
 )١٣٨رقم  (١٩٧٣اتفاقية احلد األدىن لسن االستخدام لعام 
 

  أثناء دورته الثامنة واخلمسني ١٩٧٣يونيه / حزيران٢٦ اعتمدها املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية يف 

  ١٢، طبقاً للمادة ١٩٧٦يونيه / حزيران١٩:  تاريخ بدء النفاذ

 
  إن املؤمتر العام ملنظمة العمل الدولية، 

 د دعاه جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل االجتماع يف جنيف، حيث عقد دورته الثامنة واخلمسني يف وق

 ، ١٩٧٣يونيه / حزيران٦ 

 
، ١٩٢٠، )العمل البحري(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩١٩، )الصناعة( وإذ يشري إىل أحكام اتفاقية احلد األدىن للسن 

، واتفاقية ١٩٢١، )الوقادون ومساعدوهم(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٢١، )زراعةال(واتفاقية احلد األدىن للسن، 
، ١٩٣٦، )مراجعة) (العمل البحري(، واتفاقية احلد األدىن للسن، ١٩٣٢، )األعمال غري الصناعية(احلد األدىن للسن 

، )مراجعة) (األعمال غري الصناعية(لسن ، واتفاقية احلد األدىن ل١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(واتفاقية احلد األدىن للسن 
، )العمل حتت سطع األرض(، واتفاقية احلد األدىن للسن، ١٩٥٩، )صيادو األمساك(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٣٧
١٩٦٥ ، 

 
 وإذ يرى أن الوقت قد حان لوضع صك عام خبصوص هذا املوضوع، حبيث حيل تدرجيياً حمل الصكوك املوجودة املنطبقة 

  قطاعات اقتصادية حمددة، وذلك بغرض القضاء كلياً على عمل األطفال، على

 
 وإذ بت يف اعتماد بعض املقترحات املتعلقة باحلد األدىن لسن االستخدام، وهي موضوع البند الرابع يف جدول أعمال 

 هذه الدورة، 

 
يونيه عام /لسادس والعشرين من حزيران وإذ قرر أن تأخذ هذه املقترحات شكل اتفاقية دولية، يعتمد يف هذا اليوم ا

 : ١٩٧٣ثالث وسبعني وتسعمائة وألف االتفاقية التالية اليت ستسمى اتفاقية احلد األدىن للسن، 

 
  ١ املادة 

 تتعهد كل دولة عضو تكون هذه االتفاقية نافذة بالنسبة هلا باتباع سياسة وطنية ترمي إىل القضاء فعلياً على عمل 
ع احلد األدىن لسن االستخدام أو العمل بصورة تدرجيية إىل مستوى يتفق مع النمو البدين والذهين األطفال وإىل رف

 . لألحداث

 
  ٢ املادة 

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

 .  من هذه االتفاقية٨ إىل ٤لالستخدام أو العمل يف أي مهنة، مع مراعاة املواد 



 جيوز لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن ختطر يف وقت الحق املدير العام ملكتب العمل الدويل، عن -٢ 
 . ت حداً للسن أعلى من احلد الذي حددته وقت تصديقهاطريق إعالنات جديدة، أهنا وضع

 
 من هذه املادة أدىن من سن إهناء الدراسة اإللزامية، وال ١ ال جيوز أن يكون احلد األدىن للسن املقرر عمالً بالفقرة -٣ 

 .  سنة١٥جيوز يف أي حال أن يقل عن 

 
دولة عضو مل يبلغ اقتصادها وتسهيالهتا التعليمية درجة  من هذه املادة، جيوز ألي ٣ على الرغم من أحكام الفقرة -٤ 

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

 
قرة السابقة، يف التقارير اليت تقدمها عن  سنة عمالً بأحكام الف١٤ تورد كل دولة عضو قررت حداً أدىن للسن يبلغ -٥ 

 :  من دستور منظمة العمل الدولية، بياناً توضح فيه٢٢تطبيق هذه االتفاقية مبوجب املادة 

 أن األسباب اليت دفعتها إىل ذلك ال تزال قائمة؛ أو ) أ (

 .  حتددهأهنا تتخلى عن حقها يف االستفادة من األحكام املشار إليها ابتداًء من تاريخ) ب (

 
  ٣ املادة 

 سنة للقبول يف أي نوع من أنواع االستخدام أو العمل اليت حيتمل أن ١٨ ال جيوز أن يقل احلد األدىن للسن عن -١ 
 . يعرض للخطر صحة أو سالمة أو أخالق األحداث بسبب طبيعته أو الظروف اليت يؤدى فيها

 
ختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني  حتدد القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة امل-٢ 

 .  من هذه املادة١حيثما وجدت، أنواع االستخدام أو العمل اليت تنطبق عليها الفقرة 

 
 من هذه املادة، جيوز للقوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة، بعد التشاور ١ على الرغم من أحكام الفقرة -٣ 

 سنة ١٦ات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما وجدت، أن تسمح باالستخدام أو العمل ابتداء من سن مع منظم
شريطة أن تصان متاماً صحة وسالمة وأخالق األحداث املعنيني وأن يتلقى هؤالء األحداث تعليماً حمدداً أو تدريباً مهنياً 

 . كافيني خبصوص فرع النشاط املقصود

 
  ٤ املادة 

جيوز للسلطة املختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما وجدت، أن تستثين من  -١ 
نطاق انطباق هذه االتفاقية، بالقدر الضروري، فئات حمددة من االستخدام أو العمل تظهر بشأهنا مشاكل تطبيقية خاصة 

 . وهامة

 
 من ٢٢ تقريرها األول عن تطبيق االتفاقية الذي تقدمه مبوجب الدولة  تبني كل دولة عضو تصدق هذه االتفاقية، يف-٢ 

 من هذه املادة، مع بيان األسباب ١دستور منظمة العمل الدولية، الفئات اليت ميكن أن تكون قد استثنتها عمالً بالفقرة 



 جتاه الفئات املستثناة ومدى ما وصل اليت دفعتها إىل هذا االستثناء، وتبني يف تقاريرها الالحقة وضع قوانينها وممارساهتا
 . إليه تنفيذ االتفاقية أو ما تزمعه من تنفيذ هلا فيما يتعلق هبذه الفئات

 
 . ٣ ال جيوز أن تستثىن من نطاق انطباق هذه االتفاقية عمالً هبذه املادة، أنواع االستخدام أو العمل اليت تغطيها املادة -٣ 

 
  ٥ املادة 

ضو مل يبلغ اقتصادها وتسهيالهتا اإلدارية درجة كافية من التطور أن تضيق يف البداية نطاق انطباق  جيوز ألي دولة ع-١ 
 . هذه االتفاقية، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني حيثما وجدت

 
، فروع النشاط  من هذه املادة، يف إعالن ترفقه بتصديقها١ تبني كل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة -٢ 

 . االقتصادي أو أنواع املؤسسات اليت ستطبق عليها أحكام هذه االتفاقية

 
التعدين وقطع األحجار، الصناعة التحويلية، البناء، الكهرباء :  تطبق أحكام هذه االتفاقية، كحد أدىن، على ما يلي-٣ 

رع الكبرية وغريها من املشاريع الزراعية اليت خيصص والغاز واملياه، اخلدمات الصحية، النقل والتخزين واملواصالت، املزا
إنتاجها أساساً لألغراض التجارية، وال تشمل احليازات األسرية والصغرية اليت تنتج من أجل االستهالك احمللي وال 

 . تستخدم عماالً بأجر بصورة منتظمة

 
 :  كل دولة عضو ضيقت نطاق انطباق هذه االتفاقية عمالً هبذه املادة-٤ 

 من دستور منظمة العمل الدولية الوضع العام فيما يتعلق باستخدام أو ٢٢تبّين يف التقارير اليت تقدمها مبوجب املادة ) أ (
عمل األحداث واألطفال يف فروع النشاط املستثناة من نطاق انطباق هذه االتفاقية، وأي تقدم حمرز حنو التوسع يف تطبيق 

 أحكامها؛ 

 . وقت أن توسع رمسياً نطاق تطبيق هذه االتفاقية بإعالن ترسله إىل املدير العام ملكتب العمل الدويلجيوز هلا يف أي ) ب (

 
  ٦ املادة 

 ال تنطبق هذه االتفاقية على العمل الذي يؤديه األطفال واألحداث يف املدارس ألغراض التعليم العام أو املهين أو التقين، 
 سنة ١٤بق على العمل يف املنشآت الذي يؤديه األشخاص الذين بلغوا سن ويف مؤسسات التدريب األخرى، وال تنط

على األقل إذا كان هذا العمل ينفذ وفقاً لشروط تقررها السلطة املختصة بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل 
 : والعمال املعنيني، حيثما وجدت، وكان يشكل جزءاً أساسياً من

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

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

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

 
 
 



  ٧ املادة 

 ١٥ و١٣وطنية أن تسمح باستخدام أو عمل األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بني  جيوز للقوانني أو اللوائح ال-١ 
 : سنة يف أعمال خفيفة

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

ال تعطل مواظبتهم يف املدرسة واشتراكهم يف برامج التوجيه أو التدريب املهنيني اليت تقرها السلطة املختصة، وال ) ب (
 . درهتم على االستفادة من التعليم الذي يتلقونهتضعف ق

 
 سنة على األقل ١٥ جيوز أيضاً للقوانني أو اللوائح الوطنية أن تسمح باستخدام أو عمل األشخاص الذين بلغوا سن -٢ 

 .  هذه املادة من١من الفقرة ) ب(و) أ(ومل ينهوا دراستهم اإللزامية يف أعمال تفي بالشروط املبينة يف الفقرتني الفرعيتني 

 
 من هذه املادة، ٢ و١ حتدد السلطة املختصة األنشطة اليت جيوز السماح باالستخدام أو العمل فيها مبوجب الفقرتني -٣ 

 . وتقرر عدد الساعات والشروط اليت جيوز فيها القيام هبذا االستخدام أو العمل

 
 من املادة ٤لكل دولة عضو تستفيد من أحكام الفقرة  من هذه املادة، جيوز ٢ و١ على الرغم من أحكام الفقرتني -٤ 
 من هذه املادة، ١ سنة يف الفقرة ١٥ و١٣ سنة بسين ١٤ و١٢، وطاملا ظلت تستفيد منها، أن تستعيض عن سين ٢

 . ٢ سنة يف الفقرة ١٥ سنة بسن ١٤وعن سن 

 
  ٨ املادة 

جيوز للسلطة املختصة، بعد التشاور مع منظمات أصحاب العمل والعمال املعنيني، حيثما وجدت، أن تسمح  -١ 
 من هذه االتفاقية ألغراض منها املشاركة يف ٢بإعفاءات من االلتزام حبظر االستخدام أو العمل الذي تنص عليه املادة 

 . حفالت فنية، وذلك بتراخيص متنح يف كل حالة على حدة

 
 تقّيد التراخيص اليت متنح هلذه الغاية عدد الساعات اليت يسمح فيها باالستخدام أو العمل وحتدد الشروط اليت جيب -٢ 

 . أن خيضعا هلا

 
  ٩ املادة 

 تتخذ السلطة املختصة مجيع التدابري الالزمة، مبا فيها فرض عقوبات مناسبة، لضمان تنفيذ أحكام هذه االتفاقية -١ 
 . بفعالية

 
 حتدد القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة األشخاص املسؤولني عن االلتزام باألحكام اليت توضع إلنفاذ -٢ 

 . هذه االتفاقية

 



 تقرر القوانني أو اللوائح الوطنية أو السلطة املختصة السجالت أو الوثائق األخرى اليت يتعّين على صاحب العمل -٣ 
وتتضمن هذه السجالت أو الوثائق أمساء وأعمار وتواريخ ميالد األشخاص الذين يستخدمهم أو االحتفاظ هبا وتقدميها؛ 

 .  سنة، على أن تكون مصدقة حسب األصول عند اإلمكان١٨يعملون من أجله وتقل أعمارهم عن 

 
  ١٠ املادة 

، واتفاقية احلد ١٩١٩، )الصناعة(سن  تراجع هذه االتفاقية، بالشروط املبينة يف هذه املادة، اتفاقية احلد األدىن لل-١ 
، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٢١، )الزراعة(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٢٠، )العمل البحري(األدىن للسن 

، واتفاقية احلد األدىن ١٩٣٢، )األعمال غري الصناعية(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٢١، )الوقادون ومساعدوهم(
، واتفاقية احلد األدىن ١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٣٦، )مراجعة) (بحريالعمل ال(للسن 
، واتفاقية احلد ١٩٥٩، )صيادو األمساك(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٣٧، )مراجعة) (األعمال غري الصناعية(للسن 

 . ١٩٦٥، )العمل حتت سطع األرض(األدىن للسن 

 
، ١٩٣٦، )مراجعة) (العمل البحري(بع بدء نفاذ هذه االتفاقية إقفال باب تصديق اتفاقية احلد األدىن للسن  ال يستت-٢ 

، )مراجعة) (األعمال غري الصناعية(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(واتفاقية احلد األدىن للسن 
، )العمل حتت سطع األرض(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٥٩، )صيادو األمساك(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٣٧
١٩٦٥ . 

 
، )العمل البحري(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩١٩) الصناعة( يقفل باب تصديق اتفاقية احلد ألدىن للسن -٣ 

 ١٩٢١، )دوهمالوقادون ومساع(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٢١، )الزراعة(، واتفاقية احلد األدىن للسن ١٩٢٠
 . عندما توافق مجيع األطراف 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 ١٩٣٧، )مراجعة) (الصناعة(من قبل دولة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن ) أ (
  سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض املباشر لالتفاقية املذكورة؛ ١٥ من هذه االتفاقية ال يقل عن ٢فيها للسن عمالً باملادة 

، ١٩٣٢، )األعمال غري الصناعية(فيما يتعلق باألعمال غري الصناعية حسب تعريفها يف اتفاقية احلد األدىن للسن ) ب (
 بل دولة عضو طرف يف االتفاقية املذكورة، يستتبع ذلك قانونا النقض املباشر لالتفاقية املذكورة؛ من ق

، )مراجعة) (األعمال غري الصناعية(فيما يتعلق باألعمال غري الصناعية حسب تعريفها يف اتفاقية احلد األدىن للسن ) ج (
 من هذه ٢ كان احلد األدىن املقرر فيها للسن عمالً باملادة ، من قبل دولة عضو طرف يف االتفاقية املذكورة، وإذا١٩٣٧

  سنة، يستتبع ذلك قانونا النقض املباشر لالتفاقية املذكورة؛ ١٥االتفاقية ال يقل عن 

، )مراجعة) (العمل البحري(فيما يتعلق بالعمل البحري، من قبل دولة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن ) د (
 سنة أو بينت هذه ١٥ من هذه االتفاقية ال يقل عن ٢ احلد األدىن املقرر فيها للسن عمالً باملادة ، وإذا كان١٩٣٦

  من هذه االتفاقية تنطبق على العمل البحري، يستتبع ذلك قانونا النقض املباشر لالتفاقية املذكورة؛ ٣الدولة أن املادة 



، )صيادو األمساك(ة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن  فيما يتعلق بالعمل يف الصيد البحري، من قبل دول) ه (
 سنة أو بّينت هذه ١٥ من هذه االتفاقية ال يقل عن ٢، وإذا كان احلد األدىن املقرر فيها للسن عمالً باملادة ١٩٥٩

ملباشر لالتفاقية  من هذه االتفاقية تنطبق على العمل يف الصيد البحري، يستتبع ذلك قانونا النقض ا٣الدولة أن املادة 
 املذكورة؛ 

، وإذا كان احلد األدىن ١٩٦٥، )العمل حتت سطح األرض(من قبل دولة عضو طرف يف اتفاقية احلد األدىن للسن ) و (
 من هذه االتفاقية ال يقل عن احلد املقرر عمالً باالتفاقية املذكورة أو بّينت هذه الدولة أن ٢املقرر فيها للسن عمالً باملادة 

 من هذه االتفاقية، يستتبع ذلك قانونا النقض ٣احلد ينطبق على العمل يف املناجم حتت سطح األرض مبوجب املادة هذا 
  . املباشر لالتفاقية املذكورة

  .  شريطة بدء نفاذ هذه االتفاقية
 
 :  يستتبع قبول االلتزامات الناشئة عن هذه االتفاقية-٥ 

  منها؛ ١٢ مبوجب املادة ١٩١٩، )صناعةال(نقض اتفاقية احلد األدىن للسن ) أ (

  منها؛ ٩، مبوجب املادة ١٩٢١، )الزراعة(فيما يتعلق بالزارعة، نقض اتفاقية احلد األدىن للسن ) ب (

.  منها١٠، مبوجب املادة ١٩٢٠، )العمل البحري(فيما يتعلق بالعمل البحري، نقض اتفاقية احلد األدىن للسن ) ج (
  منها؛ ١٢، مبوجب املادة ١٩٢١، )الوقادون ومساعدوهم(ىن للسن ونقض اتفاقية احلد األد

  .  شريطة بدء نفاذ هذه االتفاقية
 

  ١١ املادة 

  .  ترسل التصديقات الرمسية هلذه االتفاقية إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها
 

  ١٢ املادة 

 . العمل الدولية اليت سجل املدير العام تصديقاهتا ال تلزم هذه االتفاقية سوى الدول األعضاء يف منظمة -١ 

 .  يبدأ نفاذ االتفاقية بعد مضي اثين عشر شهراً من تاريخ تسجيل تصديق دولتني عضوين هلا لدى املدير العام-٢ 

  .  وبعد ذلك يبدأ نفاذ االتفاقية بالنسبة ألي دولة عضو بعد مضي اثين عشر شهراً من تسجيل تصديقها-٣ 
 

  ١٣  املادة

 جيوز لكل دولة عضو صدقت على هذه االتفاقية أن تنقضها بعد مضي عشر سنوات على بدء نفاذها، وذلك بوثيقة -١ 
  . ترسل إىل املدير العام ملكتب العمل الدويل لتسجيلها

 
  .  وال يكون هذا النقض نافذاً إال بعد مضي عام على تاريخ تسجيله

 



اقية ومل متارس خالل العام التايل النقضاء فترة السنوات العشر املشار إليها  كل دولة عضو صدقت على هذه االتف-٢ 
يف الفقرة السابقة احلق يف النقض املنصوص عليه يف هذه املادة، تكون ملتزمة هبا لفترة عشر سنوات أخرى، وجيوز هلا 

  .  عليها هذه املادةبعد ذلك نقض هذه االتفاقية يف هناية كل فترة عشر سنوات وفقاً لألحكام اليت تنص
 

  ١٤ املادة 

 خيطر املدير العام ملكتب العمل الدويل مجيع الدول األعضاء يف منظمة العمل الدولية بتسجيل كل التصديقات -١ 
  . والنقوض اليت أبلغته هبا الدول األعضاء يف املنظمة

 
فاذ هذه االتفاقية لدى إخطارها بتسجيل  يلفت املدير العام نظر الدول األعضاء إىل التاريخ الذي سيبدأ فيه ن-٢ 

  . التصديق الثاين الذي أُبلغ به
 

  ١٥ املادة 

 يقوم املدير العام ملكتب العمل الدويل بإبالغ األمني العام لألمم املتحدة بالتفاصيل الكاملة لكل التصديقات ووثائق 
 من ميثاق ١٠٢لعام بتسجيلها طبقاً ألحكام املادة النقض اليت سجلها طبقاً ألحكام املواد السابقة، كيما يقوم األمني ا

  . األمم املتحدة
 

  ١٦ املادة 

 يقدم جملس إدارة مكتب العمل الدويل إىل املؤمتر العام، كلما رأى ذلك ضرورياً، تقريراً عن تطبيق هذه االتفاقية، وينظر 
  .  يف جدول أعمال املؤمترفيما إذا كان هناك ما يدعو إىل إدراج مسألة مراجعتها كلياً أو جزئياً

 
  ١٧ املادة 

 إذا اعتمد املؤمتر اتفاقية جديدة مراجعة هلذه االتفاقية كلياً أو جزئياً، وما مل تنص االتفاقية اجلديدة على خالف -١ 
  : ذلك

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

  . يقفل باب تصديق الدول األعضاء على االتفاقية احلالية اعتباراً من تاريخ بدء نفاذ االتفاقية اجلديدة املراجعة) ب (
 
يني بالنسبة للدول األعضاء اليت صدقت عليها  تظل االتفاقية احلالية على أي حال نافذة يف شكلها ومضموهنا احلال-٢ 

  . ومل تصدق على االتفاقية املراجعة
 

  ١٨ املادة 

 . النصان اإلنكليزي والفرنسي هلذه االتفاقية متساويان يف احلجية


