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  مقدمة  - أوالً  
 من اتفاقية القـضاء  ١١اقيات منظمة العمل الدولية أحكام املادة      يتناول عدد من اتف     -١

          ومن بني االتفاقيـات املعتمـدة حـىت اآلن والبـالغ          . على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة     
  :، تتصل املعلومات الواردة يف هذا التقرير يف املقام األول مبا يلي١٨٨عددها 
               ، الـيت صـّدقت عليهـا       )١٠٠رقـم    (١٩٥١اتفاقية املـساواة يف األجـور،        •

  دولة عضواً ١٦٨
ـ  االستخداميف  (اتفاقية التمييز    •             الـيت صـّدقت    ) ١١١رقـم    (١٩٥٨،  )ة واملهن

   دولة عضوا١٦٩ًعليها 
، الـيت صـّدقت     )١٥٦رقـم    (١٩٨١،  العائليةاتفاقية العمال ذوي املسؤوليات      •

  .  دولة عضوا٤٠ًعليها
 االقتضاء، إشارة إىل عدد من االتفاقيات األخرى ذات الـصلة بعمالـة             وترد، عند   -٢

  :املرأة، وهي على النحو التايل

  السخرة    
  )٢٩رقم  (١٩٣٠، العمل اجلربياتفاقية  •
  )١٠٥رقم  (١٩٥٧، العمل اجلربياتفاقية إلغاء  •

  عمل األطفال    
  )١٣٨رقم  (١٩٧٣، االستخداماتفاقية احلد األدىن لسن  •
  )١٨٢رقم  (١٩٩٩أ أشكال عمل األطفال، اتفاقية أسو •

  حرية تكوين اجلمعيات    
  )٨٧رقم  (١٩٤٨ومحاية حق التنظيم، النقابية رية احلاتفاقية  •
  )٩٨رقم  (١٩٤٩ اجلماعية، ةواملفاوضحق التنظيم اتفاقية  •

  سياسة العمالة    
  )١٢٢رقم  (١٩٦٤اتفاقية سياسة العمالة،  •
  )١٤٢رقم  (١٩٧٥اتفاقية تنمية املوارد البشرية،  •
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  محاية األمومة    
  )٣رقم  (١٩١٩اتفاقية محاية األمومة،  •
  )١٠٣رقم  (١٩٥٢، )مراجعة(اتفاقية محاية األمومة  •
  )١٨٣رقم  (٢٠٠٠اتفاقية محاية األمومة،  •

  العمل ليال    
  ]والربوتوكول) [٨٩رقم  (١٩٤٨، )مراجعة ()النساء(اتفاقية العمل ليال   •  
  )١٧١رقم  (١٩٩٠ ،الليلياتفاقية العمل   •  

  العمل حتت سطح األرض    
  )٤٥رقم  (١٩٣٥اتفاقية العمل حتت سطح األرض،  •

  العمال املهاجرون    
  )٩٧رقم  (١٩٤٩، )مراجعة(العمال املهاجرين اتفاقية   •  
  )١٤٣رقم  (١٩٧٥، )أحكام تكميلية(اتفاقية العمال املهاجرين   •  

  العمل بعض الوقت    
  )١٧٥رقم  (١٩٩٤اتفاقية العمل بعض الوقت،  •

  لالعمل يف املرت    
  )١٧٧رقم  (١٩٩٦اتفاقية العمل يف املرتل،  •

وتتوىل اإلشراف على تطبيق االتفاقيات املصّدق عليها جلنة اخلرباء التابعـة ملنظمـة               -٣
العمل الدولية املعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، وهي هيئة تضم خرباء مستقلني من كل             

 مـن هـذا     اجلزء الثاين وتضم املعلومات املقدمة يف     .  اجتماعاهتا سنوياً  أرجاء العامل، وتعقد  
واملالحظات هي تعليقات   . التقرير موجزات للمالحظات املقدمة من اللجنة وطلباهتا املباشرة       

ُتنشر يف التقرير السنوي للجنة اخلرباء، الذي يصدر باإلسبانية واإلنكليزية والفرنسية، وُتقدم            
اليت تعدُّ باإلنكليزيـة    (وال ُتنشر الطلبات املباشرة     . ؤمتر العمل الدويل  ملعايري مب جلنة تطبيق ا  إىل  

يف شكل كتـاب، ولكنـها تتـاح        ) والفرنسية، وباإلسبانية أيضا للبلدان الناطقة باإلسبانية     
قاعدة بيانات منظمة العمل الدولية عـن األنـشطة         على  ويف تاريخ الحق، ُتنشر     . للجمهور

  .ILOLEXاإلشرافية، 
 بكثري  كثر تفصيالً األتعليقات  الوتتضمن املعلومات الواردة أدناه إشارات موجزة إىل          -٤

وميكن االطالع على التعليقات ذات الـصلة       . هليئات اإلشراف التابعة ملنظمة العمل الدولية     
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:  علــى املوقــع الــشبكي التــايلاجلــزء الثــاينللجنــة اخلــرباء املــشار إليهــا يف 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/index.htm   إىل قاعـدة البيانـات      الذهاب مث 

  ).APPLIS(عايري املتطبيق لجنة املتعلقة ب

  اإليضاحات املتعلقة باحلالة يف كل بلد على حدة  - ثانياً  

  البهاماجزر     
البـهاما علـى    جـزر   من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صّدقت            -٥

 ٩٧ و ٨٧ و ٤٥ و ٢٩وصدقت أيضا على االتفاقيات رقـم       . ١١١ و ١٠٠قم  ر تنياالتفاقي
  .١٨٢ و١٣٨ و١٠٥ و١٠٣ و٩٨و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -٦

ى مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق         العمل الدولية واملتصلة بأحكام اتفاقية القضاء عل      
  :باالتفاقيات التالية

  ٩٧االتفاقية رقم     
عن ، من احلكومة تزويدها مبعلومات   ٢٠٠٧طلبت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر عام          -٧

التدابري العملية اليت تضمن للرجال والنساء من العمال املهاجرين معاملة على قدم املساواة مع              
 العمل واحلقوق النقابية والـسكن والـضرائب        بشروطولة العضو، يف ما يتعلق      مواطين الد 

كما أشـارت اللجنـة إىل أن وزارة        . والضمان االجتماعي واالستفادة من النظام القضائي     
اخلدمات االجتماعية قد أنشأت مكتباً خاصاً لشؤون املرأة ُيعىن مبعاجلة مسائل املـساواة يف              

ل هذا املكتب اليت تكفل اسـتفادة    مة تزويدها مبعلومات عن أعما    ، وطلبت من احلكو   املعاملة
  .مع الرجال، من احلماية اليت تنص عليها االتفاقيةعلى قدم املساواة لنساء املهاجرات، ا

   ١٠٠االتفاقية رقم     
العمالة من قانون ) ب(٦املادة ، بأن ٢٠٠٧عام  ذكّرت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر       -٨

.  املنـشأة  العمل يف نفـس   تقتصر على   " القيمة املتساوية "مفهوم  تشري إىل   يت   ال ٢٠٠١لعام  
 الواحدة،  املنشأةوشددت اللجنة على أن إمكانات املقارنة قد تكون غري كافية على مستوى             

  . هاال سيما حيث يكون عمل النساء متركزاً يف قطاعات معينة من نشاط
باألشـخاص العـاملني يف     "املتعلقة   ٢٠٠٥كما أشارت اللجنة إىل إحصاءات عام         -٩

القطاع الفندقي، حسب املهنة واجلنس ومتوسط عدد ساعات العمـل ومتوسـط األجـر              
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، اليت أظهرت وجود فوارق يف األجور بني الرجال والنساء      "البهاماجزر  كل   يف   -األسبوعي  
 يف الوظـائف     عن تركّز عدد أكرب من النساء، مقارنة بالرجال،        مجيع املهن تقريباً، فضالً   يف  

وبدا فارق األجر األسبوعي بني الرجال والنساء شاسعاً يف الفئة العليا من كبار . املتدنية األجر
  يف هذه الفئـة    تقريباًوفيما كان عدد النساء والرجال متساوي التوزيع        .  واملديرين املوظفني
 . يف املائـة   ٣١,١إىل ما يقارب    بني اجلنسني    وصل فارق األجر األسبوعي القائم       الوظيفية،

هم من  " املديرين غري املصنفني يف مكان آخر     " يف املائة من     ٣٠,٥كما أشارت اللجنة إىل أن      
.  يف املائـة ٤٣,٨بلغ يف هذه الفئة العالية األجر     بني اجلنسني   الرجال وأن فارق األجر القائم      

 يف  فـوارق اللذلك، طلبت اللجنة من احلكومة اختاذ اخلطوات الالزمة لتحديد أسباب هذه            
األجور بني الرجال والنساء واإلفادة عن التدابري املتخذة أو املزمع اختاذها ملعاجلتها يف خمتلف              

  . واملديريناملوظفنياملهن، ال سيما يف الفئة العليا من كبار 

  ١٠٣االتفاقية رقم     
    يل الـوطين احلـا   التشريع  ، إىل أن    ٢٠٠٨عام   جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر       أشارت  -١٠

 املـساعدة االجتماعيـة     إعاناتال يتضمن أحكاماً تتعلق بدفع وزارة اخلدمات االجتماعية         
ويف هذا اخلصوص، ذكّرت اللجنة بأن اهلدف من        . للنساء اللوايت مل يشتغلن قط قبل احلمل      

من صناديق املـساعدة    اإلعانات املناسبة    من االتفاقية هو جعل دفع       ٤من املادة   ) ٥(الفقرة  
لـذا، طلبـت    . األمومة النقدية إلعانات  تماعية حقاً للنساء العامالت اللوايت مل يتأهلن        االج

، أحكاماً ميكن مبوجبـها دفـع       تشريعهااللجنة من احلكومة النظر يف إمكانية أن ُتدخل يف          
األمومة ألهنن مل يـستوفني     إلعانات  اللوايت مل يتأهلن    للعامالت  املساعدة االجتماعية   إعانات  

اإلعانـات  (التـأمني الـوطين     من الئحـة     ٣٥املادة  نص عليها   تة العمالة اليت    شروط مد 
  .  بصيغته املعّدلة١٩٧٤لعام ) واملساعدات

  ١١١االتفاقية رقم     
ع، من جهـة، مـن      ، العدد املرتف  ٢٠٠٧الحظت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر عام          -١١

تقين واملهين، وخاصة يف برامج إدارة      شاركن يف برامج معهد جزر البهاما ال      اخلرجيات اللوايت   
لكن من جهة أخرى، ال تزال النساء يتركّزن يف ما يسمى باملهن            . احلاسوباألعمال وعلوم   

وعليـه  . املخصصة عادة للنساء، من قبيل مهن التجميل والسكرتارية وإدارة النظم املكتبيـة           
دورات النساء على املشاركة يف     اللجنة من احلكومة حتديد التدابري اليت اختذهتا لتشجيع         طلبت  

التدريب اخلاصة باملهن اليت يسود فيها الرجال واليت ميكن أن تشكل فرص عمـل أفـضل                
  . بالنسبة هلن

من الدستور، اليت تـشري     ) د)(٤(٢٦ة  املادوالحظت اللجنة يف تعليقاهتا السابقة أن         -١٢
على ما يبدو اختاذ    ، قد تتيح    لألشخاص املشمولني باحلماية من التمييز    " الظروف اخلاصة "إىل  

ودعت اللجنة احلكومة جمـدداً إىل      . اليت تضمن االتفاقية محايتها   الفئات  تدابري إجيابية لصاحل    
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 وما إذا كانـت احلكومـة قـد         يتوفري املزيد من التوضيح حول معىن هذا احلكم الدستور        
 اجيابية ترمي إىل تعزيـز      ، على سبيل املثال، تدابري    لتتخذاستندت إليه أو تنوي االستناد إليه       

  . عمالة املرأة

   ١٨٢االتفاقية رقم     
، إىل أن الفتيات يف سـن الثانيـة         ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -١٣

يـتم تـصويرهن    عشرة يتعرضن لالستغالل اجلنسي من خالل البغاء وأن تلميذات املدارس           
شروع ملأشارت اللجنة إىل أن الدراسة اإلقليمية       و. عاريات مقابل احلصول على املال والطعام     

عمل األطفال اليت أجرهتا منظمة العمل الدولية بالتعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدوليـة،             
بنيوي للحالة الوطنية   استعراض  بإجراء  أو مؤسسية مكلفة    والية تشريعية   أظهرت عدم وجود    

ملذكورة أعاله أشارت إىل وجود بعـض أمنـاط      وانطالقاً من أن املعلومات ا    . عمل األطفال ل
، متنت اللجنة لو تتخذ احلكومة التدابري الالزمة لتحديـد          البلدأسوأ أشكال عمل األطفال يف      

  .  انتشار عمل األطفال، وخاصة أسوأ أشكال عمل األطفالحجم

  بوركينا فاسو    
نا فاسـو علـى     ّدقت بوركي من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، ص          -١٤

 ٩٨ و ٩٧ و ٨٧ و ٢٩ و ٣رقم  وصدقت أيضا على االتفاقيات     . ١١١ و ١٠٠رقم   تنياالتفاقي
  .١٨٢ و١٤٣ و١٤٢ و١٣٨ و١٢٢ و١٠٥و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -١٥

ة واملتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق              العمل الدولي 
  :باالتفاقيات التالية

  ٩٧االتفاقية رقم     
         مـن العائـدين،    كـثريين ، إىل أن    ٢٠٠٨أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -١٦

يف ما خيـص العمالـة      ات  اإلعانات واالستحقاق ال سيما النساء واألطفال، حيرمون من بعض        
أنه على الرغم من إقرار      ورأت اللجنة . والضمان االجتماعي والصحة والسكن والطعام والتعليم     

احلكومة بالصعوبات اليت يواجهها العائدون واختاذها بعض اخلطـوات اهلادفـة إىل معاجلـة              
عبة الـيت   ، فضالً عن الظروف الص     من جديد  االجتماعي واالقتصادي استقرارهم  وضعهم، فإن   

فاالتفاق الثنائي املربم بني بوكينا     . تشهدها كوت ديفوار، ال يزاالن يشكالن مسألتني شائكتني       
       ، ال ُيطبـق، يف حـني       بني البلدين   بشأن التوظيف والعمالة   ١٩٦١فاسو وكوت ديفوار عام     

 بوركينـا   العدد الكبري من مواطين   التعامل مع   ال تفي احلماية القنصلية يف كوت ديفوار بغرض         
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العمـال   من توصـية     ٢٠ و )٢(٥ تنيوذكّرت اللجنة بالفقر  . ع الراهن فاسو، وخاصة يف الوض   
 على أمهية إسداء املشورة للمهـاجرين       انتشدداللتني  ،  )٨٦رقم   (١٩٤٩ )مراجعة(املهاجرين  

بالعودة، وتوفري ضمانات إضافية للعائدين يف ما خيـص مـنح           املتصلة  سائل  املوعائالهتم بشأن   
  .إعادة توظيف العاطلني عن العملالتشجيع على لبطالة، فضالً عن للفقراء وإعانة لانة إع

  ١٠٠االتفاقية رقم     
 ،، إىل أهنا مل تتسلم تقرير احلكومة      ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -١٧

 يعملـن يف    والحظت اللجنة أن أغلبية النساء    .  السابقة بتعليقاهتاوذكّرت على هذا األساس     
ة وال حيظني سوى بتمثيل ضـعيف يف معظـم الوظـائف،            يالقطاعات غري النظامية والزراع   

وأشارت اللجنة إىل أن حياة املرأة يف بوركينا فاسو         . وخاصة وظائف اإلدارة املتوسطة والعليا    
 واملمارسات العرفية اليت تكّرس التوزيـع التقليـدي         القواعدال تزال حتكمها إىل حد كبري       

أرباب العمل يتجنبون توظيـف النـساء إذا        بعض   وأن   ،دوار واملهام بني النساء والرجال    لأل
والحظت اللجنة أن السياسة الوطنية للنهوض      . كانت مسؤولياهتن املرتلية تبعدهن عن عملهن     

باملرأة نصت، هبدف معاجلة املظاهر املستمرة لعدم املساواة بني الرجل واملرأة، علـى تـدابري    
حلد من املمارسات االجتماعية الثقافية اليت ُوصفت بالرجعية واجلائرة حبق املـرأة،            أولوية كا 

. والتدريب، وتشجيع مشاركتها يف هيئات صـنع القـرار        على العمل   صول املرأة   حوتعزيز  
احلد من الفـصل    على  أثر السياسة الوطنية    عن  معلومات  إرسال  وطلبت اللجنة من احلكومة     
  .مشاركة املرأة يف الوظائف اإلدارية املتوسطة والعلياوعن ق العمل املمارس ضد املرأة يف سو

ويف ما خيص التقييم املوضوعي للوظيفة، ذكّرت اللجنة بضرورة اللجـوء لوسـائل          -١٨
مالئمة ملعرفة ما إذا كانت الوظائف اليت تنطوي على أعمال خمتلفة، هلا بالرغم من ذلك نفس 

ن اعتماد معايري تقييم غري متييزية وتطبيقها بـشكل         وشددت على أ  . القيمة من حيث األجر   
 أمر بالغ األمهية يف تقليص الفوارق يف األجور اليت تسببها القوالب النمطية التقليديـة               دموح

  ". بقيمة العمل"املرتبطة 
 العمل مل تسجل أية شكاوى متعلقة مببدأ املساواة         تفتيشوالحظت اللجنة أن دوائر       -١٩

 لفت انتباه احلكومة إىل أن غياب الشكاوى        وقالت إهنا تود  . ساء والرجال يف األجور بني الن   
وميكن أن يكون غياب الشكاوى مؤشراً على       . ال يعين بالضرورة عدم وجود متييز يف األجور       

لذا تطلب اللجنة من    . قلة وعي ضحايا هذا التمييز حبقوقهم والوسائل املتاحة هلم لتصحيحه         
بشأن التدابري اليت تتخذها لضمان التطبيق الفعلي ملبدأ االتفاقية،         احلكومة تزويدها مبعلومات    

  . ال سيما خبصوص محالت الدعاية ملبدأ االتفاقية والتعريف به
   .٢٠١٠تلقت جلنة اخلرباء آخر تقارير احلكومة وستدرسه خالل عام 
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  ١١١االتفاقية رقم     
ىل أهنا مل تتسلم تقرير احلكومة      ، إ ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -٢٠

وذكّرت بدواعي القلق اليت سبق وأعربت عنها بشأن عدم التزام احلكومة بتشريعات العمـل          
لذا حثت اللجنة احلكومـة علـى إرسـال         . اهلادفة إىل القضاء على التمييز يف جمال العمالة       

 يف ذلك القانون املؤرخ     تطبيق التشريعات ذات الصلة، مبا    ) أ: (معلومات بشأن األمور التالية     
عدد ) ب( الذي يضمن املساواة يف التوظيف يف القطاع العام؛          ١٩٩٨أبريل  /  نيسان ٢٨يف  

الشكاوى املستندة إىل تشريعات العمل اهلادفة إىل القضاء على التمييز، والنتائج اليت أفـضت        
نية ملكافحة التمييز   األنشطة اليت اضطلعت هبا وزارة النهوض باملرأة واللجنة الوط        ) ج( إليها؛

  .لضمان التطبيق الفعلي هلذه التشريعات
   .٢٠١٠تلقت جلنة اخلرباء آخر تقارير احلكومة وستدرسه خالل عام 

  ١٨٢االتفاقية رقم     
، الذي   بالبشر ، إىل أن االجتار الداخلي    ٢٠٠٨أشارت جلنة اخلرباء يف مالحظاهتا لعام         -٢١

أو ميارسن العمـل يف املنـازل       الفتيات اللوايت    أساساً ب  يتعلق،  احلاالت يف املائة من     ٧٠يشكل  
وأشارت اللجنة إىل أن الفتيات، ال سيما تلك        . يعملن كبائعات يف طرقات مدن البلد الكربى      

العامالت يف املنازل، غالباً ما يتعرضن لالستغالل، وأنه من الصعب مراقبة ظروف عملهن ألنه              
ة وجود برنامج مشترك بني الربنامج الدويل للقضاء        وفيما الحظت اللجن  . عمل غري مسموح به   

على عمل األطفال ومنظمة العمل الدولية ملكافحة االجتار باألطفال بغرض استغالهلم يف العمل             
طلبت من احلكومة تزويدها مبعلومات حـول التـدابري   فقد ، )ينالوتر(يف غرب ووسط أفريقيا   

حلماية الفتيات مـن    لوترينا  ملرحلة اخلامسة من برنامج     احملددة زمنياً اليت اختذها يف إطار تنفيذ ا       
أسوأ أشكال عمل األطفال، مبا يف ذلك على وجه التحديد، عدد الفتيات من ضـحايا البيـع                 

  .واالجتار لالستغالل يف العمل أو اجلنس، اللوايت انتشلن حىت اآلن من هذا الوضع

  تشاد    
ت الـصلة، صـّدقت تـشاد علـى         ة العمل الدولية ذا   ـمن بني اتفاقيات منظم     - ٢٢

 ١٠٥ و ٩٨ و ٨٧ و ٢٩رقم  وصدقت أيضا على االتفاقيات     . ١١١ و ١٠٠رقم   تنيياالتفاق
  .١٨٢ و١٣٨و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -٢٣

 بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق             العمل الدولية واملتصلة  
  :باالتفاقيات التالية
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  ١٠٠االتفاقية رقم     
 بدواعي القلق الذي يساورها بشأن ٢٠٠٩ذكّرت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام    -٢٤

جلماعي العام املطبـق     من االتفاق ا   ٤٢الوارد يف املادة    الطابع احملدود ملبدأ املساواة يف األجر       
وكررت اللجنة تشديدها على أن احلماية اليت مينحها االتفاق         . على العمال يف مجهورية تشاد    

 من قـانون    ٢٤٦املادة  أضيق نطاقاً من تلك املنصوص عليها يف        للعمال والعامالت   اجلماعي  
ذ مل يضع   إ،  )١٩٩٦ديسمرب  / كانون األول  ١١ يف   PR/96/038  رقم القانونباملعتمد  (العمل  

لذلك طلبت اللجنة من    . مبدأ األجر املتساوي لعمل ذي قيمة متساوية      موضع التنفيذ الكامل    
 باملساواة يف األجـر     ة من االتفاق اجلماعي املتعلق    ٤٢للمادة  احلكومة توضيح النطاق العملي     

ر على أج الرجال والنساء، يف القانون ويف املمارسة، العمال من   وحتديد كيفية ضمان حصول     
  . يؤدون عمالً ذا قيمة متساويةمتساو حني

  ١١١االتفاقية رقم     
، إىل إقرار القـانون رقـم       ٢٠٠٩اهتمام، يف مالحظاهتا لعام     بأشارت جلنة اخلرباء      -٢٥

016/PR/06   الذي يتضمن مبادئ توجيهية لنظام التعليم يف تشاد،         ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٣ يف 
 تعترب األكثر ضعفاً، مبا يف      فئاتعليم الذي يطال     على مكافحة االستبعاد من الت     والذي يركز 

وكان اهلدف من هذا القانون ضمان استفادة مجيع . ذلك الفتيات اللوايت يقطن املناطق الريفية    
الفتيـات  والتشجيع على التحاق    من تعليم عايل اجلودة     على قدم املساواة    شاديني  تاألطفال ال 

االقتصادية والثقافيـة    -ها من احلواجز االجتماعية     املدارس عرب إزالة القوالب النمطية وغري     ب
كما الحظت اللجنة أن . اليت تقف عقبة أمام التنمية الكاملة للفتيات والنساء يف عملية التعليم     

هتـدف إىل جعـل     حـوافز   تشتمل على   " خطة العمل الوطنية بشأن توفري التعليم للجميع      "
يف أربع منـاطق منوذجيـة      متت  ربع جتارب   االلتحاق باملدارس أكثر جاذبية للفتيات، وأن أ      

وتشمل هذه التجارب أنشطة توعية واسعة النطاق باملسائل        . لتعزيز التحاق الفتيات باملدارس   
تساعدها على تنفيذ أنشطة مـدرة للـدخل،        للمجتمعات احمللية   اجلنسانية، وختصيص منح    

  . لفتيات باملدارسسن التحاق اقيود على املدرسية وعدم فرض أي الرسوم واإلعفاء من 
رقـم  الوضـعي    من القـانون     ٩املادة   اللجنة لفتت انتباه احلكومة إىل تعارض        غري  -٢٦

006/PR/84 نوسألت اللجنة احلكومة إ   .  مع أحكام االتفاقية   ١٩٨٤أبريل  / نيسان  يف الصادر 
كان ال يزال للزوج حق     وبالتايل إيضاح إن     ال يزال ساري املفعول،      ١٩٨٤كان قانون عام    

        ، ينبغي على احلكومـة إلغـاء       وإذا كان األمر كذلك   . عارضة قيام زوجته بأنشطة جتارية    م
  . تضمنه من متييز ضد املرأةت من القانون ملا ٩املادة 
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  اجلمهورية التشيكية    
من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة، صّدقت اجلمهورية التشيكية على      -٢٧

 ١٠٥ و ٩٨ و ٨٧ و ٢٩ على االتفاقيات رقـم      وصدقت أيضاً . ١١١ و ١٠٠رقم   االتفاقيتني
  .١٨٢ و١٧١ و١٤٢ و١٣٨ و١٢٢و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -٢٨

 مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق         العمل الدولية واملتصلة بأحكام اتفاقية القضاء على      
  :باالتفاقيات التالية

  ١٠٠االتفاقية رقم     
، إىل أن قانون العمـل اجلديـد        ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -٢٩

، الذي دخل حيـز     )٥٨٥/٢٠٠٦القانون رقم   ب، بصيغته املعدلة    ٢٦٢/٢٠٠٦القانون رقم   (
، ال يزال حيّد من تطبيق مبدأ املساواة يف األجر          ٢٠٠٧يناير  /لثاينالنفاذ يف األول من كانون ا     

وذكّرت اللجنـة   . القيمة املتساوية، على املوظفني العاملني لدى نفس رب العمل        ذي  للعمل  
علـى  يقتصر   اليت أشارت فيها إىل أن تطبيق مبدأ االتفاقية ال           ٢٠٠٦ لعام   العامة مبالحظاهتا

إجـراء  مقارنات بني الرجال والنساء العاملني يف نفس املؤسسة أو الشركة، وأنه يتيح             عقد  
بني الوظائف اليت يشغلها رجال ونساء يف شركات خمتلفة أو بني أرباب            كثرياً  مقارنة أوسع   
ومثة خطر أن تكون إمكانيات املقارنة غري كافية على مستوى مؤسسة يتركز            . عمل خمتلفني 

ويف هـذا الـصدد،     . األنشطة أو الوظائف  معينة من   ن النساء يف قطاعات     فيها عدد كبري م   
أشارت اللجنة إىل مالحظات احتاد نقابات العمال التشيكية املورافية الـيت أشـارت إىل أن               
الوظائف اليت يشغل أغلبيتها نساء متيل إىل أن تكون أقل أجراً مقارنة بوظـائف مـشاهبة ال               

تربت اللجنة أن إيالء املزيد من االهتمام ملبدأ األجر املتـساوي     واع. تشكل فيها النساء أغلبية   
بني الرجال والنساء لعمل ذي قيمة متساوية، عرب اعتماد هنج متعددة القطاعات، قد يساعد              

  . يف معاجلة هذا الوضع
 الذي  للوظائفويف حني رّحبت اللجنة باإلطار القانوين اخلاص بالتقييم املوضوعي            -٣٠
 من قانون العمل، فقد شددت كذلك على احلاجة إىل تطوير واسـتخدام             ١١٠ املادةه  تأرس

، تتضمن العناصر اليت نص عليها قانون العمل وضمان تطبيقها          الوظائفوسائل حمددة لتقييم    
التـدابري  بشأن  لذا طلبت اللجنة من احلكومة تزويدها مبعلومات        . بعيداً عن أي حتيز جنساين    

كوسـيلة  للوظائف  طرق تقييم موضوعية    وتطبيق  لتعزيز تطوير   ذها  اختااليت اختذهتا أو تنوي     
  . لتعزيز املساواة يف األجر بني الرجال والنساء لعمل ذي قيمة متساوية
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  ١١١االتفاقية رقم     
، بالنقاشات اليت دارت خالل الدورة      ٢٠٠٩ذكّرت جلنة اخلرباء يف مالحظاهتا لعام         -٣١

، العمل الـدويل  ؤمتر  مبللجنة تطبيق املعايري التابعة     ) ٢٠٠٨يونيو  /حزيران(السابعة والتسعني   
حلماية من التمييز اليت كان     ا ٢٠٠٦قانون العمل لعام    سحب  ) أ: (اليت تناولت املسائل التالية   

منصوصاً عليه من قبل، استناداً إىل عدد من االعتبارات األخرى، مبا يف ذلـك املـسؤوليات    
، أو نقابات أو منظمات     حزب سياسي يف  عضوية  ال أو   يةعائلأو ال واحلالة االجتماعية   األسرية  

.  النساء، يف العمالة واملهـن     هم في نوضع الروما، مب  ) ب(؛ و  أو العمل فيها   العملألصحاب  
غري متييزي من دون أي تأخري       وكانت جلنة املؤمتر قد دعت احلكومة إىل إقرار تشريع جديد         

 احلكومة على اختاذ تدابري لتطـوير وسـائل   كما حثت. وضمان تطابقه الكامل مع االتفاقية  
وأعربت جلنة اخلرباء عن قلقهـا  . روما يف العمالة واملهن والبطالةوضع الورصد حمّسنة لتقييم  

  . ٢٠٠٨إزاء عدم تسلمها أي تقرير من احلكومة منذ مناقشة هذه احلالة عام 
 العمل الـدويل  ؤمتر  مبعة   والتسعني للجنة تطبيق املعايري التاب     التاسعةوأعادت الدورة     -٣٢

وأشارت جلنة املؤمتر إىل . مناقشة تطبيق اجلمهورية التشيكية لالتفاقية   ) ٢٠١٠يونيو  /حزيران(
ويغطـي  . ٢٠٠٩سـبتمرب   / أيلول ١أن قانوناً ملكافحة التمييز قد أُقّر ودخل حيز النفاذ يف           
أو اجلنسية أو   ألصل العرقي   ا أو   العنصرالقانون التمييز املباشر وغري املباشر القائم على أساس         

وحثت . العاملأو النظرة إىل    اجلنس أو امليول اجلنسية أو السن أو اإلعاقة أو الدين أو املعتقد             
التشريع  كان هذا    نجلنة اخلرباء احلكومة على تزويدها مبعلومات كاملة متكنها من أن تقّيم إ           

مـن  ) أ(١األسس املذكورة يف الفقرة     كافة  اجلديد يوفر محاية مالئمة من التمييز استناداً إىل         
أو احلالة   من االتفاقية، ال سيما يف ما يتعلق بالتمييز على أساس املسؤوليات األسرية              ١املادة  

           العمـل ألصـحاب   أو عضوية حزب سياسي أو نقابات أو منظمات         العائلية  أو  االجتماعية  
  . أو العمل فيها

تـدابري  الجمموعة  بشأن  ملعلومات اليت وفرهتا احلكومة     كما أشارت جلنة املؤمتر إىل ا       -٣٣
لتعزيز الدمج االجتماعي واالقتصادي للروما، لكنها ال تزال تشعر بالقلق حيال عدم            املتخذة  

لـذلك  .  ومهنهم  الروما عملإحداث هذه التدابري لتحسينات ميكن التحقق منها يف ما خيص           
 تدابري تتيح تطوير وسـائل مراقبـة لوضـع      حثت جلنة املؤمتر احلكومة من جديد على اختاذ       

الروما، مبا يف ذلك من خالل مجيع البيانات املناسبة وحتليلها، بغية إثبات إحراز تقدم حقيقي               
   .يف جمال االلتزام حبصول الروما على التعليم والتدريب والعمل والتشغيل أسوة باآلخرين

  ١٨٢االتفاقية رقم     
إدخال حكـم   ب،  ٢٠٠٩ مع االرتياح، يف مالحظاهتا لعام       أحاطت جلنة اخلرباء علماً     -٣٤

 من القـانون    ٢٤٦املادة  ، يلغي وحيل حمل     العقوبات من قانون    )أ(٢٣٢إطار املادة   جديد يف   
ويقضي هذا احلكـم  . ٥٣٧/٢٠٠٤، مبوجب القانون رقم )جنسيةألغراض االجتار بالنساء  (



CEDAW/C/2010/47/3/Add.4 

GE.10-44346 12 

 أو خيبئ أو حيتجز شخصاً دون       أو يورط أو ينقل   يوظف  أو يدبر، أو     ،يشغلبأن أي شخص    
أو القنانة أو السخرة، أو أي نـوع        الرق  سن الثامنة عشرة، ألغراض االستغالل اجلنسي أو        

   .تتراوح بني سنتني وعشر سنواتملدة سجن الآخر من االستغالل، يتعرض لعقوبة 

  مالطة    
 تنياالتفـاقي لصلة، صّدقت مالطة على     من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات ا         -٣٥

             ١٠٥ و ٩٨ و ٨٧ و ٢٩رقـم   وصـدقت أيـضا علـى االتفاقيـات         . ١١١ و ١٠٠رقم  
  .١٨٢ و١٣٨و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -٣٦

قية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق           العمل الدولية واملتصلة بأحكام اتفا    
  :باالتفاقيات التالية

  ١٠٠االتفاقية رقم     
، إىل التعديل األخري    ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء مع االهتمام، يف طلبها املباشر لعام            -٣٧

مبوجـب املـذكرة     (٢٠٠٤لعـام   االستخدام   املعاملة املتساوية يف     الئحةالذي أجري على    
يف حال عمل مماثل أو عمل يـصّنف        "الذي نص على أنه     ) ٢٠٠٧ لعام   ١٣٧نونية رقم   القا

        اجلـنس يف  بـسبب   قيمة متساوية، ينبغي عدم وجود أي متييز مباشر أو غري مباشر            بأنه ذو   
كما أشارت اللجنة إىل أنـه       .))١()ألف(٣املادة  (ما يتعلق جبميع جوانب األجر وظروفه،       

الوظائف، توصيف ، يضمن رب العمل أن يستند نظام      من الالئحة ) ٢)(ألف(٣املادة  مبوجب  
حيثما يستخدم لتحديد األجور، إىل املعايري نفسها بالنسبة للرجال والنساء ويراعي بـذلك             

  . استبعاد أي متييز يقوم على اجلنس
كررت طلبها الـسابق    فإهنا  إىل هذه التطورات التشريعية،     اللجنة  ويف حني أشارت      -٣٨
ضمان عدم تصنيف الوظـائف     لتعلق باملنهجية اليت يتبعها جملس األجور يف إصدار أوامره،          امل

مقارنة بتلك الـيت    أدىن  النساء على أهنا ذات قيمة      يشغل معظمها أو كل مواقعها      واملهن اليت   
كما طلبت اللجنة من احلكومة حتديـد       . ومبهارات خمتلفة  خمتلفاًيشغلها رجال يؤدون عمالً     

ليت اختذهتا أو تنوي اختاذها لشحذ الوعي مببدأ االتفاقية، بالتعـاون مـع شـركائها     التدابري ا 
، واحلاجة إىل أسلوب خالٍ مـن       "العمل متساوي القيمة  "االجتماعيني، ال سيما الوعي مببدأ      

األجـور يف  معـدالت   اجلنس لتقييم الوظائف عند التفاوض علـى        نوع  أي متييز قائم على     
  . الً عن أمهية جتنب القوالب النمطية اجلنسانية وتعزيز املساواةاالتفاقات اجلماعية، فض

كما أشارت اللجنة إىل أنه استناداً إىل التقرير السنوي الذي نشرته اللجنة الوطنيـة                -٣٩
يف ما يتعلق متاماً كبرياً بني اجلنسني ، فقد يكون الفارق يف األجور ٢٠٠٨لتعزيز املساواة عام  
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        /نيـسان (اجلـنس   ونوع  اإلمجالية، وفقاً للمهن الرئيسية     السنوية   رواتب املوظفني مبتوسط  
واملديرين، املوظفني  يف ما يتعلق بوظائف املشرعني وكبار       و). ٢٠٠٨ هيوني/حزيران - أبريل

عمال اخلدمات و عمال   يف املائة يف فئة      ٢٦ يف املائة، يف حني وصل إىل        ٢٨وصل الفارق إىل    
 التدابري املتخذة لتقلـيص     عنللجنة من احلكومة تزويدها مبعلومات      وطلبت ا . احملالت والبيع 

مهن معينة  هذه الفوارق، ال سيما عرب معاجلة الفصل املهين املمارس ضد النساء وحصرهن يف              
  .ومناصب إدارية أفضل أجراً وأعلى مكانةأجراً، وحتسني إمكانية وصوهلن إىل وظائف أقل 

   ١١١االتفاقية رقم     
، إىل أن احلكومة ختلفـت مـرة        ٢٠٠٩جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام       أشارت    -٤٠

لنساء العامالت اليت مجعتـها قبـل أن        اأخرى عن تزويدها بإجابة على موضوع مدة خدمة         
إىل أن هذه الفترة ُتحـسب      من قبل   وأشارت اللجنة   . يطلب منهن االستقالة بسبب الزواج    

املعاشـات   ال ُيعترف هبا يف حساب       ترقيات، لكن ول على الوظائف أو ال    كفترة خربة للحص  
الفعلية ال تؤخذ   خدمتهن   النساء اللوايت ُيعاد توظيفهن ألن سنوات        ر بوضع ، مما يض  يةالتقاعد

 مـن الدراسـة   ٤١وأشارت املالحظات السابقة للجنة كذلك إىل أن الفقـرة        . االعتباريف  
احلالـة   علـى    ةالقائمالفوارق  تربت أن    اع ةاملساواة يف العمل واملهن   عن  العامة  االستقصائية  
و شرط  حسب أحكام االتفاقية، مبا أنه أفضى إىل فرض واجب أ          ،ا بطبيعته ةمتييزياالجتماعية  

لذا حثت اللجنـة    . فرض على أشخاص من اجلنس اآلخر     ُيعلى أشخاص من جنس حمدد ال       
اشهن التقاعدي بشكل يتأثر معوقد يف اخلدمة ما زلن احلكومة على حتديد عدد النساء اللوايت    

الـصادر   ١٠٣/٨٠سليب ألهنن أجربن على االستقالة بسبب الزواج قبل صدور املنشور رقم       
  . ١٩٨٠عن مكتب رئيس الوزراء عام 

وأحاطت اللجنة علماً باألنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنيـة لتعزيـز املـساواة،                -٤١
، اهلادف  )ESF/No.46" ( من منظور قانوين    اجلنساين اجلانب"وأشارت إىل أنه، يف إطار برنامج       

، أجريت مراجعة للقـوانني واألنظمـة       يف سوق العمل  والنهوض هبا   إىل زيادة مشاركة املرأة     
وطلبت اللجنة من احلكومة تزويدها مبعلومات بـشأن      . املالطية ومت إصدار توصيات هبذا الشأن     

، مبا يف ذلك أية تعديالت      ةواملهنستخدام  باالالتدابري املتخذة ملتابعة هذه التوصيات يف ما يتعلق         
دخال أحكام قانونية جديـدة ملعاجلـة       إل، ومقترحات    القائمة مقترحة على األحكام القانونية   

وضـع النـساء    عن  كما طلبت اللجنة من احلكومة توفري معلومات مفصلة          .املسائل اجلنسانية 
. متثيلهن يف وظـائف اإلدارة عن ية يف القطاع اخلاص، مبا يف ذلك بيانات إحصائللعمل  بالنسبة  

التدابري املتخـذة لتـشجيع تقاسـم    بشأن توفري معلومات   كذلك  طلبت اللجنة من احلكومة     و
  . ألطفالارعاية لاملسؤوليات األسرية واخلطوات اليت تتخذها الشركات لتوفري خدمات 

لجنة علمـاً   الأحاطت  ،   املهنيني احلصول على التدريب والتعليم   بفرص  ويف ما يتعلق      -٤٢
برامج التدريب اليت توفرها شركة التوظيف والتدريب، بشأن باملعلومات اليت قدمتها احلكومة 

عـن  وطلبت اللجنة من احلكومة تزويدها مبعلومـات        . دعمهاوتستهدف الفئات احملرومة    و
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لزيادة فرص التوظيف   املهنيني  حصول الفتيات والنساء على التدريب والتعليم       تشجيع  كيفية  
كما شجعت اللجنة احلكومة على اختاذ التدابري الالزمة لتسهيل اضـطالع           . تاحة أمامهن امل

شركة التوظيف والتدريب جبمع البيانات املصنفة حسب اجلنس وحتليلها بغية تقييم أثر برامج             
  . التدريب على توظيف النساء

  تونس    
 تنينس على االتفـاقي   الصلة، صّدقت تو  من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات          -٤٣

 ١٠٥ و ٩٨ و ٨٩ و ٨٧ و ٤٥ و ٢٩رقم   على االتفاقيات    وصدقت أيضاً . ١١١ و ١٠٠رقم  
  .١٨٢ و١٤٢ و١٣٨ و١٢٢و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -٤٤

لة بأحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق             العمل الدولية واملتص  
  :باالتفاقيات التالية

  ٤٥االتفاقية رقم     
 من ٧٧املادة اإلشارة إىل  ب،  ٢٠٠٤يف طلبها املباشر لعام      ،علماًجلنة اخلرباء   أحاطت    -٤٥

         / متـوز  ١٥املـؤرخ يف     ٦٢-٩٦مبوجب القانون رقم    هلا  قانون العمل، بآخر صيغة معدلة      
 كان سنهن، والشباب دون سن الثامنة عشرة        اً، الذي حيظر توظيف النساء، أي     ١٩٩٦ هيولي

ودعت اللجنة احلكومة إىل النظر بإجيابيـة يف        . للعمل حتت سطح األرض يف املناجم واحملاجر      
 محاية ، اليت تركّز على)١٧٦رقم  (١٩٩٥يف املناجم، والصحة التصديق على اتفاقية السالمة 

 حمددة من العمال، فضالً عـن      ةصحة وسالمة مجيع عّمال املناجم عوضاً عن التركيز على فئ         
  . ٤٥  رقمن االتفاقيةإمكانية االنسحاب مالنظر يف 

  ٨٩االتفاقية رقم     
 االتفاقات اجلماعية   غالبية، إىل أن    ٢٠٠٨أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -٤٦

احلمل، باستثناء إشارة إىل    مدة   حمددة بشأن احلفاظ على الدخل خالل        أحكامأي  ال تتضمن   
وذكّرت اللجنة بأن االتفاقية تسعى إىل محاية مستوى دخل         . قوانني العمل العامة املعمول هبا    

، ليس خالل فترة إجازة األمومة فحسب، بل خالل فترة أطول بكثري تصل             العامالتالنساء  
عمل هنـاري، أو    إىل   تقوم على دواعٍ طبية، عرب االنتقال        ضافيةإ أسبوعاً وأية فترات     ١٦إىل  

  .خاصة من الضمان االجتماعي أو ما يشابه ذلك من تدابريمنح إعانات 
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  ١٠٠االتفاقية رقم     
طبـق يف   ي األجـور    سلّم، إىل أن    ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -٤٧

ي متييز على أساس اجلنس، وأن األحكام ذات الصلة         القطاع العام على مجيع املوظفني دون أ      
املـساواة بـني الرجـال      قدم  املضمنة يف االتفاقات اجلماعية يف القطاع اخلاص تطبق على          

لـذلك  . لكن اللجنة اعتربت ذلك غري كاٍف لضمان تطبيق مبدأ املساواة يف األجر           . والنساء
يتخطى جمرد املساواة يف    " تساوي القيمة العمل امل "أرادت اللجنة التشديد جمدداً على أن مبدأ        

، ليـشمل العمـل ذا      "املماثل"العمل أو العمل    " نفس"أو  " املتساوي"األجر بالنسبة للعمل    
ويكمن اهلدف مـن   . الطبيعة املختلفة اختالفاً تاماً، والذي يكون رغم ذلك ذا قيمة متساوية          

ـ واة يف األجور اليت كان      يف جتنب عدم املسا   " للقيمة املتساوية "هذا النطاق الواسع     نجم يف  ي
. النساء يف جمموعة حمددة من املهن     مع تركيز   أغلب األحيان عن الفصل بني اجلنسني يف املهن         

النساء يف قطاعات معينة، كقطاع اخلدمات، وضعف متثيلهن        عمل  تركّز  إىل  اللجنة  وأشارت  
 أنواع العمـل علـى      يف الوظائف ذات املسؤوليات، فشددت على أمهية مقارنة قيمة خمتلف         

إىل ويف هذا الصدد، أشارت اللجنة إىل ضرورة االستناد  . أساس معايري موضوعية وغري متييزية    
 والظروف املرتبطة به، لتحديد نسب األجـر        ةاجلهد واملسؤولي وإىل  لعمل  لملهارات املطلوبة   ا

ويدها مبعلومات  كما طلبت اللجنة من احلكومة تز     . املخصص هلذا العمل وفقاً ملبدأ االتفاقية     
ومكافحة القوالب النمطيـة    مهنياً  النساء  النهوض ب  أثر خطة العمل اليت وضعتها لتشجيع        عن

عـن  ، فضالً عن توفري معلومـات       بني اجلنسني اجلنسانية هبدف تقليص الفوارق يف األجور       
  . التدابري املعتمدة أو املزمع اعتمادها لتعزيز التقييم املوضوعي للوظائف

   ١١١ة رقم االتفاقي    
، إىل أن احملاكم مل ُتـصدر أيـة         ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -٤٨

وأن )  العقوبـات  مكرراً ثانياً من قـانون ٢٢٦الفصل  (أحكام تتعلق حبظر التحرش اجلنسي      
ومع تشديدها على الطبيعة احلساسة هلذا املوضوع،       . مفتشية العمل مل تسجل أي انتهاكات     

اإلبالغ عن حـاالت    عن  عادة  حيجمون  للجنة لفت انتباه احلكومة إىل أن الضحايا        أرادت ا 
سواء بـني   كما ميكن أن يكون مستوى الوعي هبذا املوضوع غري كاٍف،           . التحرش اجلنسي 

لذا، فإن اللجنة حتث احلكومة على اختاذ التـدابري الالزمـة           . السلطات أو الضحايا أنفسهم   
 املختـصة ة التحرش اجلنسي يف مكان العمل وتزويد السلطات         لشحذ وعي الرأي العام مبسأل    

 امبعلومات حمددة ميكنها االستناد إليها للتعرف على حاالت التحـرش اجلنـسي ومعاجلتـه           
  . بالطريقة املناسبة

ويف ما يتعلق بالتدريب املهين، أشارت اللجنة إىل أن البيانات املتعلقـة بـشهادات                -٤٩
 التعليم والتدريب أظهرت أن النساء يشاركن يف التدريب املرتبط          التدريب اليت سلمتها وزارة   

 األقمـشة وقطـاع   )  يف املائة من املشاركني    ٩١، مثّلت النساء    ٢٠٠٦يف عام   (باخلدمات  
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، يف  ٢٠٠٢كما الحظت اللجنة تنامي مشاركة النساء، منذ عـام          ).  يف املائة  ٨٥(واأللبسة  
          ٢٠٠٢ يف املائـة عـام       ١٣ من نسبة    ارتفعت (التدريب املهين يف قطاع الصناعات احلرفية     

لكن اللجنة أشارت إىل وجود شيء من مقاومة التغيري يف هذا  ). ٢٠٠٦ يف املائة عام     ٤٢إىل  
. للفتيات" مةءمال"ألولوية لقطاعات تعترب أكثر     اجملال لدى الفتيات وأهاليهن، الذين يعطون ا      
التدابري اليت اختذهتا أو تنوي اختاذها عن ات مفصلة وطلبت اللجنة من احلكومة تزويدها مبعلوم

ملكافحة التصرفات القائمة على القوالب النمطية اليت حتّد من مـشاركة املـرأة يف دورات               
باإلضـافة إىل   و. التدريب التقليدية، وتعزيز وصوهلا إىل جمموعة أوسع من فرص التـدريب          

لتعليم الكبـار وبإدخـال أحكـام يف        اللجنة علماً بوجود الربنامج الوطين      أحاطت  ذلك،  
أصـحاب  االتفاقات اجلماعية القطاعية، تراعي إتاحة تعليم الكبار للعاملني، وتطلب مـن            

  . ل منح العاملني األميني الوقت الكايف حلضور دورات تعليم الكباراالعم

  أوغندا    
 تنيالتفاقيصلة، صّدقت أوغندا على ا    من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات ال         -٥٠

 ١٢٢ و١٠٥ و٩٨ و٨٧ و٤٥ و٢٩رقم وصدقت أيضا على االتفاقيات . ١١١ و١٠٠رقم 
  .١٨٢ و١٤٣ و١٣٨و

  تعليقات هيئات اإلشراف ملنظمة العمل الدولية
التعليقات اليت مل يتخذ إجراء بشأهنا بعد، الصادرة عن جلنة اخلرباء التابعة ملنظمـة                -٥١

اقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة، تتعلـق           العمل الدولية واملتصلة بأحكام اتف    
  :باالتفاقيات التالية

  ١٠٠االتفاقية رقم     
 مـن   )٧( و )٦( ، إىل أن الفقرتني   ٢٠٠٩أشارت جلنة اخلرباء يف طلبها املباشر لعام          -٥٢
تضمنان إشارة واضحة ملبدأ األجر املتـساوي       ت،  ٢٠٠٦لعام  االستخدام   من قانون    ٦ املادة
 على أن   ٦املادة   من   )٦(وتنص الفقرة   . ال والنساء الذين يؤدون عمالً ذا قيمة متساوية       للرج

تسعى وزارة الشؤون اجلنسانية والعمل والتنمية االجتماعية، واجمللس االستشاري للعمل، يف           
األجر املتساوي للرجال والنساء الذين يؤدون عمالً ذا      " ا، إىل إعمال مبدأ     مإطار أداء واجباهت  

 العمل للرجـال    صاحبيدفع  " على أن    ٦املادة   من   ٧، يف حني تنص الفقرة      "مة متساوية قي
  ". والنساء أجراً متساوياً لعمل ذي قيمة متساوية

وأشارت اللجنة إىل وجود فوارق، يف املمارسة، بني أجور النـساء والرجـال يف                -٥٣
ى أساس خـربة العمـال      القطاعني العام واخلاص، على الرغم من أن األجور حتّدد عادة عل          

وأشارت اللجنة  . اجلنسنوع  ومستواهم العلمي واملهارات املطلوبة للوظيفة، بغض النظر عن         
، ٢٠٠٦-٢٠٠٥  للفتـرة  إىل أن الدراسة االستقصائية الوطنية لألسر املعيـشية يف أوغنـدا          
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ل هي أوسع نطاقاً يف القطاع اخلاص، حيث تص       بني اجلنسني   أظهرت أن الفوارق يف األجور      
وأظهر املصدر نفسه أن النساء يتركـزن يف قطـاع          . أجور الرجال إىل ضعف أجور النساء     

حيث األجور أقل مـن أجـور       )  يف املائة من النساء يعملن يف هذا القطاع        ٧٩,١(الزراعة  
. لرجـال أجـور ا   يف املائة فقط من      ٥٠لنساء إىل   اصل أجور   تالقطاعات األخرى وحيث    

أي تدابري اختذهتا أو تنوي اختاذها لتقليص       عن  ويدها مبعلومات   وطلبت اللجنة من احلكومة تز    
أيـة  عن  ومعاجلة أسباهبا، مبا يف ذلك معلومات       نوع اجلنس   الفوارق يف األجور القائمة على      

   .بني اجلنسني يف املهن يف سوق العملاجلاري تدابري اختذت للقضاء على الفصل 

  ١١١االتفاقية رقم     
، إىل أن أغلبية السكان تعمـل يف        ٢٠٠٩ء يف طلبها املباشر لعام      أشارت جلنة اخلربا    -٥٤

يتصل بني اجلنسني يف ما     مساواة واضحة   كما أشارت اللجنة إىل وجود عدم       . قطاع الزراعة 
اليت قد تؤثر علـى     التمييزية  مبلكية األرض والسيطرة عليها، وذلك بسبب التقاليد واألعراف         

وذكّرت اللجنة بضرورة تعزيز وضمان املساواة يف       . اديةقدرة النساء على ممارسة أنشطة اقتص     
الفرص واملعاملة، ليس يف جمال التوظيف فحسب، بل كذلك يف ما يتعلق بالوصول إىل مهن               
حمددة، وطلبت من احلكومة إبالغها بالتدابري املتخذة أو املزمع اختاذها للقضاء، بشكل مباشر             

 يف فـرص  تعاين منها النساء على وجه اخلـصوص أو غري مباشر، على ممارسات التمييز اليت    
  . االلتحاق باملهن

        


