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 مقدمـة

اعتماد المقترحات المتعلقة باختيار وفقاً لما جرت عليه الممارسة المعتادة، يُدعى مجلس اإلدارة إلى بحث و .1

()د( من 6و)( ه()5االتفاقيات والتوصيات التي قد يُطلب من الحكومات تقديم تقارير بشأنها بموجب الفقرتين )

االستقصائية العامة  ةاسكي تعد لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات الدرمن الدستور،  19المادة 

 . السنوية

لتذكير بأّن مواضيع الدراسات االستقصائية العامة التي تعّدها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات ويجدر ا .2

مع موضوع البند المتكرر قد نّسقت من الدستور،  19والتوصيات على أساس التقارير المطلوبة بموجب المادة 

، 2008االجتماعية من أجل عولمة عادلة، المقابل بموجب متابعة إعالن منظمة العمل الدولية بشأن العدالة 

 تناقش في دورة المؤتمر قبل عام من الدورة التي يناقش فيها المؤتمر البند المتكرر المعني.و

بشأن المضي قدماً بالعدالة  2016باإلضافة إلى ذلك، دعا المؤتمر منظمة العمل الدولية، في قراره لعام  .3

ضمان وجود روابط مالئمة وفعالة بين المناقشات المتكررة ونتائج " االجتماعية من خالل العمل الالئق، إلى

من دستور  19)د( من المادة 6)ه( و5مبادرة المعايير، بما في ذلك استكشاف خيارات استخدام أفضل للفقرتين 

ذلك ويشمل  1."منظمة العمل الدولية، دون زيادة االلتزامات الواقعة على الدول األعضاء في تقديم التقارير

اعتماد طرائق مناسبة لضمان أن تسهم الدراسات االستقصائية العامة والمناقشة المتعلقة بها في لجنة المؤتمر 

 2المعنية بتطبيق المعايير، في المناقشات المتكررة.

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

بشأن مناقشة متكررة عن  اً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق، أن يدرج بند اً ر بشأن المضي قدمالقرا

 3(.2023للمؤتمر ) 211جدول أعمال الدورة  في المبادئ والحقوق األساسية في العمل

الدولية في سياق آلية وتجدر اإلشارة أيضاً إلى أنه يمكن توقع أن يستنير النظر الجاري في معايير منظمة العمل  .5

بإعالن المئوية  وعمالً استعراض المعايير، بالدراسات االستقصائية العامة ومناقشتها في لجنة تطبيق المعايير. 

مجموعة معايير الكبيرة لمعايير العمل الدولية تتطلب من المنظمة وضع  األهميةمن أجل مستقبل العمل، فإن 

وآلية الصالت بين الدراسات االستقصائية العامة  د مقترحات لتعزيزترو .عمل دولية واضحة ومتينة ومحدثة

توسيع نطاق نشر المعايير وتنفيذها بهدف  مبادرة المعايير ، في إطاروالمناقشات المتكررةاستعراض المعايير 

 4.على نحو أفضل

طلب من ي التيصك واحد أو أكثر من الصكوك وفي هذا السياق، قد يرغب مجلس اإلدارة في النظر في  .6

لتناقشها لجنة المؤتمر المعنية  2021عام في من الدستور  19الحكومات تقديم تقارير بشأنها بموجب المادة 

 لمبادئ والحقوق األساسية في العمل، أي قبل عام من المناقشة المتكررة بشأن ا2022بتطبيق المعايير في عام 

أساسية،  صكوكاً  رسمياً  هذا الصدد ال تعتبر جميعها. وعلى الرغم من أن الصكوك المقترحة في 2023عام  في

. وقد يرغب مجلس اإلدارة لمبادئ والحقوق األساسية في العملذات صلة بتحقيق ا بنوداً جميعها تتضمن  هاإال أن

لمجلس  338في توفير اإلرشاد إلى المكتب فيما يتعلق بإعداد نموذج التقرير في وقت الحق لتقديمه إلى الدورة 

 (.2020ة )آذار/ مارس اإلدار

 

 .قدماً بالعدالة االجتماعية من خالل العمل الالئق المضيبشأن  2016قرار عام من  1-15الفقرة    1

 .القرار)ب( من 2-15الفقرة    2

 ".5("1)25، الفقرة .PV/328GBالوثيقة    3

 .67 فقرةال .5INS//533GBقة الوثي   4

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/gb/GBSessions/GB335/ins/WCMS_676213/lang--en/index.htm
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 للدراسـة االستقصائية العامـة التي ستعدھا ة ـصكوك مقترح
لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام 

 2022لكي تناقشها لجنة تطبيق المعايير في عام  2021

ر ـاتفاقية السياسة االجتماعية )األھداف والمعايي: األوللخيار ا
 اتفاقية السياسة االجتماعية و (117)رقم  1962األساسية(، 

 (82)رقم  1947)األقاليم التابعة(، 

)رقم  1962، ية )األهداف والمعايير األساسية(لسياسة االجتماعتفاقية ايمكن إجراء دراسة استقصائية عامة ال .7

واسعة ق بهذه االتفاقية في جميع أنحاء العالم فيما يتعل عن الوضع الراهنشاملة عامة ( بهدف تقديم نظرة 117

( )مع أربعة 82)رقم  1947، (التابعة، اتفاقية السياسة االجتماعية )األقاليم ولالتفاقية السابقة لها أيالنطاق 

، منها أربع دول صدقت على 117على االتفاقية رقم  دولة عضواً  33صدقت و 5تصديقات ال تزال سارية(.

 6.االتفاقية خالل الثالثين سنة الماضية

دعو تبمثابة أساس للتقدم االجتماعي. وأن التنمية االقتصادية يجب أن تكون  117تؤكد ديباجة االتفاقية رقم و .8

في  يناتالتحسإدخال مناسبة لتعزيز جميع الخطوات الممكنة من خالل تدابير دولية وإقليمية ووطنية  إلى اتخاذ

 االستخدامووضع المرأة وظروف  طفولةال عايةورمجاالت مثل الصحة العامة واإلسكان والتغذية والتعليم 

ومستويات الخدمات  ال المهاجرين والضمان االجتماعيوحماية العم بأجر والمنتجين المستقلين وأجور العاملين

جميع السياسات توجه في المقام األول نحو أن من االتفاقية على  1تنص المادة و. العامة واإلنتاج بصورة عامة

الهدف الرئيسي عند تخطيط يعتبر رفع مستويات المعيشة على أن  2، بينما تؤكد المادة وتنمية السكانكفالة رفاه 

  التنمية االقتصادية.

 في تشرع وهي ليةولدا لعملا منظمة بوالية ءلوفاا من أجل للغاية مهماً كلصكوا ههذ النظر في نيكو فسوو .9

 بلد كل رعايال الرفاه تعزيز في وك الصريح المتمثلسيما في ضوء هدف الصك ال، المئوية التالية من عمرها

 ةإعالن مئوياعتماد وعند جتماعي. االتقدم ال زتعزو لمعيشةا تمستويا نّتحس يةدقتصاا تنمية خطط لخال من

ال بد لمنظمة العمل ، أعلن المؤتمر أنه: "2019 هيونيحزيران/ مستقبل العمل في من أجل  منظمة العمل الدولية

الدولية من أن تمضي قدماً في القرن الثاني من عمرها، بعزم ال هوادة فيه في الوفاء بواليتها الدستورية سعياً 

إلى تحقيق العدالة االجتماعية عن طريق مواصلة تطوير نهجها المتمحور حول اإلنسان من أجل مستقبل العمل، 

الناس وطموحاتهم وحقوقهم في صميم السياسات االقتصادية  الذي يضع حقوق العمال واحتياجات جميع

 واردةمحددة بعدد من مجاالت عمل  اً مباشر اً تباطار 82و 117ترتبط االتفاقيتان رقم و 7."واالجتماعية والبيئية

التعلم المتواصل والتعليم ؛ اإلنتاجية وتحسينالعمل الالئق  لتعزيزسياسات  وضع :، وخاصةفي إعالن المئوية

دة في ترتبط األهداف المحدومناسب لألجور. الحماية االجتماعية؛ حد أدنى  االستفادة الشاملة من لجيد للجميع؛ا

، رعلى سبيل المثال ال الحص خاصةً  ،بتحقيق أهداف التنمية المستدامة ال انفصام فيه اً ارتباط 117االتفاقية رقم 

 .10و 8و 5و 3و 1األهداف 

هدف عدم التمييز يشأن عام ب حكمالمبادئ والحقوق األساسية في العمل من خالل  اً تدمج هذه الصكوك أيضو .10

على قدم المساواة، بصرف النظر عن العرق أو اللون أو الجنس أو المعتقد أو  إلى ضمان معاملة جميع العمال

؛ وفرص التدريب المهني االستخدامول في في القب ؛العملبموجب قوانين  :وذلك ،النقابيالقبلية أو االنتماء  التبعية

عن األجر المتساوي ؛ في تحديد معدالت األجور وفقاً لمبدأ جماعيةالتفاقات اال بشأنفي مشاركتهم في التفاوض 

، يمكن (. وبالتالي82اقية رقم من االتف 18والمادة  117من االتفاقية رقم  14)المادة  عمل ذي القيمة المتساويةال

حول المبادئ  2023ت مهمة للمناقشة المتكررة التي ستعقد في عام مدخال الصكوكأن يوفر فحص هذه 

 والحقوق األساسية في العمل.

 

 .بلجيكا وفرنسا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة   5

 .(2015( وأوكرانيا )1997( وجورجيا )1996( وجمهورية مولدوفا )1989غواتيماال )   6

 .(دالاألول ) زء، الجإعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، (2019) 108الدولي، الدورة مؤتمر العمل    7

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_713798/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_713798/lang--en/index.htm
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قود بعد اعتماد وما يزيد على سبعة ع 117اعتماد االتفاقية رقم  مّرت علىخالل ما يقرب من ستة عقود و .11

أن  بالرغم منو، عالوة على ذلك ة.عام ئيةاستقصادراسة ع وموض الصكينلم يكن أي من ، 82االتفاقية رقم 

معظم العناصر التي توضح نطاقها ومضمونها  إال أن، خالل عملية مراجعة رسمية اعتمدت 117االتفاقية رقم 

عظم م إلى أنّ  اً رنظو. 82االتفاقية رقم  اضعت فيهوُ  يتت التي جرت في دورات المؤتمر الفي المناقشا وردت

تطبيق الصك السابق  تحصر، باستثناء األحكام التي 117لى االتفاقية رقم قد نقلت إ 82أحكام االتفاقية رقم 

 ستمد، ومن هنا تُ 117محتوى مواد االتفاقية رقم  ذكر بشأنت ةجوهري مناقشة، لم يكن هناك التابعةاألقاليم ب

 ستقبلية.أهمية دراسة تطبيق أحكام االتفاقيات على المستوى القطري لتقييم التأثير الكلي واإلمكانات الم

شاملة على  عامة نظرةأن: توفر  82واالتفاقية رقم  117االتفاقية رقم  حولدراسة استقصائية عامة  ومن شأن .12

تقييم أهمية  تيح؛ تالعمل الالئق وبرنامجتعزيز العدالة االجتماعية  إلىبها الدول األعضاء  سعىالطريقة التي ت

؛ تحدد مستقبل أكثر إشراقاً تحقيق لرفاه ومن أجل اة االقتصادية والتقدم االجتماعي لتنميا بالنسبة إلى الصكين

 مواجهة هذه التحديات.ب الكفيلة خياراتالنظر في ت؛ يات التي واجهت التصديق والتطبيقالتحد

الثالثي في برنامج العمل األولي للفريق العامل على السواء  82واالتفاقية رقم  117االتفاقية رقم  وأدرجت .13

للفريق في اجتماع مقبل  اصًكا ال يزال يتعين مراجعته 75من بين  ماوه، المعني بآلية استعراض المعايير

 .العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير

(، 111)رقم  1958اتفاقية التمييز )في االستخدام والمهنة(، الخيار الثاني: 
 باالقتران ، (111)رقم  1958ة(، ـدام والمهنـستخوتوصية التمييز )في اال

  (156)رقم  1981ة، اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائليمع 
 (، 165رقم ) 1981ال ذوي المسؤوليات العائلية، ـالعمة ــوتوصي

  (183)رقم  2000ة حماية األمومة، ـاتفاقيو
 (191رقم ) 2000حماية األمومة، وتوصية 

فعالة في كثير من األحيان كأداة  اً الستعراض ستة صكوك ينظر إليها مع قصائية عامةيمكن إجراء دراسة است .14

المعاملة بين العمال من الرجال والنساء: اتفاقية المساواة في لتحقيق المبدأ األساسي المتمثل في تكافؤ الفرص و

)رقم  1958 ،)في االستخدام والمهنة( التمييزتوصية ( و111)رقم  1958والمهنة(،  االستخدامالتمييز )في 

العمال ذوي  ( وتوصية156)رقم  1981العمال ذوي المسؤوليات العائلية،  (، باالقتران مع اتفاقية111

حماية  ( وتوصية183)رقم  2000، (، واتفاقية حماية األمومة165رقم ) 1981المسؤوليات العائلية، 

 البرنامجاإلنسان وهي جزء من  ر هذه المعايير عن حق أساسي من حقوقتعبّ و(. 191)رقم  2000األمومة، 

مستقبل من أجل  منظمة العمل الدولية في إعالن مئوية نصوص عليهسين المالتحويلي لتحقيق المساواة بين الجن

 8.العمل

على  ةوالمهن االستخدامهي اتفاقية أساسية تهدف إلى حماية جميع األشخاص من التمييز في  111االتفاقية رقم و .15

، مع الوطني أو األصل االجتماعي األصلأو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو  أساس العرق أو اللون

 إحراز تقدم كبير بالنسبة للنساء على الرغم منوالتمييز على أسس أخرى.  حمايتها لتشمل طاقإمكانية توسيع ن

لقياسه بوساطة  اً قفي سد الفجوات بين الجنسين وف ، إال أن التقدم المحرزالعامالت على مدار القرن الماضي

هي  111االتفاقية رقم وفي بعض الحاالت.  بل هو آخذ في التراجع قد توقف ،الرئيسية لسوق العمل المؤشرات

والمهنة. والمساواة  باالستخدامبشأن المساواة وعدم التمييز فيما يتعلق  شموالً األكثر منظمة العمل الدولية صك 

، وال سيما المعايير ايير منظمة العمل الدولية األخرىمن خالل تطبيق مع اً مكفولة أيض العاملين والعامالتبين 

عنية بتطبيق لجنة الخبراء المر إليها في العادة يشت، التي ةالعام الدراسة االستقصائيةفي  للفحصالمقترحة 

 .111الهدف النهائي لالتفاقية رقم تحقيق للتقدم الفعال نحو  مفيدةاعتبارها بت االتفاقيات والتوصيا

، في التمييز الذي يواجهه العمال، وخاصة النساء مكافحةإلى  165والتوصية رقم  156تسعى االتفاقية رقم و .16

إلى وضع سياسات الصكان دعو ي. والعائلة، بما في ذلك رعاية أفراد العائليةبسبب مسؤولياتهم سوق العمل 

من ممارسة حقهم في العمل دون تمييز  ئليةالعامسؤوليات ال ذويوطنية وغيرها من التدابير لتمكين العمال 

 ألسرةللخدمات والمرافق اتطوير خدمات مثل إلى ، ووالمسؤوليات العائليةودون تعارض بين مسؤوليات العمل 

 

 ."7"(ألف) ، الجزء ثانياً إعالن مئوية منظمة العمل الدولية من أجل مستقبل العمل، (2019) 108مؤتمر العمل الدولي، الدورة    8

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_713798/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/WCMS_713798/lang--en/index.htm
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تكافؤ  شرط مسبق لتحقيقهي ، 183نحو المحدد في االتفاقية رقم ، على الحماية األمومةإن . ورعاية األطفال

ضمان  في إطاروتمكين جميع العمال من رعاية أسرهم  لعاملين والعامالتل اً حقلة المعامفي المساواة الفرص و

إلى ضمان  191والتوصية رقم  183، تهدف االتفاقية رقم ة والرفاه. وفي ضوء هذا االعترافاألمن والصح

، حماية الغيرلدى في أشكال مختلفة من العمل  المستخدمات، بما في ذلك النساء المستخدماتحماية جميع النساء 

من التمييز  نحمايتهوة صحة األمهات الحوامل والمرضعات، ، وال سيما عن طريق حمايكافية أثناء األمومة

 خالل فترات اإلجازة. بدل عنهوالمهنة وضمان استمرار الدخل أو  االستخدامفي 

 في المنادى بهاالتحويلية ن في السياسات ارئيسي مكوناّن ناعنصرهما المساواة بين الجنسين وحماية األمومة و .17

عديد من أهداف في تحقيق ال ان( وتسهم2030عام  برنامجالتنمية المستدامة )من أجل  2030عام  برنامج

 5الهدف ووالرفاه(  السليمة)الصحة  3 الهدف( والقضاء على الفقر) 1 الهدف ، ال سيماالتنمية المستدامة

ي تنفيذ ف قدماً الدول األعضاء  مضيمع وئق والنمو االقتصادي(. )العمل الال 8 الهدف)المساواة بين الجنسين( و

، نسين في العديد من البلدان اليومللتركيز المهم والمتجدد على المساواة بين الج أهداف التنمية المستدامة، ونظراً 

المرة في الوقت المناسب. وستكون هذه هي قد جاء  الصكوكحول هذه  ةعام دراسة استقصائيةسيكون إجراء 

فيها النظر في موضوعات التمييز بين الجنسين وحماية األمومة والعاملين ذوي المسؤوليات  جرياألولى التي ي

 38و 111قية رقم على االتفا اً دولة عضو 175 ولقد صدقت 9.في دراسة استقصائية عامةمجتمعة  ،العائلية

تجدر اإلشارة إلى أن الصكوك . و156اقية رقم االتفاً على دولة عضو 44و 183االتفاقية رقم دولة عضواً على 

 حيث، نظمة العمل الدولية منذ اعتمادهاالمكونة لم الهيئاتبل قمن  اً مستمر اً اهتمام ما فتئت تثيرالثالثة جميعها 

 بشكل منتظم. عليهاتسجل تصديقات جديدة 

 ألساسيةا قلحقووا دئبالمبا لمتعلقةا رةلمتكرا لمناقشةا ادعدإ تنوير عملية الصكوك اضستعرا سيكون من شأنو .18

 المستمرة دلجهوا يضاًأ الصكوك اضستعرا يدعم فسو. و2023 معا في لمؤتمرا بها سيقوم لتيا، لعملا في

مع  تتجاوبالتي  بمجموعة واضحة ومتينة ومحدثة من معايير العمل الدولية ليةولدا لعملا منظمة تمتع نلضما

الوقت الذي ورهناً بالمستدامة.  المنشآتحماية العمال ومراعاة احتياجات غية بألنماط المتغيرة في عالم العمل ا

، يمكن حماية األمومة صكوك استعراض الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرختار فيه ي

الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض  مناقشةإما  في رجادنتومناقشتها أن  ةالعام للدراسة االستقصائية

 10المعايير وإما في متابعتها.

 (169)رقم  1989 اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية،: الثالثالخيار 

(. ومع دخول 169)رقم  1989، اعتمد المؤتمر اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، 1989في حزيران/ يونيه  .19

 1957التصديق على اتفاقية السكان األصليين والقبليين، المزيد من  اذ، أقفل بابحيز النف 169االتفاقية رقم 

سارية  107تصديقاً في حين ال تزال االتفاقية رقم  23ما مجموعه  169(. وقد القت االتفاقية رقم 107)رقم 

ييزية للشعوب بلداً. ويعود تاريخ إجراءات منظمة العمل الدولية للتصدي لظروف العمل التم 17النفاذ في 

األصلية والقبلية، إلى عشرينات القرن الماضي. وتتصادف مئوية منظمة العمل الدولية مع الذكرى الثالثين 

من خالل طلب ال سيما  ،فرصةال. ومن شأن هذه الذكرى أن تتيح أمام مجلس اإلدارة 169العتماد االتفاقية رقم 

كي يمحص  ،169دولية، فيما يتعلق بتطبيق االتفاقية رقم من دستور منظمة العمل ال 19تقارير بموجب المادة 

مدى إنفاذ الصك الدولي الملزم الوحيد لحماية الشعوب األصلية والقبلية والذي ال يزال مفتوحاً للتصديق  في

عليه. ومن شأن مناقشة الدراسة االستقصائية العامة في لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير، أن تأتي بعد 

 .2020في عام المعني بقضايا الشعوب األصلية  لألمم المتحدة نتدى الدائمحتفال بالذكرى العشرين للماال

. وهي متواجدة في أكثر السكانية المحرومة والمستضعفةوالقبلية هي من أكثر المجموعات والشعوب األصلية  .20

 معظم البلدان،غير أنه في  الفقراء في العالم.في المائة من  15في المائة من سكان العالم و 5بلداً وتشكل  90من 

 .عموماً  وفقرهم همتهميشمع  ترتبطتواجه هذه الشعوب تمييزاً وظروف عمل استغاللية 

 

 استعراض، بينما تم 1964المتعلقة بحماية األمومة في عام  الصكوك: قامت دراسة استقصائية عامة باستعراض الملحقانظر    9

 .1992عام و 1977التي تحمي العمال ذوي المسؤوليات العائلية في دراسة استقصائية عامة في عام  الصكوك

اتفاقية حماية و(؛ 3)رقم  1919اتفاقية حماية األمومة، في  الفريق العامل الثالثي المعني بآلية استعراض المعاييرنظر يس   10

من برنامجه األولي للعمل في تاريخ يحدد  ( باعتبارها جزءاً 191)رقم  2000، حماية األمومة وتوصية (183)رقم  2000األمومة، 

 ات إضافية.وال تحتاج التخاذ أي إجراء استبدلت قانوناً  ( فقد123)رقم  1965المسؤوليات العائلية(،  ذوات) النساءتوصية  أما. الحقاً 
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الشاملة والقائمة على الحقوق، عنصراً أساسياً في و المستدامة من أجل التنمية 169ويشكل تعزيز االتفاقية رقم  .21

 2015.11ية، التي أيدها مجلس اإلدارة في تشرين الثاني/ نوفمبر استراتيجية عمل منظمة العمل الدول

. 2030في تحقيق برنامج عام  169ومن شأن دراسة استقصائية عامة أن تقدم فرصة لتقييم دور االتفاقية رقم  .22

وعلى نقيض األهداف اإلنمائية لأللفية، تشمل أهداف التنمية المستدامة صراحة الشعوب األصلية. ويشير 

من مقاصد أهداف التنمية المستدامة تحديداً إلى الشعوب األصلية، ويتعهدان بمضاعفة اإلنتاجية  مقصدان

حصول األطفال المتحدرين من هذه المساواة في الزراعية لصغار المزارعين من الشعوب األصلية وضمان 

الشعوب األصلية في تمكين وإشراك ب 2030الشعوب على التعليم. وهناك أيضاً التزام قوي في برنامج عام 

القائمة العالمية لمؤشرات أهداف التنمية تشمل و  12تنفيذ واستعراض التقدم المحرز في تحقيق األهداف.

المستدامة مؤشرات مهمة لقياس التقدم بالنسبة إلى الشعوب األصلية، السيما فيما يتعلق بضمان حقوق حيازة 

-4( ومؤشرات التكافؤ للحصول على التعليم )2-3-2( ودخل صغار منتجي األغذية )1-أ-2/5-4-1األرض )

 13(.1-3-10( وعدم التمييز )5-1

إلى احترام ثقافات وأنماط حياة الشعوب األصلية والقبلية وتهدف إلى تذليل  169وتستند أحكام االتفاقية رقم  .23

القرارات التي  ممارسات التمييز التي تؤثر في الشعوب األصلية كما تهدف إلى تمكينها من المشاركة في صنع

نهجاً  169صوصيات أوضاع الشعوب األصلية، تتخذ االتفاقية رقم خلها أثر على حياتها. وتسليماً بتعقيدات و

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

وفي الدليل لصالح الهيئات المكونة الثالثية  ضمان االجتماعي.وال والصحةبالعمالة والتدريب المهني والتعليم 

جرى التشديد على أّن  ،(169)رقم  1989فهم اتفاقية الشعوب األصلية والقبلية، لمنظمة العمل الدولية بعنوان 

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

في العمل، وهي ممثلة تمثيالً غير متناسب في صفوف ضحايا التمييز وعمل األطفال والعمل الجبري. كما 

مل نظراً إلى أّن فرص حصولها على التعليم والتدريب تواجه الشعوب األصلية عوائق وعقبات في سوق الع

 وأقرت بلدان عديدةبالضرورة".  المهني محدودة، وليست معارفها التقليدية ومهاراتها مقيّمة أو مطلوبة

بما في ذلك ما يتعلق  في القانون والممارسة، 169وجود تحديات جمة من حيث تطبيق االتفاقية رقم  باستمرار

ومشاركة ورة المنصوص عليه في االتفاقية. وفي حين تشكل المبادئ األساسية الستشارة في المشابالحق 

، فإنها تشمل قسماً كامالً عن حقها في العمالة والتدريب 169الشعوب األصلية حجر األساس لالتفاقية رقم 

 شعوب.المهني وحماية حقوق عمالها. كما تنص على اتخاذ إجراء منسق ومنتظم لحماية حقوق هذه ال

جدواها وتطبيق أحكامها وتقييم أن تسمح بقياس مدى  169ومن شأن دراسة استقصائية عامة حول االتفاقية رقم  .24

عاماً على اعتماد االتفاقية  30المزيد من التصديقات أو تؤخره. وبعد مضي الصعوبات التي تحول دون إجراء 

األعضاء المصدقة عليها. كما أرست إطاراً دول ، اليزال لها تأثير كبير على قوانين ومجتمعات ال169رقم 

ت في عمل المنظمات الدولية على المستويين العالمي واإلقليمي. للسياسات العامة في الدول غير المصدقة وأثرّ 

وعليه، من شأن الدراسة االستقصائية العامة أن تسهم في فهم أفضل ألحكام االتفاقية وآثارها على المستويين 

تقاسم الخبرات والممارسات الجيدة. ومن شأن تحديد التحديات والفرص بالنسبة  أن تشجعليمي، والوطني واإلق

للتصديقات الجديدة وتنفيذ االتفاقية تنفيذاً أفضل، أن يساعد على بناء القدرات الوطنية واستثارة الوعي على 

ومن شأن ذلك أن يسهم في تنفيذ  ، عند مقتضى الحال.اإلنمائيالصعيد الوطني، بما في ذلك من خالل التعاون 

 .استراتيجية نشاط منظمة العمل الدولية فيما يتعلق بالشعوب األصلية والقبلية

 مشروع قرار

لينظر فيه مجلس اإلدارة في دورته ، 19طلب مجلس اإلدارة من المكتب أن يعد نموذج التقرير بموجب المادة  .25
لدراسة لا المكتب التي اقترحه الثالث الصكوك المختارة من الخيارات بشأن، 2020في آذار/ مارس التالية

 2021 أن تعدها لجنة الخبراء المعنية بتطبيق االتفاقيات والتوصيات في عام المزمعاالستقصائية العامة 
 .2022ناقشها لجنة المؤتمر المعنية بتطبيق المعايير في عام تلكي 

 

 ..2POL//325GBالوثيقة    11

 :مذكرة إعالمية: إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعيةو حقوق اإلنسانمفوضية األمم المتحدة السامية ل   12

 .2030حقوق الشعوب األصلية وبرنامج عام 

 .2030الشعوب األصلية وبرنامج عام  :االقتصادية واالجتماعيةإدارة األمم المتحدة للشؤون    13

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/Short-flyer_UNPFII-Substantive-Inputs-2017.pdf
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 ملحـق

 قرر مجلس اإلدارة  سبق أن التيقائمة االتفاقيات والتوصيات 
 1دستورال من 19تقارير بشأنها من الحكومات بموجب المادة طلب 

 
   1949عام 

 1930العمل الجبري، اتفاقية   29رقم تفاقية اال

 1946اتفاقية الغذاء وتقديم الوجبات )أطقم السفن(،   68رقم تفاقية اال

 1946اتفاقية شهادة كفاءة طباخي السفن،   69رقم تفاقية اال

 1946اتفاقية معاشات البحارة،   71رقم تفاقية اال

 1946اتفاقية الفحص الطبي للبحارة،   73رقم تفاقية اال

 1946اتفاقية شهادات كفاءة البحارة،   74رقم تفاقية اال

 1930العمل،  علىتوصية اإلكراه غير المباشر   35التوصية رقم 

  1930توصية تنظيم العمل الجبري،   36التوصية رقم 

 1944توصية تأمين الدخل،   67 التوصية رقم

 1944توصية الضمان االجتماعي )القوات المسلحة(،   68التوصية رقم 

 1944توصية الرعاية الطبية،   69التوصية رقم 

 1946توصية تنظيم تدريب البحارة،   77التوصية رقم 

   1950عام 

 1932)مراجعة(، اتفاقية وقاية عمال الموانئ من الحوادث   32رقم تفاقية اال

  1947اتفاقية تفتيش العمل،   81رقم تفاقية اال

 1947اتفاقية إدارات تفتيش العمل )األقاليم التابعة(،   85رقم تفاقية اال

 1932توصية المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث،   40التوصية رقم 

 1939توصية التدريب المهني،   57التوصية رقم 

 1939توصية التلمذة الصناعية،   60التوصية رقم 

 1947توصية تفتيش العمل،   81التوصية رقم 

 1947توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   82التوصية رقم 

   1951عام 

  1934اتفاقية البطالة،   44رقم تفاقية اال

 1948اتفاقية إدارات التوظيف،   88رقم تفاقية اال

 1934توصية البطالة،   44التوصية رقم 

  1935توصية بطالة الشباب،   45التوصية رقم 

  1937توصية تخطيط األشغال العامة على الصعيد الوطني،   51التوصية رقم 

 1944توصية تنظيم العمالة )االنتقال من الحرب إلى السلم(،   71التوصية رقم 

 1944العامة )التخطيط على المستوى الوطني(، توصية األشغال   73التوصية رقم 

 1948توصية إدارات التوظيف،   83التوصية رقم 

 

من الدستور.  19لب فيها من الدول األعضاء تقديم تقارير بموجب المادة التواريخ المشار إليها تتفق مع السنة التي طُ    1

 وتُنشر الدراسات االستقصائية العامة وتناقش خالل مؤتمر العمل الدولي من السنة التالية. 
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   1952عام 

 1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   87رقم تفاقية اال

 1947اتفاقية حق التجمع )األقاليم التابعة(،   84رقم تفاقية اال

 1949العمال المهاجرين )مراجعة(، اتفاقية   97رقم تفاقية اال

 1949توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   86التوصية رقم 

   1953عام 

 1949اتفاقية شروط العمل )العقود العامة(،   94رقم تفاقية اال

 1949اتفاقية حماية األجور،   95رقم تفاقية اال

 1949العامة(، توصية شروط االستخدام )العقود   84التوصية رقم 

 1949توصية حماية األجور،   85التوصية رقم 

   1954عام 

 1937اتفاقية الحد األدنى للسن )األعمال غير الصناعية( )مراجعة(،   60االتفاقية رقم 

 1946اتفاقية الفحص الطبي لألحداث )المهن غير الصناعية(،   78االتفاقية رقم 

 1946الليلي لألحداث )المهن غير الصناعية(،  اتفاقية العمل  79االتفاقية رقم 

 1946توصية الفحص الطبي لألحداث،   79التوصية رقم 

 1946توصية العمل الليلي لألحداث )األعمال غير الصناعية(،   80التوصية رقم 

   1955عام 

 1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   98االتفاقية رقم 

 1951اتفاقية المساواة في األجور،   100االتفاقية رقم 

 1951توصية االتفاقات الجماعية،   91التوصية رقم 

 1951توصية المساواة في األجور،   90التوصية رقم 

   1956عام 

 1947اتفاقية تفتيش العمل،   81االتفاقية رقم 

 1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   87االتفاقية رقم 

 1947توصية تفتيش العمل،   81التوصية رقم 

 1947توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   82التوصية رقم 

   1957عام 

 1928اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،   26االتفاقية رقم 

 1951)الزراعة(، اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور   99االتفاقية رقم 

 1928توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،   30التوصية رقم 

 1951توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(،   89التوصية رقم 

   1958عام 

 1947اتفاقية حق التجمع )األقاليم التابعة(،   84االتفاقية رقم 

 1948الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،  اتفاقية  87االتفاقية رقم 

 1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   98االتفاقية رقم 

 1951توصية االتفاقات الجماعية،   91التوصية رقم 

 1952توصية التعاون على مستوى المنشأة،   94التوصية رقم 
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   1959عام 

 1919للسن )الصناعة(،  اتفاقية الحد األدنى  5رقم تفاقية اال

 1937اتفاقية الحد األدنى للسن )الصناعة( )مراجعة(،   59رقم تفاقية اال

 1919اتفاقية عمل األحداث ليالً في الصناعة،   6رقم تفاقية اال

 1948اتفاقية عمل األحداث ليالً )الصناعة( )مراجعة(،   90رقم تفاقية اال

 1946الطبي لألحداث )الصناعة(، اتفاقية الفحص   77رقم تفاقية اال

   1960عام 

 1952اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   102رقم تفاقية اال

 من االتفاقية(  76بموجب المادة  أيضاً  )طلبت تقارير

   1961عام 

 1930اتفاقية العمل الجبري،   29رقم تفاقية اال

 1957العمل الجبري، اتفاقية إلغاء   105رقم تفاقية اال

 1930العمل،  علىتوصية اإلكراه غير المباشر   35التوصية رقم 

 1930توصية تنظيم العمل الجبري،   36التوصية رقم 

   1962عام 

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

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

   1963عام 

 1936اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر،   52رقم تفاقية اال

 1952اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )الزراعة(،   101رقم تفاقية اال

 1936توصية اإلجازات مدفوعة األجر،   47التوصية رقم 

 1954توصية اإلجازات مدفوعة األجر،   98التوصية رقم 

 1921اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(،   14رقم تفاقية اال

 1957اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   106رقم تفاقية اال

 1957توصية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   103التوصية رقم 

   1964عام 

 1919اتفاقية حماية األمومة،   3رقم تفاقية اال

 1952اتفاقية حماية األمومة )مراجعة(،   103رقم تفاقية اال

 1921توصية حماية األمومة )الزراعة(،   12التوصية رقم 

 1952توصية حماية األمومة،   95التوصية رقم 

   1965عام 

 1947اتفاقية تفتيش العمل،   81رقم تفاقية اال

 1947توصية تفتيش العمل،   81التوصية رقم 

 1947توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   82رقم  التوصية

   1966عام 

 1919اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(،   1رقم تفاقية اال

 1930اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،   30رقم تفاقية اال

 1935اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة،   47رقم تفاقية اال

 1962توصية تخفيض ساعات العمل،   116التوصية رقم 
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   1967عام 

 1930اتفاقية العمل الجبري،   29رقم تفاقية اال

 1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   105رقم تفاقية اال

   1968عام 

 اتفاقية أساسية 17

   1969عام 

 1953توصية حماية صحة العمال،   97التوصية رقم 

 1956توصية تسهيالت الرعاية،   102التوصية رقم 

 1959توصية خدمات الصحة المهنية،   112التوصية رقم 

 1961توصية إسكان العمال،   115التوصية رقم 

   1970عام 

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

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

   1971عام 

 1964اتفاقية سياسة العمالة،   122رقم تفاقية اال

 1964توصية سياسة العمالة،   122التوصية رقم 

 1958توصية استخدام البحارة )السفن األجنبية(،   107التوصية رقم 

 1958توصية الظروف االجتماعية للبحارة وسالمتهم،   108التوصية رقم 

   1972عام 

 1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   87رقم تفاقية اال

 1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   98رقم تفاقية اال

   1973عام 

 1963توصية إنهاء االستخدام،   119التوصية رقم 

   1974عام 

 1951اتفاقية المساواة في األجور،   100رقم تفاقية اال

 1951توصية المساواة في األجور،   90التوصية رقم 

   1975عام 

 1960توصية المشاورات )على المستويين الصناعي والوطني(،   113التوصية رقم 

   1976عام 

 1962اتفاقية المساواة في المعاملة )الضمان االجتماعي(،   118رقم تفاقية اال

   1977عام 

 1965النساء )ذوات المسؤوليات العائلية(، توصية   123التوصية رقم 

   1978عام 

 1930اتفاقية العمل الجبري،   29رقم تفاقية اال

 1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   105رقم تفاقية اال

   1979عام 

 1949اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،   97رقم تفاقية اال

 1975المهاجرين )أحكام تكميلية(،  اتفاقية العمال  143رقم تفاقية اال

 1949توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   86التوصية رقم 

 1975توصية العمال المهاجرين،   151التوصية رقم 
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   1980عام 

 1973اتفاقية الحد األدنى للسن،   138رقم تفاقية اال

 1973توصية الحد األدنى للسن،   146التوصية رقم 

   1981عام 

 1976اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(،   144رقم تفاقية اال

 1976توصية المشاورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل الدولية(،   152التوصية رقم 

   1982عام 

 1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   87رقم تفاقية اال

 1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   98رقم تفاقية اال

 1975اتفاقية منظمات العمال الريفيين،   141رقم تفاقية اال

 1975توصية منظمات العمال الريفيين،   149التوصية رقم 

   1983عام 

 1921اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(،   14رقم تفاقية اال

 1957الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(، اتفاقية   106رقم تفاقية اال

 1970اتفاقية اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،   132رقم تفاقية اال

 1962توصية تخفيض ساعات العمل،   116التوصية رقم 

   1984عام 

 1947اتفاقية تفتيش العمل،   81رقم تفاقية اال

 1969)الزراعة(، اتفاقية تفتيش العمل   129رقم تفاقية اال

 1947توصية تفتيش العمل،   81التوصية رقم 

 1947توصية تفتيش العمل )التعدين والنقل(،   82التوصية رقم 

   1985عام 

 1951اتفاقية المساواة في األجور،   100رقم تفاقية اال

 1951توصية المساواة في األجور،   90التوصية رقم 

   1986عام 

 1963اتفاقية الوقاية من اآلالت،   119رقم تفاقية اال

 1963توصية الوقاية من اآلالت،   118التوصية رقم 

 1977اتفاقية بيئة العمل )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات(،   148رقم تفاقية اال

 1977توصية بيئة العمل )تلوث الهواء والضوضاء واالهتزازات(،   156التوصية رقم 

   1987عام 

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

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

   1988عام 

 1952اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   102رقم تفاقية اال

 1967والورثة، اتفاقية إعانات العجز والشيخوخة   128رقم تفاقية اال

 1967توصية إعانات العجز والشيخوخة والورثة،   131التوصية رقم 

   1989عام 

 1976اتفاقية المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،   147رقم تفاقية اال

 1976توصية المالحة التجارية )تحسين المعايير(،   155التوصية رقم 
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   1990عام 

 1974اتفاقية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،   140رقم تفاقية اال

 1974توصية اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،   148التوصية رقم 

 1975اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   142رقم تفاقية اال

 1975توصية تنمية الموارد البشرية،   150التوصية رقم 

   1991عام 

 1928تحديد المستويات الدنيا لألجور،  اتفاقية طرائق  26رقم تفاقية اال

 1928توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور،   30التوصية رقم 

 1951اتفاقية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(،   99رقم تفاقية اال

 1951توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور )الزراعة(،   89التوصية رقم 

 1970اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   131رقم تفاقية اال

 1970توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   135التوصية رقم 

   1992عام 

 1981اتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،   156رقم تفاقية اال

 1981 توصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية،  165التوصية رقم 

   1993عام 

 1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   87رقم تفاقية اال

 1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   98رقم تفاقية اال

   1994عام 

 1982اتفاقية إنهاء االستخدام،   158رقم تفاقية اال

 1982توصية إنهاء االستخدام،   166التوصية رقم 

   1995عام 

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

 )دراسة استقصائية خاصة(

   1996عام 

 1978اتفاقية إدارة العمل،   150رقم تفاقية اال

 1978توصية إدارة العمل،   158التوصية رقم 

   1997عام 

 1983والعمالة )المعوقون(، اتفاقية التأهيل المهني   159رقم تفاقية اال

 1983توصية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   168التوصية رقم 

   1998عام 

 1949اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،   97رقم تفاقية اال

 1949توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   86التوصية رقم 

 1975المهاجرين )أحكام تكميلية(، اتفاقية العمال   143رقم تفاقية اال

 1975توصية العمال المهاجرين،   151التوصية رقم 

   1999عام 

 1976اتفاقية المشاورات الثالثية )معايير العمل الدولية(،   144رقم تفاقية اال

 1976توصية المشاورات الثالثية )أنشطة منظمة العمل الدولية(،   152التوصية رقم 

   2000عام 

  1919ليالً،  النساءاتفاقية عمل   4رقم تفاقية اال

  1934اتفاقية العمل ليالً )المرأة( )مراجعة(،   41رقم تفاقية اال
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 1948اتفاقية العمل ليالً )النساء( )مراجعة(،   89رقم تفاقية اال

 1948( )مراجعة(، النساءالتفاقية العمل ليالً )التابع  1990بروتوكول عام 

   2001عام 

 1973اتفاقية العمل في الموانئ،   137رقم تفاقية اال

 1973توصية العمل في الموانئ،   145التوصية رقم 

   2002عام 

 1949اتفاقية حماية األجور،   95رقم تفاقية اال

 1949توصية حماية األجور،   85التوصية رقم 

   2003عام 

 1964العمالة، اتفاقية سياسة   122رقم تفاقية اال

 1984توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،   169التوصية رقم 

 1975اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   142رقم تفاقية اال

 1998توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،   189التوصية رقم 

   2004عام 

 1919)الصناعة(، اتفاقية ساعات العمل   1رقم تفاقية اال

 1930اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،   30رقم تفاقية اال

    2005عام 

 1947اتفاقية تفتيش العمل،   81رقم تفاقية اال

 1947 ،التفاقية تفتيش العملالتابع  1995بروتوكول عام 

 1947توصية تفتيش العمل،   81التوصية رقم 

 1947تفتيش العمل )التعدين والنقل(، توصية   82التوصية رقم 

 1969اتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(،   129رقم تفاقية اال

 1969توصية تفتيش العمل )الزراعة(،   133التوصية رقم 

   2006عام 

 1930اتفاقية العمل الجبري،   29رقم تفاقية اال

 1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   105رقم تفاقية اال

   2007عام 

 1949اتفاقية شروط العمل )العقود العامة(،   94رقم تفاقية اال

 1949توصية شروط االستخدام )العقود العامة(،   84التوصية رقم 

   2008عام 

 1981اتفاقية السالمة والصحة المهنيتين،   155رقم تفاقية اال

 1981المهنيتين، التفاقية السالمة والصحة التابع  2002بروتوكول عام 

 1981توصية السالمة والصحة المهنيتين،   164التوصية رقم 

   2009عام 

 1948اتفاقية إدارات التوظيف،   88رقم تفاقية اال

 1964اتفاقية سياسة العمالة،   122رقم تفاقية اال

 1975اتفاقية تنمية الموارد البشرية،   142رقم تفاقية اال

 1997اتفاقية وكاالت االستخدام الخاصة،   181رقم تفاقية اال

 1998توصية خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،   189التوصية رقم 

 2002توصية تعزيز التعاونيات،   193التوصية رقم 
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   2010عام 

 1952اتفاقية الضمان االجتماعي )المعايير الدنيا(،   102رقم تفاقية اال

 1988اتفاقية النهوض بالعمالة والحماية من البطالة،   168رقم تفاقية اال

 1944توصية تأمين الدخل،   67التوصية رقم 

 1944توصية الرعاية الطبية،   69التوصية رقم 

   2011عام 

 1930اتفاقية العمل الجبري،   29رقم تفاقية اال

 1957اتفاقية إلغاء العمل الجبري،   105رقم تفاقية اال

 1948اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم،   87رقم تفاقية اال

 1949اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية،   98رقم تفاقية اال

 1951اتفاقية المساواة في األجور،   100رقم تفاقية اال

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

 1973اتفاقية الحد األدنى للسن،   138رقم تفاقية اال

 1999اتفاقية أسوأ أشكال عمل األطفال،   182رقم تفاقية اال

   2012عام 

 1978اتفاقية عالقات العمل في الخدمة العامة،   151رقم تفاقية اال

 1981اتفاقية المفاوضة الجماعية،   154رقم تفاقية اال

 1978العمل في الخدمة العامة، توصية عالقات   159التوصية رقم 

 1981توصية المفاوضة الجماعية،   163التوصية رقم 

   2013عام 

 1970اتفاقية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   131رقم تفاقية اال

 1970توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور،   135التوصية رقم 

   2014عام 

 1921التجمع )الزراعة(، اتفاقية حق   11رقم تفاقية اال

 1975اتفاقية منظمات العمال الريفيين،   141رقم تفاقية اال

 1975توصية منظمات العمال الريفيين،   149التوصية رقم 

   2015عام 

 1949اتفاقية العمال المهاجرين )مراجعة(،   97رقم تفاقية اال

 1975تكميلية(، اتفاقية العمال المهاجرين )أحكام   143رقم تفاقية اال

 1949توصية العمال المهاجرين )مراجعة(،   86التوصية رقم 

 1975توصية العمال المهاجرين،   151التوصية رقم 

   2016عام 

 1988اتفاقية السالمة والصحة في البناء،   167رقم تفاقية اال

 1995اتفاقية السالمة والصحة في المناجم،   176رقم تفاقية اال

 2001اتفاقية السالمة والصحة في الزراعة،   184رقم تفاقية اال

 2006اتفاقية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،   187رقم تفاقية اال

 1988توصية السالمة والصحة في البناء،   175التوصية رقم 

 1995توصية السالمة والصحة في المناجم،   183التوصية رقم 

 2001توصية السالمة والصحة في الزراعة،   192التوصية رقم 

 2006توصية اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،   197التوصية رقم 
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   2017عام 

 1919اتفاقية ساعات العمل )الصناعة(،   1رقم تفاقية اال

 1921اتفاقية الراحة األسبوعية )الصناعة(،   14رقم تفاقية اال

 1930اتفاقية ساعات العمل )التجارة والمكاتب(،   30رقم تفاقية اال

 1935اتفاقية أسبوع العمل ذي األربعين ساعة،   47رقم تفاقية اال

 1962توصية تخفيض ساعات العمل،   116التوصية رقم 

 1948اتفاقية العمل ليالً )النساء( )مراجعة(،   89رقم تفاقية اال

 1948( )مراجعة(، النساءالعمل ليالً ) التفاقيةالتابع  1990بروتوكول عام 

 1921توصية عمل النساء ليالً )الزراعة(،   13التوصية رقم 

 1957اتفاقية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   106رقم تفاقية اال

 1957توصية الراحة األسبوعية )التجارة والمكاتب(،   103التوصية رقم 

 1970اإلجازة مدفوعة األجر )مراجعة(،  اتفاقية  132رقم تفاقية اال

 1954توصية اإلجازات مدفوعة األجر،   98التوصية رقم 

 1990اتفاقية العمل الليلي،   171رقم تفاقية اال

 1990توصية العمل الليلي،   178التوصية رقم 

 1994اتفاقية العمل بعض الوقت،   175رقم تفاقية اال

 1994العمل بعض الوقت، توصية   182التوصية رقم 

   2018عام 

 2012توصية أرضيات الحماية االجتماعية،   202التوصية رقم 

   2019عام 

 1964اتفاقية سياسة العمالة،   122رقم تفاقية اال

 1983اتفاقية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   159رقم تفاقية اال

 1996المنزل، اتفاقية العمل في   177رقم تفاقية اال

 1983توصية التأهيل المهني والعمالة )المعوقون(،   168التوصية رقم 

 1984توصية سياسة العمالة )أحكام تكميلية(،   169التوصية رقم 

 1996توصية العمل في المنزل،   184التوصية رقم 

 2006توصية عالقة االستخدام،   198التوصية رقم 

 2015االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم، توصية   204التوصية رقم 

   2020عام 

 1977اتفاقية العاملين بالتمريض،   149االتفاقية رقم 

 1977العاملين بالتمريض،  توصية  157التوصية رقم 

 2011اتفاقية العمال المنزليين،   189االتفاقية رقم 

 2011العمال المنزليين،  توصية  201التوصية رقم 

   2021عام 

 يحددها مجلس اإلدارة
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