
  ١٩٣٦بشأن اإلجازات السنوية مدفوعة األجر للبحارة، لعام  اتفاقية
  لمنظمة العمل الدولية ٥٤االتفاقية 

  
  اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية

  ١٩٣٦أكتوبر /تشرين األول ٢٤في دورته الحادية والعشرين، بتاريخ 
  ١٩٦٥سبتمبر /أيلول ١لم يبدأ نفاذ هذه االتفاقية في 

  ١٩٤٩في عام  ٩١واالتفاقية رقم  ١٩٤٦في عام  ٧٢ها االتفاقية رقم راجعت
  

  إن المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،
وقد دعاه مجلس إدارة مكتب العمل الدولي إلي االنعقاد في جنيف حيث عقد دورتـه الحاديـة   

  ،١٩٣٦أكتوبر /تشرين األول ٦والعشرين في 
وهـي  . لقة باألجازات السنوية مدفوعة األجر للبحـارة وإذ قرر اعتماد بعض المقترحات المتع

  موضوع البند الخامس في جدول أعمال هذه الدورة،
  وإذ قرر أن تأخذ هذه المقترحات شكل اتفاقية دولية،

أكتوبر عام ست وثالثـين وتسـعمائة   /يعتمد في هذا اليوم الرابع والعشرين من تشرين األول
  ،١٩٣٦، )البحارة(اتفاقية األجازات مدفوعة األجر  وألف االتفاقية التالية التي ستسمي

  ١المادة 
تنطبق هذه االتفاقية علي الربانية والضباط وأفراد األطقم، بما فيهم مشغلو الالسلكي العـاملون  
في خدمة شركة برق السلكي، وعلي جميع السفن البحرية، سواء كانت مملوكة ملكية عامة أو 

يه هذه االتفاقية وتعمل في نقل البضائع أو الركاب ألغراض خاصة، المسجلة في إقليم تسري ف
  .تجارية

  .تحدد القوانين أو اللوائح الوطنية متي تعتبر السفن سفنا بحرية في مفهوم هذه االتفاقية -٢
  :ال تنطبق هذه االتفاقية علي -٣
ليـات  األشخاص المستخدمين علي السفن العاملة في صيد األسماك أو الحيتان أو فـي عم ) أ(

  ترتبط به ارتباطا مباشرا أو لصيد الحيتان أو العمليات المماثلة،
األشخاص المستخدمين علي أي سفينة يتألف طاقهما بالكامل مـن أفـراد أسـرة مالـك     ) ب(

  السفينة، حسب تعريفها في القوانين أو اللوائح الوطنية،
ـ ) ج( ون سـوي أجـور أو   األشخاص الذين ال يتقاضون أجورا نظير خدماتهم، أو ال يتقاض

  رواتب اسمية، أو الذين ال يتقاضون سوي نسبة من األرباح،
  األشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص وحده أو أساسا،) د(



  األشخاص المستخدمين علي السفن الخشبية بدائية الصنع كمراكب الدهو والينك،) هـ(
علي السفينة وال يعملون فـي   األشخاص الذين ال تتعلق واجباتهم سوي بالحمولة المنقولة) و(

  الواقع لحساب مالك السفينة أو ربانها،
  .عمال الشحن والتفريغ المتجولين) ز(

  ٢المادة 
يحق لكل شخص تنطبق عليه هذه االتفاقية وبعد سنة من الخدمة المتصـلة لـدي نفـس     -١

  :المنشأة، الحصول علي اجازة سنوية مدفوعة األجر مدتها
  عشر يوم عمل بالنسبة للربانية والضباط ومشغلي الالسلكي، ما ال يقل عن اثني) أ(

  .ما ال يقل عن تسعة أيام عمل بالنسبة لبقية أفراد الطاقم) ب
  :عند حساب مواعيد استحقاق األجازة -٢
  تدرج الخدمة خارج نطاق عقد االستخدام في حساب مدة الخدمة المتصلة،) أ(
الخدمة التي ال ترجع إلي تصرف أو خطـأ مـن   ال تعتبر فترات االنقطاع القصيرة عن ) ب(

جانب المستخدم وال يتجاوز مجموعها ستة أسابيع قاطعة الستمرار فتـرات الخدمـة السـابقة    
  والالحقة لها،

ال يعتبر تغيير إدارة أو ملكية السفينة أو السفن التي عمل عليها الشخص المعنـي قاطعـا   ) ج(
  .الستمرارية الخدمة

  :لتالية في حساب األجازة السنوية مدفوعة األجرال تدخل األيام ا -٣
  العطالت الرسمية أو التقليدية،) أ(
  انقطاع الخدمة بسبب المرض،) ب(
أي أجازة تمنح تعويضا عن أيام الراحة األسبوعية والعطالت الرسمية التي تقضـى فـي   ) ج(

  العمل في البحر،
جماعية أن تحدد الظروف الخاصة التـي  يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أو االتفاقات ال -٤

يمكن فيها، مع مراعاة الشروط التي تقررها هـذه القـوانين أو اللـوائح أو تتضـمنها هـذه      
  :االتفاقات

تقسيم األجازة السنوية مدفوعة األجر المستحقة طبقا لهذه االتفاقية إلي أجزاء أو ضمها إلي ) أ(
  أجازة الحقة،

ا اقتضت ضرورات العمل ذلك في حاالت اسـتثنائية، بمبلـغ   أن تستبدل هذه األجازة، إذ) ب(
  .٤نقدي يعادل علي األقل األجر المنصوص عليه في المادة 

  ٣المادة 
  :تمنح األجازة السنوية في األقليم المسجلة فيه السفينة، وذلك في أحد الموانئ التالية -١



  الميناء الذي تبخر منه السفينة،) أ(
  تعيين مستحق اإلجازة، الميناء الذي تم فيه) ب(
  .الميناء األخير في رحلة السفينة) ج(
  .علي أنه يجوز منح األجازة في أي ميناء آخر باتفاق مشترك -٢
تمنح اإلجازة السنوية، متي حان موعد استحقاقها، باتفاق مشترك في أول فرصـة تسـمح    -٣

  .بها مقتضيات الخدمة
  ٤المادة 

من هذه االتفاقية اجره المعتاد عـن   ٢مقتضى المادة يتقاضي كل من يحصل علي إجازة ب -١
  .كل مدة هذه االجازة

يشمل األجر المستحق بموجب الفقرة السابقة عالوة معيشة مناسبة، ويحسب بالطريقة التي  -٢
  .تقررها القوانين أو اللوائح الوطنية أو تحددها االتفاقات الجماعية

  ٥المادة 
يعتبر باطال أي اتفاق ينص علي التنازل عن الحق في االجازة السـنوية مدفوعـة األجـر أو    

  .التخلي عنها
  ٦المادة 

يجوز للقوانين أو اللوائح الوطنية أن تنص علي جواز حرمان الشخص الذي يؤدي عمال بأجر 
  .أثناء أجازته السنوية من حقه في تقاضي أجره عن مدة األجازة

  ٧المادة 
ل من يترك خدمة صاحب العمل أو يفصل منها قبل حصوله علي أجازته المسـتحقة،  يحصل ك

  .عن كل يوم أجازة مستحق له بمقتضي هذه االتفاقية ٤األجر المقرر في المادة 
  ٨المادة 

تلزم كل دولة عضو تصدق علي هذه االتفاقية أصحاب العمل بامساك سجالت بغيـة تسـهيل   
  .تطبيق هذه االتفاقية بفعالية

  ٩المادة 
  .تضع كل دولة عضو تصدق علي هذه االتفاقية نظاما للعقوبات لضمان تطبيق أحكامها

  ١٠المادة 
ال يؤثر أي حكم في هذه االتفاقية علي أي قانون أو قرار تحكيم أو عرف أو اتفاق بين مـالك  

  .السفن والبحارة يكفل شروطا أكثر مواتاة من الشروط الواردة في هذه االتفاقية
  
  



  ١١مادة ال
علي كل دولة عضو في منظمة العمل الدولية تصدق علي هذه االتفاقية أن ترفق بتصديقها  -١

من دسـتور منظمـة    ٣٥اعالنا يحدد ما يلي بخصوص األقاليم التابعة المشار إليها في المادة 
  .العمل الدولية

  األقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام هذه االتفاقية عليها دون تعديل،) أ(
األقاليم التي تتعهد بتطبيق أحكام االتفاقية فيها ولكن بعد ادخال بعـض التعـديالت، مـع    ) ب(

  .تفصيالت هذه التعديالت
  األقاليم التي تكون االتفاقية غير قابلة للتطبيق فيها، وتبين في هذه الحالة أسباب ذلك،) ج(
  .األقاليم التي تتحفظ في اتخاذ قرار بشأنها) د(
من هذه المادة  ١من الفقرة ) ب(و ) أ(دات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين تعتبر التعه -٢

  .جزءا ال يتجزأ من التصديق، وتكون لها قوة التصديق
يجوز ألي دولة عضو بإعالن الحق أن تلغي كليا أو جزئيا، أية تحفظـات أبـدتها فـي     -٣

  .من هذه المادة ١ن الفقرة م) د(أو ) ج(أو ) ب(اعالنها األصلي طبقا للفقرات الفرعية 
  ١٢المادة 

  .ترسل التصديقات الرسمية علي هذه االتفاقية إلي مدير عام مكتب العمل الدولي لتسجيلها
  ١٣المادة 

ال تلزم هذه االتفاقية سوي الدول األعضاء في منظمة العمل الدولية التي سجلت تصديقاتها  -١
  .لدي المدير العام

اء ستة أشهر من تاريخ تسجيل المدير العام تصـديقات خمـس دول   ويبدأ نفاذها بعد إنقض -٢
  .أعضاء في منظمة العمل الدولية ال تقل حمولة الشحن في كل منها عن مليون طن

وبعدئذ تصبح هذه االتفاقية نافذة بالنسبة ألي دولة عضو بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ  -٣
  .تسجيل تصديقها

  ١٤المادة 
لمكتب العمل الدولي، فور تسجيل تصديقات خمس من الدول األعضاء فـي  يقوم المدير العام 

ويخطرها كذلك بتسجيل التصديقات التي ترسلها إليها فيما بعد دول . منظمة العمل الدولية بذلك
  .أعضاء أخرى في المنظمة

  ١٥المادة 
من  يجوز لكل دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية أن تنقضها بعد انقضاء عشر سنوات -١

تاريخ بدء نفاذ االتفاقية ألول مرة، بوثيقة ترسلها إلي المدير العـام لمكتـب العمـل الـدولي     
  .وال يكون هذا النقض نافذا إال بعد انقضاء سنة من تاريخ تسجيله. للتسجيل



كل دولة عضو صدقت علي هذه االتفاقية، ولم تستعمل حقها في النقض المنصوص عليـه   -٢
لسنة التالية النقضاء فترة العشر سنوات المذكورة في الفقـرة السـابقة،   في هذه المادة خالل ا

تظل ملتزمة بها لفترة عشر سنوات أخرى، وبعدئذ يجوز لها أن تنقض هـذه االتفاقيـة بعـد    
  .إنقضاء كل فترة عشر سنوات بمقتضى الشروط المنصوص عليها في هذه المادة

  ١٦المادة 
إلي المؤتمر العام تقريرا عن تطبيق هذه االتفاقية كلمـا   يقدم مجلس إدارة مكتب العمل الدولي

تراءت له ضرورة ذلك، وينظر فيما إذا كان هناك ما يدعو إلي إدراج مسألة مراجعتها كليا أو 
  .جزئيا في جدول أعمال المؤتمر

  ١٧المادة 
تنص االتفاقية  إذا اعتمد المؤتمر اتفاقية جديدة مراجعة لهذه االتفاقية كليا أو جزئيا، وما لم -١

  :الجديدة علي خالف ذلك
يستتبع تصديق دولة عضو علي االتفاقية الجديدة المراجعة، قانونيا، وبغض النظـر عـن   ) أ(

أعاله، النقض المباشر لإلتفاقية الحالية، شريطة أن تكون االتفاقيـة الجديـدة    ١٥أحكام المادة 
  .المراجعة قد بدأ نفاذها

اذ االتفاقية الجديدة المراجعة، يقفل باب تصديق الدول األعضـاء  ابتداء من تاريخ بدء نف) ب(
  .علي االتفاقية الحالية

تظل االتفاقية الحالية مع ذلك نافذة في شكلها ومضمونها الحاليين بالنسبة للدول األعضـاء   -٢
  .التي صدقت عليها ولم تصدق علي االتفاقية المراجعة

  ١٨المادة 
  .هذه االتفاقية متساويان في الحجيةالنصان االنكليزي والفرنسي ل

  
  
  
  
  
  
  
 


