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نظبم عمل
هيئة الرقببة المبلية
بمنظمة العمل العربية
المبد األولً
إنـشــبء الهيئــة
تُشأ بًُظًت انؼًم انؼشبٛةت ْٛةةت بمعةى " ْٛةةت انشامبةت
انًمنٛةةت بًُظًةةت انؼًةةم انؼشبٛةةت " ٔتؼةةذ تاشٚةةشا عةةُٕٚم ػةةٍ
َتمئج أػًمنٓم .

المبد ال بنية
جـكـىيــ الهيئــة
 -1تشكم انٓٛةت يةٍ مًغةت يُةذٔب ٍٛأيةٛه ٍٛيًثهة ٍٛػةٍ
فشٚةةا انوكٕيةةمث ٚؼٛةةُٓى انًة تًش ٔ ،يًثةةم ٔا ةةذ ػةةٍ
فشٚةةا أيةةةومم ا ػًةةمل ٔ ،يًثةةم ٔا ةةةذ ػةةةٍ فشٚةةةا
انؼًمل .
ٚ -2شتشط فٗ ػضٕ ْٛةت انشامبت انًمنٛت يم ٚهٗ :
 أٌ ٚكٌٕ يٍ انًختص ٍٛفٗ أجٓضة انشامبت انًمنٛت .
 أٌ ال تضٚذ يةذة تًثٛهةّ فةٗ ْٛةةت انشامبةت انًمنٛةت ػةٍ
دٔسة ٔا ذة .
 أٌ الٚكٌٕ ػضٕا فٗ ْٛةت سامبةت يمنٛةت رثةش يةٍ
يُظًت .
 أٌ الٚجًةةغ بةة ٍٛػضةةٕٚت ْٛةةةت انشامبةةت انًمنٛةةت ٖ
يُظًةةةت ٔػضةةةٕٚتّ فةةةٗ نجُةةةت انًُظًةةةمث نهتُغةةةٛا
ٔانًتمبؼت .
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 أٌ التكةةةٌٕ جُغةةةٛت ػضةةةٕ ْٛةةةةت انشامبةةةت انًمنٛةةةت
نهًُظًت يٍ َفظ جُغٛت يذٚشْم انؼمو .
 -3تبهغ انوكٕيمث أعةًم يًثهٓٛةم فةٗ انٓٛةةت نهًةذٚش انؼةمو
نًكتب انؼًم انؼشبٗ ٔتضٔدْى بٕثمئا تفٕٚضٓى ٔ ،فٗ
منت تغٛٛش أٖ كٕيت نًًثهٓم تبهغ اعةى انًًثةم انجذٚةذ
نهًذٚش انؼمو ٔ ،تضٔدِ بٕثٛات تفٕٚضّ .
ٚ -4كةةٌٕ امتٛةةمس يًثهةةٕ أيةةومم ا ػًةةمل ٔانؼًةةمل فةةٗ
انٓٛةةةت بأعةةًمئٓى ٔ ،الٚجةةٕص تغٛٛةةش ػضةةٕٚتٓى ال ػةةٍ
طشٚا انفشٚا انًؼُٗ ٔ اشاس انً تًش .

المبد ال بل ة
مــذ العـضـىيــة
 -1تكٌٕ يذة انؼضٕٚت فٗ انٓٛةت عـُـتــ. ٍٛ
 -2را مةةةن يُصةةةب أ ةةةذ أػضةةةم انٓٛةةةةت ٖ عةةةبب يةةةٍ
ا عةةبمم ٔتةةى تغةةًٛت مهة نةةّ فة ٌ ْةةزا انخهة ٚـتـًةةـى
يـذة عهفـّ .

المبد الرابعة
إخـصـبصــبت الهيئــة
 تًمسط ْٛةت انشامبت انًمنٛت االمتصميمث انتمنٛت : -1انتذاٛا ف ٙانوغمبمث انختميٛت نهتواا يةٍ يةوتٓم
ٔانتؼشف ػهٗ اٛات انًشرض انًمن.ٙ
 -2تإو بمالطنع ػهةٗ انغةجنث ٔانٕثةمئا ٔانبٛمَةمث
ٔتطهةةب فو ة أ٘ عةةجم أٔ ٔثةةمئا تشاْةةم الصيةةت
نهاٛةةةةةمو بًٓ ميٓةةةةةم ٔ ،رةةةةةزنل االتصةةةةةمل انًبم ةةةةةش
بمنًٕظف ٍٛانًؼُ. ٍٛٛ
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 -3تتأرةةةذ ْٛةةةةت انشامبةةةت انًمنٛةةةت نهًُظًةةةت يةةةٍ تةةةٕافش
انٕثمئا ٔانؼإد انً ٚذة نهًبمنغ انتةٚ ٙجةشٖ تةذٔٚش
يخصصةمتٓم بًٕجةب أ كةمو انًةمدة  )21يةٍ ْةةزا
انُظمو .
 -4تاةةٕو انٓٛةةةت بًشاابةةت انوغةةمبمث انًتؼهاةةت بةةمنًٕاسد
ٔانُفاةةةةةةةمث ٔيشاجؼةةةةةةةت انوغةةةةةةةمبمث ٔانغةةةةةةةهفٛمث
ٔانًؼم ةةمث ٔتؼٕٚضةةمث َٓةةم انخذيةةت ٔانضةةًمٌ
االجتًمػ. ٙ
 -5يشاجؼةةةت ااجةةةةشا اث ااداسٚةةةت انخميةةةةت بشةةةةةٌٕ
انًةةةةةةٕظف ٍٛنهتواةةةةةةا يةةةةةةٍ يطمباتٓةةةةةةم نهًٕاصَةةةةةةت
ٔااجشا اث انًمنٛت انًاشسة .
 -6يشاجؼةةةةت اٛةةةةٕد انًخةةةةمصٌ ٔعةةةةجنتٓم ٔيغةةةةتُذاث
انتٕسٚذ ٔانصشف ٔانتوصٛم .

المبد الخبم ة
اجـحـمـبعــبت الهيئــة
تةةذػٗ انٓٛةةةت ننجتًةةمع يةةٍ ابةةم انًةةذٚش انؼةةمو نًكتةةب
انؼًةةم انؼشبةةٗ يةةشة ٔا ةةذة فةةٗ انؼةةمو ٔ ،رنةةل مةةنل ةةٓش
يم /ٕٚآٚمس يٍ رم عُت ابم ػةش انوغةمم انختةميٗ ػهةٗ
انٓٛةمث انذعتٕسٚت ٚٔ ،كٌٕ اَؼامد انٓٛةت يوٛوم بوضةٕس
غمنبٛةةةت أػضةةةمئٓم ٔ ،تكةةةٌٕ اجتًمػمتٓةةةم عةةةشٚت ٔ ،تغةةةتًش
اجتًمػةةمث انٓٛةةةت نةةٗ أٌ ٚةةتى بوةةا انًغةةمئم انًذَٔةةت فةةٗ
جذٔل ا ػًمل يم نى تاشس انٓٛةت فض االجتًمع ابم رنل .
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المبد ال بد ة
مـكـحــب الهيئــة
 -1تُتخب انٓٛةت فٗ رم عُت يٍ ب ٍٛأػضمئٓم ٔ ،فٗ أٔل
اجتًمع نٓم  ،سئٛغم َٔمئبم نهشئٛظ ٔياشسا .
 -2تتٕنٗ ااداسة انًمنٛةت فةٗ يكتةب انؼًةم انؼشبةٗ أػًةمل
انغكشتمسٚت انفُٛت نهٓٛةت ٔانتوضٛش ػًمنٓم .

المبد ال ببعة
اخحصبصبت الرئيس وصالحيبجا
ٚؼهةةةٍ انةةةشئٛظ افتتةةةم انجهغةةةمث ٔفضةةةٓم ٔ ،ػهٛةةةّ أٌ
ٚؼةةش ػهةةٗ انٓٛةةةت أٚةةت سعةةمنت اةةذ تخصةةٓم  .رًةةم ٚةةذٚش
انًُماشةةةةمث ٚٔ ،وفةةة انُظةةةةمو ٚٔ ،ؼطةةةةٗ أٔ ٚغةةةةوب ةةةةا
يخمطبت انٓٛةت .

المبد ال بمنة
جـ ـبريــــر الهيئــة
تصذس تامسٚش انٓٛةت بتٕافا اٜسا ٔ .نكم ػضٕ  ،فٗ
منت يم را رمٌ نةّ سأٖ يخةمن  ،أٌ ٚةذٌٔ ين ظمتةّ فةٗ
يهب انتاشٚش ٚٔ .شفغ انتاشٚةش نةٗ ا يمَةت انؼميةت نجميؼةت
انةةذٔل انؼشبٛةةت َٔغةةخت يُةةةّ نهًةةذٚش انؼةةمو نًُظًةةت انؼًةةةم
انؼشبٛت نؼشضّ ػهٗ انٓٛةمث انذعتٕسٚت نهًُظًت .

المبد الحب عة
مزايب وحصبنبت أعضبء الهيئــة
ٚتًتةةةغ أػضةةةم انٓٛةةةةت بمنًضاٚةةةم ٔانوصةةةمَمث اننصيةةةت
ناٛةةميٓى بؼًهٓةةى ٔ ،رنةةل ػهةةٗ انٕجةةّ انًبةة ٍٛبمتفةةم يضاٚةةم
ٔ صمَمث يُظًت انؼًم انؼشبٛت .
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المبد العبشر
ريب النظبم وجعذيلا
ٚ -1غشٖ ْزا انُظمو يٍ تمسٚخ اشاسِ يٍ ابم انً تًش .
ٚ -2ؼذل ْزا انُظمو يٍ ابم انً تًش بُم ػهٗ يم ٚؼشضةّ
يجهظ ااداسة .

◘◘◘
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مىقع منظمة العمل العربية
علً شبكة المعلىمبت الذولية اإلنحرنث )
www.alolabor.org

البريذ اإللكحرونً
alo@alolabor.org
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