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 (1937اتفاقية بشأن سن استخدام األحداث في األعمال غير الصناعة )مراجعة عام 

 منظمة العمل الدوليةل 60االتفاقية 

 اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

 1937حزيران/يونيه  22في دورته الثالثة والعشرين، بتاريخ 

 1950كانون األول/ديسمبر  29بدأ نفاذ هذه االتفاقية في 

 إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

تشرين األول/أكتوبر  6عقاد في جنيف، حيث عقد دورته الحادية والعشرين في وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االن

1936، 

وإذ قرر إعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالمراجعة الجزئية لإلتفاقية المتعلقة بسن استخدام األحداث في األعمال غير الصناعية التي 

 .سابع في جدول أعمال هذه الدورةاعتمدها المؤتمر في دورته السادسة عشرة، وهي موضوع البند ال

 وإذ يري أن هذه المقترحات يجب أن تأخذ شكل اتفاقية دولية،

يعتمد في هذا اليوم الثاني والعشرين من حزيران/يونيه عام سبع وثالثين وتسعمائة وألف االتفاقية التالية التي ستسمي اتفاقية الحد 

 :1937األدني للسن )األعمال غير الصناعية( )مراجعة(، 

 1المادة 

أو اتفاقية الحد األدني للسن  1921تنطبق هذه االتقافية علي أي عمل لم تتناوله اتفاقية الحد األدني للسن )الزراعة( )جنيف(،  -1

 .1937، أو اتفاقية الحد األدني للسن )الصناعة(، 1936)العمل البحري( )مراجعة(، 

تقوم السلطة المختصة في كل بلد، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية ألصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية، بتحديد الخط  -2

 .الفاصل بين األعمال التي تغطيها هذه االتفاقية واألعمال التي تتناولها االتفاقيات الثالث المذكورة أعاله

 :ال تنطبق هذه االتفاقية علي -3

 مل في الصيد البحري،)أ( الع

)ب( العمل الذي يؤدي في المدارس التقنية والمهنية، شريطة أن يكون هذا العمل ذا طابع تعليمي أساسا وال يستهدف الربح التجاري 

 .وخاضعا لقيود وموافقة واشراف السلطة العامة

 :يجوز للسلطة المختصة في أي بلد أن تستثني من تطبيق هذه االتفاقية -4

ستخدام في المنشآت التي ال يستخدم فيها سوي أفراد من أسرة صاحب العمل، شريطة أال يكون ضارا أو مسيئا أو خطرا حسب )أ( اال

 من هذه االتفاقية، 5أو  3مفهوم المادتين 

 .)ب( العمل المنزلي في األسرة والذي يؤديه أفراد هذه األسرة

 2المادة 

أو األحداث فوق الخامسة عشرة الذين ال زالت القوانين أو اللوائح الوطنية تلزمهم ال يجوز تشغيل األحداث دون الخامسة عشرة 

 .بااللتحاق بالمدارس االبتدائية، في أي عمل تنطبق عليه هذه االتفاقية ما لم ينص فيما بعد علي خالف ذلك

 3المادة 

 :ددة للدراسة، في أعمال خفيفةيجوز تشغيل األحداث الذين تجاوزوا سن الثالثة عشرة، خارج الساعات المح -1

 )أ( ال تضر بصحتهم أو بنموهم الطبيعي،

 )ب( ال تؤثر علي مواظبتهم علي الدراسة أو علي قدرتهم علي االستفادة من التعليم المقدم فيها،

 :ال يجوز ألي حدث دون الرابعة عشرة -2

 ا اليوم يوم دراسة أو عطلة،)أ( أن يستخدم في أعمال خفيفة ألكثر من ساعتين كل يوم، سواء كان هذ

 .)ب( أن يقضي في المدرسة أو األعمال الخفيفة عددا من الساعات يتجاوز سبع ساعات يوميا

 .تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية عدد الساعات اليومية التي يجوز فيها استخدام األحداث فوق الرابعة عشرة في أعمال خفيفة -3

 :تحظر األعمال الخفيفة -4

 ( أيام األحاد والعطالت الرسمية،)أ

 .)ب( أثناء الليل

 :"في مفهوم الفقرة السابقة تعني كلمة "الليل -5

)أ( في حالة األحداث دون الرابعة عشرة، فترة ال تقل عن اثنتي عشر ساعة متصلة تشمل الفترة بين الساعة الثامنة مساء والساعة 
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ية بشأن سن استخدام األحداث في األعمال غير الصناعة )مراجعة عام اتفاق

1937) 

 الثامنة صباحا،

بعة عشرة، فترة تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية علي أال تقل عن اثنتي عشر ساعة إال في حالة )ب( في حالة األحداث فوق الرا

 .البلدان االستوائية حيث تمنح فترة راحة تعويضية أثناء النهار

 :تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية بعد استشارة المنظمات الرئيسية ألصحاب العمل ومنظمات العمال المعنية -6

 .أ( أشكال االستخدام التي يمكن اعتبارها أعماال خفيفة في مفهوم هذه المادة)

 .)ب( الشروط األولية الواجب توفرها قبل السماح باستخدام األحداث في أعمال خفيفة ضمانا لسالمتهم

 :أعاله 1مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية )أ( من الفقرة  -7

ة أن تحدد العمل المسموح به وعدد ساعات العمل اليومية أثناء العطالت في حالة األحداث فوق )أ( يجوز للقوانين أو اللوائح الوطني

 ،2الرابعة عشرة المشار إليهم في المادة 

 )ب( في البلدان التي ال يوجد فيها أحكام بشأن التعليم اإللزامي، ال يجوز أن يتجاوز الوقت الذي ينفق في األعمال الخفيفة أربع ساعات

 .يومياونصف 

 4المادة 

 3و  2يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو العلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من االلتزام بتطبيق أحكام المادتين  -1

م أو من هذه االتفاقية وذلك بموجب تصاريح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين األحداث من الظهور كمؤدين في عروض الترفيه العا

 .كممثلين أو كممثلين ثانويين في األفالم السنيمائية

 :علي أنه يتعين -2

، كالعمل في السيرك أو حفالت المنوعات 5)أ( أال يسمح بأي استثناء من هذا النوع بالنسبة لألعمال الخطرة حسب مفهومها في المادة 

 أو دور اللهو،

البدني وأخالقهم وضمان حسن معاملتهم ومنحهم فترة راحة كافية  )ب( تقرير ضمانات صارمة لحماية صحة األحداث ونموهم

 وتمكينهم من مواصلة تعليمهم،

 .)ج( عدم تشغيل األحداث الذين يمنحون تصاريح وفقا لهذه المادة بعد منتصف الليل

 5المادة 

من هذه االتفاقية الستخدام الشباب  2ة تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها الماد

 .واألحداث في أي عمل يشكل بحكم طبيعته أو ظروف أدائه خطرا علي حياة العاملين أو علي صحتهم أو أخالقهم

 6المادة 

م الشباب من هذه االتفاقية الستخدا 2تقرر القوانين أو اللوائح الوطنية حدا أو حدودا للسن أعلي من تلك التي تنص عليها المادة 

واألحداث في أعمال التجارة الجائلة في الشوارع أو األماكن التي يرتادها الجمهور أو العمل في األكشاك خارج المحالت أو في المهن 

 .الجائلة، وذلك في الحاالت التي تتطلب فيها ظروف هذه األعمال اشتراط سن أعلي فيمن يؤديها

 7المادة 

 :ية ضمانا إلنفاذ أحكام هذه االتفاقيةعلي القوانين أو اللوائح الوطن

 )أ( أن توفر نظاما للتفتيش واالشراف العاميين،

)ب( أن تلزم كل صاحب عمل بامساك سجل يبين أسماء وتواريخ ميالد كل من يستخدمهم دون الثامنة عشرة في أي عمل تنطبق عليه 

 ،6هذه االتفاقية بخالف األعمال التي تنطبق عليها المادة 

تنص علي وسائل مناسبة لتسهيل التحقق من الهوية واالشراف علي األشخاص دون سن معين، الذين يعملون في أعمال  )ج( أن

 ،6ومهن تغطيها المادة 

 .)د( أن تنص علي عقوبات عند انتهاك القوانين أو اللوائح التي يجري بها انفاذ أحكام هذه االتفاقية

 8المادة 

من دستور منظمة العمل الدولية المعلومات الكامنة الخاصة بكل القوانين واللوائح  22ة بمقتضي المادة تشمل التقارير السنوية المقدم

 :التي يجري بها انفاذ أحكام هذه االتفاقية، وبوجه خاص

 ،3)أ( قائمة بأشكال االستخدام التي تعتبرها القوانين أو اللوائح الوطنية أعماال خفيفة في مفهوم المادة 

، حدود لسن االستخدام أعلي من تلك 6و  5بأشكال االستخدام التي حددت لها القوانين أو اللوائح الوطنية، عمال بالمادتين  )ب( قائمة

 ،2التي تحددها المادة 

 .4عمال بأحكام المادة  3و  2)ج( معلومات كاملة عن الظروف التي يسمح فيها باستثناءات من االلتزام بأحكام المادتين 

 9المادة 
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 ية بشأن سن استخدام األحداث في األعمال غير الصناعة )مراجعة عاماتفاق

1937) 

علي الهند، ولكن تنطبق فيها األحكام التالية علي جميع األقاليم التي يكون تطبيقها  7و  6و  5و  4و  3و  2ال تنطبق أحكام المواد  -1

 .عليها من اختصاص السلطة التشريعية الهندية

 :ال يجوز تشغيل األحداث دون الثالثة عشرة في -2

 )أ( المتاجر والمكاتب والفنادق والمطاعم،

 ( أماكن الترفيه العامة،)ب

 .)ج( أي مهنة غير صناعية أخري يجوز للسلطة المختصة أن تشملها في نطاق تطبيق أحكام هذه الفقرة

يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية، خدمة للفن أو للعلم أو التعليم، أن تسمح باستثناءات من االلتزام بتطبيق أحكام الفقرة السابقة  -3

يح تمنح في كل حالة علي حدة، لتمكين األطفال من الظهور في أي عروض للترفيه العام أو كممثلين أو كممثلين وذلك بموجب تصار

 .ثانويين في األفالم السينمائية

ال يجوز تشغيل أشخاص دون السابعة عشرة في أي عمل غير صناعي تعلن السلطة المختصة، بعد التشاور مع المنظمات الرئيسية  -4

 .ل ومنظمات العمال المعنية، أنه ينطوي علي خطر علي الحياة أو الصحة أو األخالقألصحاب العم

يجوز لمؤتمر العمل الدولي، في أي دورة يكون هذا الموضوع مدرجا في جدول أعمالها، أن يعتمد بأغلبية الثلثين مشاريع لتعديل  -5

 .الفقرات السابقة من هذه المادة

القبيل خالل عام من انتهاء دورة المؤتمر، وخالل ثمانية عشر شهرا في الظروف االستثنائية، إلي يقدم أي مشروع تعديل من هذا  -6

 .السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة في اختصاصها في الهند إلصدار التشريع أو اتخاذ أي إجراء آخر

ي اختصاصها، بإبالغ التصديق الرسمي علي التعديل تقوم الهند، إذا حصلت علي موافقة السلطة أو السلطات التي تدخل المسألة ف -7

 .إلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيله

 .يبدأ نفاذ أي مشروع تعديل من هذا القبيل كتعديل لهذه االتفاقية بمجرد التصديق عليه من جانب الهند -8

 10المادة 

 .م لمكتب العمل الدولي لتسجيلهاترسل التصديقات الرسمية علي هذه االتفاقية إلي المدير العا

 11المادة 

 .ال تلزم هذه االتفاقية سوي الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجل المدير العام لمكتب العمل الدولي تصديقاتها -1

 .ويبدأ نفاذها بعد مضى إثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديق دولتين عضوين لدي المدير العام -2

 .دأ نفاذها بعدئذ بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثني عشر شهرا علي تاريخ تسجيل تصديقهايب -3

 12المادة 

يقوم المدير العام لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديق دولتين عضوين في منظمة العمل الدولية، بإخطار جميع الدول األعضاء 

 .صديقات التي ترسلها إليه فيما بعد دول أعضاء أخري في المنظمةفي هذه المنظمة بذلك، ويخطرها كذلك بتسجيل الت

 13المادة 

يجوز ألي دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات علي بدء نفاذها ألول مرة، بوثيقة ترسلها  -1

 .إال بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيلهإلي المدير العام لمكتب العمل الدولي لتسجيلها. وال يكون هذا النقض نافذا 

كل دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليه في هذه المادة خالل السنة التالية النقضاء  -2

قض هذه االتفاقية فترة العشر سنوات المذكورة في الفقرة السابقة، تظل ملتزمة بها لمدة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تن

 .بعد إنقضاء كل فترة عشر سنوات وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه المادة

 14المادة 

يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه االتفاقية، عند انقضاء كل فترة عشر سنوات علي بدء 

 .و إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو جزئيا في جدول أعمال المؤتمرنفاذها. وينظر فيما إذا كان هناك ما يدع

 15المادة 

 :إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه االتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم تنص االتفاقية الجديدة علي خالف ذلك -1

أعاله، النقض المباشر  13)أ( يستتبع تصديق دولة عضو علي االتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظر عن أحكام المادة 

 لإلتفاقية الحالية، شريطة أن تكون االتفاقية الجديدة المراجعة قد بدأ نفاذها،

 .اب تصديق الدول األعضاء علي هذه االتفاقية)ب( ابتداء من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل ب

تظل االتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضاء التي صدقت عليها ولم تصدق علي  -2

 .االتفاقية المراجعة

 16المادة 
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 ية بشأن سن استخدام األحداث في األعمال غير الصناعة )مراجعة عاماتفاق

1937) 

 .النصان االنكليزي والفرنسي لهذه االتفاقية متساويان في الحجية


