
  )١٩٣٦مراجعة، (اتفاقية الحد األدني لسن تشغيل األحداث في العمل البحري 
  لمنظمة العمل الدولية ٥٨االتفاقية 

  
  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

  ١٩٣٦أكتوبر /تشرين األول ٢٤في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 
  ١٩٣٩أبريل /نيسان ١١: تاريخ بدء النفاذ

  العام لمنظمة العمل الدولية، إن المؤتمر
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االنعقاد في جنيف حيث عقد دورتـه الحاديـة   

  ،١٩٣٦أكتوبر /تشرين األول ٦والعشرين في 
وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية التفاقية الحد األدني للسن التـي  

داث في العمل البحري، التي اعتمدها المؤتمر في دورته الثانية، علمـا  يجوز فيها تشغيل األح
  بأن هذه المسألة تشكل جدول أعمال الدورة الحالية،
  وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

أكتوبر عام ست وثالثـين وتسـعمائة   /يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين األول
، )مراجعـة ) (العمـل البحـري  (ة التالية التي ستسمي اتفاقية الحد األدني للسـن  وألف االتفاقي

١٩٣٦:  
  ١المادة 

جميع أنواع السفن والمراكـب التـي تعمـل فـي     " سفينة"في مفهوم هذه االتفاقية، تعني كلمة 
  .المالحة البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو خاصة، فيما عدا السفن الحربية

  
  ٢المادة 

ال يجوز استخدام أو تشغيل األحداث الذين تقل سنهم عن الخامسة عشرة علي ظهـر أي   -١
  .سفينة، بخالف السفن التي ال يعمل عيها سوي أفراد من نفس األسرة

علي أنه يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تسمح بمنح شهادات تخول األحداث الذين ال  -٢
في الحاالت التي تكون فيها السلطات التعليمية أو غيرهـا  يقل سنهم عن الرابعة عشرة العمل 

من السلطات المعنية التي تحددها هذه القوانين أو اللوائح مقتنعة بأن هذا العمل سيفيد الحـدث  
بعد إيالء االعتبار الواجب لحالته الصحية والبدنية وللفوائد المحتملة والفورية التي تعود عليـه  

  .من العمل المقترح
  
  



  ٣دة الما
علي العمل الذي يؤدية األحداث علي السفن المخصصـة للتعلـيم أو    ٢ال تنطبق أحكام المادة 

  .شريطة أن توافق السلطة العامة علي هذا العمل وتشرف عليه. التدريب
  
  ٤المادة 

تسهيال إلنفاذ أحكام هذه االتفاقية، يلزم كل ربان بأن يمسك سجال أو قائمة بجميع األشـخاص  
  .لي سفينته ممن تقل سنهم عن السادسة عشرة، مع بيان تاريخ ميالدهمالعاملين ع

  
  ٥المادة 

ال يبدأ نفاذ هذه االتفاقية إال بعد أن يعتمد مؤتمر العمل الدولي اتفاقية تراجـع اتفاقيـة الحـد    
األعمـال غيـر   (، واتفاقية تراجع اتفاقية الحد األدني للسـن  ١٩١٩، )الصناعة(األدني للسن 

  .١٩٣٢، )الصناعية
  ٦المادة 

  .ترسل التصديقات الرسمية علي هذه االتفاقية إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها
  
  ٧المادة 

ال تلزم هذه االتفاقية سوي الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي سـجل المـدير    -١
  .العام تصديقاتها

هذه االتفاقية بعد مضي اثني عشر شهرا من تـاريخ   ، يبدأ نفاذ٥مع مراعاة أحكام المادة  -٢
  .تسجيل تصديق دولتين عضوين لها لدي المدير العام

وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثني عشـر شـهرا علـي     -٣
  .تاريخ تسجيل تصديقها

  ٨المادة 
دولتين عضوين في منظمة العمـل  يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق 

الدولية، بإخطار جميع الدول األعضاء في هذه المنظمة بـذلك، ويخطرهـا كـذلك بتسـجيل     
  .التصديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمة

  ٩المادة 
يجوز ألي دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات علي  -١

وال يكون هذا . نفاذها، وذلك بوثيقة ترسلها إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلهابدء 
  .النقض نافذا إال بعد انقضاء عام علي تاريخ تسجيله



كل دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية، ولم تمارس حقها في النقض المنصوص عليـه   -٢
العشر سنوات المذكورة في الفقـرة السـابقة،    في هذه المادة خالل السنة التالية النقضاء فترة

تكون ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هـذه االتفاقيـة بعـد    
  .إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة

  
  ١٠المادة 

نقضاء كل فترة عشر سـنوات  يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام، عند ا
وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلـي إدراج  . علي بدء نفاذ هذه االتفاقية، تقريرا عن تطبيقها

  .مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمر
  
  ١١المادة 

نص االتفاقية إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه االتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم ت -١
  :الجديدة علي خالف ذلك

يستتبع تصديق دولة عضو علي االتفاقية الجديدة المراجعة، قانونا، وبغـض النظـر عـن    ) أ(
أعاله، النقض المباشر لإلتفاقية الحالية شريطة بـدء نفـاذ االتفاقيـة الجديـدة      ٩أحكام المادة 

  المراجعة،
ية الحالية اعتبارا مـن تـاريخ بـدء نفـاذ     يقفل باب تصديق الدول األعضاء علي االتفاق) ب(

  .االتفاقية الجديدة المراجعة
تظل االتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضـاء   -٢

  .التي صدقتها ولم تصدق علي االتفاقية المراجعة
  
  ١٢المادة 
  .ن في الحجيةالنصان االنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويا

  
  
  
  
  
  
 


