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  وحدة الدراسات والبحوث واإلحصاء
  أو

  وزارة العمل والشؤون االجتماعية
  
  
  
  

  حقوق النشر والطبع محفوظة
  لوزارة العمل والشؤون االجتماعية

  الطبعة األوىل
٢٠٠١  
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  الصفحة  المحتويات

  ٦  تقديم وزير العمل والشؤون االجتماعية

  ٩  تقديم وكيل الوزارة لشؤون العمل

  ١٣   العالقات الدوليةتقديم إدارة

 بشأن تحديد ساعات العمل في المنـشآت الـصناعية          ١٩١٩لسنة  ) ١(اتفاقية رقم   
  بثماني ساعات يومياً وبثمان وأربعين ساعة أسبوعياً

١٥  

  ٣٠   متعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي١٩٣٠لسنة ) ٢٩(اتفاقية رقم 

  ٤٩  لصناعة والتجارة بشأن تفتيش العمل في ا١٩٤٧لسنة ) ٨١(اتفاقية رقم 

  ٦٨  ١٩٤٨مراجعة ) النساء(بشأن العمل ليالً ) ٨٩(اتفاقية رقم 

 بشأن مساواة العمال والعامالت في األجر عن عمل         ١٩٥١لسنة  ) ١٠٠(اتفاقية رقم   
  ذي قيمة متساوية

٧٩  

  ٩٠   حول إلغاء العمل الجبري١٩٥٧لسنة ) ١٠٥(اتفاقية رقم 

  ٩٧  ول الحد األدنى لسن االستخدام ح١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(اتفاقية رقم 
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  تقدیم  وزیر العمل والشؤون االجتماعية
) ١٩١٩(تعترب منظمة العمل الدولية من أقدم املنظمات العاملية فقد أنشئت بعد انتهاء احلرب العاملية األوىل وكان إنشاؤها سـنة                    

 احلرب والسعي إىل حتقيق السالم العاملي عرب العدالـة االجتماعيـة،   جزءاً من اتفاقية فرساي للسالم املعقودة يف ذلك العام إلهناء    
  .وكان من أميز خصائص هذه املنظمة انفرادها بالتشكيل الثالثي الذي جيمع يف عضويتها أصحاب األعمال والعمال مع احلكومات

عد يف حتقيق تشريعات عمل مماثلـة عنـد     وكان من أهم وسائل عمل املنظمة لتحقيق أهدافها إقرار معايري العمل الدولية اليت تسا             
ولقد ظلت املنظمة منذ إنشائها تصدر معايري العمل الدولية يف شكل اتفاقيات وتوصيات             . التصديق عليها من قبل الدول األعضاء     

) ١٧٤(كما بلغت عضوية املنظمة     . توصية) ١٩٠(اتفاقية وبلغ عدد التوصيات     ) ١٨٢ (١٩٩٩حىت بلغ عدد االتفاقيات سنة      
  .دولة

وتعترب اتفاقيات العمل الدولية وثائق قانونية مشاهبة للمعاهدات الدولية، إذ يتوجب على الدول األعضاء بعد إقرارها مـن قبـل                    
املؤمتر، أن تعرضها على السلطة املختصة بالتصديق للنظر يف أمر التصديق من عدمه، واألخذ بالتوصية لالهتداء هبـا يف تطـوير                     

  .جتماعيالتشريع العمايل واال

إن التصديق على أي اتفاقية عمل دولية يعترب التزاماً رمسياً من الدولة بتطبيق أحكام االتفاقية يف التـشريع الـوطين واملمارسـة                      
الوطنية، كما يعترب دليالً على رغبة الدولة يف التعاون الدويل وتأكيداً على موافقتها على التدابري املتعلقة بآليات اإلشراف من قبل                    

اإلدارة الفنية املعنية باملعايري مبكتب العمل الـدويل، وجلنـة اخلـرباء            : هزة املنظمة املختصة يف هذا الشأن، وهذه األجهزة هي        أج
. املختصة بتطبيق االتفاقيات والتوصيات، وجلنة املؤمتر الثالثية التكوين املناط هبا اإلشراف عن مدى التزام الدول بتطبيق املعـايري                 

هزة اإلشرافية مدى التزام الدول بالتطبيق من خالل فحص التقارير الدورية اليت يطلب من الدول تقدميها عـن                  وترصد هذه األج  
عرض االتفاقيات والتوصيات اليت يقرها املؤمتر على السلطات املعنية بالتصديق، وعن تطبيق االتفاقيات املصدق عليها، وكذلك                 

  .لدول تقدميها سنوياً عن االتفاقيات غري املصدق عليها وعن التوصياتاملنظمة من االتقارير اليت يطلب جملس إدارة 

يتضح من هذا العرض، مدى االهتمام الذي حتظى به معايري العمل الدولية على املستوى الدويل، ومدى أمهية الوفاء بالتزامات 
  .الدولة يف جمال اتفاقيات العمل الدولية املنضمة إليها

لتوثيق، رأينا من املفيد طباعة هذه االتفاقيات باللغة العربية حسب الترمجة املعتمدة من جامعة الـدول                وهلذه األسباب، ومن أجل ا    
العربية يف هذا الكتيب حىت يسهل الرجوع إليها عند االقتضاء، وحىت تكون يف متناول اليد للجهات ذات الصلة، وحىت تكـون                     

  .مرجعاً للباحثني والدارسني
  واهللا املوفق
   الطایر مطر حميد

  وزیر العمل والشؤون االجتماعية
  



  ٦

  
  تقدیم وآيل الوزارة لشؤون العمل

، ومنذ ذلك التاريخ ظلت الدولة حتـرص علـى          )١٩٧٢(لقد انضمت دولة اإلمارات العربية املتحدة ملنظمة العمل الدولية عام           
موازنة املنظمة السنوية بصورة منتظمة واملشاركة يف       وتتمثل هذه االلتزامات يف دفع حصة الدولة يف         . الوفاء بالتزاماهتا حنو املنظمة   

مؤمتر العمل الدويل السنوي بوفد ثالثي التكوين، يضم يف عضويته ممثلني ألصحاب األعمال والعمال جبانب ممثلـي احلكومـة،                   
. ها معلومات من الدولة   وإعداد وإرسال تقارير عن التشريع واملمارسة العملية يف مجيع املسائل اليت يطلب مكتب العمل الدويل في               

  .واإلجابة على استبيانات مكتب العمل الدويل حول خمتلف القضايا العمالية واالجتماعية

ولقد تطورت عالقة الدولة مع املنظمة منذ بداية الثمانينات ومتت دعوة كبار املسؤولني من املنظمة لزيارة الدولة للتعرف علـى                    
) ٧٥(يف االحتفال مبرور    ) ١٩٩٤(وسامهت الدولة عام    . ملسائل ذات االهتمام املشترك   األوضاع العمالية فيها والتشاور حول ا     

  .يف موقع متميز باملقر الرئيسي للمنظمة يف جنيف" النسر"لشعار الدولة سنة على تأسيس منظمة العمل الدولية بإقامة جمسم 

نظمة ملصلحة الشعب الفلسطيين يف ظـل إدارة الـسلطة          كما سامهت الدولة يف متويل بعض مشاريع التعاون الفين اليت نفذهتا امل           
  .الفلسطينية

ملؤمتر العمل ) ٨٣(وتبوأت الدولة مكاناً بارزاً يف املنظمة حيث ترأس معايل وزير العمل والشؤون االجتماعية السابق الدورة 
  ).١٩٩٦(الدويل عام 

نب اإلدارة العمالية، ونظمت مع وزارة العمل والشؤون        ومن جانب آخر، فقد قدمت املنظمة الدعم الفين للدولة يف خمتلف جوا           
االجتماعية ندوات فنية ودورات تدريبية داخل الدولة شارك يف بعضها مسؤولون من احلكومات ومن أصحاب األعمال بـدول                  
  جملــــــــس التعــــــــاون بــــــــدول اخللــــــــيج العربيــــــــة،    

اتفاقيات عمـل   ) ٤(الدولية صدقت الدولة على     منظمة العمل   ويف إطار هذه العالقات املتميزة بني دولة اإلمارات العربية املتحدة و          
  :وهي) ١٩٨٢(دولية سنة 

  . اخلاصة بساعات العمل يف الصناعة١٩١٩لسنة ) ١(االتفاقية رقم . ١
  . بشأن السخرة العمل اإلجباري١٩٣٠لسنة ) ٢٩(االتفاقية رقم . ٢
  .ة والتجارة بشأن تفتيش العمل يف الصناع١٩٤٧لسنة ) ٨١(االتفاقية رقم . ٣
  . بشأن عمل النساء ليال١٩٤٨ًلسنة ) ٨٩(االتفاقية رقم . ٤

  :على ثالث اتفاقيات عمل أساسية وهي) ١٩٩٧(كما صدقت الدولة سنة 
  . يف شأن مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية١٩٥١لسنة ) ١٠٠(االتفاقية رقم . ١
  . بشأن منع السخرة أو العمل اإلجباري١٩٥٧لسنة ) ١٠٥(االتفاقية رقم . ٢



  ٧

  . يف شأن احلد األدىن لسن االستخدام١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(االتفاقية رقم . ٣

، ١٠٥،  ١٠٠،  ٢٩(وبذلك تكون الدولة مصدقة على سبع اتفاقيات عمل دولية، منها أربع اتفاقيات وهي االتفاقيات أرقـام                 
يـسمى  ) ١٩٩٨(ة العمل الدولية  اليت أصدرت املنظمة بشأهنا إعالناً سـنة            تعترب من االتفاقيات السبع األساسية ملنظم     ) ١٣٨

إعالن منظمة العمل الدولية حول املبادئ واحلقوق األساسية يف العمل، وحتث املنظمة الدول األعضاء للتـصديق علـى هـذه                    
  .مسياالتفاقيات على وجه اخلصوص واحترام األحكام الواردة هبا حىت يف حالة عدم التصديق الر

ويسرنا أن ننشر هذه االتفاقيات السبع يف هذا الكتيب لتكون مرجعاً للمعنيني سواء من جانب احلكومة أو أصحاب األعمال أو                    
اجلمعيات املهنية العاملة يف الدولة أو الدارسني والباحثني، آملني أن تكون ذات فائدة للجميع متطلعني ملزيد من اإلجنازات للدولة                   

  .منظمة العمل الدولية يف املستقبليف عالقاهتا مع 
              الدآتور

    خالد محمد عبد اهللا الخزرجي
  وآيل وزارة العمل والشؤون االجتماعية

      لقطاع العمل             
  



  ٨

  تقدیم إدارة العالقات الدولية
  

ل والـشؤون االجتماعيـة     يسرين أن أقدم هذا الكتيب الذي تصدره وحدة الدراسات والبحوث واإلحصاء بوزارة العم            
والذي حيوي جمموعة اتفاقيات العمل الدولية املنضمة إليها دولة اإلمارات العربية املتحدة، إن رصد اتفاقيـات العمـل الدوليـة             
املصدق عليها رمسياً من قبل الدولة وطباعتها يف هذا الكتيب هو أمر مفيد للمسؤولني املعنيني يف احلكومة وألصحاب األعمـال                    

مال وللجمعيات املهنية العاملة يف الدولة ولرجال القانون ألن التصديق يعين التطبيق العملي وااللتزام بأحكام هذه االتفاقيات                 والع
عمومـاً  . وفضالً عن ذلك فهو أمر مفيد للباحثني والدارسني واملهتمني بشؤون عالقات العمـل            . يف التشريع الوطين واملمارسة العملية    

  .ولية على وجه اخلصوصوعالقات العمل الد

وإذا كانت هذه الطبعة األوىل قد متت باللغة العربية لسهولة الرجوع إليها لدى املعنيني عند االقتضاء، فإننا نأمل أن تصدر                    
  .طبعات الحقة تتضمن أية مستجدات يف هذا اجملال وتكون باللغتني العربية واإلجنليزية

د مدير وحدة الدراسات والبحوث واإلحصاء بالوزارة وملساعديه علـى          وال يسعين إال أن أسجل شكري وتقديري للسي       
  . اجلهود الطيبة اليت يقومون هبا ولدورهم املتميز يف متابعة إصدار هذا الكتيب

            سالم علي المهيري
  مدیر إدارة العالقات الدولية
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   بشأن١٩١٩لسنة ) ١(اتفاقية دولية رقم 
 
   المنشآت الصناعيةتحدید ساعات العمل في

  بثماني ساعات یوميًا وبثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا
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  زاید بن سلطان آل نهيان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  ١٩٨٢لسنة ) ٥٠(مرسوم اتحادي رقم 

بالموافقة على االتفاقية الخاصة بساعات العمل في 
  ١٩١٩الصناعة عام 

  لطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة نحن زاید بن س
  بعد االطالع على الدستور المؤقت،

وزراء، وتصدیق المجلس                         ة مجلس ال ة، وموافق شؤون االجتماعي ر العمل وال ا عرضه وزی وبناًء على م
  األعلى لالتحاد،

  :رسمنا بما هو آٍت

  المادة األولى
، واملرفق نصوصها هبذا ١٩١٩يف الصناعة عام ووفق على االتفاقية اخلاصة بساعات العمل 

  .املرسوم
  المادة األولى

  .على الوزراء كل فيما خيصه تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسية
  

      زاید بن سلطان آل نهيان
   رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
  . هـ١٤٠٢/ رجب /  ٢٣: بتاريخ
  . م١٩٨٢/ مايو/ ١٦: املوافق

  مؤتمر العمل الدولي
  

  الدورة األولى
  

  )١٩٢٠يناير /  كانون الثاين٢٧ - ١٩١٩أكتوبر /  تشرين األول٢٩واشنطن، (



  ١١

   Convention)1(                    )١(االتفاقية رقم 
  

  اتفاقية تحدید ساعات العمل في المنشآت الصناعية
  )*( ربعين ساعة أسبوعيًابثماني ساعات یوميًا وبثمان وأ

  
  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

  ١٩١٩أآتوبر عام / وقد انعقد في واشنطن في التاسع والعشرین من تشرین األول
  .بناًء على دعوة من حكومة الوالیات المتحدة األمریكية

د ساعات العمل ب      اني ساعات   وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتطبيق مبدأ تحدی ثم
ؤتمر                     ذا الم ال ه د األول في جدول أعم یوميًا أو بثمان وأربعين ساعة أسبوعيًا، وهو موضوع البن

  .المعقود في واشنطن
  .وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

ة ساعات العمل         سمى اتفاقي صناعة  (یعتمد االتفاقية التالية التي ست صدیقها  ١٩١٩) في ال ، لت
  .األعضاء في منظمة العمل الدولية وفقًا ألحكام دستور المنظمةالدول 

  )١(المادة 
  :بوجه خاص" منشأة صناعية"  يف مفهوم هذه االتفاقية، تعين عبارة .١

  .املناجم واحملاجر واألشغال األخرى اليت تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن األرض. أ

 حتويلها أو تنظيفها، أو إصالحها، أو زخرفتها، أو صقلها، أو إعـدادها             الصناعات اليت يتم فيها صنع منتجات، أو      . ب
للبيع، أو جتزئتها، أو تدمريها، والصناعات اليت يتم فيها حتويل املواد، مبا يف ذلك بناء السفن وتوليد وحتويل ونقل الطاقة                

  .الكهربائية أو القوى احملركة من كل نوع

ح أو تعديل أو هدم أي بناء، أو سكة حديدية، أو ترام، أو ميناء، أو رصـيف                 تشييد أو جتديد أو صيانة أو إصال      . جـ
ميناء، أو حوض، أو قناة أو ممر مائي للمالحة الداخلية، أو طريق، أو نفق، أو جسر، أو قنطـرة أو جمـرى للـصرف                        

نع للغـاز، أو شـبكة      الصحي، أو مصرف للمياه، أو بئر، أو تركيبات برقية أو هاتفية، أو تركيبات كهربائية، أو مص               
للمياه، وغري ذلك من أعمال اإلنشاء، فضالً عن األعمال التحضريية أو أشغال وضع األساس ألي من هذه اإلنشاءات                  

  .أو املباين

نقل الركاب أو البضائع بطريق الرب أو السكك احلديدية أو البحر أو الطرق املائية الداخلية، مبا يف ذلـك حتميـل                     . د
  . األحواض واألرصفة واملرافئ واملخازن، باستثناء النقل باليدوتفريغ البضائع يف

                                                 
  . ١٩٢١يونيه /  حزيران١٣بدأ نفاذها يف )  *(



  ١٢

يضع مؤمتر خاص يناقش العمل يف البحر ويف املمرات املائية الداخلية األحكام املتعلقة بالنقل حبـراً وعـرب املمـرات املائيـة        . ٢
  .الداخلية

  .الزراعةتعني السلطة املختصة يف كل بلد احلد الذي يفصل الصناعة عن التجارة و. ٣

  

  )٢(المادة 
ال تزيد ساعات عمل العمال عن مثاين ساعات يف اليوم وعن مثان وأربعني ساعة يف األسبوع يف أي منشأة صناعية عامة أو 
خاصة أو يف أي من فروعها، خبالف املنشآت اليت ال يعمل فيها سوى أفراد األسرة الواحدة، وفيما عدا االستثناءات املبينة فيما 

  :يلي

ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على األشخاص الذين يشغلون وظائف اإلشـراف أو اإلدارة، أو علـى األشـخاص الـذين                     . أ
  .يستخدمون يف وظائف تتطلب الثقة

عندما تكون ساعات العمل حمددة يف يوم أو أكثر من أيام األسبوع بأقل من مثاين ساعات مبوجب قـانون، أو عـرف، أو                       .  ب
منظمات أصحاب العمل والعمال، أو يف حال عدم وجود هذه املنظمات بني ممثلي أصحاب العمـل والعمـال،                  اتفاق معقود بني    

جيوز جتاوز حد الثماين ساعات يف بقية أيام األسبوع مبوافقة السلطة العامة املختصة أو باتفاق بني هذه املنظمات أو هؤالء املمثلني،                     
  .لفقرة، بأي حال من األحوال، عن أكثر من ساعة واحدة يف اليومعلى أال يزيد التجاوز الذي تنص عليه هذه ا

جيوز عندما يؤدى العمل بالتناوب أن تتجاوز مدة العمل مثاين ساعات يف اليوم ومثان وأربعني ساعة يف األسبوع، علـى أال                     . جـ
  .أربعني ساعة يف األسبوعيزيد متوسط ساعات العمل على مدى ثالثة أسابيع أو أقل عن مثاين ساعات يف اليوم ومثان و

  )٣(المادة 
 يف حالة وقوع حادث أو ترجيح حدوثه، أو إذا لزم أداء ٢جيوز جتاوز احلد األعلى لساعات العمل الذي تنص عليه املادة 

أشغال عاجلة تتعلق باآلالت أو باملصنع، أو يف حالة القوة القاهرة، ولكن بالقدر الضروري فقط لتفادي حدوث اضطراب جسيم 
  .يف سري العمل املعتاد باملنشأة

  

  

  )٤(المادة 
 يف العمليات اليت تقتضي حبكم طبيعتها أن تنفذ ٢جيوز أيضاً جتاوز احلد األعلى لساعات العمل الذي تنص عليه املادة 

 ينطوي بصورة مستمرة يف نوبات متعاقبة، شريطة أال يتجاوز متوسط ساعات العمل ستاً ومخسني ساعة يف األسبوع، وجيب أال



  ١٣

تنظيم ساعات العمل على هذا النحو، بأي حال على مساس بأيام الراحة اليت قد تكفلها القوانني الوطنية للعمال املستخدمني يف 
  .مثل هذه العمليات تعويضاَ هلم عن يوم الراحة األسبوعي

  )٥(المادة 
ويف هذه احلاالت فقط، جيوز أن تكتسب بنود االتفاقـات          ،  ٢ يف احلاالت االستثنائية اليت يتبني فيها تعذر تطبيق أحكام املادة            .١

اليت تعقد بني منظمات العمال ومنظمات أصحاب العمل بشأن احلد األعلى اليومي لساعات العمل حمسوباً على أساس فترة زمنية                   
  .أطول قوة اللوائح إذا قررت احلكومة ذلك بعد عرض هذه االتفاقات عليها

 عدد ساعات العمل املؤداة يف األسبوع، حمسوباً على أساس عدد األسابيع الـذي حتـدده تلـك               ال جيوز أن يتجاوز متوسط     .٢
  .االتفاقات، مثان وأربعني ساعة

  )٦(المادة 
  :حتدد اللوائح اليت تضعها السلطة العامة للمنشآت الصناعية.١

تكميلية اليت يتعني بالضرورة تنفيذها خارج احلدود       االستثناءات الدائمة اليت جيوز السماح هبا يف حالة األعمال التحضريية أو ال           . أ
  .الزمنية املقررة عموماً للعمل يف املنشأة، أو لفئات معينة من العمال تعمل أساساً بصورة متقطعة

  .االستثناءات املؤقتة اليت جيوز أن يسمح هبا لتمكني املؤسسات من مواجهة ضغط العمل يف احلاالت غري العادية. ب

.  اللوائح بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال املعنية، يف حال وجود مثل هذه املنظمـات                  توضع هذه  .٢
ويزداد معدل األجر عن هـذه الـساعات        . وحتدد هذه اللوائح احلد األقصى لساعات العمل اإلضافية املسموح هبا يف كل حالة            

  .  ادي يف املائة على األقل من األجر الع٢٥اإلضافية بنسبة 

  )٧(المادة 
  : ترسل كل حكومة إىل مكتب العمل الدويل.١

  .٤قائمة بالعمليات اليت تصنف كعمليات مستمرة بالضرورة حبكم طبيعتها وفقاً للمادة . أ

  .٥معلومات كاملة عن تطبيق االتفاقيات املذكورة يف املادة . ب

  . تطبيقها وعن٦معلومات كاملة عن اللوائح اليت توضع وفقاً للمادة . جـ

  . يقدم مكتب العمل الدويل تقريراً سنوياً يف هذا الشأن إىل املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية.٢

  )٨(المادة 
  : تيسرياً لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، يطلب من كل صاحب عمل ما يلي.١



  ١٤

و بأي طريقة أخرى تقرها احلكومة، مواعيد    أن يبني، بوضع ملصقات يف أماكن ظاهرة يف منشأته أو يف أي مكان مناسب آخر أ               . أ
بدء ساعات العمل وانتهائها، ويف حال العمل يف نوبات، مواعيد بدء وانتهاء ساعات كل نوبة، وحتدد هذه املواعيـد حبيـث ال                      

  .قة تقرمها احلكومةتتجاوز مدة العمل احلدود اليت تقررها هذه االتفاقية، وال جيوز تغيري هذه املواعيد بعد إعالهنا إال بشكل وبطري

  .أن يبني بنفس الطريقة، فترات الراحة اليت تعطى أثناء مدة العمل وال حتسب من أصل ساعات العمل. ب

أن حيتفظ بسجل، بالشكل الذي يقرره القانون أو اللوائح يف كل بلد، يدون فيه مجيع ساعات العمل اإلضافية املؤداة وفقاً                    . جـ
  .قية من هذه االتفا٦ و ٣للمادتني 

، أو خالل فترات الراحة احملـددة وفقـاً         )أ(يعترب خمالفاً للقانون تشغيل أي شخص خارج ساعات العمل احملددة وفقاً للفقرة             . ٢
  ).ب(للفقرة 

  )٩(المادة 
  :يستوجب تطبيق هذه االتفاقية يف اليابان التعديالت والشروط التالية

  :صة إىل ما يلييشري بصورة خا" منشأة صناعية" اعتبار أن مصطلح .١

  .١من املادة ) أ(املنشآت املذكورة يف الفقرة  �

  .، إذا كانت تستخدم عشرة عمال على األقل١من املادة ) ب(املنشآت املذكورة يف الفقرة  �

  ".مصانع" إذا جاء يف تعريف السلطة املختصة هلا أهنا ١من املادة ) جـ(املنشآت املذكورة يف الفقرة  �

 باستثناء نقل األشخاص أو البضائع عن طريق الرب، ومناولـة البـضائع             ١من املادة   ) د(فقرة  املنشآت املذكورة يف ال    �
  .باألحواض واألرصفة واملرافئ واملخازن، والنقل باليد

، بغض النظر عن عدد العمال املستخدمني فيها، إذا اعتربهتا          ١من املادة   ) جـ(و  ) ب(املنشآت املذكورة يف الفقرتني      �
  .خطرة جداً أو تنطوي على عمليات ضارة بالصحةالسلطة املختصة 

 سنة أو أكثر سبعاً ومخسني ساعة يف األسـبوع يف أي منـشأة              ١٥ال جيوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية للعمال يف سن           . ب
العمل ستني ساعة   صناعية عامة أو خاصة، أو يف أي من فروعها، باستثناء صناعة احلرير اخلام حيث جيوز أن يبلغ احلد املقرر ملدة                     

  .يف األسبوع

 سـنة يف    ١٥ال جيوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية بأي حال مثاين وأربعني ساعة يف األسبوع بالنسبة للعمال دون سن                   . جـ
أي منشأة صناعية عامة أو خاصة أو يف أي من فروعها، وبالنسبة جلميع عمال املناجم الذين يعملون حتت سطح األرض أياً كانت                      

  .همسن

 من هذه االتفاقيـة، علـى أال        ٥ و   ٤ و   ٣ و   ٢جيوز تغيري احلد املقرر لساعات العمل إذا استوفيت الشروط املبينة يف املواد             . د
  .يؤدي التغيري بأي حال إىل زيادة ساعات األسبوع األساسية مبا يزيد عما تسمح به هذه املواد



  ١٥

  .أسبوعية تبلغ أربعاً وعشرين ساعة متواليةمينح مجيع العمال على اختالف فئاهتم فترة راحة . هـ

يعدل احلكم الذي يتضمنه تشريع املصانع يف اليابان والذي يقصر انطباق هذا التشريع على املنشآت اليت تستخدم مخسة عشر                   . و
  .شخصاً أو أكثر حبيث ينطبق على املنشآت اليت تستخدم عشرة أشخاص أو أكثر

 كمـا تعـدهلا   ٤، باستثناء املادة ١٩٢٢يوليه /  متوز١دة أعاله من هذه املادة يف موعد أقصاه يبدأ نفاذ أحكام الفقرات الوار  . ز
  .١٩٢٣يوليه /  متوز١من هذه املادة، واليت يبدأ نفاذها يف موعد أقصاه ) د(الفقرة 

يوليه /  متوز١ من هذه املادة إىل ست عشرة سنة يف موعد أقصاه) جـ(يرفع السن احملدد خبمس عشرة سنة يف الفقرة . ح
١٩٢٥.  

  )١٠(المادة 
يطبق يف اهلند الربيطانية مبدأ أسبوع عمل من ستني ساعة على مجيع العمال يف الصناعات اليت تغطيها حالياً تشريعات 
ذا املصانع اليت تكفل حكومة اهلند تطبيقها، ويف املناجم، ويف الفروع من أشغال السكك احلديدية اليت حتددها السلطة املختصة هل

 من هذه االتفاقية، وال تطبق ٧ و ٦الغرض، وأي تغيري هلذا احلد جتريه السلطة املختصة جيب أن تراعى فيه أحكام املادتني 
األحكام األخرى هلذه االتفاقية على اهلند، ولكن ينظر يف وضع أحكام أخرى ختفض ساعات العمل يف اهلند يف إحدى دورات 

  .املؤمتر العام القادمة



  ١٦

  )١١ (المادة
ال تنطبق أحكام هذه االتفاقية على فارس وسيام والصني، ولكن ينظر يف وضع أحكام أخرى حتدد ساعات العمل يف هذه 

  .البلدان يف إحدى دورات املؤمتر العام القادمة

 

  )١٢(المادة 
يوليه /  متوز   ١وعد أقصاه    حىت م  ١٩عند تطبيق هذه االتفاقية على اليونان، جيوز تأجيل تاريخ نفاذ أحكامها وفقاً للمادة              

  : وذلك يف حالة املنشآت الصناعية التالية١٩٢٣

  . مصانع ثاين كربيتيد الكربون.١

  . مصانع األمحاض.٢

  . املدابغ.٣

  . مصانع الورق.٤

  . املطابع.٥

  . ورش نشر اخلشب.٦

  . خمازن التبغ واملنشآت اليت يتم فيها جتهيزه.٧

  .ح األرض أعمال املناجم اليت تباشر على سط.٨

  . املسابك.٩

   مصانع اجلري .١٠

  . املصابغ.١١

  ).النفَاخون( مصانع الزجاج .١٢

  ).الوقَادون( مصانع الغاز .١٣

  . حتميل وتفريغ البضائع.١٤

  : بالنسبة للمنشآت الصناعية التالية١٩٢٤يوليه /  متوز ١وحىت موعد أقصاه 



  ١٧

ت، واخلزائن احلديدية، واملـوازين، واألسـرة، واملـسامري، والرصـاص           الورش اآللية لصنع احملركا   :  الصناعات امليكانيكية  .١
  .، ومسابك احلديد، ومسابك الربونز، وورش الطلي بالقصدير، وورش الطلي باملعادن، ومصانع األجهزة اهليدرولية)للصيد(

 والفخار والرخام، وأشغال احلفر     أفران اجلري، ومصانع اإلمسنت واجلبس والبالط والقرميد والقوالب احلجرية        :  صناعات البناء  .٢
  .والبناء

  .مصانع الغزل والنسيج على اختالف أنواعها، ما عدا املصابغ:  صناعات النسيج.٣

املطاحن، واملخابز، ومصانع املعجنات والنبيذ والكحول واملشروبات، ومعاصر الزيت، ومصانع اجلعـة،            :  الصناعات الغذائية  .٤
  .ية، ومصانع احللويات والشوكوالته، ومصانع السجق واملعلبات، واملساخل وحمال اجلزارةومصانع الثلج واملشروبات الغاز

، ومصانع زيت التـربنتني وحـامض       )باستثناء النفاخني (مصانع األصبغة التركيبية، ومصانع الزجاج      :  الصناعات الكيميائية  .٥
لكتان، ومـصانع الغليـسرين، ومـصانع كربيـد         دردي اخلمور، ومصانع األوكسجني واملنتجات الصيدالنية، ومصانع زيت ا        

  ).باستثناء الوقادين(الكلسيوم، ومصانع الغاز 

  .مصانع األحذية ومصانع منتجات اجللود:  صناعات اجللود.٦

مصانع املظاريف، ودفاتر السجالت، والعلب، واألكياس، وورش جتليد الكتب، وورش الطباعـة            :  صناعات الورق والطباعة   .٧
  .فر بالزنكوغرافعلى احلجر واحل

ورش اخلياطة، وصناعة املالبس الداخلية، والتطريز، وورش كي األقمشة، ومصانع أغطيـة األسـرة،              :  صناعات امللبوسات  .٨
  .والزهور االصطناعية، والريش، واألقمشة املزركشة، والقبعات، واملظالت

صانع األثاث والكراسي، وورش إطارات الصور،      ورش النجارة، ومصانع الرباميل، ومصانع العربات، وم      :  صناعات اخلشب  .٩
  .ومصانع الفرش واملكانس

  .مصانع توليد الطاقة الكهربائية، وورش التركيبات الكهربائية:  الصناعات الكهربائية.١٠

  .مستخدمو السكك احلديدية والترام، والوقادون، والسائقون، واحلوذية:  النقل الربي.١١

  )١٣(المادة 
يوليه /  متوز ١ حىت موعد أقصاه ١٩تفاقية على رومانيا، جيوز تأجيل بدء نفاذ أحكامها وفقاً للمادة عند تطبيق هذه اال

١٩٢٤.  

  )١٤(المادة 
جيوز وقف تنفيذ أحكام هذه االتفاقية يف أي بلد بأمر من احلكومة يف حالة نشوب حرب أو حدوث طارئ آخر يهدد 

  .األمن الوطين



  ١٨

  )١٥(المادة 
رمسية هلذه االتفاقية، وفقاً للشروط اليت ينص عليها دستور منظمة العمل الدولية، إىل املدير العام ترسل التصديقات ال
  .ملكتب العمل الدويل لتسجيلها

  )١٦(المادة 
 تتعهد كل دول عضو يف منظمة العمل الدولية تصدق هذه االتفاقية بتطبيقها على مستعمراهتا وحممياهتا وممتلكاهتا اليت ال تتمتع                    .١

  :حبكم ذايت كامل، مع التحفظات التالية

  .أن يكون تطبيق أحكام االتفاقية متعذراً بسبب الظروف احمللية. أ

  .أو أن يكون من املمكن إدخال التعديالت الالزمة لتكييف أحكامها مع الظروف احمللية. ب

من مستعمراهتا وحممياهتا وممتلكاهتا الـيت ال    ختطر كل دولة عضو مكتب العمل الدويل مبا اختذته من إجراءات فيما يتعلق بكل                .٢
  . تتمتع حبكم ذايت كامل

  )١٧(المادة 
مبجرد تسجيل تصديق دولتني عضوين لدى مكتب العمل الدويل، خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل مجيع الدول 

  .األعضاء يف منظمة العمل الدولية بذلك

  )١٨(المادة 
تاريخ إصدار املدير العام ملكتب العمل الدويل هلذا اإلخطار، ولكن ال تكون ملزمة إال للدول يبدأ نفاذ هذه االتفاقية من 

نافذة بالنسبة ألي دولة عضو من تاريخ تسجيل تصديقها األعضاء اليت سجلت تصديقاهتا لدى مكتب العمل الدويل، وتكون بعد ذلك 
  .لدى مكتب العمل الدويل

  )١٩(المادة 
، وباختاذ اإلجراءات ١٩٢١يوليه / صدق هذه االتفاقية بتنفيذ أحكامها يف موعد أقصاه أول متوزتتعهد كل دولة عضو ت

  .الالزمة إلنفاذ أحكامها

  )٢٠(المادة 
جيوز لكل دولة عضو صدقت هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات من بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إىل 

لتسجيلها، وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد مضي عام من تاريخ تسجيله لدى مكتب العمل املدير العام ملكتب العمل الدويل 
  .الدويل



  ١٩

  )٢١(المادة 
يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام، كلما رأى ذلك ضرورياً، تقريراً عن تطبيق هذه االتفاقية، وينظر 

  .لة مراجعتها كلياً أو جزئياً يف جدول أعمال املؤمترفيما إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج مسأ

  )٢٢(المادة 
  .النصان اإلجنليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويان يف احلجية

 



  ٢٠

  

  ١٩٣٠لسنة ) ٢٩(اتفاقية دولية رقم 
   متعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي

  
  زاید بن سلطان آل نهيان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
   م١٩٨٢لسنة ) ٥١(سوم اتحادي رقم مر

   م١٩٣٠بالموافقة على اتفاقية السخرة لسنة 
  .نحن زاید بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  بعد االطالع على الدستور المؤقت، 
وبناًء على ما عرضه وزیر العمل والشؤون االجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق            

  .األعلى لالتحادالمجلس 
  :رسمنا بما هو آٍت

  املادة األوىل
  .  م، واملرفق نصوصها هبذا املرسوم١٩٣٠ووفق على اتفاقية السخرة لعام 

  المادة الثانية
  .على الوزراء كل فيما خيصه تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
    زاید بن سلطان آل نهيان

  تحدة رئيس دولة اإلمارات العربية امل
  

  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
  . هـ١٤٠٢/ رجب/ ٢٣: بتاريخ
  . م١٩٨٢/ مايو/ ١٦: املوافق



  ٢١

  
  
  
  
  

  مؤتمر العمل الدولي
  

   29Convention                          ٢٩االتفاقية رقم 
  

  )✴ (اتفاقية متعلقة بالعمل الجبري أو اإللزامي
  

  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
ة                  ه الرابع وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورت

  .١٩٣٠یونيو عام / عشرة في العاشر من حزیران
د               وإذا قرر اعتماد بعض المقترحات الخاصة بالعمل الجبري أو اإللزامي، وهو موضوع البن

  .األول في جدول أعمال هذه الدورة
  .المقترحات شكل اتفاقية دوليةوإذ قرر أن تأخذ هذه 

ران           سعمائة وألف          / یعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرین من شهر حزی ين وت ام ثالث و ع یوني
ري،          ة       ١٩٣٠االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية العمل الجب دول األعضاء في منظم ، لتصدقها ال
  .العمل الدولية، وفقًا، ألحكام دستور هذه المنظمة

                                                 
  .١٩٣٢مايو سنة / بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف أول أيار) ✴(
  



  ٢٢

  )١(المادة 
تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصدق هذه االتفاقية حبظر استخدام العمل اجلربي أو اإللزامي بكل أشـكاله                    . ١

  .حظراً تاماً يف أقرب وقت ممكن

 فقـط   ولتحقيق هذا احلظر التام، يقصر اللجوء إىل العمل اجلربي أو اإللزامي، خالل الفترة االنتقالية، على األغراض العامة                . ٢
  .وكتدبري استثنائي، مع مراعاة الشروط والضمانات املنصوص عليها يف املواد التالية

عند انقضاء مدة مخس سنوات على بدء نفاذ هذه االتفاقية، وحني يعد جملس إدارة مكتب العمل الدويل التقريـر املنـصوص         . ٣
 إمكان حظر العمل اجلربي أو اإللزامي جبميع أشـكاله دون            الواردة فيما يعد، ينظر جملس اإلدارة املذكور يف        ٣١عليه يف املادة    

  .فترة انتقالية أخرى، ويف مالءمة إدراج هذه املسألة يف جدول أعمال املؤمتر

  )٢(المادة 
كل أعمال أو خدمات تغتصب مـن أي شـخص حتـت    " العمل اجلربي أو اإللزامي" يف مفهوم هذه االتفاقية، يقصد بتعبري      . ١

  .وبة ومل يتطوع هذا الشخص بأدائها مبحض اختيارهالتهديد بأي عق

  :يف مفهوم هذه االتفاقية ال يتضمن" العمل اجلربي أو اإللزامي" على أن تعبري . ٢

  .أي أعمال أو خدمات تغتصب مبوجب قوانني اخلدمة العسكرية اإللزامية ألعمال ذات صبغة عسكرية حبتة. أ

  .اجبات املدنية الطبيعية للمواطنني يف بلد يتمتع حبكم ذايت كاملأي أعمال أو خدمات متثل جزءاً من الو. ب

أي أعمال أو خدمات تغتصب من أي شخص بناًء على أدائه من حمكمة قانونية، بشرط أن تنفذ هذه األعمال أو اخلدمات . جـ
  .ون موضوعاً حتت تصرفهاحتت إشراف ورقابة سلطة عامة، وأال يكون هذا الشخص مؤجراً ألفراد أو شركات أو مجعيات أو يك

أي أعمال أو خدمات تغتصب يف حاالت الطوارئ، أي يف حالة نشوب حرب أو وقوع كارثة، أو وجود ما يهـدد بوقـوع                       . د
كارثة، كحريق أو فيضان أو جماعة، أو وباء أو مرض وبائي، أو غزو من حيوانات أو حشرات، أو آفات زراعية، وبوجه عام أي                       

  .ء السكان كلهم أو بعضهمظرف يهدد بقاء أو رخا

اخلدمات االجتماعية البسيطة اليت يؤديها أفراد اجملتمع لتحقيق نفع مباشر هلذا اجملتمع، ومن مث ميكن اعتبارها واجبات مدنية                  . هـ
اجة إىل مثـل  طبيعية على أفراد اجملتمع، بشرط أن يكون ألفراد اجملتمع أو ملمثليهم املباشرين احلق يف أن يستشاروا فيما يتعلق باحل      

  .هذه اخلدمات

  )٣(المادة 



  ٢٣

إَما سلطة يف البلد األصلي أو أعلى " السلطة املختصة" يف مفهوم هذه االتفاقية، يقصد بتعبري 

  . سلطة مركزية يف اإلقليم املعين

  )٤(المادة 
  . خاصةال تفرض السلطة املختصة أو تسمح بفرض عمل جربي أو إلزامي لصاحل أفراد أو شركات أو مجعيات. ١

إذا كان مثل هذا العمل اجلربي أو اإللزامي الذي يؤدى لصاحل أفراد أو شركات أو مجعيات موجوداً يف تاريخ تسجيل املدير                     . ٢
العام ملكتب العمل الدويل تصديق إحدى الدول األعضاء هلذه االتفاقية، تقوم هذه الدولة العضو حبظر مثل هذا العمل اجلربي أو                    

  . ن تاريخ بدء نفاذ هذه االتفاقية بالنسبة هلااإللزامي متاماً م

  )٥(المادة 
ال يستتبع أي امتياز مينح ألفراد أو شركات أو مجعيات خاصة فرض أي شكل من العمل اجلربي أو اإللزامي إلنتاج أو مجع . ١

  . منتجات يستخدمها أو يتاجر فيها هؤالء األفراد أو الشركات أو اجلمعيات اخلاصة

امتيازات تتضمن أحكاماً تسمح مبثل هذا العمل اجلربي أو اإللزامي، تلغى هذه األحكام يف أسرع وقت ممكن عند وجود . ٢
  . من هذه االتفاقية١مراعاة ألحكام املادة 

  )٦(المادة 
ال جيوز ملوظفي اإلدارة، حىت لو كان من بني واجباهتم تشجيع السكان اخلاضعني إلشرافهم 

 العمل، أن جيربوا السكان املذكورين أو أي فرد منهم على العمل على االخنراط يف بعض أنواع

  .حلساب أفراد أو شركات أو مجعيات خاصة

  )٧(المادة 
  .ال جيوز للرؤساء الذين ال يزاولون أعماالً إدارية أن يلجأوا إىل عمل جربي أو إلزامي. ١

جربي أو إلزامي بإذن صريح من السلطة املختـصة بـشرط           جيوز للرؤساء الذين ميارسون أعماالً إدارية أن يلجأوا إىل عمل           . ٢
  . من هذه االتفاقية١٠مراعاة أحكام املادة 

جيوز للرؤساء املعترف هبم قانوناً وال يتقاضون أجراً مناسباً يف أشكال أخرى أن يستفيدوا من خدمات شخـصية، شـريطة                    . ٣
  .نع أي تعسفوجود لوائح تنظم هذه اخلدمات واختاذ كل التدابري الضرورية مل



  ٢٤

  )٨(المادة 
  .تقع مسؤولية أي قرار خاص باللجوء إىل العمل اجلربي أو اإللزامي على أعلى السلطات املدنية يف اإلقليم املعين. ١

على أنه جيوز هلذه السلطة أن تفوض السلطات احمللية العليا يف اقتضاء عمل جربي أو إلزامي ال يترتب عليه نقل العمال مـن                       . ٢
  .متهم املعتادةمكان إقا

 مـن   ٢٣كما ميكن لتلك السلطة أن تفوض السلطات احمللية العليا، ملدد معينة وطبقاً ملا تضعه اللوائح املنصوص عليها يف املادة                    
هذه االتفاقية من شروط، يف اقتضاء عمل جربي أو إلزامي يتطلب نقل العمال من مكان إقامتهم املعتادة، من أجل تيسري حركـة                      

  .ارة أثناء تأدية واجباهتم، ومن أجل نقل املهمات احلكوميةموظفي اإلد

  )٩(المادة 
 من هـذه االتفاقيـة، أن      ١٠على السلطة املختصة باقتضاء العمل جربي أو إلزامي، وفيما عدا احلاالت الواردة يف املادة               

  :تتأكد قبل اختاذ قرار باللجوء إىل مثل هذا العمل مما يلي

ى أو اخلدمة اليت ستقدم مصلحة مباشرة وهامة للجماعة احمللية اليت تـدعى ألداء العمـل أو                 أن يف العمل الذي سيؤد    . أ
  اخلدمة؛

  أن للعمل أو اخلدمة حاجة حاضرة أو وشيكة؛. ب

أنه تعذر احلصول على عمل تطوعي ألداء العمل أو تقدمي اخلدمة عن طريق عرض معدالت أجور وظروف عمل ال                   . جـ
  لسائدة يف املنطقة املعنية بالنسبة ألعمال أو خدمات مماثلة؛تقل عن األجور والظروف ا

أن العمل أو اخلدمة املطلوبني لن يلقيا عبئاً ثقيالً على السكان احلاليني، من حيث األيدي العاملة املتاحة ومقدرهتا على                   . د
  .القيام هبذا العمل أو اخلدمة

  )١٠(المادة 
مي الذي يقتضى كضريبة، والعمل اجلربي أو اإللزامي الذي يلجأ إليه رؤساء ميارسون             يلغى بالتدريج العمل اجلربي أو اإللزا     . ١

  .وظائف إدارية من أجل تنفيذ أشغال عامة

إىل أن يتم هذا اإللغاء، وعندما يفرض عمل جربي أو إلزامي كضريبة، وعندما يلجأ رؤساء ميارسون وظائف إدارية إىل عمل                    . ٢
  :عامة، تتأكد السلطات املعنية أوالً مما يليجربي أو إلزامي لتنفيذ أشغال 

 أن يف العمل الذي سيؤدى أو اخلدمة اليت ستقدم مصلحة مباشرة وهامة للجماعة احمللية اليت تدعى ألداء العمـل أو   )أ(
  اخلدمة؛

   أن للعمل أو اخلدمة حاجة حاضرة أو وشيكة؛)ب(



  ٢٥

 على السكان احلاليني، من حيث األيـدي العاملـة املتاحـة             أن العمل أو اخلدمة املطلوبني لن يلقيا عبئاً ثقيالً         )جـ(
  ومقدرهتا على القيام هبذا العمل؛

   أن العمل أو اخلدمة لن يتطلبا نقل العمال من مكان إقامتهم املعتادة؛)د(

  . أن تنفيذ العمل أو تقدمي اخلدمة سيتمان وفقاً ملقتضيات الدين واحلياة االجتماعية والزراعة)هـ(

  )١١(المادة 
 سـنة وال    ١٨ال جيوز أن يطلب أداء عمل جربي أو إلزامي إال من الذكور األصحاء الذين يفترض أن أعمارهم ال تقل عن                     . ١

  : من هذه االتفاقية، تطبق القيود والشروط التالية١٠ سنة، وفيما عدا أنواع العمل املنصوص عليها يف املادة ٤٥تزيد على 

 سابق من طبيب تعينه اإلدارة جنلَو األشخاص املعنيني من أي أمراض وبائيـة أو معديـة                 كلما كان ذلك ممكناً، إقرار    . أ
  وبلياقتهم صحياً للعمل املطلوب وللظروف اليت سينفذ فيها العمل؛

  إعفاء املدرسني والتالميذ وموظفي اإلدارة بصفة عامة؛. ب

  سرية واالجتماعية يف كل مجاعة حملية؛إبقاء عدد من البالغني األصحاء الذين ال غىن عنهم للحياة األ. جـ

  احترام الروابط الزوجية واألسرية؛  . د

 من هذه االتفاقية نسبة     ٢٣من الفقرة السابقة، حتدد اللوائح املنصوص عليها يف املادة          ) جـ(لتحقيق أغراض الفقرة الفرعية     . ٢
قت يف عمل جربي أو إلزامي، بشرط أال تتجاوز هـذه           السكان الذكور املقيمني البالغني األصحاء الذي ميكن تشغيلهم يف أي و          

 يف املائة من جمموع هؤالء السكان، وتراعي السلطة املختصة يف حتديدها هلذه النـسبة مـدى كثافـة                   ٢٥النسبة على أي حال     
يف جهـاهتم   السكان، وتطورهم االجتماعي واملادي، وفصول السنة، واألعمال اليت جيب أن يؤديها األشخاص املعنيون حلساهبم               

  .احمللية، كما تراعى الضرورات االقتصادية واالجتماعية للحياة العادية للمجتمع احمللي املعين

  )١٢(المادة 
ال تتعدى أقصى مدة جيوز فيها تشغيل أي شخص يف عمل جربي أو إلزامي من أي نوع، يف أي فترة من اثين عـشر شـهراً                          . ١

  .يستغرق يف الذهاب إىل مكان العمل والعودة منهمتصلة، ستني يوماً حيسب فيها الوقت الذي 

  .يعطى كل شخص يفرض عليه عمل جربي أو إلزامي شهادة تبني املدد اليت أمتها يف هذا العمل. ٢

  )١٣(المادة 
تكون ساعات العمل العادية ألي شخص يكلف بعمل جربي أو إلزامي مساوية لساعات العمل السائدة املطبقة يف حالة . ١

رادي، ويكافأ العمال عن الساعات اليت تزيد عن ساعات العمل العادية بنفس معدالت األجور السائدة املطبقة على العمل اإل
  .الساعات اإلضافية يف العمل اإلرادي



  ٢٦

مينح كل من يكلفون بعمل جربي أو إلزامي من أي نوع يوم راحة أسبوعية على أن يتفق هذا اليوم بقدر اإلمكان مع يوم . ٢
  .الذي حتدده التقاليد أو العادات يف األراضي أو األقاليم املعنيةالراحة 

  )١٤(المادة 
 من هذه االتفاقية، يكافأ العمال نقداً على كل أنواع العمـل            ١٠فيما عدا العمل اجلربي أو اإللزامي املنصوص عليه يف املادة           . ١

 من نفس النوع، سواء يف املنطقة اليت يستخدم فيها العمـال            اجلربي أو اإللزامي مبعدالت ال تقل عن املعدالت السائدة يف أعمال          
  .أو يف املنطقة اليت يتم فيها تعبئة العمال، أيهما أعلى

وبالنسبة للعمل الذي يلجأ إليه رؤساء يف ممارستهم لوظائفهم اإلدارية، تدفع يف أقرب وقت ممكن دفع أجور عن هذا العمـل                     . ٢
  .لسابقةبالشروط املنصوص عليها يف الفقرة ا

  .تدفع األجور إىل كل عامل شخصياً ال إىل رئيس قبيلته أو إىل أي سلطة أخرى. ٣

  .حتتسب عند دفع األجور األيام اليت تنقضي يف السفر إىل مكان العمل والعودة منه كأيام عمل فعلية. ٤

ه املؤن معادلة يف قيمتها ملقدار األجر ال ترتب هذه املادة منع تقدمي مؤن غذائية عادية كجزء من األجور، على أن تكون هذ. ٥
الذي يفترض أهنا متثله على األقل، ولكن ال جيوز أي خصم من األجور، سواء لدفع ضرائب أو مقابل غذاء أو ملبس أو سكن 
 خاص يقدم للعامل من أجل إبقائه يف حالة متكنه من أداء عمله يف الظروف اخلاصة ألي استخدام، أو مقابل تزويده بأدوات

  .العمل

  )١٥(المادة 
تطبق على كل من يكلفون بعمل جربي أو إلزامي، وعلى قدم املساواة مع العمال الذين يعملون بـإرادهتم، أي قـوانني أو                      . ١

لوائح، سارية أو سيعمل هبا يف األراضي املعنية، وتتعلق بتعويض العاملني عن احلوادث أو األمراض الناشئة عن عملـهم، أو أي                     
  .وائح تتعلق بتعويض من كان يعوهلم العامل املتوىف أو العاجز عن العملقوانني أو ل

وعلى أي حال، تلتزم كل سلطة تستخدم أي عامل يف عمل جربي أو إلزامي بضمان مورد لعيشه إذا أصبح عاجزاً عن القيام                      . ٢
إعالة أي أشخاص يعتمدون فعلياً على      بأود نفسه كلياً أو جزئياً بسبب حادث أو مرض ناشئ عن عمله، وبأن تتخذ تدابري تكفل                 

  .عامل يف حالة عجزه أو وفاته بسبب العمل

  )١٦(المادة 
ال جيوز فيما عدا وجود ضرورة استثنائية، أن ينقل األشخاص املكلفون بعمل جربي أو إلزامي إىل مناطق خيتلف مناخهـا أو                     . ١

  .دد صحتهمغذاؤها اختالفاً كبرياً عما اعتادوه من مناخ وغذاء إىل حد يه

ال جيوز بأي حال نقل هؤالء العمال ما مل ميكن أن تطبق بدقة مجيع تدابري الصحة واإلسكان الالزمة لتكييف هؤالء العمال مع                      . ٢
  .الظروف اجلديدة وللمحافظة على صحتهم



  ٢٧

 املناخ اجلديدة بناًء على     تتخذ يف حالة تعذَر نقل هؤالء العمال تدابري من أجل تعويدهم تدرجيياً على ظروف التغذية وظروف               . ٣
  .مشورة جهة طبية خمتصة

إذا طلب من هؤالء العمال أن يؤدوا بصورة منظمة عمالً مل يعتادوه، تتخذ تدابري تكفل تعودهم عليه، وخاصة فيما يتعلق . ٤
  .بالتدريب التدرجيي، وساعات العمل، وهتيئة فترات للراحة، وما قد يلزم من زيادة أو حتسني يف غذائهم

  )١٧(المادة 
تتأكد السلطة املختصة قبل التصريح بعمل جربي أو إلزامي يف أعمال البناء أو الصيانة اليت تستوجب بقـاء العمـال يف                     

  :مواقع العمل ملدد طويلة مما يلي

مال طبيـاً   فحص الع ) أ(من اختاذ مجيع التدابري الضرورية للحفاظ على صحة العمال ولضمان الرعاية الطبية الالزمة، وخاصة               . ١
وجود عدد مناسب من العاملني الطبيني، مع تزويدهم مبا يلزم مـن            ) ب(قبل بدء العمل وعلى فترات حمددة خالل مدة اخلدمة؛          

هتيئة قدر كاف من الظروف الـصحية يف أمـاكن          ) جـ(مستوصفات وعيادات ومستشفيات ومعدات لتلبية كل االحتياجات؛        
  .لوقود وأدوات الطهي، وكذلك املسكن وامللبس عند االقتضاءالعمل وتوفري مياه الشرب والغذاء وا

من اختاذ ترتيبات حمددة لضمان عيش أسرة العامل، وخاصة بتيسري حتويل جزء من األجور بطريقة مأمونة إىل أسرته، بناء على                    . ٢
  .طلب العامل أو موافقته

 ومسؤولية اإلدارة اليت يقع عليها تسهيل هذا االنتقال عـن           أن يكون انتقال العمال إىل أماكن العمل وعودهتم منها على نفقة          . ٣
  .طريق االستعانة إىل أقصى حد ممكن بكل وسائل النقل املتاحة

  .أن يعاد العامل إىل موطنه األصلي على نفقة اإلدارة يف حالة مرضه أو إصابته يف حادث يؤدي إىل عجزه عن العمل لفترة ما. ٤

يبقى باختياره بعد انتهاء مدة استخدامه يف عمل جربي أو إلزامي بالبقاء، دون أن يفقد حقه أن يسمح ألي عامل يريد أن . ٥
  .ملدة عامني يف إعادته إىل موطنه األصلي دون أن يتحمل نفقات عودته

  )١٨(المادة 
أقصر وقت ممكن، وإىل أن يلغى العمل اجلربي أو اإللزامي يف جمال نقل أشخاص أو بضائع، مثل أعمال احلمالني أو النوتية، يف                . ١

أن يقتصر اللجوء إىل مثل هذا العمـل  ) أ(يتم هذا اإللغاء، تصدر السلطة املختصة لوائح تنص ببني مجلة األمور على ما يلي ـ   
على أغراض تيسري حركة موظفي اإلدارة أثناء خدمتهم، أو نقل مهمات حكومية، أو يف حال وجود ضرورة استثنائية عاجلـة،                    

أن يشهد طبيب باللياقة البدنية للعمال املستخدمني على هذا النحو، عندما يكون الكـشف              ) ب(خبالف املوظفني؛   نقل أشخاص   
الطيب ممكناً، وإذا تعذر ذلك يتحمل الشخص الذي يستخدم هؤالء العمال مسؤولية تأكيد لياقتهم البدنية وأهنم غـري مـصابني                    

) هـ(أقصى مسافة ينقلون إليها بعيداً عن منازهلم؛        ) د(ن هلؤالء العمال محلها؛     أقصى محولة ميك  )  جـ(بأمراض معدية أو وبائية؛     
أقصى عدد من األيام يف الشهر أو يف أي فترة أخرى ميكن أن يستخدم العمال فيها، على أن حتسب يف ذلك األيام اليت تستغرقها                        



  ٢٨

من أشكال العمل اجلربي أو اإللزامي ومدى أهليتهم        األشخاص الذين خيول هلم طلب أداء هذا الشكل         ) و(عودهتم إىل منازهلم؛    
  .لطلبه

من الفقرة السابقة، مجيع    ) هـ(و  ) د(و  ) جـ(تراعي السلطة املختصة عند تقرير احلدود القصوى املبينة يف الفقرات الفرعية            . ٢
عة املسافة اليت سيقطعوهنا يف سـفرهم،  العوامل ذات الصلة، مبا فيها االستعداد البدين للسكان الذين خيتار العمال من بينهم، وطبي        

  .والظروف املناخية

تكفل السلطة املختصة أال تتجاوز رحلة هؤالء العمال اليومية العادية مسافة تعادل يوم عمل من مثاين ساعات يف املتوسـط،                    . ٣
ن السنة، ومجيـع العناصـر      على أال تراعى وحسب األوزان اليت حتمل، واملسافة اليت تقطع، بل كذلك حالة الطريق، والفصل م               

األخرى الواجب مراعاهتا، وإذا زادت ساعات الرحلة عن ساعات يوم العمل العادي، وجب أن يكافأ احلَمالون مبعدالت أجـور                   
  . أعلى من املعدالت العادية

  

  

  )١٩(المادة 
عة أو عجز يف اإلمدادات الغذائيـة،       ال ترخص السلطة املختصة باللجوء إىل أعمال زراعية جربية إال كوسيلة للوقاية من جما             . ١

على أن يكون ذلك مشروطاً دائماً بأن تكون املواد الغذائية أو الربح الناتج عن بيعها ملكاً ملن أنتج هذه املواد من أفراد أو مجاعة                        
  .حملية

قتضى القانون أو العرف حني يكون      ال تفسر هذه املادة بأهنا تعفي أفراد مجاعة حملية من التزامهم بالعمل الذي تطلبه اجلماعة مب               . ٢
اإلنتاج منظماً على أساس املشاع مبوجب القانون أو العرف، وإذا كان اإلنتاج أو أي ربح ينشأ عن بيعه سـيظل ملكـاً هلـذه                        

  .اجلماعة

  )٢٠(المادة 
ال جيوز أن تتضمن قوانني العقوبة اجلماعية اليت تعاقب مبوجبها مجاعة حملية ما على جرائم 

بعض أفرادها أحكاماً بفرض عمل جربي أو إلزامي على اجلماعة كوسيلة من وسائل يرتكبها 

  .العقاب

  )٢١(المادة 
  .ال جيوز استخدام العمل اجلربي أو اإللزامي يف العمل حتت األرض باملناجم



  ٢٩

 

  )٢٢(المادة 
تتضمن التقارير السنوية اليت تتعهد الدول األعضاء اليت صدقت هذه االتفاقية إىل مكتب 

العمل الدويل بشأن التدابري اليت تتخذها هذه الدول لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية، وفقاً ألحكام املادة 

 من دستور منظمة العمل الدولية، معلومات وافية بقدر اإلمكان بالنسبة لكل إقليم معين عن ٢٢

 فيها؛ ومعدالت مدى اللجوء إىل عمل جربي أو إلزامي يف هذا اإلقليم، وعن األغراض اليت استخدم

األمراض والوفيات؛ وساعات العمل؛ وطرائق دفع األجور ومعدالت األجور؛ وأي معلومات 

  .أخرى

  )٢٣(المادة 
  .تصدر السلطة املختصة لوائح كاملة ودقيقة تنظم استخدام العمل اجلربي أو اإللزامي لتنفيذ أحكام هذه االتفاقية. ١

القواعد اليت متكن كل شخص يكلف بعمل جـربي أو إلزامـي مـن أن يقـدم إىل                  تتضمن هذه اللوائح، بني أمور أخرى،       . ٢
  .السلطات كل الشكاوى املتصلة بظروف العمل، واليت تكفل فحص مثل هذه الشكاوي وأخذها بعني االعتبار

  )٢٤(المادة 
يتخذ يف مجيع األحوال ما يلزم من تدابري لضمان تطبيق اللوائح املنظمة للعمل اجلربي أو 

لزامي بكل دقة، سواء بتوسيع مهام إدارات تفتيش العمل القائمة اليت أنشئت للتفتيش على العمل اإل

اإلرادي لتشمل التفتيش على العمل اجلربي أو اإللزامي، أو بأي وسيلة أخرى مالئمة، وتتخذ أيضاً 

  .تدابري لضمان تعريف األشخاص الذين يكلفون مبثل هذا العمل هبذه اللوائح

 

 



  ٣٠

  )٢٥(المادة 
يعاقب على تكليف غري مشروع بعمل جربي أو إلزامي بوصفه جرمية يعاقب عليها، وتلتزم 

كل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية بضمان أن تكون العقوبات اليت يفرضها القانون كافية حقاً 

  .ومنفذة بكل دقة

  )٢٦(المادة 
ية أن تطبقها يف األراضي اخلاضعة لـسيادهتا، أو لـسلطتها        تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصدق هذه االتفاق          . ١

القضائية، أو حلمايتها أو سلطاهنا، أو لوصايتها أو نفوذها، طاملا كان هلا حق قبول التزامات تتناول أموراً تتعلق بسلطتها الداخلية؛                    
 العمل الدولية، يكون عليهـا أن ترفـق          من دستور منظمة   ٣٥على أنه إذا رغبت هذه الدولة العضو يف االنتفاع بأحكام املادة            

  :بتصديقها بياناً توضح فيه

  األراضي اليت تعتزم أن تطبق عليها أحكام هذه االتفاقية دون تعديل؛. ١

  األراضي اليت تعتزم أن تطبق عليها أحكام هذه االتفاقية بتعديالت، مع بيان تفاصيل هذه التعديالت؛. ٢

  .بالنسبة هلااألراضي اليت تتحفظ يف قرارها . ٣

يعترب البيان املذكور جزءاً ال يتجزأ من التصديق وتكون له قوة التصديق، ومن حق كل دولة عضو أن تلغي كلياً أو جزئياً، . ٢
  .من هذه املادة) ٣(، )٢(ببيان الحق، التحفظات اليت أبدهتا يف البيان األول، طبقاً للفقرتني الفرعيتني 

  )٢٧(المادة 
لرمسية هلذه االتفاقية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها، وفقاً ترسل التصديقات ا

  .للشروط املقررة يف دستور منظمة العمل الدولية

  )٢٨(المادة 
  .ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجلت تصديقاهتا لدى مكتب العمل الدويل. ١

بعد مضي اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل املدير العام ملكتب العمل الدويل تصديق دولتني عضوين يف منظمة                  ويبدأ نفاذها   . ٢
  .العمل الدولية

ويبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمـل                     . ٣
  .الدويل



  ٣١

  

  

  )٢٩(المادة 
ثائق تصديق دولتني عضوين يف منظمة العمل الدولية هلذه االتفاقية لدى مبجرد تسجيل و

مكتب العمل الدويل، خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل مجيع الدول األعضاء يف منظمة العمل 

الدولية بذلك، كما خيطرها بتسجيل التصديقات اليت ترد إليه بعد ذلك من دول أخرى أعضاء يف 

  .املنظمة

  )٣٠ (المادة
جيوز لكل دولة عضو صدقت هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقـة ترسـل إىل                      . ١

املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها، وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد مضي سنة على تسجيله لـدى مكتـب العمـل                       
  .الدويل

تفاقية ومل تستعمل حقها يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة أثناء السنة التالية النقـضاء                كل دولة عضو صدقت هذه اال     . ٢
فترة السنوات املذكورة يف الفقرة السابقة، تظل ملتزمة هبا ملدة مخس سنوات أخرى وبعدئذ جيوز هلا نقض هذه االتفاقيـة لـدى                      

  .هذه املادةانقضاء كل فترة مخس سنوات وفقاً للشروط املنصوص عليها يف 

  )٣١(المادة 
يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام تقريراً عن تطبيق هذه االتفاقية، كلما 

رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً يف 

  .جدول أعمال املؤمتر

  )٣٢(المادة 
ر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، فإن تصديق دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة يستتبع                 إذا اعتمد املؤمت  . ١

 أعاله، شريطة أن تكون االتفاقيـة اجلديـدة         ٣٠قانوناً نقض هذه االتفاقية دون اشتراط أي مدة، بغض النظر عن أحكام املادة              
  .املراجعة قد بدأ نفاذها



  ٣٢

  .ن تاريخ نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة، يقفل باب تصديق الدول األعضاء لالتفاقية احلاليةاعتبار م. ٢

تظل االتفاقية احلالية مع ذلك نافذة بشكلها ومضموهنا احلاليني بالنسبة للدول األعضاء اليت صدقتها ومل تـصدق االتفاقيـة                   . ٣
  .املراجعة

  )٣٣(المادة 
  .ه االتفاقية متساويان يف احلجيةالنصان اإلنكليزي والفرنسي هلذ

  
  



  ٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  

  لسنة بشأن) ٨١(اتفاقية دولية رقم 
  تفتيش العمل في الصناعة والتجارة
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  زاید بن سلطان آل نهيان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
   م ١٩٨٢لسنة ) ٥٢(مرسوم اتحادي رقم 

   م١٩٤٧العمل لسنة بالموافقة على اتفاقية تفتيش 
  .نحن زاید بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  بعد االطالع على الدستور المؤقت، 
وبناًء على ما عرضه وزیر العمل والشؤون االجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق            

  .المجلس األعلى لالتحاد
  :رسمنا بما هو آٍت

  المادة األولى
  .، واملرفق نصوصها هبذا املرسوم١٩٤٧ى اتفاقية تفتيش العمل لسنة ووفق عل

  المادة الثانية
  .على الوزراء كل فيما خيصه تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسية

  
    زاید بن سلطان آل نهيان

    رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب

  . هـ١٤٠٢/ برج/ ٢٣: بتاريخ
  . م١٩٨٢/ مايو/ ١٦: املوافق

  
  
  

  
  
  
  
  



  ٣٥

  مؤتمر العمل الدولي
  

   81Convention              ٨١ االتفاقية
  

  )✲(اتفاقية بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة

  

  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

د          ين   وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف حيث عق ه الثالث دورت
  .١٩٤٧یونيو / في التاسع عشر من حزیران

صناعة والتجارة، وهو               وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بتنظيم تفتيش العمل في ال
  .موضوع البند الرابع في جدول أعمال هذه الدورة

  .وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

یوليه عام سبعة وأربعين وتسعمائة / ر من تموزیعتمد في هذا اليوم الحادي عش
  :١٩٤٧وألف االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية تفتيش العمل 

  
  
  
  

  تفتيش العمل في الصناعة: الجزء األول
  )١(المادة 

  .ناعيةتقيم كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه االتفاقية نظاماً لتفتيش العمل يف أماكن العمل الص

  )٢(المادة 
                                                 

  .١٩٥٠أبريل /  نيسان٧بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف ) ✲(
  



  ٣٦

ينطبق نظام تفتيش العمل يف األماكن الصناعية على كل أماكن العمل اليت يناط فيها مبفتشي العمل تنفيذ األحكام القانونية املتعلقة . ١
  .بظروف العمل ومحاية العمال أثناء قيامهم بالعمل

  .ل أو أجزاء منها من تطبيق هذه االتفاقيةجيوز أن تستثين القوانني أو اللوائح الوطنية منشآت املناجم والنق. ٢

  )٣(المادة 
  :وظائف نظام تفتيش العمل هي. ١

تأمني نفاذ األحكام القانونية املتعلقة بظروف العمل ومحاية العمال أثناء قيامهم هبذا العمل مثل األحكام اخلاصة بساعات العمل . أ
ألحداث وغري ذلك من أمور بقدر ما تكون هذه األحكام منوطة مبفتشي واألجور والسالمة والصحة والرعاية واستخدام األطفال وا

  .العمل

  .تقدمي املعلومات التقنية واملشورة ألصحاب العمل والعمال املعنيني بشأن أكثر وسائل االلتزام باألحكام القانونية فعالية. ب

  .م القانونية القائمة بشكل حمددتعريف السلطة املختصة جبوانب النقص أو التعسف اليت ال تغطيها األحكا. جـ

ال جيوز أن تتعارض أي واجبات أخرى تسند إىل مفتش العمل مع أدائهم الفعال لواجباهتم األولية، أو أن ختل بأي حال بالسلطة . ٢
  .واحليدة الالزمتني للمفتشني يف عالقاهتم بأصحاب العمل والعمال

  )٤(المادة 
  .ة سلطة مركزية بقدر ما يتمشى ذلك مع املمارسة اإلدارية يف الدولة العضويوضع تفتيش العمل حتت إشراف ورقاب. ١
يف الدولة االحتادية السلطة على املستوى االحتادي أو سلطة مركزية على مستوى الوحدة " السلطة املركزية"جيوز أن يعين تعبري . ٢

  .االحتادية

  )٥(المادة 
  :عتتخذ السلطة املختصة الترتيبات املالئمة لتشجي

التعاون الفعال بني إدارات التفتيش وغريها من اإلدارات احلكومية واملؤسسات العامة أو اخلاصة اليت قد تشارك يف مثل هذه . أ
  .األنشطة

  .التعاون بني موظفي إدارة تفتيش العمل وأصحاب العمل والعمال أو منظماهتم. ب

  )٦(المادة 
م وضعهم وظروف خدمتهم استقرار االستخدام، ومستقلني عن التغريات احلكومية، تتألف هيئة التفتيش من موظفني عموميني يكفل هل

  .وعن التأثريات اخلارجة غري السليمة

  )٧(المادة 



  ٣٧

مع مراعاة شروط التوظيف يف اخلدمة العامة اليت قد تقررها القوانني أو اللوائح الوطنية يتم تعيني مفتشي العمل استناداً إىل .١
  .هم من أداء واجباهتم وحدهامؤهالهتم اليت متكن

  .حتدد السلطة املختصة وسائل التحقق من هذه املؤهالت. ٢
  .يتم تدريب مفتشي العمل تدريباً كافياً على أداء واجباهتم. ٣

  )٨(المادة 
  .ءللرجال والنساء احلق يف التعيني يف هيئة التفتيش، وجيوز عند الضرورة إسناد واجبات خاصة للمفتشني الرجال والنسا

  )٩(المادة 
تتخذ كل دولة عضو التدابري اليت تكفل مشاركة خرباء تقنيني ومتخصصني مؤهلني، بينهم متخصصون يف الطب واهلندسة 
والكهرباء والكيمياء، يف أعمال التفتيش، بالطريقة اليت تراها مناسبة للظروف الوطنية، من أجل ضمان إنفاذ األحكام القانونية 

وسالمة العمال أثناء قيامهم بالعمل، وحبث آثار العمليات واملواد وأساليب العمل على صحة العمال املتعلقة حبماية صحة 
  .وسالمتهم

  )١٠(المادة 
  :يكون عدد مفتشي العمل كافياً لضمان األداء الفعال لواجبات إدارة التفتيش، وحيدد هذا العدد مع مراعاة ما يلي

  :ني أداءها، وبوجه خاصأمهية الواجبات اليت يكون على املفتش. أ
  .عدد أماكن العمل اخلاضعة للتفتيش وطبيعتها وحجمها ووضعها. ١
  .عدد العمال املستخدمني يف هذه األماكن وفئاهتم. ٢
  .عدد األحكام القانونية اليت جيري إنفاذها وتعقدها. ٣

  .اإلمكانات املادية املوضوعة حتت تصرف املفتشني. ب

  .نبغي أن جتري هبا زيارات التفتيش حىت تكون فعالةالشروط العملية اليت ي. جـ

  )١١(المادة 
  :تتخذ السلطة املختصة الترتيبات الالزمة لتزويد مفتشي العمل مبا يلي. ١

  .مكاتب حملية جمهزة جتهيزاً مناسباً يتمشى مع احتياجات اإلدارة وميكن لكل املعنيني الوصول إليها. أ

  .واجباهتم عند عدم وجود تسهيالت عامة مناسبةتسهيالت النقل الالزمة ألداء . ب

  .تتخذ السلطة املختصة الترتيبات الالزمة لرد ما يتحمله املفتشون من نفقات ومصروفات عارضة قد تلزم ألداء واجباهتم. ٢

 



  ٣٨

  )١٢(المادة 
  :خيول مفتشو العمل الذين حيملون أوراق اعتماد صحيحة السلطات التالية. ١

  .ن إخطار سابق إىل أي موقع عمل خاضع للتفتيش يف أي ساعة من ساعات النهار أو الليلالدخول حبرية ودو. أ

  .الدخول هناراً يف أي مواقع لديهم أسباب معقولة لالعتقاد بأهنا خاضعة للتفتيش. ب

  :وبوجه خاصإجراء أي حبث أو اختبار أو حتقيق قد يرونه ضرورياً للتحقق من املراعاة الدقيقة لألحكام القانونية، . جـ

توجيه األسئلة إىل صاحب العمل أو العاملني يف املنشأة على انفراد أو أمام شهود عن أي مسألة تتعلق بتطبيق األحكام . ١
  .القانونية

طلب االطالع، بالطريقة اليت قد تقررها القوانني أو اللوائح الوطنية، على أي دفاتر أو سجالت أو وثائق أخرى تقضي . ٢
اللوائح الوطنية املتعلقة بظروف العمل بإمساكها، للتحقق من توافقها مع األحكام القانونية، وأخذ صور أو مستخرجات القوانني أو 

  .من هذه الوثائق

أخذ أو اقتطاع عينات من املواد واملنتجات املستعملة أو املتناولة ألغراض التحليل، بشرط إخطار صاحب العمل أو ممثله . ٣
  .اليت أخذت أو اقتطعت هلذه األغراضبالعينات أو املواد 

يقوم املفتشون عند قيامهم بزيارة تفتيش بإخطار صاحب العمل أو ممثله بوجودهم ما مل يروا أن هذا اإلخطار قد يضر بأدائهم . ٢
  .لواجباهتم

  )١٣(المادة 
تركيبات أو التخطيطات أو أساليب العمل خيول مفتشو العمل سلطة اختاذ اخلطوات الرامية إىل معاجلة النواقص اليت تالحظ يف ال. ١

  .اليت يكون لديهم سبب معقول لالعتقاد بأهنا تشكل هتديداً لصحة العمال وسالمتهم

  .خيول املقتشون، متكيناً هلم من اختاذ هذه اخلطوات. ٢

  :ومع عدم اإلخالل باحلق يف االستئناف أمام أي هيئة قانونية أو إدارية يقررها القانون، إصدار أو استصدار أوامر تطلب

إدخال أي تعديالت على األجهزة أو التركيبات حبيث تنفذ يف الفترة الزمنية احملددة الالزمة لضمان االلتزام باألحكام القانونية . أ
  .متهماخلاصة بصحة العمال وسال

  .اختاذ تدابري التنفيذ اجلربي العاجل عند وجود خطر وشيك على صحة العمال وسالمتهم. ب

 مع املمارسات اإلدارية أو القضائية يف الدولة العضو يكون من حق مفتشي العمل ٢حيثما ال تتمشى اإلجراءات الواردة يف الفقرة . ٣
  .اذ تدابري التنفيذ اجلربي العاجلأن يطلبوا من السلطة املختصة إصدار األوامر أو اخت

  )١٤(المادة 



  ٣٩

  .ختطر هيئة تفتيش العمل باحلوادث الصناعية وحاالت األمراض املهنية يف احلاالت وبالطريقة اليت تقررها القوانني أو اللوائح الوطنية

  )١٥(المادة 
  :مع مراعاة االستثناءات اليت قد تقررها القوانني أو اللوائح الوطنية

  . على مفتشي العمل أن تكون هلم مصلحة مباشرة أو غري مباشرة يف املنشآت اخلاضعة إلشرافهمحيظر. أ

يلزم مفتشو العمل حىت بعد اعتزاهلم اخلدمة بعدم إفشاء أي أسرار صناعية أو جتارية أو عمليات جتهيز تكون قـد منـت إىل                       . ب
  .ية أو التدابري التأديبية املناسبةعلمهم يف جمرى أدائهم لواجباهتم وأال تعرضوا للعقوبات اجلنائ

حييط مفتشو العمل بالسرية املطلقة مصدر أي شكوى تقدم هلم بشأن أي نقص أو أي خروج على األحكام القانونيـة، وال                     . جـ
  .يبوحون لصاحب العمل أو ممثله بأن زيارة تفتيش ما جاءت بناًء على استالم شكوى

  )١٦(المادة 
  .عمل بالعدد والدقة اللتني يتطلبهما ضمان تطبيق األحكام القانونية ذات الصلة تطبيقاً فعاالًجيري التفتيش على أماكن ال

  )١٧(المادة 
ما : يتعرض من خيالفون أو يغفلون األحكام القانونية املنوط تنفيذها مبفتشي العمل لإلجراءات القانونية فوراً دون سابق إنذار                . ١

  . على استثناءات يف احلاالت اليت ينبغي فيها توجيه إخطار سابق بتنفيذ تدابري عالجية أو وقائيةمل تنص القوانني أو اللوائح الوطنية

  .يترك لتقدير مفتشي العمل توجيه إنذار أو نصيحة بدالً من اختاذ اإلجراءات القانونية أو التوصية باختاذها. ٢

  )١٨(المادة 
اسبة على خمالفة األحكام القانونية املنوط تنفيذها مبفتشي العمل، وعلى عرقلة تنص القوانني أو اللوائح الوطنية على العقوبات املن

  .مفتشي العمل عن أداء واجباهتم، وتنفذ هذه العقوبات تنفيذاً فعاالً



  ٤٠

  )١٩(المادة 
ة إىل  يطلب من مفتشي العمل أو مكاتب التفتيش احمللية حسب األحوال تقدمي تقارير دورية عن نتائج أنـشطتهم التفتيـشي                  . ١

  .سلطة التفتيش املركزية

تعد هذه التقارير بالطريقة اليت تقررها سلطة التفتيش املركزية، وتتناول املوضوعات اليت تقررها هذه السلطة من وقـت إىل                   . ٢
  .آخر، وتقدم على األقل يف الفترات اليت تقررها هذه السلطة حبيث ال تقل بأي حال عن مرة يف السنة

  )٢٠(المادة 
  .سلطة التفتيش املركزية تقريراً سنوياً عن عمل إدارات التفتيش اخلاضعة هلاتصدر .١
  .تصدر هذه التقارير السنوية بعد فترة معقولة من هناية العام الذي تتناوله حبيث ال تتجاوز املدة بأي حال اثين عشر شهراً. ٢
 بعد فترة معقولة من إصدارها على أال تتجاوز بـأي           ترسل صور من هذه التقارير السنوية إىل مدير عام مكتب العمل الدويل           . ٣

  .حال ثالثة أشهر

  )٢١(المادة 
يتناول التقرير السنوي الذي تصدره سلطة التفتيش املركزية بوجه خاص املوضوعات التالية بقدر ما تكون خاضعة لرقابة هـذه                   

  :السلطة املركزية
  القوانني واللوائح املتعلقة بأعمال إدارة التفتيش،. أ
  العاملني يف إدارة تفتيش العمل،. ب
  إحصاءات عن أماكن العمل اخلاضعة للتفتيش وعدد العاملني فيها،. جـ
  إحصاءات عن زيارات التفتيش،. د

  إحصاءات عن املخالفات والعقوبات املوقعة،. هـ
  إحصاءات عن احلوادث الصناعية،. و
  إحصاءات عن األمراض املهنية،. ز



  ٤١

  العمل يف التجارةاجلزء الثاين ـ تفتيش 
  )٢٢(المادة 

  .تقيم كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تسري فيها هذه االتفاقية نظاماً للتفتيش يف أماكن العمل التجارية

  )٢٣(المادة 
نية املتعلقة ينطبق نظام تفتيش العمل يف أماكن العمل التجارية على أماكن العمل اليت يناط فيها مبفتشي العمل تنفيذ األحكام القانو

  .بظروف العمل وحبماية العمال أثناء قيامهم بالعمل

  )٢٤(المادة 
 من هذه االتفاقية بقدر ما تكون قابلة ٢١ إىل ٣يستويف نظام تفتيش العمل يف أماكن العمل التجارية اشتراطات املواد من 

  .للتطبيق
  اجلزء الثالث ـ أحكام متنوعة

  

  )٢٥(المادة 
  .صدقت على هذه االتفاقية أن تستبعد اجلزء الثاين من قبوهلا لالتفاقية بإعالن يرفق بتصديقهاجيوز ألي دولة عضو . ١

  .جيوز ألي دولة عضو أصدرت مثل هذا اإلعالن أن تلغيه يف أي وقت بإعالن الحق. ٢

بيق االتفاقية موقـف     من هذه املادة يف تقريرها السنوي عن تط        ١تبني كل دولة عضو يسري فيها إعالن قدم مبقتضى الفقرة           . ٣
  . قانوهنا وممارستها بالنسبة ألحكام اجلزء الثاين من هذه االتفاقية، واملدى الذي طبقت به، أو تعتزم تطبيق هذه األحكام

  )٢٦(المادة 
 حتسم السلطة املختصة أي حالة يثور فيها الشك حول ما إذا كانت منشأة ما أو جزء أو إدارة من منشأة ما أو موقع عمل تعد

  .منشأة أو جزءاً أو إدارة أو موقع عمل تنطبق عليه هذه االتفاقية

  )٢٧(المادة 
يف مفهوم هذه االتفاقية، باإلضافة إىل القوانني واللوائح، قرارات التحكيم واالتفاقات اجلماعية " األحكام القانونية"يشمل تعبري 

  .اليت تعطى هلا قوة القانون، واليت يناط مبفتشي العمل تطبيقها

  )٢٨(المادة 



  ٤٢

 من دستور منظمة العمل الدولية معلومات كاملة عن القوانني واللوائح اليت ٢٢حتوي التقارير السنوية اليت تقدم مبقتضى املادة 
  .جيري هبا تنفيذ أحكام هذه االتفاقية

  )٢٩(المادة 
سلطة أنه من غري العملي إنفاذ أحكـام        جيوز للسلطة املختصة يف البلد العضو الذي تشمل أراضيه مناطق واسعة ترى هذه ال             . ١

هذه االتفاقية فيها بسبب تناثر السكان أو مرحلة التطور فيها أن تستثين مثل هذه املناطق من تطبيق هذه االتفاقية بشكل عـام أو               
  .بالنسبة للمنشآت أو املهن اليت ترى هذا االستثناء مناسباً هلا

 من دستور منظمة العمل الدولية أي منـاطق         ٢٢تطبيق االتفاقية مبقتضى املادة     تبني كل دولة عضو يف أول تقرير سنوي عن          . ٢
تقترح بشأهنا اللجوء إىل أحكام هذه املادة، وتعرض املربرات اليت تقترح بسببها هذا اللجوء، وال جيوز ألي دولة عضو أن تلجـأ                      

  .اطق اليت سبقت اإلشارة إليهاإىل أحكام هذه املادة بعد تاريخ تقريرها السنوي األول إال بالنسبة للمن

تبني كل دولة عضو جلأت إىل أحكام املادة احلالية يف تقاريرها السنوية التالية أي مناطق تعدل فيها عن اللجوء إىل أحكام هذه                      . ٣
  .املادة

  )٣٠(المادة 
عدلة بوثيقة تعديل دستور منظمـة       من دستور منظمة العمل الدولية كما هي م        ٣٥فيما يتعلق باألراضي املشار إليها يف املادة        . ١

، وباستثناء األراضي املشار إليهـا يف  ١٩٤٦العمل الدولية كما هي معدلة بوثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية الصادرة يف       
كتب العمل   من املادة املذكورة بعد تعديلها، تقوم كل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية بإبالغ املدير العام مل                 ٥ و   ٤الفقرتني  

  :الدويل بإعالن بأسرع ما ميكن عقب التصديق يبني

  .األراضي اليت تتعهد الدولة العضو املعنية بتطبيق أحكام االتفاقية فيها دون تعديل. أ

  .األراضي اليت تتعهد بتطبيق أحكام االتفاقية فيها بإدخال بعض التعديالت مع تفصيالت هذه التعديالت. ب

  .نطبق فيها أحكام االتفاقية وأسباب ذلكاألراضي اليت ال ت. جـ

  .األراضي اليت تتحفظ يف اختاذ قرار بشأهنا. د

 من هذه املادة جزءاً ال يتجزأ من التصديق، وتكون هلا قـوة             ١من الفقرة   ) ب(و  ) أ(تعترب التعهدات املشار إليها يف الفقرتني       . ٢
  .التصديق

و ) ب(ي وقت أي حتفظ أبدته يف إعالهنا األصلي مبقتضى الفقرات الفرعية            جيوز لكل دولة عضو أن تلغي بإعالن الحق يف أ         . ٣
  . من هذه املادة١من الفقرة ) د(و ) ج(

 ٣٤جيوز أن تبلغ أي دولة عضو املدير العام يف الوقت الذي تكون فيه هذه االتفاقية قابلة للنقض مبقتـضى أحكـام املـادة                        . ٤
  .سابق، ويقرر املوقف احلايل بالنسبة ألي أراٍض حتددهابإعالن يعدل بأي شكل آخر أحكام أي إعالن 



  ٤٣

  )٣١(المادة 
حيثما يدخل موضوع هذه االتفاقية يف إطار سلطات احلكم الذايت ألي إقليم غري البلد األم جيوز للدولة العضو املسؤولة عن                    . ١

تب العمل الدويل إعالناً تقبل فيه التزامات هـذه         العالقات الدولية هلذا اإلقليم، باالتفاق مع حكومته، أن ترسل للمدير العام ملك           
  .االتفاقية نيابة عن اإلقليم

  :جيوز أن ترسل إعالن قبول التزامات هذه االتفاقية إىل مدير مكتب العمل الدويل. ٢

  دولتان عضوان أو أكثر بالنسبة ألي إقليم حتت سلطتهما املشتركة،. أ

  .قليم مبقتضى ميثاق األمم املتحدة أو غريه بالنسبة ملثل هذا اإلقليمأو أي سلطة دولية مسؤولة عن إدارة أي إ. ب

تبني اإلعالنات املبلغة ملدير عام مكتب العمل الدويل وفقاً للفقرتني السابقتني من هذه املادة ما إذا كانت أحكام االتفاقية .٣
 اإلعالن أن أحكام االتفاقية ستطبق مع بعض ستطبق يف اإلقليم املعين دون تعديل أو مع إجراء بعض التعديالت، وحني يذكر

  .التعديالت فإنه يبني تفاصيل هذه التعديالت

جيوز للدولة أو الدول األعضاء أو السلطة الدولية املعنية أن تتنازل كلياً أو جزئياً يف إعالن الحق يف أي وقت عن اللجوء إىل                       . ٤
  .أي تعديل أشارت إليه يف أي إعالن سابق

لغ الدولة أو الدول أو السلطة الدولية املعنية املدير العام يف الوقت الذي تكون فيه هذه االتفاقية قابلـة للـنقض                     جيوز أن تب  . ٥
  . بإعالن يعدل بأي شكل آخر أحكام أي إعالن سابق، ويقرر املوقف احلايل بالنسبة لتطبيق االتفاقية٣٤مبقتضى أحكام املادة 

  



  ٤٤

  اجلزء الرابع ـ أحكام ختامية

  )٣٢(ة الماد
  .تبلغ التصديقات الرمسية على هذه االتفاقية إىل مدير عام مكتب العمل الدويل للتسجيل

  )٣٣(المادة 
  .ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجل املدير العام ملكتب العمل الدويل تصديقاهتا. ١

  . تاريخ تسجيل تصديقي عضوين لدى املدير العامويبدأ نفاذها بعد انقضاء ستة أشهر من. ٢

  .بعدئذ تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة ألي دولة عضو بعد انقضاء اثين عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديقها. ٣

  )٣٤(المادة 
قية ألول مرة، جيوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات من تاريخ نفاذ االتفا. ١

  .مبستند ترسله إىل مدير عام مكتب العمل الدويل للتسجيل، وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله

كل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية، ومل تستعمل حقها يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة أثناء السنة التالية . ٢
شر سنوات املذكورة يف الفقرة السابقة، تظل ملتزمة هبا ملدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ جيوز هلا أن تنقض هذه النقضاء فترة الع

  .االتفاقية لدى انقضاء كل فترة عشر سنوات وفقاً للشروط املنصوص عليها يف هذه املادة



  ٤٥

  )٣٥(المادة 
ولية بتسجيل مجيع التصديقات واإلعالنات والنقوض اليت       خيطر مدير عام مكتب العمل الدويل مجيع أعضاء منظمة العمل الد          . ١

  .يبلغه إياها األعضاء يف املنظمة

يسترعي املدير العام انتباه الدول أعضاء املنظمة، لدى إخطارهم بتسجيل التصديق الثاين املبلَغ به، إىل التاريخ الذي تصبح فيه                   . ٢
  .االتفاقية نافذة

  )٣٦(المادة 
 من ميثاق األمم املتحدة التفاصيل ١٠٢ العمل الدويل أمني عام األمم املتحدة للتسجيل، وفقاً للمادة يبلغ مدير العام ملكتب

  .الكاملة لكل التصديقات واإلعالنات ووثائق النقض اليت تسجل لديه وفقاً ألحكام املادة السابقة

  )٣٧(المادة 
 عن تطبيق هذه االتفاقية كلما رأى ضرورة لذلك، وينظر فيما إذا يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام تقريراً

  .كان هناك ما يدعو إىل إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً يف جدول أعمال املؤمتر

  )٣٨(المادة 
  :على خالف ذلكإذا اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة . ١

 أعاله،الـنقض املباشـر     ٣٤يستتبع تصديق دولة عضو على االتفاقية اجلديدة املراجعة قانوناً، وبغض النظر عن أحكام املادة               . أ
  .لالتفاقية احلالية، شريطة أن تكون االتفاقية اجلديدة املراجعة قد بدأ نفاذها

  .يقفل باب تصديق الدول على االتفاقية احلاليةابتداء من تاريخ نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة، . ب

تظل االتفاقية احلالية يف مجيع األحوال نافذة يف شكلها ومضموهنا احلاليني بالنسبة للدول األعضاء اليت صـدقت عليهـا ومل                    . ٢
  .تصدق على االتفاقية املراجعة

  )٣٩(المادة 
  لحجيةالنصان اإلنكليزیة والفرنسي لهذه االتفاقية متساویان في ا



  ٤٦

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  بشأن) ٨٩(اتفاقية دولية رقم 
  )النساء( العمل ليًال 

   ١٩٤٨) مراجعة(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٤٧

 
  زاید بن سلطان آل نهيان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
   م ١٩٨٢لسنة ) ٥٣(مرسوم اتحادي رقم 

  )النساء(بالموافقة على اتفاقية العمل ليًال 
   م١٩٤٨المعدلة سنة 

  .زاید بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدةنحن 
  بعد االطالع على الدستور المؤقت، 

وبناًء على ما عرضه وزير العمل والشؤون االجتماعية، وموافقة جملس الوزراء، وتصديق 

  .اجمللس األعلى لالحتاد
  :رسمنا بما هو آٍت

  المادة األولى
  .، واملرفق نصوصها هبذا املرسوم١٩٤٨املعدلة سنة ) النساء(ووفق على اتفاقية العمل ليالً 

  المادة الثانية
  .على الوزراء كل فيما خيصه تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسية
  زايد بن سلطان آل هنيان

   رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
  .ـ ه١٤٠٢/ رجب/ ٢٣: بتاريخ
  . م١٩٨٢/ مايو/ ١٦: املوافق

  
  
  
  
  
  
  



  ٤٨

  
  مؤتمر العمل الدولي

  
   89Convention                           ٨٩ االتفاقية

  

  )النساء(اتفاقية العمل ليًال 
  )✲( ١٩٤٨) مراجعة(

  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
ان فرانس   ي س اد ف ى االنعق دولي إل ل ال ب العم س إدارة مكت ا مجل د دع د وق ث عق سكو، حي ي

  ؛١٩٤٨یونيو /  حزیران١٧دورته الحادیة والثالثين في 
يًال                 ة العمل ل ة التفاقي ة الجزئي ة بالمراجع ساء (وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلق ) الن

يًال     ١٩١٩ ل ل ة العم ى، والتفاقي ه األول ي دورت دولي ف ل ال ؤتمر العم دها م ي اعتم ساء(، الت ) الن
اعتمدها المؤتمر في دورته الثامنة عشرة، وهو موضوع البند التاسع في            ، التي   ١٩٣٤) مراجعة(

  .جدول أعمال هذه الدورة
  .وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

ة              / یعتمد في هذا اليوم، التاسع من تموز         ف، االتفاقي سعمائة وأل ين وت ان وأربع ام ثم و ع یولي
   .١٩٤٨) مراجعة) (النساء(ًال التالية التي ستسمى اتفاقية العمل لي

  

  
  الجزء األول ـ أحكام عامة

  

  )١ (المادة
  :، بوجه خاص ما يلي"املؤسسة الصناعية" يف مفهوم هذه االتفاقية، يعين مصطلح . ١

  املناجم واحملاجر، واألشغال األخرى املتعلقة باستخراج املعادن من باطن األرض؛. أ

واد، وتعديلها، وتنظيفها، وإصالحها، وزخرفتها، وإعدادها للبيع، وتفكيكها أو         املؤسسات اليت جيري فيها صنع امل     . ب
تدمريها، أو املؤسسات اليت جيري فيها حتويل املواد، مبا يف ذلك املنشآت اليت تعمل يف جمال بناء السفن أو يف توليد أو حتويـل أو                         

  توصيل الكهرباء أو القوى احملركة من كل نوع؛
                                                 

  .١٩٥١ فرباير /شباط/ ٢٧بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف ) ✲(



  ٤٩

تعمل يف أشغال البناء واهلندسة املدنية، مبا يف ذلك أشغال التشييد والترميم والـصيانة والتعـديل          املؤسسات اليت   . جـ
  .واهلدم

تعَين السلطة املختصة احلد الفاصل بني الصناعة من ناحية، والزراعة التجارة وغريها من األشغال غري الصناعية، من ناحيـة                   . ٢
  .أخرى

  )٢ (المادة
فترة من إحدى عشرة ساعة متعاقبة على األقل، " الليل"تعين كلمة يف مفهوم هذه االتفاقية، 

تشمل فترة ال تقل عن سبع ساعات متعاقبة وتقع بني الساعة العاشرة مساًء والسابعة صباحاً؛ وجيوز 
للسلطة املختصة أن تقرر فترات ختتلف باختالف املناطق، أو الصناعات، أو املؤسسات، أو فروع 

ت، ولكن عليها أن تستشري منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال املعنية الصناعات أو املؤسسا
  .قبل تقرير أي فترة تبدأ بعد الساعة احلادية عشرة مساًء



  ٥٠

  )٣ (المادة
ال جيوز تشغيل النساء أياً كانت أعمارهن ليالً يف أي مؤسسة صناعية عامة كانت أو خاصة، 

ات اليت ال يستخدم فيها سوى أفراد من نفس أو يف أي من فروعها، وتستثىن من ذلك املؤسس
  .األسرة

  )٤ (المادة
  : على٣ال تنطبق املادة 

  حاالت القوة القاهرة، عندما حيدث يف أي مؤسسة توقف عن العمل مل يكن يف املستطاع التنبؤ به وليس من طبيعته أن يتكرر؛. أ

 يف طور املعاجلة وتكون عرضة للتلف السريع، وكان هذا العمل           احلاالت اليت يقتضي العمل فيها استعمال مواد أولية أو مواد         . ب
  .الليلي ضرورياً للمحافظة على املواد املذكورة من خسارة حمققة

  )٥ (المادة
جيوز للحكومة أن توقف حظر عمل النساء ليالً، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل ومنظمات العمال املعنية، عندما . ١

  .نية ذلك ملواجهة ظروف طارئة خطريةتقتضي املصلحة الوط

  .ختطر احلكومة املعنية املدير العام ملكتب العمل الدويل بوقف هذا احلظر يف تقريرها السنوي عن تطبيق هذه االتفاقية. ٢

  )٦ (المادة
جيوز ختفيض فترة الليل إىل عشر ساعات يف ستني يوماً يف السنة يف املؤسسات الصناعية اليت 

  . املواسم ويف مجيع األحوال عندما تقتضي ظروف استثنائية ذلكتتأثر باختالف
  )٧ (المادة

جيوز جعل فترة الليل أقصر مما تقرر يف املواد السابقة يف البلدان اليت جيعل مناخها العمل هناراً 
  .بالغ اإلرهاق، شريطة منح فترة راحة تعويضية أثناء النهار
  )٨ (المادة

  :ال تنطبق هذه االتفاقية على

  النساء الاليت يشغلن مراكز مسؤولة ذات طابع إداري أو تقين؛. أ

  .النساء املستخدمات يف أقسام الصحة والرعاية االجتماعية وال يشتغلن عادة يف أعمال يدوية. ب



  ٥١

  

  الجزء الثاني
  أحكام خاصة لبعض البلدان 

  )٩ (المادة
دام النساء يف املؤسسات جيوز يف البلدان اليت مل يطبق فيها بعد نظام حكومي على استخ

الصناعية أثناء الليل، أن تعلن احلكومة، بصفة مؤقتة وملدة أقصاها ثالث سنوات، أن مصطلح 
يعين فترة من عشر ساعات فقط، تشمل فترة حتددها السلطة املختصة بسبع ساعات متعاقبة " الليل"

  .على األقل وتقع ما بني الساعة العاشرة مساًء والسابعة صباحاً
  )١٠ (مادةال

  .تنطبق أحكام هذه االتفاقية على اهلند، مع التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة. ١

  .تنطبق األحكام املذكورة على مجيع األقاليم اليت يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة التشريعية اهلندية. ٢

  ".املؤسسة الصناعية" يشمل مصطلح . ٣

   يف قانون املصانع اهلندي؛املصانع وفقاً لتعريفها. أ

  .املناجم اليت ينطبق عليها قانون املناجم اهلندي. ب

  )١١ (المادة
  .تنطبق أحكام هذه االتفاقية على باكستان مع التعديالت املنصوص عليها يف هذه املادة. ١

  .التشريعية الباكستانيةتنطبق األحكام املذكورة على مجيع األقاليم اليت يكون تطبيقها عليها من اختصاص السلطة . ٢

  ".املؤسسة الصناعية"يشمل مصطلح . ٣

  املصانع وفقاً لتعريفها يف قانون املصانع؛. أ

  .املناجم اليت ينطبق عليها قانون املناجم. ب

  )١٢ (المادة
ية الثلثني أية مشاريع    جيوز ملؤمتر العمل الدويل، يف أية دورة يكون فيها هذا املوضوع مدرجاً يف جدول أعماله، أن يعتمد بأغلب                 . ١

  .تعديالت لواحدة أو أكثر من املواد السابقة من اجلزء الثاين من هذه االتفاقية
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تذكر يف أي من مشاريع هذه التعديالت الدولة العضو أو الدول األعضاء اليت تنطبق عليها، وتعرض الدولة العضو أو الدول                    . ٢
من عام واحد، أو يف ظروف استثنائية خالل فتر من مثانية عشر شهراً من اختتام               األعضاء التعديالت اليت تنطبق عليها خالل فترة        

  .دورة املؤمتر، على السلطة أو السلطات املختصة هبذا املوضوع، إلنفاذها عن طريق التشريع أو بأي إجراء آخر

افقة السلطة أو السلطات اليت يكون      تبلغ كل من هذه الدول األعضاء املدير العام ملكتب العمل الدويل، بعد حصوهلا على مو              . ٣
  .هذا املوضوع من اختصاصها بتصديقها للتعديل رمسياً لتسجيله

  .يبدأ نفاذ أي من مشاريع التعديالت كتعديل هلذه االتفاقية لدى تصديق الدولة العضو أو الدول األعضاء اليت ينطبق عليها. ٤
  

  اجلزء الثالث ـ أحكام ختامية 
  )١٣ (المادة

  .صديقات الرمسية هلذه االتفاقية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلهاتبلغ الت
  )١٤ (المادة

  .ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجلت تصديقاهتا لدى املدير العام. ١
  .ديقي دولتني عضوين لدى املدير العاموتدخل حيز النفاذ بعد انقضاء اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل تص. ٢
  .وبعدئذ تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة ألي دولة عضو بعد انقضاء اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها. ٣

  )١٥ (المادة
ول مـرة،  جيوز ألي دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ نفاذ االتفاقيـة أل                  . ١

  .مبستند ترسله إىل املدير العام ملكتب العمل الدولة لتسجيله، وال يكون هذا النقض نافذاُ إال بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله

كل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، وال متارس حقها يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة أثناء السنة التالية                    . ٢
شر سنوات املذكورة يف الفقرة السابقة، تظل ملتزمة هبا ملدة عشر سنوات أخرى، وجيوز هلا بعد ذلك أن تنقض                   النقضاء فترة الع  

  .هذه االتفاقية بعد انقضاء كل فترة من عشر سنوات وفقاً للشروط املنصوص عليها يف هذا املادة

  )١٦ (المادة
ء يف منظمة العمل الدولية بتـسجيل مجيـع التـصديقات           خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل مجيع الدول األعضا        . ١

  .والنقوض اليت تبلغه هبا الدول أعضاء املنظمة

يلفت املدير العام انتباه الدول أعضاء املنظمة، عند إخطارها بتسجيل التصديق الثاين الذي أبلغ به، إىل التاريخ الذي                   . ٢
  .تدخل فيه هذه االتفاقية حيز النفاذ
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  )١٧ (المادة
 املدير العام ملكتب العمل الدويل األمني العام لألمم املتحدة التفاصيل الكاملة جلميع يبلغ

التصديقات ومستندات النقض اليت تسجل لديه وفقاً ألحكام املواد السابقة، لكي يسجلها األمني 
  . من ميثاق األمم املتحدة١٠٢العام وفقاً للمادة 

  )١٨ (المادة
الدويل إىل املؤمتر العام، لدى انقضاء كل فترة من عشر سنوات يقدم جملس إدارة مكتب العمل 

بعد نفاذ هذه االتفاقية، تقريراً عن تنفيذ هذه االتفاقية وينظر فيها إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج 
  .موضوع مراجعتها كلياً أو جزئياً يف جدول أعمال املؤمتر
  )١٩ (المادة

  .تراجع هذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة على خالف ذلكإذا اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة . ١

يستتبع تصديق دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة، قانوناً، النقض الفوري هلذه االتفاقية، على الرغم من أحكـام                 . أ
  حيز النفاذ؛ أعاله، إذا ومىت كانت االتفاقية اجلديدة املراجعة قد دخلت ١٥املادة 

  .يقفل باب تصديق الدول األعضاء هلذه االتفاقية اعتباراُ من تاريخ نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة. ب

تظل هذه االتفاقية يف مجيع األحوال نافذة يف شكلها ومضموهنا احلاليني بالنسبة للدول األعضاء اليت صدقتها ولكن مل تصدق                   . ٢
  .االتفاقية املراجعة

  )٢٠ (المادة
  .الصيغتان اإلنكليزية والفرنسية لنص هذه االتفاقية متساويتان يف احلجية
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   بشأن١٩٥١لسنة ) ١٠٠(اتفاقية دولية رقم 
   مساواة العمال والعامالت

  في األجر عن عمل ذي قيمة متساویة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٥٥

  

  زايد بن سلطان آل نهيان 
  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

   في شأن التصدیق١٩٩٦لسنة ) ٣٠(مرسوم اتحادي رقم 
 حول مساواة ١٩٥١لسنة ) ١٠٠(على االتفاقية األساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 

  العمال والعامالت في األجر عن عمل ذي قيمة متساویة

  .نحن زاید بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة  اإلمارات العربية المتحدة
  .ستور المؤقتبعد االطالع على الد

وبناًء على ما عرضه وزیر العمل والشؤون االجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق            
  .المجلس األعلى لالتحاد

  :رسمنا بما هو آٍت
  المادة األولى
مساواة العمال  م، يف شأن ١٩٥١لسنة ) ١٠٠(صودق على االتفاقية األساسية ملنظمة العمل الدولية رقم 

  ).املرفق نصها(جر عن عمل ذي قيمة متساوية والعامالت يف األ
  المادة الثانية

  .وزير العمل والشؤون االجتماعية تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسيةعلى 
    زايد بن سلطان آل هنيان

   رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
  . هـ١٤١٧/ حمرم/ ١٦: بتاريخ

  . م١٩٩٦/ يونيو/ ٢: ملوافقا
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  مؤتمر العمل الدولي
  

   100Convention                                  ١٠٠ االتفاقية
  

  
  اتفاقية بشأن مساواة العمال والعامالت 
  )✲ (في األجر عن عمل ذي قيمة متساویة

  
  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

ة            وقد دعاه مجلس إدارة مكتب الع      ه الرابع مل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عقد دورت
  .١٩٥١یونيو /  حزیران٦والثالثين في 

امالت في األجر عن عمل                       ال والع ساواة العم دأ م وإذ قرر اعتماد مقترحات معينة بشأن مب
  ذي قيمة متساویة وهو موضوع البند السابع في جدول أعمال الدورة؛

  ات شكل اتفاقية دولية؛وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترح
ران  ن حزی شرین م وم التاسع والع ذا الي ي ه د ف سعمائة / یعتم سين وت د وخم ام واح و ع یوني

  ؛١٩٥١وألف االتفاقية التي ستسمى اتفاقية المساواة في األجور 

                                                 
  .١٩٥٣مايو /  أيار٢٣بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف ) ✲(
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  )١ (المادة
  :يف مفهوم هذه االتفاقية

 ومجيع التعويضات األخرى، اليت يـدفعها صـاحب العمـل           األجر أو املرتب العادي، األساسي أو األدىن،      " أجر"يشمل تعبري   . أ
  للعمال بصورة مباشرة أو غري مباشرة، نقداً أو عيناً، مقابل استخدامه له؛

إىل معدالت األجور احملددة دون متييز قـائم        " مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية         " تشري عبارة   . ب
  .على اجلنس

  )٢ (المادة
 تشجع كل دولة عضو، بوسائل تتالءم مع األساليب السائدة يف حتديد معدالت األجور، على كفالة تطبيق مبـدأ مـساواة                     .١

العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية على مجيع العاملني، وأن تضمن تطبيق هذا املبدأ يف حدود عدم تعارضـه                    
  .مع تلك األساليب

  :بدأ عن طريقجيوز تطبيق هذا امل. ٢

I. القوانني أو اللوائح الوطنية؛  

  أي نظام قانوين لتحديد األجور يقرره القانون أو يعترف به؛. ب

  االتفاقات اجلماعية بني أصحاب العمل والعمال؛. جـ

  .أي مزيج من هذه الوسائل. د

  )٣ (المادة
عني إجنازه، حني يكون من شأن التدابري املذكورة        تتخذ تدابري لتشجيع التقييم املوضوعي للوظائف على أساس العمل الذي يت          . ١

  .تيسري إنفاذ هذه االتفاقية

جيوز أن تقرر السلطة املختصة بتحديد معدالت األجور، األساليب اليت يتعني اتباعها يف هذا التقييم، أو إذا حددت مثل هذه                    . ٢
  .املعدالت باتفاقات مجاعية، يقع ذلك على األطراف املتعاقدة

رب خمالفة ملبدأ مساواة العمال والعامالت يف األجر عن عمل ذي قيمة متساوية، وجود فروق بني معدالت األجور تقابل،                   ال يعت . ٣
  .دومنا اعتبار للجنس، فروقاً يف العمل الواجب إجنازه نامجة عن التقييم املوضوعي املشار إليه

  )٤ (المادة
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ات أصحاب العمل والعمال من أجل على كل دولة عضو أن تتعاون، عند االقتضاء، مع منظم
  .إنفاذ أحكام هذه االتفاقية

  )٥ (المادة
  .ترسل التصديقات الرمسية هلذه االتفاقية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها

  )٦ (المادة
  . العمل الدويل تصديقاهتاال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجل املدير العام ملكتب. ١

ويبدأ نفاذها بعد مضي اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل املدير العام ملكتب العمل الدويل تصديقي دولـتني عـضوين يف                     . ٢
  .منظمة العمل الدولية

لعمـل  ويبدأ بعدئذ نفاذها بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لـدى مكتـب ا                    . ٣
  .الدويل

  

  

  )٧ (المادة
  . من دستور منظمة العمل الدولية٣٥ من املادة ٢حتدد اإلعالنات املرسلة إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل عمالً بالفقرة . ١

  .األقاليم اليت تتعهد الدولة العضو املعنية بتطبيق أحكام االتفاقية فيها دون إدخال تغيريات. أ

  .تعهد بتطبيق أحكام االتفاقية فيها شريطة إدخال تغيريات جنباُ إىل جنب مع تفاصيل هذه التغيرياتاألقاليم اليت ت. ب

  .األقاليم اليت ال تنطبق عليها االتفاقية مع بيان أسباب عدم االنطباق. جـ

  .األقاليم اليت تتحفظ باختاذ قرار بشأهنا ريثما يستكمل النظر يف أمرها. د

 من هذه املادة جزءاً ال يتجزأ من التصديق وتكـون   ١من الفقرة   ) ب(و  ) أ(ر إليها يف الفقرتني الفرعيتني      تعترب التعهدات املشا  .٢
  .هلا قوة التصديق

جيوز ألي دولة عضو، يف أي وقت، وباإلعالن الحق، أن تلغي كلياً أو جزئياً أية حتفظات أوردهتا يف إعالهنا األصلي اسـتناداً                      .٣
  . من هذه املادة١من الفقرة ) د(أو ) جـ(أو ) ب( أو )أ(إىل الفقرات الفرعية 



  ٥٩

، أن ترسل إىل املدير العـام إعالنـاً         ٩جيوز ألي دولة عضو، يف أي فترة جيوز خالهلا نقض هذه االتفاقية وفقاً ألحكام املادة                . ٤
  .هذه االتفاقيةجديداً يدخل أية تغيريات جديدة على مضامني أي إعالن سابق وتبني املواقف الراهن بشأن تطبيق 

  )٨ (المادة
 من دستور منظمة العمـل      ٣٥ من املادة    ٥ و   ٤حتدد اإلعالنات املوجهة إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل عمالً بالفقرتني            . ١

عـالن أن  الدولية ما إذا كانت أحكام االتفاقية ستطبق يف اإلقليم املعين دون تغيري أم رهناً بإدخال تغيريات عليها، فإذا حـدد اإل       
  .أحكام االتفاقية ستطبق رهناً بإدخال تغيريات عليها، حتدد تفاصيل هذه التغيريات

جيوز للدولة العضو أو الدول األعضاء أو اهليئة الدولية املعنية يف أي حني بإعالن الحق، التخلي كلياً أو جزئيـاً عـن حـق                        . ٢
  .اللجوء إىل أي تغيري أشري إليه يف إعالن سابق

لدولة العضو أو الدول األعضاء أو اهليئة الدولية املعنية، خالل أي فترة جيوز خالهلا نقض هذه االتفاقية عمالً بأحكـام                    جيوز ل . ٣
، أن يوجهوا إىل املدير العام إعالناً جديداً يدخل أية تغيريات جديدة على مضامني أي إعالن سابق وحيدد املوقف الراهن                    ٩املادة  

  .بصدد تطبيق هذه االتفاقية

  )٩ (المادة
جيوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقـة ترسـلها إىل                      . ١

املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها، وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لـدى مكتـب                      
  .العمل الدويل

ولة عضو صدقت على هذه االتفاقية، ومل تستعمل حقها يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة خالل الـسنة التاليـة                     كل د . ٢
النقضاء فترة العشر سنوات املذكورة يف الفقرة السابقة، تكون ملتزمة هبا لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ جيوز هلا أن تـنقض            

  .نوات مبقتضى الشروط املنصوص عليها يف هذه املادةهذه االتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر س

  )١٠ (المادة
خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل كل الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض الـيت                   . ١

  .أبلغته هبا الدول األعضاء يف املنظمة

 املنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاين املبلغ به، إىل التاريخ الذي يبدأ             يسترعي املدير العام انتباه الدول األعضاء يف      . ٢
  .فيه نفاذ هذه االتفاقية

  )١١ (المادة



  ٦٠

يقوم املدير العام ملكتب العمل الدويل بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل 
واد السابقة، فيما يقوم األمني العام بتسجيلها التصديقات ووثائق النقض اليت سجلها طبقاً ألحكام امل

  . من ميثاق األمم املتحدة١٠٢وفقاً ألحكام املادة 

  )١٢ (المادة
يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام تقريراً عن تطبيق هذه االتفاقية كلما 

سألة مراجعتها كلياً أو جزئياً تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج م
  .يف جدول أعمال املؤمتر

  )١٣ (المادة
  :إذا اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة على خالف ذلك. ١

 أعاله، النقض املباشر    ٩عن أحكام املادة     يستتبع تصديق دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة، قانوناً، وبغض النظر            )أ(
  .لالتفاقية احلالية، شريطة أن تكون االتفاقية اجلديدة املراجعة قد بدأ نفاذها

  . ابتداء من تاريخ نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة، يقفل باب تصديق الدول األعضاء لالتفاقية احلالية)ب(

شكلها ومضموهنا احلاليني بالنسبة للدول األعضاء اليت صـدقتها ومل تـصدق علـى              تظل االتفاقية احلالية مع ذلك نافذة يف        . ٢
  .االتفاقية املراجعة

  

  )١٤ (المادة
  .النصان اإلنكليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويان يف احلجية



  ٦١

  

  

  

  

  

   حول١٩٥٧لسنة ) ١٠٥(اتفاقية دولية رقم 
  إلغاء العمل الجبري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ٦٢

  

  
  آل نهيان زاید بن سلطان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
   في شأن١٩٩٦لسنة ) ٣١(مرسوم اتحادي رقم 

) ١٠٥(التصدیق على االتفاقية األساسية لمنظمة العمل الدولية رقم 
   حول إلغاء العمل اإلجباري١٩٥٧لسنة 

  .نحن زاید بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
  . على الدستور المؤقتبعد االطالع

وبناًء على ما عرضه وزیر العمل والشؤون االجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق            
  .المجلس األعلى لالتحاد

  

  :رسمنا بما هو آٍت
  

  المادة األولى
  ).املرفق نصها (  م، يف شأن إلغاء العمل اإلجباري١٩٥٧لسنة ) ١٠٥(صودق على االتفاقية األساسية ملنظمة العمل الدولية رقم 

  المادة الثانية
  .على وزير العمل والشؤون االجتماعية تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسية

     زايد بن سلطان آل هنيان
   رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة

  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
  . هـ١٤١٧/ حمرم/ ١٦: بتاريخ
  .م ١٩٩٦/ يونيو/ ٢: املوافق

  
  
  

  



  ٦٣

  
  مؤتمر العمل الدولي

   105Convention                           ١٠٥ االتفاقية
  )✲ (اتفاقية إلغاء العمل الجبري

  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
ين في                     ه األربع د دورت وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلى االنعقاد في جنيف، حيث عق

  .١٩٥٧یونيو /  حزیران٥
  .وإذ نظر في مسألة العمل الجبري، وهو موضوع البند الرابع في جدول أعمال الدورة

  .١٩٣٠وإذ أحاط علمًا بأحكام اتفاقية العمل الجبري، 
الرق،     ة ب ة الخاص ظ أن االتفاقي دابير      ١٩٢٦وإذ یالح ع الت اذ جمي وب اتخ ى وج نص عل ، ت

سري               ري أو العمل الق رق، وأن           الضروریة للحول دون تحول العمل الجب ل ظروف ال ى ظروف تماث إل
الرق،                  شبيهة ب ق واألعراف والممارسات ال ، تنص   ١٩٥٦االتفاقية التكميلية إلبطال الرق وتجارة الرقي

  على التحریم الكلي لعبودیة الدین والقنانة؛
ة       ١٩٤٩وإذ یالحظ أن اتفاقية حمایة األجور،        د منتظم ، تنص على وجوب دفع األجور في مواعي

  ب الدفع التي تحرم العامل من أي قدرة صادقة على ترك عمله؛وتحظر أسالي
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات بشأن تحریم بعض أشكال العمل الجبري أو العمل القسري التي                
وق    المي لحق ددها اإلعالن الع دة وح م المتح اق األم ي ميث ا ف شار إليه سان الم وق اإلن ًا لحق شكل انتهاآ ت

  اإلنسان؛
  غ هذه المقترحات في شكل اتفاقية دولية،وإذ قرر أن تصا

ران            سعمائة وألف            / یعتمد في هذا اليوم الخامس والعشرین من حزی ام سبعة وخمسين وت ه ع یوني
  ؛١٩٥٧االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية إلغاء العمل الجبري، 

  )١ (المادة
ة حبظر أي شكل من أشكال العمـل اجلـربي أو           تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصدق على هذه االتفاقي           

  -العمل القسري وبعدم اللجوء إليه 

كوسيلة لإلكراه أو التوجيه السياسي أو كعقاب على اعتناق آراء سياسية أو آراء تتعارض مذهبياً مع النظام السياسي                  . أ
  أو االقتصادي أو االجتماعي القائم أو على التصريح هبذه اآلراء؛

  د األيدي العاملة أو الستخدامها ألغراض التنمية االقتصادية؛كأسلوب حلش. ب

  كوسيلة لفرض االنضباط على األيدي العاملة؛. جـ

  كعقاب على املشاركة يف إضرابات؛. د
                                                 

  .١٩٥٩يناير /  كانون الثاين١٧بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف ) ✲(
  



  ٦٤

  .كوسيلة للتمييز العنصري أو االجتماعي أو الوطين أو الديين.هـ

  )٢ (المادة
ى هذه االتفاقية باختاذ تدابري فعالة تتعهد كل دولة عضو يف منظمة العمل الدولية تصدق عل

 من ١لكفالة اإللغاء الفوري والكامل للعمل اجلربي أو العمل القسري على النحو احملدد يف املادة 

  .هذه االتفاقية

  )٣ (المادة
  .ترسل التصديقات الرمسية هلذه االتفاقية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها

  



  ٦٥

  )٤ (المادة
  .تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجل املدير العام ملكتب العمل الدويل تصديقاهتاال . ١

ويبدأ نفاذها بعد مضي اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل املدير العام ملكتب العمل الدويل تصديقي دولتني عضوين يف منظمة                    .٢
  .العمل الدولية

 نفاذها بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثين عشر شهراً على تاريخ تسجيل تصديقها لدى مكتب العمل ويبدأ بعدئذ. ٣
  .الدويل

  )٥ (المادة
جيوز ألي دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات على بدء نفاذها، بوثيقـة ترسـلها إىل                      . ١

لها، وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد انقضاء سنة على تاريخ تسجيله لـدى مكتـب                 املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجي     
  .العمل الدويل

كل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية، ومل تستعمل حقها يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة خالل الـسنة التاليـة                      . ٢
ن ملتزمة هبا لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ جيوز هلا أن تـنقض    النقضاء فترة العشر سنوات املذكورة يف الفقرة السابقة، تكو        

  .هذه االتفاقية بعد انقضاء كل فترة عشر سنوات مبقتضى الشروط املنصوص عليها يف هذه املادة

  )٦ (المادة
والنقوض الـيت   خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل كل الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات                 . ١

  .أبلغته هبا الدول األعضاء يف املنظمة

يسترعي املدير العام انتباه الدول األعضاء يف املنظمة، لدى إخطارها بتسجيل التصديق الثاين املبلغ به، إىل التاريخ الذي يبدأ                   . ٢
  .فيه نفاذ هذه االتفاقية

  )٧ (المادة
ني العام لألمم املتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل يقوم املدير العام ملكتب العمل الدويل بإبالغ األم

التصديقات ووثائق النقض اليت سجلها طبقاً ألحكام املواد السابقة، فيما يقوم األمني العام بتسجيلها 

  . من ميثاق األمم املتحدة١٠٢وفقاً ألحكام املادة 

  )٨ (المادة



  ٦٦

اً عن تطبيق هذه االتفاقية كلما يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام تقرير

تراءت له ضرورة لذلك وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً 

  .يف جدول أعمال املؤمتر

  )٩ (المادة
  :ديدة على خالف ذلكإذا اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، وما مل تنص االتفاقية اجل. ١

 أعاله، النقض املباشر    ٥يستتبع تصديق دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة، قانوناً، وبغض النظر عن أحكام املادة              . أ
  .لالتفاقية احلالية، شريطة أن تكون االتفاقية اجلديدة املراجعة قد بدأ نفاذها

  .، يقفل باب تصديق الدول األعضاء لالتفاقية احلاليةابتداء من تاريخ نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة. ب

تظل االتفاقية احلالية مع ذلك نافذة يف شكلها ومضموهنا احلاليني بالنسبة للدول األعضاء اليت صدقتها ومل تصدق االتفاقيـة                   . ٢
  .املراجعة

  )١٠ (المادة
  .النصان اإلنكليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويان يف احلجية

 



  ٦٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(اتفاقية رقم 
   حول الحد األدنى لسن االستخدام

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ٦٨

  
  زايد بن سلطان آل نهيان 

  رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
   في شأن ١٩٩٦لسنة ) ٣٢(مرسوم اتحادي رقم 

  التصدیق على االتفاقية األساسية لمنظمة العمل الدولية 
  د األدنى لسن االستخدام حول الح١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(رقم 

  

  .نحن زاید بن سلطان آل نهيان، رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة
  .بعد االطالع على الدستور المؤقت

وبناًء على ما عرضه وزیر العمل والشؤون االجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء، وتصدیق            
  .المجلس األعلى لالتحاد

  :رسمنا بما هو آٍت
  المادة األولى

املرفق (  م، يف شأن احلد األدىن لسن االستخدام ١٩٧٣لسنة ) ١٣٨(دق على االتفاقية األساسية ملنظمة العمل الدولية رقم صو
  ).نصها

  المادة الثانية
  .على وزير العمل والشؤون االجتماعية تنفيذ هذا املرسوم، وينشر يف اجلريدة الرمسية

   زايد بن سلطان آل هنيان
   العربية املتحدة رئيس دولة اإلمارات

  :صدر عنا يف قصر الرئاسة بأبوظيب
  . هـ١٤١٧/ حمرم/ ١٦: بتاريخ
  . م١٩٩٦/ يونيو/ ٢: املوافق



  ٦٩
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   138Convention                           ١٣٨ االتفاقية

  

  )✲ (اتفاقية بشأن الحد األدنى لسن االستخدام
  .إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

ة   ه الثامن د دورت ف، حيث عق ي جني اع ف ى االجتم دولي إل ل ال اه مجلس إدارة مكتب العم د دع وق
  .١٩٧٣یونيه /  حزیران٦والخمسين في 

سن     ى لل د األدن ة الح ام اتفاقي ى أحك شير إل صناعة(وإذ ی سن  ١٩١٩) ال ى لل د األدن ة الح ، واتفاقي
ري( ل البح سن  ١٩٢٠) العم ى لل د األدن ة الح ةالزرا(، واتفاقي سن  ١٩٢١) ع ى لل د األدن ة الح ، واتفاقي
صناعية   (،  واتفاقية الحد األدنى للسن       ١٩٢١) الوقادون ومساعدوهم ( ة   ١٩٣٢) األعمال غير ال ، واتفاقي

سن،   ى لل د األدن ري (الح ل البح ة) (العم سن    ١٩٣٦) مراجع ى لل د األدن ة الح صناعة(، واتفاقي ) ال
، واتفاقية الحد    ١٩٣٧) مراجعة) (مال غير الصناعية  األع(، واتفاقية الحد األدنى للسن      ١٩٣٧)مراجعة(

سن   ى لل ماك (األدن يادو األس سن    ١٩٥٩) ص ى لل د األدن ة الح طح األرض  ( ، واتفاقي ت س ل تح ) العم
  ؛١٩٦٥

دریجيًا محل                  ذا الموضوع، حيث یحل ت وإذ یرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام بخصوص ه
صادیة   ات اقت ى قطاع ة عل ودة المنطبق صكوك الموج ل   ال ى عم ًا عل ضاء آلي ك بغرض الق ددة، وذل  مح

  األطفال؛
د      ي موضوع البن تخدام، وه سن االس ى ل د األدن ة بالح ات المتعلق اد بعض المقترح رر اعتم وإذ ق

  .الرابع في جدول أعمال هذه الدورة
  .وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية

ران               سادس والعشرین من حزی وم ال ذا الي سعمائة وألف            / یعتمد في ه ام ثالث وسبعين وت ه ع یوني
  ؛ ١٩٧٣االتفاقية التالية التي ستسمى اتفاقية الحد األدنى للسن 

  )١ (المادة
تتعهد كل دولة عضو تكون هذه االتفاقية نافذة بالنسبة هلا باتباع سياسة وطنية ترمي إىل 

م أو العمل بصورة تدرجيية إىل القضاء فعلياً على عمل األطفال وإىل رفع احلد األدىن لسن االستخدا

  .مستوى يتفق مع النمو البدين والذهين لألحداث

  )٢ (المادة

                                                 
  .١٩٧٦يونيه /  حزيران١٩بدأ نفاذ هذه االتفاقية يف ) ✲(



  ٧٠

تقرر كل دولة عضو تصدق على هذه االتفاقية، يف إعالن ترفقه بصك تصديقها، حداً أدىن لسن االستخدام أو العمل علـى                     . ١
ي شخص مل يبلغ هذا السن لالستخدام أو العمـل يف أي            أراضيها أو على وسائل النقل املسجلة على أراضيها؛ وال جيوز قبول أ           

  . من هذه االتفاقية٨ إىل ٤مهنة، مع مراعاة املواد 
جيوز لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن ختطر يف وقت الحق املدير العام ملكتب العمل الدويل، عن طريق إعالنات                     . ٢

  .ددته وقت تصديقهاجديدة، أهنا وضعت حداً للسن أعلى من احلد الذي ح
 من هذه املادة أدىن من سن إهناء الدراسة اإللزامية، وال جيوز يف أي              ١ال جيوز أن يكون احلد األدىن للسن املقرر عمالً بالفقرة           . ٣

  . سنة١٥حال أن يقل عن 
التعليمية درجة كافية مـن      من هذه املادة، جيوز ألي دولة عضو مل يبلغ اقتصادها وتسهيالهتا             ٣على الرغم من أحكام الفقرة      . ٤

 سنة، وذلك بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما            ١٤التطور أن تقرر يف البداية حداً أدىن للسن يبلغ          
  .وجدت

طبيق هـذه    سنة عمالً بأحكام الفقرة السابقة، يف التقارير اليت تقدمها عن ت           ١٤تورد كل دولة عضو قررت حداً أدىن للسن يبلغ          . ٥
  : من دستور منظمة العمل الدولية، بياناً توضح فيه٢٢االتفاقية مبوجب املادة 

   أن األسباب اليت دفعها إىل ذلك ال تزال قائمة؛ أو)أ(
  . أهنا تتخلى عن حقها يف االستفادة من األحكام املشار إليها ابتداء من تاريخ حتدده)ب(

  )٣ (المادة
 سنة للقبول يف أي نوع من أنواع االستخدام أو العمل اليت حيتمـل أن يعـرض                 ١٨ للسن عن    ال جيوز أن يقل احلد األدىن     . ١

  .للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف اليت يؤدى فيها

نـيني حيثمـا    حتدد القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمـال املع                . ٢
  . من هذه املادة١وجدت، أنواع االستخدام أو العمل اليت تنطبق عليها الفقرة 

 من هذه املادة، جيوز للقوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة، بعـد التـشاور مـع                  ١على الرغم من أحكام الفقرة      . ٣
 سـنة شـريطة أن   ١٦ستخدام أو العمل ابتداء من سن منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما وجدت، أن تسمح باال    

تصان متاماً صحة وسالمة وأخالق األحداث املعنيني وأن يتلقى هؤالء األحداث تعليماً حمدداً أو تدريباً مهنياً كافيني خبصوص فرع                   
  .النشاط املقصود

  )٤ (المادة
ال املعنيني، حيثما وجدت أن تستثىن من نطاق انطباق         جيوز للسلطة املختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعم         . ١

  .هذه االتفاقية، بالقدر الضروري، فئات حمددة من االستخدام أو العمل تظهر بشأهنا مشاكل تطبيقية خاصة وهامة
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 دسـتور    من ٢٢تبني كل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية، يف تقريرها األول عن تطبيق االتفاقية الذي تقدمه مبوجب املادة                  . ٢
 من املادة مع بيان األسباب اليت دفعتها إىل هـذا           ١منظمة العمل الدولية، الفئات الذي ميكن أن تكون قد استثنتها عمالً بالفقرة             

االستثناء، وتبني يف تقاريرها الالحقة وضع قوانينها وممارساهتا جتاه الفئات املستثناة ومدى ما وصل إليه تنفيذ االتفاقية أو ما ترفعه                    
  .ن تنفيذ هلا فيما يتعلق هبذه الفئاتم
  .٣ال جيوز أن تستثىن من نطاق انطباق هذه االتفاقية عمالً هبذه املادة، أنواع االستخدام أو العمل اليت تغطيها املادة . ٣

  )٥ (المادة
بداية نطاق انطبـاق هـذه      جيوز ألي دولة عضو مل يبلغ اقتصادها وتسهيالهتا اإلدارية درجة كافية من التطور، أن تضيق يف ال                . ١

  .االتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني حيثما وجدت

 من هذه املادة، يف إعالن ترفقه بتصديقها، فروع النـشاط االقتـصادي أو              ١تبني كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة         . ٢
  .ةأنواع املؤسسات اليت ستطبق عليها أحكام هذه االتفاقي

التعدين وقطع األحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهربـاء والغـاز          : تنطبق أحكام هذه االتفاقية، كحد أدىن على ما يلي        . ٣
واملياه، اخلدمات الصحية، النقل والتخزين واملواصالت، املزارع الكبرية وغريها من املشاريع الزراعية اليت خيصص إنتاجها أساساً                

، وال تشمل احليازات األسرية والصغرية اليت تنتج من أجل االستهالك احمللي وال تستخدم عماالً بأجر بصورة                 لألغراض التجارية 
  .منتظمة

  :كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه االتفاقية عمالً هبذه املادة. ٤
ع العام  من دستور منظمة العمل الدولية الوض٢٢ ُتبني يف التقارير اليت تقدمها مبوجب املادة )أ(

فيما يتعلق باستخدام أو عمل األحداث واألطفال يف فروع النشاط املستثناة من نطاق انطباق هذه 

  االتفاقية، وأي تقدم حمرر حنو التوسع يف تطبيق أحكامها؛

 جيوز هلا يف أي وقت أن توسع رمسياً نطاق تطبيق هذه االتفاقية بإعالن ترسله إىل املدير )ب(

  .لدويلالعام ملكتب العمل ا

  )٦ (المادة
ال تنطبق هذه االتفاقية على العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث يف املدارس ألغراض التعليم العام أو املهين أو الـتقين،                    

 سنة على األقل    ١٤ويف مؤسسات التدريب األخرى، وال تنطبق على العمل يف املنشآت الذي يؤديه األشخاص الذين بلغوا سن                 
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مل ينفذ وفقاً لشروط تقررها السلطة املختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما                إذا كان هذا الع   
  :وجدت، وكان يشكل جزءاً أساسياً من

   دورة تعليمية أو تدريبية تقع مسؤوليتها الرئيسية على مدرسة أو مؤسسة تدريب؛)أ(

   منشأة، إذا كانت السلطة املختصة قد أقرته؛ برنامج التدرييب ينفذ قسمه األكرب أو كله يف)ب(

  . برنامج إرشادي أو توجيهي يرمي إىل تسهيل اختيار املهنة أو نوع التدريب)جـ      (

  )٧ (المادة
 سـنة يف    ١٥ و   ١٣جيوز للقوانني أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بني                 . ١

  :أعمال خفيفة

   ال حيتمل أن تكوم ضارة بصحتهم أو منوهم؛)أ(

 ال تعطل مواظبتهم يف املدرسة واشتراكهم يف برامج التوجيه أو التدريب املهنيني اليت تقرها السلطة املختـصة، وال                   )ب(
  .تضعف قدرهتم على االستفادة من التعليم الذي يتلقونه

 سنة على األقل ومل ينهوا      ١٥باستخدام أو عمل األشخاص الذين بلغوا سن        جيوز أيضاً للقوانني أو اللوائح الوطنية أن تسمح         . ٢
  . من هذه املادة١من الفقرة ) ب(و ) أ(دراستهم اإللزامية يف أعمال تفي بالشروط املبينة يف الفقرتني الفرعيتني 

 من هذه املادة، وتقـرر      ٢ و   ١تني  حتدد السلطة املختصة األنشطة اليت جيوز السماح باالستخدام أو العمل فيها مبوجب الفقر            . ٣
  .عدد الساعات والشروط اليت جيوز فيها القيام هبذا االستخدام أو العمل

، وطاملا  ٢ من املادة    ٤ من هذه املادة، جيوز لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة             ٢ و   ١على الرغم من أحكام الفقرتني      . ٤
 سنة  ١٤ من هذه املادة، وعن سن       ١ سنة يف الفقرة     ١٥ و   ١٣نة بسين    س ١٤ و   ١٢ظلت تستفيد منها، أن تستعيض عن سين        

  .٢يف الفقرة 

  )٨ (المادة
جيوز للسلطة املختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما وجدت أن تسمح بإعفـاءات مـن            . ١

التفاقية ألغراض منها املشاركة يف حفالت فنيـة، وذلـك           من هذه ا   ٢االلتزام حبظر االستخدام أو العمل الذي تنص عليه املادة          
  .بتراخيص متنح يف كل حالة على حدة

تقيد التراخيص اليت متنح هلذه الغاية عدد الساعات اليت يسمح فيها باالستخدام أو العمل وحتدد الشروط اليت جيب أن خيضعا                    . ٢
  .هلا
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  )٩ (المادة
  .زمة، مبا فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقية بفعاليةتتخذ السلطة املختصة مجيع التدابري الال. ١

حتدد القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة األشخاص املسؤولني عن االلتزام باألحكام اليت توضـع لنفـاذ هـذه                    . ٢
  .االتفاقية

جالت أو الوثائق األخرى اليت يتعني على صاحب العمل االحتفـاظ           تقرر القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة الس        . ٣
هبا وتقدميها؛ وتتضمن هذه السجالت أو الوثائق أمساء وأعمار وتواريخ ميالد األشخاص الذين يستخدمهم أو يعملون من أجلـه                   

  . سنة، على أن تكون مصدقة حسب األصول عند اإلمكان١٨وتقل أعمارهم عن 

  )١٠ (المادة
، واتفاقية احلد األدىن للسن     ١٩١٩) الصناعة(  هذه االتفاقية، بالشروط املبينة يف هذه املادة، اتفاقية احلد األدىن للسن             تراجع. ١
) الوقادون ومـساعدوهم  (، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٢١) الزراعة( ، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٢٠) العمل البحري (

) مراجعـة ) (العمل البحـري  (، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٣٢) األعمال غري الصناعية  (ن  ، واتفاقية احلد األدىن للس    ١٩٢١
) مراجعة) (األعمال غري الصناعية  (، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٣٧) مراجعة) (الصناعة(، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٣٦
  .١٩٦٥) العمل حتت سطح األرض(ية احلد األدىن للسن ، واتفاق١٩٥٩) صيادو األمسال(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٣٧

، واتفاقيـة   ١٩٣٦) مراجعة) (العمل البحري (ال يستتبع بدء نفاذ هذه االتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية احلد األدىن للسن              . ٢
، واتفاقية  ١٩٣٧) مراجعة) (األعمال غري الصناعية  (، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٣٧) مراجعة) (الصناعة(احلد األدىن للسن    
  .١٩٦٥) العمل حتت سطح األرض(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٥٩) صيادو األمساك(احلد األدىن للسن 

، واتفاقية ١٩٢٠) العمل البحري(، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩١٩) الصناعة(يقفل باب تصديق اتفاقية احلد األدىن للسن        . ٣
، عندما توافق مجيع األطـراف      ١٩٢١) الوقادون ومساعدوهم (، واتفاقية احلد األدىن للسن      ١٩٢١) الزراعة(احلد األدىن للسن    

  .فيها على ذلك بتصديق هذه االتفاقية أو بإعالن ترسله إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل

  .عندما تقبل االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية. ٤

، وإذا كان احلد األدىن املقرر فيها       ١٩٣٧) مراجعة) (الصناعة(ية احلد األدىن للسن      من قبل دولة عضو طرف يف اتفاق       )أ(
   سنة، يستتبع ذلك قانوناً النقض املباشر لالتفاقية املذكورة؛١٥ من هذه االتفاقية ال يقل عن ٢للسن عمالً باملادة 

، ١٩٣٢) األعمال غري الـصناعية   (ىن للسن    فيما يتعلق باألعمال غري الصناعية حسب تعريفها يف اتفاقية احلد األد           )ب(
  .من قبل دولة عضو طرف يف االتفاقية املذكورة، يستتبع ذلك قانوناً النقض املباشر لالتفاقية املذكورة



  ٧٤

) مراجعة) (األعمال غري الصناعية  ( فيما يتعلق باألعمال غري الصناعية حسب تعريفها يف اتفاقية احلد األدىن للسن              )جـ(
 من هذه االتفاقية    ٢دولة عضو طرف يف االتفاقية املذكورة، وإذا كان احلد األدىن املقرر فيها للسن عمالً باملادة                ، من قبل    ١٩٣٧

  . سنة، يستتبع ذلك قانوناً النقض املباشر لالتفاقية املذكورة١٥ال يقل عن 

) مراجعـة ) (العمـل البحـري   ( فيما يتعلق بالعمل البحري، من قبل دولة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن                )د(
 سنة أو بينت هذه الدولـة أن        ١٥ من هذه االتفاقية ال يقل عن        ٢، وإذا كان احلد األدىن املقرر فيها للسن عمالً باملادة           ١٩٣٦

  . من هذه االتفاقية تنطبق على العمل البحري، يستتبع ذلك قانوناً النقض٣املادة 

) صـيادو األمسـاك   (من قبل دولة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن            فيما يتعلق بالعمل يف الصيد البحري،        )هـ(
 سنة أو بينت هذه الدولـة أن        ١٥ من هذه االتفاقية ال يقل عن        ٢، وإذا كان احلد األدىن املقرر فيها للسن عمالً باملادة           ١٩٥٩

   النقض املباشر لالتفاقية املذكورة؛ من هذه االتفاقية تنطبق على العمل يف الصيد البحري، يستتبع ذلك قانونا٣ًاملادة 

، وإذا كـان احلـد األدىن       ١٩٦٥) العمل حتت سطح األرض   ( من قبل دولة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن            )و     (
لة أن هـذا     من هذه االتفاقية ال يقل عن احلد املقرر عمالً باالتفاقية املذكورة أو بينت هذه الدو               ٢املقرر فيها للسن عمالً باملادة      

 من هذه االتفاقية، يستتبع ذلك قانونـاً الـنقض املباشـر            ٣احلد ينطبق على العمل يف املناجم حتت سطح األرض مبوجب املادة            
  .لالتفاقية املذكورة

  .شريطة بدء نفاذ هذه االتفاقية

  :يستتبع قبول االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية. ٥

  ؛١٢، مبوجب مادهتا ١٩١٩) الصناعة(ن  نقض اتفاقية احلد األدىن للس)أ (

  ؛٩، مبوجب مادهتا١٩٢١) الزراعة( فيما يتعلق بالزراعة، نقض اتفاقية احلد األدىن للسن )ب(

، ونقـض   ١٠، مبوجب مادهتا    ١٩٢٠) العمل البحري ( فيما يتعلق بالعمل البحري، نقض اتفاقية احلد األدىن للسن           )جـ    (
  .١٢، مبوجب مادهتا ١٩٢١) قادون ومساعدوهمالو(اتفاقية احلد األدىن للسن 

  .    شريطة بدء نفاذ هذه االتفاقية

  )١١ (المادة
  .ترسل التصديقات الرمسية هلذه االتفاقية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها

  )١٢ (المادة
  . املدير العام تصديقاهتاال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية اليت سجل. ١
  .يبدأ نفاذ االتفاقية بعد مضي اثين عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتني عضوين هلا لدى املدير العام. ٢
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  .وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثين عشر شهراً من تسجيل تصديقها. ٣

  )١٣ (المادة
قت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة ترسل إىل                 جيوز لكل دولة عضو صد    . ١

  .املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها، وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد مضي عام على تاريخ تسجيله

نقضاء فترة السنوات العشر املشار إليها يف الفقـرة         كل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية ومل متارس خالل العام التايل ال            . ٢
السابقة احلق يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة، تكون ملتزمة هبا لفترة عشر سنوات أخرى، وجيوز هلا بعد ذلك نقض هذه                      

  .االتفاقية يف هناية كل فترة عشر سنوات وفقاً لألحكام اليت تنص عليها هذه املادة

  )١٤ (المادة
طر املدير العام ملكتب العمل الدويل مجيع الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات والنقوض الـيت            خي. ١

  .أبلغته هبا الدول األعضاء يف املنظمة
ديق الثاين يلفت املدير العام نظر الدول األعضاء إىل التاريخ الذي سيبدأ فيه نفاذ هذه االتفاقية لدى إخطارها بتسجيل التص. ٢

  .الذي أبلغ به

  )١٥ (المادة
يقوم املدير العام ملكتب العمل الدويل بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل 

التصديقات ووثائق النقض اليت سجلها طبقاً ألحكام املواد السابقة، فيما يقوم األمني العام بتسجيلها 

  .ق األمم املتحدة من ميثا١٠٢طبقاً ألحكام املادة 

  )١٦ (المادة
يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام، كلما رأى ذلك ضرورياً، تقريراً عن 

تطبيق هذه االتفاقية، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً يف 

  .جدول أعمال املؤمتر

  )١٧ (المادة
  . املؤمتر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة على خالف ذلكإذا اعتمد. ١



  ٧٦

 أعاله، النقض املباشر    ١٣ يستتبع تصديق دولة عضو لالتفاقية اجلديدة املراجعة قانوناً، وبغض النظر عن أحكام املادة               )أ(
  .اقية اجلديدة املراجعةلالتفاقية احلالية شريطة بدء نفاذ االتف

  . يقفل باب تصديق الدول األعضاء اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة)ب(

تظل االتفاقية احلالية على أي حال نافذة يف شكلها ومضموهنا احلاليني بالنسبة للدول األعضاء اليت صدقتها ومل تصدق على . ٢
  .االتفاقية املراجعة

  )١٨ (المادة
  .النصان اإلجنليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويان يف احلجية

 

 


