
 6391 لعام العامة، األشغال فً العمل ساعات تخفٌض بشؤن إتفاقٌة

 الدولٌة العمل لمنظمة 16 االتفاقٌة

 

 الدولٌة العمل لمنظمة العام المإتمر قبل من اعتمدت

 6391 ٌونٌه/حزٌران 39 بتارٌخ العشرٌن، دورته فً

 بعد النفاذ حٌز تدخل لم

 

 الدولٌة، العمل لمنظمة العام المإتمر إن

 ،6391 ٌونٌه/حزٌران 4 فً العشرٌن دورته عقد حٌث جنٌف فً اجتمع وقد

 مالٌا تدعمها أو الحكومات تنفذها التً العامة األشغال فً العمل ساعات تخفٌض مسؤلة أن اعتباره فً ٌضع وإذ

 الدورة، هذه أعمال جدول فً الثالث البند تشكل

 المحافظة مع ،6391 األسبوع، فً ساعة أربعٌن إلً العمل ساعات تخفٌض اتفاقٌة كرسته الذي المبدأ ٌإكد وإذ

 المعٌشة، مستوي علً

 دولً، اتفاق طرٌق عن العامة األشغال علً المبدأ هذا ٌطبق أن المستحسن من أنه ٌري وإذ

 التً التالٌة االتفاقٌة وألف وتسعمائة وثبلثٌن ست عام ٌونٌه/ حزٌران من والعشرٌن الثالث الٌوم هذا فً ٌعتمد

 :6391 ،(العامة األشغال) العمل ساعات تخفٌض اتفاقٌة ستسمً

 

 1 المادة

 تمولها التً المدنٌة الهندسة أو البناء أعمال فً مباشرة المستخدمٌن األشخاص علً االتفاقٌة هذه تنطبق -6

 .مالٌا تدعمها أو المركزٌة الحكومات

 وجدت، إن المعنٌة، العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة، السلطة تحدد -3

 .االتفاقٌة مفهوم فً" مالٌا تدعمها" و" تمولها" و" المدنٌة الهندسة أو البناء أعمال" لعبارات الدقٌق النطاق

 أن وجدت، إن المعنٌة العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة، للسلطة ٌجوز -9

 :االتفاقٌة هذه تطبٌق من تستبعد

 العمل، صاحب أسرة أفراد سوي فٌها ٌعمل ال التً المنشآت فً المستخدمٌن األشخاص( أ)

 .ٌدوٌا عمبل عادة ٌإدون وال إدارٌة مناصب ٌشغلون الذٌن األشخاص( ب)

 2 المادة

 فً ساعة أربعٌن علً االتفاقٌة هذه علٌهم تنطبق الذٌن األشخاص عمل ساعات متوسط ٌزٌد أن ٌجوز ال -6

 .األسبوع

 فً ٌعملون الذٌن األشخاص حالة فً ساعة وأربعٌن اثنٌن األسبوعٌة العمل ساعات متوسط ٌبلغ أن ٌجوز -3

 .األسبوع أو اللٌل أو النهار من وقت أي فً توقف دون تجري أن طبٌعتها تقتضً عملٌات لتنفٌذ متعاقبة نوبات

 وجدت، إن المعنٌة العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة، السلطة تحدد -9

 .المادة هذه من 3 الفقرة علٌها تنطبق التً العملٌات

 العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة، السلطة تحدد كمتوسط، العمل ساعات تحسب عندما -4

 األقصى والحد أساسها علً المتوسط هذا ٌحسب التً األسابٌع عدد وجدت، إن المعنٌة العمال ومنظمات

 .أسبوع كل فً بها المسموح العمل لساعات

 تحت أثناءه المستخدمون فٌه ٌكون الذي الوقت" العمل ساعات" عبارة تعنً االتفاقٌة، هذه مفهوم فً -1

 .تصرفه تحت فٌها ٌكونون ال التً الراحة فترات فٌه تدخل وال العمل، صاحب تصرف

 3 المادة

 العمال ومنظمات العمل صحابأ منظمات مع التشاور بعد توضع لوائح طرٌق عن المختصة، للسلطة ٌجوز -6

 :حالة فً السابقة المادة علٌها تنص التً العمل ساعات حدود بتجاوز تسمح أن وجدت، إن المعنٌة

 لسٌر المقررة الحدود خارج أداإها بالضرورة ٌتعٌن تكمٌلٌة أو تحضرٌة أعمال فً المستخدمٌن األشخاص( أ)

 .النوبة فً أو فروعها أحد أو المنشؤة فً العادي العمل



 علً فٌها ٌتعٌن ال طوٌلة سكون فترات علً طبٌعتها، بحكم تنطوي، مهن فً المستخدمٌن األشخاص( ب)

 علً للرد إال اثناءها عملهم أماكن فً ٌبقون ال أو متواصل، انتباه اٌبلء أو بدنً نشاط أي بذل األشخاص هإالء

 .طلبات من ٌتلقون قد ما

 .المادة لهذه طبقا بها المسموح العمل لساعات األقصى الحد 6 الفقرة فً إلٌها المشار اللوائح تحدد -3

 حد إلً السابقة، المادة علٌها تنص التً العمل ساعات حدود بتجاوز تسمح أن المختصة للسلطة ٌجوز -9

 مثل استثنائٌة ظروف بسبب معٌنة عامة أشغال تنفٌذ فً خطٌر تعطل لتفادي الضرورة حاالت فً مقرر،

 .المإهلة العاملة األٌدي من كاف عدد تشغٌل استحالة أو العمل موقع إلً الوصول صعوبة

 4 المادة

 تعطل لتفادي فقط الضروري بالقدر ولكن السابقة، المادة علٌها تنص التً العمل ساعات حدود تجاوز ٌجوز

 :وذلك خطٌرة، بصورة المنشؤة فً للعمل العادي السٌر

 القاهرة، القوة حالة فً أو األجهزة، أو لآلالت الزمة عاجلة أعمال أو ٌقع، أن ٌوشك أو وقع حادث حالة فً( أ)

 .النوبة أعضاء من أكثر أو واحد من متوقع غٌر تغٌب علً ٌترتب ما لمواجهة( ب)

 5 المادة

 وجود استمرار فٌها ٌكون التً الحاالت فً 9 و 3 المادتٌن فً العمل لساعات المقررة الحدود تجاوز ٌجوز -6

 .تقنٌة ألسباب إٌقافها ٌستحٌل عملٌة إلنهاء، ضرورٌا معٌنٌن أشخاص

 وجدت، إن المعنٌة العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد المختصة، السلطة تحدد -3

 زٌادة بؤدائها األشخاص ألولئك المسموح العمل لساعات األقصى والحد المادة هذه علٌها تنطبق التً العملٌات

 .المقررة الحدود علً

 المعدل عن مرة وربع مرة ٌقل ال معدل وفق الفقرة لهذه طبقا الفعلٌة اإلضافً العمل ساعات أجور تدفع -9

 .العادي

 6 المادة

 ضغط فً عادٌة غٌر زٌادات لمواجهة اإلضافً العمل ساعات من عددا تقرر أن المختصة للسلطة ٌجوز -6

 العمال ومنظمات العمل أصحاب منظمات مع التشاور بعد توضع لوائح بموجب إال االقرار هذا ٌمنح وال. العمل

 هذا ٌسمح أن ٌجوز وال. البلزمة الساعات وعدد اإلضافً العمل هذا ضرورة مدي حول وجدت إن المعنٌة

 .السنة فً إضافً عمل ساعة مئة من أكثر شخص أي بتشغٌل االقرار

 المعدل من مرة وربع مرة عن ٌقل ال معدل وفق المادة لهذه طبقا الفعلٌة اإلضافً العمل ساعات أجور تدفع -3

 .العادي

 7 المادة

 :عمل صاحب كل علً ٌتعٌن بفعالٌة، االتفاقٌة هذه أحكام لتطبٌق تسهٌبل

 بطرٌقة أو آخر، مناسب مكان أي فً أو المنشؤة من ظاهرة أماكن فً تعلق إعبلنات طرٌق عن ٌبٌن أن( أ)

 :المختصة السلطة تقرها أخري

 وانتهائها، العمل ساعات بدء مواعٌد" 6"

 نوبات، علً العمل حالة فً وانتهائها نوبة كل بدء مواعٌد" 3"

 أو شخص لكل المقررة العمل مواعٌد مع النظام، هذا مثل تطبٌق حالة فً المتعاقبة النوبات نظام وصف" 9"

 أشخاص، مجموعة

 من عدد مدي علً األسبوعٌة العمل ساعات متوسط فٌها ٌحسب التً الحاالت فً المتخذة الترتٌبات" 4"

 األسابٌع،

 .العمل ساعات من جزءا تعتبر ال عندما الراحة فترات" 1"

 9 للمواد طبقا الفعلٌة اإلضافً العمل ساعات لجمٌع المختصة السلطة تقرره الذي بالشكل سجل امساك( ب)

 .لقاءها المدفوعة ولؤلجور 1 و 1 و( 9 الفقرة)

 8 المادة

 كاملة معلومات خاصة، وبصفة االتفاقٌة، هذه تطبٌق عن األعضاء الدول تقدمها التً السنوٌة التقارٌر تتضمن

 :عن

 ،6 المادة من 3 للفقرة طبقا المعتمدة التعارٌف ( أ)



 ةالماد من 3 للفقرة طبقا طبٌعتها، بحكم بالضرورة مستمرة المختصة السلطة تعتبرها التً العملٌات ( ب)

3، 

 ،3 المادة من 4 للفقرة طبقا المتخذة القررات( ج)

 ،9 للمادة طبقا المتخذة القرارات( د)

 .1 للمادة طبقا الممنوح اإلضافً بالعمل اإلقرار( هـ)

 9 المادة

 العمل أصحاب بٌن اتفاق أو عرف أو تحكٌم قرار أي أو قانون أي علً االتفاقٌة هذه فً حكم أي ٌإثر ال

 .االتفاقٌة هذه فً الواردة الشروط من مواتاة أكثر شروطا ٌكفل والعمال

 11 المادة

 .لتسجٌلها الدولً العمل لمكتب العام المدٌر إلً االتفاقٌة هذه علً الرسمٌة التصدٌقات ترسل

 11 المادة

 .العام المدٌر لدي تصدٌقاتها سجلت التً األعضاء الدول سوي االتفاقٌة هذه تلزم ال -6

 .العام المدٌر لدي تسجٌلها تارٌخ علً شهرا عشر اثنً إنقضاء بعد نفاذها وٌبدأ -3

 .تصدٌقها تسجٌل تارٌخ علً شهرا عشر اثنً انقضاء بعد عضو دولة لكل بالنسبة نفاذها ذلك بعد وٌبدأ -9

 12 المادة

 لمكتب العام المدٌر ٌخطر االتفاقٌة، هذه علً الدولٌة العمل منظمة فً عضوٌن دولتٌن تصدٌق تسجٌل بمجرد

 ذلك بعد إلٌه ترد التً التصدٌقات بتسجٌل ٌخطرها كما. بذلك المنظمة فً األعضاء الدول جمٌع الدولً العمل

 .المنظمة فً أعضاء أخرى دول من

 13 المادة

 ألول نفاذها بدء علً سنوات عشر مضً بعد تنقضها أن االتفاقٌة هذه علً صدقت عضو دولة لكل ٌجوز -6

 انقضاء بعد إال نافذا النقض هذا ٌكون وال. لتسجٌلها الدولً العمل لمكتب العام المدٌر إلً ترسلها بوثٌقة مرة

 .تسجٌله تارٌخ علً سنة

 خبلل المادة هذه فً علٌه المنصوص النقض فً حقها تستعمل ولم االتفاقٌة هذه علً صدقت عضو دولة كل -3

 أخرى، سنوات عشر لمدة بها ملتزمة تظل السابقة، الفقرة فً المذكورة سنوات العشر فترة النقضاء التالٌة السنة

 علٌها المنصوص للشروط وفقا سنوات، عشر من فترة كل إنقضاء لدي االتفاقٌة هذه تنقض أن بعدئذ لها وٌجوز

 .المادة هذه فً

 14 المادة

 فترة كل انقضاء عند االتفاقٌة، هذه تطبٌق عن تقرٌرا العام، المإتمر إلً الدولً العمل مكتب إدارة مجلس ٌقدم

 جزئٌا أو كلٌا مراجعتها مسؤلة إدراج إلً ٌدعو ما هناك كان إذا فٌما وٌنظر نفاذها بدء علً سنوات عشر من

 .المإتمر أعمال جدول فً

 15 المادة

 علً الجدٌدة االتفاقٌة تنص لم وما جزئٌا، أو كلٌا االتفاقٌة لهذه مراجعة جدٌدة اتفاقٌة المإتمر اعتمد إذا -6

 :ذلك خبلف

 69 المادة أحكام عن النظر وبغض قانونا، المراجعة، الجدٌدة االتفاقٌة علً عضو دولة تصدٌق ٌستتبع( أ)

 نفاذها، بدأ قد المراجعة الجدٌدة االتفاقٌة تكون أن شرٌطة الحالٌة، لئلتفاقٌة المباشر النقض أعبله،

 االتفاقٌة علً األعضاء الدول تصدٌق باب ٌقفل المراجعة، الجدٌدة االتقافٌة نفاذ بدء تارٌخ من ابتداء( ب)

 .الحالٌة

 علٌها صدقت التً األعضاء للدول بالنسبة الحالٌٌن ومضمونها شكلها فً نافذة ذلك مع الحالٌة االتفاقٌة تظل -3

 .المراجعة االتفاقٌة علً تصدق ولم

 16 المادة

 .الحجٌة فً متساوٌان االتفاقٌة لهذه والفرنسً االنكلٌزي النصان


