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اللجنـــة املعنيـــة بالقـــضاء علـــى مجيـــع 
  أشكال التمييز ضد املرأة
  الفريق العامل ملا قبل الدورة
  الدورة الرابعة واألربعون

        ٢٠٠٩أغسطس / آب٧ -يوليه /متوز ٢٠
  يف التقارير الدوريةالنظر فيما يتعلق بقائمة القضايا واألسئلة املطروحة     

    
  اليابان    

  
ـــ     ــا قبـ ــل ملــ ــر الفريــــق العامــ ــدورنظــ ــر اةل الــ ــدوري الــــسادس ، يف التقريــ ــان لــ لليابــ

)CEDAW/C/JPN/6.( 
  

 معلومات عامة    

مـا إذا   اعتمـدت التقريـر الـدوري الـسادس و        قـد    احلكومـة    تيرجى توضيح ما إذا كان      - ١
  .الربملانرض على كان التقرير قد ُع

  
 تفاقيةاالالدستوري والتشريعي واملؤسسي وحالة  اإلطار    

أجـرت   جلنة متخصـصة معنيـة برصـد وتقيـيم تـأثري املـسائل اجلنـسانية                 أنالتقرير  ذكر  ي  - ٢
مـداوالت بـشأن الـرأي الـذي اختـذه جملـس املـساواة بـني اجلنـسني بـشأن املرحلـة الـيت                    دراسة و 

يف كـل وزارة ووكالـة يف ضـوء املالحظـات اخلتاميـة للجنـة املعنيـة بالقـضاء علـى                     بلغها التنفيذ   
تقـدمي معلومـات بـشأن التوصـيات       ويرجـى   ). ٤ الفقـرة انظـر    (مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة      

والتـــدابري الـــيت اختـــذت لتنفيـــذ     ،٢٠٠٥يوليـــه /قدمتـــها اللجنـــة املتخصـــصة يف متـــوز   الـــيت 
 .التوصيات تلك
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 الفــرع ،A/58/38 انظــر(اخلتاميــة الــسابقة مالحظاهتــا يف أعربــت قــد وكانــت اللجنــة   - ٣
 ،أي تعريف حمدد للتمييز يف التـشريعات احملليـة         هناك   ألنه ليس عن قلقها   ) ٣٥٧ الفقرة   الرابع،

التمييز املباشـر وغـري املباشـر       يشمل كال من    لتمييز ضد املرأة    لتعريف  ها  درج في يوأوصت بأن   
 احلكومــة اســتجابة لتوصــية التــدابري الــيت اختــذهتاويرجــى تبيــان .  مــن االتفاقيــة١وفقــا للمــادة 

 .اللجنة

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة       إىل   كم أو أشري   أن احتُ  دثهل ح   - ٤
ــة، و يف أي قــضايا بتـّـ  ــه احملــاكم احمللي  إذا كــان ذلــك قــد حــدث، فمــاذا كانــت النتيجــة؟   ت في

يف أوسـاط    التدابري اليت اختذت لزيـادة الـوعي بـشأن االتفاقيـة             ذكروباإلضافة إىل ذلك، يرجى     
  .ااملشتغلني باملهن القانونية عموموة القضا

تنفيـذ اخلطـة األساسـية الثانيـة للمـساواة بـني اجلنـسني        املرحلة اليت بلغها   يرجى وصف     - ٥
األثــر وينبغــي أن يتــضمن الــرد معلومــات عــن  .  تنفيــذهاالتقــدم احملــرز يف و)٢٩انظــر الفقــرة (

ة مـن الـسياسات الـيت      اسـ علـى كـل سي    مـساواة بـني اجلنـسني       الذي ترتـب يف اإلجنـاز الفعلـي لل        
 .  عشر احملددة يف اخلطةاالثينمن اجملاالت ال وضعت لكل جم

النظــر يف مــشروع قــانون محايــة حقــوق اإلنــسان  تعيــد يــشري التقريــر إىل أن احلكومــة   - ٦
الـذي قطعتـه    تعهـد   اليف ضـوء    و ).٤٤انظـر الفقـرة     (جلنة حلقوق اإلنـسان     الذي ستنشأ مبوجبه    

ــان  ــسها  اليابـ ــى نفـ ــة االســـ   علـ ــسان يف هنايـ ــوق اإلنـ ــس حقـ ــشامل يف جملـ ــدوري الـ  تعراض الـ
التقــدم احملــرز حنــو إنــشاء مؤســسة  يرجــى تبيــان ، ))أ (١، الفقــرة A/HRC/8/44/Add.1 انظــر(

تعزيـز حقـوق    املتعلقـة ب  املؤسـسات الوطنيـة     الـة   املتـصلة حب  لمبـادئ   لقوق اإلنسان وفقا    حلوطنية  
 .اإلنسان ومحايتها

  
 العنف ضد املرأة     

 للجنــة بــشأن العنــف ضــد املــرأة، يرجــى وصــف ١٩ رقــم التوصــية العامــةمــع مراعــاة   - ٧
 شـاملة ملكافحـة مجيـع أشـكال العنـف ضـد املـرأة، مبـا يف           سـتراتيجية ااخلطوات املتخـذة لوضـع      

ــاة، و ذلــك  ــوفري وســائل  مقاضــاة اجلن ــة ضــحايا العنــف ت ــل املــ  مــن ، ومــساعدهتممحاي  آوىقبي
درات وتوعيـــة خمتلـــف قـــال، واســـتحداث بـــرامج لبنـــاء التقييديـــة حلمايـــة الـــضحايا وامـــراألو
) ني وعـاملني يف اجلهـاز القـضائي       اجتمـاعي ني و صـحي أخـصائيني   ، و نيوحمـام  شرطةن  م( ئاتالف
 . امة اجلمهورعو

 الــــسابقةاخلتاميــــة مالحظاهتــــا يف قــــد أعربــــت مناهــــضة التعــــذيب جلنــــة وكانــــت   - ٨
أعمـال  تـدابري فعالـة ملنـع       عـدم وجـود     ”إزاء  عن قلقهـا     )٢٥، الفقرة   CAT/C/JPN/CO/1انظر(
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ــها موظفـــون عـــسكريون، مبـــن فـــيهم املوظفـــون     العنـــف ضـــد النـــساء والفتيـــات الـــيت يرتكبـ
ــا      ــسكرية، ومقاضــاهتم عليه ــد ع ــون يف قواع ــب املرابط ــسكريون األجان ــد ىجــريف. “الع  حتدي

  .لشاغل هلذا االتدابري املتخذة للتصدي
  

 البغاء االجتار باألشخاص واستغالل 

القــانون املتعلــق بالتعــديل اجلزئــي لقــانون ’’أن إىل ) ١٧٢انظــر الفقــرة (يــشري التقريــر   - ٩
ة عقوبــويــشدد الألشــخاص بااالجتــار م  جيــر٢٠٠٥ِّيونيــه /  يف حزيــرانالــذي ســّن‘‘ العقوبــات

احملاكمـات   من التقريـر بيانـات إحـصائية عـن عـدد             ٢١املرفق رقم   ويتضمن  . هذه اجلرمية على  
مزيـد مـن     تقـدمي    يرجـى . ٢٠٠٥ إىل عـام     ٢٠٠١عام  ضد املتجرين اليت أجريت يف الفترة من        

عـدد الـذين أدانتـهم      حيـث   نتائج من   من  حىت اآلن   تلك احملاكمات    نهما أسفرت ع  التفاصيل ع 
ذكــر عــدد احملاكمــات الــيت  بيانــات إحــصائية وتقــدمي  وكــذلك ،الــصادرةاحملــاكم واألحكــام 
  . القانون اجلديدأجريت منذ أن سّن

 الــــسابقةاخلتاميــــة هتــــا يف مالحظاقــــد أعربــــت  جلنــــة مناهــــضة التعــــذيبوكانــــت   - ١٠
إزاء االجتـار باألشـخاص عـرب احلـدود الـذي           عن قلقها    )٢٥، الفقرة   CAT/C/JPN/CO/1 انظر(

له االســتخدام الواســع النطــاق لتأشــريات الــدخول للعمــل يف جمــال الترفيــه الــيت تــصدرها   يــسهِّ
إىل معاملـة ضـحايا االجتـار معاملـة         حلكومة، وإزاء عدم كفاية تدابري دعم الضحايا، مما يـؤدي           ا

فالرجاء وصف التدابري الـيت اختـذت    .املهاجرين غري الشرعيني وترحيلهم دون جرب أو انتصاف       
 .  ومساعدهتملشهود وضحايا االجتارحلماية ااختذت ملعاجلة هذه الشواغل وأي تدابري 

منـع  ، و ريـة للبغـاء   ألسباب اجلذ للتصدي ل تدابري  ما اختذ من    يرجى تقدمي معلومات ع   و  - ١١
الــصحة والــسالمة خــاطر البغــاء علــى الــوعي مب، وإذكــاء االســتغالل اجلنــسي للنــساء والفتيــات

  .هن يف اجملتمعإدماجإعادة وإصالح شأهنن و، ترك البغاءالبغايا الالئي يرغنب يف محاية وكفالة 

 الــــسابقةاخلتاميــــة مالحظاهتــــا يف أعربــــت قــــد جلنــــة حقــــوق الطفــــل   وكانــــت   - ١٢
)CRC/C/15/Add.231ـــ، الفق ـــن شــواغل إزاء   ع )٥١رة ـــ ــساورهـــا مـ ــا ي ــسماةمارســةاملم   امل

enjo kosai قـد  ممـا  ، بعالقـة جنـسية  لرضـا  لسن القانونيـة ل احلد األدىن لو، املواعدة لقاء أجر، أو
 .االسـتغالل اجلنـسي لألطفـال     القـضائية بـسبب     حيـول دون املالحقـة      و هذه املمارسـة  يف  يسهم  

املرتكبـة يف إطـار   اجلنـسية  عدد األفعـال    أن  ب) ٢٠١انظر الفقرة   ( املرحلي السادس    قريرالتيقر  و
  . ذه الشواغلللتصدي هلالتدابري اليت اختذت فالرجاء ذكر .  كثريا قد زاداملواعدة لقاء أجر 
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 العامة والتمثيل على املستوى الدويل احلياة املشاركة يف احلياة السياسية و    

ــر إىل يــشري التقر  - ١٣ ــسبة  ضــعف ي ــة   عــدد ون ــة يف اإلدارة الوطني ــساء يف مناصــب إداري الن
فالرجـاء  ). ٢٢٨انظـر الفقـرة     ( إىل حدوث اجتـاه تنـازيل يف هـذا الـصدد          رقام  األتشري  والعامة،  
ؤقتـة، مـن أجـل      املاصـة   اخلتـدابري   المبـا فيهـا     أن تتخذه من تـدابري،       تعتزم الدولة الطرف     ما ذكر

ــرأة يف   ــشاركة امل ــادة م ــرة    زي ــع الفق ــشيا م ــستوى اإلداري مت ــادة  ١ امل ــن امل ــة  ٤ م ــن االتفاقي  م
 . ٢٥ورقم  ٢٣رقم والتوصيتني العامتني للجنة 

 يف  ال تـزال ناقـصة التمثيـل      املـرأة    أن   لبيانات اإلحصائية الواردة يف التقرير    يتضح من ا  و  - ١٤
 يف جملـس النـواب يف       ائـة  يف امل  ٩(وال سـيما يف الربملـان       ،   يف العديد من اجملاالت    اتصنع القرار 

يف احلكومــة الوطنيــة و، )٢٠٠٤ يف جملــس املستـشارين يف عــام  يف املائــة ١٣,٦ و ٢٠٠٥عـام  
ــة  ٩,١( ــوزراء يف عــام  إمجــايل عــدد مــنيف املائ يف ١٣,٧(هــاز القــضائي يف اجلو، ) ٢٠٠٦ال

أوصــت  قــد وكانــت اللجنــة . واجملــالس احملليــة،يف احلكومــات احملليــة و،)٢٠٠٥يف عــام املائــة 
الدولـة الطــرف  ) ٣٦٨الفقـرة  الفــرع الرابـع،  ، A/58/38انظـر  (مالحظاهتـا اخلتاميـة الـسابقة     يف
زيــادة متثيــل املــرأة يف احليــاة الــسياسية واحليــاة العامــة مــن خــالل تنفيــذ تــدابري خاصــة مؤقتــة،   ب

مـالت  وحثت الدولة الطرف على دعم برامج تدريبية للقيادات النسائية يف املستقبل والقيـام حب       
 ،مـا هـي التـدابري   ف. توعية بشأن أمهية متثيل املرأة يف صنع القرار لتحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني     

ــة الــيت املاصــة اخلتــدابري المبــا يف ذلــك  ــا ؤقت ــادة عــدد النــساء   التتخــذها حالي ــة الطــرف لزي دول
 ؟  وأجهزهتاخمتلف مستويات احلكومة يف
  

 القوالب النمطية والتعليم

أن النسبة املئوية للنساء يف مؤسسات التعلـيم العـايل          ) ١٥انظر الفقرة   (قرير  يالحظ الت   - ١٥
ــاع ةآخــذ ــساء        يف االرتف ــني عــدد الن ــة فجــوة ب ــزال مث ــستوى اجلــامعي حيــث ال ت باســتثناء امل

تقـدمي معلومــات عــن   فالرجــاء ). للرجـال يف املائــة ٥١,٣ للنـساء و  يف املائــة ٣٦,٦(والرجـال  
 .  هذه الفجوةلتضييقالتدابري املتخذة 

يف اجلامعـات   الالئي يدرسن    من عدد ونسبة النساء      ويف حني يشري التقرير إىل أن كال        - ١٦
املدرسـني  نسبة عدد النساء بني     ، متثل   )١٧انظر الفقرة   (والكليات اإلعدادية آخذ يف االرتفاع      

يف مهنة التـدريس   لزيادة مشاركة املرأة    اليت اختذت   التدابري  فالرجاء ذكر   .  يف املائة فقط   ١٨,٧
 . املعاهديف اجلامعات و

التقريـرين الـدوريني الرابـع واخلـامس     دار مبناسبة نظر اللجنة يف يف احلوار البناء الذي     و  - ١٧
اين أبـداها   جنـس املتعلقـة مبالحظـة تنطـوي علـى حتيـز           سألة  أثـار أحـد أعـضاء اللجنـة املـ         ليابان،  ل
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ــرة ، CEDAW/C/SR.617 انظــر(مــسؤول حكــومي   ــيت  فالرجــاء ذكــر  . )٥٩الفق اخلطــوات ال
 حتـطُّ وكفالة أال يبدي املسؤولون احلكوميـون مالحظـات تنطـوي علـى حتيـز جنـساين                 اختذت ل 

 . ضد املرأةمييز بوي أنظام سِّد وجود وجتمن قيمة املرأة 
  

 العمالة والتوفيق بني العمل واحلياة األسرية 

فالرجاء ذكر ما هـي     . ةاألبّوو مومةاأل يتإجازات  مل يشر التقرير إىل كل من استحقاق        - ١٨
التـدابري املتخـذة    ذكر  ذلك  وكإجازة األبوة،   يأخذون  نسبة الرجال الذين    والستحقاقات  هذه ا 

 .  هذه اإلجازةأخذلتشجيع الرجال على 

أربــاب يف حــاالت اخلــالف بــني العــامالت وتقريــر نظــام تــسوية املنازعــات ويــصف ال  - ١٩
يف ذلـك  التوفيـق  لـة عـدم   معلومـات يف حا يقدم أي    ولكنه ال    م   بينه التوفيقهن الرامي إىل    عمل

 حالـة انتـهاك     يف الـسبل القانونيـة املتاحـة للمـوظفني          فالرجاء ذكر ). ٣٠٥-٣٠٣انظر الفقرة   (
الـذين  ب العمل   املنصوص عليها ضد أربا   تكافؤ فرص العمل والعقوبات     القانون املنقح املتعلق ب   

ــهكون االل ــاينت ــيهم  تزام ــة عل ــانونوجــب هــذا ال مبت الواقع يرجــى تقــدمي إحــصاءات عــن    و.ق
 . ما أسفرت عنه هذه القضاياإىل احملكمة ونساء القضايا اليت رفعتها 

تكـافؤ فـرص العمـل      القانون املـنقح املتعلـق ب     أن  إىل  ) ٢٩٢انظر الفقرة   (ويشري التقرير     - ٢٠
تقـدمي مزيـد    فالرجـاء    .إجيابيـة إجراءات  نفِّذون  ألرباب العمل الذين ي    مساعدة   ميقدنص على ت  ي

تلقاها هـؤالء   املساعدة اليت   عن  ، و هذه اإلجراءات اليت اختذها أرباب العمل     من املعلومات عن    
 .  هذه املساعدةاستفادة املرأة العاملة منن املنقح ومدى مبوجب القانو

بــدوام رأة الــيت تعمــل باســتثناء املــ(لــة لعاماملــرأة امتوســط أجــر أن لتقريــر ويتــضح مــن ا  - ٢١
ــي ــام  ) جزئ ــن أجــر    ٦٥,٩ إىل ٢٠٠٥وصــل يف ع ــة م ــار و. رجــلاليف املائ ــدون اعتب ادئ املب
 يأجـر علـى الفـروق بـني       للقـضاء   وفـرص العمـل     جـور   إدارة األ حتـسني   بشأن تدابري    ةالتوجيهي

عايـة الـصحية، وهـي      والر  وزارة الـصحة والعمـل     ٢٠٠٣  عـام    يفالـيت وضـعتها     الرجل واملـرأة    
أي تدابري أخـرى    تقدمي املزيد من التفاصيل بشأن      ساس طوعي، يرجي    املبادئ اليت تطبق على أ    

  .هبا ملعاجلة الفجوة بني أجري الرجل واملرأةمت وضعها أو االضطالع 

لت قـد عـدِّ   قـانون تكـافؤ فـرص العمـل         املتعلقـة ب  املبادئ التوجيهيـة    أن  التقرير  رد يف   وي  - ٢٢
مــن حيــث تناوهلــا اصــة خببــادئ، وتقــدمي تفاصــيل عــن تلــك امل ويرجــى). ٢٩٠انظــر الفقــرة (
واد املتـصلة بـإدارة العمالـة وتعـيني املـوظفني واسـتقدامهم وتـوظيفهم               تمييز غـري املباشـر يف املـ       لل

  .)اتسلطتفويض الو توزيع العملذلك مبا يف  (وترقيتهم
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هـا  أربـاب العمـل اختاذ  الواجـب علـى   زيـد مـن التفاصـيل عـن التـدابري           امل ويرجى تقـدمي    - ٢٣
ــل   امبوجــب قــ  ــرص العم ــافؤ ف ــنقح نون تك ــل    امل ــسي يف مكــان العم ــع التحــرش اجلن ــر (ملن انظ

يرجى توضيح ما إذا كان هذا القانون املـنقح يتـضمن تـدابري عقابيـة               و).  من التقرير  ٦١ الفقرة
يرجـى اإلشـارة إىل مـدى       و. اإلعـالن عـن أمسـاء الـشركات املخالفـة         غري تدابري   إلنفاذ االمتثال   
 . املنقح قانون تكافؤ فرص العملاملنصوص عليها يف دة  اجلديإنفاذ اإلجراءات

  
 الفئات الضعيفة ني وسائر والالجئين األقليات واملهاجراملرأة من نساء 

، الفـــرع الرابـــع،  A/58/38انظـــر (اخلتاميـــة الـــسابقة  مالحظاهتـــا يف طلبـــت اللجنـــة    - ٢٤
بيانـات  تتـضمن   ت شـاملة    من الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرها املقبل معلومـا         )  ٣٦٦ الفقرة

وضـعها  بنـساء األقليـات يف اليابـان فيمـا يتعلـق      املـرأة مـن   مصنفة حسب نوع اجلنس عن حالة   
 . تقدمي هذه املعلوماتفالرجاء .  للعنفهاضوتعرُّبالنسبة للتعليم والعمل والصحة 

ذه تقـدمي هـ   فالرجـاء   . هاجرات والالجئـات  املوال يقدم التقرير أي معلومات عن حالة          - ٢٥
 ناالقتــصادية واالجتماعيــة والتــدابري املتخــذة لــدعمه نفيمــا يتعلــق حبالتــهاصــة وخباملعلومــات، 

 .  من العنف واالستغاللنمحايتهو

توقــع أن ي و،)١٣انظــر الفقــرة (الرجــل مــن  اويــشري التقريــر إىل أن املــرأة أطــول عمــر  - ٢٦
 ٢٠٢٥يف عـام   املائـة  يف ٢٨,٧إىل بـسرعة ليـصل   معدل شيوخة الـسكان يف االرتفـاع     يستمر  

وبــالنظر إىل املخــاطر الــصحية وغريهــا ). ١٤انظــر الفقــرة  (٢٠٥٠يف عــام يف املائــة  ٣٥,٧و 
احلكومـة  سياسـات   وصـف   يف اليابـان، يرجـى      رأة املـسنة    عـاين منـها املـ     تمن أوجه الضعف الـيت      

 أبعـد   وصـفا يـذهب إىل    من السكان،   هذا القطاع    اليت تستهدف على وجه التحديد       اومبادراهت
 ١١٠ اتانظـــر الفقـــر(الرعايـــة الـــصحية إىل حتـــسني نظـــام مـــن اإلشـــارة إىل التـــدابري الراميـــة 

 ). ١١٤ إىل
  
 صحةال

لكـــل  ١٠,٥ تكانـــيف أوســـاط املراهقـــات يـــشري التقريـــر إىل أن نـــسبة اإلجهـــاض    - ٢٧
اختاذهــا اجلــاري مــا هــي اخلطــوات  ف). ٣٥٥انظــر الفقــرة   (٢٠٠٤يف عــام مراهقــة  ١ ٠٠٠

 ليتسىن للمراهقـات    لصحة اإلجنابية  تتضمن التثقيف بشأن ا    خطة شاملة للتثقيف اجلنسي   لتعزيز  
الـصحة اإلجنابيـة وتنظـيم األسـرة ووسـائل          هن املتعلقـة ب   عمـار ألناسبة  املعلومات امل الوصول إىل   

  إلجهاض؟ حذف األحكام اجملّرمة لاحلكومة تعتزم هل ومنع احلمل الزهيدة التكلفة؟ 
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  األسريةالزواج واحلياة    

الفقـرة  ، الفـرع الرابـع،       A/58/38انظـر   (سابقة  اخلتامية الـ  مالحظاهتا  أعربت اللجنة يف      - ٢٨
ن القــانون املــدين يتــضمن أحكامــا متييزيـة، مبــا يف ذلــك فيمــا يتعلــق باحلــد  ألعـن القلــق  ) ٣٧١

 الـزواج   هاميكنـ أن   قبـل    لِعّدة الـيت يـتعني علـى املـرأة قـضاؤها          الزواج وفترة ا  الرضا ب األدىن لسن   
أي إجـراءات   إىل ري مـا يـش  التقريـر يـرد يف  وال . لقيب الـزوجني لطالق واختيار مرة أخرى بعد ا  

فالرجـاء  . ز ضـد املـرأة     اختذهتا احلكومة إللغاء األحكام القانونية يف القانون املدين اليت متيِّـ           ددةحم
 .بيان هذا األمر

  
 اآلثار االقتصادية للطالق     

اإلشـارة  العالقـة، و بعـد فـسخ   وزع تـ ات عن نـوع املمتلكـات الـيت         يرجى تقدمي معلوم    - ٢٩
أمــوال أي  (اديــةاملمتلكــات غــري املدرج فيهــا مــا إذا كــان القــانون يــإىل علــى وجــه اخلــصوص 

ويرجى أيضا بيان ما إذا كـان القـانون         ). التأمنيو؛  ومستحقات ترك اخلدمة  املعاش التقاعدي؛   
شري احملتمل احلصول عليهمـا يف املـستقبل أو مـا إذا            املكاسب ورأس املال الب   ينص على توزيع    

كـأن  (كان يضعها بشكل من األشكال يف االعتبار عنـد توزيـع املمتلكـات بعـد فـسخ الـزواج              
يكون ذلك من خالل مبلغ جزايف يعكس احلصة املقدرة للزوج يف هذا النوع مـن األصـول أو                  

  ).بأن يسمح بتعويض للزوج
  

 ياريالربوتوكول االخت

، الفــــرع الرابــــع، A/58/38انظــــر  (لجنــــةل خلتاميــــة الــــسابقةاالحظــــات امليف ضــــوء   - ٣٠
ــرة ــى الربوتوكــول        )٣٧٥ الفق ــصديق عل ــق بالت ــا يتعل ــرز فيم ــدم احمل ــارة إىل التق ، يرجــى اإلش

  .االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
  


