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 البطالت اتفاقيت

 الدوليت العمل لمنظمت 2 رقم االتفاقيت

 الدوليت العام لمنظمت العام المؤتمر اعتمدها

 1919 أكتوبر/األول تشرين 29 بتاريخ األولي، دورته في

 1921 يوليه/تموز 14: النفاذ بدء تاريخ

 

 اٌذٌٚيخ، اٌؼًّ ٌّٕظّخ اٌؼبَ اٌّؤرّش إْ

 حىِٛخ ِٓ دػٛح ػٍي ثٕبء 1919 أوزٛثش/األٚي رششيٓ ِٓ ٚاٌؼششيٓ اٌزبعغ في ٚاشٕطٓ في أؼمذ ٚلذ

 األِشيىيخ، اٌّزحذح اٌٛاليبد

 جذٚي في اٌضبٔي اٌجٕذ ِٛضٛع ٚ٘ٛ آصبس٘ب، ِٚؼبٌجخ اٌجطبٌخ ثّىبفحخ اٌّزؼٍمخ اٌّمزشحبد ثؼض اػزّبد لشس ٚإر

 ٚاشٕطٓ، في اٌّؼمٛد اٌّؤرّش ٘زا اجزّبع أػّبي

 دٌٚيخ، ارفبليخ شىً اٌّمزشحبد ٘زٖ رأخز أْ لشس ٚإر

 اٌذٌٚيخ، اٌؼًّ ِٕظّخ في األػضبء اٌذٚي ٌزصذلٙب ،1919 اٌجطبٌخ، ارفبليخ عزغّي اٌزي اٌزبٌيخ االرفبليخ يؼزّذ

 إٌّظّخ، ٘زٖ دعزٛس ألحىبَ ٚفمب

 1 المادة

 صالصخ رزجبٚص ٚال أِىٓ ِب لصيشح فزشاد ػٍي اٌذٌٚي اٌؼًّ ِىزت االرفبليخ ٘زٖ رصذق ػضٛ دٌٚخ وً رجٍغ

 اٌزذاثيش ػٓ اٌزمبسيش رٌه في ثّب ثبٌجطبٌخ، رزؼٍك إحصبئيخ غيش أٚ إحصبئيخ ِؼٍِٛبد ِٓ ٌذيٙب ِب ثىً أشٙش

 ٚفمب اثالغٙب، يّىٓ ثحيش رٌه، أِىٓ ِب اٌّؼٍِٛبد، ٘زٖ ٚرجّغ. اٌجطبٌخ ٌّىبفحخ ارخبر٘ب يؼزضَ اٌزي أٚ اٌّزخزح

 .رزٕبٌٚٙب اٌزي اٌفزشح ٔٙبيخ ِٓ أشٙش صالصخ أمضبء لجً رمذَ، ٌّب

 2 المادة

 إششاف رحذ رٛضغ ِٚجبٔيخ ػبِخ االعزخذاَ ِىبرت ِٓ شجىخ االرفبليخ ٘زٖ رصذق ػضٛ دٌٚخ وً رٕشئ- 1

 ٘زٖ ثبداسح اٌّزؼٍمخ األِٛس في اٌّشٛسح ٌزمذيُ ٚاٌؼّبي اٌؼًّ الصحبة ِّضٍيٓ رضُ ٌجبْ ٚرشىً. ِشوضيخ ٘يئخ

 .اٌّىبرت

 ػٍي اٌّىبرت ٘زٖ ػٍّيبد ثيٓ ٌٍزٕغيك رذاثيش رزخز ٚخبصخ، ػبِخ ِجبٔيخ اعزخذاَ ِىبرت ٚجذد إرا- 2

 .اٌٛطٕي اٌّغزٛي

 .اٌّؼٕيخ اٌجٍذاْ ِغ ثبالرفبق اٌٛطٕيخ اٌشجىبد ٘زٖ ِخزٍف ػٍّيبد ثزٕغيك اٌذٌٚي اٌؼًّ ِىزت يمَٛ- 3

 3 المادة

 -اٌجطبٌخ ضذ ٌٍزأِيٓ ٔظّب ٚألبِذ االرفبليخ ٘زٖ ػٍي رصذق اٌزي اٌذٌٚيخ اٌؼًّ ِٕظّخ في األػضبء اٌذٚي رزخز

 اٌذٚي الحذي يٕزّْٛ اٌزيٓ ٌٍؼّبي رىفً رشريجبد- اٌّؼٕيخ األػضبء اٌذٚي ػٍيٙب رزفك ششٚط أعبط ػٍي

 يحصً اٌزي اٌّضايب رؼبدي رأِيٕبد ِضايب ػٍي اٌحصٛي أخشٜ، ػضٛ دٌٚخ أساضي في ٚيؼٍّْٛ األػضبء

 .األخشٜ اٌذٌٚخ ٘زٖ ػّبي ػٍيٙب

 4 المادة

 اٌّذيش إٌي اٌذٌٚيخ، اٌؼًّ ِٕظّخ دعزٛس في اٌّمشسح ٌٍششٚط ٚفمب االرفبليخ، ٌٙزٖ اٌشعّيخ اٌزصذيمبد رشعً

 .ٌزغجيٍٙب اٌذٌٚي اٌؼًّ ٌّىزت اٌؼبَ

 5 المادة

 أٚ ِحّيبرٙب أٚ ِغزؼّشارٙب ػٍي ثزطجيمٙب االرفبليخ ٘زٖ رصذق اٌذٌٚيخ اٌؼًّ ِٕظّخ في ػضٛ دٌٚخ وً رزؼٙذ- 1

 :اٌزبٌيخ اٌزحفظبد ِغ وبًِ، راري ثحىُ رزّزغ ال اٌزي ِّزٍىبرٙب

 اٌّحٍيخ، األٚضبع ثغجت ِزؼزسا االرفبليخ أحىبَ رطجيك يىْٛ أْ (أ)

 .اٌّحٍيخ األٚضبع ِغ االرفبليخ ٘زٖ أحىبَ ٌزىييف اٌالصِخ اٌزؼذيالد ادخبي اٌّّىٓ ِٓ يىْٛ أْ أٚ (ة)

 ِحّيبرٙب أٚ ِّزٍىبرٙب أٚ ِغزؼّشارٙب ِٓ ٌىً ثبٌٕغجخ لشسرٗ ثّب اٌذٌٚي اٌؼًّ ِىزت ػضٛ دٌٚخ وً رخطش- 2

 .وبًِ راري ثحىُ رزّزغ ال اٌزي
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 6 المادة

 اٌذٌٚي، اٌؼًّ ِىزت ٌذي االرفبليخ ٌٙزٖ اٌذٌٚيخ اٌؼًّ ِٕظّخ أػضبء ِٓ دٚي صالس رصذيك رغجيً ثّجشد

 .ثزٌه اٌذٌٚيخ اٌؼًّ ِٕظّخ في األػضبء اٌذٚي جّيغ اٌذٌٚي اٌؼًّ ٌّىزت اٌؼبَ اٌّذيش يخطش

 7 المادة

 إال ٍِضِخ رىْٛ ال ٌٚىٓ االخطبس، ٌٙزا اٌذٌٚي اٌؼًّ ٌّىزت اٌؼبَ اٌّذيش إصذاس ربسيخ ِٓ االرفبليخ ٘زٖ ٔفبر يجذأ

 ػضٛ دٌٚخ ألي ثبٌٕغجخ ٔبفزح رٌه ثؼذ ٚرىْٛ. اٌذٌٚي اٌؼًّ ِىزت ٌذي رصذيمبرٙب عجٍذ اٌزي األػضبء ٌٍذٚي

 .اٌذٌٚي اٌؼًّ ِىزت ٌذي رصذيمٙب رغجيً ربسيخ ِٓ اػزجبس

 8 المادة

 اإلجشاءاد ٚثبرخبر ،1921 يٌٛيٗ/رّٛص أٚي ألصبٖ ِٛػذ في أحىبِٙب ثزٕفيز االرفبليخ ٘زٖ رصذق دٌٚخ وً رزؼٙذ

 .أحىبِٙب الٔفبر اٌالصِخ

 9 المادة

 ثٛصيمخ ٚرٌه ٔفبر٘ب، ثذء ِٓ عٕٛاد ػشش ِضي ثؼذ رٕمضٙب أْ االرفبليخ ٘زٖ صذلذ ػضٛ دٌٚخ ٌىً يجٛص

 ربسيخ ِٓ ػبَ ِضي ثؼذ إال ٔبفزا إٌمض ٘زا يىْٛ ٚال ٌزغجيٍٙب، اٌذٌٚي اٌؼًّ ٌّىزت اٌؼبَ اٌّذيش إٌي رشعً

 .اٌذٌٚي اٌؼًّ ِىزت ٌذي رغجيٍٗ

 10 المادة

 االرفبليخ، ٘زٖ رطجيك ػٓ رمشيشا ٌزٌه، ضشٚسح سأي وٍّب اٌؼبَ، اٌّؤرّش إٌي اٌذٌٚي اٌؼًّ إداسح ِجٍظ يمذَ

 .اٌّؤرّش أػّبي جذٚي في جضئيب أٚ وٍيب ِشاجؼزٙب ِغأٌخ إدساط إٌي يذػٛ ِب ٕ٘بن وبْ إرا فيّب ٚيٕظش

 11 المادة

 .اٌحجيخ في ِزغبٚيبْ االرفبليخ ٌٙزٖ ٚاالٔىٍيضي اٌفشٔغي إٌصبْ


