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أوال  -مقدمة
 - 0نن أحكال املادة  00من اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة متناولـة
يف عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية .وتتعلق املعلومات الواردة طيـ أساسـا باالتفاقيـات
التالية من بني االتفاقيات املعتمدة حىت هذا التاريخ والبالغ عددها  019اتفاقية:
• اتفاقيــــة املســــاواة يف األجــــورة ( 0950رقــــم )022ة الــــّ ــــدق عليهــــا 070
دولة عضوا؛
• االتفاقية املتعلقة بالتمييز (يف العمالة واملهن)ة ( 0951رقم )000ة الـّ ـدق عليهـا
 070دولة عضوا؛
• االتفاقية املتعلقة بالعمال ذوو املسؤوليات األسريةة ( 0910رقـم )056ة الـّ ـدق
عليها  23دولة عضوا؛
 - 0ويشارة حسب االقتضاءة ن عدد من االتفاقيات األخـرى ذات الصـلة بعمالـة املـرأةة
على النحو التايل:
السخرة
• اتفاقيـــة الســـخرةة ( 0932رقـــم )09ة والربوتوكـــول الـــذد اعتمـــد عـــال 0202ة
(مل يدخل حيز النفاذ بعد)
• اتفاقية نلغاء السخرةة ( 0957رقم )025
عمل األطفال
• اتفاقية احلد األدىن لسن العملة ( 0973رقم )031
• االتفاقية املتعلقة حبظر أسوأ أشكال عمل األطفالة  ( 0999رقم )010
حرية تكوين اجلمعيات
• اتفاقية احلرية النقابية ومحاية حق التنظيمة ( 0921رقم )17
• اتفاقية حق التنظيم واملفاوضة اجلماعيةة ( 0929رقم )91
سياسة العمالة
• اتفاقية سياسة العمالةة ( 0962رقم )000
• اتفاقية تنمية املوارد البشريةة ( 0975رقم )020
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محاية األمومة
• اتفاقية محاية األمومةة ( 0909رقم )3
• اتفاقية محاية األمومة (املنقحة)ة ( 0950رقم )023
• اتفاقية محاية األمومةة ( 0222رقم )013
العمل الليلي
• اتفاقية العمل الليلي (النساء) (املنقحة)ة ( 0921رقم  )19والربوتوكول
• اتفاقية العمل الليلية ( 0992رقم )070
العمل حتت سطح األرض
• اتفاقية العمل حتت سطح األرض (املرأة)ة ( 0935رقم )25
العمال املهاجرون
• اتفاقية اهلجرة طلبا للعمل (املنقحة)ة ( 0929رقم )97
• اتفاقية العمال املهاجرين (أحكال تكميلية)ة ( 0975رقم )023
العمل بدوام جزئي
• اتفاقية العمل بدوال جزئية ( 0992رقم )075
العمل املزنيل
• اتفاقية العمل املزنيلة ( 0996رقم )077
العمال املزنليون
• اتفاقية العمال املزنلينية ( 0200رقم )019
 - 3وتتــو اإلشــراى علــى تطبيــق االتفاقيــات املصــدق عليهــا جلنــة اخلــرباء التابعــة ملنظمــة
العمل الدولية واملعنية بتطبيق االتفاقيات والتو ياتة وهي هيئة تضم خرباء مستقلني من كـل
أرجاء العاملة وتعقد اجتماعااا سـنويا .وتضـم املعلومـات املقدمـة يف الفـر ”ثانيـا“ مـن هـذا
التقرير موجزات للمالحظات املقدمة من اللجنة وطلبااا املباشرة .واملالحظـات هـي تعليقـات
تُنشــر يف التقريــر الســنود للجنــةة الــذد يصــدر باإلســبانية واإلنكليزيــة والفرنســيةة وتقــدل ن
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جلنـــة تطبيـــق املعـــاي التابعـــة للمـــؤطر .وال تُنشـــر الطلبـــات املباشـــرةة (الـــّ تُعـــد باإلنكليزيـــة
والفرنسيةة وباإلسبانية أيضا بالنسبة للبلدان الناطقة باإلسبانية) يف شكل كتابة ولكنها تتـا
للجمهور .ويف وقت الحقة تُنشـر يف قاعـدة بيانـات أنشـطة اإلشـراى اخلا ـة انظمـة العمـل
الدولية (.)NORMLEX
 - 2وتتضمن املعلومات الواردة أدناه نشـارات مـوجزة ن التعليقـات األكثـر تفصـيال الـّ
أبــداا هيئــات اإلشــراى التابعــة ملنظمــة العمــل الدوليــة .ونكــن االطــال علــى تعليقــات جلنــة
اخلـــرباء ذات الصـــلة باملوضـــو املشـــار نليهـــا يف الفـــر ”ثانيـــا“ يف املوقـــع الشـــبكي التـــايل:
.www.ilo.org/dyn/normlex/en
 - 5ويُالحــأ أن جلنــة اخلــرباء غالبــا مــا تــدرج يف تعليقااــا نشــارات ن املعلومــات الــّ
تقدمها احلكومات ن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييـز ضـد املـرأة أو ن غ هـا مـن هيئـات
معاهدات األمم املتحدةة عالوة عن التقارير الصادرة عن هذه اهليئات.

ثانيا  -اإليضاحات املتعلقة باحلالة يف فرادى البلدان
بلجيكا
 - 6من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصـلة باملوضـو ة ـدقت بلجيكـا علـى
االتفاقيتني اللتني حتمالن الـرقمني  022و  .000و ـدقت أيضـا علـى االتفاقيـات الـّ حتمـل
أرقال 09ة 17ة 97ة 91ة 025ة 000ة 031ة 070ة  077و .010
تعليقات هيئات اإلشراى التابعة ملنظمة العمل الدولية
 - 7تتناول جلنة اخلرباء يف ما أبدت من تعليقات غـ اائيـة تتصـل باحكـال اتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة البنود الواردة أدناه.
االتفاقية رقم 011:
 - 1أشــارت اللجنــة باهتمــالة يف املالحظــة الــّ أبــداا عــال 0200ة ن اعتمــاد قــانون يف
 00نيسان/أبريل 0200ة يهدى ن معاجلة الفجوة يف األجور بني الرجال والنساء .وطلبـت
ن احلكومة تقدمي معلومات عن تطبيق القانون يف الواقع العملي.
 - 9والحظــت اللجنــةة يف طلبــها املباشــر الــذد قدمنـ عــال 0200ة أنـ وفقــا ملــا جــاء يف
التقرير الذد أ دره عال  0200املعهد املعين باملسـاواة بـني املـرأة والرجـلة بلغـت الفجـوة يف
األجور على أساس األجر اإلمجايل بالساعة جلميع العمـال يف مجيـع القطاعـاتة  9يف املائـة يف
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عال  0221مقارنة بـ  00يف املائة عندما تستند ن نمجايل اإليـرادات السـنوية .وأشـار التقريـر
أيضــا ن أن الفجــوة يف األجــور تكــون أوســع بكــث عنــدما تؤخــذ يف االعتبــار ”املزايــا غ ـ
املنصــوع عليهــا يف القــوانني“ كاملعاشــات التقاعديــة التكميليــة الــّ يــدفعها ــاحب العمــلة
وبــدل النقــلة واملشــاركة يف رأؤــال املؤسســةة بــالنظر ن أن للمــرأة تتــا هلــا فــرع أقــل
لالستفادة من تلك احلوافزة وعندما تقدل احلوافزة فإاـا تـدفع اعـدل أقـل .وطلبـت اللجنـة ن
احلكومة أن تتخذ خطوات لضـمان أن تسـتفيد املـرأة والرجـل علـى قـدل املسـاواة مـن احلـوافز
واملزايا الّ تتجاوز األجر األساسي والّ تـدفع بصـفة مباشـرة أو غـ مباشـرةة نقـدا أو عينـاة
من جانب احب العمل.
 - 02وطلبــت اللجنــة أيضــا ن احلكومـــة تقــدمي معلومــات عـــن التــداب املتخــذة ملعاجلـــة
األســباب الكامنــة وراء الفجــوة يف األجــور بــني الرجــل واملــرأةة وال ســيما التفرقــة املهنيــة يف
التــــدريب والتوجيــــ املهــــين وخــــدمات التوايــــاة وتصــــنيا الواــــائا يف القطاعــــات
االقتصادية واملؤسسات.
 - 00ويف مــا يتعلــق بــالفروق يف األجــورة ال ـّ تــؤثر علــى العــامالت مــن البلــدان املغاربيــة
وغ ها من البلدان األفريقيةة طلبت اللجنة من احلكومة أن تقدل معلومـات عـن نتـائر دراسـة
عن التمييز ضد الرجال والنساء من غ البلجيكينية كان ينتظـر أن تكـون جـاهزة يف ـيغتها
النهائية قبل ااية عال 0200ة وكذلك عن تداب املتابعة الّ اخنذت أو يتوخى اختاذها.
 - 00والحظت اللجنة كـذلك أن سـبعا فقـ مـن شـكاوى التمييـز قـدمت يف عـال 0202
للمعهــد املعــين باملســاواة بــني الرجــل واملــرأة .وطلبــت ن احلكومــة أن تقــدل معلومــات عــن
األنشطة املضطلع هبا يف أوساط العاملنية وأرباب العمـل ومنظمـاام للتوعيـة ابـدأ املسـاواة يف
األجــر بــني الرجــال والنســاء لقــاء العمــل املتســاود القيمــة ونطالعهــم علــى القنــوات املتاحــة
لتقدمي الشكاوى.
االتفاقية رقم :000
 - 03الحظت اللجنةة يف الطلب املباشر الـذد قدمتـ عـال 0200ة نشـارة احلكومـة ن أن
عــدد الشــكاوى املتعلقــة بــالتمييز علــى أســاس احلمـلة كنســبة مــن العــدد اإلمجــايل للشــكاوى
املتعلقة بالتمييز يف العمالـةة مـا زال مرتفعـا جـدا ( 23.01يف املائـة عـال 0229ة و  20.2يف
املائــة يف عــال 0202ة و 33.5يف املائــة عــال  .)0200والحظــت أيضــا أن عــدد الشــكاوى
املتعلقة بالتحرش اجلنسـي الـّ تلقاهـا املعهـد املعـين باملسـاواة بـني الرجـل واملـرأة) شـهد زيـادة
كب ة يف الفترة بني عامي  0229و ( 0200من  7ن .)20
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 - 02وطلبــت اللجنــة ن احلكومــة اختــاذ خطــوات لــددة ملنــع التمييــز علــى أســاس احلمــل
واألمومة يف العمالة واملهن والقضاء علي ة وتقدمي معلومات عـن التـداب املتخـذة ملنـع التحـرش
اجلنسي يف أمـا كن العمـلة ومعاجلتـ  .وطلبـت أيضـا ن احلكومـة أن توا ـل تقـدمي معلومـات
عن عـدد ونتـائر قضـايا التحـرش اجلنسـية والتمييـز علـى أسـاس احلمـل واألمومـة املقدمـة ن
املعهد املعين باملساواة بني الرجل واملرأةة أو مفتشية العمل أو السلطات القضائية.
 - 05والحظت اللجنة أن وفقا ملا جاء يف التقريـر عـن الفجـوة يف األجـور بـني اجلنسـني يف
بلجيكــا الصــادر عــال  0200عــن املعهــد املعــين باملســاواة بــني الرجــل واملــرأةة فــإن الفصــل
اجلنســاين األفقــي والرأســي ال يــزال قائمــا يف ســوق العمــل .وطلبــت ن احلكومــة أن تقــدل
معلومات عن التداب احملددة املتخذة أو املتوخاة لتحسـني معـدل مشـاركة املـرأة يف القطاعـات
االقتصادية واملهن الّ كانت غ ممثلة فيها طثيال كافياة ال سيما مشاركتها على نطـاق أوسـع
يف دورات التدريب املهين الّ طنحها باخلصوع فرع احلصـول علـى أعمـال تتـيح نمكانيـات
للتقدل والترقية.
 - 06وأحاطت اللجنة علما بان اعتمدة يف  01طوز/يولي  0200قانون أنشـا حصـة ثلـ
للنساء يف اجملالس التنفيذية للمؤسسات العامةة ورحبت بالقيـالة يف  0حزيران/يونيـو 0200ة
باعتمــــاد ”املرســــول امللكــــي“ الــــذد عــــدل املرســــول امللكــــي املــــؤر  0تشــــرين األول/
أكتوبر 0937الذد وضع القانون األساسي ملـوافي الدولـة الـذد يهـدى ن تعزيـز مشـاركة
املرأة يف الواائا العليا للخدمة املدنية .وطلبت اللجنة من احلكومة معلومات عن النتـائر الـّ
حتققت يف سياق املبادرات الراميـة ن حتسـني معـدل مشـاركة النسـاء يف املنا ـب اإلداريـة يف
اإلدارة االحتاديةة وعن تنفيذ القانون املؤر  01طوز/يولي 0200.
 - 07وأحاطـت اللجنــة علمـا أيضــا اـا ذكرتـ احلكومـة مــن أن املعهـد املعــين باملسـاواة بــني
الرجل واملرأة يعتزل تقييم أثر التو ياتة املتعلقة باملسـاواة بـني اجلنسـني يف العقـود احلكوميـةة
الّ وزعت على موافي املشـتريات العامـة يف اإلدارة االحتاديـة عقـب اعتمـاد القـانون املـؤر
 00كـــانون الثاين/ينـــاير  0227املتعلـــق بتعمـــيم مراعـــاة املنظـــور اجلنســـاين يف السياســـات
االحتادية .وأحاطت علما أيضا اا ذكرت احلكومـة مـن تعـيني منسـقني لتعمـيم مراعـاة املنظـور
اجلنساين يف مجيع الـدوائر العامـة االحتاديـة ودوائـر التخطـي العـالة ومـن أنـ سـيجرد اعتمـاد
خطة تعميم مراعاة املنظور اجلنساين يف مجيع السياسات وآليات الر د عنـدما تتـويل احلكومـة
املقبلة ذات السـلطات الكاملـة مقاليـد احلكـم .وطلبـت اللجنـة ن احلكومـة أن توا ـل تقـدمي
معلومات عن تنفيذ القانون املؤر  00كانون الثاين/يناير 0227ة وعن أثره العملـي يف اـال
املساواة بني اجلنسني يف العمالة واملهن.
14-59859
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االتفاقية رقم 011
 - 01الحظــت اللجنــةة يف طلبــها املباشــر الــذد قدمتـ عــال 0200ة أن اإلعانــات الــّ بــدأ
العمل هبا على املستوى االحتادد للحد مـن تكـاليا األجـور بالنسـبة ملشـغلي العمـال الشـباب
الصغار جـدا (الشـباب املعيـنني قبـل بلـوا التاسـعة عشـرة مـن العمـر) والشـباب العـاطلني عـن
العمــل دون السادســة والعشــرين مــن العمــر مــن دون دبلــول التعلــيم الثــانودة والعمــال ذود
األجور املنخفضة (بني  09و 09سنة من العمر) .وتفيد التقارير بـان أكثـر مـن 32 222مـن
الشباب وجدواة حىت كانون الثاين/يناير 0200ة العمل نتيجة لذلك التـدب  .ووفقـا للبيانـات
املتــوفرة لــدى منظمــة العمــل الدوليــةة فــإن قرابــة  96 222شــخم مــن الشــباب (53 222
رجــل و  23 222امــرأة) كــانواة يف عــال 0202ة عــاطلني عــن العمــل .ويف آب/أغســطس
0200ة كان امو عدد الشبان املتضررين من البطالـة أعلـى بعـدة آالىة ممـا عكـس زيـادة
يف عدد الشابات ال عاطالت عن العمل ؛ واخنفـ عـدد الشـبان العـاطلني عـن العمـل .ودعـت
اللجنة احلكومـة ن تزويـدها باحـدمل املعلومـات عـن ا اهـات عمالـة الشـبابة باإلضـافة ن
نجراء تقييم للتداب الفعالة يف اال السياسة العامة هبدى التقليل ن أدىن حد من آثـار البطالـة
على الشباب وتشجيع نندماجهم الدائم يف سوق العمل.
 - 09وطلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريرهــا عــن االتفاقيــة رقــم  000املقــرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة من تشرين الثاين/نوفمرب ن كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 081
 - 02أحاطت اللجنة علماة يف الطلب املباشر الذد قدمتـ عـال 0200ة باإلحصـاءات الـّ
قدمتها احلكومة يف مـا يتعلـق بـاجلرائم الـّ تنطـود علـى اسـتغالل األطفـال يف املـواد اإلباحيـة
وقــوادة القصــر .ووفقــا للبيانــات الصــادرة ع ــن هيئــــة املــدعني العــامنية سجلــــــت  1قضــاياة
عـــــال 0221ة لقــوادة القصــرة و  636قضــية الســتغالل األطفــال يف املــواد اإلباحيــة مقارنــة
ب ــ  02و  596قضــية علــى التــوايل يف عــال  .0229وأشــارت احلكومــة ن أن عــدد القضــايا
ذات الصـلة هبــذه اجلــرائم ارتفـع بشــكل كــب منـذ الفتــرة 0222-0223ة وال ســيما بســبب
التطورات التكنولوجية يف التصوير الرقمية الّ تيسر تبادل املواد اإلباحية.
 - 00والحظــت اللجنــة أيضــا أن لكمــة اجلنايــات االبتدائيــة أ ــدرتة عــال 0221ة 56
حكما باإلدانةة و  09حكما مع وقا التنفيذ ضد جناة يف اـايل اسـتغالل األطفـال يف املـواد
اإلباحية وقوادة القصر  .وحكـم بـرباءة  2أشـخاع .ومل يصـدر عـال  0229سـوى حكمـني
باإلدانة وأربعة أحكال مع وقا ال تنفيذ .وأشـارت احلكومـة ن أنـ قـد طـر عـدة سـنوات قبـل
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البــتة يف احملكمــة اجلنائيــةة يف نحــدى القضــايا املســجلة لــدى مكتــب املــدعي العــال .ووفقــا
للبيانات الواردة من شعبة السياسات اجلنائية بوزارة العدل االحتاديةة كان عدد أحكال اإلدانـة
الصــادرة بشــان جــرائم شــىت يف عــال 0221ة علــى النحــو التــايل 009 :حكمــا باإلدانــة يف
ما يتعلـق بـاملواد اإلباحيـة الـّ يسـتخدل فيهـا قصـر؛ و 30ندانـة لتحـري قصـر علـى الفجـور
أو الفساد أو البغاء؛ و  2ندانـات لتحـري القا ـرين علـى الفجـور أو الفسـاد أو البغـاء كـان
فيهـا اجلنـاةة بسـبب اإل،ــالة غـ داريـن بـان الضــحايا قصـر؛ و 5ندانـات للقـوادة أو اإلغــراء
أو االختطاى أو االحتفاظ بغرض الفجور أو الدعارة؛ و  7ندانـات إلدارة بيـت دعـارة يقـول
في قصر امارسة البغاء؛ و  7ندانات من أجل استغالل قصر يف ممارسة الفجور أو البغاء.
 - 00وطلبــت اللجنــة ن احلكومــة أن توا ــل تقــدمي نحصــاءات مصــنفة حســب اجلــنس
والعمرة بشان طبيعة أسوأ أشكال عمل األطفالة ونطاقها وا اهااا وكذلك تقدمي معلومـات
عــن عــدد وطبيعــة االنتــهاكات املبلــغ عنــها والتحقيقــات واإلدانــات واملالحقــات والعقوبــات
اجلنائية املسلطة.
 - 03وطلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريرهــا عــن االتفاقيــة رقــم  010املقــرر أن تستعرضـ
جلنة اخلرباء يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب-كانون األول/ديسمرب .0202
اتفاقيات أخرى طلب من احلكومة تقدمي تقارير عنها
 - 02طلــب مــن احلكومــة أيضــا أن تقــدل تقاريرهــا عــن االتفاقيــات  09و  025و 031
و  010ة و تقريرهـا األول عــن االتفاقيــة رقـم 077ة وهــي تقــارير مـن املقــرر أن تستعرضــها
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202

بروين دار السالل
 - 05دقت بروين دار السالل علـى االتفـاقيتني رقـم  031ورقـم  010مـن بـني اتفاقيـات
منظمة العمل الدولية ذات الصلة باملوضو .
تعليقات هيئات اإلشراى التابعة ملنظمة العمل الدولية
 - 06تتناول جلنة اخلرباءة يف ما أبدت من تعليقات غ اائية تتصـل باحكـال اتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة البنود التالية:
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االتفاقية رقم 081
 - 07أحاطت اللجنة علمـاة يف الطلـب املباشـر الـذد قدمتـ عـال 0200ة بتقريـر احلكومـة
األول .وتنم املادة  366ألا مـن القـانون اجلنـائي علـى أن كـل مـن يـدفع فتـاة دون الثامنـة
عشرة من العمر على االنتقال ن أد مكان أو القيال باد عمل بنية أاا قد ـربة أو مـع العلـم
أن من املرجح أاا قد حتـربة بالقسـر أو اإلغـراءة ن اجلمـا غـ املشـرو مـع شـخم آخـرة
يرتكب جرنـة .وتـنم املـادة  370مـن القـانون اجلنـائي علـى أن كـل مـن يبيـع شخصـا دون
الثامنة عشرة من العمرة أو يسمح بتشغيل أو يتصرى في باد شكل آخر بنية أن يعمل ذلـك
الشخمة يف أد مرحلة من العمرة أو يستخدل لغـرض الـدعارة أو اجلمـا غـ املشـرو مـع
أد شخم أو ألد غرض غ مشرو وغ أخالقـية أو يعلـم أن مـن املـرجح أن يعمـل هـذا
الشــخمة يف أد مرحلــة مــن العمــرة أو يســتخدل لــذلك الغــرضة يعاقــب بالســجن واجللــد.
وعالوة على ذلكة حتظر املادة  373من القانون اجلنائي قيـال أد شـخم بشـراء أد شـخم
دون الثامنة عشرة من العمر أو استئجاره أو طلك باد شكل آخر بنية تشغيل ذلـك الشـخم
يف أد مرحلــة مــن العمــرة أو اســتخدام بغــرض الــدعارة أو اجلمــا غــ املشــرو مــع أد
شخم أو لغرض غ مشرو أو غ أخالقي.
 - 01والحظـــت اللجنـــة أن األحكـــال املـــذكورة أعـــاله مصـــحوبة بإيضـــاحات تفيـــد بـــان
”الشخم الذد يقل عمره عن  01سـنة“ يشـار نليـ بتعـب ”األنثـى دون الثامنـة عشـرة مـن
العمر“ ويش تقرير احلكومـة أيضـا ن قـانون محايـة املـرأة والفتـاة لعـال 0912ة الـذد تـنم
املادتــان  3و  5منـ علــى حظــر قــوادة النســاء والفتيــات أو عرضــهن ألغــراض البغــاء .غـ أن
اللجنة الحظت أن استخدال األطفال دون الثامنة عشرة من العمر ألغراض البغاءة مـن جانـب
زبـون مــثالة غـ لظــور علــى مــا يبـدو .والحظــت كــذلك أن القــوادة وعــرض الفتيــات دون
الثامنــة عشــرة مــن العمــرة ،ــا وحــد،ا احملظــورانة علــى مــا يبــدو .لــذلك طلبــت اللجنــة ن
احلكومــة اختــاذ التــداب الالزمــة لضــمان أن يكــون اســتخدال كــل مــن الفتيــان والفتيــات دون
الثامنــة عشــرة مــن العمــر وقــوادام وعرضــهم ألغــراض البغــاء ممنــو ة وتــوف املعلومــات عــن
التقدل احملرز يف هذا الصدد.
 - 09ويف مــا يتعلــق بإنتــاج املــواد اإلباحيــةة الحظــت اللجنــة أن املــادة  090مــن القــانون
اجلنـائي حتظـرة مـع مجلـة قـوانني أخــرىة بيـع املـواد اإلباحيـةة وننتاجهـاة وتوزيعهـاة وعرضــها
واست ادها وتصديرها .وتعترب مادة مـا نباحيـة نذا كـان أثرهـا أو أثـر أد مـن بنودهـا يـزن ن
أن جير للفسق والفساد أشخا ـا مـن املـرجحة نذا روعيـت مجيـع الظـروى املناسـبةة (أو كـان
من املرجح لوال احلجز القانوين للمادة) أن يقرؤوا أو يروا أو يسمعوا ما حتتوي أو مـا سـده.
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و ”املادة“ هي أد شيء يقرأ أو ينظر نليـ أو اإلثنـان معـاة وأد سـجل ـو ة أو أد سـجل
آخر لصورة ما .والحظت اللجنة أيضا أن املـادة  2مـن قـانون املنشـورات غـ املرغـوب فيهـا
تنم على أن أد شخم يقول باست اد أد منشورات لظورة أو بنشرها أو بيعها أو عرضـها
للبيع أو توزيعها أو استنسخاها يكون قد ارتكب جرنة.
 - 32نال أن اللجنـة الحظــت أنـ ال يوجــد علـى مــا يبـدو حكــم اظـر علــى وجـ التحديــد
استخدال طفل أو قوادت أو عرض إلنتاج املـواد اإلباحيـة أو أداء عـروض نباحيـةة علـى النحـو
املنصوع عليـ يف املـادة ( 3ب) مـن االتفاقيـة .ولـذلكة طلبـت ن احلكومـة أن تـبني التـداب
املتخــذة أو املزمــع اختاذهــا مــن أجــل كفالــة أن يكــون اســتخدال فتيــان أو فتيــات دون الثامنــة
عشرة من العمر أو قوادام أو عرضهم إلنتاج مواد نباحية أو أداء عروض نباحية أمر لظور.
 - 30وطلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريرهــا عــن االتفاقيــة رقــم  010املقــرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب-كانون األول/ديسمرب .0202

الصني
 - 30من بني اتفاقيات منظمة العمـل الدوليـة ذات الصـلة باملوضـو ة ـدقت الصـني علـى
االتفــاقيتني رقــم  022ورقــم  .000و ــدقت أيضــا علــى االتفاقيــات الــّ حتمــل األرقــال 25
و  000و  031و .010
تعليقات هيئات اإلشراى التابعة ملنظمة العمل الدولية
 - 33تتصل التعليقات غ النهائية للجنة اخلرباءة يف مـا يتعلـق باحكـال اتفاقيـة القضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأةة بالبنود التالية:
االتفاقية رقم :011
 - 32أشــارت اللجنــةة يف املالحظــة الــّ أبــداا عــال 0200ة ن أن قــانون العمــل وقــانون
عقود العمل يش ان ن ”األجر املتساود لقاء العمل املتساود“ وهذا أضـيق نطاقـا مـن مبـدأ
االتفاقية .وطلبت اللجنة مـن احلكومـة أن تتخـذ اخلطـوات احملـددة مـن اجـل التعـب التشـريعي
الكامل عن مبدأ امل ساواة يف األجـر بـني الرجـال والنسـاء لقـاء العمـل املتسـاود القيمـةة حبيـ
ال يقتصر على احلاالت الّ يؤدد فيها الرجال والنساء نفـس العمـلة بـل يشـمل أيضـا العمـل
الذد ختتلا طبيعت اختالفا تاما والذد تكون ل مع ذلك قيمة متساوية.
 - 35والحظت اللجنةة يف الطلب املباشر الذد قدمت عال 0200ة نشـارة احلكومـة ن أن
أهداى الربنامر الوطين للنهوض باملرأة للفترة  0202-0200ستشمل زيـادة تيسـ مسـتوى
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أعلى من التعليم والتدريب املهين للمـرأة؛ واختـاذ تـداب فعالـة ترمـي ن تعزيـز عمالـة املـرأة يف
الصــناعات واملهــن الناشــئة حــديثا؛ وتوجيـ املــرأة الريفيــة وطكينــها مــن التحــول ن العمــل يف
القطاعات غ الزراعية.
 - 36وطلبـت اللجنـة ن احلكومـة أن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة جلمـع وحتليـل البيانـات عــن
توزيــع الرجــال والنســاء يف طتلــا قطاعــات االقتصــاد واملهــنة وعــن مســتويات املســؤولية
ومــا يقابلــها مــن مســتويات الــدخلة وتــوف البيانــات مــن هــذا القبيــل حاملــا تصــبح متــوفرة.
وطلبت أيضا ن احلكومة أن تذكر التداب احملددة املتخـذة يف نطـار الربنـامر الـوطين للنـهوض
باملرأة  0202-0200ملعاجلة تركز النساء يف الواائا ذات األجـور الـدنيا وطثيلـهن النـاقم
يف القطاعات ذات األجور العلياة واآلثار املترتبة عن ذلك.
 - 37وطلبت اللجنة أيضا ن احلكومة أن تقدل معلومـات عـن التـداب املتخـذة أو املتوخـاة
لضمان أال يطبـق مبـدأ االتفاقيـة علـى األجـر األساسـي فحسـبة بـل أيضـا علـى أد عـالوات
نضافية أو منح أو نعانات تدفع مباشرة أو غ مباشرة من جانب ـاحب العمـل ن العامـلة
ولضمان عدل وجود أد طييز على أساس اجلنس يف دفع تلك األجور اإلضافية.
 - 31والحظت اللجنـة نشـارة احلكومـة ن أن الـدوائر اإلداريـة ألمـن العمـل حتلـل بانتظـال
شىت املهن من أجل حتديد أجور طتلا املهنة وتوجي املؤسسات حنو حتديـد مسـتوى األجـور
بشكل معقول ون أن العملية ال تاخذ العامل اجلنساين يف االعتبار .ورأت اللجنة أن مـن غـ
الواضــح كيفيــة التاكــد مــن أن مســتويات األجــور يف املهــن الــّ تؤديهــا النســاء يف الغالــب ال
جيرد التقليل من شااا مقارنة باملهن الّ يؤديها لرجال.
 - 39وطلبت اللجنة ن احلكومة أن تتخذ التداب املالئمـةة بالتعـاون مـع منظمـات العمـال
وأربــاب العمــلة لتكفــل احلفــاظ علــى النظــال الــوطين لتحديــد األجــور يعكــس بالكامــل مبــدأ
املساواة يف األجر بني الرجال والنساء لقاء العمل املتساود القيمة .وطلبت ن احلكومـة أيضـا
أن تعمــل علــى توعيــة العمــال وأربــاب العمــل وممثلــيهم ابــدأ املســاواة يف األجــر بــني الرجــال
والنساء لقاء العمل املتساود القيمةة والتشجيع على ندراج املبدأ يف االتفاقات اجلماعية.
االتفاقية رقم 000
 - 22الحظت اللجنةة يف طلبها املباشر الـذد قدمنـ عـال 0200ة أنـ مل يـدرج يف أد مـن
القوانني أو األنظمة ذات الصلة باملوضو تعريا للتمييز .ويف هذا الصـددة أشـارت احلكومـة
ن أن ـ ال يوجــد فــرق بــني التمييــز املباشــر وغ ـ املباشــر يف التشــريعات .وطلبــت اللجنــة ن
احلكومة أن تقدل معلومات عن الكيفية الّ رد هبا محاية العمال مـن التمييـز غـ املباشـر يف
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العمالة واملهنة وعما نذا كان جيردة أو يعتـزلة اختـاذ أد خطـوات إلدراج تعريـا التمييـز يف
القــوانني واألنظمــة ذات الصــلة باملوضــو ة وذلــك هبــدى التاكــد مــن أن العمــال مشــمولون
باحلماية من التمييز املباشر وغ املباشر.
 - 20وأحاطت اللجنة علما اا ذكرت احلكومة من أن سـن التقاعـد القـانوين هـي  62عامـا
بالنسبة للرجلة و 52عاما بالنسبة للمرأة عموماة و 55عاما بالنسبة ملوافات اخلدمة املدنيـة.
وأحاطــت علمــا أيضــا ب ـان احلكومــة اســتندت ن نتــائر دراســة استقصــائية أجراهــا معهــد
الدراسات النسائية يف الصـنية و ـدرت يف آذار/مـارس 0200ة تشـ ن وجـود أفضـليات
ومواقا متباينة يف مـا يتعلـق باحلفـاظ علـى االخـتالى يف سـن التقاعـد بـني الرجـال والنسـاء.
وأشارت احلكومة كذلك يف تقريرها ن أن اإلدارات احلكومية املعنية بصدد النظـر يف اعتمـاد
 62عاما أو أكثر كسن تقاعد موحـدة للرجـال والنسـاءة ولكـن لـديها ختوفـات مـن معارضـة
شديدة لذلك من اجملتمع  .وأشارت اللجنة ن أن الفروق يف سـن التقاعـد بـني املـرأة والرجـل
نكن أن تكون طييزية نذا رب مبلغ املعاش التقاعـدد اـدة اخلدمـة املـدفو عنـها اشـتراكاتة
فتتلقى املرأة معاشا تقاعديا أدىن من معاش الرجل .وقد يكون أيضـا خلفـ سـن تقاعـد املـرأة
تاث سليب على املسار الوايفي للنساء وعلى و وهلن ن املنا ـب العليـا .وطلبـت اللجنـة ن
احلكومة أن توا ل توف معلومات عن اخلطوات املتخذة لتوحيد سن تقاعد الرجل واملرأة.
 - 20وطلبت اللجنة ن احلكومةة وهي تالحأ أن املادة  00مـن األحكـال اخلا ـة حبمايـة
اليــد العاملــةة املتعلقــة بالعــامالتة والــّ دخلــت حيــز النفــاذ يف  01نيســان/أبريل 0200ة
تتضم ن التزاما لصاحب العمل انـع وحظـر التحـرش اجلنسـي بالعـامالت يف مكـان العمـلة أن
تقدل معلومات عـن التطبيـق العملـي لتلـك املـادةة وعـن املـادة  22مـن القـانون املتعلـق حبمايـة
حقوق املرأة ومصاحلهاة اا يف ذلـك معلومـات عـن أيـة حـاالت حتـرش جنسـي تعاملـت معهـا
السلطات املختصة .وطلبت اللجنة أيضا ن احلكومـة بيـان مـا نذا كـان جيـرد النظـر حاليـا يف
توسيع نطاق احلماية من التحـرش اجلنسـي يف مكـان العمـل ليشـمل الـذكورة وندراج تعريـا
للتحرش اجلنسية للتاكد من أن يشمل كال من التحرش مقابـل مـنح امتيـازاتة والتحـرش يف
بيئة عدائية.
 - 23ويف مــا يتعلــق بــالتمييز القــائم علــى أســاس احلمــل واألمومــةةكررت اللجنــة طلبــها
احلصول على معلومات تفصيلية عن التداب املتخـذة ملعاجلـة التمييـز الـذد تواجهـ املـرأة ألاـا
تنجب األطفالة وتعترب من مقدمي الرعايـة الرئيسـينية اـا يف ذلـك تـداب للتوفيـق بـني العمـل
واألسرة تستهدى الرجال والنساء على قدل املساواة.
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 - 22وأحاطت اللجنة علما بـان احلكومـة أ ـدرتة يف عـال 0229ة نشـعارا بشـان تنفيـذ
اخلطة اخلا ة للتدريب املهين للفترة  .0202-0229وأحاطت اللجنة علمـا أيضـا اـا ذكرتـ
احلكومة من أنـ نتيجـة للسياسـات النشـطة يف اـال العمالـة مـن أجـل النـهوض بعمالـة املـرأةة
بطر ق منها اإلعفـاء مـن الضـرائبة ونعانـات الوايفـة وبـدالت التـدريب املهـينة فقـد جـرىة
قبل ااية عال 0229ة توايا أكثر من  351مليون امرأةة مما نثـل  26يف املائـة مـن امـو
السكان العاملني .وأ بحت القروض املضمونة الصغ ةة يف عال  0229متاحـة للعـامالت .و
حدد املبلغ األقصى لت لـك القـروض املقدمـة للعـامالت علـى مسـتوى أعلـى مـن املبلـغ األقصـى
احملدد للذكور .وأحاطت اللجنـة علمـا كـذلك اـا ذكرتـ احلكومـةة يف سـياق معاجلـة الفصـل
بـــني اجلنســـنية مـــن أاـــا اختـــذت تـــداب لـــدعم املـــرأة الريفيـــة يف االتحـــول ن الصـــناعات
غ الزراعية.
 - 25وطلبت اللجنة ن احلك ومـة أن توا ـل تقـدمي معلومـات عـن التـداب احملـددة املتخـذة
لتعزيــز وضــمان تســاود الفــرع واملعاملــة بــني املــرأة والرجــل يف العمالــة واملهــن يف القطــاعني
اخلاع والعالة ويف املناطق الريفيـة واحلضـرية .وطلبـت أيضـا ن احلكومـة أن تقـدل معلومـات
عن التداب املتخذة ملعاجلة الفصل ا ملهـين األفقـي والرأسـي بـني اجلنسـنية اـا يف ذلـك يف نطـار
اإلشــعار املتعلــق بتنفيــذ اخلطــة اخلا ــة للتــدريب املهــين للفتــرة 0202-0229ة وعــن اآلثــار
احملددة للقروض املضمونة الصغ ة علـى تشـجيع نتاحـة فـرع أكـرب لو ـول املـرأة ن العمالـة
واملهن األفضل أجرا.
 - 26وأشارت اللجنة ن أن األحكال الـواردة يف عـدد مـن القـوانني واألنظمـة تقيـد العمـل
الذد نكن أن تضطلع هبا املرأة .وعلى وجـ اخلصـوعة تـنم املـادة  06مـن القـانون املتعلـق
حبماية حقوق املرأة ومصاحلها على أال تكلا املـرأة بـاد شـغل أو أد عمـل بـدين غـ مالئـم
هلا؛ وطكن املادة  03من قانون العملة واملادة  07من قانون التهوض بالعمالةة واملـادة  3مـن
التنظيم املتعلـق بـإدارة أسـواق املـوارد البشـريةة واملـادة  06مـن التنظـيم املتعلـق ةدمـة العمالـة
وندارة العمالةة الدولة من حتديد أنوا األعمال والواائا الّ ال تناسب املـرأة؛ وحتظـر املـادة
 59من قانون العمل املـرأ ة مـن العمـل يف املنـاجم أو العمـل البـدين املكثـا علـى النحـو الـذد
حتدده الدولةة أو ”األعمال األخرى الّ ينبغي على املرأة العاملة نبها“.
 - 27وأحاطت اللجنة علما اا ذكرت احلكومة من أن األحكال اخلا ة حبماية اليد العاملـةة
املتعلقــة بالعــامالت لعــال  0200والــّ ألغيــت اوجبــها األحكــال املتعلقــة حبمايــة العــامالتة
املؤرخــة  00طوز/يولي ـ 0911ة حتــدد وتســتكمل األعمــال احملظــورة علــى املــرأة .ووجهــت
اللجنة انتباه احلكومة ن اآلثار الضارة الّ نكن أن تتركها هذه القيود علـى مسـاواة املـرأة يف
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الفرع واملعاملة يف العمالـة واملهـن .وبـالنظر ن أن اللجنـة يف انتظـار ترمجـة األحكـال اخلا ـة
لعال 0200ة فقد طلبت ن احلكومة أن تبني كيفية ضمان أن تقتصـر أيـة تـداب محائيـة علـى
محاية األمومة ال غ .
االتفاقية رقم 011
 - 21أحاطـت اللجنـة علمــاة يف املالحظـة الــّ أبـداا عـال 0200ة باملعلومــات الـّ وفراــا
احلكومــة عــن التــداب الــّ تســتهدى عمالــة املــرأةة اــا يف ذلــك نعانــات الضــمان االجتمــاعي
والتدريب املهينة والتدريب يف اـال تنظـيم املشـاريع والتـداب الراميـة ن حتسـني نظـال تـامني
األمومة .وأشارت احلكومة ن أن هذه التداب عززت بالفعل عمالة املـرأة .وحبلـول اايـة عـال
0229ة واا أرباب العمل يف املناطق احلضـرية مـا اموعـ  005.3مليـون شـخمة منـهم
 26.715مليون امرأة ( 37.0يف املائة) .وقدمت احلكومة أيضا بيانات توضـح أنـ يف الفتـرة
0229-0225ة ساعدت وكـاالت التوايـا العامـة  92.127ماليـني شـخم يف احلصـول
على واائاة منهم  22.502مليون من النساء.
 - 29ودعت اللجنة احلكومة ن تقدمي معلومات عن أثر التـداب املتخـذة للنـهوض بالعمالـة
املنتجة للفئات الضعيفة من العاملنية اا يف ذلـك حتـدي البيانـات عـن األوضـا واال اهـات
يف مــا يتعلــق بالســكان الناشــطنية والعمالــة والبطالــة والعمالــة الناقصــةة مصــنفة حســب الســن
واجلنس.
 - 52وطلـب مـن احلكومـة أن تقـدل تقريرهــا عـن االتفاقيـة رقـم  000املقـرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب-كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 038
 - 50أحاطت اللجمة علمـاة يف املالحظـة الـّ أبـداا عـال  0202ة باملعلومـات الـواردة يف
ب الا االحتاد الدويل لنقابـات العمـال الـّ تشـ ن أنـ بـدأتة يف آذار/مـارس 0202ة خطـة
ن ــال جديــدة مــداا  02ســنوات إل ــال وحتســني نظــال التعلــيم .وذكــر االحتــاد الــدويل
لنقابات العمال أن وفقا لإلحصاءات املقدمـة مـن شـبكة الصـني للتعلـيم والبحـوملة فـإن عـدد
املــدارس االبتدائيــة يتنــاقمة علــى غــرار التســجيل يف كــل مــن املــرحلتني االبتدائيــة والثانويــة.
وأشار أيضا ن أرقال منظمة األمم املتحدة للطفولة الّ تبني أن قرابة مليون طفل (خا ـة مـن
األقليات العرقية والفتيات) يتسربون من املدرسة كل عال بسـبب الفقـر وأن ثلثـي األطفـال يف
الصني الذين بلغوا سن الدراسة وغ املسجلني يف املدارس هم مـن اإلنـامل .وذكـر االحتـاد أن
الفتيات أول من يتسرب عندما تـؤثر الضـغوط االقتصـادية علـى أسـرهنة وأن الفتيـات ينتـهني
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يف أكثر األحيان عامالت يف املصانع .وتعود الزيـادة يف عـدد املـنقطعني عـن الدراسـة والزيـادة
املقابلــة يف عــدد األطفــال العــاملني ن زيــادة الرســول املدرســية .وتــرد يف ادعــاءات االحتــاد
نشـــارات ن حـــاالت أتــــى فيهـــا والـــدون باطفــــاهلم للعمـــل يف املصـــانع مــــن أجـــل دفــــع
رسومهم املدرسية.
 - 50وحثــت اللجنــة احلكومــة علــى موا ــلة جهودهــا الراميــة ن ضــمان حصــول مجيــع
األطفــالة عمليــاة علــى التعلــيم اإللزامــي اجمل ـاينة مــع نيــالء اهتمــال خــاع للفتيــات وأطفــال
األقليات اإلثنية واملناطق الريفية .ويف هذا الصددة طلبت اللجنة ن احلكومة أن تتخـذ التـداب
الالزمــة إلجــراء تعزيــز كــب ليتليــات الــّ تر ــد ننفــاذ قــانون التعلــيم اإللزامــي والسياســات
املتعلقة باإلعفاء من الرسم الدراسية والرسول األخرى .وطلبت ن احلكومة أن توا ـل تقـدمي
معلومات عن التداب املتخـذة يف هـذا الصـددة ومعلومـات مسـتمدة مـن عمليـات التقيـيم الـّ
أجريت لر د هذه السياسات.
 - 53وطلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريرهــا عــن االتفاقيــة رقــم  031املقــرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 081
 - 52أحاطت اللجنة علماة يف املالحظة الّ أبـداا عـال 0202ة بادعـاءات االحتـاد الـدويل
لنقابــات العمــال بتزايــد عــدد الفتيــات الصــينيات املهربــات للعمــل يف اــال اجلــنس يف مقاطعــة
تــايوان التابعــة للصــنية وأســترالياة وبورمــاة والفلــبنية وكنــداة وماليزيــا ة والواليــات املتحــدةة
واليابانة ويف الشرق األوس .
 - 55واحاطت اللجنة علما ببيان احلكومة بان خطة العمل الوطنية ملكافحة اال ار بالنسـاء
واألطفــال  0200-0221نفــذت علــى حنــو فعــالة وأســهمت يف احلــد مــن اال ــار بالنســاء
واأل طفــال علــى املســتوى الشــعيب .وأحاطــت اللجنــة علمــا كــذلك باملعلومــات املقدمــة مــن
الربنامر الدويل للقضاء على عمل األطفال التابع ملنظمة العمل الدولية والّ تفيـد بـان املرحلـة
الثانيـة مــن ”مشـرو ميكونــغ دون اإلقليمــي ملكافحـة اال ــار باألطفـال والنســاء“ أجنــزت يف
عــال 0221ة وبــان أنشــطت املتبقيــة أدرجــت يف مشــرو  CP-TINGملنــع اال ــار بالفتيــات
والشابات من أجل استغالهلن للعمل داخل الصني.
 - 56وأحاطت اللجنة علمـا باملعلومـات الـواردة يف التقريـر املعنـون ” اال ـار باألطفـال يف
شرق وجنوب شرق آسـيا :عكـس مسـار اال ـاه“ وهـو تقريـر أ ـدره مكتـب منظمـة األمـم
املتحدة للطفولـة اإلقليمـي لشـرق آسـيا واحملـي اهلـاد /يف آب/أغسـطس 0229ة والـّ تفيـد
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بان اال ار بالبشر جيرد يف كل مقاطعة يف الصنية مـع اريـب معظـم الضـحايا ن مقاطعـات
غوانــدونغة وشانســية وفوجيــانة وهينــانة وسيشــوانة وجيانغســوة ون غوانســي .لــذلك
طلبت اللجنة ن ا حلكومة مضـاعفة جهودهـاة يف نطـار خطـة العمـل الوطنيـة ملكافحـة اال ـار
بالنساء واألطفال  0200-0221من أجـل مكافحـة اال ـار باألشـخاع دون الثامنـة عشـرة
من العمرة على الصـعيدين الـداخلي وعـرب احلـدود والقضـاء عليـ ة وموا ـلة تقـدمي املعلومـات
عن التداب املتخذة يف هذا الصدد وعن النتائر احملرزة.
 - 57وأحاطت اللجنة علمـا كـذلك ببيـان االحتـاد الـدويل لنقابـات العمـال الـذد مفـاده أن
القوانني الوطنية ال تـنم علـى عقوبـات كافيـة علـى اجلـرائم املتصـلة باال ـار بالبشـرة وأنـ يف
حني ينطود شراء أطفـال متـاجر هبـم علـى عقوبـة بالسـجن ملـدة ثـالمل سـنواتة فـإن الغالبيـة
العظمــى مــن املشــترين ال تالحــق قضــائياة ال ســيما نذا مل يتعــرض الطفــل لــدذىة ونذا تعــاون
املشــترد مــع الشــرطة .وأشــار االحتــاد الــدويل لنقابــات العمــال كــذلك ن أن هنــا نقصــا يف
الشـــفافية يف اإلبـــالا والتحقيقـــات ون أن الشـــرطة الصـــينية والســـلطات احملليـــة تتواطـــا مـــع
املتجرين يف منطقة التبت املستقلة ذاتيـا بـالقرب مـن احلـدود مـع نيبـالة لتجنيـد فتيـات ونسـاء
للعمل كمرافقات وبغاياة مما أدى ن وجود ما يقرب من  02 222مـن املشـتغلني يف اجلـنس
يف مدينة هلاسا يف التبت.
 - 51وأعربــت اللجنــة عــن بــالغ قلقهــا نزاء االدعــاءات بتواطــؤ مــوافني مكلفــني بإنفــاذ
القــوانني مــع املتجــرين بالبشــرة وحثــت بالتــايل احلكومــة علــى أن تتخــذ تــداب فوريــة لضــمان
نجراء حتقيقـات شـاملة وتتبعـات ـارمة ملـرتكيب جـرائم اال ـار باألطفـال (اـن فـيهم مشـترو
أشــخاع دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر)ة واملســؤولني احلكــوميني املتــواطئنية والقيــال عمليــا
بفرض عقوبات فعالـة ورادعـة اـا فيـ الكفايـة .وطلبـت ن احلكومـة أن تقـدل معلومـات عـن
عدد األشخاع (ان فيهم املسؤولون احلكوميون)ةاحملقق معهـمة واملـدانني واحملكـول علـيهم يف
قضــايا ا ــار بالبشــر تنطــود علــى ضــحايا دون الثامنــة عشــرة مــن العمــرة والعقوبــات اجلنائيــة
الّ فرضت.
 - 59والحظت اللجنةة يف طلبها املباشر الذد قدمت عال 0202ة أن خطـة العمـل الوطنيـة
ملكافحة اال ار بالنساء واألطفـال  0200 - 0221واخلطـة اخلمسـية احلاديـة عشـرة املتعلقـة
بإنشاء نظال إلغاثة القصـر املشـردين ومحايتـهم ال تعاجلـان علـى مـا يبـدو االسـتغالل التجـارد
لدطفال الذين ليسوا من ضحايا اال ار بالبشرة أو ال يعيشون يف الشوار  .ويف هذا الصـددة
أحاطــت اللجنــة علمــا باإلشــارة الــواردة يف بــالا االحتــاد الــدويل لنقابــات العمــال املــؤر
 0أيلول/ســبتمرب  0202ن أن األطفــال ضــحايا البغــاء ليســوا مجيعــا ضــحايا اال ــار بالبشــر.
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لذلك طلبت اللجنة ن احلكومة أن تقدل معلومات عـن التـداب املتخـذة للتصـدد لالسـتغالل
اجلنســي التجــارد لدشــخاع دون الثامنــة عشــرة مــن العمــر الــذين ليســوا أطفــال شــوار
أو ضحايا اال ار بالبشرة وال سيما استخدامهم أو عرضهم أو قوادام بغرض البغاء أو ننتـاج
مواد نباحية أو أداء عروض نباحية.
 - 62وأحاطت اللجنة علما بالبيان الـوارد يف وثيقـة منظمـة العمـل الدوليـة املعنونـة ”حتليـل
حالة العمل املزنيل يف الصني“ الصادرة عال 0229ة والذد يفيد بوجود قرابة  02مليـون مـن
عمال املنازل يف الصني .ومع أن معظـم أولئـك العمـال مـن النسـاء الـال تزيـد أعمـارهن عـن
الثامنة عشرةة قـد ينخـرط أطفـال يف هـذا النـو مـن العمـل منـذ السادسـة عشـرة مـن العمـر.
وذكرت منظمة العمل الدولية كذلكة يف التحليلة أن من احملتمل أن يؤثر العمل املـزنيل تـاث ا
سلبيا على مناء األطفال بالنظر ن طول ساعات العملة واالفتقـار ن املعـاي ة واحتمـال عـدل
تــالؤل بعـ املهــال مــع األطفــالة ونكــن أن يزيــد مــن تفــاقم كــل هــذا عــدل نضــجهم البــدين
والفكرد .وطلبت اللجنة ن احلكومة أن تقـدل معلومـات عـن التـداب املتخـذة حلمايـة عمـال
املنازل دون الثامنة عشرة من العمر مـن األعمـال اخلطـرة .وطلبـت كـذلك ن احلكومـة اختـاذ
التداب الالزمة لتحديد عدد األشخاع دون الثامنة عشرة من العمر الذين يعملـون يف اخلدمـة
املزنلية.
 - 60وأحاطت اللجنة علما باهتمـال بـان الصـني انضـمتة يف  1شـباط/فرباير 0202ة ن
بروتوكول منع وقمع ومعاقبة اال ار باألشخاعة وةا ة النساء واألطفال ) املكمل التفاقيـة
األمم املتحدة ملكافحة اجلرنة املنظمة عرب الوطنية بروتوكـول بـال مو .وأحاطـت اللجنـة علمـا
أيضــا اــا ذكرتـ احلكومــة مــن أاــا تعلــق أ،يــة كــب ة علــى التعــاون مــع املنظمــات الدوليــة يف
جهودها الرامية ن مكافحة اال ار بالبشرة وأحاطت علما باملعلومات التفصـيلية الـّ قدمتـها
احلكومة يف هذا الصدد.
 - 60وطلب ن احلكومة أن تقدل تقاريرهـا عـن االتفاقيـة  010املقـرر أن تستعرضـها جلنـة
اخلرباء يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202

غانا
 - 63مــن بــني اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصــلة باملوضــو ة ــدقت غانــا علــى
االتفاقيتني رقم  022ورقـم  .000و ـدقت أيضـا االتفاقيـات الـّ حتمـل أرقـال 09ة و 25ة
و 17ة و  19و  91و  023و  025و  031و .010
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تعليقات هيئات اإلشراى التابعة ملنظمة العمل الدولية
 - 62تتصل التعليقات غ النهائية للجنة اخلرباءة يف مـا يتعلـق باحكـال اتفاقيـة القضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأةة بالبنود الواردة أدناه.
االتفاقية رقم 011
 - 65أشارت اللجنةة يف املالحظة الّ أبداا عال 0203ة ن أن منذ اعتمـاد قـانون العمـل
عال 0223ة واللجنة تعرب عن مشاغلها يف ما يتعلق باملـادتني ( 02ب) و  61مـن القـانونة
اللـتني ـيغتا اصــطلحات أكثـر تقييــدا مـن املبـدأ الــوارد يف االتفاقيـة .وأحاطــت اللجنـة علمــا
ببيــان احلكومــة الــذد مفــاده أن ”األجــر املتســاود لقــاء العمــل املتســاود دون طييــز مــن أد
نــو “ اوجــب هــاتني املــادتني مــن القــانون يتطــابق مــع مبــدأ املســاواة يف األجــر بــني الرجــال
والنساء لقاء العمل املتساود القيمة .نال أن احلكومة مل تقدل أد تفا يل لدعم هـذا التاكيـدة
ومل تقدل أد نشارة ن أن نكن ة اوجـب هـذا القـانونة مقارنـة واـائا ذات طبيعـة طتلفـة
طاما  .و أحاطت اللجنة علمـا كـذلك اـا ذكرتـ احلكومـة مـن أاـا سـتعيد مـع ذلـك النظـر يف
مشاغل اللجنة .وطلبت اللجنـة ن احلكومـة أن تتخـذ التـداب الالزمـة لتعـديل هـذين املـادتني
من أجل التعب التشريعي الكامل عن مبدأ املساواة يف األجر بـني الرجـال والنسـاء لقـاء العمـل
املتساود يف ا لقيمةة املنصوع عليـ يف االتفاقيـةة وأن تـوفر املعلومـات عـن أد تقـدل اـرز يف
هذا الصدد.
 - 66ويف ما يتعلق باملساواة يف األجر لقاء العمل املتسـاود القيمـة يف اـال اخلدمـة العامـةة
أشــارت اللجنــة ن أن عمليــة تقيــيم الواــائا لتحديــد قيمــة مجيــع واــائا اخلدمــة العامــة
اكتملت يف نيسان/أبريل 0229ة وأن نتيجة لـذلك جـرىة يف تشـرين الثـاين/نوفمرب 0229ة
اعتماد سياسة يف اال أجور اخلدمة العامـة تضـع هيكـل أجـور ذا عمـود فقـرد واحـد اعتبـارا
من كانون الثاين/يناير  .0202وأشارت اللجنة أيضا ن أن التقييم وضـع علـى أسـاس أربعـة
عوامل رئيسية للواائا (املعرفة واملهارةة واملسؤوليةة واروى العملة واجلهـود) قسـمت ن
 03عامال فرعيا .وأحاطت اللجنة علما اا ذكرتـ احلكومـة مـن أن  95يف املائـة مـن امـو
مــوافي اخلدمــة املدنيــة أداــوا يف نطــار هيكــل مرتبــات ذد عمــود فقــرد واحــدة وأن مجيــع
موافي اخلدمة املدنية سيكونون يف نطار هـذا اهليكـل قبـل اايـة عـال  .0200وطلبـت اللجنـة
ن احلكومــة أن تقــدل معلومــات عــن التقــدل احملــرز يف تغطيــة مجيــع مــوافي اخلدمــة العامــة
باهليكلة وعن كيفية تـاث ذلـك علـى أجـور كـل مـن املـرأة والرجـل يف اـال اخلدمـة العامـة.
وطلبت أيضا ن احلكومة أن تقدل معلومات عـن التطبيـق العملـي للـهيكل ة اـا يف ذلـك عـن
املسائل الّ تتناوهلا جلنة املرتبات واألجور العادلةة واخلطوات الّ اختذاا هذه اللجنـة لضـمان
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التطبيــق الكامــل ملبــدأ االتفاقيــة يف اــال اخلدمــة العامــة .وطلــب اــددا ن احلكومــة أن تقــدل
نســخة ملــا اعتمدت ـ مــن سياســة أجــور ذات عمــود فقــرد واحــد وهيك ـل أجــور ذد عمــود
فقرد واحد.
 - 67وأشارت اللجنةة يف الطلب املباشر الذد قدمت عال 0203ة ن أاا ما انفكـت تعلـق
منذ عدة سنوات على االتفاقات اجلماعية الـّ تتضـمن أحكامـا طيـز ضـد املـرأةة وال سـيما يف
مـا يتعلــق ازايــا معينــة .والحظــت أن تقريــر احلكومــةة مــرة أخــرىة ال يتضــمن أيــة معلومــات
لددة تستجيب للطلبات السابقة الّ قدمتها اللجنة يف هـذا الصـدد .وحثـت اللجنـة احلكومـة
على اختاذ اخلطـوات الالزمـةة بالتعـاون مـع منظمـات أربـاب العمـل والعمـالة للتاكـد مـن أن
أحكال االتفاقات اجلماعية ال تنطود على طييز علـى أسـاس اجلـنس .وطلبـت ن احلكومـة أن
تقدل معلومات عن أد تداب متخذة أو مزمـع اختاذهـاة بالتعـاون مـع منظمـات أربـاب العمـل
والعمالة من أجل تعزيز مبدأ املسـاواة يف األجـور بـني الرجـال والنسـاء لقـاء العمـل املتسـاود
القيمــــةة اــــا يف ذلــــك اســــتخدال أســــاليب موضــــوعية لتقيــــيم الواــــائاة عــــن طريــــق
االتفاقات اجلماعية.
 - 61ويف ما يتعلق بالتقييم املوضوعي للواائا يف القطا اخلـاعة أشـارت اللجنـة ن أنـ
وفقــا للدراســة االستقصــائية عــن مســتويات املعيشــة يف غانــاة الــّ أ ــدراا يف أيلول/ســبتمرب
 0221دائرة اإلحصاء الغانيةة فإن الرجال يتلقونة يف املتوسـ ة نيـرادات أعلـى مـن نيـرادات
النســـاء .والحظــــت اللجنــــة أن اجلولــــة السادســـة مــــن الدراســــة االستقصــــائية ســــتنتهي يف
أيلول/ســبتمرب 0203ة فطلبــت ن احلكومــة أن تــوفر معلومــات مســتكملة عــن الفجــوة يف
األجور بني اجلنسني يف القطا اخلاعة اا يف ذلك املعلومـات اإلحصـائية القائمـة علـى نتـائر
الدراسة االستقصائية األخ ة .وطلبـت أيضـا ن احلكومـة أن تتخـذ اخلطـوات الالزمـة لتعزيـز
األساليب املوضوعية لتقييم الواائا يف القطا اخلـاع مـن أجـل القضـاء علـى عـدل املسـاواة
يف األجرة وأن توفر املعلومات عن التقدل احملرز يف هذا الصدد.
 - 69والحظــت اللجنــة أن احلكومــة كــررت نشــاراا الســابقة ن أن احلكومــة ومنظمــات
العمال وأرباب العمل اختذت خطوات فعلية لتشجيع فهم أفضـل وتنفيـذ أفضـل ملبـدأ املسـاواة
يف األجر ة من خالل التشاور الثالثي املنتظم يف نطـار اللجنـة الوطنيـة الثالثيـة ويف تقريـر احلـد
األدىن الــوطين لدجــور .وأشــارت اللجنــة ن الــدور اهلــال الــذد تضــطلع بـ منظمــات أربــاب
العمــل والعمــال يف تعزيــز املبــدأ الــوارد يف االتفاقيــةة فطلبــت مــرة أخــرى مــن احلكومــة تقــدمي
معلومات عن اخلطوات واإلجراءات امللموسة املتخذة من أجل تعزيز املبـدأة وعـن نتـائر هـذه
املبادرات .وطلبـت أيضـا ن احلكومـة أن تـبني مـا نذا كانـت املسـاواة يف األجـور بـني الرجـل
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واملرأة قد نوقشت على وج التحديد يف نطار اللجنة الثالثية الوطنيةة والكيفية الـّ سـد هبـا
املبدأ يف ننشاء احلد األدىن لدجور.
 - 72ويف مــا يتعلــق باإلنفــاذ ة أحاطــت اللجنــة علمــا بإشــارة احلكومــة ن أن جلنــة العمــل
الوطنيــة وجلنــة املرتبــات واألجــور العادلــة عاجلتــا املســائل املتعلقــة بشــكاوى العمــالة وخا ــة
مــا يتعلــق منــها باملســاواة يف األجــر .وأشــارت احلكومــة أيضــا ن أن مركــزا بــديال لتســوية
الزناعاتة أنشىء عمال بقانون  0202املتعلق بالسبل البديلة لتسوية املنازعـات يعمـل بو ـف
منتدى نضافيا ملعاجلة الشكاوى املتعلقة باألجور.
االتفاقية رقم 000
 - 70أشــارت اللجنــةة يف طلبــها املباشــر الــذد قدمت ـ عــال 0203ة ن تعليقااــا الســابقة
مالحظــة أن املــادة  075مــن قــانون العمــلة الــّ تعــرى التحــرش اجلنســية ال تغطــي علــى
ما يبدو نال التحرش مقابل مـنح امتيـازاتة ولـيس التحـرش اجلنسـي يف بيئـة عدائيـة .وذكـرت
احلكومة أاا اختذت خطوات هبدى منع ومكافحـة التحـرش اجلنسـي يف مكـان العمـلة اـا يف
ذلك عمليات التفتيش يف أماكن العملة وبـرامر التعلـيم والتـدريب املوجهـة ملنظمـات أربـاب
العمــل والعمــال .وأحاطــت اللجنــة علمــا اــا ذكرت ـ احلكومــة مــن أن ـ مل تقــدل للســلطات
املختصــةة اــا يف ذلــك جلنــة العمــل الوطنيــةة اوجــب القــانونة أد شــكاوى أو تقــارير تتعلــق
بــالتحرش اجلنســي يف مكــان العمــل .وطلبــت ن احلكومــة توســيع نطــاق تعريــا التحــرش
اجلنسي ليشمل راحة التحرش اجلنسي يف بيئة عدائية .وطلبت اللجنـة أيضـا ن احلكومـة أن
تتخذ خطوات لددة ادى ن حتقيـق درجـة أفضـل مـن املعرفـة والفهـم يف مـا يتعلـق بوجـود
التحـرش اجلنســي ووسـائل منعـ ومعاجلتـ يف أوســاط مفتشـي العمــلة والقضـاةة وغ هــم مــن
املوافني العموميني املعنينية باإلضافة ن أ حاب العمل والعمال ومنظماام.
 - 70وأشارت اللجنة ن سياسة احلكومة يف اال العمل اإلجيـا مـن أجـل حتقيـق املسـاواة
يف احلقــوق وتكــافؤ الفــرع بالنســبة للمــرأةة والسياســة املتعلقــة باملســاواة بــني اجلنســني للفتــرة
 0200-0221الّ وضعها مؤطر نقابات العمال يف غانا ة والّ تضمنت زيادة طثيـل النسـاء
يف قيــادة احلركــة العماليــة ويف أنشــطة االحتــادة وتكثيــا الــربامر التثقيفيــة اجلنســانية للرجــال
والنســاء علــى حــد ســواء .وأحاطــت اللجنــة علمــا بإشــارة احلكومــة ن أنـ رغــم عــدل بلــوا
هدى الـ  22يف املائة من طثيـل املـرأة يف القطـا العـالة فـإن احلكومـة بصـدد اختـاذ اخلطـوات
الالزمة لضمان املزيد من تعيينات النساء يف القطا العـال .وذكـرت احلكومـة أيضـا أن وحـدة
ر ـــد امليزانيـــة اجلنســـانية يف وزارة شـــؤون املـــرأة والطفـــل مـــن شـــااا أن تضـــمن أن تكـــون
امليزانيات الوطنية والقطاعية لعال  0202وما بعده مراعية للمنظور اجلنسـاين .وطلبـت اللجنـة
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ن احلكومــة أن تقــدل معلومــات عــن تنفيــذ التــداب املتخــذة يف نطــار سياســة العمــل اإلجيــا ة
اا يف ذلك توضيح األجل الزمين احملدد لتنفيذهاة وتاث هـا علـى حتسـني املسـاواة بـني اجلنسـني
يف العمالـــة واملهـــن .وطلبـــت ن احلكومـــة أيضـــا أن تـــبني اخلطـــوات املتخـــذة جلمـــع و هيـــز
املعلومات اإلحصائية عن حالة املرأة يف سوق العمل يف القطاعني اخلاع والعال.
 - 73ويف ما يتعلـق بـالتعليم والتـدريب املهـينة أشـارت اللجنـة ن أن احلكومـة مـا انفكـت
تشجع فـرع حصـول الفتيـات والنسـاء علـى التعلـيمة ال سـيما يف نطـار الربنـامر الـوطين حملـو
األمية الوايفية .وأشارت اللجنـة أيضـا ن أن قـانون التعلـيم لعـال  0221ال يتضـمن أحكامـا
حتظــر التمييــز يف اــال التعلــيم باالســتناد ن مجيــع األســس املبينــة يف املــادة ( )0( 0أ) مــن
االتفاقيةة يف حني أن املادة  )0( 00من قانون التعليم لسنة  0960الذد أُلغي تـنم علـى أنـ
ال جيوز رف قبول أد شخم كتلميذ أو رف حضوره كتلميذ يف أد مدرسة علـى أسـاس
ننتمائ هـو أو أحـد والديـ ن فئـة دينيـة أو علـى أسـاس اجلنسـية أو العـرق أو اللغـة ..وتـنم
املــادة  01مــن قــانون التعلــيم لعــال  0221علــى نجــراء للــتظلم أمــال اجمللــس الــوطين لالعتمــاد
أو جلنــة رقابــة التعلــيم باملقاطعــةة عنــدما يكــون لــدى أحــد الوالــدين ســبب وجيـ لالشــتباه يف
وجود حالة طييز .وباإلضافة ن ذلكة تنم املادة ( 09س) من قـانون التعلـيم علـى أنـ جيـوز
للوزير ن دار أنظمة يف ما يتعلق باملساواة بني اجلنسني على مجيـع مسـتويات التعلـيم وبرااـ .
وطلبت اللجنة ن احلكومة أن تقدل معلومات مسـتكملة عـن اخلطـوات الـّ اختـذاا أو تعتـزل
اختاذها لتعزيز حصول الفتيات والنساء على التعليم والتـدريبة اـا يف ذلـك يف املعاهـد التقنيـة
ومؤسســات التعلــيم العــايلة لتمكينــهن مــن الو ــول ن اموعــة أكــرب مــن الواــائا واملهــنة
وعــن النتــائر احملققــة .وطلبــت أيضــا ن احلكومــة أن تقــدل معلومــات عــن أســس التمييــز يف
الشــكاوى املقدمــة اوجــب املــادة  01مــن قــانون التعلــيمة وأن تش ـ ن مــا نذا كانــت تلــك
األســس تتضــمن أســس التمييــز الــّ تــنم عليهــا املــادة( )0(0أ) مــن االتفاقيــة .وطلــب ن
احلكومة كذلك أن توضح ما نذا جرى اعتماد أنظمة وزارية عمال باملادة ( 09س).
 - 72ويف ما يتعلق باإلنفاذ ة طلبت اللجنة ن احلكومة أن تتخذ خطوات ملموسـة إلعـادة
النظر يف استمارة تفتيش العمل لتشمل نشـارة لـددة ن التمييـز القـائم علـى األسـس املدرجـة
يف االتفاقية ون التحرش اجلنسي .وطلبت أيضا ن احلكومة أن تتخذ تـداب ترمـي ن تعزيـز
قدرة املوافني املكلفني بإنفاذ القوانني على حتديد التمييز يف العمالة واملهن ومعاجلت .
االتفاقية رقم 081
 - 75أشارت اللجنةة يف الطلب املباشر الـذد قدمنـ عـال ( 0202وكررتـ عـامي 0200
و)0203ة ن أن القانون اجلنائية كما لوحأ يف تعليقااا السابقةة ال اـدد خصيصـا جـرائم
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تتصل باملواد اإلباحية أو باداء أطفال تقل أعمارهم عن  01سنة لعروض نباحيةة ولكنـ يضـع
أحكاما حتظر ننتاج املواد أو العروض الداعرة عموماة أو توزيعها أو عرضـها .وطلبـت اللجنـة
ن احلكومة أن تتخذ التداب الالزمة لكي حتظر على وج التحديـد اسـتخدال طفـل أو قوادتـ
أو عرضـ إلنتــاج مــواد نباحيــة أو أداء عــروض نباحيــة .وطلبــت ن احلكومــة أيضــا أن تعتمــد
أحكاما تنم على عقوبات مناسبة هلذا الشكل الذد هو أسوأ أشكال عمل األطفال.
اتفاقيات أخرى طلب من احلكومة تقدمي تقارير عنها
 - 76طلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريريهــا عــن االتفــاقيتني رقــم  17ورقــم  91املقــرر أن
تستعرضــــهما اللجنــــة يف دوراــــا املقــــررة للفتــــرة تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  -كــــانون األول/
ديسمرب .0202

غينيا
 - 77من بـني اتفاقيـات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصـلة باملوضـو ة ـدقت غينيـا علـى
االتفاقيات الّ حتمل أرقال  022و 000و .056و دقت أيضا على االتفاقيـات الـّ حتمـل
أرقـــــــــــــــال 3ة و 09ة و 25ة و 17ة و 19ة و 91ة و 025ة و  000و 031ة و 020ة
و 023ة و .010
تعليقات هيئات اإلشرا ى التابعة ملنظمة العمل الدولية
 - 71تتصل التعليقات غ النهائية للجنة اخلرباءة يف مـا يتعلـق باحكـال اتفاقيـة القضـاء علـى
مجيع أشكال التمييز ضد املرأةة بالبنود الواردة أدناه.
االتفاقية رقم 3
 - 79أحاطت اللجنـة علمـاة يف الطلـب املباشـر الـذد قدمتـ عـال ( 0225وكررتـ مـؤخرا
عــال )0203ة بإشــارة احلكومــة ن أن ـ بســبب الصــعوبات التشــغيلية ة كــان مــن املســتحيل
آنذا ة بالنسبة للصـندوق الـوطين للضـمان االجتمـاعية االضـطال بـدفع كامـل اسـتحقاقات
األمومـةة الـّ كـان ـاحب العمـلة حـىت ذلــك احلـني يـدفع  52يف املائـة منـهاة وفقـا للمــادة
 )2( 026من القانون رقم  L94/006/CTRNالذد ـدر اوجبـ قـانون الضـمان االجتمـاعي.
بيــد أن احلكومــة أضــافت أاــا ســتعمل تــدرجييا علــى ضــمان أن تكــون التشــريعات الوطنيــة
متمشية مع االتفاقية.
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 - 12وأعربــت اللجنــة عــن أملــها يف أن تقــدل احلكومــة مؤشــرا علــى التقــدل احملــرز ــوب
كفالة التنفيذ الكامل لالتفاقيةة وأن تتخذ التـداب الالزمـة لضـمان أال يضـطلع أربـاب العمـلة
ولو جزئياة بدفع استحقاق األمومةة ما دال هذا ال يتفـق مـع أحكـال االتفاقيـةة وينطـود علـى
خطر حصول تاث ات ضارة بالنسبة لعمالة املرأة.
 - 10ويف ما يتعلق بإمكانية فصل عاملة أثناء نجازة األمومـة يف حالـة سـوء سـلو جسـيمة
علــى النحــو املنصــوع علي ـ يف املــادة  63مــن األمــر رقــم  003/PRG/SGG/88لعــال 0911ة
الــذد ــدر اوجب ـ قــانون العمــلة أشــارت احلكومــة ن أن ـ ة علــى الــرغم مــن تعــارض هــذا
احلكم مع االتفاقيةة فإن مل يسفر عن أد شكاوى من الشركاء االجتماعيني .وأعربت اللجنـة
عن أملها يف أن تقدل احلكومة معلومات تفصيلية عن التداب الـّ اختـذت عمليـا لتفعيـل ذلـك
احلكم من االتفاقية.
االتفاقية رقم 011
 - 10أحاطــت اللجنــة علمــاة يف الطلــب املباشــر الــذد قدمت ـ عــال ( 0200وكررت ـ عــال
)0203ة بإشــارة احلكومــة ن أن مشــرو قــانون العمــلة الــذد هــو يف انتظــار تقدنــ ن
اجلمعيــــة الوطنيــــةة يرســــخ مبــــدأ املســــاواة يف األجــــر بــــني الرجــــال والنســــاء لقــــاء العمــــل
املتساود القيمة.
 - 13وأحاطــت اللجنــة علمــا أيضــا باملرســول رقــم  009/PRG/SGG/89الــذد اــدد مبــالغ
املكافــ،تة يف املنا ــب العليــا واملنا ــب اإلداريــة يف اإلدارة املدنيــة للدولــةة الــّ تنطبــق علــى
مجيع املوافني يف الفئات املعنيةة دون أد طييز على أساس اجلنس .وأشـارت ن أنـ ة حـىت نذا
كانـت املرتبـات واملكافــ،ت حتـدد وفقـا للواــائا املعنيـة ولسـلم أجــور قـانوينة دون أد طييــز
علــى أســاس اجلــنسة فــإن األســاليب واملعــاي املعتمــدة يف تصــنيا الواــائا ووضــع جــداول
األجـور نكــن أن تــؤدد ن التمييـزة حيـ أن األعمــال الـّ تقــول هبــا املـرأة تقليــديا منقو ــة
القيمة يف كث من األحيان مقارنة بالواائا الّ يؤديها عادة رجال.
 - 12وطلبت اللجنة ن احلكومة تقدمي معلومـات عـن اخلطـوات املتخـذة أو املزمـع اختاذهـا
لكفالة أن تكون معاي تقييم الواائا وتصنيفهاة وجداول املرتبات السـارية يف القطـا العـال
موضوعية وخالية من أد حتيـز جنسـاينة وخا ـة أن تكـون الواـائا الـّ تؤديهـا املـرأة علـى
نطاق واسع غ منقو ـة القيمـة مقارنـة بالواـائا الـّ يـؤدد معظمهـا ”ذكـور“ة بـل تقـيم
بصورة موضوعية على أساس ما تنطود علي من عمل.
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االتفاقية رقم 000
 - 15الحظت اللجنةة يف الطلب املباشر الذد قدمت عال ( 0200وكررتـ عـال )0203ة
أن مشــرو قــانون العمــل يف انتظــار التقــدمي ن اجلمعيــة الوطنيــةة وأعربــت عــن األمــل يف أن
يتضـمن قــانون العمــل اجلديــد أحكامـا حتظــر التمييــز املباشــر وغـ املباشــر يف مــا يتعلــق يميــع
العمالة على األقل باالستناد ن مجيع أسس التمييز احملظـورة الـواردة يف املـادة ( )0( 0أ) مـن
االتفاقيةة يف مجيع مراحل التوايا واملهن.
 - 16والحظت اللجنة أيضا أن قانون العمل احلايل يتضمن أحكامـا تقيـد و ـول املـرأة ن
بع أنوا العمل (املادتان  021و  .)016وأعربـت اللجنـة عـن أملـها يف أن تكـون أحكـال
قانون العمل اجلديد املتعلقة بعمالة املـرأة متمشـية مـع مبـدأ املسـاواة بـني اجلنسـنية وأن تكـون
تداب احلماية املتعلقة باملرأة مقصورة على محاية األمومة.
 - 17والحظت اللجنة أن املرأةة يف عال 0200ة كانت طثل  07.11يف املائة مـن امـو
املوافني يف اخلدمة العامةة وأاا مل تكـن حتتـل سـوى  06.09يف املائـة مـن املنا ـب اإلداريـة
العليــا (الفئــة ألــا) .وباالســتناد ن دراســة عــن الفقــر وأوج ـ الالمســاواة يف غينيــا يف الفتــرة
 0200-0992ة أ درها يف طوز/يولي  0200املعهد الـوطين لإلحصـاءة فـإن التمييـز الـذد
تعاين من املرأة يف سوق العمل جيعل األسر املعيشية الّ ترأسها نساء أكثر تعرضا للفقر.
 - 11وأشارت احلكومة ن أن البلـد اعتمـد وثيقـة نطاريـة تتضـمن سياسـة وطنيـة للنـهوض
بالعمالة من أجل التنمية واحلد من الفقـرة مقترنـة ةطـة عمـل ترمـي بصـفة خا ـة ن حتسـني
نمكاني ـة حصــول املــرأة علــى العمــل ة ون أن ـ أنشــئت يف وزارة الشــؤون االجتماعيــة شــعبة
للشــؤون اجلنســانية واإلنصــاى وأن ـ أنشــئت يف مجيــع اإلدارات الوزاريــة وحــدات للشــؤون
اجلنسـانية واإلنصـاى .وعــالوة علـى ذلــكة حـددت ورقـة اســتراتيجية احلـد مــن الفقـر للفتــرة
0200-0200ة الّ اعتمدت مؤخراة ااالت عمل ذات أولوية هبدى تشجيع املسـاواة بـني
الرجــل واملــرأةة وتشــجيع البعــد اجلنســاين يف العمالــةة ونصــت باخلصــوع علــى تعزيــز األطــر
التشريعية واملؤسسية القائمـة مـن أجـل تشـجيع املسـاواة بـني اجلنسـني وتـدعيم اسـتقالل املـرأة
املــايل (القــروض البالغــة الصــغر) .والحظــت اللجنــة أنــ وضــعتة يف عــال  0200سياســة
جنسانية وطنية.
 - 19وطلبت اللجنة ن احلكومةة وهي تالحأ اجلهود الـّ تبـذهلا هـذه األخـ ة مـن أجـل
وضــع نطــار عمــل اســتراتيجي لتعزيــز املســاواة يف الفــرع واملعاملــة بــني الرجــال والنســاء يف
العمالــة واملهــنة أن تقــدل معلومــات عــن التــداب احملــددة الــّ اختــذت يف هــذا الصــدد وعــن
النتائر احملرزة.
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 - 92والحظت اللجنة كذلك أن استنادا ن املعهد الـوطين لإلحصـاءة فإنـ بـالرغم مـن أن
معدل االلتحاق باملدارس كان بنسبة  57.0يف املائة بالنسبة للبنـات و 60.1يف املائـة بالنسـبة
للذكور بني السابعة والثانية عشرة من العمرة فقد اخنف هـذا الـرقم ن  30يف املائـة بالنسـبة
للبنات و  22.7يف املائة بالنسبة للذكور بني الثالثة عشرة والتاسـعة عشـرة مـن العمـر .ووفقـا
هلــذه الدراســةة فــإن معــدل االلتحــاق باملــدارس أقــل بالنســبة للفتيــاتة الــال مــن املــرجح أن
يتركن النظال التعليمي يف وقت مبكر .وعالوة على ذلكة أشارت اللجنة ن أن معدل األميـة
بني البالغني ( 65.00يف املائة) يـربز فجـوة كـب ة بـني اجلنسـني ( 72يف املائـة بالنسـبة للنسـاء
مقابل  55.02يف املائـة بالنسـبة للرجـال) .وأشـارت أيضـا ن أن ورقـة اسـتراتيجية احلـد مـن
الفقر تنم على وضع برامر للتعليم ولو األميـةة ون أن اخلطـة اخلمسـية للتنميـة االجتماعيـة
واالقتصادية للفترة 0205 – 0200ة الـّ اعتمـداا يف كـانون األول/ديسـمرب  0200وزارة
التخطي ة تضع استراتيجية عامة شـاملة لإلملـال بـالقراءة والكتابـةة ال سـيما للنسـاء والفتيـاتة
وذلك عن طريق وضع الربامر ورسم األهداى احملددة.
 - 90و طلبت اللجنة ن احلكومة أن تقـدل معلومـات عـن تنفيـذ التـداب احملـددة عـن طريـق
ورقة استراتيجية احلد من الفقرة واخلطـة اخلمسـية للتنميـة االجتماعيـة واالقتصـادية - 0200
 0205ة والسياسة اجلنسانية الوطنية الرامية ن حتسني فـرع حصـول الفتيـات والنسـاء علـى
التعليم والتدريب املهينة وال سيما يف القطاعات ”الذكورية التقليديـة“ة وعـن التـداب الراميـة
ن احلفاظ على حضورهن يف املدارس ويف معاهد التدريب.
االتفاقية رقم 011
 - 90أحاطت اللجنة علماة يف املالحظة الّ ابـداا عـال ( 0200وكرراـا كطلـب مباشـر
عال )0203ة باملعلومات الّ قدمتها احلكومـة عـن طتلـا التـداب الراميـة ن تشـجيع عمالـة
الشــباب وعمالــة املــرأةة اــا يف ذلــك وضــع الربنــامر الــوطين لــدعم عمالــة الشــباب ()0227ة
وننشاء الصندوق الوطين إلدماج الشـبابة وننشـاء ـندوقني للـدعم ( 32بليـون فرنـك غـيين
للشــبابة و  022بليــون فرنــك غــيين للمــرأة) مــن أجــل الن ـهوض بالعمالــة واحلــد مــن الفقــر
والعمــلة يف شــراكة مــع برنــامر األغذيــة العــاملية علــى تنفيــذ برنــامر ”األغذيــة للمتمــرنني“
املوج لـ  0 222شخم من الشباب احملرومني (.)0202
 - 93والحظــت اللجنــة كــذلك أن ـ ة اســتنادا ن ورقــة اســتراتيجية احلــد مــن الفقــر للفتــرة
0200-0200ة فقد ارتفع معدل البطالة من  02.0ن  05يف املائة يف كوناكرد واخنفـ
مـن  6.7ن  3.0يف املائــة يف املـدن األخــرى يف الفتــرة بـني عــامي  0220و . 0227وعلــى
العمولة فقد تضـرر مـن العمالـة الناقصـة  9.0يف املائـة مـن السـكان النشـطني يف عـال 0227
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مقارنة بنسبة  00.1يف املائة يف عال  .0220وكانت النساء أكثر تضررا مـن العمالـة الناقصـة
مـــن الرجـــال ( 7.5بالنســـبة للرجـــال و  02.5يف املائـــة بالنســـبة للنســـاء) .ونســـبة الســـكان
النشطني الذين يعانون من العمالة الناقصـة أعلـى يف املنـاطق الريفيـة ( 00.0يف املائـة) منـها يف
املناطق احلضرية ( 5.2يف املائة).
 - 92ودعت اللج نة احلكومـة ن أن تقـدل معلومـات عـن النتـائر احملـرزةة ال سـيما بالنسـبة
للشــباب والنســاءة بفضــل التــداب الراميــة ن تشــجيع العمالــةة وحتســن تــوف التــدريب املهــين
والـــتقينة وكـــذلك عـــن التقـــدل احملـــرز يف تفعيـــل خطـــة العمـــل لتنفيـــذ السياســـة الوطنيـــة
للنهوض بالعمالة.
االتفاقية رقم 081
 - 95أحاطــت اللجنــة علمــا مــع االهتمــالة يف املالحظــة الــّ أبــداا عــال 0200ة باعتمــاد
قانون الطفل (القانون رقـم L/2008/011/ANة املـؤر  09آب/أغسـطس  .)0221والحظـت
مع االرتيا أن املواد من  315ن  396مـن القـانون حتظـر بالفعـل اال ـار باألشـخاعة اـن
فــيهم األطفــالة ألغــراض االســتغالل اجلنســي أو ألغــراض اســتغالهلم يف العمــل .وأشــارت
احلكومة ن أن جيرد نعداد مشرو قانون اظر عمل األطفال واال ار هبـم .وطلبـت اللجنـة
ن احلكومة أن تقدل معلومات عن التقدل احملرز يف نعداد مشرو القانون ذلك.
 - 96والحظــت اللجنــة مــع االرتيــا أن املــادتني  359و 362مــن قــانون الطفــل حتظــران
ننتاج وعرض ونشر وشراء وحيازة وتصوير أد مواد نباحية تنطود على قيـال أطفـال بانشـطة
جنسية راةة حقيقية أو قائمة على احملاكـاةة أو أد تصـوير لدعضـاء اجلنسـية لطفـلة حتـت
طائلــة العقوبــة بالســجن ملــدة تتــراو بــني ســنة واحــدة و ــس ســنوات وبغرامــة تتــراو بــني
 322 222ومليون فرنك غيين.
 - 97غ أن اللجنة الحظت أيضا أن وفقا لتقرير الدراسـة االستقصـائية الوطنيـة عـن عمـل
األطفــال واال ــار هبــم يف غينيــاة الــّ أجريــت يف تشــرين الثــاين/نوفمرب 0200ة بالتعــاون مــع
برنــامر املعلومــات اإلحصــائية والر ــد املتعلــق بعمــل األطفــالة التــابع ملنظمــة العمــل الدوليــةة
واملعهد الـوطين لإلحصـاء يف غينيـاة فـإن  22.0يف املائـة مـن األطفـال يف غينيـا الـذين تتـراو
أعمــارهم بــني  5ســنوات و  07ســنةة أو  0 207 771طفــال ة يقومــون بــانوا مــن العمــل
يتعني نلغاؤها .ويقول  12.0يف املائة من هؤالء األطفال بانوا عمـل خطـرة .ولـذلك طلبـت
اللجنـــة ن احلكومـــة أن تتخـــذ تـــداب فوريـــة لتعزيـــز قـــدرة مفتشـــيات العمـــلة علـــى ســـبيل
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االستعجالة من أجل كفالة قدر كاى من الر د واكتشاى األطفال دون الثامنـة عشـرة مـن
العمر املنخرطني يف أسوأ أشكال عمل األطفالة وال سيما يف أنوا العمل اخلطرة.
اتفاقيات أخرى طلب من احلكومة تقدمي تقارير عنها
 - 91طلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريريهــا عــن االتفــاقيتني رقــم  17ورقــم  91املقــرر أن
تستعرضــــهما اللجنــــة يف دوراــــا املقــــررة للفتــــرة تشــــرين الثــــاين/نوفمرب  -كــــانون األول/
ديسمرب .0202

بولندا
 - 99من بني اتفاقيات منظمـة العمـل الدوليـة ذات الصـلة باملوضـو ة ـدقت فنلنـدا علـى
االتفــاقيتني رقــم  022ورقــم  .000و ــدقت أيضــا علــى االتفاقيــات الــّ حتمــل أرقــال 09ة
و 17ة و 91ة و 023ة و 025ة و 000ة و 031ة و 020ة و .010
تعليقات هيئات اإلشراى التابعة ملنظمة العمل الدولية
 - 022تتناول جلنة اخلرباءة يف ما أبدت من تعليقات غ اائية تتصل باحكـال اتفاقيـة القضـاء
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةة البنود الواردة أدناه.
االتفاقية رقم 011
 - 020الحظــت اللجنــةة يف الطلــب املباشــر الــذد قدمنــ عــال 0202ة أنــ وفقــا لتقريــر
احلكومةة فقد زادت الفجوة يف األجور بني اجلنسني مـن  7.5يف املائـة عـال  0227ن 9.1
يف املائة عال ( 0221على أساس متوس األجر اإلمجايل يف الساعة).
 - 020ورحبت اللجنة بتحليل أسباب الفجـوات املوجـودة يف األجـور بـني الرجـال والنسـاء
املقدمة يف التقرير املعنون ”العمالة يف بولنـدا يف عـال  .“0227وبـني التقريـر أن الفجـوات يف
األجور هي نتيجة للفوارق املتصلة اميزات شاغل (أو شاغلة) الوايفـةة مثـل مسـتوى التعلـيم
أو اخلربة املهنيةة وخصائم مكان العمل (القطـا ة واملهنـةة وحجـم املؤسسـة)ة باإلضـافة ن
التمييــز بــني اجلنســني .ويف مــا يتعلــق بــالفجوة األكــرب يف األجــور يف املنا ــب اإلداريــةة أكــد
ال تقرير أن هذا يعود ن حد كب ن التمثيل الناقم للمرأة يف املنا ب العالية األجر.
 - 023وطلبــت اللجنــة ن احلكومــة أن تقــدل معلومــات عــن أيــة تــداب اختــذت للحــد مــن
اتسا الفجوة بني أجور اجلنسـني وسـدها يف كـل مـن القطـاعني اخلـاع والعـالة اـا يف ذلـك
التداب الرامية ن معاجلة الفصل املهين بني الرجـل واملـرأةة وتعزيـز الفـرع املتاحـة للمـرأة مـن
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أجــل التطــوير الــوايفي ونمكانيــة احلصــول علــى اموعــة أوســع نطاقــا مــن فــرع العمــل
واملسارات التعليمية واملهنية.
 - 022وأشـــارت اللجنـــةة وهـــي تالحـــأ أوجـ ـ القصـــور يف قـــانون العمـــل وتوضـــيحات
احلكومةة ن أن االتفاقية ال تقتصر تطبيـق مبـدأ املسـاواة يف األجـر بـني الرجـال والنسـاء لقـاء
العمل املتساود القيمة على نفس املؤسسةة وطلبت ن احلكومة أن تبني كيفية محايـة الرجـال
والنســـاء مـــن التمييـــز يف األجـــور نذا مل يكـــن هنـــا أســـاس حقيقـــي أو افتراضـــي للمقارنـــة
داخل املؤسسة.
 - 025وطلـب ن احلكومـة أن تقــدل تقريرهـا عـن االتفاقيــة رقـم  022املقـرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 000
 - 026أحاطت اللجنة علماة يف الطلب املباشر الذد قدمتـ عـال  0202ة بإشـارة احلكومـة
ن أن األحكــال املناهضــة للتمييــز مــن قــانون العمــل عــدلت يف تشــرين الثــاين/نوفمرب .0221
وجــرى اســتكمال تعريــا التمييــز غ ـ املباشــر؛ وجــرى حتديــد احلــاالت الــّ تعتــرب طييزيــةة
وتعريا التحرش اجلنسي ازيد من الدقةة وحظرت راحة األعمـال االنتقاميـة ضـد املواـا
الذد يتعرض للمضايقة أو التحرش اجلنسية وحـدد نطـاق محايـة املواـا (أو املوافـة) الـذد
نارس حقوق بعد انتها مبدأ املعاملـة املتسـاوية يف اـال العمالـة ازيـد مـن الدقـة .وأدخلـتة
منذ عال  0221ة تعديالت أخـرى علـى قـانون العمـل مـن أجـل تـوف فـرع متكافئـة للرجـل
واملرأة يف العمالةة اا يف ذلك منح حقوق نضافية يف ما يتعلق باألمومة وتربية األطفال.
 - 027والحظت اللجنة أن أحكال قانون العمل املتعلقة بالتحرش اجلنسي قد جـرى تعديلـها
إلضــافة نشــارة مفصــلة لدعمــال الــّ نكــن أن تــؤدد ن ايئــة اــروى غ ـ مواتيــة للعامــل.
والحظت أيضا أن ما يزيد عن  32من شـكاوى التحـرش اجلنسـي قـدمت ن مفتشـي العمـل
منذ عال 0229ة وأن عدة قضايا تتعلق بالتحرش اجلنسي عاجلتها شعب العمل التابعـة حملـاكم
املقاطعــات واحملــاكم اإلقليميــة .وطلبــت اللجنــة ن احلكومــة تقــدمي معلومــات تفصــيلية عــن
فحوى األحكال املعدلة املتعلقة بالتمييز والتحرش اجلنسية وكـذلك عـن تطبيقهـا يف املمارسـة
العمليــة .وطلبــت اللجنــة أيضــا ن احلكومــة أن تقــدل معلومــات عــن التــداب الفعالــة املتخــذة
للتوعية اسالة التحرش اجلنسي يف مكان العمل.
 - 021والحظت اللجنـة مـن اإلحصـاءات الـّ قدمتـها احلكومـة أن نسـبة النسـاء النشـطات
اقتصـــاديا ال تـــزال أقـــل مـــن  52يف املائـــة ( 26.6يف املائـــة عـــال 0221ة و  27.3يف املائـــة
14-59859

29/34

CEDAW/C/59/2

عــال  .)0229ووفقــا لبيانــات املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــةة بلــغ معــدل عمالــة
النســاء  50.9يف املائــة عــال .0229ويف تشــرين األول/أكتــوبر 0221ة كــان الرجــال ممــثلني
طثــيال زائــدا بنســبة  32يف املائــة يف منا ــب ــنع القــرار (أد املمــثلني احلكــوميني وكبــار
املسؤولني واملديرين).
 - 029ورحبــت اللجنــة بالعديــد مــن املبــادرات واملشــاريع الــّ تنفــذها احلكومــة منــذ عــال
 0225مــن أجــل النــهوض بعمالــة املــرأة مــع التركيــز بشــكل خــاع علــى مكافحــة القوالــب
النمطيــة املتعلقــة بــدور املــرأة يف اجملتمــع ويف مكــان العمــلة عــن طريــق احلمــالت اإلعالميــة
وحلقات العمل واحللقات الدراسية واملؤطرات .والحظـت أن بعـ املشـاريع الـّ بـد /فيهـا
موجهــة بشــكل خــاع ن التوفيــق بــني مســؤوليات العمــل ومســؤوليات األســرةة وأنـ جــرى
اختاذ تداب تشريعية يف هذا الصدد.
 - 002وشــجعت اللجنــة احلكومــة علــى موا ــلة جهودهــا الراميــة ن مكافحــة القوالــب
النمطية يف ما يتعلـق بـادوار املـرأة والرجـل يف اجملتمـع ويف مكـان العمـلة وطلبـت نليهـا تقـدمي
معلومات عن التداب الرامية ن النهوض بعمالة املرأة والّ تنفـذ عـن طريـق مؤسسـات سـوق
العمــل .وطلبــت اللجنــة ن احلكومــة أيضــا أن تقــدل معلومــات عــن أد تقيــيم أجــرد ألثــر
املشاريع والربامر املنفذة على عمالة املـرأة والفـرع املتاحـةة وال سـيما علـى توايـا املـرأة يف
منا ب نع القرار.
 - 000وطلـب ن احلكومـة أن تقــدل تقريرهـا عـن االتفاقيــة رقـم  000املقـرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب -كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 011
 - 000أحاطت اللجنة علماة يف املالحظة الّ أبداا عـال 0200ة باملالحظـات الـّ قدمتـها
نقابـــة العمـــال املســـتقلة املسـ ـ ة ذاتيـــا ”التضـــامن“ ة والـــّ اقترحـــت فيهـــا النقابـــة توجيـ ـ
املخصصــات اإلضــافية حنــو تشــغيل الفئــات الضــعيفةة مثــل العــاطلني عــن العمــل مــن النســاءة
والشــبانة واألشــخاع ذود اإلعاقــةة والعمــال املســننية والعــاملني يف االقتصــاد غ ـ الرؤــي
واملهاجرينة واملزارعني.
 - 003ودعــت اللجنــة احلكومــة ن تقــدمي معلومــات عــن النتــائر احملــرزة يف تنفيــذ التــداب
املتعلقة بالعمالة النشطة من أجل تشجيع العمالة الكاملةة وعـن كيفيـة ترمجـة هـذه التـداب ن
فرع عمل منتجة ودائمة للعاطلني عن العمل وغ هم من فئات العمال املستضعفني.
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 - 002وأحاطــت اللجنــة علمــا أيضــا بإشــارة احلكومــة ن أن خطــة العمــل الوطنيــة للعمالــة
للفتــرة  0200-0229حــددت مــدى األ،يــة الــّ تتســم هبــا مســالة ضــمان تســاود الفــرع
للنساء والرجال يف الو ول ن سـوق العمـل .وجـرىة خـالل هـذه الفتـرة املشـمولة باخلطـةة
تنفيذ عدد من املبادرات الّ اشـتر يف طويلـها الصـندوق االجتمـاعي األورو ة والـّ اـدى
ن تعزيز وضع املرأة يف سوق العملة عن طريق التخلم من القوالب النمطية السائدةة ورفـع
مست وى الوعي لدى العمال ومؤسسات سوق العملة وتوف سبل الو ول نل أشـكال رعايـة
الطفل ذات الطابع املؤسسي .وأفادت احلكومة بان نسبة بطالـة النسـاء بلغـت  02.9يف املائـة
عال 0200ة مقارنة بـ  1.1يف املائة بالنسبة للرجال .وكان أكثر من  62يف املائة مـن النسـاء
العــاطالت عــن العمــل يف الربــع األخ ـ مــن عــال 0200ة قــد بلغــن مســتوى التعلــيم الثــانود
أو ما بعده أو التعليم العايل يف حـني بلـغ ذلـك املعـدل  23.2يف املائـة لـدى الرجـال .وبلغـت
نسبة النساء  52.7يف املائة مـن امـو العـاطلني عـن العمـل الـذين شـاركوا يف بـرامر حتفيـز
عال .0200
 - 005وشــجعت اللجنــة احلكومــة علــى موا ــلة جهودهــا الراميــة ن مكافحــة القوالــب
النمطيــة يف مــا يتعلــق بــادوار املــرأة والرجــل يف اجملتمــع ويف مكــان العمــلة ودعتــها ن تقــدمي
معلومات عـن أثـر التـداب املعتمـدة لضـمان أن تـوفر للمـرأة كامـل الفـرع املمكنـة للحصـول
على مؤهالت واستخدال مهارااا.

جزر سليمان
 - 006من بني اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة باملوضو ة دقت جـزر سـليمان
على االتفاقيتني رقم  022ورقم  .000و دقت أيضا على االتفاقيـات الـّ حتمـل أرقـال 09
و  25و  17و  91و  025و  031و 010.
 - 007وطلب ن احلكومة أن تقـدل تقاريرهـا األو عـن االتفاقيـات الـّ حتمـل أرقـال 17ة
و 91ة و 022ة و 025ة و 000ة و 010ة باإلضــافة ن تقريرهــا عــن االتفاقيــة رقــم 25ة
املقــرر أن تستعرضــها اللجنــة يف دوراــا املقــررة للفتــرة تشــرين الثــاين/نوفمرب  -كــانون األول/
ديسمرب.0202

فزنويال (مجهورية  -البوليفارية)
 - 001مــن بــني اتفاقيــات منظمــة العمــل الدوليــة ذات الصــلة باملوضــو ة ــدقت مجهوريــة
فزنويال البوليفارية على االتفاقيات الـّ حتمـل أرقـال  022و 000ة و  .056و ـدقت أيضـا
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علـى االتفاقيــات الــّ حتمــل األرقــال 3ة و 09ة و 17ة و 91ة و  025ة و 000ة و 031ة
و 020ة و .010
تعليقات هيئات اإلشراى التابعة مل نظمة العمل الدولية
 - 009تتصل التعليقات غ النهائيـة الـّ قدمتـها جلنـة اخلـرباءة يف مـا يتعلـق باحكـال اتفاقيـة
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأةة بالبنود الواردة أدناه.
االتفاقية رقم 3
 - 002أحاطت اللجنة علماة يف املالحظة الّ أبـداا عـال 0203ة باعتمـاد قـانون العمـل يف
نيسان/أبريل 0200ة مما عـزز محايـة األمومـةة واسـتقرار العمالـة بالنسـبة للحوامـل واألمهـات
العامالت .ويف هذا الصددة الحظت اللجنة مـع االرتيـا أن املـادة  335مـن القـانون تضـمن
للعــامالت محايــة خا ــة مــن الفصــل عــن العمــل يف الفتــرة مــن بدايــة احلمــل ن مــا بعــد
الوالدة بسنتني.
االتفاقية رقم 011
 - 000أشــارت اللجنــةة يف الطلــب املباشــر الــذد قدمتــ عــال 0200ة ن طلبــها الســابق
للحصــول عل ـى معلومــات عــن األحكــال الســارية الــّ تنشــت فروقــا يف اســتحقاقات العــاملني
والعامالت الذين يتبنون أطفاال .ويف هذا الصـددة أحاطـت اللجنـة علمـا بإشـارة احلكومـة ن
أن ال توجد فروق من ذلك القبيل.
 - 000وأحاطت اللجنة علما أيضـا بإشـارة احلكومـة ن أن معـدل عمالـة املـرأة بلـغ  90يف
املائــةة يف حـــني بلـــغ معـــدل الرجـــال  90.6يف املائــة .وأحاطـــت علمـــا كـــذلك باملعلومـــات
اإلحصــائية الــّ قدمتــها احلكومــة عــن املؤشــرات العامليــة للقــوة العاملــة يف االقتصــادين الرؤــي
وغـ ـ الرؤـــي علـــى حـــد ســـواءة مصـــنفة حســـب اجلـــنس للفتـــرة أيلول/ســـبتمرب -0229
أيلول/ســـبتمرب 0202ة باإلضـــافة ن مؤشـــرات الســـكان الناشـــطني اقتصـــاديا حســـب فـــر
النشــــاط االقتصــــاددة والوضــــع الــــوايفي للفتــــرة  .0202-0222والحظــــت اللجنــــة أن
املؤشــرات املتعلقــة بالســكان الناشــطني اقتصــاديا حســب فــر النشــاط االقتصــادد غـ كافيــة
إلجــراء تقيــيم مناســب للوضــع الــوايفي للمــرأة وأجورهــا بــالنظر ن أاــا غ ـ مبوبــة حســب
اجلنسة وال تتضمن معلومات عن األجر الـذد اصـل عليـ الرجـال والنسـاء .وشـددت علـى
أ،ية توافر معلومات كاملة تسمح بإجراء تقييم مناسب لنو الفـروق يف األجـور بـني الرجـل
واملرأةة وملستواهاة وأسباهباة والتقدل احملرز يف تطبيق مبدأ االتفاقية.

32/34

14-59859

CEDAW/C/59/2

 - 003وطلبت اللجنـة ن احلكومـة أن توا ـل جهودهـا الراميـة ن مجـع اإلحصـاءات وأد
نو آخر من املعلومات املصنفة حسب اجلنس باعتبارها أساسـا يسـتند نليـ يف حتديـد الفجـوة
يف األجــور بــني العــاملني والعــامالت حســب القطــا وأســباهباة وتقيــيم طتلــا اال اهــاتة
وتقدمي معلومات يف هذا الصـدد .وطلبـت أيضـا ن احلكومـة اإلبـالا عـن تنفيـذ خطـة حتقيـق
املساواة للمرأةة الّ تغطـي الفتـرة 0203-0229ة وال سـيما يف مـا يتعلـق بالتـداب املعتمـدة
لتحقيــق تكــافؤ األجــورة وتــوف معلومــات عــن أد مــن التــداب األخــرى الــّ اختــذاا وزارة
السلطة الشعبية لشؤون املرأة واملساواة بني اجلنسني بغية حتقيق أهداى االتفاقية.
 - 002وطلبت اللجنة أيضا ن احلكومة أن تتخذ التداب الالزمة لكي تدرج يف التشـريعات
مبدأ املساواة يف األجر بني املرأة والرجل عن العمل ذد القيمة املتساوية.
 - 005وطلـب ن احلكومـة أن تقــدل تقريرهـا عـن االتفاقيــة رقـم  022املقـرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 000
 - 006أحاطــت اللجنــة علمــاة يف املالحظــة الــّ أبــداا عــال 0200ة االحظــات التحــالا
املستقل لنقابات العمال املؤرخة  02آب/أغسطس 0200ة الـّ اعتـرض فيهـا التحـالا علـى
أن قــانون العمــلة الــذد دخــل حيــز النفــاذ يف أيار/مــايو 0200ة مل ــر مناقشــت يف الربملــان.
وأكد التحالا باخلصوع أن تعريا التحرش اجلنسي يف القـانون غـ كامـل ألنـ ال يتضـمن
نشارة ن ”بيئة العمل العدائية“ .وأشار التحالا أيضا ن وضـع املـرأة يف سـوق العمـل مبينـا
أاــا تعــاين مــن البطالــةة وعــدل االســتقرار الــوايفي واالفتقــار ن التعلــيم .وطلبــت اللجنــة ن
احلكومة نبداء مالحظااا حول هذه املسائل.
 - 007وأحاطــت اللجنــة علمــاة يف الطلــب املباشــر الــذد قدمت ـ عــال 0200ة اــا ذكرت ـ
احلكومة من أن مكتب املدعي العال أشار ن أن تلقى منذ بدء نفاذ القـانون األساسـي املتعلـق
حبق املرأة يف حياة خالية من العناة  099915من الشكاوى املتعلقـة بـالعنا اجلنسـاين منـها
 32 202عــال 0227ة و  72 205عــال 0221ة و 95 562عــال  .0229واجلــرائم الــّ
يبلغ عنها بكثرة هي العنا اجلسدد والنفسـي واجلنسـي والتهديـدات واملضـايقات .وأشـارت
احلكومة ن أن ة باالستناد ن مديرية األسرة الشـاملة التابعـة ملكتـب املـدعي العـالة فقـد أدت
الشكاوى ن اختاذ  95066نجراء (تشمل توجي امة ووضع بع القضايا جانبـاة وشـطب
قضايا أخـرى) .وتضـطلع ايضـا مديريـة الوقايـة والعمـل املتعلـق بـالعنا املوجـ ضـد املـرأةة يف
نطــار معهــد املــرأةة بتوجيـ الضــحايا وتقــدمي املســاعدة هلــن .والحظــت اللجنــة أن املعلومــات
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اإلحصائية الّ قدمتها احلكومة عن أنوا العنا الّ تبلـغ عنـها املـرأة ال تـوفر أساسـا إلجـراء
تقييم مالئم حلاالت التحرش اجلنسي يف مكان العملة وال التداب املعتمدة للتصدد هلا.
 - 001وطلبت اللجنة اددا ن احلكومة تقـدمي معلومـات عـن الشـكاوى املتعلقـة بـالتحرش
اجلنسي يف بيئة العمل واخلطـوات الـّ اختـذت مـن أجـل توعيـة السـلطات اإلداريـة والقضـائية
وتدريبـــها علـــى مفهـــول التحـــرش اجلنســـي علـــى النحـــو املـــبني يف املالحظـــة العامـــة املبـــداة
عــال 0220ة ونتــائر الشــكاوى املقدمــة يف هــذا الصــددة والتــداب املتخــذة بنــاء علــى ذلــك.
وطلبت أيضا ن احلكومة أن تبني مـا نذا كانـت اخلطـة املشـتركة بـني املؤسسـات ملنـع العنـا
اجلنساينة الّ أش نليها عال 0229ة قد اعتمدتة وما نذا كانـت تـنم علـى نجـراءات ملنـع
التحرش اجلنسي يف مكان العمل ومكافحت .
 - 009وطلبت اللجنة كذلك ن احلكومة أن تقدل معلومات عـن أثـر خطـة حتقيـق املسـاواة
للمــرأة للفتــرة 0203-0229ة الــّ ركــزت علــى نشــرا املــرأة يف التنميــة والعمــل املثمــرين
اجتماعيـــاة وأن تـــوفر اإلحصـــاءات واملعلومـــات املصـــنفة حســـب اجلـــنس والعمـــر والعـــرق
وقطا العمل.
 - 032وطلـب ن احلكومـة أن تقــدل تقريرهـا عـن االتفاقيــة رقـم  000املقـرر أن تستعرضـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202
االتفاقية رقم 011
 - 030أحاطت اللجنة علماة يف املالحظة الـّ أبـداا عـال 0200ة بإشـارة احلكومـة ن أنـ
جيرد االضطال بربامر ونجراءات عن طريق البعثات االجتماعية من أجل ندمـاج القطاعـات
املستبعدة من عامل العمل .ويف هذا الصددة ادى بعثة مادريس ديـل بـاريوة وهـي اسـتراتيجية
شــاملة للتشــجيع علــى ندمــاج نســاء يعشــن حــاالت فقــر مــدقع يف عــامل العمــلة ن تيس ـ
العمليــات االجتماعيــة الراميــة ن اإلدمــاج املثمــر اجتماعيــا لكــل مــن األمهــات املســتفيداتة
وأفراد األسرة اآلخرين .وهلذا الغرضة تقدل اإلرشـادات لدمهـات مـن أجـل مسـاعدان علـى
ياغة مقترحات مثمرة نجتماعيا يف اللجان التابعة ملادريس ديل باريو.
إتفاقيات أخرى طُ لب من احلكومة تقدمي تقارير عنها
 - 030طُلــب ن احلكومــة أن تقــدل تقريرهــا عــن االتفاقيــة رقــم  25املقــرر أن تستعرض ـ
اللجنة يف دوراا املقررة للفترة تشرين الثاين/نوفمرب  -كانون األول/ديسمرب .0202
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