إتفاقية بشأن األجازات السنوية مدفوعة األجر ،لعام 6991
االتفاقية  25لمنظمة العمل الدولية
اعتمدت من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية
في دورته العشرين ،بتاريخ  52حزيران/يونيه 6991
تاريخ بدء النفاذ 55 :أيلول/سبتمبر 6999
إن المإتمر العام لمنظمة العمل الدولٌة،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولً إلً اإلنعقاد فً جنٌف حٌث عقد دورته العشرٌن فً 4
حزٌرانٌ/ونٌه عام ،6396
وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتعلقة باإلجازات السنوٌة مدفوعة األجر ،وهو موضوع البند الثانً من
جدول أعمال هذه الدورة،
وإذ قرر أن تؤخذ هذه المقترحات شكل اتفاقٌة دولة،
ٌعتمد فً هذا الٌوم الرابع والعشرٌن من حزٌرانٌ/ونٌه عام ست وثالثٌن وتسعمائة وألف االتفاقٌة التالٌة التً
ستسمً اتفاقٌة األجازات مدفوعة األجر:6396 ،
المادة 6
 -6تنطبق هذه االتفاقٌة علً جمٌع المستخدمٌن فً المشارٌع أو المنشآت التالٌة ،سواء كانت مملوكة ملكٌة عامة
أو ملكٌة خاصة:
(أ) المنشآت التً ٌتم فٌها صنع منتجات ،أو تعدٌلها ،أو تنظٌفها ،أو اصالحها ،أو زخرفتها ،أو صقلها ،أو
إعدادها للبٌع ،أو تفتٌتها ،أو تدمٌرها ،أو المنشآت التً ٌتم فٌها تحوٌل المواد ،بما فٌها المنشآت العاملة فً
مجال بناء السفن أو تولٌد أو تحوٌل أو نقل الطاقة الكهربائٌة أو القوي المحركة من أي نوع،
(ب) المنشآت العاملة كلٌا أو أساسا فً بناء ،أو تعمٌر ،أو صٌانة ،أو إصالح ،أو تعدٌل ،أو هدم ،أي من
األشغال التالٌة:
 المبانً، السكك الحدٌدٌة، خطوط الترام، الموانئ، أرصفة الموانئ، أحواض السفن، أشغال الحماٌة من الفضٌانات وتآكل الشواطئ، القنوات، اإلنشاءات المخصصة للمالحة الداخلٌة أو البحرٌة أو الجوٌة، الطرق، األنفاق، الجسور، القناطر، المجاري، المصارف، اآلبار، شبكات الري أو الصرف، شبكات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة، -شبكات تولٌد أو توزٌع الكهرباء أو الغاز،

 أنابٌب النفط، شبكات المٌاه،وكذلك المنشآت التً تقوم بؤعمال مماثلة ،أو بتجهٌز مثل هذه األشغال واإلنشاءات وبناء أساساتها.
(ج) المنشآت العاملة فً مجال نقل الركاب أو البضائع بطرق البر ،أو السكك الحدٌدٌة ،أو الممرات المائٌة
الداخلٌة ،أو بطرٌق الجو ،بما فً ذلك مناولة البضائع علً أرصفة الموانئ واألحواض والمرافئ والمخازن
والمطارات،
(د) المناجم والمحاجر واألشغال األخرى الخاصة باستخراج المعادن من باطن األرض،
(هـ) المنشآت التجارٌة ،بما فٌها أقسام البرٌد واالتصاالت السلكٌة والالسلكٌة،
(و) المنشآت واألقسام اإلدارٌة التً ٌقوم فٌها المستخدمون بؤعمال مكتبٌة أساسا،
(ز) المإسسات الصحفٌة،
(ح) منشآت عالج ورعاٌة المرضى والعجزة والمعوزٌن والمتخلفٌن عقلٌا،
(ط) الفنادق والمطاعم والنزل واألندٌة والمقاهً وغٌرها من محالت تقدٌم المرطبات،
(ي) المسارح ودور اللهو العامة،
(ك) المنشآت ذات الطابع التجاري والصناعً المختلط ،التً ال تدخل كلٌة ضمن أي من الفئات السابقة.
 -2تعٌن السلطة المختصة فً كل بلد ،بعد التشاور مع المنظمات الرئٌسٌة ألصحاب العمل والعمال المعنٌٌن إن
وجدت ،الحد الفاصل بٌن المشارٌع والمنشآت المحددة فً الفقرة السابقة وتلك التً ال تنطبق علٌها هذه االتفاقٌة.
ٌ -9جوز للسلطة المختصة فً كل بلد أن تستثنً من تطبٌق هذه االتفاقٌة:
(أ) األشخاص المستخدمٌن فً المشارٌع أو المنشآت التً ال ٌعمل فٌها سوى أفراد من أسرة صاحب العمل.
(ب) األشخاص المستخدمٌن فً اإلدرات العامة الذٌن تمنحهم شروط عملهم الحق فً إجازة سنوٌة مدفوعة
األجر ال ٌقل طولها عن األجازة التً تقررها االتفاقٌة.
المادة 5
 -6لكل شخص تنطبق علٌه هذه االتفاقٌة وقضى سنة من الخدمة المتصلة .الحق فً أجازة سنوٌة مدفوعة األجر
من ستة أٌام عمل علً األقل.
 -2لألشخاص الذٌن ٌقل سنهم عن السادسة عشرة ،بما فٌهم التالمٌذ الصناعٌون ،وقضوا سنة من الخدمة
المتصلة ،الحق فً أجازة سنوٌة مدفوعة األجر من إثنً عشر ٌوم عمل علً األقل.
 -9ال تدرج الفترات التالٌة فً األجازة السنوٌة مدفوعة األجر:
(أ) العطالت الرسمٌة والقانونٌة،
(ب) اإلنقطاع عن العمل بسبب المرض.
ٌ -4جوز للقوانٌن أو اللوائح الوطنٌة أن تسمح فً ظروف استثنائٌة ،بتقسٌم أي جزء من األجازة السنوٌة
مدفوعة األجر ٌتجاوز المدة الدنٌا التً تقررها هذه المادة.
ٌ -5زداد طول األجازة السنوٌة مدفوعة األجر بازدٌاد مدة الخدمة ،وفقا لشروط تقررها القوانٌن أو اللوائح
الوطنٌة.
المادة 9
ٌتلقى كل شخص ٌقوم بإجازة بمقتضى المادة  2من هذه االتفاقٌة عن الفترة الكاملة لإلجازة ،إما:
(أ) أجره المعتاد ،محسوبا بطرٌقة تقررها القوانٌن أو اللوائح الوطنٌة ،بما فً ذلك المقابل النقدي ألجره العٌنً،
إن وجد مثل هذا األجر،
(ب) أو األجر المحدد باالتفاقات الجماعٌة.
المادة 2
ٌعتبر باطال أي اتفاق للتخلً عن الحق فً األجازة السنوٌة مدفوعة األجر أو التنازل عنها.
المادة 2
ٌجوز للقوانٌن أو اللوائح الوطنٌة أن تنص علً إمكان حرمان الشخص الذي ٌإدي عمال بؤجر أثناء أجازته
السنوٌة من حقه فً تقاضً أجر عن مدة هذه األجازة.

المادة 1
ٌتقاضى كل شخص ٌفصل من عمله لسبب ٌرجع إلً صاحب العمل ،قبل أن ٌؤخذ األجازة المستحقه له ،األجر
الذي تنص علٌه المادة  9عن كل ٌوم أجازة تحق له بموجب هذه االتفاقٌة.
المادة 7
تسهٌال إلنفاذ أحكام هذه االتفاقٌة بفعالٌةٌ ،لزم كل صاحب عمل بامساك سجل بشكل تعتمده السلطة المختصة،
وٌرد فٌه ما ٌلً:
(أ) تارٌخ بدء الخدمة لكل شخص من المستخدمٌن لدٌه ،وطول األجازة السنوٌة مدفوعة األجر التً تحق له،
(ب) تارٌخ قٌام أي شخص بإجازة سنوٌة،
(ج) األجر الذي ٌتلقاه كل شخص عن مدة أجازته السنوٌة مدفوعة األجر.
المادة 8
تضع كل دولة عضو تصدق علً هذه االتفاقٌة نظاما للعقوبات لضمان تطبٌق أحكامها.
المادة 9
ال ٌإثر أي حكم فً هذه االتفاقٌة علً أي قانون أو قرار تحكٌم أو عرف أو اتفاق بٌن أصحاب العمل والعمال
ٌكفل شروطا أفضل من الشروط الواردة فً هذه االتفاقٌة.
المادة 61
ترسل التصدٌقات الرسمٌة علً هذه االتفاقٌة إلً المدٌر العام لمكتب العمل الدولً لتسجٌلها.
المادة 66
 -6ال تلزم هذه االتفاقٌة سوي الدول األعضاء التً سجلت تصدٌقاتها لدي مكتب العمل الدولً.
 -2وٌبدأ نفاذها بعد مضً اثنً عشر شهرا من تارٌخ تسجٌل تصدٌق دولتٌن عضوٌن لها لدي المدٌر العام.
 -9وٌبدأ بعد ذلك نفاذها بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضً اثنً عشر شهرا علً تارٌخ تسجٌل تصدٌقها.
المادة 65
بمجرد تسجٌل تصدٌق دولتٌن عضوٌن فً منظمة العمل الدولٌة علً هذه االتفاقٌة لدي مكتب العمل الدولً،
ٌخطر المدٌر العام لمكتب العمل الدولً جمٌع الدول األعضاء فً منظمة العمل الدولٌة بذلك ،كما ٌخطرها
بتسجٌل التصدٌقات التً قد ترد إلٌه بعد ذلك من دول أخري أعضاء فً المنظمة.
المادة 69
ٌ -6جوز لكل دولة عضو صدقت علً هذه االتفاقٌة أن تنقضها بعد إنقضاء عشر سنوات من تارٌخ نفاذ
االتفاقٌة ألول مرة بمستند ترسله إلً مدٌر عام مكتب العمل الدولً للتسجٌل .وال ٌكون هذا النقض نافذا إال بعد
مضً سنة من تارٌخ تسجٌله.
 -2كل دولة عضو صدقت علً هذه االتفاقٌة ولم تستعمل حقها فً النقض المنصوص علٌه فً هذه المادة أثناء
السنة التالٌة إلنقضاء فترة العشر سنوات المذكورة فً الفقرة السابقة ،تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى،
وبعدئذ ٌجوز لها أن تنقض هذه االتفاقٌة لدي انقضاء كل فترة عشر سنوات ،وفقا للشروط المنصوص علٌها فً
هذه المادة.
المادة 62
ٌقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولً إلً المإتمر العام ،تقرٌرا عن تطبٌق هذه االتفاقٌة ،عند انقضاء كل فترة
عشر سنوات علً بدء نفاذها وٌنظر فٌما إذا كان هناك ما ٌدعو إلً إدراج مسؤلة مراجعتها كلٌا أو جزئٌا فً
جدول أعمال المإتمر.
المادة 62
 -6إذا اعتمد المإتمر اتفاقٌة جدٌدة مراجعة لهذه االتفاقٌة كلٌا أو جزئٌا ،وما لم تنص االتفاقٌة الجدٌدة علً
خالف ذلك:
(أ) ٌستتبع تصدٌق دولة عضو علً االتفاقٌة الجدٌدة المراجعة ،قانونا ،وبغض النظر عن أحكام المادة 69
أعاله ،النقض المباشر لإلتفاقٌة الحالٌة ،شرٌطة أن تكون االتفاقٌة الجدٌدة المراجعة قد بدأ نفاذها،
(ب) ابتداء من تارٌخ بدء نفاذ االتقافٌة الجدٌدة المراجعةٌ ،قفل باب تصدٌق الدول األعضاء لالتفاقٌة الحالٌة.
 -2تظل االتفاقٌة الحالٌة مع ذلك نافذة فً شكلها ومضمونها الحالٌٌن بالنسبة للدول األعضاء التً صدقت علٌها
ولم تصدق علً االتفاقٌة المراجعة.

المادة 61
النصان االنكلٌزي والفرنسً لهذه االتفاقٌة متساوٌان فً الحجٌة.

