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 ةـمقدم

المقترحات المتعلقة  بحث واعتمادوفقاً لما جرت عليه الممارسة المعتادة، يُدعى مجلس اإلدارة بانتظام إلى  .1

( ه()5ي قد يُطلب من الحكومات تقديم تقارير بشأنها بموجب الفقرتين )باختيار االتفاقيات والتوصيات الت

ات ساكي تعد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات الدرمن الدستور،  91()د( من المادة 6و)

 . االستقصائية العامة السنوية

ة بتطبيق ها لجنة الخبراء المعنيعد  تالتي  جرى تنسيق مواضيع الدراسات االستقصائية العامةه ويجدر التذكير بأن   .2

من الدستور، مع موضوع البند المتكرر  91االتفاقيات والتوصيات على أساس التقارير المطلوبة بموجب المادة 

 8002المقابل بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة االجتماعية من أجل عولمة عادلة، 

 المؤتمر البند المتكرر المعني. اي يناقش فيهتتناقش في دورة المؤتمر قبل عام من الدورة ال

قدماً بالعدالة  ضيمبشأن ال 8096باإلضافة إلى ذلك، دعا المؤتمر منظمة العمل الدولية، في قراره لعام  .3

ة بين المناقشات المتكررة ونتائج ضمان وجود روابط مالئمة وفعالاالجتماعية من خالل العمل الالئق، إلى "

من دستور  91)د( من المادة 6)ه( و5مبادرة المعايير، بما في ذلك استكشاف خيارات استخدام أفضل للفقرتين 

ويشمل ذلك  9."منظمة العمل الدولية، دون زيادة االلتزامات الواقعة على الدول األعضاء في تقديم التقارير

مؤتمر لجنة ال فين تسهم الدراسات االستقصائية العامة والمناقشة المتعلقة بها اعتماد طرائق مناسبة لضمان أ

 8المعنية بتطبيق المعايير، في المناقشات المتكررة.

وقرر مجلس اإلدارة، عقب القرار الذي اتخذه إلرساء دورة جديدة من المناقشات المتكررة، في إطار متابعة  .4

بنداً بشأن مناقشة متكررة عن  يدرججتماعية من خالل العمل الالئق، أن قدماً بالعدالة اال لمضياالقرار بشأن 

 3(.8088للمؤتمر ) 999الحماية االجتماعية )حماية العمال( في جدول أعمال الدورة 

ية ير منظمة العمل الدولية في سياق آليوتجدر اإلشارة أيضاً إلى أن ه يمكن توقع أن يستنير النظر الجاري في معا .5

راء تحسينات ويقترح إجلمعايير، بالدراسات االستقصائية العامة ومناقشتها في لجنة تطبيق المعايير. استعراض ا

 لمحققةا في القسم بشأن الصالت بين الدراسات االستقصائية العامة والمناقشات المتكررة، باالستناد إلى النتائج

 4ا.والتقدم المحرز بموجب مبادرة المعايير، ورهناً به

 ،صك واحد أو أكثر من الصكوك المعنية بحماية العمالالسياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر في وفي هذا  .6

لتناقشها لجنة  8080عام في من الدستور  91التي يُطلب من الحكومات تقديم تقارير بشأنها بموجب المادة 

متكررة بشأن الحماية االجتماعية ، أي قبل عام من المناقشة ال8089المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في عام 

. وقد يرغب مجلس اإلدارة في توفير اإلرشاد إلى المكتب فيما يتعلق بإعداد 8088)حماية العمال( في عام 

 (.8091لمجلس اإلدارة )آذار/ مارس  335نموذج التقرير في وق  الحق لتقديمه إلى الدورة 

 

 .قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق المضين بشأ 8096قرار عام من  9-95الفقرة    9

 .القرار)ب( من 8-95الفقرة    8

 ".4("9)85، الفقرة GB.328/PVالوثيقة    3

 .GB.331/INS/5الوثيقة    4

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_498725.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_583884.pdf
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 ستعدھا ة التي ـة االستقصائية العامـللدراسة ـصكوك مقترح
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام 

 0209لكي تناقشها لجنة تطبيق المعايير في عام  0202

 توفير العمل الالئق لعمال : األوللخيار ا
 اقتصاد الرعاية في اقتصاد متغير

 999في جدول أعمال الدورة في ضوء المناقشة المتكررة المقبلة بشأن الحماية االجتماعية )حماية العمال(  .7

قد يكون من المجدي إجراء دراسة استقصائية عامة بشأن تعزيز العمل الالئق للعاملين في  5(،8088للمؤتمر )

اقتصاد الرعاية، بغية توفير لمحة عامة شاملة عن الوضع الراهن في الدول األعضاء فيما يتعلق بكافة الصكوك 

 أو بمجموعة من الصكوك التالية:

 ؛(941)رقم  9111تفاقية العاملين بالتمريض، ا ■

 (؛951)رقم  9111توصية العاملين بالتمريض،  ■

 ؛(921)رقم  8099اتفاقية العمال المنزليين،  ■

 (.809)رقم  8099توصية العمال المنزليين،  ■

وهو يشمل  ونجد عمل الرعاية في طائفة من األماكن في االقتصادات المنظمة وغير المنظمة على حد سواء، .8

الرعاية المباشرة )االعتناء بشخص مريض أو مسن أو معوق( والرعاية غير المباشرة )التنظيف والطبخ وقيادة 

في المائة(  1668المركبات(. وعمل الرعاية في غالبيته غير مدفوع األجر وتؤديه في الغالب النساء والفتيات )

. وفي العموم، تضطلع بعمل الرعاية اجتماعياً  رومةاللواتي يتحدرن في كثير من األحيان من مجموعات مح

مدفوع األجر مجموعة من عمال الخدمات الشخصية، بمن فيهم العاملون بالتمريض واألطباء والمعلمون 

والعاملون بالرعاية الشخصية والعمال المنزليون. والعاملون في عمل الرعاية مدفوع األجر معظمهم من اإلناث، 

وكما أشير إليه في تقرير المناقشة  6ات يعملن في ظروف سيئة وبأجر منخفض.وغالباً ما يك ن عامالت مهاجر

بشأن حماية العمال، يؤثر وق  العمل تأثيراً مباشراً على حماية صحة العمال ورفاههم،  8095المتكررة لعام 

مستبعدة  ريض،غير أن  بعض الفئات من العاملين في مجال الرعاية، من قبيل العمال المنزليين والعاملين بالتم

وأدى االستبعاد من تشريعات العمل ونقص  1من نطاق صكوك منظمة العمل الدولية بشأن ساعات العمل.

 .االمتثال واإلنفاذ وتراجع تغطية المفاوضة الجماعية في هذه القطاعات، إلى مواطن عجز مهمة في العمل الالئق

تساهم التغييرات داخل عالم العمل وخارجه، ية يشهد تدهوراً في نوعية العمل في حين ارعوما فتئ اقتصاد ال .9

أعداد ب نضمام النساء إلى صفوف اليد العاملة والبقاء فيها،ومع ا في استمرار تزايد الطلب على خدمات الرعاية.

ى عمل يستمر تزايد الطلب عل كبيرة وفي كافة األقاليم، وتشي خ السكان في الكثير من البلدان، من المتوقع أن

في عام وإلى إمكانية كبيرة في استحداث الوظائف في اقتصاد الرعاية.  مما يشير، الرعاية في جميع األقاليم

مليار  863إلى خدمات الرعاية. ويتوقع أن يزيد هذا العدد ليبلغ مليار شخص بحاجة  869، كان هناك 8095

 .8030شخص بحلول عام 

ام المساواة بين الجنسين والظروف السيئة في اقتصاد الرعاية مترابطة ترابطاً مباشراً. وغالباً وتبقى أوجه انعد .11

ما تستتبع خدمات الرعاية التعرض لمخاطر جسدية ونفسية، قد تشمل خطر التعرض للعنف والتحرش. وتشكل 

بقى مهنة التمريض مهنة الممرضات والقابالت القانونيات أكبر مجموعة مهنية في قطاع الرعاية الصحية، وت

أنثوية. وغالباً ما تكون األجور منخفضة مقارنة مع وظائف أخرى ذات قيمة متساوية، مما يدفع الممرضات 
 

 ".4("9)85، الفقرة GB.328/PVالوثيقة    5

 Care work and care jobs for the future of decent work, .2018انظر:     6

، 904السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة  التقرير، حماية العمل في عالم عمل آخذ في التحول: مكتب العمل الدولي   1

 .55، الصفحة 8095جنيف، 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543114.pdf
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_358961.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_358961.pdf
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إلى مزاولة عدة مهن أو اإلفراط في ساعات العمل. أما هجرة العاملين في مجال الصحة فتحفزها ظروف العمل 

 والفوارق في المداخيل بين البلدان.

 العائالت على تزايد طلباتعمال المنزليون فئة مهمة أخرى من العمال الذين يساعدون على تلبية ويشكل ال .11

مليون عامل منزلي في كافة أنحاء العالم. ويمثل العمال المنزليون  10وتفيد التقديرات عن وجود قرابة الرعاية. 

دائماً وال يُعترف  2أن يرتفع هذا الرقم. في المائة من القوى العاملة في خدمات الرعاية، ومن المتوقع 92نسبة 

ظروف العمل في من بعض أسوأ  لذلك يعاني العمال المنزليون مة، ونتيجةبالعمل المنزلي على أنه مهنة قي  

اقتصاد الرعاية، بما في ذلك األجور المتدنية وساعات العمل المفرطة واالفتقار إلى حماية العمل واإلعانات 

ي ف من المجموعات المستضعفة ته الظروف بشكل غير تناسبي على النساء المتحدرااالجتماعية. وتؤثر هذ

في المائة من القوى العاملة. واستمرار معايير العمل المتدنية في  10، اللواتي تشكلن زهاء مواجهة التمييز

 1العمل المنزلي قد يؤدي إلى االنتقاص من ظروف العمل في اقتصاد الرعاية بكافة جوانبه.

يجِر البتة النظر في الصك وفي التوصية ، لم 941االتفاقية رقم  اعتمادن التي تل  وخالل السنوات الخمسي .12

المصاحبة له في سياق دراسة استقصائية عامة. زد على ذلك أن  إدراج اتفاقية العمال المنزليين وتوصيتها في 

ام لمتكررة في عسيكون وجيهاً وفي حينه على حد سواء، نظراً إلى أن  المناقشة االعامة الدراسة االستقصائية 

. ومن شأن دراسة استقصائية عامة عن هذه 921ستلي مباشرة الذكرى العاشرة العتماد االتفاقية رقم  8088

الصكوك األربعة أن توفر لمحة عامة شاملة عن الطريقة التي تطبق الدول األعضاء بواسطتها المبادئ الواردة 

مل الالئق في اقتصاد الرعاية وضمان توفير عمل في هذه الصكوك من أجل التصدي لمواطن العجز في الع

الئق للعاملين في مجال الرعاية، من خالل النظر في القانون والممارسة في اقتصاد الرعاية من منظور قضايا 

 الجنسين.

بلداً على االتفاقية رقم  49مواكبتان للعصر في الوق  الحاضر. وقد صدق  921ورقم  941واالتفاقيتان رقم  .13

 .8099بلداً منذ اعتمادها في عام  85فقد صدق عليها  921. أما االتفاقية رقم 8000سة منها منذ عام ، خم941

 الشعوب األصلية والقبلية: الثانيالخيار 

(. ومع دخول 961)رقم  9121، اعتمد المؤتمر اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 9121في حزيران/ يونيه  .14

(. 901)رقم  9151أقفل باب التصديق على اتفاقية السكان األصليين والقبليين،  حيز النفاذ، 961االتفاقية رقم 

 91سارية النفاذ في  901تصديقاً في حين ال تزال االتفاقية رقم  83ما مجموعه  961وقد الق  االتفاقية رقم 

قبلية، األصلية والبلداً. ويعود تاريخ إجراءات منظمة العمل الدولية للتصدي لظروف العمل التمييزية للشعوب 

. وتتصادف مئوية منظمة العمل الدولية مع الذكرى الثالثين العتماد االتفاقية رقم القرن الماضي إلى عشرينات

من خالل طلب تقارير بموجب  - . ومن شأن هذه الذكرى أن تتيح أمام مجلس اإلدارة فرصة التمحيص961

بشأن مدى إنفاذ الصك  - 961ية رقم ، فيما يتعلق بتطبيق االتفاقمنظمة العمل الدولية دستورمن  91المادة 

الدولي الملزم الوحيد لحماية الشعوب األصلية والقبلية والذي ال يزال مفتوحاً للتصديق عليه. ومن شأن مناقشة 

الذكرى أن تأتي مباشرة بعد االحتفال ب ،تطبيق المعاييرب المؤتمر المعنية الدراسة االستقصائية العامة في لجنة

 .8080في عام المعني بقضايا الشعوب األصلية  لألمم المتحدة الدائمنتدى العشرين للم

 هةفي مواجالمحرومة اجتماعياً واقتصادياً والمستضعفة والقبلية هي من أكثر المجموعات والشعوب األصلية  .15

فقراء في المائة من ال 95في المائة من سكان العالم و خمسةبلداً وتشكل  10. وهي متواجدة في أكثر من التمييز

ة وظروف معيشالبلدان، تواجه هذه الشعوب تمييزاً وظروف عمل استغاللية  العديد منغير أنه في  في العالم.

 والفقر.التهميش  في مع عوامل أخرى كذلكمتدهورة تسهم 
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 يعنصراً أساسياً ف ،من أجل التنمية الشاملة والمستدامة والقائمة على الحقوق 961ويشكل تعزيز االتفاقية رقم  .16

 8095.90استراتيجية عمل منظمة العمل الدولية، التي أيدها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر 

في تحقيق برنامج التنمية  961ومن شأن دراسة استقصائية عامة أن تقدم فرصة لتقييم دور االتفاقية رقم  .11

أللفية، تشمل أهداف التنمية . وعلى نقيض األهداف اإلنمائية ل(8030)برنامج عام  8030المستدامة لعام 

وب إلى الشعتحديداً يشير مقصدان من مقاصد أهداف التنمية المستدامة المستدامة صراحة الشعوب األصلية. و

األصلية، ويتعهدان بمضاعفة اإلنتاجية الزراعية لصغار المزارعين من الشعوب األصلية وضمان حصول 

لتمكين  8030لشعوب على التعليم. وهناك أيضاً التزام قوي في برنامج عام األطفال المتحدرين من هذه ا

والقائمة العالمية لمؤشرات  99وإشراك الشعوب األصلية في تنفيذ واستعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف.

ا يتعلق فيمأهداف التنمية المستدامة تشمل مؤشرات مهمة لقياس التقدم بالنسبة إلى الشعوب األصلية، السيما 

( ومؤشرات التكافؤ 8-3-8( ودخل صغار منتجي األغذية )9-أ-8/5-4-9حقوق حيازة األرض )بضمان 

 98(.9-3-90( وعدم التمييز )9-5-4للحصول على التعليم )

احترام ثقافات وأنماط حياة الشعوب األصلية والقبلية وتهدف إلى تذليل  إلى 961االتفاقية رقم وتستند أحكام  .18

تمكينها من المشاركة في صنع  كما تهدف إلى األصليةالتمييز التي تؤثر في الشعوب الوصم وممارسات 

استحداث نظام لإلدارة السديدة يكون أكثر مساواة وشموالً واحتراماً للتنوع إلى ، وحياتهاب تتعلقالقرارات التي 

نهجاً  961م صلية، تتخذ االتفاقية رق. وتسليماً بالتعقيدات والخصوصيات المتأتية عن أوضاع الشعوب األالثقافي

واسعة من المسائل التي تؤثر في حياة ورفاه هذه الشعوب، بما فيها تلك المتعلقة شمولياً في تغطية مجموعة 

بالعمالة والتدريب المهني والتعليم والصحة والضمان االجتماعي. وفي الدليل لصالح الهيئات المكونة الثالثية 

جرى التشديد على أن   ،(961)رقم  9121فهم اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، بعنوان  لمنظمة العمل الدولية

"جميع اإلحصاءات والبحوث المتاحة تشير إلى أن  الشعوب األصلية ال تزال تعاني من أسوأ أشكال االستغالل 

ا عمل الجبري. كموهي ممثلة تمثيالً غير متناسب في صفوف ضحايا التمييز وعمل األطفال وال ،في العمل

أن  فرص حصولها على التعليم والتدريب  نظراً إلىتواجه الشعوب األصلية عوائق وعقبات في سوق العمل 

 وأقرت بلدان عديدة ."بالضرورة معارفها التقليدية ومهاراتها مقي مة أو مطلوبة وليس المهني محدودة، 

بما في ذلك ما يتعلق  في القانون والممارسة، 961وجود تحديات جمة من حيث تطبيق االتفاقية رقم  باستمرار

وجرى تسليط الضوء على هذه التحديات في مختلف ورة، المنصوص عليه في االتفاقية. افي المشبالحق 

للطرائق التي يمكن من خاللها للحكومات أن تطبق حق التشاور، أن  شملومن شأن تفهم أ ،المنتديات الثالثية

وفي حين تشكل هدئة الشواغل التي أعرب  عنها بعض الحكومات في هذا الصدد. يقطع شوطاً طويالً نحو ت

، فإنها تشمل قسماً 961الشعوب األصلية حجر األساس لالتفاقية رقم  ومشاركةالستشارة المبادئ األساسية 

ومنتظم كامالً عن حقها في العمالة والتدريب المهني وحماية حقوق عمالها. كما تنص على اتخاذ إجراء منسق 

 .هذه الشعوب لحماية حقوق

جدواها وتطبيق أحكامها وتقييم أن تسمح بقياس مدى  961ومن شأن دراسة استقصائية عامة حول االتفاقية رقم  .19

ية ذلك أن يسهم في تنفيذ استراتيجومن شأن  المزيد من التصديقات أو تؤخره.الصعوبات التي تحول دون إجراء 

التي ترمي إلى تعزيز  93العمل الدولية فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية،منظمة  نشاط من أجل 8095عام 

فيما يتعلق بإرساء أطر قانونية ومؤسسية فعالة ومجدية  الموجودة وأوجه القصورتذليل الثغرات إلى االتفاقية و

اد االتفاقية رقم عاماً تقريباً على اعتم 30وبعد مضي  للتشاور مع الشعوب األصلية والقبلية وإتاحة مشاركتها.

األعضاء المصدقة عليها. كما أرس  إطاراً للسياسات ، اليزال لها تأثير كبير على قوانين ومجتمعات الدول 961

العامة في الدول غير المصدقة وأثرت في عمل المنظمات الدولية على المستويين العالمي واإلقليمي. وعليه، 

م في فهم أفضل ألحكام االتفاقية وآثارها على المستويين الوطني من شأن الدراسة االستقصائية العامة أن تسه

تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة. ومن شأن تحديد التحديات والفرص بالنسبة للتصديقات  فيواإلقليمي، و

 

 .GB.325/POL/2الوثيقة    90

مذكرة : إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةو الالجئينمفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون     99

 .8030إعالمية، حقوق الشعوب األصلية وبرنامج عام 

 .8030الشعوب األصلية وبرنامج عام  .إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية   98

 .GB.325/POL/2الوثيقة    93

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_412809.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/10/Briefing-Paper-on-Indigenous-Peoples-Rights-and-the-2030-Agenda.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/10/Briefing-Paper-on-Indigenous-Peoples-Rights-and-the-2030-Agenda.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/10/Briefing-Paper-on-Indigenous-Peoples-Rights-and-the-2030-Agenda.pdf
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2016/10/Short-flyer_UNPFII-Substantive-Inputs-2017.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_412809.pdf
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ن مأن يساعد على بناء القدرات الوطنية واستثارة الوعي، بما في ذلك  ،الجديدة وتنفيذ االتفاقية تنفيذاً أفضل

 خالل التعاون التقني، عند مقتضى الحال. 

 مشروع قرار

لينظر فيه مجلس اإلدارة في دورته ، 19طلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعد نموذج التقرير بموجب المادة  .21
قترحهما المكتب إلجراء اذين لالصكوك المختارة من الخيارين ال ، والذي يتناول2119في آذار/ مارس  التالية

أن تعدها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام  التي يزمعاالستقصائية العامة  الدراسة
 .2121ناقشها لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في عام تلكي  2121
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 قـملح

 مجلس اإلدارة قرر  التيقائمة االتفاقيات والتوصيات 
 9دستورال من 91المادة طلب تقارير بشأنها من الحكومات بموجب 

 
   9191عام 

 0231العمل الجبري، اتفاقية   82رقم تفاقية اال

 0248اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات )أطقم السفن(،   82رقم تفاقية اال

 0248اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن،   82رقم تفاقية اال

 0248اتفاقية معاشات البحارة،   10رقم تفاقية اال

 0248اتفاقية الفحص الطبي للبحارة،   13رقم تفاقية اال

 0248اتفاقية شهادات كفاءة البحارة،   14رقم تفاقية اال

 0231العمل،  علىتوصية اإلكراه غير المباشر   32رقم التوصية 

  0231توصية تنظيم العمل الجبري،   38 التوصية رقم

 0244توصية تأمين الدخل،   81 التوصية رقم

 0244توصية الضمان االجتماعي )القوات المسلحة(،   82 توصية رقمال

 0244توصية الرعاية الطبية،   82 التوصية رقم

 0248توصية تنظيم تدريب البحارة،   11 التوصية رقم

   9152عام 

 0238اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث )مراجعة(،   38رقم تفاقية اال

  0241اتفاقية تفتيش العمل،   20رقم تفاقية اال

 0241اتفاقية إدارات تفتيش العمل )األقاليم التابعة(،   22رقم تفاقية اال

 0238توصية المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث،   41 التوصية رقم

 0232توصية التدريب المهني،   21 التوصية رقم

 0232الصناعية، توصية التلمذة   81 التوصية رقم

 0241توصية تفتيش العمل،   20 التوصية رقم

 0241توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   28 التوصية رقم

   9159عام 

  0234اتفاقية البطالة،   44 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية إدارات التوظيف،   22 رقمتفاقية اال

 0234توصية البطالة،   44 التوصية رقم

  0232توصية بطالة الشباب،   42 توصية رقمال

  0231توصية تخطيط األشغال العامة على الصعيد الوطني،   20 التوصية رقم

 0244توصية تنظيم العمالة )االنتقال من الحرب إلى السلم(،   10 التوصية رقم

 0244توصية األشغال العامة )التخطيط على المستوى الوطني(،   13 التوصية رقم

 0242توصية إدارات التوظيف،   23 التوصية رقم

 

من الدستور.  91التواريخ المشار إليها تتفق مع السنة التي طُلب فيها من الدول األعضاء تقديم تقارير بموجب المادة    9

 مر العمل الدولي من السنة التالية. وتُنشر وتناقش الدراسات االستقصائية العامة خالل مؤت
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   9151عام 

 0202اتفاقية الحد األدنى للسن )الصناعة(،   2 رقمتفاقية اال

 0231اتفاقية الحد األدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(،   22 رقمتفاقية اال

 0202اتفاقية عمل األحداث ليالً في الصناعة،   8 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية عمل األحداث ليالً )الصناعة( )مراجعة(،   21 قمرتفاقية اال

 0248اتفاقية الفحص الطبي لألحداث )الصناعة(،   11 رقمتفاقية اال

   9162عام 

 0228اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   018 رقمتفاقية اال

  من االتفاقية( 18بت تقارير بموجب المادة )كما طل

   9169عام 

 0231اتفاقية العمل الجبري،   82 رقمتفاقية اال

 0221اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   012 رقمتفاقية اال

 0231العمل،  علىتوصية اإلكراه غير المباشر   32 التوصية رقم

 0231توصية تنظيم العمل الجبري،   38 التوصية رقم

   9160عام 

 0222التمييز )في االستخدام والمهنة(،  اتفاقية  000 رقمتفاقية اال

 0222توصية التمييز )في االستخدام والمهنة(،   000 التوصية رقم

   9161عام 

 0238اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر،   28 رقمتفاقية اال

 0228اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )الزراعة(،   010 رقمتفاقية اال

 0238إلجازات مدفوعة األجر، توصية ا  41 التوصية رقم

 0224توصية اإلجازات مدفوعة األجر،   22 التوصية رقم

 0280اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(،   04 رقمتفاقية اال

 0221اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   018 رقمتفاقية اال

 0221ة والمكاتب(، توصية الراحة األسبوعية )التجار  013 التوصية رقم

   9169عام 

 0202اتفاقية حماية األمومة،   3 رقمتفاقية اال

 0228اتفاقية حماية األمومة )مراجعة(،   013 رقمتفاقية اال

 0280توصية حماية األمومة )الزراعة(،   08 التوصية رقم

 0228توصية حماية األمومة،   22 التوصية رقم

   9165عام 

 0241اتفاقية تفتيش العمل،   20 رقمتفاقية اال

 0241توصية تفتيش العمل،   20 التوصية رقم

 0241توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   28 التوصية رقم

   9166عام 

 0202اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(،   0 رقمتفاقية اال

 0231اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،   31 رقمتفاقية اال

 0232اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة،   41 رقمتفاقية اال

 0288توصية تخفيض ساعات العمل،   008 التوصية رقم
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   9167عام 

 0231اتفاقية العمل الجبري،   82 رقمتفاقية اال

 0221اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   012 رقمتفاقية اال

   9161عام 

 اتفاقية أساسية 01

   9161عام 

 0223توصية حماية صحة العمال،   21 التوصية رقم

 0228توصية تسهيالت الرعاية،   018 التوصية رقم

 0222توصية خدمات الصحة المهنية،   008 التوصية رقم

 0280توصية إسكان العمال،   002 التوصية رقم

   9172عام 

 0222م والمهنة(، اتفاقية التمييز )في االستخدا  000 رقمتفاقية اال

 0222توصية التمييز )في االستخدام والمهنة(،   000 التوصية رقم

   9179عام 

 0284اتفاقية سياسة العمالة،   088 رقمتفاقية اال

 0284توصية سياسة العمالة،   088 التوصية رقم

 0222توصية استخدام البحارة )السفن األجنبية(،   011 التوصية رقم

 0222توصية الظروف االجتماعية للبحارة وسالمتهم،   012 مالتوصية رق

   9170عام 

 0242اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   21 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   22 رقمتفاقية اال

   9171عام 

 0283توصية إنهاء االستخدام،   002 التوصية رقم

   9179ام ع

 0220اتفاقية المساواة في األجور،   011 رقمتفاقية اال

 0220توصية المساواة في األجور،   21 التوصية رقم

   9175عام 

 0281توصية المشاورات )على المستويين الصناعي والوطني(،   003 التوصية رقم

   9176عام 

 0288)الضمان االجتماعي(، اتفاقية المساواة في المعاملة   002 رقمتفاقية اال

   9177عام 

 0282توصية النساء )ذوات المسؤوليات العائلية(،   083 التوصية رقم

   9171عام 

 0231اتفاقية العمل الجبري،   82 رقمتفاقية اال

 0221اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   012 رقمتفاقية اال

   9171عام 

 0242ل المهاجرين )مراجعة(، اتفاقية العما  21 رقمتفاقية اال

 0212اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(،   043 رقمتفاقية اال

 0242توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   28 التوصية رقم

 0212توصية العمال المهاجرين،   020 التوصية رقم
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   9112عام 

 0213اتفاقية الحد األدنى للسن،   032 رقمتفاقية اال

 0213توصية الحد األدنى للسن،   048 التوصية رقم

   9119عام 

 0218اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(،   044 رقمتفاقية اال

 0218توصية المشاورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل الدولية(،   028 التوصية رقم

   9110عام 

 0242حرية النقابية وحماية حق التنظيم، اتفاقية ال  21 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   22 رقمتفاقية اال

 0212اتفاقية منظمات العمال الريفيين،   040 رقمتفاقية اال

 0212توصية منظمات العمال الريفيين،   042 التوصية رقم

   9111عام 

 0280األسبوعية )الصناعة(،  اتفاقية الراحة  04 رقمتفاقية اال

 0221اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   018 رقمتفاقية اال

 0211اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،   038 رقمتفاقية اال

 0288توصية تخفيض ساعات العمل،   008 التوصية رقم

   9119عام 

 0241عمل، اتفاقية تفتيش ال  20 رقمتفاقية اال

 0282اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(،   082 رقمتفاقية اال

 0241توصية تفتيش العمل،   20 التوصية رقم

 0241توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   28 التوصية رقم

   9115عام 

 0220اتفاقية المساواة في األجور،   011 رقمتفاقية اال

 0220ساواة في األجور، توصية الم  21 التوصية رقم

   9116عام 

 0283اتفاقية الوقاية من اآلالت،   002 رقمتفاقية اال

 0283توصية الوقاية من اآلالت،   002 التوصية رقم

 0211اتفاقية بيئة العمل )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات(،   042 رقمتفاقية اال

 0211لهواء والضوضاء واالهتزازات(، توصية بيئة العمل )تلوث ا  028 التوصية رقم

   9117عام 

 0222اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،   000 رقمتفاقية اال

 0222توصية التمييز )في االستخدام والمهنة(،   000 التوصية رقم

   9111عام 

 0228اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   018 رقمتفاقية اال

 0281اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،   082 رقمتفاقية اال

 0281توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،   030 التوصية رقم

   9111عام 

 0218اتفاقية المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،   041 رقمتفاقية اال

 0218ايير(، توصية المالحة التجارية )تحسين المع  022 التوصية رقم
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   9112عام 

 0214اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،   041 رقمتفاقية اال

 0214توصية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،   042 التوصية رقم

 0212اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   048 رقمتفاقية اال

 0212توصية تنمية الموارد البشرية،   021 التوصية رقم

   9119عام 

 0282اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،   88 رقمتفاقية اال

 0282توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،   31 التوصية رقم

 0220اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(،   22 رقمتفاقية اال

 0220ديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(، توصية طرائق تح  22 التوصية رقم

 0211اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   030 رقمتفاقية اال

 0211توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   032 التوصية رقم

   9110عام 

 0220اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،   028 رقمتفاقية اال

 0220توصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،   082 مالتوصية رق

   9111عام 

 0242اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   21 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   22 رقمتفاقية اال

   9119عام 

 0228اتفاقية إنهاء االستخدام،   022 رقمتفاقية اال

 0228توصية إنهاء االستخدام،   088 لتوصية رقما

   9115عام 

 0222اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،   000 رقمتفاقية اال

 )دراسة استقصائية خاصة(

   9116عام 

 0212اتفاقية إدارة العمل،   021 رقمتفاقية اال

 0212توصية إدارة العمل،   022 التوصية رقم

   9117عام 

 0223اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   022 رقمتفاقية اال

 0223توصية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   082 التوصية رقم

   9111عام 

 0242اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،   21 رقمتفاقية اال

 0242توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   28 التوصية رقم

 0212اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام تكميلية(،   043 رقمتفاقية اال

 0212توصية العمال المهاجرين،   020 التوصية رقم

   9111عام 

 0218اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(،   044 رقمتفاقية اال

 0218منظمة العمل الدولية(،  توصية المشاورات الثالثية )أنشطة  028 التوصية رقم

   0222عام 

  0202ليالً،  النساءاتفاقية عمل   4 رقمتفاقية اال

  0234اتفاقية العمل ليالً )المرأة( )مراجعة(،   40 رقمتفاقية اال
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 0242اتفاقية العمل ليالً )النساء( )مراجعة(،   22 رقمتفاقية اال

 0242( )مراجعة(، النساءل ليالً )التفاقية العمالتابع  0221بروتوكول عام 

   0229عام 

 0213اتفاقية العمل في الموانئ،   031 رقمتفاقية اال

 0213توصية العمل في الموانئ،   042 التوصية رقم

   0220عام 

 0242اتفاقية حماية األجور،   22 رقمتفاقية اال

 0242توصية حماية األجور،   22 التوصية رقم

   0221عام 

 0284اتفاقية سياسة العمالة،   088 رقمتفاقية الا

 0224توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،   082 التوصية رقم

 0212اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   048 رقمتفاقية اال

 0222توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،   022 التوصية رقم

   0229عام 

 0202اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(،   0 رقمتفاقية اال

 0231اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،   31 رقمتفاقية اال

    0225عام 

 0241اتفاقية تفتيش العمل،   20 رقمتفاقية اال

 0241 ،التفاقية تفتيش العملالتابع  0222بروتوكول عام 

 0241توصية تفتيش العمل،   20 التوصية رقم

 0241توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   28 التوصية رقم

 0282اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(،   082 رقمتفاقية اال

 0282توصية تفتيش العمل )الزراعة(،   033 التوصية رقم

   0226عام 

 0231اتفاقية العمل الجبري،   82 رقمتفاقية اال

 0221لغاء العمل الجبري، اتفاقية إ  012 رقمتفاقية اال

   0227عام 

 0242اتفاقية شروط العمل )العقود العامة(،   24 رقمتفاقية اال

 0242توصية شروط االستخدام )العقود العامة(،   24 التوصية رقم

   0221عام 

 0220اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   022 رقمتفاقية اال

 0220فاقية السالمة والصحة المهنيتين، التالتابع  8118بروتوكول عام 

 0220توصية السالمة والصحة المهنيتين،   084 التوصية رقم

   0221عام 

 0242اتفاقية إدارات التوظيف،   22 رقمتفاقية اال

 0284اتفاقية سياسة العمالة،   088 رقمتفاقية اال

 0212اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   048 رقمتفاقية اال

 0221اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة،   020 رقمتفاقية اال

 0222توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،   022 التوصية رقم

 8118توصية تعزيز التعاونيات،   023 التوصية رقم
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   0292عام 

 0228اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   018 رقمتفاقية اال

 0222اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،   082 رقمتفاقية اال

 0244توصية تأمين الدخل،   81 التوصية رقم

 0244توصية الرعاية الطبية،   82 التوصية رقم

   0299عام 

 0231اتفاقية العمل الجبري،   82 رقمتفاقية اال

 0221الجبري،  اتفاقية إلغاء العمل  012 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   21 رقمتفاقية اال

 0242اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   22 رقمتفاقية اال

 0220اتفاقية المساواة في األجور،   011 رقمتفاقية اال

 0222 اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(،  000 رقمتفاقية اال

 0213اتفاقية الحد األدنى للسن،   032 رقمتفاقية اال

 0222اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،   028 رقمتفاقية اال

   0290عام 

 0212اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة،   020 رقمتفاقية اال

 0220اتفاقية المفاوضة الجماعية،   024 رقمتفاقية اال

 0212توصية عالقات العمل في الخدمة العامة،   022 التوصية رقم

 0220توصية المفاوضة الجماعية،   083 التوصية رقم

   0291عام 

 0211اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   030 رقمتفاقية اال

 0211توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   032 التوصية رقم

   0299عام 

 0280اتفاقية حق التجمع )الزراعة(،   00 رقمتفاقية اال

 0212اتفاقية منظمات العمال الريفيين،   040 رقمتفاقية اال

 0212توصية منظمات العمال الريفيين،   042 التوصية رقم

   0295عام 

 0242اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،   21 رقمتفاقية اال

 0212لمهاجرين )أحكام تكميلية(، اتفاقية العمال ا  043 رقمتفاقية اال

 0242توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   28 التوصية رقم

 0212توصية العمال المهاجرين،   020 التوصية رقم

   0296عام 

 0222اتفاقية السالمة والصحة في البناء،   081 رقمتفاقية اال

 0222م، اتفاقية السالمة والصحة في المناج  018 رقمتفاقية اال

 8110اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،   024 رقمتفاقية اال

 8118اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،   021 رقمتفاقية اال

 0222توصية السالمة والصحة في البناء،   012 التوصية رقم

 0222توصية السالمة والصحة في المناجم،   023 التوصية رقم

 8110توصية السالمة والصحة في الزراعة،   028 لتوصية رقما

 8118توصية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،   021 التوصية رقم
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   0297عام 

 0202اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(،   0 رقمتفاقية اال

 0280اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(،   04 رقمتفاقية اال

 0231اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،   31 رقمتفاقية اال

 0232اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة،   41 رقمتفاقية اال

 0288توصية تخفيض ساعات العمل،   008 التوصية رقم

 0242اتفاقية العمل ليالً )النساء( )مراجعة(،   22 رقمتفاقية اال

 0242( )مراجعة(، النساءالتفاقية العمل ليالً )بع التا 0221بروتوكول عام 

 0280توصية عمل النساء ليالً )الزراعة(،   03 التوصية رقم

 0221اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   018 رقمتفاقية اال

 0221توصية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   013 التوصية رقم

 0211اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،   038 رقمتفاقية اال

 0224توصية اإلجازات مدفوعة األجر،   22 التوصية رقم

 0221اتفاقية العمل الليلي،   010 رقمتفاقية اال

 0221توصية العمل الليلي،   012 التوصية رقم

 0224اتفاقية العمل بعض الوقت،   012 رقمتفاقية اال

 0224توصية العمل بعض الوقت،   028 التوصية رقم

   0291عام 

 8108توصية أرضيات الحماية االجتماعية،   818 التوصية رقم

   0291عام 

 0284اتفاقية سياسة العمالة،   088 رقمتفاقية اال

 0223اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   022 رقمتفاقية اال

 0228عمل في المنزل، اتفاقية ال  011 رقمتفاقية اال

 0223توصية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   082 التوصية رقم

 0224توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،   082 التوصية رقم

 0228توصية العمل في المنزل،   024 التوصية رقم

 8118توصية عالقة االستخدام،   022 التوصية رقم

 8102وصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، ت  814 التوصية رقم

   0202عام 

 يحددها مجلس اإلدارة
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