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 النصوص المعتمدة  

  2021، 109الدورة  -مؤتمـر العمـل الدولـي 
 2021تموز/ يوليه  30 التاريخ:

 

 91و 74و 73و 53و 16و 9و 8 ذات األرقامصكوك إلغاء االتفاقيات 
 76و 72و 57و 54و 34و 7 ذات األرقاموسحب االتفاقيات  145و
 49و 31و 27 ذات األرقاموالتوصيات  180و 179و 109و 93و
 187و 186و 174و 154و 153و 139و 137و 107و

 (2021حزيران/ يونيه  19)

 المحتويات

 الصفحة
 3  ........................................... (8)رقم  1920السفينة(، إلغاء اتفاقية تعويض البطالة )في حالة غرق 

 3  ....................................................................... (9)رقم  1920استخدام البحارة، إلغاء اتفاقية 

 3  ........................................ (16)رقم  1921إلغاء اتفاقية الفحص الطبي لألحداث )العمل البحري(، 

 4  ............................................................. (53)رقم  1936اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، إلغاء 

 4  ............................................................. (73)رقم  1946إلغاء اتفاقية الفحص الطبي للبحارة، 

 4  .............................................................. (74)رقم  1946إلغاء اتفاقية شهادات كفاءة البحارة، 

 5  ................................... (91)رقم  1949إلغاء اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة( )مراجعة(، 

 5  ...............................................(145)رقم  1976إلغاء اتفاقية استمرار االستخدام )عمال البحر(، 

 5  ................................................. (7)رقم  1920العمل البحري(، سحب اتفاقية الحد األدنى للسن )

 6  ........................................................... (34)رقم  1933سحب اتفاقية مكاتب التوظيف بمقابل، 

 6  .............................................. (54)رقم  1936سحب اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(، 

 6  ................................ (57)رقم  1936ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  سحب اتفاقية

 7  .............................................. (72)رقم  1946سحب اتفاقية اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(، 

 7  ..................... (76)رقم  1946سحب اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

 7  ........ (93)رقم  1949سحب اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 

 8  ...... (109)رقم  1958سحب اتفاقية األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 
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 8  ......................................................... (179م )رق 1996سحب اتفاقية تعيين وتوظيف البحارة، 

 8  .................................. (180)رقم  1996سحب اتفاقية ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم، 

 9  ......................................... (27)رقم  1926سحب توصية إعادة الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم، 

 9  ................................................... (31)رقم 1929سحب توصية الوقاية من الحوادث الصناعية، 

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

 10  ............................................. (107)رقم  1958استخدام البحارة )السفن األجنبية(، سحب توصية 

 10  ..................................................... (137)رقم  1970توصية التدريب المهني )البحارة(، سحب 

 10  .......................................... (139)رقم  1970سحب توصية استخدام البحارة )التطورات التقنية(، 

 11  .......................................................... (153)رقم  1976سحب توصية حماية البحارة الشباب، 

 11  ...................................................... (154)رقم  1976سحب توصية استمرار استخدام البحارة، 

 11  ..................................................... (174)رقم  1987سحب توصية إعادة البحارة إلى أوطانهم، 

 12  ........................................................ (186)رقم  1996سحب توصية تعيين وتوظيف البحارة، 

 12  ........................ (187رقم ) 1996سحب توصية أجور وساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم، 
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 ( 8)رقم  1920البطالة )في حالة غرق السفينة(، اتفاقية تعويض إلغاء 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 يونيه /حزيران

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اتفاقية تعويض إلغاء  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 (.8)رقم  1920البطالة )في حالة غرق السفينة(، 

ة واألمين العام يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولي
 .القاضي بإلغاء الصك القرارلألمم المتحدة بهذا 

 .اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية النصان

 (9)رقم  1920استخدام البحارة، اتفاقية إلغاء 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اتفاقية استخدام إلغاء  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 (.9)رقم  1920لبحارة، ا

المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام  يخطر
 .لألمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 (16)رقم  1921)العمل البحري(، اتفاقية الفحص الطبي لألحداث إلغاء 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11ية واتفاقيات عمل دول 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اتفاقية الفحص إلغاء  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 (.16)رقم  1921الطبي لألحداث )العمل البحري(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .القاضي بإلغاء الصك القرارلألمم المتحدة بهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان
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 (53)رقم  1936اتفاقية شهادات كفاءة الضباط، إلغاء 

 تمر العام لمنظمة العمل الدولية،إّن المؤ

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اتفاقية شهادات إلغاء  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(53)رقم  1936كفاءة الضباط، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصكلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 (73)رقم  1946الفحص الطبي للبحارة، إلغاء اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 يونيهحزيران/ 

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

الفحص إلغاء اتفاقية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(73)رقم  1946الطبي للبحارة، 

ب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام يخطر المدير العام لمكت
 .القاضي بإلغاء الصك القرارلألمم المتحدة بهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 (74)رقم  1946شهادات كفاءة البحارة، إلغاء اتفاقية 

 الدولية،إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل 

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

شهادات إلغاء اتفاقية  عشرينواحد ووان/ يونيه من عام ألفين من حزير عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(74)رقم  1946كفاءة البحارة، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .لألمم المتحدة بهذا القرار القاضي بإلغاء الصك

 القرار متساويان في الحجية. اإلنكليزي والفرنسي لهذا النصان
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 (91)رقم  1949اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة( )مراجعة(، إلغاء اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اإلجازات إلغاء اتفاقية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(91)رقم  1949مدفوعة األجر )البحارة( )مراجعة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بإلغاءالقاضي  القرارلألمم المتحدة بهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 (145)رقم  1976اتفاقية استمرار االستخدام )عمال البحر(، إلغاء 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اتفاقية استمرار إلغاء  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(145)رقم  1976االستخدام )عمال البحر(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بإلغاءقاضي لألمم المتحدة بهذا القرار ال

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان

 (7)رقم  1920الحد األدنى للسن )العمل البحري(، سحب اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

الحد سحب اتفاقية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(7)رقم  1920األدنى للسن )العمل البحري(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبالقاضي  القرارلألمم المتحدة بهذا 

 اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية. النصان
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 (34)رقم  1933ب التوظيف بمقابل، سحب اتفاقية مكات

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

سحب اتفاقية مكاتب  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 (.  34)رقم  1933التوظيف بمقابل، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .لصكلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي بسحب ا

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (54)رقم  1936اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(،  سحب اتفاقية

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اإلجازات  سحب اتفاقية عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(54)رقم  1936مدفوعة األجر )البحارة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (57رقم ) 1936ساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن،  سحب اتفاقية

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

ساعات  سحب اتفاقية عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(57)رقم  1936العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 (72)رقم  1946اإلجازات مدفوعة األجر )البحارة(، سحب اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اإلجازات سحب اتفاقية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم ي يقرر ف
 .(72)رقم  1946مدفوعة األجر )البحارة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك ببسحلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

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

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

األجور  سحب اتفاقية عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(76)رقم  1946العاملين على ظهر السفن، وساعات العمل وأعداد 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (93)رقم  1949عات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، اتفاقية األجور وساسحب 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10عمل دولية وسحب اتفاقيات  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

اتفاقية األجور سحب  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(93)رقم  1949وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 (109)رقم  1958فن )مراجعة(، األجور وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السسحب اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11و اتفاقيات عمل دولية 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

األجور سحب اتفاقية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(109)رقم  1958وساعات العمل وأعداد العاملين على ظهر السفن )مراجعة(، 

دولية واألمين العام يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل ال
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (179)رقم  1996تعيين وتوظيف البحارة، سحب اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

تعيين سحب اتفاقية  عشرينو واحدومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(179)رقم  1996وتوظيف البحارة، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 .النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية

 (180)رقم  1996ساعات عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم، سحب اتفاقية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10ات عمل دولية وسحب اتفاقي 8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

ساعات سحب اتفاقية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(180)رقم  1996عمل البحارة وتزويد السفن باألطقم، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 (27)رقم  1926توصية إعادة الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم، سحب 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

توصية إعادة سحب  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(27)رقم  1926الربابنة والمتمرنين إلى أوطانهم، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبالقاضي لألمم المتحدة بهذا القرار 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (31)رقم 1929الوقاية من الحوادث الصناعية، سحب توصية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

الوقاية سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 (.31)رقم 1929من الحوادث الصناعية، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

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

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

توصية ساعات سحب  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم رر في يق
 .(49)رقم  1936العمل وحجم األطقم على ظهر السفن، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبقاضي لألمم المتحدة بهذا القرار ال

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 (107)رقم  1958استخدام البحارة )السفن األجنبية(، سحب توصية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

استخدام سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 (.107)رقم  1958البحارة )السفن األجنبية(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

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

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

توصية التدريب سحب  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(137)رقم  1970المهني )البحارة(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

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

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

استخدام سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(139)رقم  1970البحارة )التطورات التقنية(، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.
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 (153)رقم  1976حماية البحارة الشباب، سحب توصية 

 العام لمنظمة العمل الدولية،إّن المؤتمر 

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

حماية سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(153)رقم  1976البحارة الشباب، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (154)رقم  1976استمرار استخدام البحارة، سحب توصية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

استمرار سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 . (154)رقم  1976استخدام البحارة، 

عمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام يخطر المدير العام لمكتب ال
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (174)رقم  1987إعادة البحارة إلى أوطانهم، سحب توصية 

 الدولية،إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل 

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

إعادة سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(174)رقم  1987البحارة إلى أوطانهم، 

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.النصان اإلنكليزي 
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 (186)رقم  1996تعيين وتوظيف البحارة، سحب توصية 

 إّن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

تعيين سحب توصية  عشرينواحد وومن حزيران/ يونيه من عام ألفين  عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 . (186)رقم  1996وتوظيف البحارة، 

ميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي ج
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.

 (187)رقم  1996ارة وتزويد السفن باألطقم، عات عمل البحاسحب توصية أجور وس

 العمل الدولية،إّن المؤتمر العام لمنظمة 

 19بعد المائة في  التاسعة، حيث عقد دورته مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد وقد دعاه مجلس إدارة
 ،2021 حزيران/ يونيه

توصية  11اتفاقيات عمل دولية و 10اتفاقيات عمل دولية وسحب  8د االطالع على اقتراح إلغاء وبع
 ،عمل دولية

سحب توصية أجور  عشرينواحد وون حزيران/ يونيه من عام ألفين م عشر التاسعهذا اليوم يقرر في 
 .(187)رقم  1996ارة وتزويد السفن باألطقم، عات عمل البحاوس

يخطر المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية واألمين العام 
 .الصك بسحبلألمم المتحدة بهذا القرار القاضي 

 النصان اإلنكليزي والفرنسي لهذا القرار متساويان في الحجية.


