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 المقدمـة 

(  2023)   111جدول أعمال الدورة    فيأن يدرج  (  2021نوفمبر  تشرين الثاني/  )  343قرر مجلس اإلدارة في دورته  
 1توصية.  18أربع اتفاقيات وبروتوكول واحد و يتعلق بإلغاء اتفاقية واحدة وسحب ا  لمؤتمر العمل الدولي بند

البحارةأ رعاية  اتفاقية  األعمال    في(  163)رقم    1987،  درجت  إلغائهاجدول  كذلك  .  بغية  االتفاقيات وأدرجت 
(؛  70)رقم    1946اتفاقية الضمان االجتماعي )البحارة(،  :  بغية سحبهاعمال  األجدول    فيوالتوصيات التالية    والبروتوكول

(؛ اتفاقية تفتيش 165)رقم    1987(؛ اتفاقية الضمان االجتماعي للبحارة )مراجعة(،  75)رقم    1946اتفاقية إقامة األطقم،  
؛ توصية  1976المعايير الدنيا(،  التفاقية المالحة التجارية )  1996بروتوكول عام  (؛  178)رقم    1996(،  العمل )البحارة

(؛ توصية  10)رقم    1920(؛ توصية التأمين ضد البطالة )البحارة(،  9)رقم    1920المدونات القانونية الوطنية للبحارة،  
(؛ توصية رعاية البحارة في  28)رقم    1926البحارة،  (؛ توصية التفتيش على ظروف عمل  20)رقم    1923تفتيش العمل،  

(؛ توصية الرعاية الطبية لمعولي  75)رقم    1946(؛ توصية اتفاقات الضمان االجتماعي للبحارة،  48)رقم    1936الموانئ،  
ليات (؛ توصية صيد78)رقم    1946(؛ توصية أغطية النوم وأدوات المائدة وغيرها )أطقم السفن(،  76)رقم    1946البحارة،  
(؛ توصية الظروف االجتماعية للبحارة  106)رقم    1958(؛ توصية االستشارة الطبية في البحر،  105)رقم    1958السفن،  

  1970(؛ توصية إقامة األطقم )تكييف الهواء(، 138)رقم   1970(؛ توصية رعاية البحارة، 108)رقم  1958وسالمتهم، 
  1970توصية الوقاية من الحوادث )البحارة(،    (؛141)رقم    1970(،  ءمكافحة الضوضاوصية إقامة األطقم )(؛ ت140)رقم  
(؛  173)رقم    1987(؛ توصية رعاية البحارة،  155)رقم    1976(؛ توصية المالحة التجارية )تحسين المعايير(،  142)رقم  

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

المنشأة   ثية الخاصةإلدارة إلى التوصيات التي صاغتها اللجنة الثالاستند قرار مجلس ا 2، 20باستثناء التوصية رقم  و
ا العمل  اتفاقية  المعدلة  2006لبحري،  بموجب  الجزء األول   3،بصيغتها  الرابع )من  في  أبريل نيسان/    23-19اجتماعها 

  وجرى  4ا .بحري  ا  صك  68  الستعراض  اللجنة  استعراض المعايير، هذه  المعني بآلية  الثالثي  وكلّف الفريق العامل (.  2021
  34جموعة الثانية المكونة من  الم  وقُدمت 20185في اجتماعها الثالث في عام    ا  صك  34فحص مجموعة أولى مكونة من  

 إلى اجتماعها الرابع.  ا  صك

، وبناء  على توصية  من دستور منظمة العمل الدولية، يحق للمؤتمر بأغلبية الثلثين  19من المادة    9عمال  بالفقرة  و
في تحقيق أهداف   مجد   أي إسهامقدم تعد تلم  اأو أنه غايتها تفقد اأنه تبيّناتفاقية سارية إذا أي   أن يلغي،  اإلدارة مجلسمن 

إلغاء االتفاقيات أداة مهمة بالنسبة إلى عملية آلية استعراض المعايير بغية ضمان أن يكون  اقتراح  والقدرة على  المنظمة.  
التي يُدعى فيها مؤتمر   الرابعة. وستكون هذه المرة  الدولية  العمل الدولية مجموعة متينة ومحدثة من معايير العمل  لمنظمة

من النظام األساسي للمؤتمر على    52تنص المادة  والعمل الدولي إلى اتخاذ قرار بشأن إمكانية إلغاء اتفاقيات عمل دولية.  
 تفاقيات والتوصيات.االاتباعها في حالة إلغاء أو سحب  اإلجراءات الواجب

االتفاقيات المشار إليها أعاله، سوف تُحذف تلك االتفاقيات من مجموعة معايير أو سحب  وفي حال قرر المؤتمر إلغاء  
قارير بموجب  منظمة العمل الدولية. ونتيجة ذلك، فإّن الدول األعضاء التي صدقت عليها لن تكون ملزمة بعد ذلك بتقديم ت

)المادة    22المادة   احتجاجات  ألية  موضوعا   تعود  ولن  الدستور،  )المادة  24من  شكاوى  أو  لتلك  26(  االمتثال  بعدم   )
، وسيتخذ المكتب  الصكوكولن يُطلب من هيئات اإلشراف في منظمة العمل الدولية أن تبحث من جهتها تنفيذ تلك  االتفاقيات.  

 

 .GB.343/INS/2(Rev.1)والوثيقة  GB.343/INS/2(Rev.1)/Decisionالوثيقة   1

.  ( )د(42، الفقرة  GB.334/PVالوثيقة  ( للمؤتمر )2022)  111على جدول أعمال الدورة    20سحب التوصية رقم    أساسا  رة  وضع مجلس اإلدا   2

سبتمبر  أيلول/  لمعايير )استعراض ا  المعني بآلية مل الثالثي  افريق العلصياغتها في االجتماع الرابع ل   جرتواستند هذا القرار إلى التوصيات التي  
،  األعمال إلى دورات الحقة للمؤتمر أدى إلى تأجيل بنود جدول  مما    ه، جدول أعمال  وضع   للمؤتمر على  109  الدورة تأثير تأجيل  في ضوء  و(.  2018

 .2023التي ستعقد عام    رللمؤتم  111جدول أعمال الدورة    في إدراج هذا البند  (  2021نوفمبر  تشرين الثاني/  )  343قرر مجلس اإلدارة في دورته  
أن هذا الموضوع إلى  م المشورة بشقيد المراجعة المستمرة وتقد  2006العمل البحري،  مسؤولة عن إبقاء عمل اتفاقية    الخاصة   الثالثية اللجنة     3

 ، إلى مؤتمر العمل الدولي. مجلس اإلدارة، أو من خالل مجلس اإلدارة

 .514، الفقرة GB.326/PVانظر الوثيقة   (.2016مارس آذار/ ) 326القرار في دورته وافق مجلس اإلدارة على هذا   4

 .ILC.109/Instruments؛ انظر الوثيقة إلغاء وسحب الصكوك  شأنبمن القرارات  ا  عدد 109ر في دورته  ، اتخذ المؤتمنتيجة لذلك  5

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/ins/WCMS_827699/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB343/ins/WCMS_823488/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_677387.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_484933.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_815721.pdf
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 المقدمة 

 

بعد اآلن في أي مجموعة تضم معايير العمل الدولية ولن  أو المسحوبة  رد الصكوك الملغاة  الخطوات الالزمة لضمان أالّ ت
 6ة. يشار إليها في صكوك أو مدونات سلوك أو غيرها من الوثائق المماثلة الجديد

ي  سحب فاللغاء أو  اإلمن النظام األساسي لمؤتمر العمل الدولي، عندما يدرج بند بشأن  (  1)52وتمشيا  مع المادة  
شهرا  من موعد افتتاح دورة    18حكومات في فترة ال تقل عن  الجدول أعمال المؤتمر، يتعين على المكتب أن يرسل إلى  

شهرا  موقفها من موضوع    12المؤتمر التي ستناقش فيها المسألة، تقريرا  موجزا  واستبيانا  طالبا  منها أن تبين خالل فترة  
. وفي هذا السياق، يُطلب من الحكومات استشارة أكثر المنظمات  المعلومات ذات الصلة  المقترح، إلى جانباإللغاء أو السحب  

تقريرا    المكتب  المتلقاة، يضع  الردود  أساس  لردودها. وعلى  النهائية  الصيغة  قبل وضع  وللعمال  العمل  تمثيال  ألصحاب 
وعد افتتاح دورة المؤتمر التي ستناقش فيها  يتضمن اقتراحا  نهائيا  يوزع على الحكومات قبل أربعة أشهر على األقل من م

 المسألة.  

(، يُطلب 2023لمؤتمر العمل الدولي )   111مجلس اإلدارة أدرج هذا البند في جدول أعمال الدورة    ونظرا  إلى أنّ 
لى  من الحكومات بعد أن تستشير على النحو الواجب أكثر المنظمات تمثيال  ألصحاب العمل وللعمال، أن ترسل ردودها ع

 .   2022تشرين الثاني/ نوفمبر  30في موعد أقصاه االستبيان الوارد فيما يلي، بحيث يتسلمها المكتب 

على  و متاحان  واالستبيان  التقرير  اإلنترنتهذا  على  الدولية  العمل  منظمة  تستكمل .  موقع  أن  أمكن  حيثما  ويُستحسن 
 . (jur@ilo.org)الحكومات االستبيان في شكله اإللكتروني وأن تقدم ردودها إلكترونيا  على العنوان التالي:  

 

 

 
 . GB.325/LILS/INF/1 الوثيقة يمكن العثور على معلومات أكثر تفصيال  عن أهمية وتأثيرات وإجراءات اإللغاء في   6

https://www.ilo.org/ilc/ReportsavailableinArabic/lang--en/index.htm
mailto:jur@ilo.org
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_415188.pdf
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 وضع اتفاقية العمل الدولية المقترح إلغاؤها 

 ( 163)رقم  1987اتفاقية رعاية البحارة،  

. وهي تتطلب توفير مرافق وخدمات رعاية مالئمة للبحارة في الموانئ  1987في عام    163االتفاقية رقم  اعتُمدت   .1
دولة    18صدقت  واتخاذ الترتيبات الالزمة لتمويل مرافق وخدمات الرعاية هذه.  على حد سواء  وعلى ظهر السفن  

ال تزال االتفاقية سارية بالنسبة ألربع . وحتى اآلن، 2012آخرها المغرب في عام    ، 163على االتفاقية رقم   عضوا  
  14جانب  من    163إلى نقض االتفاقية رقم    2006عمل البحري،  دول أعضاء، بينما أدى التصديق على اتفاقية ال

 .دولة عضوا  

،  العمل البحري  اتفاقيةومفتوحة للتصديق عليها.    التي لم تعد  163االتفاقية رقم    2006اتفاقية العمل البحري،    راجعت .2
الرفاه  المعايير الدولية المطبقة فيما يتعلق بمرافق وخدمات    4-4و  1-3عكس في الالئحتين  ي  محدث  ك ص  2006

بتصنيف االتفاقية    الثالثية الخاصة أوصت اللجنة  و.  على حد سواء  المقدمة للبحارة، في الموانئ وعلى ظهر السفن 
ممكن. كما أوصت اللجنة بضرورة أن يطلق المكتب  إلغاءها في أقرب وقت    واقترحت"  متقادمةعلى أنها "   163رقم  

البلدان التي ال تزال   في صفوف  ،األولوية  ، من باب2006العمل البحري،  اتفاقية  على  مبادرة لتشجيع التصديق  
 . 163ملزمة باالتفاقية رقم 

 آنفة الذكر؟ هل تعتبرون أنه ينبغي إلغاء االتفاقية 

  ☐   ال            ☐    نعم

لم تفقد   آنفة الذكر، يرجى ذكر األسباب التي تجعلكم تعتبرون أّن االتفاقية  أعالهبة "ال" على السؤال  إذا كانت اإلجا
 غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاما  مجديا  في تحقيق أهداف المنظمة. 

 اضغط مرتين إلدخال التعليقات.
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  سحبهاالمقترح  االتفاقيات األربع والبروتوكولوضع 

 (70)رقم   1946اتفاقية الضمان االجتماعي )البحارة(، 

للبحارة ومعوليهم المقيمين والموجودين فعال  على    . وهي تنص على أنّ 1946في عام    70اعتُمدت االتفاقية رقم   .3
،  فن مسجلة في أراضي هذه الدولة العضو أراضي دولة عضو، بحكم استخدام هؤالء البحارة أو عملهم في خدمة س

وفاة    في حال  للمعوليننقدية  وإعانات  العجز عن العمل والشيخوخة    في حالةنقدية  وإعانات    الحق بإعانات طبية
السفينة وتُرك في    سجلت فيه الذي    البلدالحماية للبحار المقيم في    70البحار. باإلضافة إلى ذلك، توفر االتفاقية رقم  

  والتي،  أصابه وال يعود لفعل متعمد قام بهالسفينة أو مرض  في خدمة    لحقت به أثناء عملهبب إصابة  آخر بس  بلد
 شمل الرعاية الطبية والطعام والسكن واإلعادة إلى الوطن واألجور.ت

دولة    ونقضتهاشروط دخولها حيز النفاذ.    ، وبالتالي لم تستوف أبدا  70صدقت سبع دول أعضاء على االتفاقية رقم   .4
المبادئ    5-4بموجب الالئحة    التي تشمل  ، 70االتفاقية رقم    2006اتفاقية العمل البحري،    راجعت.  عضو واحدة

على أنها    70بتصنيف االتفاقية رقم    الثالثية الخاصةأوصت اللجنة  واألساسية والمحدثة للضمان االجتماعي للبحارة.  
 سحبها في أقرب وقت ممكن.  رحتواقت" متقادمة" 

 (75)رقم  1946اتفاقية إقامة األطقم، 

تضمن تطبيق المتطلبات   لوائح. وهي تلزم دول العلم باعتماد قوانين أو  1946في عام    75اعتُمدت االتفاقية رقم   .5
سفن التي تم تشييدها االتفاقية ال  وتشملالطاقم ووضع خطط بناء السفن وعمليات التفتيش.    بإقامةالتفصيلية فيما يتعلق  

 عليها. بعد دخولها حيز التنفيذ، وإلى حد ما، السفن الموجودة عند إعادة تسجيل هذه السفن أو إجراء تعديالت كبيرة

اتفاقية    راجعتشروط دخولها حيز النفاذ.    ، وبالتالي لم تستوف أبدا  75صدقت خمس دول أعضاء على االتفاقية رقم   .6
المعيار الدولي الوحيد ذي الصلة والمحّدث    1-3، التي تحدد بموجب الالئحة  75ية رقم  االتفاق  2006العمل البحري،  

  2006  اتفاقية العمل البحري،  من  5فيما يتعلق بإيواء الطاقم ومرافق الترفيه. عالوة على ذلك، بموجب أحكام الباب  
جب أخذها في االعتبار في إطار فحص  الحماية التي يوفرها فيما يتعلق بإقامة الطاقم هي أحد العناصر التي ي  فإنّ 

موظف    جانبواعتماد السفن تحت مسؤولية دولة العلم، وكذلك العناصر التي قد تؤدي إلى مزيد من التفتيش من  
سحبها   وتقترح " متقادمةعلى أنها "  75بتصنيف االتفاقية رقم  الثالثية الخاصةأوصت اللجنة ومخول لدولة الميناء. 
 في أقرب وقت ممكن.

 ( 165)رقم  1987فاقية الضمان االجتماعي للبحارة )مراجعة(،  ات

البحارة، وعند االقتضاء، من يعولونهم والورثة   وهي تنص على أنّ   .1987في عام    165اعتُمدت االتفاقية رقم   .7
الضمان االجتماعي فيما يتعلق بثالثة على األقل    إعاناتالذين تحميهم تشريعات دولة عضو، يحق لهم الحصول على  

 اإلعانة العمل؛    اتإصاب  إعانة  ؛البطالة؛ إعانة الشيخوخة  إعانة  ؛المرض  إعانةطبية؛  الرعاية  المن الفروع التالية:  
أن تكون الحماية المقدمة للبحارة ال تقل   ا  تتطلب االتفاقية أيضوالورثة.   ؛ إعانةالعجز إعانةاألمومة؛   إعانة عائلية؛ال

 على البر.  عمالالالتي يتمتع بها  الحمايةعن  مالءمة

البحري،  العمل    على اتفاقية  التصديقنتيجة  ثم عادت ونقضتها    165وقد صدقت ثالث دول أعضاء على االتفاقية رقم   .8
بموجب اتفاقية العمل    165سارية المفعول. جرت مراجعة االتفاقية رقم    165وبالتالي، لم تعد االتفاقية رقم  .  2006

أوصت اللجنة  ولحماية الضمان االجتماعي للبحارة.    ومحدثا    شامال    ا  إطار  4  البابفي    تشمل  التي  2006البحري،  
 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح"  متقادمةعلى أنها "  165بتصنيف االتفاقية رقم   الثالثية الخاصة

 (178)رقم  1996اتفاقية تفتيش العمل )البحارة(، 

. وهي تطلب من الدول الحفاظ على نظام تفتيش لظروف عمل ومعيشة 1996في عام    178اعتُمدت االتفاقية رقم   .9
دولة    14  نقضتها، ثم  178على االتفاقية رقم    دولة عضوا    15سلطة تنسيق مركزية. وقد صدقت    بإشرافالبحارة  
  راجعتها و  لم تعد سارية  178االتفاقية رقم    ، فإنّ ي. وبالتال 2006العمل البحري،    على اتفاقية  التصديقنتيجة    عضوا  

على المعايير الوحيدة ذات الصلة والمحدثة بشأن االمتثال    5  البابتحتوي في  التي    2006اتفاقية العمل البحري،  
أوصت اللجنة  ونفاذ، من خالل شهادة السفينة وتفتيش السفن وإجراءات الشكاوى التفصيلية على متن السفينة.  واإل
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سحبها في أقرب وقت ممكن. كما أوصت   وتقترح"  متقادمةعلى أنها "   178بتصنيف االتفاقية رقم    الثالثية الخاصة
التي ال تزال ملزمة باالتفاقية ر الدولة العضو  البحري،  اتفاقية  التصديق على  على    178قم  اللجنة بتشجيع  العمل 

2006  . 

 1976التفاقية المالحة التجارية )المعايير الدنيا(،   1996بروتوكول عام 

وهو يوسع قائمة االتفاقيات الواردة في ملحق االتفاقية   .1996في عام    147البروتوكول الملحق باالتفاقية رقم    اعتُمد .10
في وقت الحق، نتيجة التصديق جميعها  وعادت ونقضته    ا  دولة عضو   24توكول  . وقد صدقت على البرو147رقم  

هي    2006  واتفاقية العمل البحري،لم يعد البروتوكول ساري المفعول.    وعليه، .  2006على اتفاقية العمل البحري،  
ضمن تلة للبحارة ووفر حماية شاموهي ت عكس اإلجماع الثالثي فيما يتعلق باالمتثال واإلنفاذ.  يي  ذالحديث ال  الصك

أحكامه السفن من خالل  لمالكي  الفرص  الشكاوى    اتكافؤ  وإجراءات  السفن  وتفتيش  السفن  اعتماد  بشأن  المفصلة 
سحبه في أقرب وقت    وتقترح"  متقادمبتصنيف البروتوكول على أنه "   الثالثية الخاصة أوصت اللجنة  والتفصيلية.  

 ممكن. 

 ؟ المشار إليها أعاله ات األربع والبروتوكولاالتفاقي سحبعتبرون أنه ينبغي هل ت

  ☐   ال            ☐    نعم

االتفاقية )االتفاقيات( أو البروتوكول المشار إليها في   اإلشارة إلىإذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال أعاله، يرجى  
، مع ي تحقيق أهداف المنظمةلم تفقد غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاما  مجديا  فها  التي تجعلكم تعتبرون أنّ القائمة أعاله و
 تعليل إجابتكم. 

 اضغط مرتين إلدخال التعليقات.
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  توصية  18التوصيات المقترح سحبها والبالغ عددها 

 (9)رقم  1920المدونات القانونية الوطنية للبحارة، توصية 

البحري  1920في عام    9رقم    التوصية اعتُمدت   .11 بالعمل  المتعلقة  الوطنية  للقوانين  المنهجي  التدوين  . وهي تعزز 
 حقوقهم  أن يفهموالبلدان أجنبية،  تابعة  للسماح للبحارة، سواء أكانوا على متن سفن تابعة لبلدانهم أو على متن سفن  

. وأوصت  2006اتفاقية العمل البحري،    في االعتبار عند صياغة  9أُخذت التوصية رقم  ووالتزاماتهم بشكل أفضل.  
 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح" متقادمةعلى أنها "  9بتصنيف التوصية رقم   الثالثية الخاصةاللجنة 

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

وتوصي الدول األعضاء بوضع نظام فعال للبحارة للتأمين ضد البطالة    . 1920في عام    10وصية رقم  اعتُمدت الت .12
بتحديث اإلرشادات الخاصة بالضمان    2006العمل البحري،  الناشئة عن غرق السفينة أو أي سبب آخر. قامت اتفاقية  

التوصية رقم   الواردة في  اللجنة  10االجتماعي  الخاصة. وأوصت  التوصية رقم  ب  الثالثية  أنها   10تصنيف  على 
 سحبها في أقرب وقت ممكن.  وتقترح" متقادمة" 

 (20)رقم  1923توصية تفتيش العمل، 

وهي تحدد المبادئ العامة لتنظيم نظم تفتيش العمل وتقدم إرشادات بشأن    .1923في عام    20اعتُمدت التوصية رقم   .13
يعات الخاصة بحماية العمال. وقد تم تجسيد أحكامها الموضوعية عمليا  لضمان اإلنفاذ الفعال للتشر  النُظمتنظيم هذه  

فريق  ال(. وأوصى  129)رقم    1969( واتفاقية تفتيش العمل )الزراعة(،  81)رقم    1947في اتفاقية تفتيش العمل،  
سحبها لن يحدث أي فجوة في    واعتبر أنّ   20بسحب التوصية رقم  بآلية استعراض المعايير  المعني  الثالثي  مل  االع

 التغطية.

 (28)رقم  1926توصية التفتيش على ظروف عمل البحارة، 

وهي تروج سلسلة من المبادئ العامة لمساعدة الدول األعضاء في إنشاء   .1926في عام    28اعتُمدت التوصية رقم   .14
اجبات المفتشين بهدف ضمان  أو إعادة تنظيم نظمها للتفتيش على ظروف عمل البحارة. كما يتم تحديد وضع وو

  1996باتفاقية تفتيش العمل )البحارة(،    28استعيض عن التوصية رقم  وحيادهم وكفاءتهم وصالحياتهم الضرورية.  
  هذين   2006اتفاقية العمل البحري،    راجعتو(.  185)رقم    1996توصية تفتيش العمل )البحارة(،  و(  178)رقم  

للبحارة وتضمن تكافؤ الفرص لمالكي السفن من خالل إجراءات التصديق  حماية شاملة    5  بابهافي    ويرد،  الصكين
  28بتصنيف التوصية رقم    الثالثية الخاصة أوصت اللجنة  و.  والميناءوالتفتيش والشكوى تحت مسؤولية دول العلم  

 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح" متقادمةعلى أنها " 

 (48)رقم  1936توصية رعاية البحارة في الموانئ، 

تضم ممثلين عن   ،شجع على إنشاء هيئة رسمية في كل ميناء مهموهي ت . 1936في عام  48اعتُمدت التوصية رقم  .15
مالك السفن والبحارة والسلطات المحلية لتقديم المشورة لإلدارات المختصة فيما يتعلق باعتماد تدابير لتحسين ظروف  

الميناء )مثل الصحة واإلقامة البحارة،  والترفيه(.  و  البحارة في  اتفاقية رعاية  ( وتوصية  163)رقم    1987قامت 
ديث المعايير الدولية المطبقة فيما يتعلق بمرافق وخدمات الرعاية المقدمة  ( بتح173)رقم    1987رعاية البحارة،  
التطوير وأصبحت تنعكس اآلن في   الميناءللبحارة، في   المعايير لمزيد من  السفن. وقد خضعت هذه  وعلى ظهر 
  48 صية رقمبتصنيف التو  الثالثية الخاصة . وأوصت اللجنة  2006  العمل البحري،من اتفاقية    4-4و  1-3الالئحتين  
 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح" متقادمةعلى أنها " 
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 (75)رقم  1946توصية اتفاقات الضمان االجتماعي للبحارة، 

. وهي تؤيد إبرام اتفاقات ثنائية تضمن أن يظل البحارة من رعايا بلد ما 1946في عام    75اعتُمدت التوصية رقم   .16
أو تعويضات العمال لبلدهم    اإللزاميخاضعين لخطط التأمين االجتماعي  ،  سفينة ترفع علم بلد آخر  في خدمة   العاملون

رشادات الخاصة  بتحديث اإل  2006 اتفاقية العمل البحري،قامت  وأو تخضع لمخططات مماثلة من الدولة األخرى.  
على    75بتصنيف التوصية رقم    الثالثية الخاصة. وأوصت اللجنة  75بالضمان االجتماعي الواردة في التوصية رقم  

 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح" متقادمةأنها " 

 (76)رقم  1946توصية الرعاية الطبية لمعولي البحارة، 

رقم   .17 التوصية  الو.  1946في عام    76اعتُمدت  مناسبة وكافية توصي  لتوفير رعاية طبية  بالسعي  األعضاء  دول 
العمل قامت اتفاقية  ولُمعالي البحارة ريثما يتم تطوير خدمة رعاية طبية تشمل في نطاقها العمال بشكل عام ومعاليهم.  

. وأوصت اللجنة  76بتحديث اإلرشادات الخاصة بالضمان االجتماعي الواردة في التوصية رقم    2006  البحري،
 سحبها في أقرب وقت ممكن.  وتقترح" متقادمةعلى أنها "  76بتصنيف التوصية رقم   لثالثية الخاصةا

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

. وهي تتناول إمدادات الطاقم التي سيوفرها مالك السفينة، بما في ذلك 1946في عام    78اعتُمدت التوصية رقم   .18
على    2006العمل البحري،  تعمل اتفاقية  وغطية األسرة والبطانيات والمفارش وأواني الطعام وغيرها من األشياء.  أ

الثالثية  أوصت اللجنة  . و 1-3  تحديث معايير السكن الالئق للبحارة وتوسيعها بشكل كبير، خاصة بموجب الالئحة
 سحبها في أقرب وقت ممكن.  وتقترح" متقادمةعلى أنها "  78بتصنيف التوصية رقم   الخاصة

 (105)رقم  1958توصية صيدليات السفن، 

كل سفينة    وجود صيدلية على متن. وهي تقدم إرشادات بشأن اشتراط  1958في عام    105اعتُمدت التوصية رقم   .19
البحرية.   المالحة  الصيدلياتيجب فحص  وتعمل في  تنعكس  و  ا  بشكل عام. شهر  12على فترات ال تتجاوز    هذه 

جميع السفن  على   على أنّ   ا  التي تنص أيض 2006العمل البحري، في اتفاقية   105العناصر الرئيسية للتوصية رقم 
الالسلكي أو  بالمشورة الطبية  تتاح  أن    ا ،نظام ُمعد مسبق  ، عن طريقالسلطة المختصةتكفل  وأن    صيدليةأن تحمل  

بتصنيف   الثالثية الخاصةأوصت اللجنة  و.  ودون مقابلساعة في اليوم    24وذلك    ،للسفن في البحرار الصناعية  باألقم
 سحبها في أقرب وقت ممكن.  وتقترح" متقادمةعلى أنها "  105التوصية رقم  

 (106)رقم  1958توصية االستشارة الطبية في البحر، 

مسبقا  يسعى إلى ضمان، من    ُمعدمن إرشادات بشأن نظام  . وهي تتض1958في عام    106اعتُمدت التوصية رقم   .20
للسفن في البحر متاحة مجانا  في أي ساعة من النهار أو    الالسلكيالمشورة الطبية عن طريق    بين أمور أخرى، أنّ 

على أن  ا   التي تنص أيض  2006العمل البحري،  في اتفاقية    106تنعكس العناصر الرئيسية للتوصية رقم  والليل.  
ل السلطة المختصة، عن طريق نظام ُمعد مسبقا ، أن تتاح المشورة الطبية بالالسلكي أو باألقمار الصناعية للسفن  تكف

على    106بتصنيف التوصية رقم    الثالثية الخاصةأوصت اللجنة  و  ساعة في اليوم ودون مقابل.  24في البحر، وذلك  
 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح" متقادمةأنها " 

 ( 108)رقم  1958الظروف االجتماعية للبحارة وسالمتهم، توصية 

وهي تسعى إلى إعادة تأكيد التزامات دول العلم فيما يتعلق بالممارسة    .1958في عام    108اعتُمدت التوصية رقم   .21
  108أُخذت التوصية رقم  والفعالة للوالية والمراقبة لغرض سالمة ورفاه البحارة على متن السفن التجارية البحرية.  

ت التصديق والتفتيش  التي توفر حماية شاملة من خالل إجراءا  2006،  في االعتبار عند صياغة اتفاقية العمل البحري
على    108بتصنيف التوصية رقم    الثالثية الخاصةأوصت اللجنة  و.  الميناءوالشكوى تحت مسؤولية دول العلم ودول  

 سحبها في أقرب وقت ممكن. وتقترح" متقادمةأنها " 
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 ( 138)رقم  1970توصية رعاية البحارة،  

على  وعلى ظهر السفن    الميناءعاية البحارة في  وهي تتناول مرافق ر.  1970في عام    138اعتُمدت التوصية رقم   .22
الوصول إلى المرافق في الموانئ ينبغي أن يتاح للبحارة من جميع الجنسيات، بغض النظر عن   وتحدد أنّ حد سواء،  

العقيدة.   أو  العرق  أو  البحارة،  واللون  رعاية  اتفاقية  البحارة،  163)رقم    1987قامت  رعاية  وتوصية   )1987  
وعلى   الميناءديث المعايير الدولية المطبقة فيما يتعلق بمرافق وخدمات الرعاية المقدمة للبحارة، في  ( بتح173 )رقم

 1-3. وقد خضعت هذه المعايير لمزيد من التطوير وأصبحت تنعكس اآلن في الالئحتين على حد سواء ظهر السفن
على أنها   138بتصنيف التوصية رقم    . وأوصت اللجنة الثالثية الخاصة2006العمل البحري،    من اتفاقية  4-4و

 "متقادمة" وتقترح سحبها في أقرب وقت ممكن. 

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

. وهي تتضمن سلسلة من التوصيات المتعلقة بتكييف الهواء للسفن التي  1970في عام  140اعتُمدت التوصية رقم   .23
ثر من البناء بعد اعتمادها، باستثناء تلك التي تعمل بانتظام في التجارة حيث طن أو أك  1000يبلغ إجمالي حمولتها  

الهواء.   تكييف  المعتدلة  المناخية  الظروف  تتطلب  البحري،  قامت  وال  العمل  إقامة    2006اتفاقية  بتحديث معايير 
الالئحة الالئقة وتوسيعها بشكل كبير بموجب  التوجيهي    1-3  الطاقم  الثالثية وأ.  2-1-3باء  والمبدأ  اللجنة  وصت 

 على أنها "متقادمة" وتقترح سحبها في أقرب وقت ممكن.  140الخاصة بتصنيف التوصية رقم  

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

. وهي تتناول منع المخاطر المتعلقة بالضوضاء على متن السفن، استنادا   1970في عام    141اعتُمدت التوصية رقم   .24
بتحديث وتوسيع المعايير ذات الصلة بشكل   2006اتفاقية العمل البحري،    قامتوى البحث واعتماد تدابير الحماية.  إل

الالئحة بموجب  باء    1-3  كبير  التوجيهيين  الخاصة  2-3-4وباء    12-1-3والمبدأين  الثالثية  اللجنة  وأوصت   .
 أقرب وقت ممكن. على أنها "متقادمة" وتقترح سحبها في 141بتصنيف التوصية رقم 

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

( من  134)رقم    1970. وهي تكمل اتفاقية منع الحوادث )البحارة(،  1970في عام    142اعتُمدت التوصية رقم   .25
خالل سرد الموضوعات التي سيتم التحقيق فيها. وتحدد كذلك أنه ينبغي للدول أن تولي االعتبار الواجب للقواعد  

  2006اقية العمل البحري،  اتف  تقوموالسالمة أو مدونات ممارسات منظمة العمل الدولية.    لنُظمالنموذجية ذات الصلة  
.  3-4الالئحة  ، مما يكملها ويحّدثها إلى حد كبير بموجب  142رقم    للتوصيةبمراجعة وتوحيد العناصر الرئيسية  

على أنها "متقادمة" وتقترح سحبها في أقرب وقت    142وأوصت اللجنة الثالثية الخاصة بتصنيف التوصية رقم  
 ممكن. 

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

رقم   .26 التوصية  عام    155اعتُمدت  تكمّ 1976في  وهي  اتفاقية  .  الدنيا  ة التجاري  المالحة ل    1976(،  )المعايير 
( وتدعو إلى أن تكون القوانين واللوائح الوطنية أو االتفاقات الجماعية المعمول بها معادلة على األقل  147 )رقم

العمل    في االعتبار عند وضع اتفاقية  155أُخذت التوصية رقم  و.  147حق االتفاقية رقم  لالتفاقيات المشار إليها في مل
على أنها "متقادمة" وتقترح سحبها   155. وأوصت اللجنة الثالثية الخاصة بتصنيف التوصية رقم  2006البحري،  

 في أقرب وقت ممكن.

 ( 173)رقم  1987توصية رعاية البحارة،  

من    ا  ( وتقدم عدد163)رقم   1987وهي تكمل اتفاقية رعاية البحارة،  .  1987ام ي عف  173اعتُمدت التوصية رقم   .27
مرافق الرعاية القائمة قيد االستعراض ورصد الحاجة إلى توفير مرافق    مالءمةالمبادئ التوجيهية، بما في ذلك إبقاء  

المستغلة.   المرافق غير  أو سحب  البحري،    وراجعتإضافية  العمل  والتوصية    163اقية رقم  االتف  2006اتفاقية 
التي تحتوي على المعايير األكثر صلة وحداثة فيما يتعلق بمرافق وخدمات رعاية البحارة، في الموانئ ،  173 رقم

وأوصت اللجنة الثالثية الخاصة بتصنيف التوصية .  4-4و  1-3ئحتين  ، بموجب الالعلى حد سواء   وعلى ظهر السفن 
 سحبها في أقرب وقت ممكن. على أنها "متقادمة" وتقترح   173رقم 



توصية 18و واحد وبروتوكول اتفاقيات أربع وسحب  واحدة دولية عمل اتفاقية إلغاء  

 توصية  18التوصيات المقترح سحبها والبالغ عددها 
13 

 

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

( وتتضمن 178)رقم    1996. وهي تكمل اتفاقية تفتيش العمل )البحارة(،  1996في عام    185اعتُمدت التوصية رقم   .28
التوصية   وأُخذت .وسلطاتهممواصفات إضافية لدور سلطة التنسيق المركزية والوسائل المتاحة للمفتشين وواجباتهم 

حماية شاملة للبحارة    5والتي توفر في العنوان    2006في االعتبار عند صياغة اتفاقية العمل البحري،    185رقم  
. والميناءوتضمن تكافؤ الفرص لمالكي السفن من خالل إجراءات التصديق والتفتيش والشكوى تحت مسؤولية العلم  

على أنها "متقادمة" وتقترح سحبها في أقرب وقت    185م  اللجنة الثالثية الخاصة بتصنيف التوصية رقوأوصت  
 ممكن. 

 توصية؟ 18التوصيات المشار إليها أعاله والبالغ عددها هل تعتبرون أنه ينبغي سحب 

  ☐   ال            ☐    نعم

( المشار إليها في القائمة أعاله التوصيات)  التوصيةإذا كانت اإلجابة "ال" على السؤال أعاله، يرجى اإلشارة إلى  
 والتي تجعلكم تعتبرون أنّها لم تفقد غايتها أو أنها ال تزال تقدم إسهاما  مجديا  في تحقيق أهداف المنظمة، مع تعليل إجابتكم. 

 اضغط مرتين إلدخال التعليقات 

 

 




