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نظرا لغياب الرئيسة، تولـت الرئاسـة الـسيدة نويبـاوير             
  ).املقررة(
  .٠٥/١٥افتتحت اجللسة الساعة   

ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق
  )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة

ــان       ــسادس املقــدم مــن الياب ــدوري ال ــر ال ــابع(التقري  )ت
)CEDAW/C/JPN/6, CEDAW/C/JPN/Q/6, CEDAW/C/ 

JPN/Q/6/Add.1, CEDAW/C/JPN/CO/6(  
ــدة        - ١ ــان إىل مائ ــد الياب ــسة، جلــس وف ــن الرئي ــدعوة م ب

 .اللجنة
  

  ٩ إىل ٧املواد 
ف أسـئلتهم   دعت أعضاء اللجنـة إىل اسـتئنا      : الرئيسة  - ٢

 . من االتفاقية٩ إىل ٧وتعليقاهتم على املواد 

أشارت إىل العـدد القليـل مـن النـساء          : السيدة أميلني   - ٣
.  عــن احملافظــة الثقافيــة نــاجميف مراكــز اختــاذ القــرار، مــا هــو  

ــداف        ــق أه ــن املمكــن حتقي ــا إذا كــان م ــة م وترغــب يف معرف
 مـن املمكـن   مشاركة النساء يف األدوار القيادية، ومـا إذا كـان       

. تطبيق التدابري بأسلوب احلـصص يف الثقافـة الـسياسية لليابـان           
ويف القطـــاع اخلـــاص، استفـــسرت عمـــا إذا كانـــت النقابـــات 
والرابطات املهنية قد تناولت األمر، نظرا إىل أن استبعاد املـرأة           

ومـن شـأن    . يعادل اخلسارة يف األعمال التجارية والبلـد برمتـه        
ملناصب األساسية يف مجيـع القطاعـات يف   تعزيز بروز املرأة يف ا    

 .اليابان أن يشكل خطوة إجيابية

قالـــت إنـــه ينبغـــي : الـــسيدة موريللـــو دي ال فيجـــا  - ٤
إن . للحكومــة أن تكــون قــدوة يف مكافحــة القوالــب النمطيــة 

ــسنة     ــد ُوضــعت ل ــدافا ق ــة أن أه ــاذ  ٢٠٢٠حقيق ــين أن اخت  تع
ــرارات ال تُ   ــرارات ُيؤجــل وأن الق ــال الق ترغــب يف و. تخــذ فع

احلصول على إحصاءات عن مـشاركة املـرأة يف احلكـم احمللـي             
والوطين، موزعة حسب املنصب وجمال االختـصاص، لتحديـد    

ــواتج   . وجــود الفــصل العمــودي  وتستفــسر عمــا إذا كانــت ن
ــيت تراقــب هــذه         ــرأة، وهــو اهليئــة ال ــز الــوطين لتعلــيم امل املرك

 .األمور، ملزمة أو جمرد توصيات

ــسيدة بيلم  - ٥ ــوبالـ ــرداين - يهـ ــداد : زيـ قالـــت إن أعـ
ــة جــدا    ــة قليل ــسياسة الياباني ــساء يف ال ــود   . الن ــذل اجله جيــب ب

للنـــهوض بـــاملرأة علـــى املـــستوى احمللـــي لبـــدء أداء الوظـــائف  
ــا  ــسياسية، م ــساء      ال ــن الن ــد م ــة إىل شــغل مزي ــؤدي يف النهاي ي

ولــدى عــودة . ملناصــب صــنع القــرار يف جهــاز احلكــم الــوطين
ــان   ــد إىل الياب ــشحذ    الوف ــنظم مــؤمترا صــحفيا ل ــه أن ي ينبغــي ل

 .الوعي بوجود اللجنة واالتفاقية

قر بأن أعداد   قالت إهنا تُ  ): اليابان(السيدة أوكاجيما     - ٦
النساء يف الـسياسة، وعلـى وجـه اخلـصوص يف مناصـب صـنع               

 يف املائـة مـن املناصـب القياديـة          ٣٠ولكـن   . القرار، قليلة جـدا   
اصــة يف الــسياسة الوطنيــة ، خب٢٠٢٠ستــشغلها النــساء حبلــول 

ــا  . والطـــب والعلـــوم إن مـــشاركة النـــساء يف الـــسياسة، وطنيـ
 .ودوليا، ُدرِست وُعممت لشحذ الوعي بدورهن

ــو    - ٧ ــسيدة نوهنـ ــان(الـ ــا   ): اليابـ ــت هلـ ــه كانـ قالـــت إنـ
املــساندة، بوصــفها ممرضـــة ســابقا، مـــن مهنتــها يف وظيفتـــها     

. دعمـا السياسية، ولكن قطاعات أخرى ميكن أن تكون أكثر         
وجيري تناول احتياجات النساء األعضاء يف الربملان، نظـرا إىل          

وتتفق على أنه ال يزال من الالزم القيام مبزيـد          . تزايد أعدادهن 
 .من العمل يف جمال مشاركة النساء يف السياسة

ــينو    - ٨ ــسيدة ش ــان(ال ــشكلن   ): الياب ــساء ي ــت إن الن قال
ــوظفني يف وزارة اخلارجيــ    ٢٢ ــن امل ــة م ــد  يف املائ ــه تتزاي ة، وإن

 يأعـــداد اللـــوايت يـــدخلن املـــسار الـــوظيفي للمـــوظفني الرفيعـــ
ــستوى ــا تُ . امل ــان عموم ــل يف    والياب ــنقص يف التمثي ــن ال ــاين م ع

املنظمات الدولية وبالتايل فإن عـدد النـساء األكـرب هنـاك لـيس         
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ومن شأن عقد مؤمتر صـحفي يكـون        . مؤشرا على اجتاه وطين   
عطـي فعـال قـدرا أكـرب مـن الـربوز       معنيا بـالنظر يف التقريـر أن ي      

 .للجنة واالتفاقية يف وسائط اإلعالم
  

  ١٤ إىل ١٠املواد 
قالـت إن اللجنـة قـد تلقـت معلومـات           : السيدة بيلـي    - ٩

ــوانني التعلــيم        ــؤخرا لق ــت م ــيت أجري ــأن التنقيحــات ال ــد ب تفي
ــة اإلشــارات إىل املــساواة بــني اجلنــسني      األساســي مشلــت إزال

ط، مــا يتنــاقض مــع التزامــات احلكومــة  وتعزيــز التعلــيم املخــتل 
وطلبـت تلقـي معلومـات      . مبوجب االتفاقية بالنهوض بأهدافها   

ــز      عــن أســباب تلــك التنقيحــات وعــن جهــود احلكومــة لتعزي
ــيم    ــة بــني اجلنــسني واملــساواة يف نظــام التعل . العالقــات اإلجيابي

وباملثل وضـع تنقـيح آخـر لقـوانني التعلـيم قيـودا صـارمة علـى                 
نـــساين يف املـــدارس، مـــا ال ميكنـــه ســـوى مفاقمـــة  التعلـــيم اجل

املشاكل املتعلقة بالصحة اجلنسانية واحلمـل غـري املرغـوب فيـه            
ولــذلك، مــن القــّيم مســاع املزيــد عــن  . الــشائع بــني املراهقــات

ويبدو أيضا  . موقف احلكومة جتاه التعليم اجلنساين يف املدارس      
سانية  وإىل أن اإلشارات يف الكتب املدرسـية إىل القـضايا اجلنـ    

، “اسـتخدام النـساء يف الترفيـه      ”االستغالل اجلنساين، وخباصة    
قد ُحذفت، بزعم أن ذلك يف مصلحة تعزيز االحتـرام املتبـادل      

بيد أن ذلك الفحص ميكن أن يقوم على أسـاس          . بني اجلنسني 
مبــادئ حماِفظــة لــيس هلــا أثــر يــستحق الــذكر يف القــضاء علــى   

 . القوالب النمطية اجلنسانية

وأضافت قائلة إن عدد الطالبات يفوق عـدد الطـالب        - ١٠
يف املـــدارس الثانويـــة ولكـــن لـــيس، كمـــا هـــو واضـــح، يف       
الكليــات، ويبــدو وجــود مــا يــشبه فــصل الطالبــات مــن ناحيــة 
جمــاالت الدراســة، فيــه تركــز النــساء يف جمــاالت تكــون عــادة    

 -ذات طـابع أنثـوي، مثـل االقتـصاد املـرتيل والفنـون والتعلــيم       
إن . ميعها كان أثر يف الفـصل املهـين والفـروق يف األجـور            وجل

 يف املائــــة مــــن األســــتاذات ٢٠ بلــــوغ نــــسبة ٢٠٠٥هــــدف

واملعلمات على مستوى الكلية قد حقـق باملثـل ولكـن اهلـدف             
وســألت عــن اخلطــوات . مل ُيرفــع مــستواه يف جهــود مــستقبلة 

اليت تتخذها احلكومـة أو التخطـيط ملكافحـة القوالـب النمطيـة             
نــسانية ولتحقيــق قــدر أكــرب مــن املــساواة بــني اجلنــسني يف    اجل

وســألت أيــضا . التعلــيم، مبــا يف ذلــك مــدارس التــدريب املهــين
عما تفعله احلكومة لتحسني سـبل وصـول نـساء األقليـات إىل             

 . كامل نطاق العروض التعليمية

ــاتن   - ١١ ــسيدة ب قالــت إن جوانــب مــن نظــام ختطــيط   : ال
ــان  ــين يف اليابـ ــسار املهـ ــادئ   املـ ــصوص املبـ ــه اخلـ ــى وجـ ، وعلـ

ــز ضــد     ــة لفئــات إدارة التوظيــف، قــد أدت إىل التميي التوجيهي
ــى وظــائف       ــز عل ــل إىل التركي ــديهن مي ــوايت كــان ل ــساء الل الن
ومهــن معينــة ذات أجــور منخفــضة، بينمــا كانــت الــشركات   
ُتعطُــى قــدرا كــبريا مــن احلريــة يف تطبيــق معــايري املــساواة بــني   

 ومل تكـــن املـــشكلة جديـــدة وقـــد .اجلنـــسني يف فئـــات معينـــة
ــات واملنظمــات،      ــُف اهليئ ــا خمتل ــة إليه ــاَه احلكوم اســترعت انتب

وال تـزال الفجـوة يف أجـور        . يف ذلك منظمة العمل الدولية     مبا
ــصناعة      ــاع الــ ــة يف قطــ ــان، خباصــ ــة يف اليابــ ــسني عميقــ اجلنــ

 يومـن املفيـد تلقـ     . التحويلية، الذي يوظـف كـثريا مـن النـساء         
ت عـــن جهـــود احلكومـــة لدراســـة احلالـــة مزيـــد مـــن املعلومـــا

ي مزيـــد مـــن املعلومـــات، ـــــا تلقــوطلبـــت أيـــض. ولتحـــسينها
ـــموزع ــس  ــة حــسـ ــوع اجلــنس، عــن ن ـــبة العمــب ن ــدوام ـ ال ب

جزئـــي الـــذين تـــشملهم احلمايـــة مـــن التمييـــز يف األجـــور يف  
 مـن قــانون  ٤وسـألت، وهــي تـشري إىل أن املــادة   . التـشريعات 

ري إىل مبــدأ تــساوي األجــور ــا ال تــشري العمــل بــدت أهنــــــمعاي
ــس   ــة   ــعــن العمــل املت ــت احلكوم ــا إذا كان ــة، عم اوي يف القيم

ددا بـشأن املـساواة     ـــ كما حم ـــ ون ليشمل ح  ــتزم تعديل القان  ــتع
ـــومــن املفي. يف األجــور ـــد تلقــي مـ ـــزيد مــن املعلـ ومات عــن ـ

ــدأ يف القطــاعني العــام واخلــاص    ــذ احلكومــة  للمب ــة تنفي . كيفي
علــق جمموعــة أخــرى مــن املــشاكل بالعمــال غــري النظــاميني  وتت

واملــؤقتني والعمــال الــذين ترســلهم الوكــاالت، والكــثري منــهم  



CEDAW/C/SR.891(B)
 

4 09-41994 
 

حيظــون بقــدر يــستحق الــذكر مــن   مــن النــساء ويبــدو أهنــم ال 
ض يف فـرص العمـل      ـــ ييز يف األجـور والتخفي    ـــ احلماية مـن التم   

 عــن ات إضــافيةــــت تلقــي معلومــــوطلب. يف األزمــة الراهنــة 
وسـألت، وهـي تـشري      . كيفية اعتزام احلكومـة حتـسني حالتـهم       

إىل أن العمــــال يف املنــــازل، الــــذين معظمهــــم مــــن النــــساء،  
ُيعتــرف بــأهنم عــاملون نظــاميون بــأجور مبوجــب قــوانني        ال

ضريبة الدخل احلاليـة، عـن التـدابري الـيت قـد خطـط هلـا إلزالـة                  
 .هذا التمييز

ظهـر أن النـساء   ت ُتقـال إن اإلحـصاءا  : الـسيد بـرون    - ١٢
يف اليابان يشاركن على حنـو غـري متناسـب يف القطاعـات غـري               

. النظامية واحملددة املدة الـيت ترسـلها الوكـاالت لـسوق العمـل            
ــط     ــعت أي خطـ ــد وضـ ــة قـ ــا إذا كانـــت احلكومـ ــأل عمـ وسـ
لتحسني فرص انتقال النساء إىل وظائف أكثـر دوامـا ونظاميـة            

 من املعلومات عن مدى     ومن املفيد تلقي مزيد   . وبدوام كامل 
محاية العامالت يف هذه القطاعات بتشريعات تتعلـق باملـساواة          

ــة ــساء     . يف املعاملـ ــاجرات ونـ ــساء املهـ ــن النـ ــضا عـ ــأل أيـ وسـ
األقليات وعن أيـة تـدابري متخـذة إلدمـاجهن علـى حنـو كامـل                

 .يف سوق العمل عن طريق التعليم والتدريب

ملقدمـة مـن ِقبـل      قالت إن املعلومـات ا    : السيدة أميلني   - ١٣
 يف املائــة مــن النــساء اختــرن ٧٠و أهنــا تظهــر أن داحلكومــة يبــ

تــرك ســوق العمــل ومهنــهن بعــد الــوالدة، مــا يــشري إىل أن        
ظــروف العمــل والبيئــة االجتماعيــة جعلــت مــن العــسري علــى    

وســـألت، وهـــي تالحـــظ الـــدور . املـــرأة أن تعـــود إىل العمـــل
وفر مرافــق رعايــة األساســي الــذي تؤديــه البيئــة االجتماعيــة وتــ

الطفل يف كفالة تكـافؤ الفـرص، عمـا إذا كانـت احلكومـة قـد            
اعتمدت ونفـذت سياسـات صـارمة تكفـل إمكـان بقـاء املـرأة               

 .اليت هلا أطفال يف القوة العاملة

أشـارت إىل االنتـشار املتزايـد       : جياوكيـاو السيدة زو     - ١٤
ــشرية    ــة الب ــريوس نقــص املناع ــان    /لف ــا ك ــان، م ــدز يف الياب اإلي

مرتبطــا يف أغلــب األحيــان، بتزايــد حــدوث املــرض املنقــول       
وســـألت . تــصال اجلنـــسي يف االســـتغالل العــام واجلنـــسي  البا

إذا كانت احلكومة قد أجـرت حبوثـا يف املـشكلة وختطـط              عما
ــاه   ــراء لعكـــس االجتـ ــاذ أي إجـ ــاول  . الختـ ــي تتنـ ــت، وهـ وقالـ

ــان، إن     ــه غــري قــانوين يف الياب اإلجهــاض الــذي مــن الظــاهر أن
سة كتلك تؤدي غالبا إىل حاالت اإلجهاض غـري القـانوين           سيا

احملفـــوف باملخـــاطر الـــذي يالزمـــه ضـــرر بـــصحة النـــساء،       
ــات ــة  . وخـــصوصا املراهقـ ــا إذا كانـــت احلكومـ ــالت عمـ وسـ

وضعت أي خطط لتغيري سياستها أو حملاولة احلد من عـدد            قد
ويبدو أن املـواد اإلباحيـة مـن        . حاالت اإلجهاض غري القانوين   

 احلـــصول عليهـــا يف اليابـــان، مـــا ميكـــن أن يـــؤدي إىل اليـــسري
ومـن  . السلوك اجلنسي غري املسؤول، خـصوصا بـني املـراهقني         

شأن التدابري املضادة املفيدة أن تشمل تعزيز التثقيف اجلنـساين          
يف املدارس واعتماد برامج عمل وطنية لكفالة التنمية الـصحية          

 .للفتيات والشابات

إن التــــشريعات اجملرِّمــــة   قالــــت : الــــسيدة راســــخ   - ١٥
لإلجهاض يبدو أهنا متيز متاما ضد النساء، نظـرا إىل أهنـن لـسن       
مرغمــات علــى حتمــل كــل عــبء وخمــاطر احلمــل فحــسب        
ولكنهن أيضا الوحيدات اللـوايت يـتحملن عـبء العقوبـة علـى             
حاالت اإلجهاض غري القانوين، حىت إذا كان والد الطفـل قـد     

مـن املفيـد تلقـي مزيـد مـن          . أعطى موافقته على ذلك اإلجـراء     
. املعلومــات عــن تــوفُّر وســائل منــع احلمــل يف حالــة الطــوارئ  

يقدم التقريـر معلومـات تـستحق الـذكر عمـا تواجهـه نـساء           مل
األقليات من مشاكل للحصول على الرعايـة الـصحية، اللـوايت           
يتعني عليهن أن يتغلنب علـى الوصـمات االجتماعيـة يف اليابـان       

وسـألت، وهـي تـشري إىل أن النـساء يف          . نفيما يتعلـق مبظهـره    
ــضوضاء      ــسببها ال ــيت ت ــصحية ال ــواجهن األخطــار ال ــاوا ي أوكين
ــى      ــدة علـ ــات املتحـ ــسكرية للواليـ ــشطة العـ ــن األنـ ــة مـ املفرطـ

 .اجلزيرة، عما ختطط احلكومة القيام به لتحسني حالتهن
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طلبـــت تلقـــي مزيـــد مـــن    : جياوكيـــاوالـــسيدة زو   - ١٦
النــساء الريفيــات والنــساء يف املعلومــات عــن إمكانيــة حــصول 

ــصحية      ــدريب واخلــدمات ال ــيم والت ــى التعل ــة عل ــاطق اجلبلي املن
ــة    ــسياسية والعامـ ــاة الـ ــشاركتهن يف احليـ ــن مـ ــان وعـ . واالئتمـ

لت عما إذا كانت أي أفضليات ُوضـعت هلـن للمـساعدة            أوس
مــن املفيــد أيــضا  . يف إجيــاد فــرص العمــل واألعمــال التجاريــة  

حــصوهلن علــى املــشورة واملــساعدة    زيــادة املعرفــة بإمكانيــة   
وسألت أيـضا عمـا جيـري       . القانونية يف التصدي للعنف املرتيل    

فعله لدراسة وحتسني حالة النساء األجنبيـات ونـساء األقليـات           
 .اللوايت عقدن الزواج برجال يابانيني ولكن ُهجِرن أو طُلِّقن

قالـت إن القـانون اخلـاص       ): اليابـان (السيدة أوشياما     - ١٧
وذكرت نسخ من وقـت  . ٢٠٠٦يري التعليم قد ُنقحت يف  مبعا

مبكر التعليم املختلط ألن التمييز يف التعليم قـد مـورس خـالل             
احلرب؛ ولكـن، نظـرا إىل أن الفتيـان والفتيـات يدرسـون اآلن              

ــاك أي حاجــة إىل ذكــره    ــا يف مــدارس كــثرية، مل تعــد هن . مع
قـد أُدرِج   وألن التثقيف على املساواة بني اجلنسني هام جدا، ف        

ــنقح    ــانون امل ــدفا يف الق ــعت يف . بوصــفه ه ــة ٢٠٠٨ُوِض  خط
ــنقح،        ــانون امل ــى أســاس الق ــوم عل ــيم، تق ــز التعل ــدة لتعزي جدي
تــشمل احتــرام حقــوق اإلنــسان والتثقيــف علــى املــساواة بــني   

ــذلك، أُتيحــت للطــالب فــرص كــثرية لالطــالع   . اجلنــسني ول
 .على املساواة بني اجلنسني

ول الـسؤال عـن الكتـب املدرسـية،      وقالت، وهـي تتنـا      - ١٨
إن احلكومـة حـددت منـاهج دراسـية معياريـة للمـدارس وبعــد       
ذلــك اختــذت جمــالس التعلــيم احملليــة قــرارا بكيفيــة تنفيــذها يف   

ومل تــضع احلكومــة الكتــب املدرســية ولكــن . فــرادى املــدارس
ــيم باســتخدامها    ــشرها القطــاع اخلــاص وأذنــت وزارة التعل . ن

م وفــرادى املــدارس أن ختتــار مــن بــضعة  وميكــن جملــالس التعلــي
كتـــب مدرســـية مـــأذون هبـــا، تـــدمج املـــساواة بـــني اجلنـــسني  

وإذا ُوجِـــد أن . واحتـــرام حقـــوق اإلنـــسان حـــسب االقتـــضاء
عزز األدوار اجلنسانية ذات القوالب النمطيـة       الكتب املدرسية تُ  

وعلــى الــرغم مــن أنــه  . تطلــب الــوزارة مــن املــؤلفني تنقيحهــا 
للقيام بذلك، تتضمن كتب كثرية للمـدارس       يوجد متطلب    ال

الثانويــة مــأذون باســتخدامها عــن تــاريخ اليابــان إشــارات إىل   
إن ملــؤلفي الكتــب املدرســية   . “اســتخدام املــرأة يف الترفيــه  ”

 .احلرية الكاملة يف أن يقرروا حمتوياهتا

ــت       - ١٩ ــد طلبـ ــات قـ ــع اجلامعـ ــول إن مجيـ ــلت القـ وواصـ
ريسية وبعضها قـد أدخـل نظـام        النهوض بالنساء يف هيئتها التد    

يف . احلــصص يف توظيــف النــساء األعــضاء يف اهليئــة التدريــسية
 يف املائة مـن مجيـع األسـاتذة مـن           ١١,١، كانت نسبة    ٢٠٠٧

 يف املائــة بــني أعــضاء اهليئــة ١٩,٧النــساء، ولكــن الــرقم كــان 
التدريسية دون سن األربعني، مـا يـبني أن متثيـل النـساء يتزايـد               

صاعد، األمر الذي يزيد بـدوره مـن تعزيـز توظيـف        يف اجليل ال  
 .النساء

وقالت، وهي تتناول مسألة الترقيـة املهنيـة للمـرأة، إن        - ٢٠
اإلرشاد املهين ُيقدم يف املدارس الثانوية لتشجيع الفتيـات علـى           

ــا   . دراســــة املواضــــيع الــــيت يــــشكل الرجــــل تقليــــديا حمورهــ
 . هباىقتدواسُتخدمت أيضا الباحثات بوصفهن مناذج ُي

وقالت، وهي ترد على األسئلة عن التثقيف اجلنـساين            - ٢١
يف املـــدارس، إنـــه قُـــّدم يف املاضـــي التثقيـــف اجلنـــساين الـــذي  

وتتغري حالـة الـشباب     . يكن وفقا للمرحلة التنموية لألطفال     مل
يف اليابان، وإن األمراض املنقولة عـن طريـق االتـصال اجلنـسي             

ار، وبالتـايل مـن املهـم       وحاالت اإلجهاض هـي واسـعة االنتـش       
 .تثقيفهم يف املدارس فيما يتعلق باملخاطر

قالت، فيما يتعلق مبوضـوع     ): اليابان(السيدة هوري     - ٢٢
إدارة التوظيف، إنه جيري اختاذ نظـرة طويلـة األمـد إىل تطـوير              

 لـيس   -من املهم املقارنة بني األشياء املتشاهبة       . املوارد البشرية 
ارنـة الفعالـة بـني الرجـال والنـساء ذوي           من املمكن القيـام باملق    

إن كفالة تكافؤ الفرص بـني الرجـال        . أمناط الوظائف املختلفة  
ــة التوظيــف هــي الــسبب     ــة يف مرحل ــساء يف وظــائف مماثل والن
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وال ميــارس متييــز بــني اجلنــسني عنــدما   . لنظــام إدارة التوظيــف
ووجـود فئـات إدارة     . يكون العمال قد انضموا إىل شـركة مـا        

 ليس ببـساطة أمـرا شـكليا ولكنـه يعكـس اختالفـات              التوظيف
وقامت جلان ثالثيـة مبقارنـة      . حقيقية يف فرص وظروف العمل    

 .حالة األشخاص ضمن فئة بعينها للكشف عن أي متييز

وقالت إن فجوة األجور بني الرجال والنـساء تـضيق،            - ٢٣
ــساء إىل    ــة مــن  ٦٧,٨باالرتفــاع املطــرد يف رواتــب الن  يف املائ

، علــى الــرغم مــن أن احلاجــة  ٢٠٠٨لرجــال حبلــول رواتــب ا
ــزال، طبعــا، قائمــة إىل مزيــد مــن التقــدم    ال ــساء  . ت ــة الن ومرتب

ــسببان األساســيان للفجــوة بــني      ــهن مهــا ال وطــول مــدة خدمت
ــة      ــايل مثــة حاجــة إىل اختــاذ إجــراء إجيــايب لكفال األجــور، وبالت
شــعور املــرأة مبزيــد مــن الراحــة وهــن يواصــلن العمــل بعــد         

 .باإلجنا

وفيما يتعلق بالعمال بـدوام مؤقـت قالـت إن القواعـد              - ٢٤
قد ُنقحت بغية كفالة التوازن يف معاملة مجيـع أنـواع العمـال،             

ليست هنـاك معاملـة متييزيـة       . النظاميني والعاملني بدوام جزئي   
للعـاملني بـدوام جزئـي مـن ناحيـة إمكانيـة الوصـول إىل مرفـق         

ن املمكــن تــوفري التــدريب ومرافــق أخــرى، ولكــن مل يكــن مــ  
 ٢٠٠١بينــت دراســة استقــصائية أجريــت يف  . بيانــات أكيــدة

وقارنت بني ظروف العمـال بـدوام جزئـي والعمـال النظـاميني        
 يف املائة تقريبا مـن العمـال بـدوام جزئـي متتعـوا بـنفس                ٤٥أن  

وتـــنص . وجـــوه احلمايـــة الـــيت يتمتـــع هبـــا العمـــال النظـــاميون 
يري العمــل علــى املــساواة يف   مــن القــانون اليابــاين ملعــا ٤ املــادة

األجــور عــن العمــل املتــساوي يف القيمــة، وعلــى أن مــا يــدفع  
للمرأة ينبغي أال يكون مبعدل أقل بسبب العمل ساعات أقـل،           
ــر    ــساواة يف األجـــ ــة املـــ ــام اتفاقيـــ ــر الـــــذي وىف بأحكـــ األمـــ

 .ملنظمة العمل الدولية) ١٠٠ رقم(

 يف املـرأة،   وقالت، وهي تتناول أثر األزمـة االقتـصادية         - ٢٥
إن عدم استقرار الوظائف قد اتسع، وأثّر ذلك يف العمال غـري            

ونظرا إىل أن املرأة مسؤولة عن اُألَسر فقد كانـت هـي        . املهرة
 نشأت حاالت فصلت فيهـا نـساء        -املتضررة يف سوق العمل     

ــة     ــتعمال إجــازة األموم ــد اس ــهن بع ــود  . عــن عمل ــذل جه وُتب
 .رساتلتعزيز الضمانات من مثل هذه املما

تـشريعات تتعلـق مبـسألة       سّنوواصلت القول إنـه مل تُـ        - ٢٦
العمـــال الـــذين ترســـلهم الوكـــاالت، علـــى الـــرغم مـــن أن       
مناقشات ثالثية قـد أجريـت حـول هويـة املـسؤول قانونـا عـن             
معاملتهن وقُـدم مـشروع قـانون مـنقح يتعلـق بإرسـال العمـال               

 .إىل جملس النواب يف الربملان إلقراره

قائلة إنـه تـوفر إعانـات ألربـاب العمـل حـىت             وأردفت    - ٢٧
ــي إىل عمــال نظــاميني     ــدوام جزئ ــل العمــال ب ــستطيعوا حتوي . ي

وتنطبق معايري العمل على نساء األقليات على أسـاس متـساو،           
وينبغي أن تكـون هلـن أيـضا إمكانيـة احلـصول علـى اخلـدمات                

 .الصحية

وقالت إن مسألة إجازة األمومة هامة جـدا، نظـرا إىل             - ٢٨
. أن بعض النساء قـد أُرِغمـن علـى تـرك أعمـاهلن بعـد الـوالدة                

 يف املائــة مــن النــساء العمــل بعــد الــوالدة، ٣٨وحاليــا تواصــل 
لقـد ُنقـح    .  يف املائـة   ٥٥وتأمل احلكومة يف رفع هذا الرقم إىل        

ــران    ــل يف حزيـ ــة الطفـ ــة ورعايـ ــانون األمومـ ــه /قـ  ٢٠٠٩يونيـ
ل الـذين هــم  بل الوصـول إىل مرافــق رعايـة األطفــا  لتحـسني سـُـ 

 .دون سن الثالثة

وواصــــلت القــــول إن عــــدد االستــــشارات املتعلقــــة    - ٢٩
متالزمـة نقـص املناعـة املكتـسب     /بفريوس نقص املناعة البشرية 

، أصـيب   ٢٠٠٧وفقـا ألرقـام     . ٢٠٠٨يف اليابان قد ارتفع يف      
 سـنة بفـريوس     ١٩ و   ١٥ شخصا تراوحت أعمارهم بـني       ٣٩

.  املائـة منـهم مـن اإلنـاث     يف ٧٠نقص املناعة البـشرية، وكـان       
ومثة حاجة إىل اختاذ تدابري لشحذ الوعي لتناول معـدل شـيوع    

 .فريوس نقص املناعة البشرية

وقالت، وهي جتيب على السؤال عن تدابري احلـد مـن             - ٣٠
معـــدل اإلجهـــاض، خـــصوصا بـــني الـــشباب، إن خـــدمات      
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االستـشارة يقـدمها للنـساء اللـوايت يعـانني مـن حـاالت احلمـل         
 أطبــاُء أو ممرضــات يف العيــادات، وستــستمر اجلهــود     العــسري

ومبدأ قانون محايـة األمومـة، وهـو مبـدأ          . لتقدمي ذلك اإلرشاد  
ــه      ــام باإلجهــاض، ُيقــصد ب ــل القي ــشريكني قب ــة ال طلــب موافق

 .محاية حقوق األب

قـــال إن لـــدى النـــساء ): اليابـــان(الـــسيد موتومـــورا   - ٣١
 إمكانيـة الوصـول إىل      العامالت يف القطاع الزراعـي يف اليابـان       

قمن يف منـاطق    خدمات الرعاية الصحية كتلك املتاحة للوايت يُ      
إذا أرادت هـــؤالء النـــساء الـــشروع يف عمـــل جتـــاري  . املـــدن

تقـدم  . ميكنهن احلصول على قـروض عامـة للتحـسني الزراعـي     
د األمسـاك التـدريب واإلرشـاد       يوزارة الزراعة واحلراجة ومـصا    

ــشا   ــشاء امل ــز إن ــتقين لتعزي ــادة    ال ــة زي ــرأة، بغي ــة للم ريع التجاري
 .معدل عمالة النساء اللوايت يعشن يف املناطق الزراعية

قالـت، وهـي تـشري إىل       ): اليابـان (السيدة أوكاجيمـا      - ٣٢
ــواردة يف       ــات ال ــساء األقلي ــات عــن ن ــن البيان ــة م اســتياء اللجن
ــز ألســباب مــن قبيــل      ــان حيظــر التميي ــر، إن دســتور الياب التقري

قيدة أو نوع اجلنس، معززا بذلك مبـدأ املـساواة          العنصر أو الع  
ــد    ــات يف البلـ ــري اليابانيـ ــساء غـ ــشمل ذلـــك النـ ــع، ويـ . للجميـ
. ولذلك، ال حاجة إىل إطـار قـانوين خـاص ألعـضاء األقليـات        

وذكّرت، وهـي تـشري علـى حنـو حمـدد إىل شـعب اآلينـو، بـأن                  
 /CEDAW/C/JPN(الربملــــان، كمــــا هــــو مــــبني يف الــــردود     

Q/6/Add.1 مــن قائمــة املــسائل، ٢٤علــى الــسؤال ) ٧٠، ص 
اعتـرف بأنـه شــعب أصـلي يف اليابــان وُتلـتَمس آراؤه يف إطــار     

 . للتقدم بتوصيات لترقيته٢٠٠٨اجتماع اخلرباء املنشأ يف 

ــال     - ٣٣ ــة أصـــحاب األعمـ ــه يف حالـ ــول إنـ وواصـــلت القـ
التجارية الصغرية الذين يدفعون رواتب دون تدوينها ألعـضاء          

 ٥٧كـن هلـذه النفقـات أن تقتطـع مبوجـب املـادة              اُألسرة، ال مي  
ــريبة الـــدخل ألنـــه مل حيـــتفظ بـــأي ســـجالت    مـــن قـــانون ضـ

 “تقريـر الكتـاب األزرق    ”بيد أن من املمكـن تقـدمي        . للتدوين
 .عن هذه النفقات

قالـــت إن احلكومـــة تعـــي ): اليابـــان(الـــسيدة شـــينو   - ٣٤
ُتجـــرى علـــى حنـــو منـــتظم    . التلـــوث الـــصويت يف أوكينـــاوا  

ات خمصصة مع سلطات القاعدة العسكرية األمريكيـة،        مشاور
ــل       ــأخر مــن اللي ــها جتنــب الطــريان يف وقــت مت ــد طُلــب من وق

وباإلضـافة إىل ذلـك، تقـدم وزارة    . ووقت مبكـر مـن الـصباح    
الدفاع اإلعانة املاليـة يف تركيـب نوافـذ ال ينفـذ منـها الـصوت               

 .يف املنازل الواقعة على مقربة من القاعدة
  

  ١٦ و ١٥املادتان 
سألت مرة أخـرى، وهـي تالحـظ أن      : السيدة أوري   - ٣٥

 من قائمة املسائل ليس ُمرضـيا، عمـا إذا   ٢٨الرد على السؤال   
كانــت احلكومــة قــد اختــذت فعــال أي إجــراء لتعــديل أحكــام   

وأيـضا،  . الزواج الثالثة يف القانون املـدين الـيت متيـز ضـد املـرأة             
ال يابـانيون بأعـداد     لقد تزوج يف السنوات القليلة املاضـية رجـ        

ــى حنــو خــاص     ــهن ضــعيفة عل ــات حالت ــساء أجنبي ــدة بن . متزاي
حيظني باحلماية مبوجب القانون املـدين إال يف حالـة العنـف        وال

املرتيل أو االجتار بالبشر، ولكنهن حيتجن احلماية واألمن أيـضا          
واستفــسرت . فيمــا يتعلــق بــالزواج والطــالق واحليــاة اُألســرية 

 هذه الضمانات واردا يف قـوانني اهلجـرة،    عما إذا كان أي من    
وعمــا إذا كانــت املــساعدة الــيت يقــدمها جملــس املــساواة بــني    
اجلنــسني إىل األمهــات الوحيــدات أو املطلقــات تــشمل النــساء 
ــّن      ــشاكلهن، خــصوصا إذا كُ ــضاعف م ــوايت تت ــاجرات الل امله

 .أجنبيات غري مقيمات بصفة قانونية

 إن احلكومـة عملـت حـىت        قال): اليابان(السيد سانو     - ٣٦
اآلن على إعالم اجلمهـور عـن طريـق العـروض املطبوعـة علـى               
ــانون     ــيح الق ــة تنق ــصائية بإمكاني اإلنترنــت والدراســات االستق

 .املدين
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قالـت إن إمكانيـة إعطـاء       ): اليابان(السيدة كوماغاتا     - ٣٧
تــراخيص خاصــة باإلقامــة للنــساء املهــاجرات اللــوايت طلقهــن   

 ُيَبـّت فيهـا علـى أسـاس كـل حالـة علـى               هجرهن أزواجهن  أو
حــدة ألســباب إنــسانية ورهنــا باحلالــة األســرية للمــرأة، وأحــد 

 .االعتبارات هو تربية األطفال

قالت إنه توجد جلنـة    ): اليابان(السيدة تسوكاساكي     - ٣٨
خاصة ضمن املكتـب احلكـومي للمـساواة بـني اجلنـسني وهـي         

ــساعدة لكــل مــن الرجــال وال    ــأزق  تقــوم بتقــدمي امل ــساء يف م ن
اقتــصادي للعثــور علــى فــرص عمــل وتوجــد بيئــة مأمونــة هلــم   
ــددة      ــاذ ردود حمـ ــة باختـ ــة اخلاصـ ــي اللجنـ ــرهم وستوصـ وألسـ

 .يتعلق مبشاكلهم فيما

شكلن الحظت أن حقيقـة أن النـساء يُـ        : السيدة باتن   - ٣٩
 يف املائــة مــن العمــال بــدوام جزئــي يف اليابــان دليــل أكيــد ٧٠

ــز، وتـــود أن   ــة  علـــى التمييـ ــه احلكومـ ــا الـــذي تفعلـ تعـــرف مـ
واألحكـام ضـد املـرأة يف قـانون تكـافؤ           . يتعلق هبذا األمـر    فيما

فرص العمل كاملة ولكن املبادئ التوجيهية احلكوميـة املرافقـة          
خففــت أثــر القــانون، خــصوصا فيمــا يتعلــق بوظــائف املــسار    

ينبغــي إلغــاء املبــادئ التوجيهيــة وينبغــي تطبيــق  . املهــين للنــساء
 .كما هوالقانون 

ســألت مــرة أخــرى عمــا إذا : الــسيدة شــيمونوفيتش  - ٤٠
 بـصرف النظـر عـن العـروض املطبوعـة عـن             -كانت االتفاقيـة    

االتفاقيـــة علـــى موقـــع اإلنترنـــت احلكـــومي وســـنوات مـــن       
 معاهـــدة ملزمـــة قانونيـــا يف اليابـــان،    -املـــشاورات  العامـــة  

زية يــــــة متيـــــريعات وطنيــاء أي تـــشـــــايل تتطلـــب إلغـــــوبالت
ة جـــزءا مـــن ــــــت االتفاقيــــــعها؛ وعمـــا إذا كانــــــض مــــــتتناق

النظـــام القـــانوين لليابـــان وكـــان مـــن املمكـــن االســـتناد إليهـــا 
 .مباشرة

قالــت إهنــا ميكــن أن تقــول  ): اليابــان(الــسيدة شــينو   - ٤١
 .على حنو قاطع إن االتفاقية ملزمة قانونا يف اليابان

ــى  : الــسيدة راســخ   - ٤٢ ــه عل ــرغم مــن أن  الحظــت أن  ال
احلكومة ال تعترب حالـة نـساء األقليـات مـسألة خاصـة، لـديهن               
ــل العنــف املــرتيل      ــسبب مــشاكل مــن قبي احتياجــات خاصــة ب

. بل الوصــول إىل الرعايــة الــصحية أو العمالــةعــدم تــوفر ُســ أو
ــة    ــا منظمـــات غـــري حكوميـ لقـــد أوضـــحت معلومـــات وفرهتـ

. يف اليابـان وحدها حمنـة نـساء البوراكـو أو النـساء الكوريـات          
ــن       ــوع م ــدا أي ن ــصلة حتظــر حتدي ينبغــي وضــع سياســات منف

 .التمييز ضد نساء األقليات وينبغي اعتبار ذلك أمرا مهما

قالـت إنـه علـى الـرغم مـن          ): اليابـان  (السيدة هوري   - ٤٣
ــسبة ال  ــرب أن ن ــة تعت ــدوام   ٧٠أن اللجن ــة مــن العمــال ب  يف املائ

ــساء، تنبغــي اإلشــارة إىل أن     ــن الن ــي م ــن  ٥٢جزئ ــة م  يف املائ
هؤالء النساء اخترن العمل بـدوام جزئـي وأهنـن يقَـدِّرن تنـوع              

ال مياَرس متييز غـري مباشـر، ألن احلكومـة          . أمناط العمل املتاحة  
 .ترمي دائما إىل التوازن يف املعاملة

وقالت إن نظام إدارة التوظيف قـد ُنظـم علـى أسـاس               - ٤٤
مـن الواضـح    . لنـساء فئة العمل اليت يعمل فيها إما الرجـال أو ا         

أنه ينبغي أن تكون األجور املدفوعة للرجال والنـساء العـاملني           
يف نفــس فئــة العمــل متــساوية، وأن األبــواب ينبغــي أن تكــون  
مفتوحة أمام اجلميع فيما يتعلق بـالتوظيف والترقيـة والتـدريب           

وهكذا يقـدم ختطـيط املـسار الـوظيفي املـساواة يف            . يف أي فئة  
 .املعاملة

ــ  - ٤٥ ــا الـ ــان(سيدة أوكاجيمـ ــة  ): اليابـ قالـــت إن احلكومـ
تستجيب طبعا الحتياجات نساء األقليات، إذ تقـدم املـساعدة          
يف توفري سبل الوصول إىل التعلـيم والـصحة والعمـل واحلمايـة             

بيـد أنـه يف حالـة نـساء األقليـات األجنبيـات تعـيَّن               . من العنف 
تــاج القــضاء علــى حــاجز اللغــة وأيــضا املواقــف التقليديــة، وحي 

 .اجلمهور إىل التثقيف على احترام حقوق اإلنسان

الحظت، وهـي تعـرب عـن التعـازي للوفـد            :الرئيسة  - ٤٦
على وفاة السيدة سايغا، وهي عضو حمبوبة وذات قيمة كـبرية           
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يف اللجنة طوال سنني كثرية، أن احلوار مع الوفد كـان حـافال             
باملعلومــات وقـــد أظهـــر أنـــه قــد حقـــق التقـــدم يف عـــدد مـــن   

وقالـت،  . جملاالت، على الرغم من احلاجة إىل مزيد من العمل   ا
وهي تستعرض اجملاالت الكـثرية الـيت يـرى أعـضاء اللجنـة أنـه               
ــل يف أن      ــا تأم ــا، إهن ــة أن تتخــذ إجــراءات فيه ينبغــي للحكوم
ــع      ــد إصــدارها، يف مجي ــة، عن ــة للجن ــشر املالحظــات اخلتامي ُتن

 .الوزارات واجلهات املعنية األخرى

ــسي  - ٤٧ ــو الـ ــان(دة نوهنـ ــظ   ): اليابـ ــي تالحـ ــت، وهـ قالـ
بصفتها الشخصية أهنـا رأسـت هـي نفـسها جلنـة خاصـة معنيـة            
بقضايا املرأة داخل حزهبا الـسياسي، إن الوفـد يطمـئن أعـضاء             
اللجنــة علــى أخــذ تعليقــاهتم يف احلــسبان وعلــى إعالهنــا علــى   

 . نطاق واسع

 .٣٠/١٧رفعت اجللسة الساعة  
  


