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   ممتمب الوم  الوبي  المنودي ف  يابته الحايية ىشااابد ف  ميينة ىما  يالمملكة األبينية  

  ( .1983الياشمية )مابس /آذاب 

 يمانا منه ية  تافيب الخيمات االتتماىية الومالية م  اه  اأاائ  بفل مأاتاو الداو الواملة 

 اتحأي  الونقات اةنأانية االمينية الت  تواي يالنتائج القيية ىل  الوام  ااةنتاج االمتتمل.

ف  احياث    الخايماات االتتمااىياة االوماالياة تدا  يتحبيب قااقاات الوااما  الاذهنياة م  المخااا 

االدلا ىل  يوض مشااكله االتتماىية االوائلية فتحدا له االأاتدباب الن أا  ااالتتماى  اتيفوه  

 ل  االنصااباف يك  قاقاته   ليس لزيايد اةنتاج فحأاا    ي   ل  تايد هذا اةنتاج   مما يواي  

 يال ائيد ىل  االقتصاي الدام    ايميو  ل  تدي  المتتمل .

الخيمات االتتماىية الومالية الدائمة حاليا غيب كافية لتحأاااي   احيث    األحكا  الخاصاااة ي

 احاا  الوما  . 

اتحديداا لماا تنص ىلياه الماايد األال  م  الميالااق الوبي  للوما  ىل  ا  هايف الايا  الوبيياة  

 ها بفل مأتاو الداو الواملة فييا . 

لاابيد ف  األياات ايواي االقنع ىل  األحكاا  الخااصاااااة ياالخايماات االتتمااىياة الوماالياة ا

 الدانانية الصايبد ى  منظمة الوم  الوبيية .

فاإ  الممتمب يدبب الماافداة ىل  االت ااقياة اآلت  نصاااااياا  االت  يقلا ىليياا االت ااقياة الوبيياة  

     يشة  الخيمات االتتماىية الومالية .1983( لوا  16بق  )
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 الباب األول  

 تعاريف ونطاق التطبيق  

 المادة األولى

يدصي يالخيمات االتتماىية الومالية ف  هذه االت اقية : خيمات التوذية ااةأكا  ااالنتدا   

الصحية   اغيبها م    االخيمات  االتواانيات  الحلانة  اياب  االتالديف  ال باا  ااقات  اتنظي  

ى  للوما    االت  تيأب التكيف يي   الخيمات الت  تبفل م  المأتاو الصح  االالداف  ااالتتما

 الوام  االييئة الت  يوم  فييا   يما يحدا الصالح المشتبك لك  م  الوام  االمنشةد االمتتمل . 

 المادة الثانية 

االتتماىية   االتةمينات  الوم   لدااني   الخالوي   الوما   تميل  ىل   االت اقية  هذه  تأبو 

 .  )اللما  االتتماى ( الأابية ف  ك  ققب  

 المادة الثالثة

يوم  ك  ىلا يصيق ىل  هذه االت اقية ىل  تافيب الخيمات االتتماىية الومالية الاابيد  

ييا قيدا لألحكا  المنظمة ليا   ايتاز التيبج ف  هذا التقييا يما يتمش  مل التقاب االقتصايو  

 اتاافب اةمكانيات النزمة لديا  الخيمات .  

 المادة الرابعة 

ه االت اقية الخيمات الومالية الت  تنظميا قااني  قائمة يذاتيا اقااىي مأتدلة خاصة  ال تشم  هذ 

 ييا كالتةمينات االتتماىية ااألم  الصناى  االتيبي  . 

 المادة الخامسة

توتيب المأتايات المتولدة يالخيمات االتتماىية الومالية الاابيد ييذه االت اقية يمالاية حي اين   

ما تدا  يه  حيو اليا  المتواقيد م  تقييا مأتايات اىل    اا تحا  يا     يحيث ال تمالب في

  صياب قااني  تتلم  مأتايات افل  .  

 المادة السادسة

 يت  مأاااد تميل الوما  الوب  يالوما  الاقنيي  ف  تقييا األحكا  الاابيد ييذه االت اقية.  

 المادة السابعة

تلتز  ك  يالة ية  تشبف تية متخصصة ىل  تقييا هذه األحكا  للاصا   ل  بفل مأتاو  

 الوما  الصح  ااالتتماى  االالداف  .  
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 الباب الثانى  

 الجهات الملزمة بتوفير الخدمات العمالية 

 أوال  : الخدمات التى تقوم بها المنشآت الكبيرة :  

 )أ( مجاالت الخدمات :  

 المادة الثامنة 

اته  تلتز ىل   تدي   يا   المختص  الازيب  م   يدباب  حتميا  يحيي  الت   الكييبد  المنشآت    

 الخصاص م  يي  ما تافبه م  خيمات ما يل  :  

  قامة مقو  لتديي  اتيات غذائية منئمة للوما  يةأواب مخ لة اييا  بيح .  .1

 نشاء ياب للحلانة تتاافب فييا كافة الشباق الصحية اال نية االتبياية الت  تحيي م  التيات   .2

 المختصة .  

  قامة ناي للوما  لدلاء ااقات فباغي  ى  قبيا تنظي  يبامج بيالية االدافية ااتتماىية.  .3

فيماا  ذا تافيب اأاااااائا  االنتداا  للوماا  م  امااك  التتمل ا ل  امااك  الوما   ذهااياا ا يااياا   .4

كانت المنشاةد تدل ف  اماك  ال تصا   لييا اأاائ  المااصانت الوايية  اا ف  التيات الت   

 تكا  فييا اأائ  الند  الوا  غيب كافية  اا غيب منتظمة . 

 )ب( اإلدارة والتنظيم  :  

 المادة التاسعة

د المنشةد مياشبد   تلتز  ك  منشةد كييبد يإيتاي قأ  للخيمات االتتماىية الومالية يتيل  ياب

للديا  يالل يبامج اتتماىية مختل ة للواملي    اكذلك   ايل  مشبفا اتتماىيا ممهن  اا اكالب 

يبامج لبىاية األحياث االنأاء   االمواقي  م  الواملي  ف  المنشةد    اتياا   ىل  ا  يباى   

المنشةد اظباف الوم  ييا    ف  تخقيق هذه اليبامج ات اقيا مل الحاتات ال ولية للوما  اناع نشاق 

 اىيي ىماليا افئات اىمابه  احاالتي  االتتماىية امأتاياتي  الالدافية. 

 المادة العاشرة

ك  منشةد كييبد لتنة للخيمات االتتماىية الومالية تل  منيايي  ى   يابد المنشةد   تكا  ف  

االتتماىية ااةشباف ىل    الخيمات  قأ   الت  يلويا  اليبامج  لمناقشة ااىتماي  ييا  االواملي  

 تن يذها.  
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 المادة الحادية عشرة 

الومالية   اكذلك ن دات  تتحم  المنشةد مصابيف  قامة المنشآت الخاصة يالخيمات االتتماىية  

 تشويليا . 

كما يتاز ا  يتحم  الوما  تانيا  م  ن دات الخيمات يةياء بأ  اشتباك بمزو تحييه اللتنة  

 مداي  االنت اع ييا . 

 ثانيا  : الخدمات التى تقدم لعمال المنشآت الصغيرة :  

 المادة الثانية عشرة 

الخيم  اا  التتابو  اا  الصناى   التتمل  مناقا  يييف  نشاء    تحيي  المختصة  التية  م  

صنياق اا اكالب للخيمات االتتماىية الومالية   تشتبك فيه تميل المنشآت الصويبد يالمنقدة    

 م  هذه االت اقية.   8اه  الت  ال تأبو ىلييا المايد 

 )أ( مجاالت الخدمات : 

 المادة الثالثة عشرة 

 يه اافباي اأبه  الخيمات اآلتية :  يافب هذا الصنياق لوما  المنشآت الصويبد المشتبكة ف 

 نشاء مبكز اتتماى  ةىياي الوما   ىيايا أليما  م  النااح  البيالية ااالتتماىية االالدافية   .1

 اغيبها م  الخيمات . 

أناات      6 نشاء ياب حلانة ألق ا  الوامنت الذي  تتبااح اىمابه  يي  النالة شياب ا .2

 م  امياتي  . لبىاية همالء األق ا  االناء ااقات ى

االأتوانة ي بيا م  اةخصائيي  االتتماىيي  لزيابد المنشآت الصناىية الماتايد يالمنقدة   .3

  ايباأة مشاك  الوما  ال بيية الت  تحا   ليي    اتديي  المشابد للحاالت الت  تأتيى   

  االأت ايد  ىنتا  اتتماىيا    االوم  ىل  مأاىيتي  ف  حليا   اكذلك تاتيه الوما  احالي  ىل 

 م  المنشآت االتتماىية   ك  حأ  ظبافه احالته الخاصة .  

 )ب( اإلدارة والتمويل :  

 المادة الرابعة عشرة 

االختصاص   ذات  الخيمات  ازابات  ى   مماللي   م   مكا   متلس  الصنياق  يإيابد  يدا  

امنظمات ك  م  اصحا  األىما  االوما  ف  المنقدة   ايتال  بئاأة المتلس ممال  الازابد  

 المختصة يمأائ  الوم  .  
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 المادة الخامسة عشرة 

 يما  الصنياق م  الماابي اآلتية :  

 وما  ينأية مئاية م  اتاب الوما  يحييها التشبيل الاقن . مأاهمة اصحا  األىما  اال .1

 اةىانة الت  تميييا الألقة الوامة للصنياق .  .2

 البأا  البمزية الت  يميييا المأت ييا  ى  الخيمات الت  تدي  لي  .  .3

 اية تيبىات تدي  للصنياق ياافا ىلييا المتلس .   .4

 فى المناطق البعيدة عن العمران والنائية :   ثالثا  : الخدمات التى تقوم بها المنشآت الواقعة

 )أ( مجاالت الخدمات :  

 المادة السادسة عشرة 

تلتز  المنشآت ف  المناقا اليوييد ى  الومبا  االنائية االت  تحيي يدباب م  الازيب المختص  

يا    اكذلك المنات  االمدالل امباكز التندي  ى  اليتبا    ياةلافة  ل  الخيمات المنصاص ىلي

 ف  الدأ  األا  م  اليا  الالان  م  هذه االت اقية يتافيب الخيمات اآلتية:  

تافيب المأاك  المنئمة للوما  اتخصيص يوليا للمتزاتي  مني    ىل  ا  تحيي شباق   .1

 مااص ات هذه المأاك  اقااىي تةتيبها يدباب م  الازيب المختص . 

م  اقومة امنيس ااياات منزلية اغيبها     قامة تواانية اأتينكية لتابيي حاتيات الوما  .2

 م  الألل اللبابية يةأواب مخ لة . 

ال تتاافب ييا الخيمات    نشاء ميابس ايتيائية متانية ف  المناقا اليوييد ى  الومبا  الت   .3

 التوليمية تخصص أليناء ىما  هذه المنشآت افا ما يأمح يه التشبيل الاقن .  

 )ب( اإلدارة والتمويل :  

 المادة السابعة عشرة 

تأبو األحكا  الخاصة ياةيابد االتماي  الاابيد يالدأ  األا  م  اليا  الالان  ىل  المنشآت  

 لومبا  االنائية . الدائمة ف  المناقا اليوييد ى  ا

 المادة الثامنة عشرة 

تافيب   م   المختص  الازيب  م   يدباب  يحيي حتميا  الت   الصويبد  المنشآت  اأتالناء  يتاز 

المايد ) المذكابد ف   االتتماىية  نديو  16الخيمات  يي   اياء  الأك  االتوذية شبيقة  ( ما ىيا 

 ىنيما لوما  هذه المنشآت .  
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 منظمات العمال : رابعا  : الخدمات التى تقدمها 

 )أ( مجاالت الخدمات :  

 المادة التاسعة عشرة 

تدا  التنظيمات الومالية حيالما اتيت ف   قاب هياكليا المحلية اافا تشبيويا الاقن  يتافيب  

الخيمات الت  يحتاج  لييا اىلامها اا افباي اأبه  يما يتناأ  اماابيها اىل  األخص الخيمات  

 اآلتية : 

ايخا .1 صنياق  اأبه    نشاء  ألفباي  اا  لي   ليميو  النداية  اىلاء  فيه  يشتبك  امأاىيد  ب 

مأاىيات ف  حالة زااج الولا اا احي افباي اأبته اا يلاغه أنا موينة اا ىتزه ى  الوم   

 اا افاته اا الحاتة لن دات تولي  م  يويله الولا . 

اتواانيات  .2 اأتينكية  تواانيات  الخصاص  اته  اىل   تواانية  تمويات  أكنية    تةأيس 

 اتواانيات لتافيب اأائ  انتدا  الوما  م  ا ل  اماك  الوم  . 

 قامة مكت  تاظيف يدا  ياأتديا  األىلاء الواقلي  ى  الوم    االأو  لتةمي  الاظائف   .3

 ااألىما  الت  تت ا اممهنتي  اك اءتي  المينية   اذلك ييا  مداي . 

االمأاىيات الدلائية الت  يحتاج  لييا او   نشاء مكت  اأتشابو لتديي  المشابد الدانانية   .4

 ىلا م  اىلاء النداية. 

  ىياي فصا  يباأية لمكافحة األمية اتالديف الوما  اتيبييي  مينيا  .  .5

 قامة مأتاصف لونج افباي اأب الوما   يدا  يتديي  الخيمات االبىاية القيية ف  حالة ىي    .6

 تاافبها .  

 )ب( اإلدارة والتمويل :  

 المادة العشرون

تأاه  اليالة كما يأاه  اصحا  األىما  يما يتناأ  اماابيه  ف  اليى  المال  لنشاق النداية  

 المتاالت المذكابد ف  المايد الأايدة   افدا للشباق الت  يحييها قباب الازيب المختص .   ف 

 المادة الحادية والعشرون 

تدا  النداية يتكاي  لتنة م  يي  اىلائيا ةيابد ك  نشاق م  األنشقة الأايدة   ايتاز  

 االأتوانة يإخصائيي  م  غيب اىلائيا .  
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 المادة الثانية والعشرون 

 صص النداية نأية كافية م   يباياتيا لتماي  الخيمات االتتماىية الت  تدا  ييا . تخ

 الباب الثالث 

 تنظيم الخدمات االجتماعية العمالية واإلشراف عليها  

 أوال  : التنظيم على المستوى القطرى :  

 المادة الثالثة والعشرون 

االتتماى  (أ) للخيمات  اىل   متلس  يالة  ك   ف   امك   حيالما  الازيب  ينشة  يبئاأة  الومالية  ية 

ى    امماللي   الونقة   ذات  الخيمات  ازابات  اكنء  اىلاية  الوم    يمأائ   المختص 

منظمات الوما   امماللي  ى  اصحا  األىما   امييب اةيابد المبكزية للخيمات االتتماىية  

 الومالية. 

 لية  اىل  األخص :  ايختص هذا المتلس ياقتباح الأياأة الوامة للخيمات االتتماىية الوما

 يباأة المشباىات الوامة المتولدة يالخيمات االتتماىية الومالية.   -1

 التنأيا يي  المشباىات المدتبحة يما يمنل تكبابها ايلم  ىيالة تازيويا.   -2

تك   بىاية الداو الواملة   االوم  ىل  نشب الاى  الوا     اىتماي النظ  االدااىي الت     -3

 ف  هذا المتا  .  

تنشة متالس فبىية للخيمات االتتماىية الومالية ف  مناقا التتمل الصناى  اا التتابو   (ب )

 اا الخيم  قيدا  ألحكا  التشبيوات الاقنية  اتختص يما يل  :  

الخيم   -1 م   المنقدة  احتياتات  ى   يباأات  المحل    تباء  القايل  ذات  االتتماىية  ات 

 االتنأيا يينيا . 

تدبب     -2 الت   المدتبحات  اتن يذ  المنقدة  ف   للوما   االتتماىية  الخيمات  يحث مشكنت 

 لموالتتيا . 

 تافيب منشآت الخيمات االتتماىية الت  تحتاتيا المنقدة .     -3

 المادة الرابعة والعشرون 

للخيمات االتتماىية الومالية   كما تنشة ليا فباع ف   تنشة ف  ازابد الوم   يابد مبكزية  

 مختلف المناقا النزمة.  

 اتختص هذه اةيابد يما يل  :  
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 ىياي اليحاث االيباأات ف  متا  الخيمات االتتماىية للوما  يييف االبتداء يمأتاو   (أ)

 هذه الخيمات . 

التواا  مل األتيزد المونية يييف تنأيا الخيمات الومالية الت  تديميا مختلف التيات يما   (ب )

 يك   حأ  تازيويا امنل االزيااج اا التكباب .  

اةشباف ىل  تقييا التشبيوات الخاصة يالخيمات االتتماىية الومالية امواانة المنشآت   ( ج)

 اءات المتولدة ييا. لألخذ ياأائ  البىاية االتتماىية اتمل انشب اةحص

 نشب الاى  الوا  يةهمية الخيمات االتتماىية الومالية .   (د )

يى  نشاق المنظمات الومالية االتمويات الخاصة ف  متا  الخيمات االتتماىية الومالية   (ه)

 . 

 الديا  يالل خقة أناية للخيمات االتتماىية الومالية امتايوة تن يذ هذه الخقة .   ( و)

 المادة الخامسة والعشرون 

اتحأي    تقايب  ف   االتتماى   اللما   اا  االتتماىية  التةمينات  ممأأة  مأاهمة  ينيو  

مأتايات الخيمات االتتماىية الومالية لمختلف فئات الوما  ازيايد ىيي المنت وي  ييا   اذلك ف   

مناقا التتموات الصناىية االتتابية االخيمية  كالمأاك  االمباكز االتتماىية اياب الحلانة  

 ك  قلاء اةتازات اياب النداهة ااالأتتما    اغيبها م  الخيمات الومالية المنئمة . ااما

 المادة السادسة والعشرون 

تمنح يوض اةى اءات م  لبائ  األبياح التتابية االصناىية للمنشآت الت  تدا  يص ة  

ة للوما  تتماش   اختيابية   اا يمدتل  ات اقيات الوم  التماىية يتافيب يوض الخيمات االتتماىي 

 مل المأتايات االشباق المدببد افدا للتشبيوات الاقنية . 

 المادة السابعة والعشرون 

للوما  اتمابس   الت  تميو خيمات اتتماىية  الوم  ىل  تشتيل ايى  التمويات الخاصة 

اذلك يمنحيا ص ة الن ل الوا  يمدتل  قباب م  الألقة المختصة    نشاقيا ىل  الاته المقلا   

 يما يدتل  تمتويا يالمزايا الت  تدبب ف  هذا المتا  .  

 المادة الثامنة والعشرون 

يت  ىل  تميل التيات المأئالة ى  تافيب الخيمات االتتماىية الومالية ا  تدا  يالتياي  

واملي  يكي ية االأت ايد منيا   اكذلك الوم  ىل  تديي   النزمة للتوبيف ييذه الخيمات اتاىية ال

 هذه الخيمات يص ة يابية للما  تحديديا ألهيافيا يةكيب قيب م  الك اية . 
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 المادة التاسعة والعشرون 

يتاز لصناييا الخيمات االتتماىية الومالية  اا المنشآت الكييبد  اا المنشآت الت  تدل ف   

ا المنظمات الومالية االت اق مل ممأأات حكامية اا خاصة تميو  مناقا يوييد ى  الومبا   ا

خيمات اتتماىية ىامة ىل  تديي  خيماتيا للوما  المونيي  مداي  ميالغ يت ا ىلييا   ايمك  ف   

 هذه الحالة  ى اء التيات المذكابد م  الديا  مياشبد يالخيمات الملزمة يتافيبها . 

 المادة الثالثون

  أيا  امشابكة الوما  ف  متالس اهيئات الخيمات االتتماىية الومالية . الوم  ىل  زيايد 

 ثانيا  : التنظيم والتعاون على مستوى الدول العربية :  

 المادة الحادى والثالثون

نشب ايى  الخيمات االتتماىية    تتواا  اليا  األىلاء ف  منظمة الوم  الوبيية فيما يينيا ف 

 الومالية يمواانة مكت  الوم  الوبي  . 

 المادة الثانية والثالثون 

تااف  ك  يالة ىلا مكت  الوم  الوبي  يإحصاءات أناية ى  الخيمات االتتماىية الومالية  

 المتاافبد ليييا قيدا للنماذج الت  يويها المكت  المذكاب ليذا الوبض . 

 الباب الرابع  

 لتصديق على االتفاقية وتطبيقها واالنسحاب منها  ا

 )*( المادة الثالثة والثالثون 

لك  يالة ا  تصيق ىل  احكا  هذه االت اقية كليا اا تزئيا   يشبق اال يد  ىيي المااي الت     -1

يينيا   الالانية االالنالي ( ىل  ا  يكا  م   المااي )م  األال   ل   تصيق ىلييا ى  نصف 

(  لافة  ل  المااي اةتبائية م  الالالالة االالنالي   ل  الأايأة  6،7   3   2   1ي )اتايا الماا

 االالنالي .  

اتايع االائا التصااييا ليو المييب الوا  لمكت  الوم  الوبي  الذو يوي محلاابا  يإيياع  

 االائا ك  يالة   اييلوه  ل  اليا  األىلاء . 

 
ة ،  ( فى دورته الثامنة والعشرين )عمان ـ المملكة األردنية الهاشمي 1178عدلت هذه المادة بموجب قرار مؤتمر العمل العربى رقم )  )*(

   م( . 2001أبريل / نيسان 
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يا يياية  اذلك يتيليغ المييب الوا  لمكت  الوم   لك  يالة ا  تصيق ىل  اية مايد ل  تصيق ىلي  -2

 الوبي   ايوتيب ذلك تزءا  ال يتتزا م  تصييديا ىل  االت اقية .  

 المادة الرابعة والثالثون 

تصيح هذه االت اقية ملزمة لك  يالة م  اليا  الوبيية يمتبي تصييديا ىلييا   اتصيح نافذد  

 الم وا  يوي شيب م   يياع االائا تصييا النث م  اليا  الوبيية . 

اتأبو ىل  اليا  الوبيية األخبو الت  تنل   لييا مأتدين يوي مباب شيب م   يياع االائا  

 التصييا . 

 لثالثون المادة الخامسة وا

الوم   اتاصيات  ات اقيات  نظا   ف   الاابيد  األحكا   االت اقية  تقييا  متايوة  يشة   تأبو 

 الوبيية.  

 المادة السادسة والثالثون 

لك  يالة منلمة  ل  هذه االت اقية ا  تنأح  منيا يوي مل  خمس أناات م  تابيخ ن اذها   

نأحا   ل  المييب الوا  لمكت  الوم   ايصيح االنأحا  نافذا  يوي مل  أنة م  تابيخ  ينا اال

الوبي  الذو ييلوه  ل  اليا  المصيقة ىل  هذه االت اقية  اال يمالب االنأحا  ىل  ن اذ االت اقية  

 يالنأية لياق  اليا  المنلمة  لييا.  

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


