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  اعتمدها مؤتمر العمل الدولي يات التيللتوصالعناوين الرسمية   

 

  الموقع التالي: على NORMLEXمنظمة العمل الدولية متاحة في قاعدة البيانات  لتوصياتإن النصوص الكاملة 
normlexwww.ilo.org/ 

 

 ( 1)رقم  1919توصية البطالة، 

 ( 2)رقم  1919توصية المعاملة بالمثل، 

 (3)رقم   1919توصية الوقاية من الجمرة الخبيثة، 

 ( 4)رقم  1919توصية التسمم بالرصاص )النساء واألطفال(، 

 ( 5)رقم  1919توصية تفتيش العمل )الخدمات الصحية(، 

 ( 6)رقم  1919توصية الفوسفور األبيض، 

 ( 7)رقم  1920توصية تحديد ساعات العمل في صناعة صيد األسماك، 

 (8)رقم   1920توصية تحديد ساعات العمل في المالحة الداخلية، 

 ( 9)رقم  1920توصية المدونات القانونية الوطنية للبحارة، 

 ( 10)رقم   1920توصية التأمين ضد البطالة )البحارة(، 

 ( 11 )رقم 1921توصية البطالة )الزراعة(، 

 (12)رقم  1921توصية حماية األمومة )الزراعة(، 

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

 (14)رقم  1921توصية عمل األطفال واألحداث ليالً )الزراعة(،  

 (15)رقم   1921توصية التعليم المهني )الزراعة(، 

 (16)رقم  1921توصية ظروف اإلقامة )الزراعة(، 

 ( 17)رقم  1921التأمين االجتماعي )الزراعة(، توصية 

 ( 18)رقم  1921توصية الراحة األسبوعية )التجارة(، 

 ( 19)رقم  1922توصية إحصاءات الهجرة، 

 ( 20)رقم  1923توصية تفتيش العمل، 

 ( 21)رقم  1924توصية استغالل وقت الفراغ، 

 ( 22)رقم  1925توصية التعويض عن حوادث العمل )الحد األدنى(، 

 ( 23)رقم  1925توصية تعويض العمال )جهة االختصاص(، 

 ( 24)رقم  1925توصية تعويض العمال )األمراض المهنية(، 

 ( 25)رقم  1925توصية المساواة في المعاملة )التعويض عن الحوادث(، 

 ( 26)رقم  1926توصية حماية المهاجرات على ظهر السفن، 

 (27)رقم  1926إلى أوطانهم،  توصية إعادة الربابنة والمتمرنين 
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 ( 28)رقم  1926توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة، 

 ( 29)رقم  1927توصية التأمين الصحي، 

 (30)رقم  1928توصية طرائق تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

 ( 31)رقم  1929توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 

 ( 32)رقم  1929توصية حماية المعدات اآللية، 

 ( 33)رقم  1929توصية المعاملة بالمثل في مجال حماية عمال الموانئ من الحوادث، 

 ( 34)رقم  1929توصية التشاور مع المنظمات بشأن حماية عمال الموانئ من الحوادث، 

 ( 35)رقم  1930العمل،  علىتوصية اإلكراه غير المباشر 

 ( 36)رقم  1930توصية تنظيم العمل الجبري، 

 ( 37)رقم  1930توصية ساعات العمل )الفنادق، الخ ...(، 

 (38)رقم  1930توصية ساعات العمل )دور العرض، الخ ...(، 

 (39)رقم   1930.(، . توصية ساعات العمل )المستشفيات وغيرها .

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

 (41)رقم  1932لسن تشغيل األحداث )األعمال غير الصناعية(، توصية الحد األدنى 

 ( 42)رقم  1933توصية مكاتب التوظيف، 

 (43)رقم  1933توصية التأمين ضد العجز والشيخوخة والوفاة،  

 (44)رقم  1934توصية البطالة، 

 ( 45)رقم  1935توصية بطالة الشباب، 

 ( 46)رقم  1936توصية إلغاء توريد العمال، 

 (47)رقم  1936توصية اإلجازات مدفوعة األجر، 

 (48)رقم  1936توصية رعاية البحارة في الموانئ، 

 ( 49)رقم  1936توصية ساعات العمل وحجم األطقم على ظهر السفن، 

 (50)رقم  1937توصية التعاون الدولي في مجال األشغال العامة، 

 ( 51)رقم  1937توصية تخطيط األشغال العامة على الصعيد الوطني، 

 (52)رقم  1937توصية الحد األدنى للسن )المشاريع األسرية(،  

 (53)رقم  1937توصية أحكام السالمة )البناء(،  

 ( 54)رقم  1937توصية التفتيش )البناء(، 

 ( 55)رقم  1937توصية التعاون في مجال الوقاية من الحوادث )البناء(، 

 (56)رقم  1937توصية التعليم المهني )البناء(،  

 ( 57)رقم  1939توصية التدريب المهني، 

 ( 58)رقم  1939توصية عقود االستخدام )العمال الوطنيون(، 

 (59)رقم  1939تفتيش العمل )العمال الوطنيون(، إدارات توصية 

 ( 60)رقم  1939توصية التلمذة الصناعية، 

 ( 61)رقم  1939المهاجرين، توصية العمال 



3 Recommandations list2021-AR 

 

 

 (62)رقم  1939توصية العمال المهاجرين )التعاون بين الدول(، 

 ( 63)رقم   1939توصية دفاتر المراقبة )النقل البري(، 

 ( 64)رقم   1939توصية العمل الليلي )النقل البري(، 

 (65)رقم   1939توصية طرائق تنظيم ساعات العمل )النقل البري(، 

 (66)رقم   1939حة )سائقو المركبات الخاصة(، توصية فترات الرا

 ( 67)رقم  1944توصية تأمين الدخل، 

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

 ( 69)رقم  1944توصية الرعاية الطبية، 

 (70)رقم  1944توصية السياسة االجتماعية في األقاليم التابعة،  

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

 ( 72)رقم  1944توصية إدارة االستخدام، 

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

 (74)رقم  1945توصية السياسة االجتماعية في األقاليم التابعة )أحكام تكميلية(،  

 ( 75)رقم  1946االجتماعي للبحارة، توصية اتفاقات الضمان 

 ( 76)رقم  1946توصية الرعاية الطبية لمعولي البحارة، 

 ( 77)رقم  1946توصية تنظيم تدريب البحارة، 

 ( 78)رقم  1946توصية أغطية النوم وأدوات المائدة وغيرها )أطقم السفن(، 

 (79)رقم  1946توصية الفحص الطبي لألحداث، 

 ( 80)رقم  1946حداث )األعمال غير الصناعية(، توصية العمل الليلي لأل

 ( 81)رقم  1947توصية تفتيش العمل، 

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

 ( 83)رقم  1948توصية إدارات التوظيف، 

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

 ( 85)رقم   1949توصية حماية األجور، 

 ( 86)رقم  1949توصية العمال المهاجرين )مراجعة(، 

 ( 87)رقم   1949توصية التوجيه المهني، 

 (88)رقم   1950توصية التدريب المهني )الكبار(، 

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

 ( 90)رقم  1951توصية المساواة في األجور، 

 ( 91)رقم  1951االتفاقات الجماعية، توصية 

 ( 92)رقم  1951توصية التوفيق والتحكيم االختياريين، 

 ( 93)رقم  1952توصية اإلجازات مدفوعة األجر )الزراعة(، 

 ( 94)رقم  1952توصية التعاون على مستوى المنشأة، 

 ( 95)رقم   1952توصية حماية األمومة، 
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 ( 96)رقم  1953 توصية الحد األدنى للسن )مناجم الفحم(، 

 ( 97)رقم  1953توصية حماية صحة العمال، 

 (98)رقم  1954توصية اإلجازات مدفوعة األجر، 

 (99)رقم  1955توصية التأهيل المهني للمعوقين، 

 (100)رقم  1955توصية حماية العمال المهاجرين )البلدان المتخلفة(، 

 (101)رقم  1956توصية التدريب المهني )الزراعة(، 

 ( 102)رقم  1956توصية تسهيالت الرعاية، 

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

 (104)رقم  1957توصية السكان األصليين والقبليين، 

 ( 105)رقم  1958توصية صيدليات السفن، 

 ( 106)رقم  1958توصية االستشارة الطبية في البحر، 

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

 (108)رقم   1958توصية الظروف االجتماعية للبحارة وسالمتهم، 

 (109)رقم   1958توصية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

 (110)رقم   1958توصية المزارع، 

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

 (112)رقم  1959الصحة المهنية،  توصية خدمات

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

 (114)رقم  1960توصية الحماية من اإلشعاعات، 

 (115)رقم  1961توصية إسكان العمال، 

 (116)رقم  1962توصية تخفيض ساعات العمل،  

 ( 117)رقم  1962توصية التدريب المهني، 

 ( 118)رقم  1963الوقاية من اآلالت، توصية 

 ( 119)رقم  1963توصية إنهاء االستخدام، 

 ( 120)رقم  1964توصية القواعد الصحية )التجارة والمكاتب(، 

 (121)رقم  1964توصية إعانات إصابات العمل،  

 (122)رقم  1964توصية سياسة العمالة، 

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

 ( 124)رقم  1965توصية الحد األدنى للسن )العمل تحت سطح األرض(، 

 (125)رقم  1965توصية شروط استخدام الشباب )العمل تحت سطح األرض(،  

 ( 126)رقم  1966توصية التدريب المهني لصيادي األسماك، 

 (127)رقم  1966توصية التعاونيات )البلدان النامية(، 

 (128)رقم  1967األقصى للوزن، توصية الحد 

 (129)رقم   1967توصية االتصاالت داخل المنشأة، 
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 ( 130)رقم  1967توصية بحث الشكاوى، 

 ( 131)رقم  1967العجز والشيخوخة والورثة،  توصية إعانات

 (132)رقم  1968توصية المستأجرين والمزارعين بالمشاركة، 

 (133)رقم  1969توصية تفتيش العمل )الزراعة(، 

 ( 134)رقم  1969توصية الرعاية الطبية وإعانات المرض، 

 ( 135)رقم  1970توصية تحديد المستويات الدنيا لألجور، 

 (136)رقم   1970توصية البرامج الخاصة للشباب، 

 (137)رقم   1970توصية التدريب المهني )البحارة(، 

 (138)رقم  1970توصية رعاية البحارة، 

 ( 139)رقم  1970البحارة )التطورات التقنية(، استخدام  توصية

 (140)رقم  1970إقامة األطقم )تكييف الهواء(،  توصية

 ( 141)رقم  1970إقامة األطقم )مكافحة الضوضاء(،  توصية

 ( 142)رقم   1970الوقاية من الحوادث )البحارة(،  توصية

 (143)رقم  1971ممثلي العمال،  توصية

 (144)رقم  1971البنزين،  توصية

 ( 145)رقم  1973العمل في الموانئ،  توصية

 ( 146)رقم  1973الحد األدنى للسن،  توصية

 ( 147)رقم  1974السرطان المهني،  توصية

 ( 148)رقم  1974اإلجازة الدراسية مدفوعة األجر،  توصية

 (149)رقم   1975منظمات العمال الريفيين،  توصية

  (150)رقم  1975توصية تنمية الموارد البشرية، 

 ( 151)رقم  1975العمال المهاجرين،  توصية

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

 (153)رقم  1976توصية حماية البحارة الشباب،  

 (154)رقم   1976توصية استمرار استخدام البحارة، 

 (155)رقم  1976توصية المالحة التجارية )تحسين المعايير(، 

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

 ( 157)رقم  1977توصية العاملين بالتمريض، 

 ( 158)رقم  1978توصية إدارة العمل، 

 ( 159)رقم  1978توصية عالقات العمل في الخدمة العامة، 

 (160)رقم  1979المناولة بالموانئ، في عمليات المهنيتين توصية السالمة والصحة 

 ( 161)رقم   1979توصية ساعات العمل وفترات الراحة )النقل البري(، 

 ( 162)رقم   1980توصية العمال المسنين، 

 ( 163)رقم  1981توصية المفاوضة الجماعية، 
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 (164)رقم  1981توصية السالمة والصحة المهنيتين، 

 ( 165)رقم  1981، توصية العمال ذوي المسؤوليات العائلية

 ( 166)رقم  1982توصية إنهاء االستخدام، 

 ( 167)رقم  1983توصية الحفاظ على الحقوق في مجال الضمان االجتماعي، 

 (168)رقم  1983ن(، وتوصية التأهيل المهني والعمالة )المعوق

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

 ( 170)رقم  1985توصية إحصاءات العمل، 

 (171)رقم  1985توصية خدمات الصحة المهنية، 

 ( 172)رقم  1986، )األسبستوس( توصية الحرير الصخري

 (173)رقم  1987توصية رعاية البحارة، 

 ( 174)رقم  1987توصية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 

 (175)رقم  1988توصية السالمة والصحة في البناء، 

 (176)رقم  1988ة والحماية من البطالة، توصية النهوض بالعمال

 ( 177)رقم  1990توصية المواد الكيميائية، 

 ( 178)رقم  1990توصية العمل الليلي، 

 ( 179)رقم  1991توصية ظروف العمل )الفنادق والمطاعم(، 

 ( 180)رقم  1992توصية حماية مستحقات العمال عند إعسار صاحب عملهم، 

 ( 181)رقم  1993الصناعية الكبرى، توصية منع الحوادث 

 ( 182)رقم  1994توصية العمل بعض الوقت، 

 ( 183)رقم  1995توصية السالمة والصحة في المناجم، 

 ( 184)رقم  1996توصية العمل في المنزل، 

 (185)رقم  1996تفتيش العمل )البحارة(،   توصية

 (186)رقم  1996تعيين وتوظيف البحارة،  توصية

 (187)رقم  1996أجور وساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم،  توصية

 ( 188)رقم  1997وكاالت االستخدام الخاصة،  توصية

 ( 189)رقم  1998خلق الوظائف في المنشآت الصغيرة والمتوسطة،  توصية

 (190)رقم  1999أسوأ أشكال عمل األطفال،  توصية

 ( 191)رقم   2000توصية حماية األمومة، 

 (192)رقم  2001توصية السالمة والصحة في الزراعة، 

 ( 193)رقم  2002توصية تعزيز التعاونيات،  

 ( 194)رقم  2002بشأن قائمة األمراض المهنية،  توصية

 (195)رقم  2004تنمية الموارد البشرية،  توصية

 ( 197)رقم  2006اإلطار الترويجي للسالمة والصحة المهنيتين،  توصية

 ( 198)رقم  2006توصية عالقة االستخدام، 
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 ( 199)رقم  2007لعمل في قطاع صيد األسماك، توصية ا

 (200)رقم  2010توصية فيروس نقص المناعة البشرية واإليدز،  

 ( 201)رقم  2011توصية العمال المنزليين، 

 (202)رقم  2012، لحماية االجتماعيةاتوصية أرضيات 

 ( 203)رقم  2014)تدابير تكميلية(، العمل الجبري  توصية 

 (204)رقم  2015توصية االنتقال من االقتصاد غير المنظم إلى االقتصاد المنظم،  

 ( 205)رقم  2017م والقدرة على الصمود، المن أجل الس الالئقتوصية العمالة والعمل 

 ( 206)رقم  2019توصية العنف والتحرش، 


