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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة 
   اخلمسونالدورة

  ٢٠١١ أكتوبر/ تشرين األول٢١-٣

عقب املالحظات اخلتامية للجنة    دة يف   املتابعة الوار الرد على توصيات        
 تـشرين   ٣١يف   التقرير الدوري اخلامس للدولـة الطـرف         ظر يف الن

  *٢٠٠٨أكتوبر /األول

  مدغشقر    

علـى   وزارة الوظيفة العامة والعمل والقوانني االجتماعية      من   ةالواردالردود      
األسئلة اليت أثارهتا اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة خالل عـرض           

  .٢٠٠٨ اميف عالتقرير الدوري ملدغشقر 

  ٢٩الفقرة     

__________ 

قبل إرساهلا إىل   رمسياً  ا، مل حترَّر هذه الوثيقة      وفقاً للمعلومات احملالة إىل الدول األطراف بشأن جتهيز تقاريره          *  
  .يف األمم املتحدةالتحريرية دوائر الترمجة 
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 ١١ املـادة (ضمان تكافؤ الفرص بني املرأة والرجل يف سوق العمـل             -أوالً   
  )االتفاقية من

  يف القطاع اخلاص  - ألف  
املتعلق  ٢٠٠٤ يوليه/متوز ٢٨ املؤرخ   ٤٤-٢٠٠٣رقم   من القانون    ٢مبوجب املادة     -١

ر عن جنسه وجنسيته، يلتـزم      بغض النظ  ،كل شخص بقانون العمل، ُيصنَّف يف فئة العاملني       
 مـن الكيانـات الطبيعيـة أو         حتت إدارة وسلطة شخص آخر      املأجور  املهين هطانشبوضع  

  .االعتبارية العامة أو اخلاصة
  .العمال بغض النظر عن اجلنسهلذا الغرض، يتضمن قانون العمل تعريفاً واحداً جلميع و  -٢
علـى  متييز  تقيم أي   على أهنا ال    اله  أعميكن تفسري أحكام املادة املذكورة      ،  ومن مث   -٣

  .اجلنس فيما يتعلق بوصول العمال أو األشخاص إىل سوق العملأساس 

  يف القطاع العام  -باء   
للموظفني يف حيثياته   العام    األساسي املتعلق بالنظام  ١١-٢٠٠٣يدرج القانون عدد      -٤

  .ملفاهيم الواردة فيهأبرز افرص العمل يف الوظيفة العمومية كأحد تكافؤ  مبدأ احتراَم
فيما يتصل بتطبيق النظام     ":القانون على أنه  نفس   من   ٥عالوة على ذلك تنّص املادة        -٥

األساسي، ال جيوز أن يكون هناك أي متييز بناء على نوع اجلنس أو الدين أو الرأي أو املنشأ                  
  ."أو القرابة أو الثروة أو العقيدة السياسية أو التبعية ألية منظمة نقابية

أي مادة من املواد الست اليت تدخل يف نطـاق البـاب           ال يرد يف     باإلضافة إىل ذلك،    -٦
 من القانون، أي إشارة إىل اجلنس بوصفه       ١٧سيما املادة    ، وال لتعيني املوظفني الثالث املخصص   

  . املذكور القانوناليت ينظمها الوظائف خمتلف الشروط املطلوبة للحصول على شرطاً من 
ات املتعلقة بالعمالة تكرس مبدأ تكافؤ فرص       جتدر اإلشارة إىل أن التشريع    ،  اًو أخري   -٧

تعلـق   ما عدادون أي متييز    يف كل من القطاعني العام واخلاص       لرجال و النساء    العمل بني ا  
  . قدرة و الكفاءةباستيفاء أية شروط أخرى تتعلق بال

احلصول على املرأة من ن ا ميكّتنظيمي للقطاع غري الرمسي مبوضع إطار   - ثانياً  
   االجتماعيةاالستحقاقاتاحلماية و

 يف القطـاع    العاملون اليت يتمتع هبا     االستحقاقات على تعزيز    ياحلكومالعمل  يتركز    -٨
احلمايـة االجتماعيـة   نطـاق  توسيع يتعلق ب حبث مشروع وجيري حالياً .  بصفة عامة  املُنظَّم

  . القطاع غري الرمسيالعاملني يفليشمل 
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 ميـدان مـرأة يف    احلايل لل وضع  لل وحتليل   ،بيانات مصنفة حسب اجلنس     -ثاً ثال  
  ، واالجتاهات العامة يف هذا اجملالالعمل، يف القطاعني الرمسي وغري الرمسي

العمـل  األرقام اليت سجلتها خدمات التوظيف على مـستوى إدارات          ستناداً إىل   ا  -٩
علومات املتوفرة لدى الـوزارة املعنيـة        امل حسب و ،العشر يف كامل أحناء مدغشقر    اإلقليمية  

 املنظم القوة العاملة بالقطاع اخلاصاملرأة يف معدل مشاركة  نإ ميكن القول ،بالعمل والتشغيل 
  .ال خيتلف كثرياً عن معدل مشاركة الرجل

،  طلباً ١ ٨٢٠ منها،  طلب عمل تلقته خدمات التوظيف املذكورة      ١٣ ٥٩٧أصل  من  ف  -١٠
تلقت ردوداً إجيابية، متثل الطلبات املقّدمـة مـن رجـال            ،ةاملائ   يف ١٣,٣٨أي ما يعادل    

  . يف املائة٤٧,٥٣ يف املائة يف حني متثل الطلبات املقدمة من نساء نسبة ٥٢,٤٧ نسبة
، تؤكد اإلحصاءات املقدمة هذا االسـتنتاج، وذلـك بـالنظر إىل            إىل ذلك إضافة    -١١

  .االلتحاق بالقوة العاملةاملعلومات املتعلقة بالوضع قبل 
،  فرداً ١٣ ٥٩٧، من أصل أصحاب طلبات العمل املذكورة أعاله البالغ عددهم           رياًوأخ  -١٢

ويبلغ عدد الطلبـات    .  يف املائة ممن شغلوا وظيفة سابقة      ٥٣,٩٨ شخصاً، أي    ٧ ٣٤٠هناك  
 يف املائـة مـن جممـوع الطلبـات البـالغ            ٥٠,١٢ طلباً، أي    ٣ ٦٧٩املقدمة من نساء    

 يف  ٤٦,٠٢، أي ما يقابل     ٦ ٢٥٧الطلبات املتبقية البالغ عددها     أما  .  طلباً ١٣ ٥٩٧ ددهاع
 يف املائة   ٤٤,٥٤ومتثل املرأة نسبة    . املائة، فهي تتعلق بأشخاص يبحثون عن عمل ألول مرة        

  .األشخاصمن هذه الفئة من 

  املساواة يف األجراملتعلقة باألحكام النقابية   - رابعاً  
املني يف نفس السلك غري مطروحة يف       املساواة يف األجر بالنسبة للع     انعدام   إن مسألة   -١٣

  .دون متييز بني اجلنسني) ب ومزايامن رات(الوظيفة العامة ألهنم يتقاضون نفس األجر 
عـن   من قانون العمل املساواة يف األجر        ٥٣ املادة   ، تكفل سبة للقطاع اخلاص  وبالن  -١٤

عند تساوي املـؤهالت الوظيفيـة،      : "ه املادة على ما يلي    العمل املتساوي القيمة وتنص هذ    
ر واحد بالنسبة لكافـة     ل متساو يف القيمة، يراعى أن األج      وممارسة نفس العمل، والقيام بعم    

العاملني، مهما كان منشؤهم أو لون جلدهم أو انتماؤهم الوطين أو نوع جنسهم أوسنهم أو             
  ".ل الظروف الواردة يف هذا الفصلتبعيتهم النقابية أو آراؤهم أو مركزهم يف ظ

ال تنسحب على    و ،العاملني يف القطاع الرمسي    بوجه اخلصوص حتمي هذه األحكام      -١٥
  .العاملني يف القطاع غري الرمسي
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أن يرفعوا مظـاملهم إىل     القطاع اخلاص   يف  لعاملني  التظلم، حيق ل  فيما يتعلق بآليات    و  -١٦
، يف حالة انتهاك احلقـوق االجتماعيـة        يتبعون هلا  اليتمفتشية العمل والقوانني االجتماعية     

  .كالتمييز يف األجور على أساس نوع اجلنس
وزارة : املـصدر (احة  اإلحصائية املت على شكل جدول البيانات     هذا التقرير   ترد يف   و  -١٧

  )٢٠١٠ سنة ،الوظيفة العامة والعمل والقوانني االجتماعية

   لسوق العملجداول موجزة    
  ٢٠١٠ديسمرب /يناير إىل كانون األول/اينمن كانون الث

  طلبات العمل املتلقاة
  اجملموع  نساء  رجال

عروض 
االستخدام 

  املتلقاة

التوظيفات
)١(  

الطلبات 
غري 

 املستجابة

العروض 
غري 

 املستجابة

االستخدام
املباشر 

)٢(  

التعيينات 
)٢)+(١( 

حاالت 
إهناء 
  اخلدمة

٧ ١٣٤  
٥٢,٤٧  

٦ ٤٦٣
٤٧,٥٣

١٣ ٥٩٧  
  

  
٣ ٠٢٨  

  
١ ٨٢٠  

  
١١ ٧٧٧ 

  
١ ٢٠٨  

  
٣ ٤٦٤  

  
٥ ٢٨٤  

  
٤٧٧  

  الوضع قبل االلتحاق بالقوة العاملة
  الفئتان معاً  حبث عن أول وظيفة    وظيفة سابقةشغل
  اجملموع  نساء  رجال  اجملموع  نساء  رجال   اجملموع  نساء   رجال
١٣ ٥٩٧  ٦ ٤٦٣  ٧ ١٣٤  ٦ ٢٥٧  ٢ ٧٨٤  ٣ ٤٧٣  ٧ ٣٤٠  ٣ ٦٧٩  ٣ ٦٥٩ 

  تعليمي لطاليب العملاملستوى ال
 نسبة مئوية اجملموع نساء رجال ياملستوى التعليم

 ٧٫٦٣ ١ ٠٣٧ ١٦٠ ٨٧٧ أمي
 ٠٫٠٥ ٧ ٤  ٣ ُيحسن القراءة

 ٠٫٧٦ ١٠٤ ٤٢ ٦٢ ُيحسن القراءة والكتابة
 ١٠٫٣٨ ١ ٤١٢ ٨٠٩ ٦٠٣ تعليم أساسي
 ٢٣٫٦٢ ٣ ٢١١ ١ ٧٠٤ ١ ٥٠٧ )مرحلة أوىل(تعليم ثانوي 
 ٢٣٫٨٣ ٣ ٢٤٠ ١ ٤٩٨ ١١ ٧٤٢ )ة ثانيةمرحل(تعليم ثانوي 
 ١٢٫٠٠ ١ ٦٣٢ ٨٢٤ ٨٠٨ )مرحلة أوىل(تعليم عايل 
 ٢١٫٢٣ ٢ ٨٨٧ ١ ٣٨٧ ١ ٥٠٠ )مرحلة ثانية(تعليم عايل 

 ٠٫٤٩ ٦٧ ٣٦ ٣١ ىسمَّغري ُم
  ١٠٠  ١٣ ٥٩٧ ٦ ٤٦٤  ٧ ١٣٣ اجملموع

       


