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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

   ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

قب الرد على توصيات املتابعة الواردة يف املالحظات اخلتامية للجنة ع             
        / آب ٧النظر يف التقرير الـدوري الـسادس للدولـة الطـرف يف             

  *٢٠٠٩أغسطس 

  اليابان    
املشار إليها فيما بعـد بعبـارة       (طلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة           -١
عد املشار إليها فيما ب   ( يف مالحظاهتا اخلتامية بشأن التقرير الدوري السادس لليابان          ،")اللجنة"

 من اليابان أن تقدم، يف غضون سنتني، معلومات بشأن تنفيذ           ،")املالحظات اخلتامية "بعبارة  
ويرد أدناه عرض لألوضاع الراهنـة فيمـا يتعلـق          . التوصيات اخلاصة اليت حددهتا اللجنة    

  .بالتوصيات

  اإلجراءات العامة املتعلقة بالتوصيات اخلاصة اليت حددهتا اللجنة    
، وتسعى برمتها مـن أجـل       بكل جدية اليابانية املالحظات اخلتامية    تأخذ احلكومة     -٢

الربملان وعلـى  وقد عممت احلكومة املالحظات اخلتامية على . متابعة التوصيات الواردة فيها 
وتعمل احلكومة  . القصر اإلمرباطوري، والتمست متابعتهما بدورمها للتوصيات الواردة فيها       

نطاق واسع، وذلك بوسائل منها حتميل ترمجتـها علـى          على نشر املالحظات اخلتامية على      
 إىل زيادة الوعي    وعالوة على ذلك، تسعى أيضاً    . صفحتها اإللكترونية على شبكة اإلنترنت    

       باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وذلك بإعـداد وتوزيـع ملـصقات                
__________ 

وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريرها، مل ُتحرَّر هذه الوثيقة رمسياً قبل إرسـاهلا                   *  
  .إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدة
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لذي يتألف مـن وزراء ومفكـرين،       وناقش جملس املساواة بني اجلنسني، ا     . DVDوأقراص  
             /جملس الوزراء يف كانون األول    ووافق  . ٢٠١٠نوفمرب  /املالحظات اخلتامية يف تشرين الثاين    

           املـشار إليهـا   (على اخلطة األساسية الثالثة احلالية للمساواة بني اجلنـسني           ٢٠١٠ديسمرب  
        ، وذلك عقـب مناقـشة مهمـة علـى أسـاس            ")اخلطة األساسية الثالثة  "عبارة  فيما بعد ب  

  .املالحظات اخلتامية
 اللجنة املتخصصة للرصد التابعـة جمللـس        ٢٠١١فرباير  /وأنشئت حديثاً يف شباط     -٣

. املساواة بني اجلنسني لتعزيز عملية متابعة تنفيذ اخلطة األساسية الثالثة واملالحظات اخلتاميـة            
 املتخصصة للرصد تنفيذ التوصيات اخلاصة الـواردة يف         ، تابعت اللجنة  ٢٠١١مايو  /ويف أيار 

الوزارات ذات الصلة لالستيضاح عن التدابري الـيت        بإجراء مقابالت مع    املالحظات اخلتامية   
 عن حالـة     لالستفسار نفَّذهتا والسيدة يوكو هاياشي، وهي من األعضاء احلاليني يف اللجنة،         

  .املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 
وباإلضافة إىل املناقشات اليت جرت يف إطار اللجنة املتخصصة للرصد، أوضـحت              -٤

الوزارات التدابري اليت جرى تنفيذها وتبادلت اآلراء مـع املنظمـات غـري احلكوميـة يف                
وقد مت جتميع هذه الوثيقة خالل املناقشات اليت جرت يف إطار اللجنة            . ٢٠١١يونيه  /حزيران

  . وجلسة تبادل اآلراء مع املنظمات غري احلكوميةاملتخصصة للرصد

 مـن املالحظـات اخلتاميـة       ١٨الرد علـى املـسائل املثـارة يف الفقـرة               
)CEDAW/C/JPN/CO/6(  

         يرد أدناه وصف ألحدث االجتاهات السائدة واإلجراءات اليت اختـذهتا احلكومـة             
، عنـدما صـدرت     ٢٠٠٩س  أغـسط / يف الفترة املمتدة مـن آب      ١٨فيما يتعلق بالفقرة    

  .٢٠١١يوليه /املالحظات اخلتامية، حىت متوز

إطـار  بنصيب طفل مولود خـارج      املتعلقة  القانون املدين   مادة  قرار احملكمة العليا بشأن       -١  
  اإلرثالزوجية من 

 يقضي   حكماً ٢٠٠٩  سبتمرب/ أيلول ٣٠أصدرت الغرفة الثانية من احملكمة العليا يف          -٥
إطـار  ولود خارج املطفل المن القانون املدين، اليت تنص على أن نصيب    ) ٤(٩٠٠بأن املادة   

     ، ال تـشكل انتـهاكاً     إطار الزوجية اإلرث هو نصف ما حيق لطفل مولود يف         الزوجية من   
غري أن أحد القضاة .  من الدستور اليت تنص على املساواة أمام القانون      ١٤ من املادة    ١للفقرة  

وعالوة على ذلك، قدم أحـد      .  مؤداه أن املادة املعنية غري دستورية       خمالفاً األربعة أصدر رأياً  
           مفاده أن املادة املعنية علـى األقـل ُيـشتبه           تكميلياً القضاة الثالثة املشكِّلني لألغلبية تعليقاً    

أنه توجد حاجـة ماسـة إىل مبـادرة         وارتأى   يف أهنا غري دستورية،      إىل حد كبري  منذ اآلن   
  .يلهاتشريعية لتعد
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          مشروع القانون املتعلق بتعديل أجزاء من القـانون املـدين وقـانون تـسجيل األسـر                 -٢  
  )اسم مؤقت(
فكّر جملس الوزراء يف أن يعرض علـى الربملـان يف           ،  ٢٠١٠يناير  /يف كانون الثاين    -٦

ملدين وقانون  من القانون امشروع القانون الذي يعدِّل أجزاء     دورته الرابعة والسبعني بعد املائة    
، الذي يشمل حتديد نفس احلد األدىن لسن الـزواج للرجـل            )اسم مؤقت  (ةتسجيل األسر 

واملرأة وإدخال نظام يسمح للزوجني باالحتفاظ بامسني عـائليني منفـصلني واملـساواة يف              
 وما إىل   ،ولود خارج نطاقه  إطار الزوجية والطفل امل   ولود يف   املطفل  الالنصيب من اإلرث بني     

           يف هناية املطـاف ألنـه     الربملان  لى  عمشروع القانون   مل يعرض    جملس الوزراء    لكنو. ذلك
  .مل يعتمد قراره القاضي بتقدميه

وصف عملية استعراض النظم القانونية املتعلقة باألسرة يف تقرير جملس املـساواة بـني                -٣  
لـصادرة يف كـانون      واخلطة األساسية الثالثـة ا     ٢٠١٠يوليه  /اجلنسني الصادر يف متوز   

  ، وتنفيذ أنشطة زيادة الوعي باخلطة األساسية الثالثة٢٠١٠ديسمرب /األول
، قدم جملس املساواة بني اجلنسني، الذي يتألف من كبري أمناء           ٢٠١٠يوليه  /يف متوز   -٧

الرؤية  " معنوناً ، إىل رئيس الوزراء تقريراً     مفكراً ١٢ و  وزيراً ١٢جملس الوزراء كرئيس ومن     
ونص التقرير على أنه ينبغي     ". ة لصياغة اخلطة األساسية الثالثة للمساواة بني اجلنسني       األساسي

تعديل القانون املدين، مبا يف ذلك إدخال نظام يسمح للزوجني باالحتفاظ بـامسني عـائليني               
 األزواج واألسر وعلى أسـاس التوصـيات   وُبىنمنفصلني، وذلك على أساس تنويع أوضاع  

  .ات اخلتاميةالواردة يف املالحظ
، وافق جملس الوزراء على اخلطة األساسية الثالثة        ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٨

وفيما يتعلق هبذه املسألة، نصت اخلطة األساسية الثانيـة         . املستندة إىل التقرير املذكور أعاله    
على ) ٢٠٠٥ديسمرب  /اليت وافق عليها جملس الوزراء يف كانون األول       (للمساواة بني اجلنسني    

تـذليل  إذ تواكب احلكومة اجتاهات الوعي العام بإجراء استطالعات للرأي، من منظور            "أنه  
العقبات الناشئة يف املسار املهين عن اشتراط أن يعتمد الزوجان أحد امسيهما العائليني لـدى               

جهودها من أجل تعميق الوعي العام ومناقشة النظام املقترح للـسماح           فإهنا تواصل   الزواج،  
لزوجني باالحتفاظ بامسني عائليني منفصلني، إىل جانب التنقيحات املقترحة لنظام الـزواج            ل

على حـد    للرجل واملرأة    بالنسبةدنيا للزواج    عاماً سناً    ١٨سن  والطالق، مبا يف ذلك حتديد      
وتقليص الفترة احملددة اليت حيظر فيها على املرأة الزواج مرة أخرى عقب الطـالق أو               سواء،  

تواصل احلكومة مناقـشة    "غري أن اخلطة األساسية الثالثة نصت على أنه         ". اج سابق فسخ زو 
 للرجل واملرأة   بالنسبةللزواج   عاماً سناً دنيا     ١٨تعديل القانون املدين، مبا يف ذلك حتديد سن         

وإدخال نظام يسمح للزوجني باالحتفاظ بامسني عائليني منفصلني، وذلـك           على حد سواء  
  األزواج واألسر وعلـى أسـاس التوصـيات الـواردة يف            وُبىنوضاع  على أساس تنويع أ   
  ".املالحظات اخلتامية
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         اخلطة األساسية الثالثة على نطاق واسـع، وذلـك          مضمونوقد نشرت احلكومة      -٩
 باخلطـة   بإثراء املوقع الشبكي وإعداد وتوزيع كتيبات وعقد جلسات لإلحاطـة إعالميـاً           

  .األساسية الثالثة

   من املالحظات اخلتامية ٢٨ على املسائل املثارة يف الفقرة الرد    
         يرد أدناه وصف ألحدث االجتاهات السائدة واإلجراءات اليت اختـذهتا احلكومـة             

، عنـدما صـدرت     ٢٠٠٩أغـسطس   / يف الفترة املمتدة مـن آب      ٢٨فيما يتعلق بالفقرة    
  .٢٠١١يوليه /املالحظات اخلتامية، حىت متوز

  اخلطة األساسية الثالثة وتعزيز اجلهود املتعلقة بالتدابري اخلاصة املؤقتةصياغة   -١  
. ال تزال مشاركة املرأة يف عمليات صنع القرار ورسم السياسات متدنية يف اليابـان           -١٠

وتشمل أسباب ذلك حمدودية اإلجراءات اليت اختذهتا احلكومة، واملمارسات العرفية املتعلقـة            
ى منط عمل الرجال التقليدي الذي يشمل سـاعات عمـل مطولـة،             باملوظفني والقائمة عل  

وانقطاع املسار املهين للمرأة بسبب رعاية األطفال أو غري ذلك من الشؤون املرتلية، وهـي               
  .عوامل تؤدي إىل وجود عدد أقل من املرشحات يف املواقع القيادية

راء يف كـانون    وتشدد اخلطة األساسية الثالثة، اليت وافـق عليهـا جملـس الـوز              -١١
الفعالة واستحدثت إجراءات إجيابية    " اإلجراءات اإلجيابية "، على تعزيز    ٢٠١٠ديسمرب  /األول
، فحددت غايات رقمية وجداول زمنية لكل ميدان من امليـادين ذات            "أهداف زمنية "ذات  

ة بتحديـد   أّما امليادين املشار إليها يف املالحظات اخلتامية، فتوليها احلكومة األولوي         . األولوية
أهداف رقمية يف اخلطة األساسية الثالثة أكثر بكثري مما أدرجته يف اخلطة األساسـية الثانيـة                

  ).انظر العرض األول). ( بندا١٩ً بنود إىل ٥من (للمساواة بني اجلنسني 

  توسيع نطاق مشاركة املرأة يف اجملال السياسي  -٢  
ثة األهداف الرامية إىل زيادة متثيـل        يف اخلطة األساسية الثال    حددت احلكومة جمدداً    -١٢

وعززت بنشاط تدابري من قبيل تلك اليت شـجعها وزيـر الدولـة    . املرأة يف اجملال السياسي  
ويـرد  . للمساواة بني اجلنسني فيما خيص األحزاب السياسية واهليئات األخرى ذات الـصلة          

  .لجهود امللموسةلأدناه وصف 
لى اخلطة األساسية الثالثة، حث وزيـر الدولـة   ومن مكتب جملس الوزراء، وبناًء ع   -١٣

للمساواة بني اجلنسني كل حزب من األحزاب السياسية وكل رابطة لرؤساء اجملالس احملليـة              
         /على توسيع نطاق مشاركة املرأة يف اجملال السياسي بإصـدار وثـائق رمسيـة يف شـباط                

اجتماعات مع األمني العام لكـل    وعالوة على ذلك، عقد كبري نواب الوزير        . ٢٠١١فرباير  
وتبيِّن الوثائق شروط التعاون لزيادة معدل املرشحات       . حزب ملناقشة املسألة والتمس تعاوهنم    
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يف انتخابات جملس النواب وجملس املستشارين واجملالس احمللية واجلهود يف جمال حتسني تنفيذ             
منـها إنـشاء    " راءات إجيابية إج"إجراءات التوازن بني العمل واحلياة، إىل جانب استحداث         

  .شبكة لعضوات اجملالس احمللية
وباإلضافة إىل ذلك، ولتشجيع إنشاء شبكات رئيسات احلكومات احمللية ومشاركة            -١٤

جتمُّعاً للمحاِفظات  "املرأة يف اجملال السياسي وعملية صنع القرار، عقد مكتب جملس الوزراء            
الذكرى الثالثني التفاقية القضاء على     ب تفاالًاح ٢٠٠٩ديسمرب  /يف كانون األول  " والعمدات

وشاركت اثنتان وعشرون من أصل تسع وعشرين زعيمـة         . مجيع أشكال التمييز ضد املرأة    
بشأن جهـودهن يف التنميـة      وألقني كلمات   بدعوة من وزير الدولة للمساواة بني اجلنسني        

  . ذلك، واعتمدن إعالناًاإلقليمية ورعاية األطفال وتعزيز املساواة بني اجلنسني وما إىل
، طلب وزير الدولة للمساواة بني      ولتعزيز مشاركة املرأة على الصعيد اإلقليمي أيضاً        -١٥

 إىل  ٢٠٠٩نـوفمرب   /اجلنسني حبزم يف مؤمتر الرابطة الوطنية للمحافظني يف تـشرين الثـاين           
خريطة ملشاركة  "وزع   لتعزيز املساواة بني اجلنسني يف حمافظاهتم، و       احملافظني أن يبذلوا جهوداً   

ُتظهِر معدل مشاركة املرأة حسب احملافظة ضمن فئات أعضاء جمالس          " املرأة حسب احملافظة  
احملافظات واملديرين يف احلكومات احمللية وأعضاء اللجان الزراعية واملـديرين املـساعدين أو           

  .ة ذاتية اإلداريف املدارس الثانوية ورؤساء هيئات اجملتمعمناصب عليا أصحاب 

  توسيع نطاق مشاركة املرأة يف القطاع العام  -٣  
فيما خيص توسيع نطاق مشاركة املرأة ضمن فئة مستخدمي القطاع العام الـوطين،               -١٦

 رقمية حسب تصنيف الوظائف، واشترطت أن حتـدد         اًاخلطة األساسية الثالثة أهداف    حددت
. رقية مستخدمات القطاع العـام    كل وزارة أهدافها الرقمية اخلاصة هبا فيما يتعلق بتعيني وت         

كومة كل احملافظني وكل وفيما خيص مستخدمات القطاع العام على الصعيد احمللي، حثت احل        
ويرد أدنـاه وصـف     .  احلضرية املعنية على العمل من أجل بلوغ تلك الغاية         اجملالسرؤساء  

  .لجهود امللموسةل

طاع الوظيفـة العموميـة الوطنيـة وتعزيـز         التدابري املتعلقة بتوسيع نطاق تعيني النساء يف ق         )أ(  
  مشاركتهن فيه

املبادئ التوجيهية املتعلقة بتوسيع نطاق تعيني وترقيـة        "نقحت هيئة موظفي الدولة       -١٧
القائمة على اخلطة األساسية الثالثة وأصدرهتا إىل كل الـوزارات          " مستخدمات القطاع العام  

مطالَبة بأن   كل وزارة    فإنملبادئ التوجيهية،   وبناًء على هذه ا   . ٢٠١١يناير  /يف كانون الثاين  
حتدد األهداف فيما يتعلـق بـالتعيني       " خطة لتوسيع نطاق تعيني وترقية املستخدمات     "تضع  

والترقية وكذلك التدابري امللموسة لتحقيق تلك األهداف، مع إدراك أن توسيع أفق الترقيـة              
  .سيحتاج إىل جهود أخرى عدا توسيع نطاق التعيني
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 على اخلطة األساسـية     ٢٠١٠ديسمرب  /ندما وافق جملس الوزراء يف كانون األول      وع  -١٨
وبناًء على اخلطـة    ". السياسات األساسية لتعيني موظفي احلكومة    " تنقيح   الثالثة، جرى أيضاً  

مستوى عال من   َممن لديهن   األساسية الثالثة، شجعت احلكومة توسيع نطاق توظيف النساء         
دعم تطـوير  : الوظيفة العمومية الوطنية من خالل التدابري التالية  القدرات والطموح يف قطاع     

املسارات املهنية من خالل زيادة املناصب املتاحة للنساء مبراجعة األسلوب التقليدي لتعـيني             
  .املوظفني، وتوفري جمموعة من فرص التدريب، وتعزيز التوازن بني العمل واحلياة

تعيني النساء يف قطاع الوظيفـة العموميـة احملليـة وتـشجيع     التدابري املتعلقة بتوسيع نطاق       )ب(  
  مشاركتهن فيه

قدمت وزارة الشؤون الداخلية واالتصاالت معلومات عن اخلطة األساسية الثالثـة             -١٩
مواصلة تطلب فيه   إخطاراً   ٢٠١١يناير  /للكيانات العامة احمللية وبعثت إليها يف كانون الثاين       

 الوزارة يف   تكما طلب . املبادرات الرامية إىل توسيع نطاق تعيني وترقية املستخدمات       ع  يتشج
مبـادرات  وتـشجيع   باملوظفني احملليني املكلفني بشؤون املوظفني      االهتمام  اجتماعات شىت   

  . املهينتنفيذ نظام عمل مرن ودعم املساراملوظفات من خالل توسيع نطاق تعيني 
، حث وزير الدولة للمساواة بني اجلنسني مـن خـالل           ومن مكتب جملس الوزراء     -٢٠

 كل احملافظني وكل رؤساء اجملالس احلضرية املعنية        ٢٠١١يناير  /وثائق رمسية يف كانون الثاين    
  ".إجراءات إجيابية"على اعتماد 

  توسيع نطاق مشاركة املرأة يف قطاع العمل  -٤  
تقدم احلكومة الدعم، بناًء علـى      فيما يتعلق باإلجراءات اإلجيابية يف قطاع العمل،          -٢١

 من قانون ضمان تكافؤ الفرص واملساواة يف املعاملة بني الرجل واملـرأة يف              ١٤ و ٨املادتني  
التشاور وتبادل املعلومات بالنسبة للشركات الـيت تباشـر         هذا الدعم   جمال العمل، ويشمل    

 املتاحة هلن ورفع عدد     إجراءات إجيابية من قبيل توسيع نطاق توظيف النساء وزيادة املناصب         
 اإلدارية ومتديد طول مدة توظيف املرأة املتواصل وحتسني بيئـة العمـل             املناصبالنساء يف   
 طـاً ا لتقدمي العطاءات مينح نق     جديداً وباإلضافة إىل ذلك، اعتمدت احلكومة نظاماً     . وثقافته

ـ            ساواة بـني  إضافية ملؤسسات األعمال اليت تعمل بشكل إجيايب من أجل معاجلة مـسألة امل
  .وترد أدناه تفاصيل هذه اجلهود. اجلنسني والتوازن بني العمل واحلياة

، تقدم وزارة الصحة والعمل والرعاية االجتماعية معلومات ٢٠١٠ومنذ السنة املالية      -٢٢
شاملة عن اإلجراءات اإلجيابية من خالل موقع شبكي يتـضمن معلومـات بـشأن شـىت                

 ميكِّن الشركات مـن التقيـيم       كما يتضمن املوقع نظاماً   . تاإلجراءات اليت تتخذها الشركا   
 أنـشطة لـدعم اعتمـاد    وتنفِّذ الوزارة أيـضاً . الذايت ملستوى تعزيز مشاركة املرأة داخلها  

اإلجراءات اإلجيابية يف الشركات الصغرية واملتوسطة احلجم اليت تتخلف عادةً يف هذا اجملـال        
ل أنشطة من قبيل إيفاد خـرباء استـشاريني         ، وذلك من خال   عن الشركات األكرب حجماً   
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مبادئ " جمموعة   ٢٠١٠وعالوة على ذلك، أعدت الوزارة يف عام        . وإعداد كتيبات إرشادية  
تشمل أدوات للدعم العملي من قبيل استبيان       " توجيهية لتقليص اهلوة يف األجور بني اجلنسني      

املمارسات املتبعة يف جمال األجـور      لتقييم الوضع احلايل للتفاوت بني الرجل واملرأة وملراجعة         
  .وأسلوب إدارة قطاع العمل، وذلك لزيادة الوعي بوجود التفاوت بني الرجل واملرأة

 اجلهود الرامية إىل معاجلة أوجـه  ٢٠١١وباإلضافة إىل ذلك، تعزز الوزارة منذ عام        -٢٣
اهلوة بني ريف بالتعأدوات داعمة لزيادة مستوى "التفاوت يف كل قطاع، وذلك بإعداد ونشر  

كتيبات إرشادية  " وكذلك   ،تأخذ يف االعتبار خصائص إدارة العمل يف كل قطاع        " اجلنسني
  ".تضم أدوات دعم مصنفة حسب القطاع

  لتقدمي العطاءات خاصاً   ، اعتمدت احلكومة ألول مرة نطاماً     ٢٠١٠ويف السنة املالية      -٢٤
 اجلنسني أو التوازن بني العمل واحلياة       مبشاريع من قبيل البحوث اخلارجية بشأن املساواة بني       

 إضافية ملؤسسات األعمال اليت تعمل من أجل معاجلة مسألة املساواة بني اجلنسني             طاًامينح نق 
والتوازن بني العمل واحلياة، وذلك بغرض تقييم تلك املؤسسات ودعمها بـشكل إجيـايب              

 ثـالث وزارات هـذا      ، استخدمت ٢٠١٠ويف السنة املالية    . وضمان جودة نتائج البحوث   
  .النظام فيما يتعلق بعشرة مشاريع يف اجملموع

  توسيع نطاق مشاركة املرأة يف القطاع األكادميي  -٥  
 العليا، مت تشجيع خمتلف جهـود       واملعاهداملدرسات يف اجلامعات     فيما يتعلق مبعدل    -٢٥

م مؤسـسات   كل جامعة تقوم على مبدأ املساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك من خالل تقيـي              
وباإلضافة إىل ذلك، ُبِذلت جهـود      . اجلامعات الوطنية بطرق من قبيل حتديد أهداف رقمية       

. إلجياد بيئة عمل مواتية للمرأة ولتشجيع الطالبات على التخصص يف العلوم والتكنولوجيـا            
  .انظر أدناه لالطالع على اإلجراءات امللموسة

الذي (سياسات العلوم والتكنولوجيا    ، قدم جملس    ٢٠١٠ديسمرب  /ويف كانون األول    -٢٦
التقريـر املتعلـق    ) " عن أعضائه التنفيذيني ويرأسه رئيس الوزراء       فضالً  وزيراً ١٤يتألف من   

ويشمل التقرير  . إىل رئيس الوزراء  " بسياسات اليابان األساسية يف جمال العلوم والتكنولوجيا      
 فيه أنه ُيتوقع    وجاء يف العرض األول،      يتعلق بتوظيف الباحثات على النحو املبيَّن       رقمياً هدفاً

 ملموسة بشأن وضع اجلهود املتعلقة    خططاً تضعمن اجلامعات ومؤسسات البحوث العامة أن       
كما ُيتوقـع   . بتشجيع أنشطة الباحثات وأن حتدد أهدافها الرقمية وتشجع الباحثات بنشاط         

 بكـل مكتـب     منها أن تكشف عن نسبة الباحثات العامالت هبا حسب تصنيف الوظائف          
 الريادة والطالبـات    مناصبوإدارة، وأن تواصل اجلهود الرامية إىل زيادة عدد الباحثات يف           
  .املتخصصات يف العلوم الطبيعية والباحثات املقتدرات احملتَمالت

، تـدعم وزارة التعلـيم والثقافـة والرياضـة والعلـوم            ٢٠١١ومنذ السنة املالية      -٢٧
تنـشئة  /بني الـوالدة  املوازنة  إىل إجياد بيئة متكن الباحثات من       والتكنولوجيا اجلهود الرامية    
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األطفال والبحث، من قبيل تعيني منسقني ودعم توظيف املساعدين يف البحوث والتجارب يف 
كما زادت مؤسسة إدارية مستقلة، وهـي اجلمعيـة         . اجلامعات ومؤسسات البحوث العامة   

 املقدمة إىل   الدكتوراهنح استئناف حبوث ما بعد      اليابانية لتشجيع العلوم، مستوى اعتمادها ملِ     
بـسبب  عن البحـث     املؤقت   توقفهنالباحثات املوهوبات لعودهتن بسهولة إىل العمل بعد        

  .تنشئة األطفال فمددت فترة عملهن/الوالدة

  توسيع نطاق مشاركة املرأة يف مواقع صنع القرار على مجيع الصعد  -٦  
سية الثالثة غايات ذات أهداف رقميـة وجـداول         حددت احلكومة يف اخلطة األسا      -٢٨

د ئيف قطاعات الزراعة والغابـات ومـصا      زمنية على مجيع الصعد، من قبيل أنشطة إقليمية         
 رسم السياسات وصنع القرار، وذلك باإلضـافة إىل         مناصباألمساك، لزيادة متثيل املرأة يف      

وتشجع احلكومة اهليئات   ). ض الثاين انظر العر (امليادين اليت أشارت إليها املالحظات اخلتامية       
فعالة خاصة بكل هيئة وعلى تصحيح " إجراءات إجيابية"الرئيسية على اختاذ إجراءات العتماد  

.  رسم السياسات وصنع القـرار     مناصباألوضاع يف احلاالت اليت مل ُتعيَّن فيها أي امرأة يف           
  .وترد تفاصيل هذه اجلهود أدناه

ة الثالثة وتوسيع نطاق مشاركة املرأة يف عمليـات رسـم           ولترويج اخلطة األساسي    -٢٩
 ،من مكتب جملس الوزراء،  زير الدولة للمساواة بني اجلنسني    السياسات وصنع القرار، حث و    

 التعاونية ومعاهد اجلمعياتاالقتصادية والنقابات واملنظمات مثل (اهليئات الرئيسية املنظمات و 
ها من اهليئات املهنية واهليئات الوطنية املصنفة حسب         وغري ،التعليم والبحث والرابطات الطبية   

 واجملموعات الرياضـية ومنظمـات      ، الوطنية لرابطة اآلباء واملدرسني    واملنظمات ،القطاعات
واستحدث .  على توسيع نطاق مشاركة املرأة     ،٢٠١١يناير  /كانون الثاين ، يف   )اجملتمع املدين 

واشترط " اإلجراءات اإلجيابية "ىت الختاذ   مكتب جملس الوزراء على وجه اخلصوص طرائق ش       
              فعالة وتعزيز التوازن بني العمل واحليـاة يف       " إجراءات إجيابية "اختاذ إجراء يرمي إىل اعتماد      

  .كل هيئة
د األمساك املساواة بني الرجل واملـرأة يف        ئجعت وزارة الزراعة والغابات ومصا    وش  -٣٠

ات والتخطيط يف اجملتمعات الريفية يف اللجان الزراعية على املشاركة يف عمليات رسم السياس  
سبيل املثال، فيما دعمت مبادرات مؤسسات األعمال لتحسني الوضع االقتصادي للمـرأة            

د ئيف قطاعات الزراعـة والغابـات ومـصا       وبيئة عملها بغرض تعزيز املساواة بني اجلنسني        
 جملس الوزراء    اليت أقرها  ، واملناطق الريفية  وتعرب اخلطة األساسية لألغذية والزراعة    . األمساك
عضاء من اإلناث يف جمالس     األتعيني مزيد من    "بوضوح عن ضرورة    ،  ٢٠١٠مارس  /يف آذار 

التعاونيات الزراعية واللجان الزراعية لتحقيق هدف احلكومة املتعلق باملساواة بني اجلنـسني            
) ٢٠٢٠ئة على األقل حبلول عـام        يف املا  ٣٠القيادة إىل   مناصب  هدف رفع حصة املرأة يف      (

واستجابةً هلذه املسألة، حـددت الـوزارة يف        ". هود لتحقيق اهلدف  اجلوزيادة الوعي وبذل    
اللجان الزراعية والتعاونيات الزراعية اليت     معدل   يتمثل يف تقليص      هدفاً ٢٠١٠أغسطس  /آب
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املنظمات املهتمة  صفر، وطلبت تعاون احملافظات و    معدل ال ال تضم أي أعضاء من اإلناث إىل        
  .من أجل بلوغ هذه الغاية

د األمساك طرائق عامة لالمتثال تقتـضي    ئدثت وزارة الزراعة والغابات ومصا    واستح  -٣١
وتويل الـوزارة يف حقيقـة     . تلبية الشروط املبيَّنة يف تدابري السياسات األخرى ملنح اإلعانات        

  .نسني كشرط مسبق العتماد بعض اإلعاناتاألمر العناية الكافية ملسألة تعزيز املساواة بني اجل

  تعزيز إطار تشجيع اإلجراءات اإلجيابية  -٧  
، أنشئ فريـق    "اإلجراءات اإلجيابية "تشجيع  قصد  بناًء على اخلطة األساسية الثالثة و       -٣٢

عامل معين باإلجراءات اإلجيابية تابع للجنة املتخصصة املعنية باملسائل األساسية وتقييم األثر            
 وتقدير مداه، وأنشئت جلنة فرعية معنية باإلجراءات اإلجيابية حتت إشراف مـؤمتر             اجلنساين

اإلجـراءات  "وتدرس هاتان اللجنتان موضوع تشجيع      . التنسيق لتعزيز املساواة بني اجلنسني    
  .وترد تفاصيل هذه اجلهود أدناه". اإلجيابية

ملعنيـة باملـسائل    ، أنشأت احلكومة اللجنة املتخصـصة ا      ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٣٣
وقد أنشئت  .  التابعة جمللس املساواة بني اجلنسني     ،األساسية وتقييم األثر اجلنساين وتقدير مداه     

هذه اللجنة لتعاجل املسائل األساسية لتعزيز املساواة بني اجلنسني ولتحقق يف وضع السياسات             
ة بني اجلنسني ويف أثـر      األساسية ويف تدابري السياسات اليت ينبغي اختاذها من منظور املساوا         

        /ويف آذار . تدابري السياسات ذات الصلة على إنشاء جمتمع قوامه املـساواة بـني اجلنـسني             
وينظـر  . ، أنشئ الفريق العامل املعين باإلجراءات اإلجيابية حتت إشراف اللجنة     ٢٠١١مارس  

دين منها القطاع الـسياسي     يف ميا " اإلجراءات اإلجيابية "الفريق يف التدابري الرامية إىل تشجيع       
وضع والقطاع العام والقطاع اخلاص ومؤسسات البحث، وهو بصدد         ) األحزاب السياسية (

وحسب التقرير املؤقت، سيجري الفريـق      . تقرير مؤقت هذا الصيف   اللمسات األخرية على    
  . من الدراساتمزيداً
ساواة بـني اجلنـسني،     ، قرر مؤمتر التنسيق لتعزيز امل     ٢٠١١يناير  /ويف كانون الثاين    -٣٤

الذي يتألف من أعضاء تتم تزكيتهم من هيئات رئيسية على نطاق الدولة تشمل اجملموعات              
النسائية ووسائط اإلعالم واهليئات االقتصادية واهليئات التعليمية والقانونية واحلكومات احمللية          

ب اصلشغل من اء   وأنشئ لتطوير احلركة الوطنية، أن يشجع بنشاط ترقية النس         ،وما إىل ذلك  
           يعمل على محل الشركات أو املؤسسات التابعة أو املنتـسبة علـى           تنفيذية يف كل هيئة وأن      

   .ترقية النساء
، أنشئت اللجنة الفرعية املعنية باإلجراءات اإلجيابية حتـت         ٢٠١١فرباير  /ويف شباط   -٣٥

بري الرامية إىل حتقيق هدف رفع من أجل زيادة الوعي بالتدا  هذه اللجنة   وتعمل  . إشراف املؤمتر 
، وتشجع جهود ٢٠٢٠ يف املائة على األقل حبلول عام ٣٠ القيادة إىل مناصبحصة املرأة يف 

  .كل اهليئات وتبلغ عن إجنازات األعضاء
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  . داخل البلدبسط تأثري أنشطة األعضاءوحياول املؤمتر توسيع دائرة أعضائه بغية   -٣٦

  تثقيفيةتعزيز التوعية واحلملة ال  -٨  
تشجيع اإلجـراءات   "عزز مكتب جملس الوزراء أنشطته لزيادة الوعي حيث حدد            -٣٧

  :، وذلك بتنفيذ األنشطة التالية٢٠١١كموضوع للسنة املالية " اإلجيابية
 بـشأن   ، أعد مكتب جملـس الـوزراء منـشوراً        ٢٠١١فرباير  /يف شباط   )أ(  

  ت؛ على خمتلف اهليئا تعميمهوجيرياإلجراءات اإلجيابية 
، التمس مكتب جملس الوزراء من اجلمهور تقـدمي         ٢٠١١أبريل  /يف نيسان   )ب(  

: وقد تقرر أن يكـون الـشعار      .جيابيةالشعار السنوي لتعميق الفهم وتشجيع اإلجراءات اإل      
  ؛"لنتقاسم الفرصة ونفتح آفاق مستقبلنا"

لقـة  ، وافق جملس الوزراء على الورقة البيضاء املتع       ٢٠١١يونيه  /يف حزيران   )ج(  
 للقانون األساسي من أجل إجياد جمتمع باملساواة بني اجلنسني، وهي التقرير السنوي املَُعدُّ وفقاً  

 بشأن تـشجيع اإلجـراءات      خاصاًمقاالً  وتضم الورقة البيضاء    . قوامه املساواة بني اجلنسني   
ليابان يف كل   اإلجراءات اإلجيابية اليت نفذهتا بلدان أخرى وا      ويستقصى املقال وحيلل    . اإلجيابية
 عن طريق تبادل املمارسات اجليدة إىل تسريع وترية اجلهـود           وتسعى احلكومة أيضاً  . ميدان

 اخلاص سُيعمم على مجيع صـعد       املقالومبا أن حمتوى هذا     . العملية لكل فاعل يف كل ميدان     
ء اجملتمع وقطاعاته يف خمتلف املناسبات، فإن مكتب جملس الوزراء قد سلَّم الورقـة البيـضا              
           /املتعلقة باملساواة بني اجلنسني وشرحها لألحـزاب الـسياسية واملـشرعني يف حزيـران             

  ؛٢٠١١يونيه 
بوصـفه أحـد    " تشجيع اإلجراءات اإلجيابية  "حدد مكتب جملس الوزراء       )د(  

كل " أسبوع املساواة بني اجلنسني" وقرر تنظيم ٢٠١١لسنة املالية لاملوضوعات ذات األولوية 
   .اإلجراءات اإلجيابيةمفعول  وعزز ،يونيه/ حزيران٢٩ إىل ٢٣ الفترة املمتدة من  يفسنة

        


