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 ألعمالا جدول من الثاني البند

( ھ()5)19 المادة بموجب المطلوبة للتقارير مقترح نموذج
 2021 في الدولية العمل منظمة دستور ()د( من6)19والمادة 

 بشأن الصكوك المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة

 
 غرض الوثيقة 

، بموجب 2021 في هذه الوثيقة، مجلس اإلدارة مدعو إلى أن يطلب من الحكومات أن تقدم في عام
 دستور منظمة العمل الدولية، تقارير عن بعض الصكوك ذات الصلة بالهدف االستراتيجي من 19المادة 

)رقم  1958 التمييز )في االستخدام والمهنة(، اتفاقيةالمتمثل في المبادئ والحقوق األساسية في العمل: 
( واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات 111)رقم  1958وتوصية التمييز )في االستخـدام والمهنـة(،  (111

وكذلك اتفاقية  (165)رقم  1981ة، العمال ذوي المسؤوليات العائليوتوصية  (156)رقم  1981 العائلية،
لجنة الخبراء  قيام(، بهدف 191)رقم  2000حماية األمومة،  ( وتوصية183)رقم  2000حماية األمومة، 

ومناقشتها في لجنة  2021في  الدراسة االستقصائية العامةبإعداد المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات 
 نموذج التقرير المقابل ، وهو مدعو أيضاً إلى أن يوافق على2022المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في عام 

 (.4)انظر مشروع القرار في الفقرة  لذلك

 

 هداف االستراتيجية جميعها.األ :الهدف االستراتيجي المعني

 : التصديق على معايير العمل الدولية وتطبيقها.2النتيجة  :لنتيجة الرئيسية المعنيةا

 .ال توجد االنعكاسات السياسية:

 .ال توجد االنعكاسات القانونية:

 .االنعكاسات المعتادة المتصلة بإعداد دراسة استقصائية عامة االنعكاسات المالية:

 .لس اإلدارةتنفيذ قرارات مج إجراء المتابعة المطلوب:

 .إدارة معايير العمل الدولية الوحدة مصدر الوثيقة:

 .GB.337/LILS/PV ؛ الوثيقةGB.337/LILS/2  الوثيقة الوثائق ذات الصلة:
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( وثيقة تتناول 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  337كان أمام مجلس اإلدارة في دورته  .1

من دستور منظمة العمل الدولية  19التي ينبغي طلب تقارير بشأنها بموجب المادة اختيار االتفاقيات والتوصيات 

، كي تعد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات الدراسة االستقصائية العامة السنوية 2021في عام 

 اتت الوثيقة ثالثة خياروقدم 2022.1،  لتناقشها لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في عام 2021 عام في

 ، المزمع إجراؤهاتهدف إلى جعل موضوع الدراسة االستقصائية العامة يتسق مع المناقشة المتكررة للبند المقابل

 2016بشأن المبادئ والحقوق األساسية في العمل،  تمشياً مع قرار مؤتمر العمل الدولي لعام  2023 عام في

 2ية من خالل العمل الالئق.بشأن المضي قدماً بالعدالة االجتماع

 2021زمع أن تعدها لجنة الخبراء في عام موقرر مجلس اإلدارة أنه ينبغي للدراسة االستقصائية العامة ال .2

، أن تركز على الخيار الثاني المقترح. وعليه، ينبغي للدراسة 2022وتقدمها إلى مؤتمر العمل الدولي في عام 

اتفاقية التمييز )في  وهي تحديداً  كوك ذات صلة بالموضوع المختار،االستقصائية العامة أن تتناول ستة ص

( واتفاقية 111)رقم  1958( وتوصية التمييز )في االستخدام والمهنة(، 111)رقم  1958االستخدام والمهنة(، 

)رقم  1981، ( وتوصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية156)رقم  1981العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 

(. 191)رقم  2000، ( وتوصية حماية األمومة183)رقم  2000(، وكذلك اتفاقية حماية األمومة، 165

تحقيق الكفيلة بوخالل المناقشات، اقتُرح كذلك أن تسهم الدراسة االستقصائية العامة في التفكير في أفضل السبل 

تزام منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، المساواة بين الجنسين في العمل من خالل برنامج تحويلي تمشياً مع ال

 3عمل.الالمعرب عنه في إعالن المئوية من أجل مستقبل 

ويهدف االستبيان المقترح الذي أعده المكتب إلى األخذ بعين االعتبار مختلف وجهات النظر والشواغل المعرب  .3

ير المطلوب )انظر الملحق( على لمجلس اإلدارة. وبالتالي، يقترح المكتب نموذج التقر 337عنها في الدورة 

 مجلس اإلدارة للنظر فيه والموافقة عليه.

 مشروع القرار 

  إن مجلس اإلدارة: .4

، منظمة العمل الدولية من دستور 19، بموجب المادة 2021يطلب من الحكومات أن تقدم في عام  )أ(
صية التمييز ( وتو111)رقم  1958تقارير عن اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، 

 1981( واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 111)رقم  1958االستخدام والمهنة(،  )في
(، وكذلك اتفاقية حماية 165)رقم  1981( وتوصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 156 )رقم

 ؛(191)رقم  2000( وتوصية حماية األمومة، 183)رقم  2000األمومة، 

 .GB.338/LILS/2لى نموذج التقرير المتعلق بهذه الصكوك والوارد في ملحق الوثيقة يوافق ع )ب(

 

 

 ..2LILS//337GBالوثيقة   1

، الذي بشأن المضي قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق 2016)ب( من قرار عام 2-15و 1-15الفقرتان    2

 (.2016) 105اعتمده مؤتمر العمل الدولي في دورته 

 إعالن المئوية من أجل مستقبل العمل.  3

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722165.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498725.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_713798.pdf




GB.338/LILS/2 

 

3 GB338-LILS_2_[NORME-2001127-2]-Ar.docx  

 الملحق 

Appl. 19 

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

 مكتــب العمــل الدولــي

  تقاريـر بشـأن
 االتفاقيــات غيــر المصدقــة والتوصيــات

 (ة العمل الدوليةمن دستور منظم 19)المادة 

 ــــــــــــــــــــــــــــ

 نمــوذج تقريــر بشــأن الصكــوك التاليــة:

 (111)رقم  1958اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، 

 (156)رقم  1981اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 

 (183)رقم  2000اتفاقية حماية األمومة، 

 (111)رقم  1958)في االستخدام والمهنة(،  توصية التمييز

 (165)رقم  1981توصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، 

 (191)رقم  2000توصية حماية األمومة، 

 جنيــف

2020 
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من دستور منظمة العمل الدولية باعتماد االتفاقيات والتوصيات في المؤتمر، كما تتناول  19تتصل المادة 
 5ات الناشئة عن ذلك والواقعة على الدول األعضاء في المنظمة. وتنص األحكام المعنية في الفقرات االلتزام

 من هذه المادة، على ما يلي: 7و 6و

 حين يتعلق األمر باتفاقية:  .5

… 

يقع الموضوع في نطاق اختصاصها، ال إذا لم تحصل الدولة العضو على موافقة السلطة أو السلطات التي  (ه)

ل أي التزام آخر باستثناء وجوب قيامها، على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، بإبالغ المدير العام تتحم

لمكتب العمل الدولي بموقفها القانوني والعملي إزاء المسائل التي تعالجها االتفاقية، مع عرض المدى الذي 

ريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أي من أحكام االتفاقية عن ط

 االتفاقات الجماعية أو أي طريق آخر، وبيان الصعوبات التي تمنع أو تؤخر التصديق على االتفاقية المذكورة.

 حين يتعلق األمر بتوصية:  .6

… 

مذكورة، ال تتحمل الدول األعضاء أي التزام آخر سوى عرض التوصية على السلطة أو السلطات المختصة ال )د(

باستثناء وجوب قيامها، على فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة، بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي 

الموقف القانوني والعملي لبلدانها إزاء المسائل التي تعالجها التوصية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو ب

و يمكن أن يبدو ضرورياً من تعديالت على األحكام يعتزم بلوغه، من إنفاذ أحكام التوصية وذكر ما بدا أ

 لدى اعتمادها أو تطبيقها. ةالمذكور

 حين تكون الدولة اتحادية، تطبق األحكام التالية:   .7

في حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية مالئمة، بحكم نظامها الدستوري، التخاذ  )أ(

 زامات الدول االتحادية هي نفس التزامات الدول األعضاء التي ليست دوالً اتحادية؛إجراء اتحادي، تكون الت

في حالة االتفاقيات والتوصيات التي تعتبرها الحكومة االتحادية، بحكم نظامها الدستوري، أكثر مالءمة،  )ب(

منها إلجراء اتحادي، يكون كلياً أو جزئياً، إلجراء تتخذه الواليات أو المحافظات أو الكانتونات المكونة لها 

 على الحكومة االتحادية:

… 

أن تقوم، بصدد كل اتفاقية من هذا القبيل لم تصدق عليها، وعلى فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة،  "4"

بإبالغ المدير العام لمكتب العمل الدولي بالموقف القانوني والعملي لالتحاد والواليات أو المحافظات 

المكونة له إزاء االتفاقية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أو الكانتونات 

 أحكام االتفاقية عن طريق التشريع أو اإلجراءات اإلدارية أو االتفاقات الجماعية أو أي طريق آخر؛

بإبالغ المدير تقوم بصدد كل توصية من هذا القبيل، وعلى فترات مناسبة يحددها مجلس اإلدارة،  أن "5"
العام لمكتب العمل الدولي بالموقف القانوني والعملي لالتحاد والواليات أو المحافظات أو الكانتونات 
المكونة له إزاء التوصية، مع عرض المدى الذي تم بلوغه، أو يعتزم بلوغه، من إنفاذ أحكام 

حكام المذكورة لدى اعتمادها التوصية، وذكر ما بدا أو يمكن أن يبدو ضرورياً من تعديالت على األ
 وتطبيقها.

ووافق  المذكورعماًل باألحكام الواردة أعاله، بحث مجلس إدارة مكتب العمل الدولي نموذج التقرير 
 بحيث يسّهل تقديم المعلومات المطلوبة في نسق موحد.هذا النموذج ضع عليه. وقد وُ 

 تقرير

من دستور منظمة العمل الدولية، من  19، عمالً بالمادة 2021 شباط/ فبراير 28د في موعد أقصاه يتعين أن يعّ 

جانب حكومة ..........................، بشأن وضع القوانين والممارسات الوطنية فيما يتعلق بالمسائل المعالجة 

 . في الصكوك المشار إليها في االستبيان التالي

حزيران/ يونيه  30تعليقاتها في موعد أقصاه  يمكن أن ترسل منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل

2021. 

*  *  * 
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 سياق األسئلة ونطاقها

، من 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  - في تشرين األول/ أكتوبر 337طلب مجلس اإلدارة في دورته 

)آذار/ مارس  338، لينظر فيه مجلس اإلدارة في دورته 19المكتب أن يعد نموذج التقرير بموجب المادة 

( وتوصية التمييز )في 111)رقم  1958(، بشأن ستة صكوك: اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، 2020

( 156)رقم  1981اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية، و( 111)رقم  1958االستخدام والمهنة(، 

)رقم  2000ة حماية األمومة، (، وكذلك اتفاقي165)رقم  1981وتوصيــة العمـال ذوي المسؤوليات العائلية، 

(، إلجراء دراسة استقصائية عامة تعدها لجنة الخبراء 191)رقم  2000( وتوصية حماية األمومة، 183

 .2022المعايير في عام ب المؤتمر المعنيةتناقشها لجنة و 2021المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام 

ن الدراسة االستقصائية العامة ستسهم في التفكير في أفضل وخالل المناقشة، شدد مجلس اإلدارة على أ

السبل لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل، تمشياً مع التزام منظمة العمل الدولية في هذا الصدد، المعرب 

 مستقبل العمل. عنه في إعالن المئوية من أجل

تشريعات والسياسات الوطنية المعمول وسوف توفر الدراسة االستقصائية العامة لمحة عامة شاملة عن ال

بها فيما يتعلق بالصكوك الستة في الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية )الجزء األول(. وعالوة على ذلك، 

ستلقي الدراسة االستقصائية العامة الضوء على الكيفية التي تضطلع من خاللها حقوق العمل واالستخدام المحددة 

كوك الستة قيد البحث بدور عوامل تمكينية نحو تحقيق المساواة بين الجنسين )الجزء المنصوص عليها في الص

الضوء على أهمية استثارة الوعي بالمبادئ المكرسة في هذه الصكوك الستة وإنشاء الدراسة الثاني(. كما ستسلط 

ذلك، ستكون الدراسة  آليات مناسبة لإلنفاذ والرصد، لضمان تطبيقها الفعال )الجزء الثالث(. باإلضافة إلى

من حيث القانون  االستقصائية العامة فرصة للمساهمة في فهم أفضل لألحكام الواردة للصكوك المذكورة أعاله

تطبيقها، وسوف تشجع تقاسم الخبرات ب المرتبطة؛ وكذلك التحديات والفرص والممارسة على حد سواء

 العمل الدولية.والممارسات الجيدة فيما بين الدول األعضاء في منظمة 

في ضوء إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل  كذلك االستبيانهذا جرى إعداد و

هذه المتابعة تسعى إلى أن تستخدم على أكمل وجه ”عولمة عادلة ومتابعته.  وأخذ بعين االعتبار ما مفاده أّن 

منظمة العمل الدولية للوفاء بواليتها. وقد تشمل بعض ممكن جميع وسائل العمل المنصوص عليها في دستور 

هذه اإلجراءات الهادفة إلى مساعدة الدول األعضاء إجراء شيء من التكييف لطرائق التطبيق الواردة في 

من دستور منظمة العمل الدولية، دون زيادة في التزامات الدول األعضاء  19)د( من المادة 6و( ه)5الفقرتين 

وعلى سبيل المثال، من خالل تبويب الصكوك المتعلقة بهدف استراتيجي بعينه . “قديم التقاريرفيما يتعلق بت

والتركيز عليها، قد توفر الدراسات االستقصائية العامة لمحة عامة عن القوانين والممارسات في الدول األعضاء 

مع ما يرافقها من معلومات  في منظمة العمل الدولية بشأن بعض الصكوك وإدراجها في المناقشات المتكررة

 مجدية بشأن االتجاهات والممارسات ذات الصلة بهدف استراتيجي محدد.

وأخيراً، ستمكن الدراسة االستقصائية العامة الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية من تقييم مساهمة 

أهداف التنمية المستدامة المتعددة، ، من خالل تحقيق 2030هذه المعايير في تحقيق برنامج التنمية المستدامة لعام 

)المساواة بين الجنسين(  5) الصحة الجيدة والرفاه( ورقم  3)القضاء على الفقر( ورقم  1وال سيما الهدف رقم 

 لمتعلقةا رةلمتكرا لمناقشةا ادعدعملية إ أن تنير من شأن الدراسة كذلك)العمل الالئق ونمو االقتصاد(. و 8ورقم 

ورهناً بالوقت الذي يختاره فيه  2023 معا في لمؤتمراجريها سي لتيا ،لعملا في ألساسيةا قلحقووا دئبالمبا

الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير استعراض صكوك حماية األمومة، يمكن أن تندرج إما 

 في مناقشة الفريق وإما في متابعتها.

*  *  * 

والتوصيات ذات األرقام  183و 156و 111ملها االتفاقيات ذات األرقام وترتبط األسئلة التالية بمسائل تش

 .191و 165و 111

محدداً وموجزاً ومرّكزاً، على النحو المطلوب خالل مناقشة مجلس اإلدارة  االستبيان هذا وبهدف إبقاء

صك على حدة )أو  سؤاالً. وعليه، ال تقدم األسئلة لكل 32، فإنه قد ُحدد في 2019في تشرين الثاني/ نوفمبر 

على المواضيع المشتركة التي تثيرها الصكوك المختلفة،  األسئلة كل مادة على حدة(. وعوضاً عن ذلك، تركز

في كل مرة تحدد فيها أحكام الصكوك التي تتناول هذه المواضيع. باإلضافة إلى ذلك، بما أن المساواة بين 

التحويلية التي دعى إليها برنامج التنمية المستدامة لعام  لسياساتلعنصران أساسيان  الجنسين وحماية األمومة
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)المساواة بين الجنسين(  5عدد من أهداف التنمية المستدامة، وال سيما الهدف رقم  تحقيق في انسهميو 2030

مبادرة )العمل الالئق ونمو االقتصاد(، تم أيضاً تضمين سؤال بشأن أهداف التنمية المستدامة و 8رقم الهدف و

 1«.25+ يجينب»

وحسب مقتضى الحال، يرجى تقديم إشارة خاصة )رابط إلكتروني( أو إدراج معلومات تتعلق بأحكام 

قرارات التحكيم واألحكام القضائية و التشريعات واللوائح واالتفاقات الجماعية واللوائح الداخلية للمنشآت

 إلى نسخ إلكترونية عنها. باإلضافةوالسياسات ذات الصلة، 

 

، سيحتفل المجتمع العالمي بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة 2020في عام   1

 المضي قدماً صوب بدءعلى  خمس سنواتذكرى مرور  وسيتم بلوغ(. 1995مل بيجين )إعالن ومنهاج ع واعتماد

هو عام محوري لإلسراع  2020. وعليه، فإن عام 2030المستدامة لعام  المستدامة لبرنامج التنميةتحقيق أهداف التنمية 

في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات في كل مكان. ومن المقرر عقد الدورة الرابعة والستين 

محور التركيز  نصبّ يوف . وس2020آذار/ مارس  20إلى  9ي نيويورك من للجنة وضع المرأة في مقر األمم المتحدة ف

الرئيسي لهذه الدورة على استعراض وتقييم تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين 

نهاج العمل وتحقيق المساواة بين للجمعية العامة. وسوف يشمل االستعراض تقييماً للتحديات الحالية التي تؤثر على تنفيذ م

 .2030التنمية المستدامة لعام  برنامجلالكامل وإسهامها في التنفيذ الجنسين وتمكين المرأة 
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 بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز والمسؤوليات العائلية وحماية األمومة 19ذج التقرير بموجب المادة نمو

 مالحظات

ط فيما يتعلق باالتفاقيات غير المصدق عليها، إن من الدستور، سوف تستخدم النموذج الحالي فق 22إّن حكومات البلدان التي صدقت على اتفاقية واحدة أو أكثر والمطلوب بشأنها تقديم التقارير بموجب المادة  .1

الحاجة و" "إجراء وضع المعايير"واألسئلة الواردة تحت عنوان فيما يتعلق باالتفاقيات المصدق عليها.  22وجدت، وبالتوصيات. ولن يكون من الضروري تكرار المعلومات الواردة أصالً في التقارير بموجب المادة 
  موجهة إلى كافة الدول األعضاء. "قنيةللمساعدة الت مكنةالم

ف تعريفاً مختلفاً في ما لم تعرّ ، أو قرارات التحكيم األحكام القضائيةشمل القوانين أو اللوائح أو السياسات أو االتفاقات الجماعية أو ت اينبغي فهم ذلك على أنه وعندما يُشار إلى "التشريعات الوطنية" أو "األحكام" .2

 طيها نموذج التقرير المذكور.الصكوك التي يغ

  عند اإلشارة إلى "العمال ذوي المسؤوليات العائلية"، ال ينبغي فهم ذلك على أنه يشير إلى النساء فقط.و .3

 .الحالية والناشئةعندما ال تشمل التشريعات الوطنية أو غيرها من األحكام المسائل المثارة في هذا االستبيان، يرجى توفير المعلومات بشأن الممارسات و .4

 اإلطار القانوني والمؤسسي بشأن المساواة بين الجنسين وعدم التمييز :الجزء األول

 التمييز عدم نبشأ الوطنية التشريعات

 المهنة، مع تحديد:يرجى اإلشارة إلى األحكام الواردة في الدستور والتشريعات الوطنية التي تمنع وتحظر التمييز المباشر وغير المباشر في االستخدام و .1

)ب(؛ التوصية -()أ(1)1: المادة 111رقم  التفاقيةما إذا كانت هذه األحكام تتضمن تعريفاً للتمييز المباشر وغير المباشر، مع اإلشارة إلى األسباب المشمولة ]ا ■

 ؛[1: الفقرة 111رقم 

والوضع األسري والمسؤوليات العائلية  الجتماعيةلجنس ونوع الجنس واألمومة  والحالة اما إذا كانت هذه األحكام تغطي التمييز على األسس اإلضافية التالية: ا ■

: 165؛ التوصية رقم 3-2: المادتان 156؛ االتفاقية رقم 1: الفقرة 111)ب(؛ التوصية رقم -()أ(1)1: المادة 111]االتفاقية رقم  ()بما في المستقبلية والمحتملة
 [.5: الفقرة 191(؛ التوصية رقم 1)9: المادة 183رقم  فاقيةالتا؛ 16-15و 8-6و 2-1الفقرات 

أي التمييز المتعدد في حد  -تضمن أحكاماً محددةً للتصدي للتمييز على أساس أحد األسباب المذكورة أعاله باالقتران مع أسباب إضافية ت اتالتشريع تما إذا كان ■

من األقليات اإلثنية، للتمييز على أساس مسؤولياتهم العائلية، باإلضافة إلى  لعمالن واومال المهاجرذاته )مثل الحاالت التي يتعرض فيها العمال، وخاصة الع
 اللون واألصل الوطني، وما إلى ذلك(.

 1: المادة 111االتفاقية رقم 

 : الجزء األول111رقم التوصية 

 3-2: المادتان 156االتفاقية رقم 

 16-15و 8-6و2-1: الفقرات 165التوصية رقم 

 9: المادة 183االتفاقية رقم 

 5: الفقرة 191التوصية رقم 

 فيهاأو االستمرار  ةلامن بعض المهن أو تقيد وصولهم إلى العم تستبعدهمأو  ممارستهيرجى اإلشارة إلى أية قوانين أو لوائح تحد من نوع العمل الذي يمكن لألفراد  .2
 ظائف معينة، وما إلى ذلك(.وراط الحصول على موافقة مسبقة من أزواجهن للعمل وحظر عملهن في )على سبيل المثال، حظر عمل النساء في الليل واشت

 5و 1: المادتان 111االتفاقية رقم 

تمييز على أشكال اليرجى اإلشارة إلى األحكام الواردة في التشريعات الوطنية التي ترمي إلى الوقاية من التحرش الجنسي في مكان العمل وحظره، وهو شكل من  .3
 التحرش على أساس مبدأ المقابل )أعِط تُعَط( والتحرش في شكل بيئة عمل معادية(. على السواء أساس الجنس )مع اإلشارة إلى ما إذا كانت الحماية تشمل

 ()أ(1)1: المادة 111االتفاقية رقم 
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 الجنسين بين المساواة تحقيق إلى الرامية الوطنية السياسات

في )سياسة وطنية لتحقيق المساواة( و 111والتوصية رقم  111قد اعتمد سياسات وطنية كما ورد وصفه في االتفاقية رقم  مإلى ما إذا كان بلدكيرجى اإلشارة  .4
تعارض مع  العمل دون تمييز ودون في)سياسات وطنية لتمكين األشخاص ذوي المسؤوليات العائلية من ممارسة حقوقهم  165والتوصية رقم  156االتفاقية رقم 

 بشكل دوري. استعراضهاوشرح كيفية تقييمها و ممسؤولياتهم العائلية(. وإذا كان األمر كذلك، يرجى تلخيص سياسات بلدك

 5و 3-2: المواد 111االتفاقية رقم 

 : الجزء الثاني111التوصية رقم 

 9و 4-3: المواد 156االتفاقية رقم 

 11-6: الفقرات 165التوصية رقم 

  شارة إلى ما إذا كانت هذه السياسات:يرجى اإل .5

أو الوضع األسري أو المسؤوليات العائلية )بما في ذلك  االجتماعيةتتصدى للتمييز على وجه التحديد على أساس الجنس أو نوع الجنس أو األمومة أو الحالة  ■

  [؛8-6: الفقرات 165؛ التوصية رقم 3و 2: المادتان 111المسؤوليات العائلية المستقبلية أو المحتملة( ]االتفاقية رقم 

 أي التمييز المتعدد؛ -تغطي التمييز على أساس أحد األسباب المذكورة أعاله باالقتران مع أسباب أخرى  ■

 10-9: الفقرات 165(؛ التوصية رقم 2)-(1)3: المادة 156تشجع المساواة بين الجنسين وتقاسم المسؤوليات العائلية بين النساء والرجال ]االتفاقية رقم  ■

 )ب([؛11و

 ؛[2: المادة 156؛ االتفاقية رقم 2: المادة 111تنطبق على القطاعين العام والخاص على السواء وتغطي جميع العمال ]االتفاقية رقم  ■

في  همحقوقدفع اشتراكات ت األسرة وتشمل الضمان االجتماعي والتدابير المالية التي تأخذ في الحسبان وضع العمال ذوي المسؤوليات العائلية )مثل إعانا ■

 .[27: الفقرة 165)ب(؛ التوصية رقم  4: المادة 156البطالة( ]االتفاقية رقم إعانات المسؤوليات العائلية في تحديد متطلبات  مراعاةالمعاش لفترات اإلجازة و

 3-2: المادتان 111االتفاقية رقم 

 3-2: المادتان 156االتفاقية رقم 

 27و 11-6: الفقرات 165التوصية رقم 

)مثل النساء و/ أو العمال  االستضعاففي أوضاع  تدابير خاصة )مثل تدابير العمل الموجب أو اإليجابي( اعتمدت لصالح مجموعات معينة ةيرجى اإلشارة إلى أي .6
 المسؤوليات العائلية(. ذوو

 2: المادة 111االتفاقية رقم 

 8: الفقرة 165التوصية رقم 

يرجى  ،وإذا كان األمر كذلك ،في وضع هذه السياسات وتقييمها واستعراضها اإلشارة إلى ما إذا كانت منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال تشاركيرجى  .7
 ذلك، وإلى دور العمال وأصحاب العمل ومنظماتهم في تنفيذ هذه السياسات.تبعة في اإلشارة إلى الطريقة الم

 (2)5)أ( و3 : المادتان111االتفاقية رقم 

 2: الفقرة 111التوصية رقم 

 11: المادة 156االتفاقية رقم 

 5: الفقرة 165التوصية رقم 

التي تنطبق عليها هذه  يرجى اإلشارة إلى أي تعريف يرد في بلدكم لمصطلحي "الطفل" و "المرأة" في سياق تنفيذ تدابير حماية األمومة. ويرجى تحديد فئات النساء .8
)مثل العمل في المنزل والعمل الموسمي  1لحماية المرأة في أشكال غير نمطية من العمل لدى الغير اعتمادها يتوخىأية أحكام أو تدابير أو  اعتمدتا إذا التدابير، وم

 ها.أسباب استبعاد فضالً عنما إذا كانت هناك أي فئات من العمال مستبعدة من هذه التدابير إلى و ،والعمل المؤقت، وما إلى ذلك.(

 2-1: المادتان 183االتفاقية رقم 

 

في االستخدام المستتر  العامالتمكتوب أو  بدون عقد عمل العامالت. ويمكن أن تشمل فئة "النساء الالئي يمارسن أشكال غير نمطية من العمل لدى الغير" 183( من االتفاقية رقم 1)2انظر المادة   1

 في االقتصاد غير المنظم. العامالتفي مناطق تجهيز الصادرات، وكذلك  العامالتأو 
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واضحة إلى رعاية أو إعالة" في  يحتاج بصورة"عضو آخر في األسرة المباشرة  عبارة"الطفل المعال" و عبارةيرجى اإلشارة إلى التعريف المخصص في بلدكم ل .9
عمال ذوي المسؤوليات العائلية من التوفيق بين مسؤولياتهم المهنية تدابير قد اعتمدت لضمان أن تكون أحكام وشروط االستخدام كفيلة بتمكين ال ةسياق أي

 ومسؤولياتهم العائلية.

 9( و3)1: المادتان 156االتفاقية رقم 

 17و 3: الفقرتان 165التوصية رقم 

 المعلومات التالية )وإذا كان األمر كذلك، يرجى تقديم هذه المعلومات(: تم جمعيرجى اإلشارة إلى ما إذا  .10

شكال غير النمطية من العمل لدي الغير )مثل العمل في المنزل والعمل األإحصاءات بشأن عدد النساء في االستخدام، بما في ذلك معلومات عن عدد النساء في  ■

 ؛[1: المادة 183رقم  االتفاقيةالموسمي والعمل المؤقت، وما إلى ذلك( ]

ظروف العمل ذات بشأن وتكوين األسرة، بما في ذلك المعلومات  سنهمحسب الحالة الوالدية وعدد األطفال و إحصاءات بشأن عدد النساء والرجال في االستخدام ■

 [؛18-17، الفقرتان 165وعدد ساعات العمل واإليرادات( ]التوصية رقم  القطاع الخاصأو  في القطاع العامالصناعة ونوع العقد إن كان والصلة )مثل المهنة 

مصنفة حسب الجنس والحالة الوالدية والوضع األسري وعدد واألطفال  ،الساعات التي أمضيت في أعمال الرعاية غير مدفوعة األجرإحصاءات بشأن عدد  ■

 [؛25-24: الفقرتان 165]التوصية رقم  سنهمو

 االجتماعيةالجنس أو األمومة أو الحالة  إحصاءات مصنفة حسب الجنس بشأن عدد حاالت التمييز المعروضة على المحاكم )ال سيما على أساس الجنس أو نوع ■

عويضات الممنوحة أو الوضع األسري أو المسؤوليات العائلية(، وعدد الشكاوى المقدمة والمتابعة المخصصة لهذه الشكاوى )النتائج والعقوبات المفروضة والت
؛ االتفاقية رقم 8-6: الفقرات 165؛ التوصية رقم 3: المادة 156اقية رقم ؛ االتف1: الفقرة 111؛ التوصية رقم 3-1: المواد 111( ]االتفاقية رقم رلجبر الضر

 [؛5: الفقرة 191 رقم ؛ التوصية9-8: المادتان 183

ومستوى  إحصاءات بشأن توزيع الرجال والنساء في القطاعين العام والخاص، حسب مستويات اإليرادات وفروع النشاط االقتصادي والفئات المهنية ونوع ■

 ؛[111م/ المؤهالت والمناصب اإلدارية والريادية وفئات األقدمية والفئات العمرية ]االتفاقية رقم التعلي

وتقديم  والعائلة مجال رعاية األطفالخدمات ومرافق مجمعة للتأكد من احتياجاتهم وأفضلياتهم في  ،إحصاءات بشأن عدد العمال ذوي المسؤوليات العائلية ■

 ؛[26-24: الفقرات 165؛ التوصية رقم 5: المادة 156]االتفاقية رقم  الرعاية في المنازل؛يم تقدو في المنازل المساعدة

مومة أو إجازة أسرية أو إجازة للرعاية، وعدد العمال المستفيدين من تتعلق باألإحصاءات مصنفة حسب الجنس بشأن عدد العمال المؤهلين للحصول على إجازة  ■

 [؛10و 1: الفقرتان 191؛ التوصية رقم 4-3: المادتان 183؛ االتفاقية رقم 23-22: الفقرتان 165هذه اإلجازة ]التوصية رقم 

الترتيبات المرنة األخرى فيما يتعلق بجداول أوقات العمل وفترات الراحة وساعات العمل المفرطة والعطل،  بشأنإحصاءات بشأن عدد العمال بدوام جزئي، و ■

 [؛21: الفقرة 165؛ التوصية رقم 1: المادة 111ية رقم مصنفة حسب السن والجنس ]االتفاق

أو الوضع األسري أو المسؤوليات العائلية(  االجتماعيةأي بحث آخر يجرى بشأن عدم التمييز )ال سيما على أساس الجنس أو نوع الجنس أو األمومة أو الحالة  ■

 ؛[21: الفقرة 165مل المرنة على المساواة بين الجنسين في االستخدام والمهنة ]التوصية رقم والمساواة بين الجنسين في االستخدام والمهنة؛ تأثير ترتيبات الع

 )ب([.11: الفقرة 165أي بحث آخر يجرى بشأن تقاسم المسؤوليات العائلية بين الرجال والنساء ]التوصية رقم  ■

 3-1: المواد 111االتفاقية رقم 

 1: الفقرة 111التوصية رقم 

 5-3: المواد 156االتفاقية رقم 

 26-21و 18-17و 11-6: الفقرات 165التوصية رقم 

 9-8و 6و 4-3و 1: المواد 183االتفاقية رقم 

 10و 5و 1: الفقرات 191التوصية رقم 
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 تحقيق المساواة بين الجنسين من خالل حقوق االستخدام والعمل :الجزء الثاني

 متساو   بشكل نةوالمه االستخدام على الحصول في الحق

 تساوي الفرص في الحصول على التدريب .11

أن العمالة، ومعلومات عن يرجى اإلشارة إلى التدابير التشريعية أو غيرها من التدابير المتخذة لتعزيز حصول الفتيات والنساء على التعليم والتدريب والمشورة بش
رجال( على مجموعة واسعة من الوظائف )مثل تدريب النساء في القطاعات التي ال تقبل عليها "اإلناث" البرامج والسياسات المعمول بها لتحسين حصول النساء )وال

 عادةً(.

 5)ب( و3( و3)1: المواد 111االتفاقية رقم 

 "2"-"1")ب(2( و3)1: الفقرتان 111التوصية رقم 

ائلية فيما يتعلق بحقهم في التدريب المهني  وتزويدهم بالمشورة والمعلومات وخدمات يرجى تقديم المعلومات بشأن الخدمات المتاحة للعمال ذوي المسؤوليات الع .12
 التوظيف وترتيبات بشأن اإلجازات الدراسية مدفوعة األجر )تحديد ما إذا كانت الخدمات مجانية للعمال(.

 7)أ( و4: المادتان 156االتفاقية رقم 

 14-12)أ( و9: الفقرات 165التوصية رقم 

 ةوالمهن ستخدامفي الوصول إلى اال ي الفرصتساو .13

لجنس ونوع الجنس واألمومة يرجى اإلشارة إلى التدابير التشريعية وغيرها من التدابير المتخذة )بما في ذلك العقوبات المطبقة وقرارات المحاكم( لضمان أال يشكل ا
 المحتملة( أسباباً مباشرة أو غير مباشرة لما يلي:والوضع األسري والمسؤوليات العائلية )الحالية أو  االجتماعيةوالحالة 

: 183؛ االتفاقية رقم 8-6: الفقرات 165؛ التوصية رقم 3: المادة 156 "؛ االتفاقية رقم2" -" 1)ب("2و 1: الفقرتان 111 رفض االستخدام ]التوصية رقم  ■

 [؛9المادة 

: 165؛ التوصية رقم 3: المادة 156"؛ االتفاقية رقم 6" -" 3)ب("2: الفقرة  111توصية رقم واإلعانات في إطار االستخدام ]ال المرتبات السلف على رفض  ■

 ؛[9: المادة 183؛ االتفاقية رقم 15و 8 - 6الفقرات 

 ([.1)8المادة  :183؛ االتفاقية رقم 16: الفقرة 165؛ التوصية رقم 8: المادة: 156إنهاء االستخدام ]االتفاقية رقم   ■

 فيما يتعلق بالعمل المحظور أو المقيد ةالوطني اتقتضيها التشريعتلزامية للكشف عن الحمل باستثناء الحاالت التي اإلفحوص المثال، تدابير لحظر )على سبيل ال
مقابالت عمليات ثناء تدابير لحظر األسئلة الشخصية أ، ولنساء الحوامل أو المرضعات أو عندما يكون هناك خطر كبير على صحة النساء واألطفالإلى ا بالنسبة

 تدابير بشأن عدم الكشف عن معلومات بشأن األجور السابقة، وما إلى ذلك(.ووخالل االستخدام  التوظيف

 1: المادة 111االتفاقية رقم 

 3-1: الفقرات 111التوصية رقم 

 8و 3: المادتان 156االتفاقية رقم 

 16-15و 8-6: الفقرات 165التوصية رقم 

 9( و1)8: المادتان 183االتفاقية رقم 

مرأة خالل فترة حملها أو غيابها إلجازة مرتبطة بالحمل أو الوالدة أو خالل فترة ايرجى اإلشارة إلى ما إذا كان من غير القانوني أن ينهي صاحب العمل استخدام  .14
سب االقتضاء. ويرجى اإلشارة إلى التدابير القانونية واإلجرائية ذات الصلة بعد عودتها إلى العمل )باستثناء أسباب ال عالقة لها باألمومة(، وكذلك مدة تلك الفترة، ح

ن عبء إثبات أن أسباب التي يتم بمقتضاها توفير هذه الحماية، بما في ذلك سبل االنتصاف المنصوص عليها في حالة الفصل التعسفي. ويرجى اإلشارة إلى ما إذا كا
 العمل. يقع على صاحب ،الفصل غير مرتبطة باألمومة

 (1)8: المادة 183االتفاقية رقم 
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 إجازة على الحصول في الحق

 إجازة متعلقة باألمومة .15

 يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان يحق للعمال الحصول على اإلجازات التالية:

 ؛([6)6: الفقرة 191إجازة للفحص الطبي المتعلق بالحمل ]التوصية رقم ■

 ؛[5: المادة 183أو خطر حدوث مضاعفات ناشئة عن الحمل أو الوالدة ]االتفاقية رقم  عنه اتإجازة في حالة المرض أو مضاعف ■

 [.1: الفقرة 191االتفاقية رقم ؛ (4: المادة )183إجازة األمومة ]االتفاقية رقم  ■

رة إلزامية مدتها ستة أسابيع )إذا كانت هذه الفترة أقل من ستة يرجى تحديد مدة إجازة األمومة قبل الوالدة وبعدها، وما إذا كانت فترة اإلجازة بعد الوالدة تشمل فت
: المادة 183لعمال على المستوى الوطني( ]االتفاقية رقم لصحاب العمل وألاتفقت عليها الحكومة والمنظمات التمثيلية  دأسابيع، يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت ق

4(4.]) 

: 183ة تمديد فترة إجازة األمومة بشكل دوري بالتشاور مع المنظمات التمثيلية ألصحاب العمل والعمال ]االتفاقية رقم يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان ينظر في مالءم
 [.11المادة 

  أنواع اإلجازات ذات الصلة

 يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان يحق للعمال الحصول على اإلجازة التالية:

المستخدم الحصول على إجازة لمدة تساوي الجزء غير المنقضي من إجازة األمومة  ،د الوالدة، هل يحق ألب الطفلفي حالة وفاة األم قبل انقضاء إجازة ما بع ■

 ؛([1)10: الفقرة. 191بعد الوالدة؟ ]التوصية رقم 

 ،رعاية الطفل، هل يحق ألب الطفلفي حالة مرض األم أو دخولها إلى المستشفى بعد الوالدة وقبل انقضاء إجازة ما بعد الوالدة، وحيث ال تستطيع األم  ■

 ؛([2)10: الفقرة 191لجزء غير المنقضي من إجازة األمومة بعد الوالدة لرعاية الطفل؟ ]التوصية رقم تساوي اإجازة لمدة الحصول على  المستخدم

  ؛([5)10: الفقرة 191إجازة للوالدين المتبنيين لرعاية طفلهما ]التوصية رقم  ■

 إجازة األبوة. ■

 11و 5-4: المواد 183تفاقية رقم اال

( 2( و)1)10( و6)6و 1: الفقرات 191التوصية رقم 
 (5و)

 المسؤوليات العائليةإجازات أخرى للوفاء ب .16

  يرجى اإلشارة إلى ما إذا كان يحق للعمال الحصول على إجازة أخرى للوفاء بالمسؤوليات العائلية، مثل:

 ؛([3)10: الفقرة 191؛ التوصية رقم 22: الفقرة 165]التوصية رقم  لوالديةجازة ااإل ■

 ؛[23: الفقرة 165األسرة ]التوصية رقم من إجازة في حالة مرض أفراد  ■

  األسرة(. من أنواع اإلجازات األخرى للوفاء بالمسؤوليات العائلية )مثل اإلجازة في حاالت الوفاة أو الحوادث أو إعاقة أفراد ■

 4ة : الماد156االتفاقية رقم 

 23-22: الفقرتان 165ة رقم يصالتو

 (3)10: الفقرة 191التوصية رقم 

طرائق الاإلجازة و هاإلجازة واألساس لمنحا ستحقاقوشروط ا : مدة فترات اإلجازة16و 15يرجى اإلشارة إلى كل أنواع اإلجازات المشار إليها في السؤالين  .17
 زة بين الوالدين(.)مثل استخدام وتوزيع اإلجا للحصول عليها األخرى

المعاش  اشتراكات حقوقهم في دفعاإلجازة )مثل  حصلون علىاإلشارة إلى التدابير المتخذة لحماية حقوق العمالة والضمان االجتماعي للعمال الذين ي يرجى أيضاً و
 إلجازة.هذا النوع ااإلقبال على لهذه الفترات(، وأية تدابير متخذة لتشجيع العمال من الرجال والنساء على 

 4: المادة 156االتفاقية رقم 

 23-22: الفقرتان 165ة رقم يصالتو

 5-4 نتادامال :183 االتفاقية رقم

 10( و6)6و 1: الفقرات 191رقم  ةيصوتلا
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 اإلعانات

  اإلجازة فترة اإلعانات النقدية خالل .18

المشار إليها في أو التغيب  ال خالل فترات اإلجازةلعمادعم دخل  نواعيرجى اإلشارة إلى ما إذا كان يقدم أي تعويض مالي أو إعانات نقدية أو أي نوع آخر من أ
  :منها بتركيبة، بأي من الوسائل التالية أو 16و 15السؤالين 

 التأمين االجتماعي اإللزامي؛ ■

 األموال العامة؛ ■

 صاحب العمل؛ ■

  صناديق المساعدة االجتماعية؛ ■

 اإلعفاءات الضريبية وغيرها من التدابير المالية؛ ■

 .والممارسات الوطنية أخرى على النحو الذي تحدده القوانينوسائل  ■

الموجودة  تلكالتي تنطبق عليها الشروط، بما في ذلك  فئات العمالوستحقاق لاليرجى اإلشارة، بالنسبة إلى كل وسيلة من الوسائل المستخدمة، إلى الشروط الالزمة 
الذين يمولون اإلعانات )مثل دفعها  ي يتحملتال مستحقاتوالضريبة المفروضة على األجور أو ال ة، وحصة المساهمرفي األشكال غير نمطية من العمل لدى الغي

  .والمعدالت المطبقة في دفع المستحقاتالعمال وأصحاب العمل والدولة(، وكذلك الطرق المستخدمة لتحديد مقدار أو مستوى اإلعانات النقدية 

المستحقة بموجب التأمين االجتماعي اإللزامي أو الضرائب المفروضة على األجور لتمويل إعانات األمومة تُدفع من يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت االشتراكات 
 .[4: الفقرة 191جانب العدد اإلجمالي للرجال والنساء العاملين، بغض النظر عن الجنس. ]التوصية رقم 

 )ب(4: المادة 156االتفاقية رقم 

 28-27: الفقرتان 165التوصية رقم 

 (8( و)6)-(1)6: المادة 183االتفاقية رقم 

 4و 2: الفقرتان 191التوصية رقم 

 

 ألمومةالمتعلقة باإعانات الرعاية الطبية  .19

  ، وتحديد:خالل األمومةالرعاية الطبية للنساء وأطفالهن  تقدم ما إذا كانت إلى يرجى اإلشارة

 والرعاية في المستشفيات عند الضرورة؛ناءها وبعدها وأث الوالدة قبل تشمل هذه الرعايةما إذا كانت  ■

 بأية وسائل تمول هذه الرعاية الطبية؛ ■

 هذه التكاليف. بالمشاركة فيالتكاليف المرتبطة بهذه الرعاية، وبحسب االقتضاء، القواعد المتعلقة  المشاركة فيما إذا كانت المرأة ملزمة ب ■

 (7)6: المادة 183االتفاقية رقم 

 4و 3: الفقرتان 191ة رقم التوصي

العمالة إلى العودة  

 بعد إجازة األمومة أو التبني فترة ما  .20

يه الحال، في العودة إلى يرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت قد اتخذت أي تدابير ذات طبيعة قانونية وإجرائية لضمان حق المرأة والوالدين المتبنيين، حسبما يكون عل
 أو التبني. فترة إجازة األمومة عند انتهاء األجر مدفوعة بنفس معدل ماثلةم نفس الوظيفة أو وظيفة

 (2)8: المادة 183االتفاقية رقم 

 (5)10و 5: الفقرتان 191التوصية رقم 

  للوفاء بالمسؤوليات العائلية اتبعد أنواع أخرى من اإلجازفترة ما  .21

دون أن يفقدوا عملهم وحقوقهم الناتجة عن حماية العمل. ويرجى  والديةالعمال على إجازة  حصوللضمان تدابير  ةيرجى اإلشارة إلى ما إذا كانت قد اتخذت أي
  .16و 15تحديد ما إذا كانت هذه التدابير تنطبق أيضاً على أنواع اإلجازات األخرى المشار إليها في السؤالين 

 1: المادة 111االتفاقية رقم 

 3-1: الفقرات 111التوصية رقم 

 8و 4-3: المواد 156تفاقية رقم اال

 22: الفقرة 165التوصية رقم 
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 العائلية والمسؤوليات العمل بين للتوفيق أخرى حقوق

 حماية الصحة .22

و الطفل ]االتفاقية ضار بصحة األم أ تحدد أنه يرجى اإلشارة إلى التدابير التشريعية والعملية المتخذة لضمان أال يفرض على النساء الحوامل أو المرضعات أداء عمل
 :تتحديد ما إذا كانو([، 1)6: الفقرة 191؛ التوصية رقم 3: المادة 183رقم 

]التوصية رقم  هنأطفالهن دون فقد أجورصحة خطر كبير على صحتهن أو  على العمل الذي يؤدينه ينطويالبدائل متاحة للحوامل واألمهات المرضعات حيث  ■

 ؛([4) -( 2)6: الفقرة. 191

 ([.5)6: الفقرة 191يشكل خطراً على صحتهن ]التوصية رقم لم يعد ذلك متى مماثلة ائفساء يحتفظن بالحق في العودة إلى وظائفهن أو وظالن ■

 3: المادة 183االتفاقية رقم 

 6: الفقرة 191التوصية رقم 

 ترتيبات العمل .23

 تدابير لتسهيل الرضاعة

 يرجى اإلشارة إلى:

أو تخفيض ساعات العمل اليومي إلرضاع طفلها ]االتفاقية رقم  في اليوم نص على حق المرأة في استراحة واحدة أو أكثرت ةالوطني اتالتشريع تما إذا كان ■

 ([؛1)10: المادة 183

ساعات العمل اليومي،  خفيضالترتيب اليومي لوقت العمل المنصوص عليه لمثل هذه األغراض )بما في ذلك الفترة التي يُسمح فيها بفترات راحة للرضاعة أو ت ■

فترات الراحة للرضاعة ومدة تكييف وتيرة إمكانية وومدة فترات الراحة للرضاعة واإلجراءات الخاصة بتخفيض ساعات العمل اليومي(،  عدد هذه الفتراتو
 [؛8-7: الفقرتان 191(؛ التوصية رقم 2)10: المادة 183حسب االحتياجات الخاصة ]االتفاقية رقم 

: المادة 183مدفوعة األجر وفقًا لذلك ]التوصية رقم تكون فترات الراحة للرضاعة أو تخفيض ساعات العمل اليومي كوقت عمل وتُحتسب ا كانت ما إذ ■

 ([؛2)10

ألنها توفيت بعد الوالدة(، ألسباب صحية أو  ،لهم، في حالة عدم قدرة األم على القيام بذلك )على سبيل المثالاطفأإلطعام  فترة راحةما إذا كان يحق لآلباء  ■

 ؛المخصصة على هذه الفترات المطبقة الشروطوكذلك 

 المخصصة لهذه الفترات؛ المطبقة الشروطما إذا كان يحق لآلباء بالتبني فترات استراحة إلطعام طفلهم، وكذلك  ■

في ظروف صحية مناسبة في مكان العمل أو بالقرب منه ]التوصية  ما إذا كان قد تم وضع حكم بموجب القانون أو الممارسة الوطنية إلنشاء مرافق للرضاعة ■

 [.9: الفقرة 191رقم 

 10: المادة 183االتفاقية رقم 

 9-7: الفقرات 191التوصية رقم 

  ترتيبات العمل األخرى للتوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية .24

ظروف االستخدام مناسبة لتمكين العمال من التوفيق بين العمل والمسؤوليات العائلية ]التوصية رقم يرجى اإلشارة إلى أية تدابير متخذة لضمان أن تكون شروط و
 :ما يلي [. وفي هذا الصدد، يرجى اإلشارة إلى17: الفقرة.165

عمل وفترات الراحة والعطل، وأخذ أي مدى اتخذت تدابير لتخفيض ساعات العمل اليومي والساعات اإلضافية، وتوفير ترتيبات أكثر مرونة في أوقات الإلى  ■

 [؛20-18: الفقرات 165آخر ]التوصية رقم إلى نوبات العمل والعمل الليلي وعند نقل العمال من مكان  تحديدالمسؤوليات العائلية في االعتبار عند 

 لمتبنيين، وما إلى ذلك(؛)مثل اآلباء والوالدين ا العائليةما إذا كانت هذه التدابير تغطي جميع العمال ذوي المسؤوليات  ■

، ماثلة، بما في ذلك تغطية الضمان االجتماعي، للعمال بدوام جزئي والعمال المؤقتين، مستخدامأي مدى اتخذت تدبير لضمان أن تكون شروط وظروف االإلى  ■

لمناسبة، يحتسب حقهم على أساس تناسبي( ]التوصية قدر اإلمكان، لشروط وظروف عمل العاملين بدوام كامل والعمال الدائمين على التوالي )وفي الحاالت ا
 ؛([2)-(1)21: الفقرة 165رقم 

 4: المادة 156االتفاقية رقم 

 21-17: الفقرات 165التوصية رقم 
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 نعند وجود وظيفة شاغرة وعندما تكو هإلى أي مدى اتخذت تدابير إلعطاء العمال بدوام جزئي الخيار بين الحصول على عمل بدوام كامل أو العودة إلي ■

 ؛([3)21[ : الفقرة 165ير موجودة  ]التوصية رقم الظروف التي حددت التكليف في العمل بدوام جزئي غ

  ما إذا كانت هذه التدابير منصوص عليها في التشريعات الوطنية أو االتفاقات الجماعية أو قواعد العمل أو من خالل أي وسيلة أخرى. ■

  الرعاية في المنازل(تقديم المساعدة في المنازل وتقديم األسرة وخدمات رعاية رعاية األطفال والخدمات )خدمات ومرافق  .25

وجه الخصوص، يرجى يرجى تقديم معلومات مفصلة بشأن التدابير المتخذة لمراعاة احتياجات العمال ذوي المسؤوليات العائلية في تخطيط المجتمع المحلي. وعلى 
  ير المتخذة من أجل:تقديم معلومات بشأن التداب

الرعاية في المنازل )على سبيل المثال، تقديم المساعدة في المنازل و تقديم األسرة، فضالً عن خدماترعاية استحداث خدمات ومرافق رعاية األطفال و ■

ويلة األجل مثل المرافق والخدمات للمعوقين األسرة المتاحة في البلد )بما في ذلك المرافق طرعاية معلومات بشأن: عدد خدمات ومرافق رعاية األطفال وال
 [؛33و 26-25: الفقرات 165وأسرهم(، وتوزيعها الجغرافي وكيفية تنظيمها وتزويدها بالموظفين والتكاليف وطريقة الدفع وما إلى ذلك( ]التوصية رقم 

في مساكن العمل أو على مقربة مباشرة منها وإنشاء مساكن ذات  طاقةوالتشجيع توفير الخدمات في المجتمع المحلي، مثل وسائل النقل العام واإلمداد بالمياه  ■

 [.34: الفقرة 165تصميم مخفف لألعباء المنزلية ]التوصية رقم 

 5-4: المادتان 156االتفاقية رقم 

 34-32و 26-25: الفقرات 165التوصية رقم 

 ضمان المساواة بين الجنسين في االستخدام والمهنة :الجزء الثالث

 الجنسين بين المساواة بشأن الوعي استثارة

 تعميم ثقافة المساواة بين الجنسين وعدم التمييز .26

 والعمال ذوولمشاكل التي تواجهها العامالت لد فهم عام واسع لمبدأ المساواة بين الجنسين ويتول بما يكفليرجى وصف التدابير المتخذة لتعزيز المعلومات والتعليم، 
 ائلية، بما في ذلك المعلومات بشأن:المسؤوليات الع

)ب(؛ 3: المادة 111 التدابير المتخذة لمعالجة الصور النمطية التي تشجع حاالت استبعاد الفتيات/ النساء من بعض البرامج/ الفرص التعليمية ]االتفاقية رقم ■

 ؛[10: الفقرة 165؛ التوصية 6: المادة 156االتفاقية رقم 

 ؛[10: الفقرة 165؛ التوصية 6: المادة 156)ب(؛ االتفاقية رقم 3: المادة 111ستثارة الوعي العام ]االتفاقية رقم ال الصلة التي أجريت ذات نشطةاألحمالت وال ■

 )أ([؛24)أ( و11: الفقرتان 165]التوصية رقم  الفعالةالسياسات والتدابير  تستند إليهامعلومات موضوعية  البحوث لتوفيرإجراء  ■

 ؛)ب([11: الفقرة 165لتعليمية التي تشجع تقاسم المسؤوليات العائلية بين الرجل والمرأة ]التوصية رقم األنشطة ا ■

وإنشاء مساكن ذات  تشجيع توفير الخدمات في المجتمع المحلي، مثل وسائل النقل العام واإلمداد بالمياه والطاقة في مساكن العمل أو على مقربة مباشرة منها ■

 [34: الفقرة 165باء المنزلية تراعي احتياجات العمال ]التوصية رقم تصميم مخفف لألع

؛ االتفاقية 3: المادة 111العمال في تعزيز فهم مبدأ المساواة بين الجنسين وقبوله وإعماله ]االتفاقية رقم منظمات يرجى اإلشارة إلى دور منظمات أصحاب العمل و
 [.5 : الفقرة165؛ التوصية رقم 11: المادة 156رقم 

 3: المادة 111االتفاقية رقم 

 5-2: الفقرات 111التوصية رقم 

 11و 6: المادتان 156االتفاقية رقم 

 34و 24و 11-10و 5: الفقرات 165التوصية رقم 
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 والرصد اإلنفاذ

 آليات إنفاذ القانون والرصد .27

لتمييز )ال سيما على أساس الجنس ونوع الجنس للقوانين والسياسات التي تتصدى ل الفعّالين من حيث الممارسة رصدالنفاذ واإلضمان  يةيرجى اإلشارة إلى كيف
 وتعزز المساواة بين الجنسين. والوضع األسري والمسؤوليات العائلية( االجتماعيةواألمومة والحالة 

 األنشطة ذات الصلة للمؤسسات التالية: بشأنوعلى وجه الخصوص، يرجى تقديم معلومات 

 تفتيش العمل بشأن المساواة بين الجنسين، وما إلى ذلك(؛ب)مثل دورات تدريبية بشأن المساواة بين الجنسين وإنشاء فرق عمل خاصة مفتشية العمل  ■

 (؛بواليتها وسير عملها ووصولها إلى العمال بشأنهيئات المساواة أو الهيئات المتخصصة األخرى )بما في ذلك المعلومات  ■

علومات بشأن ما إذا كان يمكن تطبيق أية ترتيبات إجرائية خاصة مثل اإلجراءات الدستورية الخاصة؛ وعكس عبء اإلثبات؛ وبشأن ما المحاكم )بما في ذلك الم ■

 إذا كانت هناك إشارات محددة إلى معايير العمل الدولية التي يشملها هذا االستبيان في قرارات المحاكم(؛

 وتسويتها )مثل أمين المظالم، وما إلى ذلك(. لنزاعاتامعالجة منع في الهيئات األخرى المختصة  ■

معلومات بشأن الطريقة التي يتم بها ضمان مشاركة منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال من حيث الممارسة في هيئات المساواة أو الهيئات اليرجى تقديم 
 المتخصصة األخرى.

 3: المادة 111االتفاقية رقم 

 10 : الفقرة111التوصية رقم 

 9: المادة 156االتفاقية رقم 

 12: المادة 183االتفاقية رقم 

 

 قدما   المضي

تحقيق المساواة  -من أهداف التنمية المستدامة  5استراتيجية بلدكم )مثل الخطة الوطنية( لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف  بشأنمعلومات اليرجى تقديم  .28
 .«25+ بيجين»في إطار مبادرة تنفيذ إعالن ومنهاج عمل بيجين المتعلقة بلنساء والفتيات، وبشأن االستعراضات الوطنية بين الجنسين وتمكين كل ا

 

 أمامه قائمةاحتماالت التصديق والعقبات ال .29

 هذا على أي اتفاقية من االتفاقيات التي يغطيهايرجى تقديم المعلومات بشأن أي احتماالت للتصديق وتحديد التحديات أو العقبات فيما يتعلق بالتصديق المحتمل 
( واإلشارة إلى أية تدابير اتُخذت أو يتوخى اتخاذها للتغلب على هذه العقبات )تشير إلى أية صعوبات تطرحها 183و 156و 111األرقام االتفاقيات ذات االستبيان )

 ..(ى تمنع أو تؤخر التصديقاالتفاقيات، في التشريعات أو الممارسات الوطنية، أو أية أسباب أخر

 

 إجراء وضع المعايير .30

هذا  ثغرات أو أوجه انعدام اتساق ينبغي معالجتها عند إجراء المناقشات بشأن وضع المعايير في المستقبل فيما يتعلق بالصكوك التي يرتبط بهاأي هل توجد 
 االستبيان.

 

 الحاجة المحتملة للمساعدة التقنية .31

كان األمر لى ما إذا كان بلدكم قد التمس أي مساعدة تقنية من جانب منظمة العمل الدولية إلنفاذ أحكام الصكوك التي يشملها هذا االستبيان؟ وإذا يرجى اإلشارة إ
أفضل مساعدة مناسبة في إطار  الطريقة التي يمكن بها لمنظمة العمل الدولية تقديمإلى تأثير هذا الدعم. ويرجى أيضاً اإلشارة  المعلومات بشأنكذلك، يرجى تقديم 

 تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل.الرامية إلى واليتها لدعم جهود البلدان 

 

جى ( من دستور منظمة العمل الدولية، وير2)23المنظمات الممثلة ألصحاب العمل وللعمال، التي أرسلت إليها نسخ عن هذا االستبيان عمالً بالمادة  اإلشارة إلىيرجى  .32
ي صك من الصكوك التي يتناولها هذا االستبيان. وإذا كان األمر كذلك، يرجى أل إعطاؤهذكر ما إذا تلقيتم من هذه المنظمات مالحظات تتعلق باألثر المعطى أو المزمع 

 .تزويدنا بنسخة من المالحظات المتلقاة باالقتران مع أية تعليقات قد تعتبرونها مفيدة
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