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  1222 لسنة 12 رقن العمل لشؤون الثالثية اللجنة نظام

 16/0/1222 بتاريخ 0202 رقن الرسمية الجريدة عدد في نشر

  1222-0-16 بتاريخ نفاذه بدأ

 

 1222( لسنة 12رقم ) نظام

 العمل لشؤون الثالثية اللجنة نظام

 :(2المادة )

 الجريدة في نشره تاريخ من بو ويعمل( 0202 لسنة العمل لشؤون الثالثية المجنة نظام) النظام ىذا يسمى
  .الرسمية

 :(1المادة )

 غير عمى القرينة تدل لم ما دناهأ ليا المخصصة المعاني النظام ىذا في وردت حيثما التالية لمكممات يكون
 :ذلك

 .العمل وزارة :الوزارة

 .العمل وزير :الوزير

 .العمل لشؤون الثالثية المجنة:المجنة

 .المجنة رئيس :الرئيس

 (:3المادة )

 وعمى والعمال العمل صحابوأ الوزارة من كل يمثمون ضاءأع تسعة وعضوية الوزير برئاسة المجنة تشكل
 :التالي النحو
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 .بينيم من العام ميناأل يكون نأ عمى الوزير يسمييم الوزارة موظفي من ثالثة -أ 
 .الوزير يسميو الزراعة قطاع عن وممثل ردناأل تجارة غرفة ورئيس ردناأل صناعة غرفة رئيس -ب 
 فييا داريةاإل الييئة أعضاء أو العمالية النقابات رؤساء من ثنينوا   العمال لنقابات العام تحاداإل رئيس -ج 

 .تحاداإل رئيس يسمييما

 (:4المادة )

 .مناصبيم بحكم بالعضوية يتمتعون من باستثناء سنوات ربعأ المجنة في العضوية مدة تكون -أ 
 :التالية الحاالت من يأ في فييا عضويتو ،المجنة من بقرار ،العضو يفقد -ب 

 شخاصاأل غير من وكان مشروع عذر دون متتالية عادية اجتماعات ثالثة حضور عن تخمف ذاإ .0
 .مناصبيم بحكم بالعضوية يتمتعون الذين

 .المجنة في جمياأ من عين التي الصفة فقد ذاإ .0
 .بجناية وأ العامة خالقباأل وأ بالشرف مخمة بجنحة عميو حكم ذاإ .3

 من( 3) المادة الحكام وفقاً  منيا المتبقية لممدة لو بديل تسمية فتتم عضويتو المجنة في العضو فقد اذا -ج
 .النظام ىذا

 (:5المادة )

 .غيابو عند ميامو يتولى لمرئيس نائباً  الوزارة عام مينأ يكون -أ 
 جدول بيا مرفقا الجتماعاتيا الدعوة توجيو يتولى لمجنة سكرتيراً  الوزارة موظفي بين من الوزير يسمي -ب 

 .قراراتيا تنفيذ ومتابعة واجتماعاتيا جمساتيا محاضر وتدوين ،عمالياأ

 (:6المادة )

 والصالحيات الميام المجنة تتولى النافذ العمل قانون حكامأل وفقاً  المجنة تتوالىا التي الميام لىإ ضافةباإل
 :التالية
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  جتماعيةواإل قتصاديةاإل التنمية احتياجات مع العمل وتشريعات سياسات انسجام لمدى دوري تقييم جراءإ-أ 

 :التالية المجاالت في وخاصة والعربية الدولية العمل ومعايير 

 .البطالة من والحد التشغيل .0
 .العمل تفتيش .0
 .الجماعي العمالي التفاوض .3
  .العمالية النزاعات .4
 .جوراأل .5
 .الميني التدريب .6

 :يمي ما ذلك في بما والعربية الدولية العمل بمعايير ةالمتعمق المسائل وتقييم دراسة -ب 

 .المعنية الجيات الى بشأنيا والتنسيب والعربية الدولية العمل اتفاقيات دراسة .0
 في الخبراء لجنة مالحظات عمى العمل اصحاب ردود المتضمن السنوي التقرير عمى طالعاإل .0

 يأ عن الصادرة والتوصيات تفاقياتاإل بمتابعة المتعمقة العربية العمل ومنظمة الدولية العمل منظمة
 .وتطبيقيا منيما

 المصادق تفاقياتاإل تطبيق بخصوص العمل صحابوأ والعمال الوزارة من كل تقرير عمى طالعاإل .3
 .بيا المتعمقة والردود عمييا المصادق وغير عمييا

 (:7المادة )

 وتحديد جتماعلإل الدعوة تتم نأ عمى ،الحاجة دعت كمما وأ قلاأل عمى سنويا مرات ثالث المجنة تجتمع -أ 
 .الوزير من بقرار عمالياأ جدول

 عضائياأ غمبيةأ عن يقل ال ما يقدمو طمب عمى بناء رئيسيا من بدعوة عادي غير اجتماع عقد لمجنة -ب 
 . الطمب في المحددة موراأل مناقشة عمى جتماعاإل ىذا يقتصر نأ عمى

 عضائياأ غمبيةأ عن يقل ال ما بحضور العادية وغير العادية المجنة الجتماعات القانوني النصاب يتكون -ج 
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 .عضاءاأل صواتأ بأغمبية قراراتيا وتصدر بينيم من نائبو وأ الرئيس يكون نأ عمى

 (:8المادة )

 تحدد نأ عمى عمييا المعروضة موراأل من يأ لدراسة عضائياأ بين من كثرأ وأ فنية لجنة تشكيل لمجنة -أ 
 .تشكيميا قرار في مياميا

 قياميا في المادة ىذه من( أ) الفقرة حكامأل وفقاً  مشكمة فنية لجنة يأ لمساعدة خبير يبأ ستعانةاإل لمجنة -ب 
 .بمياميا

 (:9المادة )

 ومكافآت المجنة بعمل منيا المتعمقة ذلك في بما النظام ىذا حكامأ لتنفيذ الالزمة التعميمات الوزير يصدر
 .والخبراء وسكرتيرىا عضائياأ

 


