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 دستور منظمة العمل العربية
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

 

ٓ ٔمصا  إدا ِ لقا ااةاخ لسصاصإح ق ُدا ج      تا إٔماوا تأن ذكااذ  لقواُِ لقماة اح اآ لقاُعه لقم      
 . لقم تٕح

 

َتمااا  ن لقمماا  قاإش صاا مح   َ ن ةااه داام لقوااُِ لقماة ااح ااآ لقااُعه لقم تاآ  ن ذمماا  ااآ     
 ح لإلوضان لقم تٓ ظ َف َش َط ةالئمح ذرفم ةع ك لة

 

َتمااا  ن قيمٕااع لقثلاا  لقااام ااآ لقضاامٓ َ لل  اااإٌرٍو لقمائااح َلق َدٕااح ااآ د ٔااح َااآ      
 .ظ َف قُلةٍا ذكااؤ لقف ص َلقم لقح لالجرماإح 

 

َذطثٕوا ق ماايج لقااةضاح الا ج ةاه لقمٕصااب لقمثآ قمما    ذاُلب لقا َ  لقم تٕاح ا اّ يصارُ              
  :ةىظمح لقمم  لقم تٕح لقراقٓ وصً 

 

 انفصم األول
 انمنظمة

 

 انمادة األونى
( ةىظمااح لقمماا  لقم تٕااح ) ذىلااأ تمور ااّ ٌااسل لق صاارُ  ةىظمااح الخ شاصاإح لارثا ٔااح ذضاامّ     -1

 . ةٍمرٍا ذاوٕم لسٌ لف لقمىصُص ا ٍٕا آ ٌسل لق صرُ  َآ لقمٕصاب لقم تٓ ق مم  
 .   لقم تٕح ذمرث  ةىظمح لقمم  لقم تٕح َكاقح ةراصصح آ وطاب جاةمح لق َ -2
 

 انمادة انثانية
 ا ال ةىظمح لقمم  لقم تٕح ٌو لق َ  لسا ال آ جاةمح لقا َ  لقم تٕاح لقمصا قح ا اّ ٌاسل       -1

لق صاارُ    َ ٔااح يَقااح ا تٕااح   اا ِ ذاصاا  ا ااّ لصااروالقٍا َذط ااة لالو ااما  إقااّ لقمىظمااح     
َلدر لةٍاا ق صارُ    تمُجة ع ة ذ ص ً إقّ ة ٔ  اا  ةكرة لقمم  لقم تٓ ةع إتالغً توثُقٍاا  

 . لقمىظمح 
ٔيُز ق مؤذم  لقما  قمىظمح لقمم  لقم تٕح ٔوث  آ ا أُح لقمىظماح  ْ ت ا  ا تآ قاو ٔاصا         -2

 .ا ّ لصروالقً تم    َاقك تمُلاوح ش صٓ  صُلخ لقمى َتٕه لقمل كٕه آ لقمؤذم 
 

 انفصم انثاني
 أهذاف انمنظمة

 

 انمادة انثانثة
 : إقّ ةا ٔأذٓ ذٍ ف ةىظمح لقمم  لقم تٕح 

 . ذىضٕم لقيٍُي لقم تٕح آ ةٕ لن لقمم   -1
 . ذُدٕاا  لقرلاا ٔماخ لقمماقٕااح َظاا َف َشاا َط لقمماا  ااآ لقاا َ  لقم تٕااح ك مااا  ةكااه اقااك            -2
 : لقوٕا  تاق  لصاخ َلستااز آ لقمُضُااخ لقمماقٕح لقمار فح َا ّ لس ص  -3

 . ذاطٕط لقوُِ لقماة ح (   )
 . قمم  ق م  ج َلسد لز ظ َف َش َط ل( ب )
 . لقملاك  لقمرم وح تاقمم  آ لقصىااح َلقريا ج َلقا ةاخ ( ض )
 . ةلاك  اما  لقز لاح ( ي )
 . َلقصاح لقمٍىٕح ( لقضالةح قصىاإح ) لسةه لقصىاآ ( ي )
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 . لقصىااح لقصغ ِ َلق ٔفٕح ( َ )
 . لقصوااح لقمماقٕح ( ز )
 .لقرصىٕ  لقمٍىٓ ( ح )
 . ماَوٕاخ لقر( ط )
 . لقكفأح لإلوراجٕح َاالقرٍا تاقرلغٕ  َلإلوراض ( ْ )

 .ذو ٔو لقممُوح لقفىٕح آ ةٕ لن لقمم  ق  َ  لقم تٕح لقرٓ ذط ثا  -4
 . َضااااااااااع  طااااااااااح قىظااااااااااا  لقرأةٕىاااااااااااخ لالجرماإااااااااااح قامأااااااااااح لقممااااااااااا  َاااااااااااائالذٍو  -5
 .َضع  طح ق ر  ٔة لقمٍىٓ َذىظٕو د واخ ذ  ٔثٕح ق مما   -6
 .  لي لقواةُس لقم تٓ ق مم  إا -7

 

 انفصم انثانث
 أجهزة انمنظمة

 

 انمادة انرابعة
 ( . ةكرة لقمم  لقم تٓ ) ذركُن لقمىظمح ةه ةؤذم  اا  َصك ذا ٔح ااةح ذضمّ 

 

 انمادة انخامضة
لقمؤذم  لقما  ٌُ لقض طح لقم ٕا اآ لقمىظماح   َٔيرماع ةا ج كا  ااا    اآ لسصاثُن لسَ  ةاه           -1

َٔيُز  ن ٔيرماع لقماؤذم    . آ ةو  لسةان لقماةح قياةمح لق َ  لقم تٕح ( ةا س ) شٍ  آال  
لقمىصُص ا ٍٕا آ لقماايج لقضايصاح   ( قيىح لقم لقثح ) آ يَ ج غٕ  اائح تال ا ّ ق ل  ةه 

 . ةه ٌسل لق صرُ  
 .ٔيُز  ن ٔىمو  لقمؤذم  آ  ٔح يَقح ا ُ تو ل  ةىً  -2
لقمؤذم  ةه   تمح ةى َتٕه   لشىٕه ةىٍماا ااه لقاكُةاح   ََلدا  ااه      ٔركُن َا  ك  يَ ج إقّ  -3

 صااب لساما    ََلد  اه لقمما    َٔيُز  ن ٔصادة لقمى َتُن ةمٍو اا يل ةىاصاثا ةاه    
 .لقمضرلا ٔه 

ٔكُن ل رٕا  ةى َتٓ  صااب لساما    َةى َتٓ لقمما  َةضرلاا ٍٔو تاالذفااب ةاع لقمىظمااخ      -4
 . لسكص  ذمصٕال قٍو 

 . ذر اااااامه وظااااااا  لقمماااااا  ااااااآ لقمىظمااااااح   ( الئاااااااح ) ٔصاااااا   لقمااااااؤذم  وظاةااااااا  صاصاااااإا   -5
 

 انمادة انضادصة
 : ٔارص لقمؤذم  لقما  تما ٔأذٓ 

ذا ٔ  لقاطُط لسصاصٕح قمم  لقمىظمح َ صاو صٕاصارٍا َذاوٕام  ٌا لاٍا لقمىصاُص ا ٍٕاا اآ         -1
 . لقمايج لقصاقصح ةه لق صرُ  

 .ش جاةمح لق َ  لقم تٕح آ لقىُلدٓ لقمماقٕح ذو ٔو لقملُ ج إقّ ةي  -2
 .ي لصح لقروا ٔ  لقضىُٔح لقرٓ ذ ص ٍا لق َ  لسا ال تصفح يَ ٔح  -3
ذمٕٕه لقما ٔ  لقماا  قمكراة لقمما  لقم تٕاح َلقما ٔ ٔه لقمضااا ٔه   َٔكاُن ذمٕٕاىٍو قما ج  ماش             -4

 . صىُلخ   قات ح ق ري ٔ  
 .ىُٔح ق مىظمح لقرٓ ٔم ٌا ةكرة لقمم  لقم تٓ لقمُلاوح ا ّ ةل َن لقمٕزلوٕح لقض -5
لق اُِ إقّ او  قيان ةراصصاح شالشٕاح لقركأُه َلجرمااااخ ق اثا لل   اآ لقمٕاائه لقمماقٕاح          -6

 . لقمار فح 
ةكُواح ةاه    9قيىاح لقمراتماح   ) ٔلك  لقماؤذم  كا  شاالز صاىُلخ قيىاح ةاه تإه  ا اائً ذضامّ           -7

لشىٕه ةه ةى َتٓ لقاكُةاخ ََلد  ةه ةىا َتٓ  صاااب لساماا  ََلدا  ةاه ةىا َتٓ لقمماا         
قمراتمح صٕ  لقمم  آ ةكرة لقمم  لقم تٕح َةراتمح ذىفٕس ق ل لخ َذُصٕاخ لقماؤذم  َلق ياان   
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 . رمااااااااااخ لقاثااااااا لل   ا اااااااّ  ن ذ ااااااااع ذوا ٔ ٌاااااااا إقاااااااّ لقماااااااؤذم       لقمراصصاااااااح َلج
 

 انمادة انضابعة
 . ٔكُن لقم ٔ  لقما  قمكرة لقمم  لقم تٓ ٌُ صك ذٕ  اا  لقمؤذم  

 

 انمادة انثامنة
قك  ةى َب آ َا  لق َقح صُخ َلد    َقك  ةى َب لقام آ  ن ٔصاُخ ا ئاا ا اّ جمٕاع      -1

 .   لقمضائ  لقرٓ ٔىظ  إٍا لقمؤذم
ٔيُز ق مى َب  ن ٔمٕه  د  ةضرلا ًٔ قٕا  ةا ً   َاقك تئتالغ كراتٓ ق ئٕش لقمؤذم    َاآ   -2

 .ٌسي لقااقح ٔكُن ق مضرلا  دم ةااعثح لقمؤذم  َدم لقرصُٔد 
 

 انمادة انتاصعة
ذراس لقو ل لخ تاسغ ثٕح لقمائح ق مى َتٕه لقملر كٕه آ لق َ ج   إال آ لقااالخ لقرآ واص   

 .ا ّ لشر لط  غ ثٕح  اصح  إٍا
 

 انمادة انعاشرة
ةكرة لقمم  لقم تٕح ٌاُ لقضاك ذا ٔح لق لئماح ق مىظماح   َةوا ي ةوا  جاةماح لقا َ  لقم تٕاح            
َٔ  صً ة ٔ  اا    ٔضاا ي شالشح ة ٔ ٔه ةضاا ٔه   َٔمم  إً ا ي ةاه لقماُظفٕه ٔمٕاىٍو لقما ٔ      

 . لقسْ ٔو ي لقمؤذم  ( لقالئاح ) لقما  ق مكرة عثوا ق ىظا  لسصاصٓ 
 

 انمادة انحادية عشرة
ٔكااُن لقماا ٔ  لقمااا  قمكرااة لقمماا  ةضاالُال اااه صاإ  لقمماا  ااآ لقمكرااة َاااه ذىفٕااس قاا ل لخ   

 .لقمؤذم  لقما  
 

 انمادة انثانية عشرة
 : ٔارص ةكرة لقمم  لقم تٓ تما ٔأذٓ 

1-       َ لقوٕاا  تاالصروصااللخ   جمع َذُزٔع لقمم ُةاخ ااه لقمُضاُااخ لقمماقٕاح اآ لقاُعه لقم تآ 
 . لقااصح لقرٓ ٔط ثٍا لقمؤذم  لقما  

إا لي جمٕع لقُشائم لقااصح تاقثىُي لقرٓ ذا  ض اآ جا َ   اماا  يَ لخ لوموااي لقماؤذم  لقماا          -2
 . َلق يان لقمراصصح َلجرماااخ لقاث لل 

 خ لقاث لل لقوٕا  تأاما  لقضك ذا ٔح لقماةح ق مؤذم  لقما  َلق يان لقمراصصح َلجرمااا -3
 . إا لي لستااز آ ةياالخ لقمم  لقمار فح َول ٌا  -4
 . ذو ٔو لقممُوح َلقملُ ج قاكُةاخ لق َ  لقم تٕح  -5
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 انفصم انرابع

 ميزانية انمنظمة
 

 انمادة انثانثة عشرة
 : ذركُن لقمُل ي لقماقٕح ق مىظمح ةه  -1

يَقااح ااآ ةٕزلوٕااح جاةمااح لقاا َ   وصااثح لقاا َ  لسا ااال لقراآ ذااا ي َاوااا قىصاإة كاا   (   )
 لقم تٕح

ةا ذاص  ا ًٕ لقمىظماح ةاه ٌثااخ َذث اااخ ةاه دكُةااخ لقا َ  لقم تٕاح َلقٍٕلااخ          ( ب)
 . لقم تٕح َ لق َقٕح 

 .ُٔلام لقمؤذم  لقما  ا ّ لقمٕزلوٕح تأغ ثٕح ش صٓ  صُلخ لقمى َتٕه لقملر كٕه آ لقمؤذم  -2
 .ُٔلام ا ًٕ لقمؤذم  لقما  َٔ لقة ذىفٕسي ( ٕح الئاح ةاق) ُٔضح ق مىظمح وظا  ةاقٓ  -3
  

 انفصم انخامش
 عالقات انمنظمة

 

 انمادة انرابعة عشرة
قمىظمح لقمم  لقم تٕح  ن ذرماَن ةع لقٍٕلاخ لسجىثٕح َلق َ ٔح لقرٓ ذمما  اآ ةٕا لن لقمما   َ      -1

 . لقرٓ ذكُن ةٍاةٍا َ اماقٍا ةرص ح تأغ لضٍا 
 ن ذرثاي  لقرمصٕ  آ لالجرماااخ ةع لقٍٕلاخ لقمىصُص ا ٍٕا آ اوا ج  قمىظمح لقمم  لقم تٕح  -2

 . ةه ٌسي لقمايج ( 1)
 

 انفصم انضادس
 أحكام ختامية

 

 انمادة انخامضة عشرة
ٔرمرااع  ا ااال لقمااؤذم  لقمااا  ق مىظمااح   َ ا ااال قيىااح لقم لقثااح   َةُظفااُ ةكرااة لقمماا        

ىاال قٕااةٍو تمم ٍاو   َذصاان د ةاح لقمثااوٓ لقرآ        لقم تٓ   تاالةرٕازلخ َلقاصااواخ لق ت ُةاصإح  ش  
 . ةاااه ةٕصااااب جاةماااح لقااا َ  لقم تٕاااح   14ذلاااغ ٍا ةىظماااح لقممااا  لقم تٕاااح   َاقاااك ذطثٕواااا ق ماااايج   

 

 انمادة انضادصة عشرة
ُٔلااام لقمااؤذم  لقمااا  ا ااّ لقرماا ٔالخ لقراآ ذوراا ح ااآ ٌااسل لق صاارُ  تأغ ثٕااح ش صاآ  صااُلخ             -1

ؤذم    َال ذىفااس ٌااسي لقرماا ٔالخ إال إا صاا ب  َ َلااام ا ٍٕااا ش صااا لقمىاا َتٕه لقملاار كٕه ااآ لقماا
 .لق َ  لسا ال

ٔث غ لقم ٔ  لقما  قمكرة لقمم  لقم تٓ ةل َن لقرما ٔ  لقمورا ح إقاّ لقا َ  لسا اال قثا  اوا          -2
 . لقمؤذم  لقسْ صٕثاس إً تضرح  شٍ  ا ّ لسق  

 

 انمادة انضابعة عشرة
لق صرُ  دضة وظمٍا لق صرُ ٔح   َذُين َشائم لقرص ٔم آ  ذص ب لق َ  لقم تٕح ا ّ ٌسل

 جاةمح لقا َ  لقم تٕاح لقرآ ذما  ة ا ل تئٔا لن َشٕواح كا  يَقاح َذث غاً إقاّ لقا َ  لقم تٕاح لس ا ِ                
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 انمادة انثامنة عشرة
 ٔمم  تٍسل لق صرُ  تم    تمح  شٍ  ةه إٔ لن َشائم لقرصا ٔم ةاه صاثع ةاه لقا َ  لسا اال       

 
 

 انتاصعة عشرة انمادة
سٔااح يَقااح ا ااُ  ن ذىضاااة ةااه لقمىظمااح تمور ااّ إاااالن ٔ صاا  إقااّ لقماا ٔ  لقمااا  قمكرااة  

 .لقمم  لقم تٓ   َال ٔمرث  لالوضااب وااسل إال تم  اا  ةه ذا ٔخ إٔ لاً 
 
 
 

 


