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 مقدمة

( 2017تشرين الثاني/ نوفمبر  -األول/ أكتوبر )تشرين  331قرر مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في دورتيه 

( 2020(، أن يدرج في جدول أعمال الدورة التاسعة بعد المائة )2018تشرين الثاني/ نوفمبر  -)تشرين األول/ أكتوبر  334و

 توصية. إحدى عشرةولمؤتمر العمل الدولي، مسألة إلغاء ثماني اتفاقيات وسحب تسع اتفاقيات 

 1920اتفاقية تعويض البطالة )في حالة غرق السفينة(، ات التالية في جدول األعمال بغية إلغائها: وقد أدرجت االتفاقي

(؛ 16)رقم  1921(؛ اتفاقية الفحص الطبي لألحداث )العمل البحري(، 9)رقم  1920(؛ اتفاقية استخدام البحارة، 8)رقم 

(؛ اتفاقية شهادات كفاءة 73)رقم  1946الطبي للبحارة، (؛ اتفاقية الفحص 53)رقم  1936اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، 

(؛ اتفاقية استمرار 91)رقم  1949(؛ اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة( )مراجعة(، 74)رقم  1946البحارة، 

 .(145)رقم  1976االستخدام )عمال البحر(، 

 1920اتفاقية الحد األدنى للسن )العمل البحري(، سحبها: لوقد أدرجت االتفاقيات والتوصيات التالية في جدول األعمال 

(؛ اتفاقية ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر 54)رقم  1936(؛ اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(، 7)رقم 

ساعات العمل (؛ اتفاقية األجور و72)رقم  1946(؛ اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(، 57)رقم  1936السفن، 

(؛ اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن 76)رقم  1946وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

 1958(؛ اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 93)رقم  1949)مراجعة(، 

 1996(؛ اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم، 179)رقم  1996(؛ اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 109 )رقم

(؛ توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 27)رقم  1926(؛ توصية إعادة الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم، 180)رقم 

ستخدام البحارة )السفن (؛ توصية ا49)رقم  1936(؛ توصية ساعات العمل وحجم األطقم على ظهر السفن، 31)رقم  1929

)التطورات البحارة (؛ توصية استخدام 137)رقم  1970(؛ توصية التدريب المهني )البحارة(، 107)رقم  1958األجنبية(، 

 1976، البحارة(؛ توصية استمرار استخدام 153)رقم  1976(؛ توصية حماية البحارة الشباب، 139)رقم  1970التقنية(، 

(؛ 186 )رقم 1996(؛ توصية تعيين وتوظيف البحارة، 174)رقم  1987ة البحارة إلى أوطانهم، (؛ توصية إعاد154)رقم 

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

ه واستند قرار مجلس اإلدارة إلى توصيات فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير، التي صيغت في اجتماع

وفي االجتماع الثالث للجنة الثالثية الخاصة المنشأة بموجب اتفاقية العمل  2017أيلول/ سبتمبر  29إلى  25الثالث المنعقد من 

. وُكلفت اللجنة الثالثية الخاصة باستعراض 2018نيسان/ أبريل  27إلى  23بصيغتها المعدلة، المنعقد من  2006البحري، 

 صكاً من جانب فريق العمل الثالثي المعني بآلية استعراض المعايير. 68الصكوك البحرية البالغ عددها 

وستكون هذه المرة الثالثة التي يُدعى فيها مؤتمر العمل الدولي إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء اتفاقيات عمل دولية. 

تشرين األول/  8تي دخلت حيز النفاذ بتاريخ من دستور منظمة العمل الدولية، ال 19الجديدة من المادة  9واستناداً إلى الفقرة 

، بات المؤتمر مخوالً اآلن، بأغلبية الثلثين وبناًء على توصية من 1997بدء سريان التعديل الدستوري لعام  2015أكتوبر 

قيق أهداف مجلس اإلدارة، أن يلغي أي اتفاقية سارية إذا تبين أنها فقدت غايتها أو أنها لم تعد تقدم أي إسهام مجٍد في تح

المنظمة. والقدرة على إلغاء االتفاقيات أداة مهمة في عملية تنفيذ آلية استعراض المعايير التي تهدف إلى ضمان تمتع المنظمة 

 بمجموعة متينة ومحدثة من معايير العمل الدولية.

من مجموعة معايير  وفي حال قرر المؤتمر إلغاء أو سحب االتفاقيات والتوصيات المشار إليها أعاله، سوف تُحذف

االتفاقيات وال تزال ملزمة بها لن تكون مرغمة تلك منظمة العمل الدولية. ونتيجة ذلك، فإّن الدول األعضاء التي صدقت على 

ً ألية احتجاجات )المادة  22بعد ذلك على تقديم تقارير بموجب المادة  ( أو شكاوى 24من الدستور، ولن تعود موضوعا

متثال. ولن يُطلب من هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية أن تبحث من جهتها تنفيذ تلك االتفاقيات، ( بعدم اال26 )المادة

وسيتخذ المكتب الخطوات الالزمة لضمان أال ترد الصكوك الملغاة أو المسحوبة بعد اآلن في أي مجموعة تضم معايير العمل 

 غيرها من الوثائق المماثلة الجديدة.الدولية ولن يشار إليها في صكوك أو مدونات سلوك أو 
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سحب  مكرر من النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، عندما يدرج بند بشأن إلغاء أو45من المادة  2وتمشياً مع الفقرة 

اتفاقيات وتوصيات في جدول أعمال المؤتمر، يتعين على المكتب أن يرسل إلى حكومات جميع الدول األعضاء في فترة ال 

شهراً من موعد افتتاح دورة المؤتمر التي سيناقش فيها البند، تقريراً موجزاً واستبياناً طالباً منها أن تبين خالل  18تقل عن 

( إلى الدول األعضاء 1وع اإللغاء أو السحب المذكور. وعليه، تم إرسال التقرير السابع )شهراً موقفها من موض 12فترة 

. وبعد التذكير باإلجراء 2019تشرين الثاني/ نوفمبر  30التي ُطلب منها إرسال ردودها إلى المكتب في موعد أقصاه 

( األسباب التي قدمها مجلس اإلدارة 1السابع )والقرارات ذات الصلة التي اعتمدها المؤتمر ومجلس اإلدارة، أوجز التقرير 

 1القتراح إلغاء أو سحب الصكوك سابقة الذكر.

 دولة عضواً، هي التالية: 69((، كان المكتب قد تلّقى ردوداً من حكومات 2ووقت إعداد هذا التقرير )التقرير السابع )

روني دار السالم، بلغاريا، بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا، ب البرازيل، الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، البوسنة والهرسك،

الجمهورية التشيكية، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، اكوادور، مصر، قبرص، كوبا،  كرواتيا،تشاد، شيلي، كوستاريكا، 

أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، المية، جمهورية إيران اإلسهندوراس، آيسلندا، إندونيسيا،  اليونان، استونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا،

جامايكا، اليابان، األردن، جمهورية كوريا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا، لكسمبرغ، مالي، موريشيوس، 

غال، الفلبين، بولندا، البرتبيرو، باكستان، بنما، النرويج، المكسيك، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، جمهورية مقدونية الشمالية، 

قطر، االتحاد الروسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، اسبانيا، سورينام، سويسرا، 

 .أوزبكستان، زمبابوي أوروغواي، تايلند، توغو، تونس،

ؤتمر، التي مكرر من النظام األساسي للم45من المادة  2وفي دعوته، استرعى المكتب انتباه الحكومات إلى الفقرة 

 تشترط عليها "استشارة أكثر المنظمات تمثيالً ألصحاب العمل وللعمال قبل وضع الصيغ النهائية لردودها".

منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال قد استشيرت أو أنها شاركت في  دولة عضواً أنّ  38وأّكدت حكومات 

الجمهورية التشيكية،  ،قبرصكرواتيا،  ،كوستاريكا، نا فاسو، شيليبلغاريا، بوركيالبرازيل، النمسا، بلجيكا، صياغة الردود: 

آيسلندا، اليابان، األردن، التفيا، المكسيك، المغرب، ميانمار، اليونان، الجمهورية الدومينيكية، استونيا، فنلندا، ألمانيا، 

المملكة العربية السعودية،  البرتغال، ولندا،الفلبين، ببيرو، باكستان، بنما،  ،نيوزيلندا، جمهورية مقدونية الشمالية، النرويج

 الخمس باإلضافة إلى ذلك، أشارت حكومات الدول األعضاء .أوزبكستانأوروغواي،  سلوفينيا، اسبانيا، سويسرا، تايلند،

التالية إلى أنّها سعت جاهدة إلى استشارة أو إشراك منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال، ولكن وقت إرسال ردودها لم 

 ،الجمهورية الدومينيكية، اليابان، المكسيك، سلوفينيا: من جميع الشركاء االجتماعيين تكن قد تسلمت بعد أي مدخالت

 .أوروغواي

منظمات العمال  وأمنظمات أصحاب العمل  أرسلت، أعضاءدول  8والبالغ عددها  وفي حال الدول األعضاء التالية

. وفي حال عدم تسلّم أي رد أنغوال، كندا، هندوراس، مالطة، بولندا، السنغال، تونس، زمبابويمباشرة إلى المكتب: آراءها 

كومة، فإّن الردود المقابلة لمنظمات من الحكومة أو إذا كان رد منظمة أصحاب العمل أو منظمة العمال يختلف عن رد الح

 أصحاب العمل ومنظمات العمال ترد أدناه.

 وأُعد هذا التقرير بناًء على الردود المتلقاة، ويرد جوهرها في الصفحات التالية، إلى جانب تعليقات موجزة.

 

                               
(، 1)ألف ، التقرير السابع إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية وإحدى عشرة توصية عمل دوليةمنظمة العمل الدولية:    1

 .2021، جنيف، 109، الدورة مر العمل الدوليمؤت

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651080.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_651080.pdf


 

3 ILC.109/VII/A(2) 

 موجز الردود المتلقاة والتعليقات

عدد ردود الحكومات المتلقاة وعدد الردود اإليجابية والسلبية والردود األخرى، مجموع كل سؤال مع هذا القسم  يعرض

إلى جانب قائمة الحكومات التي أرسلت تلك الردود. وترد الشروحات المرافقة لردود الحكومات ومالحظات منظمات أصحاب 

لبلدان التي أجابت بمجرد "نعم" أو "ال" العمل ومنظمات العمال، بشكل مقتضب وبالترتيب األبجدي اإلنكليزي للبلدان. أما ا

فلم تذكر إال في حال اختلفت ردود منظمات أصحاب العمل أو منظمات العمال عن ردود الحكومة، أو في حال لم يتم تسلّم رد 

 ة العضو المعنية. من حكومة الدول

 145و 91و 74و 73و 53و 16و 9و 8التفاقيات ذات األرقام  -أولا 

 أنه ينبغي إلغاء االتفاقيات الثماني الواردة أعاله؟هل تعتبرون  .1

إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال أعاله، يرجى ذكر أي اتفاقية أو اتفاقيات واردة في الصكوك المذكورة أعاله  .2
 .بتكمتعتبرون أنها لم تفقد غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة، مع تعليل إجا

 .68 مجموع عدد الردود:

بروني دار السالم، بلغاريا،  البرازيل، الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، البوسنة والهرسك،. 65 الردود اإليجابية:

كرواتيا،  ،كوستاريكا شيلي،تشاد،  ،(145و 91و 53و 9بالنسبة لالتفاقيات ذات األرقام  امتناع) بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا

الجمهورية التشيكية، الدانمرك، الجمهورية الدومينيكية، اكوادور، مصر، استونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا،  ،قبرصكوبا، 

أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، جمهورية  جمهورية إيران اإلسالمية، هندوراس، إندونيسيا،اليونان، 

الديمقراطية الشعبية، التفيا، لكسمبرغ، مالي، موريشيوس، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، جمهورية كوريا، جمهورية الو 

باكستان، بنما، الفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، النرويج، مقدونية الشمالية، 

 .ام، سويسرا، تايلند، توغو، تونس، أوزبكستان، زمبابويالمملكة العربية السعودية، سلوفينيا، اسبانيا، سورين

( والمكسيك )بالنسبة إلى االتفاقيات ذات 145و 9و 8. آيسلندا )بالنسبة إلى االتفاقيات ذات األرقام 3 الردود السلبية:

 .(73و 53و 9و 8وبيرو )بالنسبة إلى االتفاقيات ذات األرقام  (53و 16و 9و 8األرقام 

 التعليقات

 . االتحاد الوطني لعمال أنغوال: نعم.أنغوال

 التي ليست طرفاً فيها. 145و 91و 53و 9. امتنعت الحكومة عن إعطاء رأيها فيما يتعلق باالتفاقيات ذات األرقام كندا

 مؤتمر العمل الكندي: نعم. .كندا

قد اللتين  145ورقم  9تفاقيتين رقم واال األقاليم التابعة فيالتي قد ال تزال سارية  8يسلندا إلغاء االتفاقية رقم آتعارض  .آيسلندا
 وفي األقاليم التابعة.  2006لى اتفاقية العمل البحري، الدول التي لم تصدق ع في تينساري نتظال

 اتحاد العمال العام: نعم.مالطة. 

مشيرة على وجه الخصوص إلى أن العديد من الدول  53و 16و 9و 8 ذات األرقامالحكومة إلغاء االتفاقيات  عارضت المكسيك.
اتفاقية العمل البحري، تلك الدول على  عندما تصدق إالإلغاؤها  ال يتعينالتي  16و 9و 8 ذات األرقامفي االتفاقيات  طرفا  ال تزال 
2006. 

 . اتحاد نقابات العمال في النيجر واتحاد منظمات أصحاب العمل: نعم.النيجر
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حتى تصدق  145و 9و 8 ذات األرقاماالتفاقيات  ه ينبغي عدم إلغاءحاد النرويجي لنقابات العمال. يعتقد االتحاد أنالتاالنرويج. 

يجب أن تكون متاحة  والمسحوبةاالتفاقيات الملغاة  أن   ا  . وأوضح االتحاد أيض2006، اتفاقية العمل البحري دول األطراف فيها علىال
، فسيصبح التطور التاريخي والمسحوبة متاحةاالتفاقيات الملغاة  تكنإذا لم وبالمستقبل.  ا  هتمين أيضلسياسات وغيرهم من الملواضعي ا

الرسمية لمنظمة العمل  المجموعةفي  والمسحوبةملغاة التفاقيات اال بتجميع يوصي االتحاد ،لمنظمة العمل الدولية غير مرئي. لذلك
 .أو ما شابه ذلك ومسحوبةالدولية باعتبارها اتفاقيات ملغاة 

إذ إن  ذلك قد يفضي إلى فجوة معيارية بالنسبة للدول األعضاء  73و 53و 9و 8 االتفاقيات ذات األرقام ضد إلغاء. الحكومة بيرو
 .2006التي لم تصدق على اتفاقية العمل البحري، 

 اتحاد النقابات المستقلة في السنغال: نعم. السنغال.

 تعليق المكتب

 9و 8 ذات األرقامالعمال إلغاء االتفاقيات منظمات الساحقة من الحكومات ومنظمات أصحاب العمل وتؤيد الغالبية 

 كان هناك إجماع في صفوف، يتعلق بعدد محدود من االتفاقيات ، فيماثالث دولباستثناء و. 145و 91و 74و 73و 53و 16و

 إلغاؤها. وينبغي متقادمةالمجيبين على اعتبار أن االتفاقيات المذكورة أعاله 

ا    76و 72و 57و 54و 7 التفاقيات ذات األرقام -ثانيا

 180و 179و 109و 93و

 الواردة أعاله؟ التسعاالتفاقيات  سحبهل تعتبرون أنه ينبغي  .1

إذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال أعاله، يرجى ذكر أي اتفاقية أو اتفاقيات واردة في الصكوك المذكورة أعاله  .2
 .ون أنها لم تفقد غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة، مع تعليل إجابتكمتعتبر

 .67 مجموع عدد الردود:

بروني دار السالم، بلغاريا، البرازيل، الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، البوسنة والهرسك، . 66 الردود اإليجابية:

تشاد،  ،(180و 179و 109و 93و 76و 72و 57و 54ات ذات األرقام بالنسبة لالتفاقيامتناع ) كندابوركينا فاسو، كمبوديا، 

الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، اكوادور، مصر، استونيا، فنلندا،  ،قبرص ،كوباكرواتيا،  ،كوستاريكا شيلي،

أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا،  جمهورية إيران اإلسالمية،هندوراس، آيسلندا، إندونيسيا، اليونان، جورجيا، ألمانيا، 

اليابان، األردن، جمهورية كوريا، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية، التفيا، لكسمبرغ، مالي، موريشيوس، المكسيك، 

ولندا، البرتغال، قطر، االتحاد باكستان، بنما، الفلبين، بالنرويج، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، جمهورية مقدونية الشمالية، 

الروسي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، اسبانيا، سورينام، سويسرا، تايلند، توغو، 

 .تونس، أوزبكستان، زمبابوي

 (.7. الدانمرك )بالنسبة إلى االتفاقية رقم 1 الردود السلبية:

 التعليقات

 .االتحاد الوطني لعمال أنغوال: نعم .أنغوال

التي  180و 179و 109و 93و 76و 72و 57و 54 اقيات ذات األرقامامتنعت الحكومة عن إعطاء رأيها فيما يتعلق باالتف كندا.

 .ليست طرفاً فيها

 .مؤتمر العمل الكندي: نعم كندا.

 سارية عليها. 138، حتى تصبح االتفاقية رقم التي ال تزال سارية في جرينالند 7رقم  تعارض الحكومة سحب االتفاقية الدانمرك.

 .اتحاد العمال العام: نعم مالطة.

 . اتحاد نقابات العمال في النيجر واتحاد منظمات أصحاب العمل: نعم.النيجر

 اتحاد النقابات المستقلة في السنغال: نعم. السنغال.
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 تعليق المكتب

تدعم سحب االتفاقيات المذكورة  ، باستثناء منظمة واحدة،العمالمنظمات العمل و أصحابجميع الحكومات ومنظمات 

 أعاله.

ا    139و 137و 107و 49و 31و 27ذات األرقام  التوصيات -ثالثا

 187و 186و 174و 154و 153و

 الواردة أعاله؟ اإلحدى عشرة التوصياتهل تعتبرون أنه ينبغي سحب  .1

واردة في الصكوك المذكورة  توصياتأو  توصيةإذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال أعاله، يرجى ذكر أي  .2
 .أعاله تعتبرون أنها لم تفقد غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاماً مجدياً في تحقيق أهداف المنظمة، مع تعليل إجابتكم

 .68 مجموع عدد الردود:

بروني دار السالم، بلغاريا، البرازيل، الجزائر، النمسا، البحرين، بلجيكا، البوسنة والهرسك، . 67 الردود اإليجابية:

الجمهورية  ،قبرص كوبا،كرواتيا،  ،كوستاريكا شيلي،تشاد،  ،(27بالنسبة للتوصية رقم  امتناع) بوركينا فاسو، كمبوديا، كندا

هندوراس، آيسلندا، اليونان، مصر، استونيا، فنلندا، جورجيا، ألمانيا، الجمهورية الدومينيكية، اكوادور،  الدانمارك، التشيكية،

أيرلندا، إسرائيل، إيطاليا، جامايكا، اليابان، األردن، جمهورية كوريا، جمهورية الو  جمهورية إيران اإلسالمية، إندونيسيا،

النرويج، الديمقراطية الشعبية، التفيا، لكسمبرغ، مالي، موريشيوس، المغرب، ميانمار، نيوزيلندا، جمهورية مقدونية الشمالية، 

لفلبين، بولندا، البرتغال، قطر، االتحاد الروسي، سانت فنسنت ا(، 153ورقم  31بيرو )بالنسبة للتوصيتين رقم باكستان، بنما، 

وجزر غرينادين، المملكة العربية السعودية، سلوفينيا، اسبانيا، سورينام، سويسرا، تايلند، توغو، تونس، أوزبكستان، 

 .زمبابوي

 المكسيك.. 1 الردود السلبية:

 التعليقات

 .االتحاد الوطني لعمال أنغوال: نعم أنغوال.

 .27توصية رقم إعطاء رأيها فيما يتعلق بالامتنعت الحكومة عن  ندا.ك

 .مؤتمر العمل الكندي: نعم كندا.

ولم تؤخذ أحكام  .174و 139و 107ابطة على سحب التوصيات رقم البحارة التجارية اإليرانية. ال توافق الر رابطة إيران.

تصدق الحكومة اإليرانية  ، لم174. وفيما يتعلق بالتوصية رقم 2006، البحريفي اتفاقية العمل في االعتبار  139و 107التوصيتين 

 .، يُقترح عدم سحب تلك التوصية. لذلك2006 التي أدخلت على اتفاقية العمل البحري، 2014عام  تعديالتعلى 

 .اتحاد العمال العام: نعم مالطة.

ألن  ،على وجه الخصوص 187و 186و 174و 154و 139و 137 ذات األرقامتعارض الحكومة سحب التوصيات  المكسيك.

 .2006، اتفاقية العمل البحريطرفًا في بعد المكسيك لم تصبح 

 . اتحاد نقابات العمال في النيجر واتحاد منظمات أصحاب العمل: نعم.النيجر

 اتحاد النقابات المستقلة في السنغال: نعم. السنغال.

 تعليق المكتب

 . جميع المجيبين على سحب التوصيات المذكورة أعاله يتفق، ومنظمة واحدة للعمال باستثناء حكومة واحدة
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 الستنتاجات المقترحة

، يقدم هذا التقرير إلى المؤتمر لينظر فيه. والمؤتمر مؤتمرلمكرر من النظام األساسي ل45من المادة  3عمالً بالفقرة 

 :التالية واعتمادها المقترحاتمدعو أيضاً إلى النظر في 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .1

 مايو أيار/ ...بعد المائة في  التاسعةوقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 ،توصية عمل دولية 11ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ود االطالع على اقتراح إلغاء وبع

اتفاقية تعويض البطالة )في حالة إلغاء  وعشرينحزيران/ يونيه من عام ألفين  - أيار/ مايوهذا اليوم ... من يقرر في 

 (.8)رقم  1920غرق السفينة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .القاضي بإلغاء الصك القراربهذا 

 .اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .2

 مايو أيار/بعد المائة في ...  التاسعةقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته و

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وعمل دولية  تسع اتفاقياتاتفاقيات عمل دولية وسحب  ثمانيوبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

 1920استخدام البحارة، اتفاقية إلغاء  وعشرينحزيران/ يونيه من عام ألفين  - أيار/ مايوهذا اليوم ... من يقرر في 

 (.9)رقم 

المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة  يخطر

 .بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .3

 مايو أيار/بعد المائة في ...  التاسعةوقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 ،توصية عمل دولية 11وعمل دولية  تسع اتفاقياتاتفاقيات عمل دولية وسحب  ثمانيوبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

اتفاقية الفحص الطبي لألحداث إلغاء  وعشرينحزيران/ يونيه من عام ألفين  - أيار/ مايوهذا اليوم ... من يقرر في 

 (.16)رقم  1921)العمل البحري(، 

عام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة يخطر المدير ال

 .القاضي بإلغاء الصك القراربهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان



 وليةحدى عشرة توصية عمل دإإلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و
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 ّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إ  .4

 مايو أيار/بعد المائة في ...  التاسعةوقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 ،توصية عمل دولية 11وعمل دولية  اتفاقيات تسعاتفاقيات عمل دولية وسحب  ثمانيوبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، إلغاء  عشرينويونيه من عام ألفين  /حزيران - أيار/ مايو... من هذا اليوم يقرر في 

 .(53)رقم  1936

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .5

 أيار/ مايوبعد المائة في ...  التاسعةوقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 ،توصية عمل دولية 11وعمل دولية  تسع اتفاقياتاتفاقيات عمل دولية وسحب  ثمانياء وبعد االطالع على اقتراح إلغ

الفحص الطبي للبحارة، إلغاء اتفاقية  وعشرينحزيران/ يونيه من عام ألفين  - أيار/ مايوهذا اليوم ... من يقرر في 

 .(73)رقم  1946

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .القاضي بإلغاء الصك القراربهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .6

 أيار/ مايوبعد المائة في ...  التاسعةدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته وقد دعاه مجلس إ

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 ،توصية عمل دولية 11وعمل دولية  اتفاقيات تسعاتفاقيات عمل دولية وسحب  ثمانيوبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

شهادات كفاءة البحارة، إلغاء اتفاقية  وعشرينحزيران/ يونيه من عام ألفين  - مايوأيار/ هذا اليوم ... من يقرر في 

 .(74)رقم  1946

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك

 لهذا القرار متساويان في الحجية. اإلنكليزي والفرنسي النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .7

 مايو أيار/بعد المائة في ...  التاسعةوقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 ،توصية عمل دولية 11وعمل دولية  اتفاقيات تسعمل دولية وسحب اتفاقيات ع ثمانيوبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

اإلجازات مدفوعة األجر عشرين إلغاء اتفاقية ران/ يونيه من عام ألفين وحزي - مايو أيار/هذا اليوم ... من يقرر في 

 .(91)رقم  1949)البحارة( )مراجعة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بإلغاءالقاضي  القراربهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان
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 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .8

 مايو أيار/بعد المائة في ...  التاسعةدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته وقد دعاه مجلس إ

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ووبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

اتفاقية استمرار االستخدام )عمال إلغاء عشرين وحزيران/ يونيه من عام ألفين  - مايو أيار/هذا اليوم ... من يقرر في 

 .(145)رقم  1976البحر(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بإلغاءبهذا القرار القاضي 

 زي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.اإلنكلي النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .9

 مايو أيار/بعد المائة في ...  التاسعةوقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و ثمانيوبعد االطالع على اقتراح إلغاء 

الحد األدنى للسن )العمل سحب اتفاقية  وعشرينحزيران/ يونيه من عام ألفين  - مايو أيار/هذا اليوم ... من يقرر في 

 .(7)رقم  1920البحري(، 

في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة  يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء

 .الصك بسحبالقاضي  القراربهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .10

 مايو دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

جازات مدفوعة األجر اإل حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(54)رقم  1936)البحارة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إّن   .11

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

ساعات العمل وأعداد  حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(57)رقم  1936العاملين على ظهر السفن، 

مم المتحدة يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لأل

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.



 وليةحدى عشرة توصية عمل دإإلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و
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 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .12

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

اإلجازات مدفوعة األجر حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(72)رقم  1946)البحارة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .13

 مايو إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

األجور وساعات العمل  حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية - ايوم هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(76)رقم  1946وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 لنصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.ا

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .14

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11اح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ووبعد االطالع على اقتر

اتفاقية األجور وساعات العمل حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(93)رقم  1949وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .15

 مايو ارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس إد

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

األجور وساعات العمل حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية  - وماي هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(109)رقم  1958وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .16

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ووبعد االطالع 

تعيين وتوظيف البحارة، حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(179)رقم  1996

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 .النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .17

 مايو إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

ساعات عمل البحارة حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب اتفاقية  - ايوم هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(180)رقم  1996وتزويد السفن باألطقم، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 كليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.النصان اإلن

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .18

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11ماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ووبعد االطالع على اقتراح إلغاء ث

توصية إعادة الربابنة والمتمرنين حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(27)رقم  1926إلى أوطانهم، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .19

 مايو ارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس إد

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

الوقاية من الحوادث حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - وماي هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 (.31)رقم 1929الصناعية، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 ذا القرار متساويان في الحجية.النصان اإلنكليزي والفرنسي له



 وليةحدى عشرة توصية عمل دإإلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و
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 ّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إ  .20

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل

توصية ساعات العمل وحجم حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(49)رقم  1936األطقم على ظهر السفن، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .21

 مايو ارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس إد

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

استخدام البحارة )السفن حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - وماي هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 (.107)رقم  1958األجنبية(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.النصان اإلنكليزي 

 ّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إ  .22

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11تفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ووبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني ا

توصية التدريب المهني )البحارة(، حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(137)رقم  1970

العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة  يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .23

 مايو ة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسع

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

)التطورات استخدام البحارة حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(139)رقم  1970التقنية(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 نظمة العمل الدولية،إّن المؤتمر العام لم  .24

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

حماية البحارة الشباب، حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(153)رقم  1976

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .كالص بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .25

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية ووبعد االطالع على 

استمرار استخدام البحارة، حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 . (154)رقم  1976

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 ّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إ  .26

 مايو ارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/وقد دعاه مجلس إد

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

إعادة البحارة إلى أوطانهم، حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - وماي هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(174)رقم  1987

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 ذا القرار متساويان في الحجية.النصان اإلنكليزي والفرنسي له

 ّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،إ  .27

 مايو وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة في ... أيار/

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل

تعيين وتوظيف البحارة، حزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية  - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 . (186)رقم  1996

واألمين العام لألمم المتحدة  يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.



 وليةحدى عشرة توصية عمل دإإلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و
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 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،  .28

 مايو في ... أيار/وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورته التاسعة بعد المائة 

 ،2020حزيران/ يونيه  -

 توصية عمل دولية، 11وبعد االطالع على اقتراح إلغاء ثماني اتفاقيات عمل دولية وسحب تسع اتفاقيات عمل دولية و

عات عمل احزيران/ يونيه من عام ألفين وعشرين سحب توصية أجور وس - مايو هذا اليوم ... من أيار/يقرر في 

 .(187)رقم  1996د السفن باألطقم، ارة وتزويالبح

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام لألمم المتحدة 

 .الصك بسحببهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.




