عن تلقني حقوا  والت نولوجيا اجتماعاا  والعلوم
 أجل تيسري حتسني التثقيف  قوا اإلنسان يف املدار .اإلنسان وأشخار آخرون ذوو صلة من 

يف لددال حقددوا اإلنسددان لفائدددة أفددراد الشددرطة املعي نددني أو  وتُقددد  م معاهددد الشددرطة تثقيفدداا  -١4
يف  إبلحدة التددريو أيضداا مراكدز الشدرطة و ريهدا مدن الددوائر ذات الصدلة  وتضدطلع. املرق ني حدديثاا 
لددال حقددوا اإلنسددان  مبددا يشددمل التدددريو املقددد م أثندداء العمددل. ألفددراد الشددرطة يف  مناسد ات عدددة

 وخيطا جهال الشرطة ملواصلة هذه اإلجراءات.
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وتقددددم ولارة العددددل  اودددرات بشدددرن حقدددوا اإلنسدددان تتنددداول حقدددوا املدددرأة والطفدددل يف  -١5
 إطدددددار خمتلدددددف الدددددربامق التدري يدددددة املتاحدددددة للمددددددعني العدددددامني. وفيمدددددا يتعلدددددأ مبدددددوظفس امل سسدددددات

علددددى املعدددار  واملهددددارات النلمدددة لتدددددبري مسدددائل حقددددوا  اإلصدددنحية  تقددددم ولارة العدددددل تددددري اا 
اإلنسدددان علدددى سدددو مناسدددو. ويشدددارك موظفدددو م اتدددو إعدددادة الترهيدددل يف بدددرامق تددددريو يتلقوندددا 
 سددو عدددد سددنوات خددربلم. وتشددمل الددربامق اخلاصددة مبددراقب السددلوك  اوددرات بشددرن حقددوا 

ة لضحااي اجلروة وكذلك لألشخار اخلاوعني ملراق دة السدلوك أو املسدتفيدين مدن اإلنسان امل فول
السراح املشروط  يف حني تشدمل الدربامق اخلاصدة مبنسدقس إعدادة الترهيدل  اودرات بشدرن حقدوا 
اإلنسددان امل فولددة لضددحااي اجلروددة واألشددخار اخلاوددعني ملعاجلددة وإشددرا  ط يددني. ويقدددم م تددو 

ة إ  املدددوظفني املعنيدددني  حسدددو سدددنوات خدددربلم  تشدددمل  اودددرات بشدددرن ا جدددرة دورات تدري يددد
حقددددوا اإلنسددددان  ودورات دراسددددية ختصصددددية بشددددرن مسددددائل مددددن ق يددددل تدددددابري م افحددددة الجتددددار 
ابألشخار ومووو  حقوا اإلنسان  يستفيد منها موظفو الرتو املتوسطة الدذين يتنداولون هدذه 

مددع مدددربني خددارجيني مددن الددولارات والوكددالت اا وميددة  القضددااي بصددفة م اشددرة وتُددنظَّم ابلتعدداون
 ذات الصلة  ومن مفووية األمم املتحدة السامية لش ون النجةني واملنظمة الدولية للهجرة.

حلقددة عمددل نصددف سددنوية ملددوظفس اخلدمددة العامددة الددوطنيني مددن  أيضدداا وتدنظم ولارة العدددل  -١٦
هم هبا. وعنوة على ذلك  تعقد الولارة ثدن  أجل تعميأ فهمهم لقضااي حقوا اإلنسان ومعرفت

مدددرات يف السدددنة حلقدددة عمدددل بشدددرن حقدددوا اإلنسدددان لفائددددة املدددوظفني املسددد ولني عدددن إدارة تعزيدددز 
 حقوا اإلنسان يف الدوائر العامة احمللية.

 حقوق رئات حمددة مر اتتخاص والشرائح -٣ 
املشدورة بشدرن طائفدة واسدعة مدن قضدااي تقدم أجهزة حقوا اإلنسان التابعة لولارة العدل  -١٧

حقوا اإلنسان  مبا يشمل السياسات املتعلقدة ابملدرأة والطفدل واألشدخار ذوي اإلعاقدة. وعنددما 
تشددت ا هددذه األجهددزة يف وجددود انتهدداك اقددوا اإلنسددان  ت ددادر دون قخددر إ  إجددراء حتقيددأ واختدداذ 

ع أجهدزة حقدوا اإلنسدان طنشدطة خمتلفدة التدابري املناس ة  سو ااالة. وإوافة إ  ذلك  تضطل
يف لال التوعية  كتنظيم احملاودرات وحلقدات العمدل وتوليدع ال تي دات والنشدرات ال و يدة للتركدد 

 من اح ام حقوا النساء واألطفال واألشخار ذوي اإلعاقة.

 (١53و 88و 8٧و 8٦ التوصيات) اإلعاقة ذوو األشخار )أ( 
 ي اإلعاقددددددة يف كددددددانون الثدددددداين/اتفاقيددددددة حقددددددوا األشددددددخار ذو صدددددددقت اليدددددداابن علددددددى  -١8
 ٢٠١١مدددع القدددانون األساسدددس لألشدددخار ذوي اإلعاقدددة املدددنق  يف عدددام  . ومتاشدددياا ٢٠١4 ينددداير

الددددربامق األساسددددس  ٢٠١3إ  روح هددددذه التفاقيددددة  ووددددعت ح ومددددة اليدددداابن يف عددددام  اسددددتناداا 
راميددة إ  دعددم اسددتقنلية األشددخار ذوي لألشددخار ذوي اإلعاقددة )الثالددل( لتشددجيع التدددابري ال

 اإلعاقة ومشاركتهم الجتماعية على سو شامل ومنهجس.
قانون القضاء على التمييز ودد األشدخار ذوي اإلعاقدة  ٢٠١3وُسن  يف حزيران/يونيا  -١9

. وعملدت املنظمدات اإلداريدة وقطدا  األعمدال اخلاصدة ٢٠١٦ودخل حيدز النفداذ يف نيسدان/أبريل 
ملقتضددديات القدددانون  مثدددل حظدددر املعاملدددة التمييزيدددة  دددري  وفقددداا اإلجدددراءات ذات الصدددلة  علدددى اختددداذ

 العادلة وتوفري ال تي ات التيسريية املعقولة.
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ا تقدددا ة العددل مراكددز دائمددة خمصصدة مهمتهددوأنشدرت أجهددزة حقددوا اإلنسدان التابعددة لددولار  -٢٠
وتضدطلع ودد األشدخار ذوي اإلعاقدة. املشورة يف لال حقوا اإلنسان  مبا يشمل قضدااي التمييدز 

 . اإلعاقة ذوي األشخار حقوااح ام  طنشطة للتوعية يتوخى منها ومان أيضاا تلك األجهزة 
(  حتددددد ١53ول فالدددة النظافدددة الصدددحية يف املددددار  لألطفدددال ذوي اإلعاقدددة )التوصدددية  -٢١

ح ومة الياابن معايري للنظافدة الصدحية يف احملديا املدرسدس ين غدس علدى  يدع املددار  ات اعهدا  مبدا 
مددا يلددزم مددن  أيضدداا يف ذلددك مدددار  األطفددال ذوي الحتياجددات اخلاصددة. وتتخددذ ح ومددة اليدداابن 

 طال ة م سسس املدار  ابافاظ على  يا مدرسس يفس ابملعايري السالفة الذكر. التدابري مل

 (١5٢و ١5١و ١38و ١3٠-١٢٧و ٧٧-٧5و ٧3-٦٦و ٦٢و 33 النساء )التوصيات ) ( 
  ووددددعت ح ومددددة اليدددداابن اخلطددددة األساسددددية الرابعددددة ٢٠١5يف كددددانون األول/ديسددددمرب  -٢٢

اا ومددة جاهدددة مددن خن ددا إ  تعزيددز و ايددة للمسدداواة بددني اجلنسددني  وهددس خطددة  سددية تسددعى 
 حقوا اإلنسان امل فولة للمرأة وحتقيأ املساواة بني اجلنسني وتعزيزها يف اجملتمع.

وفيمددا يتعلددأ بتط يددأ اتفاقيددة القضدداء علددى  يددع أشدد ال التمييددز وددد املددرأة وددمن النظددام  -٢3
مدن دسدتور اليداابن تدنا  98املدادة مدن  ٢(  يشدار إ  أن الفقدرة 33القانوين الدداخلس )التوصدية 

 .على وجو  هاح ام املعاهدات اليت تربمها الياابن وأح ام القدانون الددويل الراسدخة ب دل أماندةه
ولذلك  سن ت ح ومة الياابن وعدلت ما يلزم من قدوانني داخليدة لنمتثدال لنلتزامدات املنصدور 

جدددديم املتعلددددأ  - ظددددر الفصددددل اثلثدددداا عليهددددا يف التفاقيددددة  كمددددا نفددددذت السياسددددات ذات الصددددلة )ان
 ابجلمعية العاملية للمرأة(.

 ٧٦و ٧3و ٧١و ٦8دعددم و ايددة النسدداء الناجيددات مددن العنددف املرت ددو وددد املددرأة )التوصدديات   
 (١38و ١3٠و ١٢8و ١٢٧و

تتناول اخلطة األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنسني مسرلة هالقضاء على  يع أشد ال  -٢4
املرأةه بوصف ذلك أحد اجملالت اليت يُركَّز عليها. وتوو  اخلطدة أن اليداابن سدتعمل العنف ود 

أكثددر صددرامة داا علددى معاجلددة مددا تتعددرض لددا املددرأة مددن أشدد ال عنددف متزايدددة التنددو  وسددت ذل جهددو 
 إللالة  يع أنوا  هذا العنف.

تشدرين  ٢5رب إ  تشدرين الثداين/نوفم ١٢وحدد م تو للدس الدولراء الفد ة املمتددة مدن  -٢5
الثاين/نوفمرب )هاليوم الددويل للقضداء علدى العندف ودد املدرأةه( مناسد ة لتنظديم ه لدة القضداء علدى 
العنف ود املرأةه  اليت تتعاون فيها اا ومدة واا ومدات احملليدة واجملموعدات النسدائية واملنظمدات 

 افحددة العنددف وددد املددرأة. األخددرى ذات الصددلة علددى تعزيددز أنشددطة للتوعيددة وم ددادرات ترمددس إ  م
إ  اإل اثدة واامايدة  أعدد   سدريعاا  ومن أجل إلحة وصول األجانو الذين يتعروون لضرر وصولا 

م تو للس الولراء مواد إعنمية للضحااي األجانو وعم مها علدى ال يداات ذات الصدلة  كمدا 
اي ابلعديدددد مدددن أنشدددر صدددفحة اسدددتق ال شددد  ية خاصدددة متضدددمنة ملعلومدددات موجهدددة  ددد لء الضدددحا

اللغات األجن يدة. وإودافة إ  ذلدك  تشدمل امل دادرات اجلاريدة تعيدني مدوظفني قدادرين علدى إسدداء 
املشددورة ابللغددات األجن يددة يف مراكددز املشددورة والدددعم املعنيددة ابلعنددف الزوجددس. وعددنوة علددى ذلددك  

شدورة ودعدم معدين يوفد م تو للدس الدولراء مستشدارين إ  ال لددايت الديت ختطدا إلنشداء مركدز م
إ  إقامة نظدام يتدي  لضدحااي اجلدرائم  ابلعنف الزوجس  ويشجع على عمل من هذا الق يل. وسعياا 
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اجلنسدددية و دددريهم اإلبدددن  عمدددا تعرودددوا لدددا دون تدددردد وتلقدددس املشدددورة والددددعم بصدددورة آمندددة  يُقددددَّم 
 ريهددا علددى مسددتوى تدددريو إ  مددوظفس اخلدمددة املدنيددة امل لفددني بدددعم وددحااي اجلددرائم اجلنسددية و 

 اا ومات احمللية  وإ  موظفس الدعم يف املنظمات املعنية بدعم وحااي اجلرائم اجلنسية و ريهم.
 قدددددانون العقدددددوابت يف حزيدددددران/ للتعامدددددل الصدددددارم مدددددع اجلدددددرائم اجلنسدددددية  ُعدددددد  ل وت ريسددددداا  -٢٦
علدى عقوبدة قانونيدة  . ويشار إ  أن األح ام املتعلقة جبروة ال تصا   اليت تنطوي٢٠١٧ يونيا

أشددد مددن تلددك املط قددة يف حددالت اإلكددراه علددى فعددل فدداحا  ع ت ددن تط ددأ ق ددل التعددديل إل يف 
              حالدددة ال تصدددا  امله لدددس  يف حددددني ع ي دددن يعاقدددو علدددى اإلكددددراه علدددى اتصدددال جنسدددس فمددددوي
أو شرجس إل ابعت اره جروة إكراه علدى فعدل فداحا. ومبوجدو القدانون املعددل  أودحت أح دام 

 أيضداا على اإلكراه على التصدال اجلنسدس الفمدوي والشدرجس. ورُفدع  أيضاا جروة ال تصا  سارية 
 ااد األدىن القانوين لعقوبة جروة ال تصا  إ  السجن ملدة ل تقل عن  س سنوات.

 وعددنوة علددى ذلددك  ف موجددو القددانون املعددد ل  و ددن للمدددعس العددام أن ينحددأ قضددائياا  -٢٧
جنسية حا وإن ع ترد ش وى من الضحية  وهو ما خيفف العوء الذي تتحملدا مرت و جروة 

 الضحية.
ويقدددم مركددز اليدداابن للدددعم القددانوين  مددن خددنل م ات ددا وخددا التصددال الددذي خيصصددا  -٢8

 لدددعم وددحااي اجلددرائم  معلومددات عددن الددنظم القانونيددة السددارية ومراكددز املشددورة الدديت تدددعم وددحااي
 احملامني ذوي اخلربة واملعرفة يف لال دعم الضحااي.اإلحالة إ  اجلروة  كما يسهل 

وقد ووع م تو ا جرة تدابريه اخلاصة املتعلقة  الت العنف املنزيلز ففس حالة وقوفدا  -٢9
على تعرض وحية لعنف منزيل  ي ذل كل ما يف وسعا امايتها وحيرر يف ذلك على أن ت دون 

يف العت ددددار الظددددرو  القاسددددية الدددديت  وال دنيددددة للضددددحية  واوددددعاا  اسددددتجابتا مواتيددددة للحالددددة العقليددددة
 تواجهها الضحية  كما يتعاون مع املنظمات املختصة.

وجرى تنقدي  قدانون م افحدة التحدرا يف اليداابن لتم دني الشدرطة مدن تعزيدز سدرعة اختداذ  -3٠
. وأنشددددرت ٢٠١٧التدددددابري اإلداريددددة واجلنائيددددة وددددد اجلندددداة  ودخددددل التعددددديل حيددددز النفدددداذ يف عددددام 

الشددرطة منظومددة متعددددة الوظددائف تتددي  التعامددل علددى سدد يل األولويددة القصددوى مددع قضددااي العنددف 
ترمددس  جهددوداا  أيضدداا لسددنمة الضددحااي. وعددنوة علددى ذلددك  ت ددذل الشددرطة  املنددزيل والتحددرا وددمااا 

مهدام املشدورة إ  ليةة ال يةة اليت مت  ن الضحااي من ااصول علدى املسداعدة بسدهولة  مثدل إسدناد 
 9٠8 ٦9مددن تقدددا املشددورة يف  ٢٠١٦إ  موظفددات. ونتيجددة لددذلك  مت  نددت الشددرطة يف عددام 

أن هددذين الددرقمني يشدد نن  قضددية متعلقددة ابلعنددف املنددزيل  علمدداا  38٧ 8مددن ااددالت وعاجلددت 
 على التوايل أعلى نس ة ُتسجل يف هذا الصدد منذ دخول قانون مندع العندف بدني الدزوجني و ايدة

ك ددددرية لتيسددددري داا  . وإوددددافة إ  ذلدددك  ت ددددذل الشددددرطة جهدددو ٢٠٠١الضدددحااي حيددددز النفددداذ يف عددددام 
دددل رسدددوم اإلقامدددة يف الفندددادا واملرافدددأ  التواصدددل السدددلس مدددع الضدددحااي األجاندددو مدددن خدددنل حتم 
األخرى  مما يتي  للضدحااي السدتفادة مدن مدروى م قدت ي عددهم عدن اجلنداة  وتدوفري مدواد متعدددة 

 توو  اإلجراءات اليت ت فل السنمة.اللغات 

 ( ١5٢و ١5١الفجوة يف األجور وإدماج املرأة يف عمليات صنع القرار )التوصيتان   
من األمهية ااامسة مب ان ليةة بيةة تتي  للمرأة حتقيأ التوالن بني العمل وااياة األسرية   -3١

هين. وستواصل ح ومة اليداابن املضدس ابلروا يشجعها على مواصلة مشوارها املراا مبا يعطيها شعو 
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الراميدددة إ  التعجيدددل  ٢٠١٦السياسدددة العامدددة امل ثفدددة اإلجدددراءات لعدددام  وفقددداا يف جهودهدددا   قددددماا 
بتم ددددني املددددرأة  مددددن أجددددل حتقيددددأ مددددا يلددددسز حتسددددني ظددددرو  عمددددل النسدددداء يف قطددددا  العمددددل  ددددري 

ادة مددن إجددالة رعايددة ا وحددذ  العمددل لسدداعات طويلددةا وتشددجيع العدداملني علددى السددتفالنظددامس
األطفالا وحتسني الدعم املتعلأ ابلرعاية األبوية  والرعاية الطويلة األجل  واألعمدال املنزليدة  علدى 
أن يقل دددا إ  الصدددفر عددددد األطفدددال املقيددددين يف قدددوائم النتظدددار اخلاصدددة بددددور ااضدددانة  وعددددد 

والقضددداء علدددى  يدددع أشددد ال النسدداء النئدددس يتدددوقفن عدددن العمدددل بسددد و الرعايدددة الطويلدددة األجدددلا 
 املضايقة اليت تستهد  املرأة عند اامل أو الولدة أو إجالة رعاية الطفل.

يُتدوخى مندا هرفدع حصدة املدرأة  وحتدد اخلطة األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنسني هدفاا  -3٢
قطاعددات   يددع يف ٢٠٢٠يف املائددة  لددول عددام  3٠يف املناصددو القياديددة إ  نسدد ة ل تقددل عددن 

دددده حتديدددد ح ومدددة اليددداابن أهددددافاا  قهدددا يف هدددذا عدددني حتقي دددددة األرقدددام يت اجملتمدددعه  وهدددو مدددا جس 
القضدداء  و لسياسددة  الصدددد عددن طريددأ توسدديع نطدداا مشدداركة املددرأة يف  يددع اجملددالت  مبددا يشددمل ا
ا يلددزم ذل مدمواصدلة بدوالسدلطة التنفيذيدة  والقتصداد مدن خدنل تشدجيع إجددراءات إ ابيدة فعالدة  و 

 من جهود إلجناح اخلطة.
 وبدددأ النفدداذ التددام لقددانون تعزيددز مشدداركة املددرأة والنهددوض هبددا يف قطددا  العمددل منددذ نيسددان/ -33

عدن  احملليدة  فضدنا . وينا هذا القانون على اوطن  ال ياات اا ومية الوطنية و ٢٠١٦أبريل 
ر خطددا عمددل مددن املددوظفني أو أكثددر  بووددع ونشدد 3٠١امل سسددات التجاريددة اخلاصددة الدديت تضددم 

  ل.ال العم ددة األرقام  وعلى نشر معلومات عن إجنالات املرأة يف ل تشمل أهدافاا 
وبتشجيع هذه ال ياات على هإظهاره إجنالات املرأة من خنل نشدر معلومدات يف هدذا  -34

 ومدة إ  ور  تسدعى ااملدا يدنا عليدا القدانون املدذك وفقداا على ش  ة اإلن نت مواقعها الصدد يف 
سددداء علدددى حدددل هدددذه امل سسدددات والشدددركات علدددى اختددداذ م دددادرات نشدددطة ترمدددس إ  مسددداعدة الن

  العمل يف طائفة أوسع من اجملالت يف اجملتمع.

 (١54و ١4٢-١39و 8٢-٧8و ٦٢و ٦٠و 4١و 38األطفال )التوصيات  )ج( 
نشددرت أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل يف  يددع أسدداء ال لددد مراكددز دائمددة أ -35

خمصصددة لتقدددا ملشددورة يف لددال حقددوا اإلنسددان. وقددد عددزلت هددذه األجهددزة بصددفة خاصددة نظددم 
دددد ذلدددك يف إلحدددة خدددا اتصدددال لددداين لتقددددا خددددمات املشدددورة  املشدددورة املعنيدددة ابألطفدددال  وجتسَّ

يف املدددار   (١)طفددلهوتوليددع هبطددائأ ُميس ددرة لطلددو املسدداعدة املتعلقددة  قددوا الاملتعلقددة ابألطفددال  
در لطلدو املسداعدة املتعلقدة   وإنشاء هالربيد اإلل د وين املالبتدائية والثانوية يف  يع أساء ال لد يس  

 قدددوا الطفدددله الدددذي يتدددي  تقددددا خدمدددة مشدددورة شددد  ية يف لدددال حقدددوا اإلنسدددان. وتضدددطلع 
 طنشطة للتوعية متعددة األش ال لضمان اح ام حقوا الطفل. أيضاا األجهزة املذكورة 

ق  دددد  (  ندُ 8٢و 4١وفيمددددا يتعلددددأ بتجددددرا حيددددالة مددددواد إابحيددددة عددددن األطفددددال )التوصدددديتان  -3٦
واد اإلابحيددة و مايددة األطفددال القددانون املتعلددأ مب افحددة وقمددع اسددتغنل األطفددال يف ال غدداء ويف املدد

هبددددد  جتددددرا حيددددالة هددددذه املددددواد اإلابحيددددة أل ددددراض تل يددددة فضددددول  ٢٠١4حزيران/يونيددددا  ١8 يف
__________ 

رة لطلو املساعدة املتعلقة  قوا الطفل هس ع ارة عن رسدائل بريديدة جداهزة حتمدل طابعداا بريددايا  (١) ال طاقات امليس  
ل طددائأ إ  ا. وترسددل ااجلهددة املرسددل إليهددا  يددل يسددهل علددى الطفددل اسددتعما ا لالبددن  عمددا يشددغل ابلددوعنددوان 

  ملرسل.م تو الش ون القانونية أو م تو املقاطعة للش ون القانونية الذي يتو  التصال اب
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جنسس شخصدس  ويدنا القدانون يف هدذه ااالدة علدى عقوبدة سدجن ملددة تصدل إ  عدام واحدد أو 
. ٢٠١5متول/يوليددا  ١5يددن. وقددد دخددل القددانون حي ددز النفدداذ يف  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ة تصددل إ   رامدد

بسدد و حيددالة مددواد إابحيددة عددن  اعتقددالا  ٧3مددا لموعددا  ٢٠١٦ونف ددذت الشددرطة حددا هنايددة عددام 
 األطفال أل راض جنسية.

 ١4١و ١4٠و ١39وملعاجلددددددددة مسددددددددرلة السددددددددتغنل اجلنسددددددددس لألطفددددددددال )التوصدددددددديات  -3٧
اخلطددددة األساسددددية املتعلقددددة ابلتدددددابري  ٢٠١٧ت ح ومددددة اليدددداابن يف نيسددددان/أبريل (  ووددددع١4٢و

الراميددة إ  م افحددة السددتغنل اجلنسددس لألطفددال واسددتغن م يف املددواد اإلابحيددة وال غدداء. وتشددمل 
اخلطددة تدددابري ت فددل تقدددا اامايددة السددريعة والدددعم املناسددو إ  األطفددال وددحااي هددذه اجلددرائم. 

اخلطة  تعمدل الدولارات والوكدالت ذات الصدلة إ  جاندو امل سسدات واملنظمدات الديت   ذه وفقاا و 
تتناول هذه املسائل على ليةة بيةة ُتشدعر األطفدال ودحااي اجلدرائم ابألمدان عندد التمدا  املسداعدة 
وتوف ر  م الدعم املتواصل. وتقد م الشرطة الدعم املستمر إ  األطفال الضحااي من خنل املشدورة 
املسددتندة إ  آراء أخصددائيني مثددل األط دداء النفسددانيني. وعددنوة علددى ذلددك  عددز لت الشددرطة قمددع 
اجلددددرائم املتصددددلة ابلسددددتغنل اجلنسددددس لألطفددددال  األمددددر الددددذي أد ى إ  معاجلددددة رقددددم قياسددددس مددددن 

مددن القضددااي  8٠9عددن  قضددية تتعلددأ ابملددواد اإلابحيددة عددن األطفددال  فضددنا  ٠9٧ ٢القضددااي بلدد  
علدى توجيدا  ة ب غداء األطفدال. وعدنوة علدى ذلدك  اختدذت الشدرطة تددابري نشدطة تقدوم مدثنا املتعلق

طلددو مسددتعجل إ  املشددرفني علددى مواقددع اإلن نددت ابلتدددخل اددذ  مددواد إابحيددة عددن األطفددال 
لتوليعها وتصفحها. وحيرر املدعون العامون على أن تُفرض عقوابت مشدددة علدى مدرت ب  منعاا 

للقوانني واألنظمة السارية. وعنوة علدى ذلدك   وفقاا ابلستغنل اجلنسس لألطفال  اجلرائم املتصلة
على استفسارات الضحااي  معلومات متعدددة اللغدات عدن داا يقدم مركز الياابن للدعم القانوين  ر 

النظم القانونية ومراكز الدعم اخلاصة ابلضحااي بصدر  النظدر عدن اجلنسدية  ومدا إ  ذلدك. وتدوفر 
للمدرسدني ومدوظفس املددار  البتدائيدة واإلعداديدة والثانويدة علدى كيفيدة تدوفري الددعم  ة تددري اا الولار 

  النفسس لألطفال الذين تعرووا لسوء املعاملة  مبا يف ذلك العتداء اجلنسس.
وأُدر جددت يف قددانون العقددوابت املعددد ل أح ددام بشددرن الفعددل الفدداحا والتصددال اجلنسددس  -38

سددنة ليشددركا يف فعددل  ١8فعندددما يسددتغل ويل األمددر قثددريه علددى طفددل ع ي لدد   تتعلددأ بددويل األمددر.
فدداحا أو اتصدددال جنسدددس  فدد ن عقوبدددة ذلدددك و ددن أن تعدددادل عقوبدددة ال تصددا  واإلكدددراه علدددى 

  الفعل الفاحا  حا وإن ع يستخدم العنف أو التهديد.
هودددحية ا تصدددا ه وعدددنوة علدددى ذلدددك  فق دددل تعدددديل القدددانون  كدددان اسدددتعمال ع دددارة  -39
يف ع دارة راا على اإلا  دون الذكور  أما الوصف املستخدم يف حالة الذكور ف ان  صو راا مقتص

هاإلكددراه علددى الفعددل الفدداحاه. ل ددن تعددديل القددانون أفضددى إ  حددذ  هددذا التمييددز املسددتند إ  
س الفمدوي نو  اجلنس. وابلتايل  فالشخا الضالع يف اتصال جنسس )مبا يشدمل التصدال اجلنسد

  و ن أن يعاقو وفأ أح ام جروة ال تصا . فاأو الشرجس( مع 
(  ١54ويتاح التثقيف املناسو ابلصحة اإلجنابية واجلنسية يف املناهق الدراسية )التوصية  -4٠

كجددزء مددن األنشددطة التعليميددة الشدداملة املضددطلع هبددا يف املدددار   مبددا يراعددس مراحددل  ددو الطفددل. 
تول    مواد تعليمية توو  للطن  بصورة شاملة مسائل صحية من ق يل األمراض وتُع د  املدار  و 

 املنقولة عن طريأ التصال اجلنسس واامل واإلجنا .
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 وفيمددا يتعلددأ ابجلهددود امل ذولددة  بعددد القددرار الصددادر عددن احمل مددة العليددا الياابنيددة يف أيلددول/ -4١
األطفددال املولددودين خددارج إطددار الزوجيددة   مددن أجددل اسددتعراض الددنظم املط قددة علددى ٢٠١3سدد تمرب 

 (  نُدق  ددد  القدددانون املددددين بصدددورة جزئيدددة يف كدددانون األول/8١و 8٠و ٧9و ٧8و 38)التوصددديات 
ديسمرب من العام نفسا ليص   النصيو القانوين يف اإلر  العائد لألطفال املولدودين خدارج إطدار 

مددن قددانون  ٢طددار الزوجيددة. وحتدددد املددادة للنصدديو العائددد لألطفددال املولددودين يف إ الزوجيددة مسدداوايا 
 ٢و ١والفقدرلن  3اجلنسية الياابين شروط اكتسا  املواطنة/اجلنسية ابملولد  يف حني حتدد املدادة 

مدن  4من نفس القانون شروط اكتسا  املواطنة/اجلنسية ابلتسدجيل  وحتدد د املدادة  ١٧من املادة 
الشدددددروط الددددددنيا  5لتجنددددديس  وحتددددددد املدددددادة نفدددددس القدددددانون شدددددروط اكتسدددددا  املواطنة/اجلنسدددددية اب

للتجنيس. ول يوجد يف أي من ااالت املذكورة أعدنه أي متييدز بدني األطفدال املولدودين يف إطدار 
مددن قددانون السددجل  49و ٢5الزوجيددة واألطفددال املولددودين خددارج إطددار الزوجيددة. وتددنا املددادلن 

ألح ددام علددى متييددز وددد األطفددال علددى األسددري علددى تسددجيل مدديند األطفددال. ول تنطددوي هددذه ا
  أسا  املولد خارج إطار الزوجية أو الووع القانوين إلقامة والديهم.

 (١3٧-١33و ١3١التدابري الرامية إ  م افحة الجتار ابألشخار )التوصيات  )د( 
 ٢٠١4خطة العمل الوطنيدة مل افحدة الجتدار ابألشدخار لعدام ووعت ح ومة الياابن  -4٢

مع هذه اخلطة  تعمل األجهزة اإلداريدة املعنيدة يف إطدار  ومتاشياا  .٢٠١4األول/ديسمرب يف كانون 
تعدداون وثيددأ يتجسددد يف  لددة أمددور منهددا عقددد اجتماعددات للمجلددس املعددين بتعزيددز تدددابري م افحددة 

اجلهدددود  أيضددداا الجتدددار ابألشدددخار  امل لدددف مدددن ولراء اا ومدددة املعنيدددني. وتعدددزل ح ومدددة اليددداابن 
إ  مندددع حددددو  الجتدددار ابألشدددخار والقضددداء عليدددا و ايدددة ودددحاايه  عدددن طريدددأ تعزيدددز  الراميدددة

 . الدولية واملنظمات  ري اا ومية التعاون مع امل سسات األجن ية ذات الصلة واملنظمات
وتقدددددم ح ومددددة اليدددداابن املسدددداعدة إ  وددددحااي الجتددددار ابألشددددخار املتعددددر   علدددديهم يف  -43

ادلم إ  أوطداهنم  وذلدك عدن طريدأ املنظمدة الدوليدة للهجدرة. وعدنوة الياابن من أجدل تسدهيل إعد
مسدداعدة لتسددهيل إعددادة  أيضدداا علددى ذلددك  ف مسدداعدة مددن بلدددان منشددر الضددحااي  تُقدددم اليدداابن 

اإلدمدداج الجتمدداعس  دد لء الضددحااي بعددد عددودلم إ  الددوطن  وذلددك مددن أجددل دعددم اسددتقنليتهم 
 وحااي لنجتار ابألشخار. أخرىواايلولة دون وقوعهم مرة 

ويتددو  م تددو للددس الددولراء تنظدديم أنشددطة خمتلفددة للتوعيددة ابلجتددار ابل شددر  إذ أنددتق يف  -44
هدددذا الصددددد ملصدددقات ومنشدددورات إلذكددداء الدددوعس عممهدددا علدددى اا ومدددات احملليدددة  واملطدددارات  

  منظمات أخرى ذات صلة.واملوانئ  والرابطة الياابنية لوكنء السفر  واملنظمة الدولية للهجرة  و 
وتدددير ولارة الصددحة والعمددل والرعايددة الجتماعيددة م اتددو استشددارية معنيددة ابملددرأة تعمددل  -45

مع املنظمات ذات الصلة من أجل  اية النساء الناجيات من الجتار ابألشخار بصر  النظدر 
واملددروى واألمددن عددن جنسدديتهن وعمددرهن. وتددوفر الددولارة مددن خددنل هددذه امل اتددو الغددذاء وامللدد س 

التدددام  كمدددا تقددددم الددددعم فيمدددا يتصدددل اباصدددول علدددى املسددداعدة القانونيدددة  مدددع مراعددداة العت دددارات 
 الدينية والغذائية والصحية للضحااي.

لتلقددس إفددادات ُ فددل مددن اسددم مقدددمها عددن اجلددرائم  اتصددال م اشددر وُتشددغ  ل الشددرطة خددا -4٦
اامايدة امل  درة لضدحااي هدذا الجتدار. وتت دادل  املتصلة ابلجتار ابألشخار وذلك من أجل تدوفري

الشرطة بنشاط املعلومات مع سلطات التحقيأ يف بلددان منشدر الجتدار ابل شدر  وتُقدد  م املسداعدة 
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املتصلة ابلتحقيقات بناء على طلو ال لدان األجن ية عدن طريدأ املنظمدة الدوليدة للشدرطة اجلنائيدة. 
إوددافية متعددددة اللغددات حتددل الضددحااي علددى اإلبددن   وتضددطلع الشددرطة كددذلك إبعددداد منشددورات

عددن هددذه اجلددرائم إ  الشددرطة أو السددلطات املختصددة  وتعمددد إ  إيددداعها يف أمدداكن معي نددة جتعلهددا 
 تواصلياا  يف متناول الضحااي. وإوافة إ  ذلك  تنظم وكالة الشرطة الوطنية مرة يف السنة اجتماعاا 

مثدددددل  ابألشدددددخارت التصدددددال الددددديت تعدددددا  مسدددددرلة الجتدددددار لت دددددادل ااراء واملعلومدددددات مدددددع جهدددددا
  السفارات املعتمدة يف طوكيو  واملنظمات الدولية  واملنظمات  ري اا ومية.

علددى استفسددارات مددن الضددحااي  يُقددد  م مركددز اليدداابن للدددعم القددانوين معلومددات عددن  ورداا  -4٧
ضددحااي بلغددات متعددددة بصددر  النظددر عددن الددنمظم القانونيددة ومراكددز املشددورة  ويقدددم خدماتددا إ  ال

إ  الضدددحااي الدددذين تعدددولهم القددددرة املاليدددة النلمدددة  أيضددداا جنسددديتهم ومدددا إ  ذلدددك. ويقددددم املركدددز 
  مساعدة تشمل الدفع املس أ ألتعا  احملامس يف حالت التقاوس.

ار ويسدددددتثين القدددددانون املتعلدددددأ مبراق دددددة ا جدددددرة والعددددد ا  بوودددددع النجدددددئ ودددددحااي الجتددددد -48
ابألشددخار مددن ال حيددل القسددري املنفددذ يف حددالت األنشددطة  ددري املرخصددة وال غدداء. وإوددافة إ  

يدددددنا علدددددى أن ودددددحااي الجتدددددار  ذلدددددك  أُق دددددر ت  ايدددددة مناسددددد ة  ددددد لء بتضدددددمني القدددددانون ح مددددداا 
  م هلدون ابألشخار املقيمني بصورة  ري قانونية يف الياابن  بس و جتاول املدة املسموح هبا مثنا 

 للقانون هبد  متتيعهم بووع قانوين مستقر. وفقاا للحصول على إذن خار ابل قاء يف الياابن 
يتدددي  لضدددحااي الجتدددار  واسدددتحدثت أجهدددزة حقدددوا اإلنسدددان التابعدددة لدددولارة العددددل نظامددداا  -49

   م. طارئا  ابألشخار ااصول على س ن م قت ي ون منذاا 

 مسائل أخرى )هد( 
ينا قانون العقوابت املعدل على أن اإلكدراه علدى التصدال اجلنسدس الفمدوي والشدرجس  -5٠

يعاقددو عليددا كجروددة ا تصددا  تقتضددس إنددزال عقوبددة أشددد مددن العقوبددة امل ت ددة علددى اإلكددراه علددى 
الفعدددل الفددداحا. وعدددنوة علدددى ذلدددك  ألغدددس شدددرط التمييدددز بدددني الضدددحااي  سدددو ندددو  جنسدددهم  

ع ددارة هال تصددا ه يف حالددة الددذكور املتعروددني لددا. وبط يعددة ااددال  وأصدد   ابإلم ددان اسددتعمال 
مدن األقليدات اجلنسدية  الشدخا الدذي ُي دره شخصداا  علدى أيضداا تسري أح ام جرودة ال تصدا  

  على عنقة جنسية.

(، والتمييرررب العنصرررري، واملهررراجرون، وال جئرررون 161الررردعم املقررردل ل لليرررات )التوصرررية  -٤ 
 (166-162و 92و ٨٤و 65و 6٤و ٣6و ٣5و ٣٤)التوصيات 

 35فيما يتعلأ  ظر  يع أشد ال التمييدز العنصدري امل اشدر أو  دري امل اشدر )التوصديتان  -5١
(  يشددار إ  أن القددوانني واألنظمددة ذات الصددلة حتظددر التمييددز يف اجملددالت الدديت يغلددو عليهددا ٦4و

لتمييدددز املخدددالف للصدددوا  مبوجدددو (  حُيظدددر ا٢ألدددف )-الطدددابع العدددام. وكمدددا ورد يف الفصدددل اثنيددداا 
 الدستور. ١4من املادة  ١الفقرة 
وتضددطلع أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل طنشددطة خمتلفددة للتوعيددة مددن ق يددل  -5٢

نشددر إعددنات وتوليددع منشددورات ومطددوايت دعائيددة لضددمان احدد ام حقددوا ااينددو وهددم السدد ان 
  األصليون يف الياابن.
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بتددددابري للتعريدددف بثقافدددة شدددعو اايندددو  ونشدددر معارفدددا  اليددداابن حاليددداا  وتضدددطلع ح ومدددة -53
سياسدددة شددداملة حيدددال  أيضدداا التقليديددة والتوعيدددة هبدددا  وحتسددني حيددداة أفدددراده. وتت ددع ح ومدددة اليددداابن 

شدددعو اايندددو حيدددددها هللدددس سياسدددات النهدددوض بشدددعو اايندددوه الدددذي يعقدددد اجتماعاتدددا حتدددت 
 رئسة أمني للس الولراء.

إ  القددانون املتعلددأ بتعزيددز القضدداء علددى التمييددز وددد فةددة ال وراكددو  الددذي دخددل  سددتناداا وا -54
  ختطدا ح ومدة اليداابن لتوطيدد نظدام تقددا املشدورة ٢٠١٦حيز النفاذ يف ديسمرب/كانون األول 

وإلحدددة التعلددديم والتوعيدددة النلمدددني لتيسدددري القضددداء علدددى التمييدددز يف سدددياا قضدددااي إدمددداج الفةدددات 
 ة )التمييز ود فةة ال وراكو(.املهمش
ويدددنا القدددانون املتعلدددأ بتعزيدددز جهدددود القضددداء علدددى اخلطدددا  والسدددلوك املنطدددويني علدددى  -55

 الدددذي بددددأ نفددداذه يف حزيدددران/ تعسدددف ومتييدددز يف حدددأ األشدددخار املنحددددرين مدددن خدددارج اليددداابن 
إ  حتديدددد   علدددى أن هاتدددا األفعدددال أمدددر ل  دددول التسدددام  معدددا. ويهدددد  القدددانون ٢٠١٦ يونيدددا

امل ددادئ األساسددية  وتووددي  مسدد وليات اا ومددة الوطنيددة  وووددع وتعزيددز التدددابري األساسددية فيمددا 
 يتصل ابجلهود الرامية إ  القضاء على اخلطا  والسلوك التمييزيني.

 األمددددددر الددددددذي ت كدددددددهدافددددددع التمييددددددز العنصددددددري دافددددددع آ   وتدددددددرك ح ومددددددة اليدددددداابن أن  -5٦
احملاكمدددات اجلنائيدددة يف اليددداابن وتراعيدددا احملددداكم فيمدددا تصددددره مدددن أح دددام. وتقددددم أجهدددزة حقدددوا 
اإلنسددان التابعددة لددولارة العددددل املشددورة بشددرن لموعدددة واسددعة مددن مسدددائل حقددوا اإلنسددان  منهدددا 

ك انتهدانسس. وعندما تشت ا هدذه األجهدزة يف وجدود التمييز العنصري والتمييز القائم على امليل اجل
واختدددداذ التدددددابري املناسدددد ة  سددددو ااالددددة. ت ددددادر دون قخددددر إ  إجددددراء حتقيددددأ اقددددوا اإلنسددددان  

  التوعية. ذه األجهزة أنشطة متنوعة يف لالوابإلوافة إ  ذلك  تنظم ه
وتقدم أجهزة حقوا اإلنسان التابعة لولارة العددل املشدورة بشدرن قضدااي حقدوا اإلنسدان  -5٧

معاجلتهدددا. وفيمدددا يتعلدددأ ابملشدددورة املقدمدددة إ  الرعدددااي األجاندددو بشدددرن وحتقدددأ فيهدددا وتعمدددل علدددى 
حقدددوا اإلنسدددان  أنشدددرت تلدددك األجهدددزة  لغدددرض تقددددا املشدددورة بسدددت لغدددات  منهدددا اإلن ليزيدددة 
والصدددينية  هخدددا التصدددال امل اشدددر اقدددوا اإلنسدددان بلغدددات أجن يدددةه املتددداح علدددى مسدددتوى ال لدددد  

ملتعلقدددة  قددوا اإلنسدددان لألجانددوه املدددزودة خبدددمات ال  دددة ولادت عدددد همراكددز تقددددا املشددورة ا
تدددنظم األجهدددزة أنشدددطة توعيدددة أسددداء ال لدددد. وعدددنوةا علدددى ذلدددك   مركدددزاا يف  يدددع 5٠الشدددفوية إ  

واملنشددددورات ال و يددددة إلشدددداعة مفهددددوم وحلقددددات العمددددل  وتوليددددع ال تي ددددات  خمتلفددددة  كاحملاوددددرات
  اح ام حقوا اإلنسان.

شدددهر حزيران/يونيدددا مدددن كدددل عدددام  الجتماعيدددة والرعايدددة والعمدددل الصدددحة ولارةواختدددارت  -58
لي ددون هشدددهر التوعيددة اخلدددار ابلعدداملني األجاندددوه. وتنفدددذ الددولارة  خدددنل هددذا الشدددهر  أنشدددطة 
توعيددددة م ثفددددة لتزويددددد م سسددددات األعمددددال التجاريددددة واجلمهددددور مبعلومددددات عددددن املسددددائل املتعلقددددة 

 جانو. ابلتوظيف السليم للعاملني األ
(  يُتدداح اللتحدداا مبدددار  التعلدديم ١٦5وفيمددا يتعلددأ بتعلدديم وصددحة املهدداجرين )التوصددية  -59

اإللزامدددس العامدددة يف اليددداابن لألطفدددال األجاندددو دون أي رسدددوم  ممدددا ي فدددل  ددد لء األطفدددال فدددرر 
 ااصددول علددى نفددس التعلدديم الددذي حيصددل عليددا األطفددال اليدداابنيون. وابإلوددافة إ  ذلددك  و ددن
لألطفددددال األجانددددو  مددددثلهم مثددددل األطفددددال اليدددداابنيني  اللتحدددداا مبدددددار  ااضددددانة إذا اقتضددددت 
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األجاندو القدادمون مدن خدارج الضرورة  مما يعدين حصدو م علدى الرعايدة النهاريدة. ويسدتفيد الرعدااي 
 مددن التددرمني الصددحس الددوطين إذا كانددت لددديهم إقامددة تسددم   ددم ابل قدداء يف اليدداابن أكثددر مددنال لددد 

ثنثدددة أشدددهر  وكاندددت لدددديهم عنددداوين اثبتدددة  وع توجدددد ظدددرو  حتدددول دون حصدددو م علدددى التدددرمني 
ويسددددتفيد مددددن التددددرمني الجتمدددداعس العدددداملون  اك يف بددددرامق قمددددني صددددحس أخددددرى(. )مثددددل الشدددد

ابلشددركات الددذين يسددتوفون شددروط األهليددة. وحيددأ للرعددااي األجانددو  ددري املشدد كني يف أي بددرامق 
لقانون تعزيز الصحة. ويعين ذلك إم انية إجرائهم  وفقاا إجراء فحوصات صحية  سللترمني الصح

 لنخت ارات الط ية النلمة للمحافظة على صحتهم  بغض النظر عن ووعهم القانوين. 

 مسائل أخرى -5 

تدددددددددابري اامايددددددددة مددددددددن انتهاكددددددددات حقددددددددوا اإلنسددددددددان املرت  ددددددددة يف سددددددددياا اسددددددددتخدام اإلن نددددددددت   
 (١49 )التوصية

تلقيهددا طلددو مشددورة بشددرن تضددطلع أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل  عنددد  -٦٠
إبسدداء  صفحات اإلن ندت قدد تنطدوي علدى انتهداك اقدوا طالدو املشدورة  يفمنشورة معلومات 

تدددابري مناسدد ة  مثددل  أيضدداا جهددزة بشددرن كيفيددة حددذ  هددذه املعلومددات. وتتخددذ األالنصدد  الددنلم 
مطال دددة مقددددم خدمدددة اإلن ندددت  دددذ  املعلومدددات إذا اعتُدددربت تشدددهرياا أو تددددخنا يف اخلصوصدددية 

 الداخليدددةوابلتدددايل انتهاكددداا اقدددوا اإلنسدددان  بعدددد إجدددراء حتقيدددأ. ومدددن احيدددة أخدددرى  حتددددد ولارة 
يف قددوانني  شددروط إعفدداء مقدددمس اخلدمددة مددن املسدد ولية القانونيددة  وتددرد هددذه الشددروط والتصددالت

ق يددل هالقددانون املتعلددأ بتقييددد املسدد ولية القانونيددة عددن األوددرار جلهددات  ددددة مقدمددة خلدددمات  مددن
التصدددالت وابادددأ يف طلدددو اإلفصددداح عدددن هويدددة مرسدددلس املعلومددداته )قدددانون تقييدددد املسددد ولية 

كمراقدددو يف عمليدددة وودددع   أيضددداا القانونيددة ملقددددمس اخلدمدددة(. وتشدددارك ولارة الداخليدددة والتصددالت 
املقدمدة مدن القطدا  اخلدار. ولدد   ادئ التوجيهية والنماذج اخلاصة بشروط اخلدمدة ل املوحتدي

هددذه اجلهددود إ  تيسددري مهمددة مقدددمس خدمددة اإلن نددت يف ااددذ  الطددوعس املناسددو للمعلومددات 
  ري القانونية و/أو الضارة.

 (١5٠حرية الدين )التوصية   
مددن دسددتور اليدداابن علددى حريددة الف ددر  ٢١ة مددن املدداد ١والفقددرة  ٢٠و ١9تددنا املددادلن  -٦١

مددن  ١4والضددمري  وحريددة الدددين  وحريددة التع ددري  علددى التددوايل. وعددنوةا علددى ذلددك  حتظددر املددادة 
الدسددتور التمييددز القددائم علددى الف ددر أو العقائددد  وهددس بددذلك تضددمن حريددة الدددين. وتددنا أيضدداا 

أي شددخا علددى املشدداركة يف أي  مددن الدسددتور علددى هعدددم جددوال إج ددار ٢٠مددن املددادة  ٢الفقددرة 
مدددن املدددادة نفسدددها  3و ١إجدددراء أو احتفدددال ديدددين أو شدددعائر أو ممارسدددة دينيدددةه  وحتددددد الفقدددرلن 

 الطابع  ري الديين للدولة وحتظران األنشطة الدينية من جانو الدولة وأجهزلا. 
خلددار(  )املقدرر ا ١55و ١3٢ويشدتمل الفصدل الثالدل علدى بيدداات تتعلدأ ابلتوصديتني  -٦٢

اادددددددد مدددددددن آاثر ال دددددددوار (  ) ١٧3ة(  والتوصدددددددية الرمسيددددددد اإل ائيدددددددة )املسددددددداعدة ١٧٢والتوصدددددددية 
  )التعاون الدويل(. ١٧4 والتوصية
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 التدابري املنفذة جبئيا   -ابء 
 (٣9التدابري القانونية الشاملة املتعلقة حبقوق اتدفال )التوصية   

أو معاهددددات تربمهدددا متسدددقة مدددع الدددنظم تضدددمن ح ومدددة اليددداابن أن ت دددون أي اتفاقدددات  -٦3
القانونيددة الداخليددة. وبينمددا تددنا اتفاقيددة حقددوا الطفددل علددى لموعددة واسددعة مددن ااقددوا ومسددائل 
أخرى  يرد العديد من هذه ااقوا واملسدائل مفص دنا يف التفاقيدات الدوليدة اقدوا اإلنسدان الديت 

ور اليداابن والتشدريعات الوطنيدة األخدرى س أ أن أبرمتها اليداابن  وهدس أيضداا م فولدة مبوجدو دسدت
لدا مدن التشدريعات النلمدة مدا ي فدس لتنفيدذ التفاقيدة.  لذا  ترى ح ومة اليداابن أن ال لدد القائمة.

وعدددنوةا علدددى ذلدددك  وملسددداعدة األطفدددال علدددى ت دددوين شخصدددية متوالندددة متامددداا مت دددنهم مدددن اايددداة  
امايدة والرعايدة املعدزلتني لألطفدال  ابإلودافة إ  كرفراد اوجني يف العاع  من املهدم جدداا تدوفري ا

وودددع تشدددريعات  دددذا الغدددرض. وستواصدددل ح ومدددة اليددداابن اختددداذ تددددابري لتحقيدددأ هدددذه األهددددا  
 بصورة فعالة  وبذل مزيد من اجلهود لتعزيز حتقيقها. 

 (126احلظر الصريح للعقوبة البدنية يف مجيع اتماكر )التوصية   
علددى  يُعاقددوعقوبددة ال دنيددةه يفتقددر إ  الووددوح املطلددأ  مددن املم ددن أن ر ددم أن معددء هال -٦4

 ٢٠4مددن قددانون العقددوابت( أو األفعددال املفضددية إ  إصددابة )املددادة  ٢٠8أفعددال العتددداء )املددادة 
 من قانون العقوابت(.

 (157تقدمي املنح الدراسية )التوصية   
إعفاء من الرسوم الدراسية  وإلحة فررلتقدا من  دراسية لطن  اجلامعات داا استعدا -٦5

ذت اخلطوات التالية يف سياا أو خفضها  ز ووع الل نة األساسية ٢٠١٧السنة املالية  ميزانية اختم
خلطة من  دراسيةا ولايدة عدد اجلهات املقدمة لقروض املن  الدراسية املعفاة من الفائدةا وإلغداء 

حصول طن  اأُلسر املنخفضدة الددخل علدى قدروض  ا  اليت كان خيضع جل الشروط األكادوية
املددن  الدراسددية املعفدداة مددن الفائدددةا واسددتحدا  نظددام جديددد لقددروض املددن  الدراسددية مددع السددداد 

  علدى أن يُنفدذ ٢٠١٧القائم على مستوى الدخل. وسي دأ تنفيذ الدربامق جزئيداا يف السدنة املاليدة 
تعزيدز دعمهدا للدربامق اجلامعيدة  أيضداا ومدة اليداابن . وستواصدل ح ٢٠١8ابل امل يف السنة املاليدة 

 الرامية إ  اإلعفاء من الرسوم الدراسية أو خفضها. 

 (7٤و ٤٣و ٤2تنقيح القانون املدين لررع سر زواج النساء )التوصيات   
لددددولارة العدددددل  الددددذي يعمددددل بوصددددفا    قددددد م اجمللددددس التشددددريعس١99٦يف شدددد اط/فرباير  -٦٦

 يددز للزوجددات راا  ددذه الددولارة  تقريددراا بشددرن تنقددي  للقددانون املدددين يشددمل خيددااللجنددة الستشددارية 
العددائلس. وتددنا اخلطددة األساسددية الرابعددة للمسدداواة بددني اجلنسددني  الدديت اعتمدددها  امسهددن تغيددريعدددم 

 العدددائلس املدددزدوج للزوجدددة أن نظدددام السدددم   علدددى٢٠١5ديسدددمرب /األولللدددس الدددولراء يف كدددانون 
نظددر فيددا  مددع مراعدداة األح ددام القضددائية. وتُتدداح يف الوقددت الددراهن  تددوايت التقريددر ين غددس ال خيددار

ااندددف الدددذكر يف املوقدددع الشددد  س للتشدددجيع علدددى إجدددراء مناقشدددات معمقدددة يف أوسددداط اجلمهدددور. 
وفيما يتعلدأ ابلقدانون الدذي حيظدر علدى النسداء الدزواج لددداا ق دل مدرور سدتة أشدهر علدى الطدنا  
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هبدد  تقلديا مددة السدتة أشدهر إ   ٢٠١٦  القدانون املددين يف حزيران/يونيدا بدأت عمليدة تنقدي
 يوم ولتحديد ااالت اليت و ن فيها للمرأة الزواج ق ل انقضاء املدة احملددة.  ١٠٠
س تقريددددددراا يف تشددددددرين األول/ وفيمددددددا يتعلددددددأ بسددددددن لواج النسدددددداء  قدددددددم اجمللددددددس التشددددددريع -٦٧

سدنة إذا ُخف  دض سدن ال لدو   ١8 ال والنسداء علدى السدواء بحيددد سدن الدزواج للرجد ٢٠٠9 أكتوبر
سدددنة. وتنظدددر ح ومدددة اليددداابن يف إدخدددال تغيدددريات تشدددريعية تشدددمل خفدددض سدددن  ١8القدددانوين إ  

 ال لو  القانوين مبوجو القانون املدين. 

 الردرا  ُسربل علري احلصرول وضرمان  جانربواملعاديرة ل العنصررية للتصرحيات املباتر احلظر  
 (٣7)التوصية 

يددددنا القددددانون املتعلددددأ بتعزيددددز جهددددود القضدددداء علددددى اخلطددددا  والسددددلوك املنطددددويني علددددى  -٦8
 الدددذي بددددأ نفددداذه يف حزيدددران/ تعسدددف ومتييدددز يف حدددأ األشدددخار املنحددددرين مدددن خدددارج اليددداابن 

  علدددى أن هاتدددا األفعدددال أمدددر ل  دددول التسدددام  معدددا. ويهدددد  القدددانون إ  حتديدددد ٢٠١٦ يونيدددا
ئ األساسددية  وتووددي  مسدد وليات اا ومددة الوطنيددة  وووددع وتعزيددز التدددابري األساسددية فيمددا امل دداد

  يتصل ابجلهود الرامية إ  القضاء على اخلطا  والسلوك التمييزيني.

 (٤5احمللمة اجلنائية الدولية )التوصية   
ةه  الدذي تُنف  دذ   سنَّت الياابن هقانون التعاون مع احمل مدة اجلنائيدة الدوليد٢٠٠٧يف عام  -٦9

 مبوج ا التزامالا تنفيذاا كامنا مبوجو نظام روما األساسس للمح مة اجلنائية الدولية.
)عمليددات املتابعدة يف اليدداابن(  كمددا  ١٦9ويدرد يف الفصددل األول ال يددان املتعلدأ ابلتوصددية  -٧٠

)املسداعدة اإل ائيدة  ١٧١)املسامهات( و ١٧٠ترد يف الفصل الثالل ال ياات املتعلقة ابلتوصيتني 
 الدولية(. 

 تدابري أخرى -جيم 
  اترراد والشرائح رئات حمددة مر حقوق -1 

 (3١تنقي  هي ل التشريعات الداخلية والتدابري األخرى يف لال حقوا اإلنسان )التوصية   
النتصددددا  يف لددددال حقددددوا اإلنسددددان  إلطددددار نظددددام  مناسدددد اا  استعراودددداا أجددددرت اليدددداابن  -٧١

 فيا املناقشات اليت جرت حا ذلك الوقت. روعيت 

 (59-53و 5١-4٧قوا اإلنسان )التوصيات إنشاء م سسة وطنية اقوا اإلنسان وجلنة ا  
للربملددددان الددددوطين مشددددرو  قددددانون جلنددددة حقددددوا  ١8١قدددددمت ح ومددددة اليدددداابن إ  الدددددورة  -٧٢

ون تعثر نتيجةا ادل للدس اإلنسان  املتعلأ إبنشاء م سسة اقوا اإلنسان.  ري أن مشرو  القان
إلطار نظام النتصا  يف لال حقدوا  مناس اا  النوا  يف الشهر نفسا. وأجرت الياابن استعراواا 

  روعيت فيا املناقشات اليت جرت حا ذلك الوقت. اإلنسان 
ويف الوقددددت نفسددددا  أُنشددددئ م تددددو حقددددوا إنسددددان يف ولارة العدددددل بوصددددفا هيةددددة إداريددددة  -٧3

مشاركة يف  اية حقوا اإلنسدان  كمدا أُنشدةت حدا اان األجهدزة الفرعيدة للم تدو  وهدس إدارة 
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م اتو الش ون القانونية )مثانية م اتو علدى مسدتوى ال لدد(  وشدع ة حقدوا  حقوا اإلنسان يف
 هدددام ت ددداا علدددى مسدددتوى ال لدددد(  وفروع 4٢قاطعدددات للشددد ون القانونيدددة )اإلنسدددان يف م اتدددو امل

 (. ٢٠١٧فرعاا يف نيسان/أبريل  ٢٦١)
وعنوة على ذلك  تشارك ولارة العدل يف أنشطة  اية حقدوا اإلنسدان  ومنهدا أنشدطة  -٧4

 مددواطن متطددو  يف لددال حقددوا ٠٠٠ ١4التوعيددة وتقدددا املشددورة والنتصددا   ابلتعدداون مددع سددو 
 اإلنسان تعينهم ولارة العدل. 

وتقدم أجهدزة حقدوا اإلنسدان التابعدة لدولارة العددل لموعدة واسدعة مدن خددمات املشدورة  -٧5
( ٢٠١٧م ت ددددداا )يف نيسدددددان/أبريل  3١١يف لددددال حقدددددوا اإلنسددددان يف امل اتدددددو ال دددددال  عددددددها 

وفروعهدا املنتشدرة يف  يدع وم اتدو املقاطعدات للشد ون القانونيدة  التابعة مل تدو الشد ون القانونيدة
. وتشددددارك ٢٠١٦حالددددة يف عددددام  ٠٧3 ٢٢5أسدددداء ال لدددددا وبلدددد  عدددددد حددددالت تقدددددا املشددددورة 

إذ  األجهزة أيضاا يف أنشطة النتصدا  يف لدال حقدوا اإلنسدان مدن وجهدة نظدر عادلدة وحياديدة 
 . ٢٠١٦حالة يف عام  443 ١9تناولت يف هذا الصدد 

 (١5٦)التوصية  اإلعاقة ذوي خارألشلالط ية  النفقات تغطية  
 ستواصل اا ومة حتديد احتياجات ه لء األشخار والقيام بعمليات املتابعة.  -٧٦

 وددد التمييددز علددى ابلقضدداء املعنيددة اللجنددة مددن املقد مددة األقليددات  بنسدداء املتعلقددة التوصدديات تنفيددذ  
 (١٦٠)التوصية  املرأة
تعدددد   ح ومددددة اليدددداابن  يف اخلطددددة األساسددددية الرابعددددة للمسدددداواة بددددني اجلنسددددني  طمهيددددة  -٧٧

هاإلجدددراءات املتخدددذة مدددن أجدددل النسددداء الدددند يدددواجهن صدددعوابت متعدددددة بسددد و ندددو  اجلدددنسه. 
وتنا اخلطة األساسية على أن هحتصل اا ومة علدى معلومدات حيثمدا أم دن عدن اادالت الديت 

ت متعدددة بسد و ندو  اجلدنس  وتعدزل أنشدطة التعلديم والتوعيدة يف لدال تواجا فيها النسداء صدعواب
حقوا اإلنسان  وتواصدل اجلهدود الراميدة إ  التحقيدأ يف حدالت انتهداك حقدوا اإلنسدان املشدت ا 

 فيها وتقدا املساعدة للضحاايه. 

 (٦١)التوصية  لألطفال وطنية عمل خطة اعتماد  
وطددين التدددابري املختلفددة املتخدددذة لضددمان إعمددال  يدددع    عددت ح ومددة اليدداابن يف تقريدددر -٧8

 حقوا األطفال املنصور عليها يف اتفاقية حقوا الطفل  وقدمت هذا التقرير. 

والقضداء علدى املعاملدة   املثليات واملثليني ومزدوجس امليدل اجلنسدس ومغدايري ا ويدة اجلنسدانية إدماج  
 ( 89لتوصية التمييزية القائمة على أسا  امليل اجلنسس )ا

دخدل هقددانون اادالت اخلاصددة للتعامدل مددع ذوي ا ويدة اجلنسددانية املضدطربةه حيددز النفدداذ  -٧9
عددددن ختفيددددف الشددددروط  ٢٠٠8  وأسددددفر تنقددددي  ُأجددددري يف عددددام ٢٠٠4يف اليدددداابن يف متول/يوليددددا 

الضددرورية لتعددديل نددو  اجلددنس يف سددجل األسددرة. وأنشددرت أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة 
عدددل مراكددز دائمددة خمصصددة للتوعيددة  قددوا اإلنسددان  تقدددم التوعيددة بشددرن لموعددة واسددعة مددن ال

مسدائل حقدوا اإلنسدان  منهدا التمييدز القدائم علددى أسدا  امليدل اجلنسدس وا ويدة اجلنسدانية. وجتددري 
األجهدددزة أيضددداا أنشدددطة توعيدددة لدددد  إ  ودددمان احددد ام حقدددوا األقليدددات اجلنسدددية. ويف السدددياا 
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واصددل اليدداابن  انطنقدداا مددن اعتقادهددا طن انتهاكددات حقددوا اإلنسددان القائمددة علددى امليددل الدددويل  ت
اجلنسس وا وية اجلنسانية ل ين غس التسام  معها  طدرح آرائهدا يف هدذا السدياا وتوودي  الظدرو  

 الجتماعية يف منتدايت ح ومية دولية خمتلفة. 

 (١٦٧)التوصية  األجانو الرعااي دخول شروط  
شروط دخول الرعااي األجانو مسرلة تتعلدأ ابلسديادة الوطنيدة. وتواصدل ح ومدة اليداابن  -8٠

 است شدددا  التددددابري الضدددرورية  وتدددويل يف الوقدددت نفسدددا اعت ددداراا مناسددد اا ألثدددر هدددذه التددددابري علدددى
القتصدداد واجملتمددع اليدداابنيني وعلددى سددنمة وراحددة اايدداة اليوميددة للمددواطنني  ابإلوددافة إ  ديناميددة 

 مسائل أخرى. 

 (4٦)التوصية  ابل حيل يتعلأ فيما ا جرة مراق ة قانون تعديل  
تتخددذ ح ومددة اليدداابن املوقددف املسددجل يف تقريددر الفريددأ العامددل املعددين ابلسددتعراض الدددوري  -8١

(. وينا قانون مراق دة ا جدرة علدى قيدام اا ومدة فدوراا ١43( )الفقرة A/HRC/22/14الشامل للياابن )
ب حيل الرعااي األجانو الذين صدر  قهم أمر ترحيل. ولذلك تسعى اا ومة من أجل طدرد هد لء 

 الرعااي األجانو يف أقر  وقت مم ن وفقاا للقانون  وتعمل على ااد من الحتجال املطول. 

 (١٦8لتوصية ه )االتنمية يفهااأ   
تعتددرب ح ومددة اليدداابن أن هااددأ يف التنميددةه حددأن مددن حقددوا اإلنسددان امل فولددة لألفددراد.  -8٢

 وستواصل الياابن املشاركة يف املناقشات بشرن هذا ااأ لضمان استنادها إ  توافأ آراء. 

 (15و 1٣و 12و 5و ٤و ٣إجراءات الب غات الفردية )التوصيات  -2 
ول الختيددداري األول للعهدددد الددددويل اخلدددار اباقدددوا املدنيدددة والسياسدددية  يدددنا الربوتوكددد -83

والربوتوكددول الختيدداري لتفاقيددة القضدداء علددى  يددع أشدد ال التمييددز وددد املددرأة  وصدد وك أخددرى  
علددى إجددراء ال ن ددات الفرديددة. وتددرى ح ومددة اليدداابن أن اإلجددراء جدددير ابإلشددادة حيددل يضددمن 

 وا اإلنسددددان. ويف الوقددددت نفسددددا  أُويل اهتمددددام ملسددددائل مددددن ق يددددلالتنفيددددذ الفعددددال ملعاهدددددات حقدددد
النظدددام القضدددائس والسياسدددة التشدددريعية لليددداابن  وندددو  النظدددام  اإلشددد الت الددديت قدددد ينطدددوي عليهدددا

الددذي ين غددس إنشددافه لتنفيددذ إجددراء ال ن ددات الفرديددة يف حالددة ق ددول اليدداابن بددا بندداءا علددى مزيددد مددن 
  أنشدددرت ح ومدددة اليددداابن ٢٠١٠ات ذات الصدددلة. ويف نيسدددان/أبريل املناقشدددات فيمدددا بدددني الدددولار 

  عقدددت ٢٠١٦شددع ة تنفيددذ معاهدددات حقددوا اإلنسددان يف ولارة اخلارجيددة. ويف آ /أ سددطس 
الدددولارات والوكدددالت ذات الصدددلة حلقدددة العمدددل التاسدددعة عشدددرة ملناقشدددة إجدددراء ال ن دددات الفرديدددة. 

ت بشدرن هدذه املسدرلة  مدع أخدذ ااراء املختلفدة يف وستواصل ح ومدة اليداابن املشداركة يف مناقشدا
 العت ار. 
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 إبرال االتفاليات والربوتوكوالت االختيارية -٣ 

 أو القاسدية العقوبدة أو املعاملدة ودرو  مدن و ريه التعذيو مناهضة لتفاقية الختياري الربوتوكول  
 (١٠و 9و 8)التوصيات  املهينة أو النإنسانية

ه ويف  دددري التفتددديااليددداابن يف اجلواندددو العمليدددة الددديت ين غدددس أن يشدددملها هتنظدددر ح ومدددة  -84
كمددا ت حددل نددو  العنقددة املم نددة بددني أح ددام الربوتوكددول الختيدداري   ذلددك مددن العناصددر األخددرى 

 والقوانني الداخلية و ريها  ولذلك ستواصل النظر يف هذا الربوتوكول. 

 ٢١و ٢٠و ١9)التوصديات  أسدرهم وأفراد املهاجرين الالعم  يع حقوا اماية الدولية التفاقية  
 (٢3و ٢٢و

تسدددل  م ح ومدددة اليددداابن ابااجدددة إ  النظدددر اجلددداد والشدددامل يف التفاقيدددة مدددن منظدددور م ددددأ  -85
 املساواة والن ظم الداخلية املختلفة للياابن  و ريها. 

 (٢3)التوصية  ١89 رقم الدولية العمل منظمة اتفاقية  
عدددد العدداملني يف اخلدمددة املنزليددة يف اليدداابن منخفضدداا  علددى ع ددس بلدددان أخددرى  يعتددرب  -8٦

ول ُيسدم  بدددخول اليدداابن للعمددل يف اخلدمددة املنزليددة. وعددنوة علددى ذلددك  ل يسددري قددانون معددايري 
ويتطلددو التصددديأ علددى اتفاقيددة منظمددة  العمددل علددى بعددض العدداملني يف اخلدمددة املنزليددة يف اليدداابن.

 دراسة مترنية يف ووء الووع الفعلس يف الياابن.  ١89لية رقم العمل الدو 

 (٣و 1التحفظات علي االتفاليات وغريها )التوصيات  -٤ 
)د( مددن العهددد الدددويل اخلددار اباقددوا القتصددادية ٧فيمددا يتعلددأ ابلددتحفا علددى املددادة  -8٧

العطددل الرمسيددة   عددنلتمعددس علددى دفددع أجددور  والجتماعيددة والثقافيددة  ومراعدداة لعدددم وجددود توافددأ
تدددرى ح ومدددة اليددداابن أن مدددن املنئدددم تدددرك مسدددرلة دفدددع األجدددر عدددن أايم العطدددل الرمسيدددة ل دددس يُتفدددأ 

 عليها بني العمال وهيةات اإلدارة. 
مدددن العهدددد الددددويل اخلدددار اباقدددوا القتصدددادية والجتماعيدددة والثقافيدددة  8وتدددنا املدددادة  -88

ومراعاة لعددم وجدود إم انيدة توافدأ  )د(.١و املادة على ااأ يف تنظيم إوراابت عن العمل مبوج
الدديت تددنا علددى  8مددن املددادة  ٢بددني القددوانني واملراسدديم املط قددة يف اليدداابن واا ددم الددوارد يف الفقددرة 

القيددود القانونيددة الدديت ختضددع  ددا فةددة هاملددوظفني املدددنينيه  حتددتفا اليدداابن  عدددم ووددع عق ددات أمددام
)د(.  دددري أن بعدددض القطاعدددات سدددتظل حتدددتفا ١مبوجدددو املدددادة  ابادددأ يف عددددم اخلضدددو  للتقييدددد

خُموَّلددة هددذا ااددأ مبوجددو القددانون اليدداابين يف وقددت التصددديأ  اباددأ يف اإلوددرا  إذا كانددت أصددنا 
 على التفاقية. 

)أ() ( مدددن التفاقيدددة الدوليدددة للقضددداء علدددى  يدددع 4وفيمددا يتعلدددأ ابلدددتحفا علدددى املدددادة  -89
  ل تعتقددد ح ومددة اليدداابن أن ال لددد يعدداين يف الوقددت الددراهن مددن انتشددار أشدد ال التمييددز العنصددري

األف ار العنصرية والتحريض على التمييز العنصري إ  الدرجدة الديت تددعوها إ  النظدر يف سدحو 
حتفظهددا وسددن تشددريعات تعاقددو علددى نشددر األف ددار العنصددرية واألفعددال األخددرى  مددع مددا ينطددوي 

 ة التع ري على سو  ري منئم. عليا ذلك من خطر تقييد حري
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)ج( مدددن اتفاقيدددة حقدددوا الطفدددل  ووفقددداا لقدددانون 3٧وفيمدددا يتعلدددأ ابلدددتحفا علدددى املدددادة  -9٠
سدنة يعداملون بوصدفهم  ٢٠تقدل أعمدارهم عدن  ُيشار إ  أن األشخار الدذين األحدا  الياابين 

ل امل دددأ  تُفصددل هأحدددااثاه  وينط ددأ ذلددك أيضدداا علددى األشددخار اجملددردين مددن حددريتهم. ومددن حيدد
سدنة  ٢٠هذه الفةة من األشخار )الذين يُطلدأ علديهم هأحددااثاه( عدن األشدخار ال دالغني سدن 

أوىف علدى اا دم املددرج يف التفاقيدة الدذي  أو أكثر )ال الغني(. وو ن اعت ار هذا اإلجدراء خطدوة
وصدددفا تقددددم إليدددا بعنايدددة ب  ايدددة سدددنة علدددى ١8يقضدددس  صدددول الشدددخا الدددذي يقدددل عمدددره عدددن 
سدددنة ودددمن األشدددخار اخلاودددعني  ٢٠دون سدددن  هطفدددناه  إذ يددددرج النظدددام اليددداابين األشدددخار

)ج(  أي  ايدددة الشددد ا  مدددن التدددرثري 3٧للحمايدددة. ويطدددابأ ذلدددك هدددد  و دددرض أح دددام املدددادة 
 الضار بفصلهم عن األشخار األكرب سناا. 

 حالة تنفيذ التعهدات الكوعية  -اثلثا   
 اتمم املتحدةالتعاون علي صعيد  -ألف 

تساهم ح ومة الياابن إسهاماا فعالا يف األنشطة اليت يضطلع هبا للس حقوا اإلنسان  -9١
واللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحددة مدن خدنل فدرر متنوعدة  منهدا السدتعراض الددوري 

  حلدول الشامل  مدن أجدل حتسدني أوودا  حقدوا اإلنسدان يف بلددان ومنداطأ خمتلفدة والوصدول إ
سدددان التدددابع لألمدددم املتحددددة يف تتعلدددأ مبسدددائل حقدددوا اإلنسدددان. وبعدددد إنشددداء للدددس حقدددوا اإلن

  والفد ة ٢٠١١إ  عدام  ٢٠٠٦  كانت الياابن عضدواا يف اجمللدس يف الفد ة مدن عدام ٢٠٠٦ عام
وسدددداعدت يف ت لددددور آراء اجملتمددددع الدددددويل بتقدددددا إسددددهامات   ٢٠١5إ  عددددام  ٢٠١3مددددن عددددام 
دور رائدددد يف اعتمددداد  مناقشدددات اجمللدددس واعتمددداد قراراتدددا األساسدددية. وكدددان لليددداابن أيضددداا نشدددطة يف 

ام وأفددددراد أسددددرهم وقددددرار ابلقضدددداء علددددى التمييددددز وددددد األشددددخار املصددددابني ابجلددددذ القددددرار املتعلددددأ
 وانضددمت اليدداابن لدددداا إ  عضددوية اجمللددس ملدددة ثددن  سددنوات  ت دددأ مددن كددانون الثدداين/ املتابعددة.
   وهس تعتزم مواصلة إسهامالا الفعالة يف أعمال للس حقوا اإلنسان. ٢٠١٧يناير 

 (155و 1٣2اإلجراءات اخلاصة )التوصيتان   
تقدر ح ومة الياابن م دأي ااوار والتعاون يف إطار عملية دبلوماسية حقوا اإلنسدان   -9٢

سددان واإلجددراءات اخلاصددة. ومددن   تددويل أمهيددة ألدوار مفووددية األمددم املتحدددة السددامية اقددوا اإلن
  لايرات مددددن جانددددو املقددددررين ٢٠١٢وتلقددددت اليدددداابن  منددددذ السددددتعراض الدددددوري الشددددامل لعددددام 

اخلاصني املعنيني ب ل من ااأ يف الصحة  وبيع األطفال واستغنل األطفدال يف ال غداء ويف املدواد 
اي الشدددع ية الدوقراطيدددة. اإلابحيدددة  وحريدددة الدددرأي والتع دددري  وحالدددة حقدددوا اإلنسدددان يف  هوريدددة كدددور 

وستواصدددل اليددداابن تعاوهندددا ال امدددل مدددع مفوودددية حقدددوا اإلنسدددان واإلجدددراءات اخلاصدددة  وودددمان 
 ااوار اجملدي وال ن اء.

ددددرت ح ومددددة اليدددداابن -93  لايرة املقددددرر اخلددددار املعددددين اباددددأ يف الصددددحة إ  اليدددداابن وقددددد يس 
(. وعقددددد املقددددرر اخلددددار  أثندددداء لايرتددددا  اجتماعددددات مددددع املسدددد ولني يف ح ومددددة ١55)التوصددددية 

الياابن  والناجني واملرح لني من الزلزال القوي الذي ور  شرا اليداابن  ومدع  اعدات املدواطنني. 
ة وتقدددم اا ومددة أيضدداا املسدداعدة املاليددة والتقنيددة إ  مقاطعددة فوكوشدديما. فقددد قدددمت  مددثنا  منحدد
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مليدددار يدددن إ  صدددندوا إدارة الشددد ون الصدددحية لسددد ان فوكوشددديما  الدددذي أنشدددرتا  ٧8.٢قددددرها 
 مقاطعة فوكوشيما ملساعدة س اهنا على إدارة ش وهنم الصحية املتوسطة األجل والطويلة األجل.

 االستعراضات اليت جتريها هيئات املعاهدات  
ت حقدوا اإلنسدان الديت أبرمتهدا  و دل التزمت ح ومة اليداابن ابلتنفيدذ الصدادا ملعاهددا -94

ذلددك تقدددا التقددارير اا وميددة والستعراوددات ذات الصددلة. وقدددمت اا ومددة  بعددد السددتعراض 
  تقاريرها اا ومية بشرن  س اتفاقيات )هس اتفاقية القضداء علدى ٢٠١٢الدوري الشامل لعام 

اقيددة الدوليددة للقضدداء علددى  يددع  يددع أشدد ال التمييددز وددد املددرأة  واتفاقيددة حقددوا الطفددل  والتف
أشددد ال التمييدددز العنصدددري  والتفاقيدددة الدوليدددة امايدددة  يدددع األشدددخار مدددن الختفددداء القسدددري  
واتفاقية حقدوا األشدخار ذوي اإلعاقدة(  وجدرى اسدتعراض مددى تنفيدذ اليداابن خلمسدة صد وك 

لعهدددد الددددويل اخلدددار )هدددس العهدددد الددددويل اخلدددار اباقدددوا القتصدددادية والجتماعيدددة والثقافيدددة  وا
اباقدددوا املدنيدددة والسياسدددية  والتفاقيدددة الدوليدددة للقضددداء علدددى  يدددع أشددد ال التمييدددز ودددد املدددرأة  
والتفاقيدددة الدوليدددة للقضددداء علدددى  يدددع أشددد ال التمييدددز العنصدددري  واتفاقيدددة مناهضدددة التعدددذيو(. 

دات حقددوا اإلنسددان وستواصددل اليدداابن املتابعددة الواج ددة للتوصدديات الدديت تلقتهددا مددن هيةددات معاهدد
 التزامها بتنفيذ هذه املعاهدات. من أجل تعزيز تعاوهنا مع هذه ا يةات وتعزيز

 اإلسهال يف اجملتمع الدويل -ابء 
 (17٤احلوارات الثنائية )التوصية   

عقدت ح ومة اليداابن  إدراكداا منهدا ألمهيدة اادوار والتعداون القدائمني علدى م ددأ التفداهم  -95
سات حوار ومشاورات ثنائية عادية بشرن حقوا اإلنسان مع ح ومات أكثر مدن والح ام  جل

عشرة بلدان ومع املنظمة اإلقليمية للت امل القتصادي  مبا فيها ميا ار وكم دوداي وإيدران والحتداد 
األورويب. وستواصددددل اا ومددددة عقددددد جلسددددات ااددددوار هددددذه املتعلقددددة  قددددوا اإلنسددددان مددددع بلدددددان 

يف اجلهددود الدديت ي ددذ ا كددل بلددد اددل مسددائل حقددوا اإلنسددان عددن طريددأ ت ددادل  خمتلفددة  واإلسددهام
 أفضل املمارسات والوسائل األخرى.

 (17٤و 17٣و 172و 171و 170التعاون اإلمنائي )التوصيات   
ميثداا التعداون اإل دائس. ويدنا امليثداا  ٢٠١5ووعت ح ومدة اليداابن يف شد اط/فرباير  -9٦

بناء أسس و فزات النمو القتصدادي  مثدل ا ياكدل األساسدية  ساعدة يفعلى أن تقدم الياابن امل
الصدددناعية  والتنميدددة الصدددناعية  وتنميدددة املدددوارد ال شدددرية  وتدددوفري فدددرر العمدددل  واملسددداعدة أيضددداا يف 
اجلهددددود الراميددددة إ  مسدددداعدة األشددددخار علددددى تل يددددة احتياجددددالم ال شددددرية األساسددددية  مددددع إيددددنء 

ية التنمية ال شدرية والجتماعيدة. وفيمدا يتعلدأ  قدوا اإلنسدان  يشدري امليثداا العت ار املناسو ألمه
إ  هتوطيددد الدوقراطيددة وسدديادة القددانون و ايددة حقددوا اإلنسددان األساسدديةه بوصددفها امل ددادئ الدديت 
تضدددمن منءمدددة التعددداون اإل دددائس. ويشددددد امليثددداا أيضددداا علدددى أن اليددداابن سدددت ذل اجلهدددود النلمدددة 

سا  الذي يقدوم عليدا التعداون اإل دائس  مدع مراعداة ا دد  املتفدأ عليدا دوليداا املتمثدل يف لتعزيز األ
 يف املائة من الدخل القومس اإل ايل.  ٠.٧لايدة املساعدة اإل ائية الرمسية إ  



A/HRC/WG.6/28/JPN/1 

GE.17-15204 22 

مليدددون  9٧8.٠٢وكاندددت اليددداابن قدددد تعهددددت بتخصددديا مسددداعدة إ ائيدددة رمسيدددة قددددرها  -9٧
  وثنثدة ٢٠١4لايت املتحددة األمري يدة )دولر( للرعايدة الصدحية يف عدام دولر من دولرات الو 

مليددددارات دولر لتم ددددني املددددرأة )يف لددددالت تشددددمل الصددددحة والتعلدددديم والزراعددددة( خددددنل السددددنوات 
  وأوفت الياابن هبذه التعهددات. وتعهددت اليداابن أيضداا بتقددا ٢٠١3الثن  اليت ت دأ من عام 
مليدددار يدددن لتحسدددني سددد ل حصدددول النسددداء والفتيدددات علدددى  4٢تزيدددد علدددى  مسددداعدة إ ائيدددة رمسيدددة

  وهدس ماودية يف تنفيدذ تعهددها. ويف ٢٠١5التعليم اجليد يف السنوات الثن  اليت ت دأ من عدام 
  أطلقت ح ومة اليداابن السد اتيجية اإل ائيدة للمسداواة بدني اجلنسدني ومت دني املدرأة. ٢٠١٦عام 

عيددة العامليددة الثالثددة للمددرأة  املعقددودة يف كددانون األول/ديسددمرب مددن العددام وأعلنددت اا ومددة  يف اجلم
نفسددا  خطتهددا لدددفع أكثددر مددن ثنثددة مليددارات دولر كمسدداعدة إ اليددة للمددرأة تقدددم يف ال لدددان 

خبطدى حثيثدة يف تنفيدذ هدذا    وهدس ماودية٢٠١8النامية يف السنوات الدثن  الديت تنتهدس يف عدام 
 اللتزام.
املددد متر  ٢٠١5لدددال اادددد مدددن خطدددر ال دددوار   استضدددافت اليددداابن يف آذار/مدددار  ويف  -98

واوطلعت بدور رايدي يف اعتمداد إطدار سدنداي  العاملس الثالل املعين اباد من خماطر ال وار  
للحدددد مدددن خمددداطر ال دددوار . وأطلقدددت ح ومدددة اليددداابن م دددادرة تعددداون سدددنداي للحدددد مدددن خمددداطر 

عدة قدددرها أربعددة مليددارات دولر وتنميددة املهددارات ال شددرية ألربعددني ال ددوار   وأعلنددت تقدددا مسددا
ألح  رايدايا  ألددددف شددددخا يف السددددنوات األربددددع القادمددددة. وعددددنوةا علددددى ذلددددك  أدت اليدددداابن دوراا 

املتعلدأ بتحديدد اليدوم العداملس للتوعيدة طمدواج تسدوامس.  اعتماد قرار اجلمعية العامة لألمدم املتحددة
تابعة  نظمت ح ومة الياابن م متر قمة طن  املدار  الثانوية بشدرن هاليدوم ويف سياا أعمال امل

  وبدددذلت جهدددوداا  لدددت تقددددا ٢٠١٦العددداملس للتوعيدددة طمدددواج تسدددوامسه يف كوروشددديو يف عدددام 
 التدريو يف  يع أساء العاع يف لال ااد من خماطر ال وار .

الرشدديدة  تسددهم اليدداابن بنشدداط فيمددا يقدددم  ويف إطددار املسدداعدة املقدمددة يف لددال اإلدارة -99
 ابلدددن ظم القانونيدددة والقضدددائية  والشدددرطة  وإرسددداء الدوقراطيدددة )تتعلدددأ مدددثنا  مسددداعدات متصدددلة مدددن

 بتقدا املساعدة النتخابية  وبناء قدرات الربملاات  ووسائا اإلعنم(.
صدددلة املعنيدددة  مايدددة وتعزيدددز وتتعددداون اليددداابن تعددداواا نشدددطاا مدددع املنظمدددات الدوليدددة ذات ال -١٠٠

حقددددوا اإلنسددددان )مثددددل مفووددددية حقددددوا اإلنسددددان  ومفووددددية شدددد ون النجةددددني  وبددددرامق األمددددم 
كمددا تسددهم يف     وهيةددة األمددم املتحدددة للمددرأة( ومنظمددة األمددم املتحدددة للطفولددة املتحدددة اإل ددائس 

لتربعدات   اولدةا يف أنشطة هذه املنظمدات. وستواصدل اليداابن دعدم هدذه املنظمدات  بسد ل منهدا ا
 سياا ذلك تط يأ السياسات اليت تنتهجها فيما يتعلأ ابستخدام امليزانيات.

 استضارة اجلمعية العاملية للمرأة -جيم 
استضدددددافت اليددددداابن  يف إطدددددار جهودهدددددا الراميدددددة إ  حتقيدددددأ هلتمدددددع تتدددددرلأ فيدددددا املدددددرأةه   -١٠١

( لتيسددري ٢٠١٦و ٢٠١5و ٢٠١4األعددوام اجتماعددات اجلمعيددة العامليددة للمددرأة ثددن  مددرات )يف 
 النقاا املتعلأ بتم ني املرأة وحتقيأ املساواة بني اجلنسني.

  ١4و ١3 طوكيدددو يدددومس واستضدددافت ح ومدددة اليددداابن اجلمعيدددة العامليدددة الثالثدددة للمدددرأة يف -١٠٢
مت ددني املددرأة  ائدددة يف لددال شخصددية ر  93. وشددارك يف املناقشددات ٢٠١٦ ديسددمرب/كددانون األول

مشددددارك. ودارت املناقشددددات  الدددديت كددددان مووددددوعها األساسددددس هاجلمعيددددة العامليددددة  8٠٠رها وحضدددد
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للمرأة تعمله  حول س ل مت ني املرأة وحتقيأ املساواة بني اجلنسني يف اليداابن وخارجهدا  وتشدمل 
هددذه السدد ل اإلنفدداذ ال امددل للقددانون املتعلددأ بتعزيددز مشدداركة املددرأة والنهددوض هبددا يف م ددان العمددل  

يف حددني شددهد  تمدداد أهدددا  التنميددة املسددتدامة. وُعقددد منتدددى عددام يف اليددوم األول مددن اللقدداء واع
اليدددوم الثددداين تنظددديم  دددس حلقدددات نقددداا. وتناولدددت حلقدددات النقددداا مسدددرلة تنميدددة قددددرات املدددرأة 

 العلددوم والت نولوجيددا وا ندسددة والرايودديات  وتعزيددز قيددادة املددرأة  والتددوالن وتعزيددز دورهددا النشددا يف
بدددني العمدددل واايددداة  وصدددحة املدددرأة  ومشددداركة املدددرأة ومت ينهدددا يف لدددال السدددنم واألمدددن. وُعقددددت 
جلسددات خاصدددة أيضدداا يف اليدددوم نفسددا ملناقشدددة مسددرلة مشددداركة املددرأة والنهدددوض هبددا يف اجملتمعدددات 

نشددددر ف ددددرة لتمددددع املسدددداواة بددددني اجلنسددددني يف أوسدددداط الشدددد ا . وُ عددددت أف ددددار  احملليددددة  وكيفيددددة
ه ٢٠١٦ حدددات مدددن املشددداركني يف وثيقدددة بعندددوان هاجلمعيدددة العامليدددة للمدددرأةز نقددداط العمدددل يف ومق

 . (A/71/829)ُنشرت كوثيقة من واثئأ األمم املتحدة 
 تشدرين ١واختريت ف ة تُقار  األربعة أشهر  ت دأ ق ل اجلمعية العامليدة للمدرأة وتسدتمر بعددها ) -١٠3

ختللتهدا أنشدطة (  لت ون هأسابيع قلدأه ٢٠١٧لثاين/يناير كانون ا  3١إ   ٢٠١٦األول/أكتوبر 
  جان ية رمسية داخل الياابن وخارجها.

التقررردل احملرررررز والتحرررردنت يف سررررياق تنرررراول املسررررائل اجلديرررردة والناتررررئة  -رابعا   
 حتقيق أهداف التنمية املستدامة( )اجلهود الرامية إىل 

شديما  الدذي كدان أول مد متر  -ترأست الياابن م متر قمة لموعة الدول الس ع يف آيدس  -١٠4
قمددة يُعقددد بعددد إعددنن أهدددا  التنميددة املسددتدامة. وأكدددت الدددول األعضدداء يف اجملموعددة التزامهددا 
ب ددذل جهودهددا مددن أجددل حتقيددأ أهدددا  التنميددة املسددتدامة ابعت ارهددا أولويددة  ددذه الدددول يف سددياا 

مدد متر قمددة  وأنشددرت ح ومددة اليدداابن  لنوددطن  بدددور رايدي بوصددفها رئدديساإل ددائس. التعدداون 
لتعزيدز أهددا  التنميدة املسدتدامة برئسدة رئديس الدولراء وعضدوية  يدع الدولراء. الدول الس ع  مركدزاا 

وتقرر يف الجتما  األول للمركز ووع م ادئ توجيهية تسدري عليهدا اليداابن يف سدياا العمدل علدى 
مليدار دولر للمنظمدات  ١,١أ أهدا  التنمية املستدامة. وأُعلن أيضاا تعه د بتخصديا سدو حتقي

يدددة املسدددتدامة املتعلقدددة ابلصدددحة الدوليدددة املعنيدددة ابلصدددحة  ك سدددهام جديدددد يف حتقيدددأ أهددددا  التنم
 العاع.  يف

  أهددداعزيددز ويف وددوء قددرار ووددع امل ددادئ التوجيهيددة السددالفة الددذكر  استضددا  مركددز ت -١٠5
التنميددة املسددتدامة اجتمددا  مائدددة مسددتديرة حضددرتا لموعددة واسددعة مددن اخلددرباء واجلهددات صدداح ة 

ددذ املركددز  املصددلحة  منهددا منظمددات  ددري ح وميددة  والقطددا  اخلددار  ومنظمددات دوليددة.  أيضدداا واخت 
م دددادرة ألحدددت تلقدددس تعليقدددات عامدددة وت دددادل ااراء واألف دددار مدددع لموعدددة واسدددعة مدددن اجلهدددات 

 لدول دئ التوجيهيدة يف وثيقدة ومرفقهدا صلحة. ونتيجة لذلك  تسء إعداد وجتميدع امل داصاح ة امل
  ديسمرب من العام نفسا.الثاين للمركز يف كانون األول/ موعد انعقاد الجتما 

وتدددنا امل دددادئ التوجيهيدددة للتنفيدددذ علدددى رفيدددة تقدددوم علدددى هالودددطن  بددددور رايدي سدددو  -١٠٦
ن اقتصددادية واجتماعيددة وبيةيددة بطريقددة مت املددة ومسددتدامة ومرنددة مسددتق ل تتحقددأ فيددا أوجددا حتسدد

دون إ فدددال أحدددده. وحتددددد الوثيقدددة أيضددداا امل دددادئ اخلمسدددة للتنفيدددذ ومدددا تتطل دددا عمليدددات املتابعدددة. 
وتُددوائم امل ددادئ أهدددا م التنميددة املسددتدامة مبددا يناسددو األووددا  يف اليدداابن ل يددان اجلهددود الدديت ين غددس 
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ليها بوجا خار  وتنا على مثانية لالت ذات أولوية  منها همت دني اجلميدعه للياابن أن تركز ع
تدددبرياا  داخددل اليدداابن وخارجهددا   ١4٠وهحتقيددأ الصددحة اجليدددة وطددول العمددره. ويتضددمن املرفددأ 

اق حتها الولارات والوكالت ذات الصلة بوصفها إجراءات  ددة للمة جملالت األولويدة الثمانيدة 
 هذه.
يف لتحقيأ أهدا  التنمية املسدتدامة علنت يف الجتما  الثاين للمركز م ادرات  ددة وأُ  -١٠٧

وددوء الصدديغة النهائيددة للم ددادئ التوجيهيددة للتنفيددذ. وتددنا امل ددادرة املتعلقددة ابلصددحة يف العدداع علددى 
مليدددون دولر للمنظمدددات الدوليدددة املعنيدددة ابلصدددحة مل افحدددة أمدددراض معديدددة    4٠٠ختصددديا سدددو 

ألطفال  ولتعزيز الدنظم الصدحية  ولددعم إجدراءات تعزيدز صدحة املدرأة. وإودافةا إ  ذلدك  كشلل ا
يقدوم علدى السدتفادة مدن خدربة  ان اليت تق لهم  أُعلن تعهد جديددويف سياا دعم النجةني وال لد

رات املطروحدددة اليددداابن وقددددرالا يف حتقيدددأ مزيدددد مدددن أوجدددا التحسدددن النوعيدددة وال ميدددة بشدددرن امل ددداد
عونددة يف شدد ل إسددهام جديددد قدددره ذا اجملددال  ابإلوددافة إ  خطددة اليدداابن الراميددة إ  تقدددا مهدد يف
مليددون دولر. وفيمددا يتعلددأ بتم ددني املددرأة يف ال لدددان الناميددة  أُعلددن عددن ختصدديا م لدد   5٠٠ سددو

جملدددالت ال كيدددز  وهدددس تعزيدددز حقدددوا  ٢٠١8إ ددايل قددددره سدددو ثنثدددة مليدددارات دولر  لدددول عدددام 
ددن النسدداء والفتيددات مددن بلددو  أقصددى إم انيددالن  والنهددوض ابلدددور  املددرأة  وحتسددني ال يةددة الدديت مت  

  الرايدي للمرأة.
وسددتتعاون ح ومددة اليدداابن تعدداواا وثيقدداا مدددع الددولارات والوكددالت ذات الصددلة مددن أجدددل  -١٠8

يهيددة لتنفيددذ أهدددا  التعدداون مددع اجلهددات صدداح ة املصددلحة يف  يددع اجملددالت وفقدداا للم ددادئ التوج
التنميددددة املسددددتدامة  وبددددذلك سددددت دي دوراا رايدايا يف اجلهددددود الدددديت ي ددددذ ا اجملتمددددع الدددددويل لتحقيددددأ 

  أهدا  التنمية املستدامة.
    


