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  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  واألربعون الرابعة الدورة
        ٢٠٠٩ أغسطس/آب ٧ - يوليه/متوز ٢٠

  املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة اخلتامية املالحظات    
  

  اليابان    
  
 هاجلـستي  يف )CEDAW/C/JPN/6( لليابـان  الـسادس  الـدوري  التقرير يف اللجنة نظرت  - ١

 قائمـة  وترد ).891 و CEDAW/C/SR.890 انظر( يوليه/متوز ٢٣ يف املعقودتني ،٨٩١ و ٨٩٠
 حكومــة ردود أمــا ،CEDAW/C/JPN/Q/6 الوثيقــة يف اللجنــة طرحتــها الــيت واألســئلة القــضايا
  .CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1 الوثيقة يف فترد ،اليابان

  
  ةمقدم    

 اتُّبعـت  الـذي  السادس الدوري تقريرها على فالطر للدولة تقديرها عن اللجنة تعرب  - ٢
 تقدميـه  تـأّخر  قـد  كـان  وإن التقارير، إلعداد اللجنة وضعتها أن سبق اليت التوجيهية املبادئ فيه
 علـى  الكتابيـة  ردودها لتقدمي الطرف للدولة تقديرها عن اللجنة تعرب كما .املقّرر املوعد عن

 تقـديرها  عـن  كذلك وتعرب الدورة، قبل ملا العامل الفريق طرحها اليت واألسئلة القضايا قائمة
 عـددا  أن اللجنـة  وتالحظ .قّدمتها اليت اإلضافية واإليضاحات الشفوي للعرض الطرف للدولة
 قــد املــرأة حقــوق علــى اإلجيــايب األثــر ذات والــربامج والــسياسات القــوانني يف التغــيريات مــن

  .ة الطرفير الدولتقر يغطيها اليت الفترة هناية منذ أجريت
 عـضو  برئاسـة  الـوزارات  بـني  مـشتركا  وفدا إليفادها الطرف الدولة على اللجنة وتثين  - ٣
 احلكوميـة  غـري  املنظمـات  مـن  كـبري  عـدد حلـضور    تقـديرها  عـن  وتعـرب  املستشارين، جملس يف

  .تفاقيةاال مبوجب تتم اليت اإلبالغ بعملية كبريا اهتماما يظهر مما الوطنية،
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 جـرى بـني الوفـد       الـذي  والبّنـاء  حوواملفتـ  الـصريح  للحوار تقديرها نع اللجنة وتعرب  - ٤
  .وأعضاء اللجنة

 املنظمـات  قّدمتـها  الـيت  اإلجيابيـة  باإلسـهامات  الطرف الدولة باعتراف اللجنة وترحب  - ٥
  .االتفاقيةتطبيق  يف النسائية املنظمات وقّدمتها اإلنسان حبقوق املعنية احلكومية غري
  

  بيةاإلجيا اجلوانب    
 الرابـع  الـدوريني  تقريريهـا  يف النظـر  منـذ  الطرف، الدولة أن التقدير مع اللجنة تالحظ  - ٦

ســـّنت وعـــّدلت  قـــد ،٢٠٠٣ عـــام يف )CEDAW/C/JPN/5 و CEDAW/C/JPN/4( واخلـــامس
 املـساواة  وتعزيـز  املـرأة  ضـد  التمييـز  علـى  القضاء هبدف القانونية واألحكام القوانني من العديد
 اخلـصوص  وجه على وترحب .االتفاقية مبوجب الطرف الدولة التزاماتالوفاء ب و اجلنسني بني

  يف عليـــه املنـــصوص األســرة رب  نظـــام مبوجبــه  لغـــيأُ الــذي  املـــدين القــانون  تعـــديل باعتمــاد 
 لرجـل  الزوجيـة  نطـاق  خـارج  املولـودين  لألطفـال  يتـاح  حبيـث  اجلنـسية،  قانون من ١-٣ املادة
 االعتـراف  مت قـد  كـان  إذا عّمـا  النظـر  بغـضّ  اليابانية اجلنسية ىعل احلصول أجنبية وامرأة ياباين
قـوق  احل بنفس والنساء الرجال متّتع يكفل املعّدل احلكم أن كما .بعدها أو الوالدة قبل باألبّوة

  .فيما يتعلق جبنسية أطفاهلم
 وزيـر  بتعيني ٢٠٠٥ أكتوبر/األول تشرين يف لقيامها الطرف الدولة على اللجنة وتثين  - ٧

ــة ــة، والــشؤون اجلنــسني بــني للمــساواة دول  ديــسمرب/األول كــانون يف والعتمادهــا االجتماعي
 هامــا جمــاال ١٢ حــّددت الــيت اجلنــسني بــني للمــساواة الثانيــة الــشاملة األساســية اخلطــة ٢٠٠٥
 حـىت  األجـل  الطويـل  الـسياسايت  التوّجـه  وضعه جانب إىل عمليا، اجلنسني بني املساواة لتحقيق

  .٢٠٢٠ عام
 االجتـــار ملكافحــة  الــوزارات  بــني  املــشتركة  االتـــصال جلنــة  بإنــشاء  اللجنــة  وترّحــب   - ٨

 االجتـــار مكافحـــة لتـــدابري عمـــل خطـــة وباعتمـــاد ،٢٠٠٤ أبريـــل/نيـــسان يف باألشـــخاص
  .٢٠٠٤ ديسمرب/األول كانون يف باألشخاص

 تـوفري  قانون سّن خالل من اإلعاقة ذوات النساء الطرف الدولة بدعم اللجنة وترحب  - ٩
املعـدل املتعلـق بتـشجيع      قـانون الو )٢٠٠٦( اإلعاقـة  ذوي لألشـخاص  الـدعم  وتقدمي اخلدمات
ــف ــخاص توظيــ ــة ذوي األشــ ــذي )٢٠٠٨( اإلعاقــ ــّزز الــ ــدابري  يعــ ــفتــ ــخاص األ توظيــ شــ

  .اإلعاقة ويوّسع نطاقه ذوي
يات وترّحب اللجنة باستمرار الدولة الطرف يف إحراز التقدم يف جمال ختفيض معدل الوف              - ١٠

  .العامل النفاسية، ّمما جعل اليابان من البلدان اليت توجد هبا أقل معّدالت للوفيات النفاسية يف
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 معاملـة  إسـاءة  منـع  قـانون  سـنّ  ٢٠٠٦ عـام  يف مت قـد  أنـه  التقـدير  مع اللجنة وتالحظ  - ١١
  .الرعاية ملقّدمي الدعم ويقّدم املسنني معاملة إساءة منع تدابري يعّزز الذي املسّنني
 براجمهــا يف جنــساين ُبعــد بإدمــاج الطــرف الدولــة لقيــام تقــديرها عــن اللجنــة وتعــرب  - ١٢

  .اإلنسان الواجبة للمرأة حقوق بتعزيز اإلطار، ذلك ضمن ولقيامها، اإلمنائي، للتعاون
  

  والتوصيات الرئيسية الشواغل    
 منـهجي  بـشكل  ةاالتفاقي أحكام مجيع بتنفيذ الطرف الدولة التزام إىل اللجنة تشري  - ١٣

 تـستلزم  اخلتاميـة املالحظـات    هـذه  يف الـواردة  والتوصـيات  الشواغل أنترى  و ومتواصل،
 الـدوري  تقريرهـا  تقـدمي  وحـىت  اآلن من الطرف الدولة جانب من االهتمام من قدر أقصى
 يف اجملـاالت  هـذه  علـى  التركيـز  لـى ع الطرف الدولة اللجنةحتث   ذلك، على وبناء .املقبل

 تقريرهـا  يف حتققهـا  الـيت  والنتـائج  تتخـذها  الـيت  بـاإلجراءات  تبلغهـا  وأن فيذيةالتن أنشطتها
 إىل هـذه  اخلتاميـة املالحظـات    تقـدمي  إىل الطـرف  الدولـة  اللجنـة  تدعو كما .املقبل الدوري
  .بالكامل تنفيذها كفالة هبدف وذلك القضائي،اجلهاز و الربملان وإىل املعنية الوزارات مجيع

  
  الربملان    

 التنفيــذ عــن األول املــسؤول هــي احلكومــة أن جديــد مــن اللجنــة تؤكــد حــني يف  - ١٤
 بــصفة عنــه للمــساءلة خاضــعة وأهنــا االتفاقيــة مبوجــب الطــرف الدولــة اللتزامــات الكامــل
 إىل الطرف الدولة وتدعو م، االتفاقية ملزمة جلميع أفرع احلك     أن على تشّدد فإهنا خاصة،
ــشجيع ــا ت ــوطين، برملاهن ــا ال ــه،إلجر وفق ــضاء، وحــسب اءات ــى االقت ــاذ عل اإلجــراءات  اخت
 هبا ستقوم اليت املقبلة اإلبالغ وعملية اخلتامية املالحظات هذه بتنفيذ يتعلق فيما الضرورية
  .االتفاقية مبوجب احلكومة

  
 السابقة اخلتامية املالحظات    

 بعــد قدمتــها الــيت والتوصــيات عنــها أعربــت الــيت الــشواغل بعــض ألن اللجنــة تأســف  - ١٥
ــا ــر يف نظرهــ ــدوري ينالتقريــ ــع نيالــ ــامس الرابــ ــةل واخلــ ــرف لدولــ  CEDAW/C/JPN/4( الطــ

ــة معاجلــة عــاجلُت مل )CEDAW/C/JPN/5 و  أن اخلــصوص، وجــه علــى اللجنــة، وتالحــظ .كافي
 األحكــامو التفاقيــة،ا مــع يتماشــي للتمييــز تعريــف وجــود بعــدم املتعلقــة والتوصــيات الــشواغل
 يف والتمييــز العمــل، ســوق يف املــرأة ووضــع التفاقيــة،التــرويج لو ين،املــد القــانون يف التمييزيــة
 ستوىاملـ  الرفيعـة  املنتخبـة  اهليئات يف املرأة متثيل مستوى واخنفاض ،املرأة تواجهه الذي األجور

  .هامعاجلت تتم مل
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 الـسابقة  التوصـيات  ملعاجلة ممكن جهد كل بذل على الطرف الدولة اللجنة حتثو  - ١٦
 تبلـغ عـن     أنو ،احلاليـة  اخلتاميـة  املالحظات يف الواردة شواغلال وكذلك بعد، تنفذ مل اليت

  .املقبل الدوري تقريرها يفتنفيذمها 
  

  التمييزية التشريعات    
 اخلتاميـة  مالحظاهتـا  يف الـواردة  توصـيتها  مـن  الـرغم  على ،أنه من هاقلق اللجنة بديتو  - ١٧

 املــدين القــانون يف الــواردة التمييزيــة انونيــةالق األحكــام إلغــاء ينبغــي زال مــا فإنــه الــسابقة،
ــزواج، لــسن األدىن باحلــد يتعلــق فيمــا ــ أن قبــل ملــرأةعــّدة او ال ــزواج مــن تمكنت ــة ال  بعــد ثاني

 خـارج  املولـودين  األطفـال  أن مـن  بالقلق تشعر كما .للمتزوجني العائلة سما واختيار طالقها،
 حكــاماأل يفو األســرة، تــسجيل نظــام خــالل مــن للتمييــز يتعرضــون يزالــون ال الزوجيــة نطــاق
 العـام  الـرأي  ستقـصاءات ال الطرف الدولة استخدام القلق مع اللجنة وتالحظ .املرياثب املتعلقة

  .التمييزية التشريعات إلغاء بشأن تقدم إحراز عدم توضيحل
 املـدين  القـانون  لتعـديل  فوريـة  إجـراءات  اختـاذ  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنة وحتث  - ١٨

عـّدة   وإلغـاء  الـسواء،  علـى  والرجال للنساء سنة ١٨ يف للزواج الدنيا السن دحتدي هبدف
 نظـام  واعتمـاد  ثانية، مرة الزواج قبل رجالال ال نساءاملطلوب استيفاؤها من ال    أشهر ستة

 األحكـام  إلغـاء  علـى  الطـرف  الدولـة  حتـث  كمـا  .للمتـزوجني  العائلة اسم ختياربا للسماح
 املولـودين  األطفـال  ضـد  متيـز  الـيت  األسـرة  تـسجيل  قـانون  يفو املـدين  القـانون  يف التمييزية
 الدولـة  هبـا  تعهـدت  الـيت  االلتزامـات  أن إىل اللجنـة  وتـشري  .وأمهـاهتم  الـزواج  إطار خارج

 نتــائج علــى فقــط تعتمــد أن ينبغــي ال عليهــا التــصديق عنــد االتفاقيــة مبوجــب الطــرف
 الوطنيـة  هاقوانينـ  واءمـة مب لطـرف ا الدولـة  التزامـات  علـى  ولكن العام، الرأي ستقصاءاتا

  .الوطين القانوين هانظام من جزء ألهنا االتفاقية، ألحكام وفقا
  

  التفاقيةالترويج لو القانوين املركز    
 مـن  ملزمـا  صـكا  بوصـفها  مركزيـة  مكانـة  مـنح ُت مل االتفاقيـة  ألن بـالقلق  اللجنـة  تشعر  - ١٩

 والنــهوض املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى للقــضاء وأساســا ،اإلنــسان حقــوق صــكوك
 مـن  ٩٨ املادة من ٢ الفقرة أن اللجنة الحظت ينماب الصدد، هذا ويف .الطرف الدولة يف باملرأة

 قــانوين أثــر هلــا يكــون إصــدارهاو عليهــا قيصدالتــ مت الــيت عاهــداتامل أن علــى تــنص الدســتور
 أحكـام  ألن بـالقلق  شعرتـ  اللجنـة  نأ إال الطـرف،  لدولـة ل الـداخلي  لقانونا من جزءا باعتبارها
  .كمااحمل إجراءات يف مباشرة للتطبيق قابلة وليست لتنفيذا ذاتية ليست االتفاقية
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 الـدويل  الـصك  بوصـفها  االتفاقيـة ب االعتـراف  علـى  الطـرف  الدولـة  اللجنـة  وحتـث   - ٢٠
 علـى  القـضاء  جمـال  يف يـة قانونال الناحيـة  مـن  امـ الزإ واألكثـر  ا،نطاق األوسعو صلة، كثراأل
 التطبيـق  لـضمان  فوريـة  تـدابري  اختـاذ  علـى  الطرف الدولة اللجنة وحتث .املرأة ضد ييزالتم

 التــشريعات يف بالكامــل مدجمــة اأحكامهــ وأن احمللــي، القــانوين النظــام يف لالتفاقيــة الكامـل 
 تزيـد  بـأن  توصـي  كمـا . االقتـضاء  عنـد  اجلـزاءات  فـرض  طريـق  عـن  ذلـك  يف مبـا  الوطنيـة، 
 للجنـة  العامـة  التوصـيات  بـشأن و االتفاقية بشأن الوعي لزيادة هاجهود من الطرف الدولة
 وأحكـام  وأهـداف  روح تكـون  أن لـضمان  وذلـك  واحملـامني،  العـامني  واملدعني القضاة بني

 توصــي ذلــك علــى عــالوة .القــضائية اإلجــراءات يف ةستخدممــو متامــا معروفــة االتفاقيــة
ــ أنو الــوعي زيــادة مــن زيــدمل تــدابري تخــذت بــأن الطــرف الدولــةاللجنــة   بنــاء بــرامج وفرُت
 توصـيتها  اللجنة وتكرر .اجلنسني بني واملساواة االتفاقية نبشأ  العامني لموظفنيل القدرات

ــة  يف النظــر الطــرف الدولــة تواصــل بــأن  ،االختيــاري الربوتوكــول علــى التــصديقإمكاني
 ختيـاري اال الربوتوكـول  مبوجـب  املتاحـة  اآلليـات  شـأن  من بأن القوي اعتقادها تكرر كما
 التمييـز  فهـم  يف اساعدهتـ و ئيةالقـضا  الـسلطة  جانـب  من لالتفاقية املباشر التطبيق عززُت أن
  .املرأة ضد

  
  لتمييزا تعريف    

 واملــرأة، الرجــل بــني املــساواة مبــدأ يكــرس الدســتور أنتالحــظ  اللجنــةلــئن كانــت و  - ٢١
 احملليــة التــشريعاتيف  قيــةالتفال واضــحو مباشــر إدراج وجــود عــدم إزاء قلقــة تــزال ال أهنــا إال

 .تلـك التـشريعات    يف االتفاقيـة  مـن  ١ للمادة وفقا املرأة ضد للتمييز حمدد تعريف وجود وعدم
ــة تأســفو ــانون ألن اللجن ــأمني ق ــة الفــرص تكــافؤ ت  إليهــا يــشار( واملــرأة الرجــل بــني واملعامل

 يتـضمن  مل ،٢٠٠٦ عـام  يف مراجعتـه  متـت  والـذي  ،)العمـل  فرص تكافؤ قانون باسم بعد فيما
 عــدم أن إىل اللجنـة  شريتـ و .املباشـر  غـري  للتمييـز  اضـيق  اتعريفـ  أدخـل  لكنـه  التعريـف  هـذا  مثـل 

 املباشـر  وغـري  املباشـر  التمييـز  من كُالً يشمل املرأة ضد للتمييز اًتعريفيتضمن   حمدد نص وجود
  .الطرف ولةالد يف لالتفاقية الكامل التطبيق أمام عائقا شكلي واخلاص، العام اجملالني يف
إدراج عاجلـة إلدراج االتفاقيـة و     إجراءات  تخذ  ت أنالدولة الطرف   ب اللجنة   يبوهت  - ٢٢

ــف  ــادة      اتعري ــوارد يف امل ــى النحــو ال ــرأة، عل ــز ضــد امل ــة ١لتميي ــن االتفاقي ــل يف ، م  بالكام
  .مالتشريعات احمللية وتقدمي تقرير عن التقدم احملرز يف هذا الصدد يف تقريرها الدوري القاد
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  اإلنسان حلقوق الوطنية املؤسسة    
 الـسابقة،  اخلتاميـة  مالحظاهتـا  يف الـواردة  التوصية من الرغم على ألنه، اللجنة وتأسف  - ٢٣

 مؤسـسة  اءنـش إ بعـد  يـتم  مل فإنـه  معاهدات، مبوجب املنشأة األخرى اهليئات هأوضحت وحسبما
ــة ــة ذات اإلنــسان حلقــوق مــستقلة وطني ــة تــشمل ،واســعة والي ــ محاي ــسان حقــوق زوتعزي  اإلن

 العامـة  اجلمعيـة  قـرار  انظـر ( الوطنيـة  املؤسـسات  مبركـز  املتعلقـة  للمبـادئ  وفقـا  للمـرأة، الواجبة  
  ).املرفق ،٤٨/١٣٤
 االسـتعراض  عمليـة  هنايـة  يف اإلنـسان  حقـوق  جملـس  يف ناليابـا  ومراعاة السـتجابة    - ٢٤

 تنــشئ بــأنجنــة توصــي الل ،))أ( ١ الفقــرة ،A/HRC/8/44/Add.1 انظــر( الــشامل الــدوري
ــة ــار يف الطــرف الدول ــين إط ــة مؤســسة واضــح زم ــستقلة وطني ــوق م ــسان حلق  وفقــا اإلن
  .لوالرج املرأة بني باملساواة املتعلقة املسائل ااختصاصاهتتشمل  ،للمبادئ

  
 األجهزة الوطنية للنهوض باملرأة    

ني والـشؤون   اللجنة ترحب بإنشاء منصب وزير الدولة للمساواة بني اجلنس        ولئن كانت     - ٢٥
فإهنـا تعـرب عـن قلقهـا ألن مكتـب املـساواة بـني               ،  ٢٠٠٥ر  أكتوب/االجتماعية، يف تشرين األول   

اجلنسني التابع لديوان جملس الوزراء، والذي يضطلع مبهام أمانة األجهـزة الوطنيـة للمـساواة بـني              
جنة الفتقـار التقريـر إىل      وتأسف الل . اجلنسني يفتقر إىل الوالية واملوارد املالية املناسبة ألداء مهامه        

 .اجلنسني معلومات عن النتائج اليت حققتها اخلطة األساسية الثانية للمساواة بني

وتوصي اللجنة بأن تزيـد الدولـة الطـرف تعزيـز أجهزهتـا الوطنيـة للنـهوض بـاملرأة                     - ٢٦
يما سـ  ليات املنوطـة هبـا، وال     بوسائل منها التحديد الواضح لوالية خمتلف مكوناهتا واملسؤو       

يتعلق بوزير الدولة للمساواة بني اجلنسني والشؤون االجتماعيـة ومكتـب املـساواة بـني                ما
ــة          ــوارد املالي ــضال عــن إتاحــة امل ــات، ف ــك املكون ــني تل ــا ب ــسيق فيم ــز التن ــسني، وتعزي اجلن

وتوصي كذلك باستخدام االتفاقية كإطار قانوين إلعداد اخلطة األساسية الثالثة       . والبشرية
 اجلنسني، وبإقامة آليـات رصـد إلجـراء تقيـيم منـتظم ملـدى التقـدم احملـرز يف                 للمساواة بني 

 .حتقيق األهداف املقررة
  

 التدابري اخلاصة املؤقتة    

تالحــظ اللجنــة بأســف عــدم وجــود أي تــدابري خاصــة مؤقتــة للتعجيــل باملــساواة بــني     - ٢٧
ــساء يف الواقــ   ــساء  الرجــال والن ــع الن ــيش، أو لتحــسني متت ــع املع ــة   والفتي ــوقهن يف الدول ات حبق

ــاة        الطــرف، ال ــساء يف احلي ــاكن العمــل، وكــذا مــشاركة الن ــساء يف أم ــق بالن ســيما فيمــا يتعل
 .السياسية واحلياة العامة
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مــن  ٤ة مــن املــاد ١ة وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى أن تعتمــد، وفقــا للفقــر  - ٢٨
التركيز على جماالت عمالة    للجنة، تدابري خاصة مؤقتة، مع       ٢٥ة  االتفاقية والتوصية العام  

املرأة ومشاركة النساء يف احلياة الـسياسية واحليـاة العامـة، مبـا يف ذلـك النـساء يف الوسـط                     
األكـادميي، مـع وضـع أهــداف رقميـة وجـداول زمنيـة لزيــادة متثيـل املـرأة يف مواقـع صــنع          

 .القرار على مجيع املستويات
  

 القوالب النمطية    

يال االعتـراف للمـرأة     ح “ردة فعل عنيفة  ”ء ما تردد عن وجود      يساور اللجنة قلق إزا     - ٢٩
وتعزيز تلك احلقـوق يف الدولـة الطـرف، علـى الـرغم مـن اسـتمرار                 الواجبة هلا   حبقوق اإلنسان   

 القائمــة علــى لــق ينتاهبــا إزاء اســتمرار املواقــفوال يــزال الق. عــدم املــساواة بــني املــرأة والرجــل
 املتجـذرة فيمـا يتعلـق بـاألدوار واملـسؤوليات احملـددة للمـرأة               السلطة األبوية والقوالـب النمطيـة     

والرجــل يف األســرة واجملتمــع يف اليابــان، والــيت هتــدد بتقــويض إعمــال املــرأة حلقــوق اإلنــسان     
وتالحـظ اللجنـة أن هـذا التمـادي يتجلـى يف مجلـة أمـور منـها وسـائط             . ومتتعها هبـا  الواجبة هلا   

 التعليمية، واليت تـؤثر كلـها يف اخليـارات التعليميـة التقليديـة              اإلعالم والكتب املدرسية واملناهج   
للمرأة وتسهم يف عدم املساواة يف تقاسـم املـسؤوليات العائليـة واملرتليـة، ممـا تـسبب يف الوضـع         
اجملحف للمرأة يف سوق العمل وتدين متثيلـها يف احليـاة الـسياسية واحليـاة العامـة ومراكـز صـنع                     

إزاء انتــشار املواقــف القائمــة علــى القوالــب النمطيــة يف    لــق كــذلكويــساور اللجنــة ق. القــرار
وســائط اإلعــالم بوجــه خــاص، حيــث جيــري يف الغالــب تقــدمي الرجــال والنــساء وفــق الــصور   

فالــصورة اجلنــسية املفرطــة الــيت . وســائط اإلعــالمالتفــشي املتزايــد لإلباحيــة يف النمطيــة، وإزاء 
ــة     ــرأة تكــرس القوالــب النمطي ــسية، وُتمعــن يف   تقــدم عــن امل ــرأة أداة جن القائمــة إزاء كــون امل

وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء تـواتر األحاديـث التمييزيـة    . انتقاص شعور الكربياء لدى الفتيات   
واملالحظات املتحيـزة ضـد املـرأة الـصادرة عـن املـسؤولني العـامني، وعـدم اختـاذ خطـوات ملنـع             

 .العنف اللفظي ضد املرأة واملعاقبة عليه

وتدعو اللجنة الدولة الطـرف إىل مواصـلة تعزيـز جهودهـا واختـاذ تـدابري اسـتباقية              - ٣٠
ومــستمرة للقــضاء علــى املواقــف النمطيــة بــشأن األدوار واملــسؤوليات املنوطــة بــاملرأة         

وتوصـي اللجنـة بـأن تواصـل الدولـة          . والرجل، عن طريق شن محـالت للتوعيـة والتثقيـف         
ترويج لتغيريات ثقافيـة بـشأن األدوار واملهـام الـيت           الطرف تشجيع وسائط اإلعالم على ال     

وتطلـب اللجنـة إىل     . مـن االتفاقيـة    ٥ة  تعترب مناسبة للمرأة والرجل، حـسبما تقتـضي املـاد         
الدولــة الطــرف حتــسني التعلــيم والتــدريب أثنــاء اخلدمــة ملــوظفي التعلــيم واإلرشــاد جبميــع  

سائل املساواة اجلنسانية، والتعجيل  املؤسسات التعليمية وعلى كافة األصعدة فيما يتعلق مب       
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 الكتب املدرسية واملواد الدراسية للقضاء على القوالب اجلنسانية         مجيعمراجعة  باستكمال  
علــى اختــاذ تــدابري، منــها جتــرمي العنــف اللفظــي،    وحتــث اللجنــة الدولــة الطــرف . النمطيــة

ملرأة وتكرس النظام لضمان عدم إبداء املوظفني احلكوميني مالحظات مهينة حتط من قيمة ا
وحتـث الدولـة الطـرف أيـضا علـى          . القائم على السلطة األبوية املتسم بـالتمييز ضـد املـرأة          

تعزيز استراتيجياهتا ملكافحة اخلالعة واإلباحة اجلنسية يف وسـائط اإلعـالم واإلعـالن، وأن              
ولـة الطـرف   وتدعو الد. يف تقريرها الدوري املقبلتلك االستراتيجية  ُتبلغ عن نتائج تنفيذ     

املبادرة باختـاذ خطـوات، مبـا يف ذلـك عـن طريـق تـشجيع اختـاذ وتنفيـذ تـدابري التنظـيم                   إىل  
 وتـشجيع الـصور اإلجيابيـة       ، التمييـز  ن اإلنتاج والتغطيـة اإلعالمـيني مـ       ُخـلُـوِّلكفالة  الذايت،  

 عن الفتيات والنساء، وكذا زيادة الـوعي هبـذه املـسائل يف دوائـر مـالكي وسـائط اإلعـالم                 
 .وغريهم من اجلهات الفاعلة يف هذا القطاع

  
 العنف ضد املرأة    

ترحب اللجنة مبختلف اجلهود اليت بذلتـها الدولـة الطـرف ملكافحـة العنـف ضـد املـرأة              - ٣١
القـانون املتعلـق مبنـع    تعـديل  والعنف اجلنسي منذ تقدمي تقريرهـا الـدوري الـسابق، مبـا يف ذلـك         

الـذي يعـزز نظـام إصـدار أوامـر احلمايـة            ) تـشريع حملـي   (ا  العنف بني الـزوجني ومحايـة الـضحاي       
 ومع ذلك، فإن القلق ال يزال يـساورها       . ويفرض على البلديات إقامة مراكز للمشورة والدعم      

ة، ولكــون أشــكال العنــف ضــمن العالقــات احلميمــإزاء كــون التــشريع احمللــي ال يغطــي كافــة 
ألمر قد يزيـد مـن تعـريض حيـاة الـضحية           الفاصل الزمين بني طلب أمر باحلماية وإصدار ذلك ا        

وتشعر اللجنة كذلك بالقلق إزاء املعوقات الـيت تواجـه النـساء ضـحايا العنـف العـائلي                  . للخطر
ويـساورها قلـق خـاص إزاء الوضـع         . أو العنف اجلنسي عنـد رفـع الـشكاوى والتمـاس احلمايـة            

نـه قـد ميـنعهن يف هـذا         اهلش للمهاجرات وبنات األقليات والنـساء مـن الفئـات املستـضعفة لكو            
وتعـرب اللجنـة أيـضا عـن        . السياق من اإلبـالغ عـن حـاالت العنـف العـائلي والعنـف اجلنـسي               

 .قلقها إزاء االفتقار إىل معلومات وبيانات مقدمة عن معدالت كافة أشكال العنف ضد املرأة

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التــصدي للعنــف ضــد املــرأة باعتبــاره انتــهاكا     - ٣٢
للجنـة يف    ١٩ة  لمرأة، واالستعانة بصورة كاملـة بالتوصـية العامـ        الواجبة ل حلقوق اإلنسان   

وحتث الدولـة الطـرف علـى       . ما تبذله من جهود للتصدي جلميع أشكال العنف ضد املرأة         
عـدم مقبوليـة كـل أنـواع العنـف،          تكثيف اجلهود اليت تبذهلا يف إذكاء الـوعي فيمـا يتعلـق ب            

وتوصي الدولة الطرف بأن تعزز عملها املتعلق بالعنف ضد املـرأة،      . ليفيها العنف العائ   مبا
وتعّجل إجراءات إصدار أوامر احلماية، وتقيم خطا مباشرا جمانيا على مدار الساعة لتقدمي   

وتوصي أيـضا بـأن تكفـل الدولـة الطـرف تقـدمي             . املشورة للنساء ضحايا العنف ضد املرأة     
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ــة اجلــودة إىل ا  لنــساء، مبــن فــيهن املهــاجرات والنــساء مــن الفئــات    خــدمات الــدعم العالي
الضعيفة، وذلك لتمكينهن من تقدمي الشكاوى وطلب احلماية والتعويض، وبالتايل التأكد           

ويف هـذا الـصدد،     . من أهنن لسن مكرهـات علـى االسـتمرار يف عالقـات عنيفـة أو مؤذيـة                
 عــن العنــف العــائلي  ينبغــي أن تتخــذ الدولــة الطــرف التــدابري الــضرورية لتيــسري اإلبــالغ  

وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطـرف بتنفيـذ بـرامج توعيـة شـاملة يف                . والعنف اجلنسي 
وتـدعو الدولـة الطـرف إىل أن    . شىت أحناء البلد موجهة هلـذه الفئـات الـضعيفة مـن النـساء             

ن، وخباصــة مــوظفي إنفــاذ القــانون والقــضاة ومقــدمي  ون العــامواملــسؤوليكــون تكفــل أن 
 اطالعـا كـامال علـى األحكـام القانونيـة        نيحية واملرشـدين االجتمـاعيني، مطلعـ      ة الص الرعاي

ن علـى تقـدمي مـا يكفـي مـن           ي بكافة أشكال العنف ضد املرأة، وقـادر       نيذات الصلة، وواع  
وحتـث الدولـة الطـرف علـى مجـع البيانـات وإجـراء البحـوث عـن مـدى                    . الدعم للـضحايا  

مبـا يف ذلـك العنـف العـائلي، وأسـباهبا وعواقبـها،       انتشار مجيع أشـكال العنـف ضـد املـرأة،          
واستخدام تلك البيانات كأساس إلجراء مزيـد مـن التـدابري الـشاملة والتـدخالت احملـددة                 

وتدعو الدولة الطرف إىل إدراج البيانـات اإلحـصائية ونتـائج التـدابري املتخـذة يف                . اهلدف
 .تقريرها الدوري املقبل

ا لكـون قـانون العقوبـات ال يقـضي مبالحقـة جرميـة العنـف             ويساور اللجنة القلـق أيـض       - ٣٣
ــصنف ضــمن اجلــرائم          ــزال ت ــة ال ت ــك اجلرمي ــضحية، ولكــون تل ــن ال ــشكوى م ــسي، إال ب اجلن

ك إزاء ضــعف عقوبــة االغتــصاب وعــدم جتــرمي ســفاح  ذلويــساور اللجنــة قلــق كــ . األخالقيــة
  .احملارم واالغتصاب الزوجي بشكل صريح مبوجب قانون العقوبات

علـى إزالـة مـا يتـضمنه قـانون عقوباهتـا مـن اشـتراط                وحتث اللجنة الدولة الطـرف        - ٣٤
تقدمي الضحية شكوى من أجل مالحقة جرائم العنـف اجلنـسي، وعلـى أن تعـرِّف اجلـرائم                  
اجلنسية على أهنا جرائم تنطوي على انتهاكات حلقوق املرأة يف األمن على بدهنا وسالمته، 

 .صاب وتدرج سفاح احملارم كجرمية حمددةوأن تشدد العقوبة على االغت

ولئن كانت اللجنة ترحب بالتدابري التـشريعية املتخـذة ملكافحـة دعـارة األطفـال، مثـل           - ٣٥
تعديل قانون حظـر بغـاء األطفـال واسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة الـذي أدى إىل زيـادة                       

ب عليهـا هـذا القـانون، فـإن اللجنـة           احلد األقصى ملـدة احلـبس علـى اجلـرائم املتركبـة الـيت يعاقـ               
تشعر بالقلق إزاء تطبيع العنف اجلنسي يف الدولة الطـرف علـى حنـو مـا يعكـسه انتـشار ألعـاب              
الفيــديو اإلباحيــة و الرســوم املتحركــة الــيت تتــضمن مــشاهد االغتــصاب واالغتــصاب اجلمــاعي 

بقلـق أن ألعـاب     وتالحـظ اللجنـة     . للنساء والفتيـات والتحـرش اجلنـسي هبـن وهتـك أعراضـهن            
 الفيديو والرسوم املتحركة هذه خارجة عن نطاق تعريف استغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة               

  .حسب قانون حظر بغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية
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وحتث اللجنة الدولة الطرف بقوة على حظر بيـع ألعـاب الفيـديو أو الرسـوم الـيت                    - ٣٦
اب والعنف اجلنسي ضد املـرأة، والـيت تطّبـع العنـف اجلنـسي ضـد                تتضمن مشاهد االغتص  

وتوصي اللجنة أيضا بأن تقوم الدولة الطرف، على النحو . النساء والفتيات وتشجع عليه
الشفوية للوفد أثناء احلوار البناء، بإدراج هذه املسألة يف مراجعة       التأكيدات  املشار إليه يف    

  .األطفال يف املواد اإلباحيةقانون حظر بغاء األطفال واستغالل 
نـساء  ”وتالحظ اللجنة أن الدولـة الطـرف قـد اختـذت بعـض اخلطـوات ملعاجلـة حالـة                      - ٣٧
 الالئـي  “نـساء املتعـة   ”، لكنها تأسف إلخفاق الدولة الطرف يف إجياد حل دائم لوضـع             “املتعة

ارة إىل هــذه عــرب عــن قلقهــا إزاء حــذف أيــة إشــثنــاء احلــرب العامليــة الثانيــة، وتكــّن ضــحايا أ
  .املسألة يف الكتب املدرسية

سـتعجال إىل  اللجنة توصيتها إىل الدولـة الطـرف بـأن تـسعى علـى وجـه اال        وتكرر  - ٣٨
عامـة  توعيـة    يتضمن تعويض الضحايا ومقاضـاة اجلنـاة و        “نساء املتعة ”إجياد حل دائم حلالة     
  .اجلمهور هبذه اجلرائم

  
 االجتار بالنساء واستغالهلن يف البغاء    

 ومنـها   فيما ترحب اللجنة باجلهود اليت تبذهلا الدولة الطرف ملكافحـة االجتـار بالبـشر،               - ٣٩
إزاء ، فإهنـا ال تـزال تـشعر بـالقلق           بدون اإلفصاح عن اهلوية   إلبالغ   ل إنشاء املشروع النموذجي  

 إعـادة   استمرار االجتار بالنساء والفتيات واستغالهلن يف البغاء، وإزاء غيـاب التـدابري الراميـة إىل              
اللجنة مع االرتيـاح االخنفـاض احلـاد         بينما تالحظ و .تأهيل النساء الالئي وقعن ضحايا لالجتار     

، فإهنا تـشعر بـالقلق إزاء املعلومـات الـيت تـشري         الدخول للعمل يف جمال الترفيه    يف منح تأشريات    
االسـتغالل  ستخدم ألغـراض الـسخرة و      ميكـن أن تُـ      واملتدرِّبات إىل أن برامج التدريب الداخلي    

 عرضــة للمالحقــة القــضائية مبوجــب  نن البغايــا هــأل كــذلكوتــشعر اللجنــة بــالقلق . اجلنــسي
 .لعقوبةا طاهلم ال تنهزبائنقانون مكافحة البغاء، يف حني أن 

تخــذ املزيــد مــن التــدابري حلمايــة ضــحايا  ت أن الدولــة الطــرف إىلتطلــب اللجنــة و  - ٤٠
ســباب اجلذريــة لالجتــار بالبــشر مــن خــالل زيــادة   ومعاجلــة األدهتنعمــسا و بالبــشراالجتــار
 نتعرضـه احتمـاالت   ، وبالتـايل القـضاء علـى        ا لتحسني الوضع االقتـصادي للمـرأة      جهوده

 إلعادة تأهيـل النـساء والفتيـات مـن ضـحايا          ، وكذلك اختاذ تدابري     واالجتار هبن لالستغالل  
دعو اللجنـة الدولـة الطـرف       وتـ .  يف اجملتمع  البشر وإدماجهن البغاء واالجتار ب  يف  ستغالل  الا
 ، مبـا يف ذلـك عـن طريـق     يف البغـاء  يف سبيل قمع استغالل النـساء      ةئمالىل اختاذ التدابري امل   إ

كما حتث الدولة الطرف على اختاذ تدابري لتسهيل إعادة .  الطلب على البغاءعدم تشجيع 
دي للنــساء وتــوفري بــرامج إعــادة التأهيــل والــتمكني االقتــصا     إدمــاج البغايــا يف اجملتمــع   
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ــاليت تعرضــن لالســتغالل يف ال   ــات ال ــاءوالفتي ــة  . بغ ــة الطــرف  إىلوتطلــب اللجن  أن الدول
وتـدعو  . عـن كثـب     واملتدرِّبات ربامج التدريب الداخلي  لواصل رصد إصدار التأشريات     ت

ــرف   ــة الطـ ــة الدولـ ــى  إاللجنـ ــصديق علـ ــار   ىل التـ ــة االجتـ ــع ومعاقبـ ــع وقمـ ــول منـ بروتوكـ
ل التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة واألطفــال، املكمِّــباألشــخاص، وخباصــة النــساء 
 .املنظمة عرب احلدود الوطنية

  
 على قدم املساواة يف احلياة السياسية والعامةاملشاركة     

اخنفـاض النـسبة املئويـة للنـساء العـامالت يف الوظـائف الرفيعـة           قلق إزاء   بـال عر اللجنـة    شت  - ٤١
.  واجملالس احمللية والقضاء والوسط األكادميي والسلك الدبلوماسـي  يف احلكومة والربملان   املستوى

 . نساء األقليات يف احلياة السياسية والعامةعدم توافر إحصاءات بشأن مشاركةالحظ تو

حتــث اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تعزيــز جهودهــا لزيــادة متثيــل املــرأة يف احليــاة  و  - ٤٢
 من االتفاقية، ٤ من املادة ١بري خاصة وفقا للفقرة    أمور منها تنفيذ تدا   بالسياسية والعامة،   

تحقيــق املــساواة الفعليــة بــني املــرأة ب، مــن أجــل التعجيــل ٢٥  رقــموتوصــية اللجنــة العامــة
عكس متثيل املـرأة يف اهليئـات الـسياسية          أن ي  ضمانى  لعوتشجع الدولة الطرف    . والرجل

لـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا           الدو إىلوتطلـب اللجنـة     . والعامة التنوع الكامل للسكان   
الدوري املقبل بيانات ومعلومات عن متثيل النساء، مبن فيهن املهاجرات ونساء األقليات،            

ــسياسية والعامــة والوســط األكــادميي والــسلك الدبلوماســي    ــاة ال ــة  . يف احلي ــدعو اللجن وت
احلـصص   نظـام ىل النظـر يف اسـتخدام جمموعـة مـن التـدابري املمكنـة، مثـل                 إالدولة الطـرف    

 ٨ و   ٧ما يتعلق بالتعجيل بتنفيذ املـواد         وخاصة يف  والنقاط املرجعية واألهداف واحلوافز،   
 . من االتفاقية١٤ و ١٢ و ١١ و ١٠و 
  

 التعليم    

تالحـظ اللجنـة املبـادرات الـيت اختـذت لـضمان حقـوق متـساوية للمـرأة مـع الرجـل يف              - ٤٣
 يت الـ ٥املـادة  منـه  ت غيـ وأل دللتعليم األساسـي عُـ  قانون ا تشعر بالقلق ألن لكنها  ميدان التعليم،   

كما تالحظ اللجنـة    .  معارضة قوية   وجود شري إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني، على الرغم من        ت
 وسـط مع القلق أن املرأة ال تزال متركزة يف ميـادين الدراسـة التقليديـة وممثلـة متثـيال ناقـصا يف ال                      

 . األستاذية سلكيئة التدريس، وخباصة على مستوىهيف  وأعضاء اتلباطبصفتهن األكادميي 

 يف إعـادة إدمـاج تعزيـز املـساواة بـني             الدولة الطرف جدياً   نظرتوصي اللجنة بأن ت     - ٤٤
ــيم األساســي حــىت   ــانون التعل ــة الطــرف مبوجــب    يتــسىن جعــل اجلنــسني يف ق ــزام الدول  الت

ــة  ــدان التع   حباالتفاقي ــرأة يف مي ــة للم ــوق الكامل ــة احلق ــيم جــزء ماي ــي  ل ــانون احملل ــن الق . ا م
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حتث اللجنة الدولة الطرف على ضمان أن تشمل السياسة التعليميـة تـدابري لتـشجيع                كما
الفتيات والنساء على مواصلة التعليم والتدريب يف اجملاالت غري التقليدية وذلـك لتوسـيع              

.  أفــضليت متـنح أجــوراً لــ ا يف قطاعــات االقتـصاد  أمـامهن فـرص العمــل والفـرص الوظيفيــة  
 يف   واملدرجـة   احملـددة لنـسبة اإلنـاث يف اجلامعـات والكليـات           ةزيادة احلص  ب توصي اللجنة و

 ضي املـ  سرييـ ئة لت ا يف امل  ٢٠ بأكثر من ملساواة بني اجلنسني    با الثالثة املتعلقة اخلطة األساسية   
 .يف هناية املطاف يف سبيل حتقيق التكافؤ بني اجلنسني يف هذه املؤسسات

  
  العمالة    

بني يف يتـ ، كمـا  حالـة اإلجحـاف حبـق املـرأة يف سـوق العمـل            ال اللجنة قلقـة إزاء      ال تز   - ٤٥
وتشعر اللجنة بـالقلق خـصوصا      . التمييز الوظيفي العمودي واألفقي الكبري بني النساء والرجال       

 سحفـ ي يف املبـدأ التـوجيهي اإلداري يف إطـار قـانون تكـافؤ الفـرص قـد        “فئة إدارة العمالة”أن  
كمـا تـشعر   . ز ضـد املـرأة   مييِّـ تنظـام قـائم علـى املـسارا     بـدء العمـل ب    ب العمـل ل    أربا ما أم الاجمل

 يف املائـة  ٣٢,٢ سبتهاة جـدا بـني اجلنـسني يف األجـور نـ     ريكب فجوة    وجود بالقلق إزاء استمرار  
الــيت  أكــرب بــني اجلنــسني يف األجــور ل وفجــوة بــ،الــساعةون يف ل املتفرغــا العمــمــا يتقاضــاهيف 

 بـدوام    فيهـا  عمـل يت ي  وال دة امل ددة احمل  الوظائف  املتفرغني، وغلبة النساء يف     العمال غري  يتقاضاها
وتعـرب اللجنـة   .  غـري قانونيـة بـسبب احلمـل والـوالدة      نساء عـن العمـل بـصفة       وفصل ال  ،جزئي

تــشعر و.  قــوانني العمــل القائمــة يف احلمايــة واجلــزاءات ســبلأيــضا عــن القلــق إزاء عــدم كفايــة
 مببـدأ  رفتـ يع قـانون معـايري العمـل     بنـد يف صوص إزاء عـدم وجـود    اللجنة بالقلق على وجه اخل    

األجــر املتــساوي للعمــل املتــساوي والعمــل املتــساوي القيمــة وفقــا ألحكــام االتفاقيــة واتفاقيــة   
 التحـرش    إزاء انتـشار ظـاهرة     كمـا تعـرب اللجنـة عـن القلـق         . ١٠٠منظمة العمل الدولية رقـم      

شمل تدابري لتحديـد الـشركات      ت وألن التشريعات    كن العمل، امأاجلنسي على نطاق واسع يف      
جمـرد   وزاتتجـ   للقـانون  أي تدابري عقابيـة إلنفـاذ االمتثـال       وانعدام  نع التحرش اجلنسي،    مت اليت ال 

كمـا تعـرب اللجنـة عـن قلقهـا إزاء طـول اإلجـراءات             . فـة اإلعالن عـن أمسـاء الـشركات املخالِ       
 ول دون اسـتفادهتن مـن سـبل    والـيت حتـ   النـساء فهمهـا ت الـيت ال    ،ا العمالة ياقض ب  املتعلقة القانونية

 .من االتفاقية) ج (٢ عليه يف املادة تنصا االنتصاف يف احملاكم، على حنو م

حتث اللجنة الدولة الطرف على إعطاء األولوية لتحقيق املساواة الفعلية بني املرأة              - ٤٦
ــال الكامــل للمــادة      ــة ١١والرجــل يف ســوق العمــل، وذلــك لتحقيــق االمتث .  مــن االتفاقي

ا تــدابري خاصــة مؤقتــة وفقــا وتوصــي بــأن تتخــذ الدولــة الطــرف تــدابري ملموســة، مبــا فيهــ  
 للقـضاء علـى      وذلـك  ،٢٥قية وتوصية اللجنة العامة رقـم        من االتفا  ٤ من املادة    ١ للفقرة

ي  اجلنـس  لتحيـز  علـى ا    القائمـة   األجـور   يف  الفجوة سدي واألفقي و  عمودالتمييز الوظيفي ال  
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  عن العمل بصفة    املرأة  فصل  اختاذ تدابري ملنع ممارسة    وكذلك بني املرأة والرجل،     ةوالفاصل
ات علـى   جزاء سنوتشجع الدولة الطرف على     . غري القانونية يف حاالت احلمل والوالدة     

، مبــا يف ذلــك التحــرش   العمــل يف القطــاعني العــام واخلــاص التمييــز ضــد املــرأة يف ميــدان 
 إىل وسـائل  نـساء لإلنفـاذ والرصـد وضـمان وصـول ال    فعالة  آليات نشاء، وذلك إل اجلنسي

 .ن قضاياهدد يفت يف الوقت احملباالنتصاف، مبا يف املساعدة القانونية وال
  

 التوفيق بني احلياة األسرية واحلياة املهنية    

 اتتــشريعال  علــى مــستوى جهــودمــن الدولــة الطــرف تــهبذلفيمــا ترحــب اللجنــة مبــا   - ٤٧
ميثـاق حتقيـق التـوازن بـني العمـل واحليـاة، وسياسـة العمـل مـن أجـل                    مثـل   ة،  ات العام سياسالو

، وغريهـا مـن التـدابري       تعزيز التـوازن بـني العمـل واحليـاة، واسـتراتيجية دعـم األطفـال واألسـرة                
 تشعر بـالقلق ألن املـسؤوليات        فإهنا ،احلياة األسرية واحلياة املهنية   الرامية إىل حتسني التوفيق بني      

عــدل امل تتحملــها يف املقــام األول، وهــذا يــنعكس يف  هــي الــيتاملــرأة ســرية ال تــزالاملرتليــة واأل
  عــن حياهتــا انقطــاع املــرأةيفوالديــة، والنخفض للغايــة مــن الرجــال الــذين يأخــذون إجــازة  املــ
 . األسريةاسؤولياهتمب قيام للئي جز تعمل فيها بدواموظائفغل  أو شيةهنامل

علـى مـضاعفة جهودهـا ملـساعدة النـساء والرجـال            تشجع اللجنة الدولـة الطـرف         - ٤٨
 يف مجلـة أمـور مـن خـالل مزيـد         وذلـك  حتقيق توازن بني مسؤوليات العمل واألسـرة،      ى  لع

ــة والتثقيــف   ــادرات التوعي ــدةمــن مب ــساء ال لفائ ــشأن لا والرجــن ــسواء ب تقاســم ال  علــى ال
 ينحـصر العمـل   كفالـة أن ال   ، وكـذلك عـن طريـق         لرعاية األطفال واملهـام املرتليـة      سبااملن

وحتث اللجنة الدولة الطرف على تعزيز جهودها لتحـسني         . بدوام جزئي على النساء فقط    
، هـا القـدرة علـى حتمـل تكاليف      وتوفري مرافـق لرعايـة األطفـال مـن خمتلـف الفئـات العمريـة                

 .وتشجيع املزيد من الرجال على االستفادة من اإلجازة الوالدية
  

  صحةال    
 ا تقدمـه مـن خـدمات صـحية،        ملـ   العاليـة  جلودةاالدولة الطرف على    ب  اللجنة ديشيما ت ف  - ٤٩
 نــساء ال وســطيف  تــشعر بــالقلق إزاء الزيــادة األخــرية يف انتــشار األمــراض املنقولــة جنــسياً فإهنــا
كمـا تـشعر بـالقلق إزاء ارتفـاع نـسبة          . اإليـدز /، مبا فيها فريوس نقص املناعة البـشرية       اتالياباني

 إجـراء عمليـة إجهـاض ميكـن أن     نترخيي الئ النساءوالشابات وألن الاإلجهاض بني املراهقات    
وتأسف اللجنة لعـدم وجـود معلومـات عـن الـصحة            .  للعقاب مبوجب القانون اجلنائي    نيتعرض

 .العقلية والنفسية للمرأة
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توصي اللجنة بأن تنهض الدولة الطرف بالتربية الـصحية اجلنـسية الـيت تـستهدف                 - ٥٠
 حـصول مجيـع النـساء والفتيـات علـى املعلومـات              سـبل   وبـأن تكفـل    ،راهقات واملراهقني امل

وتطلـب  . إهنـاء احلمـل  املتعلقة بالصحة اجلنسية ومجيع اخلدمات، مبا فيها تلـك املوجهـة إىل    
اللجنة أيضا إىل الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا القـادم بيانـات مفـصلة حـسب نـوع                       

علومات والبيانات عن مدى انتـشار األمـراض        اجلنس وتوفري الرعاية الصحية إىل جانب امل      
ــة      ــابة بفـــريوس نقـــص املناعـ ــا يف ذلـــك اإلصـ ــة عـــن طريـــق االتـــصال اجلنـــسي، مبـ املنقولـ

 وتوصـي اللجنـة     .اإليدز بني النساء، وعن التدابري املتخذة ملكافحة هذه األمراض        /البشرية
يت جترم اإلجهاض ل التشريعات اليتعدب الدولة الطرف، عندما يكون ذلك ممكنا،  تقومبأن

،  لعمليـة إجهـاض    نضعخيـ ي  الئـ  ال نـساء يـة املفروضـة علـى ال      زجرام ال من أجل إزالة األحكـ    
 املتعلقـة بـاملرأة والـصحة، وإعـالن ومنـهاج           ٢٤  رقم  مع توصية اللجنة العامة    وذلك متشياً 
 الدولة الطرف أن تدرج يف تقريرها املقبل معلومـات عـن            إىلوتطلب اللجنة   . عمل بيجني 

 . العقلية والنفسية للمرأةالصحة
  

 نساء األقليات    

تأسف اللجنة لعدم وجـود معلومـات وبيانـات إحـصائية عـن حالـة نـساء األقليـات يف              - ٥١
ــ متعــددة مــن التمييــز   أشــكاالني يعــانلــوايتالدولــة الطــرف، ال  هن وأصــلهن جنــسبب نــوعسب

تأسـف اللجنـة كـذلك لعـدم        و. داخل جمتمعـاهتم احملليـة     وأالعرقي، سواء يف اجملتمع بشكل عام       
لسياسة العامة لكل جمموعة مـن األقليـات، لتعزيـز    ل إطار  ذلكة، مبا يف قيااستبوجود أي تدابري    

 .حقوق نساء األقليات

، مبــا يف ذلــك إنــشاء إطــار   الطــرف علــى اختــاذ تــدابري فعالــة دولــةلاحتــث اللجنــة   - ٥٢
.  التمييـز ضـد نـساء األقليـات         واختاذ تدابري خاصة مؤقتة، للقـضاء علـى         العامة للسياسات

وحتقيقا هلذا الغـرض حتـث اللجنـة الدولـة الطـرف علـى تعـيني ممـثالت لنـساء األقليـات يف                       
بـأن تـدرج    ) ٣٦٦، الفقـرة    A/58/38(وتكـرر اللجنـة طلبـها الـسابق         . هيئات صنع القـرار   

ان، تقريرها الدوري املقبل معلومـات عـن حالـة نـساء األقليـات يف اليابـ               يف  الدولة الطرف   
. مـا يتعلـق بـالتعليم والعمالـة والـصحة والرعايـة االجتماعيـة والتعـرض للعنـف                  وخاصة يف 

ىل إجـراء دراسـة شـاملة عـن وضـع نـساء             إهذا السياق، تدعو اللجنة الدولة الطـرف         يفو
ــ وبوراكــو وأوكينــاواوينــو أاجملتمعــات األصــلية نــساء األقليــات، مبــا يف ذلــك    اتالكوري

 .ت بالياباناقيمامل
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 لفئات الضعيفة من النساءا    

تالحظ اللجنة عـدم وجـود معلومـات وإحـصاءات عـن الفئـات الـضعيفة مـن النـساء،                      - ٥٣
 ات واملهــاجرات والالجئــةقــعا اإل ذوات الريــف واألمهــات العازبــات والنــساء ءانــسوخاصــة 

ــال ــا مــا يعــان الئ ــز، وخاصــة يف  أشــكاالنيي غالب مــا يتعلــق باحلــصول علــى    متعــددة مــن التميي
 . االجتماعيةواالستحقاقاتظائف والرعاية الصحية والتعليم الو

تطلب اللجنـة مـن الدولـة الطـرف أن تقـدم يف تقريرهـا املقبـل صـورة شـاملة عـن                         - ٥٤
ــضعيفة    ــات ال ــة للفئ ــة الفعلي ــن ااحلال ــساءل م ــعن ــة    يف مجي ــشملها االتفاقي ــيت ت ،  اجملــاالت ال
ىل اعتماد سياسات إلدولة الطرف وتدعو اللجنة ا. حمددة ومعلومات عن برامج وإجنازات

 . تليب االحتياجات اخلاصة للفئات الضعيفة من النساء خاصة بالنساء،وبرامج
  

 نييجب إعالن ومنهاج عمل    

حتث اللجنةُ الدولة الطرف على مواصلة االستفادة، لدى تنفيذ التزاماهتـا يف إطـار      - ٥٥
ن أحكـام االتفاقيـة، وتطلـب مـن     االتفاقية، من إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني اللـذين يعـززا          

 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل
  

 األهداف اإلمنائية لأللفية    

 االتفاقية بصورة تامة وفعالة أمر ال بد منه لتحقيق األهداف طبيقتؤكد اللجنة أن ت  - ٥٦
ع اجلهود الرامية لتحقيق األهداف     وتدعو إىل إدماج منظور جنساين يف مجي      . اإلمنائية لأللفية 

اإلمنائيــة لأللفيــة، وإىل أن تتجلــى أحكــام االتفاقيــة صــراحةً يف هــذه اجلهــود، وتطلــب مــن    
 .الدولة الطرف أن تدرج معلومات عن ذلك يف تقريرها الدوري املقبل

  
 التصديق على معاهدات أخرى    

لرئيـسية التـسعة حلقـوق      تالحظ اللجنة أن انـضمام الـدول إىل الـصكوك الدوليـة ا              - ٥٧
متتع النساء حبقوق اإلنسان واحلريات األساسـية اخلاصـة هبـّن           من شأنه أن يعزز      )١(اإلنسان

على النظـر يف التـصديق       فإن اللجنة تشجع حكومة اليابان       ، لذلك .يف مجيع جوانب احلياة   
مجيـع  على الصكوك اليت مل تصبح طرفـا فيهـا بعـد، وهـي االتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق                      

 .العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
__________ 

العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة  و ،لعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة ا  )١(  
اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال    ، و االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري       و ،ةوالسياسي

الالإنـسانية   اتفاقيـة مناهـضة التعـذيب وغـريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية أو                   و ،التمييز ضـد املـرأة    
، مجيـع العمـال املهـاجرين وأفـراد أسـرهم        االتفاقية الدوليـة حلمايـة حقـوق        و ،اتفاقية حقوق الطفل  و ،املهينة أو

  .األشخاص ذوي اإلعاقةاتفاقية حقوق ، وماية مجيع األشخاص من االختفاء القسريواالتفاقية الدولية حل
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 نشرال    

جلعــل اليابــان  نــشر هــذه املالحظــات اخلتاميــة علــى نطــاق واســع يف تطلــب اللجنــة   - ٥٨
مبن فيهم املسؤولون احلكوميون والساسة والربملانيون واملنظمات النسائية ومنظمات الناس، 

لـم بـاخلطوات الـيت اختـذت لكفالـة املـساواة القانونيـة والفعليـة بـني                  ، على ع  حقوق اإلنسان 
وتطلـب اللجنـة مـن      . الرجل واملرأة، واخلطوات األخرى اليت يلـزم اختاذهـا يف هـذا الـصدد             

الدولــة الطــرف تعزيــز نــشر االتفاقيــة وبروتوكوهلــا االختيــاري، والتوصــيات العامــة للجنــة،  
ورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين للجمعيـة العامـة      وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتـائج الـد   

املــساواة بــني اجلنــسني، والتنميــة والــسالم يف القــرن احلــادي   : ٢٠٠٠املــرأة عــام ”املعنونــة 
 .، وعلى وجه اخلصوص بني املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان“والعشرين

  
 متابعة املالحظات اخلتامية    

ة خطيـ علومـات   مب، يف غـضون سـنتني،       وافيهـا ة الطرف أن ت    الدول إىلتطلب اللجنة     - ٥٩
 . أعاله٢٨ و ١٨ مفصلة بشأن تنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني

  
  تاريخ التقرير املقبل    

 باالسـتجابة  ، يف تقريرها الدوري املقبـل أن تقوم، الدولة الطرف    إىلتطلب اللجنة     - ٦٠
.  مـن االتفاقيـة  ١٨اخلتاميـة مبوجـب املـادة      ب عنها يف هـذه املالحظـات        عرِلشواغل اليت أُ  ل

من اثال السابع و  ني الدوري ينللتقرير وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريرها اجلامع       
  .٢٠١٤يوليه /متوزيف 
  


