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  اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التقرير الدوري الثالث لليابان اليت اعتمـدهتا       بشأن  املالحظات اخلتامية       
  )٢٠١٣مايو / أيار١٧ -أبريل / نيسان٢٩(هتا اخلمسني اللجنة يف دور

نظرت اللجنة املعنية باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يف التقريـر الثالـث              -١
، املعقـودتني   )E/C.12/2013/S.R.3-4(يف جلستيها الثالثة والرابعـة      ) E/C.12/JPN/3(لليابان  

 / أيـار  ١٧ا الثامنة والعشرين املعقودة يف      ، واعتمدت يف جلسته   ٢٠١٣أبريل  / نيسان ٣٠ يف
  . املالحظات اخلتامية التالية٢٠١٣مايو 

  مقدمة  -ألف  
الذي يتماشـى مـع     ترّحب اللجنة بتقدمي اليابان تقريرها الدوري الثالث يف أوانه            -٢

ـ      ووهو ي   لتقدمي التقارير،  املبادئ التوجيهية اليت وضعتها اللجنة     آخر فر معلومـات تتعلـق ب
. اللجنة يف مالحظاهتا اخلتامية الـسابقة     قدمتها  يف تنفيذ التوصيات العديدة اليت      ات  املستجد

  ).HRI/CORE/JPN/2012(كما ترحب اللجنة بتقدمي الوثيقة األساسية املشتركة 
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح، بتقدمي الردود اخلطية املفّصلة اليت تلقتها على قائمـة       -٣

وباحلوار البناء الذي أجرته مع وفـد الدولـة         ) E/C.12/JPN/Q/3/Add.1(املسائل املطروحة   
  .الطرف الرفيع املستوى واملشترك بني الوزارات

  اجلوانب اإلجيابية   -باء  
ترّحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على الصكوك التالية منذ عقد آخر حوار معها         -٤

  :٢٠٠١عام 
 الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال       الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق     ) أ(  

واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية والربوتوكول االختياري املتعلق باشتراك األطفال يف الرتاعـات             
   على التوايل؛٢٠٠٤أغسطس / آب٢ و٢٠٠٥يناير / كانون الثاين٢٤املسلحة، املؤّرخان 
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 ٢٣ ةمن االختفاء القسري، املؤّرخ   االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص        ) ب(  
  .٢٠٠٩ هيولي/متوز
حتيط اللجنة علماً مع االرتياح، بسحب الدولة الطرف حتفّظهـا علـى الفقـرتني                -٥

 من العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق          ١٣ من املادة    ٢من الفقرة   ) ج(و) ب(الفرعيتني  
  .ة التعليماالقتصادية واالجتماعية والثقافية، بشأن األخذ تدرجيياً مبجاني

جلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف لتعزيز إعمال احلقـوق         اتقدير  مع ال اللجنة  تالحظ    -٦
  : ما يليتشمل االقتصادية واالجتماعية والثقافية اليت 

  عتراف بقبيلة اإلينو بأهنا من السكان األصليني؛اال  ) أ(  
  عليم الثانوي؛ حىت مرحلة التيةرسوم التعليمالاإلعفاء من األخذ مببدأ   ) ب(  
على قـوائم   الذين هم   رامية إىل ختفيض عدد األطفال      الستراتيجية  االتنفيذ    ) ج(  

  ؛إىل صفرالطفولة انتظار رعاية 
 والذي يتـيح    ٢٠٠٩يف عام   النفاذ  قانون اجلنسية الذي دخل حيز      تنقيح    ) د(  

  .بايناليوم لألطفال املولودين خارج إطار الزواج احلصول على جنسية الوالد اليا

  دواعي القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم  
إذ مل تعمد الدولة الطرف إىل إنفـاذ        الذي أبدته سابقاً     قلقالتعرب اللجنة جمدداً عن       -٧

يف الدولـة   احملاكم  وقد أّدى هذا الوضع إىل إصدار       . أحكام العهد يف نظامها القانوين الداخلي     
ويساور اللجنة قلق من أن تفّسر الدولة       . لتطبيقأحكام العهد ل  بعدم قابلية   الطرف قراراً يقضي    

  )).١(٢املادة (ا غري نافذة على الفور الطرف االلتزامات اليت ينص عليها العهد على أهن
حتثّ اللجنة الدولة الطرف على اختاذ التدابري الالزمة إلنفاذ العهد إنفاذاً كـامالً          

ات صلة يف حـال اعتـربت الدولـة    يف نظامها القانوين الداخلي مبا يشمل سّن قوانني ذ 
ـ       . الطرف أحكام العهد غري قابلة للتنفيذ التلقائي       ة ويف هذا الصدد، حتيل اللجنـة الدول

  .بشأن التطبيق احمللي للعهد) ١٩٩٨(٩الطرف إىل تعليقها العام رقم 
بشأن طبيعة التزامات   ) ١٩٩٠(٣العام رقم   تعليقها  تشري اللجنة إىل    عالوة على ذلك،      
تذكّر الدولة الطرف بأن احلقوق الواردة يف العهد تنطوي على حد أدىن مـن  فألطراف، الدول ا 

تفـرض  " اإلعمال التـدرجيي  "فوري وبأن عبارة    التطبيقي ال طابع  ذات ال ساسية  األلتزامات  اال
  . ق وأجنع ما ميكن من الطرأسرعبالتزاماً بإعمال احلقوق الواردة يف العهد إعماالً كامالً 

املعتمـد يف  الدراسي للجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن يغطي املنهج تدعو اكما    
 الربامج التدريبيـة للمتخصـصني      تغطي والبحوث القانونية يف اليابان و     اتمعهد التدريب 

إمكانية التقاضي بشأن احلقوق االقتصادية واالجتماعيـة       تغطية كافية   القانونيني واحملامني   
  . جتهادات اللجنة وتعليقاهتا العامةوالثقافية، وأن تضع يف اعتبارها ا
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  . الطرف مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان يف الدولةُتْنشأ حىت اآلن تالحظ اللجنة بقلق أّنه مل   -٨
تحثّ الدولة الطرف على التعجيل    فتعيد اللجنة توصيتها السابقة يف هذا الصدد،          

 اللجنة الدولة الطـرف     وحتيل. إنشاء مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس       ب
بشأن دور املؤسسات الوطنيـة     ) ١٩٩٨(١٠اخلصوص إىل تعليقها العام رقم      على وجه   

  . حلقوق اإلنسان يف محاية احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
تالحظ اللجنة بقلق التأثري السليب على متتع الفئات السكانية احملرومة واملهّمشة على              -٩

من أثر التخفيضات الكـبرية يف      حلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية     وجه اخلصوص، با  
  ).١١ و٩و) ٢(٢و) ١(٢املواد (لمساعدة االجتماعية لخصصات امليزانيات امل

بشأن طبيعة التزامـات الدولـة      ) ١٩٩٨(٣ اللجنة إىل تعليقها العام رقم       تشري  
تراجعية إال يف سياق االستخدام الطرف، تدعو الدولة الطرف إىل ضمان عدم اختاذ تدابري       

فضالً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف       . الكامل للحد األقصى من املوارد املتوافرة     
املنصوص عليها  قوق  احلاملنافع االجتماعية على متتع املستفيد ب     التخفيض يف   إىل رصد أثر    

لتعليـق العـام     مـن ا   ٤٢كما تلفت اللجنة انتباه الدولة الطرف إىل الفقرة         . العهديف  
الضمان االجتماعي وإىل الرسالة املوّجهة مـن رئـيس         يف  بشأن احلق   ) ٢٠٠٧(١٩ رقم

املعقـودة   واملتعلقة بالتزامـات  ٢٠١٢مايو / أيار ١٦اللجنة إىل الدول األطراف بتاريخ      
  .العهد يف سياق األزمة االقتصادية واملالية العامليةمبوجب 

ضد املرأة واألطفال املولودين خارج إطار      التمييزية  تالحظ اللجنة بقلق أنّ األحكام        -١٠
احلقوق فيما خيص   قائمة يف تشريع الدولة الطرف      ما زالت   الزواج واألزواج من نفس اجلنس      

االمتثـال  الواردة يف العهد، وذلك بالرغم من جهود الدولة الطـرف الراميـة إىل ضـمان         
  )).٢(٢املادة (شريعية  بالتنقيحات التلتزاماهتا مبوجب العهد لدى القيامال

قوانينها بصورة شاملة وتعديلها    إعادة النظر يف    حتثّ اللجنة الدولة الطرف على        
ممارسـة  يف جمـال    إذا اقتضى األمر لضمان عدم التمييز، بصورة مباشرة أو غري مباشرة،            

  .احلقوق الواردة يف العهد والتمتع هبا
التمييز على من  ال يوفر احلماية الكاملة    تالحظ اللجنة بقلق أنّ تشريع الدولة الطرف        -١١

جمـاالت  عدم التمييز يف تتعلق باألسس اليت حيظرها العهد، بالرغم من وجود أحكام تشريعية    
  )).٢(٢املادة (التوظيف مثالً منها 

التمييز يف جماالت    بالفعل   قوانينهاحتظر  تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ضمان أن          
وذلـك   عليه،   ةفعليالجتماعية والثقافية كلّها وتفرض العقوبات      احلقوق االقتصادية واال  

ويف هذا الصدد، تشّجع اللجنة الدولة الطرف على اعتماد تـشريع    . أحكام العهد عمالً ب 
شامل ضد التمييز يرمي إىل إلغاء التمييز الشكلي واملوضوعي ويشترط تنفيـذ تـدابري              

بشأن عدم  ) ٢٠٠٩(٢٠ليقها العام رقم     الطرف إىل تع   وحتيل اللجنة أيضاً الدولة   . خاصة
  . التمييز يف احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
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تالحظ اللجنة بقلق أنّ تشريع الدولة الطرف بشأن التوظيف ال يوفر احلماية الكاملة               -١٢
واللجنة قلقة كذلك لعدم وجود التـزام قـانوين بإتاحـة           . التمييز على أساس اإلعاقة   من  

فضالً عن ذلك، تعرب اللجنة عن قلقهـا        . عقولة يف مكان العمل، عند االقتضاء     تسهيالت م 
إىل حتسني وصـول األشـخاص   اهلادفة ّنه بالرغم من التدابري اليت اّتخذت، مثل تلك ألأيضاً  

ذوي اإلعاقة إىل العمل، خيترب هؤالء متييزاً حبكم الواقع يف التوظيف مبـا يـشمل إحلـاقهم                 
  )). ٢(٢ادة امل. (يب للمعايري املعتمدةتستج  البوظائف حممية

اعتماد قانون أساسي مـنقح خـاص       بتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل         
باألشخاص ذوي اإلعاقة حيظر التمييز ضد األشخاص ذوي اإلعاقة يف جوانب التوظيف            

و اللجنة كما تدع. كافة وااللتزام بتوفري التسهيالت املعقولة يف مكان العمل مىت لزم األمر
الدولة الطرف إىل مراعاة معايري العمل لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يعملون يف منشآت             
حممية وأن تستمر يف تعزيز توفري فرص العمل املنتج واملربح هلم يف سوق العمل مبا يشمل                

اتفاقيـة  علـى   تصديق  الوتشّجع اللجنة أيضاً الدولة الطرف على       . تطبيق نظام احلصص  
  .ص ذوي اإلعاقةحقوق األشخا

تعرب اللجنة عن قلقها من أن تستمر القوالب النمطية لدور اجلنـسني يف الدولـة                 -١٣
الطرف يف حرمان املرأة من التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة علـى قـدم              

غيري وتالحظ اللجنة أيضاً بقلق أّنه مل يتم اّتخاذ تدابري كافية تستهدف ت           . املساواة مع الرجل  
السلوك جتاه دور اجلنسني يف اجملتمع عامةً، بالرغم من اخلطوات اليت أجنزت من قبيل اعتماد               

حيال التقدم قلق اللجنة يساور فضالً عن ذلك، . خطط أساسية متوالية للمساواة بني اجلنسني   
ل اجلنساين يبّينه الفصكما البطيء بالرغم من اجلهود اجلديرة بالثناء اليت تبذهلا الدولة الطرف،         

العمودي واألفقي القائم يف سوق العمل والنسبة املرتفعة يف صفوف النساء اللوايت جيربن على              
ألهداف احملافظة  لوتأسف اللجنة   . ترك العمل أو االنتقال إىل العمل بدوام جزئي بعد الوالدة         

 والـيت لـن   اليت وضعتها الدولة الطرف ضمن اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني،   
  ).٣املادة (تسّرع حتقيق املساواة يف ممارسة احلقوق الواردة يف العهد 

  :لطرف علىحتثّ اللجنة الدولة ا  
  إطالق محالت توعية من شأهنا تغيري نظرة اجملتمع ألدوار اجلنسني؛  ) أ(  
تثقيف الفتيات والفتيان حول فرص العمل املتساوية بغية تشجيعهم على            ) ب(  

  استهم يف جماالت ختتلف عن تلك اليت يهيمن عليها تقليدياً أحد اجلنسني؛استكمال در
تستهدف الرجال والنساء على حد سـواء يف        أكثر جرأة   وضع أهداف     ) ج(  

اخلطط األساسية للمساواة بني اجلنسني، وتنفيذ تدابري مؤقتة كنظام احلـصص يف جمـايل              
  والعامة؛التعليم واالستخدام ويف صناعة القرارات السياسية 

القضاء على ممارسات التمييز ضد املـرأة، كنظـام املـسار الـوظيفي              ) د(  
  ينطويان على متييز ضد املرأة؛اللذين والصرف بسبب احلمل؛ 
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تكلفـة  التسريع يف ختفيض عدد قوائم انتظار الرعاية النهارية وجعـل             ) ه(  
   معقولة؛الرعاية النهارية

ّمن تقريرها الدوري املقبـل البيانـات       تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تض        
التمتـع  على صعيد   اإلحصائية املصّنفة حبسب اجلنس ومستوى الدخل واخللفية التعليمية         

تصريح الوفد الذي أدىل به خالل احلـوار، وأن        مبا يتمشى مع    باحلقوق املدرجة يف العهد     
  . بني اجلنسنيهبذه البيانات يف صنع القرار بشأن املساواةمت االسترشاد توضح كيف 

التكليـف  تالحظ اللجنة بقلق أنّ قانون العقوبات يف الدولة الطرف ينص على السجن مع               -١٤
  ). ٦املادة (ظر السخرة مبوجب العهد حلانتهاك باعتباره من األحكام العقابية وذلك يف العمل ب

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل القضاء علـى الـسخرة كتـدبري تـصحيحي                
جنائية، وأن تعّدل األحكام ذات الصلة أو تلغيها متاشياً مع التزاماهتا مبوجـب           كعقوبة   أو

قيـة منظمـة    وتشجع اللجنة الدولة الطرف على التصديق على اتفا       .  من العهد  ٦ املادة
  . بشأن القضاء على السخرة) ١٩٥٧(١٠٥العمل الدولية رقم 

قيـة منظمـة   اتفاعلى يق تصدالتعيد اللجنة توصيتها بأن تنظر الدولة الطرف يف     -١٥
  .بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة) ١٩٥٨(١١١العمل الدولية رقم 

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء استغالل أصحاب العمل للعقود احملددة األجل وتعريض              -١٦
العمال بسبب هذه العقود لظروف عمل غري مالئمة، وذلك بالرغم من احلوافز اليت تقـدمها       

اليت تشجع من خالهلا أصحاب العمل على اعتماد نظام التقيـيم والتأهيـل             الدولة الطرف و  
كما تعرب اللجنة عن قلقهـا إزاء       . نفسه مع املوظفني كافة بغض النظر عن طبيعة عقودهم        

من خالل  مفتوحة  حاالت يتفادى فيها أصحاب العمل حتويل العقود احملددة األجل إىل عقود            
  ).٧ و٦املادتان (عمل املنقّح عدم جتديدها، حبسب قانون عقود ال

توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف تدابري من شأهنا تفادي اسـتغالل العقـود                
ويف حني تشري اللجنة إىل التزام      . احملددة األجل مبا يشمل إرساء معايري واضحة تنطبق عليها        

ـ             أن ترصـد   الدولة الطرف بضمان أجر متساوٍ مقابل العمل ذي القيمة املتساوية، توصي ب
الدولة الطرف ما إذا كان نظام احلوافز املالية حيقق هدف تفادي عدم املساواة يف املعاملة بني            

فضالً عن ذلك، تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تعزيز إنفـاذ           . العمال بعقود حمددة األجل   
  . ظلماً قانون عقود العمل بشكل حيول دون عدم جتديد عقود العمال احملددة األجل

لـون بـصورة مفرطـة    تالحظ اللجنة بقلق أنّ عدداً كبرياً من العمال ما زالوا يعم       -١٧
لساعات طويلة، وذلك بالرغم من التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف لتشجيع أصحاب العمل             

وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء حاالت الوفـاة واالنتحـار           . على اختاذ إجراءات طوعية   
  ).٧املادة (الناجتة عن املضايقات النفسية يف مكان العمل واليت ال زالت حتصل 



E/C.12/JPN/CO/3 

GE.13-44446 6 

ساعات العمـل   اليت متنع   وصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتعزيز التدابري         ت  
تطبيق العقوبات الرادعة يف حال عدم االلتزام حبدود سـاعات العمـل            تضمن  الطويلة و 

يف  من العهد املتعلقة حبماية حق العامـل   ٧املادة  مبقتضى  التزامها  عمالً ب اإلضافية، وذلك   
كما توصي اللجنة بأن    . معقول لساعات العمل  عدد  ديد  ظروف عمل آمنة وصحّية ولتح    

تعتمد الدولة الطرف عند الضرورة تشريعات وأنظمة رامية إىل حظـر كافـة أشـكال               
  . املضايقات يف مكان العمل وتفادي حصوهلا

تعرب اللجنة عن قلقها من أن يكون متوسط احلد األدىن لألجور يف كامل أحنـاء                 -١٨
املعيـشة  ستوى احلد األدىن للكفاف والرفاه العام وارتفـاع كلفـة   الدولة الطرف ال يليب م    

  ).١١ و٩و ٧ املواد(
حتث اللجنة الدولة الطرف على إعادة النظر يف العوامـل الـيت مت أخـذها يف                  

احلسبان لدى اختاذ القرار بشأن مستوى احلد األدىن لألجور هبدف حتقيق مستوى معيشي             
نة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرهـا الـدوري   وتطلب اللج. الئق للعمال وألسرهم 
  . العمال الذين يتقاضون أجراً دون احلد األدىناملئوية من نسبة الاملقبل معلومات حول 

تالحظ اللجنة بقلق أن الفجوة يف األجور بني الرجل واملرأة ما زالت متسعة جداً يف                 -١٩
  ).٧املادة (اجملال الدولة الطرف بالرغم من التقدم الذي أحرزته يف هذا 

تطبيق معدالت خمتلفة   بعدم مشروعية   تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل إذكاء الوعي          
واجب أصحاب العمـل يف هـذا       باملرأة والرجل مقابل عمل متساوٍ من حيث القيمة         حبق  

وتوصي اللجنة بأن   .  يف حال التمييز يف األجور     امليّسراالنتصاف الفعال و  توفري سبل   الصدد  
ب الدولة الطرف مفتشي العمل لديها على تطبيق مبدأ املساواة يف األجـور لألعمـال        تدّر

  . ذات القيمة املتساوية واختاذ تدابري أخرى لضمان التنفيذ الفعلي للتشريعات النافذة
التحرش اجلنسي يف مكان العمل منـذ تنقـيح         املتزايد ب فيما تالحظ اللجنة الوعي       -٢٠

 ،٢٠٠٦عـام  التوظيـف ل يف ص واملعاملة بني الرجال والنساء    الفر املساواة يف بشأن  القانون  
  ). ٧املادة (حمظوراً قانوناً تالحظ اللجنة بقلق بأنّ التحرش اجلنسي ليس 

جترمي التحـرش اجلنـسي يف تـشريعها        إدراج  حتث اللجنة الدولة الطرف على        
توصي اللجنة بأن   و. اجلرميةخطورة  سيما يف مكان العمل وربطه بعقوبات تتناسب مع          ال

كمـا  . تضمن الدولة الطرف متكني الضحايا من رفع الشكاوى دون خوف من االنتقام           
  . التحرش اجلنسيمبسألة إذكاء الوعي العام يف توصي اللجنة بأن تستمر الدولة الطرف 

 ،املهاجرينللعمال  املعاملة غري العادلة    املتعلقة ب تعرب اللجنة عن قلقها إزاء التقارير         -٢١
 بـالرغم مـن     الجئون اللجوء وال  واصلني على إقامة قانونية وملتمس    ن فيهم العمال غري احل    مب

  ). ٧املادة (احلماية اليت تؤمنها هلم قوانني العمل نفسها املطبقة على املواطنني 
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توصي اللجنة بأن تعزز الدولة الطرف قوانينها وتشريعاهتا بغية إهناء املعاملة غري              
 اللجـوء   واصلني على إقامة قانونية وملتمـس     هاجرين مبن فيهم غري احل    لعمال امل لالعادلة  

قوانني العمل النافـذة لكـل      بكما توصي بأن تقوم الدولة الطرف بالتوعية        . والالجئون
  . العمال بغض النظر عن وضعهم كمهاجرين

تعرب اللجنة عن قلقها إزاء ارتفاع معدالت الفقر يف صفوف املـسنني يف الدولـة            -٢٢
ذوو الـدخل    يف صفوف األشخاص الذين ال يتلقون معاشات تقاعدية أو           سيما الف،  الطر

الفقر ألن  كما تعرب اللجنة عن قلقها بصورة خاصة .يتلقون معاشات تقاعدية  املنخفض ممن   
عايري األهليـة، وأن    مبمعاشاهتّن التقاعدية   تفي  على النساء املسّنات خصوصاً واللوايت ال       يؤثر  

يـساور  كمـا  .  املزايا الرعائيةعزمية املسنني يف التقدم بطلب احلصول على  يثبط هذا الوصم    
قـانون  لالتنقيح اجلزئي   التغيريات اليت أُدخلت على القانون املتعلق ب      أيضاً من أنّ    القلق  اللجنة  

من خالل معاشات تقاعدية وطنية     املسنني  املعاشات التقاعدية لدعم ضمان دخل لألشخاص       
  ). ٩املادة (تقاعدية العاشات من مزايا املعديد من املسنني الحيرم ومؤسسية، قد 

الدولة الطـرف إىل إدراج حـد أدىن        فيها  تعيد اللجنة توصيتها السابقة اليت تدعو         
وتدعو اللجنة الدولة الطرف . للمعاشات التقاعدية يف نظام املعاشات التقاعدية الوطينمضمون 

ت التقدم بطلب احلصول على املعاشـات التقاعديـة         إىل اختاذ تدابري من شأهنا تيسري إجراءا      
تقـوم  وتوصي اللجنة أيضاً بأن     . تهمكراممعاملة حتفظ هلم    وضمان معاملة املتقدمني بالطلبات     

وتطالـب  . السكان هبدف إلغاء الوصم املرتبط باملعاشات التقاعديـة       بتثقيف  الدولة الطرف   
على قيد احليـاة   الباقون  نني، مبن فيهم    اللجنة الدولة الطرف بتقدمي معلومات حول وضع املس       

بعد اهلجوم النووي على هريوشيما وناغازاكي، مصّنفة حبسب اجلنس واملـصدر ومـستوى             
بشأن حقوق املسنني ) ١٩٩٥(٦ لطرف إىل تعليقيها العامني رقموحتيل اللجنة الدولة ا. الدخل

  . الضمان االجتماعي يفبشأن احلق ) ٢٠٠٧(١٩  واالجتماعية والثقافية، ورقماالقتصادية
انتهاكات األمر مبنع العنـف ضـد الـزوجني         أن  تالحظ اللجنة بقلق أّنه يف حني         -٢٣

مبوجب قانون منع العنف بني الزوجني ومحاية ضحاياه املـنقّح، ال جيـّرم      تستوجب العقاب   
  ).١٠املادة (العنف الزوجي واالغتصاب يف إطار الزواج صراحةً 
ف على جترمي العنف الزوجي مبا يف ذلك االغتصاب يف          حتثّ اللجنة الدولة الطر     

يف تقريرهـا   موافاهتا مبعلومات حمّدثـة     وتطلب اللجنة من الدولة الطرف      . إطار الزواج 
إنشاء مراكز املشورة والدعم املتصلني بالعنف الزوجي وتنفيذ        فيما يتعلق ب  الدوري املقبل   

  .العنف الزوجيمنسوب ض ختفييف البلديات للخطط األساسية، فضالً عن أثرها 
إلغاثة يف حالة الزلزال الكبري     لستجابة  الذي تتسم به اال   تعقيد  الوفيما تالحظ اللجنة      -٢٤

الذي ضرب شرق اليابان وحادثة فوكوشيما النووية، تعرب عن قلقها من عدم االسـتجابة              
األشـخاص  جملموعات احملرومة والضعيفة مثل املسنني و     بابصورة كافية لالحتياجات اخلاصة     

اإلخالء وكذلك يف إطار اجلهود املبذولـة       عمليات  ذوي اإلعاقات والنساء واألطفال خالل      
  )). ٢(٢، ١١املادة (للتأهيل وإعادة اإلعمار 
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تالحظ اللجنة أنّ العرب املستخلصة من تبعات الزلزال الكبري الذي ضـرب شـرق                
بـشكل  السـتجابة   ليبات جديدة   اليابان ومن حادثة فوكوشيما النووية أّدت إىل اعتماد ترت        

أفضل حلاجات اجملتمعات احمللّية املتأثرة، مبا فيها اجملموعات الضعيفة، يف إطار جهود االستغاثة             
توصي بأن تعتمد الدولة الطرف هنجاً قائماً على حقوق اإلنـسان          فوإعادة اإلعمار املستقبلية،    

كما . وإعادة اإلعمار مفعوهلا  ف من   عند االستجابة للكوارث وبذل اجلهود الرامية إىل التخفي       
توصي اللجنة بصورة خاصة بأن تضمن الدولة الطرف أال تنطوي خطط إدارة الكوارث على              

  . التمييز أو تؤدي إىل التمييز يف التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
ـ               ات تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبـل معلوم

ـ   شاملة تضم بيانات إحصائية مصّنفة حبسب اجلنس واجملموعات الضعيفة           إدارة تتعلـق ب
نتائج الزلزال الكبري الذي ضرب شرق اليابان وحادثة فوكوشيما النووية، فضالً عن متتع             

اإلخـالء وإعـادة    عمليـات   الضحايا باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خالل       
لب اللجنة أيضاً من الدولة الطرف تضمني معلومات حول كيفية          وتط. التأهيل واإلعمار 

  .يف العدلضمان حق الضحايا 
 عن قلقها إزاء نقص الشفافية واإلفصاح عن املعلومات الضرورية          تعبريالتعيد اللجنة     -٢٥

 لتاليف املتعلقة بسالمة منشآت الطاقة النووية وبقلّة استعداد اجملتمع احمللي يف مجيع أحناء البلد            
وقوع حوادث نووية والتعامل معها، ما أّدى إىل تأثر متتع الضحايا بـاحلقوق االقتـصادية               

  ).١٢ و١١املادتان (واالجتماعية والثقافية سلباً يف حالة حادثة فوكوشيما النووية 
 يف املسائل   ةشفافيالاملزيد من   الدولة الطرف   تتوخى  بأن  من جديد   توصي اللجنة     

ـ   الطاقة النووية وأن ترفع جهوزيتها       املتعلقة بسالمة منشآت   . نوويـة الوادث  ملواجهة احل
وحتثّ اللجنة بصورة خاصة الدولة الطرف على تزويد السكان باملعلومـات الـشاملة             

وخطط االستجابة، باإلضافة إىل الوقائية واملوثوقة والدقيقة بشأن املخاطر احملتملة والتدابري 
  . ات عند وقوع الكارثةضمان اإلفصاح السريع عن كافة املعلوم

حبق كـل   املعين  تشّجع اللجنة الدولة الطرف على تنفيذ توصيات املقرر اخلاص            
اليت رفعها يف أعقـاب     إنسان يف التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية           

  . زيارته األخرية للدولة الطرف
السـتغالل الـذي    لنامجة عـن ا   املستدمية ا حيال اآلثار السلبية    القلق  يساور اللجنة     -٢٦
يف متتعهّن باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة وحقّهـن يف   " نساء املتعة " له   تتعرض
  ).٣ و١١املادتان (اجلرب 

املستدمية توصي اللجنة بأن تتخذ الدولة الطرف كل التدابري الالزمة ملواجهة اآلثار              
عهن حبقـوقهن االقتـصادية واالجتماعيـة       وضمان متـتّ  " نساء املتعة "النامجة عن استغالل    

نساء "استغالل  حبقيقة  كما توصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف بتوعية اجلمهور          . والثقافية
  . بغية تفادي خطابات الكراهية وغريها من مظاهر الكراهية اليت تصمهّن" املتعة
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رسـوم  الج اإلعفاء من إقصاء املدارس الكورية من برنام   تعّبر اللجنة عن قلقها حيال      -٢٧
  ).١٤ و١٣املادتان (للمرحلة الثانوية يف الدولة الطرف ما يعترب متييزاً التعليمية 
تشري اللجنة إىل أنّ حظر التمييز ينطبق بالكامل وفوراً على كل جوانب التعليم               

تدعو الدولة الطرف إىل ضـمان أن يـشمل         فويشمل كل أسس التمييز احملظورة دولياً،       
  .  للمرحلة الثانوية الطالب يف املدارس الكوريةيةرسوم التعليمالإلعفاء من برنامج ا

تالحظ اللجنة بقلق أنّ عدداً كبرياً من األطفال األجانب غري ملـتحقني باملدرسـة                -٢٨
  ).١٤ و١٣املادتان (

لتعليم اإللزامي لكافة األطفـال     لحتثّ اللجنة الدولة الطرف على القيام برصد          
  .  مبن فيهم غري املواطنني وبغض النظر عن وضعهم القانوين،ولة الطرفعلى أراضي الد

 يـة رسوم التعليم التوصي اللجنة بأن تضم الدولة الطرف يف برنامج اإلعفاء من             -٢٩
للمرحلة الثانوية رسوم الدخول وتكلفة الكتب الدراسية بغية توفري التعليم الثانوي بدون            

  . ن العهدم) ب(١٣أي كلفة متاشياً مع املادة 
تبقى اللجنة قلقة من أّنه بالرغم من االعتراف بقبيلة اإلينو بصفتها مـن الـسكان                 -٣٠

األصليني والتقدم احملرز على أصعدة أخرى، تبقى هذه القبيلة حمرومة من التمتـع بـاحلقوق               
ويساور اللجنة قلق بصورة خاصة من أن تكون لغة اإلينو          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  

  )).٢(٢ و١٥املادتان (مهددة بالزوال 
توصي اللجنة بأن تضاعف الدولة الطرف جهودها لتحسني مستوى عيش قبيلة             

وتوصي اللجنـة   .  يف جمايل التوظيف والتعليم    سيما الاإلينو وتنفيذ تدابري خاصة إضافية،      
. كايدوهوحمافظة  بأن تشمل هذه التدابري األشخاص من قبيلة اإلينو الذين يقطنون خارج            

نتائج وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات حول             
  . النهوض هباالتدابري املتخذة للحفاظ على لغة اإلينو 

تشكر اللجنة الدولة الطرف على املعلومات اليت وفرهتا خالل احلوار واملتعلقـة              -٣١
ويف هذا السياق، تطلب اللجنـة مـن        . قاتهالتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبي    يف  باحلق  

الدولة الطرف أن تضّمن تقريرها الدوري املقبل معلومات أكثر تفصيالً وأمثلة حمددة عن             
  ). ١٥املادة (كيفية ممارسة هذا احلق عملياً 

تشّجع فهي  إذ تقّر اللجنة مبسامهة الدولة الطرف يف املساعدة اإلمنائية الرمسية،           و  -٣٢
رفع مستوى مسامهتها هبدف حتقيق اهلدف الدويل املوحـد         بعلى التعجيل   الدولة الطرف   

واّتباع هنج قائم على حقوق اإلنسان يف سياسة التعاون اإلمنائي اخلاصة             باملائة ٠,٧البالغ  
  .هبا واليت تشتمل على كامل احلقوق الواردة يف العهد

 املقبل قدراً كافياً    تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها الدوري           -٣٣
  .ا مبوجب العهدمن البيانات اإلحصائية املصّنفة بشأن الوفاء بالتزاماهت
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مـن  ) د(الفقـرة   تشّجع اللجنة الدولة الطرف على سحب حتفظاهتـا علـى             -٣٤
   .من العهد ٨من املادة ) د(الفقرة و) د(١ املادة
الربوتوكول صديق على   والتتوقيع  التشّجع اللجنة الدولة الطرف على النظر يف          -٣٥

  . االختياري امللحق بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
الدولة الطرف نشر هذه املالحظات اخلتامية على نطاق واسع         إىل  تطلب اللجنة     -٣٦

 يف صفوف املسؤولني يف القطاع العام والسلطات        سيما الوعلى مستويات اجملتمع كافة و    
 اللجنة يف تقريرها الدوري املقبل بـاخلطوات        إبالغائية ومنظمات اجملتمع املدين، و    القض

وتشّجع الدولة الطرف على االستمرار يف إشراك منظمات اجملتمع املدين       . املتخذة لتنفيذها 
يف املناقشات اليت ستجري على املستوى الوطين قبل تقدمي تقريرهـا الـدوري املقبـل،              

  . يت أبدت اهتمامها باستعراض هذا التقريرفيها املنظمات ال مبا
تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقدمي تقريرها الدوري املقبل وفقـاً للمبـادئ               -٣٧

 ٣١، وذلـك حبلـول      )E/C.12/2008/2 (٢٠٠٨التوجيهية اليت اعتمدهتا اللجنة يف عام       
  . ٢٠١٨مايو /أيار

        


