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أوال -عملية إعداد التقرير الودين
ألف -مقدمة
 -١تس ددعى الي دداابن متسد د ا منه ددا ابملع ددايري الس ددامية اق ددوا اإلنس ددان امل رس ددة وامل فول ددة يف
دسد ددتورها إ توطيد ددد نظامهد ددا السياسد ددس الد دددوقراطس ووود ددع سياسد ددات امايد ددة وتعزيد ددز حقد ددوا
اإلنسددان واا درايت األساسددية ابعت ارهددا قيم د ا عامليددة .وترحددو ح ومددة اليدداابن ابجلولددة الثالثددة مددن
السددتعراض الدددوري الشددامل ابعت اره دا فرصددة لالبددن عددن الووددع ال دراهن للتقدددم احملددرل يف ايددة
حقوا اإلنسان وتعزيزها يف الياابن.

ابء -املنهجية
 -٢أع دددت ح وم ددة الي دداابن تقريره ددا ال ددوطين الثال ددل املق دددم أل د دراض الس ددتعراض ال دددوري
الشامل وفق ا للم ادئ التوجيهية املعمول هبا مبا يف ذلك القرارات واملقدررات الديت اعتمددها للدس
حقددوا اإلنسددان ( A/HRC/RES/16/21و )A/HRC/DEC/17/119فض دنا عددن املددذكرة اإلرشددادية
للجولة الثالثة من الستعراض الدوري الشامل اليت تتناول التقرير الوطين .ويركدز التقريدر علدى لدة
أمددور مددن بينهددا تنفيددذ التوصدديات الد د  ١٢5ال دواردة يف املرفددأ الدديت ق لددت اليدداابن متابعتهددا خددنل
اجلول ددة الثاني ددة م ددن الس ددتعراض يف ع ددام  ٢٠١٢كم ددا يرك ددز التقري ددر عل ددى تط ددورات حال ددة حق ددوا
اإلنسان يف الياابن وعلى أمور منها املسامهات املقدمة إ اجملتمع الدويل مبا يف ذلدك مدن أجدل
تعزيددز حقددوا امل درأة وامل ددادرات الراميددة إ حتقيددأ أهدددا التنميددة املسددتدامة .ويددورد التقريددر أرقددام
التوصيات كعناوين فرعية.

جيم -عمليات املتابعة يف الياابن (التوصية )169
 -3مددن األمهيددة مب ددان يف سددياا السددتعراض الدددوري الشددامل أن يتخددذ كددل بلددد إج دراءات
طوعي ددة للمتابع ددة م ددن أج ددل مواص ددلة حتس ددني وو ددعا فيم ددا يتص ددل ق ددوا اإلنس ددان .ول ددذلك ف د ن
ح ومة الياابن إذ تنظر جبديدة إ مدا يتعلدأ هبدا مدن نتدائق من ثقدة عدن جولدة السدتعراض الددوري
الشددامل الدديت أجريددت يف تشدرين األول/أكتددوبر  ٢٠١٢ابدرت ق ددل تقدددا هددذا التقريددر إ إعددداد
تر ة إ اللغة الياابنية للواثئأ اخلتامية للجولة الثانيدة لنسدتعراض الددوري الشدامل لعدام ٢٠١٢
ال ديت تتضددمن التوصدديات و ريهددا مددن السددتنتاجات وألحتهددا يف املوقددع الش د س لددولارة الش د ون
اخلارجية من أجل مت ني عامة اجلمهور من الطدن ال امدل عليهدا .وعدنوة علدى ذلدك نشدرت
ح ومة الياابن طوع ا التقرير املرحلس للمتابعة يف ش اط/فرباير .٢٠١٧

دال -املنالشات اليت دارت بني املنظمات والتشاور مع اجملتمع املدين
 -4تول د ددت ولارة اخلارجي د ددة تنس د دديأ إع د ددداد ه د ددذا التقري د ددر ابلتع د دداون م د ددع ع د دددد م د ددن ال د ددولارات
والوكددالت مبددا يف ذلددك مددا يلددسز أمانددة للددس الددولراءا وم تددو للددس الددولراءا وولارة الداخليددة
والتصددالتا وولارة العدددلا وولارة ال بيددة والثقافددة والرايوددة والعلددوم والت نولوجيدداا وولارة الصددحة
والعمددل والرعايددة الجتماعيددةا وولارة األراوددس وال نيددة التحتيددة والنقددل والسددياحةا ووكالددة الشددرطة
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الوطنيددة .وعددنوة علددى ذلددك أجددرت ح ومددة اليدداابن جلسددة ح دوار تضددمنت ت ددادلا لددءراء مددع
اجلمهد ددور واملنظمد ددات د ددري اا وميد ددة يف  ٢8آذار/مد ددار  ٢٠١٧مبقد ددر ولارة اخلارجيد ددة .وتولد ددت
ح ومددة اليدداابن أيض د ا ددع آراء مسددتقاة مددن اجلمهددور بشددرن هددذا التقريددر مددن خددنل موقددع ولارة
اخلارجية من أجل إشراك اجملتمع املدين يف عملية إعداد التقرير .ومن أجل إلحة معلومات بشرن
اا دوار و ددع ااراء اعتمدددت ح ومددة اليدداابن علددى وسددائا التواصددل الجتمدداعس مبددا يف ذلددك
تقنية التلقيمات اإلخ ارية ملوقعس فيس وك وتوي .
 -5وت فددل ح ومددة اليدداابن إلحددة فددرر شددا للحدوار مددع اجملتمددع املدددين عددن طريددأ حضددور
املشاورات اليت جتريها املنظمدات اخلاصدة وتلقدس طل دات مدن هدذه املنظمدات فيمدا يتعلدأ ابلتددابري
ااالي ددة وإج دراء دورات للح دوار واس ددتقاء تعليق ددات اجلمه ددور يف س ددياا إع ددداد التق ددارير اا ومي ددة
املتعلقددة مبعاهدددات حقددوا اإلنسددان مثددل التفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى يددع أش د ال التمييددز
العنصري واتفاقية القضاء على يع أش ال التمييز ود املدرأة واتفاقيدة حقدوا الطفدل واتفاقيدة
حق ددوا األشد ددخار ذوي اإلعاقد ددة والتفاقيد ددة الدوليد ددة امايد ددة يد ددع األشد ددخار مد ددن الختفد دداء
القسري .وستواصل ح ومدة اليداابن إيدنء األمهيدة ادوارات مدن هدذا الق يدل مدع اجملتمدع املددين مبدا
يشمل املنظمات ري اا ومية وات ا هذه املمارسات.

اثنيا -إجرراءات املتابعررة تررا يتماترري مررع توصرريات االسررتعراض الرردوري الشررامل
الصادرة يف اجلولة السابقة
 -٦وفقد ا للقدرار الددذي اعتمددده للددس حقددوا اإلنسددان (انظددر الفقددرة  )٢يددورد الفصددل الثدداين
الووددع ال دراهن للجه ددود الدديت ت ددذ ا ح ومددة اليدداابن وللتقدددم احمل ددرل يف إج دراءات املتابعددة املتعلق ددة
بتوصدديات السددتعراض الدددوري الشددامل ل سدديما تلددك املن ثقددة عددن الدددورة السددابقة الدديت ق لددت
ح ومة الياابن املتابعة بشرهنا.

ألف -تدابري نُفذت متاما
 -1إبرال املعاهدات واالتفاليات املتعلقة حبقوق اإلنسان
 -٧أبرمت الياابن العهد الدويل اخلدار اباقدوا القتصدادية والجتماعيدة والثقافيدة وي فدل
دستورها وقوانينها ذات الصلة السارية يف ال لد أصنا ااقوا املنصور عليها يف العهد.

 -8وصدقت الياابن على اتفاقيدة حقدوا األشدخار ذوي اإلعاقدة (التوصديات  ١و ٢و١٦
و ١٧و ١8و )١9يف ك د ددانون الثاين/ين د دداير  .٢٠١4ودخل د ددت التفاقي د ددة حي د ددز النف د دداذ يف الي د دداابن
يف  ١9ش اط/فرباير .٢٠١4
 -9وأبرمددت اليدداابن اتفاقيددة لهدداي املتعلقددة ابجلوانددو املدنيددة لنختطددا الدددويل لألطفددال
(املشددار إليهددا فيمددا بعددد ابسددم هاتفاقيددة لهددايه) (التوصدديات  ٢٧و ٢8و )3٠يف كددانون الثدداين/
ين دداير  .٢٠١4وب دددأ العم ددل بق ددانون تنفي ددذ التفاقي ددة يف نيس ددان/أبريل  ٢٠١4وه ددو لريد د ب دددء
س د درايهنا يف اليد دداابن .وحد ددا  ١متول/يوليد ددا  ٢٠١٧تلقد ددت السد ددلطة املركزيد ددة يف اليد دداابن (أي ولارة
اخلارجية)  ٢49طلو مساعدة يف إطار اتفاقية لهاي.
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اتفاقية ابلريمو والربوتوكول املتعلأ ابلجتار ابألشخار (التوصيات  ٢4و ٢5و)٢٦
 -١٠وقعت الياابن اتفاقية األمم املتحدة مل افحة اجلروة املنظمة عرب الوطنية (اتفاقية ابلريمدو)
يف ك ددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠٠٠وواف ددأ الربمل ددان الي دداابين يف أاير/مد ددايو  ٢٠٠3عل ددى إبرامه ددا.
ووقعت الياابن أيض ا بروتوكول منع وقمع ومعاق ة الجتار ابألشخار وخباصة النساء واألطفدال
امل م د ددل لتفاقي د ددة األمد ددم املتح د دددة مل افح د ددة اجلرو د ددة املنظمد ددة ع د ددرب الوطنيد ددة (بروتوك د ددول الجت د ددار
ابألش ددخار) يف ك ددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠٠٢وواف ددأ الربمل ددان يف حزيران/يوني ددا  ٢٠٠5عل ددى
إبرامددا .ويف  ١١متول/يوليددا  ٢٠١٧بدددأ العمددل مبقتض دديات قددانون تفعي ددل اللتزامددات املندرج ددة يف
إطار اتفاقية ابلريمو وبذلك ت ون الياابن قدد انضدمت إ التفاقيدة والربوتوكدول وأصد حت دولدة
طرف ا فيهما يف اليوم نفسا .وعنوة على ذلك أوحى الجتار ابل شر ُلَّرم ا مبوجو تعديل قانون
العقوابت يف عام .٢٠٠5
 -2منررع حرردو كررل أتررلال التمييررب وإبكررال كررل اتحلررال التمييبيررة (يشررمل التثقيررف يف جمررال
حقوق اإلنسان والتدريب)
 ١١فيمد د ددا يتعلد د ددأ مبند د ددع حد د دددو كد د ددل أش د د د ال التمييد د ددز وإبطد د ددال كد د ددل األح د د ددام التمييزيد د ددة
(التوصدديتان  ٦3و )٦5حيظددر الدسددتور اليدداابين أي متييددز خمددالف للصدوا  .وتددنا الفقددرة  ١مددن
املددادة  ١4مددن الدسددتور علددى مددا يلددسز ه يددع النددا متسدداوون أمددام القددانون و ددو أل يتخلددل
العنقات السياسية أو القتصادية أو الجتماعية متييز بس و العرا أو املعتقد أو ندو اجلدنس
أو الووددع الجتمدداعس أو األصددل العددائلسه .واسددتنادا إ هددذه املددادة مددا انف ددت اليدداابن ت ددذل
جهودهددا مددن أجددل القضدداء علددى يددع أشد ال التمييددز .ويف القطاعددات الدديت يغلددو عليهددا الطددابع
العمددومس واملرت طددة ارت اط د ا وثيق د ا ابايدداة املدنيددة مثددل العمددل والتعلدديم والرعايددة الط يددة والنقددل
ُحتظر املعاملة التمييزية مبوجو القدوانني واألنظمدة ذات الصدلة .وفيمدا عددا هدذه القطاعدات تتدو
أجهزة حقوا اإلنسان التابعة لولارة العدل فضنا عن الولارات والوكدالت األخدرى ذات الصدلة
اختاذ تدابري من ق يل اإلرشاد والتوعية من أجل القضاء علدى يدع أشد ال التمييدز (انظدر الفصدل
اثني ا-ألف  3و 4الفقرات .)59-١٧

تثقيف وتدريو موظفس اخلدمة العامة يف لال حقوا اإلنسان (التوصيتان  ١١4و)١١5
 -١٢تتددو اا ومددة يف اليدداابن إلحددة تدددريو دقيددأ يف لددال حقددوا اإلنسددان ملددوظفس اخلدمددة
العامد ددة مراعي د دةا حقد ددوا امل د درأة والطفد ددل ليتسد ددء د د لء املد ددوظفني اكتسد ددا فهد ددم كامد ددل مل د ددادئ
املعاهدات الدولية اقوا اإلنسان.
 -١3وألحت ولارة الداخليدة والتصدالت يف عدامس  ٢٠١5و ٢٠١٦ملدوظفس اخلدمدة العامدة
دورات تثقيفي ددة نص ددف س ددنوية يف ل ددال حق ددوا اإلنس ددان .وعق دددت ولارة التعل دديم والثقاف ددة والرايو ددة
والعلوم والت نولوجيا اجتماعا حضره أعضاء لالس التعليم يف املقاطعات املس ولني عن تلقني حقوا
اإلنسان وأشخار آخرون ذوو صلة من أجل تيسري حتسني التثقيف قوا اإلنسان يف املدار .
 -١4وتُقدددم معاهددد الشددرطة تثقيفد ا يف لددال حقددوا اإلنسددان لفائدددة أفدراد الشددرطة املعينددني أو
املرقني حدديثا .وتضدطلع مراكدز الشدرطة و ريهدا مدن الددوائر ذات الصدلة أيضدا إبلحدة التددريو يف
مناسد ات عدددة ألفدراد الشددرطة يف لددال حقددوا اإلنسددان مبددا يشددمل التدددريو املقدددم أثندداء العمددل.
وخيطا جهال الشرطة ملواصلة هذه اإلجراءات.
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 -١5وتق دددم ولارة الع دددل او درات بشددرن حق ددوا اإلنس ددان تتندداول حق ددوا امل درأة والطف ددل يف
إطد ددار خمتلد ددف ال د دربامق التدري يد ددة املتاحد ددة للمد دددعني العد ددامني .وفيمد ددا يتعلد ددأ مبد ددوظفس امل سسد ددات
اإلص ددنحية تق دددم ولارة الع دددل ت دددري ا عل ددى املع ددار وامله ددارات النلم ددة لت دددبري مس ددائل حق ددوا
اإلنسددان علددى سددو مناسددو .ويشددارك موظفددو م اتددو إعددادة الترهيددل يف ب درامق تدددريو يتلقونددا
سددو عدددد سددنوات خددربلم .وتشددمل ال دربامق اخلاصددة مب دراقب السددلوك او درات بشددرن حقددوا
اإلنسان امل فولة لضحااي اجلروة وكذلك لألشخار اخلاوعني ملراق دة السدلوك أو املسدتفيدين مدن
السراح املشروط يف حني تشدمل الدربامق اخلاصدة مبنسدقس إعدادة الترهيدل اودرات بشدرن حقدوا
اإلنسددان امل فولددة لضددحااي اجلروددة واألشددخار اخلاوددعني ملعاجلددة وإشدرا ط يددني .ويقدددم م تددو
ا جددرة دورات تدري ي دة إ املددوظفني املعنيددني حسددو سددنوات خددربلم تشددمل او درات بشددرن
حق ددوا اإلنس ددان ودورات دراس ددية ختصص ددية بش ددرن مس ددائل م ددن ق ي ددل ت دددابري م افح ددة الجت ددار
ابألشخار ومووو حقوا اإلنسان يستفيد منها موظفو الرتو املتوسطة الدذين يتنداولون هدذه
القضددااي بصددفة م اشددرة وتُددنظَّم ابلتعدداون مددع مدددربني خددارجيني مددن الددولارات والوكددالت اا وميددة
ذات الصلة ومن مفووية األمم املتحدة السامية لش ون النجةني واملنظمة الدولية للهجرة.
 -١٦وتدنظم ولارة العدددل أيضدا حلقددة عمددل نصددف سددنوية ملددوظفس اخلدمددة العامددة الددوطنيني مددن
أجل تعميأ فهمهم لقضااي حقوا اإلنسان ومعرفتهم هبا .وعنوة على ذلك تعقد الولارة ثدن
م درات يف السددنة حلقددة عمددل بشددرن حقددوا اإلنسددان لفائدددة املددوظفني املس د ولني عددن إدارة تعزيددز
حقوا اإلنسان يف الدوائر العامة احمللية.
 -٣حقوق رئات حمددة مر اتتخاص والشرائح
 -١٧تقدم أجهزة حقوا اإلنسان التابعة لولارة العدل املشدورة بشدرن طائفدة واسدعة مدن قضدااي
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 إجدراء حتقيددأ واختدداذ
التدابري املناس ة سو ااالة .وإوافة إ ذلك تضطلع أجهدزة حقدوا اإلنسدان طنشدطة خمتلفدة
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.

(أ) األشخار ذوو اإلعاقة (التوصيات  8٦و 8٧و 88و)١53
 -١8ص د دددقت الي د دداابن عل د ددى اتفاقي د ددة حق د ددوا األش د ددخار ذوي اإلعاق د ددة يف ك د ددانون الث د دداين/
ين دداير  .٢٠١4ومتاش ددي ا م ددع الق ددانون األساس ددس لألش ددخار ذوي اإلعاق ددة امل ددنق يف ع ددام ٢٠١١
اس ددتنادا إ روح ه ددذه التفاقي ددة وو ددعت ح وم ددة الي دداابن يف ع ددام  ٢٠١3ال ددربامق األساس ددس
لألشددخار ذوي اإلعاقددة (الثالددل) لتشددجيع التدددابري الراميددة إ دعددم اسددتقنلية األشددخار ذوي
اإلعاقة ومشاركتهم الجتماعية على سو شامل ومنهجس.
وسن يف حزيران/يونيا  ٢٠١3قانون القضاء على التمييز ودد األشدخار ذوي اإلعاقدة
ُ -١9
ودخل حيدز النفداذ يف نيسدان/أبريل  .٢٠١٦وعملدت املنظمدات اإلداريدة وقطدا األعمدال اخلاصدة
علددى اختدداذ اإلج دراءات ذات الص ددلة وفق د ا ملقتض دديات الق ددانون مثددل حظ ددر املعاملددة التمييزي ددة ددري
العادلة وتوفري ال تي ات التيسريية املعقولة.
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 -٢٠وأنشدرت أجهددزة حقددوا اإلنسدان التابعددة لددولارة العددل مراكددز دائمددة خمصصدة مهمتهدا تقدددا
املشورة يف لال حقوا اإلنسان مبا يشمل قضدااي التمييدز ودد األشدخار ذوي اإلعاقدة .وتضدطلع
تلك األجهزة أيض ا طنشطة للتوعية يتوخى منها ومان اح ام حقوا األشخار ذوي اإلعاقة.
 -٢١ول فال ددة النظاف ددة الص ددحية يف امل دددار لألطف ددال ذوي اإلعاق ددة (التوص ددية  )١53حت دددد
ح ومة الياابن معايري للنظافدة الصدحية يف احملديا املدرسدس ين غدس علدى يدع املددار ات اعهدا مبدا
يف ذلددك مدددار األطفددال ذوي الحتياجددات اخلاصددة .وتتخددذ ح ومددة اليدداابن أيضدا مددا يلددزم مددن
التدابري ملطال ة م سسس املدار ابافاظ على يا مدرسس يفس ابملعايري السالفة الذكر.

( ) النساء (التوصيات  33و ٦٢و ٧3-٦٦و ٧٧-٧5و ١3٠-١٢٧و ١38و ١5١و)١5٢
 -٢٢يف ك ددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠١5وود ددعت ح وم ددة الي دداابن اخلط ددة األساس ددية الرابعد ددة
للمسدداواة بددني اجلنسددني وهددس خطددة سددية تسددعى اا ومددة جاهدددة مددن خن ددا إ تعزيددز و ايددة
حقوا اإلنسان امل فولة للمرأة وحتقيأ املساواة بني اجلنسني وتعزيزها يف اجملتمع.
 -٢3وفيمددا يتعلددأ بتط يددأ اتفاقيددة القضدداء علددى يددع أشد ال التمييددز وددد املدرأة وددمن النظددام
القانوين الدداخلس (التوصدية  )33يشدار إ أن الفقدرة  ٢مدن املدادة  98مدن دسدتور اليداابن تدنا
على وجو هاح ام املعاهدات اليت تربمها الياابن وأح ام القدانون الددويل الراسدخة ب دل أماندةه.
ولذلك سنت ح ومة الياابن وعدلت ما يلزم من قدوانني داخليدة لنمتثدال لنلتزامدات املنصدور
عليه ددا يف التفاقي ددة كم ددا نف ددذت السياس ددات ذات الص ددلة (انظ ددر الفص ددل اثلثد د ا  -ج دديم املتعل ددأ
ابجلمعية العاملية للمرأة).
دعددم و ايددة النسدداء الناجيددات مددن العنددف املرت ددو وددد املدرأة (التوصدديات  ٦8و ٧١و ٧3و٧٦
و ١٢٧و ١٢8و ١3٠و)١38
 -٢4تتناول اخلطة األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنسني مسرلة هالقضاء على يع أشد ال
العنف ود املرأةه بوصف ذلك أحد اجملالت اليت يُرَّكز عليها .وتوو اخلطدة أن اليداابن سدتعمل
علددى معاجلددة مددا تتعددرض لددا املدرأة مددن أشد ال عنددف متزايدددة التنددو وسددت ذل جهددودا أكثددر صدرامة
إللالة يع أنوا هذا العنف.
 -٢5وحدد م تو للدس الدولراء الفد ة املمتددة مدن  ١٢تشدرين الثداين/نوفمرب إ  ٢5تشدرين
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
األخددرى ذات الصددلة علددى تعزيددز أنشددطة للتوعيددة وم ددادرات ترمددس إ م افحددة العنددف وددد املدرأة.
ومن أجل إلحة وصول األجانو الذين يتعروون لضرر وصولا سدريع ا إ اإل اثدة واامايدة أعدد
م تو للس الولراء مواد إعنمية للضحااي األجانو وعممها علدى ال يداات ذات الصدلة كمدا
أنشددر صددفحة اسددتق ال ش د ية خاصددة متضددمنة ملعلومددات موجهددة د لء الضددحااي ابلعديددد مددن
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
يوفد م تو للدس الدولراء مستشدارين إ ال لددايت الديت ختطدا إلنشداء مركدز مشدورة ودعدم معدين
ابلعنف الزوجس ويشجع على عمل من هذا الق يل .وسعيا إ إقامة نظدام يتدي لضدحااي اجلدرائم
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اجلنسددية و ددريهم اإلبددن عمددا تعرو دوا لددا دون تددردد وتلقددس املشددورة والدددعم بصددورة آمنددة يُقدددَّم
تدددريو إ مددوظفس اخلدمددة املدنيددة امل لفددني بدددعم وددحااي اجلدرائم اجلنسددية و ريهددا علددى مسددتوى
اا ومات احمللية وإ موظفس الدعم يف املنظمات املعنية بدعم وحااي اجلرائم اجلنسية و ريهم.
 -٢٦وت ريس د د ا للتعامد ددل الصد ددارم مد ددع اجل د درائم اجلنسد ددية عُد دددل قد ددانون العقد ددوابت يف حزي د دران/
يونيا  .٢٠١٧ويشار إ أن األح ام املتعلقة جبروة ال تصا اليت تنطوي علدى عقوبدة قانونيدة
أشددد مددن تلددك املط قددة يف حددالت اإلكدراه علددى فعددل فدداحا ع ت ددن تط ددأ ق ددل التعددديل إل يف
حال ددة ال تص ددا امله ل ددس يف ح ددني ع ي ددن يعاق ددو عل ددى اإلكد دراه عل ددى اتص ددال جنس ددس فم ددوي
أو شرجس إل ابعت اره جروة إكراه علدى فعدل فداحا .ومبوجدو القدانون املعددل أودحت أح دام
ورفدع أيضد ا
جروة ال تصا سارية أيض ا على اإلكراه على التصدال اجلنسدس الفمدوي والشدرجسُ .
ااد األدىن القانوين لعقوبة جروة ال تصا إ السجن ملدة ل تقل عن س سنوات.
 -٢٧وعددنوة علددى ذلددك ف موجددو القددانون املعدددل و ددن للمدددعس العددام أن ينحددأ قضددائي ا
مرت و جروة جنسية حا وإن ع ترد ش وى من الضحية وهو ما خيفف العوء الذي تتحملدا
الضحية.
 -٢8ويقدددم مركددز اليدداابن للدددعم القددانوين مددن خددنل م ات ددا وخددا التصددال الددذي خيصصددا
لدددعم وددحااي اجلدرائم معلومددات عددن الددنظم القانونيددة السددارية ومراكددز املشددورة الدديت تدددعم وددحااي
اجلروة كما يسهل اإلحالة إ احملامني ذوي اخلربة واملعرفة يف لال دعم الضحااي.
 -٢9وقد ووع م تو ا جرة تدابريه اخلاصة املتعلقة الت العنف املنزيلز ففس حالة وقوفدا
على تعرض وحية لعنف منزيل ي ذل كل ما يف وسعا امايتها وحيرر يف ذلك على أن ت دون
اس ددتجابتا مواتي ددة للحال ددة العقلي ددة وال دني ددة للض ددحية واو ددع ا يف العت ددار الظ ددرو القاس ددية ال دديت
تواجهها الضحية كما يتعاون مع املنظمات املختصة.
 -3٠وجرى تنقدي قدانون م افحدة التحدرا يف اليداابن لتم دني الشدرطة مدن تعزيدز سدرعة اختداذ
الت دددابري اإلداري ددة واجلنائي ددة و ددد اجلن دداة ودخ ددل التع ددديل حي ددز النف دداذ يف ع ددام  .٢٠١٧وأنش ددرت
الشددرطة منظومددة متعددددة الوظددائف تتددي التعامددل علددى سد يل األولويددة القصددوى مددع قضددااي العنددف
املنددزيل والتحددرا وددمااا لسددنمة الضددحااي .وعددنوة علددى ذلددك ت ددذل الشددرطة أيضد ا جهددودا ترمددس
إ ليةة ال يةة اليت مت ن الضحااي من ااصول علدى املسداعدة بسدهولة مثدل إسدناد مهدام املشدورة
إ موظفددات .ونتيجددة لددذلك مت نددت الشددرطة يف عددام  ٢٠١٦مددن تقدددا املشددورة يف ٦9 9٠8
مددن ااددالت وعاجلددت  8 38٧قضددية متعلقددة ابلعنددف املنددزيل علمدا أن هددذين الددرقمني يشد نن
على التوايل أعلى نس ة تُسجل يف هذا الصدد منذ دخول قانون مندع العندف بدني الدزوجني و ايدة
الض ددحااي حي ددز النف دداذ يف ع ددام  .٢٠٠١وإو ددافة إ ذل ددك ت ددذل الش ددرطة جه ددودا ك ددرية لتيس ددري
التواص ددل الس ددلس م ددع الض ددحااي األجان ددو م ددن خ ددنل حتم ددل رس ددوم اإلقام ددة يف الفن ددادا واملراف ددأ
األخرى مما يتي للضدحااي السدتفادة مدن مدروى م قدت ي عددهم عدن اجلنداة وتدوفري مدواد متعدددة
اللغات توو اإلجراءات اليت ت فل السنمة.
الفجوة يف األجور وإدماج املرأة يف عمليات صنع القرار (التوصيتان  ١5١و)١5٢
 -3١من األمهية ااامسة مب ان ليةة بيةة تتي للمرأة حتقيأ التوالن بني العمل وااياة األسرية
مبا يعطيها شعورا ابلروا يشجعها على مواصلة مشوارها املهين .وستواصل ح ومة اليداابن املضدس
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ق دددما يف جهوده ددا وفق دا السياس ددة العام ددة امل ثف ددة اإلج دراءات لع ددام  ٢٠١٦الرامي ددة إ التعجي ددل
بتم ددني املد درأة م ددن أج ددل حتقي ددأ م ددا يل ددسز حتس ددني ظ ددرو عم ددل النس دداء يف قط ددا العم ددل ددري
النظددامسا وحددذ العمددل لسدداعات طويلددةا وتشددجيع العدداملني علددى السددتفادة مددن إجددالة رعايددة
األطفالا وحتسني الدعم املتعلأ ابلرعاية األبوية والرعاية الطويلة األجل واألعمدال املنزليدة علدى
أن يقلددا إ الصددفر عدددد األطفددال املقيدددين يف ق دوائم النتظددار اخلاصددة بدددور ااضددانة وعدددد
النسدداء النئددس يتددوقفن عددن العمددل بس د و الرعايددة الطويلددة األجددلا والقضدداء علددى يددع أش د ال
املضايقة اليت تستهد املرأة عند اامل أو الولدة أو إجالة رعاية الطفل.
 -3٢وحتدد اخلطة األساسية الرابعة للمساواة بني اجلنسني هدف ا يُتدوخى مندا هرفدع حصدة املدرأة
يف املناصددو القياديددة إ نس د ة ل تقددل عددن  3٠يف املائددة لددول عددام  ٢٠٢٠يف يددع قطاعددات
اجملتمددعه وهددو مددا جسددده حتديددد ح ومددة اليدداابن أهدددافا ددددة األرقددام يتعددني حتقيقهددا يف هددذا
الصدددد عددن طريددأ توسدديع نطدداا مشدداركة املدرأة يف يددع اجملددالت مبددا يشددمل السياسددة والقضدداء
والسدلطة التنفيذيدة والقتصداد مدن خدنل تشدجيع إجدراءات إ ابيدة فعالدة ومواصدلة بدذل مدا يلددزم
من جهود إلجناح اخلطة.
 -33وبدددأ النفدداذ التددام لقددانون تعزيددز مشدداركة املدرأة والنهددوض هبددا يف قطددا العمددل منددذ نيسددان/
أبريل  .٢٠١٦وينا هذا القانون على اوطن ال ياات اا ومية الوطنية واحملليدة فضدنا عدن
امل سسددات التجاريددة اخلاصددة الدديت تضددم  3٠١مددن املددوظفني أو أكثددر بووددع ونش در خطددا عمددل
تشمل أهدافا ددة األرقام وعلى نشر معلومات عن إجنالات املرأة يف لال العمل.
 -34وبتشجيع هذه ال ياات على هإظهاره إجنالات املرأة من خنل نشدر معلومدات يف هدذا
الصدد يف مواقعها على ش ة اإلن نت وفقدا ملدا يدنا عليدا القدانون املدذكور تسدعى اا ومدة إ
حددل هددذه امل سسددات والشددركات علددى اختدداذ م ددادرات نشددطة ترمددس إ مسدداعدة النسدداء علددى
العمل يف طائفة أوسع من اجملالت يف اجملتمع.

(ج) األطفال (التوصيات  38و 4١و ٦٠و ٦٢و 8٢-٧8و ١4٢-١39و)١54
 -35أنشددرت أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل يف يددع أسدداء ال لددد مراكددز دائمددة
خمصصددة لتقدددا ملشددورة يف لددال حقددوا اإلنسددان .وقددد عددزلت هددذه األجهددزة بصددفة خاصددة نظددم
وجتس ددد ذل ددك يف إلح ددة خ ددا اتص ددال ل دداين لتق دددا خ دددمات املش ددورة
املش ددورة املعني ددة ابألطف ددال
َّ
()١
املتعلقددة ابألطفددال وتوليددع هبطددائأ ُميسددرة لطلددو املسدداعدة املتعلقددة قددوا الطفددله يف املدددار
البتدائية والثانوية يف يع أساء ال لد وإنشاء هالربيد اإلل د وين امليسدر لطلدو املسداعدة املتعلقدة
ق ددوا الطف ددله ال ددذي يت ددي تق دددا خدم ددة مش ددورة شد د ية يف ل ددال حق ددوا اإلنس ددان .وتض ددطلع
األجهزة املذكورة أيضا طنشطة للتوعية متعددة األش ال لضمان اح ام حقوا الطفل.
 -3٦وفيم ددا يتعل ددأ بتج ددرا حي ددالة مد دواد إابحي ددة ع ددن األطف ددال (التوص دديتان  4١و )8٢ندُقد د
القددانون املتعلددأ مب افحددة وقمددع اسددتغنل األطفددال يف ال غدداء ويف املدواد اإلابحيددة و مايددة األطفددال
يف  ١8حزيران/يوني ددا  ٢٠١4هب ددد جت ددرا حي ددالة ه ددذه امل د دواد اإلابحي ددة أل د دراض تل ي ددة فض ددول

__________

()١
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ال طاقات امليسرة لطلو املساعدة املتعلقة قوا الطفل هس ع ارة عن رسدائل بريديدة جداهزة حتمدل طابعد ا بريددايا
وعندوان اجلهددة املرسددل إليهددا يددل يسددهل علددى الطفددل اسددتعما ا لالبددن عمددا يشددغل ابلدا .وترسددل ال طددائأ إ
م تو الش ون القانونية أو م تو املقاطعة للش ون القانونية الذي يتو التصال ابملرسل.
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جنسس شخصدس ويدنا القدانون يف هدذه ااالدة علدى عقوبدة سدجن ملددة تصدل إ عدام واحدد أو
رام دة تصددل إ  ١ ٠٠٠ ٠٠٠يددن .وقددد دخددل القددانون حيددز النفدداذ يف  ١5متول/يوليددا .٢٠١5
ونفددذت الشددرطة حددا هنايددة عددام  ٢٠١٦مددا لموعددا  ٧3اعتقددالا بسد و حيددالة مدواد إابحيددة عددن
األطفال أل راض جنسية.
 -3٧وملعاجل د د ددة مس د د ددرلة الس د د ددتغنل اجلنس د د ددس لألطف د د ددال (التوص د د دديات  ١39و ١4٠و١4١
و )١4٢وو ددعت ح وم ددة الي دداابن يف نيس ددان/أبريل  ٢٠١٧اخلط ددة األساس ددية املتعلق ددة ابلت دددابري
الراميددة إ م افحددة السددتغنل اجلنسددس لألطفددال واسددتغن م يف املدواد اإلابحيددة وال غدداء .وتشددمل
اخلطددة تدددابري ت فددل تقدددا اامايددة الس دريعة والدددعم املناسددو إ األطفددال وددحااي هددذه اجل درائم.
ووفق ا ذه اخلطة تعمدل الدولارات والوكدالت ذات الصدلة إ جاندو امل سسدات واملنظمدات الديت
تتناول هذه املسائل على ليةة بيةة تُشدعر األطفدال ودحااي اجلدرائم ابألمدان عندد التمدا املسداعدة
وتوفر م الدعم املتواصل .وتقدم الشرطة الدعم املستمر إ األطفال الضحااي من خنل املشدورة
املسددتندة إ آراء أخصددائيني مثددل األط دداء النفسددانيني .وعددنوة علددى ذلددك عددزلت الشددرطة قمددع
اجلد درائم املتص ددلة ابلس ددتغنل اجلنس ددس لألطف ددال األم ددر ال ددذي أدى إ معاجل ددة رق ددم قياس ددس م ددن
القضددااي بلد  ٢ ٠9٧قضددية تتعلددأ ابملدواد اإلابحيددة عددن األطفددال فضدنا عددن  8٠9مددن القضددااي
املتعلقة ب غداء األطفدال .وعدنوة علدى ذلدك اختدذت الشدرطة تددابري نشدطة تقدوم مدثنا علدى توجيدا
طلددو مسددتعجل إ املشددرفني علددى مواقددع اإلن نددت ابلتدددخل اددذ م دواد إابحيددة عددن األطفددال
منع ا لتوليعها وتصفحها .وحيرر املدعون العامون على أن تُفرض عقوابت مشدددة علدى مدرت ب
اجلرائم املتصلة ابلستغنل اجلنسس لألطفال وفقا للقوانني واألنظمة السارية .وعنوة علدى ذلدك
يقدم مركز الياابن للدعم القانوين ردا على استفسارات الضحااي معلومات متعدددة اللغدات عدن
النظم القانونية ومراكز الدعم اخلاصة ابلضحااي بصدر النظدر عدن اجلنسدية ومدا إ ذلدك .وتدوفر
الولارة تددري ا للمدرسدني ومدوظفس املددار البتدائيدة واإلعداديدة والثانويدة علدى كيفيدة تدوفري الددعم
النفسس لألطفال الذين تعرووا لسوء املعاملة مبا يف ذلك العتداء اجلنسس.
 -38وأُدرجددت يف قددانون العقددوابت املعدددل أح ددام بشددرن الفعددل الفدداحا والتصددال اجلنسددس
تتعلددأ بددويل األمددر .فعندددما يسددتغل ويل األمددر قثددريه علددى طفددل ع ي ل د  ١8سددنة ليشددركا يف فعددل
فدداحا أو اتصددال جنسددس ف د ن عقوبددة ذلددك و ددن أن تعددادل عقوبددة ال تصددا واإلك دراه علددى
الفعل الفاحا حا وإن ع يستخدم العنف أو التهديد.
 -39وع ددنوة عل ددى ذل ددك فق ددل تع ددديل الق ددانون ك ددان اس ددتعمال ع ددارة هو ددحية ا تص ددا ه
مقتصرا على اإلا دون الذكور أما الوصف املستخدم يف حالة الذكور ف ان صورا يف ع دارة
هاإلكدراه علددى الفعددل الفدداحاه .ل ددن تعددديل القددانون أفضددى إ حددذ هددذا التمييددز املسددتند إ
نو اجلنس .وابلتايل فالشخا الضالع يف اتصال جنسس (مبا يشدمل التصدال اجلنسدس الفمدوي
أو الشرجس) مع فا و ن أن يعاقو وفأ أح ام جروة ال تصا .
 -4٠ويتاح التثقيف املناسو ابلصحة اإلجنابية واجلنسية يف املناهق الدراسية (التوصية )١54
كجددزء مددن األنشددطة التعليميددة الشدداملة املضددطلع هبددا يف املدددار مبددا يراعددس مراحددل ددو الطفددل.
وتُعد املدار وتول مواد تعليمية توو للطن بصورة شاملة مسائل صحية من ق يل األمراض
املنقولة عن طريأ التصال اجلنسس واامل واإلجنا .
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 -4١وفيمددا يتعلددأ ابجلهددود امل ذولددة بعددد القدرار الصددادر عددن احمل مددة العليددا الياابنيددة يف أيلددول/
سد تمرب  ٢٠١3مددن أجددل اسددتعراض الددنظم املط قددة علددى األطفددال املولددودين خددارج إطددار الزوجيددة
(التوصدديات  38و ٧8و ٧9و 8٠و )8١ندُق د القددانون املدددين بصددورة جزئيددة يف كددانون األول/
ديسمرب من العام نفسا ليص النصيو القانوين يف اإلر العائد لألطفال املولدودين خدارج إطدار
الزوجيددة مسدداوايا للنصدديو العائددد لألطفددال املولددودين يف إطددار الزوجيددة .وحتدددد املددادة  ٢مددن قددانون
اجلنسية الياابين شروط اكتسا املواطنة/اجلنسية ابملولد يف حني حتدد املدادة  3والفقدرلن  ١و٢
من املادة  ١٧من نفس القانون شروط اكتسا املواطنة/اجلنسية ابلتسدجيل وحتددد املدادة  4مدن
نفد ددس القد ددانون شد ددروط اكتسد ددا املواطنة/اجلنسد ددية ابلتجند دديس وحتد دددد املد ددادة  5الشد ددروط الد دددنيا
للتجنيس .ول يوجد يف أي من ااالت املذكورة أعدنه أي متييدز بدني األطفدال املولدودين يف إطدار
الزوجيددة واألطفددال املولددودين خددارج إطددار الزوجيددة .وتددنا املددادلن  ٢5و 49مددن قددانون السددجل
األسددري علددى تسددجيل مدديند األطفددال .ول تنطددوي هددذه األح ددام علددى متييددز وددد األطفددال علددى
أسا املولد خارج إطار الزوجية أو الووع القانوين إلقامة والديهم.

(د) التدابري الرامية إ م افحة الجتار ابألشخار (التوصيات  ١3١و)١3٧-١33
 -4٢ووعت ح ومة الياابن خطة العمل الوطنيدة مل افحدة الجتدار ابألشدخار لعدام ٢٠١4
يف كانون األول/ديسمرب  .٢٠١4ومتاشيا مع هذه اخلطة تعمل األجهزة اإلداريدة املعنيدة يف إطدار
تعدداون وثيددأ يتجسددد يف لددة أمددور منهددا عقددد اجتماعددات للمجلددس املعددين بتعزيددز تدددابري م افحددة
الجت ددار ابألش ددخار امل ل ددف م ددن ولراء اا وم ددة املعني ددني .وتع ددزل ح وم ددة الي دداابن أيض د ا اجله ددود
الراميددة إ من ددع ح دددو الجت ددار ابألشددخار والقضدداء علي ددا و اي ددة و ددحاايه ع ددن طري ددأ تعزي ددز
التعاون مع امل سسات األجن ية ذات الصلة واملنظمات الدولية واملنظمات ري اا ومية.

 -43وتق دددم ح وم ددة الي دداابن املس دداعدة إ و ددحااي الجت ددار ابألش ددخار املتع ددر عل دديهم يف
الياابن من أجدل تسدهيل إعدادلم إ أوطداهنم وذلدك عدن طريدأ املنظمدة الدوليدة للهجدرة .وعدنوة
علددى ذلددك ف مسدداعدة مددن بلدددان منشددر الضددحااي تُقدددم اليدداابن أيض د ا مسدداعدة لتسددهيل إعددادة
اإلدمدداج الجتمدداعس د لء الضددحااي بعددد عددودلم إ الددوطن وذلددك مددن أجددل دعددم اسددتقنليتهم
واايلولة دون وقوعهم مرة أخرى وحااي لنجتار ابألشخار.
 -44ويتددو م تددو للددس الددولراء تنظدديم أنشددطة خمتلفددة للتوعيددة ابلجتددار ابل شددر إذ أنددتق يف
هددذا الصدددد ملصددقات ومنشددورات إلذكدداء الددوعس عممهددا علددى اا ومددات احملليددة واملطددارات
واملوانئ والرابطة الياابنية لوكنء السفر واملنظمة الدولية للهجرة ومنظمات أخرى ذات صلة.
 -45وتدددير ولارة الصددحة والعمددل والرعايددة الجتماعيددة م اتددو استشددارية معنيددة ابمل درأة تعمددل
مع املنظمات ذات الصلة من أجل اية النساء الناجيات من الجتار ابألشخار بصر النظدر
عددن جنسدديتهن وعمددرهن .وتددوفر الددولارة مددن خددنل هددذه امل اتددو الغددذاء وامللد س واملددروى واألمددن
التددام كمددا تقدددم الدددعم فيمددا يتصددل اباصددول علددى املسدداعدة القانونيددة مددع مراعدداة العت ددارات
الدينية والغذائية والصحية للضحااي.
 -4٦وتُشددغل الشددرطة خددا اتصددال م اشددر لتلقددس إفددادات ُفددل مددن اسددم مقدددمها عددن اجلدرائم
املتصلة ابلجتار ابألشخار وذلك من أجل تدوفري اامايدة امل درة لضدحااي هدذا الجتدار .وتت دادل
الشرطة بنشاط املعلومات مع سلطات التحقيأ يف بلددان منشدر الجتدار ابل شدر وتُقددم املسداعدة
GE.17-15204
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املتصلة ابلتحقيقات بناء على طلو ال لدان األجن ية عدن طريدأ املنظمدة الدوليدة للشدرطة اجلنائيدة.
وتضددطلع الشددرطة كددذلك إبعددداد منشددورات إوددافية متعددددة اللغددات حتددل الضددحااي علددى اإلبددن
عددن هددذه اجلدرائم إ الشددرطة أو السددلطات املختصددة وتعمددد إ إيددداعها يف أمدداكن معينددة جتعلهددا
يف متناول الضحااي .وإوافة إ ذلك تنظم وكالة الشرطة الوطنية مرة يف السنة اجتماعا تواصليا
لت د ددادل ااراء واملعلومد ددات مد ددع جهد ددات التصد ددال الد دديت تعد ددا مسد ددرلة الجتد ددار ابألشد ددخار مثد ددل
السفارات املعتمدة يف طوكيو واملنظمات الدولية واملنظمات ري اا ومية.
 -4٧وردا علددى استفسددارات مددن الضددحااي يُقدددم مركددز اليدداابن للدددعم القددانوين معلومددات عددن
الدنمظم القانونيددة ومراكددز املشددورة ويقدددم خدماتددا إ الضددحااي بلغددات متعددددة بصددر النظددر عددن
جنس دديتهم وم ددا إ ذل ددك .ويق دددم املرك ددز أيض د ا إ الض ددحااي ال ددذين تع ددولهم الق دددرة املالي ددة النلم ددة
مساعدة تشمل الدفع املس أ ألتعا احملامس يف حالت التقاوس.
 -48ويسد ددتثين القد ددانون املتعلد ددأ مبراق د ددة ا ج د ددرة والع د د ا بوود ددع النجد ددئ ود ددحااي الجت د دار
ابألشددخار مددن ال حيددل القسددري املنفددذ يف حددالت األنشددطة ددري املرخصددة وال غدداء .وإوددافة إ
ذلد ددك أُقد ددرت ايد ددة مناس د د ة د د لء بتضد ددمني القد ددانون ح م د دا يد ددنا علد ددى أن ود ددحااي الجتد ددار
ابألشخار املقيمني بصورة ري قانونية يف الياابن بس و جتاول املدة املسموح هبا مثنا م هلدون
للحصول على إذن خار ابل قاء يف الياابن وفق ا للقانون هبد متتيعهم بووع قانوين مستقر.
 -49واسددتحدثت أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل نظام د ا يتددي لضددحااي الجتددار
ابألشخار ااصول على س ن م قت ي ون منذا طارئا م.

(هد) مسائل أخرى
 -5٠ينا قانون العقوابت املعدل على أن اإلكدراه علدى التصدال اجلنسدس الفمدوي والشدرجس
يعاقددو عليددا كجروددة ا تصددا تقتضددس إن دزال عقوبددة أشددد مددن العقوبددة امل ت ددة علددى اإلك دراه علددى
الفعددل الفدداحا .وعددنوة علددى ذلددك ألغددس شددرط التمييددز بددني الضددحااي سددو نددو جنسددهم
وأص د ابإلم ددان اسددتعمال ع ددارة هال تصددا ه يف حالددة الددذكور املتعروددني لددا .وبط يعددة ااددال
تسري أح ام جرودة ال تصدا أيضد ا علدى الشدخا الدذي يُ دره شخصد ا مدن األقليدات اجلنسدية
على عنقة جنسية.
 -٤ال رردعم املق رردل ل للي ررات (التوص ررية  ،)161والتميي ررب العنص ررري ،وامله رراجرون ،وال جئ ررون
(التوصيات  ٣٤و ٣5و ٣6و 6٤و 65و ٨٤و 92و)166-162
 -5١فيما يتعلأ ظر يع أشد ال التمييدز العنصدري امل اشدر أو دري امل اشدر (التوصديتان 35
و )٦4يشددار إ أن القدوانني واألنظمددة ذات الصددلة حتظددر التمييددز يف اجملددالت الدديت يغلددو عليهددا
الطددابع العددام .وكمددا ورد يف الفصددل اثني د ا-ألددف (ُ )٢حيظددر التمييددز املخ ددالف للص دوا مبوج ددو
الفقرة  ١من املادة  ١4الدستور.
 -5٢وتضددطلع أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل طنشددطة خمتلفددة للتوعيددة مددن ق يددل
نشددر إعددنات وتوليددع منشددورات ومطددوايت دعائيددة لضددمان اح د ام حقددوا ااينددو وهددم الس د ان
األصليون يف الياابن.
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 -53وتض ددطلع ح وم ددة الي دداابن حالي دا بت دددابري للتعري ددف بثقاف ددة ش ددعو ااين ددو ونش ددر معارف ددا
التقليديددة والتوعيددة هبددا وحتسددني حيدداة أف دراده .وتت ددع ح ومددة اليدداابن أيض د ا سياسددة شدداملة حيددال
شددعو ااينددو حيددددها هللددس سياسددات النهددوض بشددعو ااينددوه الددذي يعقددد اجتماعاتددا حتددت
رئسة أمني للس الولراء.
 -54واسددتنادا إ القددانون املتعلددأ بتعزيددز القضدداء علددى التمييددز وددد فةددة ال وراكددو الددذي دخددل
حيز النفاذ يف ديسمرب/كانون األول  ٢٠١٦ختطدا ح ومدة اليداابن لتوطيدد نظدام تقددا املشدورة
وإلح ددة التعل دديم والتوعيددة النلم ددني لتيس ددري القض دداء عل ددى التميي ددز يف سددياا قض ددااي إدم دداج الفة ددات
املهمشة (التمييز ود فةة ال وراكو).
 -55وي ددنا الق ددانون املتعل ددأ بتعزي ددز جه ددود القض دداء عل ددى اخلط ددا والس ددلوك املنط ددويني عل ددى
تعسددف ومتييددز يف حددأ األشددخار املنحدددرين مددن خددارج اليدداابن الددذي بدددأ نفدداذه يف حزي دران/
يوني ددا  ٢٠١٦علددى أن هات ددا األفع ددال أمددر ل ددول التس ددام مع ددا .ويهددد الق ددانون إ حتدي ددد
امل ددادئ األساسددية وتووددي مسد وليات اا ومددة الوطنيددة وووددع وتعزيددز التدددابري األساسددية فيمددا
يتصل ابجلهود الرامية إ القضاء على اخلطا والسلوك التمييزيني.
 -5٦وت د دددرك ح وم د ددة الي د دداابن أن داف د ددع التميي د ددز العنص د ددري داف د ددع آ األم د ددر ال د ددذي ت ك د ددده
احملاكم ددات اجلنائي ددة يف الي دداابن وتراعي ددا احمل دداكم فيم ددا تص دددره م ددن أح ددام .وتق دددم أجه ددزة حق ددوا
اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل املشددورة بشددرن لموعددة واسددعة مددن مسددائل حقددوا اإلنسددان منهددا
التمييز العنصري والتمييز القائم على امليل اجلنسس .وعندما تشت ا هدذه األجهدزة يف وجدود انتهداك
اق ددوا اإلنس ددان ت د ددادر دون قخ ددر إ إج د دراء حتقي ددأ واختد دداذ الت دددابري املناس د د ة س ددو ااال ددة.
وابإلوافة إ ذلك تنظم هذه األجهزة أنشطة متنوعة يف لال التوعية.
 -5٧وتقدم أجهزة حقوا اإلنسان التابعة لولارة العددل املشدورة بشدرن قضدااي حقدوا اإلنسدان
وحتق ددأ فيه ددا وتعم ددل عل ددى معاجلته ددا .وفيم ددا يتعل ددأ ابملش ددورة املقدم ددة إ الرع ددااي األجان ددو بش ددرن
حقددوا اإلنسددان أنشددرت تلددك األجهددزة لغددرض تقدددا املشددورة بسددت لغددات منهددا اإلن ليزيددة
والصددينية هخددا التصددال امل اشددر اقددوا اإلنسددان بلغددات أجن يددةه املتدداح علددى مسددتوى ال لددد
ولادت عدددد همراكددز تقدددا املشددورة املتعلقددة قددوا اإلنسددان لألجانددوه املددزودة خبدددمات ال ددة
الشددفوية إ  5٠مرك دزا يف يددع أسدداء ال لددد .وعددنواة علددى ذلددك تددنظم األجهددزة أنشددطة توعيددة
خمتلف ددة كاحملاود درات وحلق ددات العم ددل وتولي ددع ال تي ددات واملنش ددورات ال و ي ددة إلش دداعة مفه ددوم
اح ام حقوا اإلنسان.
 -58واخت ددارت ولارة الص ددحة والعم ددل والرعاي ددة الجتماعي ددة ش ددهر حزيران/يونيددا م ددن ك ددل ع ددام
لي ددون هشددهر التوعيددة اخلددار ابلعدداملني األجانددوه .وتنفددذ الددولارة خددنل هددذا الشددهر أنشددطة
توعي ددة م ثف ددة لتزوي ددد م سس ددات األعم ددال التجاري ددة واجلمه ددور مبعلوم ددات ع ددن املس ددائل املتعلق ددة
ابلتوظيف السليم للعاملني األجانو.
 -59وفيمددا يتعلددأ بتعلدديم وصددحة املهدداجرين (التوصددية  )١٦5يُتدداح اللتحدداا مبدددار التعلدديم
اإللزامددس العامددة يف اليدداابن لألطفددال األجانددو دون أي رسددوم ممددا ي فددل د لء األطفددال فددرر
ااصددول علددى نفددس التعلدديم الددذي حيصددل عليددا األطفددال اليدداابنيون .وابإلوددافة إ ذلددك و ددن
لألطف ددال األجان ددو م ددثلهم مث ددل األطف ددال الي دداابنيني اللتح دداا مب دددار ااض ددانة إذا اقتض ددت
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الضرورة مما يعدين حصدو م علدى الرعايدة النهاريدة .ويسدتفيد الرعدااي األجاندو القدادمون مدن خدارج
ال لددد مددن التددرمني الصددحس الددوطين إذا كانددت لددديهم إقامددة تسددم ددم ابل قدداء يف اليدداابن أكثددر مددن
ثنثددة أشددهر وكانددت لددديهم عندداوين اثبتددة وع توجددد ظددرو حتددول دون حصددو م علددى التددرمني
(مث ددل الشد د اك يف بد درامق قم ددني ص ددحس أخ ددرى) .ويس ددتفيد م ددن الت ددرمني الجتم دداعس الع دداملون
ابلشددركات الددذين يسددتوفون شددروط األهليددة .وحيددأ للرعددااي األجانددو ددري املشد كني يف أي بددرامق
للترمني الصحس إجراء فحوصات صحية وفق ا لقانون تعزيز الصحة .ويعين ذلك إم انية إجرائهم
لنخت ارات الط ية النلمة للمحافظة على صحتهم بغض النظر عن ووعهم القانوين.
 -5مسائل أخرى

تد د دددابري اامايد د ددة مد د ددن انتهاكد د ددات حقد د ددوا اإلنسد د ددان املرت د د ددة يف سد د ددياا اسد د ددتخدام اإلن ند د ددت
(التوصية )١49
 -٦٠تضددطلع أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة العدددل عنددد تلقيهددا طلددو مشددورة بشددرن
معلومات منشورة يف صفحات اإلن ندت قدد تنطدوي علدى انتهداك اقدوا طالدو املشدورة إبسدداء
النص د الددنلم بشددرن كيفيددة حددذ هددذه املعلومددات .وتتخددذ األجهددزة أيض د ا تدددابري مناس د ة مثددل
مطال ددة مق دددم خدم ددة اإلن ن ددت ددذ املعلوم ددات إذا اعتُددربت تش ددهريا أو ت دددخنا يف اخلصوص ددية
وابلتددايل انتهاك دا اقددوا اإلنسددان بعددد إج دراء حتقيددأ .ومددن احيددة أخددرى حتدددد ولارة الداخليددة
والتصددالت شددروط إعفدداء مقدددمس اخلدمددة مددن املسد ولية القانونيددة وتددرد هددذه الشددروط يف قدوانني
مددن ق يددل هالقددانون املتعلددأ بتقييددد املسد ولية القانونيددة عددن األودرار جلهددات ددددة مقدمددة خلدددمات
التص ددالت وابا ددأ يف طل ددو اإلفص دداح ع ددن هوي ددة مرس ددلس املعلوم دداته (ق ددانون تقيي ددد املسد د ولية
القانونيددة ملقدددمس اخلدمددة) .وتشددارك ولارة الداخليددة والتصددالت أيض دا كمراقددو يف عمليددة ووددع
وحتديل امل ادئ التوجيهية والنماذج اخلاصة بشروط اخلدمدة املقدمدة مدن القطدا اخلدار .ولدد
هددذه اجلهددود إ تيسددري مهمددة مقدددمس خدمددة اإلن نددت يف ااددذ الطددوعس املناسددو للمعلومددات
ري القانونية و/أو الضارة.

حرية الدين (التوصية )١5٠
 -٦١تددنا املددادلن  ١9و ٢٠والفقددرة  ١مددن املددادة  ٢١مددن دسددتور اليدداابن علددى حريددة الف ددر
والضددمري وحريددة الدددين وحريددة التع ددري علددى الت دوايل .وعددنواة علددى ذلددك حتظددر املددادة  ١4مددن
الدسددتور التمييددز القددائم علددى الف ددر أو العقائددد وهددس بددذلك تضددمن حريددة الدددين .وتددنا أيض د ا
الفقددرة  ٢مددن املددادة  ٢٠مددن الدسددتور علددى هعدددم جدوال إج ددار أي شددخا علددى املشدداركة يف أي
إج دراء أو احتف ددال دي ددين أو ش ددعائر أو ممارس ددة ديني ددةه وحت دددد الفق ددرلن  ١و 3م ددن امل ددادة نفس ددها
الطابع ري الديين للدولة وحتظران األنشطة الدينية من جانو الدولة وأجهزلا.
 -٦٢ويشدتمل الفصدل الثالدل علدى بيدداات تتعلدأ ابلتوصديتني  ١3٢و( ١55املقدرر اخلددار)
والتوصد د ددية ( ١٧٢املسد د دداعدة اإل ائيد د ددة الرمسي د د دة) والتوصد د ددية ( ١٧3ااد د ددد مد د ددن آاثر ال د د دوار )
والتوصية ( ١٧4التعاون الدويل).
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ابء -التدابري املنفذة جبئيا
التدابري القانونية الشاملة املتعلقة حبقوق اتدفال (التوصية )٣9
 -٦3تضددمن ح ومددة اليدداابن أن ت ددون أي اتفاقددات أو معاهدددات تربمهددا متسددقة مددع الددنظم
القانونيددة الداخليددة .وبينمددا تددنا اتفاقيددة حقددوا الطفددل علددى لموعددة واسددعة مددن ااقددوا ومسددائل
أخرى يرد العديد من هذه ااقوا واملسدائل مفصدنا يف التفاقيدات الدوليدة اقدوا اإلنسدان الديت
س أ أن أبرمتها اليداابن وهدس أيضد ا م فولدة مبوجدو دسدتور اليداابن والتشدريعات الوطنيدة األخدرى
القائمة .لذا ترى ح ومة اليداابن أن ال لدد لدا مدن التشدريعات النلمدة مدا ي فدس لتنفيدذ التفاقيدة.
وعددنواة علددى ذلددك وملسدداعدة األطفددال علددى ت ددوين شخصددية متوالنددة متام دا مت ددنهم مددن اايدداة
كرفراد اوجني يف العاع من املهدم جددا تدوفري اامايدة والرعايدة املعدزلتني لألطفدال ابإلودافة إ
ووددع تش دريعات ددذا الغددرض .وستواصددل ح ومددة اليدداابن اختدداذ تدددابري لتحقيددأ هددذه األهدددا
بصورة فعالة وبذل مزيد من اجلهود لتعزيز حتقيقها.
احلظر الصريح للعقوبة البدنية يف مجيع اتماكر (التوصية )126
 -٦4ر ددم أن معددء هالعقوبددة ال دنيددةه يفتقددر إ الووددوح املطلددأ مددن املم ددن أن يُعاقددو علددى
أفعددال العتددداء (املددادة  ٢٠8مددن قددانون العقددوابت) أو األفعددال املفضددية إ إصددابة (املددادة ٢٠4
من قانون العقوابت).
تقدمي املنح الدراسية (التوصية )157
 -٦5استعدادا لتقدا من دراسية لطن اجلامعات وإلحة فرر إعفاء من الرسوم الدراسية
أو خفضها ماختذت اخلطوات التالية يف سياا ميزانية السنة املالية ٢٠١٧ز ووع الل نة األساسية
خلطة من دراسيةا ولايدة عدد اجلهات املقدمة لقروض املن الدراسية املعفاة من الفائدةا وإلغداء
جل الشروط األكادوية اليت كان خيضع ا حصول طن األُسر املنخفضدة الددخل علدى قدروض
املددن الدراسددية املعفدداة مددن الفائدددةا واسددتحدا نظددام جديددد لقددروض املددن الدراسددية مددع السددداد
القائم على مستوى الدخل .وسي دأ تنفيذ الدربامق جزئيد ا يف السدنة املاليدة  ٢٠١٧علدى أن يُنفدذ
ابل امل يف السنة املاليدة  .٢٠١8وستواصدل ح ومدة اليداابن أيضدا تعزيدز دعمهدا للدربامق اجلامعيدة
الرامية إ اإلعفاء من الرسوم الدراسية أو خفضها.
تنقيح القانون املدين لررع سر زواج النساء (التوصيات  ٤2و ٤٣و)7٤
 -٦٦يف ش د د اط/فرباير  ١99٦ق دددم اجملل ددس التش د دريعس ل ددولارة الع دددل ال ددذي يعم ددل بوص ددفا
اللجنددة الستشددارية ددذه الددولارة تقري درا بشددرن تنقددي للقددانون املدددين يشددمل خيددارا يددز للزوجددات
عدددم تغيددري امسهددن العددائلس .وتددنا اخلطددة األساسددية الرابعددة للمسدداواة بددني اجلنسددني الدديت اعتمدددها
لل ددس ال ددولراء يف ك ددانون األول/ديس ددمرب  ٢٠١5عل ددى أن نظ ددام الس ددم الع ددائلس امل ددزدوج للزوج ددة
خيددار ين غددس النظددر فيددا مددع مراعدداة األح ددام القضددائية .وتُتدداح يف الوقددت الدراهن تددوايت التقريددر
اانددف الددذكر يف املوقددع الش د س للتشددجيع علددى إج دراء مناقشددات معمقددة يف أوسدداط اجلمهددور.
وفيما يتعلدأ ابلقدانون الدذي حيظدر علدى النسداء الدزواج لدددا ق دل مدرور سدتة أشدهر علدى الطدنا
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بدأت عمليدة تنقدي القدانون املددين يف حزيران/يونيدا  ٢٠١٦هبدد تقلديا مددة السدتة أشدهر إ
 ١٠٠يوم ولتحديد ااالت اليت و ن فيها للمرأة الزواج ق ل انقضاء املدة احملددة.
 -٦٧وفيم د ددا يتعل د ددأ بسد د ددن لواج النس د دداء ق د دددم اجمللد د ددس التش د د دريعس تقري د د درا يف تش د د درين األول/
أكتوبر  ٢٠٠9حيددد سدن الدزواج للرجدال والنسداء علدى السدواء ب  ١8سدنة إذا ُخفدض سدن ال لدو
القددانوين إ  ١8سددنة .وتنظددر ح ومددة اليدداابن يف إدخددال تغي دريات تش دريعية تشددمل خفددض سددن
ال لو القانوين مبوجو القانون املدين.
احلظر املباتر للتصرحيات العنصررية واملعاديرة ل جانرب وضرمان احلصرول علري ُسربل الردرا
(التوصية )٣7
 -٦8ي ددنا الق ددانون املتعل ددأ بتعزي ددز جه ددود القض دداء عل ددى اخلط ددا والس ددلوك املنط ددويني عل ددى
تعسددف ومتييددز يف حددأ األشددخار املنحدددرين مددن خددارج اليدداابن الددذي بدددأ نفدداذه يف حزي دران/
يوني ددا  ٢٠١٦علددى أن هات ددا األفع ددال أمددر ل ددول التس ددام مع ددا .ويهددد الق ددانون إ حتدي ددد
امل ددادئ األساسددية وتووددي مسد وليات اا ومددة الوطنيددة وووددع وتعزيددز التدددابري األساسددية فيمددا
يتصل ابجلهود الرامية إ القضاء على اخلطا والسلوك التمييزيني.
احمللمة اجلنائية الدولية (التوصية )٤5
 -٦9يف عام  ٢٠٠٧سنَّت الياابن هقانون التعاون مع احمل مدة اجلنائيدة الدوليدةه الدذي تُنفدذ
مبوج ا التزامالا تنفيذا كامنا مبوجو نظام روما األساسس للمح مة اجلنائية الدولية.
 -٧٠ويدرد يف الفصددل األول ال يددان املتعلدأ ابلتوصددية ( ١٦9عمليددات املتابعدة يف اليدداابن) كمددا
ترد يف الفصل الثالل ال ياات املتعلقة ابلتوصيتني ( ١٧٠املسامهات) و( ١٧١املسداعدة اإل ائيدة
الدولية).

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

تنقي هي ل التشريعات الداخلية والتدابري األخرى يف لال حقوا اإلنسان (التوصية )3١
 -٧١أج ددرت الي دداابن استعراود دا مناسد د ا إلط ددار نظ ددام النتص ددا يف ل ددال حق ددوا اإلنس ددان
روعيت فيا املناقشات اليت جرت حا ذلك الوقت.

إنشاء م سسة وطنية اقوا اإلنسان وجلنة اقوا اإلنسان (التوصيات  5١-4٧و)59-53
 -٧٢ق دددمت ح وم ددة الي دداابن إ ال دددورة  ١8١للربمل ددان ال ددوطين مش ددرو ق ددانون جلن ددة حق ددوا
اإلنسان املتعلأ إبنشاء م سسة اقوا اإلنسان .ري أن مشرو القانون تعثر نتيجةا ادل للدس
النوا يف الشهر نفسا .وأجرت الياابن استعراو ا مناس ا إلطار نظام النتصا يف لال حقدوا
اإلنسان روعيت فيا املناقشات اليت جرت حا ذلك الوقت.
 -٧3ويف الوق ددت نفس ددا أُنش ددئ م ت ددو حق ددوا إنس ددان يف ولارة الع دددل بوص ددفا هية ددة إداري ددة
مشاركة يف اية حقوا اإلنسدان كمدا أُنشدةت حدا اان األجهدزة الفرعيدة للم تدو وهدس إدارة
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حقوا اإلنسان يف م اتو الش ون القانونية (مثانية م اتو علدى مسدتوى ال لدد) وشدع ة حقدوا
اإلنس ددان يف م ات ددو املقاطع ددات للش د ون القانوني ددة ( 4٢م ت د د ا عل ددى مس ددتوى ال ل ددد) وفروعه ددا
( ٢٦١فرع ا يف نيسان/أبريل .)٢٠١٧
 -٧4وعنوة على ذلك تشارك ولارة العدل يف أنشطة اية حقدوا اإلنسدان ومنهدا أنشدطة
التوعيددة وتقدددا املشددورة والنتصددا ابلتعدداون مددع سددو  ١4 ٠٠٠مدواطن متطددو يف لددال حقددوا
اإلنسان تعينهم ولارة العدل.
 -٧5وتقدم أجهدزة حقدوا اإلنسدان التابعدة لدولارة العددل لموعدة واسدعة مدن خددمات املشدورة
يف لد ددال حقد ددوا اإلنسد ددان يف امل اتد ددو ال د ددال عد ددددها  3١١م ت د دا (يف نيسد ددان/أبريل )٢٠١٧
التابعة مل تدو الشد ون القانونيدة وم اتدو املقاطعدات للشد ون القانونيدة وفروعهدا املنتشدرة يف يدع
أس دداء ال ل دددا وبل د د ع دددد ح ددالت تق دددا املش ددورة  ٢٢5 ٠٧3حال ددة يف ع ددام  .٢٠١٦وتش ددارك
األجهزة أيض ا يف أنشطة النتصدا يف لدال حقدوا اإلنسدان مدن وجهدة نظدر عادلدة وحياديدة إذ
تناولت يف هذا الصدد  ١9 443حالة يف عام .٢٠١٦

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

تنفيددذ التوصدديات املتعلقددة بنسدداء األقليددات املقدمددة مددن اللجنددة املعنيددة ابلقضدداء علددى التمييددز وددد
املرأة (التوصية )١٦٠
 -٧٧تعد د ح وم ددة الي دداابن يف اخلط ددة األساس ددية الرابع ددة للمس دداواة ب ددني اجلنس ددني طمهي ددة
هاإلج دراءات املتخددذة مددن أجددل النسدداء الددند ي دواجهن صددعوابت متعددددة بس د و نددو اجلددنسه.
وتنا اخلطة األساسية على أن هحتصل اا ومة علدى معلومدات حيثمدا أم دن عدن اادالت الديت
تواجا فيها النسداء صدعوابت متعدددة بسد و ندو اجلدنس وتعدزل أنشدطة التعلديم والتوعيدة يف لدال
حقوا اإلنسان وتواصدل اجلهدود الراميدة إ التحقيدأ يف حدالت انتهداك حقدوا اإلنسدان املشدت ا
فيها وتقدا املساعدة للضحاايه.

اعتماد خطة عمل وطنية لألطفال (التوصية )٦١
 -٧8عددت ح ومددة اليدداابن يف تقريددر وطددين التدددابري املختلفددة املتخددذة لضددمان إعمددال يددع
حقوا األطفال املنصور عليها يف اتفاقية حقوا الطفل وقدمت هذا التقرير.

إدماج املثليات واملثليني ومزدوجس امليدل اجلنسدس ومغدايري ا ويدة اجلنسدانية والقضداء علدى املعاملدة
التمييزية القائمة على أسا امليل اجلنسس (التوصية )89
 -٧9دخدل هقددانون اادالت اخلاصددة للتعامدل مددع ذوي ا ويدة اجلنسددانية املضدطربةه حيددز النفدداذ
يف الي دداابن يف متول/يولي ددا  ٢٠٠4وأس ددفر تنق ددي أُج ددري يف ع ددام  ٢٠٠8ع ددن ختفي ددف الش ددروط
الضددرورية لتعددديل نددو اجلددنس يف سددجل األسددرة .وأنشددرت أجهددزة حقددوا اإلنسددان التابعددة لددولارة
العدددل مراكددز دائمددة خمصصددة للتوعيددة قددوا اإلنسددان تقدددم التوعيددة بشددرن لموعددة واسددعة مددن
مسدائل حقدوا اإلنسدان منهدا التمييدز القدائم علددى أسدا امليدل اجلنسدس وا ويدة اجلنسدانية .وجتددري
األجهددزة أيض دا أنشددطة توعيددة لددد إ وددمان اح د ام حقددوا األقليددات اجلنسددية .ويف السددياا
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الدددويل تواصددل اليدداابن انطنقدا مددن اعتقادهددا طن انتهاكددات حقددوا اإلنسددان القائمددة علددى امليددل
اجلنسس وا وية اجلنسانية ل ين غس التسام معها طدرح آرائهدا يف هدذا السدياا وتوودي الظدرو
الجتماعية يف منتدايت ح ومية دولية خمتلفة.

شروط دخول الرعااي األجانو (التوصية )١٦٧
 -8٠شروط دخول الرعااي األجانو مسرلة تتعلدأ ابلسديادة الوطنيدة .وتواصدل ح ومدة اليداابن
است ش ددا الت دددابري الض ددرورية وت ددويل يف الوق ددت نفس ددا اعت ددارا مناسد د ا ألث ددر ه ددذه الت دددابري عل ددى
ديناميددة القتصدداد واجملتمددع اليدداابنيني وعلددى سددنمة وراحددة اايدداة اليوميددة للمدواطنني ابإلوددافة إ
مسائل أخرى.

تعديل قانون مراق ة ا جرة فيما يتعلأ ابل حيل (التوصية )4٦
 -8١تتخددذ ح ومددة اليدداابن املوقددف املسددجل يف تقريددر الفريددأ العامددل املعددين ابلسددتعراض الدددوري
الشامل للياابن (( )A/HRC/22/14الفقرة  .)١43وينا قانون مراق دة ا جدرة علدى قيدام اا ومدة فدورا
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 وفقا للقانون وتعمل على ااد من الحتجال املطول.

هااأ يف التنميةه (التوصية )١٦8
 -8٢تعتددرب ح ومددة اليدداابن أن هااددأ يف التنميددةه حد نأ مددن حقددوا اإلنسددان امل فولددة لألفدراد.
وستواصل الياابن املشاركة يف املناقشات بشرن هذا ااأ لضمان استنادها إ توافأ آراء.
 -2إجراءات الب غات الفردية (التوصيات  ٣و ٤و 5و 12و 1٣و)15
 -83ي ددنا الربوتوك دول الختي دداري األول للعه ددد ال دددويل اخل ددار اباق ددوا املدني ددة والسياس ددية
والربوتوكددول الختيدداري لتفاقيددة القضدداء علددى يددع أشد ال التمييددز وددد املدرأة وصد وك أخددرى
علددى إجدراء ال ن ددات الفرديددة .وتددرى ح ومددة اليدداابن أن اإلجدراء جدددير ابإلشددادة حيددل يضددمن
التنفي ددذ الفع ددال ملعاه دددات حقد دوا اإلنس ددان .ويف الوق ددت نفس ددا أُويل اهتم ددام ملس ددائل م ددن ق ي ددل
اإلش د الت الدديت قددد ينطددوي عليهددا النظددام القضددائس والسياسددة التش دريعية لليدداابن ونددو النظددام
الددذي ين غددس إنشددافه لتنفيددذ إجدراء ال ن ددات الفرديددة يف حالددة ق ددول اليدداابن بددا بندداءا علددى مزيددد مددن
املناقشددات فيمددا بددني الددولارات ذات الصددلة .ويف نيسددان/أبريل  ٢٠١٠أنشددرت ح ومددة اليدداابن
شددع ة تنفيددذ معاهدددات حقددوا اإلنسددان يف ولارة اخلارجيددة .ويف آ /أ سددطس  ٢٠١٦عقدددت
الددولارات والوكددالت ذات الصددلة حلقددة العمددل التاسددعة عشددرة ملناقشددة إج دراء ال ن ددات الفرديددة.
وستواصل ح ومدة اليداابن املشداركة يف مناقشدات بشدرن هدذه املسدرلة مدع أخدذ ااراء املختلفدة يف
العت ار.
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 -٣إبرال االتفاليات والربوتوكوالت االختيارية

الربوتوكول الختياري لتفاقية مناهضة التعذيو و ريه مدن ودرو املعاملدة أو العقوبدة القاسدية أو
النإنسانية أو املهينة (التوصيات  8و 9و)١٠
 -84تنظددر ح ومددة الي دداابن يف اجلوانددو العملي ددة الدديت ين غددس أن يش ددملها هالتفتددياه ويف ددري
ذلددك مددن العناصددر األخددرى كمددا ت حددل نددو العنقددة املم نددة بددني أح ددام الربوتوكددول الختيدداري
والقوانني الداخلية و ريها ولذلك ستواصل النظر يف هذا الربوتوكول.

التفاقية الدولية اماية حقوا يع العمال املهاجرين وأفراد أسدرهم (التوصديات  ١9و ٢٠و٢١
و ٢٢و)٢3
 -85تسددلم ح ومددة اليدداابن ابااجددة إ النظددر اجلدداد والشددامل يف التفاقيددة مددن منظددور م دددأ
املساواة والنظم الداخلية املختلفة للياابن و ريها.

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ( ١89التوصية )٢3
 -8٦يعتددرب عدددد العدداملني يف اخلدمددة املنزليددة يف اليدداابن منخفضد ا علددى ع ددس بلدددان أخددرى
ول يُسدم بدددخول اليدداابن للعمددل يف اخلدمددة املنزليددة .وعددنوة علددى ذلددك ل يسددري قددانون معددايري
العمددل علددى بعددض العدداملني يف اخلدمددة املنزليددة يف اليدداابن .ويتطلددو التصددديأ علددى اتفاقيددة منظمددة
العمل الدولية رقم  ١89دراسة مترنية يف ووء الووع الفعلس يف الياابن.
 -٤التحفظات علي االتفاليات وغريها (التوصيات  1و)٣
 -8٧فيمددا يتعلددأ ابلددتحفا علددى املددادة (٧د) مددن العهددد الدددويل اخلددار اباقددوا القتصددادية
والجتماعيددة والثقافيددة ومراعدداة لعدددم وجددود توافددأ لتمعددس علددى دفددع أجددور عددن العطددل الرمسيددة
تددرى ح ومددة اليدداابن أن مددن املنئددم تددرك مسددرلة دفددع األجددر عددن أايم العطددل الرمسيددة ل ددس يُتفددأ
عليها بني العمال وهيةات اإلدارة.
 -88وتددنا املددادة  8مددن العهددد الدددويل اخلددار اباقددوا القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة
على ااأ يف تنظيم إوراابت عن العمل مبوجو املادة (١د) .ومراعاة لعددم وجدود إم انيدة توافدأ
بددني القدوانني واملراسدديم املط قددة يف اليدداابن واا ددم الدوارد يف الفقددرة  ٢مددن املددادة  8الدديت تددنا علددى
عدددم ووددع عق ددات أمددام القيددود القانونيددة الدديت ختضددع ددا فةددة هاملددوظفني املدددنينيه حتددتفا اليدداابن
اباددأ يف عدددم اخلضددو للتقييددد مبوجددو املددادة (١د) .ددري أن بعددض القطاعددات سددتظل حتددتفا
اباددأ يف اإلودرا إذا كانددت أصدنا ُخم َّولددة هددذا ااددأ مبوجددو القددانون اليدداابين يف وقددت التصددديأ
على التفاقية.
 -89وفيمددا يتعلددأ ابلددتحفا علددى املددادة (4أ)( ) مددن التفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى يددع
أشد ال التمييددز العنصددري ل تعتقددد ح ومددة اليدداابن أن ال لددد يعدداين يف الوقددت الدراهن مددن انتشددار
األف ار العنصرية والتحريض على التمييز العنصري إ الدرجدة الديت تددعوها إ النظدر يف سدحو
حتفظهددا وسددن تشدريعات تعاقددو علددى نشددر األف ددار العنصدرية واألفعددال األخددرى مددع مددا ينطددوي
عليا ذلك من خطر تقييد حرية التع ري على سو ري منئم.
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 -9٠وفيمددا يتعلددأ ابلددتحفا علددى املددادة (3٧ج) مددن اتفاقيددة حقددوا الطفددل ووفق دا لقددانون
األحدا الياابين يُشار إ أن األشخار الدذين تقدل أعمدارهم عدن  ٢٠سدنة يعداملون بوصدفهم
هأحدددااثاه وينط ددأ ذلددك أيضد ا علددى األشددخار اجملددردين مددن حدريتهم .ومددن حيدل امل دددأ تُفصددل
هذه الفةة من األشخار (الذين يُطلدأ علديهم هأحددااثاه) عدن األشدخار ال دالغني سدن  ٢٠سدنة
أو أكثر (ال الغني) .وو ن اعت ار هذا اإلجدراء خطدوة أوىف علدى اا دم املددرج يف التفاقيدة الدذي
يقضددس صددول الشددخا الددذي يقددل عمددره عددن  ١8سددنة علددى ايددة تقدددم إليددا بعنايددة بوصددفا
هطف دناه إذ يدددرج النظددام اليدداابين األشددخار دون سددن  ٢٠سددنة وددمن األشددخار اخلاوددعني
للحمايددة .ويطددابأ ذل ددك هددد و ددرض أح ددام امل ددادة (3٧ج) أي ايددة الش د ا مددن الت ددرثري
الضار بفصلهم عن األشخار األكرب سنا.

اثلثا -حالة تنفيذ التعهدات الكوعية
ألف -التعاون علي صعيد اتمم املتحدة
 -9١تساهم ح ومة الياابن إسهام ا فعالا يف األنشطة اليت يضطلع هبا للس حقوا اإلنسان
واللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم املتحددة مدن خدنل فدرر متنوعدة منهدا السدتعراض الددوري
الشامل مدن أجدل حتسدني أوودا حقدوا اإلنسدان يف بلددان ومنداطأ خمتلفدة والوصدول إ حلدول
تتعل ددأ مبس ددائل حق ددوا اإلنس ددان .وبع ددد إنش دداء لل ددس حق ددوا اإلنس ددان الت ددابع لألم ددم املتح دددة يف
عام  ٢٠٠٦كانت الياابن عضدوا يف اجمللدس يف الفد ة مدن عدام  ٢٠٠٦إ عدام  ٢٠١١والفد ة
م ددن ع ددام  ٢٠١3إ ع ددام  ٢٠١5وس دداعدت يف ت ل ددور آراء اجملتم ددع ال دددويل بتق دددا إس ددهامات
نشددطة يف مناقشددات اجمللددس واعتمدداد قراراتددا األساسددية .وكددان لليدداابن أيض دا دور رائددد يف اعتمدداد
الق د درار املتعل ددأ ابلقضد دداء علد ددى التمييد ددز ود ددد األش ددخار املص ددابني ابجل ددذام وأف د دراد أسد ددرهم وق د درار
املتابعددة .وانضددمت اليدداابن لددددا إ عضددوية اجمللددس ملدددة ثددن سددنوات ت دددأ مددن كددانون الثدداين/
يناير  ٢٠١٧وهس تعتزم مواصلة إسهامالا الفعالة يف أعمال للس حقوا اإلنسان.
اإلجراءات اخلاصة (التوصيتان  1٣2و)155
 -9٢تقدر ح ومة الياابن م دأي ااوار والتعاون يف إطار عملية دبلوماسية حقوا اإلنسدان
ومددن تددويل أمهيددة ألدوار مفووددية األمددم املتحدددة السددامية اقددوا اإلنسددان واإلجدراءات اخلاصددة.
وتلق ددت الي دداابن من ددذ الس ددتعراض ال دددوري الش ددامل لع ددام  ٢٠١٢لايرات م ددن جان ددو املق ددررين
اخلاصني املعنيني ب ل من ااأ يف الصحة وبيع األطفال واستغنل األطفدال يف ال غداء ويف املدواد
اإلابحيددة وحريددة ال درأي والتع ددري وحالددة حقددوا اإلنسددان يف هوريددة كددوراي الشددع ية الدوقراطيددة.
وستواصددل اليدداابن تعاوهنددا ال امددل مددع مفووددية حقددوا اإلنسددان واإلج دراءات اخلاصددة ووددمان
ااوار اجملدي وال ناء.
 -93وق ددد يس ددرت ح وم ددة الي دداابن لايرة املق ددرر اخل ددار املع ددين ابا ددأ يف الص ددحة إ الي دداابن
(التوص ددية  .)١55وعقد ددد املقد ددرر اخلد ددار أثند دداء لايرت ددا اجتماع ددات مد ددع املس د د ولني يف ح ومد ددة
الياابن والناجني واملرحلني من الزلزال القوي الذي ور شرا اليداابن ومدع اعدات املدواطنني.
وتقدددم اا ومددة أيضد ا املسدداعدة املاليددة والتقنيددة إ مقاطعددة فوكوشدديما .فقددد قدددمت مددثنا منحدة
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ق دددرها  ٧8.٢ملي ددار ي ددن إ ص ددندوا إدارة الشد د ون الص ددحية لسد د ان فوكوش دديما ال ددذي أنش ددرتا
مقاطعة فوكوشيما ملساعدة س اهنا على إدارة ش وهنم الصحية املتوسطة األجل والطويلة األجل.
االستعراضات اليت جتريها هيئات املعاهدات
 -94التزمت ح ومة اليداابن ابلتنفيدذ الصدادا ملعاهددات حقدوا اإلنسدان الديت أبرمتهدا و دل
ذلددك تقدددا التقددارير اا وميددة والستعراوددات ذات الصددلة .وقدددمت اا ومددة بعددد السددتعراض
الدوري الشامل لعام  ٢٠١٢تقاريرها اا ومية بشرن س اتفاقيات (هس اتفاقية القضداء علدى
يددع أش د ال التمييددز وددد امل درأة واتفاقيددة حقددوا الطفددل والتفاقيددة الدوليددة للقضدداء علددى يددع
أش د ال التمييددز العنصددري والتفاقي ددة الدوليددة امايددة ي ددع األش ددخار مددن الختف دداء القس ددري
واتفاقية حقدوا األشدخار ذوي اإلعاقدة) وجدرى اسدتعراض مددى تنفيدذ اليداابن خلمسدة صد وك
(هددس العهددد الدددويل اخلددار اباقددوا القتصددادية والجتماعيددة والثقافيددة والعهددد الدددويل اخلددار
اباقددوا املدني ددة والسياسددية والتفاقي ددة الدوليددة للقض دداء علددى يددع أش د ال التميي ددز وددد امل درأة
والتفاقيددة الدولي ددة للقضدداء عل ددى يددع أش د ال التمييددز العنص ددري واتفاقيددة مناهض ددة التع ددذيو).
وستواصددل اليدداابن املتابعددة الواج ددة للتوصدديات الدديت تلقتهددا مددن هيةددات معاهددات حقددوا اإلنسددان
من أجل تعزيز تعاوهنا مع هذه ا يةات وتعزيز التزامها بتنفيذ هذه املعاهدات.

ابء -اإلسهال يف اجملتمع الدويل
احلوارات الثنائية (التوصية )17٤
 -95عقدت ح ومة اليداابن إدراكدا منهدا ألمهيدة اادوار والتعداون القدائمني علدى م ددأ التفداهم
والح ام جلسات حوار ومشاورات ثنائية عادية بشرن حقوا اإلنسان مع ح ومات أكثر مدن
عشرة بلدان ومع املنظمة اإلقليمية للت امل القتصادي مبا فيها ميا ار وكم دوداي وإيدران والحتداد
األورويب .وستواص ددل اا وم ددة عق ددد جلس ددات ااد دوار ه ددذه املتعلق ددة ق ددوا اإلنس ددان م ددع بل دددان
خمتلفددة واإلسددهام يف اجلهددود الدديت ي ددذ ا كددل بلددد اددل مسددائل حقددوا اإلنسددان عددن طريددأ ت ددادل
أفضل املمارسات والوسائل األخرى.
التعاون اإلمنائي (التوصيات  170و 171و 172و 17٣و)17٤
 -9٦ووعت ح ومدة اليداابن يف شد اط/فرباير  ٢٠١5ميثداا التعداون اإل دائس .ويدنا امليثداا
على أن تقدم الياابن املساعدة يف بناء أسس و فزات النمو القتصدادي مثدل ا ياكدل األساسدية
الصددناعية والتنميددة الصددناعية وتنميددة امل دوارد ال ش درية وتددوفري فددرر العمددل واملسدداعدة أيض د ا يف
اجله ددود الرامي ددة إ مس دداعدة األش ددخار عل ددى تل ي ددة احتياج ددالم ال شد درية األساس ددية م ددع إي ددنء
العت ار املناسو ألمهية التنمية ال شدرية والجتماعيدة .وفيمدا يتعلدأ قدوا اإلنسدان يشدري امليثداا
إ هتوطيددد الدوقراطيددة وسدديادة القددانون و ايددة حقددوا اإلنسددان األساسدديةه بوصددفها امل ددادئ الدديت
تضددمن منءمددة التعدداون اإل ددائس .ويشدددد امليثدداا أيض د ا علددى أن اليدداابن سددت ذل اجلهددود النلمددة
لتعزيز األسا الذي يقدوم عليدا التعداون اإل دائس مدع مراعداة ا دد املتفدأ عليدا دوليدا املتمثدل يف
لايدة املساعدة اإل ائية الرمسية إ  ٠.٧يف املائة من الدخل القومس اإل ايل.
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 -9٧وكانددت اليدداابن قددد تعهدددت بتخصدديا مسدداعدة إ ائيددة رمسيددة قدددرها  9٧8.٠٢مليددون
دولر من دولرات الولايت املتحددة األمري يدة (دولر) للرعايدة الصدحية يف عدام  ٢٠١4وثنثدة
ملي ددارات دولر لتم ددني املد درأة (يف ل ددالت تش ددمل الص ددحة والتعل دديم والزراع ددة) خ ددنل الس ددنوات
الثن اليت ت دأ من عام  ٢٠١3وأوفت الياابن هبذه التعهددات .وتعهددت اليداابن أيضدا بتقددا
مسدداعدة إ ائيددة رمسيددة تزيددد علددى  4٢مليددار يددن لتحسددني س د ل حصددول النسدداء والفتيددات علددى
التعليم اجليد يف السنوات الثن اليت ت دأ من عدام  ٢٠١5وهدس ماودية يف تنفيدذ تعهددها .ويف
عام  ٢٠١٦أطلقت ح ومة اليداابن السد اتيجية اإل ائيدة للمسداواة بدني اجلنسدني ومت دني املدرأة.
وأعلنددت اا ومددة يف اجلمعيددة العامليددة الثالثددة للمدرأة املعقددودة يف كددانون األول/ديسددمرب مددن العددام
نفسددا خطتهددا لدددفع أكثددر مددن ثنثددة مليددارات دولر كمسدداعدة إ اليددة للم درأة تقدددم يف ال لدددان
النامية يف السنوات الدثن الديت تنتهدس يف عدام  ٢٠١8وهدس ماودية خبطدى حثيثدة يف تنفيدذ هدذا
اللتزام.
 -98ويف لددال ااددد مددن خطددر ال دوار استضددافت اليدداابن يف آذار/مددار  ٢٠١5امل د متر
العاملس الثالل املعين اباد من خماطر ال وار واوطلعت بدور رايدي يف اعتمداد إطدار سدنداي
للحددد مددن خمدداطر ال دوار  .وأطلقددت ح ومددة اليدداابن م ددادرة تعدداون سددنداي للحددد مددن خمدداطر
ال دوار وأعلنددت تقدددا مسدداعدة قدددرها أربعددة مليددارات دولر وتنميددة املهددارات ال شدرية ألربعددني
أل ددف ش ددخا يف الس ددنوات األرب ددع القادم ددة .وع ددنوةا عل ددى ذل ددك أدت الي دداابن دورا رايدايا ألح
اعتماد قرار اجلمعية العامة لألمدم املتحددة املتعلدأ بتحديدد اليدوم العداملس للتوعيدة طمدواج تسدوامس.
ويف سياا أعمال املتابعة نظمت ح ومة الياابن م متر قمة طن املدار الثانوية بشدرن هاليدوم
الع دداملس للتوعي ددة طم دواج تس ددوامسه يف كوروش دديو يف ع ددام  ٢٠١٦وب ددذلت جه ددودا ل ددت تق دددا
التدريو يف يع أساء العاع يف لال ااد من خماطر ال وار .
 -99ويف إطددار املسدداعدة املقدمددة يف لددال اإلدارة الرشدديدة تسددهم اليدداابن بنشدداط فيمددا يقدددم
مددن مسدداعدات متصددلة ابلددنظم القانونيددة والقضددائية والشددرطة وإرسدداء الدوقراطيددة (تتعلددأ مددثنا
بتقدا املساعدة النتخابية وبناء قدرات الربملاات ووسائا اإلعنم).
 -١٠٠وتتعدداون اليدداابن تعدداواا نشددط ا مددع املنظمددات الدوليددة ذات الصددلة املعنيددة مايددة وتعزيددز
حق ددوا اإلنس ددان (مث ددل مفوو ددية حق ددوا اإلنس ددان ومفوو ددية شد د ون النجة ددني وب ددرامق األم ددم
املتحدددة اإل ددائس ومنظمددة األمددم املتحدددة للطفولددة وهيةددة األمددم املتحدددة للم درأة) كمددا تسددهم يف
أنشطة هذه املنظمدات .وستواصدل اليداابن دعدم هدذه املنظمدات بسد ل منهدا التربعدات اولدةا يف
سياا ذلك تط يأ السياسات اليت تنتهجها فيما يتعلأ ابستخدام امليزانيات.

جيم -استضارة اجلمعية العاملية للمرأة
 -١٠١استضد ددافت اليد دداابن يف إطد ددار جهودهد ددا الراميد ددة إ حتقيد ددأ هلتمد ددع تتد ددرلأ فيد ددا امل د درأةه
اجتماعددات اجلمعيددة العامليددة للمدرأة ثددن مدرات (يف األعدوام  ٢٠١4و ٢٠١5و )٢٠١٦لتيسددري
النقاا املتعلأ بتم ني املرأة وحتقيأ املساواة بني اجلنسني.
 -١٠٢واستض ددافت ح ومددة اليدداابن اجلمعي ددة العاملي ددة الثالثددة للم درأة يف طوكي ددو ي ددومس  ١3و١4
كددانون األول/ديسددمرب  .٢٠١٦وشددارك يف املناقشددات  93شخصددية رائدددة يف لددال مت ددني املدرأة
وحضد درها  8٠٠مش ددارك .ودارت املناقش ددات ال دديت ك ددان موو ددوعها األساس ددس هاجلمعي ددة العاملي ددة
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للمرأة تعمله حول س ل مت ني املرأة وحتقيأ املساواة بني اجلنسني يف اليداابن وخارجهدا وتشدمل
هددذه السد ل اإلنفدداذ ال امددل للقددانون املتعلددأ بتعزيددز مشدداركة املدرأة والنهددوض هبددا يف م ددان العمددل
واعتمدداد أهدددا التنميددة املسددتدامة .وعُقددد منتدددى عددام يف اليددوم األول مددن اللقدداء يف حددني شددهد
اليددوم الثدداين تنظدديم ددس حلقددات نقدداا .وتناولددت حلقددات النقدداا مسددرلة تنميددة قدددرات امل درأة
وتعزيددز دورهددا النشددا يف العلددوم والت نولوجيددا وا ندسددة والرايودديات وتعزيددز قيددادة امل درأة والت دوالن
بددني العمددل وااي دداة وصددحة امل درأة ومش دداركة امل درأة ومت ينهددا يف ل ددال الس ددنم واألمددن .وعُق دددت
جلسددات خاصددة أيض د ا يف اليددوم نفسددا ملناقشددة مسددرلة مشدداركة امل درأة والنهددوض هبددا يف اجملتمعددات
احمللي ددة وكيفي ددة نش ددر ف ددرة لتم ددع املس دداواة ب ددني اجلنس ددني يف أوس دداط الشد د ا  .و ُ ع ددت أف ددار
ومق ح ددات م ددن املش دداركني يف وثيق ددة بعند دوان هاجلمعي ددة العاملي ددة للمد درأةز نق دداط العم ددل يف ٢٠١٦ه
نُشرت كوثيقة من واثئأ األمم املتحدة ).(A/71/829
 -١٠3واختريت ف ة تُقار األربعة أشهر ت دأ ق ل اجلمعية العامليدة للمدرأة وتسدتمر بعددها ( ١تشدرين
األول/أكتوبر  ٢٠١٦إ  3١كانون الثاين/يناير  )٢٠١٧لت ون هأسابيع قلدأه ختللتهدا أنشدطة
جان ية رمسية داخل الياابن وخارجها.

رابعا -التق رردل احمل رررز والتح رردنت يف س ررياق تن رراول املس ررائل اجلدي رردة والنات ررئة
(اجلهود الرامية إىل حتقيق أهداف التنمية املستدامة)
 -١٠4ترأست الياابن م متر قمة لموعة الدول الس ع يف آيدس  -شديما الدذي كدان أول مد متر
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
التعدداون اإل ددائس .وأنشددرت ح ومددة اليدداابن لنوددطن بدددور رايدي بوصددفها رئدديس م د متر قمددة
الدول الس ع مركدزا لتعزيدز أهددا التنميدة املسدتدامة برئسدة رئديس الدولراء وعضدوية يدع الدولراء.
وتقرر يف الجتما األول للمركز ووع م ادئ توجيهية تسدري عليهدا اليداابن يف سدياا العمدل علدى
حتقيأ أهدا التنمية املستدامة .وأُعلن أيضا تعهد بتخصديا سدو  ١,١مليدار دولر للمنظمدات
الدوليددة املعني ددة ابلصددحة ك س ددهام جديددد يف حتقي ددأ أه دددا التنمي ددة املس ددتدامة املتعلق ددة ابلص ددحة
يف العاع.
 -١٠5ويف وددوء ق درار ووددع امل ددادئ التوجيهيددة السددالفة الددذكر استضددا مركددز تعزيددز أهدددا
التنميددة املسددتدامة اجتمددا مائدددة مسددتديرة حض درتا لموعددة واسددعة مددن اخل درباء واجلهددات صدداح ة
املصددلحة منهددا منظمددات ددري ح وميددة والقطددا اخلددار ومنظمددات دوليددة .واختددذ املركددز أيض د ا
م ددادرة ألح ددت تلق ددس تعليق ددات عام ددة وت ددادل ااراء واألف ددار م ددع لموع ددة واس ددعة م ددن اجله ددات
صاح ة املصلحة .ونتيجة لذلك تسء إعداد وجتميدع امل دادئ التوجيهيدة يف وثيقدة ومرفقهدا لدول
موعد انعقاد الجتما الثاين للمركز يف كانون األول/ديسمرب من العام نفسا.
 -١٠٦وتددنا امل ددادئ التوجيهيددة للتنفيددذ علددى رفيددة تقددوم علددى هالوددطن بدددور رايدي سددو
مسددتق ل تتحقددأ فيددا أوجددا حتس دن اقتصددادية واجتماعيددة وبيةيددة بطريقددة مت املددة ومسددتدامة ومرنددة
دون إ فددال أحددده .وحتدددد الوثيقددة أيض د ا امل ددادئ اخلمسددة للتنفيددذ ومددا تتطل ددا عمليددات املتابعددة.
وتُدوائم امل ددادئ أهدددا م التنميددة املسددتدامة مبددا يناسددو األووددا يف اليدداابن ل يددان اجلهددود الدديت ين غددس
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للياابن أن تركز عليها بوجا خار وتنا على مثانية لالت ذات أولوية منها همت دني اجلميدعه
وهحتقيددأ الصددحة اجليدددة وطددول العمددره .ويتضددمن املرفددأ  ١4٠تدددبريا داخددل اليدداابن وخارجهددا
اق حتها الولارات والوكالت ذات الصلة بوصفها إجراءات ددة للمة جملالت األولويدة الثمانيدة
هذه.
 -١٠٧وأُعلنت يف الجتما الثاين للمركز م ادرات ددة لتحقيأ أهدا التنمية املسدتدامة يف
وددوء الصدديغة النهائيددة للم ددادئ التوجيهيددة للتنفيددذ .وتددنا امل ددادرة املتعلقددة ابلصددحة يف العدداع علددى
ختصدديا سددو  4٠٠مليددون دولر للمنظمددات الدوليددة املعنيددة ابلصددحة مل افحددة أم دراض معديددة
كشلل األطفال ولتعزيز الدنظم الصدحية ولددعم إجدراءات تعزيدز صدحة املدرأة .وإودافةا إ ذلدك
ويف سياا دعم النجةني وال لدان اليت تق لهم أُعلن تعهد جديدد يقدوم علدى السدتفادة مدن خدربة
اليدداابن وقدددرالا يف حتقيددأ مزيددد مددن أوجددا التحسددن النوعيددة وال ميددة بشددرن امل ددادرات املطروحددة
يف هدذا اجملددال ابإلوددافة إ خطددة اليدداابن الراميددة إ تقدددا معونددة يف شد ل إسددهام جديددد قدددره
سددو  5٠٠مليددون دولر .وفيمددا يتعلددأ بتم ددني املدرأة يف ال لدددان الناميددة أُعلددن عددن ختصدديا م لد
إ ددايل قدددره سددو ثنثددة مليددارات دولر لددول عددام  ٢٠١8جملددالت ال كيددز وهددس تعزيددز حقددوا
املدرأة وحتسددني ال يةددة الدديت مت ددن النسدداء والفتيددات مددن بلددو أقصددى إم انيددالن والنهددوض ابلدددور
الرايدي للمرأة.
 -١٠8وسددتتعاون ح ومددة اليدداابن تعدداواا وثيق دا مددع الددولارات والوكددالت ذات الصددلة مددن أجددل
التعدداون مددع اجلهددات صدداح ة املصددلحة يف يددع اجملددالت وفقدا للم ددادئ التوجيهيددة لتنفيددذ أهدددا
التنمي ددة املس ددتدامة وب ددذلك س ددت دي دورا رايدايا يف اجله ددود ال دديت ي ددذ ا اجملتم ددع ال دددويل لتحقي ددأ
أهدا التنمية املستدامة.
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