األمــم املتحـدة

CEDAW/C/JPN/CO/7-8

اتفاقية القضاء على مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة

Distr.: General
10 March 2016
Arabic
Original: English

اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

املالحظــاا ااتاميــة باــقر التقرمــر اقــامع للتقرمــرمس الــد م ال ــابع
الثامس لليابار*
 - 1نظـــرا اللجنـــة ر التقرمـــر اقـــامع للتقرمـــرمس الـــد م ال ـــابع الثـــامس لليابـــار
امر
) (CEDAW/C/JPN/7-8ر جل ـــــــتي ا  1376 1375املعقــــــ ت ر  16شـــــــيا
( 2016انظر  CEDAW/C/SR.1375و  .)1376وترد قائمـة بالقضـاما األلـ لة الـح هرحتـ ا
اليابــــــــــار ر ال يقــــــــــة
اللجنــــــــــة ر ال يقــــــــــة  ، CEDAW/C/JPN/Q/7-8تــــــــــر
.CEDAW/C/JPN/Q/7-8/Add.1

ألف  -مقدمة
 - 2تعرب اللجنة عـس تقـدمر ا للد لـة ال ـري لقيام ـا بتقـدر تقرمر ـا اقـامع للتقرمـرمس
الــد م ال ــابع الثــامس .تقــد اللجنــة أمضــا الــر اا يــة للد لــة ال ــري علــى قائمــة
القضاما األل لة الح هرح ا الفرمق العامل ملا قيل الد ة التابع هلا .ترحـ اللجنـة بـالعر
الاف ي الذي قدمه ال د اإلمضاحاا اإلضا ية الـح قدـدتمر ا علـى األلـ لة الـح هرحتـ ا
اللجنة شف ما خالل احل ا .
 - 3تثين اللجنة على الد لة ال ري إل لـاهلا ـدا ريـي ا ،ترألـه شين ـ ريي لـ ،يياما،
نائ زمر ااا جية .تقلف ال د مس ممثل مس تختلف ال زا اا ال ريـا ا احلك ميـة ،ـا
ي ا زا ة العدل؛ زا ة ااا جية؛ زا ة التعليم الثقا ـة الرماضـة العلـم التكن ل جيـا؛
زا ة الصحة العمل الر ـا؛؛ مكتـ سلـل الـ ز اء؛ ريالـة الاـرهة ال هنيـة؛ مكتـ
األمم املتحدة املنظماا الد لية األخرى ر جنيف.
* اعتمدته اللجنة ر
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باء  -اق ان

اإلجيابية

 - 4ترح اللجنـة بالتقـدا ازـرز منـذ النظـر ر عـاا  2009ر التقرمـر الـد ي ال ـا س
للد لـــة ال ـــري ) ،(CEDAW/C/JPN/6ر إجـــراء إاـــالحاا تاـــرمعية ،لـــيما اعتمـــا
ما ملي:
(أ) تنقــيق قــان ر العمــل علــى ألــاس عــدا التفــر  ،2014 ،مــس أجــل
معاملة العامل على ألاس عدا التفر  ،معظم م مس الن اء؛
2015؛

(ب) القان ر املتعلق بتعزمز ماا رية املرأة النـ

ـ

اـا ر أمـاريس العمـل ،ر عـاا

(ج) القان ر املتعلق بتنظيم األعمال املتصلة بالتغالل األهفال ر اليغـاء ر املـ ا
اإلباحية املعاقية علي ا ،محامة األهفال ،ر عاا 2014؛
()

تنقيق قان ر مكا حة املالحقة ،ر عاا 2013؛

( ـ)

قان ر عم األهفال عم عامة ال ف لة ،ر عاا .2012

 - 5ترح ـ اللجنــة ـ الد لــة ال ــري لتح ـ إهــا ليالــاهتا مــس أجــل التعجيــل
حبق ق املرأة ،مس قييل اعتما ما ملي:
بالقضاء على التمييز ضد املرأة الن
(أ)

خ ة العمل ملكا حة ا جتا باألشخاص ،ر عاا 2014؛

(ب) التراتيجية تنايط اليابار ،ر عاا 2013؛
(ج)

اا ة األلالية الثالثة لتحقيق امل ا اة ب اقن

 ،ر عاا 2010؛

()

اا ة األلالية الرابعة لتحقيق امل ا اة ب اقن

 ،ر عاا .2015

 - 6ترح اللجنة بتصدمق الد لة ال ري ،منذ النظر ر تقرمر ا الـد ي ال ـابق ،علـى
الصك الد لي التالي :
(أ)

اتفاقية حق ق األشخاص ذ ي اإلعاقة ،ر عاا 2014؛

(ب) اتفاقية محامة مجيع األشخاص مس ا ختفاء الق ري ،ر عاا .2009
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جيم -

اعي القلق الرئي ية الت اياا
ال ملار
 - 7تؤريد اللجنة الد احلالم لل ـل ة التاـرمعية ر ريفالـة التنفيـذ الكامـل لالتفاقيـة
(انظر بيار اللجنة باقر عالقت ا مع ال ملاني  ،الذي اعتمد ر الد ة ااام ـة األ بعـ
ر عاا  .)2010تدع اللجن ة ال ملار إىل القياا ،ا متماشى مع مته ،باختاذ اا ـ اا
الضــر مة لتنفيــذ ــذ؛ املالحظــاا ااتاميــة مــس اتر حــت م عــد تقــدر التقرمــر املقيــل
ج ا تفاقية.
ال ضـــع القـــان ا لالتفاقيـــة ،ت ـــليط الضـ ـ ء علي ـــا ،التصـــدمق علـــى ال ت ريـ ـ ل
ا ختيا ي
 - 8تالحظ اللجنة أر الفقرة  2مـس املـا ة  98مـس لـت الد لـة ال ـري تـن علـى أر
املعا ــداا الــح مــتم إبرام ــا إاــدا ا مك ـ ر هلــا نفــل األ ــر القــان ا باعتيا ــا جــزءا مــس
القـــان ر ازلـــي، .ــ أر اللجنـــة تاـــعر بـــالقلق مـــس أر أحكـــاا ا تفاقيـــة تـــدم ريليـــا ر
التاــرمعاا ال هنيــة أر ازكمــة العليــا ر ه ريي ـ قضــر ر  28آذا مــا س  2014بقنــه
ميكس ا عتـراي با تفاقيـة باعتيا ـا قابلـة للتنفيـذ باـكل مياشـر أ ذاتيـة التنفيـذ .تعـرب
اللجنة عس قلق ا أمضا إزاء ما ملي:
بصري النظر عس اق الح تيذهلا الد لـة ال ـري مـس أجـل زمـا ة الـ عي،
(أ)
تزال أحكاا ا تفاقية  ،معر ة على حن رياي ر الد لة ال ري؛
تقَدا أي معل ماا عس اإلها الزمين الذي تعتزا الد لة ال ـري التصـدمق
(ب)
يه على ال ت ري ل ا ختيا ي لالتفاقية؛
تنفـــــــذ الد لـــــــة ال ـــــــري بالكامـــــــل الت اـــــــياا ال ـــــــابقة للجنـــــــة
(ج)
).(CEDAW/C/JPN/CO/6
-9

تدع اللجنة الد لة ال ري إىل القياا ا ملي:
(أ)

إ ماج أحكاا ا تفاقية باكل ريامل ر تارمعاهتا ال هنية؛

(ب) تكثيــف الــ ام القائمــة لزمـــا ة الــ عي با تفاقيــة ،الت اـــياا العامـــة
للجنة ،حق ق اإلن ار للمـرأة ،يمـا بـ أاـحاب املصـلحة املعنـي ر الد لـة ال ـري،
س ي م امل ؤ ل ر احلك مي ر ،ال ملاني ر ،القانيني ر ،امل ؤ ل ر عس إنفاذ القان ر،
قا ة اجملتمع ازلي؛
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(ج) النظر ر التصدمق على ال ت ري ل ا ختيا ي تد م العامل ر اجملـال
القــ ان ا مــ يفي إنفــاذ القــان ر علــى ا جتــ ا القضــائي للجنــة جــ ال ت ريــ ل
ا ختيا ي؛
( ) النظر ر اعتما خ ـة عمـل هنيـة ،تتضـمس أ ـدا ا مؤشـراا اضـحة،
باقر تنفيذ ذ؛ املالحظاا ااتامية للجنة.
تعرمف التمييز ضد املرأة
 - 10تزال اللجنة تاعر بالقلق إزاء عدا ج تعرمف شامل للتمييز ضـد املـرأة ،ماـمل
ريــال مــس التمييــز املياشــر ،ـ املياشــر ر اجملــال العــاا ااــاص ،ــا مت ا ــق مــع املــا ة  1مــس
ا تفاقية .ي تاد سد ا على أر عدا ج مثل ذا التعرمف ماـكل عائقـا أمـاا الت ييـق
الكامل لالتفاقية ر الد لة ال ري.
 - 11تكــر اللجنــة ت اــيت ا ال ــابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقــرة  )22تــدع
الد لة ال ري إىل التعجيل باعتمـا تعرمـف شـامل للتمييـز ضـد املـرأة ر التاـرمع الـ هين
متايا مع املا ة  1مس ا تفاقية ،ذلك لكفالة محامة املرأة مـس التمييـ ز املياشـر ،ـ املياشـر
ر مجيع مناحي احلياة.
الق ان التمييزمة ا تقا إىل احلمامة القان نية
 - 12تقلــف اللجنــة ألر ت اــياهتا ال ــابقة باـــقر األحكــاا التمييزمــة القائمــة تعـــا .
م ا اللجنة القلق باكل خاص ألر:
(أ) القان ر املدا ميقي على أحكاا متييزمة حيث أنه مقر حدا أ ىن ل س الـز اج
خيتلف ر حالة املرأة عنه ر حالة الرجل ،إذ ميلغ  16لنة  18لنة على الت ايل؛
(ب) القان ر املدا مـا زال ظظـر علـى املـرأة قـط الـز اج مـرة أخـرى ر ،ضـ ر
ترة زمنية معينة بعد ال الق ،بصري النظر عما قر ته ازكمة العليا مـس تقصـ الفتـرة مـس 6
أش ر إىل  100م ا؛
(ج) ازكمة العليا أمدا ،ر  16ريـان ر األ ل م ـم  ،2015لـت مة املـا ة
 750مس القـان ر املـدا الـح تقضـي بـقر م ـتخدا الز جـار نفـل الـم العائلـة ،األمـر الـذي
ريث ا ما جي املرأة ،ر املما لة العملية ،على أر تقخذ الم عائلة ز ج ا؛
( ) على الر،م مس أنه ألغـي ر ريـان ر األ ل م ـم  2013احلكـم الـذي مييـز
ضد األهفال امل ل مس خا ج ن اق الز جية يما متعلق بـقم املـ ا  ،هنـه أبقـى علـى عـد
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مس األحكاا التمييزمة ،ا ر ذلك احلكم ال ا ر قان ر ال جل املدا لأللـرة املتعلـق بـهمرا
اف متييزي أ ناء اإلبال عس ال ة؛
م جــد قــان ر شــامل ملنا ضــة التمييــز مغ ــي التمييــز املتعــد اق انـ ضــد
( ـ)
الن ــاء الالئــي منــتم إىل تختلــف مجاعــاا األقليــاا الالئــي ريــث ا مــا متعرضــس للمضــامقة
ال ام العنف.
 - 13تكــــــــــــــر اللجنــــــــــــــة ت اــــــــــــــياهتا ال ــــــــــــــابقة
) (CEDAW/C/JPN/CO/6ث الد لة ال ري على القياا ا ملي

)(CEDAW/C/JPN/CO/5

ر تقخ :

(أ) تعدمل القان ر املدا مس أجل ـع احلـد األ ىن القـان ا ل ـس ز اج املـرأة
إىل  18لنة لكي مك ر م ا ما ل س الرجل؛ تنقيق التارمع املتعلق باختيا الـم العائلـة
للمتز ج لتمك املرأة مس ا حتفاظ بالم عائلت ا قيـل الـز اج؛ إلغـاء أي تـرة انتظـا
مفر ضة على املرأة لكي تتز ج مس جدمد بعد ال الق؛
(ب) إلغاء مجيع األحكاا التمييزمة يما متعلق ب ضـع األهفـال امل لـ مس خـا ج
ن ــاق الز جيــة ريفالــة أر م ـ ر القــان ر احلمامــة هلــم ألم ــاهتم مــس ال اــم التمييــز ر
اجملتمع؛
(ج) لــس تاــرمعاا شــاملة ملكا حــة التمييــز ظــر أشــكال التمييــز املتعــد ة
املتعــد ة اق ان ـ  ،التمييــز ضــد الن ــاء الالئــي منــتم إىل تختلــف مجاعــاا األقليــاا،
محامت ـ س مــس امل ضــامقة العنــف ،متاــيا مــع الت اــية العامــة قــم  )2010 ( 28باــقر
ا لتزاماا األلالية للد ل األهراي.
املؤل ة ال هنية حلق ق اإلن ار
 - 14تكر اللجنة اإلعراب عس قلق ا ألر الد لة ال ري تناـ مؤل ـة هنيـة م ـتقلة
حلق ـ ق اإلن ــار ،قــا للميــا ة املتعلقــة رريــز املؤل ــاا ال هنيــة لتعزمــز محامــة حق ـ ق
اإلن ار (ميا ة با مل) ،تك ر ذاا مة العة الن اق لتعزمز محامة حقـ ق املـرأة ،ـا ر
ذلك محامت ا مس أشكال التمييز املتعد ة.
 - 15تكر اللجنة ت ايت ا ال ابقة  ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقرة  )24بـقر تناـ
الد لة ال ري ،ر ،ضـ ر إهـا زمـين اضـق ،مؤل ـة هنيـة م ـتقلة حلقـ ق اإلن ـار،
قــا مليــا ة بــا مل (انظــر قــرا اقمعيــة العامــة  134 48املــؤ  20ريــان ر األ ل
م م  ،)1993أر تكفل أر تامل مت ا حق ق املرأة امل ا اة ب اقن .
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اق از ال هين للن

باملرأة

 - 16ــيط اللجنــة علمــا باملعل مــاا الـ ا ة مــس الد لــة ال ــري الــح تفيــد بــقر “قــان ر
إناــاء مكت ـ سلــل ال ـ ز اء” م ضــق ال مــة املخ لــة ل ـ زمر الد لــة لاــؤ ر امل ــا اة ب ـ
ريـل مـس
بـاملرأة .إ أ ـا تاـعر بـالقلق ألر
اقن بصفته ئيل اق از ال هين للنـ
سلل امل ـا اة بـ اق ن ـ مـؤمتر ا تصـال لتعزمـز امل ـا اة بـ اقن ـ ،ـ ـد دمـدا
اضحا .م ا اللجنة القلق أمضا ألر انعداا ال ض ح مؤ ر على تن ـيق تنفيـذ ال يالـاا،
ا ر ذلك ليالاا امليزنة اقن انية.
بـامل رأة
 - 17ت اي اللجنة الد لة ال ري بـقر ت ااـل تعزمـز اق ـاز الـ هين للنـ
ريل عنصر مس عناار؛ املختلفة لتمكينـه مـس ا ضـ الل علـى حنـ
عس هرمق ت ضيق
عال بقنا ته ،ا ر ذلك تعميم مراعاة املنظ اقن اا امليزنة اقن انية.
التداب ااااة املؤقتة
 - 18يط اللجنة علما بـاق الـح تيـذهلا الد لـة ال ـري ل ضـع أ ـداي قميـة ر إهـا
اا ــت األلالــيت الثالثــة الرابعــة باــقر امل ــا اة بـ اقن ـ مــس أجــل التعجيــل بتحقيــق
امل ا اة الفعلية ب الرجل املرأة .إ أر اللجنة م ا ا القلق إزاء ا تقا إىل تـداب خااـة
مؤقتة قان نية ،ا ر ذلك نظاا احلص  ،ملعاقة نق متثيل الن اء ،س ـي س ن ـاء األقليـاا
العرقية األقلياا األخرى ،ر مناا اـنع القـرا ر الق ـاع العـاا ااـاص ،ريـذلك ر
احلياة ال يالية ،ليما ر ال ملار .م ا اللجنة القلق ب جه خاص ألنه بـد مـس دمـد
حص ـ قان نيــة ،تــزال الد لــة ال ــري تلجــق إىل الــتخداا ميــا اا ه عيــة أقــل عاليــة
حـ ا ز أخــرى مثــل مــنق الاــررياا تقييمــاا أعلــى أ نــاء عمليــة تقــدر الع ــاءاا أل،ــرا
املاترماا العامة.
 - 19تكــر اللجنــة ت اــيت ا ال ــابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقــرة  )28تــدع
الد لة ال ري إىل النظر ر التخداا تداب خ ااة مؤقتة ،مثل احلص الن ـيية القان نيـة،
قا للفقرة  1مس املا ة  4مس ا تفاقية الت اية العامة قم  )2004 ( 25للجنـة باـقر
التداب ااااة املؤقتة ،باعتيا ا الـتراتيجية ضـر مة للتعجيـل بتحقيـق امل ـا اة احلقيقيـة
ب ـ املــرأة الرجــل ،تااــة لتعزمــز حق ـ ق ن ــاء األقليــا ا العرقيــة األقليــاا األخــرى
ن اء الاع ب األالية ،املع قاا ،ر مجيع سا ا ا تفاقية.
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الق ال

النم ية املما لاا الضا ة

 - 20تزال اللجنة تاعر بالقلق إزاء التمرا امل اقف األب مة الق الـ النم يـة املتجـذ ة
املتعلقة بق ا م ؤ لياا املرأة الرجل ر األلرة ر اجملتمع .م ا اللجنة القلق باـكل
خاص ألر:
ذ؛ الق ال النم ية مـا زالـر تظ ـر ر لـائط اإلعـالا الكتـ املد لـية
(أ)
هلا أ ر على اايا اا التعليمية تقالم امل ؤ لياا األلرمة املزنلية ب املرأة الرجل؛
(ب) لائط اإلعالا ريث ا ما تص الن اء الفتياا على حن من ـي ،ـا ر ذلـك
ب اف ا أ اة للمتعة اقن ية؛
(ج) الق ال النم ية تزال تاكل األلياب اقذ مة للعنف اقن ي ضـد املـرأة،
امل ا اإلباحية ،األلعاب الفيدم مة ،منتجاا الرلـ ا املتحرريـة مـس قييـل الكتـ الفكا يـة
املص ة الح تاجع العنف اقن ي ضد الن اء الفتياا؛
( ) اا اب املتحيز جن انيا مزال م ج ـا ضـد الن ـاء ،الن ـاء مـس األقليـاا
العرقيــة األقليــاا األخــرى ،مثــل ن ــاء األمن ـ الي اري ـ الك مــاا املقيمــاا ر اليابــار
امل اجراا.
 - 21تكــر اللجنــة ت اــيت ا ال ــابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقــرة )30
الد لة ال ري على القياا ا ملي:

ــث

(أ) تكثيــف ج ــا لتغــي املعــام ا جتماعيــة الــح ت هــد األ ا التقليدمــة
للمــرأة الرجــل الــدع ة إىل تــيين تقاليــد قا يــة إجيابيــة تعــزز حقــ ق اإلن ــار للن ــاء
الفتياا؛
(ب) تفعيل تنفيذ التداب القان نية القائمة برام الراد مس أجل تنظيم إنتـاج
ت زمع امل ا اإلباحيـة ،األلعـاب الفيدم مـة ،منتجـاا الرلـ ا املتحرريـة الـح تـؤ ي إىل
تفــاقم الق ال ـ النم يــة اقن ــانية التمييزمــة الــح ترلــض العنــف اقن ــي ضــد الن ــاء
الفتياا؛
(ج) الــتعرا الكتــ
الق ال النم ية اقن انية التمييزمة؛

املد لـــية املــ ا الد الــية مـــس أجـــل القضـــاء علـــى

( ) اعتمــا تاــرمعاا حلظــر اا ــاب املتحيــز جن ــانيا الدعامــة الــح تنــا ي
بــالتف ق العنصــري أ الكرا يــة العنصــرمة ،املعاقيــة علي مــا ،ريــذلك حظــر ا عتــداءاا
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علــى الن ــاء مــس األقليــاا العرق يــة األقليــاا األخــرى ،مثــل ن ــاء األمنــ
الك ماا املقيماا ر اليابار امل اجراا؛

الي اريــ

( ـ) القياا بص ة منتظمة ،مس خالل ي ـة خـ اء م ـتقلة ،براـد تقيـيم أ ـر
التداب املتخذة للقضاء على الق ال النم يـة التحيـزاا اقن ـانية التمييزمـة ضـد ن ـاء
األمن الي اري الك ماا املقيماا ر اليابار امل اجراا.
العنف ضد املرأة
 - 22تالحظ اللجنـة أر زا ة العـدل أناـقا قنـة لـتعرا قـان ر العق بـاا مـس أجـل
معاقة قضاما شـت ،ـا ر ذلـك( :أ) التعرمـف الضـيق قرميـة ا ،تصـاب ،الـذي من يـق إ
على إمالج العض الذريري ر الفرج؛ (ب) تغليظ العق بـاا املخففـة املفر ضـة علـى مـرتك
اقرائم اقن ية؛ (ج) اعتما أحكـاا قان نيـة تـن اـراحة علـى جتـرر ا ،تصـاب الز اجـي؛
( ) األخذ بنظاا مقاضاة مرتك اقرائم اقن انية تلقائيا ، .أر اللجنة تاعر بـالقلق مـس أر
قنة زا ة العدل الح التعرضر قان ر العق باا تـر ضـر ة لتجـرر ا ،تصـاب الز اجـي
اراحة .ريما م ا ا القلق مس أر لس الرضا ما لة اقـنل مـزال  13عامـا ،أر احلـد
األ ىن للعق بة على ا،تصاب القااراا سر ال جس ملـدة ـال لـن اا .تاـعر اللجنـة
بالقلق ريذلك باقر ما ملي:
(أ)

عدا ج أحكاا ر قان ر العق باا تجرِّا لفاح ازا ا دمدا؛

(ب) التقا مر الح تفيد حبد تقخ اا مفرهة ر إاـدا ازـاريم أل امـر احلمامـة
العاجلة ،األمر الذي معر ضـحاما العنـف ،ـس ـي م ضـحاما العنـف املـزنيل ،ا ـر التعـر
ملزمد مس العنف؛
(ج) املعل ماا الح تفيـد بـقر امل ـاجراا األقليـاا العرقيـة األقليـاا األخـرى،
الن ــاء ذ اا اإلعاقــة الــالح ــس ضــحاما العنــف ،ــا ر ذلــك العنــف املــزنيل ،محجمــس عــس
إبال ال ـل اا عـس تلـك احلـا ا ،أر امل ـاجراا ،بصـفة خااـة ،مفعلـس ذلـك ب ـي
خ ر تعر ضع س املتعلق باإلقامة لإللغاء ،حيث متع علي س أر مقدمس “ألـيابا جي ـة”
ل ل احلمامة ج قان ر مراقية اهلجرة ا عتراي بالالج ؛
( ) عدا التـيقس يمـا متعلـق بت ييـق قـان ر منـع العنـف بـ الـز ج علـى مجيـع
الن ــاء ر مجيــع األ لــا األلــرمة ،تــر اق ــاز القضــائي ر إاــدا تــداب محامــة ر تلــك
احلا ا.
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 - 23إذ تذريِّر اللجنـة بت اـيت ا العامـة قـم  )1992 ( 19باـقر العنـف ضـد املـرأة،
ت اياهتا ال ابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقرة  ،)30ه ا ث الد لـة ال ـري علـى
القياا ا ملي:
قيق ا لـتفا ة الكاملـة مـس أحكـاا ا تفاقيـة الت اـية العامـة قـم 19
(أ)
(  ) 1992للجنــة ،ضــال عــس اجت ـ ا ا القــان ا ،عنــد تعــدمل قــان ر العق بــاا ،ذلــك
لضمار معاقة م قلة العنـف ضـد املـرأة معاقـة شـاملة ،ـا ر ذلـك معاقـة العنـف املـزنيل
لفاح ازا ا باعتيا مها جرميت د ت ؛
(ب) التعجيـــل بتعـــدمل قـــان ر العق بـــاا لت لـــيع ن ـــاق تعرمـــف ا ،تصـــاب
ضمار مقاضاة مرتك اقرائم اقن ية تلقائيا؛
(ج) تعــدمل قــان ر العق بــاا للــن اــراحة علــى جتــرر ا ،تصــاب الز اجــي
ع احلد األ ىن للعق بة على ا،تصاب القااراا؛
()

التعجيل باإلجراءاا القضائية إلادا أ امر احلمامة العاجلة؛

( ـ) تاــجيع الضــحاما علــى اإلبــال عــس مجيــع أشــكال العنــف ضــد الن ــاء
الفتياا ،ليما امل اجراا ،ريفالة أر تك ر أماريس اإلم اء متاحـة أر تكـ ر س ـزة
جت يزا ريا يا لتقيال الن اء ضحاما العنف؛
( ) ريفالـة تــد م األ ــرا القيـا م إجــراء قيقــاا شـاملة عالــة ر مجيــع
قضاما العنف ضد الن اء الفتياا ،مقاضاة مرتك ذا العنف ،إنـزال العقـاب املالئـم
ام إذا يتر إ انت م؛
(ز) ريفالة لرمار قان ر منـع العنـف بـ الـز ج أمضـا علـى مجيـع الن ـاء ر
مجيع األ لا األلرمة.
 - 24تالحظ اللجنة أنه جـ قـان ر محامـة الن ـل ،ت ـعى الد لـة ال ـري ،عـس هرمـق
قنــة محامــة الن ــل عل ـى اــعيد املقاهعــاا ،إىل منــع إطــاب األهفــال املصــاب بــقمرا أ
عا اا ،نتيجة لذلك ،أخضعر املع ق للتعقيم الق ري .تالحظ اللجنـة أر مـس أاـل مـا
مقرب مس  16 500حالة تعقيم بد ر م ا قـة ،ريانـر ن ـية  70ر املائـة منـ ا تتعلـق بـاملرأة
أر الد لة ال ري تيـذل أي ج ـ لتـ لـيل انتصـاي مـس قييـل التعـ مل أ ا عتـذا
مسيا أ إعا ة التق يل.
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 - 25ت اي اللجنة الد لة ال ري بـهجراء الـة عـس مـدى انتاـا ا نتـ ارياا الـح
ا تكتير ر املاضـي ر شـكل تعقـيم ق ـري للن ـاء جـ قـان ر محامـة الن ـل مقاضـاة
اقناة إنزال العق بة املنالية اـم ،إذا يتـر إ انتـ م .ت اـي اللجنـة ريـذلك بـقر تعتمـد
الد لة ال ري تداب د ة هتدي إىل م اعدة مجيع ضحاما التعقيم الق ـري لل اـ ل إىل
ليل ا نتصاي القان نية أر تقدا هلم تع مضاا خدماا إلعا ة تق يلي م.
ا جتا باليار التغالل اليغاء
 - 26ــيط اللجنــة علمــا باعتمــا الد لــة ال ــري ر ريــان ر األ ل م ــم  2014ا ــة
عمل ملكا حة ا جتا باألشخاص بهنااء سلـل لتعزمـز تـداب مكا حـة ا جتـا باألشـخاص.
ترح ـ اللجنــة بــاق الــح تيــذهلا الد لــة ال ــري إلاــالح برنــام التــد م الصــناعي
التد م التقين الداخلي بتقدر مار ل تارمع ،معر على ال ملار (الدامر) حاليـا .علـى
أر اللجنــة م ــا ا القلــق ألر الد لــة ال ــري تــزال تاــكل بلــد مصــد عي ـ مقصــد
لالجتــا بالياــر ،لــيما بالن ــاء الفتيــاا ،ذلــك أل،ــرا العمــل ا لــتغالل اقن ــي،
ألر:
(أ) املـــرأة تـــزال تعـ ـ لر
أل،را اليغاء ،إنتاج األ الا اإلباحية؛

لاللـــتغالل اقن ـــي ر اـــناعة التر يـــه،

لـــيما

(ب) الن ــاء الفتيــاا القا مــاا إىل الد لــة ال ــري ر إهــا برنــام التــد م
الصناعي التد م التقين الداخلي ما زلس متعرضس للعمل بال خرة ا لتغالل اقن ي.
 - 27ت اي اللجنة الد لة ال ري ا ملي:
(أ) تكثيف عملياا التفتي ش الح جترم ـا بصـفة منتظمـة ر أمـاريس العمـل مـا
تيذله مس ج أخـرى مـس أجـل مكا حـة ا جتـا باألشـخاص ،تااـة الن ـاء الفتيـاا
الالح متم ت ييف س ر إها برنام التد م الصناعي التد م التقين الداخلي؛
(ب) تكثيف برام الراد التفتيش الح ت ـت دي املناـ ا التر ي يـة للكيـا
الح تنت األ الا اإلباحية ،مس أجل منع ا لتغالل اقن ي؛
(ج) م االة اق الرامية إىل إقامة تعـا ر نـائي إقليمـي يل ملنـع ا جتـا
باألشــخاص ،ب لــائل منــ ا تيــا ل املعل مــاا مــع اليلــدار األخــرى ر املن قــة تن ــيق
اإلجراءاا القان نية مقاضاة املتجرمس؛
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( ) تقدر معل ماا ر التقرمر الد ي املقيل عس تنفيـذ اإلاـالحاا املت خـاة
ر إها برنام التد م الصناعي التد م التقين الداخلي؛
( ـ) التصدمق على بر ت ري ل منع قمـع ا جتـا باألشـخاص ،تااـة الن ـاء
األهفــال ،املعاقيــة عليــه ،املكمــل تفاقيــة األمــم املتحــدة ملكا حــة اقرميــة املنظمــة ع ـ
ال هنية.
“ن اء املتعة”
 - 28تـــذريِّر اللجنـــة الحظاهتـــا ااتاميـــة ال ـــابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقرتـــار 37
 ،)38تاـ أمضــا إىل العدمــد مــس الت اــياا املتعلقــة ــقلة “ن ــاء املتعــة” الــح تحــل
الح اد ا عس آلياا األمم املتحدة األخرى املعنية حبق ق اإلن ار مثـل قنـة القضـاء علـى
التمييـــــــز العنصـــــــري ) ،(CERD/C/JPN/CO/7-9اللجنــــــــة املعنيـــــــة حبقـــــــ ق اإلن ــــــــار
) ،(CCPR/C/JPN/CO/6قنـــــة منا ضـــــة التعـــــذم ) ،(CAT/C/JPN/CO/2اللجنـــــة املعنيـــــة
باحلق ق ا قتصا مة ا جتماعية الثقا ية ) ،(E/C.12/JPN/CO/3عد مـس املكلفـ ب مـاا
ر إهــا اإلجــراءاا ااااــة جمللــل حق ـ ق اإلن ــار بــاألمم املتحــدة ،ا لــتعرا الــد ي
الاــامل ( ،A/HRC/22/14/Add.1علــى لــييل املثــال الفقــراا  .)147-145ر ح ـ ــيط
اللجنة علما باق الح تيذهلا الد لـة ال ـري لـعيا منـ ا حلـل م ـقلة “ن ـاء املتعـة” ،الـح
ريار آخر ا مس خـالل ا تفـاق الثنـائي بـ الد لـة ال ـري مج مـة ري مـا الـذي أدعلـس ر
 28ريان ر األ ل م م  ،2015هر اللجنة تقلف ألر الد لـة ال ـري تنفـذ الت اـياا
املاا إلي ا آنفا ،أر م قف ا باقر م قلة “ن ـاء املتعـة” تقـع ضـمس مـة اللجنـة حيـث
أر ا نت ارياا املزع مة قد حد ر قيل بدء نفاذ ا تفاقيـة ر الد لـة ال ـري ر عـاا .1985
تقلف اللجنة ريذلك إزاء ما ملي:
أنه حد ر ر ات نة األخـ ة زمـا ة ر عـد الييانـاا املقدمـة مـس امل ـؤ ل
(أ)
القا ة احلك مي يما متعلق ؤ لية الد لة ال ـري عـس ا نتـ ارياا املرتكيـة ضـد “ن ـاء
املتعة”؛ أر إعالر ا تفاق الثنائي مع مج مة ري ما ،الذي مؤريد أر م قلة “ن ـاء املتعـة”
“حلّر بصفة ائية بال جعة” معتمد بص ة رياملة جا مرريز على الضحية؛
ر احلص ـ ل علــى اعتــراي مســي اــرمق
(ب) أر بعــل “ن ــاء املتعــة” ت ـ
ؤ لية الد لة ال ري عما عان منه مس انت ارياا ج يمة حلق ق اإلن ار؛
(ج) أر الد لة ال ري تف بالتزاماهتا جـ القـان ر الـد يل حلقـ ق اإلن ـار
إزاء الضحاما مس “ن اء املتعة” ر اليلدار املعنية األخرى؛
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()
الكت املد لية.

أر الد لــة ال ــري قامــر حبــذي اإلشــا ة إىل م ــقلة “ن ــاء املتعــة” مــس

 - 29تكـر اللجنـة ت اـياهتا ال ـابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقرتــار )38 37
تالحظ أر م قلة “ن اء املتعة” تاـكل انتـ ارياا ج ـيمة هلـا تـق م ـتمر علـى حقـ ق
ضحاما تلك ا نت ارياا الناجياا من ا ،ي ا نت ارياا الح ا تكيت ا الق اا امل لحة
للد لة ال ري إبـار احلـرب العامليـة الثانيـة ،ذلـك بـالنظر إىل الـتمرا عـدا جـ لـيل
انتصاي عالة أماا ؤ ء الضحاما .لذلك ـهر اللجنـة تـرى أنـه لـيل نـاا مـا مينـع مـس
حيث ا ختصاص الزمين مـس التصـدي لتلـك ا نتـ ارياا .ـث اللجنـة الد لـة ال ـري
على القياا ا ملي:
(أ) ريفالــة أر مكــف قا هتــا م ــؤ ل ا العم مي ـ ر عــس اإل ء بتصــرظاا
م ت ترة يما متعلق بامل ؤ لية ،األمر الذي مس شقنه تعرمل الضحاما لصدمة أخرى؛
(ب) ا عتـراي حبـق الضـحاما ر ا نتصـاي ،مـس ض جـ ضـر س إنصـا س
بص ة رياملة عالة ،ا ر ذلك تع مض س ترضـيت س تقـدر اعتـذا مسـي هلـس إعـا ة
تق يل س؛
(ج) ريفالــة أر تقــ ا الد لــة ال ــري ،لــدى تنفيــذ ا لالتفــاق الثنــائي املعلــس
با شتراا مع مج مة ري ما ر ريان ر األ ل م ـم  ،2015بـهمالء ا عتيـا ال اجـ
ت اء الضحاما الناجياا ضمار حقـ ق س ر معر ـة احلقيقـة ،قيـق العدالـة ،احلصـ ل
على تع مضاا؛
عر

( ) تضــم م ــقلة “ن ــاء املتعــة” بص ـ ة ا يــة ر الكت ـ
احلقائق التا خيية بص ة م ض عية على ال الب عامة اقم ؛

املد لــية ريفالــة

( ـ) تقــدر معل مــاا ر تقرمر ــا الــد ي املقيــل عــس ن ــاق املاــا اا الــح
أجرمر التداب األخرى الح اختذا لكفالة حق ق الضحاما الناجياا ر معر ة احلقيقـة،
قيق العدالة ،احلص ل على تع مضاا.
املاا رية ر احلياة ال يالية احلياة العامة
 - 30يط اللجنة علما ا تيذله الد لة ال ري مس ج مس أجل تعزمز ماا رية املـرأة ر
احلياة ال يالية احلياة العامة عس هرمق اعتما اا ـت األلالـيت الثالثـة الرابعـة املتعلقـت
بامل ا اة ب اقن  ،اللت د ار أ دا ا قميـة ،رضـا ـد ا لتحقيـق متثيـل املـرأة بن ـية
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 30ر املائـة ر احليــاة ال يالــية احليــاة العامــة ااااــة حبلـ ل عــاا  .2020بيــد أر اللجنــة
ما زال م ا ا القلق باقر ما ملي:
تدا م ت ى متثيـل املـرأة علـى الصـعيدمس التاـرمعي الـ زا ي علـى اـعيد
(أ)
احلكــم ازلــي (اــعيد الع ذمــد) ريــذلك ر اق ــاز القضــائي ،ر ال ــلك الدبل مالــي ،ر
األ لا األريا ميية؛
(ب) ا تقا إىل تداب خااة مؤقتـة قان نيـة ت ـت دي التعجيـل بتحقيـق امل ـا اة
الفعلية ب الرجل املرأة ر احلياة ال يالية احلياة العامة؛
(ج) التمثيل الناق للمع قاا ،الن اء مس األقلياا العرقية األقليـاا األخـرى،
مثل األمن الي اري الك ماا املقيماا ر اليابار ،ر م اقع انع القرا .
 - 31تكــر اللجنــة ت اــيت ا ال ــابقة ( ،CEDAW/C/JPN/CO/6الفقــرة  )42تــدع
الد لة ال ري إىل القياا ا ملي:
اعتمــا مزمــد مــس التــداب ااااــة املؤقتــة ،مثــل احلصـ القان نيــة ،قــا
(أ)
للفقرة  1مـس املـا ة  4مـس ا تفاقيـة للت اـيت العـامت قـم  25قـم )1997 ( 23
باقر املرأة ر احلياة ال يالـية احليـاة العامـة ،مـس أجـل التعجيـل بتحقيـق ماـا رية املـرأة
ماا رية رياملة على قدا امل ا اة مع الرجل ر املناا الح ت اغل با نتخاب التعي ؛
(ب) ريفالــة التنفيــذ الفعــال لل ــدي الــذي حــد ر اا ــت األلالــيت الثالثــة
الرابعة باـقر امل ـا اة بـ اقن ـ لتحقيـق متثيـل املـرأة بن ـية  30ر املائـة حبلـ ل عـاا
 2020علــى مجيــع الصــعد ،ــا ر ذلــك الصــعيدمس التاــرمعي الـ زا ي اــعيد احلكــم
ازلـــي (اـــعيد العمذـــد) ،ريـــذلك ر اق ـــاز القضـــائي ،ر ال ـــلك الدبل مالـــي ،ر
األ لا األريا ميية؛
(ج) اختـــاذ تـــداب ـــد ة ،ـــا ر ذلـــك تـــداب خااـــة مؤقتـــة ،لتعزمـــز متثيـــل
املع قــاا ،الن ــاء مــس األقليــاا العرقيــة األقليــاا األخــرى ،مثــل األمنــ الي اريــ
الك ماا املقيماا ر اليابار ر م اقع انع القرا .
التعليم
 - 32تثين اللجنـة علـى الد لـة ال ـري لقيام ـا بـهمالء أ ل مـة تاحـة إمكانيـة متكا ـة أمـاا
الن ــاء الفتيــاا لل اـ ل إىل مجيــع م ــت ماا التعلــيم ،زمــا ة ماــا رية الفتيــاا ر التعلــيم
ا بتدائي الثان ي .بيد أر اللجنة م ا ا القلق باقر ما ملي:
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(أ) ات ـــال الفجــ ة بــ اقن ــ ر ا لتحـــاق بـــالتعليم العـــايل ،لـــيما ر
اقامعاا الد الاا العليا ،ريذلك ر اجملا ا الد الية الح م يمس علي ا الـذري تقليـدما،
مثل العل ا التكن ل جيا اهلندلة الرماضياا؛
(ب) ا تفــال ن ــية الن ــاء الــالح م ااــلس تعلــيم س العــايل ر إمتــاا الــت س
اقامعية ملدة أ بع لن اا ،مما مضع س ر ضع  ،م اا ر ل ق العمل؛
(ج) تدا م ت ى ماا رية املرأة ر مناا اإل ا ة العليـا منااـ اـنع القـرا
ر املؤل ــاا التعليميــة ،ترريز ــا ر مناا ـ متدنيــة امل ــت ى ،ضــال عــس ا فــا عــد
األلاتذة مس الن اء؛
جـ ح الـ ياا مـ هلـا لـدى ال يالـي امل ـؤ ل العمـ مي
()
متعلق حت ى التثقيف املالئم مس حيث ال س باقر الصحة احلق ق اقن ية اإلطابية؛

يمـا

( ـ) التقــا مر الــح تفيــد بتــدا م ــت ماا اإلملــاا بــالقراءة الكتابــة ب ـ ه ائــف
األقليــاا العرقيــة األقليــاا األخــرى ،لــيما بـ امل ــناا مــس هــائفح األمنـ الي اري ـ
العرقيت ؛
( ) عدا ج بياناا عس ال ضع التعليمـي للم ـاجراا املع قـاا ،ضـال عـس
ا تقــا إىل معل مــاا عــس التــداب املتخــذة للتصــدي لت ــلط األقــرار التعــي عــس املاــاعر
العنصرمة ر املدا س ،ليما تلك الح ت ـت دي الن ـاء الفتيـاا الك مـاا املقيمـاا ر
اليابار.
 - 33ت اي اللجنة الد لة ال ري ا ملي:
تكثيف أناـ ة الت جيـه الـ ييفي بغيـة تاـجيع الفتيـاا علـى اإل ـرا ر
(أ)
الة امل اضيع  ،التقليدمة ،مثـل العلـ ا التكن ل جيـا اهلندلـة الرماضـياا ،زمـا ة
ال عي ب م يفي التعليم باقر أمه ية إمتاا الفتياا لتعليم س العايل؛
(ب) اختاذ تداب د ة ،ا ر ذلك تداب خااـة مؤقتـة ،لتح ـ متثيـل املـرأة
ر املناا اإل ا مة العليا مناا انع القـرا ر ق ـال التعلـيم زمـا ة عـد األلـاتذة
مس الن اء؛
(ج) معاقــة الا ـ ا،ل العامــة يمــا متعلــق حت ـ ى التثقيــف املالئــم مــس حيــث
ذا الن ل مـس التثقيـف حبيـث مـتم
ال س باقر الصحة احلق ق اقن ية اإلطابية ت
إ ماجه باكل من جي ر املنا املد لية؛
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( ) إزالـــة مجيـــع العقيـــاا الـــح ــ ل ر تــ التعلـــيم للن ـــاء الفتيـــاا
املع قــاا امل ــاجراا الن ــاء مــس األقليــاا العرقيــة األقليــاا األخــرى مثــل األمنــ
الي اريـ الك مــاا املقيمــاا ر اليابـار؛ تقــدر معل مــاا ر التقرمـر الــد ي املقيــل
عس إمكانية حص هلس على التعليم على املنق الد الية؛
( ـ) تعزمز التداب الرامية إىل منع مجيع أشكال العنـف ضـد الن ـاء الفتيـاا،
معاقيــة مرتكيي ــا ،القضــاء علي ــا ،ــا ر ذلــك ت ــلط األقــرار التعــي عــس املاــاعر
العنصـــرمة ،ر املؤل ـــاا التعليميـــة ،لـــيما تلـــك الـــح ت ـــت دي الن ـــاء الفتيـــاا
الك ماا املقيما ا ر اليابار.
العمالة
 - 34ترح اللجنة باعتما قان ر تعزمز ماا رية املرأة ا تقائ ـا ر أمـاريس العمـل ر عـاا
 ،2015ـ القــان ر الــذي م ــدي إىل متك ـ الن ــاء ر العمــل ،ــس ــي س العــامالا  ،ـ
النظامياا العامالا مس األقلياا العرقية األقلياا األخرى .بيـد أر اللجنـة م ـا ا القلـق
إزاء ما ملي:
ات ال الفج ة ب اقن ر األج ،
(أ)
إنفاذ ميدأ امل ا اة ر األجر لقاء العمل املت ا ي ر القيمة؛

ما معـزى جزئيـا إىل القصـ ر

(ب) التمرا الفصل األ قي الرألي ر لـ ق العمـل ترريـز الن ـاء ر ق اعـاا
ما معزى جزئيا إىل نظاا العمل القائم على امل ا اا؛
العمل املنخفضة األجر،
(ج) التمرا ترريز الن اء ر العمل على ألـاس عـدا التفـر ب ـي امل ـؤ لياا
األلرمة ،األمر الذي مؤ ر على التحقاقاهتس مس املعاشاا التقاعدمة مؤ ي جزئيـا إىل قـر س
بعد التقاعد ،ضال عس التقا مر املت اترة الح تفيد حبد مضامقاا تتعلق باألم مة ال ة؛
( ) عدا ج حظر رياي على التحرش اقن ي ـر جـزاءاا منالـية ضـد
مرتكييه ،ضال عس أر الد لة ال ري تصدق علـى اتفاقيـة منظمـة العمـل الد ليـة األلالـية
املتعلقة بالتمييز (ر العمالة امل س) ،لعاا  ( 1958قم )111؛
( ـ) التمرا أشكال التمييز املتعد ة املتعد ة اق ان ر ق ال العمل يمـا متعلـق
بن اء الاع ب األالية ،ن ـاء األقليـاا ، ،ـس (ن ـاء الي اريـ أ ريينـا ا الك مـاا)
املع قاا العامالا امل اجراا؛
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ال ري.
- 35

()

عــدا جــ معل مــاا عــس ضــع العــامالا ر اادمــة املزنليــة ر الد لــة

ث اللجنة الد لة ال ري على القياا ا ملي:

(أ) تكثيف اق امليذ لة ر إهـا قـان ر تعزمـز ماـا رية املـرأة ا تقائ ـا ر
أماريس العمل ، 2015 ،قان ر معام العمـل ،القـ ان األخـرى ذاا الصـلة ،مـس أجـل
القضاء على التفا تاا اهليكليـة الفصـل امل ـين تضـييق الفجـ ة ر األجـ بـ اقن ـ
بهنفاذ ميدأ امل ا اة ر األجر لقاء العمل املت ا ي ر القيمة؛
(ب) تكثيف اق الرامية إىل تاجيع التخداا ترتيياا العمل املرنـة األخـذ
بنظاا اإلجازة ال الدمة املاتررية بغية تاجيع الرجل علـى املاـا رية علـى قـدا امل ـا اة ر
مل م ؤ لياا عامة ال فل ،ريفالة ت مرا ق ريا ية لرعامة األهفال؛
(ج) اعتمــا أحكــاا قان نيــة حلظــر التحــرش اقن ــي ر أمــاريس العمــل الــن
علــى ــر عق بــاا منالــية لر عــه؛ ريفالــة إمكانيــة ق ـ ء املــرأة إىل العدالــة ر حــا ا
التمييز ر العمل ،ا ر ذلك على ألاس احلمل األم مة؛
( ) ا ض الل بعملياا تفتيش منتظمة ر أماريس العمل ادي إنفـاذ ا متثـال
لق ان العمل مد ناا ق اعد ال ل ا املتعلقة بالتحرش اقن ي؛
( ـ) إجــراء الــة التقصــائية لق ــال العمالــة إنتــاج إحصــاءاا جن ــانية،
تااـــة يمـــا متعلـــق بن ـــاء الاـــع ب األاـــلية ن ـــاء األقليـــاا ،ضـــالعس املع قـــاا
ا لعامالا امل اجراا؛
( ) تقدر معل ماا ر التقرمر الد ي املقيـل عـس ضـع العـامالا ر اادمـة
املزنلية ر الد لة ال ري؛
(ز) النظر ر التصدمق على اتفاقية منظمـة العمـل الد ليـة املتعلقـة بـالتمييز (ر
العمالة امل س) ( 1958 ،قم  ،)111اتفاقية منظمة العمل الد لية املتعلقـة بالعـامل ر
اادمة املزنلية ( 2011 ،قم .)189
الصحة
 - 36يط اللجنة علما باق الح تيذهلا الد لة ال ري ملعاقة الاـ ا،ل الصـحية املتعلقـة
ـة ري شـيما امتاـي لل اقـة الن مـة ر عـاا
بالتعر لإلشعال ر أعقاب ق ل حـا
 .2011مع ذلك ،هر اللجنـة تال حـظ مـع القلـق خ ـط الد لـة ال ـري لر ـع أمسـاء املنـاهق
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املل ــة الــح مقــل م ــت ى التعــر لإلشــعال ي ــا عــس  20مللي ــيفرا لــن ما مــس القائمــة
ما ميكس أر مؤ ر باكل مفر على احة الن اء الفتياا.
ب اف ا مناهق إجالء،
 - 37ت اــي اللجنــة الد لــة ال ــري بــقر تؤريــد مــس جدمــد علــى أر مكـ ر ــع أمســاء
املناهق املل ـة بـالتعر لإلشـعال مـس القائمـة ب اـف ا منـاهق إجـالء مت ـقا مـع املعـا ي
املقي لة ليا املتعلقة بع امل اا ر بالن ية للن اء الفتياا ،ذلك بـالنظر إىل أر الن ـاء
أريثر ح الية لإلشعال مس الرجال .ت اي اللجنة ريذلك الد لة ال ري بتكثيـف تقـدر
اادماا ال يية اادماا األخـرى للن ـاء الفتيـاا املتضـر اا مـس اإلشـعال ،تااـة
للن اء احل امل ر مقاهعة ري شيما.
 - 38تاعر اللجنة بالقلق إزاء ا تفال ن ـية اإلج ـا ا نتحـا بـ الفتيـاا املرا قـاا
الن اء ر الد لة ال ري .ي تاعر بالقلق ب جه خاص إزاء ما ملي:
(أ) أنـه جـ املـا ة  14مــس قـان ر محامــة األم مـة ،عنــد قراءهتـا بــا قترار مــع
املا ة  212مـس قـان ر العق بـاا ،ميكـس للمـرأة أر صـل علـى اإلج ـا إ ر احلـا ا
الح قد مت ي ي ا التمرا احلمل أ ال ضع ر حد ضر ريي على اـحت ا اليدنيـة ر
احلــا ا الــح تتعــر ي ــا لال،تصــاب ب رمقــة عنيفــة أ تن ـ ي علــى الت دمــد ،أ عنــدما
مك ر بالت اعت ا املقا مة أ الر ل تصيق حامال؛
(ب) أر املرأة متع علي ا احلص ل على م ا قة ز ج ا لكي ميكن ا احلصـ ل علـى
اإلج ا ؛
(ج)

أر معد ا ا نتحا ب الن اء الفتياا تزال مرتفعة ر الد لة ال ري.

 - 39متاــيا مــع الت اــية العامــة قــم  )1999 ( 24باــقر املــرأة الصــحة ،إعــالر
من اج عمل بيج  ،ت اي اللجنة الد لة ال ري ا ملي:
تعدمل قان ر العق باا قان ر محامة األم مة لكفالة إضفاء الاـرعية علـى
(أ)
اإلج ا ليل قط ر حالة ج خ ـر م ـد حيـاة املـرأة احلامـل أ اـحت ا ،لكـس
أمضا ر مجيع حا ا ا ،تصاب ،بصري النظر عس التخداا العنف أ هتدمـد الضـحية أ
مقا مت ا ،لفاح ازا ا ،جـ عيـ ب خلقيـة خ ـ ة بـاقن  ،عـدا جتـرر اإلج ـا
ر مجيع احلا ا األخرى؛
(ب) تنقـيق قــان ر محامــة األم مــة بغيــة إلغـاء شــر م ا قــة الــز ج لكــي مت ـ
للمرأة احلامل أر صل على اإلج ـا ؛ ريفالـة احلصـ ل علـى امل ا قـة احلـرة امل ـتن ة
للمرأة حيثما م ل اإلج ا ب ي ج عي ب خلقية خ ة باقن ؛
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(ج) اعتمــا خ ــة شــاملة تتضــمس أ ــدا ا مؤشــراا اضــحة ترمــي إىل منــع
ا نتحا ب الن اء الفتياا.
ا لتحقاقا ا ا قتصا مة ا جتماعية
 - 40يط اللجنة علما ا تيذله الد لة ال ري مـس ج ـ ل ضـع الـتراتيجياا للحـد مـس
رص للحص ل على ا ئتماناا اليالغة الصـغر.
الفقر مس خالل األنا ة املد ة للدخل ت
إ أر اللجنة م ا ا القلق إزاء التقا مر الح تفيد بتفاي الفقر ب الن ـاء ،لـيما الن ـاء
الالح مترألس ألرا معياية األ امل املع قاا امل ناا .م ا اللجنة القلق ب جـه خـاص
إزاء أح اهلس املعياية ب ي ات ال الفج ة ب اقن ر الـتحقاقاا املعاشـاا التقاعدمـة.
ريما تاعر اللجنة بالقلق ألر القان ر املتعلق بتقدر مـنق التعـازي ر حـا ا الكـ ا م لـع
الفج ة ر الدخل ب الرجل املـرأة حيـث أر( :أ) منحـة التعزمـة تضـاعف لألشـخاص الـذمس
ماــكل ر “املصــد الرئي ــي للــدخل”؛ (ب) القــان ر مع ــي أ ل مــة لرأللــاء األلــر املعياــية،
الذمس ،اليا ما مك ن ر جا  ،ر احلص ل على قر  ،ية ر حا ا الك ا .
 - 41ت ـ دع اللجنــة الد لــة ال ــري إىل تكثيــف ج ــا الراميــة إىل احلــد مــس الفقــر
قيق التنمية امل تدامة .ريمـا تـدع الد لـة ال ـري إىل إمـالء ا تمـاا خـاص حتياجـاا
الن ــاء الــالح مترألــس ألــرا معياــية األ امــل املع قــاا امل ــناا ،إىل حبــث إمكانيــة
إاالح نظاا املعاشاا التقاعدمة مـ س أجـل ريفالـة تـ احلـد األ ىن مـس امل ـت ى املعياـي
هلس .ت اي اللجنة ريـذلك الد لـة ال ـري بهعـا ة النظـر ر القـان ر املتعلـق بتقـدر مـنق
التعازي ر حا ا الك ا مس أجل تضمينه منظ ا باقر امل ا اة ب اقن .
املرأة الرمفية
 - 42ـيط اللجنــة علمــا باعتمـا الد لــة ال ــري ا ــة ألالـية جدمــدة لأل،ذمــة الز اعــة
املناهق الرمفية ر عاا  .2015بيد أر اللجنة م ا ا القلق إزاء ا فـا م ـت ى ماـا رية
املــرأة الرمفيــة ر عمليــة اــنع القــرا  ،لــيما ر اــيا،ة ال يالــاا ،ألر قــان ر ضــرمية
الــدخل معتــري بــدخ ل الز جــاا أ ــرا األلــرة العــامل حل ــاب أنف ـ س املــزا ع
باعتيا ا نفقاا لت ي األعمال التجا مة ،مما معيق عليا ا لتقالل ا قتصا ي للمرأة.
 - 43تــدع اللجنــة الد لــة ال ــري إىل إزالــة مجيــع احلـ اجز الــح تقيــد ماــا رية املــرأة
الرمفية ر ضع ال يالاا؛ النظر ر الـتعرا قـان ر ضـرمية الـدخل اـدي ا عتـراي
بعمل املرأة ر املاا مع العائلية بغية تعزمز متكين ا اقتصا ما.
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احلد مس تخاهر الك ا

إ ا هتا

 - 44تاــيد اللجنــة بالد لــة ال ــري لــد ا القيــا ي ر ســال احلــد مــس تخــاهر الك ـ ا
إ ا هتــا ،م ــامهت ا ر اق ـ العامليــة امليذ لــة عتمــا إهــا لــينداي للحــد مــس تخــاهر
الك ا للفترة  .2030-2015ريما تثين اللجنة على الد لة ال ري لقيام ـا راعـاة تعمـيم
باعتما ــا خ ــة هنيــة
املنظ ـ اقن ــاا ر ليالــاهتا املتعلقــة باحلــد مــس تخــاهر الك ـ ا
ألالــية إل ا ة الكــ ا  .مــع ذلــك ،ــهر اللجنــة م ــا ا القلــق إزاء ا فــا م ــت ى
إ ا هتـا علـى الصـعيدمس
ماا رية املرأة ر األ ا القيا مة ر سال احلـد مـس تخـاهر الكـ ا
ال هين ازلي ر أعقاب الزلزال الكي الذي ضرب شرق اليابار ر عاا .2011
 - 45ت اـي اللجنــة الد لـة ال ــري بت ــرمع ماـا رية املــرأة ر عمليـاا اــنع القــرا
عملياا التعار املتصلة بالك ا على مجي ع الصعد ،تااـة علـى الصـعيد ازلـي .ريمـا
منيغــي للد لــة ال ــري أر ت ااــل ج ــا الراميــة إىل إ مــاج منظ ـ جن ــاا ر مجيــع
إ ا ة أ ضـال مـا بعـد
ليالاا التنمية امل تدامة ،ريذلك ر احلد مـس تخـاهر الكـ ا
الك ا .
اا الن اء ازر ماا
 - 46تاــعر اللجنــة بــالقلق إزاء التقــا مر الــح تفيــد بــقر ن ــاء الاــع ب األاــلية ن ــاء
األقليـــاا العرقيـــة مثـــل األمنـ ـ الي اريـ ـ الك مـــاا املقيمـــاا ر اليابـــار ،املع قـــاا،
ال ــاحقياا ،مز جــاا امليــل اقن ــي ،مغــامراا اهل مــة اقن ــية ،امل ــاجراا ،مــا زلــس
م اج س أشكا متعد ة متقاهعة مس التمييز .م ا اللجنة القلـق ب جـه خـاص ألر ـؤ ء
الن ــاء مــا زلــس معــان مــس د مــة إمكانيــة حص ـ هلس علــى ااــدماا الصــحية التعليميــة
خدماا الت ييف.
 - 47تدع اللجنة الد لة ال ري إىل م االة ج ا على حن حثيـث اـدي القضـاء
على األشكال املتعد ة املتقاهعة للتمييز الذي تتعر له ن اء ال اع ب األاـلية ،ن ـاء
األقليــاا العرقيــة ،مثــل األمن ـ الي اري ـ الك مــاا املقيمــاا ر اليابــار ،املع قــاا،
ال حاقياا ،مز جاا امليل اقن ي ،مغامراا اهل مة اقن ية ،امل اجراا ،ممـا مـؤ ر
على إمكانية حص هلس على اادماا الصحية التعليمية خدماا الت ييـف ماـا ريت س
ر احليـاة العامــة ،ضـال عــس خـ اهتس ر احلصـ ل علــى ااـدماا الصــحية التعليميــة ر
مكار العمل.
الز اج العالقاا األلرمة
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 - 48تاعر اللجنة بالقلق إزاء عدا ج تاـرمع ظكـم ت زمـع املمتلكـاا عنـد حـل بـا
الز جية ر الد لة ال ري .تالحظ اللجنة أنه نتيجة لذلك ،متم ت زمع املمتلكـاا عـس هرمـق
ا تفــاق ب ـ الــز ج علــى ألــاس ال ـ ابق القضــائية الــح أ لــير ر يــل نظــاا
التفــا
امللكية املاتررية املؤجلة ،الـذي مـن علـى أر أي ممتلكـاا مثيـر أ ـا تراريمـر عنـدما ريـار
الز جار معياار معا تق م بالت ا ي بصري النظر عس حـق ملكيتـ ا .م ـا اللجنـة القلـق
إزاء ما ملي:
(أ) املفا ضــاا ا تفاقـــاا املتعلقــة بت زمـــع املمتلكـــاا ــد خـــا ج ن ـــاق
التنظيم القان ا حيث ت جد اختال ا ر م زامس الق ة ب املرأة الرجل ،بالتايل ـهر املـرأة
تك ر ر ضع سحف؛
(ب) التقا مر الح تفيـد بقنـه ر معظـم حـا ا ال ـالق تفتقـر املـرأة إىل املعل مـاا
ال لـائل الالزمـة للم اليـة بالكاـف عـس ال ضـع املــايل لز ج ـا ،ـا ر ذلـك مـا ميتلكـه مــس
أاـ ل جتا مــة م نيــة ،ألر القــان ر مــن علــى أي أ اا أ ميــا ة ت جي يــة إجرائيــة ر
ذا الصد ؛
ج نظاا ال الق بالتراضـي ،مـن القـان ر علـى أي إجـراء للمراجعـة
(ج)
القضــائية باــقر م ــائل حضــانة األهفــال نفقت ـ م ،ــا مكفــل ــا؛ األهفــال ،حبيــث أنــه ر
احلـا ا الـح مـتم الت اـل ي ـا إىل اتفـاق باـقر ـع نفقـة األهفـال ،متحـ ل األهفــال إىل
معدم .
 - 49متاــيا مــع الت اــية العامــة قــم  )2013 ( 29باــقر ات ــا ا قتصــا مة املترتيــة
علـى الـز اج العال قـاا األلـرمة علـى ـض الـز اج إ ـاء العالقـاا األلـرمة ،ت اـي
اللجنة الد لة ال ري ا ملي:
اعتما تارمع شامل ظكـم ت زمـع مجيـع أشـكال املمتلكـاا الز جيـة ،مـع
(أ)
ت ضيق دمد اإلجراءاا الح ميكس للز ج امل لق اتياع ا؛
(ب) ضــمار إمكانيــة حص ـ ل املــرأة امل لقــة علــى املعل مــاا الــح متكن ـ ا مــس
امل الية بالكاف عس ال ضع املايل لز ج ا احلص ل عليه؛
(ج) إعا ة النظر ر القان ر الذي ظكم حضانة األهفـال نفقتـ م حبيـث مـن
يـه علـى إجـراءاا للمراجعــة القضـائية ر احلـا ا الـح مــتم ي ـا ال ـالق بالتراضـي بـ
ال ر  ،على ريفالة ا؛ األه فـال ،ـا ر ذلـك تلييـة احتياجـاهتم ا قتصـا مة مـس خـالل
مد عاا إعالة األهفال.
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ال ت ري ل ا ختيا ي لالتفاقية
 - 50تاـــجع اللجنـــة الد لـــة ال ـــري علـــى التصـــدمق علـــى ال ت ريـ ـ ل ا ختيـــا ي
لالتفاقية.
إعالر من اج عمل بيج
 - 51تدع اللجنة الد لة ال ري إىل الـتخداا إعـالر منـ اج عمـل بـيج ر اق ـ
الح تيذهلا لتنفيذ أحكاا ا تفاقية.
خ ة التنمية امل تدامة لعاا 2030
 - 52تدع اللجنة إىل قيق امل ا اة احلقيقية بـ اقن ـ  ،قـا ألحكـاا ا تفاقيـة ،ر
مجيع مراحل عملية تنفيذ خ ة التنمية امل تدامة لعاا .2030
النار
 - 53تذرير ال لجنـة بـالتزاا الد لـة ال ـري بـقر تنفـذ بصـ ة من جيـة م ـتمرة أحكـاا
ا تفاقيــة ،ــث الد لــة ال ــري علــى إمــالء ا تمــاا علــى لــييل األ ل مــة لتنفيــذ ــذ؛
املالحظــاا ااتاميــة الت اــياا مــس اتر حــت م عــد تقــدر التقرمــر الــد ي املقيــل.
لذلك ت ل اللجنة القياا ر ال قر املنالـ بناـر املالحظـاا ااتاميـة ،باللغـة الرمسيـة
للد لــة ال ـــري ،علـــى املؤل ـــاا احلك ميـــة ذاا الصــلة علـــى مجيـــع الصـــعد (الــ هين
اإلقليمــي ازلــي) ،تااــة علــى احلك مــة ،ال ـ زا اا ،ال ملــار ،سلــل الاــي ،
اق از القضائي ،لكي مت تنفيذ ا تنفيذا ريامال .ي تاجع الد لـة ال ـري علـى أر
تتعــا ر مــع مجيــع أاــحاب املصــلحة املعنــي  ،مثــل اب ــاا أ بــاب األعمــال ،نقابــاا
العمال ،منظماا حق ق اإلن ار ،املنظماا الن ائية ،اقامعاا املؤل اا اليحثيـة،
لـائط اإلعـالا .ــي ت اـي ريــذلك بناـر مالحظاهتــا ااتاميـة بالاــكل املنالـ علــى
اعيد اجملتمع ازلي لكـ ي مت ـ تنفيـذ ا .باإلضـا ة إىل ذلـك ،ت لـ اللجنـة إىل الد لـة
ال ــري أر ت ااــل ناــر ا تفاقيــة بر ت ري هلــا ا ختيــا ي ق اعــد ا القان نيــة الفق يــة
الت اياا العامة للجنة على مجيع أاحاب املصلحة.
التصدمق على املعا داا األخرى
 - 54تالحظ اللجن ة أر انضـماا الد لـة ال ـري إىل الصـك ا الد ليـة الرئي ـية الت ـعة
حلق ق اإلن ار مس شقنه أر معزز متتع املـرأة حبقـ ق اإلن ـار احلرمـاا األلالـية ااااـة
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اــا ر مجيــع ج ان ـ احليــاة .لــذلك ،ــهر اللجنــة تاــجع الد لــة ال ــري علــى النظــر ر
التصدمق على ا تفاقية الد لية حلمامة حق ق مجيع العمال امل اجرمس أ را ألر م.
متابعة املالحظاا ااتامية
 - 55ت ل اللجنة إىل الد لة ال ري أر تقدا ،ر ،ض ر لنت  ،معل ماا خ يـة عـس
اا اا املتخذة لتنفيذ الت اياا ال ا ة ر الفقرت ( 13أ)  ( ) ( 21ـ) أعال؛.
إعدا التقرمر املقيل
 - 56تــدع اللجنــة الد لــة ال ــري إىل تقــدر تقرمر ــا الــد ي التالــع ر آذا مــا س
.2020
 - 57ت ل اللجنة إىل الد لة ال ري اتيال “ امليا ة الت جي ية املن قة لتقدر التقـا مر
ج املعا ـداا الد ليـة حلقـ ق اإلن ـار ،ـا ر ذلـك امليـا ة الت جي يـة لتقـدر يقـة
ألالية م حدة ائق خااة عا داا بعين ا” ( ،HRI/GEN/2/Rev.6الفصل األ ل).
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