
 

 

 

 
 

خي. لذا اهذه الوثيقة مطبوعة بعدد محدود من النسخ للتقليل إلى أدنى حد من األثر البيئي ألنشطة منظمة العمل الدولية واإلسهام في الحياد المن

ة حيرجى من الوفود والمراقبين الكرام التفضل بإحضار نسخهم إلى االجتماعات وتجنب طلب نسخ إضافية. وكل وثائق مؤتمر العمل الدولي متا

 .www.ilo.orgعلى االنترنت على العنوان: 

 

   

 مؤتمر العمـل الدولـي

1C 
 

 محضر األعمال المؤقت 
 1078 حزيران/ يونيه -و أيار/ ماي، جنيف، 701الدورة 

  1078ار/ مايو أي 12 التاريخ: 

 البند الثامن من جدول األعمال:
 البحرية المسائل

 المحتويات

 لصفحةا

 البحرية المسائل البند الثامن من جدول األعمال:

  المعدلة، بصيغتها ،6002 البحري، العمل اتفاقية مدونة على التعديالت إقرار

 3 ........................... االتفاقية من عشرة الثالثة المادة بموجب المنشأة الخاصة الثالثية اللجنة اعتمدتها كما

 5 ........................................................................................................................ الملحق
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 ،6002 البحري، العمل اتفاقية مدونة على التعديالت إقرار
 شأةالمن الخاصة الثالثية اللجنة اعتمدتها بصيغتها المعدلة، كما

 االتفاقية من عشرة الثالثة المادة بموجب

 63 من 6002،7 البحري، العمل اتفاقية من عشرة الثالثة المادة بموجب المنشأة الخاصة الثالثية اللجنة اجتمعت .1

 العمل اتفاقية من عشرة الخامسة المادة من 4 للفقرة وفقا   واعتمدت جنيف، في 6002نيسان/ أبريل  62 إلى

 العمل اتفاقية من 5-6والالئحة  6-6 والالئحة 0-6 للمدونة التنفيذية الالئحة على تعديالت ،6002 البحري،

 .الملحق في التعديالت نص ويرد 1.بأغلبية ساحقة التعديالت واعتُمدت. 6002 البحري،

من النظام الداخلي  02، والمادة 6002من المادة الخامسة عشرة من اتفاقية العمل البحري،  5وبموجب الفقرة  .2

تعليق اإلدارة بالتعديالت على المدونة مقترنة بالللجنة الثالثية الخاصة، يتعين على رئيس اللجنة أن يبلغ مجلس 

عليها، ألجل إحالتها إلى الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي. ونظرا  إلى أّن االجتماع الثالث للجنة انعقد بعد 

(، أحيطت هيئة مكتب مجلس اإلدارة علما  بتلك التعديالت 6002لمجلس اإلدارة )آذار/ مارس  336الدورة 

 لمؤتمر العمل الدولي. 002التها إلى الدورة وقررت إح

والتعديالت التي قدمتها مجموعة ممثلي البحارة إلى اللجنة الثالثية الخاصة تتعلق بحماية أجور البحارة  .3

  3سفن.مسلح على ال سطو أو قرصنة أعمال نتيجة عنها بعيدا   أو السفينة متن ُيحتجزون علىومستحقاتهم عندما 

 نفاذ ضمان استمرار به ويراد - اتفاقات استخدام البحارة - 0-6 للمدونة التنفيذية بالالئحة األول التعديل ويتعلق .4

 .السفن على مسلح سطو أو قرصنة أعمال نتيجة اتفاق استخدام البحار عندما يُحتجز

والمستحقات األخرى وينص على أّن األجور  – األجور – 6-6 للمدونة التنفيذية بالالئحة الثاني التعديل ويتعلق .5

المنصوص عليها بموجب اتفاق استخدام البحارة واتفاق المفاوضة الجماعية المعني أو القوانين الوطنية المطبقة، 

، يستمر دفعها خالل طيلة فترة االحتجاز وحتى يتم تحرير البحار وإعادته المخصصة بما في ذلك التحويالت

حتى تاريخ وفاته وفقا  لما هو وفاة البحار خالل االحتجاز،  ي حالأو، ف المرعية إلى الوطن حسب األصول

 منصوص عليه في القوانين أو اللوائح الوطنية المطبقة.

ضمان عدم انقضاء الحق  ويراد به – اإلعادة إلى الوطن – 5-6 للمدونة التنفيذية بالالئحة الثالث التعديل ويتعلق .6

 .السفن على مسلح سطو أو قرصنة أعمال زا  نتيجةفي اإلعادة إلى الوطن حيثما يكون البحار محتج

  

 

 كانت 1078 مايو/ أيار 70 وفي ،1073 أغسطس/ آب 10 في النفاذ حيز ،1002 البحري، العمل اتفاقية دخلت   0

: التالي اإللكتروني الموقع على المعلومات من المزيد على االطالع ويمكن. عليها صدقت قد عضوا   دولة 82
www.ilo.org/mlc. 

 لم يكن هناك أي صوت ضد التعديالت وامتنعت ثالث حكومات فقط عن التصويت.   6

 0826في اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار،  الوارد نفس المعنى القرصنةفي مفهوم التعديالت، يحمل مصطلح    3

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو االحتجاز أو أي عمل سلب أو تهديد  على السفن السطو المسلحيعني مصطلح و

في هذا الصدد، غير أعمال القرصنة، يُرتكب ألغراض خاصة ويكون موجها  ضد سفينة أو ضد أشخاص أو ممتلكات 

متنها، في المياه الداخلية لدولة بعينها أو المياه األرخبيلية أو البحر اإلقليمي، أو أي عمل يحرض على ارتكاب أحد  على

 األعمال الموصوفة أعاله أو يسهل عن عمد ارتكابها. 

http://www.ilo.org/mlc
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 تتُصو أن التعديالت على المؤتمر موافقة تقتضي االتفاقية، من عشرة الخامسة المادة من 5 الفقرة مع وتمشيا   .7

 إلى بلّغت التعديالت، هذه على المؤتمر موافقة حال وفي. المقترعين الحاضرين المندوبين ثلثي أغلبية لصالحها

 وتُمنح. المؤتمر موافقة تاريخ قبل ،6002 البحري، العمل اتفاقية على تصديقاتها ُسجلت التي األعضاء الدول

 عدم عن ا  رسمي تعرب لكي( مختلفة فترة المؤتمر يحدد لم ما) اإلبالغ تاريخ من سنتين فترة األعضاء الدول هذه

 في 40 من رأكث تعرب لم ما الفترة تلك انتهاء من أشهر ستة بعد التعديالت نفاذ ويبدأ. التعديالت على الموافقة

 الحمولة من المائة في 40 عن يقل ال ما حصتها تمثل والتي االتفاقية على صدقت التي األعضاء الدول من المائة

 غلبية،األ هذه على التعديالت تحصل لم وإذا. التعديالت على موافقتها عدم عن رسميا   إعرابا   ،العالمية اإلجمالية

 .جديد من لبحثها الخاصة الثالثية اللجنة إلى تحال

 ونيهي/ حزيران) المائة بعد الثالثة دورته في مرة ألول وافق قد كان الدولي العمل مؤتمر بأن التذكير ويجدر .8

 عن التخلي بمسائل التعديالت تلك وتعلقت 2.الخاصة الثالثية اللجنة اعتمدتها التي التعديالت على ،(6004

 عن اجمةن تكون األجل، طويلة بإعاقة إصابته حالة في أو البحار وفاة حالة في بالتعويض والمطالبات البحارة

كانون الثاني/ يناير  02ودخلت هذه التعديالت حيّز النفاذ في  .مهني خطر أو مهني مرض أو مهنية إصابة

(، تعديلين آخرين اعتمدتهما أيضا  6002 )حزيران/ يونيه 005. وأقر مؤتمر العمل الدولي في دورته 6002

القضاء على التحرش والتنمر على متن السفن، وينص التعديل  يهدف التعديل األول إلى 5اللجنة الثالثية الخاصة،

اآلخر، في ظروف خاصة، على إمكانية تمديد مدة سريان شهادة العمل البحري لفترة ال تتجاوز خمسة أشهر. 

  .6008 يناير/ الثاني كانون 2 في النفاذ حيز لتعديالتا هذه تدخل أن يُتوقعو

بالصيغة التي اعتمدتها  ،6002 البحري، العمل اتفاقية مدونة على التعديالت في النظر إلى مدعو والمؤتمر .9

 .عليها الموافقة بغية اللجنة الثالثية الخاصة في اجتماعها الثالث،

 

 .72رقم و 1رقم  األعمال المؤقت محضر ،المداوالت محضر ،703، الدورة الدولي العمل مؤتمر   4

 .7-3 رقم المؤقت األعمال محضر ،المداوالت محضر ،705 الدورة الدولي، العمل مؤتمر   5

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_243783.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_247587.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_482042.pdf
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 الملحق

 ، 6002مدونة اتفاقية العمل البحري،  على تعديالتال
 1-6 فيما يتعلق بالالئحة

 اتفاقات استخدام البحارة -1-6المعيار ألف 

 الجديدة: 2الفقرة  تُدرج

 أو ينةالسف متن على عندما يكون محتجزا   نافذا   تقتضي كل دولة أن يستمر اتفاق استخدام البحار .2

، بغض النظر عما إذا كان التاريخ المحدد النتهائه قد السفن على مسلح سطو أو قرصنة أعمال نتيجة عنها بعيدا  

 هذه الفقرة: مفهوم فيوأحد الطرفين قد أبلغ تعليق االتفاق أو إنهائه.  كانانقضى أو 

 ؛0826 البحار، لقانون المتحدة األمم اتفاقية في الوارد المعنى نفس القرصنة مصطلح يحمل )أ(

 أو االحتجاز أو العنف أعمال من قانوني غير عمل أي السفن على المسلح السطو مصطلح يعني )ب(

 ةسفين ضد موجها   ويكون خاصة ألغراض يُرتكب القرصنة، أعمال غير الصدد، هذا في تهديد أو سلب عمل أي

 قليمي،اإل البحر أو األرخبيلية المياه أو بعينها لدولة الداخلية المياه في متنها، على ممتلكات أو أشخاص ضد أو

 .ارتكابها عمد عن يسهل أو أعاله الموصوفة األعمال أحد ارتكاب على يحرض عمل أي أو

  ،6002 البحري، العمل اتفاقية مدونة على التعديالت
 6-6 بالالئحة يتعلق فيما

 األجور -6-6 ألف المعيار

 :الجديدة 2 الفقرة تُدرج

 ىعل مسلح سطو أو قرصنة أعمال نتيجة عنها بعيدا   أو السفينة متن على عندما يُحتجز البحار .2

 لمفاوضةا واتفاق البحارة استخدام اتفاق في عليها المنصوص األخرى والمستحقات األجوردفع  يستمر السفن،

نحو ما هو منصوص  على ،المخصصة التحويالت ذلك في بما المطبقة، الوطنية القوانين أو المعني الجماعية

 حسب الوطن إلى وإعادته البحار تحرير يتم وحتى االحتجاز فترة طيلةن هذا المعيار، م 4عليه في الفقرة 

 وفاته تاريخ حتى ،االحتجاز خالل البحار وفاة حال في أو، 0-5-6تمشيا  مع المعيار ألف  المرعية األصول

 مسلح وسطقرصنة" و"يحمل المصطلحان " .المطبقة الوطنية اللوائح أو القوانين في عليه منصوص هو لما وفقا  

 .0-6من المعيار ألف  2" نفس المعنى الوارد في الفقرة السفن على

  ،6002 البحري، العمل اتفاقية مدونة على التعديالت
 اإلعادة إلى الوطن – 5-6 بالالئحة يتعلق فيما

 الوطن إلى اإلعادة في الحق – 1-5-6 باء التوجيهي المبدأ

 بالنص التالي: 2عن الفقرة  يُستعاض

 وقتال من معقولة فترة خالل به البحار يطالب لم إذا الوطن إلى اإلعادة في الحق ينقضي أن يجوز .2

 متن لىع، ما عدا في الحاالت التي يكون فيه محتجزا  الجماعية االتفاقات او الوطنية اللوائح أو القوانين تحددها

 سطو"و" قرصنة" نالمصطلحا يحمل. السفن على مسلح سطو أو قرصنة أعمال نتيجة عنها بعيدا   أو السفينة

 .0-6 ألف المعيار من 2 الفقرة في الوارد المعنى نفس" السفن على مسلح
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