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، )املقـررة (نيوبـوير،   يف غياب الرئيسة، تولت الـسيدة         
  .رئاسة اجللسة

  .٠٥/١٠افُتتحت اجللسة الساعة   
  

ــارير املقدمــ   ــر يف التق ــراف مبوجــب    النظ ــدول األط ــن ال ة م
  )تابع (ية من االتفاق١٨ املادة

 التقريــــــــــــر الــــــــــــدوري الــــــــــــسادس لليابــــــــــــان   
CEDAW/C/JPN/6) ؛CEDAW/C/JPN/Q/6 و (Add.1 

بناء دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفـد اليابـان أماكنـهم             - ١
  .على طاولة اجتماعات اللجنة

قــدمت التقريــر الــدوري   ): اليابــان (الــسيدة نوهنــو   - ٢
ــان   ــسادس للياب مــات ، فقالــت إن املنظ(CEDAW/C/JPN/6)ال

  .غري احلكومية تقوم بدور هام يف تعزيز املساواة بني اجلنسني
وأضافت تقول إن اليابان انضمت إىل اتفاقيـة القـضاء            - ٣

ــرأة يف عــام     ــز ضــد امل ــع أشــكال التميي ، وإن ١٩٨٥علــى مجي
وبفـضل  . سياساهتا إلعمال أحكام االتفاقية تؤيت مثارهـا حاليـاً        

ــافؤ فـــرص ال   ــانون تكـ ــتفادة مـــن قـ ــلاالسـ ــرأة عمـ ، تـــشغل املـ
مناصــب إداريــة يف الــشركات الرئيــسية، بينمــا مت جعــل  حاليــاً

املناهج الدراسية أكثر حيـاداً بـني اجلنـسني يف اجملتمـع عمومـاً،              
كمـا أصـدر    . ويتحمل الرجال مزيـداً مـن املـسؤولية يف البيـت          

 عـن   ٢٠٠٩املكتب املعين باملساواة بني اجلنسني كتيباً يف عـام          
سني احتفـــاالً بالـــذكرى الـــسنوية الـــثالثني املـــساواة بـــني اجلنـــ
  .العتماد االتفاقية

ومـــع ذلـــك، مـــا زال التقـــدم بطيئـــاً علـــى الـــرغم مـــن   - ٤
ويرجــع أحــد . مــستوى التعلــيم والتنميــة االقتــصادية يف اليابــان 

األسباب إىل استمرار القوالب النمطية، ومن مث يلـزم مزيـد مـن             
وثــاين األســباب . الالعمــل لتغــيري املفــاهيم، ال ســيما بــني الرجــ

ليات العمـل واحليـاة األسـرية،      صعوبة حتقيق التوازن بـني مـسؤو      
يدفع كثرياً من النـساء إىل تـرك أعمـاهلن بعـد والدة طفلـهن                مما

وال يزال تعزيز التوازن بني العمل واحلياة اُألسـرية أحـد           . األول
ثالثا، كثري من النساء العـامالت يـساورهن   . التحديات الرئيسية 

 حول مستقبلهن الوظيفي مما يستدعي اختـاذ إجـراء إجيـايب     القلق
ــشأن  ــذا ال ــشاكل     . يف ه ــذه امل ــل ه ــى مث ــب عل وال ميكــن التغل

  .اهليكلية بسرعة، بل يلزم بذل جهود منتظمة ومتواصلة
وأشـــارت إىل أنـــه عقـــب النظـــر يف التقريـــر الـــدوري   - ٥

ــني      ــساواة بـ ــة للمـ ــية الثانيـ ــة األساسـ ــذ اخلطـ ــسابق، مت تنفيـ الـ
وُعــــدِّلت . ، اســــتناداً إىل برنــــامج عمــــل بــــيجني   سنياجلنــــ

التشريعات وقُدِّمت تـدابري جديـدة يف الـسعي مـن أجـل إجيـاد               
ومت، بوجــه خــاص، . جمتمــع قــائم علــى املــساواة بــني اجلنــسني 

وضــع أهــداف لتحــسني مــشاركة املــرأة يف صــنع القــرارات       
ــسبة       ــادة بن ــع القي ــها يف مواق ــادة متثيل ــسياسات وزي ــة بال املتعلق

. ٢٠٢٠ يف املائة يف مجيع اجملاالت حبلول عـام  ٣٠تقل عن   ال
ومت حتديد غايات ُعليا يف جماالت معينـة، يف حـني ُتبـذل أيـضاً               
جهود لزيادة عدد اإلناث العـامالت يف جمـال البحـوث لتـصل             

 يف املائة، ال سيما يف جماالت العلوم واهلندسـة         ٢٥نسبتهن إىل   
  .لعمل يف هذه اجملاالتوالزراعة، حيث يقل توظيف النساء ل

 يف املائــة، فــإن برنــامج ٣٠ولتحقيــق هــدف نــسبة الـــ   - ٦
، ٢٠٠٨تسريع املشاركة االجتماعيـة للمـرأة، املعتمـد يف عـام      

يتـــضمن سياســـات لتعزيـــز التـــوازن بـــني مـــسؤوليات العمـــل  
ــق     ــرأة يف حتقيـ ــود املـ ــدعم جهـ ــدابري لـ ــاة، وتـ ــات احليـ ومتطلبـ

ــاء الــــوع  ــا وأنــــشطتها إلذكــ .  بتلــــك اإلمكانــــاتيإمكاناهتــ
حتديد مهن األطباء وعمال البحث واملوظفـون العموميـون          ومت

كمجاالت هلا األولوية وحتقيق تقدم، بوجـه خـاص، يف تعـيني            
  .النساء كموظفات عموميات على الصعيد الوطين

ــة إن مفهــوم املــساواة بــني اجلنــسني يف     - ٧ وأضــافت قائل
ومــع . عــيفــرص العمــل أصــبح مقبــوالً بوجــه عــام كــأمر طبي  

ذلك، ما زالت هناك حـاالت للتمييـز اجلنـساين، الـذي أصـبح            
فيهـا   أكثر تعقيداً، مع زيادة عدد حاالت املعاملـة الـضارة، مبـا           
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وزاد عــدد التقــارير عــن  . الفــصل مــن العمــل يف حالــة احلمــل 
  .التحرش اجلنسي

وقالــت إن هــذه االعتبــارات أدت إىل تنقــيح قــانون       - ٨
لذي حيظر حالياً التمييز غـري املباشـر        تكافؤ الفرص يف العمل، ا    

ــل أو غري   ــن العم ــرد م ــضارة     والط ــة ال ــن ضــروب املعامل ــا م ه
يتصل باحلمل أو الوالدة وينص على تدابري ملنـع التحـرش            فيما

ويتم تشجيع الشركات علـى اختـاذ إجـراءات إجيابيـة           . اجلنسي
لتعزيز املساواة بـني اجلنـسني والتـوازن بـني مـسؤوليات العمـل          

. ات احليـاة ليتـسىن القـضاء علـى الفجـوة بـني اجلنـسني              ومتطلب
كما زادت أعداد النساء يف األعمال غري النظامية، ممـا يـشكِّل            
حتدياً لضمان حـصول العـامالت غـري املنتظمـات علـى معاملـة              

وتزيـــد احلكومـــة أيـــضاً دعمهـــا . عادلـــة وبيئـــة عمـــل مناســـبة
تقالل النطالق أعمـال جديـدة يف املنـاطق الريفيـة لتـشجيع اسـ       

  .املرأة اقتصادياً
ــة إىل حتــسني       - ٩ ــدابري الرامي وأشــارت إىل التوســع يف الت

ــيت       ــاة والـ ــات احليـ ــل ومتطلبـ ــسؤوليات العمـ ــني مـ ــوازن بـ التـ
أصبحت أكثـر رسـوخاً، كمـا يتـضح مـن احلقيقـة القائلـة بـأن            

 علــى ٢٠٠٧ يف املائــة مــن العــامالت قــد حــصلن يف عــام ٩٠
 يف املائـة    ٢ن أن أقـل مـن       إجازة لرعاية الطفل، علـى الـرغم مـ        

واسـتمرت  . من العاملني الـذكور حـصلوا علـى هـذه اإلجـازة           
اجلهود لتهيئة بيئة يستطيع فيهـا الـذكور واإلنـاث مـن العمـال              
على حد سواء من حتقيق التوازن بني العمل واحليـاة اُألسـرية،            

  .مع ساعات عمل أقصر أمداً وشروط إجازة حمسَّنة
ــة شــج   - ١٠ ــى  وقالــت إن احلكوم عت القطــاع اخلــاص عل

ــام       ــذ ع ــُتحدثت، ومن ــيت اس ــنظم ال ــن ال ــتفادة م ، ٢٠٠٣االس
أصبح من املطلوب من شركات األعمال اليت تـضم أكثـر مـن             

 موظف تقدمي تفاصيل عن اخلطـوات الـيت اختـذهتا لـدعم           ٣٠٠
ويف نفس املسار، يف عام     . التوازن بني العمل ومتطلبات احلياة    

 احلكومـة وشـركات     ، وضع جملـس عمـل مـشترك بـني         ٢٠٠٧

األعمال ميثاقاً للتوازن بـني العمـل ومتطلبـات احليـاة، للتـوازن             
ومت وضـــع . بـــني احلاجـــة إىل العمـــل واحلـــق يف حيـــاة صـــحية

  .أهداف عديدة وجار تنفيذ مبادرات خمتلفة
وأشارت إىل أن احلكومة تدرك أن العنف ضد املـرأة،            - ١١

نـــسية والبغـــاء مبـــا يف ذلـــك العنـــف بـــني األزواج واجلـــرائم اجل
واالجتار بالنساء والتحـرش اجلنـسي واملطـاردة، انتـهاك صـارخ            
ــا      ــل مــشكلة خطــرية جيــب التغلــب عليه ــسان وميث حلقــوق اإلن

  .كجزء من عملية إقامة جمتمع حيقق املساواة بني اجلنسني
، متـــت زيـــادة ٢٠٠٤وأضـــافت قائلـــة إنـــه، يف عـــام    - ١٢

ــص    ــرائم كاالغتـ ــة جـ ــة ملواجهـ ــزاءات القانونيـ ــل اجلـ اب والقتـ
واإليذاء، إىل جانـب جـزاءات إضـافية يف حـاالت االغتـصاب             

  .كما مت القيام حبمالت لزيادة التوعية هبذا الشأن. اجلماعي
وأشــارت إىل تعــديل قــانون منــع العنــف بــني األزواج    - ١٣

ومحايــة الــضحايا لكــي يــشمل العبــارات والــسلوكيات الــيت       
ــا مت توســ     ــدنياً، كم ــسياً أو ب ــسبب ضــرراً نف ــام  ت يع نطــاق نظ

ــة     احلمايــة ليــشمل، علــى ســبيل املثــال، حظــر املكاملــات اهلاتفي
ومت . األطفـــال أو األقـــارب اآلخـــرينالبذيئـــة أو االقتـــراب إىل 

ونتيجــة لــذلك، أُنــشئ . تــدعيم دور البلــديات يف هــذا الــصدد 
 مركزاً لالستشارات وتقـدمي الـدعم باإلضـافة إىل خدمـة            ١٨٥

ــه ــة للتوجيــ ــشرطة مكاتــــب  وُوضــــعت يف م. هاتفيــ ــز الــ راكــ
وعموماً، ترمي هذه املبادرات إىل هتيئة بيئة يكـون       . لالستشارة

  .فيها من األيسر للضحايا التماس النصيحة وتلقي الدعم
وقالت إن االجتار بالبشر جرمية خطرية وانتهاك صارخ          - ١٤

ــسان  ــوق اإلن ــدنياً     . حلق ــاث ضــرراً ب ــن اإلن ــضحايا م ــاين ال ويع
واعترافـاً باحلاجـة إىل ردود   . الـشفاء منـه  ونفسياً جسيماً يتعـذر   

فوريـة ومناســبة يف مثـل هــذه احلــاالت، أنـشأت احلكومــة فرقــة    
عمل وسنَّت جمموعـة مـن التـدابري الـشاملة ملنـع االجتـار ومحايـة                

  .وجيري حالياً استعراض تلك التدابري. الضحايا املتاَجر هبم
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ى  التــصديق علــ(Diet)، أقــر الربملــان ٢٠٠٥ويف عــام   - ١٥
بروتوكول منع االجتار باألشخاص، ال سيما النساء واألطفـال         
وقمعــه واملعاقبــة عليــه، املكمــل التفاقيــة األمــم املتحــدة حملاربــة 
اجلرمية املنظمـة العـابرة للحـدود الوطنيـة، لكـي يـصبح االجتـار               

كما اعُتمدت تدابري حلمايـة الـضحايا باسـتبعادهم مـن           . جرمية
  .ممارسة البغاءالطرد، خبالف ما مت يف حالة 

ــاً أكــرب حجمــاً      - ١٦ ــاً اعتراف ــاك حالي ــة إن هن وأضــافت قائل
بالــصعوبات الــيت تواجــه املــرأة وإدراك بــأن اليابــان يف منتــصف  

وقالـت إن   . الطريق فحـسب حنـو حتقيـق املـساواة بـني اجلنـسني            
اجمللس املعين باملساواة بني اجلنـسني نظـر يف مـسألة مـدى تزايـد               

 املصاعب، كاآلباء الوحيدين وضـحايا      سوء حالة َمن يواجهون   
العنف املرتيل واألشخاص ذوي األعمال غـري الثابتـة واألجانـب     
الـــذين يعيـــشون يف اليابـــان، وذلـــك بـــسبب البيئـــة االقتـــصادية 

كومة ، أقرت احل  ٢٠٠٩أبريل  /ويف نيسان . واالجتماعية احلالية 
  .مهات الوحيداتحزمة من السياسات لدعم األ

 احلكومــة تنظــر بنــشاط يف إمكانيــة ومــضت تقــول إن  - ١٧
ــه      ــم أن ــة، رغ ــاري لالتفاقي ــى الربوتوكــول االختي ــصديق عل الت

  .يظهر بعد أي توافق يف اآلراء يف هذا الشأن مل
وقالت يف ختام كلمتها إن احلكومـة بـدأت يف إعـداد             - ١٨

خطة رئيسية جديدة لتحقيق املساواة بني اجلنسني، مـن املقـرر           
ــام   ــا يف عـ ــة   ،٢٠١٠اعتمادهـ ــة فرصـ ــذه العمليـ ــرى يف هـ  وتـ

ويف هذا الصدد فإن النـصيحة     . للنهوض باملساواة بني اجلنسني   
  .القيِّمة املتاحة من اللجنة تعّد عامالً هاماً

  
  ٦ إىل ١املواد 
ــاتن   - ١٩ ــسيدة ب ــادة  : ال ــة،  ١باإلشــارة إىل امل  مــن االتفاقي

ســـألت مـــا إذا كـــان مت بعـــد إدمـــاج أي تعريـــف للتمييـــز يف   
وأضـافت  . لياباين، حسبما أوصت اللجنة به من قبـل    التشريع ا 

 يف قائمة املسائل، الـذي أشـار        ٣أن رد احلكومة على السؤال      
فحسب إىل التمييز غري املباشر، احملظـور حاليـاً مبوجـب قـانون           

تكافؤ فـرص العمـل، جـاء تقييـدياً ومـثرياً للجـدل وبعيـداً عـن                 
ه يف نفــس كمــا الحظــت أنــ. املعيــار الــذي اشــترطته االتفاقيــة

الرد، مل يرد سوى ثالثة أنواع مـن التمييـز وثـالث جمموعـات              
مـن التــدابري فحـسب ذات الــصلة باملوضــوع الـيت وافــق عليهــا    

  .جملس سياسات العمل الثالثي بوصفها تدابري مقبولة
وبعــد أن الحظــت أن اليابــان صــدَّقت علــى االتفاقيــة   - ٢٠

ــذ  ــدول األطــراف    ٢٤من ــأن علــى ال ــاً، ونوهــت ب ــاً  عام التزام
بالقضاء على التشريعات التمييزية دون إبطاء، استفسرت عـن         
عــدد األحكــام التمييزيــة الــيت مــا زالــت قائمــة يف التــشريعات   

وأشارت، على سبيل املثال، إىل أن قـانون األحـوال          . الداخلية
املدنيــة تــضمَّن أحكامــاً متييزيــة فيمــا يتعلــق باحلــد األدىن لــِسن  

وسـألت عـن العقبـات الـيت متنـع      . سـرة الزواج واختيار اسم األُ   
  .احلكومة من تعديل التشريع املعين هبذا الشأن

 فريــق ١٩٩٩وقالــت إن احلكومــة أنــشأت منــذ عــام    - ٢١
دراسة بشأن التصديق علـى الربوتوكـول االختيـاري وأعـادت           

. ٢٠٠٥تنظيمــــه كفريــــق دراســــة وزاري مــــشترك يف عــــام  
ــى   ٩٧وأشــارت إىل أن  ــل عل ــداً صــدَّق بالفع  الربوتوكــول  بل

االختياري كوسيلة إلعادة تأكيد تصميمهم علـى ضـمان متتـع       
ومـن مث فـإن النظـر يف التقريـر الـدوري         . املرأة حبقوق اإلنـسان   

الــسادس يتــيح فرصــة ملناقــشة أيــة عقبــات حتــول دون تــصديق  
  .احلكومة على الربوتوكول وإيضاح أية أفكار خاطئة

، ٢ و   ١املـادتني   قـال إنـه باإلشـارة إىل        : السيد برون   - ٢٢
. فإن وضع االتفاقية يف التـشريع الـداخلي مـسألة بالغـة األمهيـة       

وهناك عدد من القضايا يف احملـاكم اعتمـد فيهـا املـدعون علـى          
أحكام االتفاقيـة، لكـن فـضَّلت احملـاكم تطبيـق قـوانني داخليـة               

ــضاربة ــة   . مت ــهاك لالتفاقي ــة انت ــى إىل مرتب ــك يرق وســأل . وذل
. ضمان التنفيذ الكامـل ألحكـام االتفاقيـة       تفعله احلكومة ل   عما

وأضاف أن بعض القـضايا املعروضـة علـى احملـاكم ومـن بينـها               
املــــساواة يف األجــــر، طــــال أمــــد النظــــر فيهــــا ألكثــــر مــــن   
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وقـد أشـارت اللجنـة يف       . سنوات، وهي حالة غري مقبولـة      ١٠
السابق إىل احلاجة إىل زيـادة التوعيـة يف اليابـان، ال سـيما بـني                

موظفي اخلدمة املدنية، وأعرب عـن الرغبـة يف معرفـة           القضاة و 
  .ما جيري عمله يف هذا الشأن

وقال يف ختام كلمته إن وجود سوق أللعـاب اجلـنس           - ٢٣
اإلباحية، يتم فيها تصوير املرأة على أهنا تستمتع باالغتـصاب،          

تفعلـه احلكومـة     وسـأل عمـا   . يشكِّل انتهاكاً واضحاً لالتفاقيـة    
  .لةملعاجلة تلك املشك

قالت إن التقدم البطيء بشأن     : السيدة شيمونوفيتش   - ٢٤
ــاً إىل       ــزى جزئي ــان ميكــن أن يع ــسني يف الياب ــني اجلن ــساواة ب امل
نظرهتا إىل االتفاقية بوصفها إعالناً وليست صكاً ملزمـاً قانونـاً           

والعقبـة الرئيـسية    . ينبغي تطبيقه بالكامل علـى الـصعيد الـوطين        
ــة بالكامــل يف  يف عــدم إحــراز تقــدم هــي عــدم إ   دراج االتفاقي

 بـشأن   ١القانون الداخلي، ال سيما األحكام الواردة يف املـادة          
كمـا أن التـدريب املـستفيض للهيئـة القـضائية           . تعريف التمييـز  

هام أيضاً، حيـث جيـب علـى القـضاة يف اليابـان محايـة حقـوق                 
  .املرأة على الصعيد الوطين

 الـذي جييـز   وأضافت أن مثة صعوبة أخرى هـي املنـاخ       - ٢٥
كمـــا أن احلـــادث الـــشهري الـــذي تـــضمَّن . القوالـــب النمطيـــة

ــا      ــيت أطلقه ــسن ال ــساء كــبريات ال تعليقــات مزعجــة حــول الن
ولــيس مــن . حــاكم طوكيــو قــد مــسَّت النــساء يف كــل مكــان

الواضــح عــدم رد احلكومــة بقــوة علــى ذلــك البيــان، ال ســيما  
ّد فعـل   النساء العامالت يف جمال السياسات، حيث أنه بدون ر        

قــوي علــى مثــل هــذه املالحظــات، لــن يتحقــق تغــيري القوالــب 
ــوطين   ــصعيد ال ــى ال ــة عل ــة   . النمطي ــد معرف ــن املفي وســيكون م

اإلجراء الذي قد ُيتخذ رداً علـى مثـل هـذه البيانـات التمييزيـة               
  .يف املستقبل

تكلمت بصفتها خـبرية، فطلبـت معلومـات        : الرئيسة  - ٢٦
باملـساواة بـني اجلنـسني التـابع        عن وظيفة ووالية املكتب املعين      

ملكتب جملس الوزراء، وموارده البشرية واملالية وكيفية ضـمان   
وجود هياكـل مؤسـسية للمـساواة بـني اجلنـسني يف الـوزارات              

وأعربت عن الرغبة يف معرفـة املزيـد        . وعلى املستوى املركزي  
عــن الــنص علــى مراعــاة الفــوارق بــني اجلنــسني، حيــث أن        

يزيـة معينـة يـشري إىل عـدم األخـذ يف االعتبـار              اعتماد قوانني متي  
  .منظور املساواة بني اجلنسني

وأضافت أنه من دواعي التقدير معرفة معلومـات عـن            - ٢٧
النتـــائج اإلجيابيـــة امللموســـة الـــيت حتققـــت مـــن خـــالل اخلطـــة  

وسألت مـا إذا كانـت    . األساسية الثانية للمساواة بني اجلنسني    
ديدة املـذكورة مـن قبـل كإطـار         االتفاقية ستسهم يف اخلطة اجل    

علـى أسـاس   قانوين للمساواة بني اجلنسني أم أن اخلطة سـتقوم       
ــيجني   ــهاج عمــل ب ــضاً يف   إعــالن ومن ــا ترغــب أي ؟ وقالــت إهن

معرفـــة فـــرص تعزيـــز خـــربات أولئـــك العـــاملني يف الـــوزارات 
الرئيـــسية الـــذين جيـــب علـــيهم مراعـــاة منظـــور املـــساواة بـــني  

  . رسم السياساتاجلنسني وعدم التمييز عند
ــا   - ٢٨ ــسيدة أوكاجيمـ ــان (الـ ــتور  ): اليابـ ــت إن الدسـ قالـ

كمــا تركــت . اليابـاين حيظــر التمييــز علــى أسـاس نــوع اجلــنس  
االتفاقيــة تأثريهــا يف القــانون الــداخلي واالمتثــال ألحكامهــا      

وتعكف احلكومة على خطة أساسية ثالثـة لـن تقـوم           . مضمون
، بـل أيـضاً     فحسب علـى أسـاس إعـالن ومنـهاج عمـل بـيجني            

علــى أحكــام االتفاقيــة الــيت تعــّد صــكاً هامــاً يف جتميــع اخلطــة   
واستهدفت محالت التوعية وبرامج التـدريب      . األساسية الثالثة 

ــامني     ــضاة واحملـ ــوميني والقـ ــوظفني العمـ ــة املـ ــة باالتفاقيـ املتعلقـ
ومت نــــشر كتيــــب حافــــل باملعلومــــات احتفــــاالً . واجلمهــــور

  .بان على االتفاقيةبالذكرى الثالثني لتصديق اليا
وأضافت قائلـة إن لـدى املكتـب املعـين باملـساواة بـني                - ٢٩

ــسني  ــغ   ٤٠اجلن ــة تبل ــاً وميزاني ــن ٤٠ موظف ــون ي ــدم .  ملي ويق
وإضـافة إىل ذلـك،     . تقاريره مباشرة إىل مكتب جملس الـوزراء      

 تريليــون يــن ألجهــزة أخــرى مــن أجــل ٤خصــصت احلكومــة 
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 ذلك مكتب برئاسـة رئـيس       تعزيز املساواة بني اجلنسني، مبا يف     
الـــوزراء، يـــشارك فيـــه مجيـــع الـــوزراء، حيـــث يـــتم البـــت يف  
املقترحات املتعلقـة بالـسياسات، بالتعـاون مـع الـوزارات ذات            

ومثـة هيئـة أخـرى،    . الصلة باملوضوع، مث وضـع بـرامج للتنفيـذ       
وهي اجمللس املعين باملـساواة بـني اجلنـسني، الـذي يرأسـه أمـني               

 مـن األشـخاص العلمـيني    ١٢املؤلف من عام جملس الوزراء، و   
ويـضع اجمللـس الـسياسات وجيـري استقـصاءات          .  وزيراً ١٢و  

كمـا يعمـل املكتـب املعـين        . ويرصد آثار السياسات احلكوميـة    
باملساواة بني اجلنـسني كأمانـة عامـة للجـان املتخصـصة املعنيـة              

  .بالقضايا املتعلقة بالفوارق بني اجلنسني
ــاع    - ٣٠ ــارت إىل ارتفـ ــان،  وأشـ ــيم يف اليابـ ــستوى التعلـ مـ

. لكنها نوَّهـت بـنقص عـدد النـساء العـامالت يف جمـال العلـوم               
وُتبذل جهود جادة للقـضاء علـى الفكـرة الـيت تـزعم أن املـرأة                

ومـن املهـم وضـع منـاذج ألدوار         . ليست ماهرة يف ذلك اجملـال     
  .الشابات لتزويدهن بالتوجيه الالزم يف هذا الشأن

ــانالي (الــسيدة هــوري  - ٣١ ــه مت إدراج نــص  ): اب قالــت إن
التمييز غري املباشر يف قانون العمل ملتابعـة املالحظـات اخلتاميـة            

وكـان مــن العـسري حتقيــق توافــق يف   . ٢٠٠٣الـصادرة يف عــام  
وبغية تعريفـه، اجتمـع     . اآلراء بشأن تعريف التمييز غري املباشر     

. ممثلو احلكومة والعمل واإلدارة وناقشوا أمثلـة يف هـذا الـشأن           
  .ومت االستشهاد ببعض احلاالت، لكنها مل تكن خمالفة للنص

قـال إنـه متـت مناقـشة اختيـار       ): اليابـان  (السيد سـانو    - ٣٢
 عامـاً ومـنح     ١٨الزوجني السم اُألسرة ورفع ِسن الـزواج إىل         

ــزواج     ــودين خــارج ال ــساوية لألشــخاص املول حقــوق إرث مت
وكانـت  . الشرعي وألولئك املولودين ألزواج متزوجني شرعاً     

ــة     ــويل احلكومـ ــة وتـ ــة أو خمتلطـ ــيح مزدوجـ ــشأن التنقـ اآلراء بـ
  .اهتماماً دقيقاً الجتاهات الرأي العام

قالت إن تدريب القـضاة     ): اليابان (السيدة كوماغاتا   - ٣٣
يف جمــال االتفاقيــة تــضمَّن مواضــيع التحــرش اجلنــسي والعنــف  

 املــرتيل واملــساواة بــني اجلنــسني وإعــالن ومنــهج عمــل بيجينــغ 
  .واالتفاقية ذاهتا

قالت إن الدستور ينص علـى      ): اليابان (السيدة شينو   - ٣٤
ــا يف    أن االتفاقـــات الدوليـــة الـــيت مت اعتمادهـــا جيـــب احترامهـ
ــات    ــع االتفاقيـ ــون جلميـ ــرورة أن يكـ ــداخلي، وضـ ــانون الـ القـ

ــداخلي    ــأثري شــأن القــانون ال أمــا فريــق  . واملعاهــدات نفــس الت
الــذي يــضم وزارة اخلارجيــة الدراســة املــشترك بــني الــوزارات 

ــدل ووزارات أخــرى، فقــد حظــي باهتمــام جــاد       ووزارة الع
ــى     ــاري، عل ــاراً كــبرياً العتمــاد الربوتوكــول االختي وأوىل اعتب
الـــرغم مـــن تبـــاين اآلراء حـــول كيفيـــة املـــضّي قُـــدما يف هـــذا 

وأُثــريت أوجــه قلــق حــول اســتقالل هيئــة القــضاء يف   . الــشأن
  .داوالت اجلادة يف هذا الشأناليابان، لكن سوف تستمر امل

ــا   - ٣٥ ــسيدة أوكاجيمــ ــان (الــ ــزب  ): اليابــ قالــــت إن حــ
االئتالف احلـاكم شـكَّل فريقـاً للنظـر يف مـسألة تنظـيم ألعـاب                
الفيــديو الــيت حتتــوي علــى صــور للعنــف اجلنــسي ضــد النــساء  

ومت مؤخراً جتميع مقترحات بشأن الـسياسة العامـة          . واألطفال
اجعــة حاليــاً قــانون حلظــر الــصور يف هــذا الــصدد وخيــضع للمر

ــة لألطفــال ــرار   . اإلباحي ــتم التخلــي عــن ق ومــن املؤســف أن ي
ــة واالفتراضــية لألطفــال كــان معروضــا     بــشأن الــصور اإلباحي

ويف . على الربملـان الـوطين لليابـان بـسبب حـل اجمللـس مـؤخراً              
الوثيقـــة اخلتاميـــة للمـــؤمتر العـــاملي الثالـــث ملناهـــضة اســـتغالل  

هقني جنسياً، الذي كانت فيـه اليابـان مستـشاراً          األطفال واملرا 
دائماً، ورد ِذكر الصور االفتراضية كوسيلة مـن وسـائل املـواد            

ومن املأمول فيـه علـى هـذا    . اإلباحية اليت ُيستغل فيها األطفال  
األساس أن تواصل حكومة اليابان العمل بشأن مسألة الـصور          

  .االفتراضية للمواد اإلباحية للطفل
رت إىل أن أحداثاً كتلك املالحظات اليت أبداها        وأشا  - ٣٦

حمافظ طوكيو جيب جتنبـها مـن خـالل اجلهـود املبذولـة لزيـادة               
  .توعية األشخاص الذين يشغلون وظائف عامة
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وأضــافت قائلــة إن اخلطــة األساســية الثانيــة للمــساواة    - ٣٧
 يف املائـة مـن      ٣٠بني اجلنسني طالبت بضرورة أن تشغل املرأة        

ــول عــام    املناصــب ا ــة حبل ــع جمــاالت اخلدمــة املدني ــا يف مجي لعلي
ــة عمومــاً   . ٢٠٢٠  يف ٣٠وكــان املــستهدف يف اخلدمــة املدني

  .املائة مت بالفعل جتاوزها بإضافة موظفات ُجدد
تكلمت بوصفها خـبرية فقالـت إهنـا ترغـب          : الرئيسة  - ٣٨

يف متابعة القلق الذي أعربت عنه اللجنة بالفعـل، حـول أمنـاط             
جتمـاعي والثقـايف الـيت تعـوق القـضاء علـى التمييـز              السلوك اال 

ويعـين التـصديق علـى االتفاقيـة        . وحتقيق املساواة بـني اجلنـسني     
االلتــزام بتــصحيح هــذه األمنــاط االجتماعيــة والثقافيــة، الــيت يف 
حالة اليابان، تستند إىل نظرة إىل املرأة مفادهـا أهنـا أدىن مرتلـة              

الوفـد معلومـات حـول      وأضافت أنه يف حني قـدم       . من الرجل 
بعــض اجلهــود املبذولــة يف هــذا االجتــاه، فــإن هــذه اجلهــود مــن 
الواضح أهنا مل تكن ناجحة، حيث أن الـصور النمطيـة للمـرأة             

  .ال تزال قائمة
ومضت قائلة إن املعلومات الواردة من مـصادر بديلـة            - ٣٩

ــود       ــذل جه ــا ب ــزم فيه ــة يل ــدمت إشــارات إىل جمــاالت خمتلف ق
وأضـافت أهنـا    . للقضاء على القوالـب النمطيـة     منتظمة ودءوبة   

تلــتمس احلــصول علــى معلومــات عــن اخلطــوات احملــددة الــيت   
اُتخذت ملواجهـة نـسخ األدوار اجلنـسانية النمطيـة يف املـدارس             
واملؤسسات التعليمية األخرى، وعلـى وجـه اخلـصوص معرفـة           
كيف تعتزم اليابان حتـدي الفكـرة املتـصورة سـلفاً بـأن النـساء               

وهـذه الفكـرة،    . اساً أشخاص حيملن ويـنجنب األطفـال      هن أس 
باإلضافة إىل أهنا حتط مـن قـدر النـساء يف ِسـن اإلجنـاب، فإهنـا           

وســألت أيــضاً . متيـز ضــد املــرأة الوحيــدة والنــساء كبــار الــسن 
عن كيفية تشجيع احلكومة لوسائط اإلعـالم والتقـدم بـدورها           

ــسان ل     ــوق اإلن ــسني وحق ــني اجلن ــساواة ب ــرويج امل ــرأة، يف ت لم
إذا كانــت وســائط اإلعــالم منتظمــة ذاتيــاً يف هــذا اجملــال،  ومــا

ــام        وإن مل تكــن كــذلك، كيــف ختطــط احلكومــة لــضمان قي
  .وسائط اإلعالم بدورها يف هذا الشأن

قالـت إن أفـضل سـبيل       : السيدة موريللو دي ال فيغا      - ٤٠
للقضاء على القوالب النمطية هو إشـراك احلكومـة مباشـرة يف             

أمـا يف   .  وتقـدمي مبـادئ توجيهيـة حامسـة وواضـحة          هذا الشأن 
ـــ    ــق ب ــسياق احملــدد املتعل ــة يف اجلــيش ”ال ــساء املتع ــي  ،“ن الالئ

اســتعبدهن اجلــيش اليابــاين يف احلــرب العامليــة الثانيــة ألغــراض  
جنسية، فإنه ينبغي أن تعترف احلكومة مبسؤوليتها، وأن تقـدم          

هذا العمل وأن   اعتذاراً عاماً، وأن تقاضي األحياء من مرتكيب        
. تدفع تعويضات للنساء منهن الالئي ما زلـن علـى قيـد احليـاة             

ــسألة      ــان أن حتــوِّل م ــستطيع الياب وباختــاذ تلــك اإلجــراءات، ت
.  إىل أيقونـة للحـرب ضـد االسـتغالل اجلنـسي      املتعة يف اجلـيش   

وسألت عمـا إذا كانـت هنـاك أيـة نيـة الختـاذ إجـراء تـشريعي                  
وإداري، وإذا كان األمر كذلك، كـم مـن الوقـت سـيمر قبـل               
أن يدخل هذا اإلجراء حيز التنفيذ؟ وإذا كانـت اليابـان تعتـزم             

  تقدمي تعويضات رمسية، مىت سيحدث ذلك؟
ــسيدة أووري  - ٤١ ــ: الـ ــى  قالـ ــصلت علـ ــة حـ ت إن اللجنـ

معلومــات عــن ارتفــاع مــستويات االجتــار باألشــخاص عــرب       
احلــدود، الــيت تيــسرها إســاءة اســتخدام تأشــريات الترفيــه علــى 

وعلى الرغم من وجـود مؤشـرات علـى احتمـال      . نطاق واسع 
اخنفاض تلـك املـستويات مـرة أخـرى، فإهنـا تطلـب معلومـات              

وأضـافت  . إصـدارها دقيقة عن عدد تأشـريات الترفيـه اجلـاري          
إن اللجنة قلقة أيضاً بسبب طبيعة الدعم غري املالئم املقـدم إىل         

  .ضحايا االجتار
ومضت قائلة إنـه بينمـا تتخـذ احلكومـة تـدابري خمتلفـة                - ٤٢

ومتفرقة ملواجهة تلك املشكلة، ليس هناك قانون شامل بـشأن          
وهنــاك كــثري مــن املــسائل ذات الــصلة الــيت ال ميكــن   . االجتــار

وهلـــا إال مـــن خـــالل قـــانون جـــامع، بـــدالً مـــن التعـــديالت تنا
ــة   ــوانني القائم ــة للق ــان    . املتجزئ ــت الياب ــا إذا كان ــألت عم وس

  .ستنظر يف إقرار مثل هذا القانون
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وأضــافت قائلــة، وعــالوة علــى ذلــك، تلقــت اللجنــة     - ٤٣
ــن خــالل        ــق م ــار، حتق ــد يف االجت ــاه جدي ــات حــول اجت معلوم

وطبقـاً للمعلومـات    . ريب الداخلي برنامج املتدربني ونظام التد   
الواردة، حولت بعض الشركات برنامج املتـدربني إىل مـصدر          

ويف نفـس الوقـت، ألغـت احلكومـة اليابانيـة           . للعمالة الرخيصة 
هذه الربامج، ممـا جعـل مـن األيـسر علـى املؤسـسات الـصغرية                
الدخول يف برنامج التدريب الداخلي، وطلبت معلومـات عـن          

أشـارت إىل أن املقـرر اخلـاص املعـين باالجتـار            وبعـد أن    . احلالة
باألشخاص قد زار اليابان األسبوع املاضي وقدم بـصورة غـري           
رمسية عدداً من التوصيات، سألت ما إذا كـان الوفـد يـستطيع             
ــاك أي      ــارة وهــل ســيكون هن تقــدمي معلومــات عــن تلــك الزي

  .إجراء رمسي للمتابعة
ذت اليابـان   الحظت أنـه يف حـني اختـ       : السيدة راسخ   - ٤٤

ــذ       ــسني ولتنفيـ ــني اجلنـ ــساواة بـ ــق املـ ــؤثرة لتحقيـ ــوات مـ خطـ
االتفاقيــة، ال تــزال هنــاك ممارســات يف هــذا البلــد تتنــاقض مــع  

ــسان      ــوق اإلن ــة حلق ــات الدولي ــن االتفاقي ــا م ــة وغريه . االتفاقي
وبعد أن أثنت على اليابان إلصدارها قانون حيظر بغـاء الطفـل            

ــة للطفــل، ســألت عــن ا   ــصور اإلباحي ــدابري  وال إلجــراءات والت
العاجلـــة املتخـــذة حلظـــر ألعـــاب الفيـــديو الـــيت تـــروج العنـــف 

وقالــت إن . اجلنــسي يف اجملتمــع ومقاضــاة صــانعيها وموزعيهــا
العنف اجلنـسي جرميـة ينبغـي علـى الفـور إيقـاف تروجيهـا مـن                 

وســألت، باإلضــافة إىل ذلــك، عــن     . خــالل هــذه املنتجــات  
ملناهـضة االغتـصاب يف إطـار     التدابري امللموسـة الـيت مت اختاذهـا         

الزواج وزنا احملـارم والعنـف اجلنـسي ضـد األطفـال والتحـرش        
والحظـت أنـه يف قـانون العقوبـات         . اجلنسي يف أماكن العمـل    

يعتــرب العنــف اجلنــسي ُجرمــاً ضــد األخــالق ولــيس جرميــة،        
  .وحثت على تعديل القانون

أعربــــت عــــن القلــــق إزاء : الــــسيدة شــــيمونوفيتش  - ٤٥
لياباين بشأن العنف املرتيل، حيث أنه يشمل فحـسب         القانون ا 

ــستبعد     ــساء، ومــن مث ي ــزوجني أو املعاشــرين لن األشــخاص املت

وأضافت أنه مـن    . أولئك الذين هم يف عالقة وال يعيشون معاً       
املهم محاية مجيع األشخاص الذين يقيمون عالقات محيمة مـع          

 يومـاً   ١٢ثانيـا، إن التـأخر ملـدة        . شركائهم مـن العنـف املـرتيل      
قبـــل إمكـــان إصـــدار أمـــر احلمايـــة فتـــرة طويلـــة جـــداً جيـــب   

ثالثا، إن نظام اهلـاتف اجلديـد الـذي يقـدم املـساعدة             . تقليصها
إىل النــساء ضــحايا العنــف خطــوة يف االجتــاه الــصحيح، لكــن   

 سـاعة يوميـاً     ٢٤جيب النهوض به ليقدم معلومات على مـدار         
. ن األمــورعــن أمــاكن اإليــواء وأحكــام احلمايــة وغريهــا مــ      

وطلبت أيضاً إيضاحاً عما إذا كان قد مت جتـرمي االغتـصاب يف             
ويف حالـة اعتبـار االغتـصاب جرميـة، فـإن           . إطار الـزواج أم ال    

ذلك سيكون عالمة هامة للسكان عموماً بأن احلكومة تأخـذ           
  .على حممل اجلد العنف املرتيل

اتفقـت يف الــرأي علــى  ): اليابــان (الـسيدة أوكاجيمــا   - ٤٦
ــى       أن  ــا عل ــه جيــب حفزه ــسي وأن ــأثري رئي ــالم ت لوســائط اإلع

وأضـافت  . ترويج رسالة واضحة بشأن املـساواة بـني اجلنـسني         
أنه ليس لـدى اليابـان قـوانني أو لـوائح تـشمل كيفيـة وجـوب                 
قيـــام وســـائط اإلعـــالم بتغطيـــة هـــذا املوضـــوع، لكـــن لـــديها  
جمموعة من املبـادئ التوجيهيـة الـيت ميكـن توزيعهـا عـن طريـق                

وفيما عـدا ذلـك، فـإن       . كومة املركزية وحكومات األقاليم   احل
املــسؤولية تقــع علــى عــاتق وســائط اإلعــالم يف تنظــيم أســلوهبا 

وهنــاك عــدد متزايــد مــن الــشابات يف اليابــان  . اخلــاص للعمــل
يعملن يف وسـائط اإلعـالم، لكـن ليـسوا بعـد يف مواقـع قياديـة                 

غــري أن . المــيمتكِّنــهن مــن القيــام بالفعــل بإنتــاج احملتــوى اإلع
 يف املائـة مـن هـذه       ٣٠اخلطة األساسية تشترط أن تشغل املرأة       

  .٢٠٢٠املواقع حبلول عام 
وفيمــــا يتعلــــق حبمايــــة ضــــحايا االجتــــار، قالــــت إن    - ٤٧

ــشارة      ــدمي االستـ ــز تقـ ــوىل إدارة مراكـ ــاليم تتـ ــات األقـ حكومـ
ــة     ــواء مؤقت ــاكن إي ــل كأم ــيت تعم ــرأة، ال ــك  . للم ــدم ألولئ وتق

ــساعدة  ــسوة امل ــات   الن ــة األجنبي ــة، ويف حال  يف شــؤوهنن اليومي
الالئي مت االجتار هبـن، هنـاك مـساعدة فيمـا يتعلـق بـتعلُّم اللغـة                 
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، فإنـــه ٢٠٠٢قـــانون العقوبـــات املعـــدل يف عـــام  أمـــا. أيـــضاً
والواقـع أنـه    . يفرض عقوبات قاسية علـى االجتـار باألشـخاص        

ال يوجد أي قانون شـامل خيـتص باالجتـار باألشـخاص، لكـن              
ــرى    مــن خــ  ــة، ت ــا بفاعلي ــوانني القائمــة وتطبيقه الل تنقــيح الق

  .اليابان أهنا ستكون قادرة على إيقاف االجتار باألشخاص
ــال، أشــارت إىل       - ٤٨ ــة لألطف ــاملواد اإلباحي ــق ب ــا يتعل وفيم

وجود خطـط لتنقـيح القـانون ليتـسىن حظـر جمـرد امـتالك هـذه                 
 يعـين أنـه مل    غري أنه انفضت جلسات الربملان مما       . املواد اإلباحية 

  .يكن باإلمكان حتقيق تلك اخلطط يف الدورة األخرية للمجلس
 قانون حيظر العنف بني     ٢٠٠١وقالت إنه قد ُسنَّ عام        - ٤٩

الزوجني ومت منذ ذلك احلني تنقيحه مرتني حبيث مل يعد احلظـر            
يقتصر على العنف اجلسدي، بل يشمل أيـضاً العنـف الـشفهي،     

  .ملات اهلاتفية والرسائل وغريهامبا يف ذلك ما يرد يف املكا
ــذين يعــانون مــن      - ٥٠ وبــشأن األشــخاص صــغار الــسن ال

العنف يف أوضاع اجتماعية معينة، قالـت إن املنـاهج التعليميـة            
يف املــدارس تتــضمن التــدريب علــى توعيــة الــشباب مــن طلبــة  
  .املدارس العليا بوجه خاص ليتسىن هلم تفادي العنف يف حينه

ــسيدة هــوري   - ٥١ ــان( ال ــسؤال   ): الياب ــى ال ــت ردَّاً عل قال
ــشركات     ــداخلي، أن بعــــض الــ ــدريب الــ ــرامج التــ ــول بــ حــ

يبدو تستغل برامج التـدريب علـى حنـو غـري مالئـم، علـى                فيما
ــبيل املثــال، فإهنــا ال تــدفع أجــوراً للمتــدربني أثنــاء بــرامج        س

وكــان رّد وزارة الرعايــة االجتماعيــة هــو  . تدريبــهم الداخليــة
ت لتقـــدمي التوجيـــه املالئـــم إليهـــا، وإىل  زيـــارة هـــذه الـــشركا

ومت إنشاء خط ساخن لتقـدمي املـساعدة إىل         . املتدربني أنفسهم 
ووزارة الرعايــة االجتماعيــة علــى اتــصال وثيــق مــع . املتــدربني

ــرة       ــانون اهلجـ ــاين قـ ــان اليابـ ــد الربملـ ــرة واعتمـ ــلطات اهلجـ سـ
 ويف املاضـي،  . واالعتراف بالالجئني املنقح يف الـدورة الـسابقة       

ــدورة     ــسنة األوىل للـ ــى الـ ــق علـ ــل تنطبـ ــوانني العمـ ــن قـ مل تكـ
  .التدريبية لكن مل يعد احلال كذلك يف الوقت احلاضر

وانتقلت إىل تناول مسألة التحرش اجلنسي يف أمـاكن           - ٥٢
العمل فقالت إنه قبـل تنقـيح قـانون تكـافؤ الفـرص يف العمـل،                
كان القانون يـبني فحـسب ضـرورة أن يـويل أصـحاب العمـل               

ــامالت اه ــاث العـ ــاً باإلنـ ــز   . تمامـ ــيح، مت تعزيـ ــع التنقـ ــن مـ لكـ
األساليب الوقائيـة وإضـافة بنـد تقـادمي يـذكر أنـه جيـب علـى                 

ــسي   ــرش اجلنـ ــع التحـ ــشركة منـ ــاطة  . الـ ــام الوسـ ــا أن نظـ كمـ
والتحكــيم يف العمــل يــشمل أيــضاً املــسائل اجلنــسية؛ وســتقوم  
احلكومة بإعطاء توجيهات إىل الـشركة الـيت مل تتـصرف علـى             

ــب ال ــو املناســ ــك    . نحــ ــشركات لتلــ ــذه الــ ــل هــ ــا مل متتثــ ومــ
ويف . التوجيهات، ستصبح احلالـة علنيـة وسـيتم اإلعـالن عنـها           

 حالــة مــن هــذا ٩ ٠٠٠، متــت معاجلــة أكثــر مــن ٢٠٠٨عــام 
  . يف املائة منها أثناء العام٩٠القبيل وجرى تصحيح 

قالــت إن احلــرب انتــهكت ): اليابــان (الــسيدة شــينو  - ٥٣
نــساء ورجــال، الــشباب وكبــار    : لجميــع حقــوق اإلنــسان ل 

وأرغمت اليابان على تعلُّـم هـذا       . السن، يابانيني وغري يابانيني   
الدرس القاسـي مـن خـالل جتربتـها اخلاصـة يف احلـرب العامليـة                

ــد     ــن خــالل دســتورها، احلــرب لألب ــذت، م ــة، ونب ويف . الثاني
، أصــدرت حكومــة اليابــان بيانــاً مــن     ١٩٩٣أغــسطس /آب

ام جمللس الـوزراء أقـرت فيـه بـأن روايـة نـساء              خالل األمني الع  
وقـدمت  . املتعة أضرَّت بعنف بُسمعة وكرامة كثري من النـساء        

املوقــف  أمــا. حكومــة اليابــان اعتــذارها وأعربــت عــن أســفها  
ــه ال يــزال املوقــف احلــازم واملتــسق     ــان، فإن الــوارد يف هــذا البي

بــات وفيمـا يتعلــق مبـسألة التعويـضات واملطال   . حلكومـة اليابـان  
ــد         ــان ق ــة الياب ــإن حكوم ــة، ف ــة الثاني ــّراء احلــرب العاملي ــن ج م
تصرفت بصدق وإخالص، عمالً مبعاهدات سان فرانسيـسكو        
الثنائيــة للــسالم واملعاهــدات واالتفاقــات والــصكوك األخــرى   

ــصلة ــسائل   . ذات الـ ــسوية املـ ــة تـ ــالطرق القانونيـ ــن مث مت بـ ومـ
ك املعاهـدات،   الناشئة عن احلرب العاملية الثانية مع أطـراف تلـ         

ــة    ــساء املتع ــسألة ن ــا م ــا فيه ــان   . مب ــة الياب ــا ناقــشت حكوم كم
وشعبها ما ميكن عمله بشأن تلك املسألة وبذلت أقصى جهـد        
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ــو      ــامهت بنحـ ــث سـ ــيوي حيـ ــرأة اآلسـ ــندوق املـ ــساعدة صـ ملـ
بليــون يــن مــن امليزانيــة الوطنيــة لتيــسري أوجــه اإلنــصاف   ٤,٨

.  يف سـن متقدمـة     لنساء املتعة السابقات الالئـي أصـبحن حاليـاً        
ــرات    ــافية يف الفقـ ــيل إضـ ــور علـــى تفاصـ ــن العثـ  إىل ٩١وميكـ

ــر اليابــان   ٩٧ ــن تقري ــان بنــشاط    . م وستواصــل حكومــة الياب
ندوق املـــــذكور لرعايـــــة نـــــساء املـــــسامهة يف أنـــــشطة الـــــص

  .السابقات املتعة
وحتولـت إىل تنـاول الـسؤال حـول مـا فعلتـه احلكومـة          - ٥٤

ــائم ع   ــة جمتمــع ق لــى املــساواة بــني اجلنــسني،   يف املــدارس لتهيئ
فقالت إنـه جيـري تعلـيم الطلبـة علـى أن يكـون لـديهم تـصوراً                  
عــن املــساواة بــني اجلنــسني يف املدرســة ويف املــرتل ويف اجملتمــع 
احمللــي، وذلــك مــن خــالل دورات تناســب مــستوى تطــورهم  

. وتشمل مواضـيع كـاألحوال املدنيـة والدراسـات االجتماعيـة          
ــا مت يف آذار ــارس /كمـ ــة يف  ٢٠٠٨مـ ــاهج التعليميـ ــيح املنـ  تنقـ

املدارس االبتدائية واملتوسطة والثانوية لتعزيز مواقـف االحتـرام         
ولكي يصبح هذا التعليم فعـاالً،      . املتبادل بني الذكور واإلناث   

ــسان     ــثري عـــن حقـــوق اإلنـ ــون الكـ ــيلزم أن يعـــرف املدرسـ سـ
وعنــد الــضرورة يــتم إدراج . واكتــساب اإلحــساس باحترامهــا

ب يف املنهاج التـدرييب للمدرسـني ويقـدم أيـضاً إىل            هذا التدري 
  .املدرسني املوجودين بالفعل يف اخلدمة

قـال إن االغتـصاب يف إطـار        ): اليابـان  (السيد أوتـاين    - ٥٥
ويعاقَـب األشـخاص املُـدانني بارتكـاب        . الزواج يعترب اغتـصاباً   

  .هذه اجلرمية
زاري قالـت إن األمـر الـو     ): اليابان (السيدة كوماغاتا   - ٥٦

 الترفيـــه مت تعديلـــه يف عـــامي تالـــذي حيكـــم إصـــدار تأشـــريا 
؛ ويتعني على مقدمي الطلبـات حاليـاً اتبـاع          ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥

إجـــراء صـــارم جـــداً وأصـــبحت الـــشروط املتعلقـــة بوكـــاالت 
التعاقد الداخلية اليت تقبل عناصر الترفيه األجنبية أكثـر صـرامة           

ين يـدخلون   وبناء عليه، فإن عدد األشخاص الـذ      . من ذي قبل  

 ١٠٠ ٠٠٠البلد مبوجب هذه التأشرية قد اخنفـض بـشدة مـن        
ــق  . ٢٠٠٨ يف عــام ٣٥ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٥يف عــام  وفيمــا يتعل

مبركز ضحايا االجتـار باألشـخاص، فـإن التعـديل الـذي أُدخـل         
على قانون ضـوابط اهلجـرة واالعتـراف بـالالجئني يـنص علـى           

حياً بالبقـاء   منح هؤالء األشخاص تصرحياً خاصاً بالرتول وتصر      
ولذلك يوىل االعتبار الواجب ملثل هذه العوامل عنـد         . يف البلد 

مساع الطلبات بتمديد فترة البقاء أو تغيري وضع اإلقامة وأيـضاً        
 ٢٠٠٨ إىل   ٢٠٠٥ويف الفترة من    . يف حالة الترحيل من البلد    

ــد  ــد؛ ومــنح   ٢٣٠مت حتدي  ضــحية لالجتــار باألشــخاص يف البل
  .قاء رغم خمالفتهم القانون أشخاص تصاريح بالب١٠٤
أقـــر بأمهيـــة أوامـــر احلمايـــة ): اليابـــان (الـــسيد ســـانو  - ٥٧

غري أنه طالب بـضرورة الـسماح       . لضحايا العنف بني األزواج   
بوقــت كــاف للنظــر بدقــة يف الطلبــات املتعلقــة بتلــك األوامــر   
حيث أهنا غالباً ما تكون مصحوبة بـأوامر أخـرى كتلـك الـيت              

  .رة املرتل الذي يتقامسه مع الضحيةتطلب من املسيء مغاد
رحبـــت بالتأكيـــد علـــى أن : الـــسيدة شـــيمونوفيتش  - ٥٨

ومـع ذلـك، فـإن رد       . االتفاقية جزء من النظام القانوين الوطين     
 يف قائمـــة اللجنـــة للقـــضايا ٤الدولـــة الطـــرف علـــى الـــسؤال 

 الـــــذي يـــــذكر أن (CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1)واألســـــئلة 
 املفعـــول تلقائيـــاً دون َســـْن قـــانون  االتفاقيـــة ال تعتـــرب ســـارية

داخلــي، يــبني أن اهليئــة القــضائية ليــست مدركــة متامــاً وضــع    
ولـذلك فـإن التعلـيم وزيـادة الـوعي ضـروريان علـى              . االتفاقية

وأضـــافت أن بعـــض أجـــزاء يف تـــشريعات . املـــستوى الـــوطين
ــة     ــانون األحــوال املدني ــة، مثــل أحكــام ق ــزال متييزي ــان ال ت الياب

دىن لِسن الزواج وفتـرة االنتظـار الالزمـة للمـرأة           بشأن احلد األ  
وال جيب البت يف تعـديل هـذه    . بعد الطالق ليتسىن هلا الزواج    

األحكــام حــسب اجتاهــات الــرأي العــام بــل حــسب التزامــات  
وفيما يتعلق بـأوامر احلمايـة،      . الدولة الطرف مبوجب االتفاقية   

ون مــن الــضروري إصــدارها علــى الفــور يف احلــاالت الــيت يكــ 
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أمـا الفتـرة احلاليـة احملـددة مبـدة          . هناك قلق على حيـاة الـضحية      
  . يوماً فإهنا طويلة جدا١٢ً
كررت أمهية إدخال تعريف للتمييـز يف       : السيدة باتن   - ٥٩

 مـــن ١التـــشريع الـــداخلي مـــشابه للتعريـــف الـــوارد يف املـــادة 
وعلى الرغم مـن أن الدسـتور يـدعو للمـساواة، فـإن          . االتفاقية

. افياً ملعاجلـة التمييـز غـري املباشـر أو غـري املقـصود             ذلك ليس ك  
وليس كافياً أن يتضمن الدستور أيضاً مثل هذا التعريف فقـط           

وعـالوة علـى    . يف جمال القانون املعين بتكافؤ الفرص يف العمل       
ذلك، فإن كثرياً من القوانني ال تنص علـى جـزاءات أو أوجـه              

ن مثــل هــذه انتــصاف، رغــم أنــه مــن الواضــح مــن االتفاقيــة أ  
ويف . األحكام ضرورية لضمان احلماية القانونية الفعلية للمرأة      

حالــة التحــرش اجلنــسي، علــى ســبيل املثــال، يــنص القــانون        
فحـــسب علـــى توجيهـــات تـــصحيحية، إىل جانـــب جـــزاءات 
اجتماعيــة، كــاإلعالن عــن أمســاء الــشركات الــيت يتــورط فيهــا 

 تطبـق   املوظفون يف مثل هـذه املمارسـات، وهـي توجيهـات مل           
  .يف الواقع

وتساءلت أخرياً عما إذا كـان جيـري النظـر يف األخـذ               - ٦٠
بنظــام مالئــم للمــساعدة القانونيــة مــع مراعــاة أن عــدم وجــود 

  .هذه املساعدة حيد من وصول املرأة إىل القضاء
ــة  : الـــسيد بـــرون  - ٦١ ــه فهـــم أن االتفاقيـــة مطبقـ قـــال إنـ

ري أنـه سـيكون     بالكامل كجزء من النظـام القـانوين الـوطين؛ غـ          
ــه     مــن املفيــد احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن التوجي
املقدم إىل القضاة حلل أوجه التضارب بـني االتفاقيـة والقـانون            

  .ويف مثل هذه احلاالت، ينبغي أن تسود االتفاقية. الداخلي
ــسيدة راســخ   - ٦٢ ــوانني    : ال ــا تكــون الق ــه بينم أكــدت أن

 بـني الرجـل واملـرأة، فـإن         ضرورية ملنع العنف وتعزيـز املـساواة      
ومـــن مث . تنفيـــذ وإعمـــال تلـــك القـــوانني هلمـــا نفـــس األمهيـــة

ســيكون مــن دواعــي الترحيــب معرفــة معلومــات إضــافية عــن   
التدابري امللموسة املتخذة يف جماالت كزيادة الوعي، ومـساعدة         

ــذي      ــأدييب ال ــة أو اإلجــراء الت ــسي والعقوب ضــحايا العنــف اجلن
وسـيكون مـن املفيـد أيـضاً معرفـة         . ليرتل مبرتكيب هـذه األفعـا     

ــا ــسي يف مكــان العمــل ويف     م إذا كــان ضــحايا التحــرش اجلن
جمال التعلـيم حيـصلون علـى تعويـضات، ومـا إذا كانـت هنـاك                

  .تدابري حلماية أعماهلن أو احليلولة دون تسرهبن من املدرسة
قالـت إنـه منـا إىل علـم        : السيدة موريللو دي ال فيغـا       - ٦٣

ر أخـرى بأنـه ُرفـضت معظـم الـدعاوى الـيت             اللجنة من مـصاد   
ومن مث فإهنـا    . ابقون أمام احملكمة العليا    س “نساء متعة ”أقامها  

ــوال       ــى األم ــساء حيــصلن عل ــا إذا كــان هــؤالء الن ــساءل عم تت
ــدابري       ــوانني أو ت ــة ق ــاك أي ــا إذا كانــت هن املخصــصة هلــن، وم

وأعربــت أيــضاً عــن رغبتــها يف معرفــة . إداريــة يف هــذا الــصدد
ا كــان ســيتم معاقبــة األفــراد العــسكريني الــذين ارتكبــوا   إذ مــا

  .هذه األفعال
قالــت إن عــدداً مــن هيئــات : الــسيدة زو إكــسياكيو  - ٦٤

املعاهــدات واملنظمــات الدوليــة األخــرى دعــوا اليابــان لتفــسري  
، مما يبني أن التـدابري الـيت اختـذهتا، مبـا يف             “نساء املتعة ”مسألة  

سـيوي ليـست مقبولـة لـدى        ذلك من خالل صندوق املـرأة اآل      
ومــن مث فإهنــا تأمــل أن تــبني احلكومــة اإلرادة     . مجيــع النــاس 

ثانيــا، . الــسياسية يف معاجلــة هــذه املــسألة بالكامــل وبــإخالص 
إهنـــا تريـــد إيـــضاحاً عمـــا إذا كـــان القـــانون جيـــرِّم حتديـــداً        
االغتــصاب يف إطــار الــزواج ومــا شــكل العقــاب الــذي يلقــاه   

  .اب تلك اجلرميةاألشخاص املدانون بارتك
أقــرت بأنــه يلــزم اختــاذ ): اليابــان (الــسيدة أوكاجيمــا  - ٦٥

تــدابري إضــافية لزيــادة الــوعي ليتــسىن إدمــاج أحكــام االتفاقيــة   
  .بالكامل يف إطار القانون الداخلي واجملتمع

قالـت إن وفـدها يعتـرف       ): اليابان (السيدة كوماغاتا   - ٦٦
ــة إىل مزيـــد مـــن   ــة القـــضائية حباجـ  التثقيـــف بـــشأن بـــأن اهليئـ

ــة ــة   . االتفاقي ويف هــذا الــصدد، أُنــشئت بالفعــل دورات تدريبي
وفيما يتعلق مبسألة الوصول إىل اجلهاز القـانوين، فـإن    . للقضاة
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مراكــز املــساعدة القانونيــة الــيت أُنــشئت عمــالً بالقــانون املعــين  
ــة للــضحايا،     ــشامل، تقــدم مــساعدات مالي بالــدعم القــانوين ال

لتحـرش اجلنـسي، ممـن يفتقـرون للمـوارد          يف ذلـك ضـحايا ا      مبا
املالية الالزمة، وذلك عندما يتم إثبـات وجـود حالـة يـستدعي             

  .األمر فحصها
أكـد أن االغتـصاب يف إطـار      ): اليابـان  (السيد أوتاين   - ٦٧

  .الزواج مت جترميه بوصفه اغتصاباً
قــال إن حكومتــه تــود تنقــيح ): اليابــان (الـسيد ســانو   - ٦٨

نون األحـوال املدنيـة مبجـرد أن يتـضح أن           أحكام معينة مـن قـا     
ويف هـذا الـصدد، نـشرت       . غالبية الشعب حتبذ هذه التغـيريات     

 مقترحاهتا بشأن عدد مـن التعـديالت        ١٩٩٦احلكومة يف عام    
هلذا القانون اليت تسمح، يف مجلـة أمـور، لـألزواج والزوجـات           

كمـا أجـرت استقـصاء للـرأي        . باستخدام أمساء أُسرة منفـصلة    
شأن تلك املقترحات ونشرت النتائج يف حماولـة لتعميـق          العام ب 

ويف حـني أقـر بأمهيـة       . الوعي العام ومناقشة التغيريات املقترحة    
إصدار أوامر احلماية بأسرع ما ميكن، فإنـه أكـد علـى احلاجـة              

ــاً   ــاً دقيقـ ــات اهتمامـ ــالء الطلبـ ــة  . إىل إيـ ــار إىل أن احلمايـ وأشـ
  .الفورية ميكن للشرطة توفريها

قالت إن حكومتـها فهمـت      ): اليابان (يدة هوري الس  - ٦٩
وأضـافت أن كـال مـن    .  مـن االتفاقيـة  ١بالكامل مقصد املـادة   

ــن      ــصادرة عـ ــيم الـ ــل واملراسـ ــرص يف العمـ ــافؤ الفـ ــانون تكـ قـ
وزارات الــصحة والعمــل والرعايــة االجتماعيــة تتــضمن تــدابري 

وعــالوة علــى ذلــك، هنــاك بعــض  . تــشكل متييــزاً غــري مباشــر 
 قد تتقرر يف احملاكم وتـدخل يف وقـت الحـق يف     التعاريف اليت 

  .جمموعة السابقات القانونية
وبشأن مسألة اجلزاءات وأوجه االنتصاف يف حاالت         - ٧٠

ــه جتــدر اإلشــارة إىل أن الــشركات     التحــرش اجلنــسي، قــال إن
اليت تلقت توجيهات تصحيحية اعتمـدت التـدابري املقترحـة يف           

و الــسبب يف أنــه مل يــتم   يف املائــة مــن احلــاالت، وهــذا هــ ٩٠
كمــا أن التــدابري املتخــذة يف أمــاكن  . تــسمية أيــة شــركة علنــاً 

العمــل ملواجهــة التحــرش اجلنــسي ينبغــي أن تــسمح للــضحايا   

ــاهلم  ــاء يف أعم ــى     . بالبق ــة عل ــزاءات ثقيل ــرض ج ــن ف ــدالً م وب
الشركات، ُرئي أنـه مـن األكثـر فعاليـة حتـسني فهـم أصـحاب                

التــصاحل بــني الطــرفني املعنــيني، العمــل أبعــاد املــسألة وتــشجيع 
  .يف ذلك عن طريق آليات من بينها جلنة تسوية املنازعات مبا
وفيمـــا يتعلـــق مبـــسألة العنـــف ضـــد املـــرأة، قالـــت إن   - ٧١

املكاتب االستشارية للمرأة تقدم للضحايا جمموعة واسـعة مـن          
ــساعدات       ــة، وم ــة املؤقت ــك احلماي ــا يف ذل ــدعم، مب خــدمات ال

لألجانب، واملساعدة عن طريق توفري العمـل،       الترمجة الشفوية   
. ويف بعض احلـاالت ضـمانات إجياريـة لـضحايا العنـف املـرتيل             

ويف حالــة معانــاة امــرأة مــا مــن مــشاكل صــحية عقليــة نتيجــة   
حترش جنسي يف مكان العمل، يـتم أحيانـاً توثيـق هـذا الوضـع             

  .بوصفه حالة إيذاء قانونية
لت إنـه ال ينبغـي مطلقـاً        قا): اليابان (السيدة أوشياما   - ٧٢

ــدمر      ــه ي ــسامح مــع التحــرش اجلنــسي يف املــدارس حيــث أن الت
. كرامة الضحية وشخصيتها، ويـسمم البيئـة التعليميـة بأسـرها          

وتــزود احلكومــة املــدارس بالتوجهــات بــشأن هــذه املــسألة،       
وجيري حتـذير هيئـة التـدريس مـن أن التـورط يف هـذا املـسلك                 

وضــحايا التحــرش  . عمــلســيؤدي إىل الفــصل الفــوري مــن ال  
اجلنسي يف املدرسة تتوىل رعايتـهم عمومـاً ممرضـات املدرسـة،            
ملعرفتهن حبالـة الطلبـة البدنيـة والنفـسية ومقـدرهتن علـى تقـدمي         

كما تقدم املساعدة مـن خـالل العمـال االجتمـاعيني           . املشورة
  .العاملني يف املدرسة ومراكز توجيه الطفل، حسب االقتضاء

ــينو   - ٧٣ ــسيدة ش ــان (ال ــه متــت    ): الياب ــول بأن أكــدت الق
تــسوية مــسألة التعويــضات واملطالبــات بعــد احلــرب العامليــة       

وبـشأن  . الثانية مـن خـالل معاهـدة سـان فرانسيـسكو للـسالم            
الـسابقات،  “ نـساء املتعـة   ”مسألة أوجه االنتصاف اليت ختـص       

أُتيحــت األمــوال متــشياً مــع رغبــات األفــراد والبلــدان املعنيــة؛    
  .بعض منهم يف احلصول على مدفوعات فرديةيرغب ال ومل

  .٥٥/١٢ُرفعت اجللسة الساعة   
  


