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

 التقريــر يف بــالنظر املتعلقــة واألســئلة القــضايا قائمــة علــى الــردود    
  السادس الدوري

  
  *ليابانا    

  

 
  

 .رمسي حترير بدون صادر التقرير هذا  *  
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 الـدوري  التقريـر  يف بـالنظر  املتعلقـة  واألسـئلة  القـضايا  قائمة على الردود    
  لليابان السادس

  
  ١ السؤال    

 إذا ومـا  الـسادس  الـدوري  التقريـر  اعتمـدت  قـد  احلكومـة  كانت إذا ما توضيح يرجى  
  .الربملان على ُعرض قد التقرير كان

 التحديـد،  وجـه  وعلـى  .ككـل  كومـة احل مـسؤولية  علـى  الـسادس  الدوري التقرير أُعد  
 .احلكـومي  التقريـر  هـذا  شكل يف احملتويات ومجعت الصلة ذات والوكاالت الوزارات ناقشت
  .املتحدة لألمم العام األمني إىل التقرير قُدِّم عندما الدايت أيضا احلكومة وأبلغت

  
  ٢ السؤال    

 اجلنـسانية  املـسائل  ريتـأث  وتقيـيم  وتقـدير  برصـد  معنيـة  متخصصة جلنة أن التقرير يذكر  
 يتعلـق  فيمـا  اجلنـسني  بـني  املـساواة  جملـس  اختـذه  الـذي  الـرأي  بـشأن  ومـداوالت  دراسة أجرت
 للجنـة  الـسابقة  اخلتاميـة  املالحظـات  ضـوء  يف ووكالـة  وزارة كـل  يف التنفيذ بلغها اليت باملرحلة
ــة ــضاء املعني ــى بالق ــز عل ــرأة ضــد التميي ــرة انظــر( امل ــدمي يرجــى ).٤ الفق ــاتمعل تق ــشأن وم  ب

 لتنفيـذ  اختـذت  الـيت  والتـدابري  ،٢٠٠٥ يوليـه /متـوز  يف املتخصـصة  اللجنة قدمتها اليت التوصيات
  .التوصيات تلك

 تـأثري  وتقيـيم  وتقـدير  برصـد  املعنيـة  املتخصـصة  اللجنـة  أوصـت  ،٢٠٠٥ يوليه/متوز يف  
 إعـداد  عنـد  االعتبـار  يف التالية اآلراء بأخذ اجلنسني بني املساواة جمللس التابعة اجلنسانية املسائل
  .أخرى جهود بذل وعند املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية للجنة املقبل الدوري التقرير

 لتوصـيات  اسـتجابة  اختـذت  الـيت  التـدابري  نتـائج  إدراج ينبغـي  التقريـر،  كـل  يف  )١(  
  .ممكن قدر بأكرب املرأة ضد التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة

ــقيت فيمــا  )٢(   ــالتمييز عل ــائج تقــدمي املتوقــع مــن املباشــر، غــري ب  الــيت الدراســات نت
 الفعليـة  احلـاالت  جلمـع  اجلهـود  بـذل  أيـضا  وينبغـي  .مبكـر  تـاريخ  يف العمالـة  ميدان يف أُجريت
 أشـكال  مجيع على القضاء باتفاقية تتعلق اليت األنظمة وتعزيز مستمرة بصفة املباشر غري للتمييز
  .اجلنسني بني املساواة تسوده جملتمع األساسي قانونوال املرأة ضد التمييز

 تنظـيم  ينبغـي  اإلعـالم،  وسـائط  يف للمـرأة  اإلنـسان  حقوق باحترام يتعلق فيما  )٣(  
  .ذلك إىل وما اإلنترنت، ومواقع باأللعاب، املهتمة املنظمات فيه تشترك لآلراء تبادل
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 ذات البيانـات  جتميـع  بغيين باألشخاص، االجتارو األقليات بقضايا يتعلق فيما  )٤(  
  .التقرير يف وإدراجها وزارة كل عليها حتصل اليت الصلة

 للتنقيحـــات وفهمـــه اجلمهـــور وعـــي لتعميـــق مـــستمرة جهـــود بـــذل ينبغـــي  )٥(  
 الـيت  العـدَّة  فتـرة  وختفـض  سـواء،  حـد  على واملرأة للرجل الزواج سن نفس حتدد اليت املقترحة،
ــى ُيحظــر ــرأة عل ــا امل ــزوج أن خالهل ــةث تت ــد اني ــدم الطــالق، بع ــا وتق ــسماح نظام ــزوجني لل  لل

  .مستقلني لقبني باستخدام
 الربوتوكــول علــى التــصديق إمكانيــة بــشأن مــستمرة مــداوالت إجــراء ينبغــي  )٦(  
  .مبكر تاريخ يف لالتفاقية االختياري
  .التالية التدابري اُتخذت أعاله، الواردة التوصيات تنفيذ وبغية  
 انظـر ( احلكومـة  اختـذهتا  الـيت  اخلاصـة  التـدابري  مـن  كجـزء  حتققـت  الـيت  النتائج  )١(  
  .السادس الدوري التقرير يف ترد )التقرير من ١٢٢ و ١١٨ الفقرتني
ــة ٢٨٢ و ،١٠١ الفقــرات علــى اإلطــالع يرجــى  )٢(   ــة ٢٨٦ و ،٢٨٤ لغاي  لغاي
  .٣ السؤال على والرد التقرير من ٢٩٠

  .التقرير من ٧٨ الفقرة على اإلطالع يرجى  )٣(  
 مـــن ١٨٤ لغايـــة ١٧٨ و ١٠٠ لغايـــة ٩٨ الفقـــرات علـــى اإلطـــالع يرجـــى  )٤(  
  .٢٤ السؤال على والرد واإلحصاءات املرفق من ٢٢ و ٢١ و ،١٥ لغاية ١٣ ورقم التقرير،

  .٢٨ السؤال على والرد التقرير من ٣٩٣ الفقرة على اإلطالع يرجى  )٥(  
  .٣٠ السؤال على والرد التقرير من ١٠٣ الفقرة على اإلطالع يرجى  )٦(  

  
  ٣ السؤال    

ــة، أعربـــت   ــا يف اللجنـ ــة مالحظاهتـ ــع، الفـــرع ،A/58/38 انظـــر( الـــسابقة اخلتاميـ  الرابـ
ــه قلقهــا عــن ،)٣٥٧ الفقــرة ــيس ألن ــاك ل ــز حمــدد تعريــف أي هن ــشريعات يف للتميي ــة الت  احمللي

 املباشـر  وغـري  املباشـر  التمييز من كال يشمل املرأة ضد للتمييز تعريف فيها يدرج بأن وأوصت
  .اللجنة لتوصية استجابة احلكومة اختذهتا اليت التدابري تبيان برجاء .االتفاقية من ١ للمادة وفقا

 العمـل  يف واملـرأة  الرجـل  بني املعاملة يف واملساواة الفرص تكافؤ بكفالة املتعلق القانون  
 جديـدا  مـا حك وأدخـل  ٢٠٠٦ عـام  يف ُنقـح  )العمـل  فـرص  تكافؤ بقانون يلي فيما إليه يشار(

  :اليت التدابري بأنه املباشر غري التمييز وُيعرَّف .املباشر غري التمييز حيظر
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  اجلنس؛ خبالف أوضاع على تقوم  )١(  
  و اآلخر؛ اجلنس بأفراد باملقارنة جنس أفراد ضد كبرية بدرجة عمليا متيز  )٢(  
  .مشروع سبب أي إىل تفتقر  )٣(  
 أربـاب  عـن  وممـثلني  مفكـرين  مـن  املؤلـف  عمـل ال لـسياسة  الثالثي اجمللس وافق وأيضا،  
 مرسـوم  يف عليهـا  وُنـص  مناسـبة  بوصـفها  التاليـة  الثالثـة  التـدابري  على العمال ونقابات األعمال
  :والرفاه والعمل الصحة، وزارة

 متعلقــا معيــارا تطبــق والــيت العمــال واســتخدام باســتقدام تتعلــق الــيت التــدابري  )١(  
  البدنية؛ قوته أو وزنه أو العامل، بطول

 طبقـا  ‘رئيـسي  مهـين  مـسار  على موظف’ واستخدام باستقدام املتعلقة التدابري  )٢(  
 للنقـل  العامـل  مبتاحيـة  متعلقـا  معيـارا  تطبـق  والـيت  املهـين  املـسار  أسـاس  على املستخدمني إلدارة

  و العامل؛ إقامة حمل نقل إىل يؤدي مما
 العامــل بتحمــل متعلقــا معيــارا تطبــق والــيت العمــال بترقيــة تتعلــق الــيت التــدابري  )٣(  
  .قبل من فيه عمل الذي املكان خبالف عمل مكان إىل للنقل

 مباشـر  غـري  متييزا بوصفها املرسوم هذا عليها نص اليت التدابري هذه احلكومة وستراجع  
  .االقتضاء حسب

  
  ٤ السؤال    

 املـرأة  ضـد  التمييـز  أشكال مجيع على القضاء اتفاقية إىل أُشري أو احُتكم أن حدث هل  
د حــدث، فمــاذا كانــت النتيجــة؟  قــ ذلــك كــان وإذا احملليــة، احملــاكم فيهــا بتــت قــضايا أي يف

 رجــال بــني باالتفاقيــة الــوعي لزيــادة اختــذت الــيت التــدابري ذكــر يرجــى ذلــك، إىل ضــافةوباإل
  .عموما القانون ورجال القضاء

 نظـرت  الـيت  القـضايا  يف إليهـا  أُشـري  أو باالتفاقيـة  االستـشهاد  جـرى  أنه احلكومة تفهم  
  .املرفق اجلدول يف والواردة احمللية احملاكم فيها

 املـسؤول  القـانوين،  والبحـث  التـدريب  معهـد  أن احلكومـة  تفهم بالقضاة، يتعلق وفيما  
 الدوليـة،  اإلنـسان  حقـوق  يف املتخصـصني  اجلامعيـة  الكليات أساتذة يدعو القضاة، تدريب عن

 أخل ،)الدوليـة  املنظمـات  ذلـك  يف مبـا ( اإلنـسان  حقـوق  ايـة مح يف املـشاركة  املنظمات وموظفي
 كجـزء  احملاضـرات  هذه وتنظَّم .خمتلفة مواضيع يف حماضرات إللقاء زائرين كمحاضرين ذلك،
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 .املـرأة  ضـد  والعنـف  باالتفاقيـة  القـضاة  وعـي  إذكـاء  هبـا  وُيقصد للقضاة، التدرييب الربنامج من
  .حمددة أمثلة التذييل يف وترد

ــقي وفيمــا   ــة األنــشطة أن احلكومــة تفهــم باحملــامني، تعل  )حــصريا قائمــة ليــست( التالي
  .ُنفذت قد
ــة أنــــشطة  - ١ ــة اللجنــ ــساواة املعنيــ ــرأة الرجــــل بــــني باملــ ــة واملــ ــاد التابعــ ــاين لالحتــ  اليابــ

  .احملامني لنقابات
ــة جتــري   ــة اللجن ــساواة املعني ــني بامل ــرأة الرجــل ب ــة وامل ــاين لالحتــاد التابع ــات الياب  لنقاب

 حبوثـــا إنـــشائها، علـــى ٣٠ الــــ الـــسنوية بالـــذكرى ٢٠٠٦ عـــام يف احتفلـــت الـــذي حملــامني، ا
  .القائمة التشريعات تنقيح كيفية بشأن اقتراحات وتقدم وحقوقها املرأة وضع على ودراسات
  :يلي فيما ٢٠٠٦ يونيه/حزيران منذ الرئيسية أنشطتها وتتمثل  
 العمـل  فـرص  تكـافؤ  قـانون  بتنقـيح  املتعلق القانون مشروع بشأن رأيا نشرت  )١(  
  نشرة؛ وأصدرت
 إدارة حتـــسني قـــانون بتنقـــيح املتعلـــق القـــانون مـــشروع بـــشأن رأيـــا نـــشرت  )٢(  

  الدايت؛ ألعضاء طلبا وقدمت املتفرغني غري بالعمال يتعلق فيما املستخدمني
 احملـامني  نقابات يف اجلنسني بني املساواة حالة بشأن استقصائية دراسة أجرت  )٣(  

 واإلجـراءات  اجملـالس  عـضوات  عـدد  بشأن استقصائية دراسة( احملامني لنقابات الياباين االحتادو
  ؛)األخرى البناءة

 لنقابـات  اليابـاين  االحتـاد  رسـوم  دفع من العضوات إلعفاء قاعدة وضع طلبت  )٤(  
  وبعدها؛ الوالدة قبل الفترة خالل احملامني

 دلـل ” “فحـسب  امـرأة  إهنـا  عمـ ” صـحيح؟  هـذا  هـل ’ بعنـوان  كُتيبا أصدرت  )٥(  
  ؛‘اجلنس بنوع املتعلقة الفهم سوء أشكال سنصحح - “ُرجولتك
 املبذولــة اجلهــود لتعزيــز حماضــرين وأرســلت للتــدريب مدرســيا كتابــا أعــدت  )٦(  
  و العائلي؛ بالعنف املتعلقة احلاالت وقبول االستشارات لتقدمي نظام نطاق وتوسيع لوضع

  .احملامني نقابات يف اجلنسني بني اواةاملس لتعزيز ندوات عقدت  )٧(  
  :باالتفاقية التحديد وجه على املتصلة األنشطة يلي فيما وترد  
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 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  باتفاقيـة  يتعلـق  فيمـا  اإلعـداد  فريق أنشطة  )١(  
 العامـل  الفريـق  إىل )تقريـرا  أعـد ( معلومـات  اإلعـداد  فريـق  قـدم  :اللجنة أنشأته الذي املرأة ضد
 حكومـة  إعـداد  يف كمـساعدة  املـرأة  ضد التمييز على بالقضاء املعنية املتحدة األمم للجنة التابع
  .العامل الفريق هذا إىل عضوا وأرسل السادس، بالتقرير املتعلقة القضايا لقائمة اليابان

 الناحيـة  مـن  املـرأة  ضـد  التمييز أشكال مجيع على القضاء اتفاقية تطبيق’ طُرح  )٢(  
ــة لــدورة موضــوعا بوصــفه ‘العمليــة  ديــسمرب/األول كــانون يف احملــامني جلميــع ُعقــدت تدريبي
 علــى بالقــضاء املعنيــة اللجنــة يف عــضو حاليــا وهــو حماميــا الــدورة يف احملاضــر وكــان .٢٠٠٨
  .املرأة ضد التمييز

  :احملامني لنقابات الياباين لالحتاد التابع اجلنسني بني املساواة تعزيز مركز أنشطة  - ٢
ــسان يف   ــل/ني ــاين االحتــاد وضــع ،٢٠٠٧ أبري ــات الياب  األساســي اإلطــار احملــامني لنقاب
 مـن  ٩ والفـرع  ).األساسـي  اإلطـار  :بــ  يلـي  فيمـا  إليـه  ُيـشار ( االحتاد يف اجلنسني بني للمساواة
 علـى  يـنص  ‘دوليـا  الراسـخة  املبادئ واحترام بتحقيق املتعلقة التدابري’ املعنون األساسي، اإلطار
 الراسـخة  للمبادئ لالمتثال أو لتحقيق اجلنسني بني املساواة لتعزيز تدابرينا جناح أجل من’ أنه،
 التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقيـة  اإلنـسان،  حبقوق اخلاصني الدوليني للعهدين دوليا
 لتبـاد  ذلـك  يف مبـا  الالزمة، اإلجراءات احملامني لنقابات الياباين االحتاد سيتخذ إخل، املرأة، ضد

  .‘الدولية املنظمات مع املعلومات
 لتـرويج  اجلنـسني  بـني  املـساواة  تعزيـز  مركـز  أُنـشئ  العـام،  نفس من يونيه/حزيران ويف  
 ‘اجلنـسني  بـني  للمـساواة  األساسي لإلطار للدعاية وطنية ندوة’ املركز ونظم .األساسي اإلطار

 ومجـع  .األساسـي  باإلطـار  ائهأعـض  إلبـالغ  حماولـة  يف اليابـان  أحناء مجيع يف موقعا عشر إثين يف
 اجلنــسني بــني التفــاوت أوجــه بــشأن البلــد مــن خمتلفــة أحنــاء يف االحتــاد أعــضاء مــن آراء املركــز
 االحتـاد  خطـة  بوضـع  أيـضا  وقـام  .إخل العائلية، واحلياة العمل بني والتوازن باحملامني، يتعلق فيما

ــز األساســية ــا وأعــد ٢٠٠٨ مــارس/آذار يف اجلنــسني بــني املــساواة لتعزي ــرويج كتيب  اإلطــار لت
 الرجـل  فيهـا  ينـشط  املرأة، فيها تنشط اليت اجملتمعات يف - جيدة حياة اجليد التوازن’ األساسي

  .أعضائه على بتوزيعه وقام ،‘أيضا
 اإلنــسان حبقــوق املعنيــة اللجنــة عقــدهتا الــيت الدوليــة اإلنــسان حلقــوق الدراســية احللقــة  - ٣

  .احملامني لنقابات اينالياب لالحتاد التابعة الدولية
 بأحبـاث  الدوليـة  اإلنـسان  حبقـوق  املعنيـة  اللجنـة  اشـتغلت  ،١٩٩٦ عام يف إنشائها منذ  

 ذات للجــان الدوليــة األنــشطة عــن معلومــات وقــدمت الدوليــة اإلنــسان حقــوق يف ودراســات
 دوريـا  يـام الق يف اللجنـة  بـدأت  العام، نفس من وبدءا .احملامني لنقابات الياباين االحتاد يف الصلة
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 اإلنـسان  حقـوق  قـانون ’ قبيـل  مـن  مواضـيع  يف الدوليـة  اإلنسان حلقوق دراسية حلقات بتنظيم
 الدراسـية،  احللقـات  هـذه  ويف .‘العـدل  إقامـة  يف املرأة حقوق’ و ‘القانون رجال ودور الدولية
 قـت بالو أيـضا  وُيسمح املواضيع هذه يف جيدا الضالعني اللجنة وأعضاء علماء احملاضرات يلقي
  .اآلراء لتبادل

  .األعضاء إىل باالتفاقية املتعلقة املعلومات تقدمي  - ٤
 موقعــه علــى الدوليــة اإلنــسان حلقــوق مبكتبــة احملــامني لنقابــات اليابــاين االحتــاد حيــتفظ  

) http://www.nichibenren.or.jp/ja/kokusai/humanrights_library/index.html (اإلنترنت على
 علـى  القـضاء  اتفاقيـة  عـن  معلومـات  على املكتبة وحتتوي .األعضاء إىل ةخمتلف معلومات ويقدم
 والـسياسية  املدنيـة  بـاحلقوق  اخلـاص  الـدويل  العهـد  جانـب  إىل املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيع

 الكامــل الـنص  إىل باإلضـافة  العنـصري،  التمييـز  أشــكال مجيـع  علـى  للقـضاء  الدوليـة واالتفاقيـة  
 القـضاء  التفاقيـة  اليابـان  حكومـة  تنفيـذ  بـشأن  الـسادس  إىل الثـاين  يـة الدور والتقـارير  لالتفاقية،

 تقــارير بــشأن احملــامني لنقابـات  اليابــاين االحتــاد وتقـارير  املــرأة ضــد التمييـز  أشــكال مجيــع علـى 
ــة والتعليقــات احلكومــة، ــة اخلتامي ــة للجن ــز علــى بالقــضاء املعني ــرأة ضــد التميي ــارير علــى امل  تق
  .ساخلام إىل األول احلكومة
 اجلنــسني بــني املــساواة تعزيــز ومركــز واملــرأة الرجــل بــني باملــساواة املعنيــة اللجنــة أمــا  
 .أعـضائهما  مجيع إىل وأرسالها العام يف مرتني ’News‘ جملة كالمها نشر فقد أعاله املذكوران
 بـني  املـساواة  لتعزيـز  حمـامني  نقابـة  كـل  بذلتـها  الـيت  اجلهـود  عـن  مقاالت ’News‘ جملة وتشمل

 دورة قبــل مــا يف االشــتراك عــن وتقــارير النــدوات، عــن وتقــارير العامــة والعالقــات نــسني،اجل
 األعـضاء  إىل معلومـات  ’News‘ جملـة  يف وُتقـدم  .املـرأة  ضـد  التمييز على بالقضاء املعنية اللجنة
  .الفهم بسهولة تتسم

 التــدريب بــرامج مــن كجــزء حماضــرات تنظــيم جيــري العــامني، باملــدعني يتعلــق وفيمــا  
 وهــذه .منــهم كــل خــربة ســنوات حــسب العــامون املــدعون يتلقاهــا أن يــتعني الــيت املختلفــة،
 مراعـاة ’ و ‘اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  الدوليـة  املعاهـدات ’ قبيل من مواضيع يف تنظم احملاضرات
 املــدعون حيــيط احملاضــرات، هــذه خــالل ومــن .‘املقاضــاة ممارســة يف واألطفــال النــساء ورعايــة
 إىل وباإلضـافة    .املـرأة  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  اتفاقية مبحتويات اعلم العامون
 خـالل  رؤسـائهن  مـن  اليوميـة  أنشطتهم يف توجيهات على العامني املدعني فرادى حيصل ذلك،
  .القضائية واإلجراءات التحقيقات سري
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  املرفق اجلدول
  ٤ السؤال
 أو املــرأة ضــد التمييــز أشــكال مجيــع علــى ءالقــضا باتفاقيــة استــشهدت الــيت القــضائية الــسوابق
  .إليها أشارت

  
  باالتفاقية املتعلق اجلزء  احلكم موجز  إخل احلكم، تاريخ

العليــــــا  احملكمــــــة  حكــــــم 
 مارس/آذار ٢٤ طوكيو، يف

٢٠٠٥  

ــضية ــا حكمـــت قـ ــة فيهـ ــأن احملكمـ  بـ
 يف ُولـد  قـد  الطفـل  كان إذا ما تدوين
 كنــــف خــــارج أو الزوجيــــة كنــــف
 الــسجل يف عالقــةال خانــة يف الزوجيــة
 اخلـصوصية  يف احلق ينتهك ال العائلي
  .قانوين غري اعتباره ميكن وال

 املولـــودين األطفـــال بـــني التمييـــز شـــرط إن
 املولـودين  واألطفـال  الزوجيـة  كنـف  خارج

 غري متييزا اعتباره ميكن ال الزوجية كنف يف
 ميكــن ال وأيــضا، .الدســتور ينتــهك معقــول
 خـارج  املولودين األطفال بني التمييز اعتبار
 يف املولــــودين واألطفــــال الزوجيــــة كنــــف
ــة كنـــف ــهاكا الزوجيـ ــام انتـ ــة ألحكـ  اتفاقيـ
 ضـــد التمييـــز أشـــكال مجيـــع علـــى القـــضاء
ــرأة، ــد املـ ــدويل والعهـ ــاص الـ ــاحلقوق اخلـ  بـ
 الطفـل،  حقـوق  واتفاقيـة  والسياسية، املدنية
  .الدعوى مستأنف احتج كما إخل،

يف اجلزئيــــة احملكمــــة حكــــم
ــباط ٢٤ طوكيـــــــــو، /شـــــــ

  ٢٠٠٥ فرباير

ــضية ــا رفــضت ق  دعــوى احملكمــة فيه
 نــساء مــن طوكيـو  مدينــة حمــافظ ضـد 
 جمـاورة  حمافظات أو طوكيو يف يعشن

 عـــــن تعويـــــضات علـــــى للحـــــصول
 األخرى وحقوقهن بسمعتهن املساس
ــان نتيجــة ــزي البي ــصادر التميي  عــن ال
  .املرأة ضد احملافظ

ــتعن أهنـــن املـــدعيات دعـــوى ذكـــرت(  يتمـ
ــاحلق ــث يف بـ ــن البحـ ــسعادة عـ ــة الـ  بكرامـ

ــيش ــساواة يف والعـ ــصرف مـ ــر بـ ــن النظـ  عـ
 فيمــا االختيــار حريــة يف واحلــق جنــسهن،

ــق ــى إخل، باإلجنــاب، يتعل ــة أســاس عل  اتفاقي
 املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
ــة وأن ــافظ مالحظـــ ــهكت احملـــ ــذه انتـــ  هـــ

  .)احلقوق
 ميكـــن ال املـــدعيات تـــدعيها الـــيت احلقـــوق
 حيميهـا  أن ينبغي حقوقا الفور على اعتبارها
 .األخـرى  القانونيـة  املصاحل أو الضرر قانون
 علــــى يتــــضمن املــــدعيات ادعــــاء أن بيــــد
 التمتـع  يف مـصاحلهن  بانتـهاك  ادعاء يبدو ما

ــاالحترام ــالعيش هلــن والــسماح كــأفراد، ب  ب
 االشـتراك  على بالقدرة والتمتع فردية، حياة
 أساس على املختلفة االجتماعية األنشطة يف
 جنـسهن،  عـن  النظـر  بـصرف  احلرة ادهتنإر

 بـــشأن قـــرارهن اختـــاذ يف حقهـــن واحتـــرام
 ومـــصاحلهن طفـــل إجنــاب  عـــدم أو إجنــاب 
 متثـل  املـصاحل  هـذه  أن إىل وبالنظر .األخرى
 فإنــه  للمــدعيات، عاديــة شخــصية مــصاحل
ــا جيـــوز ــا أن ينبغـــي مـــصاحل اعتبارهـ  حيميهـ
  .الضرر قانون

 طوكيـو،  يف العليا احملكمة قرار
  ١٩٩١ مارس /ذارآ ٢٩

ــوارد الــــشرط إن - ١ ــرة يف الــ  الفقــ
ــة ــن ،٤ الفرعيـ ــادة مـ ــن ،٩٠٠ املـ  مـ
 يف النـصيب  حتـدد  اليت املدين، القانون

 القـانون  نـص  بـأن  الـدعوى  مـستأنف  احتج
ــدين، ــذي املـ ــدد الـ ــصة حيـ ــة احلـ  يف القانونيـ
 الزوجيـة  كنف خارج املولود الطفل مرياث



CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1  
 

09-30004 9 
 

  باالتفاقية املتعلق اجلزء  احلكم موجز  إخل احلكم، تاريخ
 كنــف خــارج املولــود الطفــل مــرياث

ــة، ــهك ال الزوجيــــ ــادة ينتــــ  ١٣ املــــ
  .الدستور من ١ الفقرة ،١٤ واملادة

 احملكمــة فيهــا حكمــت قــضية  - ٢
 الفقــرة يف الــوارد الــشرط نــص بــأن

ــة ــن ،٤ الفرعيـ ــادة مـ ــن ،٩٠٠ املـ  مـ
ــانون ــدين القـ ــهك ال املـ ــتور ينتـ  الدسـ
 أخـــرى أســـباب هنـــاك ليـــست وأنـــه

  .باطال املذكور النص العتبار

 فكنــ يف املولــود الطفــل حــصة نــصف بأنــه
 ،١٦ املـادة  مـن  ،١ الفقـرة  ينتهك الزوجية،

ــة مـــن ــضاء اتفاقيـ ــع علـــى القـ ــكال مجيـ  أشـ
ــز ــرأة ضــد التميي ــد .امل ــسألة أن بي ــة م  كيفي
 متعلقـة  مسألة املرياث يف احلصة نسبة حتديد

  .املعني للبلد التشريعية بالسياسة

اجلزئيـــــة احملكمـــــة حكـــــم
ــو، يف ٢٩ طوكيـــــــــــــــــــــــ

  ٢٠٠٦ مارس/آذار

ــوارد اجلــزء ــاد يف ال ــرة ،٣ ةامل  ١ الفق
 علـى  يـنص  الـذي  اجلنسية، قانون من

 اجلنـسية،  الكتـساب  كشرط الشرعية
 مـن  ،١٤ املـادة  من ،١ الفقرة ينتهك
  .الدستور

 ،٩ املـــادة مـــن ١ الفقـــرة يف الـــسابق البنـــد
 القـضاء  اتفاقية يف املادة نفس من ٢ والفقرة
 يقـضي  املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على
 فيمــا كالرجــل اويةمتــس حقوقــا املــرأة مبــنح
 قـد  الطفـل  أن ويعتـرب  أطفاهلـا،  جبنسية يتعلق
 األم مـن  أي كـان  إذا الوالـدين  جنـسية  ُمنح
 حـق  مبـدأ  تطبيـق  عند للبلد مواطنا األب أو

ــدم ــذه أن بيـــد .الـ  تقـــضي ال األحكـــام هـ
 كنـــف خـــارج املولـــودين األطفـــال مبعاملـــة
ــة ــودين األطفــال غــرار علــى الزوجي  يف املول
 مبعاملـة  تقـضي  ال أهنـا  مـا ك .الزوجية كنف

 الزوجيــــة كنــــف خــــارج املولــــود الطفــــل
 رعيــة وأمــه يابانيــا مواطنــا والــده ويكــون
 أمــه تكــون الـذي  الطفــل غـرار  علــى أجنبيـة 
ــة ــة مواطن ــده ياباني ــة ووال ــة رعي ــا أجنبي  فيم
  .اجلنسية باكتساب يتعلق

ــم ــة حكـ ــة احملكمـ يف اجلزئيـ
كــــــــــانون ٢٢ ناغويـــــــــا، 

  ٢٠٠٤ ديسمرب/األول

 أن احملكمـة  فيهـا  قـررت  ةقضي  - ١
ــام ــشركة نظـ ــة الـ ــا املتهمـ ــق فيمـ  يتعلـ
 خرجيـــي  املـــوظفني ومعاملـــة بتعـــيني
 فيـه  يتبـاين  نظـام  هـو  الثانويـة  املدارس
 بـني  الفـروق  حـسب  واملعاملـة  التعيني

ــواها دون اجلنـــسني ــا .سـ ــذا وطبقـ  هلـ
 املقـــام يف الرجـــال ُيـــستخدم النظـــام،
 كمـا  صـعوبة،  األكثـر  املهام يف األول
ــدبون الــيت مــاكناأل أن  غــري إليهــا ينت

ــدودة ــام بوجـــه حمـ ــن .عـ ــة ومـ  ناحيـ
ــرى، ــستخدم أخـ ــساء يـ ــام يف النـ  املقـ
 كمــا صــعوبة، األقــل املهــام يف األول
  .حمدودة إليها ينتدبن اليت األماكن أن
 أنـه  احملكمـة  فيهـا  قررت قضية  - ٢

 ،١٩٦٧ عـــام إىل ١٩٦٢ عـــام مـــن
ــي ــدة وهـ ــيت املـ ــتخدمت الـ ــا اسـ  فيهـ

 بوصـــــــفهن املـــــــدعيات الـــــــشركة
 التعــــيني نظــــام يكــــن مل موظفــــات،
   اجلنس نوع حسب املختلفة واملعاملة

 اتفاقيــــة إىل اســــتنادا املــــدعيات، احتجــــت
 ضـــد التمييـــز أشـــكال مجيـــع علـــى القـــضاء
ــرأة، ــه إخل، امل ــرة يف بأن ــن الفت  إىل ١٩٦٢ م
ــرة وهــي ،١٩٦٧ ــتحقن الــيت الفت  خالهلــا ال

 اجلنـــسني بـــني املـــساواة كانـــت بالـــشركة،
 ولـذلك  دوليـة  عامـة  كسياسة بالفعل مقررة
 الـشركة  سـببته  الـذي  املـرأة  ضد التمييز فإن

 ومـن  الدوليـة  العامـة  للسياسة خمالف املتهمة
ــو مث ــري فهــ ــانوين غــ ــد .قــ ــة أن بيــ  االتفاقيــ

 تلقائيـا  النفـاذ  واجبـة  تعتـرب  ال إخل، املذكورة
 يف التبــاين ونظــام حملــي، قــانون ســن بــدون

 اجلــــنس نــــوع حــــسب واملعاملــــة التعــــيني
 الفـور  علـى  اعتبـاره  ميكـن  ال أعاله املذكور
 النظــر بعــد إخل املــذكورة، لالتفاقيــة انتــهاكا
 النظــــام تــــاريخ يف الواجــــب النحــــو علــــى

  .وحمتوياته
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 معقـول  غري متييزا يعترب أعاله املذكور
  .العامة السياسة ينتهك

 أنـه  احملكمـة  فيهـا  قررت قضية  - ٣
 تكافؤ بكفالة املتعلق القانون سن بعد

 بـــني  املعاملـــة يف واملـــساواة الفـــرص
ــل ــرأة الرجــ ــل، يف واملــ  يف إخل، العمــ

 نظــام يعتــرب ،١٩٩٩ أبريــل/نيــسان ١
 حـــسب واملعاملـــة التعـــيني يف التبـــاين
 ينتـهك  معقـول  غري متييزا اجلنس نوع

 احلقـوق  علـى  ويتعدى العامة السياسة
 أيـدت  القـضية،  هـذه  ويف .الشخصية
 علـى  احلصول املدعيات طلب احملاكم

  .الضرر عن تعويضات

ــم ــة حكـ ــة احملكمـ يف اجلزئيـ
٢٨ أوســــــــــــــــــــــــــــــاكا،

  ٢٠٠٥ مارس/آذار

 أن احملكمــة فيهــا قــررت قــضية  - ١
 يتعلــق  فيمــا  املتهمــة  الــشركة  ممارســة
ــة بتعــــيني  خرجيــــي املــــوظفني ومعاملــ
 فيـه  يتبـاين  نظامـا  متثل الثانوية املدارس
 اجلــنس نــوع حــسب واملعاملــة التعــيني

 املعاملـة  تبـاين ” بـ بعد فيما إليه يشار(
 فيــه يــستخدم )“اجلــنس نــوع حــسب
 املقــــر يف أساســــية مهــــام يف الرجــــال
 البلـد  أحناء مجيع يف األخرى واملكاتب
 الرجــــال أن افتــــراض أســــاس علــــى

ــستخدمون ــاة، مــدى سُي  حــني يف احلي
ــستخدم ــة مهــام يف النــساء ُت  يف تكميلي

 جـرى  حيث األخرى املكاتب أو املقر
 أهنـن  افتـراض  أساس على استخدامهن
  .وجيزة فترة يف سيستقلن

 أنـه  احملكمـة  فيهـا  قـررت  قضية  - ٢
 بكفالــــة املتعلــــق القــــانون ســــن قبــــل

 املعاملـــة يف واملـــساواة الفـــرص تكـــافؤ
ــل بــــني ــرأة الرجــ ــل، يف واملــ  يف العمــ
 تباين أن مع ،١٩٩٩ أبريل،/نيسان ١

 يكــن مل اجلــنس نــوع حــسب املعاملــة
 احلقيقيـــة املـــساواة مبـــدأ مـــع متمـــشيا
ــني ــلا بــ ــرأة لرجــ ــى واملــ ــو علــ  النحــ

ــصود ــادة املقـ ــن ١٤ باملـ ــتور، مـ  الدسـ
ــه ــشكل مل فإنـــ ــرة يـــ ــهاكا مباشـــ  انتـــ

  .العامة للسياسة
 أن احملكمـة  فيهـا  قـررت  قضية  - ٣

 الكتــــابيني املــــوظفني بــــني التفــــاوت
 الـذكور  مـن  الثانويـة  املـدارس  خرجيي
   ميكن ال املتهمة الشركة فـي واإلناث

ــدعيات احتجــت ــه امل ــا حــىت بأن ــق فيم  يتعل
ــساء ــي بالنـ ــرى الالئـ ــتخدامهن جـ ــل اسـ  قبـ
 أشــكال مجيــع علــى القــضاء اتفاقيــة دخــول
ــز ــد التمييـ ــرأة ضـ ــز املـ ــاذ، حيـ  نتجـــت النفـ
 باملهــــام  يتعلــــق فيمــــا  التمييزيــــة املعاملــــة

ــات ــتخدام مـــن والترقيـ ــائم االسـ ــى القـ  علـ
 االتفاقيـة  صدور بعد استمر ما وهو التمييز،

 .املــــذكورة االتفاقيــــة وينتــــهك املــــذكورة
 املعاملــة بــأن املــدعيات احتجــت ولــذلك،
 الـــسياسة ينتـــهك ضـــررا تـــشكل التمييزيـــة
ــد .العامــة ــه بي ــة صــياغة ضــوء يف أن  االتفاقي

 النفــاذ واجبــة اعتبارهــا ميكــن ال املــذكورة،
 قـانون  سـن  بدون احمللي الصعيد ىعل تلقائيا
 حـسب  املتباينـة  املعاملـة  فـإن  وأيـضا،  .حملي
 الفــور علــى تعتــرب أن ميكــن ال اجلــنس نــوع

  .املذكورة لالتفاقية انتهاكا
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 نـوع  سبحـ  املعاملـة  بتباين إال تعليله
 أي لـــه أن اعتبـــار ميكـــن وال اجلـــنس
 حـسب  املتباينة باملعاملة معقولة عالقة
 غري متييزية معاملة يشكل اجلنس نوع

 بــني االختالفــات علــى قائمــة معقولــة
ــسني ــواها، دون اجلنـ ــا سـ ــهك ممـ  ينتـ
ــسياسة ــة ال ــصوص العام ــا املن  يف عليه

 ولـذلك  املـدين  القـانون  مـن  ٩٠ املادة
 القــضية، هــذه ويف .قــانوين غــري فهــو

 املـــــدعيات طلـــــب احملـــــاكم أيـــــدت
  .الضرر عن تعويضات على احلصول

ــم ــة حكـ ــة احملكمـ يف اجلزئيـ
يوليـــــه،/متـــــوز ٩ كيوتـــــو،
٢٠٠٨  

ــضية ــا حكمـــت قـ ــة فيهـ ــأن احملكمـ  بـ
ــد ــر حتديـ ــد املؤقـــت املوظـــف أجـ  عنـ

ــستوى ــن أدىن مـ ــ مـ ــوظفني ورأجـ  املـ
 ١٣ للمــادة انتــهاكا ميثــل ال الــدائمني
 ٣ واملــادة الدســتور، مــن ١٤ واملــادة
ــادة ــانون مــن ٤ وامل  العمــل، معــايري ق

  .إخل العامة، والسياسة

 اتفاقيــة مــن ١١ املــادة مــن ،١ الفقــرة تــنص
 املـرأة  ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء
 مجيــع األطــراف الــدول تتخــذ” أنــه علــى
 للقـضاء  تـدابري  مـن  اختـاذه  حلـال ا يقتـضي  ما

ــى ــدان يف املــرأة ضــد التمييــز عل  العمــل مي
 بـــني املـــساواة أســـاس علـــى تكفـــل، لكـــي
 بـنفس  األشـخاص  مجيع متتع واملرأة، الرجل

ــوق ــد .“احلقــ ــة أن بيــ ــذكورة االتفاقيــ  املــ
 أن ينبغــي الــيت القواعــد حتديــد تتجــاوز ال

 بـني  التمييـز  منظور من الدويل اجملتمع يتبعها
ــ  التحديـــد وجـــه علـــى تقـــدم وال سني،اجلنـ
 يف املـساواة  مببـدأ  يتعلـق  فيمـا  موحدة معايري
 ولـذلك،  .القيمة املتساوي العمل عن األجر

 تلقائيـا  النفاذ واجبة االتفاقية اعتبار ميكن ال
ــا ــشمل وأهن ــدأ ت ــساواة مب  عــن األجــر يف امل
  .القيمة املتساوي العمل
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  التذييل    
  

  ٢٠٠٨ املالية السنة يف املنفذ التدريب برنامج من أمثلة    
  

  احملتويات  اهلدف
ــذين القــضاة ــوا ال احملــاكم رئاســة تول
  األسرة وحماكم اجلزئية

 اإلنــسان حقــوق قــانون’ عــن جامعيــة كليــة أســتاذ ألقاهــا حماضــرة  - أ
  ).االتفاقية أيضا طُرحت( ‘واحملاكم الدولية

 العليــا احملكمــة املدنيــة، الــشؤون مكتــب مــدير ألقاهــا حماضــرات  - ب
  ).العائلي العنف قضية أيضا طُرحت( .لآلراء تبادل وجرى إخل، لليابان،

الـــسنة يف حـــديثا املعينـــون القـــضاة
  ٢٠٠٨ املالية

 املتحـــدة األمـــم لـــصندوق طوكيـــو مكتـــب مـــدير ألقاهـــا حماضـــرة  - أ
 أيـضا  طُرحـت ( ‘الدوليـة  املنظمـة  منظـور  من اإلنسان حقوق’ عن للسكان
  ).العائلي العنف قضية
 العليــا احملكمــة املدنيــة، الــشؤون مكتــب مــدير ألقاهــا حماضــرات  - ب

 تنــاول ومــشاكل الراهنــة احلالــة’ بــشأن لــآلراء تبــادل وجــرى إخل لليابــان،
  ).العائلي العنف قضية أيضا طُرحت( ‘حماكمة ميدان كل يف القضايا

ــة احملـــــاكم فـــــروع رؤســـــاء اجلزئيـــ
  األسرة وحماكم

 إخل، العـدل،  وزارة اإلنـسان،  حقـوق  ملكتـب  العـام  املـدير  ألقاها حماضرات
ــة’ بــشأن  العنــف وقــضية االتفاقيــة أيــضا طُرحــت( ‘اإلنــسان حقــوق محاي
  )العائلي

يف حـديثا  املعينون املساعدون القضاة
  ٢٠٠٨ سبتمرب/أيلول

 ‘واحملـاكم  الدوليـة  اإلنسان حقوق قانون’ عن جامعي أستاذ ألقاها حماضرة
  ).االتفاقية أيضا طُرحت(

يف حـديثا  املعينون املساعدون قضاةال
  ٢٠٠٩ يناير/الثاين كانون

 الدوليــة اإلنــسان حقــوق قــانون’ عــن جامعيــة كليــة أســتاذ ألقاهــا حماضــرة
  ).االتفاقية أيضا طُرحت( ‘واحملاكم

ــضاة ــاكم قــ ــضاء حمــ ــستعجل القــ املــ
 ٢٠٠٨ املالية السنة يف حديثا املعينون

 عـن  العـدل،  وزارة اإلنـسان،  قحقـو  ملكتـب  العـام  املـدير  ألقاهـا  حماضرات
  ).العائلي العنف وقضية االتفاقية أيضا طُرحت( ‘اإلنسان حقوق محاية’

    
  ٥ السؤال    

 للمـساواة  الثانيـة  األساسـية  اخلطة تنفيذ بلغها اليت واملرحلة الراهنة احلالة وصف يرجى  
 معلومـات  الـرد  تـضمن ي أن وينبغـي  .تنفيـذها  يف احملـرز  والتقدم )٢٩ الفقرة انظر( اجلنسني بني
 مـن  ميـدان  كـل  يف اجلنـسني  بـني  للمـساواة  وضـعت  الـيت  الـسياسات  مـن  سياسـة  كـل  أثـر  عن

  .اخلطة يف احملددة عشر اإلثين امليادين
 الثانيـة  األساسـية  اخلطـة  ،٢٠٠٥ ديـسمرب، /األول كـانون  ٢٧ يف الوزراء جملس اعتمد  
ــ عــشر إلثــين تفــصيلية خطــة ووضــع اجلنــسني، بــني للمــساواة  اجتــاه أيــضا وحــدد هامــا دانامي
 حبلــول تنفيــذها يــتعني حمــددة تــدابري أيــضا وأدرج .٢٠٢٠ عــام حــىت األجــل الطويلــة الــسياسة
 النظــام اســتعراض تــشجيع جــرى األساســية، اخلطــة صــياغة ومنــذ .٢٠١٠ املاليــة الــسنة هنايــة

 ملــساواةا تــسوده جمتمــع حتقيــق هبــدف ميــدان كــل يف جديــدة تــدابري وتنفيــذ وختطــيط القــانوين
  .اجلنسني بني
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 يف حتـدد  الـسياسي،  القـرار  صـنع  عمليـات  يف املـرأة  اشـتراك  نطـاق  توسيع زيادة وبغية  
 .الوطنيــة االستــشارية اجملــالس يف املعينــات النــساء لنــسبة مــستهدف جديــد رقــم ٢٠٠٦ عــام

 ضــروري االســتراتيجية التــدابري مــن املزيــد بــأن االعتــراف أســاس علــى ذلــك، إىل وباإلضــافة
 باملـشاركة  التعجيـل  برنامج اجلنسني بني املساواة تعزيز مقر اعتمد املرأة، اشتراك نطاق وسيعلت

  .٢٠٠٨ أبريل/نيسان يف للمرأة االجتماعية
 حظـر  بغيـة  ٢٠٠٦ عـام  يف العمـل  فـرص  تكافؤ قانون تنقيح جرى العمل، ميدان ويف  
 ألسـباب  األخـرى  التمييزيـة  واملعاملـة  الفـصل  وحلظـر  سواء حد على واملرأة الرجل ضد التمييز
ــن ــل م ــوالدة احلمــل قبي ــام ويف .وال ــيح جــرى ،٢٠٠٧ ع ــانون تنق ــق الق  إدارة بتحــسني املتعل

 املتفـرغني  غـري  للعمـال  املتوازنـة  املعاملـة  لكفالـة  املتفـرغني  غـري  بالعمـال  يتعلق فيما املستخدمني
 إىل املتفـرغني  غـري  الالعمـ  حتويـل  ولتـشجيع  الفعليـة  عملـهم  ألسـاليب  وفقا الدائمني واملوظفني
 العمـال  فيهـا  يـستفيد  أن ميكـن  عمـل  بيئـة  خلـق  هبـدف  القانون هذا ُنقح وقد .دائمني موظفني

 املتجـدد  التحـدي  دعـم  خطـة  اعتمدت ،٢٠٠٥ عام ويف .فعالة بصورة بقدراهتم املتفرغني غري
 الئــيال للنــساء شــامل دعــم ُيقــدم ،٢٠٠٦ عــام يف ُنقحــت الــيت اخلطــة، هلــذه وطبقــا .للمــرأة
  .جديدة جتارية أعماال يبدأن أو الوظيفية حياهتن يستأنفن
 مـن  العمـل  وسياسـة  واحليـاة،  العمل بني التوازن حتقيق ميثاق اعتمد ،٢٠٠٧ عام ويف  

 هبـدف  ‘واألسـرة  األطفـال  لـدعم  اليابـان  اسـتراتيجية ’ و واحلياة، العمل بني التوازن تعزيز أجل
 حـد  علـى  والنـساء  للرجـال  الـدعم  لتقـدمي  اخلـاص  لقطـاع وا احلكومـة  تبـذهلا  الـيت  اجلهود تعزيز
 تنـــشئة ولـــدعم اجملتمعيـــة/األســـرية واحليـــاة العمـــل بـــني التـــوازن حتقيـــق مـــن ليتمكنـــوا ســـواء
  .القادم اجليل

 ٢٠٠٧ عــام يف جــرى املــرأة، ضــد العنــف أشــكال مجيــع علــى بالقــضاء يتعلــق وفيمــا  
 بـني  العنـف  ملنـع  معـززة  تـدابري  وُنفـذت  ا،الضحاي ومحاية الزوجني بني العنف منع قانون تنقيح

 لالعتمـــاد الـــضحايا ملـــساعدة الـــدعم بتقـــدمي أيـــضا القيـــام مـــع الـــضحايا وحلمايـــة الـــزوجني
  .النفس على

ــن وكجــزء   ــدابري م ــة الت ــع إىل الرامي ــضاء من ــى والق ــار عل ــة باألشــخاص االجت  وحلماي
 الـــوزارات بـــني كةاملـــشتر االتـــصال جلنـــة ٢٠٠٤ عـــام يف أُنـــشئت هبـــم، املتجـــر األشـــخاص

 مكافحـة  بتـدابري  املتعلقـة  العمـل  خطـة  ووضعت باألشخاص االجتار مكافحة بتدابري يتعلق فيما
 العقوبـات  لقـانون  اجلزئي بالتعديل املتعلق القانون صدر ،٢٠٠٥ عام ويف .باألشخاص االجتار

ــشريع ــة كت ــة لكفال ــشدة باألشــخاص االجتــار يف املــشاركني معاقب  أن علــى القــانون ويــنص .ب
  .احلدود عرب باألشخاص االجتار ملعاجلة تدابري على ينص كما جرمية، باألشخاص االجتار
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 بتحـسني  األساسـية  اخلطـة  يف الـواردة  التـدابري  مطـردة  بـصورة  وزارة كـل  عززت وقد  
 مــرور بعــد ،٢٠٠٨ مــارس/آذار ويف .أعــاله الــواردة الــسياسة تــدابري وتنفيــذ القــانوين النظــام
 املتعلـق  تقريرهـا  ونـشر  اجلنـسني  بـني  املـساواة  جملـس  أوجـز  اخلطـة،  تمـاد اع على سنوات ثالث
 يف للمــساعدة املــستقبلية والتحــديات الــصلة، ذات اإلحــصائية والبيانــات التــدابري، تنفيــذ حبالــة
 .إخل للتنفيــذ، الــزمين واجلــدول للخطــة احلــايل بالتنفيــذ يتعلــق فيمــا املبذولــة اجلهــود حالــة فهــم
 أعـاله  املـذكور  للمـرأة  االجتماعية باملشاركة التعجيل برنامج اعُتمد ير،التقر هذا أساس وعلى
  .كبرية بصورة اجلنسني بني املساواة لتحقيق املبذولة اجلهود تعزيز اآلن وجيري

 إليهـا  املشار الرئيسية والنتائج للخطة عشر اإلثين اهلامة امليادين يف التدابري تنفيذ وحالة  
  :التايل النحو على دتر الصلة ذات اإلحصاءات يف
  

  السياسي القرار صنع عمليات يف املرأة اشتراك نطاق توسيع  - ١  
 الوطنيـة  احلكومـات  يف الـسياسي  القـرار  صـنع  عمليـات  يف املـرأة  اشتراك نطاق توسيع  ○  

 .إخل واحمللية،

 العموميات املوظفات وترقية تعيني تعزيز  •  

ــسبة[ ــات النــساء ن ــزن الالئــي املعين ــستوىا امتحــان اجت ــوظفني لتعــيني األول مل  العمــوميني امل
  ]٢٠٠٨ املالية السنة يف املائة يف ٢٤,٢  ٢٠٠٥ املالية السنة يف املائة يف ٢١,٥ :الوطنيني

 يف املائـة  يف ١,٦ :فوقهـا  ومـا  مـدير  برتبـة  املناصـب  يف الوطنيـات  العموميـات  املوظفات نسبة[
   ]٢٠٠٧ عام يف املائة يف ١,٩  ٢٠٠٥ عام

 يف ٤,٩ :فوقهـا  ومـا  مدير برتبة منصبا يشغلن الالئي احملافظات حكومات يف ملوظفاتا نسبة[
   ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٥,٤  ٢٠٠٤ عام يف املائة

ــام وضــع • ــدة مــستهدفة أرق ــرأة اشــتراك نطــاق لتوســيع جدي ــشارية اجملــالس يف امل  االست
 األعـضاء  نمـ  أي عـدد  يـنخفض  ال ٢٠٢٠ عـام  حبلـول  أنه لكفالة ):٢٠٠٦( الوطنية
 ولبلـوغ  ككل باحلكومة يتعلق فيما اجملموع من املائة يف ٤٠ من أدىن والنساء الذكور
  .٢٠١٠ املالية السنة هناية حبلول )املائة يف ٣٣,٣( اإلناث األعضاء لنسبة األدىن احلد

  ٢٠٠٥ عــام يف املائــة يف ٣٠,٩ :الوطنيــة االستــشارية اجملــالس يف األعــضاء اإلنــاث نــسبة[
  ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٣٢,٤

 واملنظمـات  والبحـث،  التـدريب  ومعاهـد  اخلاصة، الشركات تتخذها اليت التدابري دعم  ○  
  .األخرى واجلماعات
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 األعمـال  أربـاب  ورابطـات  العمـال،  ونقابـات  اخلاصـة،  الـشركات  رؤسـاء  قيـام  طلب •
  )-٢٠٠٦( السياسي القرار صنع عمليات يف املرأة اشتراك نطاق بتوسيع أخل،

ــسبة[ ــساء ن ــة املناصــب يف الن ــشركات يف اإلداري ــيت( اخلاصــة ال ــغ ال ــدد يبل ــا ع  ١٠٠ موظفيه
 قـسم  رئـيس  ورتبـة  املائة، يف ٥,١ قسم رئيس ورتبة املائة، يف ٢,٨ إدارة مدير رتبة ):أكثر أو

ــي ــة يف ١٠,٤ فرعـ ــام يف املائـ ــة  ٢٠٠٥ عـ ــدير رتبـ ــة يف ٤,١ إدارة مـ ــة املائـ ــيس ورتبـ  رئـ
  ]٢٠٠٧ عام يف املائة يف ١٢,٥ فرعي قسم رئيس ورتبة املائة، يف ٦,٥ قسم

 ملـساعدة  التـدريب  تـوفري  ذلـك  يف مبـا  للطبيبـات،  مواتيـة  عمـل  بيئـة  لتهيئـة  تـدابري  اختاذ •
 مرافـق  عـدد  وزيـادة  الطبيبـات  مـصرف  نطـاق  وتوسـيع  للعمل، العودة على الطبيبات
  .املستشفيات يف التمريض

  
 املــساواة منظــور مــن الــوعي وإذكــاء تماعيــةاالج واملمارســات الــنظم اســتعراض  - ٢  

  اجلنسني بني
  اجلنسني بني املساواة منظور من االجتماعية واملمارسات النظم استعراض  ○

 اختيـار  يف احليـاد  وكفالـة  للمـوظفني  التقاعديـة  املعاشـات  أمـن  حتـسني  نظـر  وجهة من  •  
 .للمـوظفني  قاعديـة الت املعاشـات  تـأمني  لقـانون  تعديل الدايت إىل قُدم العمل، أساليب

 غــــري العمــــال لتغطيــــة االجتمــــاعي الــــضمان نطــــاق توســــيع التعــــديل ويــــشمل
 )٢٠٠٧( املتفرغني

  املشورة إسداء خدمات نطاق وتوسيع والتوعية اإلعالم، أنشطة تعزيز  ○  
 مـن  وسـائل  خـالل  مـن  اجلمهـور  فهـم  لتعميق حماولة يف والتوعية اإلعالم أنشطة تعزيز •

 عـن  فـضال  العمـل  فـرص  لتكـافؤ  وشـهر  اجلنـسني  بني واةللمسا أسبوع ختصيص قبيل
  .اجلنسني بني املساواة لتعزيز اتصال مؤمتر عقد

 يف ٥٢,٥ :‘اجلنــسني بــني املــساواة تــسوده جمتمــع’ مــصطلح يعرفــون الــذين األشــخاص نــسبة[
  ]٢٠٠٧ عام يف املائة يف ٧٩,٦  ٢٠٠٤ عام يف املائة

 حـني  يف البيـت،  خـارج  الـزوج  يعمـل  أن نبغـي ي’ أنـه  فكـرة  يعارضـون  الذين األشخاص نسبة[
 املائـة  يف ٥٢,١  ٢٠٠٤ عـام  يف املائـة  يف ٤٨,٩ :‘املرتلية الواجبات الزوجة تتوىل أن ينبغي
  ]٢٠٠٧ عام يف
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  العمل ميدان يف والرجل املرأة بني املعاملة يف واملساواة الفرص تكافؤ كفالة  - ٣  
 تكــافؤ علـى  سـواء  حـد  علــى والرجـل  املـرأة  حـصول  كفالــة إىل الراميـة  التـدابري  تعزيـز   ○  

  العمل ميدان يف املعاملة يف واملساواة الفرص
 الفــصل وحلظــر واملــرأة الرجــل ضــد التمييــز حلظــر العمــل فــرص تكــافؤ قــانون تنقــيح •

  ).٢٠٠٦( والوالدة احلمل قبيل من ألسباب األخرى التمييزية واملعاملة
 ):١٠٠ = املتفرغــون الــذكور العمــال( عةللــسا احملــدد النقــدي الــدخل متوســط يف التفــاوت[

 ،٢٠٠٧ عـــام يف ٦٦,٩  ٢٠٠٥ عـــام يف املائـــة يف ٦٥,٩ :املتفرغـــات اإلنـــاث العـــامالت
  ]٢٠٠٦ عام يف ٤٦,٨  ٢٠٠٥ عام يف ٤٦,٣ :املتفرغات غري العامالت

 واحلياة العمل بني والتوازن اجلنسني بني املساواة تعزز اليت الشركات ملكافأة نظام وضع •
  ).٢٠٠٧( )affirmative actions( ‘إجيابية إجراءات’ اختاذ على الشركات شجيعلت

 يف املائــة يف ٢٩,٥ ):affirmative actions( ‘إجيابيــة إجــراءات’ اختــذت الــيت الــشركات نــسبة[
  ]٢٠٠٦ عام يف املائة يف ٢٠,٧  ٢٠٠٣ عام

  للعامالت الكاملة القدرات حتقيق لتعزيز الدعم تقدمي  ○  
 الراميـة  التـدابري  لتعزيـز  املتحددة التحديات مواجهة يف للمرأة الدعم تقدمي خطة تنقيح •

ــدعم حتــسني إىل ــة املقــدم ال ــدعم األطفــال لتربي ــة الفــرد قــدرات ول ــة التعليمي  واإلمنائي
 ).٢٠٠٦( اجلديدة التحديات ملواجهة الضرورية

 عيــةاالجتما األنــشطة وصــالونات للعمــل، األمهــات بعــودة الترحيــب مكاتــب إنــشاء •
 بالعمـل  متعلـق  تفـصيلي  دعـم  لتقـدمي  البلـد  أحناء مجيع يف األمهات وأركان لألمهات،
  ).-٢٠٠٦( أطفاال يربني الالئي لألمهات

 عـدد  :٢٠٠٧ املاليـة  الـسنة  يف للعمـل  األمهـات  لعـودة  الترحيـب  مكاتـب  حققهـا  الـيت  النتائج[
ــسجالت ــديثا املـ ــي حـ ــثن الالئـ ــن يبحـ ــل عـ ــدد ؛٨٧ ١٢٣ :عمـ ــي وعـ ــصل الالئـ ــى نحـ  علـ

  ]٢٣ ٣٧٤ :عمل
  املتنوعة العمل احتياجات تليب عمل بيئة هتيئة  ○

 حتقيـق  لكفالـة  املتفرغني غري بالعمال يتعلق فيما املستخدمني إدارة حتسني قانون تنقيح •
 عملــهم ألســاليب طبقــا الــدائمني واملــوظفني املتفــرغني غــري للعمــال املتوازنــة املعاملــة
 هــذا ُنقـح  وقــد .دائمـني  مــوظفني إىل املتفـرغني  غــري العمـال  حتويــل ولتـشجيع  الفعليـة 
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 بقـدراهتم  املتفـرغني  غـري  العمـال  فيهـا  يـستفيد  أن ميكـن  عمل بيئة هتيئة هبدف القانون
  ).٢٠٠٧( فعالية أكثر بصورة

 )ذكـور ( املائـة  يف ١٦,٣ و )إنـاث ( املائة يف ٥١,٦ :الدائمني غري املوظفني من اجلنسني نسبة[
  ]٢٠٠٦ عام يف )ذكور( املائة يف ١٧,٨ و )إناث( املائة يف ٥٢,٧ و  ٢٠٠٤ عام يف

  
  دينامية ريفية مناطق حتقيق أجل من اجلنسني بني املساواة ترسيخ  - ٤  

  األماكن مجيع يف والسلوك الوعي يف التغريات  ○  
 وأنــشطة املعلومــات نــشر خــالل مــن الريفيــة احملليــة اجملتمعــات يف املــرأة اشــتراك تعزيــز •

  .األخرى التثقيفية والربامج والندوات اجلوائز، قبيل من التوعية
  .السياسي القرار صنع عمليات يف املرأة اشتراك نطاق توسيع  ○  

 يف اإلنــاث مــن اجملــالس أعــضاء نــسبة مثــل املــرأة الشــتراك مــستهدفة أرقــام وضــع •
 الــدعم وتقـدمي  الزراعيـة،  اللجنــة يف اإلنـاث  مـن  األعــضاء وعـدد  الزراعيـة  التعاونيـات 
  .قيادية مناصب ولتتوىل مهاراهتا لتحسني املرأة لتدريب

 املائـة  يف ١,٨ الزراعية اللجنة عضوات :األمساك ومصائد واحلراجة، الزراعة، يف املرأة اشتراك[
 يف املائـــة يف ٤,٤ الزراعيـــات واملعلمـــات ؛٢٠٠٦ عـــام يف املائـــة يف ٤,٢  ٢٠٠٠ عـــام يف

ــام ــة يف ١١,٨  ٢٠٠٠ عـ ــام يف املائـ ــضوا ؛٢٠٠٦ عـ ــالس توعـ ــات جمـ ــة التعاونيـ  الزراعيـ
ــة يف ٠,٦ ــسنة يف املائ ــة ال ــة يف ٢,١  ٢٠٠٠ املالي ــسنة يف املائ ــة ال  وعــضوات ؛٢٠٠٦ املالي

 يف املائــة يف ٠,٤  ٢٠٠٠ املاليــة الــسنة يف املائــة يف ٠,٢ األمســاك مــصائد تعاونيــات جمــالس
ــةاملا يف ٠,٣ :احلراجــــة تعاونيــــات جمــــالس وعــــضوات ؛٢٠٠٦ املاليــــة الــــسنة  الــــسنة يف ئــ
  ]٢٠٠٦ املالية
  العمل وبيئة العمل أوضاع وحتسني للمرأة االقتصادية احلالة حتسني  ○  

 حتــسني مثــل مواتيــة، عمــل أوضــاع وإرســاء للمــرأة االقتــصادية احلالــة حتــسني تـشجيع  •
 تـشجيع  هبـدف  إخل، التـدريب،  طريـق  عـن  التنفيذية باإلدارة يتعلق فيما املرأة مهارات
 عـن  فضال املعتمدات املزارعات عدد زيادة وتشجيع الزراعية اإلدارة يف املرأة اشتراك
  .عائلية جتارية اتفاقات عقد تسهيل

ــر عـــدد[ ــشية األسـ ــة اتفاقـــات عقـــدت الـــيت املعيـ ــة جتاريـ ــسبة( عائليـ ــر نـ ــشية األسـ  الـــيت املعيـ
ــام يف بالزراعـــــــة تعمـــــــل    يف )املائـــــــة يف ٧,٥( معيـــــــشية أســـــــرة ٣٢ ١٢٠ ):األول املقـــــ

  ]٢٠٠٧ عام يف )املائة يف ٩,٧ معيشية أسرة ٣٧ ٧٢١  ٢٠٠٥ عام



CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1
 

18 09-30004 
 

  واجملتمعية العائلية وحياهتم العمل بني للتوفيق والنساء الرجال جهود دعم  - ٥  
  العمل أساليب واستعراض العائلية واحلياة العمل بني التوازن لتحقيق الدعم تقدمي  ○  

 تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  تعزيز ،)٢٠٠٤( القادم اجليل رعاية دعم تدابري تعزيز لقانون طبقا •
 .القادم اجليل لتربية الدعم لتقدمي الشركات

  :القادم اجليل رعاية دعم تدابري تعزيز لقانون طبقا احملددة الشركات عدد[
ــة حــىت   ــسمرب/األول كــانون هناي ــشركات :٢٠٠٨ دي ــر أو ٣٠١( الكــبرية ال ــن أكث  م
  ]٥٧ )موظف ٣٠٠ غايةل( احلجم واملتوسطة الصغرية والشركات ،٥٧٧ )املوظفني

 تــوازن تعزيــز إىل الراميــة اإلجــراءات وسياســة احليــاة - العمــل تــوازن ميثــاق اعتمــاد •
 لـدعم  اليابـان  اسـتراتيجية ’ يف األولويـة  ذات االسـتراتيجيات  وجتميـع  احلياة، - العمل

 )٢٠٠٧( ‘واألسرة األطفال

 ٥ موظفيهـــا عـــدد يبلـــغ الـــيت الـــشركات يف املتفرغـــون العمـــال( الـــشهر يف العمـــل ســـاعات[
  ]٢٠٠٧ املالية السنة يف ساعة ١٧٠,٥  ٢٠٠٥ املالية السنة يف ساعة ١٦٩,٣ ):أكثر أو
 للمــوظفني األقــصر العمــل ســاعات مثــل لألســرة مراعيــة تــدابري نفــذت الــيت الــشركات نــسبة[

   املاليـــــة الــــسنة  يف املائــــة  يف ١٠,٥ :املدرســــية  قبــــل  املرحلــــة  يف أطفــــاال  يعولــــون  الــــذين 
٢٠٠٤  ٢٠٠٧ املالية السنة يف املائة يف ١٩,٢[  

 الطفـل  رعايـة  إجـازة  مبزايـا  االستفادة نسبة برفع مؤقتا للقيام العمل تأمني قانون تنقيح •
 الطفـل  رعايـة  إجـازة  علـى  احلـصول  قبـل  األجـر  من املائة يف ٥٠ إىل املائة يف ٤٠ من
 /آذار ٣١ يتجـــاوز ال موعـــد يف الطفـــل رعايـــة إجـــازة ونءيبـــد الـــذين للمـــوظفني(

 )٢٠٠٧( )٢٠١٠ مارس

 سـاعات  تشجيع قبيل من تدابري طريق عن الطفل تربية أثناء املرنة العمل أساليب دعم •
 املــوظفني عــن بــدائل عمــال وتــأمني الطفــل، رعايــة إجــازة واســتخدام األقــصر العمــل
 إىل العائـدين  للمـوظفني  املـساعدة  وتقـدمي  الطفـل،  رعايـة  إجـازة  علـى  حيصلون الذين
 .إخل العمل،

 املائـــة يف ٧٠,٦ والنـــساء املائـــة، يف ٠,٥٦ الرجـــال :الطفـــل رعايـــة بإجـــازة االنتفـــاع نـــسبة[
 الـــسنة  يف املائـــة يف ٨٩,٧ والنـــساء املائـــة، يف ١,٥٦ الرجـــال  ٢٠٠٤ املاليـــة الـــسنة يف

  ]٢٠٠٧ املالية
  املتنوعة احلياة أساليب تالئم أن ميكن اليت الطفل رعاية دعم تدابري تعزيز  ○  
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 متامــا القــضاء/النهاريــة الرعايــة ملراكــز الــصفري االنتظــار قائمــة’ املعنونــة املبــادرة إدارة •
 ؛‘النهاريـة  للرعايـة  مركـز  يف قبـوهلم  قبـل  ينتظـروا  أن جيـب  الـذين  األطفـال  عدد على

 يف تقـع  الـيت  هـذه  النهارية الرعاية ملراكز االستيعابية الطاقة زيادة على اجلهود وتركيز
 مركــز يف القبــول انتظــار يف أكثــر أو طفــل ٥٠ لــديها الــيت لــدياتالب يف األول املقــام
 رعايـة  ذلـك  يف مبـا  املختلفـة،  احلـضانة  رعايـة  خـدمات  تقـدمي  وأيـضا  النهاريـة  للرعاية
 .بالليل احلضانة ورعاية العطالت أيام يف احلضانة ورعاية املمتدة، احلضانة

 ٢,١٢  ٢٠٠٤ املاليــة الـسنة  يف يـون مل ٢,٠٣ :النهاريـة  الرعايـة  ملراكـز  االسـتيعابية  الطاقـة [
  ]٢٠٠٨ أبريل/نيسان يف مليون

 املاليــة الــسنة يف ١٢ ٧٨٣ :املمتــدة احلــضانة رعايــة تقــدم الــيت النهاريــة الرعايــة مراكــز عــدد[
٢٠٠٤  ٢٠٠٧ املالية السنة يف ١٥ ٠٧٦[  

 يعمــل الــذي ،)٢٠٠٦( املبكــرة الطفولــة ســن يف والرعايــة التعلــيم مركــز نظــام وضــع •
 عـن  فـضال  املدرسية قبل املرحلة يف لألطفال حضانة ورعاية متكامل تعليم تقدمي على
 .اجملال هذا يف أطفال لديها اليت املعيشية األسر جلميع الطفل رعاية دعم

 القائمـة  الطفـل  رعايـة  لـدعم  نظـام  ووضـع  الطفل رعاية لدعم احمللية املرافق عدد زيادة •
 احمللي اجملتمع على

 املاليـة  الـسنة  يف ٢ ٧٨٣ :الطفـل  رعايـة  دعـم  مركـز  بـرامج  نفـذت  الـيت  ليةاحمل اجملتمعات عدد[
٢٠٠٤  ٢٠٠٧ املالية السنة يف ٣ ٤٧٨[  

 الـذات،  علـى  معتمـدات  ليـصبحن  الوحيـدات  األمهـات  دعـم  إىل الرامية التدابري تنفيذ •
ــا ــك يف مب ــشاريع ذل ــة امل ــُسبل الداعم ــيش، ل ــز الع  لألمهــات املهــين االســتقالل وتعزي

 الوحيـــدات األمهـــات توظيـــف بـــدعم املعنيـــة للمراكـــز بـــرامج ووضـــع ات،الوحيـــد
 .إخل واستقالهلن،

 :إخل واسـتقالهلن،  الوحيـدات  األمهـات  توظيـف  بـدعم  املعنية املراكز يف اهلاتف عامالت عدد[
  ]٢٠٠٧ املالية السنة يف ٩٩  ٢٠٠٦ املالية السنة يف ٩٤

  
  طمأنينة يف بالعيش للمسنني تسمح اليت األوضاع هتيئة  - ٦  

  اجملتمع يف املسنني مشاركة دعم  ○  
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 الراميـة  التدابري تعزيز ،)٢٠٠٦( السن كبار عمل باستقرار املتعلق املنقح للقانون طبقا •
 اإللزامـي،  التقاعـد  نظـام  يف الـسن  رفع ذلك يف مبا للمسنني، املستقر العمل كفالة إىل

 .زامياإلل التقاعد نظام وإلغاء املستمر للعمل نظام وتطبيق

ــدابري طبقــت الــيت الــشركات نــسبة[ ــة ت ــة يف ٨٤ :للمــسنني العمــل لكفال ــسنة يف املائ ــة ال  املالي
٢٠٠٦  ٢٠٠٨ املالية السنة يف املائة يف ٩٦,٢[  

  املستخدمني عدد جمموع بني من عمرهم من الستينات يف األشخاص نسبة[
 عـام  يف املائـة  يف ٧٢,٥  ٢٠٠٤ عام يف املائة يف ٦٥,٤ الرجال :٦٤-٦٠ العمرية الفئة يف

  ٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٤٢,٥  ٢٠٠٤ عام يف املائة يف ٣٨,٤ والنساء ،٢٠٠٨
 عـام  يف املائـة  يف ٤٧,٨  ٢٠٠٤ عام يف املائة يف ٤٣,٨ الرجال :٦٩-٦٥ العمرية الفئة يف

  ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٢٥,٥  ٢٠٠٤ عام يف املائة يف ٢٣,٣ والنساء ،٢٠٠٨
  طمأنينة يف بالعيش للمسنني يسمح واالجتماعية الصحية رعايةلل منظا وضع  ○  

 بتنقـيح  واإلجتماعيـة  الـصحية  الرعايـة  إىل املسنني احتياج منع إىل الرامية التدابري تعزيز •
 بإجـازة  االنتفاع تدعم بيئة ةئهتي وتعزيز ،)٢٠٠٦( األجل الطويلة الرعاية تأمني نظام
 .األسرة رعاية

ــةالرا اجلهــود مواصــلة •  وتعزيــز الــصحية، بالرعايــة املــشتغلني وتــدريب احتــضان إىل مي
 .املقدمة الرعاية خدمات جودة كفالة إىل الرامية التدابري

 املـسنني  إيـذاء  منـع  إىل الراميـة  التـدابري  تعزيـز  ،)٢٠٠٦( املسنني إيذاء منع قانون بسن •
 بالرعاية للقائمني الدعم وتقدمي

  للمسنني الدخل ضمان  ○  
 ).٢٠٠٧( الطالق حالة يف للموظفني التقاعدي املعاش تقسيم ظامن تنفيذ جرى •

  مستقلة بصورة للعيش اإلعاقة ذوي لألشخاص الدعم تقدمي  ○  
 يهـدف  الـذي  )٢٠٠٦( ةاإلعاقـ  ذوي لألشخاص والدعم اخلدمات تقدمي قانون بسن •

 فُوضـت  احمللـي،  اجملتمـع  يف مـستقلة  بـصورة  للعـيش  اإلعاقة ذوي األشخاص دعم إىل
 ).٢٠٠٦( اإلعاقة ذوي األشخاص لرفاه خطة لوضع والبلديات افظاتاحمل

 اختـذت  ،)٢٠٠٨( اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  اسـتخدام  لتعزيـز  املـنقح  القـانون  مبوجب •
 الـشركات  بتـشجيع  اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  اسـتخدام  وتعزيـز  نطـاق  لتوسـيع  تدابري
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 نطـاق  توسـيع وب اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  اسـتخدام  علـى  احلجـم  واملتوسـطة  الصغرية
 قصرية لفترات العمال استخدام لتشمل االستخدام التزامات

 يف ٤٢,١ :اإلعاقـة  ذوي األشـخاص  السـتخدام  القانونيـة  احلصة حققت اليت الشركات نسبة[
  ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٤٤,٩  ٢٠٠٥ عام يف املائة

 دوليــة اتفاقيـة  وهـي  اإلعاقـة،  ذوي األشـخاص  حقـوق  اتفاقيـة  اليابـان  حكومـة  وقعـت  •
 وكرامتــهم اإلعاقــة ذوي األشــخاص حقــوق وتعزيــز محايــة إىل هتــدف وعامــة شــاملة

)٢٠٠٧.( 
  

  املرأة ضد العنف أشكال مجيع على القضاء  - ٧  
  للضحايا إخل، واحلماية، إخل، الزوجني، بني العنف منع تعزيز  ○  

 تعلـق امل النظـام  نطـاق  لتوسـيع  الـضحايا  ومحايـة  الـزوجني  بـني  العنـف  منـع  قانون تنقيح •
 بوصـفها  تعمل مرافق إنشاء على بالعمل البلديات قيام واقتضاء احلماية أوامر بإصدار
 عــن فــضال الــزوجني بــني العنــف حــاالت يف الــدعم وتقــدمي املــشورة إلســداء مراكــز
 ).٢٠٠٧( أساسية خطط وضع

 ومحايـة  الـزوجني  بـني  العنـف  مبنـع  املتعلـق  املـنقح  بالقـانون  التوعيـة  جتـري  كانـت  بينما •
 )٢٠٠٨( املذكور القانون مبوجب جديدة أساسية سياسة ُوضعت ضحايا،ال

 ٢٠٠٣ عـام  يف ١ ٤٦٨ :الزوجني بني العنف منع قانون مبوجب الصادرة احلماية أوامر عدد[
 ٢٠٠٧ عام يف ٢ ١٨٦[  

 املــشورة إســداء مراكــز تلقتــها الــيت الــزوجني بــني العنــف حبــاالت املتعلقــة االستــشارات عــدد[
 يف ٦٢ ٠٧٨  ٢٠٠٣ عــام يف ٤٣ ٢٢٥ :الــزوجني بــني العنــف حــاالت يف الــدعم وتقــدمي
  ]٢٠٠٧ عام

  ٢٠٠٣ عــام يف ١٢ ٥٦٨ :الــشرطة هبــا علمــت الــيت الــزوجني بــني العنــف حــاالت عــدد[
  ]٢٠٠٧ عام يف ٢٠ ٩٩٢
 وعـن  اإلنسان حبقوق املتعلقة املشورة إسداء مكاتب يف املشورة إسداء خدمات تقدمي •

 أو النـصح  وتقـدمي  التحديد، وجه على خصصامل ‘املرأة حلقوق الساخن اخلط’ طريق
 والقيــام اجلنــاة إنــذار قبيــل مــن تــدابري وتنفيــذ للــضحايا األخــرى الــضرورية املــساعدة
 .توعية بأنشطة
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 :املـرأة  حلقـوق  الـساخن  اخلـط  طريـق  عـن  املقدمـة  واإليـذاء  بـالعنف  املتعلقة االستشارات عدد[
  ]٢٠٠٧ عام يف ٢ ٤٤٧  ٢٠٠٥ عام يف ٢ ٢٨٥
  اجلنسية اجلرائم مكافحة تدابري تعزيز  ○  

 يف التحقيــق أســاليب يف معلمــني انتــداب مثــل اجلنــسية اجلــرائم ملكافحــة تــدابري تنفيــذ •
 إخل احلمايـة  أشـكال  نطـاق  وتوسـيع  حمافظـة  كـل  يف الـشرطة  مقار إىل اجلنسية اجلرائم
 علـى  الـضحايا  مشاعر مراعاة مع ومقابلتهن، اصطحاهبن ذلك يف مبا للضحايا املقدمة
 .الواجب النحو

  البغاء مكافحة تدابري تعزيز  ○  
 اخلطـوات  نطـاق  وتوسـيع  البغـاء،  مـن  واألطفـال  النساء محاية مثل إضافية تدابري تعزيز •

 الـدعم  وتقـدمي  بغـاء  موضـوع  لكـل  املميزة الصفات حبسب اختاذها يتعني اليت املناسبة
 .النفس على معتمدات لتصبحن النساء هلؤالء

 ١ ٤٥٢ :بالبغـاء  الـصلة  ذات باجلرائم يتعلق فيما ※ إجراءاهتم أهنيت الذين األشخاص عدد[
  ]٢٠٠٦ عام يف ١ ٧٤٠  ٢٠٠٤ عام يف

  .العام املدعي إىل حييله مث فيه كمشتبه ويعامله اجلاين حيدد :اإلجراءات ينهي  ※
  باألشخاص االجتار مكافحة التدابري تعزيز  ○  

 بقـوة  للـسيطرة  اجلهـود  وبـذل  الـضحايا  حلمايـة  اخلاصة إليواءا أماكن إىل الدعم تقدمي •
 .واخلارج الداخل يف باألشخاص لالجتار الفعلية احلالة على

 يف مبـا ( .احلمايـة  هلـن  وقُـدمت  الالئـي  باألشخاص االجتار شرك يف وقعن الالئي الضحايا عدد[
 اهلجـرة  مكتب نم دعم على حصلن الالئي أو )لإلقامة قانوين بوضع خاص تصريح منح ذلك
  .٢٠٠٧ عام يف ٤٠  ٢٠٠٥ عام يف ١١٥ :األصلية بلداهنن إىل للعودة

  اجلنسية املضايقات ملنع اإلجراءات تعزيز  ○  
ــة توجيهــات إعطــاء • ــدابري أي تتخــذ مل الــيت إخل، للــشركات، إداري  املــضايقات ضــد ت

 .اجلنسية

 يف املـساواة  إدارة تلقتـها  الـيت  العمـل  مكـان  يف اجلنـسية  باملـضايقات  املتعلقة االستشارات عدد[
 يف ١٥ ٧٩٩  ٢٠٠٥ عـــــام يف ٧ ٨٩٤ :باحملافظـــــات العمــــل  ملكاتـــــب التابعـــــة العمــــل 

  ]٢٠٠٧ عام
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 وعـن  اإلنـسان  حبقـوق  املتعلقـة  االستـشارات  مكاتب يف املشورة إسداء خدمات تقدمي •
 النـصح  وتقـدمي  التحديـد،  وجـه  علـى  املخـصص  ‘املـرأة  حلقـوق  الساخن اخلط’ طريق
ــ أو ــضرورية ساعدةامل ــذ للــضحايا األخــرى ال ــدابري وتنفي ــذار مثــل ت ــاة إن ــام اجلن  والقي

 .توعية بأنشطة

 :املـرأة  حلقـوق  الساخن اخلط طريق عن املقدمة اجلنسية باملضايقات املتعلقة االستشارات عدد[
  ]٢٠٠٧ عام يف ٥٤٥  ٢٠٠٥ عام يف ٧٠٥
  املالحقة ضد التدابري تعزيز  ○  

 إنـذارات  وإعطـاء  الـضحايا،  ومـساعدة  املالحقـة  سلوك حظر لقانون الصحيح التطبيق •
 خمـاوف  لتهدئـة  اجلهـود  ببـذل  ذاتـه  الوقـت  يف القيام مع املناسبة الرقابة وممارسة فورية

 .سالمتهن وكفالة الضحايا

  احلياة مدى املرأة صحة دعم  - ٨  
  حياهتا طوال وتعزيزها املرأة صحة على احملافظة  ○  

 مجيــع تــشمل الــيت املــرأة صــحة بقــضايا يتعلــق فيمــا العامــة االستــشارات نظــام حتــسني •
 .إخل العقم، يف متخصص استشارات نظام ووضع حياهتا مراحل

 صــحة بتعزيــز املعــين الدراســة فريــق يف للمــرأة الــصحي الــدعم نطــاق توســيع يف النظــر •
 .خاصني خرباء من املؤلف املرأة،

  اجلنسانية الطبية اخلدمات  ○  
 أيـضا  االعتبـار  يف يأخـذ  املـرأة  صـحة  لـدعم  علمـي  أسـاس  وضـع  بغـرض  حبوث إجراء •

 .اجلنسني بني الفروق

  والوالدة احلمل أثناء الصحي الدعم تقدمي  ○  
 البلـديات  مـن  املقدمـة  املاليـة  اإلعانـات  نطـاق  توسـيع  طريـق  عـن  املأمونـة  الوالدة دعم •

 منظــا وإنـشاء  الـوالدة  ملستـشفيات  املـايل  الــدعم وتقـدمي  احلمـل،  فحوصـات  ألغـراض 
 الــوالدة، قبــل لألمهــات متكامــل طبيــة رعايــة نظــام( للــوالدة الــسابقة الطبيــة للرعايــة
 ).األطفال وطب التوليد رعاية يقدم الوالدة حديثي واألطفال واألجنة

  ٢٠٠٠ عـام  يف املائة يف ٨٤,٤ :ووالدهتن محلهن عن راضيات كن الالئي األمهات نسبة[
  ]٢٠٠٥ املالية السنة يف املائة يف ٩١,٤
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 األسـابيع  خـالل  يف محلـهن  عـن  فيهـا  يعـشن  الـيت  البلـديات  أبلغـن  الالئي احلوامل النساء نسبة[
  ]٢٠٠٥ عام يف املائة يف ٦٨,٦  ١٩٩٦ عام يف املائة يف ٦٢,٦ :حلملهن األوىل ١١ الـ

ــشأن املــشورة إســداء خــدمات تقــدمي • ــدعم وتقــدمي العقــم ب ــق للعــالج املــايل ال  لتحقي
 اخلصوبة

 :اخلـصوبة  لتحقيـق  للعـالج  اخلـضوع  قبـل  أخـصائي  مـن  املـشورة  تلقني الالئي ضاتاملري نسبة[
 ،)العقـم  خبـصوص  املـشورة  مقدمو( املائة يف ٤٠,٥  ٢٠٠١ املالية السنة يف املائة يف ٢٤,٩

  ]٢٠٠٤ املالية السنة يف )بالعقم املعنيون املنسقون( املائة يف ٣٥,٣ و
  املرأة صحة ددهت اليت املشاكل مكافحة تدابري تعزيز  ○  

 الـيت  واألمـراض  اإليـدز، /البـشرية  املناعـة  نقـص  بفـريوس  للتوعيـة  مدرسـية  كتب إعداد •
 املخــدرات، اســتعمال إســاءة عــن النامجــة الــضارة واآلثــار اجلنــسي، باالتــصال تنتقــل
 .العليا والثانوية الدنيا الثانوية املدارس طلبة على املدرسية الكتب وتوزيع

 :عنـهم  أُبلـغ  الـذين  اإليدز ومرضى البشرية املناعة نقص لفريوس حلاملنيا اجلدد املصابني عدد[
ــاث( ١ ١٩٩ ــذكور ،٩٠ اإلنــ ــام يف )١ ١٠٩ والــ ــاث( ١ ٥٠٠  ٢٠٠٥ عــ  ،١١٦ اإلنــ

  ]٢٠٠٧ عام يف )١ ٣٨٤ والذكور
  

  اإلعالم وسائط يف اجلنسني بني املساواة تعزيز  - ٩  
  املرأة حقوق حتترم اليت العبارات لترويج اإلعالم وسائط يف املبذولة اجلهود دعم  ○  

 الـيت  اإلنترنـت  ومواقـع  الـضارة  الكتب مثل معينة، إعالم وسائط مكافحة تدابري تعزيز •
 .إخل والعنف اجلنس تعرض

 الــيت اخلــدمات( احملتويــات تــصفية خــدمات انتــشار تــسهيل إىل الراميــة التــدابري تعزيــز •
 يف مبـا  اخللويـة،  واهلواتـف  الشخـصية  للحواسـيب  )بالـشباب  الـضارة  احملتويات تصفي
 بذلك بالقيام اخلدمات مقدمي ومطالبة جمانا التصفية براجميات توزيع ذلك

ــدد[ ــات عـ ــصفية براجميـ ــة التـ ــيت اجملانيـ ــى أُنزلـــت الـ ــيب علـ ــصية احلواسـ  يف ٢٧ ٢٥٩ :الشخـ
 ]٢٠٠٦ عام

 ماليــني ٤,٩٥ :PHS نظــام واهلواتــف اخللويــة للــهواتف التــصفية خــدمات مــستخدمي عــدد[
  ]٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون هناية حىت يباتقر
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 املتعلـق  القـانون  انتـهاكات ( احلاسـوبية  بـاجلرائم  يتعلـق  فيمـا  إجراءاهتا أُهنيت اليت احلاالت عدد[
 ):األطفـال  ومحايـة  اإلباحية، املواد ويف البغاء يف األطفال باستغالل الصلة ذات األنشطة مبعاقبة
  ]٢٠٠٦ عام يف ٧١٤  ٢٠٠٥ عام يف ٤٥٦

  
  اخليارات تنوع وييسر اجلنسني بني املساواة لتعزيز والتعلم التعليم إثراء  - ١٠  

  اجلنسني بني املساواة لتعزيز والتعلم التعليم  ○  
 مـن  والتعلم للتعليم إعطاؤه جيب الذي الدعم نوع عن خاصة ودراسات حبوث إجراء •

 )٢٠٠٨-٢٠٠٧( اجلنسني بني املساواة تسوده جمتمع حتقيق أجل

  اخليارات تنوع لتيسري كوسيلة والتعلم التعليم فرص راءإث  ○  
 احلياة مدى التعلم وتعزيز التعلم أجل من للمرأة املتنوعة االحتياجات إىل االستجابة •

 إخل، األطفـال،  لتربيـة  العمـل  عـن  توقفـت  اليت املرأة تشجع اليت التعلم دعم فرص إثراء •
 ).-٢٠٠٧( اجلديدة التحديات قبول على

  
  العاملي اجملتمع يف ‘والسالم والتنمية املساواة،’ يف سهاماإل  - ١١  

  الدولية واملعايري القواعد ونشر اعتماد  ○  
 سـواء  حـد  على واملرأة الرجل ضد التمييز حيظر الذي العمل فرص تكافؤ قانون تنقيح •

ــر، ــصل إخل، وحيظـ ــة أو الفـ ــة املعاملـ ــرى التمييزيـ ــباب األخـ ــن ألسـ ــل مـ ــل قبيـ  احلمـ
 )٢٠٠٦( والوالدة

  العاملي اجملتمع يف ‘والسالمة والتنمية املساواة،’ يف اإلسهامات  ○  
 بـدور  املتعلقـة  للمبـادرة  األساسـية  السياسة يف واضحة بصورة اجلنساين املنظور إدراج •

 مــن مبيــادين املتعلقــة التنميــة ملبــادرات األساســية الــسياسات وكــذلك التنميــة يف املــرأة
 يف اجلنـساين  املنظـور  أخـذ  وأيـضا،  .والتـصحاح  واملياه والصحة، الكوارث، منع قبيل

 .البلدان لفرادى الرمسية اإلمنائية املساعدة خطط إعداد عند االعتبار

 عـدد  يكـون  أن باشـتراط  املـساواة  كفالـة  الرمسية، اإلمنائية املساعدة مشاريع تنفيذ عند •
 دحـ  علـى  واملـرأة  للرجـل  الفـرص  وبإتاحـة  متـساويا  واإلنـاث  الـذكور  مـن  املشتركني

 .بتعليقاهتما للمشاركة سواء
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 ،)٢٠٠٦( آسـيا  شـرق  يف اجلنـسني  بـني  للمـساواة  األول الوزاري االجتماع استضافة •
ــة مناقــشات وإجــراء )٢٠٠٧( اهلنــد يف الثــاين االجتمــاع وحــضور  يتعلــق فيمــا دولي
 .اجلنسني بني باملساواة

  
 العلــم( جديــدة اتمبــادر تتطلــب الــيت امليــادين يف اجلنــسني بــني املــساواة تعزيــز  - ١٢  

ــا؛ ــة والتكنولوجي  اإلقليمــي والتنــشيط بعــدها؛ واإلنعــاش الكــوارث مــن والوقاي
  )والبيئة والسياحة؛ املدن وختطيط

  والتكنولوجيا العلم  ○  
 السـتخدام  املـستهدفة  األرقـام  لتحقيـق  املبذولـة  اجلهـود  بـشأن  استقصائية دراسة إجراء •

 يف ٢٥( اجلنـسني  بـني  للمـساواة  الثانيـة  األساسـية  اخلطة يف عليها املنصوص الباحثات
 ).ككل الطبيعية العلوم ميدان يف املائة

 لتوسـيع  الباحثـات  أنـشطة  تعزيـز  اقتراح والتكنولوجيا، للعلم الثالثة األساسية اخلطة يف •
 البحـث  يف عملـهن  بـني  التـوازن  حتقيق يف الباحثات مساعدة إىل الرامية التدابري نطاق

 ).٢٠٠٦( الباحثات استخدام تشجيع وكذلك األطفال وتربية والوالدة

 القيــام الباحثــات، إخل، لتــشجيع، البحــث معاهــد تبــذهلا الــيت اجلهــود دعــم أجــل مــن •
 إىل الباحثـات  عودة تدعم اليت األنشطة وتعزيز ،)-٢٠٠٦( للباحثات داعمة بأنشطة
 اراختيـ  بـدعم  املتعلـق  املـشروع  وتنفيـذ  ،)-٢٠٠٦( األمومـة  إجازة انتهاء بعد العمل
 والقيـام  )-٢٠٠٦( العليـا /الـدنيا  الثانويـة  املـدارس  لطالبـات  العلـوم  يف الوظيفيـة  احلياة
 )-٢٠٠٥( توعية حبملة

 يف ٢١,١ والكليـات  واجلامعـات  املائـة،  يف ١١,٩ اجملمـوع  ):املعهـد  حـسب ( الباحثات نسبة[
 إىل هتـدف  ال يتالـ  واملؤسـسات  التجاريـة  واملـشاريع  املائـة،  يف ١٢,١ العامـة  واملنظمـات  املائة،
ــق ــربح حتقي ــة يف ٦,٥ ال ــة، يف ١٣ اجملمــوع  ٢٠٠٥ عــام يف املائ ــات اجلامعــات املائ  والكلي
ــة، يف ٢٢,٧ ــة واملنظمــات املائ ــة، يف ١٣,٧ العام ــشاريع املائ ــة وامل ــيت واملؤســسات التجاري  ال

 ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٧,٦ الربح حتقيق إىل هتدف ال

 يف ١٠,٦ اهلندسـة  ):القـسم  حـسب ( باجلامعـة  حـديثا  املـسجلني  الطلبـة  بـني  مـن  النـساء  نسبة[
 الـسنة  يف املائـة  يف ٥٨,٢ والـصحة  املائـة،  يف ٣٩,٢ والزراعـة  املائـة،  يف ٢٥,٩ والعلـوم  املائة،
 املائـة،  يف ٤١,١ والزراعـة  املائة، يف ٢٦,٦ والعلوم املائة، يف ١١,١ اهلندسة  ٢٠٠٥ املالية

 ]٢٠٠٨ املالية سنةال يف املائة يف ٥٩,٥ والصحة

  بعدها واإلنعاش الكوارث من الوقاية  ○  
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 الواجـب  االهتمـام  إعطاؤها جيب اليت املسائل بتحديد احملافظات حكومات قيام طلب •
ــن ــور م ــرأة الرجــل منظ ــى وامل ــواء حــد عل ــد س ــديل عن ــة تع ــة اخلط ــة اإلقليمي  للوقاي
 .الكوارث من

 الكـوارث  من للوقاية اإلقليمية خطتها تتضمن اليت احلكومة عينتها اليت واملدن احملافظات عدد[
 واملـدن  ٣٥ احملافظات :إخل ،‘واملرأة الرجل بني املنظور يف الفروق مراعاة تقتضي اليت املسائل’

  ]٢٠٠٧ عام يف ٧ احلكومة عينتها اليت
  والسياحة املدن، وختطيط اإلقليمي، التنشيط  ○  

ــشارين إرســال • ــات إىل إخل مست ــة اجملتمع ــم احمللي ــشيط ودع ــذي اإلقليمــي التن ــزز ال  يع
 .النشطة األدوار يف املرأة مشاركة

 ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٣,٩ :احمللي اجملتمع مجعيات رئيسات نسبة[

  البيئة  ○  
 نــوع عــن النظــر بــصرف البيئــة صــون ميــدان يف األنــشطة يف لالشــتراك الفــرص إتاحــة •

 .البيئة ميدان يف املرأة اشتراك وتعزيز اجلنس

  ٢٠٠٥ عـام  يف املائـة  يف ٣٣,٣ :البيئـة  وزارة يف االستـشارية  اجملـالس  أعضاء ناثاإل نسبة[
 ]٢٠٠٨ عام يف املائة يف ٣٤,٩

  
  ٦ السؤال    

 اإلنــسان حقــوق محايــة قــانون مــشروع يف النظــر تعيــد احلكومــة أن إىل التقريــر يــشري  
 قطعتـه  الـذي  عهـد الت ضـوء  ويف ).٤٤ الفقـرة  انظـر ( اإلنـسان  حلقوق جلنة مبوجبه ستنشأ الذي

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

 حقـوق  بتعزيـز  املتعلقـة  الوطنيـة  املؤسـسات  حبالـة  املتـصلة  للمبـادئ  وفقا اإلنسان حلقوق وطنية
  .ومحايتها ساناإلن

 مــارس/آذار يف الــدايت إىل اإلنــسان حقــوق محايــة قــانون مــشروع احلكومــة قــدمت  
ــانون مــشروع شــأن ومــن .٢٠٠٢ ــة ينــشئ أن الق ــة جلن ــدة مــستقلة إداري ــضع جدي ــا وي  نظام

 جملــس حــل بعــد أُوقــف القــانون مــشروع أن بيــد .اللجنــة تــديره اإلنــسان حلقــوق لالنتــصاف
  .٢٠٠٣ وبرأكت/األول تشرين يف النواب
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 حقـوق  تعزيـز  جملـس  قـدمها  الـيت  التقـارير  أسـاس  علـى  مصاغا القانون مشروع وكان  
 تعزيـز  قـانون  مبوجـب  اجمللس أنشئ وقد .٢٠٠١ ديسمرب/األول وكانون مايو/أيار يف اإلنسان
  .١٩٩٦ ديسمرب/األول كانون يف صدر الذي اإلنسان حقوق حبماية املتعلقة التدابري

 الـدايت  إىل قـانون  مـشروع  تقـدمي  احلكومـة  تعتزم أعاله، املذكورة التقارير على وبناء  
 بنطـاق  يتعلـق  فيمـا  خمتلفـة  حجـج  هنـاك  كانـت  وملـا  .اإلنـسان  حلقـوق  مستقلة حملية آلية ينشئ

 اإلنـسان،  حقـوق  جلنـة  وسـلطات  االنتصاف سبل عليها تسري اليت اإلنسان حقوق انتهاكات
  .القانون مشروع باستعراض اآلن العدل وزارة تضطلع

  
  ٧ السؤال    

 وصــف يرجــى املــرأة، ضــد العنــف بــشأن للجنــة ١٩ رقــم العامــة التوصــية مراعــاة مــع  
 يف مبـا  املـرأة،  ضـد  العنـف  أشـكال  مجيـع  ملكافحـة  شـاملة  اسـتراتيجية  لوضـع  املتخـذة  اخلطوات

 اإليـواء  أمـاكن  قبيـل  من ومساعدهتن، العنف لضحايا احلماية سبل وتوفري اجلناة، مقاضاة ذلك
 الفئــات ملختلــف والتوعيــة القــدرات لبنــاء بــرامج وتقــدمي الــضحايا، حلمايــة التقييديــة واألوامــر

ــل( ــشرطة، مثــ ــامني، الــ ــصائيني واحملــ ــصحيني واألخــ ــاعيني الــ ــال واالجتمــ ــضاء ورجــ  )القــ
  .اجلمهور وعامة

 وجــرائم الــزوجني، بــني العنــف ذلــك يف مبــا - املــرأة ضــد العنــف أن احلكومــة تــدرك  
ــا اجلــنس، ــسية، واملــضايقات باألشــخاص، االجتــارو ء،والبغ ــهاك - واملالحقــة اجلن  صــارخ انت
 حتقيــق عمليــة مــن كجــزء عليهــا التغلــب جيــب خطــرية مــشكلة وميثــل للمــرأة اإلنــسان حلقــوق
  .اجلنسني بني املساواة تسوده جمتمع

 جبديـة  يؤخـذ  ال قـد  أو حمجوبا يكون أن إىل املرأة ضد العنف مييل أخرى، ناحية ومن  
  .العام اجملتمع يف الفهم إىل االفتقار بسبب خاصة ألةكمس

 بـني  للمـساواة  الثانيـة  األساسـية  اخلطـة  احلكومة وضعت أعاله، املبينة احلالة على وبناء  
 ترمـي  الـيت  )٢٠٠٥ ديـسمرب، /األول كـانون  ٢٧ يف الـوزراء  جملـس  عليهـا  وافـق  اليت( اجلنسني

 .باملـشكلة  متامـا  واعيـا  اجلمهـور  جلعـل  اسـي أس إطـار  ووضع املرأة ضد العنف على القضاء إىل
 شــاملة بــصورة التــدابري مــن واســعة طائفــة بتعزيــز ووكالــة وزارة كــل ســتقوم للخطــة، وطبقــا
 الـضحايا  ودعـم  محايـة  إىل الراميـة  التـدابري  تعزيـز  يـشمل  وهـذا  .املرتكـب  العنف أنواع حسب
  .املرأة ضد العنف منع إىل الرامية التدابري وتعزيز
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 مبنــع املتعلــق القــانون ٢٠٠١ عــام يف صــدر الــزوجني، بــني العنــف مبنــع علــقيت وفيمــا  
 )الـزوجني  بـني  العنـف  منـع  بقـانون  يلـي  فيمـا  إليـه  يـشار ( الضحايا ومحاية الزوجني بني العنف
  .الضحايا محاية إىل الرامية التدابري تعزيز جرى أنه إىل هذا ويشري .اآلن حىت مرتني وُنقح

 وأنـشأ  .احلمايـة  أوامـر  إصـدار  نظـام  التنقـيح  ووسع .٢٠٠٧ امع يف القانون ُنقح وقد  
 أقـارب  مـن  االقتـراب  اجلرميـة  مرتكـب  علـى  حتظـر  الـيت  بعيـدا  البقـاء  أوامر إلصدار نظاما أيضا

 وباإلضـافة  .أخـرى  بطـرق  أو هاتفيـة  مبكاملـات  بالـضحية  االتـصال  حظـر  وأوامر إخل، الضحية،
ــك، إىل ــيت اجلهــود حتــسنت ذل ــذهلا ال ــد تب ــانون، مبوجــب ياتالبل ــضي الق ــذل أن اآلن وتقت  تب

 الـزوجني  بـني  العنـف  حـاالت  يف والدعم االستشارات لتقدمي مراكز إلنشاء جهودها البلديات
  .أساسية خطة ووضع

 ومحايـة  الزوجني بني العنف منع إىل الرامية للتدابري األساسية اخلطة احلكومة ووضعت  
ــضحايا ــام يف ُوضــعت( ال ــلبالكا وُنقحــت ٢٠٠٤ ع ــام يف م ــيت ،)٢٠٠٧ ع ــدم ال ــادئ تق  مب
 مجيـع  يف احملليـة  احلكومـات  وضـعت  وقـد  .األساسـية  اخلطـة  لوضع احمللية للحكومات توجيهية
  .األساسية اخلطة احملافظات
 ٢٠٠٤ أبريــل/نيــسان يف أنــشئت باألشــخاص، االجتــار مكافحــة بتــدابري يتعلــق وفيمــا  

 باألشـخاص  االجتـار  ملكافحـة  تـدابري  بوضـع  يتعلـق  فيمـا  الـوزارات  بـني  املـشتركة  االتصال جلنة
 الـضرورية  التـدابري  وضـع  يف الـصلة  ذات والوكـاالت  الـوزارات  بـني  الوثيـق  التعاون تعزيز بغية

 بـدون  التـدابري  هـذه  تنفيـذ  عـن  فـضال  االجتـار  ضـحايا  ومحاية باألشخاص، االجتار على للقضاء
  .العاملي اجملتمع مع وبالتعاون إبطاء

 بالتــدابري املتعلقــة العمــل خطــة ُوضــعت العــام، نفــس مــن ديــسمرب/األول كــانون ويف  
  .العمل خلطة وفقا التدابري هذه تنفيذ اآلن وجيري باألشخاص، االجتار مكافحة إىل الرامية

 مـن  للضحايا والدعم احلماية وتوفري اجملرمني، مقاضاة بلغتها اليت احلالة املرفق يف وترد  
 ملختلـف  والتوعيـة  القـدرات  بنـاء  بـرامج  وتقـدمي  إخل، احلظر، رأوام وإصدار اإليواء أماكن قبيل

  .اجلمهور وعامة الفئات
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  املرفق    
 ]اجملرمني مقاضاة[    

  .وغريها القضائية الدعاوى عدد أدناه يرد  
  )شخص :الوحدة(

    ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

ــهاكات ــانون انتـ ــع قـ العنـــف منـ
  الزوجني بني

ــذين األشــخاص عــدد  رفعــت ال
  دعاوى ضدهم

٧١  ٤١  

 ١ ٧٤٤ ١ ٦٩٥  العادي القبول

    )التحليل(

 ٨٨٥ ٩٥٣  اهتام توجيه
  االغتصاب

 ٧٣٨ ٦٠٣  اهتام توجيه عدم

 ٣ ١٨٧ ٣ ٢٣٠  العادي القبول

    )التحليل(

 ١ ٥٦٩ ١ ١٦١  اهتام توجيه
باســتخدام فاضــح فعــل ارتكــاب

  القوة
 ١ ١٥٨ ١ ١٢٠  اهتام توجيه بدون

    
 املالحقــة مثــل املــرأة، ضــد خمالفــة أعمــال أو خمــالف ســلوك أي الــشرطة وجــدت وإذا  

 واملراسـيم،  اجلنائيـة  القـوانني  تنتـهك  الـيت  باألفعال يتعلق فيما فإنه إخل، الزوجني، بني العنف أو
 ويف .الــضحية طلــب علــى بنــاء اجملــرم، اعتقــال تــشمل الــيت املناســبة، اإلجــراءات تتخــذ فإهنــا

 للـضحية  النـصح  إسـداء  وتـشمل  حالـة،  لكـل  املناسـبة  التدابري الشرطة تتخذ األخرى، احلاالت
  .وإنذاره اجملرم إىل التعليمات توجيه وكذلك اجلرمية مبنع يتعلق فيما

 ]إخل احلظر، أوامر وإصدار اإليواء أماكن توفري ذلك يف مبا للضحايا، والدعم احلماية توفري[

 الـضحية  أن اعتبـار  جـدا  املـرجح  مـن  كـان  إذا الزوجني، بني العنف منع لقانون وطبقا  
 لـدى  محايـة  أمـر  احملكمـة  تـصدر  الـزوج،  هبـا  أحلقـه  بـدهنا  أو حياهتـا  علـى  خطـري  أذى من تعاين

 يف ُنقحـــت( وحمتوياهتـــا املختلفـــة احلمايـــة أوامـــر أدنـــاه وتـــرد .الـــضحية مـــن التماســـا تلقيهـــا
  ).خط حتتها ورد اليت البنود ٢٠٠٧ عام

  الضحية من االقتراب حبظر األمر  )١(  
  الضحية أطفال من االقتراب حبظر األمر  )٢(  
  إخل الضحية، أقارب من االقتراب حبظر األمر  )٣(  
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  اآلخر السلوك أو اهلاتفية املكاملات حبظر األمر  )٤(  
  باإلخالء األمر  )٥(  
  .صدرت اليت احلماية أوامر عدد أدناه ويرد  

  
  الصادرة احلماية أوامر  االلتماسات  

١٢٣  ١٧١  ٢٠٠١  
١ ١٢٨  ١ ٤٢٦  ٢٠٠٢  
١ ٤٦٨  ١ ٨٢٥  ٢٠٠٣  
١ ٧١٧  ٢ ١٧٩  ٢٠٠٤  
٢ ١٤١  ٢ ٦٩٥  ٢٠٠٥  
٢ ٢٠٨  ٢ ٧٥٩  ٢٠٠٦  
٢ ١٨٦  ٢ ٧٧٩  ٢٠٠٧  
٢ ٥٢٥  ٣ ١٤٧  ٢٠٠٨  

  
 والـدعم  االستـشارات  تقدمي مراكز أنشئت الزوجني، بني العنف منع قانون على وبناء  

 أبريـل /نيـسان  حـىت  اكـز مر ١٨٠( وبلـديات  حمافظات عدة يف الزوجني بني بالعنف يتعلق فيما
  .الزوجني بني العنف لضحايا واملعلومات االستشارات خدمات لتقدمي )٢٠٠٨

 بــني العنــف لــضحايا املؤقتــة احلمايــة أن علــى الــزوجني بــني العنــف منــع قــانون ويـنص   
 يف الواقعـة  املـرأة  استـشارات  مكاتـب  مباشـرة  توفرمهـا  هلمـا  املـصاحبني  األسرة وأفراد الزوجني

 وزيــر حيــددها الــيت باملعــايري تفــي جهــات إىل هبــا ُيعهــد أو ٤٧ الـــ احملافظــات مــن حمافظــة كــل
 احلمايـة  لتـوفري  أعاله املذكورة باملعايري تفي اليت املرافق عدد زاد وقد .والرفاه والعمل الصحة،
 الـزوجني  بـني  العنـف  منع قانون مرة ألول صدر عندما ،٢٠٠٢ املالية السنة يف ٩٦ من املؤقتة
 اجلهـود  بـذل  وجيـري  .٢٠٠٨ يـة لاملا الـسنة  يف ٢٦١ إىل املؤقتـة،  باحلمايـة  العهـد  نظـام  وأُنشئ
  .للضحايا احلماية توفر اليت األماكن عدد زيادة لتعزيز

 املؤقتـة  باحلمايـة  العهـد  تكـاليف  لتغطيـة  زائدة مالية إعانات لرصد اجلهود بذل وجيري  
 يف للــضحايا املــصاحبني الرضــع فــالاألط حبمايــة العهــد رســوم لتغطيــة ماليــة إعانــات وكــذلك
  .٢٠٠٩ املالية للسنة احلكومة ميزانية

 يقـدم  الـزوجني،  بـني  العنـف  منـع  قـانون  مـن  ٢-٨ باملـادة  وعمـال  ذلك إىل وباإلضافة  
 بــسبب لــألذى التعــرض مــن الــضحايا ملنــع املــساعدة إخل، باحملافظــات، الــشرطة مقــار رؤســاء
  .الزوجني بني العنف
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  احلاالت عدد  

٢٥٤  ٢٠٠٤  
٣ ٥١٩  ٢٠٠٥  
٤ ٢٦٠  ٢٠٠٦  
٥ ٢٠٨  ٢٠٠٧  

  
 اعتمـاد  لـدعم  النمـوذجي  املـشروع  عليـه  أُطلـق  برناجمـا  الـوزراء  جملس مكتب نفذ وقد  
ــزوجني بــني العنــف ضــحايا ــامج، هــذا ويف .أنفــسهن علــى ال ــدعم يقــدم الربن ــضحايا إىل ال  ال
 علـى  بالفعـل  الربنـامج  ُنفذ وقد .احمللي اجملتمعي يف والعيش جديد مكان إىل لالنتقال وأطفاهلن
  .األخرى املناطق إىل الربنامج يف املقدم الدعم نشر بغية النتائج وُجمعت .جترييب أساس

 الـدعم  نطـاق  لتوسـيع  والرفـاه  والعمـل  الـصحة،  وزارة اختـذهتا  الـيت  التـدابري  أدناه وترد  
  .الزوجني بني العنف لضحايا املقدم

    
 يف املؤقتــة احلمايــة مرافــق إىل النفــسي العــالج عــن مــسؤولني وظفنيمــ انتــداب  -٢٠٠٢ املالية السنة

  املرأة محاية ومرافق املرأة استشارات مكاتب
 املــشموالت للــضحايا املــصاحبني األطفــال حبــاالت للعنايــة مستــشارين انتـداب   -٢٠٠٤ املالية السنة

  املرأة استشارات مكاتب يف املؤقتة باحلماية
ــ  -٢٠٠٦ املالية السنة ــدمي إخل، حمــامني، دابانت ــدعم لتق ــانوين ال ــسيق وخــدمات الق ــب يف التن  مكات

  .إخل لإلقامة، القانوين والوضع بالطالق، يتعلق فيما املرأة استشارات
ــدمي  -٢٠٠٧ املالية السنة ــساعدة اخلــدمات تق ــضحايا مل ــشموالت ال ــة امل ــة باحلماي ــب يف املؤقت  مكات

ــة ومرافــق املــرأة استــشارات  عمــل إلجيــاد ضــامنني علــى ولللحــص املــرأة محاي
  .إخل شقة، واستئجار

  -٢٠٠٩ املالية السنة
  )احلكومة ميزانية قانون مشروع(

 األطفـال  حبـاالت  للعناية املستشارون هلا ُينتدب اليت املرافق أنواع نطاق توسيع
  املرأة محاية مرافق لتشمل العنف لضحايا املصاحبني

    
 الـسهل  مـن  أصـبح  إخل، املـرأة،  تـشارات اس مكاتـب  تـصدرها  شـهادة  علـى  وباحلصول  

 املعـاش  رقم وتغيري ،٢٠٠٤ عام منذ للزوج الصحي التأمني من للرفع الالزمة اإلجراءات اختاذ
 املاليـة  الـسنة  منذ الطفل رعاية بدل متلقي وتغيري ،٢٠٠٦ املالية السنة منذ األساسي التقاعدي
 ضـحية  مـضايقة  أو مطـاردة  مـن  زوجالـ  ملنـع  تـدابري  احلكومـة  اختـذت  الطريقـة،  وهبذه .٢٠٠٨
  .الزوج عن االنفصال يف الضحية ومساعدة الزوجني بني العنف

 ومـساعدة  املالحقـة  سـلوك  حظـر  قـانون  مـن  ٧ باملـادة  وعمـال  باملالحقة، يتعلق وفيما  
 التعـرض  مـن  الـضحايا  ملنـع  املـساعدة  إخل، احملافظـات،  يف الـشرطة  مقـار  رؤساء يقدم الضحايا،
  .املالحقة سلوك من لألذى
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  احلاالت عدد  

١ ٣٥٦  ٢٠٠٤  
١ ٥٦٩  ٢٠٠٥  
١ ٦٣١  ٢٠٠٦  
٢ ١٤١  ٢٠٠٧  

  
 يف املنقحـة  بـصيغته  العمـل،  فـرص  تكـافؤ  قـانون  فإن اجلنسية، باملضايقات يتعلق وفيما  

 حـني  يف اجلنـسية،  املـضايقات  ملنـع  الـضرورية  التدابري بتنفيذ األعمال أرباب يلزم ،٢٠٠٦ عام
 علــى يــنص أنــه كمــا .الــضروري االهتمــام إيــالء جمــرد يف الــسابق للقــانون قــاطب االلتــزام متثــل

 األعمـال  أربـاب  إىل احلكومـة  وتطلـب  .اإلداريـة  التوصية تتجاهل شركة أي اسم عن اإلعالن
 تلــك اختــاذ مــن يتأكــدوا أن القــانون يف عليهــا املنــصوص الــضرورية التــدابري يتخــذوا مل الــذين
  .اإلدارية يهاتالتوج تلك باستخدام التدابري

 الـضحايا  ومحايـة  الـزوجني  بـني  العنـف  منـع  قـانون  لغـرض  ووفقا ذلك، إىل وباإلضافة  
 مطلقــة أو زوجهــا عــن مبعــزل تعــيش أجنبيــة امــرأة قــدمت إذا اإلنــسانية، احلمايــة تعزيــز وبغيــة
 يـسمح  لإلقامـة،  القـانوين  الوضـع  تغـيري  أو البقـاء  مدة لتمديد طلبا الزوجني، بني العنف بسبب
 النظـر  بعـد  لإلقامـة  آخـر  قـانوين  وضع إىل بالتغيري العدل لوزارة التابع اهلجرة مكتب عام بوجه
ــى ــة الظــروف يف الواجــب النحــو عل ــة بكــل احمليط ــت إذا وحــىت .حال ــضحية كان  خاضــعة ال

 كـل  ظـروف  مراعـاة  بعـد  لإلقامـة  القـانوين  بالوضـع  متعلق خاص إذن ُيمنح ما كثريا للترحيل،
  .مستقر قانوين بوضع السماح نظر هةوج ومن طلب مقدمة

 أمـر  صـدر  الزوجني، بني العنف لضحايا املقدمة للحماية يفااإلض بالتعزيز يتعلق وفيما  
 األجنبيـات  مـع  التعامـل  كيفية مشل اإلقليمية اهلجرة مكاتب إىل ٢٠٠٨ يوليه/متوز يف توجيهي
 تـبني  الالئـي  أو العـائلي  نـف الع مـن  املعانـاة  بـدعوى  اإلقليمـي  اهلجرة مكتب إىل يرجعن الالئي

ــه اإلقليمــي اهلجــرة مكتــب يف للمــسؤولني ــائلي للعنــف ضــحايا يكــن أن املمكــن مــن أن  .الع
 احلـاالت  تلـك  عـن  العـدل  لـوزارة  التـابع  اهلجـرة  مكتـب  بـإبالغ  أيضا التوجيهي األمر ويقضي
  .إبطاء دون

 العـدل  لـوزارة  بعالتـا  اهلجرة مكتب يتخذ للضحية، الفعلية للحالة الكامل الفهم وبعد  
 زوجــة’ لإلقامــة القــانوين وضــعها يكــون ملــن البقــاء لفتــرة متديــد مــنح بــشأن املناســب القــرار

 بـني  العنـف  بـسبب  طُلقـت  أو زوجهـا  عـن  مبعـزل  حاليـا  تعـيش  ولكنـها  ‘يابانيـة  لرعية طفل أو
 ‘طويلـة  لفتـرة  مقـيم ’ إقامـة  وضـع  مـنح  بـشأن  قرار اختاذ أيضا اهلجرة مكتب ويعتزم .الزوجني

 رعيـة  يكـون  طفـال  تـريب  الطلـب  مقدمـة  كانـت  إذا لإلقامـة  قانوين بوضع خاص إذن إعطاء أو
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 العنـــف ضـــحايا إىل املقـــدم الـــدعم حتـــسني اهلجـــرة مكتـــب يعتـــزم الطريقـــة، وهبـــذه .يابانيـــة
  .الزوجني بني

 اهلجـرة  مكتب حدد ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون ٣١ إىل يوليه/متوز من الفترة ويف  
ــة ٢٦ ــةأجنب رعيـ ــفهن يـ ــحايا بوصـ ــف ضـ ــائلي للعنـ ــاء العـ ــب أثنـ ــد طلـ ــرة متديـ ــاء فتـ  أو البقـ

  .الترحيل إجراءات
  ]اجلمهور وعامة الفئات ملختلف والتوعية القدرات لبناء برامج تقدمي[

ــز مقــار تقــوم   ــة اجلنــسني بــني املــساواة تعزي ــرأة ضــد العنــف علــى للقــضاء حبمل  يف امل
 ضــد العنــف علــى للقــضاء الــدويل اليــوم( مربنــوف/الثــاين تــشرين ٢٥ إىل ١٢ مــن األســبوعني

 الراميـة  األنـشطة  قبيـل  مـن  املـرأة،  ضـد  بـالعنف  تتعلـق  برامج تقدم الفترة، هذه وخالل ).املرأة
 احلكومـات  مـع  والتآزر بالتعاون الربامج هذه وُتقدم .املرأة ضد بالعنف اجملتمع وعي زيادة إىل

  .الصلة ذات األخرى واملنظمات النسائية واجلماعات احمللية،
 القـضاء  إىل ترمـي  توعيـة  وأنـشطة  إعالميـة  بـرامج  بنشاط الوزراء جملس مكتب وينظم  

 بـني  العنـف  مبنع املتعلقة التدابري حتسني إىل أيضا ذاته الوقت يف ويسعى املرأة، ضد العنف على
 هــذه وتتمــشى .الــنفس علــى االعتمــاد الكتــساب للــضحايا والــدعم احلمايــة وتــوفري الــزوجني

 ُوضـعت  الـيت  األساسـية  والـسياسة  الـزوجني  بـني  العنـف  منـع  قـانون  مـع  واألنـشطة  راءاتاإلج
  .القانون مبوجب

  .١ التذييل يف التفاصيل وترد  
 تـدابريها  مـن  كجـزء  بامليزانيـة  متعلقـا  إجـراء  والرفاه والعمل الصحة، وزارة وتستخدم  
 مرافـق  يف واملـوظفني  ن،واملستـشاري  املـرأة،  استـشارات  مكاتـب  يف املـوظفني  مهارات لتحسني
ــة ــرأة، محاي ــدريب ذلــك يف مبــا امل ــذين املــشورة إســداء عــن املــسؤولني للمــوظفني املهــين الت  ال

 تـشمل  الـيت  إخل، احملافظـات،  شـبكات  ومـشاريع  الـزوجني  بـني  العنـف  لـضحايا  الدعم ُيقدمون
  .احلالة دراسة اجتماعات

 شـــفويني متـــرمجني تـــدريبل تـــدابري ٢٠٠٩ املاليــة  للـــسنة احلكومـــة ميزانيـــة وتــشمل   
  .املرأة استشارات مكاتب يف املؤقتة باحلماية املشموالت الضحايا دعم يف متخصصني

 القـانون،  جمـال  يف والبحـث  التـدريب  معهـد  أن احلكومـة  تفهـم  بالقـضاة،  يتعلق وفيما  
 اإلنـسان  حقـوق  يف املتخصـصني  اجلامعيـة  الكليات أساتذة يدعو القضاة، تدريب عن املسؤول

ــوظفي ليــة،الدو ــات وم ــشاركة املنظم ــة يف امل ــوق محاي ــسان حق ــا( اإلن ــك يف مب ــات ذل  املنظم
 مــن كجــزء منظمــة احملاضــرات وهــذه .خمتلفــة مواضــيع يف حماضــرات إلقــاء إىل إخل، ،)الدوليــة
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 يف حمـددة  أمثلـة  وتـرد  .املـرأة  ضـد  والعنـف  باالتفاقيـة  القـضاة  وعي زيادة بغية التدريب برنامج
  .٤ اإلجابةب املتعلق التذييل

 بـرامج  احملـامني  لنقابـات  اليابـاين  واالحتـاد  احملـامني  نقابـات  تقـدم  باحملامني، يتعلق وفيما  
 واجلـدول  ٢ التـذييل  يف ذلك على أمثلة وترد .إخل العائلي، بالعنف املتعلقة املواضيع يف تدريبية
  ).منياحملا لنقابات الياباين لالحتاد املعروفة الربامج على فقط تقتصر( املرفق

ــدعوة جمــال ويف   ــة إىل ال  التابعــة اإلنــسان حقــوق أجهــزة تــضطلع املــرأة، حقــوق محاي
 حقــوق أســبوع أثنــاء فقــط لــيس البلــد، أحنــاء خمتلــف يف شــىت تروجييــة بأنــشطة العــدل لــوزارة
  .‘املرأة حقوق محاية’ شعار حتت العام طوال أيضا بل اإلنسان
 املـشورة  إسداء خدمات بتقدمي الضحايا مساعدة إىل األجهزة تسعى ذاته، الوقت ويف  

 املخـصص  ‘املـرأة  حلقـوق  الـساخن  اخلـط ’ طريـق  وعـن  اإلنـسان  حقوق استشارات مكاتب يف
 اخلـط  أسـبوع ’ الدولـة  نطـاق  علـى  خيـصص  خـاص،  وبوجـه  .التحديـد  وجـه  علـى  الغرض هلذا

 يتعلـق  فيمـا  ةاملـشور  إلسداء ‘املرأة ضد العنف على القضاء محلة’ أثناء ،‘املرأة حلقوق الساخن
  .املرأة حبقوق
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  ]١ التذييل[
 ‘الــزوجني بــني العنــف لــضحايا الــدعم بتقــدمي املتعلقــة الدراســية احللقــة’ عقــد  )١(  

 بـني  بالعنف يتعلق فيما والدعم االستشارات تقدمي مراكز يف اإلداريني واملوظفني للمستشارين
ــزوجني ــة ال ــع يف الواقع ــان أحنــاء مجي ــ جــودة حتــسني هبــدف الياب ــشارات؛ شطةأن  وإدارة االست

 ذوي خــرباء خاللــه أُرســل الــذي ‘الــزوجني بــني العنــف ضــحايا مستــشاري إرســال مــشروع’
 االستـشارات  خـدمات  لتحـسني  واإلرشـاد  النـصح  إلسداء املراكز إىل متخصصة وخربة معرفة
  .املراكز يف املقدمة

 صــوتية بــةإجا نظــام وهــو ‘العــائلي بــالعنف املتعلقــة االستــشارات دليــل’ بــدء  )٢(  
 .االستـشارات  يطلـنب  أين يعرفن ال الالئي الزوجني بني العنف لضحايا املعلومات يقدم مؤمتت

ــام املعلومـــات وتـــشمل ــة األمـــاكن هواتـــف أرقـ ــها يطلـــب أن ميكـــن الـــيت احملليـ  الـــضحايا منـ
  .الزوجني بني بالعنف يتعلق فيما والدعم االستشارات تقدمي مركز مثل االستشارات،

 لـضحايا  الدعم تقدمي عن مسؤولون أشخاص حضره وطين اجتماع استضافة  )٣(  
 املعلومـات  لتبـادل  االجتمـاع  وعقـد  .املعنيـة  واخلاصة اإلدارية املنظمات مجيع يف العائلي العنف
  .األخرى واملعلومات املعقدة احلاالت بشأن

 للـشباب  به والتوعية املرأة ضد العنف منع عن مدرسي كتاب إعداد يف النظر  )٤(  
  .املستقبل يف ضحايا أو جمرمني يصبحوا أن من منعهم غيةب
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  ]٢ التذييل[
  ]للتدريب الرمسية األسباب[

  .احملامني لنقابات الياباين لالحتاد األساسي والنظام احملامني قانون  )١(  
  احملامني قانون من ٢ املادة    
 وبنــاء الثقافــة، مــن عاليــة درجــة علــى للبقــاء املمــارس احملــامي جيتهــد      

ــا ملمــا وليكــون املــستقيمة شخــصيته ــالقوانني، متام  واملمارســات واملراســيم ب
  .الصلة ذات القانونية

  احملامني لنقابات الياباين لالحتاد األساسي النظام من ١٢ املادة    
ــد       ــامي جيتهـ ــارس احملـ ــون املمـ ــا ليكـ ــالعلوم ملمـ ــة بـ ــة القانونيـ  واملعرفـ

 باملـسؤولية  قـوي  إحـساس  لـى ع واحملافظـة  شخصيته وبناء األخرى، الضرورية
  .والرتاهة

  احملامني لنقابات الياباين لالحتاد الداخلي النظام  )٢(  
 ٤٢ رقـم  األنظمـة ( املهنـة  آداب علـى  بالتدريبات املتعلقة األنظمة من ٣ املادة    

  )احملامني لنقابات الياباين لالحتاد
ــدريب يف األعــضاء يــشترك       ــة آداب علــى الت  الــذي النحــو علــى املهن

  .املختلفة األنظمة عليه نصت
  )٦٤ رقم القواعد( املهنة آداب على بالتدريب املتعلقة القواعد من ٢ املادة    
 كمحــامني فيهــا يــسجلون الــيت )ُحــذفت( املاليــة الــسنة أثنــاء  - ١      

ــة آداب علــى التــدريب يف )ُحــذفت( األعــضاء يــشترك ممارســني،  الــذي املهن
  .)ُحذفت( املالية السنة نفس يف جيري

 األعـضاء  يشترك ،١ الفقرة يف الواردة األحكام إىل باإلضافة  - ٣      
 التـدريب  يف )ُحـذفت ( أدنـاه  احملـددة  الفتـرات  تسجيلهم مدة طول يبلغ الذي
 :األساسـي  التـاريخ  تتـضمن  الـيت  املاليـة  السنة يف جيري الذي املهنة آداب على

  ).ُحذفت(
  رس؛مما كمحام التسجيل بعد كاملة سنوات مخس  - ١      
  و ممارس؛ كمحام التسجيل بعد كاملة سنوات عشر  - ٢      
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  .ذلك بعد سنوات عشر كل  - ٣      
  ]للتدريب العملية األسباب[

 وآداب العامــة، واملــصلحة الفنيــة، الدرايــة( املهــين االقتــدار كفالــة :اخلارجيــة اجلوانــب  
  .احملامني استقالل على بثبات احملافظة أجل من )املهنة

  .مهنية نقابة بوصفها األعضاء خدمات إثراء :ليةالداخ اجلوانب  
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  ]املرفق اجلدول[
  

            اهلدف  الشكل/احملاضر  موضوع التدريب  تاريخ التدريب  حتت رعاية  الفئة

ت 
ريبا
تد

ني 
حام

للم
ني 
جل
ملس
ا

يثا 
حد

)
شبه 

مية
إلزا

(  

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  

 - ســــبتمرب/أيلــــول
 /كـــــــــــانون األول

  ديسمرب

  )تدريب احملامني املسجلني حديثا(
ــوع اجلــنس    ــاة ن ــل أحــد املواضــيع يف مراع ــدم . يتمث وتق

ــضايقات    ــشأن املـ ــادات بـ ــامني إرشـ ــات احملـ بعـــض نقابـ
  .اجلنسية

احملـــامون املـــسجلون 
 ٢٠٠٠(حـــــــــــديثا 

  )سنة تقريبا/شخص

  أبريل/ نيسان٢٦
دورة تدريبيــــــة بــــــشأن تنــــــاول 

ت العنف العائلي، وتـدريب     حاال
عملي على كيفية تنـاول حـاالت       

  العنف العائلي، إخل

حماضـــــرات يلقيهـــــا 
  األعضاء

 عــــــضوا مــــــن  ٤٣
 -نقابة حمـامني داي     

  ين طوكيو

  سبتمرب/ أيلول٦
ــالعنف    ــق بــ ــا يتعلــ ــدريب فيمــ تــ

  العائلي
ــرات ) ١( حماضــــــــــ

  يلقيها األعضاء
  دراسات حالة) ٢(

 عــــــضوا مــــــن  ٦١
  نقابة حمامي سابورو

/  تشرين الثاين٢٤
  نوفمرب

ــي مكثـــف   ــامج خريفـ ــا ’برنـ فيمـ
  ‘يتعلق بالعنف العائلي

حماضـــــرات يلقيهـــــا 
  األعضاء

 عـــــضوا مـــــن ٢٦٣
  نقابة حمامي طوكيو

٢٠٠٧  

/  كانون األول٦
  ديسمرب

احلالـــة احلقيقيـــة لـــضحايا العنـــف 
العــائلي واملــضايقات اجلنــسية مــن 
املنظــــــورين النفــــــسي والطــــــب 

مـــن النفـــسي ومـــا هـــو مطلـــوب 
  احملامني

حماضـــــرات يلقيهـــــا 
  أطباء نفسيون

 عــــــضوا مــــــن  ١٧
  نقابة حمامي شيماين

تمر
مس

ب 
دري
ت

  
)

ري
ختيا

ا
(  

مني
احملا

ت 
قابا
ن

/
مني
احملا

ت 
قابا
ت ن

حتادا
ا

  

/  تشرين الثاين١٣  ٢٠٠٨
  نوفمرب

احلالـــة الراهنـــة للعنـــف العــــائلي    
  واالستشارات القانونية

حماضـــــرات يلقيهـــــا 
  األعضاء

 عــــــضوا مــــــن  ٦٠
 –نقابـة حمـامي داي   

  ين طوكيو

  

ين 
يابا
د ال
الحتا

ا
مني
احملا

ت 
قابا
لن

  
/  كانون األول١٤  ٢٠٠٧

  ديسمرب

القــــوانني ذات الــــصلة بــــالعنف   
 قانون منـع العنـف بـني        –العائلي  

  الزوجني وغريها

حماضـــــرات يلقيهـــــا 
  األعضاء

 عــضوا مــن ١ ٨٢٩
ــات   ــع نقابــــــ مجيــــــ
احملــــامني يف اليابــــان 

مبـــن فـــيهم الـــذين   (
حيــصلون علــى مــواد 

  )تدريبية فحسب
لى 

ب ع
دري
ت

هنة
ب امل

آدا
  

)
مي
إلزا

مني  )
احملا

ت 
قابا
ن

  

٢٠٠٧  
٢٠٠٨  

  أي وقت
  )تدريب على آداب املهنة(

ــوع اجلــنس    ــاة ن ــل أحــد املواضــيع يف مراع ــدم . يتمث وتق
ــضايقات    ــشأن املـ ــادات بـ ــامني إرشـ ــات احملـ بعـــض نقابـ

  اجلنسية

ــذين   ــضاء الــــ األعــــ
ــتراكهم   ــضي اشـ يقتـ

/  شـــخص٢ ٠٠٠(
  )سنة تقريبا
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            اهلدف  الشكل/احملاضر  موضوع التدريب  تاريخ التدريب  حتت رعاية  الفئة

وة 
ند

)
أي
 الر
دل
لتبا

ع 
تما
اج

(  

 لنق
اين
لياب
اد ا
الحت

ن ا
ة م
رك
مشت

اية 
برع

ت 
قابا
 ون
مني
احملا

ت 
ابا

مني
احملا

  

ــشرين األول ــوبر /ت  -٢٠٠٧أكت
  ،٢٠٠٨مارس / آذار
   مرة يف اجملموع١١

ــة لإلطــار  ( ــة للدعاي ــدوة الوطني الن
  )األساسي للمساواة بني اجلنسني

هبـــــدف حتقيـــــق املـــــساواة بـــــني  
اجلنــــــسني يف االحتــــــاد اليابــــــاين 
ــة     ــو منظمـ ــامني وهـ ــات احملـ لنقابـ

تـهم  مؤلفة من حمـامني تتمثـل مهم      
يف محاية حقوق اإلنـسان وحتقيـق       
جمتمع عادل اجتماعيا وقائم علـى      

ــسني  ــني اجلنــ ــساواة بــ ــد . املــ وقــ
نوقــشت احلالــة الراهنــة للمــساواة 
بــني اجلنــسني يف نقابــات احملــامني  
واالحتاد اليابـاين لنقابـات احملـامني       

ال ســــــــــيما (وآراء األعــــــــــضاء 
وجـرى تبـادل    ). األعضاء اإلناث 

لق بـاجلهود   صريح لآلراء فيما يتع   
  .اليت ستبذل يف املستقبل

ــرات ) ١( حماضــــــــــ
  يلقيها األعضاء

  تبادل لآلراء) ٢(

 عـــــــضو ١٠٠-٢٠
مــــــــــن نقابــــــــــات 
واحتــــادات احملــــامني 

  املسؤولة

  

اد 
الحت

ن ا
ة م
رك
مشت

اية 
برع

ني 
حملام

ت ا
قابا
ين لن

يابا
ال

كيو
طو

يف 
ني 
حملام

ت ا
قابا
ون

  

  مارس/ آذار٢٨  ٢٠٠٨

حلقــــة نقــــاش  ) ١(  
عقدها أحـد أعـضاء     

لــــــس النــــــواب،  جم
ــشاري   ــبري استــ وخــ
ــيس االحتــــــاد   ورئــــ
اليابــــــاين لنقابــــــات 

  احملامني
  تبادل لآلراء) ٢(

ــا  ١٥٠  عــضوا تقريب
مــن ثــالث نقابــات   

  حمامني يف طوكيو

    
  ٨ السؤال    

 جلنـة  أعربـت  ،)٢٥ الفقـرة  ،CAT/C/JPN/CO/1 انظـر ( الـسابقة  اخلتامية مالحظاهتا يف  
 النــساء ضــد العنــف أعمــال ملنــع فعالــة تــدابري ودوجــ عــدم” إزاء قلقهــا عــن التعــذيب مناهــضة
ــات ــيت والفتي ــها ال ــيهم مبــن العــسكريون، يرتكب  قواعــد يف املرابطــون األجانــب العــسكريون ف
  .الشاغل هلذا للتصدي املتخذة التدابري حتديد برجاء .“عليها ومقاضاهتم عسكرية،
 النـساء  ضـد  العنـف  أعمـال  ملنـع  فعالـة  تـدابري  وجـود  عـدم ’ إزاء القلـق  أن الواضح من  
ــات ــيت والفتي ــها ال ــيهم مبــن العــسكريون، يرتكب  قواعــد يف املرابطــون األجانــب العــسكريون ف
 وتوصــياهتا مالحظاهتــا يف التعــذيب مناهــضة جلنــة ذكرتــه كمــا ‘عليهــا ومقاضــاهتم عــسكرية،
  .فهم سوء على قائم األخرية

 والفتيـات  النـساء  ضـد  عنـف ال بأعمـال  املتعلقـة  القـضايا  يف املقاضـاة  جتري اليابان، ويف  
 علـى  تطبـق  الـيت  املعـايري  لنفس طبقا النفس عن الدفاع قوات يف النظاميون األفراد يرتكبها اليت

 املاضـي  يف العـامني  املـدعني  مكتب تناول وقد .العاديون املواطنون يرتكبها اليت املماثلة اجلرائم
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 وزارة وُتخـصص  .الـصلة  ذات دلـة واأل للقـوانني  ووفقـا  ينبغـي  كمـا  األمور تلك حاليا ويتناول
 بوصـفهم  ويعملـون  الـداخلي  النظام على احملافظة على احلصر وجه على ونكفيع أفرادا الدفاع
 الــيت بــاجلرائم يتعلــق فيمــا اجلنائيــة اإلجــراءات مدونــة تعريــف حــسب قــضائيني شــرطة ضــباط
 ُترتكـب  الـيت  جلرائمبـا  يتعلـق  وفيمـا  إخل الـنفس  عن الدفاع قوات يف النظاميون األفراد يرتكبها
  .إخل النفس، عن الدفاع قوات تستخدمها اليت املرافق يف أو السفن منت على

 املـسلحة  القـوات  أفـراد  خبـالف  إخل، املـرأة  ضـد  العنف تشمل اليت احلاالت يف وأيضا،  
 مرابطـون  أجانـب  عـسكريون  يرتكبـها  الـيت  يعولـوهنم  ومـن  املدنية والعناصر املتحدة، للواليات

 إىل اسـتنادا  القضائية الوالية ممارسة يف األول باحلق اليابان تتمتع اليابان، يف عسكرية قواعد يف
ــسادسة املــادة مبوجــب االتفــاق ــادل التعــاون معاهــدة مــن ال ــان بــني املعقــودة واألمــن املتب  الياب

 للواليـات  املـسلحة  القـوات  ووضـع  واملنـاطق  باملرافق يتعلق فيما األمريكية، املتحدة والواليات
 وُتقـام  ).القـوات  وضـع  بشأن املتحدة والواليات اليابان بني املعقود االتفاق( اليابان يف املتحدة

 يرتكبـــها الـــيت املماثلـــة اجلـــرائم يف الطريقـــة بـــنفس القـــضايا هـــذا يف املتـــهمني ضـــد الـــدعوى
  .عاديون مواطنون
 علــى فسالــن عــن الــدفاع قــوات يف النظــاميون األفــراد حيــافظ أن البالغــة األمهيــة ومــن  
 الــشعب توقعـات  مـستوى  إىل الـنفس  عــن الـدفاع  قـوات  ترقـى  لكــي العاليـة  األخالقيـة  املعـايري 
 إىل الــدفاع وزارة تــسعى اهلــدف، هــذا ولتحقيــق .ينبغــي كمــا مهــامهم أداء عــن فــضال وثقتــه
 هــذه مــن وكجــزء .الــنفس عــن الــدفاع قــوات يناســب بأســلوب ينبغــي كمــا أفرادهــا تثقيــف

 .إخل املـرأة،  مـشاعر  مراعـاة  ذلـك  يف مبا اإلنسان، حبقوق التثقيف الدفاع وزارة تقدم املساعي،
 اإلنــسان حقــوق احتــرام ذلــك يف مبــا اليابــان، بدســتور التثقيــف أُدرج التحديــد، وجــه وعلــى

 وكليـات  الـوطين،  الـدفاع  طـب  وكلية الوطين، الدفاع ألكادميية الدراسي املنهج يف األساسية،
 األساسـية  اإلنـسان  حقوق باحترام التثقيف وأدرج .إخل سالح، كل يف التدريب حتت الضباط

ــهج يف ــوات مــدارس خمتلــف يف الدراســي املن ــدفاع ق ــنفس، عــن ال  إىل التثقيــف وُيقــدم إخل، ال
  .اإلنسان وحقوق الدويل اإلنساين القانون يف النفس عن الدفاع قوات ضباط

 العـسكريون  األفـراد  فيهـا  بيتـسب  الـيت  إخل واملفاجئـة،  العرضـية  باحلوادث يتعلق وفيما  
 تثقيــف تنفيــذ املــستويات خمتلــف علــى دائمــا احلكومــة تطلــب اليابــان، يف املرابطــون األجانــب

 يف املتحـدة  الواليـات  قـوات  نفـذت  وقـد  .صـارم  حنـو  علـى  وانـضباطهم  املسلحة القوات أفراد
 املؤقـت  واملنـع  لـيال،  التجـول  حظـر  أثنـاء  القواعـد  خـارج  االنتقـاالت  تقييـد  مثـل  تـدابري  اليابان
  .تثقيفية/تدريبية وبرامج حمددة، وحمالت مناطق الرتياد
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 تـستخدمها  اليت واملناطق املرافق من تقريبا املائة يف ٧٤ نسبة تقع حيث أوكيناوا، ويف  
 وقـوات  احلكومـة،  ذلـك  يف مبـا  املعنيـة،  األطـراف  نظمـت  اليابـان،  يف املتحـدة  الواليـات  قوات

ــ يف املتحــدة الواليــات ــة واحلكومــات انالياب ــاوا، يف احمللي ــع التعــاوين العامــل الفريــق’ أوكين  ملن
 والعناصـر  املتحـدة  للواليـات  التابعون العسكريون فيها يتسبب اليت واملفاجئة العرضية احلوادث
 التــدابري الفريــق وينــاقش .واملفاجئــة العرضــية احلــوادث منــع علــى التعــاون بغــرض ‘األساســية
  .املتحدة الواليات وجانب احملليني مثلنيامل مع وثيق بتعاون احملددة

  
  ٩ السؤال    

 لقــانون اجلزئــي بالتعــديل املتعلــق القــانون” أن إىل )١٧٢ الفقــرة انظــر( التقريــر يــشري  
 باألشــخاص االجتــار أن علــى الــنص لمشيِــ ٢٠٠٥ يونيــه/حزيــران يف ُســن الــذي “العقوبــات

 إحـصائية  بيانـات  التقريـر  من ٢١ رقم املرفق ويتضمن .اجلرمية هذه على العقوبة ويشدد جرمية
 عــام إىل ٢٠٠١ عــام مــن الفتــرة يف املتجــرين ضــد رفعــت الــيت القــضائية الــدعاوى عــدد عــن

 نتـائج  مـن  اآلن حـىت  الدعاوى تلك عنه أسفرت عما التفاصيل من مزيد تقدمي يرجى .٢٠٠٥
 عـدد  وذكـر  يةإحـصائ  بيانـات  تقـدمي  وكذلك الصادرة، واألحكام أُدينوا الذين عدد حيث من

  .اجلديد القانون سن منذ ُرفعت اليت القضائية الدعاوى
 بلـغ  فيما )اهتامات ُوجهت( دعاوى ُرفعت ،٢٠٠٥ إىل ٢٠٠١ عام من الفترة خالل  
 مجيـع  يف املتـهمون  أُديـن و باألشـخاص،  االجتـار  تـضمنت  جرائم الرتكاب حالة ٢١٩ جمموعه
 التنفيـذ  إيقـاف  وعـدم  الـشغل  مع السجن ةعقوب هؤالء بني من متهمني على ووقعت .احلاالت

  .سنوات ٦ ملدة بالسجن احلكم يف عقوبة أشد ومتثلت قضية، ٣٤ يف
 كــانون هنايــة إىل ســاريا البــشر بــني أو شــراء جتــرمي أصــبح أن منــذ الفتــرة وخــالل  
 يف املتـهمون  وأُديـن  قـضية،  ٣٩ يف )اهتامـات  ُوجهـت ( دعاوى ُرفعت ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول
 متـهمني  علـى  ُوقعـت  هـؤالء،  بـني  ومـن  ).احملاكمـة  قيـد  األخـرى  القضايا زالت ما( قضية ٣١

 الـسجن  يف عقوبـة  أشـد  ومتثلـت  قـضية،  ٢٠ يف التنفيذ إيقاف وعدم الشغل مع السجن عقوبة
  .عاما ١١ ملدة

 بيانـــات تـــضمن التقريـــر مـــن ٢١ اإلحـــصائي املرفـــق أن الـــسؤال يف ذُكـــر حـــني ويف  
 إىل ٢٠٠١ عـام  مـن  الفتـرة  يف باألشخاص املتجرين ضد ائيةالقض الدعاوى عدد عن إحصائية

 فيهـا  حـددت  الـيت  احلـاالت  عدد عن إحصائية بيانات ٢١ اإلحصائي املرفق ميثل ،٢٠٠٥ عام
 هـذا  بيانـات  تـورد  وال .والـضحايا  املتـهمني  مثـل  كمتهمني، وعاملتهم اجلناة التحقيق سلطات
  .باألشخاص ارباالجت املتعلقة القضائية الدعاوى عدد املرفق
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 ٧٢ يف )مســسارا ٢٤ فــيهم مبــن( شخــصا ٧٨ بـــ املتعلقــة اإلجــراءات الــشرطة وأهنــت  
 يف )مسـسارا  ١١ فـيهم  مبـن ( شخـصا  ٤١ و ٢٠٠٦ عـام  يف باألشخاص االجتار تضمنت قضية
ـــ املتعلقــة اإلجــراءات أُهنيــت هــؤالء، بــني ومــن .٢٠٠٧ عــام يف قــضية ٤٠  يف شخــصا ٢٣ ب
 بارتكــاب يتعلــق فيمــا ٢٠٠٧ عــام يف قــضايا ٨ يف أشــخاص ٩ و ٢٠٠٦ عــام يف قــضايا ١٠

 عـامي  يف حتـدد  ،)إخل اجلنـسية،  حسب( االجتار بضحايا يتعلق وفيما .البشر بيع أو شراء جرمية
 وتــرد .بلــدان ٥ مــن شخــصا ٤٣و بلــدان ٥ مــن شخــصا ٥٨ التــوايل علــى ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦
  .املرفق يف التفاصيل
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  املرفق
  
  ٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

  ٤٠  ٧٢  إجراءاهتا أهنيت اليت االتاحل عدد
  ٤١  ٧٨  إجراءاهتم أهنيت الذين األشخاص عدد

  ١١  ٢٤  السماسرة
  ٤٣  ٥٨  الضحايا عدد جمموع

  ١١  ١٤  إندونيسيا
  ٢٢  ٣٠  الفلبني
  ٤  ٣  تايلند
    ١٠  تايوان
      رومانيا
      كولومبيا
  ٥  ١  اجلنوبية كوريا
      استراليا
      إستونيا
      روسيا
      الوس

      لصنيا
      كمبوديا
  ١    اليابان

    
  ١٠ السؤال    

 انظــر( الــسابقة اخلتاميــة مالحظاهتــا يف أعربــت قــد التعــذيب مناهــضة جلنــة كانــت  
CAT/C/JPN/CO/1، يـسهله  الذي احلدود، عرب باألشخاص االجتار إزاء قلقها عن )٢٥ الفقرة 

 احلكومـة،  تـصدرها  الـيت  يـه الترف جمـال  يف للعمـل  الـدخول  لتأشريات النطاق الواسع االستخدام
 املهـاجرين  معاملـة  االجتـار  ضـحايا  معاملـة  إىل يؤدي مما الضحايا، دعم تدابري كفاية عدم وإزاء
 ملعاجلـة  اُتخـذت  الـيت  التـدابري  شـرح  ءفالرجـا  .انتـصاف  أو جـرب  دون وترحيلـهم  الشرعيني غري
  .عدهتمومسا االجتار وضحايا الشهود حلماية اُتخذت تدابري وأي الشواغل هذه

 مبركـز  واالعتـراف  اهلجـرة  مراقبـة  قـانون  بتنقيح العدل لوزارة التابع اهلجرة مكتب قام  
 علـى  املنقح القانون وينص .٢٠٠٥ عام يف )اهلجرة مراقبة بقانون يلي فيما إليه يشار( الالجئ
ــتثناء ــار ضــحايا اس ــن باألشــخاص االجت ــق م ــباب تطبي ــل الــدخول رفــض أس ــاء( والترحي  البغ
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 جيـوز  وأنـه  )منحـه  الـسابق  لإلقامة القانوين الوضع مبوجب هبا املسموح تلك خبالف واألنشطة
 بـسبب  آخـر  شـخص  لـسيطرة  خـضوعه  نتيجة اهلجرة مراقبة قانون ينتهك الذي الشخص منح

 وهبــذه .لإلقامــة قــانوين بوضــع خاصــا وتــصرحيا للــدخول خاصــا تــصرحيا باألشــخاص االجتــار
 بـني  ومـن  .باألشـخاص  االجتـار  لـضحايا  الفـور  علـى  مايـة احل تـوفري  على املكتب يعمل الطريقة
 مجيـع  ُمـنح  املـنقح،  القـانون  مبوجـب  احلمايـة  املكتب هلم وفر الذين باألشخاص االجتار ضحايا

 مـن  أي إعـادة  جتـر  ومل باإلقامـة،  خاصـا  تصرحيا اهلجرة مراقبة قانون انتهكوا الذين األشخاص
 ُمـنح  ،٢٠٠٧ عـام  إىل ٢٠٠٥ عام من الفترة يف )ملحوظة( .قسرا وطنه إىل األشخاص هؤالء

 الــضحايا مجيــع وكــان .شخــصا ٨٧ جمموعــه يبلــغ ملــا لإلقامــة قــانوين بوضــع خــاص تــرخيص
  .قانونيني مقيمني اآلخرين
 جيـوز  أو البقـاء  فتـرة  متديـد  جيـوز  اليابـان،  يف اإلقامـة  يف االسـتمرار  ضحية رغبت وإذا  

 مـع  الـضحايا  محايـة  نظـر  وجهـة  من التصاريح هذه منح ويدرس .لإلقامة القانوين الوضع تغيري
  .حدة على ضحية كل ظروف شاملة بصورة االعتبار يف األخذ

 البلــد دخــول تــصريح مــنح معــايري علــى يــنص الــذي الــوزاري املرســوم تعــديل وبعــد  
ــان القــانوين الوضــع علــى احلــصول طلبــات ملقــدمي  ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ عــامي يف ترفيهــي لفن
ــابعا اهلجــرة مكتــب شــجَّع ــوزارة لت ــق العــدل ل  الركــاب عــن املــسبقة للمعلومــات نظــام تطبي

 ونتيجــة .الــسابقة بالــسنوات باملقارنــة صــرامة أكثــر بــصورة البلــد دخــول فحــص وإجــراءات
 مـــن حـــادة بـــصورة ترفيـــه كفنـــاين اليابـــان دخلـــوا الـــذين األشـــخاص عـــدد اخنفـــض لـــذلك،
 يف ٧١ بنـسبة  نقـص ( ٢٠٠٧ عـام  يف تقريبـا  ٣٩ ٠٠٠ إىل ٢٠٠٤ عام يف تقريبا ١٣٥ ٠٠٠
 والتـدابري  البلـد  دخـول  فحـص  عمليـات  صـارمة  بـصورة  أيضا وطبقت ).٢٠٠٤ عام عن املائة

 ‘مــؤقتني زائــرين’ بوصــفهم البلــد بــدخول التــصريح يطلبــون الــذين األشــخاص علــى األخــرى
 خـذة املت التـدابري  تعزيـز  قويـة  بـصورة  جيري اإلجراءات، وهبذه .‘يابانية لرعية طفل أو زوج’ و

  .باألشخاص االجتار ضد
 املتعلقـة  املعايري على ينص الذي الوزاري املرسوم على أُدخلت اليت للتعديالت ونتيجة  

 الـيت  الترفيـه  لفنـان  القـانوين  الوضـع  علـى  احلـصول  طلبـات  ملقـدمي  البلـد  دخـول  تـصاريح  مبنح
 .نــاقصيت الترفيــه فنــاين تأشــريات عــدد أخــذ ،٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ عــامي يف النفــاذ حيــز دخلــت
 مـن  الفلـبني  مـن  لرعايـا  الصادرة الترفيه فناين تأشريات عدد حادة بصورة نقص خاص، وبوجه
 أيـضا  يأخـذ  النحـو،  هـذا  وعلى .٢٠٠٨ عام يف ٣ ٣٠٠ إىل ٢٠٠٤ عام يف تقريبا ٨٥ ٠٠٠
 تأشـــرية اســـتخدام إســـاءة طريـــق عـــن اليابـــان يـــدخلون الـــذين الـــضحايا عـــدد االخنفـــاض يف

  .الترفيه فنان



CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1
 

46 09-30004 
 

ــة تفحــص ال اخلــارج يف الواقعــة املؤســسات فــإن ذلــك، إىل ضــافةوباإل    طلبــات بعناي
 تقــدمها الــيت إخل املؤقــت، الزائــر تأشــرية أيــضا بــل فحــسب ترفيــه فنــان تأشــرية علــى احلــصول
  .التأشريات تلك استعمال إساءة منع بغية وخباصة ،االجتار ضحايا منشأ مناطق من الشابات
 هلـا  يتعـرض  الـيت  للمخـاطر  تقيـيم  عمليـات  العـدل  زارةلـو  التابع اهلجرة مكتب وجيري  
 وهـي  للـهجرة،  الدوليـة  املنظمة طريق عن األصلية بلداهنن إىل العودة يف يرغنب الالئي الضحايا
 الـضحية  هلـا  تتعـرض  وحمـددة  حقيقية خماطر توجد أنه تقرر وإذا .للعودة املساعدة تقدم منظمة
 الفرديـة  للظـروف  املناسـبة  التـدابري  ويتخـذ  للضحية لةاحلا املكتب يشرح بلدها، إىل العودة بعد

 مـع  وثيـق  تعـاون  أيـضا  وأٌقـيم  .املؤقتـة  احلماية استمرار ذلك يف مبا إنساين، منظور من للضحية
  .الضحايا بوضع باالعتراف املتعلقة التحقيقات يف للهجرة الدولية املنظمة

 بـدأت  باألشـخاص،  االجتـار  اضـحاي  يقعـن  الالئـي  للنـساء  املبكـرة  احلمايـة  توفري وبغية  
 وميثـل  .٢٠٠٧ أكتـوبر /األول تشرين يف االسم من الُغفل لإلبالغ النموذجي املشروع الشرطة

 غُفـل  إخباريـات  الوطنيـة  الـشرطة  وكالـة  من إليها معهود خاصة منظمات فيه تتلقى نظاما هذا
 الــشرطة ىلإ املعلومــات وتقــدم باألشــخاص االجتــار تتــضمن الــيت اجلــرائم عــن األمســاء مــن

 وردت للمـــشروع، األوىل الـــسنة ويف .إخل الـــشرطة، جتريهـــا الـــيت التحقيقـــات يف للمـــساعدة
 هــذه الــشرطة وتــستخدم .باألشــخاص االجتــار عــن إخباريــة ٦٢ ذلــك يف مبــا إخباريــة، ٤٥٩

ــارير ــا يف التق ــة حتقيقاهت ــة اجلنائي ــضا، .إخل باألشــخاص، االجتــارب املتعلق ــذ وأي ــام من  ،٢٠٠٥ ع
 .الــشرطة مــن احلمايــة التمــاس الــضحايا تناشــد لغــات بتــسع نــشرات الــشرطة أصــدرت١٨٠

 ذات واملنظمــات واملؤســسات املعنيــة البلــدان ســفارات مــع بالتعــاون النــشرات هــذه وأُعــدت
  .الضحايا فيها تالحظها أن املرجح من اليت األماكن يف ووزعت الصلة

 الـضحايا  ملـشاعر  الواجـب  تباراالع العدل لوزارة التابع اهلجرة ومكتب الشرطة وتويل  
 بطالقــة للــضحية الوطنيـة  اللغــة يتحــدثون مـوظفني  مبعرفــة الــضحايا بـسؤال  احلمايــة تــوفري عنـد 
 الفـور  علـى  القيـام  إىل املكتـب  يسعى ذاته، الوقت ويف .األسئلة لتوجيه موظفات باستخدام أو

  .املرأة استشارات ومكتب املعنية البلدان سفارات بإبالغ
 بتــدابري املتعلقــة العمــل خطــة تــنص باألشــخاص، االجتــار ضــحايا حبمايــة لــقيتع وفيمــا  
 مكاتــب اســتخدام علــى ٢٠٠٤ عــام يف احلكومــة وضــعتها الــيت باألشــخاص االجتــار مكافحــة

 باألطفـال  املتعلقـة  اإلرشـادات  ومراكـز  )٤٧ الــ  احملافظات من كل يف واحد( املرأة استشارات
   ،٢٠٠٨ نــــوفمرب/الثــــاين تــــشرين هنايــــة وحــــىت ).البلــــد أحنــــاء مجيــــع يف مركــــزا ١٩٧(

ــد ضــحية ٢٥٤ كانــت ــة تلقــت ق ــشارات مكاتــب يف احلماي ــرأة است  اإلرشــادات ومراكــز امل
  .باألطفال املتعلقة
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ــالوة   ــى وعـ ــك، علـ ــصحة، وزارة جعلـــت ذلـ ــل الـ ــاه والعمـ ــان والرفـ  مكاتـــب بإمكـ
 خاصـة،  منظمات إىل ملؤقتةا باحلماية تعهد أن ٢٠٠٥ املالية السنة من اعتبارا املرأة استشارات

 املـوظفني  قـدرة  بـسبب  أفـضل  محايـة  تقـدم  أن اخلاصـة  املنظمـة  مـن  ُيتوقـع  اليت احلاالت يف إخل،
  .أخرى ألسباب أو للضحية الوطنية باللغة التحدث على

 احلمايـة  مرافـق  يف شـفويني  متـرمجني  اسـتئجار  تكـاليف  امليزانيـة  تضمني إىل وباإلضافة  
 عـن  مـسؤولني  مـوظفني  وانتداب األجنبيات مع للتعامل املرأة استشارات بملكات التابعة املؤقتة
 وزارة أدرجــت املــرأة، استــشارات ملكاتــب التابعــة املؤقتــة احلمايــة مرافــق إىل النفــسي العــالج
 مـن  ابتـداء  إنفاقهـا  أمكـن  الـيت  الطبيـة  للتكـاليف  امليزانية يف مبالغ أيضا والرفاه والعمل الصحة،
 مرافــق يف املاكثــات باألشــخاص االجتــار ضــحايا علــى احلــصر وجــه علــى ٢٠٠٦ املاليــة الــسنة
 إخل، حمـامني،  الـوزارة  تنتدب ذلك، عن وفضال .املرأة استشارات ملكاتب التابعة املؤقتة احلماية

 بالوضــع يتعلــق فيمــا التنــسيق وخــدمات القــانوين الــدعم لتقــدمي املــرأة استــشارات مكاتــب إىل
  .خلإ الضحية، إلقامة القانوين

 شـــفويني متـــرمجني لتـــدريب تـــدابري ٢٠٠٩ املاليــة  للـــسنة احلكومـــة ميزانيـــة وتــشمل   
  .املرأة استشارات مكاتب يف املؤقتة باحلماية املشموالت للضحايا الدعم تقدمي يف متخصصني

 للـهجرة  الدوليـة  املنظمة مشروع يف املسامهة احلكومة بدأت،  ٢٠٠٥ املالية السنة ويف  
 مـن  كجـزء  ‘االنـدماج  وإعـادة  الطوعيـة  العودة على اليابان يف االجتار اياضح مساعدة’ املعنون
 هنايـة  وحـىت  .٢٠٠٨ املاليـة  الـسنة  يف ين ١٢٨ ٢٤٨ ٠٠٢ جمموعه مبا وأسهمت العمل خطة
 ضـحية  ١٤٤ لعـودة  املـساعدة  للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  قدمت ،٢٠٠٨ ديسمرب/األول كانون
 اجملتمـع  يف إدمـاجهن  إعـادة  لتـسهيل  الـدعم  أيـضا  وقـدمت  األصلية بلداهنن إىل العودة يف رغنب

 علـى  وعـالوة  .أوطـاهنن  إىل إعـادهتن  بعـد  )إخل املـايل،  والدعم الطبية، والنفقات املأوى، توفري(
 بتــهريب املعــين اإلقليمــي الــوزاري للمــؤمتر )بــايل عمليــة( املتابعــة عمليــة دعــم وبغــرض ذلــك،

 احلكومـــة أســـهمت الـــصلة، ذات الوطنيـــة ربعـــ واجلـــرائم باألشـــخاص االجتـــارو األشـــخاص،
 مـن  للـهجرة  الدوليـة  املنظمـة  طريـق  عـن  املتحـدة  الواليات دوالرات من ٥٩ ٥٠٠ جمموعه مبا

ــام إىل ٢٠٠٣ عــام ــدعم ٢٠٠٨ ع ــشغيل تكــاليف ل ــع وصــيانة ت ــشبكي املوق ــة ال ــايل لعملي  .ب
ــضا، ــدعم وأي ــشاريع ل ــار مكافحــة م ــشر االجت ــيت بالب ــذها ال ــب نف ــم مكت ــين تحــدةامل األم  املع

 احلـصة  مـن  تقريبـا  املتحـدة  الواليـات  دوالرات من ١٠٣ ٠٠٠ حتويل مت واجلرمية، باملخدرات
 إىل ٢٠٠٦ املاليـة  الـسنة  مـن  اجلنائيـة  والعدالـة  اجلرميـة  منـع  صندوق يف اليابان هبا أسهمت اليت

 مـــن مليـــون ١٢,٧٧ مببلـــغ احلكومـــة أســـهمت ذلـــك، إىل وباالضـــافة .٢٠٠٨ املاليـــة الـــسنة
 أنـشأته  الـذي  البشري لألمن االستئماين الصندوق طريق عن تقريبا املتحدة الواليات والراتد
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 بتنفيـذها  تـضطلع  باألشـخاص  االجتار مكافحة بتدابري صلة ذات مشاريع ١٠ يف املتحدة األمم
 الدوليـة  واملنظمـة  اإلمنـائي،  املتحـدة  األمـم  وبرنـامج  الدولية، العمل منظمة مثل دولية منظمات

  .آسيا شرق جنوب بلدان ذلك يف مبا بلدا ١٣ يف إخل، رة،للهج
  

  ١١ السؤال    
 ومنـع  للبغـاء،  اجلذريـة  لألسـباب  للتـصدي  تـدابري  من اختذ عما معلومات تقدمي يرجى  

 والــسالمة الــصحة علــى البغــاء مبخــاطر الــوعي وإذكــاء والفتيــات، للنــساء اجلنــسي االســتغالل
  .اجملتمع يف إدماجهن وإعادة شأهنن وإصالح البغاء، ترك يف يرغنب الالئي البغايا محاية وكفالة

 مكافحـة  قـانون  تنتـهك  الـيت  بـاجلرائم  املتعلقـة  اإلجـراءات  إلهنـاء  جهودا الشرطة تبذل  
 ويف البغــاء يف األطفــال باســتغالل الــصلة ذات األنــشطة علــى باملعاقبــة املتعلــق والقــانون البغـاء، 
  .والفتيات للنساء اجلنسي واالستغالل البغاء وملنع إخل، األطفال، ومحاية اإلباحية، املواد

 باألشـخاص  االجتـار  ضـحايا  يقعـن  الالئـي  والفتيات للنساء املبكرة احلماية توفري وبغية  
 لإلبـالغ  النموذجي املشروع الشرطة بدأت الشباب، برفاه الضرر تلحق اليت األخرى واجلرائم
 خاصــة منظمــات فيــه تتلقــى نظــام وهــو .٢٠٠٧ أكتــوبر/األول تــشرين يف االســم مــن الُغفــل
 اجلمهـور  مـن  اجلـرائم  عن االسم من غُفل إخباريات للشرطة الوطنية الوكالة بذلك هلا عهدت
 األول العـام  ويف .إخل الـشرطة،  جتريهـا  اليت التحقيقات يف للمساعدة للشرطة املعلومات وتقدم

 ٢٠٦ و باألشـخاص،  اراالجتـ  عـن  إخبارية ٦٢ ذلك يف مبا ،إخبارية ٤٥٩ وردت للمشروع،
ــة ١٩١ و شــباب، برفــاه الــضرر أحلقــت جــرائم عــن تقــارير ــة معلومــات عــن إخباري  .مرجعي

ــستخدم ــذه وت ــات ه ــات يف اإلخباري ــة التحقيق ــة اجلنائي  واجلــرائم باألشــخاص االجتــارب املتعلق
 للنـساء  اجلنـسي  االسـتغالل  منـع  يف تـسهم  أهنـا  كمـا  الـشباب  برفـاه  الـضرر  تلحق اليت األخرى

  .لفتياتوا
ــدم   ــب وتق ــشارات مكات ــرأة است ــة امل ــن كــل يف الواقع ـــ احملافظــات م  خــدمات ٤٧ ال
 الالئـي  النـساء  تأهيـل  وإعـادة  محايـة  إىل موجهـة  البغاء مكافحة قانون إطار يف شاملة استشارية

 هـؤالء  بـشأن  حتقيقـات  جتـري  أهنـا  كمـا  .وبيئتـهن  اجلنـسية  عـاداهتن  ضـوء  يف البغـاء  ميارسن قد
 تــستخدم ووظيفيــة ونفــسية طبيــة، قــرارات تــصدر األمــر، اقتــضى وإذا أســرهن، ةوبيئــ النــساء

ــدعم، اإلرشــادات لتقــدمي كأســاس ــا وال ــام العمــل أمــن مكتــب إىل اإلحــاالت ذلــك يف مب  الع
  .إخل الطبية املعاهد أو

 االقتـضاء،  حـسب  النـساء  هلـؤالء  املؤقتـة  احلمايـة  أيضا املرأة استشارات مكاتب وتوفر  
 العمـل  أجـل  مـن  والدعم اإلرشادات تقدمي املرأة محاية مؤسسة يف الضروري من نأ اعترب وإذا
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 علـى  بنـاء  املـرأة  محايـة  مؤسسات يف الضحية حبماية يتعلق فيما قرارا تصدر اليومية، احلياة ويف
   .الضحية تقدمه طلب

 االسـتدالل  حيـاولون  الدولة نطاق على متاحون تقريبا للمرأة مستشار ١ ٠٠٠ وهناك  
 ولتقـدمي  وبيئتـهن  اجلنـسية  عـاداهتن  ضـوء  يف بالبغـاء  مـشتغالت  يـصبحن  قـد  الالئي النساء على

 محايـة  مؤسـسات  أُنـشئت  ذلك، إىل وباإلضافة .االقتضاء عند اإلرشاد وخدمات االستشارات
ــرأة ــا ٥٠ يف امل ــع يف موقع ــاء مجي ــان أحن ــدمي الياب ــدعم لتق ــساء ال ــي للن ــهن الالئ ــب أحالت  مكات

 والنفـسية،  البدنيـة  صـحتهن  إصالح يف للنساء املساعدة تقدمي الدعم ويشمل .املرأة استشارات
  .مستقالت ليصبحن أنفسهن وإعالة معيشتهن، أسس وترسيخ
 احلــصول بغــرض املــرأة استــشارات مكاتــب بزيــارة قامــت امــرأة ١٧ ٩٧١ بــني ومــن  

 ٦٦ كانـت  ا،وأيـض  .بالبغـاء  مشتغلة امرأة ١٥١ كانت ،٢٠٠٧ املالية السنة يف استشارة على
  .املؤسسات دخلن عندما بالبغاء مشتغالت املرأة محاية مؤسسات يف نزيلة ١ ٣١٤ بني من

 يف تـاريخ  هلـن  الالئـي  للنـساء  الـشامل  الـدعم  تقدم ال إخل، املرأة، استشارات ومكاتب  
 خـربة  لـديهن  ليـست  الالئـي  للنـساء  أيـضا  بـل  فحـسب  أعـاله  املـبني  النحـو  علـى  البغـاء  ممارسة
  .وبيئتهن اجلنسية عاداهتن ضوء يف البغاء ميارسن قد ولكن بالبغاء

 ملكاتـــب بـــاملوظفني التزويـــد معـــايري والرفـــاه والعمـــل الـــصحة، وزارة وضـــعت وقـــد  
 وأخـصائيي  واملمرضات األطباء، بتمركز تقضي اليت املؤقتة للحماية ومرافقها املرأة استشارات
 الـسنة  يف النفسي العالج عن مسؤولني موظفني انتداب وبدأت املكاتب يف النفسي التشخيص

  .٢٠٠٢ املالية
ــستأجر   ــة مؤســسات وت ــرأة محاي ــاء امل ــنظم نفــسيني أطب ــدريبا وت ــا ت ــد مهني  نفــذت وق
 الـسنة  ومنـذ  .مستقلة حياة املؤسسات يغادرن الالئي النساء تعيش لكي الدعم لتقدمي مشروعا
 مـن  كجـزء  شـهر  كـل  األقـل  ىعلـ  واحـدة  بزيـارة  القيـام  لـضمان  اجلهود ُبذلت ،٢٠٠٨ املالية

 بزيـارة  املؤسـسات  يغـادرن  الالئـي  النـساء  يـدعم  مـشروع  وهـو  املـستقلة،  احليـاة  دعـم  مشروع
  .إخل عملهن، أماكن أو بيوهتن

 البغـاء  ميارسـن  قـد  الالئـي  للنـساء  الـدعم  والرفاه والعمل الصحة، وزارة تقدم وهكذا،  
 االجتمـاعي  االنـدماج  وإعادة التأهيل وإعادة احلماية، لتعزيز تدابري أيضا ذاته الوقت يف وتتخذ
  .الصلة ذات املنظمات مع بالتعاون البغاء مارسن الالئي للنساء
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  ١٢ السؤال    
 الـــــسابقة اخلتاميـــــة مالحظاهتـــــا يف أعربـــــت قـــــد الطفـــــل حقـــــوق جلنـــــة كانـــــت  

)CRC/C/15/Add.231، املمارســـــــة إزاء شـــــــواغل مـــــــن يـــــــساورها عمـــــــا )٥١ الفقـــــــرة   
 للرضــا القانونيــة للــسن األدىن احلــد واخنفــاض أجــر، لقــاء املواعــدة أو ،enjo - kosai املــسماة
 بـــسبب القـــضائية املالحقـــة دون وحيـــول املمارســـة هـــذه يف يـــسهم قـــد ممـــا جنـــسية، بعالقـــة

 عـدد ” بـأن  )٢٠١ الفقـرة  انظـر ( الـسادس  الـدوري  التقريـر  وُيقر .لألطفال اجلنسي االستغالل
 الـيت  التـدابري  ذكـر  فالرجـاء  .“كثريا زاد قد أجر لقاء املواعدة إطار يف املرتكبة اجلنسية األفعال
  .الشواغل هلذه للتصدي اختذت

 صـارمة  تـدابري  ُنفـذت  ،)أجـر  لقـاء  املواعـدة ( ’Enjo-Kosai‘ علـى  بالقـضاء  يتعلـق  فيما  
 ذات األنـشطة  مبعاقبـة  املتعلـق  للقـانون  احلازم بالتطبيق إخل البغاء، يف األطفال استغالل ملكافحة

 يلـي  فيمـا  إليـه  ُيـشار ( األطفـال  ومحايـة  اإلباحيـة  املـواد  ويف البغـاء  يف األطفـال  باستغالل لصلةا
  ).اإلباحية األعمال ويف البغاء يف األطفال استغالل حظر بقانون

 الـذي  اإلباحيـة  املـواد  ويف البغـاء  يف األطفـال  اسـتغالل  حظـر  لقانون طبقا اليابان، ويف  
 اجلنــسي لالتــصال مماثــل ســلوك أي أو جلنــسي االتــصال ىعلــ ُيعاقــب ،١٩٩٩ عــام يف ُوضــع

 القــانون ُنقــح ،٢٠٠٤ عــام يف ذلــك، علــى وعـالوة  .أجــر لقــاء عامــا ١٨ ســن دون باألطفـال 
 يتعلــق فيمــا القــانون يفرضــها الــيت العقوبــات يف الــشغل مــع الــسجن ملــدة األقــصى احلــد لرفــع

 احملـدد  النحـو  علـى  إخل، البغـاء،  يف فالاألط استغالل يف والوساطة البغاء، يف األطفال باستغالل
 اسـتغالل  ضد أيضا صرامة أشد تدابري احلكومة تتخذ وهكذا، .سنوات مخس لغاية القانون يف

  .’Enjo-Kosai‘ يشمل الذي البغاء، يف األطفال
 جيعـل  فعلـي  تـأثري  لـه  فعـال  يرتكـب  الـذي  الـشخص  أن علـى  الطفل رفاه قانون وينص  
 يـصبح  الـيت  احلـاالت  ذلك يف مبا( فاحشا فعال يرتكب عاما ١٨ عمرال من يبلغ مل الذي الطفل
 )الفـاحش  للفعـل  اآلخـر  الطـرف  هـو  فاحـشا  فعـال  يرتكـب  الطفـل  جيعـل  الـذي  الـشخص  فيها

 علـــى تزيـــد ال غرامـــة أو/و ســـنوات ١٠ علـــى تزيـــد ال ملـــدة الـــشغل مـــع بالـــسجن يعاقـــب
 طفـل  بتـسلم  علـم  عـن  ميقـو  الـذي  الـشخص  أن على أيضا القانون وينص .ين ٣ ٠٠٠ ٠٠٠
 سـيطرة  حتـت  بطفـل  االحتفـاظ  أو فاحشا فعال يرتكب الطفل جيعل أن املرجح من شخص إىل

 مـع  بالـسجن  ُيعاقـب  بالطفـل  بـدنيا  أو نفـسيا  ضـارا  فعـال  يرتكب الطفل جعل بقصد الشخص
  .ين ١ ٠٠٠ ٠٠٠ على تزيد ال غرامة أو/و سنوات ٣ على تزيد ال ملدة الشغل

 املواعـدة  مواقع وحظر الوعي زيادة إىل الرامية واألنشطة اإلعالم، نشر الشرطة وتعزز  
ــيت ــد ال ــؤدي ق ـــ إىل ت ــق عــن ’Enjo-Kosai‘ ال ــال االســتخدام طري ــدروس الفع ــع ل ــوح، من  اجلن
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 علـى  املـشتملة  احلـاالت  عـدد  اخنفـض  لـذلك،  ونتيجـة  .إخل املـصغرة،  العامـة  العالقات وجمالت
ــيت البغــاء يف األطفــال اســتغالل  إىل ٢٠٠٦ عــام يف ١ ٦١٣ مــن العــام املــدعي إىل لــتأُحي ال
 األطفــال تــستدرج الــيت األفعــال الئحــة ُنقحــت ،٢٠٠٨ عــام ويف .٢٠٠٧ عــام يف ١ ٣٤٧
 علـى  الـضوابط  لتـشديد  األخـرى  والتـدابري  اإلنترنـت  علـى  املواعدة خدمات يستخدمون الذين

  .املواعدة مواقع مشغلي
 والعلـوم  الرياضـية،  واأللعـاب  والثقافة، لتعليم،ا وزارة تعمل التدابري، هذه جانب وإىل  

 املوجـه  التعلـيم  ذلـك  يف مبـا  اجلنـسي،  اجلنـوح  منـع  إىل الراميـة  التدابري تعزيز على والتكنولوجيا
 إرشـادية  مـواد  وتوزيـع  وإعـداد  جتاهـه،  الـصحيح  واملوقـف  باجلنس الصحيحة املعرفة تنمية حنو

 طريـــق عـــن املعلومـــات ونـــشر اجلنـــوح مبنـــع املتعلقـــة الـــدروس تعزيـــز إىل ترمـــي للمدرســـني
 .باإلشـعارات  املدرسـني  هـؤالء  وتزويـد  الطلبة إرشاد عن املسؤولني املدرسني مع االجتماعات

 تنــتج اإلنترنــت، علــى املوجــودة الــضارة املعلومــات مــن والطلبــة األطفــال محايــة بغيــة وأيــضا،
 تــشجع وكــذلك الــضارة باملعلومــات الــوعي زيــادة إىل ترمــي ونــشرات DVD أقــراص الــوزارة
  ).بالشباب الضارة احملتويات تصفي اليت اخلدمات( التصفية خدمات استخدام
 يف عليهـا  وُيعاقـب  األطفـال  مـع  ُترتكـب  الـيت  اجلنـسية  األفعـال  فـإن  أعاله، ورد وكما  
 لقـاء  اجلنـسي  لالتـصال  مماثـل  سـلوك  وأي اجلنـسي  االتـصال  بـني  عامـة  بـصورة  تتـراوح  اليابان
 فعـال  يرتكـب  الطفـل  جتعـل  الـيت  الفعلـي  التـأثري  ذات واألفعال األفعال تلك يف ةوالوساط أجر،
 هـذا  يف ُيـشاركه  الـذي  والشخص الفعل لذلك اآلخر الطرف ميثل الذي الشخص أما .فاحشا
 بـصرف  القـانون  مبوجـب  يعاقبان فإهنما األخرى السلوك بأشكال أو الوساطة طريق عن الفعل
 إليـه  املـشار  ‘الطفـل ’ ويعـين  .عدمه من الفعل ارتكاب على وافق قد الطفل كان إذا عما النظر
 اخنفـاض  إزاء للقلـق  تـدعو  أسـباب  هنـاك  ليـست  ولـذلك  عامـا،  ١٨ سن دون شخص أي هنا
  .جنسية بعالقة الرضا لسن األدىن احلد

 عنـده  للطفـل  ميكـن  الـذي  للـسن  األدىن احلـد  يبلـغ  اليابان، يف العقوبات لقانون وطبقا  
 للـسن  األدىن احلـد  هـذا  حيـدد  ومل .عامـا  ١٣ إخل، اجلنـسي،  االتـصال  علـى  افقيو أو يرضى أن

 عقليــا ناضــجني غــري عــام بوجــه ُيعتــربون الــذين األطفــال لتمييــز كأســاس إال عامــا ١٣ البــالغ
 اجلنــسي االتــصال أن أي( إخل اجلنــسي، االتــصال علــى املوافقــة أو الرضــا أهليــة إىل ويفتقــدون

 ُيجيـز  ال فإنـه  وبالتايل ).الطفل إرادة ضد اجلنسي لالتصال معادال يعترب السن ذلك دون بطفل
  .أكرب أو عاما ١٣ العمر من يبلغ لطفل اجلنسي اإليذاء أو البغاء يف األطفال استغالل
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  ١٣ السؤال    
ــشري   ــر ُي ــدد صــغر إىل التقري ــسبة ع ــات ون ــات املوظف ــات العمومي  املناصــب يف الوطني
 ءفالرجـا  ).٢٢٨ الفقـرة  انظـر ( الـصدد  هذا يف تنازيل اجتاه دوثح إىل األرقام وتشري اإلدارية،

 أجـل  مـن  املؤقتـة،  اخلاصـة  التـدابري  فيهـا  مبـا  تـدابري،  من تتخذه أن الطرف الدولة تعتزم ما ذكر
ــادة ــرأة مــشاركة زي ــع متــشيا اإلداري، املــستوى يف امل ــادة مــن ١ الفقــرة م ــة مــن ٤ امل  االتفاقي

  .٢٥ ورقم ٢٣ رقم للجنة العامتني والتوصيتني
 املـرأة  اشتراك تسهيل األمهية من اجلنسني، بني املساواة تسوده جمتمع بإقامة يتعلق فيما  

 املناصـب  يف للنـساء  املئويـة  النـسبة  لرفـع ’ املـستهدف  والرقم .السياسي القرار صنع عمليات يف
ــة ــع يف القيادي ــادين مجي ــة يف ٣٠ إىل املي ــى املائ ــل عل ــول األق ــه منــصوص ’٢٠٢٠ عــام حبل  علي
 بوصــفها ٢٠٠٥ عــام يف املعتمــدة اجلنــسني بــني للمــساواة الثانيــة األساســية اخلطــة يف بوضــوح
ــة، ذات القـــضايا إحـــدى ــة وتعمـــل األولويـ ــز علـــى احلكومـ ــدابري تعزيـ ــة التـ  حتقيـــق إىل الراميـ

  .اهلدف هذا
 املائـة  يف ١,٩ بلغـت  اليت اإلدارية، املناصب يف الوطنيات العموميات املوظفات ونسبة  

 تعزيــز زيــادة وبغيــة .بطــئ كانــت وإن عــام، كــل تــزداد برحــت مــا ،٢٠٠٦ املاليــة الــسنة يف
 يرأســه الــذي اجلنــسني بــني املــساواة تعزيــز مقــر اعتمــد النــسبة، هــذه زيــادة إىل الراميــة التــدابري
 يــذكر الــذي ٢٠٠٨ عــام يف ‘للمــرأة االجتماعيــة باملــشاركة يــلجالتع برنــامج’ الــوزراء رئــيس

 مـشاركة  مستوى زال ما الذي األولوية ذات الثالثة امليادين أحد بوصفهم مومينيالع املوظفني
 الــرقم الربنــامج وحيــدد .نــشطة أدوارا املــرأة أداء يف الكــبرية اآلمــال بــرغم منخفــضا فيهــا املــرأة

 الـسنة  هنايـة  حبلـول  املائـة  يف ٥ حـوايل  إىل احلكومـة  يف أعلى أو املديرات نسبة لرفع املستهدف
 العموميـات  املوظفـات  وترقيـة  تعـيني  زيادة خطة’ وتدعم وزارة كل وتستعرض .٢٠١٠ املالية

 تـدابري  وزارة كل تعزز وأيضا، .للموظفات املستهدفة النسبة وتقرر هبا اخلاصة إخل ،‘الوطنيات
 مهنيـة  حيـاة  تكـوين  ودعـم  العمـل،  أساليب ومراجعة مرن، عمل نظام تطبيق تشجيع قبيل من

  .العملية اخلربة طريق عن نشطة
 املوظفـــات لعـــدد املـــستهدف الـــرقم حتديـــد علـــى االتفـــاق جـــرى ذاتـــه، الوقـــت ويف  

 الـدائمات  املوظفـات ( للتعـيني  األول املستوى امتحان طريق عن املعينات الوطنيات العموميات
 النـساء  لعـدد  تقريبيـة  كنـسبة  املائـة  يف ٣٠ حـوايل  عنـد  )واالقتصاد والتشريع اإلدارة ميادين يف
 حـصة  لرفـع  اجلهـود  ولبـذل  ٢٠١٠ عـام  حـىت  ككـل  احلكومـة  يف للتعيينـات  اإلمجايل دالعد يف

 ُبــذلت احلــني، ذلــك ومنــذ .اإلمكــان قــدر األخــرى االمتحانــات طريــق عــن املعيَّنــات النــساء
 األول املـستوى  امتحـان  طريـق  عـن  املعينـات  النساء حصة وبلغت .اهلدف هذا لتحقيق اجلهود



CEDAW/C/JPN/Q/6/Add.1  
 

09-30004 53 
 

 يتوقـع  ولكـن  ٢٠٠٤ املاليـة  الـسنة  يف املائـة  يف ٢١,٣ واالقتـصاد  عوالتـشري  اإلدارة، ميادين يف
 املـستهدف  الـرقم  حتقيـق  املتوقـع  مـن  ولـذلك،  .٢٠٠٩ املاليـة  السنة يف املائة يف ٣٠,١ تبلغ أن

  .أصال احملدد املوعد قبل أعاله املذكور
 النـــساء اشـــتراك نطـــاق توســـيع زيـــادة احلكومـــة تعتـــزم اجلهـــود، هـــذه طريـــق وعـــن  
  .عموميات تكموظفا

  
  ١٤ السؤال    

 يف الكـايف  بالقدر ممثلة غري املرأة زالت ما التقرير، يف الواردة اإلحصائية للبيانات طبقا  
 يف النــواب جملــس يف املائــة يف ٩( الــدايت يف ســيما وال اجملــاالت، مــن العديــد يف القــرار صــنع
 الوطنيــة احلكومــة ويف ،)٢٠٠٤ عــام يف املستـشارين  جملــس يف املائــة يف ١٣,٦ و ٢٠٠٥ عـام 

ــة يف ٩,١( ــوزراء عــدد إمجــايل مــن املائ  يف ١٣,٧( القــضائي اجلهــاز ويف ،)٢٠٠٦ عــام يف ال
 يف أوصـت  قـد  اللجنـة  وكانـت  .احملليـة  واجملالس احمللية، احلكومات ويف ،)٢٠٠٥ عام يف املائة

 بزيـادة  الطرف الدولة )٣٦٨ الفقرة الرابع، الفرع ،A/58/38 انظر( السابقة اخلتامية مالحظاهتا
 وحثــت مؤقتــة، خاصــة تــدابري تنفيــذ خــالل مـن  العامــة واحليــاة الــسياسية احليــاة يف املــرأة متثيـل 
 توعيـة  حبمـالت  والقيـام  املـستقبل  يف النـسائية  للقيادات تدريبية برامج دعم على الطرف الدولة
 الـيت  التـدابري  هـي  فمـا  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتحقيـق  القـرار  صـنع  يف املـرأة  متثيـل  أمهيـة  بشأن

 وأجهزهتــا، احلكومــة مــستويات خمتلــف يف النــساء عــدد لزيــادة الطــرف الدولــة حاليــا تتخــذها
  مؤقتة؟ خاصة تدابري اعتماد ذلك يف مبا

 املـستهدف  الـرقم  فـإن  الـسياسي،  القـرار  صـنع  عمليـات  يف املـرأة  اشـتراك  تـسهيل  بغية  
 األقـل  علـى  املائـة  يف ٣٠ إىل امليـادين  مجيـع  يف القياديـة  املناصـب  يف للنـساء  املئوية النسبة لرفع’

 اخلطــة يف األولويــة ذات القــضايا أحــد بوصــفه بوضــوح عليــه منــصوص ‘٢٠٢٠ عــام حبلــول
ــة األساســية ــز احلكومــة وتــشجع .٢٠٠٥ عــام يف املعتمــدة اجلنــسني بــني للمــساواة الثاني  تعزي
ــدابري ــدان كــل يف اختاذهــا ميكــن الــيت الت ــشأن متابعــة دراســات وجتــري مي ــرأة اشــتراك ب  يف امل

  .ميدان كل
ــالنظر ذلــك، علــى وعــالوة   ــذل أن إىل ب ــد ب  ضــروري االســتراتيجية اجلهــود مــن املزي
ــتراك نطــاق لتوســيع ــرأة، اش ــد امل ــر اعتم ــز مق ــساواة تعزي ــني امل ــسني ب ــامج’ اجلن ــل برن  التعجي

ــشاركة ــة بامل ــرأة االجتماعي ــسان يف ‘للم ــل/ني ــضع .٢٠٠٨ أبري ــامج وي ــالث الربن ــ ث  اتسياس
 دعـم  نطـاق  وتوسـيع  واحليـاة؛  العمـل  بـني  التـوازن  حتقيـق  :تنفيـذها  يـتعني  الـيت  للتـدابري  أساسية
ــاء املــرأة جهــود  تــدابري أيــضا الربنــامج وحيــدد .الــوعي وإذكــاء ،إمكاناهتــا وحتقيــق قــدراهتا لبن
  .يناملياد مجيع يف املرأة باشتراك للتعجيل ٢٠١٠ املالية السنة حبلول اختاذها يتعني ملموسة
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 مجيـع  يف املـرأة  باشـتراك  للتعجيـل  مـتني  أساس وضع على احلكومة تعمل التحديد، وجه وعلى 
 والــشؤون اجلنــسني بــني للمــساواة الدولــة وزيــر يقــدمها اســتراتيجية ُنهــج طريــق عــن امليــادين

 أولويـة  أُعطيـت  ذلـك،  علـى  وعـالوة  .ميـدان  كـل  يف املـستوى  رفيعـي  للقادة إخل، االجتماعية،
 يـزال  ال الـذي  الثالثـة  امليـادين  أحـد  ميثـل  أنـه  حيث العموميات باملوظفات املتعلقة ابريللتد عليا
 لالطـالع ( أنـشط  أدوارا املـرأة  أداء يف الكـبرية  اآلمـال  برغم منخفضا املرأة اشتراك مستوى فيه
  ).١٣ السؤال انظر التفاصيل، على

 سـبتمرب /أيلـول  هناية يف املائة يف ٣٢,٤ الوطنية االستشارية اجملالس أعضاء اإلناث نسبة وبلغت 
ــا .٢٠٠٨ ــق وفيمـ ــالس يتعلـ ــشارية باجملـ ــة، االستـ ــددت الوطنيـ ــة حـ ــا احلكومـ ــستهدفا رقمـ  مـ
 الـذكور  األعـضاء  مـن  أي عـدد  يـنخفض  ال حبيـث  اجلنـسني  بـني  املـساواة  لتحقيق ٢٠٢٠ لعام
 ارقمــ أيــضا احلكومــة ووضــعت .ككــل للحكومــة اجملمــوع، مــن املائــة يف ٤٠ دون اإلنــاث أو

 مـن  األعـضاء  مـن  املائـة  يف ٣٣,٣ نـسبة  فيـه  تكـون  ٢٠١٠ املالية للسنة األجل قصري مستهدفا
 االستـشارية  اجملـالس  أعـضاء  اإلنـاث  عدد لزيادة جهودا أيضا احمللية احلكومات وتبذل .اإلناث
 ازداد لــذلك، ونتيجــة .املركزيــة احلكومــة منــاذج عــام بوجــه تعكــس مــستهدفة أرقــام بتحديــد
 يف املائــة يف ٣٢,٦ إىل واللجــان االستــشارية اجملــالس أعــضاء اإلنــاث عــدد ةمطــرد بــصورة
  .احلكومة عينتها اليت املدن يف املائة يف ٣٠,٧ و احملافظات

 ونــسبة النــواب، جملــس يف املائــة يف ٩,٤ األعــضاء اإلنــاث نــسبة بلغــت الــسياسة، ميــدان ويف 
ــة يف ١٨,٢ ــشارين جملــس يف املائ ــر/شــباط يف( املست  يف املائــة يف ٨,٢ ونــسبة ،)٢٠٠٩ فرباي
ــالس ــات جمـ ــسبة احملافظـ ــة يف ١٠,٨ ونـ ــالس يف املائـ ــة اجملـ ــانون يف( البلديـ ــسمرب/األول كـ  ديـ
 .بـاطراد  ولكـن  بـبطء  يتزايـد  بـرح  مـا  الـسياسة  يف املـرأة  اشـتراك  أن على دليل وهذا ).٢٠٠٨
 ‘اإلجيابيـة  اإلجراءات’ بشأن حبوث ُتجرى السياسة، يف املرأة اشتراك نطاق توسيع زيادة وبغية
 املتقدمـة  البلـدان  قـوانني  يف عليـه  املنـصوص  النحـو  علـى  الـسياسة  يف املـرأة  باشـتراك  يتعلـق  فيما
  .الداخلية جهاهتا قواعد أو

 ونـسبة  املائـة،  يف ١٥,٤ القاضـيات  نـسبة  وتبلـغ  .القضائي امليدان يف اجلهود بذل أيضا وجيري 
ــة يف ١٢,٢ العامــــات املــــدعيات ــة يف ١٤,٤ احملاميــــات ونــــسبة املائــ  النــــسب وهــــذه .املائــ

  .باطراد تتزايد
 املـرأة  لتثقيف الوطين املركز يقدم املستقبل، لقائدات املقدمة التدريب برامج بدعم يتعلق وفيما 

ــدريب ــات للموظفــات الت ــسائية املرافــق يف اإلداري ــسات الن ــسائية املنظمــات ولرئي ــزم .الن  ويعت
  .٢٠٠٩ املالية السنة من البشرية املوارد لتنمية برامج دميوتق وضع أيضا الوزراء جملس مكتب

 نطـاق  توسـيع  إىل الراميـة  التـدابري  خمتلـف  بتعزيـز  نـشطة  بـصورة  القيام مواصلة احلكومة وتعتزم 
  .املرأة اشتراك
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واب  ) س الن دايت   (مجل وات ال عض

ارين  )  س المستش دايت   (مجل وات ال عض

رات  الوزي

ا         * * ا فوقه دير فم ة م ب برتب ي المناص ات ف ات الوطني ات العمومي الموظف

ان ا توى األول المتح تزن المس ي اج تجدات     (الالئ ات المس ات الوطني ات العمومي الموظف
اد  )  ريع واالقتص اإلدارة، والتش

ة     ارية الوطني الس االستش وات المج عض
يات  القاض

ات   دعيات العام الم

ات   * الس المحافظ وات مج عض

ة   *  الس البلدي وات المج عض

ات   ات المحافظ حاآم

ديات   ات البل رئيس

ا           ا فوقه دير فم ة م ب برتب ي المناص ات ف ي المحافظ ات ف ؤوالت الحكومي المس

ا           ا فوقه دير فم ة م ب برتب ي المناص ديات ف ي البل ات ف ؤوالت الحكومي المس

ات      ي المحافظ ارية ف الس االستش وات المج عض

ة         ا الحكوم تي عينته دن ال ي الم ارية ف الس االستش وات المج عض

ة والتع ال الكتابي ي األعم ات ف ات العمومي ملن الموظف ة     (ال يش ن اإلداري ي المه امالت ف الع

م   )**  دير قس ة م ة      (رتب رآات الخاص ي الش ات ف ات اإلداري الموظف

ة   *  ة الزراعي وات اللجن عض

ة    * * ات الزراعي الس التعاوني وات مج عض

ان      )  ي الياب حفيين ف ررين الص رين والمح ة الناش حفيات   (رابط الت الص المراس

م    الس التعلي وات مج عض

ة          دارس األولي ي الم ه ف ا فوق ة فم دير مدرس ب م مناصب نائ

دنيا           ة ال دارس الثانوي ي الم ه ف ا فوق ة فم دير مدرس ب م مناصب نائ

ا           ة العلي دارس الثانوي ي الم ه ف ا فوق ة فم دير مدرس ب م مناصب نائ

ات        ات والكلي ي الجامع ه ف ا فوق مناصب محاضر فم

وم     ان للعل س الياب عضوات مجل

ات  الباحث

ارج         ي الخ ات ف ي المؤسس ى ف ارات والمناصب األعل رات، والمستش الوزي

ا      )*  ا فوقه ة فم ة الفني ن الفئ خ       (المناصب م ة، إل ات الدولي ي المنظم ات ف ات الياباني الموظف

ن    ات المقيمي ات رابط رئيس

ات **  الطبيب

نان  **  ات األس طبيب

يدالنيات **  الص

ات  * * ات البيطري الطبيب

ات  المحامي

ات   بات القانوني المحاس

(%)

النســبة املئويــة للنســاء يف   ’ املناصــب القياديــة  ‘  يف كــل ميــدان 
’ مــن املتوقــع ارتفــاع النســبة املئويــة للنســاء يف املناصــب القياديــة يف مجيــع امليــادين إىل           30 يف املائـة علــى األقــل حبلــول عــام    0

ــة واحلراج [الزراعـة،

[متخ
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  ١٥ السؤال
 العـايل  التعلـيم  مؤسسات يف للنساء املئوية النسبة أن )١٥ الفقرة انظر( التقرير يالحظ  
 النــساء عــدد بــني فجــوة توجــد تــزال ال حيــث اجلــامعي املــستوى باســتثناء االرتفــاع يف آخــذة

 عــن معلومــات تقـدمي  ءفالرجــا ).للرجـال  املائــة يف ٥١,٣ و للنـساء  املائــة يف ٣٦,٦( والرجـال 
  .الفجوة هذه لتضييق املتخذة التدابري

 األوليـة،  ملـدارس ا لطلبـة  الـصحيحة  املهنيـة  باحليـاة  متعلقـة  إرشـادات  تقـدمي  األمهيـة  من  
 احلكومـة  وتعمـل  .للمهنة واختيارهم واستعدادهم لقدراهتم وفقا العليا والثانوية الدنيا والثانوية
 اسـتخدام  وكـذلك  أفـضل  حنـو  علـى  املهنيـة  باحليـاة  املتعلقة االستعدادات فهم تعزيز على حاليا

 الفـرص  إتاحـة  هبـدف  املهنة موتعلُّ والعمل املهنة فكرة وغرس املهنية، باحلياة املتعلقة املعلومات
ــة ــار للطلب ــاهتم مــسار الختي ــة حي ــرامج خــالل مــن بأنفــسهم املهني  العمــل خــربات قبيــل مــن ب

  .الداخلية والتدريبات
 خلرجيـي  املـشارك  شـهادة  ملـنح  نظـام  إلدخال املدرسي التعليم قانون ُنقح ،٢٠٠٥ ويف  
 ســنوات  ٣ أو ٢ مــدهتا  يةدراســ بــرامج  تقــدم كليــة  املتوســطة  والكليــة .املتوســطة  الكليــات
 حتــسني وكــذلك بــشأهنا حبــوث وإجــراء متخصــصة وعلــوم فنــون تــدريس هــو منــها والغــرض
 هـذا  تنقـيح  ويـنص  .الفعليـة  احليـاة  يف أو الـصلة  ذات امليـادين  يف للعمـل  الالزمة طلبتها قدرات
 ادراســي برناجمــا أمتــوا الــذين لألشــخاص املمنوحــة الــشهادات أن علــى ٢٠٠٥ عــام يف القــانون
ــا ــنح جامعي ــضا ُتم ــات خلرجيــي أي ــان، ويف .املتوســطة الكلي ــسبة بلغــت الياب ــساء التحــاق ن  الن

 الـسنة  يف املائـة  يف ٥٤,١ املتوسطة، الكليات ذلك يف مبا ،)األوىل اجلامعية املرحلة( باجلامعات
 نـسبة  يف الفـرق  أن النـسب  هـذه  وتظهـر  ).املائـة  يف ٥٦,٥ الرجال نسبة بلغت( ٢٠٠٨ املالية
 املئويــة النــسبة تزايــدت األخــرية، الــسنوات ويف .للغايــة صــغريا أصــبح اجلنــسني بــني لتحــاقاال

 والرجـال  املائـة  يف ٤٢,٦ النـساء ( )األوىل اجلامعيـة  املرحلـة ( باجلامعـات  الـتحقن  الالئي للنساء
 وحتــول للبلــد االقتــصادية احلالــة يف للتغــيريات نتيجــة )٢٠٠٨ املاليــة الــسنة يف املائــة يف ٥٥,٢

  .سنوات أربع مدهتا معاهد إىل لكلياتا
 واهلندســة العلــوم يف يتخصــصن الالئــي للطالبــات املئويــة النــسبة اخنفــاض إىل وبــالنظر  

 اختيـار  دعـم  إىل الرامـي  املـشروع  احلكومة تعزز املتخرج، واملستوى الالمتخرج املستوى على
 العلـوم  مبيـدان  اهتمـامهن  لزيـادة  يـا العل/الـدنيا  الثانويـة  املـدارس  لطالبـات  العلـوم  يف املهنية احلياة

 للطالبـات  الفـرص  الربنـامج  ويتـيح  .والتكنولوجيـا  العلم ميدان يف املرأة أنشطة ولتعزيز الطبيعية
  .الدروس وإلقاء الصف غرفة خمتربات قبيل من أحداثا يرعى أنه كما الباحثات مع للتحدث
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  ١٦ السؤال    
 يف بالتـدريس  يقمـن  الالئـي  النـساء  نـسبة و عـدد  مـن  كـال  أن إىل التقرير ُيشري حني يف  

ــرة انظـــر( االرتفـــاع يف آخـــذان املتوســـطة والكليـــات اجلامعـــات  النـــساء متثـــل ال ،)١٧ الفقـ
 يف املـرأة  اشـتراك  لزيـادة  املتخـذة  التـدابري  بيـان  فريجـى  .املدرسـني  مـن  املائة يف ١٨,٧ نسبة إال

  .املتوسطة والكليات اجلامعات يف التدريس مهنة
 كــــانون يف املعتمــــدة اجلنــــسني بــــني للمــــساواة الثانيــــة األساســــية طــــةاخل تتــــضمن  
 نـسبة  لزيـادة  اجلهـود  اجلامعـات  تبـذل  أن يقتـضي  :التـايل  اجلديـد  الـنص  ٢٠٠٥ ديسمرب/األول

 يف التــدريس هيئــات عــضوات نــسبة زيــادة’ يف املتمثــل للهــدف وفقــا التــدريس هيئــة عــضوات
 أصــدرته تقريــر يف ورد الــذي ،‘٢٠١٠ عــام حبلــول املائــة يف ٢٠ إىل واجلامعــات الكليــات
 إىل تطلـب  وثيقـة  احلكومـة  وزعـت  الـنص،  هـذا  على وبناء .الوطنية للجامعات اليابانية الرابطة

 ُعقـد  الذي التعليمية املؤسسات بإدارة املعين املؤمتر يف املدرسات تعيينات عدد زيادة اجلامعات
 اجلامعـات  مجيـع  إىل كتابـة  طلبـت  ،٢٠٠٦ سـبتمرب /أيلـول  ويف ،٢٠٠٦ ينـاير /الثاين كانون يف

 نــسبة ارتفعــت اجلهــود، هلــذه ونتيجــة .املدرســات تعــيني تعــزز أن واخلاصــة والعامــة الوطنيــة،
  .٢٠٠٨ املالية السنة يف املائة يف ٢٠,٦ إىل املتوسطة والكليات اجلامعات يف املدرسات
 بـني  ملـساواة ا عـن  مـسؤول  رئـيس  نائـب  تعـيني  تـشمل  بناءة جهودا جامعة كل وتبذل  
 بنـسبة  يتعلـق  فيمـا  مـستهدفة  أرقـام  ووضـع  اجلنـسني،  بني املساواة لتعزيز مقر وإنشاء اجلنسني،

ــذه أن املعتقــــد ومــــن .وتعيينــــهن املدرســــات ــود هــ ــادة يف أســــهمت اجلهــ ــة الزيــ  يف احلديثــ
  .املدرسات نسبة

 علـوم ال ميـادين  يف وخباصة منخفضة، اجلامعات، أساتذة ذلك يف مبا الباحثات، وحصة  
 بـني  للمـساواة  الثانيـة  األساسـية  اخلطـة  وضـعت  الباحثـات،  أنـشطة  لتعزيـز  وكإجراء .واهلندسة
 مـن  املائـة  يف ٢٥ نـسبة  تكـون  أن ضـرورة  علـى  يـنص  هـدفا  ٢٠٠٥ عـام  يف املعتمـدة  اجلنسني
 يف ١٥ و العلـوم،  يف املائـة  يف ٢٠( اإلناث من ككل الطبيعية العلوم ميدان يف املعينني الباحثني

 علــى بنــاء وأيــضا، ).الــصحة يف املائــة يف ٣٠ و الزراعــة، يف املائــة يف ٣٠ و اهلندســة، يف ائــةامل
 تـدابري  تنفيـذ  جيـري  ،٢٠٠٦ عـام  يف اعتمـدت  الـيت  والتكنولوجيـا  للعلم الثالثة األساسية اخلطة
 لتـشجيع  األطفـال،  وتربيـة  والـوالدة  حبـثهن  بـني  التـوازن  بتحقيـق  للباحثـات  تـسمح  بيئـة  لتهيئـة 

  .العلوم يف للمرأة املهنية االختيارات ولدعم الباحثات من املزيد وترقية ظيفتو
 الــذي اجلنــسني، بــني املــساواة تعزيــز مقــر اعتمــد التــدابري، هبــذه التعجيــل زيــادة وبغيــة  
 عــام يف ‘للمــرأة االجتماعيــة باملــشاركة التعجيــل يف اإلســراع برنــامج’ الــوزراء، رئــيس يرأســه
 زال مـا  الـيت  األولويـة  ذات الثالثـة  امليادين أحد بوصفه البحث ميدان الربنامج وحيدد .٢٠٠٨
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 هلـذا  وطبقا .أنشط دورا املرأة أداء يف الكبرية اآلمال برغم منخفضا فيها املرأة اشتراك مستوى
 البحثيـة  أنـشطتهن  الباحثات فيها تواصل أن ميكن بيئة هتيئة يف بنشاط احلكومة تعمل الربنامج،
 البحــث صــناديق نظــام نطــاق توســيع ذلــك يف مبــا ضــرورية، غــري باتلــصعو التعــرض بــدون

 الباحثـات  اهتمـام  حمـل  ومها األطفال وتربية الوالدة االعتبار يف ليأخذ مرنة بصورة واستخدامه
 املتعلقـة  املعلومـات  نـشر  أيـضا  احلكومـة  وتعـزز  .املتوسـطة  والكليـات  اجلامعات يف واملدرسات
  .واسع نطاق على وممارستها مشاركتها بغية منوذجية حاالت بوصفها املتقدمة باجلهود
 والعلــم الرياضــية، واأللعــاب والثقافــة، التعلــيم، وزارة اختــذهتا الــيت امللموســة والتــدابري  

 للباحثـات  املـساعدة  تقـدمي  تـشمل  إخل، اجلامعـات،  يف العـامالت  الباحثات لدعم والتكنولوجيا
 حنـن  علـى  حبـثهن  ملواصلة أو األطفال لتربية أو ةللوالد حبثهن عن التوقف بعد للعمل العودة يف

ــة يف للجامعــات املــساعدات تقــدمي يف آخــر إجــراء ويتمثــل .آخــر ــة هتيئ  للباحثــات تــسمح بيئ
  .األطفال وتربية والوالدة حبثهن بني التوازن بتحقيق

 مـشمولة  )مـستقلة  إداريـة  وكـاالت  ٣ و جامعـة  ٣٠( مؤسـسة  وثالثـون  ثالث وهناك  
 ٢٠٠٦ املاليـة  الـسنة  منـذ  وضـوع م برنـامج  وهـو  ،‘بالباحثـات  املتعلقـة  ألنـشطة ا دعم’ بربنامج
 بيئــة لتهيئــة نظــام لوضــع املــساعدة علــى للحــصول ٢٠٠٨ املاليــة الــسنة لغايــة اختيــاره وجــرى
  .الوكالة أو اجلامعة يف أساسية

  
  ١٧ السؤال    

 واخلـامس  الرابـع  نيالـدوري  التقريـرين  يف اللجنـة  نظـر  مبناسبة دار الذي البناء احلوار يف  
 أبـداها  جنـساين  حتيـز  علـى  تنطـوي  مبالحظـة  املتعلقـة  املـسألة  اللجنـة  أعـضاء  أحـد  أثـار  لليابان،
ــرة ،CEDAW/C/SR.617 انظــر( حكــومي مــسؤول ــيت اخلطــوات ذكــر فالرجــاء ).٥٩ الفق  ال
 وحتـط  جنـساين  حتيـز  علـى  تنطـوي  مالحظات احلكوميون املسؤولون يبدي أال لكفالة اُتخذت

  .املرأة ضد مييز الذي املنصف غري األبوي النظام وجتسد املرأة يمةق من
 علـى  للحـث  حماولـة  يف والتوعيـة  اإلعـالم  أنشطة نشر تعزيز على حاليا احلكومة تعمل  

 عـن  رئيـسية  صـفحة  إنـشاء  تـشمل  عـدة  أمثلة وهناك .اجلنسني بني املساواة تسوده جمتمع خلق
 يف والتعــاون ورعايــة العامــة، للعالقــات فيــديو وشــرائط جمــالت وتوزيــع ونــشر القــضية، هــذه

 املـــساواة تــسوده  جمتمــع  خللــق  الــوطين  املــؤمتر  قبيـــل مــن  والتوعيــة  اإلعــالم  أحــداث  خمتلــف 
  .اجلنسني بني

 قــادة يكونــوا أن ُيتوقــع الــذين والنــساء للرجــال تدريبيــة دورات تقــدمي إىل وباإلضــافة  
 تعزيـز  علـى  أيـضا  احلكومـة  تعمـل  احمللـيني،  نياحلكـومي  وللمـسؤولني  املـستقبل  يف احمللي اجملتمع
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 مـع  اجتماعـات  بعقـد  احملليـة  احلكومـات  يف اجلنـسني  بـني  املـساواة  بتحقيـق  الصلة ذات التدابري
  .معهم العامة بالسياسة املتعلقة املعلومات لتبادل احملليني احلكوميني املسؤولني

  
  ١٨ السؤال    

 هـي  ما ذكر فالرجاء .واألبوة األمومة يتإجاز استحقاقات من كل إىل التقرير ُيشر مل  
 املتخـذة  التـدابري  ذكر وكذلك األبوة، إجازة يأخذون الذين الرجال ونسبة االستحقاقات هذه

  .اإلجازة هذه أخذ على الرجال لتشجيع
ــسمح   ــات ُي ــة إجــازة أســابيع ٦ بأخــذ للموظف ــة يف أســبوعا ١٤ أو( أموم ــدد حال  تع
 يرعـون  الذين العمال برفاه املتعلق للقانون وطبقا .الوالدة عدب أسابيع ٨ و الوالدة قبل )احلمل

 يـستحق  األسـرة،  ورعايـة  الطفـل  رعايـة  إجـازة  ذلـك  يف مبـا  اآلخـرين  األسـرة  أفراد أو األطفال
 واحـد  عام عن يقل أو( واحد عام عن عمره يقل طفل رعاية عن املسؤول )العاملة أو( العامل
 مركـز  يف مـسجال  الطفـل  يكـون  ال عنـدما  املثـال  بيلسـ  وعلـى  معينة، حاالت يف العام ونصف
  .الطفل لرعاية إجازة على احلصول )النهارية للرعاية

  .الطفل لرعاية إجازة على احلصول املياومة عمال يستحق وال  
 إذا الطفـل  لرعايـة  إجـازة  علـى  حيـصل  أن ميكـن  حمـددة  ملـدة  ُيستخدم الذي والشخص  

  .الطفل لرعاية إجازة على للحصول اطلب الشخص ميتقد عند (*) التاليان الشرطان توافر
 العمـل  رب نفـس  جانـب  مـن  مـستمرة  بـصورة  مـستخدما  الـشخص  كان إذا  )١( *  

  و األقل؛ على واحدة سنة ملدة
 يـوم  بعـد  الـشركة  نفـس  يف مـستخدما  الـشخص  يظل أن املرجح من كان إذا  )٢( *  

 يـشملون  ال( )الطفل ميالد لتاريخ السابق اليوم( واحدا عاما طفله عمر بلوغ
 خـالل  يف يتجـدد  ولـن  العمـل  رب مع عملهم عقد سينتهي الذين األشخاص

  ).واحدا عاما طفله سن بلوغ يوم من واحد عام
 طفلــها ترعــى أن وميكــن متفرغــة بيــت ربــة زوجتــه تكــون الــذي الــشخص وُيــستبعد  
 العامـل  بـني  اقاتف عقد طريق عن الطفل لرعاية إجازة على احلصول إمكانية من عادية بصورة
  .واإلدارة
 الـذين  الـذكور  للموظفني املئوية النسبة بلغت السادس، الدوري التقرير يف ورد وكما  
 يف أجريـت  الـيت  االستقـصائية  للدراسـة  طبقـا  املائة يف ٠,٥٦ الطفل لرعاية إجازة على حصلوا
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 إىل ئويـة امل النـسبة  ارتفعـت  ،٢٠٠٧ عـام  يف أُجريـت  استقصائية دراسة آخر ويف .٢٠٠٤ عام
  .املائة يف ١,٥٦

 احلكومــة حــددت الطفــل، لرعايــة إجــازة أخــذ علــى الــذكور املــوظفني تــشجيع وبغيــة  
 إجـازة  علـى  حيـصلون  الـذين  الـذكور  للمـوظفني  املئويـة  للنسبة املائة يف ١٠ بلغ مستهدفا رقما

 يف اعتمــدت الــيت وتربيتــهم األطفــال أجــل مــن الــدعم تقــدمي خطــة مــن كجــزء الطفــل لرعايــة
  .٢٠٠٤ ديسمرب/األول انونك

 املـذكور  املـستهدف  الـرقم  حتقيـق  إىل الرامية التالية التدابري تعزيز على احلكومة وتعمل  
  .أعاله

 أبريـل /نيـسان  يف ُسـن  الـذي  القادم اجليل تنشئة دعم تدابري تعزيز لقانون طبقا ) ١(
 أدرجـت  الطفـل،  لرعايـة  إجازة أخذ على الذكور املوظفني لتشجيع ٢٠٠٥
ــذكور ظفنياملــو عــدد ــذين ال ــة إجــازة علــى حــصلوا ال  كأحــد الطفــل لرعاي

 لــــدعم تــــدابري تتخــــذ كــــشركة معتمــــدة الــــشركة تــــصبح لكــــي املعــــايري
 .الطفل رعاية

-٢٠٠٧ املاليـة  السنة يف مثالية تدابري اختذت شركة ٢٠٠ لـ املساعدة قدمت  )٢(
ــة يف يــشاركون الــذين الرجــال تقبــل عمــل بيئــة هتيئــة أجــل مــن ٢٠٠٨  تربي

  .اجلمهور عامة على التدابري هذه نشر على وعملت طفالاأل
 الطفـل  وتربيـة  العمـل  بـني  التـوازن  بتحقيـق  يتعلق فيما الوعي إلذكاء كإجراء  )٣(

 الرجـال  اسـتهدف  ٢٠٠٨ املاليـة  الـسنة  يف كُتيبـا  ووزعـت  أصدرت للرجال،
 علـى  الرجـال  هـؤالء  مـساعدة  بالكُتيـب  وُيقـصد  .أطفاهلم تربية يف املشاركني

  .األسرية واحلياة العمل بني التوازن حيقق عمل أسلوب وممارسة لقخ
 الطفــل رعايــة إجــازة فتــرة متــدد أن يــتعني كــان إذا فيمــا اآلن احلكومــة تنظــر وأيــضا،  
 عدمــه مــن الطفــل لرعايــة إجــازة علــى واألم األب فيهــا حيــصل الــيت احلــاالت يف هبــا املــسموح
  .الطفل لرعاية إجازة أخذ على الذكور ظفنياملو تشجيع لزيادة األخرى التدابري وكذلك

  
  ١٩ السؤال    

 العــامالت بــني الــرتاع حــاالت يف بــه املعمــول املنازعــات تــسوية نظــام التقريــر يــشرح  
 التوفيـق  عـدم  حالـة  يف معلومات أي يقدم ال ولكنه بينهما التوفيق إىل الرامي عملهن، وأرباب

 يف للموظفـات  املتاحـة  القانونيـة  الـُسبل  ذكـر  فالرجـاء  ).٣٠٥-٣٠٣ الفقـرات  انظـر ( ذلك يف
 أربـاب  ضـد  عليها املنصوص والعقوبات العمل فرص بتكافؤ املتعلق املنقح القانون انتهاك حالة
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 عـن  إحـصاءات  تقـدمي  ويرجـى  .القـانون  هـذا  مبوجـب  بالتزاماهتم إخالهلم يثبت الذين األعمال
  .القضايا تلك عنه أسفرت وما النساء رفعتها اليت القضايا

 الـصحة،  لـوزارة  التـابع  احملافظـة ب العمل مكتب يضع املوظفني، من معلومات على بناء  
 أربــاب لتقــومي وتوصــيات وإرشــادات نــصائح، شــكل يف إداريــة توجيهــات والرفــاه، والعمــل
  .العمل فرص تكافؤ لقانون انتهاكهم يثبت الذين األعمال
 تـسوية  تـسهيل  جيـري  األعمـال،  وأرباب املوظفات بني الفردية بالرتاعات يتعلق وفيما  

 العمـل  مكتـب  مـدير  مـن  املقدمـة  املـساعدة  طريـق  عـن  وعاجلـة  سلسلة بصورة املنازعات تلك
  .الرتاعات تسوية جلنة تعقدها اليت التوفيق وجلسات باحملافظة
 باحملافظــة العمــل مكتــب طلبــه تقريــرا يقــدمون ال الــذين األعمــال أربــاب وُيعاقــب  

 ينتــهكون الــذين األعمــال أربــاب ُيعاقــب وأيــضا، .مدنيــة بغرامــات زائفــا تقريــرا يقــدمون أو
 قبيــل مــن اجتماعيــة بعقوبــات والرفــاه والعمــل الــصحة، وزيــر لتوصــيات ميتثلــون وال القــانون
 لطلـب  اإلداريـة  التوجيهـات  فعالية زيادة إىل النظم هذه وترمي. للجمهور الشركة اسم إعالن

  .القانون النتهاكات العاجل التصحيح
 العمـل  ملكتب التابعة العمل فرص تكافؤ إدارة على ُعرضت ،٢٠٠٧ املالية السنة يفو  
  .العمل فرص تكافؤ بقانون متعلقة شكوى ٢٩ ١١٠ باحملافظة
 نــسبة ُســويت وقــد الــرتاع، تــسوية لتأييــد طلبــا ٥٤٦ قُــدِّم ،٢٠٠٧ املاليــة الــسنة ويف  

  .ييدالتأ فيها اكتمل اليت احلاالت من تقريبا املائة يف ٨٠
 الـيت  حالـة  ٥٦ الـ بني ومن .الرتاع يف للتصاحل طلبا ٦٢ قُدِّم ،٢٠٠٧ املالية السنة ويف  
ــدأت ــا ب ــصاحلة، فيه ــدمت امل ــة ٣١ يف قُ ــول توصــيات حال ــصاحلة خطــة لقب  ويف .املقترحــة امل
  .الرتاع وُسوي املصاحلة، خطة الطرفان قبل املائة، يف ٩٠ حوايل أو احلاالت، تلك من ٢٧

 توجيهـا  ١٥ ٠٦٩ باحملافظـة  العمـل  ملكتـب  التابعـة  العامـل  فـرص  تكافؤ دارةإ وقدمت  
 تلــك بــني ومــن .٢٠٠٧ املاليــة الــسنة يف القــانون انتــهكوا الــذين األعمــال ألربــاب إداريــا

 عـــدد جممـــوع مـــن املائـــة يف ٩٠ مـــن أكثـــر أو حالـــة، ١٣ ٩٧٥ تـــصحيح جـــرى احلـــاالت،
  .املالية السنة هناية حبلول احلاالت،

  
  ٢٠ ؤالالس    

 العمـل  فـرص  بتكـافؤ  املتعلـق  املـنقح  القـانون  أن إىل )٢٩٢ الفقـرة  انظـر ( التقرير ُيشري  
 تقـدمي  فالرجـاء  .إجيابيـة  إجـراءات  ُينفـذون  الـذين  األعمـال  ألربـاب  مـساعدة  تقـدمي  علـى  ينص
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 الـيت  املـساعدة  وعـن  األعمـال،  أربـاب  اختذها اليت اإلجيابية اإلجراءات عن املعلومات من مزيد
  .املساعدة هذه من العاملة املرأة استفادة ومدى املنقح القانون مبوجب هؤالء قاهاتل

 :التـايل  النحـو  علـى  األعمـال  أرباب اختذها اليت ‘اإلجيابية اإلجراءات’ على األمثلة ترد  
 قليـل  إال فيهـا  يعمـل  ال أو نساء فيها تعمل ال اليت لألشغال النساء وتعيني استقدام إىل املبادرة’

 مـسؤولية  جمـاالت  نطـاق  وتوسـيع  النساء استقدام لتعزيز املبذولة اجلهود من كجزء ‘لنساءا من
 املبذولـة  اجلهـود  مـن  كجـزء  ‘املوظفني وتقييم بالترقية املتعلقة املعايري وإعالن توضيح’ و املرأة؛
 ‘جلنـسية ا املـضايقات  ملنـع  املـرأة  آراء تعكس تدابري اختاذ’ و اإلدارية؛ املناصب يف النساء لتعيني
  .العمال وعي وإذكاء العمل بيئة لتحسني املبذولة اجلهود من كجزء

ــدعم مــن وكجــزء   ــانون مبوجــب األعمــال ألربــاب املقــدم ال  العمــل، فــرص تكــافؤ ق
 بـني  التـوازن  وحتقيـق  اجلنسني بني املساواة تعزز اليت الشركات ملكافأة نظاما احلكومة تستخدم
 واسـعة  إجـراءات  اختـاذ  علـى  الـشركات  لتـشجيع  تبـذهلا  الـيت  اجلهـود  من كجزء واحلياة العمل
 استــشاريني خــرباء وبإرســال حتتــذى ألدوار وأمثلــة منــاذج بتــوفري أيــضا الــدعم وُيقــدم .املــدى
  .الفعلية الفنية الدراية لتقدمي

 يتخــذون الــذين األعمــال ألربــاب احلكومــة تقدمــه الــذي بالــدعم املتعلقــة واألحكــام  
 برحــت مــا احلــني، ذلــك ومنــذ .للقــانون ١٩٩٧ عــام تنقــيح يف وضــعت ‘إجيابيــة إجــراءات’

 اإلجـراءات  تلـك  إىل باحلاجـة  الوعي بإذكاء ‘اإلجيابية اإلجراءات’ نطاق توسيع تعزز احلكومة
  .حتتذى ألدوار وأمثلة مناذج وبتقدمي

 علــى العمريــة الفئــة حــسب العاملــة القــوى يف النــساء عــدد زاد اجلهــود، هلــذه ونتيجــة  
 عـدد  فيهـا  تزايـد  الـيت  عمريـة،  فئـة  أصـغر  عـدا  عمريـة  فئـة  لكـل  املاضـية  ١٠ الـ تالسنوا مدى

  .العايل بالتعليم امللتحقني
 مــدة جتــاوزت الالئــي للنــساء املئويــة النــسبة زادت اخلدمــة، مــدة بطــول يتعلــق وفيمــا  
 .٢٠٠٧ عـام  يف املائـة  يف ٣٢,٨ إىل ١٩٩٧ عام يف املائة يف ٢٩,٨ من سنوات ١٠ خدمتهن
 يف املائـة  يف ١٠,٣ مـن  عامـا  ٢٠ خدمتـهن  مـدة  جتـاوزت  الالئـي  للنـساء  املئوية النسبة وزادت

 العمـل  إىل النـساء  ميـل  إىل النتـائج  هـذه  وتـشري  .٢٠٠٧ عـام  يف املائـة  يف ١١ إىل ١٩٩٧ عام
  .أطول ملدة

 بــني املــستويات مجيــع علــى اإلداريــة املناصــب يف للنــساء املئويــة النــسبة أيــضا وزادت  
 ومـن  إدارة، مـدير  برتبـة  للنـساء  املائـة  يف ٤,١ إىل املائـة  يف ٢,٢ من ،٢٠٠٧ و ١٩٩٧ عامي
 لرتبـة  املائـة  يف ١٢,٥ إىل املائـة  يف ٧,٨ ومـن  قـسم  مدير لرتبة املائة يف ٦,٥ إىل املائة يف ٣,٧
  .فرعي قسم رئيس
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 املــرأة أجــر متوســط نــسبة ناحيــة مــن اجلنــسني بــني األجــر يف التفــاوت أيــضا وحتــسن  
 ٦٣,١ مـن  زاد املرأة أجر متوسط فإن ،١٠٠ الرجل أجر متوسط كان وإذا .بالرجل رنةباملقا
  .٢٠٠٧ عام يف ٦٦,٩ إىل ١٩٩٧ عام يف
  

  ٢١ السؤال    
 أسـاس  علـى  العاملـة  املـرأة  باسـتثناء ( العاملـة  املـرأة  أجـر  متوسـط  أن التقريـر  من يتضح  

 عـن  النظـر  وبـصرف  .لرجـل ا أجـر  مـن  املائة يف ٦٥,٩ إىل ٢٠٠٥ عام يف وصل )التفرغ عدم
 يف التفـاوت  علـى  للقـضاء  واملـستخدمني  األجـور  إدارة حتـسني  تـدابري  بـشأن  التوجيهيـة  املبادئ
 والـيت  والرفـاه،  والعمـل  الـصحة  وزارة ٢٠٠٣ عـام  يف وضـعتها  الـيت  واملرأة، الرجل بني األجر
 وضـعها  مت أخـرى  تـدابري  أي بـشأن  التفاصيل من املزيد تقدمي يرجى طوعي، أساس على تطبق
  .واملرأة الرجل أجري بني الفجوة ملعاجلة هبا االضطالع أو

 .الطويـل  املـدى  علـى  يـضيق  اليابـان  يف واملـرأة  الرجـل  بـني  األجـر  يف التفـاوت  برح ما  
 ٢٠٠٦ عــام يف ٦٥,٩ بلــغ املــرأة أجــر متوســط فــإن ،١٠٠ الرجــل أجــر متوســط كــان وإذا
  .٢٠٠٧ عام يف ٦٦,٩ و

 اجلنـسني  بـني  األجـر  يف التفـاوت  هلـذا  املسببة الرئيسية العوامل نأ املعتقد من كان وملا  
 مــن أن احلكومـة  تــرى اخلدمـة،  مــدة طـول  يف والفــروق العمـل  يف املرتبــة يف الفـروق  يف تتمثـل 

  :أن الضروري
ــشجع  )١(   ــستخدمني إدارة ت ــة امل ــسمح بطريق ــرأة ت ــق للم ــدراهتا بتحقي ــة ق  الكامل
  و ؛‘اإلجيابية اإلجراءات’ تنفيذ بتعزيز

 ألي التعـرض  بـدون  العمل مواصلة من املوظفات فيها تتمكن عمل بيئة ُتهيئ  )٢(  
  .األسرية واحلياة العمل بني توازن لتحقيق الدعم بتقدمي معينة صعوبات
 حــد علــى واإلدارة للعمــال توجيهيــة مبــادئ احلكومــة مجعــت اهلــدف، هــذا ولتحقيــق  
 حاليـا  احلكومـة  وتعمـل  .واملـرأة  الرجـل  نيبـ  األجـر  يف التفـاوت  علـى  القـضاء  على تركز سواء
 يف وتتخــذ هبــا، اجلمهــور عامــة وتوعيــة واســع نطــاق علــى التوجيهيــة باملبــادئ التعريــف علــى
 حتقيـق  وتعزيـز  أوسـع  نطـاق  علـى  ‘اإلجيابيـة  اإلجراءات’ تنفيذ لتشجيع تدابري أيضا ذاته الوقت
 التفـاوت  عـن  تقـارير  دوما كومةاحل تنشر ذلك، عن وفضال .األسرية واحلياة العمل بني توازن
 لتعزيـز  اجلنـسني  بـني  األجـور  يف التفاوتـات  يف الـتغريات  ومتابعـة  الراهنة احلالة لرصد األجر يف

 العمــال جهــود تعزيــز يف للمــساعدة وكــذلك واملــرأة الرجــل بــني األجــر يف بالتفــاوت الــوعي
  .التفاوت هذا من للحد واإلدارة
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  :٢٠٠٧ عام يف املنقح العمل فرص تكافؤ قانون نيتضم اجلهود، تلك إىل وباإلضافة  
 الـيت  العبـارات  وإضافة توضيح ذلك يف مبا اجلنسني بني التمييز حمظورات نطاق توسيع  •  

  و املباشر؛ غري التمييز وحتظر العمل يف التمييزية املعاملة حتظر
 خـرى األ األشـكال  وحظـر  احلمـل،  قبيل من ألسباب الفصل حتظر اليت األحكام تعزيز  •  

 .التمييزية للمعاملة

 املوظفـات  فيهـا  تتعـرض  ال عمـل  بيئـة  خلـق  سيـسهل  القـانون  إنفاذ أن احلكومة وترى  
 العمـل  يف االسـتمرار  مـن  املوظفات فيها وتتمكن جنسهن بسبب وترقياهتن مهامهن يف للتمييز
 تالتفاوتـا  مـن  احلـد  يف سيـسهم  ولـذلك  الـوالدة،  أو احلمـل  بسبب تركه على إرغامهن بدون
  .اجلنسني بني األجر يف
  

  ٢٢ السؤال    
 ُعــدلت قــد العمــل فــرص تكــافؤ بقــانون املتعلقــة التوجيهيــة املبــادئ أن التقريــر يف يــرد  

 يتعلـق  فيمـا  وخباصـة  ة،يـ التوجيه املبـادئ  تلـك  عـن  تفاصـيل  تقـدمي  يرجى ).٢٩٠ الفقرة انظر(
ــة ــري للتمييــز مشوهلــا بكيفي ــصلة ذات األقــسام يف املباشــر غ  واســتقدامهم املــوظفني، ةبــإدار ال

  .وترقيتهم )السلطات ومنح العمل توزيع ذلك يف مبا( وتنسبهم واستئجارهم
 يف عليهــا املنــصوص املباشــر غــري بــالتمييز الــصلة ذات باألحكــام يتعلــق فيمــا  )١(  
 التـدابري  األعمـال  أربـاب  اختـاذ  بطـرق  املتعلقة التوجيهية املبادئ فإن العمل، فرص تكافؤ قانون
 علـى  العمـال  ضـد  التمييـز  إخل، حبظـر،  املتعلقـة  األحكـام  يف الواردة باملسائل يتعلق فيما سبةاملنا

 غـري  التمييـز  تعـرِّف  )٢٠٠٦ والرفـاه،  والعمل الصحة، لوزارة ٦١٤ رقم البيان( اجلنس أساس
  :تدابري بأنه املباشر

  اجلنس؛ خبالف أوضاع على قائمة  )١(  
 اجلـنس  بـأفراد  باملقارنـة  اجلنـسني  أحـد  أفـراد  ضـد  كـبرية  بدرجـة  عمليا متييزية  )٢(  

  و اآلخر؛
  .مشروع سبب أي بدون  )٣(  
 التاليـة  الثالثـة  التـدابري  والرفـاه  والعمـل  الـصحة،  وزارة مرسـوم  يصف وأيضا،  )٢(  

  .معقول سببب بدون اختاذها عند مباشر غري متييزا بوصفها حمظورة تدابري بأهنا
 بطـول  متعلقـا  معيـارا  وتطبـق  العمـال  اسـتخدام و باسـتقدام  تتعلـق  الـيت  التدابري  )١  

  البدنية؛ قوته أو وزنه أو العامل،
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 ‘رئيـسي  مهـين  مـسار  علـى  موظـف ’ واسـتخدام  باسـتقدام  تتعلـق  الـيت  التدابري  )٢  
ــا ــستخدمني إلدارة طبق ــى امل ــسار أســاس عل ــق املهــين امل ــارا وتطب ــا معي  متعلق
  و العامل؛ ةإقام حمل تغيري إىل يؤدي مما للنقل العامل مبتاحية

 إىل للنقـل  العامل بتحمل متعلقا معيارا وتطبق العمال بترقية تتعلق اليت التدابري  )٣  
  .قبل من العامل فيه عمل الذي العمل مكان خبالف عمل مكان

 املرسـوم  يف عليهـا  املنـصوص  الثالثـة  التـدابري  حـاالت  التوجيهيـة  املبـادئ  ُتورد  )٣(  
 سـبب  فيهـا  يوجد ال اليت للحاالت وتوضيح حمددة أمثلة جانب إىل التايل، النحو على

  .مشروع
 شــرطا  االســتئجار  أو االســتقدام معــايري  فيهــا  تتــضمن الــيت  احلــاالت  مجيــع  )١  
 أن جيــب أنــه أو معــني، مــستوى مــن أدىن أو أعلــى وزنــه أو العامــل طــول يكــون أن بوجــوب
 القـوة  مـن  معـني  توىمـس  املثـال  سـبيل  وعلـى  البدنيـة،  القـوة  مـن  معـني  مبـستوى  املوظف يتمتع

  الرياضية؛ القدرة أو العضلية
ـــ لعامــل االســتئجار أو االســتقدام معــايري فيهــا تتــضمن الــيت احلــاالت مجيــع  )٢    ل

 هنـج  حـسب  التـصنيف  علـى  قـائم  املـوظفني  إلدارة نظـام  تنفيـذ  حالـة  يف ‘رئيـسي  مهـين  مسار’
  و العامل؛ امةإق حمل تغيري إىل يؤدي مما للنقل العامل قبول بوجوب شرطا العمل

 شــرطا معــني منــصب إىل الترقيــة معــايري فيهــا تــشتمل الــيت احلــاالت مجيــع  )٣  
  ).أخرى مكاتب( آخر مكتب إىل ُنقل قد العامل يكون أن بوجوب

  
  ٢٣ السؤال   

 قـانون  مبوجـب  اختاذهـا  األعمال أرباب على الواجب التفاصيل من املزيد تقدمي يرجى  
 ويرجـى  ).٦١ الفقـرة  انظر( العمل مكان يف اجلنسية ضايقاتامل ملنع املنقح العمل فرص تكافؤ
 عـن  اإلعـالن  تدابري غري االمتثال إلنفاذ عقابية تدابري يتضمن املنقح القانون كان إذا ما توضيح
 قـانون  توخاهـا  الـيت  اجلديـدة  التـدابري  إنفاذ مدى إىل اإلشارة ويرجى .املخالفة الشركات أمساء
  .املنقح العمل فرص تكافؤ

 التاليـة  اإلجـراءات  اختاذ األعمال أرباب على يقتضي العمل، فرص تكافؤ لقانون طبقا  
  .العمل مكان يف اجلنسية املضايقات منع بغية املستخدمني إدارة يف

 الــسياسة هبــذه العمــال وتعريــف العمــل، رب ينتــهجها الــيت الــسياسة توضــيح  )١  
  .هبا وعيهم وإذكاء
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 تـسمح  ال سياسـة  ووضـع  واضـحة،  بصورة العمل كانم يف اجلنسية املضايقات حتديد  •  
 املـــديرون فـــيهم مبـــن العمـــال، مجيـــع وجعـــل العمـــل مكـــان يف اجلنـــسية باملـــضايقات
  .السياسة هبذه تامة دراية على واملشرفون،

 املـضايقة  بغـرض  آخـر  سـلوكا  أو جنـسية  مالحظـة  ُيبـدي  من أن مفادها سياسة وضع  •  
 وُتتخـذ  بـشدة  ُيعاقـب  العمـل  مكان يف اجلنسية ةباملضايق مرتبطا ذلك ويكون اجلنسية
 األخـرى  والوثـائق  العمـل  قواعد يف عليها املنصوص الصلة ذات التأديبية التدابري حياله
 واملـشرفون،  املـديرون  فـيهم  مبـن  العمال، مجيع وجعل اخلدمة، انضباط على تنص اليت
 .التأديبية والتدابري السياسة هبذه تامة دراية على

  .العمال الستشارات مناسبة بصورة لالستجابة الالزم لنظاما وضع  )٢  
 )‘االستـشارات  خدمـة ’ بــ  يلي فيما إليها ُيشار( االستشارات لتلك اتصال نقطة تعيني  •  

  .طويل بوقت مقدما
 يتنــاول أن علــى قــادرا االستــشارات خدمــة عــن املــسؤول الــشخص يكــون أن كفالــة  •  

 .احلالــة ومقتــضى االستــشارات تويــاتحمل وفقــا العمــال استــشارات صــحيحة بــصورة
ــضال  االستــشارات خدمــة عــن املــسؤول الــشخص يتخــذ أن كفالــة ذلــك، عــن وف
 بـل  العمل مكان يف اجلنسية للمضايقات الفعلية للحاالت فقط ليس املناسبة اخلطوات

 يف أو العمــل مكــان يف جنــسية مــضايقات فيهــا حتــدث أن ميكــن الــيت للحــاالت أيــضا
 مكـان  يف جنـسية  مـضايقة  هنـاك  كانـت  إذا مـا  حتديد فيها يصعب اليت املائعة احلاالت
 .عدمه من العمل

 يف الفعليـة  اجلنـسية  للمـضايقات  الفعليـة  للحاالت واملناسبة العاجلة االستجابة  )٣  
  .العمل مكان
  .وعاجلة صحيحة بصورة احلالة حقائق مجيع من التأكد  •  
 مرتكـب  حيـال  املناسب الرد ُيتخذ ل،العم مكان يف جنسية مضايقة حدوث تأكد إذا  •  

 ).للمضايقة تعرضت اليت املوظفة( سواء حد على والضحية الفعل

 يقـدمون  أو باحملافظـة  العمـل  مكتـب  طلبـه  تقريـرا  يقـدمون  ال الـذين  األعمـال  وأرباب  
 القـانون  خيـالفون  الـذين  األعمـال  أربـاب  يعاقـب  وأيـضا،  .مدنية بغرامات يعاقبون زائفا تقريرا
 اســم إعــالن مثــل اجتماعيــة بعقوبــات والرفــاه، والعمــل الــصحة، وزيــر لتوصــيات تثلــونمي وال

 العاجــل التــصحيح لطلــب اإلداريــة التوجيهــات فعاليــة تعــزز الــنظم وهــذه .للجمهــور الــشركة
  .القانون النتهاكات
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 يف املنقحـة  بـصيغته  العمـل،  فـرص  تكـافؤ  قـانون  فإن اجلنسية، باملضايقات يتعلق وفيما  
 متثـل  بينمـا  اجلنسية، املضايقات ملنع الضرورية التدابري بتنفيذ األعمال أرباب يلزم ،٢٠٠٦ عام

 علــى أيــضا القــانون ويــنص .الــضروري النظــر إيــالء جمــرد يف الــسابق القــانون مبوجــب االلتــزام
 ميكـن  الفرديـة،  الرتاعـات  حالـة  ويف .اإلداريـة  للتوصـية  متتثـل  مل الـيت  الـشركة  اسم عن اإلعالن
 للقـانون  طبقـا  باحملافظـة  العمـل  مكتـب  مـدير  مـن  املقـدم  الرتاعـات  تسوية دعم خمطط استخدام
  .املنازعات تسوية جلنة تعقدها اليت املنازعات تسوية وجلسات املساعدات ذلك يف مبا املنقح،

 العمـل  ملكتب التابعة العمل فرص تكافؤ إدارة على ُعرضت ،٢٠٠٧ املالية السنة ويف  
  .جنسية مبضايقات يتعلق فيما ىشكو ١٥ ٧٩٩ باحملافظة
 مكتـب  مدير من الرتاع تسوية لتأييد مقدم طلب ٣٠٠ قُدِّم ،٢٠٠٧ املالية السنة ويف  
  .جنسية مبضايقات يتعلق فيما باحملافظة العمل

ــسنة ويف   ــة ال ــدِّم ٢٠٠٧ املالي ــا ٥٣ قُ ــدما طلب ــسوية مق ــرتاع لت ــة ال ــة مبعرف ــسوية جلن  ت
  .جنسية مبضايقات يتعلق فيما املنازعات
 العمــل ملكتــب التابعــة العمــل فــرص تكــافؤ إدارة أصــدرت ،٢٠٠٧ املاليــة الــسنة ويف  
  .اجلنسية باملضايقات يتعلق فيما األعمال ألرباب إداريا توجيها ٩ ٨٥٤ باحملافظة

  
  ٢٤ السؤال    

 الفقــرة الرابــع، الفــرع ،A/58/38 انظــر( الــسابقة اخلتاميــة مالحظاهتــا يف اللجنــة طلبــت  
 مـصنفة  بيانـات  تتـضمن  شـاملة  معلومات املقبل تقريرها يف تقدم أن الطرف الدولة من )٣٦٦
 للتعلـيم  بالنـسبة  بوضـعهن  يتعلـق  فيمـا  اليابـان،  يف األقليـات  نساء حالة عن اجلنس نوع حسب
  .املعلومات هذه تقدمي فالرجاء .للعنف وتعرضها والصحة والعمل

 يف املــذكور النحــو علــى األقليــات، نــساء عليــه يطلــق مبــا املتعلقــة والــُنهج احلالــة تــرد  
ــرين ــدوريني التقري ــع ال ــان واخلــامس الراب ــه/متــوز يف للياب ــى ،٢٠٠٣ يولي ــايل النحــو عل  يف .الت
 يـضع  باألقليـات  يتعلق فيما خاصة لسياسة إطار أي وضع يف األساسي النهج يتمثل ال اليابان،
 وقـضية  حالـة  لكـل  االسـتجابة  يف بـل  اجلنـسية،  أو املنـشأ  مكـان  علـى  قيودا التحديد وجه على

 والرعايــة والعمــل، والتعلــيم، اإلنــسان، حقــوق محايــة تــشمل عامــة لــسياسة إطــار مــن كجــزء
  .العنف ومنع الصحية

 ضـد  العنـف  لقـضايا  واسـعة  بـصورة  النظـر  اجلنـسني  بـني  املـساواة  جملـس  يويل وحاليا،  
 صــعوبات تــسبب الــيت االقتـصاد و اجملتمــع يف اجلديــدة االجتاهــات عـن  الناشــئة والقــضايا املـرأة، 
 املعلومـات  جيمـع  بينمـا  ممكـن،  جهـد  كـل  اجمللـس  هـذا  ويبذل .سواء حد على والنساء للرجال
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 حكومـة  وهتـدف  .العامـة  الـسياسة  قـضايا  ولدراسـة  النـساء  تواجههـا  اليت احلالة لفهم املختلفة،
 هتـدف  تـدابري  اختـاذ  اصلتو بينما املتنوعة، أشكاهلا جبميع ككل، النساء حالة حتسني إىل اليابان
 يعـانني  الالئي والنساء العنف، ضحايا يقعن الالئي النساء حملنة تفصيلي حنو على االستجابة إىل
  .واقتصادية اجتماعية صعوبات من

 شـعب  حيـاة  لتحـسني  التـرويج  سياسة’ يف اليابان حكومة تعاونت ،١٩٧٤ عام ومنذ  
 رفـاه  تـدابري ’ بــ  ٢٠٠١ عـام  حـىت  ُعرفـت  الـيت ( هوكايدو حمافظة حكومة اقترحتها اليت’ اآلينو

ــدو ــاري هوكاي ــضمان ،)‘أوت ــرويج ول ــذه ت ــسياسة ه ــسالسة، ال ــد ب ــاع ُعق ــشترك اجتم  يف م
 وثيـق  بتعـاون  للمـشاركة  جهـد  كـل  بـذلت  الـيت  الـصلة،  ذات احلكوميـة  والوكاالت الوزارات

 حتــسني إىل لراميــةا للتــدابري كافيــة ميزانيــة علــى للحــصول الــصلة، ذات اإلداريــة األجهــزة بــني
  .هوكايدو يف اآلينو شعب معيشة مستوى
 معيــشة مــستوى حتــسني إىل ترمــي هوكايــدو حمافظــة حكومــة مــن املقترحــة والتــدابري  
 بغيــة املثــال، ســبيل وعلــى .اآلخــرين هوكايــدو ســكان مــع االخــتالل وتــصحيح اآلينــو شــعب
 تقــدم اآلخــرين، لــسكانوا اآلينــو شــعب بــني التعلــيم فــرص يف القائمــة الفجــوة علــى القــضاء
 االلتحـاق  علـى  اآلينـو  طلبـة  لتـشجيع  )الكليـات  لطلبـة  قروضـا ( دخـول  ومنح بدالت احلكومة
  .والكليات الثانوية باملدارس
 ٢٠٠٨ يونيــه/حزيــران يف اليابــاين الــدايت اعتمــده بقــرار عمــال ذلــك، إىل وباإلضــافة  
 اخلـرباء  اجتمـاع ’ احلكومـة  عقـدت  أصـلي،  يابـاين  شـعب  اآلينو شعب بأن االعتراف إىل يدعو
 الراهنـة  احلالـة  إىل اخلـرباء  اجتمـاع  أعـضاء  ويـستمع  .‘اآلينـو  بـسياسة  املتعلقـة  باألساليب املعين
 علـى  وبنـاء  .اآلينو شعب املستقبلية السياسة أساليب تدعم أن إىل ويسعى منهم، اآلينو لشعب

 املتعلقـة  الـسياسات  رويجتـ  زيـادة  سـتجري  اخلـرباء،  اجتمـاع  يقـدمها  أن يتوقـع  الـيت  التوصيات
  .شاملة تدابري لوضع اجلهود بذل املتوقع ومن باآلينو

ــد   ــة أجــرت وق ــدو حمافظــة حكوم ــصائية دراســات ســت هوكاي  األوضــاع عــن استق
 إال متاحـة  ليـست  فإهنـا  اجلـنس،  حـسب  املـصنفة  بالبيانـات  يتعلق وفيما .اآلينو لشعب املعيشية

 التقريــر يف ١٤ البنــد واإلحــصاءات، املرفــق إىل الرجــوع يرجــى( للــسكان أرقــام شــكل يف
  ).اليابان حكومة من املقدم السادس الدوري
 اليابـان  يف يعيـشون  مـسجال  أجنبيـا  ٢ ١٥٢ ٩٧٣ هنـاك  كـان  ،٢٠٠٧ عام هناية ويف  

 نــــسبة بلغــــت هــــؤالء، بــــني ومــــن ).١ ٠٠٢ ٠٣٧ :والــــذكور ،١ ١٥٠ ٩٣٦ :اإلنــــاث(
ــا( كــوري أصــل مــن املنحــدرين األشــخاص ــةاجل كوري ــة يف ٢٧,٦ ،)والــشمالية نوبي  مــن املائ
  ).٢٧٣ ٠٠٨ :والذكور ،٣٢٠ ٤٨١ :اإلناث( اجملموع
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 مبدرسـة  االلتحـاق  األطفـال  هـؤالء  رغـب  إذا األجانـب،  األطفـال  بتعلـيم  يتعلـق  وفيما  
 واالجتماعيــة االقتــصادية بــاحلقوق اخلــاص الــدويل العهــد علــى بنــاء فإنــه عامــة، إلزامــي تعلــيم

ــة، ــ تكفــل والثقافي ــول الفرصــة مهل ــا للقب ــنفس مدرســة يف جمان ــة ب ــانيني كاألطفــال الطريق  الياب
 يف أجريـت  الـيت  األساسـي  بالتعليم املتعلقة االستقصائية للدراسة ووفقا .التعليم على واحلصول
ــسنة ــة ال ــاك كــان ،٢٠٠٨ املالي ــا هن ــه م ــا طفــال ٧٥ ٠٥١ جمموع ــدارس يف مــسجال أجنبي  امل
  .الثانوية واملدارس اخلاصة االحتياجات ذوي ومدارس العامة، علياوال الدنيا والثانوية األولية،

 امللـــتحقني األجانـــب الطلبـــة لـــدعم تـــدابري اآلن حـــىت اليابـــان حكومـــة نفـــذت وقـــد  
  .أخرى وتوجيهات اليابانية باللغة للتعليم نظما وتضع العامة، باملدارس املسجلني أو

 يف )والـشمالية  اجلنوبيـة  كوريـا ( كـوري  أصـل  مـن  منحدرون أشخاص يرغب مل وإذا  
ــي ــيم تلق ــة يف التعل ــة، مدرس ــثري يلتحــق ياباني ــن ك ــؤالء م ــة ه ــدال الطلب ــن ب ــك م ــدارس ذل  مب

ــم .للكــــوريني ــذه ومعظــ ــدارس هــ ــة املــ ــام مــــن معتمــــد الكوريــ ــفها احملافظــــات حكــ  بوصــ
  .متنوعة مدارس

 ٩ ٧٨١ التبـــادليني، الطلبـــة عـــدا األجانـــب، اجلـــامعيني الطلبـــة عـــدد جممـــوع ويبلـــغ  
  ).٥ ٢٤٣ :والذكور ،٤ ٥٣٨ :إلناثا(

 ربامجوالـ  الـدروس  بـني  مـن  االجتمـاعي،  التعلـيم  ميـدان  يف أيـضا  ذلك، إىل وباإلضافة  
 متنوعـة  جمموعـة  تنفيـذ  جيـري  إخل، والنـساء،  والراشدين الشباب، احتياجات تليب اليت الدراسية

ــتعلم أنــشطة مــن  باألجانــب، لقــةاملتع احلــاالت ذلــك يف مبــا اإلنــسان حقــوق قــضايا بــشأن ال
  .منطقة كل حلالة استجابة
ــة ومــن    االستــشارة مراكــز اســتقبلتها الــيت احلــاالت عــدد بلــغ للعنــف، التعــرض ناحي
 أزواجهـن  مـن  للعنـف  تعرضـن  الالئـي  الـضحايا  مـن  الـزوجني  بـني  بـالعنف  يتعلـق  فيما والدعم
 الــسنة يف حالــة ١ ٣٩٨ صــحيح حنــو علــى اليابانيــة باللغــة التحــدث علــى قــادرات غــري ولكــن
  .٢٠٠٧ املالية

 لـوزارة  التابعـة  اإلنـسان  حقـوق  أجهـزة  عاجلـت  ،٢٠٠٧ عـام  يف ذلـك،  على وعالوة  
 جمموعـه  مـا  بـني  مـن  أجانـب،  ضـد  بـالتمييز  تعلقـت  اإلنـسان  حلقوق انتهاك حالة ١٣٥ العدل
  .عنها أُبلغ اإلنسان حلقوق انتهاكات حاالت٢٢ ٣٠٩

ــدوا’ بقــضية يتعلــق وفيمــا   ــه ،‘ال  ُعــززت ،١٩٦٩ عــام مــن عامــا ٣٣ دىمــ علــى فإن
 املتعلقـة  القـوانني  علـى  القائمـة  اخلاصـة  التـدابري  على بالتركيز الصلة ذات التدابري نشطة بصورة
 االقتـصادية  احلالـة  حتسني هبدف ُنفذت واليت مناسبات، ثالث يف ُوضعت اليت اخلاصة بالتدابري
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 لــذلك، ونتيجــة .الكافيــة غــري املعيــشية بالبيئــة والنــهوض عاجلــة بــصفة ‘الــدوا’ ملنــاطق املتدنيــة
 األخــرى املنــاطق مــع ارتــداديا تفاوتــا املاضــي يف أحــدثت الــيت الــسيئة املعيــشية البيئــة حتــسنت
 التـدابري  ٢٠٠٢ عـام  يف أوقفـت  ،‘الـدوا ’ منـاطق  يف حـدثت  الـيت  اهلامـة  التغـيريات  إىل وبالنظر
 حنـو  علـى  الـضرورية  التـدابري  ُنفـذت  احلـني،  ذلـك  ومنـذ  .املركزيـة  احلكومة نفذهتا اليت اخلاصة
 الطريقـة  بـنفس  اخلاصـة،  للتـدابري  أهـدافا  سـابقا  كانـت  اليت املناطق يف ومناسب التوقيت حسن
  .أخرى منطقة أي مثل

 قـد  الـذي  بـالتحيز  اإلحـساس  علـى  القـضاء  مشلـت  تـدابري  اليابـان  حكومـة  اختذت وقد  
 مــن ١٠٠ و ٩٩ الفقــرتني يف وضــحامل النحــو علــى األقليــات، جتــاه اليابــاين الــشعب بــه يــشعر
ــر ــسادس التقري ــام ويف .ال ــت ،٢٠٠٧ ع ــزة عال ــوق أجه ــسان حق ــة اإلن ــوزارة التابع ــدل ل  الع
  .‘الدوا’ بقضية يتعلق فيما اإلنسان حلقوق انتهاك حاالت ٢٠٩

  
  ٢٥ السؤال    

 هـذه  تقـدمي  فالرجـاء  .والالجئـات  املهـاجرات  حالـة  عـن  معلومات أي التقرير يقدم ال  
 لــدعمهن املتخــذة والتــدابري واالجتماعيــة االقتــصادية حبالتــهن يتعلــق فيمــا وخباصــة ات،املعلومــ

  .واالستغالل العنف من ومحايتهن
ــدم   ــر يق ــساعدة مق ــع الالجــئني م ــدمي جلمي ــات، مق ــر بــصرف الطلب ــن النظ  نــوع ع
ــذين جنــسهم، ــون ال ــذين الالجــئ مركــز علــى احلــصول يطلب ــة، صــعوبات يواجهــون وال  مالي
 للمـساعدة  طلبـا  يتلقـى  عندما إخل، الطبية، والنفقات املسكنو املعيشة، نفقات غطيةلت املساعدة

 نفــس يـستحقون  لالتفاقيــة طبقـا  كالجــئني هبـم  املعتـرف  واألشــخاص .هـذا  الطلــب مقـدم  مـن 
 إعــادة لــدعم بــرامج احلكومــة وتقــدم .األمــر اقتــضى إذا اليابــانيني، املــواطنني مثــل احلمايــة

 اليابـان  يف باحليـاة  املتعلقـة  واإلرشـادات  اليابانيـة،  اللغة تعلم دورات ذلك قبيل ومن االستيطان
 لالتفاقيــة طبقــا لالجــئني الالجــئني مــساعدة مقــر طريــق عــن املهنيــة املــشورة إســداء وخــدمات
 وتتـيح  .اليابـان  يف مـستقلة  بـصورة  الالجـئني  هـؤالء  واسـتقرار  معيـشة  تشجيع بغرض وأسرهم
 .الـربامج  هـذه  يف ويـشتركن  أطفـال  لـديهن  الالئي لالجئات األطفال لنوم غرفة أيضا احلكومة

 فيمــا اإلمكــان قــدر الوطنيــة بلغتــهم لالجــئني املعلومــات احلكومــة تقــدم ذلــك، إىل وباإلضــافة
  .وأطفاهلن لألمهات اليابان يف الطبية الرعاية بنظام يتعلق

 ملنـع  ُوضـعت  الـيت  باألشـخاص  االجتـار  مكافحـة  بتدابري املتعلقة العمل خطة مع ومتشيا  
 وشـراء  بيـع  يتـضمن  اإلنـسان  حلقـوق  خطـري  انتـهاك  وهـي  عليـه،  والقـضاء  باألشـخاص  االجتار

ــشاق، العمــل أو البغــاء ممارســة علــى احلــاالت مــن كــثري يف وإرغــامهم األشــخاص ــة ال  ومحاي
 اجلهــود تلــك وتــشمل .الــوعي إلذكــاء جهــودا الــوزراء جملــس مكتــب يبــذل ،االجتــار ضــحايا
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 ولـصقها  توزيعها عن فضال باألشخاص االجتار مكافحة تدابري عن راساتوك ملصقات إعداد
 احلالـة  تقـومي  بغيـة  واملـوانئ  واملطـارات  الـشرطة،  ومراكـز  احملليـة،  احلكومـات  يف اجلـدران  على

 اإلنـسان  حلقـوق  خطـريا  انتـهاكا  ميثـل  باألشخاص االجتار أن حاليا، اجلمهور، وإدراك .الراهنة
  .كاف غري

 باألجنبيـات  يتعلـق  فيمـا  إخل، كراسـات  ووزعت احلكومة أعدت ذلك، إىل وباإلضافة  
ــي ــزوجني بــني للعنــف ضــحايا أصــبحن الالئ ــسخة ووضــعت ال ــى الكراســات هــذه مــن ن  عل
  .الشبكي موقعها

 ٤٧ الــــ احملافظـــات مـــن حمافظـــة كـــل يف الواقعـــة املـــرأة استـــشارات مكاتـــب وتقـــدم  
 النظـر  بـصرف  باألشـخاص  االجتـار و الزوجني بني العنف لضحايا املؤقتة واحلماية االستشارات

ــسيتهن عــن ــسنة ويف .جن ــة ال ــات ٢٠٨ حــصلت ،٢٠٠١ املالي ــى أجنبي ــة عل ــة، محاي  أي مؤقت
 إىل العـدد  هـذا  زاد ،٢٠٠٧ املاليـة  السنة ويف املؤقتة، احلماية حاالت مجيع من املائة يف ٤,٣١
  .اجملموع من املائة يف ٨,٤ أي ،٥٤٤

 لألجنبيــات، املــرأة استــشارات مكاتــب تقدمــه قــد الــذي الــدعم نطــاق توســيع وبغيــة  
 ميزانيتـها  يف شـفويني  متـرمجني  اسـتئجار  تكلفة إدراج يف والرفاه والعمل الصحة، وزارة بدأت
 تقدمـه  الـذي  الـدعم  نطـاق  توسـيع  زادت ،٢٠٠٦ املالية السنة من وبدءا ،٢٠٠٢ املالية للسنة
ــدء ــدعم خــدمات تقــدمي يف بالب ــانوين ال ــ الق ــيت سيقوالتن ــدمها ال ــق فيمــا إخل، حمــامون، يق  يتعل
  .إخل لإلقامة، القانوين بالوضع

 املؤقتـة  باحلمايـة  تعهـد  أن املـرأة  استشارات مكاتب بإمكان أصبح ذلك، على وعالوة  
 الـسنة  ومـن  ،٢٠٠٢ املاليـة  الـسنة  يف إخل، خاصـة،  منظمـات  إىل الـزوجني  بـني  العنف لضحايا
ــ بإمكــان أصــبح ،٢٠٠٥ املاليــة ــة تعهــد أن املــرأة استــشارات بمكات ــة باحلماي  لــضحايا املؤقت
  .املناسبة احلماية من املزيد توفري تقتضي اليت احلاالت يف باألشخاص االجتار

 شـفويني  متـرمجني  لتـدريب  أمواال ٢٠٠٩ املالية للسنة احلكومة ميزانية مشروع ويشمل  
  .املرأة استشارات تبمكا من املؤقتة باحلماية املشموالت الضحايا دعم يف متخصصني

 والـسفارات،  اهلجـرة،  ومكتـب  الـشرطة،  مـع  وثيـق  بتعـاون  لألجنبيـات  احلماية وتقدم  
 حالـة  كـل  يف أيـضا  النظر إيالء مع الصلة، ذات املنظمات من وغريها للهجرة الدولية واملنظمة

  .الواجب النحو على
 إجـراءات  الـشرطة  تتخـذ  الـضحية،  هـي  عـادة  املـرأة  فيهـا  تكون اليت اجلرائم حالة ويف  

 للــضحية الُنــصح تقــدمي ذلــك يف مبــا حالــة، لكــل املناســبة األخــرى واإلجــراءات االعتقــال مثــل
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 بــصرف ُتتخــذ اإلجــراءات وهــذه .وإنــذاره للجــاين تعليمــات وإعطــاء اجلرميــة مبنــع يتعلــق فيمــا
   .عدمه من الجئة/مهاجرة الضحية كانت إذا عما النظر

ــابع اهلجــرة مكتــب اختــذ وقــد   ــوزارة الت  املقــدم الــدعم نطــاق لتوســيع تــدابري العــدل ل
 ملكافحـة  تـدابري  وكذلك ٧ السؤال على الرد يف املبني النحو على الزوجني بني العنف لضحايا
 علـى  الـرد  يف املـبني  النحـو  علـى  باألشـخاص  االجتار ضحايا حلماية وتدابري باألشخاص االجتار
 مراقبـة  قـانون  علـى  بنـاء  املناسـبة  التدابري ذُتتخ أيضا، األخرى، الظروف ظل ويف .١٠ السؤال
 القــانوين بالوضــع الفــوري اإلقــرار تــشمل التــدابري وهــذه .الالجــئ مبركــز واالعتــراف اهلجــرة
  .حالة لكل الفردية الظروف أيضا االعتبار يف األخذ مع أجنبية، امرأة كانت إذا للضحية

  
  ٢٦ السؤال    

 أن يتوقــعو ،)١٣ الفقــرة انظــر( الرجــل نمــ عمــرا أطــول املــرأة أن إىل التقريــر يــشري  
 ٢٠٢٥ عـام  يف املائـة  يف ٢٨,٧ إىل ليـصل  بـسرعة  االرتفـاع  يف الـسكان  شيوخة معدل يستمر

 وغريهــا الــصحية املخــاطر إىل وبــالنظر ).١٤ الفقــرة انظــر( ٢٠٥٠ عــام يف املائــة يف ٣٥,٧ و
 سياسـات  شـرح  يف االستفاضة يرجى اليابان، يف املسنة املرأة منها تعاين اليت الضعف أوجه من

 حنـو  علـى  الـسكان،  مـن  القطـاع  هـذا  التحديـد  وجـه  علـى  تـستهدف  الـيت  ومبادراهتـا  احلكومة
 واالجتماعيـة  الـصحية  الرعايـة  نظـام  حتـسني  إىل الرامية التدابري إىل اإلشارة من أبعد إىل يذهب
  ).١١٤ إىل ١١٠ الفقرات انظر( للمسنني
 التابعـة  اجلنـسانية  املـسائل  تـأثري  وتقيـيم  وتقـدير  رصـد ب املعنيـة  املتخصـصة  اللجنة قامت  
 الـيت  التـدابري  ومناقـشة  بدراسـة  الـوزراء  جملس مكتب إشراف حتت اجلنسني بني املساواة جمللس
 العـيش  علـى  وملـساعدهتم  مـستقلة  حيـاة  للعيش والنساء الرجال من املسنني لدعم اختاذها يتعني
 هـذه  ُجمعـت  وقـد  .اجلنـسني  بـني  املـساواة  ظـر ن وجهـة  مـن  اإلمكـان  قدر وصحية طويلة حياة

 املقــدم الــدعم علــى اجلنــسانية املــسائل تــأثري وتقيــيم وتقــدير برصــد املتعلــق التقريــر يف التــدابري
  .٢٠٠٨ يونيه/حزيران ١٣ يف بنشره أُذن الذي مستقلة بصورة للعيش للمسنني
 مـصنف  والتحليـل  .ممنتظ بشكل املسنون يواجهها اليت الراهنة احلاالت التقرير وحيلل  
 املـسنات  تواجههـا  الـيت  االقتصادية الصعوبات على أمور، مجلة يف ويركز، اجلنس نوع حسب
 بـني  العمل خربة يف االختالفات عن الناتج االقتصادية الناحية من اجلنسني بني التفاوت بسبب
 إىل حيـان األ مـن  كـثري  يف ميلـن  حيـث  الوحيدات باملسنات خاص اهتمام ويوىل .واملرأة الرجل

 االجتــاه بــشأن مقترحــات أيــضا التقريــر ويقــدم .مــستقلة بــصورة العــيش يف صــعوبات مواجهــة
  .تنفيذها ينبغي اليت للتدابري العام
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  ]متأخر سن يف االقتصادي االستقالل لتحقيق وبيئة نظام إقامة[
 اسـتحقاقات  مـن  أدىن يكـون  أن إىل للمرأة التقاعدي املعاش استحقاقات مستوى مييل  

 غـري  للعمـل  املئويـة  النـسبة  وارتفـاع  العمليـة  احليـاة  مـدة  قـصر  بـسبب  للرجـل  التقاعـدي  عاشامل
ــدائم ــذلك، ونتيجــة .ال ــدات املــسنات مــن كــثري يعــيش ل ــصادية أوضــاع يف الوحي  قاســية، اقت
 دخـل  علـى  حبـصوهلا  تعرَّف اليت الدخل املنخفضة الفئة إىل منهن املائة يف ٣٠ من أكثر وينتمي
 نظـام  إقامـة  علـى  احلكومـة  تعمـل  باالعتبـار،  الظـروف  هـذه  وبأخـذ  .ين ليونم من أقل سنوي
  .االقتصادي االستقالل حتقيق على الوحيدات املسنات يساعدان وبيئة

  >احلالية الرئيسية التدابري<
  التقاعدية للمعاشات العام النظام  ○  

 وهـو  لتقاعديـة، ا للمعاشـات  الـوطين  النظـام  يكفلـها  للمـسنني  واملـستقلة  املأمونـة  احلياة  
ــة املعاشــات ونظــام عــام، بوجــه إجبــاري نظــام ــاين الــذي للمــوظفني، التقاعدي ــه يتب  مقــدار في

 وباإلضـافة  .العمـل  سـنوات  خـالل  حتقـق  الذي الدخل حسب التقاعدية املعاشات استحقاقات
ــك، إىل ــدابري اختــاذ جيــري ذل ــل ت ــاء مث ــساء إعف ــن الن ــزام م ــدفع االلت ــاش يف اشــتراكات ب  املع

 الطـالق،  حالـة  يف للمـوظفني  التقاعـدي  املعـاش  وتقـسيم  الطفـل،  رعايـة  إجـازة  أثناء ديالتقاع
  .للمرأة االقتصادي االستقالل لدعم إخل،

  ]مستقلة حياة للعيش املسنات لدعم عمل إطار وضع[
 يف سـنوات  ١٠ حـوايل  البـالغ  الفرق بسبب االرتفاع الوحيدات املسنات عدد يواصل  
ــر متوســط ــع العم ــني املتوق ــرأة الرجــل ب ــاع وكــذلك وامل ــدل ارتف ــاراو .الطــالق مع ــن اعتب  م

ــام ــيش ،٢٠٠٥ ع ــن واحــدة تع ــني م ــن ٥ أو ٤ ب ــسنات م ــ امل ــن اتالبالغ ــر م ــا ٧٥ العم  عام
  .مبفردها أكثر أو

 حيـاهتم  يف صـعوبات  مبفـردهم  يعيـشون  الـذين  املسنون يواجه أن املرجح من كان وملا  
 لــدعم عمــل إطــار وضــع علــى تعمــل احلكومــة نفــإ إصــابة، مــن عــانوا أو مرضــوا إذا اليوميــة
  .مستقلة حياة للعيش مبفردهم، يعيشون الذين فيهم مبن املسنني،
 توبلغـ  .إخل املـستهلكني،  علـى  االحتيـال  ضـحية  املـسنات  تقع أن املرجح من وأيضا،  
 عــدد جممــوع مــن تقريبــا املائــة يف ٥٥ أكثــر أو عامــا ٦٥ العمــر مــن البالغــات املــسنات نــسبة
 احلالـة،  هـذه  ضـوء  وعلـى  .املـستهلك ب راضراإل أشكال أحد من عانني الالئي الضحايا اإلناث
 والتــدابري الكبـار  علـى  الوصــاية نظـام  ذلـك  يف مبـا  الــضرر، هـذا  ملنـع  خمتلفــة تـدابري  اختـاذ  جيـري 

  .باملستهلك الضرر إحلاق ملنع األخرى
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  >احلالية الرئيسية التدابري<
  )العدل ةوزار( الكبار على الوصاية نظام  ○  

 القــرار صــنع علــى قــدرهتم ضــعفت الــذين األشــخاص ودعــم حلمايــة وضــع نظــام هــو  
 الـشخص  مقدما يعينه الذي لوصي،ا يقوم النظام، هذا من وكجزء .إخل بالعته، االصابة بسبب

  .الشخص عن بالنيابة إخل القانونية، بالتصرفات األسرة، حمكمة أو لوصايةبا املشمول
 )والرفاه والعمل الصحة وزارة( ليوميةا احلياة دعم مشروع  ○  

ــذين لألشــخاص املــساعدة يقــدم    االســتفادة يف القــرار صــنع علــى قــدرهتم ضــعفت ال
 يف مـــستقلة حيـــاة العـــيش علـــى األشـــخاص هـــؤالء يـــساعد وبـــذلك احملليـــة الرفـــاه خبـــدمات
  .احمللية اجملتمعات

ــشروع  ○   ــكان مـ ــضي اإلسـ ــي، وزارة( الفـ ــل األراضـ ــية واهلياكـ ــلوا األساسـ  وزارة/لنقـ
 )والرفاه والعمل الصحة،

 جانـب  إىل احلـواجز  مـن  خاليـة  عامـة  يةسـكن  وحـدات  ُيقدم للمسنني إسكان مشروع  
  .احلياة دعم ومستشار يقدمها اليت اليومية احلياة دعم خدمات

  ]اجلنسني بني الفروق راعيت اليت الصحة دعم تدابري[
 يتعلـق  فيمـا  واملـرأة  الرجـل  بـني  امـة ه فروقـا  هناك أن الواضح من أصبح أنه إىل بالنظر  
 الدراسـات  تـشجيع  احلكومـة  عززسـت  معينـة،  أمـراض  بـسبب  الوفيـات  ومعـدل  احلوادث مبعدل
 وتوزيـع  )اجلنـسانية  الفروق أساس على املقدمة الطبية الرعاية( اجلنسانية الطبية بالرعاية املتعلقة

 الفحوصــات مثــل الــصحة تعزيــزل تــدابري بالفعــل احلكومــة تنفــذ ذاتــه، الوقــت ويف .املعلومــات
  .األول املقام يف املرأة على تؤثر حالة وهي العظام، هلشاشة العامة

  >احلالية الرئيسية التدابري<
 )والرفاه والعمل الصحة، وزارة( العظام هشاشة منع  ○  

ــة الفحوصــات ُتجــرى   ــشاشة العام ــام هل ــساء العظ ــات للن ــن البالغ ــر م ــا ٤٠ العم  عام
  .مبكرة مرحلة يف عالجها يف والبدء الكتشافها أو احلالة هذه نعمل حماولة يف أكثر أو
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  ٢٧ السؤال
 لكـــل ١٠,٥ كانـــت املراهقـــات أوســـاط يف اإلجهـــاض نـــسبة أن إىل التقريـــر ُيـــشري  
 اختاذهــا اجلــاري اخلطــوات هــي فمــا ).٣٥٥ الفقــرة انظــر( ٢٠٠٤ عــام يف مراهقــة ١ ٠٠٠
 للمراهقـات  ىنستيل اإلجنابية الصحة بشأن قيفالتث تتضمن اجلنسي للتثقيف شاملة خطة لتعزيز

 ووسـائل  األسـرة  وتنظـيم  اإلجنابيـة  بالـصحة  املتعلقـة  ألعمـارهن  املناسبة املعلومات إىل الوصول
  إلجهاض؟ل اجملرِّمة األحكام حذف احلكومة تعتزم وهل التكلفة؟ الزهيدة احلمل منع

 اإليـدز،  قبيـل  مـن  اجلنسبـ  الـصلة  ذات الـصحة  قضايا بشأن اإلرشادات املدارس تقدم  
ــة هبــدف واإلجهــاض اجلنــسي باالتــصال تنتقــل الــيت واألمــراض ــها اكتــساب كفال  لفهــم طلبت
  .املناسب النحو على التصرف من الطلبة ومتكني املخاطر هلذه صحيح

 تقـدمي  )١( األمهيـة  مـن  أن إدراك يف ملـساعدهتا  للمـدارس  اإلرشـادات  احلكومـة  وتقدم  
 التالميـذ،  ومنـ  ملراحـل  مناسـبة  احملتويـات  تكـون  أن وكفالـة  الدراسـي  للمقـرر  وفقـا  اإلرشادات

 رشـادات اإل تقـدمي  )٣( و اإلرشـادات،  تقـدمي  قبـل  احمللـي  واجملتمع الوالدين فهم كسب )٢( و
  .ككل للمدرسة العام الفهم على باألحرى بل املدرسني فرادى قرارات على تقوم ال اليت

 للمدرســني، العمــل حلقــات ذلــك يف مبــا تلفــة،خم تــدابري ُنفــذت ذلــك، إىل وباإلضــافة  
  .اجلنس ُتدرِّس اليت والفعالة املناسبة الدروس لتشجيع
 اجلــنني حيــاة بــأن وُيقــر جرميــة، بأنــه اإلجهــاض اليابــان يف العقوبــات قــانون وُيعــرِّف  
 صاحلمـ  ميـثالن  البدنيـة  وسـالمتها  احلامـل  املـرأة  حيـاة  وأن العليـا  املـصاحل  ميثالن البدنية وسالمته
 ُيــسمح ال ،)١٩٤٨ لعــام ١٥٦ رقــم القــانون( األمومــة محايــة لقــانون وطبقــا .القــانون حيميهــا

 قـانون  مـن  ١٤ املادة من األوىل الفقرة أحكام مبوجب خمصص طبيب أجراه إذا إال باإلجهاض
  .وصحتها األم حياة محاية منظور من األمومة محاية

  
  ٢٨ السؤال    

ــت   ــة أعربـ ــا يف اللجنـ ــةاخل مالحظاهتـ ــسابقة تاميـ ــر( الـ ــرع ،A/58/38 انظـ ــع، الفـ  الرابـ
ــة، أحكامــا يتــضمن املــدين القــانون ألن شــواغلها عــن )٣٧١ الفقــرة  تلــك ذلــك يف مبــا متييزي
 ميكنـها  أن قبـل  قـضاؤها  املـرأة  علـى  يـتعني  الـيت  العـدة  وفتـرة  الـزواج  لـسن  األدىن باحلد املتعلقة
 أي إىل ُيـشري  مـا  التقريـر  يف يـرد  وال .نيالـزوج  لقـيب  واختيـار  الطـالق  بعـد  أخـرى  مرة الزواج

 .املـرأة  ضد متيز اليت املدين القانون يف القانونية األحكام إللغاء احلكومة اختذهتا حمددة إجراءات
  .املعلومات هذه تقدمي برجاء
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 جملــس وهــو العــدل، لــوزارة التــابع التــشريعي اجمللــس قــدم ،١٩٩٦ فربايــر/شــباط يف  
 نقـاط  ومشلـت  .‘املـدين  القـانون  مـن  جزء لتنقيح قرار مشروع جزمو’ العدل، لوزير استشاري
 علـى  واملـرأة  للرجل عاما ١٨ بـ الزواج لسن األدىن احلد حتديد املوجز هذا يف املقترحة التنقيح
 إىل الطـالق  بعـد  ثانيـة  تتـزوج  أن خالهلـا  املـرأة  على ُيحظر اليت العدَّة فترة وختفيض سواء، حد
  .مستقلني لقبني باستخدام للزوجني سمحي نظام وتطبيق يوم، مائة

 وافــق الــيت اجلنــسني بـني  للمــساواة الثانيــة األساســية اخلطـة  تــنص حمــددة، وكخطـوات   
 تواصــل أن علــى التحديــد وجــه علــى ٢٠٠٥ ديــسمرب/األول كــانون يف الــوزراء جملــس عليهــا

 لقـبني  باستخدام للزوجني يسمح الذي املقترح للنظام العامة املناقشة لتعميق جهودها احلكومة
 احلـد  حتديـد  ذلـك  يف مبـا  والطـالق،  الـزواج  لنظـام  املقترحـة  التنقيحات مع باالقتران مستقلني،
 الــيت احملـددة  الفتـرة  وختفــيض سـواء  حـد  علــى واملـرأة  للرجـل  عامــا ١٨ بــ  الـزواج  لـسن  األدىن
  .الطالق بعد ثانية تتزوج أن خالهلا املرأة على ُيحظر

 ٢٠٠٦ ديــسمرب/األول كــانون يف العــام للــرأي تقــصائيةاس دراســة احلكومــة وأجــرت  
 لــسن األدىن احلــد عــن أســئلة الدراســة وتــضمنت باألســرة الــصلة ذي التــشريعي النظــام بــشأن
 برحـت  مـا  احلـني  ذلـك  ومنـذ  مـستقلني،  لقـبني  باستخدام للزوجني السماح ونظام املرأة زواج
 املـذكور  املـوجز  حمتويـات  حلكومةا نشرت ذلك، إىل وباإلضافة .والطالق الزواج نظام تدرس
 وتبـذل  الرئيـسية  صفحتها على مستقلني لقبني باستخدام للزوجني السماح نظام وموجز أعاله
  .القضايا هلذه العامة املناقشة لتعميق مستمرة جهودا

  )للعلم(  
  >٢٠٠٦ ديسمرب/األول كانون يف أُجريت اليت العام للرأي االستقصائية الدراسة نتائج<  

 املرأة زواج لسن األدىن باحلد يتعلق افيم  ○  

 :عامـا  ١٦ العمـر  مـن  تبلـغ  عنـدما  املـرأة  تتـزوج  أن ميكـن  أنـه  علـى  النص املفيد من  •    
 املائة يف ٢٣,٣

 عامـا،  ١٨ العمـر  مـن  تبلغ حىت املرأة تتزوج أن ميكن ال أنه على النص األفضل من  •    
 املائة يف ٤١,٨ :الرجل مثل

 ملائةا يف ٣٢,١ :رأي بدون  •    

 املائة يف ٢,٢ :آخرون  •    

  املائة يف ٠,٦ :يعرفون ال  •    
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 مستقلني لقبني باستخدام للزوجني السماح بنظام يتعلق فيما  •    

 املائة يف ٣٥ :احلايل القانون لتنقيح حاجة هناك ليست  •    

ــانع ال  •     ــن مـ ــديل مـ ــانون تعـ ــسماح القـ ــزوجني للـ ــتخدام للـ ــبني باسـ ــليني اللقـ  األصـ
 املائة يف ٣٦,٦ :ألسرتيهما

ــانع ال  •     ــانون تعــديل مــن م  يف ألســرتيهما األصــليني اللقــبني باســتخدام للــسماح الق
 املائة يف ٢٥,١ :معينة حاالت

 املائة يف ٣,٣ :يعرفون ال  •    
  

  ٢٩ السؤال    
 واإلشـارة  العالقـة،  فـسخ  بعـد  تـوزع  الـيت  املمتلكـات  نـوع  عن معلومات تقدمي يرجى  
ــى ــه عل ــا إىل اخلــصوص وج ــان ذاإ م ــانون ك ــدرج الق ــا ُي ــري املمتلكــات فيه ــة غ  أي( امللموس
 كــان إذا مــا بيــان أيــضا ويرجــى ).والتــأمني اخلدمــة؛ إهنــاء وتعويــضات التقاعديــة؛ اتاملعاشــ
 املـستقبل  يف عليهمـا  احلـصول  احملتمـل  البـشري  املـال  ورأس املكاسب توزيع على ينص القانون

 فــسخ بعــد املمتلكــات توزيــع عنــد العتبــارا يف األشــكال مــن بــشكل يــضعها كــان إذا مــا أو
 يف اآلخـر  للـزوج  التقديريـة  احلصة يعكس جزايف مبلغ دفع خالل من ذلك يكون بأن( الزواج
  ).الزوج هلذا بتعويض يسمح بأن أو األصول من النوع هذا

 الطـرف  مـن  املمتلكات توزيع الطالق طريف أحد يطلب أن جيوز املدين، للقانون طبقا  
 يتعلــق فيمــا باالتفــاق تــسوية إىل التوصــل، مــن يتمكنــا مل أو الطرفــان، يتوصــل مل وإذا .اآلخــر
 هنائيـا  قـرارا  تـصدر  أن األسـرة  حمكمـة  إىل يطلب أن الطرفني من ألي جيوز املمتلكات، بتوزيع
 تقـرر ’ احملكمـة  فـإن  املمتلكـات،  بتوزيـع  يتعلـق  هنـائي  قـرار  أي إصـدار  وعند .االتفاق من بدال
 املمتلكـات  مقـدار  االعتبـار  يف آخـذة  التوزيـع،  هـذا  وطريقـة  ومقـدار  لتوزيـع، ا يـتم  كان إذا ما

  .‘األخرى الظروف ومجيع الطرفني تعاون طريق عن املكتسبة
ــة ويف   ــسر الطــالق، حال ــام ُيف ــع نظ ــالتركيز املمتلكــات توزي ــى ب ــصفية عل ــسيم ت  وتق
 الطـرف  معيـشة  علـى  ظـة احملاف وكفالـة  الـزواج  فترة خالل الزوجان فيها اشترك اليت املمتلكات

 يــتم كـان  إذا مــا الواجـب  النحـو  علــى احملكمـة  تقـرر  املنظــور، هـذا  ومـن  .الطــالق بعـد  اآلخـر 
ــع، ــدار التوزي ــة ومق ــع، وطريق ــع التوزي ــار يف األخــذ م ــة الظــروف االعتب ــة لكــل الفردي  .حال

 أن زفيجـو  التـأمني،  واسـتحقاقات  التقاعديـة  املعاشـات  قبيـل  مـن  امللموسـة،  غري املمتلكات أما
 مجيـع ’ مـن  كجـزء  البشرية دراملوا أو الدخل كسب على القدرة مراعاة وجيوز للتوزيع، ختضع

  .‘األخرى الظروف
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ــق وفيمــا   ــة، باملعاشــات يتعل ــة املعاشــات نظــام ُنقــح التقاعدي  ٢٠٠٤ عــام يف التقاعدي
ــق ــامني لتطبي ــاليني النظ ــذين الت ــسمحان الل ــسيم ي ــاش بتق ــدي املع ــوظفني، التقاع ــني إخل، للم  ب
  .املدين القانون مبوجب املمتلكات توزيع عن مستقلة بصورة الطرفني

 مقـدار  جممـوع  حيـدد  نظـام  هـو  باالتفـاق  التقاعدي املعاش تقسيم نظام عليه ُيطلق وما  
 بـني  ويقـسِّمه  الـزواج  فتـرة  أثنـاء  الزوجـان  دفعهـا  اليت إخل، للموظفني، التقاعدي املعاش أقساط
 جممــوع نــصف إىل يــصل مــا علــى حيــصل أن جيــوز لــذيا الــزوج، حــصة وتتحــدد .الطــرفني
  .احملكمة قرار على بناء أو الطرفني بني اتفاق على بناء املقدار،

 زوجـا  تـشمل  الـيت  احلـاالت  يف للمـوظفني  التقاعـدي  املعاش تقسيم بنظام يتعلق وفيما  
 زوج بـني  قطـال  علـى  املثـال،  سـبيل  علـى  يطبـق،  فإنه ،)الثالثة الفئة إطار يف عليه مؤمنا( معاال
 الـيت  األقـساط  مقـدار  نصف تطلب بأن هلا ُيسمح النظام، هلذا وطبقا متفرغة، بيت وربة عامل
 ٢٠٠٨ أبريــل/نيــسان بعــد الثالثــة الفئــة إطــار يف بالتــأمني تغطيتــها فتــرة خــالل زوجهــا دفعهــا

  .بالتساوي
  

  ٣٠ السؤال    
 ،)٣٧٥ الفقــرة ابــع،الر الفــرع ،A/58/38 انظــر( للجنــة اخلتاميــة املالحظــات ضــوء يف  
 التفاقيـة  االختيـاري  الربوتوكـول  علـى  بالتـصديق  يتعلـق  فيما حمرز تقدم أي إىل اإلشارة يرجى
  .املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء

ــا   ــق فيمـ ــاإلجراء يتعلـ ــائل اخلـــاص بـ ــراد برسـ ــه املنـــصوص األفـ ــكوك يف عليـ ــل صـ  مثـ
 والربوتوكـول  املـرأة،  ضـد  التمييـز  أشـكال  مجيـع  علـى  القـضاء  التفاقيـة  االختياري الربوتوكول
 مجيـع  علـى  القـضاء  واتفاقية والسياسية، املدنية باحلقوق اخلاص الدويل للعهد األول االختياري

 العقوبــة أو املعاملـة  ضـروب  مــن وغـريه  التعـذيب  مناهـضة  واتفاقيــة العنـصري،  التمييـز  أشـكال 
 هـذا  تطبـق  كانـت  إذا فيمـا  بعنايـة  تنظـر  احلكومـة  برحـت  مـا  املهينـة،  أو الالإنسانية أو القاسية
ــه مــن اإلجــراء ــا عدم ــة تراقــب دامــت م ــذها كيفي ــسمرب/األول كــانون ويف .تنفي  ،١٩٩٩ دي
 إخل العـدل،  ووزارة اخلارجيـة  وزارة إدارات فيه اشتركت دراسة فريق اخلارجية وزارة شكلت
 .فرديــة حــاالت فحــص ذلــك يف مبــا القــضية هــذه يف دراســات الفريــق وأجــرى .الــصلة ذات
 املـشترك  الدراسـة  فريـق  ليـصبح  ٢٠٠٥ ديـسمرب /األول كانون يف الدراسة فريق تشكيل وأُعيد
 والوكـاالت  الوزارات من أوسع باشتراك األفراد برسائل املتعلق باإلجراء واملعين الوزارات بني
ــاقش .دراســاته يف واســتمر الــصلة، ذات  إطــار يف رســائل تــشمل حــاالت الدراســة فريــق وين
  .أيضا املرأة ضد التمييز أشكال مجيع على القضاء التفاقية االختياري توكولالربو

  


