النظام الداخلي
لالتحاد العام
لنقابات عمال االردن

المادة ()1
تؤسس فً عمان فً  4551/5/62اتحاد نقابً عمالً تحت اسم (( االتحاد العام لنقابات عمال األردن ))
المادة ( )2
تكون عمان مقرا" دائما" لالتحاد العام لنقابات عمال األردن وله حق إنشاء فروع فً محافظات المملكة.
المادة ( )3
ٌتمتع االتحعاد بشيةعٌة اعتبارٌعة مسعتقلة لعه بموقباععا حعق التقاكعً والتملعع وإبعرام العقعود وفقعا" للقععانون
واألنظمة الوطنٌة النافذة .
المادة ( )4
ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة المعنٌة الميةةة لاا أٌنما وردت فً هذا النظام .
أ -االتـــــحاد االتحاد العام لنقابات عمال األردن
النقابة العامة للعمال المنكمة لعكوٌة االتحاد العام .
ب -النقابــــه
الاٌئة االدارٌه للنقابه .
ج -الاٌئة االدارٌة
المإتمر العام لالتحاد والذي ٌعقد مرة كل يمس سنوات فً بداٌة كل دوره .
د -المإتمر العام
المقلس المركزي لالتحاد .
ه-االمقلس
و -المكتب التنفٌذي المكتب التنفٌذي لالتحاد العام .
رئٌس االتحاد العام لنقابات العمال .
ز -الرئـــٌس
االشتراكات السنوٌة التً تدفعاا النقابات لالتحاد .
ح -االشتراكات
المادة ()5
األهداؾ والوسائل
أوال"ٌ :ادؾ االتحاد إلى تحقٌق حٌاة افكل للعمال  ,ورف مستوى معٌشتام وتحقٌعق التنمٌعة االقتماعٌعة
واالقتةادٌة ورف الكفاءة اإلنتاقٌعة إلعى قانعب دععم العناي العدٌمقراطً وحماٌعة الحقعوق والحرٌعات
النقابٌة وذلع من يالل
أ -المساهمة فً تحوٌعل المقتمع معن العنمط االسعتاالكً إلعى المقتمع اإلنتعاقً واسعترمار يٌعرات
الوطن وررواته الطبٌعٌة من يالل المشاركة فً ةن القرار السٌاسً واالقتةادي .
ب -السعً لكمان حق العمل المقزي والمستقر وتاٌئة الفعر المتكافئعة لالسعتيدام ,والعمعل علعى
إنااء مشكلة البطالة والقكاء علٌاا .
ج -رف الكفاءة اإلنتاقٌة للعمال وتحسٌن وسائل اإلنتاج وتطوٌر أسالٌب التدرٌب المانً .
د -توعٌععة العمععال وأنمععاء الععوعً النقععابً وأبععراز دور العمععال فععً يدمععة المةععلحة العامععة وأهمٌععة
تحقٌق العدالة االقتماعٌة فً بناء الوحدة الوطنٌة .
ه -السعً لتطوٌر القوانٌن والتشرٌعات االقتماعٌة بشكل مستمر ٌنسعقم مع تطعوٌر
األسالٌب التدرٌب المانً .
و -العمععل علععى تحقٌععق التكععامن بععٌن النقابععات الميتلفععة وبععٌن النقابععات واعكععائاا وبععٌن النقابععات
والعمال وتنمٌة روح التعاون وحل اليالفات بالطرق الودٌة .
ز -تعمٌق الوحدة الوطنٌة من يالل محاربة أي مظاهر للتمٌز بسبب العرق أو القعنس أو اللعون أو
العقٌدة .
ح -الحفاظ على الوحدة الحركة العمالٌة األردنٌة م احترام حرٌة الرأي والفكر والتعبٌر معن يعالل
إرساء الدٌمقراطٌة أسلوبا" وممارسة .
ط -تنمٌة وةٌانة الحرٌات والحقوق النقابٌة ودعماا بكل الوسائل المشروعة
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ي ( -وحماٌة الحرٌات العامة والحقوق اإلنسان ).
ع -توطٌععد أواةععر االيععوة و التعععاون والوحععدة بععٌن عمععال الععوطن العربععً وتنسععٌق وتعبئععة قاععودهم
القومٌة والسٌاسٌة ليدمة قكاٌانا القومٌة كمن إطار االتحاد الدولً لنقابات العمال العرب .
ل -دعم حقوق الشعوب فً تقرٌر مةٌرها وعدم التديل فً شإون الؽٌر.
ثانيا"  :على االتحاد فً سبٌل تحقٌق أهدافه على وقه اليةو  ,اتباع ما ٌلً -
أ -دعم النقابات مادٌا" ومعنوٌا" وتطوٌر التعاون الفعلً والمنظم معاا .
ب -تنشٌط الحركة التعاونٌة فً مقال اإلنتاج واليدمات االقتماعٌة المتعددة وربطاا بالنقابعات
العمالٌة ليدمة أبناء الطبقة العاملة .
ج -تشقٌ النقابات التً تتقارب فً التةنٌؾ المانً على تكوٌن اتحاد مانً .
د -المساهمة القادة فً المقاودات الوطنٌة التً تادؾ إلى يدمة المةلحة العامة وفعق مبعاد
الدستور و القوانٌن الوطنٌة .
ه -االهتمام بالرقافة العمالٌة واألعالم العمالً بإنشاء معاهد الرقافة العمالٌة التً ترتبط بالحركعة
النقابٌععة وإةععدار الةععحؾ والمقععالت واألبحععال والدراسععات العمالٌععة وإنشععاء مراكععز محععو
األمٌة والمكتبات واألندٌة الرٌاكٌة .
و -تمرٌععل عمععال األردن فععً الععدايل واليععارج ورف ع اسععم عمععال األردن فععً المحافععل العمالٌععة
العربٌة والدولٌة ليدمة عمال األردن.
ز -العمل علعى تسعوٌة اليالفعات التعً تنشعؤ بعٌن النقابعات واتيعاذ التعدابٌر الكفٌلعة بيلعق قعو معن
التآلؾ والمحبة والتعاون بٌن هذه التشكٌالت .
ح -إنشاء ةندوق تكامن عمالً مشعترع لمسعاعدة العمعال واألنفعاق منعه علعى ميتلعؾ القكعاٌا
العمالٌة واالقتماعٌة واليٌرٌة ولما ٌعود علٌاا بالنف العام .
ط -التعاون م االتحادات العمالٌة والمنظمات اإلقلٌمٌة والدولٌة وفق أهدافنا الوطنٌة والقومٌة .
المادة ( )6العكوٌــة
أٌ -تكون االتحاد من مقموع النقابات المنكمة لعكوٌته .
ب -على كل نقابة عمالٌة االنكمام لالتحاد وٌشترط لذلع ما ٌلً -
 أن تكون مسقلة وفقا" للقانون . أن ال ٌتعارض النظام الدايلً للنقابة م أحكام هذا النظام .المادة ()7
الكتساب العكوٌة فً االتحاد تتب اإلقراءات التالٌة
 .4تقدم النقابة طلبا" يطٌا" تعلن فٌه عن رؼبتاا فً االنكمام لالتحاد والتزاماا بنظامه األساسً .
ٌ .6رفق م الطلب ما ٌلً -
أ -اسماء اعكاء الاٌئة االدارٌة
ب -ةورة عن محكر االنتيابات .
ج -شٌع بمبلػ مائة دٌنار أردنً رسم انتساب لالتحاد .
ٌ .3نظر المكتب التنفٌذي فً طلب النقابة فً أول اقتماع له بعد تقدٌم الطلب وٌعد تقرٌرا" تكمنه توةٌته
بالقبول أو الرفض م بٌان األسباب ٌقدم إلى المإتمر فً أول اقتماع له بعد تقدٌم الطلب .
المادة ()8
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الحرمان من التةوٌت وتقمٌد العكوٌة
ٌ -4حرم ممرلو النقابة من حقاعم فعً التةعوٌت فعً المعإتمر الععام و المقلعس المركعزي إذا تيلفعت ععن
تسدٌد اشتراكاتاا لالتحاد مدة تزٌد على ستة اشار من تارٌخ استحقاق االشعتراكات وفعق أحكعام هعذا
النظام شرٌطة أشعارها يطٌا" بذلع .
 -6إذا تيلفت عن تسدٌد اشتراكاتاا مدة تزٌد عن السنة من تارٌخ استحقاق الوفعاء رؼعم أشععارها بعذلع
ٌحرم ممرلوها من التةوٌت أو حق الكالم إمام هٌئات االتحاد الدستورٌة واللقان المنبرقة عناا .
ٌ -3سترنى من أحكام الفقرتٌن ( )4و( )6من هذا المادة  ,النقابات التعً تمعر فعً ظعروؾ ياةعة تحعول
دون وفائاا الشتراكاتاا لالتحاد ٌقتن باا لمإتمر العام وٌقرر منحاا فترة السماح المطلوبة
المادة ( )9مالـية االتحـــاد
تتكون موارد االتحاد المالٌة من -
أ -رسم االنكمام لعكوٌة االتحاد .
ب -اشتراكات النقابات األعكاء فً عكوٌة االتحاد بقٌمة  %41من مقمل االشتراكات .
ج -رٌ استرمارات أموال االتحاد من عقارات أو منقوالت او مشارٌ او أي اسعرمارات ايعرى وفقعا"
لألنظمة والقوانٌن الوطنٌة .
د -رٌ أنشطة االتحاد من المطبوعات  ,معارض ,وحفالت .
ه -الابات والتبرعات واإلعانات ؼٌر المشروطة وال تتععارض مع أهعدافاا وأحكعام القعانون وقعرارات
االتحاد.

هيئات االتحـاد
ــــــــ
المادة ()11
ٌتكون االتحاد من مإتمر عام ومقلس مركزي ومكتب تنفٌذي .
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المادة ()11
تكوٌن المإتمر
المإتمر العام هو السلطة العلٌا فً االتحاد والذي ٌتكون من اعكعاء الاٌئعات اإلدارٌعة للنقابعات فعً االتحعاد
بواق تسعة اعكاء لكل نقابة بما فٌام عكو المكتب التنفٌذي .
الماده( ) 12
ايتةاةات المإتمر العام
 .4رسم السٌاسة العامة لالتحاد .
 .6انتياب الرئٌس ونائب الرئٌس من بٌن اعكاء المكتب التنفٌذي.
 .3تعدٌل النظام األساسً لالتحاد باؼلبٌة رلرً االعكاء.
 .1بحل ومناقشة أوراق العمل أو التقارٌر المقدمة عن المسائل الواردة فً قدول األعمال
 .5دراسة وإقرار برامي نشاط االتحاد المستقبلٌة .
ٌ .2قععوز للمععإتمر العععام وبموافقععة رلرععً األعكععاء وفععً قلسععة ياةععة تععدون وقائعاععا فععً محكععر إعفععاء
الرئٌس او نائبعه معن مناةعبام وانتيعاب البعدٌل أو البعدائل ععنام وتكعون فتعرة والٌعة البعدٌل أو البعدائل
متممة لفترة والٌة السلؾ .
المادة ()13
دورات المإتمر العام
ٌ .4قتم المإتمر العام فً دورة عادٌة مرة كل يمس سنوات بناء على دعوة من الرئٌس ٌحدد
فٌاا مكان وزمان المإتمر وقدول أعماله.
ٌ .6كون انعقاد المإتمر ةحٌحا" بحكور األؼلبٌة المطلقة لألعكاء.
ٌ .3قوز دعوة المإتمر لقلسة اسعترنائٌه بنعاءا علعى دععوة العرئٌس او المقلعس المركعزي وبؤؼلبٌعة رلرعً
االعكاء وٌتب بذلع اقراءات الدعوة العادٌة .
 .1يعتبر انعقاد المؤتمر قانونياً سواء كان اجتماعاً عادياً او استثنائياً بحضور االغمبية المطمقة لالعضااء
 ،وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة الجتماع اخر يعقد خالل مادة ال تقال عان اسابوع وال ت ياد

عمى خمسة عشر يوماً من تاريخ االجتماع االول عمى االكثر ويكون االجتماع قانونيا ااً مهما كان عدد

الحاضرين .

المادة ()14
لقان المإتمر العام
ٌ .4شكل المإتمر العام فً بداٌة انعقاده اللقان التالٌة
أ -اللقنة التنظٌمٌة .
ب -لقنة اعتماد العكوٌة .
ج -لقنة الةٌاؼــــــة .
د -لقنة المرأة العاملة .
ه -لقنة العالقات العامة .
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ٌ .6كون عدد أعكاء كل لقنة من هذه اللقان يمسة أعكاء وتنتيب كل لقنة فً بداٌة أعمالاا رئٌسا"
ومقررا" .
 .3للمإتمر العام تشكٌل أي لقان أيرى متيةةة لدراسة أي بند من بنود قدول أعمال المإتمر العام
 .1تقدٌم قرارات كافة اللقان إلى المإتمر العام .
الماده المادة ()15
إقراءات العمل فً المإتمر العام
 .4انتياب الرئٌس وٌشترط لترشٌحه ان ٌكون امكى يمس سنوات رئٌسا للنقابه على االقل .
 .6انتياب نائب الرئٌس وٌشترط لترشٌحه ان ٌكون امكى يمس سنوات رئٌسا للنقابه على االقل .
أ -وعلععى الععراؼبٌن بترشععٌه انفسععام لمنةععب الععرئٌس ان ٌتقععدم بطلععب ترشععٌه يطععً ٌقععدم لععرئٌس
االتحاد شيةٌا يالل رالرة اٌام من تارٌخ دعوة المإتمر الذي ٌعقد فً بداٌة الدوره االنتيابٌة.
ب -اذا كان عدد المرشعحٌن العذٌن تقعدموا بطلبعاتام لمنةعب رئعٌس االتحعاد واحعدا فقعط ٌعتبعر فعاٌزا
بالتزكٌه .
ٌ .3ترأس أعمال المإتمر العام الرئٌس .
ٌ .1ساعد رئٌس المإتمر العام نائب الرئٌس وٌنوب عنه أرناء ؼٌابه .
ٌ .5عٌن الرئٌس مقررا" للمإتمر العام .
ٌ .2تولى رئٌس المإتمر العام الةالحٌات التالٌة -
 اإلعالن عن افتتاح وفض القلسات .
 إدارة المناقشات وحفظ النظام .
 طرح االقتراحات ومشارٌ القرارات للتةوٌت و اعالن النتٌقة .
 األشراؾ على اللقان المنبرقة عن المإتمر العام .
 .7تإيذ قعرارات المعإتمر بؤؼلبٌعة أةعوات األعكعاء الحاكعرٌن وٌكعون التةعوٌت برفع األٌعدي وإذا
كانعت النتٌقعة موكع شعع ٌععاد التةعوٌت وتإيعذ األةعوات نعداء باالسعم باسعترناء القعرارات التعً
تتطلب اؼلبٌة ياةة .

الماده ()16
 -4ايتةاةات الرئٌس هً
أ -توقٌه الدعوة النعقعاد المعإتمر الععام مرفقعا" باعا قعدول األعمعال قبعل الموععد المقعرر بشعار علعى
األقل.
ب -توقٌه الدعوة النعقاد المقلس المركزي مرفقا باا قدول االعمال قبل الموعد المقرر بعشرة اٌام.
ج -تحدٌد موعد القلسات واإلعالن عن افتتاح وفض القلسات .
د -إدارة النقاش وحفظ نظام االقتماعات .
ه -إحاطة المإتمر العام علما بالمراسالت الموقاة ألٌه .
و -طرح المشارٌ القرارات للتةوٌت واعالن النتٌقة .
ز -دعوة المكتب التنفٌذي وتحدٌد قدول أعماله
ح -تسٌٌر أعمال االتحاد واتياذ اإلقراءات الكفٌلة بتحقٌق ؼاٌات النظام الموحعد ونظعام االتحعاد بعٌن
قلسات المكتب التنفٌذي .
 -6فً حال ؼٌاب الرئٌس ٌقوم نائب الرئٌس بمارسة ةالحٌاته .
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الماده ()17
المقلس
ٌتكون المقلس من ممرلً النقابات بواق ستة اعكاء من اعكاء الاٌئات االدارٌه بمعا فعٌام عكعو المكتعب
التنفٌذي
الماده ( )41
ايتةاةات المقلس
 .4مناقشة تقرٌر نشاط المكتب التنفٌذي فٌما بٌن دورتً المقلس .
 .6فض النزاعات النقابٌه وقراره باتا وملزما لقمٌ االطراؾ .
 .3د راسة التقارٌر المالٌة التً ٌرفعاعا المكتعب التنفٌعذي والمةعادقة علعى المٌزانٌعة والحسعابات اليتامٌعة
للسنة المالٌة المنتاٌة .
 .1دراسععة التقرٌععر االداري للمكتععب التنفٌععذي بشععكل دوري لتحقٌععق أشععراؾ ورقابععة المقلععس عل عى أداء
المكتب التنفٌذي واتياذ القرارات المناسبة بشؤناا .
 .5الموافقة بؤؼلبٌة رلرً أعكائه على إنشعاء فعروع أو مكاتعب لالتحعاد فعً المحافظعات بنعاء علعى اقتعراح
المكتب التنفٌذي وتحدٌد ايتةاةاته ونظم عمله وفقا" لمقتكٌات حاقة العمل .
الماده ()19
دورات المقلس
أٌ -نعقد المقلس فً دوره عادٌة مره كل سنه فً شار نٌسان بناء على دعوة من العرئٌس ٌحعدد فٌاعا
مكان وزمان المقلس وقدول اعماله .
بٌ -حوز للمكتب التنفٌذي الطلب من الرئٌس دعوة المقلس لدوره انعقاد ؼٌعر عادٌعة بنعاءا علعى قعرار
ٌوافق علٌه رلرً اعكاء المكتب التنفٌذي
جٌ -كععون انعقععاد المقلععس ةععحٌحا بحكععور االؼلبٌععة المطلقععه لالعكععاء واذا لععم ٌكتمععل النةععاب ٌمععدد
الموعد ساعه وبعدها ٌكون النةاب قانونً بحٌل ال ٌقل عن الرلل .
الماده ()21
ٌتكون المكتب التنفٌذي من رإساء النقابات العمالٌه .
ايتةاةات المكتب التنفٌذي
ٌيت المكتب التنفٌذي باآلتً
 -4تنفٌذ السٌاسة العلٌا لالتحاد وفقا" لقرارات المإتمر.
 -6انتياب األمناء المساعدون من بٌن األعكاء .
 -3النظر فً الموكوعات والتوةٌات التً تقدم لاا من النقابات األعكعاء أو معن أي شعي طبٌععً أو
معنوي واتياذ ما تراه بشؤناا من قرارات .
 -1العمل على تسوٌة النزاعات العمالٌة بالطرق الودٌة والقانونٌة .
 -5انتياب ممرلً االتحاد للمإتمرات والوفود التً ٌدعى للمشاركة فٌاا .
 -2انتياب ممرلً االتحاد فً عكوٌة مقالس إدارة المإسسات التً ٌشارع االتحاد فٌاا و إناا عكعوٌتام
من المقالس المذكورة بقرار من المكتب التنفٌذي .
 - 7تسمٌة ممرلً االتحاد للقان التً ٌدعى االتحاد للمشاركة فٌاا .
 - 1انتياب ممرلً االتحاد للندوات والدورات التً ٌدعى للمشاركة فٌاا .
 -5تنسٌب إنشاء فروع أو فته مكاتب لالتحاد فً المحافظات .
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ٌ - 41تم تعٌن الموظفٌن وإنااء يدماتام وفقا" الحكام النظام المالً واإلداري لالتحاد .
 - 44أعداد واقرار الموازنات التقدٌرٌة وتحدٌد أبواب األنفاق لميتلؾ األنشطة وكعذلع بٌانعات اإلٌعرادات
واألنفاق والمٌزانٌة اليتامٌة لعركاا على المإتمر ..
 -46للمكتب التنفٌذي الحق فً لفت انتباه أي نقابة عكو فً االتحاد إلى أسلوب عملاا وتعاملاا م قكاٌا
العمال أو لميالفتاا الحكام نظاماا الدايلً أو نظام االتحاد ولاا حق التديل للحٌلولة دون وقوع ما
ٌإرر سلبا" على المةلحة الوطنٌة العلٌا ومةاله العمال .
 - 43تقدٌم الدعم المادي والمعنوي الالزم فً حدود إمكانٌاتاا للنقابات األعكاء لتمكٌناا معن أداء واقباعا
لتحقٌق أهدافاا ويدمة أعكائاا وتحقٌق مطالبام .
 -41تعدٌل بعض أو كل مواد النظام المالً واإلداري وٌعمل به بشكل مإقت لحٌن مةادقة المإتمر علٌه
.
ٌ -45عٌن المكتب التنفٌذي مدقق حسابات قانونً لتدقٌق مٌزانٌة االتحاد واعداد الحسعاب اليتعامً وٌحعدد
المكتب التنفٌذي مكافؤته السنوٌة .
 -42للمكتب التنفٌذي الحق فً تعٌن المستشارٌن واليبراء فً التيةةات المطلوبة بموقب عقعود مإقتعة
تتحدد بموقباا ماامام وعالقاتام.
ٌ -47قوز للمكتب التنفٌذي فً حالة الكرورة وفعً قلسعة ياةعة أن ٌوةعً للمعإتمر بتععدٌل بععض أو
كل أحكام النظام األساسً لالتحاد والنظام الموحد للنقابات بؤؼلبٌة رلرً األعكاء
المادة ()21
أعكاء المكتب التنفٌذي
ٌنتيب المكتب التنفٌذي فً أول اقتماع له من بٌن أعكائه المناةب التالٌة


امٌنا مساعدا للعالقات اليارقٌه
تكون ماامه تنظٌم االتةال بالمنظمات العربٌه والدولٌة والتنسٌق معاا ألقامة عالقات التعاون وفقا"
لقرارات المكتب التنفٌذي واألشراؾ على عالقات النقابعات األردنٌعة مع النقابعات العربٌعه والدولٌعه
الممارلة وتنظٌم استقبال الوفود العمالٌة واستكافتام وتقدٌم التقارٌر .



امٌنا مساعدا للترقٌؾ والتدرٌب واالعالم
تكون مامته األشعراؾ علعى تنفٌعذ أهعداؾ االتحعاد فعً هعذا المقعال وفقعا" لقعرارات المكتعب التنفٌعذي
وتنسٌق التعاون م الاٌئات والمإسسات الرقافٌة واالعالمٌعه دايعل العبالد ويارقاعا وتقعدٌم التقعارٌر
والتوةٌات التً ٌراها مناسبة لتحقٌق أهداؾ االتحاد فً مقال ايتةاةه للمكتب التنفٌذي .



امٌنا مساعدا للعالقات الدايلٌة والتنظٌم
تكون مامته تنسٌق التعاون بٌن االتحاد والنقابات وبٌن االتحاد وفروعه ((أن وقدت ))
وبٌن االتحاد والاٌئات الرسمٌة والشعبٌة وبٌن النقابات واعكائاا وتقدٌم التقعارٌر بيةعو
ٌعرض علٌه او ٌكلؾ به للمكتب التنفٌذي .



امٌن الةندوق
وٌيت بالحفاظ على أموال االتحاد ومسعع حسعاباته بكٌفٌعة نظامٌعة وقعبض اإلٌعرادات وإٌعداعاا فعً
المةارؾ المعتمدة من المكتب التنفٌذي وحسب أحكام النظام المالً واعداد التقارٌر المالٌة .
و األشععراؾ علععى تنفٌععذ أهععداؾ االتحععاد فععً المقععاالت االقتةععادٌه وفقععا" لقععرارات المكتععب التنفٌععذي
وتنسٌق التعاون م الاٌئات والمإسسات المعنٌة دايل البالد ويارقاعا وتقعدٌم التقعارٌر والتوةعٌات
التً ٌراها مناسبة لتحقٌق أهداؾ االتحاد فً مقال ايتةاةه للمكتب التنفٌذي .
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كعل معا



امٌنا مساعدا لشإون المراه والشباب .
تكععون مامتععه األشععراؾ علععى تنفٌععذ أهععداؾ االتحععاد فععً هععذا المقععال وفقععا" لقععرارات المكتععب التنفٌععذي
وتنسٌق الت عاون م الاٌئات والمإسسات المعنٌة دايل البالد ويارقاعا وتقعدٌم التقعارٌر والتوةعٌات
التً ٌراها مناسبة لتحقٌق أهداؾ االتحاد فً مقال ايتةاةه للمكتب التنفٌذي .
وللمكتب التنفٌذي حق انتياب امناء مساعدٌن حسب الحاقة .

المادة ()22
التفرغ النقابً
 .4للمكتب التنفٌذي إق رار التفرغ النقابً او انااء التفرغ الي عكو معن اعكعاءه اذا دععت الحاقعة
لذلع.
ٌ .6حدد المكتب التنفٌذي المكافؤة المالٌة الشارٌة للعكو المتفرغ وتتحملاا موازنة االتحاد .
ٌ .3حدد المكتب التنفٌذي بدل التنقالت لالعكاء .
ٌ .1قب على المكتب التنفٌذي العمل علعى الحةعول علعى إقعازات تفعرغ نقعابً مدفوععة األقعر معن
قاة العمل لألعكاء الموفدٌن فً ماام رسمٌة لالتحاد أو المشاركة فً األنشطة التً ٌدعى ألٌاا
.
المادة ()23
اقتماعات المكتب التنفٌذي
ٌ .4قتم المكتب التنفٌذي بةفة دورٌة مرة كل شار .
ٌ .6قوز عقد اقتماعات طارئة بطلب من الرئٌس أو بناء على طلب رلل أعكاء المكتب التنفٌذي م بٌان
األسباب وقدول األعمال
ٌ .3كون اقتمعاع المكتعب التنفٌعذي قانونٌعا بحكعور العرئٌس واألؼلبٌعة المطلقعة لألعكعاء شعرٌطة ان تعتم
دعوة كافة االعكاء يطٌا قبل رالرة اٌام من موعد االقتمعاع مبٌنعا فٌاعا قعدول االعمعال ومكعان وزمعان
انعقاده ونإيذ قراراته باألؼلبٌة ما لم ٌرد ن بيالؾ ذلع .

احكام عامه
ــــــ
المادة ()24
 .4الرئٌس وأعكاء المكتب التنفٌذي مقتمعٌن مسإولون بالتكامن عن أموال االتحاد كعل فعً حعدود
ايتةاةه ومسإولٌاته وعن أي قرار ميالؾ لقانون العمل وأحكام هذا النظام .
 .6الرئٌس هو الممرل القانونً لالتحاد وله حق األشراؾ والتوقٌه والمراقبة على قمٌ أعمال االتحاد
والتوقٌ على المراسالت  ،واتياذ القرار المناسعب بمعا ٌكفعل حسعن سعٌر اعمعال االتحعاد والنقابعات
وتحقٌق اهدافاا.
 .3الععرئٌس وامععٌن الةععندوق ٌوقعععان مقتمعععٌن علععى عقععود البٌعع والشععراء والتنععازل عععن األمععالع
والع قارات والتوقٌ على عقعود اإلٌقعار بموقعب قعرار معن المكتعب التنفٌعذي ولعه أن ٌفعوض نائبعه
ببعض ةالحٌاته .
 .1على النقابات العمالٌة األعكاء أن تزود االتحاد بنسخ من اتفاقٌات العمل القماعٌة التً توقعاا م
أةحاب العمل ونسخ من مٌزانٌاتاا العمومٌة .
 .5االتحاد ةاحب الوالٌة على كافة النقابات االعكاء وله حق االشعراؾ والتوقٌعه والمسعائلة واتيعاذ
القرار المناسب لكمان تطبٌق نظام االتحاد والنظام الموحد واللوائه الدايلٌة الةادرة عناا .
ٌ .2شكل المكتب التنفٌذي لقنة لالشراؾ على االنتيابات النقابٌه قبل انتااء الدوره النقابٌه .
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ٌ .7قب قبل السٌر فً إقراءات تحدٌد مسإولٌة العكو النقابٌة ععن أي ميالفعة أو قعرم أسعند إلٌعه أن
ٌتم إيطاره كتابٌا بما هو منسوب إلٌه وتحدٌد موععد لسعماع أقوالعه ولدفاععه ععن نفسعه بععد أسعبوع
علععى األقععل مععن تععارٌخ إيطععاره فععإذا تؽٌععب عععن الحكععور بععدون عععذر مقبععول قععاز االسععتمرار فععً
اإلقراءات بؽٌابه.
 .1تشكل لقنة من المكتب التنفٌذي تسمى لقنة التحكٌم وتكون لاا الماام التالٌه
 .5النظععر فععً كافععة القكععاٌا والميالفععات والنزاعععات التععً قععد تنشععؤ بععٌن االعكععاء او النقابععات لتحدٌععد
مسإولٌة العكو الميالؾ والتنسٌب للمكتب التنفٌذي بالعقوبه الواقب اتياذهعا بحقعه وٌإيعد القعرار
باالؼل بٌه العادٌه للحكور  ،باسترناء عقوبة الفةل فٌكون باؼلبٌة رلرً االعكاء .
ٌقوز للمكتب التنفٌذي اٌقاع احدى العقوبات التالٌه علعى العكعو العذي ٌرتكعب ميالفعه الحكعام هعذا
النظام او النظام الموحد او قرارات الاٌئة العامه او الاٌئة االدارٌه او االتحاد العام بععد االقعراءات
الذي ن علٌاا هذا النظام البالؼه بما نسب الٌه وسماع اقواله ودفاععه معن قبعل لقنعة التحكعٌم فعً
االتحاد وهً
التنبٌه  -6،االنذار  -3 ،تقمٌد العكوٌه -1 ،الفةل "
ٌ -41لؽى هذا النظام العمل بؤي نظام أير وٌعمل به من تارٌخ اقراره 6115/44/61
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