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   ممتمب الوما  الوبيي المنوداي في يابتاه الحاايياة ىشااااابد يماييناة ىماا   ياالمملكاة األبينياة  

 (. 1983الياشمية ) مابس / آذاب 

 ذ يوتيب ا  م  األهمية يمكا  الااال مواييب ا تباءات ت صااايلية لنأاااتبشااااي ييا يشاااة   

 ليابد. الخيمات االتتماىية الومالية اها مالاع اليني التاأل م  تيا  اىما  ا

 اقي باي ا  تصاا هذه المواييب ااةتباءات في شك  تاصية. 

( 6فإنه يدبب الماافدة ىل  التاصاية اآلتي نصايا  االتي يقلا ىلييا التاصاية الوبيية بق  )

 يشة  الخيمات االتتماىية الومالية.  1983لوا  

 الباب األول  

 المبادئ الخاصة بالخدمات االجتماعية العمالية  

 األولى المادة

 يجب أن يراعي في تطبيق األحكام الخاصة بالخدمات االجتماعية العمالية ما يلي:  

 ا  تحدا التان  اةنأاني للوام .   (أ)

 ا  تياب يقبيدة تلم  احتبا  شخصية الوام  ااالحت اظ يكبامته.   (ب )

حبية الوام  في االنت اع يالخيمات االتتماىية الومالية اىي   تيابه ىل  االشتباك  ( ج)

 يا.  في

 ىي  اىتياب الخيمات كييي  ى  األتب الذي يحص  ىليه الوام .   (د )

 ا  يتي الوما  في الخيمات  شياىا لحاتاتي  الن أية ااالتتماىية.   (ه)

 ا  تييف  ل  خيمة الوام  لذاته فيا ليس اأيلة اا اياد لإلنتاج فدق.   ( و)

 ة المتتمل.  ا  تحدا المصالح المشتبك لك  م  الوام  اصاح  الوم   ايالتالي مصلح (ز)

 ا  يأاه  الوما  في تخقيق ا يابد اتنأيا الخيمات االتتماىية الومالية.   ( ح)

 ا  تشم  تميل فئات الوما  اال تدتصب ىل  فئة يا  اخبو.   (ط)

 ا  تمتي  ل  اأبد الوام .   ( ي)
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 الباب الثاني  

 تنظيم الخدمات االجتماعية العمالية  

 على المستوى القومي:   -أوال

 المادة الثانية 

لكي تتمك  اةيابد المبكزية للخيمات االتتماىية الومالية م  تحديا اهيافيا يت  ا  يتلم   

 هيكليا التنظيمي األقأا  اآلتية:  

 قسم البحوث:   -أ

الولمي   األأاس  ايناء  االومالية  االتتماىية  يالخيمات  المتولدة  اليحاث  يإتباء  ايختص 

لأياأات الخاصة يمتاالت الخيمات  موتميا في ذلك ىل  اةحصاءات ااالأتييانات  ااالأتوانة  ل

في يوض اليحاث يالمواهي الولمية االكليات التاموية  كما يختص يمتايوة تن يذ الأياأة الخاصة  

 يالخيمات االتتماىية الومالية.  

 قسم التفتيش:   -ب

االتتماىية   يالخيمات  المتولدة  الدانانية  األحكا   يتن يذ  الملزمة  المنشآت  يحصب  ايختص 

الومالية  ا ىياي الييانات اةحصائية االتدابيب المختل ة في هذا المتا   ا تباء الت تيش اليابي  

ا  ىل  هذه المنشآت  يدصي تزايي قبفي اةنتاج يالمولامات ااةبشايات التي تويني  ىل  تقيي

الدانا  تقييدا أليما  اكذلك للتةكي م  تن يذ األحكا  المذكابد  ااتخاذ اةتباءات الدانانية في  

 الحاالت التي يتيي  فييا ىي  االأتتاية لتن يذ احكا  الدانا .  

 قسم اإلعالم والعالقات العامة:    -ج

ا  يةهمية  ايختص يتاىية المأئالي  ى  مختلف األتيزد المونية ااصحا  الوم  االوم 

تافيب الخيمات االتتماىية الومالية ااأائ  النياض ييا  اذلك ى  قبيا الصحافة ااةذاىة  

الأموية االمبئية  اىدي النياات ا صياب النشبات اتديي  المولامات التي تقل  م  اةيابد فيما  

 يتولا يإنشاء اتنظي  هذه الخيمات.  

الييئ  مختلف  امشباىات  خقق  يتلدي  يختص  الخيمات  كما  يتافيب  تدا   التي  ات 

االتتماىية الومالية  االتنأيا يينيا ايي  خقق امشباىات اةيابد افباىيا المختل ة  احلاب  

 االتتماىات التي تيىي  لييا اةيابد في هذا المتا . 

 ثانيا : على مستوى المنشآت الكبيرة: 

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 المادة الثالثة

 لمنشآت الكبيرة االختصاصات اآلتية:  يتولي قسم الخدمات االجتماعية الذي ينشأ با

احتياتات   (أ) اىل   ييا   الوم   ظباف  ىل   االتوبف  يالمنشةد   الوما   احاا   يباأة 

الواملي   االمشاك  التي تويا تكي ي  اتوبق   نتاتيتي   ااالأتبشاي ييذه اليباأة في  

 تحأي  احاالي . 

مل  يابد المنشةد امل ممالل     التخقيق للخيمات االتتماىية للواملي  يالمنشةد ياالشتباك (ب )

 الواملي  ان أي .  

االالدافية    ( ج) ااالقتصايية  االتتماىية  الخيمات  كافة  تافيب  في  المنشةد  مواانة  يابد 

الاته   تدي  ىل   الخيمات  ا  هذه  االتةكي م   الواملا    التي يحتاج  لييا  االتبفييية 

 المقلا   ايتاىية الواملي  يكي ية االأت ايد م  الخيمات المخصصة لي .  

يمواانة    (د ) ال بيية  الحاالت  مصاى  موالتة  م   يصايفي   ما  اتتياز  ىل   الواملي  

 اتخ يف ما يدايلي  م  مشكنت اتتماىية اا اقتصايية اا اأبية.  

الوناية ييوض فئات الواملي  الذي  تأتيىي ظبافي  الصحية االن أية بىاية خاصة   (ه)

كالوما  التيي ااألحياث االنأاء االمأني  االمواقي   اموالتة المشاك  المتبتية ىل   

 تخيامي  اتنظي  الخيمات الاات  تافيبها لي .  اأ

فئات  ( و) حيث  م   للواملي   تدي   التي  االتتماىية  الخيمات  ى   يابية  تمل  حصاءات 

المأت ييي  منيا اىييه  امدياب الميالغ التي تن ا ىلييا  ااالبها ىل  اأتدباب الواملي   

ة الخيمات اتدييميا االتدي   ازيايد  نتاتي .. الخ  االوم  ىل  تحلي  هذه الييانات لمتايو 

 يالمدتبحات المميية  ل  النياض ييا.  

 المادة الرابعة 

يت  ا  تل  لتنة الخيمات االتتماىية الومالية التي تكا  يالمنشآت الكييبد منيايي  ى   

قأ    ى   االمأئا   الماتايد  االتتماىية  المشباىات  ابمأاء  المختل ة  المنشةد  يةقأا   الما  

ماىية الذو يكا  مدببا للتنة ايتالي بئاأة هذه اللتنة مييب ىا  المنشةد  كما  الخيمات االتت

للديا    الاقت النز   الوما   المكا  ااألياات النزمة اا  يمنح مماللا  للتنة  يت  ا  يخصص 

 ياظائ ي  في اللتنة ييا  اأتدقاع مداي  هذا الاقت م  اتابه .  

 على مستوي المؤسسات العامة:   -ثالثا

 



 
 

  اتفاقيات وتوصيات العمل العربية                 

 

 مادة الخامسةال

ييبتة م    الومالية  االتتماىية  الخيمات  تافيب  التي توم  ىل   الممأأات  تتمتل  ا   يت  

االأتدن  تمكنيا م  مياشبد اختصاصاتيا  اا  تمتي خيماتيا  ل  المي  اليامة  اا  تخصص  

االبت اع    الماابي الكافية ليا  اا  يتالي  يابد ك  خيمة متلس  يابد النالي التكاي   االوم  ىل 

 يمأتاو  يابتيا اتنظيميا  اذلك لكي تحدا اهيافيا ىل  الاته المقلا .  

 الباب الثالث 

 تخطيط الخدمات االجتماعية العمالية 

 على المستوى القومي:   -أوال

 المادة السادسة

 يراعي في تخطيط الخدمات االجتماعية العمالية على المستوى القومي ما يلي:  

 ماىية االصحية االالدافية االتبايحية.  تليية الحاتات االتت (أ)

الدااىي األأاأية لنتاح هذا التخقيق اهي الااقوية االتكام  االمبانة االقباي التدي    (ب )

 في الخقق االماازنة االتنأيا يي  التياي الميذالة.  

تافيب هذه الخيمات افا األالايات اآلتية  مل مباىاد ظباف ك  ققب ىل  الاته   ( ج)

 التالي:  

الخاصة   -1 اليبامج  قي   االمأني   االمواقي   االنأاء  ياألحياث  الخاصة  اليبامج 

 يالكياب.  

 اليبامج اةنمائية االاقائية قي  اليبامج الونتية.   -2

 اليبامج التي تخي  تتموات ىمالية كييبد قي  اليبامج التي تخي  تتموات صويبد.   -3

قي    -4 الخيمات  كلية م   المحبامة  الصويبد  الصناىات  تخي  ىما   التي  اليبامج 

 ىما  المنشآت الكييبد الذي  تتاافب لي  يوض الخيمات.  

 لتكميلية التي تليي شت  الحاتات قي  اليبامج التي تليي حاتة ااحيد.  اليبامج ا -5

اليبامج الماتية للوما  الذي  يوملا  في المناقا اليوييد ى  الومبا  قي  اليبامج   -6

 الماتية للوما  الذي  يوملا  في المي .  

اليبامج المتولدة يوما  الصناىات الخقبد االشاقة اقي  غيبه  م  فئات الوما    -7

 األخبو.  
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 على مستوى المشروع:   -ثانيا

 المادة السابعة

 يراعي في تخطيط الخدمات االجتماعية العمالية على مستوى المشروع ما يلي:  

 ناع الخيمة اميو تلييتيا للحاتات ال ولية للوما  الصحية االالدافية ااالتتماىية.   (أ)

ام (ب ) المنشةد  ييا  تدل  التي  المنقدة  في  الماتايد  الخيمات  منيا  انااع  االأت ايد  يو 

 االحيلالة يا  االزيااج اا التكباب لخيمات تبغ  المنشةد في تافيبها.  

 قييوة المنشةد م  حيث ماقويا اناع الصناىة اظباف الوم .  ( ج)

 ىيي األفباي الواملي  افئات اىمابه  احاالتي  االتتماىية امأتاياتي  الالدافية.   (د )

حي (ه) م   الومالية  االتتماىية  الخيمات  اانااع   يابد  ليا  التنظيمي  الييك   شك   ث 

 امأتايات اممهنت الواملي  ييا.  

ميو تاافب الماابي المالية النزمة لتن يذ يبامج الخيمات االتتماىية الومالية الما    ( و)

 اأتمباب التماي  اك ايته.  

 الباب الرابع  

 تمويل الخدمات االجتماعية العمالية

 المادة الثامنة 

يباىي قيدا لظباف ك  ققب ا  يتلم  التشبيل نصاصا تدلي يتخصيص الماابي اآلتية  

ات االتتماىية الومالية  ىل  ا  ييي  التشبيل ما يت  تخصيصه م  هذه الماابي  لتماي  الخيم

 ىل  المأتاي الدقبي اا المحلي اا ىل  مأتاي المشباع: 

 االىتمايات التي تخصصيا الحكامة االألقات المحلية في ميزانيتيا الوامة.   (أ)

النزمة لوما     االىتمايات التي يخصصيا اصحا  الوم  للخيمات االتتماىية الومالية  (ب )

 منشآتي .  

ىل    ( ج) الومالية  االتتماىية  الخيمات  في صناييا  الوم   اصحا   يميييا  التي  الميالغ 

اأاس مأاهمتي  ينأية مئاية م  األتاب الميفاىة للوما  اا البأا  التي تدبب ىل   

 كميات المااي األالية المأتخبتة م  المنات  االمحاتب اا ىل  يوض الألل المنتتة.  

 لة اماا  الوبامات التي تاقل ىل  الوما  في ك  منشةد.  حصي (د )

 نأية مئاية م  ماابي ندايات الوما .   (ه)
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 نأية مئاية م  بيل اأتالماب اماا  ممأأات التةمينات االتتماىية.   ( و)

الومالية  االتي   (ز) المنت وا  يالخيمات االتتماىية  الوما   يميييا  التي  الميالغ البمزية 

 يتحمليا يما يتناأ  مل اتبه.  يكا  في مدياب الوام  ا  

 ااية ماابي اخبو.   ( ح)

 المادة التاسعة

للوما  اتمابس   التي تميي خيمات اتتماىية  الوم  ىل  تشتيل ايى  التمويات الخاصة 

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

مما يدتلي تمتويا يالمزايا التي تدبب في هذا المتا   كمنحيا اةىانات الكافية ا ى ائيا م  بأا   

موة )القايل(  االبأا  المدببد ىل  تااليا ا شياب اتأتي  المحببات  االبأا  التمبكية  الي 

الودابات   اا  الوداب   ملكية  ينزع  المختصة  الألقة  قيا   اتااز  تأتابيه   ما  ىل   الم بالة 

هذه   ييا  تدا   التي  الوامة  المن وة  لصالح  الومالية  االتتماىية  للخيمات  االمخصصة  المشوالة 

 االممأأات.    التمويات 

 المادة العاشرة

التي   االشتباكات  يتحصي   حالة اتايها  افي  االتتماىية  التةمينات  مكات   تدا   ا   يتاز 

 يميييا اصحا  األىما  لصناييا الخيمات االتتماىية لحأا  هذه الصناييا.  

 الباب الخامس

 الشروط والمستويات الواجب توافرها  

 العمالية في الخدمات االجتماعية 

 المادة الحادية عشرة 

لكي تحدا الخيمات االتتماىية األأاأية المذكابد فيما يوي الييف المبتا منيا  يت  ا   

تدا  هذه   الألقة المختصة  اا   التي تصيب ييا قبابات م   ييا الشباق االمأتايات  تتاافب 

أاىي المنشآت المختل ة  الألقة ى  قبيا تياز ت تيش ينشب المولامات اتديي  اةبشايات التي ت

 ىل  تقييا الدبابات المذكابد تقييدا أليما  االتةكي م  تن يذ احكاميا.  

 المادة الثانية عشرة 

المياني   مااص ات  يص ة خاصة  الأايدة  المايد  في  المشاب  لييا  المأتايات  تحيي  ا   يت  

 االمتقليات الصحية االخيمات االتأيينت المديمة اممهنت الماظ ي .  

 يت  ا  تأاىي اةيابد المختصة في تأيي  اأت ايد الوما   م  الخيمات.  ا
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الخيمات  يمختلف  يداما   الذي   للماظ ي   النز   التيبي   تافيب  توم  ىل   ا   يت   كما 

 االتتماىية الومالية.  

 خدمات اإلسكان:   -أوال

 المادة الثالثة عشرة 

 تية:  يجب فيما يتعلق بخدمات اإلسكان مراعاة األمور اآل

يالييانات   (أ) يتدي  لإليابد المختصة  للوما  ا   الوم  قي   نشاء مأاك   يت  ىل  صاح  

 يإنشاء هذه المأاك  للحصا  ىل  ماافدتيا.  

يت  ا  يحيي المأاك  يالنأية  ل  المنشآت الصناىية المتاابد اا األىما  التي ينتج ىنيا   (ب )

غيب ذلك م  المخل ات الممااللة اا  مااي تأي  تلاث التا  كاأليخبد االيخا  االوياب  ا 

 الصلية  يحيث ال تتوبض منقدة المأاك  للتلاث.  

يت  ا  تتاافب في المأاك  كافة الشباق الصحية م  حيث المأاحة ااالبت اع االتياية   ( ج)

 ااةنابد.. الخ.  

 يت  ا  تزاي المأاك  يكافة المبافا الصحية ايمابي مياه صحي.   (د )

يات النزمة للنا  اح ظ المنيس  اذلك يما يك ي يالنأية  يت  ا  يزاي ك  مأك  يالمو (ه)

 لويي الوما  اافباي ىائنتي .  

الحاتيات   ( و) لييل  محا   م   الداقني   ياحتياتات  تزاي  ا   الأكنية  المتماىات  في  يت  

ايتيائية   الق الة ااألمامة اياب حلانة اميبأة  األأاأية امأتاصف امبكز لبىاية 

ااالأتوانة يزائبات صحيات اتتماىيات لتاىية اأب الواملي   اياب ىيايد )مصلي( اناي   

 م  النااحي الصحية ااالتتماىية.  

يت  اال يتكلف الوام  للحصا  ىل  المأك  المناأ  اكالب م  نأية مودالة م  يخله    (ز)

 ااال يتلم  اةيتاب اي بيح تتابي.  

اأتئتاب اا تملك المأك   يت  مواانة الوما  الذي  يوملا  يالمنشآت الدائمة يالمي  ىل    ( ح)

 المنئ   اتزاييه  ياةبشايات الدانانية التي قي يحتاتا   لييا في هذا المتا .  

يت  منح يي  أك  للواملي  المندالي  م  مدب احي فباع المنشةد يماقني  األصلي  ل    (ط)

 مدب فبع المنشةد الذي ندلاا  ليه.  

 ثانيا: خدمات التغذية:  
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 المادة الرابعة عشرة 

 فيما يتعلق بخدمات التغذية ينبغي مراعاة الشروط اآلتية:   

يت  تييئة المكا  المناأ  في المنشةد لتديي  اتيات منئمة  ذا كا  ىيي الوما  المشتولي    (أ)

الموي   اا  ذا كا  ذلك مبغايا فيه ألي أي  آخب تحييه الألقة   الحي األين   يزيي ى  

 المختصة  مل مباىاد القل  ىل  هذه التيأيبات ااالأت ايد المبتدية منيا.  

 المقو  تل  مماللي  ى  اةيابد اى  الوما .  يت  تكاي  لتنة ةيابد  (ب )

المناأية   ( ج) االمنالي  الكافية  ااةلاءد  التياية  القوا   تناا   قاىات  في  يتاافب  ا   يت  

 اتيأيبات تلاس كافية الويي  اا  يكا  يوييا ى  التلاث يالوياب امصايب الباائح الكبيية.  

م  متياىيد تييئة مداصف متندلة  يت  في المنشآت التي يكا  ىماليا مازىي  ىل  مااقل ى (د )

 لتديي  الاتيات الوذائية المنئمة.  

ال يتاز  يخا  المداصف المتندلة في اماك  الوم  التي تتبي فييا ىمليات خقبد اا لابد   (ه)

 م  غيب المبغا  فيه تناا  الوما  للقوا  االشبا  فييا.  

لبابية يكميات كافية  اا   يت  ا  يتاافب في الاتيات الوذائية ك  الوناصب الوذائية ال ( و)

 تكا  مت دة مل ىايات اميا  ااذااق الوما .  

التي ال   (ز) التيات  االمشبايات في  الكافية لشباء األغذية  التيأيبات  للوما   ا  يافب  يت  

 تاتي فييا مال  هذه التيأيبات.  

ي  ال يتاز يةي حا   لزا  الوما  ياأتوما  اي م  التيأيبات فيما ىيا الحاالت التي تدل ( ح)

 ييا الدااني  االلاائح الاقنية ألأيا  صحية.  

 ال يتاز تحمي  الوام  المنت ل يالتوذية اكالب م  اللث تكاليف الاتية الااحيد.   (ط)

يت  الوم  ىل  تاىية الواملي  يشة  التوذية المناأية ااختياب األقومة المنئمة  احالي    ( ي)

 ىل  األخذ يالوايات الوذائية الأليمة.  

 توفير وسائل االنتقال:  -ثالثا

 المادة الخامسة عشرة 

 يجب فيما يتعلق بتوفير وسائل االنتقال مراعاة الشروط اآلتية:  

في حالة اأتخيا  أيابات بكا  لند  الوما  م  ا ل  األماك  التي ال تص   لييا اأائ    (أ)

الاقاية  المااصنت الوايية  يت  ا  تكا  هذه الأيابات مزايد يالمداىي الكافية ااأائ   

 م  الواام  التاية  كما يت  فحص هذه الأيابات يص ة يابية للتةكي م  صنحيتيا.  
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يت   قامة مظنت ااقية في اماك  تتمل الوما  الت  ينتظبا  فييا االمخصصة لاقاف   (ب )

 الأيابات المويد لندلي .  

  الوم   يت  ىل  المنشآت التي يوم  ييا ىما  يوانا  مشدة خاصة في االنتدا   ل  مكا  ( ج)

ا  تأوي ليي    - امنه يأي  ىي  ك اية خيمات الند  الوا  اا ىي  تاافا تياا  مااىيي الند 

 الممأأات الدائمة يالند  الوا  لتدا  يالتويينت االتحأينات في خيماتيا.  

يت  ىل  المنشآت التي يوم  ييا ىما  يصايفا  صوايات في انتدالي  يأي  يشيد اىياء   (د )

لمباب في أاىات موينة  ا  توم  ىل  تويي  اا مقايدة ييء ا نياء الوم   الند   اازيحا  ا

 في الممأأة كليا  اا في يوض اقأاميا يوي التشااب مل الوما  الذي  يخصي  األمب.  

يت  منح يي  انتدا  لوما  المنشآت ىل  النحا الذي يت ا ىليه يي  صاح  الوم  ايي    (ه)

المناقا التي تكا  فييا اأائ  الند  الوا  غيب كافية   الوما  الذي  يخصي  األمب  اذلك في  

 ااأتوماليا غيب ىمل   اذلك ييال م  قيا  الممأأة يتييئة اأائ  الند .  

يت  ىل  الممأأات ا  تبت  اأائ  انتدا  كافية اميأبد ى  قبيا خيمات الند  الوا     ( و)

في فتبات النياب اا اللي   اا ياأائ  اخبو لمدايلة احتياتات ىما  الابييات )المناايات(  

 التي تكا  خنليا اأائ  الند  الوا  غيب كافية اا ال يمك  اأتوماليا ىمليا اا غيب ماتايد.  

يت  تأيي  حصا  الوما  ىل  يباتات النتدالي   ذا ما بغياا في ذلك اتأييي المنيا ىل    (ز)

  يمك  ا  يلل  اقأاق شيبية موتيلة تأتدقل م  اتابه   االوم  ىل   نشاء مةاي مناأ

 فيه الوما  يباتاتي .  

يت  في حالة اأتخيا  الوما  في انتدالي  اأائ  الند  الوا  ا  تأاه  الممأأة التي يوملا    ( ح)

 ييا في تيأيب اأتخباج االشتباكات الخاصة ييذه الاأائ .  

يت   حاقة الواملي  ىلما يالييانات الخاصة يخيمات الند  ايناع خاص اةىن  في مكا    (ط)

 الوم  ى  مااىيي الدقابات اابقا  أيابات البكا  امااىييها.  

 رابعا: وسائل التثقيف والترفيه:  

 المادة السادسة عشرة 

 يجب فيما يتعلق بتوفير وسائل التثقيف والترفيه مراعاة الشروط اآلتية:  

يت  اتخاذ التياييب المناأية لتييئة اأائ  التبفيه ى  الوما  في الممأأات الكييبد التي   (أ)

يوملا  ييا  حيالما تكا  التيأيبات المناأية التي تنظميا هيئات ىامة اا خاصة غيب متاافبد  

 فون.  
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تيأب    توتيب األنيية اأيلة مناأية الأتالماب ااقات ال باا  ىل  ا  تتاافب ييا المبافا التي (ب )

 ليا تحديا اهيافيا  اا  يشبف ىلييا بااي ميبيا  ىل  ىملية البيايد.  

يت   شباك الوما  في الل يبامج النشاق يالنايي يحيث تت ا مل ميالي  ااأتوياياتي    ( ج)

 اا  تتمش  مل ظبافي .  

يت  االأت ايد م  ايا  اةتازات األأياىية االأناية ى  قبيا تنظي  البحنت ااألأ اب   (د )

 قامة في الموأكبات.  ااة

يت  في تنظي  األنشقة التوليمية  ىقاء األالاية ليبامج محا األمية يي  الوما . ايبامج   (ه)

يباأية لتزاييه  يالمولامات األأاأية التي يحتاتانيا في حياتي  المواانتي  ىل  التكيف  

 مل ظباف المتتمل الصناىي.  

 دور الحضانة:   –خامسا 

 عشرة المادة السابعة 

 يجب فيما يتعلق بدور الحضانة مراعاة الشروط اآلتية:  

يت  ا  يكا  مكا  ياب الحلانة قبييا م  مكا  الوم  يديب اةمكا   ااال يكا  ماقوه   (أ)

منصدا ألي تزء م  مكا  الوم  تاتي يه اتتاالي ىنه مااي تأي  تلاث التا  اا تتبي  

 فيه ىمليات ينتج ىنيا لالاء.  

 في اليناء الذي يتخذ مدبا للياب كافة الشباق الصحية.  يت  ا  تتاافب  (ب )

يت  ا  تمالث الياب اتتيز يشك  منئ  اىل  األخص ا  يوي أبيب النا  لك  ق   اا    ( ج)

 يافب األالاث االلو  الكافية.   

يت  ا  يخصص لك  ق   منيس نظي ة اصايا  امناشف االناء اتايه في الياب اا    (د )

 لا تبا  حلي  ندي ياميا.  يصبف له ما ال يد  ى  نصف كي

% م   5تميي ك  ىاملة تبغ  في االنت اع يخيمات الياب اشتباكا شيبيا ال يزيي ى    (ه)

% ى  ك  ق    1متماع اتبها الشيبي ى  الق   األا   ايخ ض هذا االشتباك يااقل  

 آخب.  

يشك  متلس  يابد الياب م  مماللي  لصاح  الوم  االوامنت لإلشباف ىل  أيب الوم   ( و)

ايت ا  ا الحلانة  ياب  اتليا  م   انشئت  التي  األهياف  يحدا  تبياي  يبنامج  اىتماي 

 ااحتياتات الق   انماه.  
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يوي  يياب الحلانة مشبفة ممهلة امبييات لييي  االأتوياي للوم  مل األق ا  اذلك يااقل   (ز)

 ق ن.   20مبيية لك  

 سادسا: الخدمات الصحية: 

 المادة الثامنة عشرة 

 يجب العمل في المنشآت الكبيرة على توفير الخدمات الصحية اآلتية:  

ك ايتي  اقيبتي  ىل  الديا  يالوم   تباء اختيابات للوما  المبشحي  للوم  للتوبف ىل    (أ)

الذي أيأني  ليي   ا تباء فحص قيي لي  للتاليت م  لياقتي  الصحية ليذا الوم   حت  ال  

 يلحداا يالوم  الذي ال ياافا اأتويايه  فيلب يي  ايالمنشةد في ن س الاقت.  

أاخنة  ذا    يت  ا  تتاافب مبافا صحية الئدة اكافية لنغتأا  ااالأتحما  مزايد يمياه  (ب )

تقليت قييوة الوم  ذلك  مل تافيب المااي النزمة اكذلك تافيب ماابي كافية م  المياه  

 الصالحة للشب  اىيي كاف م  اكاا  الشب .  

يت  حيالما كا  الوما  يوملا  في ىمليات تأتلز  ابتياء منيس للوم  موبلة للتلاث   ( ج)

ا  تالل تحت تصبفي اليل   اا  الصيوة  اا  لح ظ اتوييب  اا االتأاخ    حتبات خاصة 

 منيأي   اا  تتاافب ييا ياالي  خاصة يمك  غلديا.  

يت  تييئة المداىي في المنشآت التي يتاح فييا للوما  االنأاء ااألحياث االمواقي  فبص  (د )

التلاس خن  ااقات الوم   يحيث يكا  ىيي المداىي كافيا اىل  قب  مودا  م  مااقل  

 ىم  الوما .  

غبفة للباحة في الحاالت التي ال تتاافب فييا اأائ  اخبو لباحة الوما  في  يت   ىياي   (ه)

ااقات الوم   اذلك قيدا لقييوة الوم  اظبافه  اىل  األخص تتيز غبفة الباحة للنأاء  

الوامنت اللوما  المشتولي  في األىما  الشاقة المتييد اا األىما  التي تتقل  فتبات  

 اقات الوم .  باحة قصيبد اا ىابلة خن  ا

ايت  ا  يتاافب في هذه الوبفة التياية ااةلاءد الكافية امداىي للتلاس مناأية يةىياي  

 كافية.  

يت  ا  تتمش  اا تكيف قبق ااأائ  الوم  مل مدتليات الصحة الوامة االصحة اليينية   ( و)

 االودلية اباحة الوما   اذلك كلما امك .  

باي اأب الوما  ا  تدا  يتديي  الخيمات القيية  يت  في المأتاص ات التي تدا  لونج اف (ز)

ىل  مأتاو الممابس الوا  )القيي  الوا ( اىل  مأتاو األقياء اةخصائيي   يما في  
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ذلك البىاية القيية المنزلية ىني االقتلاء  اصاب األشوة االتحالي  القيية اللبابية  

 النزمة.  

 : سابعا: الخدمات االجتماعية لبعض فئات العاملين

 المادة التاسعة عشرة 

 يجب العمل على تقديم الخدمات اآلتية لفئات العاملين التي تحتاج لرعاية خاصة:  

الوما  التيي: يتافيب يبامج التوبيف  امواانتي  ىل  االنيماج مل اأبد المنشةد اتزاييه    (أ)

 يالمولامات اللبابية ى  المنشةد اى  حداقي  اااتياتي .  

األحياث: يالوم  ىل  ا  تأني  ليي  األىما  التي ال تلب يصحتي  اا توبلي  لإلصاية    (ب )

اةنتاج  اى اأاس  يةتب ىل   تشويلي   اتنظي   اىي   اا أاىات  لافية   لين  تشويلي   ي  

 يبامج الدافية اتبايحية مناأية لي   اتزاييه  ياألغذية المنئمة الحتياتات نماه .  

النأاء: يالوم  ىل  ىي   أناي ىم  ليلي لي   ااال تأني  ليي  اىما  شاقة اا ملنية اا   ( ج)

ىي  تشويليا أاىات  لافية  ملبد يالصحة  الما  تمتل األ  يالباحة قي  الالل ايويه  ا

 اا ياةنتاج االناء الحم   ا نشاء ياب للحلانة يويي  لييا يحلانة اق ا  الوامنت.  

المأنا : ييباأة حا  ك  ىام  مأ  امأاىيته في ح  مشاكله المينية االمويشية  افحص  (د )

ا مل  الوما  المأني  يص ة يابية في فتبات متدابية  االل ك  مني  في الوم  الذي يت 

األتب   اأاس  ىل   تشويلي   اىي   النيابية   المناايات  ىل   تشويلي   اقصب   مكانياته  

 ياةنتاج  اتزاييه  ياةبشايات التي تأاىي ىل  تكي ي  االتتماىي يوي تداىيه .  

 الباب السادس 

 التعاون بين الدول العربية  

 المادة العشرون

يشم  التواا  يي  اليا  الوبيية يشة  نشب ايى  الخيمات االتتماىية الومالية  فيما يي    

 ما يشم  يناع خاص  المتاالت اآلتية:  

ا  تك   في يالة ما تيأيبات تيبي  افباي مختابي  م  يالة اخبو يوية مواانتي  ىل    (أ)

 افبد في يليه .  اكتأا  ميابات اخيبات في الخيمات االتتماىية الومالية غيب متا

الخيمات  (ب ) تنظي   في  للمواانة  اخبو  يالة  ل   م   الماظ ي   م   الخيبد  ذاي   ىابد 

 االتتماىية الومالية.  

 التياي  المنتظ  للمولامات الخاصة يالخيمات االتتماىية الومالية.   ( ج)
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االتتماىية   (د ) يالخيمات  المتولدة  االمداييس  االمصقلحات  التوابيف  تاحيي  ىل   الوم  

الموانات  الومالي اتديي   الخيمات  هذه  اتياي   حصاءات  تمل  قبق  تاحيي  اكذلك  ة  

النزمة لتمكي  اةيابات المختصة ياةحصاءات المذكابد في األققاب الوبيية م  النياض  

 ياظي تيا في هذا المتا .  

الوم  ىل  يى  اليباأات المتخصصة في الخيمات االتتماىية الومالية يمواهي الخيمة   (ه)

اتكاي   االتتما  في  ىياي  االمأاهمة  االتتماىية.  اليباأات  امواهي  اكليات  ىية 

اتتماىات   يتيأيب ىدي  الومالية  االتتماىية  الخيمات  اةخصائيي  االتتماىيي  في متا  

يابية للدائمي  ىل  هذه المواهي ليباأة اأائ  النياض ييبامج اليباأة المتولدة يالخيمات 

 المذكابد اأي  تقايبها.  

قيدا  اية   ( و) الومالية  االتتماىية  الخيمات  قيا   تأيي   تييف  ل   للتواا   اخبو  اأائ  

 الحتياتات اظباف ك  يلي.  

 الباب السابع 

 أحكام عامة  

 المادة الحادية والعشرون 

تأبي يشة  متايوة تقييا هذه التاصية األحكا  الاابيد في نظا  ات اقيات اتاصيات الوم   

 الوبيية.  

 *** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


