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Appl. 19 

C.111, C.156, C.183, R.111, R.165 and R.191 

 مكتــب العمــل الدولــي 

  تقاریـر بشـأن
 االتفاقیــات غیــر المصدقــة والتوصیــات

 ) من دستور منظمة العمل الدولیة 19(المادة 
ــ   ــــــــــــــــــــــــــ

 نمــوذج تقریــر بشــأن الصكــوك التالیــة:

 )111(رقم  1958اتفاقیة التمییز (في االستخدام والمھنة)، 

 )156(رقم  1981اتفاقیة العمال ذوي المسؤولیات العائلیة، 

 ) 183(رقم  2000اتفاقیة حمایة األمومة، 

 )111(رقم  1958مھنة)، توصیة التمییز (في االستخدام وال

 )165(رقم  1981توصیة العمال ذوي المسؤولیات العائلیة، 

 ) 191(رقم  2000توصیة حمایة األمومة، 

 جنیــف

2021 
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من دستور منظمة العمل الدولیة باعتماد االتفاقیات والتوصیات في المؤتمر، كما تتناول   19تتصل المادة 
  5ذلك والواقعة على الدول األعضاء في المنظمة. وتنص األحكام المعنیة في الفقرات  االلتزامات الناشئة عن  

 من ھذه المادة، على ما یلي:  7و 6و
 یتعلق األمر باتفاقیة:   حین .5

… 
إذا لم تحصل الدولة العضو على موافقة السلطة أو السلطات التي یقع الموضوع في نطاق اختصاصھا،  (ھ) 

ر باستثناء وجوب قیامھا، على فترات مناسبة یحددھا مجلس اإلدارة، بإبالغ المدیر ال تتحمل أي التزام آخ
العام لمكتب العمل الدولي بموقفھا القانوني والعملي إزاء المسائل التي تعالجھا االتفاقیة، مع عرض المدى  

اإلجراءات اإلداریة    الذي تم بلوغھ، أو یعتزم بلوغھ، من إنفاذ أي من أحكام االتفاقیة عن طریق التشریع أو
أو االتفاقات الجماعیة أو أي طریق آخر، وبیان الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصدیق على االتفاقیة 

 المذكورة.
 حین یتعلق األمر بتوصیة:  .6

… 
المختصة    تتحملال   (د) السلطات  أو  السلطة  على  التوصیة  سوى عرض  آخر  التزام  أي  األعضاء  الدول 

المذكورة، باستثناء وجوب قیامھا، على فترات مناسبة یحددھا مجلس اإلدارة، بإبالغ المدیر العام لمكتب 
عرض المدى  العمل الدولي بالموقف القانوني والعملي لبلدانھا إزاء المسائل التي تعالجھا التوصیة، مع  

الذي تم بلوغھ، أو یعتزم بلوغھ، من إنفاذ أحكام التوصیة وذكر ما بدا أو یمكن أن یبدو ضروریاً من 
 تعدیالت على األحكام المذكورة لدى اعتمادھا أو تطبیقھا.

 حین تكون الدولة اتحادیة، تطبق األحكام التالیة:  .7
لحكومة االتحادیة مالئمة، بحكم نظامھا الدستوري، التخاذ في حالة االتفاقیات والتوصیات التي تعتبرھا ا (أ)

دوالً  لیست  التي  األعضاء  الدول  التزامات  نفس  ھي  االتحادیة  الدول  التزامات  تكون  اتحادي،  إجراء 
 اتحادیة؛

في حالة االتفاقیات والتوصیات التي تعتبرھا الحكومة االتحادیة، بحكم نظامھا الدستوري، أكثر مالءمة،  (ب) 
یاً أو جزئیاً، إلجراء تتخذه الوالیات أو المحافظات أو الكانتونات المكونة لھا منھا إلجراء اتحادي، یكون كل

 على الحكومة االتحادیة:
… 
القبیل لم تصدق علیھا، وعلى فترات مناسبة یحددھا مجلس  "4"  أن تقوم، بصدد كل اتفاقیة من ھذا 

لدولي بالموقف القانوني والعملي لالتحاد والوالیات أو اإلدارة، بإبالغ المدیر العام لمكتب العمل ا 
المحافظات أو الكانتونات المكونة لھ إزاء االتفاقیة، مع عرض المدى الذي تم بلوغھ، أو یعتزم 
بلوغھ، من إنفاذ أحكام االتفاقیة عن طریق التشریع أو اإلجراءات اإلداریة أو االتفاقات الجماعیة  

 أو أي طریق آخر؛ 
بإبالغ  "5"  اإلدارة،  یحددھا مجلس  مناسبة  فترات  القبیل، وعلى  تقوم بصدد كل توصیة من ھذا  أن 

المدیر العام لمكتب العمل الدولي بالموقف القانوني والعملي لالتحاد والوالیات أو المحافظات أو 
إنفاذ   الكانتونات المكونة لھ إزاء التوصیة، مع عرض المدى الذي تم بلوغھ، أو یعتزم بلوغھ، من

أحكام التوصیة، وذكر ما بدا أو یمكن أن یبدو ضروریاً من تعدیالت على األحكام المذكورة لدى 
 اعتمادھا وتطبیقھا. 

باألحكام الواردة أعاله، بحث مجلس إدارة مكتب العمل الدولي نموذج التقریر المذكور ووافق علیھ.    عمالً 
 ات المطلوبة في نسق موحد.وقد ُوضع ھذا النموذج بحیث یسّھل تقدیم المعلوم

 تقریر 

من دستور منظمة العمل الدولیة، من    19، عمالً بالمادة  2022شباط/ فبرایر    28یتعین أن یعّد في موعد أقصاه  
جانب حكومة ..........................، بشأن وضع القوانین والممارسات الوطنیة فیما یتعلق بالمسائل المعالجة 

 . المشار إلیھا في االستبیان التاليفي الصكوك 
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حزیران/ یونیھ   30یمكن أن ترسل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل تعلیقاتھا في موعد أقصاه  
2022 . 

*  *  * 
 سیاق األسئلة ونطاقھا 

دورتھ   في  اإلدارة  أكتوبر   337طلب مجلس  األول/  تشرین  نوفمبر    -  في  الثاني/  ، من  2019تشرین 
المادة   بموجب  التقریر  نموذج  یعد  أن  اإلدارة في دورتھ  19المكتب  فیھ مجلس  لینظر  (آذار/ مارس    338، 

) وتوصیة التمییز (في 111(رقم    1958)، بشأن ستة صكوك: اتفاقیة التمییز (في االستخدام والمھنة)،  2020
والمھنة)،   العائلیة،  او)  111(رقم    1958االستخدام  المسؤولیات  ذوي  العمال  )  156(رقم    1981تفاقیة 

(رقم    2000)، وكذلك اتفاقیة حمایة األمومة،  165(رقم    1981وتوصیــة العمـال ذوي المسؤولیات العائلیة،  
األمومة،  183 حمایة  وتوصیة  الخبراء  191(رقم    2000)  لجنة  تعدھا  عامة  استقصائیة  دراسة  )، إلجراء 

  . 2022المعاییر في عام  ب المؤتمر المعنیةتناقشھا لجنة و 2021االتفاقیات والتوصیات في عام المعنیة بتطبیق 
. وبالتالي،  19، قرر مجلس اإلدارة أن یرجئ لمدة سنة التقریر المطلوب بموجب المادة 2020وفي أیار/ مایو 

المعاییر التابعة للمؤتمر في    وتفحصھا لجنة تطبیق  2022ستعّد لجنة الخبراء الدراسة االستقصائیة العامة في  
2023 . 

وخالل المناقشة، شدد مجلس اإلدارة على أن الدراسة االستقصائیة العامة ستسھم في التفكیر في أفضل  
السبل لتحقیق المساواة بین الجنسین في العمل، تمشیاً مع التزام منظمة العمل الدولیة في ھذا الصدد، المعرب 

 مستقبل العمل. عنھ في إعالن المئویة من أجل 
وسوف توفر الدراسة االستقصائیة العامة لمحة عامة شاملة عن التشریعات والسیاسات الوطنیة المعمول 
بھا فیما یتعلق بالصكوك الستة في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة (الجزء األول). وعالوة على ذلك،  

ة التي تضطلع من خاللھا حقوق العمل واالستخدام المحددة  ستلقي الدراسة االستقصائیة العامة الضوء على الكیفی
المنصوص علیھا في الصكوك الستة قید البحث بدور عوامل تمكینیة نحو تحقیق المساواة بین الجنسین (الجزء  

الضوء على أھمیة استثارة الوعي بالمبادئ المكرسة في ھذه الصكوك الستة وإنشاء الدراسة  الثاني). كما ستسلط  
الدراسة    آلیات ستكون  ذلك،  إلى  باإلضافة  الثالث).  (الجزء  الفعال  تطبیقھا  لضمان  والرصد،  لإلنفاذ  مناسبة 

من حیث القانون   االستقصائیة العامة فرصة للمساھمة في فھم أفضل لألحكام الواردة للصكوك المذكورة أعاله
سواء حد  على  والفرص  والممارسة  التحدیات  وكذلك  وب  المرتبطة؛  الخبرات  تطبیقھا،  تقاسم  تشجع  سوف 

 والممارسات الجیدة فیما بین الدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة.
یة من أجل  في ضوء إعالن منظمة العمل الدولیة بشأن العدالة االجتماع  كذلك االستبیانھذا جرى إعداد  و

إلى أن تستخدم على أكمل وجھ ھذه المتابعة تسعى  ”وأخذ بعین االعتبار ما مفاده أّن    عولمة عادلة ومتابعتھ.
ممكن جمیع وسائل العمل المنصوص علیھا في دستور منظمة العمل الدولیة للوفاء بوالیتھا. وقد تشمل بعض 
ھذه اإلجراءات الھادفة إلى مساعدة الدول األعضاء إجراء شيء من التكییف لطرائق التطبیق الواردة في الفقرتین 

ر منظمة العمل الدولیة، دون زیادة في التزامات الدول األعضاء فیما یتعلق من دستو  19(د) من المادة  6) وھ(5
. وعلى سبیل المثال، من خالل تبویب الصكوك المتعلقة بھدف استراتیجي بعینھ والتركیز علیھا، “بتقدیم التقاریر

اء في منظمة العمل  قد توفر الدراسات االستقصائیة العامة لمحة عامة عن القوانین والممارسات في الدول األعض
بشأن   مجدیة  معلومات  من  یرافقھا  ما  مع  المتكررة  المناقشات  في  وإدراجھا  الصكوك  بعض  بشأن  الدولیة 

 االتجاھات والممارسات ذات الصلة بھدف استراتیجي محدد. 
وأخیراً، ستمكن الدراسة االستقصائیة العامة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولیة من تقییم مساھمة 

، من خالل تحقیق أھداف التنمیة المستدامة المتعددة،  2030ھذه المعاییر في تحقیق برنامج التنمیة المستدامة لعام  
(العمل  8(المساواة بین الجنسین) و 5(الصحة الجیدة والرفاه) و 3(القضاء على الفقر) و 1 األھداف:وال سیما 

و االقتصاد).  ونمو  كذلك الالئق  الدراسة  شأن  تن  من  إ   یرأن    بالمبادئ   لمتعلقةا  لمتكررةا  لمناقشةا  عدادعملیة 
الفریق   2024  عام  في  لمؤتمراجریھا  سی  لتيا  لعمل،ا  في  ألساسیةا  لحقوقوا الذي یختاره فیھ  بالوقت  ورھناً 

العامل الثالثي المعني بآلیة استعراض المعاییر استعراض صكوك حمایة األمومة، یمكن أن تندرج إما في مناقشة  
 إما في متابعتھا. الفریق و

*  *  * 
والتوصیات ذات األرقام    183و  156و  111وترتبط األسئلة التالیة بمسائل تشملھا االتفاقیات ذات األرقام  

 . 191و  165و  111
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محدداً وموجزاً ومرّكزاً، على النحو المطلوب خالل مناقشة مجلس اإلدارة في    االستبیان  ھذا  وبھدف إبقاء
سؤاالً. وعلیھ، ال تقدم األسئلة لكل صك على حدة (أو كل   32، فإنھ قد ُحدد في  2019نوفمبر  تشرین الثاني/  

على المواضیع المشتركة التي تثیرھا الصكوك المختلفة، في    األسئلة  مادة على حدة). وعوضاً عن ذلك، تركز
بما أن المساواة بین الجنسین كل مرة تحدد فیھا أحكام الصكوك التي تتناول ھذه المواضیع. باإلضافة إلى ذلك،  

  2030لسیاسات التحویلیة التي دعى إلیھا برنامج التنمیة المستدامة لعام  ل عنصران أساسیان    وحمایة األمومة
الھدف  (المساواة بین الجنسین) و  5عدد من أھداف التنمیة المستدامة، وال سیما الھدف رقم    تحقیق  في  انسھمیو

 بیجینمبادرة «تصاد)، تم أیضاً تضمین سؤال بشأن أھداف التنمیة المستدامة و(العمل الالئق ونمو االق  8رقم  
+25« .۱ 

 
بأحكام    وحسب مقتضى تتعلق  إدراج معلومات  أو  إلكتروني)  إشارة خاصة (رابط  تقدیم  الحال، یرجى 

للمنشآت الداخلیة  واللوائح  الجماعیة  واالتفاقات  واللوائح  القضائیة  و  التشریعات  واألحكام  التحكیم  قرارات 
 إلى نسخ إلكترونیة عنھا. باإلضافةوالسیاسات ذات الصلة، 

 
الخامسة والعشر2020في عام  حلّت      ۱ السنویة  الذكرى  بالمرأة واعتمادو،  المعني  الرابع  العالمي  للمؤتمر  إعالن ومنھاج عمل بیجین    ن 
المضي قدماً صوب تحقیق أھداف التنمیة المستدامة لبرنامج التنمیة المستدامة لعام    بدءعلى    سنوات  عشرمسّجلة بذلك مرحلة مرور    ، )1995(

2030 . 
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 بشأن المساواة بین الجنسین وعدم التمییز والمسؤولیات العائلیة وحمایة األمومة   19نموذج التقریر بموجب المادة 

 مالحظات

من الدستور، سوف تستخدم النموذج الحالي فقط فیما یتعلق باالتفاقیات غیر المصدق علیھا،   22إّن حكومات البلدان التي صدقت على اتفاقیة واحدة أو أكثر والمطلوب بشأنھا تقدیم التقاریر بموجب المادة  .1
"  إجراء وضع المعاییر"واألسئلة الواردة تحت عنوان  فیما یتعلق باالتفاقیات المصدق علیھا.    22في التقاریر بموجب المادة  إن وجدت، وبالتوصیات. ولن یكون من الضروري تكرار المعلومات الواردة أصالً  

  موجھة إلى كافة الدول األعضاء.   للمساعدة التقنیة" مكنةالحاجة المو"

ف تعریفاً ما لم تعرّ ،  أو قرارات التحكیم  األحكام القضائیةشمل القوانین أو اللوائح أو السیاسات أو االتفاقات الجماعیة أو  ت   اینبغي فھم ذلك على أنھ  الوطنیة" أو "األحكام"  القوانین واللوائحوعندما یُشار إلى " .2
 مختلفاً في الصكوك التي یغطیھا نموذج التقریر المذكور. 

  یات العائلیة"، ال ینبغي فھم ذلك على أنھ یشیر إلى النساء فقط.عند اإلشارة إلى "العمال ذوي المسؤولو .3

 . الناشئةال تشمل التشریعات الوطنیة أو غیرھا من األحكام المسائل المثارة في ھذا االستبیان، یرجى توفیر المعلومات بشأن الممارسات الحالیة و عندماو .4

  اإلطار القانوني والمؤسسي بشأن المساواة بین الجنسین وعدم التمییز األول:  الجزء 

 مة وحمایة األمو  الوطني بشأن عدم التمییز  اإلطار 

 
1. 

 111  رقم  والتوصیة  111  رقم االتفاقیة
 في االستخدام والمھنة، مع تحدید:  1تمنع وتحظر التمییز ، بما في ذلك السیاسات، الوطنیةالقوانین والممارسات في  تردأحكام  أیة  یرجى اإلشارة إلى  

:  111(ب)؛ التوصیة رقم  -)(أ)1(1: المادة  111األسباب المشمولة [االتفاقیة رقم  ما إذا كانت ھذه األحكام والسیاسات تتضمن تعریفاً للتمییز، مع اإلشارة إلى   •
 ]؛1الفقرة 

أو الدین أو الرأي السیاسي أو األصل الوطني أو الجنس    العرق أو اللون أو   التالیة:  ساألس   أساٍس من  تغطي التمییز على   والسیاسات   ما إذا كانت ھذه األحكام •
 ؛] 1: الفقرة 111)(أ)؛ التوصیة رقم 1(1: المادة  111رقم [االتفاقیة األصل االجتماعي 

الجنسي   • التحرش  بما في ذلك  الجنس،  القائم على نوع  التمییز  كانت مشمولة، بمنع وحظر  إذا  األحكام والقوانین،  المواد  111االتفاقیة رقم  [كیف تقوم ھذه   :
 ؛] )ب(-(أ)2و 1: الفقرتان 111رقم   ؛ التوصیة3و 2و)(أ) 1(1
 ؛])(ب)1(1: المادة  111االتفاقیة رقم [  ھذه األحكام والسیاسات تغطي التمییز على أسٍس إضافیة تما إذا كان  •
للتمییز القائم على • التشریعات تتصدى  العمال من التمییز على أساس    أساس أو  ما إذا كانت  أكثر من األسس المذكورة أعاله (مثالً، الحاالت التي یعاني فیھا 

 ؛]1: الفقرة 111التوصیة رقم   ؛ 3و 2و)(أ) 1(1: المواد  111االتفاقیة رقم  [الجنس، باإلضافة إلى أصلھم الوطني أو لونھم) 

 
 5و 3- 1: المواد 111االتفاقیة رقم  

 : الجزءان األول والثاني 111رقم  التوصیة 
 11و  9و 4- 1: المواد 156االتفاقیة رقم  
  8-6و  2- 1الفقرات : 165التوصیة رقم  

 والجزء السادس  17- 15و
 9و  2و  1: المواد 183االتفاقیة رقم  
 5: الفقرة 191التوصیة رقم  

 
 . على حٍد سواء ھذا االستبیان، یشیر مصطلح "التمییز" إلى التمییز المباشر وغیر المباشر ألغراض  1



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ؛]2: المادة 111االتفاقیة رقم  [ لعام والخاص على حٍد سواء وتشمل جمیع العمال ما إذا كانت ھذه األحكام والسیاسات تنطبق على القطاعین ا • 6

ة إلى الطریقة  ما إذا كانت منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل تشارك في وضع ھذه السیاسات وتقییمھا واستعراضھا، وإذا كان األمر كذلك، یرجى اإلشار •
 .](أ)3: المادة 111االتفاقیة رقم  [ل ومنظماتھم في تنفیذ ھذه السیاسات المتبعة في ذلك، وإلى دور العمال وأصحاب العم

 165  رقم  والتوصیة  156  رقم االتفاقیة
 :تحدید مع  والمھنة، االستخدام  في  التمییز  وتحظر تمنع السیاسات، ذلك في بما الوطنیة، والممارسات القوانین في ترد أحكام أیة  إلى  اإلشارة یرجى
: المادتان 156تغطي التمییز على األسس التالیة: الحالة االجتماعیة والوضع األسري والمسؤولیات العائلیة [االتفاقیة رقم  والسیاسات  ما إذا كانت ھذه األحكام   •

 ]؛16-15و 8-6و 2- 1: الفقرات 165؛ التوصیة رقم 2-3
 ]؛2: المادة 156الخاص على حد سواء وتشمل جمیع العمال [االتفاقیة رقم  ما إذا كانت ھذه األحكام والسیاسات تنطبق على القطاعین العام و •
ة أو إعالة" في سیاق أیة تدابیر معتمدة لضمان یباشرة یحتاج بصورة واضحة إلى رعاتعریف بلدكم لتعبیر "الطفل المعال" وتعبیر "عضو آخر في األسرة الم  •

 )]؛ 3(1: المادة  156ذوي المسؤولیات العائلیة من التوفیق بین عملھم ومسؤولیاتھم العائلیة [االتفاقیة رقم  تطبیق شروط وظروف االسخدام بحیث تمّكن العمال من  
ذوي المسؤولیات العائلیة  من  إدراج الضمان االجتماعي واإلعفاء من الضرائب وغیر ذلك من التدابیر األخرى المناسبة التي تأخذ في الحسبان وضع العمال   •

:  156  سرة ودفع اشتراكات حقوقھم في المعاش لفترات اإلجازة ومراعاة المسؤولیات العائلیة في تحدید متطلبات إعانات البطالة) [االتفاقیة رقم(مثالً إعانات األ 
 السادس]؛ ء: الجز165(ب)؛ التوصیة رقم 4المادة  

واستعراضھا، وإذا كان األمر كذلك، یرجى اإلشارة إلى الطریقة    ما إذا كانت منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل تشارك في وضع ھذه السیاسات وتقییمھا •
 ]. 5: الفقرة 165؛ التوصیة رقم 11: المادة 156المتبعة في ذلك، وإلى دور العمال وأصحاب العمل ومنظماتھم في تنفیذ ھذه السیاسات [االتفاقیة رقم  

 191  رقم  والتوصیة  183  رقم االتفاقیة
 :تحدید مع  ،تنص على حمایة األمومة السیاسات، ذلك في بما الوطنیة، والممارسات القوانین في ترد أحكام أیة  إلى  اإلشارة یرجى
 ؛] 1: المادة 183االتفاقیة رقم [أي تعریف مخصص في بلدكم لتعبیر "الطفل" و"المرأة" في سیاق تنفیذ تدابیر حمایة األمومة  •
یر نمطیة  غ   أشكاالً الالتي یمارسن  ساء  لحمایة الن  ھاأو یُزمع اتخاذ أیة أحكام أو تدابیر  وھل اتُخذت    ، ما ھي فئات النساء التي تنطبق علیھا تدابیر حمایة األمومة  •

 ؛] )1(2: المادة 183االتفاقیة رقم  [ 2لدى الغیرالعمل من 
مل وللعمال المعنیین  ما إذا كانت ھناك فئات من العامالت المستبعدات من ھذه التدابیر وأسباب ھذا االستبعاد وھل تمت استشارة المنظمات الممثلة ألصحاب الع •

 ؛  ])3() و2( 2 ةلماد ا: 183االتفاقیة رقم [
 . ]5: الفقرة 191)؛ التوصیة رقم 1(9: المادة 183األمومة [االتفاقیة رقم أساس  تغطي التمییز على ما إذا كانت ھذه األحكام والسیاسات   •

 
2. 

 111  رقم  والتوصیة  111  رقم االتفاقیة
وصولھم إلى بعض المھن واالستمرار أیة قوانین أو لوائح تحد من نوع العمل الذي یمكن أن یؤدیھ األفراد أو تستبعدھم من بعض المھن أو تحد من  یرجى اإلشارة إلى  

 . ]5و  1تان : الماد 111[االتفاقیة رقم  3فیھا

 
 5و 1: المادتان 111االتفاقیة رقم  

 
في العمل  مستتر أو العامالت  خدام ال. یمكن أن تشمل فئة "النساء الالئي یمارسن أشكال غیر نمطیة من العمل لدى الغیر" العامالت بدون عقد عمل مكتوب أو العامالت في االست183) من االتفاقیة رقم  1(2انظر المادة     2

 في االقتصاد غیر المنظم. في المنزل أو العمل الموسمي أو العمل المؤقت، باإلضافة إلى العامالت 
 واشتراط الموافقة المسبقة على العمل من الزوج وحظر بعض الوظائف.  لیالً على سبیل المثال، حظر عمل المرأة   3



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
7  

3. 
 111  رقم  والتوصیة  111  رقم االتفاقیة

صالح بعض الفئات في أوضاع استضعاف (على سبیل المثال، النساء  الفرص والمساواة في المعاملة ل  یرجى اإلشارة إلى ما إذا اعتُمدت أیة تدابیر خاصة لتعزیز تكافؤ
 . ])2(5 : المادة111[االتفاقیة رقم  و/ أو العمال من ذوي المسؤولیات العائلیة) 

 
 ) 2(5: المادة  111االتفاقیة رقم  

  االستخدام والعمل تحقیق المساواة بین الجنسین من خالل حقوق  : لثانيا الجزء 

 المساواة   قدم على  والمھنة  االستخدام على   الحصول في الحق

 
4. 

 111  رقم  والتوصیة  111  رقم االتفاقیة
 تساوي الفرص في الحصول على التدریب

التعلیم والتدریب والمشورة بشأن العمالة، ومعلومات عن  یرجى اإلشارة إلى التدابیر التشریعیة أو غیرھا من التدابیر المتخذة لتعزیز حصول الفتیات والنساء على  
بل علیھا "اإلناث"  البرامج والسیاسات المعمول بھا لتحسین حصول النساء والرجال على مجموعة واسعة من الوظائف (مثل تدریب النساء في القطاعات التي ال تق 

 . ]3" و 2"-" 1(ب)" 2و 1: الفقرات 111)؛ التوصیة رقم ھ(3(ب) و3و  1: المواد  111االتفاقیة رقم [ عادةً)
 ضمان تساوي الفرص في الوصول إلى االستخدام والمھنة وإنھاء االستخدام 

المتخذة لضمان أال یشكل العرق واللون والجنس والدین والرأي السیاسي واألص التدابیر التشریعیة وغیرھا من التدابیر  إلى  ل االجتماعي واألصل  یرجى اإلشارة 
  لما یلي: الوطني أسباباً 

 ؛  ] " 2"   -" 1(ب)"2و 1: الفقرتان  111؛ التوصیة رقم 1: المادة 111رفض االستخدام [االتفاقیة رقم   •
 ؛  ] " 6"  -" 3(ب)" 2 : الفقرة111؛ التوصیة رقم  1مادة : ال111رفض السلف على المرتبات واإلعانات في إطار االستخدام [االتفاقیة رقم  •
 . ]1: المادة 111[االتفاقیة رقم إنھاء االستخدام  •

تدابیر بشأن عدم الكشف عن معلومات بشأن األجور  أیة  (على سبیل المثال، أیة تدابیر لحظر األسئلة الشخصیة أثناء مقابالت عملیات التوظیف وخالل االستخدام و
 السابقة، وما إلى ذلك). 

 
)  ھ(3(ب) و3و  1: المواد 111االتفاقیة رقم  

 5و
 3و  2و 1: الفقرات 111التوصیة رقم  

 
5. 

 165والتوصیة رقم  156االتفاقیة رقم 
 ضمان الحصول على التدریب 

العائلیة فیما یتعلق بحقھم في الحصول على تدریب مھني و المسؤولیات  العمال من ذوي  أمام  المتاحة  الخدمات  إیفاد أي معلومات بشأن  بالمشورة  یرجى  تزویدھم 
: المادتان  156للعمال) [االتفاقیة رقم    والمعلومات وخدمات التوظیف وترتیبات اإلجازة التعلیمیة مدفوعة األجر (مع تحدید ما إذا كانت ھذه الخدمات مجانیة بالنسبة

 . ] 15-12(أ) والفقرات 9الفقرة :  165؛ التوصیة رقم 7و 4
 ضمان تساوي الفرص في الوصول إلى االستخدام والمھنة وإنھاء االستخدام 

ضع العائلي والمسؤولیات العائلیة أسباباً مباشرة أو غیر یرجى اإلشارة إلى التدابیر التشریعیة وغیرھا من التدابیر المتخذة لضمان أال تشكل الحالة االجتماعیة والو 
 :مباشرة لما یلي

 ]؛8-6: الفقرات  165؛ التوصیة رقم 3: المادة 156رفض االستخدام [االتفاقیة رقم   •

 
 8و  7و  4و  3: المواد 156االتفاقیة رقم  
(أ) 9و  8- 6: الفقرات 165التوصیة رقم  

 16 -12و

   ]؛15والفقرة  8-6: الفقرات 165؛ التوصیة رقم  3: المادة 156المرتبات واإلعانات في إطار االستخدام [االتفاقیة رقم رفض السلف على  • 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  ].16: الفقرة  165؛ التوصیة رقم  8: المادة 156إنھاء االستخدام [االتفاقیة رقم  •  8

 
6.  

 191والتوصیة رقم    183رقم   االتفاقیة
 الوصول إلى االستخدام والمھنة وإنھاء االستخدام ضمان تساوي الفرص في 

 :أسباباً مباشرة أو غیر مباشرة لما یلي األمومةیرجى اإلشارة إلى التدابیر التشریعیة وغیرھا من التدابیر المتخذة لضمان أال تشكل 
 ]؛9: المادة 183رفض االستخدام [االتفاقیة رقم   •
  ]؛ 9: المادة 183إطار االستخدام [االتفاقیة رقم رفض السلف على المرتبات واإلعانات في  •
 )]. 1(8: المادة 183إنھاء االستخدام [االتفاقیة رقم  •
ید  تدابیر لحظر الفحوص اإللزامیة للكشف عن الحمل باستثناء الحاالت التي تقتضیھا التشریعات الوطنیة فیما یتعلق بالعمل المحظور أو المقأیة  على سبیل المثال،  (

 . )لى النساء الحوامل أو المرضعات أو عندما یكون ھناك خطر كبیر على صحة النساء واألطفالبالنسبة إ 

 
 9) و1( 8: المادتان 183االتفاقیة رقم  

 اإلجازة 

 
7. 

 165رقم   والتوصیة 156االتفاقیة رقم 
 إجازة للوفاء بالمسؤولیات العائلیة 

 إجازة أخرى للوفاء بالمسؤولیات العائلیة، من قبیل: یرجى اإلشارة إلى ما إذا كان یحق للعمال الحصول على  
 ؛]22: الفقرة  165؛ التوصیة رقم  4: المادة 156االتفاقیة رقم [ اإلجازة الوالدیة  •
 إجازة األبوة؛ •
 . ]23: الفقرة 165التوصیة رقم [اإلجازة في حالة مرض أحد أفراد العائلة  •

 للحصول علیھا   األخرى  الطرائق  اإلجازة،   أساسھ  على  تُمنح  الذي  األساس  إلجازة، ا  استحقاق  شروط  اإلجازة،   فترات  مدة:  اإلجازة  أنواع  من  نوع  لكل  اإلشارة  یرجى
 . ]23و 22الفقرتان  :165التوصیة رقم ) [الوالدین بین  اإلجازة وتوزیع استخدام مثل(

 
 4: المادة  156االتفاقیة رقم  
 23-22: الفقرتان  165التوصیة رقم  

 
8. 

 191رقم   والتوصیة   183االتفاقیة رقم  
 إجازة متعلقة باألمومة 

 :یرجى اإلشارة إلى ما إذا كان یحق للعمال الحصول على اإلجازات التالیة
 )]؛6( 6: الفقرة 191إجازة للفحص الطبي المتعلق بالحمل [التوصیة رقم •
االتفاقیة رقم  [  إجازة األمومة   ]؛ 5: المادة  183الحمل أو الوالدة [االتفاقیة رقم  إجازة في حالة المرض أو مضاعفات عنھ أو خطر حدوث مضاعفات ناشئة عن   •

 .] 1: الفقرة 191)؛ التوصیة رقم 4: المادة (183
ه الفترة أقل من ستة  ا كانت ھذ یرجى تحدید مدة إجازة األمومة قبل الوالدة وبعدھا، وما إذا كانت فترة اإلجازة بعد الوالدة تشمل فترة إلزامیة مدتھا ستة أسابیع (إذ 

: المادة  183تفاقیة رقم  أسابیع، یرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت قد اتفقت علیھا الحكومة والمنظمات التمثیلیة ألصحاب العمل وللعمال على المستوى الوطني) [اال
4)4([ . 

 
 11 و 5- 4 المواد : 183االتفاقیة رقم  
 10) و6( 6و 1: الفقرات 191التوصیة رقم  

:  183عمال [االتفاقیة رقم  یرجى اإلشارة إلى ما إذا كان ینظر في مالءمة تمدید فترة إجازة األمومة بشكل دوري بالتشاور مع المنظمات التمثیلیة ألصحاب العمل وال 
 ]. 11المادة  

 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 أنواع اإلجازات ذات الصلة  9

 :یرجى اإلشارة إلى ما إذا كان یحق للعمال الحصول على اإلجازات التالیة

جازة األمومة بعد حالة وفاة األم قبل انقضاء إجازة ما بعد الوالدة، ھل یحق ألب الطفل، المستخدم الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غیر المنقضي من إ في • 
 ]؛)1(10  : الفقرة191الوالدة؟ [التوصیة رقم  

ا بعد الوالدة، وحیث ال تستطیع األم رعایة الطفل، ھل یحق ألب الطفل، المستخدم  في حالة مرض األم أو دخولھا إلى المستشفى بعد الوالدة وقبل انقضاء إجازة م •
 ؛] )2( 10: الفقرة  191الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غیر المنقضي من إجازة األمومة بعد الوالدة لرعایة الطفل؟ [التوصیة رقم  

  ]؛ )5(10: الفقرة 191للوالدین المتبنیین لرعایة طفلھما [التوصیة رقم  إجازة •
 . ]4و  )3(10 الفقرتان: 191[التوصیة رقم   إجازة األبوة  •

للحصول  األخرى  اإلشارة لكل نوع من أنواع اإلجازات إلى ما یلي: مدة فترات اإلجازة الوالدیة وشروط استحقاق اإلجازة واألساس لمنح اإلجازة والطرائق    یرجى
 . ])5(و )4( 10 ة الفقر: 191رقم   [التوصیة (مثل استخدام وتوزیع اإلجازة بین الوالدین)  علیھا
ً   یرجى ، رجاالً  العمال  لتشجیع  متخذة   تدابیر  وأي   إجازة   یأخذون  الذین  ،االجتماعي  والضمان  العمل  العمال من حیث   حقوق   لحمایة   متخذة  تدابیر  أيإلى    اإلشارة  أیضا

 . اإلجازة ھذه أخذ على ونساًء، 

 

 اإلعانات 

 
9. 

 165رقم   والتوصیة 156االتفاقیة رقم 
 اإلجازة للوفاء بالمسؤولیات العائلیة  فترة  خالل النقدیة اإلعانات 

.  7  السؤال  في  إلیھا  المشار  اإلجازة  فترات   خالل  للعمال  الدخل   دعم  من  آخر  نوع  أي  أو  نقدیة  إعانات  أو  مالي  تعویض  أي  تقدیم   یتم  كان  إذا  ما  اإلشارة إلى  یرجى
التوصیة رقم  4: المادة  156االتفاقیة رقم  [  المقدمة  اإلعانات  منإعانة    لكل  التمویل   وطرائق  التأھیل  وشروط  المشمولین  العمال  فئات  تحدید  یرجىو :  165(ب)؛ 

 . ]28- 27الفقرات  

 
 (ب) 4: المادة  156االتفاقیة رقم  
 الفقرتان : 165التوصیة رقم  

27 -28 

 
10. 

 191رقم   والتوصیة 183االتفاقیة رقم 
  اإلعانات النقدیة خالل فترة اإلجازة 

  خالل فترات اإلجازة أو   للنساء والعمال والعمل ذوي المسؤولیات العائلیةیرجى اإلشارة إلى ما إذا كان یقدم أي إعانات نقدیة أو أي نوع آخر من أنواع دعم دخل  
  ، بأي من الوسائل التالیة أو بتركیبة منھا: 8التغیب المشار إلیھا في السؤال 

 التأمین االجتماعي اإللزامي؛ •
 األموال العامة؛ •
 صاحب العمل؛ •
  صنادیق المساعدة االجتماعیة؛ •
 اإلعفاءات الضریبیة وغیرھا من التدابیر المالیة؛ •
 .حدده القوانین والممارسات الوطنیةوسائل أخرى على النحو الذي ت •

 
 7و 6: المادتان 183االتفاقیة رقم  
 4-2  الفقرتان: 191التوصیة رقم  

ما في ذلك تلك الموجودة  یرجى اإلشارة، بالنسبة إلى كل وسیلة من الوسائل المستخدمة، إلى الشروط الالزمة لالستحقاق وفئات العمال التي تنطبق علیھا الشروط، ب 
اإلعانات (مثل    األشكال غیر النمطیة من العمل لدى الغیر، وحصة المساھمة والضریبة المفروضة على األجور أو المستحقات التي یتحمل دفعھا الذین یمولونفي  
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:  183المستحقات [التوصیة رقم  العمال وأصحاب العمل والدولة)، وكذلك الطرق المستخدمة لتحدید مقدار أو مستوى اإلعانات النقدیة والمعدالت المطبقة في دفع  
 . ]7) و8(6) و 6(6-)1(6المواد 

ت األمومة تُدفع من جانب  یرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت االشتراكات المستحقة بموجب التأمین االجتماعي اإللزامي أو الضرائب المفروضة على األجور لتمویل إعانا
العاملین، بغض ال      : 191نظر عن الجنس [التوصیة رقم  صاحب العمل والمستخدم أو من جانب صاحب العمل وحده وفیما یتعلق بالعدد اإلجمالي للرجال والنساء 

 ]. 4الفقرة 

 إعانات الرعایة الطبیة المتعلقة باألمومة  
 :د األمور التالیةللنساء وأطفالھن خالل األمومة، وتحدی تقدم  الرعایة الطبیة  رجى اإلشارة إلى ما إذا كانتی
 قبل الوالدة وأثناءھا وبعدھا والرعایة في المستشفیات عند الضرورة؛  الرعایة تشمل ما إذا كانت ھذه الرعایة •
 بأیة وسائل تمول ھذه الرعایة الطبیة؛ •
:  183االتفاقیة رقم  [  .لیفما إذا كانت المرأة ملزمة بالمشاركة في التكالیف المرتبطة بھذه الرعایة، وبحسب االقتضاء، القواعد المتعلقة بالمشاركة في ھذه التكا •

 . ] 4و 3: الفقرتان 191)؛ التوصیة رقم 7(6المادة  

 

 العمل  إلى  العودة 

 
11. 

 165رقم   والتوصیة 156االتفاقیة رقم 
  بعد أنواع أخرى من اإلجازات للوفاء بالمسؤولیات العائلیةالعودة إلى العمل 

إجازة والدیة دون أن یفقدوا عملھم وحقوقھم الناتجة عن حمایة العمل. ویرجى تحدید  یرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت قد اتخذت أیة تدابیر لضمان حصول العمال على 
 ].)1(22ة  : الفقر165ب)؛ التوصیة رقم  ( 4: المادة 156[االتفاقیة رقم    7ال ما إذا كانت ھذه التدابیر تنطبق أیضاً على أنواع اإلجازات المشار إلیھا في السؤ

دفع اشتراكات حقوقھم في  المتخذة لحمایة حقوق العمال الذین یأخذون إجازة فیما یتعلق بالضمان االجتماعي (على سبیل المثال،  ویرجى أیضاً اإلشارة إلى التدابیر  
 . ]28: الفقرة 165(ب)؛ التوصیة رقم  4: المادة 156[االتفاقیة رقم  ) المعاش لفترات اإلجازة

 
 (ب) 4: المادة 156 االتفاقیة رقم
 28و )1(22: الفقرتان 165التوصیة رقم 

 
12. 

 191والتوصیة رقم    183االتفاقیة رقم  
  بعد إجازة األمومة أو التبني العودة إلى العمل

الحال، في العودة إلى نفس  یھ یرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت قد اتخذت أي تدابیر ذات طبیعة قانونیة وإجرائیة لضمان حق المرأة والوالدین المتبنیین، حسبما یكون عل
 5: الفقرتان  191)؛ التوصیة رقم  2( 8: المادة  183[االتفاقیة رقم    الوظیفة أو وظیفة مماثلة مدفوعة بنفس معدل األجر عند انتھاء فترة إجازة األمومة أو التبني

 ]. )5( 10و

 
 ) 2(8: المادة  183االتفاقیة رقم  
 )5( 10و  5: الفقرتان  191التوصیة رقم  

 العائلیة  والمسؤولیات  العمل بین للتوفیق  أخرى تدابیر 

 
13. 

 165رقم   والتوصیة 156االتفاقیة رقم 
  ترتیبات العمل األخرى للتوفیق بین العمل والمسؤولیات العائلیة

:  156التوفیق بین العمل والمسؤولیات العائلیة [االتفاقیة رقم  یرجى اإلشارة إلى أیة تدابیر متخذة لضمان أن تكون شروط وظروف االستخدام مناسبة لتمكین العمال من  
 ]. 17: الفقرة.165؛ التوصیة رقم 4المادة  

 :وفي ھذا الصدد، یرجى اإلشارة إلى ما یلي

 
   9و  4و  1: المواد 156االتفاقیة رقم  
 21- 17و 3: الفقرات 165التوصیة رقم  
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العمل وفترات ا  • لراحة والعطل، وأخذ  إلى أي مدى اتخذت تدابیر لتخفیض ساعات العمل الیومي والساعات اإلضافیة، وتوفیر ترتیبات أكثر مرونة في أوقات 
 ]؛20-18: الفقرات 165المسؤولیات العائلیة في االعتبار عند تحدید نوبات العمل والعمل اللیلي وعند نقل العمال من مكان إلى آخر [التوصیة رقم 

 ]؛1: المادة 156إلى ذلك) [االتفاقیة رقم ما إذا كانت ھذه التدابیر تغطي جمیع العمال ذوي المسؤولیات العائلیة (مثل اآلباء والوالدین المتبنیین، وما   •
تین، مماثلة، قدر إلى أي مدى اتخذت تدبیر لضمان أن تكون شروط وظروف االستخدام، بما في ذلك تغطیة الضمان االجتماعي، للعمال بدوام جزئي والعمال المؤق •

:  165(وفي الحاالت المناسبة، یحتسب حقھم على أساس تناسبي) [التوصیة رقم  اإلمكان، لشروط وظروف عمل العاملین بدوام كامل والعمال الدائمین على التوالي  
 )]؛2(-)1( 21الفقرة 

دما تكون الظروف  إلى أي مدى اتخذت تدابیر إلعطاء العمال بدوام جزئي الخیار بین الحصول على عمل بدوام كامل أو العودة إلیھ عند وجود وظیفة شاغرة وعن •
 )]؛3(21: الفقرة 165[التوصیة رقم   بدوام جزئي غیر موجودةالعمل   في  حددت التكلیفالتي 

: المادة  156فاقیة رقم  ما إذا كانت ھذه التدابیر منصوص علیھا في التشریعات الوطنیة أو االتفاقات الجماعیة أو قواعد العمل أو من خالل أي وسائل أخرى [االت •
 . ]3: الفقرة 165؛ التوصیة رقم 9

 
14. 

 165رقم   والتوصیة 156االتفاقیة رقم 
  الخدمات (خدمات ومرافق رعایة األطفال ورعایة األسرة وخدمات تقدیم المساعدة في المنازل وتقدیم الرعایة في المنازل)

 ]. 5 المادة:  156معلومات مفصلة بشأن التدابیر المتخذة لمراعاة احتیاجات العمال ذوي المسؤولیات العائلیة في تخطیط المجتمع المحلي [االتفاقیة رقم  أي  یرجى تقدیم  
 :وعلى وجھ الخصوص، یرجى تقدیم معلومات بشأن التدابیر المتخذة من أجل 

ضالً عن خدمات تقدیم المساعدة في المنازل وتقدیم الرعایة في المنازل (على سبیل المثال، المعلومات  استحداث خدمات ومرافق رعایة األطفال ورعایة األسرة، ف  •
وقین وأسرھم) وتوزیعھا بشأن: عدد خدمات ومرافق رعایة األطفال ورعایة األسرة المتاحة في البلد (بما في ذلك المرافق طویلة األجل مثل المرافق والخدمات للمع

 ]؛33و  26-25: الفقرات  165تنظیمھا وتزویدھا بالموظفین والتكالیف وطریقة الدفع وما إلى ذلك) [التوصیة رقم   الجغرافي وكیفیة
ا وإنشاء مساكن ذات تصمیم  تشجیع توفیر الخدمات في المجتمع المحلي، مثل وسائل النقل العام واإلمداد بالمیاه والطاقة في مساكن العمال أو على مقربة مباشرة منھ •

 ]. 34: الفقرة 165لألعباء المنزلیة [التوصیة رقم   مخفف

 
   5: المادة  156االتفاقیة رقم  
 26 -25: الفقرات 165التوصیة رقم  

 34- 33و

 
15. 

 191والتوصیة رقم    183االتفاقیة رقم  
 حمایة الصحة 

الحوامل أو المرضعات أداء عمل تحدد أنھ ضار بصحة األم أو الطفل [االتفاقیة  إلى التدابیر التشریعیة والعملیة المتخذة لضمان أال یفرض على النساء  یرجى اإلشارة  
 :األمور التالیة  )]، وتحدید1(6: الفقرة  191؛ التوصیة رقم 3: المادة 183رقم 
للحوامل واألمھات المرضعات حیث ینطويما إذا كانت   • طفالھن دون فقد أجورھن العمل الذي یؤدینھ على خطر كبیر على صحتھن أو صحة أ  البدائل متاحة 

 )]؛ 4(-)2(6: الفقرة. 191[التوصیة رقم 
 )]. 5(6: الفقرة 191النساء یحتفظن بالحق في العودة إلى وظائفھن أو وظائف مماثلة متى لم یعد ذلك یشكل خطراً على صحتھن [التوصیة رقم  ما إذا كانت •

 
 3: المادة  183االتفاقیة رقم  
 6: الفقرة 191التوصیة رقم  
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16. 

 191والتوصیة رقم    183االتفاقیة رقم  
 ترتیبات العمل 

 تدابیر لتسھیل الرضاعة 
 :یرجى اإلشارة إلى 

 
 10: المادة  183االتفاقیة رقم  
 10 -7: الفقرتان  191التوصیة رقم  

:  183ساعات العمل الیومي إلرضاع طفلھا [االتفاقیة رقم  ما إذا كانت التشریعات الوطنیة تنص على حق المرأة في استراحة واحدة أو أكثر في الیوم أو تخفیض  • 
 4]؛ )1(10المادة  

 

ومي،  یومي لوقت العمل المنصوص علیھ لمثل ھذه األغراض (بما في ذلك الفترة التي یُسمح فیھا بفترات راحة للرضاعة أو تخفیض ساعات العمل الیترتیب  أي   • 
للرضاعة واإلجراءات الخاصة بتخفیض ساعات العمل الیومي)، وإمكانیة تكییف وتیرة ومدة فترات الراحة للرضاعة حسب  وعدد ھذه الفترات ومدة فترات الراحة  

 ]؛8-7: الفقرتان 191)؛ التوصیة رقم 2(10: المادة 183االحتیاجات الخاصة [االتفاقیة رقم 
ً مدفوعة األجر وفقل وتكون ما إذا كانت تُحتسب فترات الراحة أو تخفیض ساعات العمل الیومي كوقت عم  •  ]؛)2(10: المادة 183لذلك [االتفاقیة رقم   ا
نھ [التوصیة رقم  ما إذا كان قد تم وضع حكم بموجب القانون أو الممارسة الوطنیة إلنشاء مرافق للرضاعة في ظروف صحیة مناسبة في مكان العمل أو بالقرب م •

 ]. 9: الفقرة 191

 

  

 
لإلرضاع أو التغذیة. باإلضافة إلى ذلك،  ضمان سبل الوصول إلى نظام الحمایة الذي تقدمھ االتفاقیة، قد یكون من المتاح في بعض البلدان حصول األھل بالتبني على فترات استراحة   أنھ عندتجدر اإلشارة إلى لإلطالع،   4

الطبیعیین على فترات استراحة لإلرضاع أو التغذیة. قد ترغب الدول األعضاء في تقدیم أي معلومات مناسبة في    وتوخیاً لضمان وتعزیز المساواة بین الجنسین في صفوف األھل، قد یكون من المتاح أیضاً حصول األباء 
 ھذا الصدد. 
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 المساواة بین الجنسین في االستخدام والمھنة   تعزیز : الجزء الثالث 

 الجنسین   بین المساواة بشأن  الوعي استثارة

 
17. 

 111والتوصیة رقم   111 رقماالتفاقیة 
 فھم وقبول المساواة بین الجنسین وعدم التمییز  تعزیز

واسع لمبدأ المساواة بین الجنسین وللمشاكل التي تواجھھا العامالت والعمال ذوو  یرجى وصف التدابیر المتخذة لتعزیز المعلومات والتعلیم، بما یكفل تولید فھم عام  
   :المسؤولیات العائلیة، بما في ذلك المعلومات بشأن

 (ب)]؛3: المادة  111التدابیر المتخذة لضمان قبول مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة بالنسبة للعمال، رجاالً ونساًء واالمتثال لھ [االتفاقیة رقم  •
 .(أ)] 3: المادة 111یرجى اإلشارة إلى دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تعزیز فھم مبدأ المساواة بین الجنسین وقبولھ وإعمالھ [االتفاقیة رقم 

 165والتوصیة رقم    156  رقماالتفاقیة 
 المساواة بین الجنسین وعدم التمییز  تعزیز فھم وقبول

مالت والعمال ذوو  التدابیر المتخذة لتعزیز المعلومات والتعلیم، بما یكفل تولید فھم عام واسع لمبدأ المساواة بین الجنسین وللمشاكل التي تواجھھا العایرجى وصف  
 :المسؤولیات العائلیة، بما في ذلك المعلومات بشأن

؛ التوصیة  6: المادة  156استبعاد الفتیات/ النساء من بعض البرامج/ الفرص التعلیمیة [االتفاقیة رقم  التدابیر المتخذة لمعالجة الصور النمطیة التي تشجع حاالت   •
 ]؛10: الفقرة 165

 (أ)]؛24(أ) و11: الفقرتان 165إجراء البحوث لتوفیر معلومات موضوعیة تستند إلیھا السیاسات والتدابیر الفعالة [التوصیة رقم   •
 . (ب)]11: الفقرة 165تقاسم المسؤولیات العائلیة بین الرجل والمرأة [التوصیة رقم األنشطة التعلیمیة التي تشجع   •

؛ التوصیة  11: المادة 156یرجى اإلشارة إلى دور منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال في تعزیز فھم مبدأ المساواة بین الجنسین وقبولھ وإعمالھ [االتفاقیة رقم  
 ]. 5: الفقرة  165رقم 

 
 (أ) و(ب)3: المادتان 111االتفاقیة رقم  
 5-2  : الفقرتان111التوصیة رقم  
 11و 6: المادتان 156االتفاقیة رقم  
  11- 10و 5: الفقرات 165التوصیة رقم  

   24و
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 واإلنفاذ  والرصد   ذالتنفی 

 
18. 

 111والتوصیة رقم    111االتفاقیة رقم  
والرصد الفعّالین من حیث الممارسة للقوانین والسیاسات التي تتصدى للتمییز (ال سیما على أساس العرق واللون والجنس والدین والرأي  یرجى اإلشارة إلى كیفیة ضمان اإلنفاذ  

لجنسین [التوصیة رقم  ) وتعزز المساواة بین ا 111)(ب) من االتفاقیة رقم  1(1السیاسي واألصل الوطني واألصل االجتماعي وغیر ذلك من األسباب المنصوص علیھا في المادة  
 . ]10: الفقرة 111

 :وعلى وجھ الخصوص، یرجى تقدیم معلومات بشأن األنشطة ذات الصلة للمؤسسات التالیة
 ذلك)؛ مفتشیة العمل (مثل دورات تدریبیة بشأن المساواة بین الجنسین وإنشاء فرق عمل خاصة بتفتیش العمل بشأن المساواة بین الجنسین، وما إلى •
 المساواة أو الھیئات المتخصصة األخرى (بما في ذلك المعلومات بشأن بوالیتھا وسیر عملھا ووصولھا إلى العمال)؛ ھیئات  •
اك  ثبات؛ وبشأن ما إذا كانت ھنالمحاكم (بما في ذلك المعلومات بشأن ما إذا كان یمكن تطبیق أیة ترتیبات إجرائیة خاصة مثل اإلجراءات الدستوریة الخاصة؛ وعكس عبء اإل •

 إشارات محددة إلى معاییر العمل الدولیة التي یشملھا ھذا االستبیان في قرارات المحاكم)؛
 .الھیئات األخرى المختصة في معالجة منع النزاعات وتسویتھا (مثل أمین المظالم، وما إلى ذلك) •

العمل ومنظمات العمال من حیث الممارسة في ھیئات المساواة أو الھیئات المتخصصة األخرى  یرجى تقدیم المعلومات بشأن الطریقة التي یتم بھا ضمان مشاركة منظمات أصحاب  
 . ]9: الفقرة 111[التوصیة رقم 

 165والتوصیة رقم    156  رقماالتفاقیة 
أساس الحالة االجتماعیة والوضع األسري والمسؤولیات    یرجى اإلشارة إلى كیفیة ضمان اإلنفاذ والرصد الفعّالین من حیث الممارسة للقوانین والسیاسات التي تتصدى للتمییز على

 ]. 10و  9: المادتان 156العائلیة، وتعزز المساواة بین الجنسین [االتفاقیة رقم  
 :وعلى وجھ الخصوص، یرجى تقدیم معلومات بشأن األنشطة ذات الصلة للمؤسسات التالیة

 ین وإنشاء فرق عمل خاصة بتفتیش العمل بشأن المساواة بین الجنسین، وما إلى ذلك)؛مفتشیة العمل (مثل دورات تدریبیة بشأن المساواة بین الجنس •
 ھیئات المساواة أو الھیئات المتخصصة األخرى (بما في ذلك المعلومات بشأن بوالیتھا وسیر عملھا ووصولھا إلى العمال)؛  •
إجرائیة خاصة مثل اإلجراءات الدستوریة الخاصة؛ وعكس عبء اإلثبات؛ وبشأن ما إذا كانت ھناك  المحاكم (بما في ذلك المعلومات بشأن ما إذا كان یمكن تطبیق أیة ترتیبات   •

 إشارات محددة إلى معاییر العمل الدولیة التي یشملھا ھذا االستبیان في قرارات المحاكم)؛
 .الھیئات األخرى المختصة في معالجة منع النزاعات وتسویتھا (مثل أمین المظالم، وما إلى ذلك) •

ة أو الھیئات المتخصصة األخرى  یرجى تقدیم المعلومات بشأن الطریقة التي یتم بھا ضمان مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من حیث الممارسة في ھیئات المساوا
 . ]11 المادة:  156الجنسین [االتفاقیة رقم 

 183رقم   االتفاقیة
 ].  12و 9: المادتان  183االتفاقیة رقم یرجى اإلشارة إلى كیفیة ضمان اإلنفاذ والرصد الفعّالین من حیث الممارسة للقوانین والسیاسات التي تتصدى للتمییز على أساس األمومة [ 

بموجبھا یتم توفیر الحمایة من اإلنھاء غیر القانوني لالستخدام على أساس األمومة، مع تحدید  یرجى اإلشارة إلى التدابیر القانونیة ذات الصلة، بما في ذلك التدابیر اإلجرائیة، التي  
 سبل االنتصاف المتاحة في حالة الفصل التعسفي. 

 ]. 12و  8: المادتان 183یرجى توضیح ما إذا كان عبء إثبات أن أسباب الفصل ال عالقة لھا باألمومة یقع على عاتق صاحب العمل [االتفاقیة رقم 

 
  9: الفقرتان  111التوصیة رقم  

 10و
  : المادتان156االتفاقیة رقم  

9- 11 
  9و  8: المواد 183االتفاقیة رقم  

 12و
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 المعلومات  جمع

 
19. 

 111والتوصیة رقم   111االتفاقیة رقم 
 :(وإذا كان األمر كذلك، یرجى إبالغ ھذه المعلومات) ، بما في ذلك اإلحصاءاتیرجى توضیح ما إذا تم جمع المعلومات التالیة 

أي السیاسي أو األصل القومي أو  معلومات مصنفة حسب الجنس بشأن عدد قضایا التمییز المرفوعة إلى المحكمة (ال سیما على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدین أو الر •
؛ التوصیة  3-1: المواد  111منوحة لھذه الشكاوى (النتیجة والعقوبات المفروضة والتعویضات الممنوحة) [االتفاقیة رقم  األصل االجتماعي) وعدد الشكاوى المقدمة والمتابعة الم

 ].  1: الفقرة  111رقم 
 165والتوصیة رقم    156رقم   االتفاقیة

 :المعلومات)یرجى توضیح ما إذا تم جمع المعلومات التالیة (وإذا كان األمر كذلك، یرجى إبالغ ھذه 
سؤولیات العائلیة) وعدد الشكاوى  معلومات مصنفة حسب الجنس عن عدد قضایا التمییز المرفوعة إلى المحكمة (ال سیما على أساس الحالة االجتماعیة أو الوضع العائلي أو الم •

 ]؛8-6: الفقرات  165؛ التوصیة رقم 3: المادة  156المقدمة ومتابعتھا (النتیجة والعقوبات المفروضة والتعویضات الممنوحة) [االتفاقیة رقم 
ذات الصلة (مثل المھنة    معلومات عن عدد النساء والرجال في العمل حسب الحالة األبویة وعدد األطفال وعمرھم وتكوین األسرة، بما في ذلك معلومات عن ظروف العمل •

 ]؛18-17: الفقرات 165كاسب) [التوصیة رقم والموالصناعة ونوع العقد والقطاع العام/ الخاص وعدد ساعات العمل 
: الفقرات  165التوصیة رقم  معلومات مصنفة حسب الجنس عن عدد العمال المؤھلین للحصول على إجازة عائلیة أو إجازة رعایة وعدد العمال المستفیدین من ھذه اإلجازة [ •

 ]؛22-23
ھا للتأكد من احتیاجاتھم وتفضیالتھم فیما یتعلق بخدمات ومرافق رعایة األطفال واألسرة والمساعدة في المنازل  معلومات عن عدد العمال ذوي المسؤولیات العائلیة، التي تم جمع •

 ]؛26-24: الفقرات 165؛ التوصیة رقم 5: المادة 156وتقدیم الرعایة في المنازل [االتفاقیة رقم 
 یما یتعلق بفترات الراحة في جدول العمل وساعات العمل واإلجازات، مصنفة حسب العمر والجنسمعلومات عن عدد العاملین بدوام جزئي وعن الترتیبات المرنة األخرى ف  •

 ]؛21: الفقرة 165[التوصیة رقم 
ة [التوصیة رقم  والتدابیر السلیمأي بحث آخر في الجوانب المختلفة لتوظیف العمال ذوي المسؤولیات العائلیة بھدف توفیر معلومات موضوعیة یمكن أن تستند إلیھا السیاسات   •

 (أ)]؛11: الفقرة 165
 (ب)]. 11: الفقرة 165أي بحث آخر تم إجراؤه حول تقاسم المسؤولیات العائلیة بین الرجل والمرأة [التوصیة رقم  •

 191رقم   والتوصیة   183االتفاقیة رقم  
 :لومات)یرجى توضیح ما إذا تم جمع المعلومات التالیة (وإذا كان األمر كذلك، یرجى إبالغ ھذه المع

النتیجة والعقوبات المفروضة  معلومات مصنفة حسب الجنس عن عدد قضایا التمییز المرفوعة إلى المحكمة (ال سیما على أساس األمومة) وعدد الشكاوى المقدمة ومتابعتھا ( •
 ]؛5: الفقرة  191؛ التوصیة رقم 9-8: المادتان  183[االتفاقیة رقم   والتعویضات الممنوحة)

والعمل المؤقت،  د النساء في العمل، بما في ذلك معلومات عن عدد النساء في أشكال غیر نمطیة من العمل لدى الغیر (مثل العمل في المنزل والعمل العرضي معلومات عن عد •
 )]؛1(2: المادة 183[االتفاقیة رقم  الخ.)

؛ التوصیة  4-3: المادتان  183العامالت المستفیدات من ھذه اإلجازة [االتفاقیة رقم    معلومات مفصلة حسب الجنس عن عدد العامالت المؤھالت للحصول على إجازة أمومة وعدد •
 . ]10و 1: الفقرتان  191رقم 

 
- 1: المادتان 111االتفاقیة رقم  

3 
 1: الفقرة 111التوصیة رقم  
  3: المادتان 156االتفاقیة رقم  

 5و
: الفقرات  165التوصیة رقم  

  23-21و 18- 17و  11و 8 -6
 26- 24و

  2: المواد 183االتفاقیة رقم  
 9- 8و  6و 4 -3و

  1: الفقرات 191التوصیة رقم  
 10و  5و
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ً  المضي  قدما

 
20. 

 سؤال اختیاري
  -التنمیة المستدامة  ھداف  من أ   5الھدف    من  1-5الغایة    یرجى تقدیم معلومات عن استراتیجیة بلدكم (على سبیل المثال الخطة الوطنیة) لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، وال سیما

 . 25ل بیجین +تحقیق المساواة بین الجنسین وتمكین جمیع النساء والفتیات، وعن المراجعات الوطنیة التي ربما تم إجراؤھا بشأن تنفیذ إعالن ومنھاج عم

 

 
21. 

 آفاق وعقبات المصادقة 
األرقام  االتفاقیات ذات  یما یتعلق بإمكانیة التصدیق على أي من االتفاقیات التي یشملھا االستبیان (یرجى تقدیم معلومات عن أي احتماالت للتصدیق وتحدید التحدیات أو العقبات ف

 ھذه العقبات.   لتذلیلتدابیر متخذة أو متوخاة   ة) وبیان أی183و  156و  111

 

 
22. 

 وضع المعاییرإجراء  
 ؟ یتعلق بھا ھذا االستبیانالتي   بالصكوكھل ھناك أي ثغرات أو تناقضات یجب معالجتھا في مناقشات وضع المعاییر المستقبلیة فیما یتعلق 

 

 
23. 

 لحاجة المحتملة للمساعدة التقنیة ا
إذا كان األمر كذلك،  و  .من منظمة العمل الدولیة لتنفیذ أحكام الصكوك التي یغطیھا ھذا االستبیان  تقنیةأي طلبات للحصول على مساعدة  ب  تقدم قد    میرجى توضیح ما إذا كان بلدك

 ً الرامیة  بیان الطریقة التي یمكن بھا لمنظمة العمل الدولیة أن تقدم أفضل مساعدة مناسبة في إطار والیتھا لدعم جھود البلدان    یرجى تقدیم معلومات عن تأثیر ھذا الدعم. ویرجى أیضا
 تعزیز المساواة بین الجنسین في العمل.إلى 

 

ً إلیھا وفق  نسخ من ھذا االستبیان لعمال التي تم إرسال لیرجى اإلشارة إلى المنظمات الممثلة ألصحاب العمل أو  .24 قد   م) من دستور منظمة العمل الدولیة وبیان ما إذا كنت2(23للمادة  ا
المعطى أو  متلقیت المنظمات بشأن األثر  إذا كان األمر كذلك، یرجى إرسال نسخة من    الصكوكإلى أي من    المتوخى إعطاؤه  مالحظات من ھذه  التي یتعلق بھا ھذا االستبیان. 

 ھا مفیدة. ونلیقات قد تعتبرتع ة مع أی الواردةالمالحظات 
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