
 الصناعية المنشآت في العمل ساعات تحديد اتفاقية

 أسبوعيا ساعة وأربعين وبثمان يوميا ساعات بثماني

 الدولية العمل لمنظمة 1 رقم االتفاقية

 

 الدولية العمل لمنظمة العام المؤتمر اعتمدها

 1919 أكتوبر/األول تشرين 99 بتاريخ األولي، الدورة

 1991 يونيه/حزيران11: النفاذ بدء تاريخ
 

 الدولٌة، العمل لمنظمة العام المإتمر إن

 حكومة من دعوة علً بناء 9999 أكتوبر/األول تشرٌن من والعشرٌن التاسع فً واشنطن فً انعقد وقد

 األمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات

 بثمان أو ٌومٌا ساعات بثمانً العمل ساعات تحدٌد مبدأ بتطبٌق المتعلقة المقترحات بعض اعتماد قرر وإذ

 واشنطن، فً المعقود المإتمر هذا أعمال جدول فً األول البند موضوع وهو أسبوعٌا، ساعة وأربعٌن

 دولٌة، اتفاقٌة شكل المقترحات هذه تؤخذ أن قرر وإذ

 فً األعضاء الدول لتصدقها ،9999 ،(الصناعة فً) العمل ساعات اتفاقٌة ستسمً التً التالٌة االتفاقٌة ٌعتمد

 :المنظمة دستور ألحكام وفقا الدولٌة العمل منظمة

 

 1 المادة

 :خاص بوجه" صناعٌة منشؤة" عبارة تعنً االتفاقٌة، هذه مفهوم فً -9

 األرض، باطن من معدنٌة مواد باستخراج تتصل التً األخرى واألشغال والمحاجر المناجم( أ)

 أو صقلها، أو زخرفتها، أو إصالحها، أو تنظٌفها، أو تحوٌلها أو منتجات، صنع فٌها ٌتم التً الصناعات( ب)

 وتولٌد السفن بناء ذلك فً بما المواد، تحوٌل فٌها ٌتم التً والصناعات تدمٌرها، أو تجزئتها، أو للبٌع، إعدادها

 نوع، كل من المحركة القوى أو الكهربائٌة الطاقة ونقل وتحوٌل

 أو مٌناء، أو ترام، أو حدٌدٌة، سكة أو بناء، أي هدم أو تعدٌل أو إصالح أو صٌانة أو تجدٌد أو تشٌٌد( ج)

 أو قنطرة أو جسر، أو نفق، أو طرٌق، أو الداخلٌة، للمالحة مائً ممر أو قناة أو حوض، أو مٌناء، رصٌف

 أو كهربائٌة، تركٌبات أو هاتفٌة، أو برقٌة تركٌبات أو بئر، أو للمٌاه، مصرف أو الصحً، للصرف مجري

 وضع أشغال أو التحضٌرٌة األعمال عن فضال اإلنشاء، أعمال من ذلك وغٌر للمٌاه، شبكة أو للغاز، مصنع

 المبانً، أو اإلنشاءات هذه من ألي األساس

 ذلك فً بما الداخلٌة، المائٌة الطرق أو البحر أو الحدٌدٌة السكك أو البر بطرٌق البضائع أو الركاب نقل( د)

 .بالٌد النقل باستثناء والمخازن، والمرافئ واألرصفة األحواض فً البضائع وتفرٌغ تحمٌل

 وعبر بحرا بالنقل المتعلقة األحكام الداخلٌة المائٌة الممرات وفً البحر فً العمل ٌناقش خاص مإتمر ٌضع -2

 .الداخلٌة المائٌة الممرات

 .والزراعة التجارة عن الصناعة ٌفصل الذي الحد بلد كل فً المختصة السلطة تعٌن -3

 9 المادة

 منشؤة أي فً األسبوع فً ساعة وأربعٌن ثمان وعن الٌوم فً ساعات ثمانً عن العمال عمل ساعات تزٌد ال

 الواحدة، األسرة أفراد سوي فٌها ٌعمل ال التً المنشآت بخالف فروعها، من أي فً أو خاصة أو عامة صناعٌة

 :ٌلً فٌما المبٌنة االستثناءات عدا وفٌما

 األشخاص علً أو اإلدارة، أو اإلشراف وظائف ٌشغلون الذٌن األشخاص علً االتفاقٌة هذه أحكام تنطبق ال( أ)

 الثقة، تتطلب وظائف فً ٌستخدمون الذٌن

 قانون، بموجب ساعات ثمانً من بؤقل األسبوع أٌام من أكثر أو ٌوم فً محددة العمل ساعات تكون عندما( ب)

 بٌن المنظمات هذه وجود عدم حال فً أو والعمال، العمل أصحاب منظمات بٌن معقود اتفاق أو عرف، أو

 العامة السلطة بموافقة األسبوع أٌام بقٌة فً ساعات الثمانً حد تجاوز ٌجوز والعمال، العمل أصحاب ممثلً



 الفقرة، هذه علٌه تنص الذي التجاوز ٌزٌد أال علً الممثلٌن، هإالء أو المنظمات هذه بٌن باتفاق أو المختصة

 الٌوم، فً واحدة ساعة من أكثر عن األحوال، من حال بؤي

 فً ساعة وأربعٌن وثمانً الٌوم فً ساعات ثمانً العمل مدة تتجاوز أن بالتناوب العمل ٌإدي عندما ٌجوز( ج)

 وثمانً الٌوم فً ساعات ثمانً عن أقل أو أسابٌع ثالثة مدي علً العمل ساعات متوسط ٌزٌد أال علً األسبوع،

 .األسبوع فً ساعة وأربعٌن

 1 المادة

 أو حدوثه، ترجٌح أو حادث وقوع حالة فً 2 المادة علٌه تنص الذي العمل لساعات األعلى الحد تجاوز ٌجوز

 فقط الضروري بالقدر ولكن القاهرة، القوة حالة فً أو بالمصنع، أو باآلالت تتعلق عاجلة أشغال أداء لزم إذا

 .بالمنشؤة تادالمع العمل سٌر فً جسٌم اضطراب حدوث لتفادي

 4 المادة

 طبٌعتها بحكم تقتضً التً العملٌات فً 2 المادة علٌه تنص الذي العمل لساعات األعلى الحد تجاوز أٌضا ٌجوز

 فً ساعة وخمسٌن ستا العمل ساعات متوسط ٌتجاوز أال شرٌطة متعاقبة، نوبات فً مستمرة بصورة تنفذ أن

 قد التً الراحة بؤٌام مساس علً حال بؤي النحو، هذا علً العمل ساعات تنظٌم ٌنطوي أال وٌجب. األسبوع

 .األسبوعً الراحة ٌوم عن لهم تعوٌضا العملٌات هذه مثل فً المستخدمٌن للعمال الوطنٌة القوانٌن تكفلها

 5 المادة

 تكتسب أن ٌجوز فقط، الحاالت هذه وفً ،2 المادة أحكام تطبٌق تعذر فٌها ٌتبٌن التً االستثنائٌة الحاالت فً -9

 العمل لساعات الٌومً األعلى الحد بشؤن العمل أصحاب ومنظمات العمال منظمات بٌن تعقد التً االتفاقات بنود

 .علٌها االتفاقات هذه عرض بعد ذلك الحكومة قررت إذا اللوائح قوة أطول زمنٌة فترة أساس علً محسوبا

 التً األسابٌع عدد أساس علً محسوبا األسبوع، فً المإداة العمل ساعات عدد متوسط ٌتجاوز أن ٌجوز ال -2

 .ساعة وأربعٌن ثمانً االتفاقات، تلك تحدده

 6 المادة

 :الصناعٌة للمنشآت العامة السلطة تضعها التً اللوائح تحدد -9

 بالضرورة ٌتعٌن التً التكمٌلٌة أو التحضٌرٌة األعمال حالة فً بها السماح ٌجوز التً الدائمة االستثناءات( أ)

 بصورة أساسا تعمل العمال من معٌنة لفئات أو المنشؤة، فً للعمل عموما المقررة الزمنٌة الحدود خارج تنفٌذها

 متقطعة،

 غٌر الحاالت فً العمل ضغط مواجهة من المإسسات لتمكٌن بها ٌسمح أن ٌجوز التً المإقتة االستثناءات( ب)

 .العادٌة

 مثل وجود حال فً المعنٌة، العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد اللوائح هذه توضع -2

 وٌزاد. حالة كل فً بها المسموح اإلضافٌة العمل لساعات األقصى الحد اللوائح هذه وتحدد. المنظمات هذه

 .العادي األجر علً األقل علً المائة فً 25 بنسبة اإلضافٌة الساعات هذه عن األجر معدل

 7 المادة

 :الدولً العمل مكتب إلً حكومة كل ترسل -9

 ،4 للمادة وفقا طبٌعتها بحكم بالضرورة مستمرة كعملٌات تصنف التً بالمعلومات قائمة( أ)

 ،5 المادة فً المذكورة االتفاقات تطبٌق عن كاملة معلومات( ب)

 .تطبٌقها وعن 6 للمادة وفقا توضع التً اللوائح عن كاملة معلومات( ج)

 .الدولٌة العمل لمنظمة العام المإتمر إلً الشؤن هذا فً سنوٌا تقرٌرا الدولً العمل مكتب ٌقدم -2

 8 المادة

 :ٌلً ما عمل صاحب كل من ٌطلب االتفاقٌة، هذه أحكام لتنفٌذ تٌسٌرا -9

 أخري طرٌقة بؤي أو آخر مناسب مكان أي فً أو منشؤته فً ظاهرة أماكن فً ملصقات بوضع ٌبٌن، أن( أ)

 ساعات وانتهاء بدء مواعٌد نوبات، فً العمل حال وفً وانتهائها، العمل ساعات بدء مواعٌد الحكومة، تقرها

 تغٌٌر ٌجوز وال االتفاقٌة، هذه تقررها التً الحدود العمل مدة تتجاوز ال بحٌث المواعٌد هذه وتحدد نوبة، كل

 ،الحكومة تقرهما وبطرٌقة بشكل إال إعالنها بعد المواعٌد هذه

 العمل، ساعات أصل من تحسب وال العمل مدة أثناء تعطً التً الراحة فترات الطرٌقة، بنفس ٌبٌن، أن( ب)



 اإلضافٌة العمل ساعات جمٌع فٌه ٌدون بلد، كل فً اللوائح أو القانون ٌقرره الذي بالشكل بسجل، ٌحتفظ أن( ج)

 .االتفاقٌة هذه من 6 و 3 للمادتٌن وفقا المإداة

 الراحة فترات خالل أو ،(أ) للفقرة وفقا المحددة العمل ساعات خارج شخص أي تشغٌل للقانون مخالفا ٌعتبر -2

 (.ب) للفقرة وفقا المحددة

 9 المادة

 :التالٌة والشروط التعدٌالت الٌابان فً االتفاقٌة هذه تطبٌق ٌستوجب

 :ٌلً ما إلً خاصة بصورة ٌشٌر" صناعٌة منشؤة" مصطلح أن اعتبار( أ)

 ،9 المادة من( أ) الفقرة فً المذكورة المنشآت -

 األقل، علً عمال عشرة تستخدم كانت إذا ،9 المادة من( ب) الفقرة فً المذكورة المنشآت -

 ،"مصانع" أنها لها المختصة السلطة تعرٌف فً جاء إذا 9 المادة من( ج) الفقرة فً المذكورة المنشآت -

 البر، طرٌق عن البضائع أو األشخاص بقل باستثناء 9 المادة من( د) الفقرة فً المذكورة المنشآت -

 بالٌد، والنقل والمخازن، والمرافئ واألرصفة باألحواض البضائع ومناولة

 المستخدمٌن العمال عدد عن النظر بغض ،9 المادة من( ج) و( ب) الفقرتٌن فً المذكورة المنشآت -

 بالصحة، ضارة عملٌات علً تنطوي أو جدا خطرة المختصة السلطة اعتبرتها إذا فٌها،

 فً ساعة خمسٌن و سبعا أكثر أو سنة 95 سن فً للعمال الفعلٌة العمل ساعات تتجاوز أن ٌجوز ال( ب)

 حٌث الخام الحرٌر صناعة باستثناء فروعها، من أي فً أو خاصة، أو عامة صناعٌة منشؤة أي فً األسبوع

 األسبوع، فً ساعة ستٌن العمل لمدة المقرر الحد ٌبلغ أن ٌجوز

 دون للعمال بالنسبة األسبوع فً ساعة وأربعٌن ثمانً حال بؤي الفعلٌة العمل ساعات تتجاوز أن ٌجوز ال( ج)

 الذٌن المناجم عمال لجمٌع وبالنسبة فروعها، من أي فً أو خاصة أو عامة صناعٌة منشؤة أي فً سنة 95

 سنهم، كانت أٌا األرض سطح تحت ٌعملون

 هذه من 5 و 4 و 3 و 2 المواد فً المبٌنة الشروط استوفٌت إذا العمل لساعات المقرر الحد تغٌٌر ٌجوز( د)

 هذه به تسمح عما ٌزٌد بما األساسٌة األسبوع ساعات زٌادة إلً حال بؤي التغٌٌر ٌإدي أال علً االتفاقٌة،

 المواد،

 متوالٌة، ساعة وعشرٌن أربعا تبلغ أسبوعٌة راحة فترة فئاتهم اختالف علً العمال جمٌع ٌمنح( هـ)

 التً المنشآت علً التشرٌع هذا انطباق ٌقصر والذي الٌابان فً المصانع تشرٌع ٌتضمنه الذي الحكم ٌعدل( و)

 أكثر، أو أشخاص عشرة تستخدم التً المنشآت علً ٌنطبق بحٌث أكثر أو شخصا عشر خمسة تستخدم

 المادة باستثناء ،9922 ٌولٌه/تموز 9 أقصاه موعد فً المادة هذه من أعاله الواردة الفقرات أحكام نفاذ ٌبدأ( ز)

 ،9923 ٌولٌه/تموز 9 أقصاه موعد فً نفاذها ٌبدأ والتً المادة، هذه من( د) الفقرة تعدلها كما 4

 9 أقصاه موعد فً سنة عشرة ست إلً المادة هذه من( ج) الفقرة فً سنة عشرة بخمس المحدد السن ٌرفع( ج)

 .9925 ٌولٌه/تموز

 11 المادة

 حالٌا تغطٌها التً الصناعات فً العمال جمٌع علً ساعة ستٌن من عمل أسبوع مبدأ البرٌطانٌة الهند فً ٌطبق

 التً الحدٌدٌة السكك أشغال من الفروع وفً المناجم، وفً تطبٌقها، الهند حكومة تكفل التً المصانع تشرٌعات

 أحكام فٌه تراعً أن ٌجب المختصة السلطة تجرٌه الحد لهذا تغٌٌر وأي. الغرض لهذا المختصة السلطة تحددها

 وضع فً ٌنظر ولكن الهند، علً االتفاقٌة لهذه األخرى األحكام تطبق وال. االتفاقٌة هذه من 7 و 6 المادتٌن

 .القادمة العام المإتمر دورات إحدى فً الهند فً العمل ساعات تخفض أخرى أحكام

 99 المادة

 ساعات تحدد أخري أحكام وضع فً ٌنظر ولكن والصٌن، وسٌام فارس علً االتفاقٌة هذه أحكام تنطبق ال

 .القادمة العام المإتمر دورات إحدى فً البلدان هذه فً العمل

 19 المادة

 9 أقصاه موعد حتى 99 للمادة وفقا أحكامها نفاذه بدء تؤجٌل ٌجوز الٌونان، علً االتفاقٌة هذه تطبٌق عند

 :التالٌة الصناعٌة المنشآت حالة فً وذلك 9923 ٌولٌه/تموز

 الكربون، كبرٌتٌد ثانً مصانع( 9)

 األحماض، مصانع( 2)



 المدابغ،( 3)

 الورق، مصانع( 4)

 المطابع،( 5)

 الخشب، نشر ورش( 6)

 تجهٌزه، فٌها ٌتم التً الصناعٌة والمنشآت التبغ مخازن( 7)

 األرض، سطح علً باشرت التً المناجم أعمال( 8)

 المسابك،( 9)

 الجٌر، مصانع( 91)

 المصابغ،( 99)

 ،(النفاخون) الزجاج مصانع( 92)

 ،(الوقادون) الغاز مصانع( 93)

 البضائع، وتفرٌغ تحمٌل( 94)

 :التالٌة الصناعٌة للمنشآت بالنسبة 9924 ٌولٌه/تموز 9 أقصاه موعد وحتى

 واألسرة، والموازٌن، الحدٌدٌة، والخزائن المحركات، لصنع اآللٌة الورش: المٌكانٌكٌة الصناعات( 9)

 الطلً وورش بالقصدٌر، الطلً وورش البرونز، ومسابك الحدٌد، ومسابك ،(للصٌد) والرصاص والمسامٌر،

 الهٌدرولٌة، األجهزة ومصانع بالمعادن،

 والفخار الحجرٌة والقوالب والقرمٌد والبالط والجبس األسمنت ومصانع الجٌر، أفران: البناء صناعات( 2)

 والبناء، الحفر وأشغال والرخام،

 المصابغ، عدا ما أنواعها، اختالف علً والنسٌج الغزل مصانع: النسٌج صناعات( 3)

 ومعاصر والمشروبات، الكحول والنبٌذ المعجنات ومصانع والمخابز، المطاحن،: الغذائٌة الصناعات( 4)

 ومصانع والشوكوالته، الحلوٌات ومصانع والغازٌة، والمشروبات الثلج انعومص الجعة، ومصانع الزٌت،

 الجزارة، ومحال والمسالخ والمعلبات، السجق

 زٌت ومصانع ،(النفاخٌن باستثناء) الزجاج ومصانع التركٌبٌة، األصبغة مصانع: الكٌمٌائٌة الصناعات( 5)

 ومصانع الكتان، زٌت ومصانع الصٌدالنٌة، والمنتجات األوكسٌجٌن ومصانع الخمور، دردي وحامض التربنتٌن

 ،(الوقادٌن باستثناء) الغاز ومصانع الكلسٌوم، كربٌد ومصانع الفلٌسرٌن،

 الجلود، منتجات ومصانع األحذٌة مصانع: الجلود صناعات( 6)

 الكتب، تجلٌد وورش واألكٌاس، والعلب، السجالت، ودفاتر المظارٌف، مصانع: والطباعة الورق صناعات( 7)

 بالزنكوغراف، والحفر الحجر علً الطباعة وورش

 ومصانع األقمشة، كً وورش والتطرٌز، الداخلٌة، المالبس وصناعة الخٌاطة، ورش: الملبوسات صناعة( 8)

 والمظالت، والقبعات، المزركشة، واألقمشة والرٌش، االصطناعٌة، والزهور األسرة، أغطٌة

 والكراسً، األثاث ومصانع العربات، ومصانع البرامٌل، ومصانع ارة،النج ورش: الخشب صناعات( 9)

 والمكانس، الفرش ومصانع الصور، إطارات وورش

 الكهربائٌة، التركٌبات وورش الكهربائٌة، الطاقة تولٌد مصانع: الكهربائٌة الصناعات( 91)

 .الحوذٌة والسائقون، والوقادون، والترام، الحدٌدٌة السكك مستخدمو: البري النقل( 99)

 11 المادة

 9 أقصاه موعد حتى 99 للمادة وفقا أحكامها نفاذ بدء تؤجٌل ٌجوز رومانٌا، علً االتفاقٌة هذه تطبٌق عند

 .9924 ٌولٌه/تموز

 14 المادة

 ٌهدد طارئ حدوث أو حرب نشوب حالة فً الحكومة من بؤمر بلد أي فً االتفاقٌة هذه أحكام تنفٌذ وقف ٌجوز

 .الوطنً األمن

 15 المادة

 المدٌر إلً الدولٌة، العمل منظمة دستور علٌها ٌنص التً للشروط وفقا االتفاقٌة، لهذه الرسمٌة التصدٌقات ترسل

 .لتسجٌلها الدولً العمل لمكتب العام

 



 16 المادة

 ال التً وممتلكاتها مستعمراتها علً بتطبٌقها االتفاقٌة هذه تصدق الدولً العمل منظمة فً دولة كل تتعهد -9

 :التالٌة التحفظات مع كامل، ذات بحكم تتمتع

 المحلٌة، الظروف بسبب متعذرا االتفاقٌة أحكام تطبٌق ٌكون أن( أ)

 .المحلٌة الظروف مع أحكامها لتكٌف الالزمة التعدٌالت إدخال الممكن من ٌكون أن أو( ب)

 مستعمراتها من بكل ٌتعلق فٌما إجراءات من اتخذته بما الدولً العمل مكتب عضو دولة كل تخطر -2

 .كامل ذاتً بحكم تتمتع ال التً وممتلكاتها ومحمٌاتها

 17 المادة

 جمٌع الدولً العمل لمكتب العام المدٌر ٌخطر الدولً، العمل مكتب لدي عضوٌٌن دولتٌن تصدٌق تسجٌل بمجرد

 .بذلك الدولٌة العمل منظمة فً األعضاء الدول

 18 المادة

 إال ملزمة تكون ال ولكن األخطار، لهذا الدولً العمل لمكتب العام المدٌر إصدار تارٌخ من االتفاقٌة هذه اذنف ٌبدأ

 عضو دولة ألي بالنسبة نافذة ذلك بعد وتكون. الدولً العمل مكتب لدي تصدٌقاتها سجلت التً األعضاء للدول

 .الدولً العمل مكتب لدي تصدٌقها تسجٌل تارٌخ من

 19 المادة

 وباتخاذ ،9929 ٌولٌه/تموز أول أقصاه موعد فً أحكامها بتنفٌذ االتفاقٌة هذه علً تصدق طرف دولة كل تتعهد

 .أحكامها إلنفاذ الالزمة اإلجراءات

 91 المادة

 وذلك نفاذها، بدء من سنوات عشر مضً بعد تنقضها أن االتفاقٌة هذه علً صدقت عضو دولة لكل ٌجوز

 من عام مضً بعد إال نافذا النقض هذا ٌكون وال. لتسجٌلها الدولً العمل لمكتب العام المدٌر إلً ترسل بوثٌقة

 .الدولً العمل مكتب لدي تسجٌله تارٌخ

 91 المادة

 هذه تطبٌق عن تقرٌرا ضرورٌا، ذلك رأي كلما العام، المإتمر إلً الدولً العمل مكتب إدارة مجلس ٌقدم

 .المإتمر أعمال جدول فً جزئٌا أو كلٌا مراجعتها مسؤلة إدراج إلً ٌدعو ما هناك كان إذا فٌما وٌنظر االتفاقٌة،

 99 المادة

 .الحجٌة فً متساوٌان االتفاقٌة لهذه والفرنسً اإلنكلٌزي النصان


