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ــد  ــاني املنعقـــــ ــه الثـــــ ــس يف اجتماعـــــ ــب املجلـــــ ـــــ ــرار مك ــى قـــــ ــارة إلـــــ إشـــــ

إعــــــــادة النظــــــــر يف املوضــــــــوعات الــــــــيت  م بخصــــــــوص٢٠٢١أكتــــــــوبر  ١٧بتــــــــاريخ 

 
ُ
عـــــــدت تقاريرهـــــــا مـــــــن قبـــــــل اللجنـــــــة الســـــــابقة خـــــــالل الـــــــدور الثالـــــــث مـــــــن أ

شريعي الخامس.   الفصل ال

يرجــــــــى إعــــــــادة النظــــــــر يف التقــــــــارير املــــــــذكورة يف الجــــــــدول املرفــــــــق، 

ــن  ــام مـــ ــة أيـــ ــاه خمســـ ــأنها يف موعـــــد أقصـــ ــا بشـــ علـــــى أن ترفـــــع اللجنـــــة تقاريرهـــ

ــا انتهـــــــى إليـــــــه رأي  ــأنها بمـــــ تاريخـــــــه، وللجنـــــــة الجديـــــــدة أن تكتفـــــــي يف شـــــ

 اللجنة السابقة.
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 . املعدة من قبل اللجنة السابقة التقاريرمرفق: كشف ب
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 املوضوع  تاريخ التقرير السابق 

٢٣/٠٢/٢٠٢١ 
) من قانون التأمني االجتماعي الصـــادر باملرســـوم بقانون رقم  ٣مشـــروع قانون بتعديل املادة (

 (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون "بصيغته املعدلة" املقدم من مجلس النواب) ١٩٧٦) لسنة ٢٤(

٠٩/٠٢/٢٠٢١ 

ــاـفة فقرة جـدـيدة برقم (ج) إلى اـملادة ( ) من ـقانون العـمل يف القطـاع ٣٢مشـــــروع ـقانون ـبإضـــ

بصـــــيغته  -(املعد يف ضـــــوء االقرتاح بقانون    ٢٠١٢) لســـــنة  ٣٦األهلي الصـــــادر بالقانون رقم (

 املقدم من مجلس النواب). -املعدلة

١٦/٠٣/٢٠٢١ 

) من قانون العمل يف القطاع األهلي الصـــــادر بالقانون  ٣٥مشـــــروع قانون بتعديل املادة رقم (

(املعد يف ضـــــوء االقرتاحني بقانون "بصـــــيغتهما املعدلة" املقدمني من   ٢٠٢١) لســـــنة ٣٦رقم (

 مجلس النواب)

٣٠/٠٣/٢٠٢١ 

م، بشـأن املؤسـسـات  ١٩٩٨) لسـنة ٢٥) من املرسـوم بقانون رقم (١٦تعديل املادة (مشـروع قانون ب

ية الخاصــة (املعد يف ضــوء االقرتاح بقانون (بصــيغته املعدلة) املقدم من  التعليمية والتدري

 مجلس النواب).

ـــنة  ٧٤) من الـقانون رقم (٥مشـــــروع ـقانون بتـعدـيل اـملادة ( ٢٨/١٠/٢٠٢٠ ــأن رـعاـية وتـ ٢٠٠٦) لســـ أهـيل  م بشـــ

 وتشغيل املعاقني (املعد يف ضوء االقرتاح بقانون املقدم من مجلس النواب)

م بشــأن تنظيم ســوق العمل ٢٠٠٦) لســنة ١٩) من القانون رقم (٤( مشــروع قانون بتعديل املادة ٢٨/١٠/٢٠٢٠

 (املعد بناء على االقرتاح بقانون من مجلس النواب).

بشأن تنظيم سوق العمل،   ٢٠٠٦) لسنة  ١٩) من القانون رقم (٢٤بتعديل املادة (االقرتاح بقانون   ١٥/١٢/٢٠٢٠

يكة خليفة الفضــــالة، بســــام إســــماعيل   واملقدم من أصــــحاب الســــعادة األعضــــاء: ســــ

 البنمحمد، علي عبداهللا العرادي، الدكتور محمد علي حسن.
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  اخلدمات   ملخص تقرير جلنة

 العنوان
) من قانون العمل في القطاع األھلي  ۳٥مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (

   ۲۰۱۲) لسنة ۳٦الصادر بالقانون رقم (

أصل مشروع  
 القانون

المقدمین من مجلس    -بصیغتھما المعدلة   –(معد في ضوء االقتراحین بقانون 
 النواب) 

 اللجنةاإلحالة إلى 
 م ۲۰۲۱فبرایر  ۱٦
 الفصل التشریعي الخامس  – الثالث دور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 
 المناقشة 

 م ۲۰۲۱ أكتوبر ۱۹
 الفصل التشریعي الخامس  – الرابعدور االنعقاد العادي 

 اجتماعات  )٤( عدد االجتماعات

العرض على  
 _ _ __  الجلسة

 مضمونھ 

انتھاء إجازة الوضع حتى یبلغ طفلھا سنتین ساعتي رعایة  منح المرأة العاملة بعد  

األجر، بدالً عن التنظیم الحالي (ساعتا رضاعة حتى یبلغ الطفل   تيمدفوع   ةیومی

 ستة أشھر، ثم ساعة رعایة حتى یبلغ عامھ األول) 

 ومادتان دیباجة   بنیة المشروع 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة  

والقانونیة بمجلس  
 الشورى

 والقانونیة   الدستوریة تینسالمة مشروع القانون من الناحی 
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خالصة آراء  
 المعنیةالجھات 

 رأي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة:  -
 

تمسكھا برأي   –في مذكرتھا  –أبدت وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة  -۱

الحكومة بإعادة النظر في مشروع القانون للمبررات الواردة في مذكرة  

 الحكومة المرفقة بمشروع القانون. 

في   -۲ الخاص  القطاع  في  التوظیف  حركة  متابعة  خالل  من  الوزارة  إن 

 السنوات األخیرة تؤكد على االعتبارات اآلتیة: 

تحمیل   .أ إلى  یؤدي  المذكور  التعدیل  إقرار  القطاع  إن  أصحاب األعمال في 

الصعوبات   بعض  یشھد  القطاع  ھذا  وأن  سیما  إضافیة  أعباء  الخاص 

للمنشآت  بالنسبة  كورونا،  جائحة  ظل  في  الراھن  الوقت  في  االقتصادیة 

 الصغیرة والمتوسطة التي تمثل السواد األعظم من منشآت القطاع الخاص.

ر من أصحاب األعمال  إن إقرار التعدیل من شأنھ أن یؤدي إلى عزوف الكثی .ب 

عن تشغیل النساء، علمـًا بأن غالبیة العاطلین المسجلین لدى وزارة العمل  

من عدد   ٪۷٥والتنمیة االجتماعیة ھم من فئة النساء، حیث تتجاوز نسبتھم  

 العاطلین المسجلین لدى الوزارة.

األعمال   .ج من أصحاب  كثیر  لجوء  إلى  التعدیل سیؤدي  إقرار  بخاصة  –إن 

ا والمتوسطةالمنشآت  بحجة   -لصغیرة  لدیھم  العامالت  عن  االستغناء  إلى 

الحدود اآلمنة   البطالة عن  إلى زیادة نسبة  یؤدي  تشغیلھم مما  أعباء  زیادة 

 الحالیة. 

القطاع الخاص سیما الصغیرة   . د  القدرات االقتصادیة لمنشآت  یصعب قیاس 

لحكومة  والمتوسطة منھا مع القدرات االقتصادیة للقطاع الحكومي، حیث أن ا

تستطیع تغطیة األعباء المترتبة على    -كصاحب عمل في القطاع الحكومي–

منح ھذه المیزة للموظفات في ھذا القطاع، فضالً عن توفر بدائل من القوى  

العاملة یمكن أن تغطي أي نقص نتیجة تمتع الموظفات بھذه المیزة، وعلى 

  ۹۰كثر من  العكس فإن أصحاب األعمال في القطاع الخاص یصل عددھم أل

ألف صاحب عمل ال یتساوون في القدرة االقتصادیة على تحمل أعباء منح  

 ھذه المیزة المقترحة.  

في   النظر  إعادة  في  تأمل  الوزارة  فإن  السابقة،  االعتبارات  إلى  واستنادًا 

القطاع   في  للعامالت  الرضاعة  ساعات  بزیادة  المذكور  بقانون  المشروع 
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اإلبقاء على  الخاص، وذلك مراعاة لجمیع أط ثم  العمل، ومن  راف عالقة 

 النص الحالي الذي یحقق التوازن المطلوب بین طرفي عالقة العمل.

 رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین:  -

موافقتھا على مشـروع القانون كونھ  أكدّت غرفة تجارة وصـناعة البحرین عدم 

ســیخلق تداعیات ســلبیة على أصــحاب األعمال وســیكبدھم خســائر مالیة نظًرا 

ــل علیـھا المرأة الـعامـلة في القـطاع  ــیزـید من فترة الرـعاـیة التي تحصــ ألـنھ ســ

ــوص علیـھا في  ــة مع كثرة اإلـجازات الممنوـحة لـھا والمنصــ الـخاص، ـخاصــ

ار قانون العمل في القطاع األھلي والتي  بإصــد   ۲۰۱۲) لســنة  ۳٦القانون رقم (

ا على وضــعیة شــركات ومؤســســات القطاع   ــً ما زال زیادة أیامھا یؤثر ســلبــــ

ــروع   كـماالـخاص،  ــیؤدي إلى إحـجام  أن ھذا المشــ ــحاب األعمال عن  ســ أصــ

دة توظیف المرأة ف ـــی ة الرشــ ات الحكوـم ل توجـھ ا یعرـق ي القطـاع الخـاص مـم

 ة.بسرعة إدماج المرأة في السوق المحلی

 

 رأي االتحاد العام لنقابات عمال البحرین: -
أیدّ االتحاد العام لنقابات عمال البحرین مـشروع القانون، كونھ یـساھم في تقلیل  

ــام  الع القطــاعین  ــل من  ك في  ــة  ــامل الع المرأة  لحقوق  ــات  الفروق بین  الفجوة 

ا  ة من خالل مصــــادقتـھ دولـی ة البحرین اـل والـخاص، ویتوافق والتزاـمات مملـك

اقـیة العـمل اـلدولـیة رقم (على   ـــكال التمییز في ۱۱۱اتـف ) المـناھضــــة لـكل أشــ

ــاھم في جعل القطاع الخاص بیئة جاذبة لعمل  ــتخدام والمھنة، وكونھ یسـ االسـ

 .المرأة في ھذا القطاع

 قرار مجلس النواب

 

  روع القانونالموافقة على مش

 

توصیة اللجنة 
 بمجلس الشورى

 

 من حیث المبدأ  على مشروع القانون  عدم الموافقة
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��ΕΎϣΪΨϟ �ΔϨΠϟ�ϰϟ· �ήϗϮϤϟ �ϯέϮθϟ �βϠΠϣ�βϴέ��Ϣϗέ�ΓΩΎϤϟ �ϞϳΪόΘΑ �ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ˼˾��Ϧϣ��

� �Ϣϗέ �ϥϮϧΎϘϟΎΑ �έΩΎμϟ �ϲϠϫϷ �ωΎτϘϟ �ϲϓ �ϞϤόϟ �ϥϮϧΎϗ˼˿��ΔϨδϟ ��˻˹˺˻  ��˯Ϯο �ϲϓ �ΪόϤϟ�

��ϥϮϧΎϘΑ�ϦϴΣήΘϗϻ–  ��ΔϟΪόϤϟ�ΎϤϬΘϐϴμΑ-  ��ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϦϴϣΪϘϤϟ  �ήϳήϘΘϟ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋϹ  

�ˬέϮϛάϤϟ��ϪΨϳέΎΗ�Ϧϣ�ϡΎϳ�ΔδϤΧ�ϩΎμϗ�ΪϋϮϣ�ϲϓ�ΎϫήϳήϘΗ�ΔϨΠϠϟ�ϊϓήΗ�ϥ�ϰϠϋ 

�
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�ΔϴϟΎΘϟ�Ε˯ήΟϹΎΑ�ΔϨΠϠϟ�ΖϣΎϗ�ϩϼϋ�έϮϛάϤϟ�ϒϴϠϜΘϟ�άϴϔϨΘϟ 

)˺ ( �ΔϨΠϠϟ�ΖγέΪΗϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ ��ΔϴΗϵ�ΕΎϋΎϤΘΟϻ�ϲϓ�έϮϛάϤϟ 

ωΎϤΘΟϻ �ΦϳέΎΘϟ έϭΪϟ Ϟμϔϟ 

ϊγΎΘϟ ήθϋ ˻˼ �ήϳήΒϓ˻˹˻˺�ϡ ˼ ˾ 

�ϥϭήθόϟϭ�ϱΩΎΤϟ ̂ �αέΎϣ˻˹˻˺�ϡ ˼ ˾ 

�ϥϭήθόϟϭ�ϲϧΎΜϟ ˺˿ �αέΎϣ˻˹˻˺�ϡ ˼ ˾ 

ϲϧΎΜϟ ˺̂ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˺�ϡ ˽ ˾ 
 

)˻ ( �ΔϘϠόΘϤϟ�ϖΎΛϮϟ�ϰϠϋ�ΎϬΘ˰γέΩ�˯ΎϨΛ�ΔϨΠϠϟ�ΖόϠρϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰θϤΑ  �ˬΔ˰γέΪϟϭ�ΚΤΒϟ�ωϮ˰οϮϣ

�ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ΖϠϤΘη�ϲΘϟϭ 

-  �ϦϤπΘϤϟϭ��ΔϘΑΎδϟ��ΕΎϣΪΨϟ�ΔϨΠϟ�ήϳήϘΗ 
 

-  ϲϧϮϧΎϘϟ�ϱήϟϭ�ϊϳήθΘϟ�ΔΌϴϫϭ�ΔϣϮϜΤϟ�ΎΗήϛάϣϭ�ˬϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ  .�ϖϓήϣ� 

-  ϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ�ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ�ΔϴόϳήθΘϟ�ϥϭΆθϟ�ΔϨΠϟ�ϱέ .�ϖϓήϣ� 

-  ��ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ϱέΔϴϋΎϤΘΟϻ.  �ϖϓήϣ� 

- �ϦϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨλϭ�ΓέΎΠΗ�ΔϓήϏ�ϱέ  �ϖϓήϣ� 

-  ϦϳήΤΒϟ�ϝΎϤϋ�ΕΎΑΎϘϨϟ�ϡΎόϟ�ΩΎΤΗϻ�ϱέ�ϖϓήϣ��� 

-  �ΔϣϮϣϷ�ΔϳΎϤΤΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΕΎϴϗΎϔΗ  �ϖϓήϣ� 

-  ϪΗΎϘϓήϣϭ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϥ΄θΑ�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ.  �ϖϓήϣ� 
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ة - دـمت اللجـن د تـق ة  وـق ات    الســـــابـق اد الحر المجلس األعلى للمرأة، واالـكل من  بطـلب مرئـی تـح

ــائي البحرینيلنقابات عمال البحرین ــتلم، واالتحاد النس   من تلك الجھات  ، إال أن اللجنة لم تس

 .المرسلة إلى مجلس النوابالمرئیات  االستناد إلى  تملذا  أیة مرئیات  

 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني   محسن علي الغریري

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن ھاشم  

 البحوث والدراسات  قسم

 العامة  بحوث المشرف  العید  إبراھیم منى 

 والتواصل  واإلعالم قسم

 وتواصل  أخصائي إعالم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

من   مشــروع القانونرأت لجنة الشــؤون التشــریعیة والقانونیة بمجلس الشــورى ســالمة 

 والقانونیة.  الدستوریةتین  الناحی 
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Y
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˺- ��ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ΕΪΑ–  ��ΎϬΗήϛάϣ�ϲϓ –  ��ήψϨϟ�ΓΩΎϋΈΑ�ΔϣϮϜΤϟ�ϱήΑ�ΎϬϜδϤΗ

��ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϤΑ�ΔϘϓήϤϟ�ΔϣϮϜΤϟ�Γήϛάϣ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕέήΒϤϠϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϲϓ 

˻- ��ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϒϴυϮΘϟ�ΔϛήΣ�ΔόΑΎΘϣ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΓέίϮϟ�ϥ·��ΪϛΆΗ�ΓήϴΧϷ�ΕϮϨδϟ�ϲϓ�ιΎΨϟ

��ΔϴΗϵ�ΕέΎΒΘϋϻ�ϰϠϋ�
. ��˯ΎΒϋ �ιΎΨϟ �ωΎτϘϟ �ϲϓ �ϝΎϤϋϷ �ΏΎΤλ �ϞϴϤΤΗ �ϰϟ· �ϱΩΆϳ �έϮϛάϤϟ �ϞϳΪόΘϟ �έήϗ· �ϥ·

��Ϟυ�ϲϓ�Ϧϫήϟ�ΖϗϮϟ�ϲϓ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ΕΎΑϮόμϟ�ξόΑ�ΪϬθϳ�ωΎτϘϟ�άϫ�ϥϭ�ΎϤϴγ�ΔϴϓΎο·

�ΔτγϮΘϤϟϭ�Γήϴϐμϟ�ΕθϨϤϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ˬΎϧϭέϮϛ�ΔΤΎΟ��ΕθϨϣ�Ϧϣ�ϢψϋϷ�ΩϮδϟ�ϞΜϤΗ�ϲΘϟ

�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ 

Ώ. ��ϞϴϐθΗ�Ϧϋ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ�Ϧϣ�ήϴΜϜϟ �ϑϭΰϋ�ϰϟ·�ϱΩΆϳ�ϥ�Ϫϧ΄η�Ϧϣ�ϞϳΪόΘϟ�έήϗ· �ϥ·

��ϦϴϠρΎόϟ�ΔϴΒϟΎϏ�ϥ΄Α�Ύ˱˰ϤϠϋ�ˬ˯ΎδϨϟ��ϞϤόϟ�Ϧϋ��ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ϯΪϟ�ϦϴϠΠδϤϟ

�ϢϬΘΒδϧ�ίϭΎΠΘΗ�ΚϴΣ�ˬ˯ΎδϨϟ�ΔΌϓ�Ϧϣ�Ϣϫ̀˾�̃ ΩΪϋ�Ϧϣ �ΓέίϮϟ�ϯΪϟ�ϦϴϠΠδϤϟ�ϦϴϠρΎόϟ 

Ν. ��ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ�Ϧϣ�ήϴΜϛ�˯ϮΠϟ�ϰϟ·�ϱΩΆϴγ�ϞϳΪόΘϟ�έήϗ·�ϥ·–  �Γήϴϐμϟ�ΕθϨϤϟ�ΔλΎΨΑ

ΔτγϮΘϤϟϭ-  ��ϰϟ·�ϱΩΆϳ�ΎϤϣ�ϢϬϠϴϐθΗ�˯ΎΒϋ�ΓΩΎϳί�ΔΠΤΑ�ϢϬϳΪϟ�ΕϼϣΎόϟ�Ϧϋ�˯ΎϨϐΘγϻ�ϰϟ·

��ΔϴϟΎΤϟ�ΔϨϣϵ�ΩϭΪΤϟ�Ϧϋ�ΔϟΎτΒϟ�ΔΒδϧ�ΓΩΎϳί 

Ω. ϻ�ΕέΪϘϟ�αΎϴϗ�ΐόμϳ��ΎϬϨϣ�ΔτγϮΘϤϟϭ�Γήϴϐμϟ�ΎϤϴγ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ΕθϨϤϟ�ΔϳΩΎμΘϗ

��ΔϣϮϜΤϟ�ϥ�ΚϴΣ�ˬϲϣϮϜΤϟ�ωΎτϘϠϟ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ΕέΪϘϟ�ϊϣ–  ��ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤϋ�ΐΣΎμϛ

�ϲϣϮϜΤϟ  - ωΎτϘϟ�άϫ�ϲϓ�ΕΎϔυϮϤϠϟ�ΓΰϴϤϟ�ϩάϫ�Ϩϣ�ϰϠϋ�ΔΒΗήΘϤϟ�˯ΎΒϋϷ�ΔϴτϐΗ�ϊϴτΘδΗ��ˬ

�ϦϜϤϳ�ΔϠϣΎόϟ�ϯϮϘϟ�Ϧϣ�ϞΪΑ�ήϓϮΗ�Ϧϋ�˱ϼπϓ  ��ϩάϬΑ�ΕΎϔυϮϤϟ�ϊΘϤΗ�ΔΠϴΘϧ�κϘϧ�ϱ�ϲτϐΗ�ϥ

��Ϧϣ�ήΜϛϷ�ϢϫΩΪϋ�Ϟμϳ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ�ϥΈϓ�βϜόϟ�ϰϠϋϭ�ˬΓΰϴϤϟ̂˹  

��ΓΰϴϤϟ �ϩάϫ �Ϩϣ �˯ΎΒϋ �ϞϤΤΗ �ϰϠϋ �ΔϳΩΎμΘϗϻ �ΓέΪϘϟ �ϲϓ �ϥϭϭΎδΘϳ �ϻ �ϞϤϋ �ΐΣΎλ�ϒϟ

���ΔΣήΘϘϤϟ 
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��ϲϓ �Ϟϣ΄Η �ΓέίϮϟ �ϥΈϓ �ˬΔϘΑΎδϟ �ΕέΎΒΘϋϻ �ϰϟ· �˱ΩΎϨΘγϭ��ϥϮϧΎϘΑ �ωϭήθϤϟ �ϲϓ �ήψϨϟ �ΓΩΎϋ·

��ϑήρ�ϊϴϤΠϟ�ΓΎϋήϣ�ϚϟΫϭ�ˬιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ΕϼϣΎόϠϟ�ΔϋΎοήϟ�ΕΎϋΎγ�ΓΩΎϳΰΑ�έϮϛάϤϟ

��ϲϓήρ�ϦϴΑ �ΏϮϠτϤϟ �ϥίϮΘϟ �ϖϘΤϳ �ϱάϟ �ϲϟΎΤϟ �κϨϟ �ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ �ϢΛ �Ϧϣϭ �ˬϞϤόϟ �Δϗϼϋ

��ϞϤόϟ�Δϗϼϋ )�ϖϓήϣ  (   

 

�
Y
NÄ��¥�-���é{¥��Ã�à³å��¥�Ē��Ë¦ÇÞë¦��×����

��ϖϠΨϴ˰˰ γ�ϪϧϮϛ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰ θϣ�ϰϠϋ�ΎϬΘϘϓϮϣ�ϡΪϋ�ϦϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨ˰˰ λϭ�ΓέΎΠΗ�ΔϓήϏ�Ε˷Ϊϛ

�ΔϳΎϋήϟ�ΓήΘϓ�Ϧϣ�Ϊϳΰϴγ˰�ϪϧϷ�ή˱ψϧ�ΔϴϟΎϣ�ήΎδ˰Χ�ϢϫΪΒϜϴγ˰ϭ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ˰�ϰϠϋ�ΔϴΒϠγ˰�ΕΎϴϋΪΗ

�ΎϬϟ�ΔΣϮϨϤϤϟ�ΕίΎΟϹ�ΓήΜϛ�ϊϣ�Δ˰˰ ˰λΎΧ�ˬιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�ΎϬϴϠϋ�Ϟ˰˰ ˰μΤΗ�ϲΘϟ

ϬϴϠϋ�ιϮ˰˰μϨϤϟϭ��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�ϲϓ�Ύ˼˿�ΔϨ˰˰δϟ��˻˹˺˻  �ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�έΪ˰˰λΈΑ

�ˬιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ΕΎδ˰γ˰Άϣϭ�ΕΎϛήη˰�ϊο˰ϭ�ϰϠϋ�Ύ ˱˰˰˰˰˰ΒϠγ˰�ήΛΆϳ�ΎϬϣΎϳ�ΓΩΎϳί�ϝί�Ύϣ�ϲΘϟϭΎϤϛ  �ϥ

�άϫϥϮϧΎϘΑ�ωϭήθ˰Ϥϟ  ��ϡΎΠΣ·�ϰϟ·�ϱΩΆϴγ˰ϓ�ΓήϤϟ�ϒϴυϮΗ�Ϧϋ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ˰�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲ

�ΓΪϴηήϟ�ΔϣϮϜΤϟ�ΕΎϬΟϮΗ�Ϟϗήόϳ�ΎϤϣ��ϮΤϧΔϴϠΤϤϟ�ϕϮδϟ�ϲϓ�ΓήϤϟ�ΝΎϣΩ·�Δϋήγ.)ϖϓήϣ( 
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��ϦϴΑ�ΓϮΠϔϟ�ϞϴϠϘΗ�ϲϓ�ϢϫΎδϳ�ϪϧϮϛ�ˬϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϦϳήΤΒϟ�ϝΎϤϋ�ΕΎΑΎϘϨϟ�ϡΎόϟ�ΩΎΤΗϻ�˷Ϊϳ

��ϕϮϘΤϟ�ΕΎϗ˰ϭήϔϟ��ΔϜ˰ϠϤϣ�ΕΎϣ˰ΰΘϟϭ�ϖϓϮΘϳϭ�ˬιΎΨ˰ϟϭ�ϡΎό˰ϟ�ϦϴϋΎτ˰Ϙϟ�Ϧϣ�Ϟϛ˰�ϲϓ�ΔϠ˰ϣΎό˰ϟ�ΓήϤϟ

��Ϣϗέ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ�ϰϠϋ�ΎϬΘϗΩΎμϣ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ΔϴϟϭΪϟ�ϦϳήΤΒϟ˺˺˺�ϝΎϜη�ϞϜϟ�ΔπϫΎϨϤϟ��

ˬΔ Ϩ˰ϬϤϟϭ�ϡΪ Ψ˰Θ˰˰ ˰˰γϻ�ϲϓ�ΰϴϴϤΘϟ  ��Ϟ Ϥ˰όϟ�Δ Α˰ΫΎ Ο˰�Δ Ό˰ϴΑ�ιΎ Ψ˰ϟ�ωΎ˰τϘϟ�Ϟ ό˰Ο�ϲϓ�ϢϫΎ˰˰˰˰˰δϳ�Ϫ ϧ˰Ϯϛϭ

ΓήϤϟ.)ϖϓήϣ( 

�
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     �ΔϨΠϠϟ�ΖγέΪΗ  �ϥ΄θΑ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ  ��Ϣϗέ�ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ˼˾��ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��

���Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟΎΑ�έΩΎμϟ�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ˼˿��ΔϨδϟ��˻˹˺˻  ��ϦϴΣήΘϗϻ�˯Ϯο�ϲϓ�ΪόϤϟ�

��ϥϮϧΎϘΑ–  Ϥϟ�ΎϤϬΘϐϴμΑ��ΔϟΪό-  ��ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϦϴϣΪϘϤϟ��ˬ��ΪόΑ��ΏΎτΧ�ϰϠϋ�˱˯ ΎϨΑ�ΔϨΠϠϟ�ϪΗΩΎϋ·

��Ϧϣ�ΎϫήϳέΎϘΗ�ΕΪϋ˵�ϲΘϟ�ϦϴϧϮϘϟ�ΕΎϋϭήθϣ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋ·�ιϮμΨΑ�βϠΠϤϟ�βϴέ�ϲϟΎόϣ

��βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ�Ϧϣ�ΚϟΎΜϟ�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�ϝϼΧ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ϞΒϗ 

 

��ϒϟ΄Θϳ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ  ��ˬϦϴΗΩΎϣ�Ϧϣ�ΔΟΎΒϳΪϟ�Ϧϋ�˱ϼπϓ��ϰϟϭϷ�ΓΩΎϤϟ�ΖϨϤπΗ�ΓΩΎϤϟ�ϝΪΒΘγ

)˼˾���Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟΎΑ�έΩΎμϟ�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��˼˿��ΔϨδϟ��˻˹˺˻��ˬ��Ε˯ΎΟϭ��ΓΩΎϤϟ

��ΔϳάϴϔϨΗ�ΔϴϧΎΜϟ 

��ϰϟ·�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϑΪϬϳ��ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�ϦϴΑ�ΓϭΎδϤϟ�ϖϴϘΤΗϭ��ΓήϤϟ

�Α�ϚϟΫϭ�ϲϣϮϜΤϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ΤϨϤ��ΎϬ��ΔϴϣϮϳ�ΔϳΎϋέ�ϲΘϋΎγ��ήΟϷ�ΔϋϮϓΪϣ�ΓίΎΟ·�˯ΎϬΘϧ�ΪόΑ

��ΔΘγ�Ϟϔτϟ �ώϠΒϳ �ϰΘΣ�ΔϋΎοέ�ΎΘϋΎγ��ϲϟΎΤϟ �ϢϴψϨΘϟ �Ϧϋ �˱ϻΪΑ �ˬϦϴΘϨγ�ΎϬϠϔρ�ώϠΒϳ �ϰΘΣ�ϊοϮϟ

�ϝϭϷ�ϪϣΎϋ�ώϠΒϳ�ϰΘΣ�ΔϳΎϋέ�ΔϋΎγ�ϢΛ�ˬήϬη . 



̀ 
 

�ΔϨΠϠϟ�˯Ύ˰˰ ˰πϋ�ΓΩΎό˰˰ ˰δϟ�ΏΎΤ˰˰ ˰λ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΖϳΪΑ�ϲΘϟ�ΕΎψΣϼϤϟϭ�˯έϵ�αέΪΗ�ΪόΑϭ

ϥϭΆ˰˰θϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�έΎ˰˰θΘ˰˰δϤϟϭ  �Θϟ�ϰϟ·�ΔϨΠϠϟ�Ζ˰˰μϠΧ�ˬϥΎΠϠϟ��Δϴ˰˰λϮ�Αξϓή  ϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰θϣ ��Ϧϣ

ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�ΔϴΗϵ�ΕέΎΒΘϋϼϟ�ϚϟΫϭ�ˬ 

�˱ϻϭ-  ϲϋήϳ  ϲϠϫϷ �ωΎτϘϟ �ϲϓ �ϞϤόϟ �ϥϮϧΎϗ  ��Ϣϗέ �ϥϮϧΎϘϟΎΑ �έΩΎμϟ˼˿  ��ΔϨδϟ˻˹˺˻�ϪΗϼϳΪόΗϭ  

��ΓΩΎϤϟ)˾(  ���ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�κϨΗ�ϲΘϟϭ�έϮΘγΪϟ�Ϧϣ  "��-  ��ˬϊϤΘΠϤϟ�αΎγ�ΓήγϷ��ΎϬϣϮϗ

��ˬΎϬϤϴϗϭ�Ύϫήλϭ�ϱϮϘϳϭ�ˬϲϋήθϟ�ΎϬϧΎϴϛ�ϥϮϧΎϘϟ�φϔΤϳ�ˬϦρϮϟ�ΐΣϭ�ϕϼΧϷϭ�ϦϳΪϟ

��ϝΎϤϫϹ�ϪϴϘϳϭ�ˬϝϼϐΘγϻ�Ϧϣ�ϪϴϤΤϳϭ�ˬ˯ζϨϟ�ϰϋήϳϭ�ˬΔϟϮϔτϟϭ�ΔϣϮϣϷ�ΎϬϠυ�ϲϓ�ϲϤΤϳϭ

��ϲϘϠΨϟϭ �ϲϧΪΒϟ �ΏΎΒθϟ �ϮϤϨΑ �ΔλΎΧ �ΔϟϭΪϟ �ϰϨό˵Η �ΎϤϛ ��ϲΣϭήϟϭ �ϲϧΎϤδΠϟϭ �ϲΑΩϷ

�ϲϠϘόϟϭ "  ��ϝϼΧ�Ϧϣ��ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�Ϩϣ�ΔϋϮϤΠϣ  ��ϲϓ�ϖΤϟ�ΎϫίήΑ�ϕϮϘΤϟ�ϦϣήΘϓΗϲ  ��ΔϳΎϋέ

��ΎϬϠϔρ�ΔϋΎοήϟΎ˱˰Ϙϓϭ  ��ΓΩΎϤϠϟ˼˾��Ϧϣ��  ��άϓΎϨϟ�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ��ϊΘϤΘΗ�ΚϴΤΑ

ϮμΤϟ�ϲϓ�ϖΤϟΎΑ��ϻ�ϞϣΎϛ�ήΟ΄Α�ΔϳΎϋέ�ϲΗήΘϓ�ϰϠϋ�ϝ��ΓΪΣϭ�ΔϋΎγ�Ϧϋ�ΎϤϬϨϣ�Ϟϛ�ΓΪϣ�ϞϘΗ

��ϊοϮϟ�ΓίΎΟ·�Ϧϣ�˯ΎϬΘϧϻ�ΪόΑ�˱πϳ�ΎϬϟ�ϖΤϳ�ΎϤϛ�ˬήϤόϟ�Ϧϣ�ήϬη�ΔΘγ�ΎϬϠϔρ�ώϠΒϳ�ϰΘΣϭ��Ύ

�ϝϭϷ�ϪϣΎϋ�ΎϬϠϔρ�ώϠΒϳ�ϰΘΣ�ΔϋΎγ�ϒμϧ�ΎϤϬϨϣ�Ϟϛ�ΓΪϣ�ϞϣΎϛ�ήΟ΄Α�ΔϳΎϋέ�ϲΗήΘϔΑ�ϊΘϤΘϟ��ˬ

�έΎθϤϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΓήΘϓ�ΪϋϮϣ�ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�ΩΪΤϳϭ�ˬήΟϷ�ϲϓ�ξϴϔΨΗ�ϱ�ΎϤϬϴϠϋ�ΐΗήΘϳ�ϻϭ

�ΎϬϴϟ·Ύ˱˰Ϙϓϭ ��ϞϤόϟ�ΔΤϠμϣϭ�ΔϠϣΎόϟ�ϑϭήψϟ . 

 

ϧΎΛΎ˱˰ϴ -    ��Ϩϣ��ϲϨϳήΤΒϟ�ωήθϤϟ��ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�ϖΤϟ  ��ΔϳΎϋέ�ϲΗήΘϓ�ϲϓϥϭΩ  ήμϗ  ϬϨϣ�ΔϳΎϐϟϤΎ  ��ϰϠϋ

�ΔϴόϴΒτϟ�ΔϋΎοήϟˬ  ��ϰϋέ�ΎϤϛ��ϥϮϜΗ�ϥ��ΔΣϮϨϤϤϟ�ΔϴϨϣΰϟ�ΓΪϤϟ��Ϟϔτϟ�ϮϤϧ�ϞΣήϣϭ�ΐγΎϨΘΗ

ΎϬϴϠϋ�ϩΩΎϤΘϋ�ϯΪϣϭ�ΔϋΎοήϠϟ�ϪΘΟΎΣ�έϮτΗϭ��ˬ�ΚϴΣ  ��ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�Ϩϣ��ϲϓ�ϖΤϟ��ΕήΘϓ

ΔϳΎϋέ  ��ΎϬϴϠϋ�ιϮμϨϤϟ�ϚϠΗ�Ϧϣ�ήΜϛ  ϲϓ    ��ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��Ω��ΓήϘϔϟ��Ϣϗέ)˼ΔϴϗΎϔΗ�Ϧϣ��  ��ΔϤψϨϣ

ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ  ���Ϣϗέ˼��ϡΎόϟ���˺̂˺̂  �ϩΪόΑϭ�ϊοϮϟ�ϞΒϗ�˯ΎδϨϟ�ϡΪΨΘγ��ϥ΄θΑ  ��κϨΗ�ϲΘϟϭ



́ 
 

ϰϠϋ:   "��ΕϻΎΤϟ�Ϟϛ�ϲϓ�ΓήϤϟ�˯Ύτϋ·Ϋ·  ��Ϧϣ�ΔϋΎγ�ϒμϧ�ϲϓ�ϖΤϟ�ΎϬϠϔρ�ϊοήΗ�ΖϧΎϛ

�νήϐϟ�άϬϟ�ΎϬϠϤϋ�ΕΎϋΎγ�ϝϼΧ�ΎϴϣϮϳ�ϦϴΗήϣ�ΔΣήϟ . 

��ΎϤϛ�ήμϘϳ�Ϣϟ  �ωήθϤϟ  ��ϲϨϳήΤΒϟ��ϦϴΣ�ϲϓ�ΔϴόϴΒτϟ�ΔϋΎοήϟ�ϰϠϋ�ϖΤϟ�ϚϟΫ  ��ΪΠϧ

��ϥ��ΓΩΎϤϟ��Ϣϗέ)˺˹���Ϧϣ��ΔϴϗΎϔΗ  ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ  ΔϴϟϭΪϟ  ��Ϣϗέ˺́˼  θΑ΄��ΔϳΎϤΣ�ϥΔϣϮϣϷ  ��ϡΎόϟ

˻˹˹˹��ˬΕήμϗ  ��ΔϴϣϮϳ�ϒϗϮΗ�ΕήΘϓ�ϭ�ΓήΘϓ�ϰϠϋ�ϝϮμΤϟ�ϲϓ�ϖΤϟ��ΔϋϮϓΪϣˬήΟϷ  ��ϭ

ΔϴϣϮϴϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ξϴϔΨΗ  ήϟ�ϰϠϋ��ΔϋΎοϟΔϴόϴΒτ  ��ΕΎγέΎϤϤϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ΩΪΤΗ�ϥ�ϰϠϋ

��ΕήΘϔΑ�ΎϬϴϓ�Ϥδϳ�ϲΘϟ�ΓΪϤϟ�ΔϴϨρϮϟωΎοέϹ  ��ΎϫΩΪϋϭ�ΔϴϣϮϴϟ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ξϴϔΨΗϭ

��ΎϬϟϮρϭ�ϒϗϮΘϟ�ΕήΘϓ�έΎΒΘϋϭ�ˬΎϬΗ˯ήΟ·ϭ  ��ΔΑΎΜϤΑ�ϞϤόϟ�ΕΎϋΎγ�ξϴϔΨΗ�ϭ�ΓέϮϛάϤϟ

�˵ϳϭ�ϞϤϋ�ΕΎϋΎγ�˸ΪϘϓϭ�ΎϫήΟ�ϊϓ�˱˰Ϛϟάϟ�Ύ  )  ΔψΣϼϣ�ϊϣ  ϓήρ�Ζδϴϟ�ϦϳήΤΒϟ�ΔϜϠϤϣ�ϥ�˱˰��ϲϓ�Ύ

��ΕΎϴϗΎϔΗϻ�ϚϠΗ . 

 

Ύ˱˰ΜϟΎΛ-  ��ΓΩΎϤϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�ϪϨϤπΗ�ΎϤΑ�ϲϨϳήΤΒϟ�ωήθϤϟ�ϒ˶ΘϜϳ�Ϣϟ˼˾�˳ϕϮϘΣ�Ϧϣ��  ϣΎόϟ�ΓήϤϠϟϠ�ˬΔ

��Ϟϔτϟ�ϥΎϛ�Ϋ·�ϰϋέ�ϞΑ��ΔϳΎϋήϟ�ϞΤϣ��ϱϭΫ�ϦϣΔϗΎϋϹ  ��ϝϼΧ�Ϧϣ��ϲΘϋΎγ�ϩΎϋήϳ�Ϧϣ�Ϩϣ

�ϴϣϮϳ�ΔΣέ�˱˰��ϲΘϋϮϓΪϣ�Ύ�ήΟϷ  ΓΩΎϤϟ�ϲϓ�κϧ�ΚϴΣ  )˾ϟ�Ϧϣ����Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘ̀˽  ��ΔϨδϟ˻˹˹˿  

�ϴϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ�ϥ΄θΑΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϞϴϐθΗϭ�Ϟ  �ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ϪΗϼϳΪόΗϭ    "  ...��ϭ�ϒυϮϤϟ�ϨϤϳ

��ϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�Ϧϣ�ϞϣΎόϟ�˱μΨη�ϰϋήϳ�ϱάϟΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�Ϧϣ�Ύ  ��ΔΟέΪϟ�Ϧϣ�ϪΎΑήϗ�Ϧϣ

��ˬΔλΎΧ�ΔϳΎϋήϟ�ϢϬΘΟΎΣ�ΔμΘΨϤϟ�ΔϴΒτϟ�ΔϨΠϠϟ�Ϧϋ�ΓέΩΎλ�ΓΩΎϬθΑ�ΖΒΜϳ�ϦϤϣ�ˬϰϟϭϷ

��ΔΣέ�ϲΘϋΎγ�Ύ˱˰ϴϣϮϳ  Ϙϓϭ�ϚϟΫϭ�ˬήΟϷ�ϲΘϋϮϓΪϣ�Ύ˱˰  �έήϗ�ΎϬΑ�έΪμϳ�ϲΘϟ�ςΑϮπϟϭ�ρϭήθϠϟ

��ήϳίϮϟ�Ϧϣ 

ϟ �ΕΎϋΎγϭ�ϥϮϧΎϘϟ �άϫ�ΐΟϮϤΑ�ΓέήϘϤϟ�ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ�ϦϴΑ�ϊϤΠϟ�ίϮΠϳ�ϻϭ��ϭ�ΔϳΎϋή

ϯήΧϷ�ΕέήϘϟϭ�ϦϴϧϮϘϟ�ϲϓ�ΓέήϘϤϟ�ΔΣήϟ�ϭ�ΔϋΎοήϟ". 

 



̂ 
 

Ύ˱˰όΑέ-  ·�ΔϠϣΎόϟ �ΓήϤϟ �ΔΤϠμϣ �ϲϋήϳ �ΔϋΎοήϟϭ �ΔϳΎϋήϟ �ΕήΘϔϟ �ϲϟΎΤϟ �ϲϧϮϧΎϘϟ �ϢϴψϨΘϟ �ϥ

�ΕέΎΒΘϋϭ  ��ΔϳΎϋέΔϣϮϣϷ  �ϭ�έϮΘγΪϟ �ιϮμϧ�ϊϣ�ϖϓϮΘϳϭ�ΔϟϮϔτϟ��ˬΎϣ  ��ΡήΘϘϤϟ �ϞϳΪόΘϟ

��Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϰϠϋ�ϱϮτϨϴϓ�έΎΛϵ  ΔϴΒϠδϟ�ˬ  ��Ϋ·�ϊϣ�ΐγΎϨΘϳ�ϻ  ΕέΎΒΘϋ  ��ΔϋήγΝΎϣΩ·  ��ϲϓ�ΓήϤϟ

��ϞϤόϟ�ϕϮγϭ  �ΗΎϴϋΪΗϪ  ��ΏΎΤλ�ϰϠϋϝΎϤϋϷ ��Ϟυ�ϲϓ�ΔλΎΧ��ΔϨϫήϟ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ωΎοϭϷ

��˱ϼπϓϦϣ�ϪΒΗήϳ�ΎϤϋ  �˳˯ ΎΒϋ  �˳ΔϴϟΎϣ  �˳ΓήϴΒϛ  θϤϟ�ΔλΎΧ�ΔϔμΑϭ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ϊϳέΎθϤϟ�ϰϠϋ��ϊϳέΎ

Γήϴϐμϟϭ �ΔτγϮΘϤϟϝϭΪϟ �ξόΑ �ΪΠϧ �άϟ �ˬ  �˱ϼΜϣ  έΎΒΘϋϻ �ϲϨΜΘδΗΕ  ��ϊϳέΎθϤϟ �ΔϳΩΎμΘϗ

�ΔτγϮΘϤϟϭ �Γήϴϐμϟˬ  ϭ�ϝΎΜϣ  ϚϟΫ  � �ΓΩΎϤϟ̀��ϥϮϧΎϗ �Ϧϣ ���ϲϟέΪϔϟ �ΔϟΩΎόϟ �ϞϤόϟ �ήϴϳΎόϣ

��ϲϜϳήϣϷ ��ϡΎόϟ˺̂˼́  ϪΗϼϳΪόΗϭ(FLSA)       )"“The Fair Labor Standards Act Of ˺ ̂˼́ 

(˻̂ U.S.C.˻˹̀ˬ  �ϭ��ΓΩΎϤϟ�ϩάϫ��ΎϬμϧ�Ϧϣ�ϢϏήϟΎΑϰϠϋ ��ΓήΘϓ�ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�ήϓϮϳ�ϥ�ΏϮΟϭ

��ΔϟϮϘόϣ �ΔΣέΔϠϣΎόϟ �ΓήϤϠϟ  ��ΕΎϳΎϐϟωΎοέ·  ϬϠϔρΎ  ��Ϧϣ �ΔϨγ �ΓΪϤϟήϤϋ  ��Ϟϔτϟ��ΖϋΩ �ΎϤϠϛ

ΔΟΎΤϟ  Ϛϟάϟ��ˬ  ϻ·  ��ϡΪΨΘδϳ�ϱάϟ�ϞϤόϟ�ΐΣΎλ�ϰϨΜΘγ�Ϫϧ�˱ϼϣΎϋ�ϦϴδϤΧ�Ϧϣ�Ϟϗ  ·��Ϧϣ�ϥΎϛ�Ϋ

��ήψϨϟΎΑ � �ΓήϴΒϛ �ϒϳέΎμϣ�ϭ �ΔΑϮόλ�Ϫϟ �ΐΒδΗ �ϥ �ΕΎΒϠτΘϤϟ �ϚϠΗ �ϥ΄ηϰϟ·  ��ΔόϴΒρϭ�ϢΠΣ

��ωϭήθϤϟ�ΔϴϨΑϭ�ϞϳϮϤΗϭ 
 

 ϢϋΪϳ�ΎϤϣϭ  ϟ�ϥϮϛ��έ˱ΎΛ�ϪϴϠϋ�ΐΗήΘϴγ�ΡήΘϘϤϟ�ϞϳΪόΘ��ΔϴΒϠγ��ϰϠϋ��ΏΎΤλϝΎϤϋϷ  ��ϪΘϨϤπΗ�Ύϣ

��ΕΎϴήϣΓήϤϠϟ �ϰϠϋϷ �βϠΠϤϟ  ϝϮΣ  ��ϞΒϗ �ϥϮϧΎϘΑ �ΡήΘϗϻ�ϪΘϟΎΣ·  ϥϮϧΎϗ �ωϭήθϤϛ  ��ϰϟ

ϦϴδϠΠϤϟ��ϪΒϧ �ΚϴΣ ��ΓήϤϠϟ �ϰϠϋϷ �βϠΠϤϟ  ��ϞϳΪόΘϟ �ΎϬϨϤπΘϳ �ϲΘϟ �ήρΎΨϤϟ �Ϧϣ �ΪϳΪόϠϟ

��ϚϟΫ�ϞϤθϳϭ�ΡήΘϘϤϟ 

- �ϦϤπΘϳ�ϥ�ϲϐΒϨϳ��ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�ϰϠϋ�ϞϳΪόΗ�ϱ�ϥ  ��ϞϔϜΗ�ΕΎϧΎϤο�ήϴϓϮΗ

 �ϰϠϋ �ϪϘϴΒτΗ��ϥϭΩ �ϊϗϮϟ �νέϹέήο  ��ωΎτϘϟ �ϲϓ �ϦϬϠϴϐθΗ �ιήϓϭ �ΕϼϣΎόϟ �ϊοϮΑ

ϟ�Ψ��ΔϳΩΎϴϘϟ �ΐλΎϨϤϟ �ΓήϤϟ �ϰϟϮΗ �ϰϠϋ �ήΛΆΗ �ϻ �ΓέϮμΑϭ �ˬιΎ��ϭ��ϰϠϋ �ΎϬϟϮμΣ�ήΧΆΗ

��ΎϬϤϴϴϘΗ�ϰϠϋ�ϞϜη�ϱ΄Α�ήΛΆΗ�ϭ�ΕΎϴϗήΘϟ 



˺˹ 
 

Ώ - ·ϥ  ��ϞϳΪόΘϟ��ΡήΘϘϤϟ�ϰϠϋ  ��ΓΩΎϤϟ˼˾  (  ϰϟ·�ϱΩΆϴγ  ΓΩΎϳί  ��Ϧϴϔόο�έΪϘϤΑ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϋΎγ

ϲϟΎΤϟ�κϨϟ�ΎϬϨϤπΗ�ϲΘϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΕΎϋΎγ�Ϧϋ�ϒμϧϭˬ  ώϠΒΗ �ΚϴΣ  Ύ˱˰ϴϟΎΣ  )˼̂˿(  �ΔϋΎγ

��ϞμΗ �ΡήΘϘϤϟ �ΎϬϠόΠϳ �ΎϤϴϓ·��ϰϟ)˺˹˾˿  (ΔϳΎϋέ �ΔϋΎγˬ  ��ϰϠϋ �ΔϴϟΎϣ �˯ΎΒϋ �ϲϘϠϴγ �Ύϣ �Ϯϫϭ

�ήΛΆϳϭ�ϞϤόϟ�ΏΎΑέ�Ύ˱˰ΒϠγ ��ϲϓ�ΓήϤϟ�ϒϴυϮΗ�ϰϠϋϟ�ιΎΨϟ�ωΎτϘ 

 

Ύ˱˰δϣΎΧ  -   ��ϥ·��ωΎτϘϟ �ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ �ΓήϤϟ �ϦϴΑ �ΓϭΎδϤϟ �ΪΒϤΑ �ϞΨϳ�ϻ�ΔϳΎϋήϟ �ϲϓ�ϖΤϠϟ �ϲϟΎΤϟ �ϢϴψϨΘϟ

ϭ�ϲϠϫϷ��ϲϓ�ϞϤόΗ�ϲΘϟ�ϚϠΗ��ϡΎόϟ�ωΎτϘϟ�ϥ�ΚϴΣ�ˬ  ϧϮϧΎϘϟ�ΰϛήϤϟϲ  Ϧϣ�ϞϜϟ  ��ΐΣΎλϭ�ϞϣΎόϟ

��ϲϓ�ϞϤόϟ��έΎρ·ιΎΨϟ�ϥϮϧΎϘϟ   )�ϭΓΩΎϤϟ�ϪϤϜΤΗ��ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�ιΎΧ�ϪΟϮΑ  Ϣϗέ  )˺˼��Ϧϣ��

��ϲΘϟϭ�έϮΘγΪϟ���Ω��ΓήϘϔϟ�ϲϓ�κϨΗ�����ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ�ΎϬϨϣϥϮϧΎϘϟ�ϢψϨϳ��ΔϳΩΎμΘϗ�βγ�ϰϠϋ�ˬ

��ΏΎΤλϭ �ϞϣΎόϟ �ϦϴΑ �Δϗϼόϟ �ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ �ΔϟΪόϟ �ΪϋϮϗ �ΓΎϋήϣ�ϊϣϝΎϤϋϷ��ϲπΘϘΗϭ �ˬ�

ϭ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ΕέΎΒΘϋϻ�ΓΎϋήϣ�ϚϟάΑΎ˱˰όϣ�Δϗϼόϟ�ϲϓήτϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϟΪόϟ���ϚϟάΑ�Ϯϫϭ�ˬ

Ϧϋ�ϒϠΘΨϳ  ϟ�ΰϛήϤ  �ϲϧϮϧΎϘϟ  ϟ�Ϧϣ�ϞϜϟ��ϒυϮϤ��ϞϤϋ�ΐΣΎλ�ΎϫέΎΒΘϋΎΑ��ΔϟϭΪϟϭ  ��ϲϓ��έΎρ·

ϡΎόϟ�ϥϮϧΎϘϟ  ΎόϳήθΗ�ιΎΧ�ϪΟϮΑϭ��Ε  ˬ�ΔϣΎόϟ�ΔϔϴυϮϟ  ΎϬϤϜΤΗ�ϲΘϟϭ  ΓΩΎϤϟ  Ϣϗέ  )˺˿��Ϧϣ��

�����ϲϠϳ�Ύϣ��ϰϠϋ�κϨΗ�ΚϴΣ�έϮΘγΪϟ-  ��ΎϬΑ�ϦϴϤΎϘϟΎΑ�ρΎϨΗ�ΔϴϨρϭ�ΔϣΪΧ�ΔϣΎόϟ�ϒΎυϮϟ

Ώ�����ΔϣΎόϟ �ΔΤϠμϤϟ �ϢϬϔΎυϭ �˯Ω �ϲϓ �ΔϟϭΪϟ �ϮϔυϮϣ�ϑΪϬΘδϳϭ -  ��ϲϓ �˯Ϯγ�ϥϮϨρϮϤϟ

Ϙϓϭ�ΔϣΎόϟ�ϒΎυϮϟ�ϲϟϮΗ�˱˰��ϲϧϮϧΎϘϟ�ϢϴψϨΘϟ�ϒϠΘΨϳ�ΎϨϫ�Ϧϣϭ�ˬ��ϥϮϧΎϘϟ�ΎϫέήϘϳ�ϲΘϟ�ρϭήθϠϟ�Ύ

Ϡϟ�ϦϴΑ�Δϗϼό�ιΎΨη �ιΎΨϟ�ϥϮϧΎϘϟϞϣΎόϟ�  �ϢϴψϨΘϟ�Ϧϋ��ϞϤόϟ�ΐΣΎλϭ��ΔϗϼόϠϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ

�ϦϴΑ�ϭ�ϦϴϔυϮϤϟ�ΔϴϣϮϜΤϟ�ΕΎϬΠϟ�ΔΣϮϨϤϤϟ�ΎϳΰϤϟϭ�ϕϮϘΤϟ�ξόΒϟ�ΔΒδϨϟΎΑ 

 

Ύ˱˰γΩΎγ  –   �Α �έΩΎμϟ �ΎϬϤϜΣ �ϲϓ �ΔϳέϮΘγΪϟ �ΔϤϜΤϤϟ � �ΕΪϛ�Ρ� �Ϣϗέ �ΔϴπϘϟΎ˺/˻˹˺̂�� �ΔϨδϟ ��˺̀  (

ΔϴΎπϗ  �����ϲΗϵ�ϰϠϋ��ΓϭΎδϤϟ�ΪΒϣ�ϥ�ΔϤϜΤϤϟ�ϩάϫ�˯Ύπϗ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ήϘΘδϤϟ�Ϧϣ...  ��ϱάϟϭ

��ˬΎϬϓϼΘΧ �ϰϠϋ �ΕΎϳήΤϟϭ �ϕϮϘΤϠϟ �ΔϴγΎγ �Γΰϴϛέ �ϪϧΎΒδΤΑ �ΓήλΎόϤϟ �ήϴΗΎγΪϟ �ϩΩΩήΗ

��έϮλ�ΔϬΟϮϣ �ϲϓ �ΕΎϳήΤϟϭ �ϕϮϘΤϟ �ϥϮλ�ϪΘϳΎϏ �ˬϲϋΎϤΘΟϻ �ϡϼδϟϭ �ϝΪόϠϟ �Ύγ˱Ύγϭ



˺˺ 
 

��ΪϴϘΗ�ϭ�ΎϬϨϣ�ϝΎϨΗ�ϲΘϟ�ΰϴϴϤΘϟ��ϡΎϣ�ϦϴϨρϮϤϟ�ϦϴΑ�ϕϮϘΤϟ�ϲϓ�ΓϭΎδϤϟ�ϥ�ϻ·�ˬΎϬΘγέΎϤϣ

��ϥϮϧΎϘϟ��ΔϠϣΎόϣ�ˬΔϴϧϮϧΎϘϟ�Ύϫΰϛήϣ�ϲϓ�ϦϳΎΒΗ�Ϧϣ�ΎϬϨϴΑ�Ύϣ�ϰϠϋ�ϢϬΗΎΌϓ�ϞϣΎόΗ�ϥ�ϲϨόϳ�ϻ

ϤΘϟ�έϮλ�ΔοέΎόϣ�ϰϠϋ�ΪΒϤϟ�άϫ�ϡϮϘϳ�ϻ�Ϛϟάϛ�ˬΔΌϓΎϜΘϣ�ΔϴϧϮϧΎϗϴ��Ϧϣ�ϥ�ϚϟΫ�ΎϬόϴϤΟ�ΰ

ΔϴϋϮοϮϣ�βγ�ϰϟ·�ΪϨΘδϳ�Ύϣ�ΎϬϨϴΑ��ΪΒϤϓ�ˬ��˱ΪϣΎΟ�Ύϴ˱ϨϴϘϠΗ�˱ΪΒϣ�βϴϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ϡΎϣ�ΓϭΎδϤϟ

��έϮλ�άΒϨΗ�˯ΎϤλ�ΓΪϋΎϘΑ�Ϯϫ�ϻϭ�ˬΔϴϠϤόϟ�ΓέϭήπϠϟ�Ύ˱ϴϓΎϨϣ�ΰϴϴϤΘϟ  ��ϚϠΘϟ�ϼ˱ϓΎϛ�ϻϭ�ˬΎϬόϴϤΟ

˯ΎϴηϷ�ϦϴΑ�ϖϠτϤϟ�ϝΪόϟ�ϦϳίϮϣ�ΎϬϴπΘϘΗ�ϲΘϟ�ΔϴΑΎδΤϟ�ΔϗΪϟ  ...��ϥ�ϲϟΎΘϟΎΑ�ΰΎΠϟ�Ϧϣϭ

ήϴϐΗ  ��ΔϴόϳήθΘϟ�ΔτϠδϟ -  ��βϴϳΎϘϤϟ�Ύ˱Ϙϓϭ��ΔϴϘτϨϣ -  ��ϦϳΎΒΘΗ�ϭ�ˬΎϬΗΎϴτόϣ�ΪΤΘΗ�ϻ�ΰϛήϣ�ϦϴΑ

��ˬΎϬϴϠϋ�ϡϮϘΗ�ϲΘϟ�βγϷ�ϲϓ�ΎϬϨϴΑ�ΎϤϴϓ��ˬϩϮΘΤϣ�ξϘϨϳ�ϻϭ�ΓϭΎδϤϟ�ΪΒϣ�ϥϮμϳ�Ύϣ�ϥ�ϚϟΫ

�Ϯϫ  ��ΎϬϤπϳ �ϲΘϟ �ΔϴϧϮϧΎϘϟ �ιϮμϨϟ �Ϫϴϓ �ςΒΗήΗ �Ύ˱ϴόϳήθΗ �ΎϤ˱ϴδϘΗ �ϢϴϘϳ �ϱάϟ �ϢϴψϨΘϟ �ϚϟΫ

ΎϫΎΧϮΘϳ�ϲΘϟ�ΔϋϭήθϤϟ�νήϏϷΎΑ" . 
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Y
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      �ΓΩΎϤ˰ϟ�κϨϟ�˱ϻΎϤ˰ϋ·)˼̂(  ��έΎϴ˰ΘΧ�ϰϠϋ�ΔϨ˰ΠϠϟ�ΖϘ˰ϔΗ�ˬϯέϮ˰˰ ˰˰θϟ�βϠΠϤϟ�Δϴ˰ϠΧΪϟ˰�ΔΤ˰ϼϟ�Ϧϣ

��Ϟϛ�Ϧϣ 

˺. �ΓΫΎ˰˰˰˰ΘγϷ�ΓΩΎ˰˰˰όγ�ϟΎϫ˰˰˰�ϣέ�Δ˰˰˰˰˰˰ϳΎϓ�ϱΰ˰˰˰˰˰˰˰˰˰ΰ     ��Ύ˱˰ϴϠλ�έ˱ήϘϣ 

˻. �ΓΩΎ˰˰˰όγΒΠϟΪΒϋ�ΔϤρΎϓ�ΓέϮΘϛΪϟ˰�έΎ�ϲ˰˰˰˰ΠϫϮϜϟ          ��Ύ˱ϴρΎϴΘΣ�έ˱ήϘϣ 
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�

�

�

�
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Y
NàÛ��-����à�Ø×���ì³æ� 

    �ϥΈϓ�ˬϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰θϣ�Δ˰˰γέΩ�˯ΎϨΛ�˯έ�Ϧϣ�ϱΪΑ�Ύϣϭ�ΕΎ˰˰θϗΎϨϣ�Ϧϣ�έΩ�Ύϣ�˯Ϯ˰˰ο�ϲϓ�ΔϨΠϠϟ

ϲλϮΗ  �ϲϠϳ�ΎϤΑ 
 

- ��ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ΔϴλϮΘΑ�ϚδϤΘϟΑ��ϡΪό��ΔϘϓϮϤϟ��ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�ϦϣϰϠϋ  ��ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ

��Ϣϗέ�ΓΩΎϤϟ˼˾��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟΎΑ�έΩΎμϟ�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��˼˿��ΔϨδϟ��

˻˹˺˻ �ϥϮϧΎϘΑ�ϦϴΣήΘϗϻ�˯Ϯο�ϲϓ�ΪόϤϟ�– ��ΔϟΪόϤϟ�ΎϤϬΘϐϴμΑ- ��βϠΠϣ�Ϧϣ�ϦϴϣΪϘϤϟ

��ΏϮϨϟ . 

 

�ˬ ˬˬϡίϼϟ�ΫΎΨΗϻ�ήϗϮϤϟ�βϠΠϤϟ�ϰϠϋ�νϭήόϣ 
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ϪΗΎϘϓέϣϭ�ΔϘΑΎγϟ�ΔϧΟϠϟ�έϳέϘΗ�

�

�

�
�ŶĮēőŤĒ�ĮēŝőŬƀĒ�ĲŲĮŏĖĒĳŤĒ��
�ŷőŸĳĽĝŤĒ�ţŁřŤĒķŨēÞĒ�



 م٢٠٢١ مارس ١٦التاریخ: 
 

ÄĞ�����³N�ý�£��«ï��¦NNNNÏæĞ�������NN×�´×���NN×�³�ÞNN��êNNØÃ��
��ç¥æNNN°×��ªNNNØĠ�ªNNNì�¥�

 
 ،،،السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ

) ٣٥مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (تقریر لجنة الخدمات بشأن یسرني أن أرفع إلى معالیكم 

(المعد في ضوء  ٢٠١٢) لسنة ٣٦من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم (

 المقدمین من مجلس النواب). -بصیغتھما المعدلة  –االقتراحین بقانون 

 واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.برجاء التكرم بالنظر 

 

 ،،،بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 
 

      

����Ö·�Ì×��į�¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×�
���������NNÛ¢ĝ���NNàě�ªNì�¥�

 
 المرفقات:

 تقریر اللجنة. .١
لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى.رأي  .٢
 رأي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة. .٣
 رفة تجارة وصناعة البحرین. رأي غ .٤
 االتحاد العام لنقابات عمال البحرین.رأي  .٥
اتفاقیات منظمة العمل الدولیة المتعلقة بحمایة األمومة. .٦
قرار مجلس النواب ومرفقاتھ.  .٧
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 ٣د ٥/ ف ص ل خ ت 547الرقـــم: 

م ٢٠٢١ فرباير   ١٦ التاريخ:  

��ÛĈĮ������Ö·�Ì×��į��¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×���¡�Ä«�

���Û¢ĝ���àě�ªì�¥�

��1â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×�

ــــــب لــــــي أن أرفــــــق لكــــــم  ) ٣٥بتعــــــديل املــــــادة رقــــــم (مشــــــروع قــــــانون يط

ــي  ــاع األهلــــ ــل يف القطــــ ــانون العمــــ ــن قــــ ــم (مــــ ــانون رقــــ ــادر بالقــــ ــنة ٣٦الصــــ ) لســــ

(املعـــــــد يف ضــــــــوء االقرتاحـــــــني بقــــــــانون "بصـــــــيغتهما املعدلــــــــة" املقــــــــدمني  ٢٠١٢

 .من مجلس النواب

 
ً
ــمنا ــأنه متضـــــــ ــر بشـــــــ ــداد تقريـــــــ ــته، وإعـــــــ ــته ودراســـــــ ــاء مناقشـــــــ برجـــــــ

رأيكــــــم لعرضــــــه علــــــى املجلــــــس خــــــالل موعــــــد أقصــــــاه ثالثــــــة أســــــابيع مــــــن 

 تاريخه.

�Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×��å�111â�

�ù�´×��ù�³�Þ��êØÃ�
ç¥æ°×��ªØĠ�ªì�¥ 
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�àě�¦ë¦Ð��² ØÛ���Û¢ĝ�� 

ϥϮϨόϟ 
��Ϣϗέ�ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ˼˾�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�Ϧϣ��

��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟΎΑ�έΩΎμϟ˼˿�ΔϨδϟ��˻˹˺˻  

�ωϭήθϣ�Ϟλ
ϥϮϧΎϘϟ 

�ϥϮϧΎϘΑ�ϦϴΣήΘϗϻ�˯Ϯο�ϲϓ�Ϊόϣ�– �ΔϟΪόϤϟ�ΎϤϬΘϐϴμΑ- �βϠΠϣ�Ϧϣ�ϦϴϣΪϘϤϟ
�ΏϮϨϟ 

ΔϨΠϠϟ�ϰϟ·�ΔϟΎΣϹ 
˺˿ �ήϳήΒϓ˻˹˻˺ϡ 
�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩΚϟΎΜϟ – βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

�Ϧϣ�ΔϨΠϠϟ�˯ΎϬΘϧ
ΔθϗΎϨϤϟ 

˺˿ αέΎϣ ˻˹˻˺ϡ 
�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩΚϟΎΜϟ – βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

ΕΎϋΎϤΘΟϻ�ΩΪϋ ΕΎϋΎϤΘΟ�ΔΛϼΛ 

�ϰϠϋ�νήόϟ
ΔδϠΠϟ ____ 

ϪϧϮϤπϣ 

ΓίΎΟ·�˯ ΎϬΘϧ�ΪόΑ�ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�Ϩϣ �ΔϳΎϋέ�ϲΘϋΎγ�ϦϴΘϨγ�ΎϬϠϔρ�ώϠΒϳ�ϰΘΣ�ϊοϮϟ

ϴϣϮϳϦϴΘ ϋϮϓΪϣϲΘ �ώϠΒϳ�ϰΘΣ�ΔϋΎοέ� ΎΘϋΎγ��ϲϟΎΤϟ� ϢϴψϨΘϟ�Ϧϋ� ˱ϻΪΑ� ˬήΟϷ

�ϝϭϷ�ϪϣΎϋ�ώϠΒϳ�ϰΘΣ�ΔϳΎϋέ�ΔϋΎγ�ϢΛ�ˬήϬη�ΔΘγ�Ϟϔτϟ 

ωϭήθϤϟ�ΔϴϨΑ �ΔΟΎΒϳΩϥΎΗΩΎϣϭ 

�ϥϭΆθϟ�ΔϨΠϟ�ϱέ
�ΔϴόϳήθΘϟ

�βϠΠϤΑ�ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ
ϯέϮθϟ 

�ωϭήθϣ�ΔϣϼγϴΣΎϨϟ�Ϧϣ�ϥϮϧΎϘϟϦϴΘ ΔϳέϮΘγΪϟ ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ 



˻ 
 

�˯έ�ΔλϼΧ
�ΕΎϬΠϟΔϴϨόϤϟ 

- �ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ϱέ 
 

e- �ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ΕΪΑ– �ΎϬΗήϛάϣ�ϲϓ– �ϱήΑ�ΎϬϜδϤΗ

�Γήϛάϣ�ϲϓ�ΓΩέϮϟ�ΕέήΒϤϠϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋΈΑ�ΔϣϮϜΤϟ

�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϤΑ�ΔϘϓήϤϟ�ΔϣϮϜΤϟ 

f- �ϲϓ�ιΎΨϟ� ωΎτϘϟ� ϲϓ�ϒϴυϮΘϟ� ΔϛήΣ� ΔόΑΎΘϣ� ϝϼΧ� Ϧϣ� ΓέίϮϟ� ϥ·

�ΔϴΗϵ�ΕέΎΒΘϋϻ�ϰϠϋ�ΪϛΆΗ�ΓήϴΧϷ�ΕϮϨδϟ 

. ΏΎΤλ�ϞϴϤΤΗ�ϰϟ·�ϱΩΆϳ�έϮϛάϤϟ�ϞϳΪόΘϟ�έήϗ·�ϥ· �ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϝΎϤϋϷ

�ΕΎΑϮόμϟ� ξόΑ� ΪϬθϳ� ωΎτϘϟ� άϫ� ϥϭ� ΎϤϴγ� ΔϴϓΎο·� ˯ΎΒϋ� ιΎΨϟ

�ΕθϨϤϠϟ� ΔΒδϨϟΎΑ� ˬΎϧϭέϮϛ� ΔΤΎΟ� Ϟυ� ϲϓ� Ϧϫήϟ� ΖϗϮϟ� ϲϓ� ΔϳΩΎμΘϗϻ

�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ΕθϨϣ�Ϧϣ�ϢψϋϷ�ΩϮδϟ�ϞΜϤΗ�ϲΘϟ�ΔτγϮΘϤϟϭ�Γήϴϐμϟ 

Ώ. �Ϧϣ�ήϴΜϜϟ�ϑϭΰϋ�ϰϟ·�ϱΩΆϳ�ϥ�Ϫϧ΄η�Ϧϣ�ϞϳΪόΘϟ�έήϗ·�ϥ·�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ

�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ϯΪϟ�ϦϴϠΠδϤϟ�ϦϴϠρΎόϟ�ΔϴΒϟΎϏ�ϥ΄Α�Ύ˱˰ϤϠϋ�ˬ˯ΎδϨϟ�ϞϴϐθΗ�Ϧϋ

�ϢϬΘΒδϧ�ίϭΎΠΘΗ�ΚϴΣ�ˬ˯ΎδϨϟ�ΔΌϓ�Ϧϣ�Ϣϫ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ̀˾% �ΩΪϋ�Ϧϣ

�ΓέίϮϟ�ϯΪϟ�ϦϴϠΠδϤϟ�ϦϴϠρΎόϟ 

Ν. �ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ�Ϧϣ�ήϴΜϛ�˯ϮΠϟ�ϰϟ·�ϱΩΆϴγ�ϞϳΪόΘϟ�έήϗ·�ϥ·–�ΔλΎΨΑ

ήϴϐμϟ�ΕθϨϤϟΔτγϮΘϤϟϭ� Γ- �ΔΠΤΑ� ϢϬϳΪϟ�ΕϼϣΎόϟ� Ϧϋ� ˯ΎϨϐΘγϻ�ϰϟ·

�ΔϨϣϵ�ΩϭΪΤϟ�Ϧϋ�ΔϟΎτΒϟ�ΔΒδϧ�ΓΩΎϳί�ϰϟ·�ϱΩΆϳ� ΎϤϣ�ϢϬϠϴϐθΗ�˯ΎΒϋ�ΓΩΎϳί

�ΔϴϟΎΤϟ 

Ω. �Γήϴϐμϟ�ΎϤϴγ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ΕθϨϤϟ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ΕέΪϘϟ�αΎϴϗ�ΐόμϳ

ϣϮϜΤϟ�ϥ�ΚϴΣ�ˬ ϲϣϮϜΤϟ�ωΎτϘϠϟ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ΕέΪϘϟ�ϊϣ�ΎϬϨϣ�ΔτγϮΘϤϟϭ�Δ

–ϲϣϮϜΤϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤϋ�ΐΣΎμϛ- �ϰϠϋ�ΔΒΗήΘϤϟ�˯ΎΒϋϷ�ΔϴτϐΗ�ϊϴτΘδΗ

�ϯϮϘϟ�Ϧϣ�ϞΪΑ�ήϓϮΗ�Ϧϋ�˱ϼπϓ�ˬωΎτϘϟ�άϫ�ϲϓ�ΕΎϔυϮϤϠϟ�ΓΰϴϤϟ�ϩάϫ�Ϩϣ

�ϰϠϋϭ�ˬΓΰϴϤϟ�ϩάϬΑ�ΕΎϔυϮϤϟ�ϊΘϤΗ�ΔΠϴΘϧ�κϘϧ�ϱ�ϲτϐΗ�ϥ�ϦϜϤϳ�ΔϠϣΎόϟ

�ήΜϛϷ�ϢϫΩΪϋ�Ϟμϳ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤλ�ϥΈϓ�βϜόϟ�Ϧϣ̂˹ 

�Ϩϣ�˯ΎΒϋ�ϞϤΤΗ�ϰϠϋ�ΔϳΩΎμΘϗϻ�ΓέΪϘϟ�ϲϓ�ϥϭϭΎδΘϳ�ϻ�ϞϤϋ�ΐΣΎλ�ϒϟ

��ΔΣήΘϘϤϟ�ΓΰϴϤϟ�ϩάϫ 

�ϲϓ� ήψϨϟ� ΓΩΎϋ·�ϲϓ� Ϟϣ΄Η� ΓέίϮϟ� ϥΈϓ� ˬΔϘΑΎδϟ�ΕέΎΒΘϋϻ�ϰϟ·� Ω˱ΎϨΘγϭ

�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ΕϼϣΎόϠϟ� ΔϋΎοήϟ�ΕΎϋΎγ� ΓΩΎϳΰΑ� έϮϛάϤϟ� ϥϮϧΎϘΑ�ωϭήθϤϟ
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ϋ�ϑήρ�ϊϴϤΠϟ�ΓΎϋήϣ�ϚϟΫϭ�ˬιΎΨϟ�ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ�ϢΛ�Ϧϣϭ�ˬϞϤόϟ�Δϗϼ

�ϞϤόϟ�Δϗϼϋ�ϲϓήρ�ϦϴΑ�ΏϮϠτϤϟ�ϥίϮΘϟ�ϖϘΤϳ�ϱάϟ�ϲϟΎΤϟ�κϨϟ 

- �ϦϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨλϭ�ΓέΎΠΗ�ΔϓήϏ�ϱέ 

�ϡΪϋ�ϦϳήΤΒϟ�ΔϋΎϨѧѧλϭ�ΓέΎΠΗ�ΔϓήϏ�ΕΪ˷ϛ�ϪϧϮϛ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήѧѧθϣ�ϰϠϋ�ΎϬΘϘϓϮϣ

�ή˱ψϧ�ΔϴϟΎϣ�ήΎѧѧδΧ�ϢϫΪΒϜϴѧѧγϭ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤѧѧλ�ϰϠϋ�ΔϴΒϠѧѧγ�ΕΎϴϋΪΗ�ϖϠΨϴѧѧγ

�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ΔϠϣΎόϟ�ΓήϤϟ�ΎϬϴϠϋ�ϞѧѧѧѧѧѧѧμΤΗ�ϲΘϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΓήΘϓ�Ϧϣ�Ϊϳΰϴѧѧѧѧѧѧγ�ϪϧϷ

�ϲϓ�ΎϬϴϠϋ�ιϮѧѧѧѧѧѧμϨϤϟϭ�ΎϬϟ�ΔΣϮϨϤϤϟ�ΕίΎΟϹ�ΓήΜϛ�ϊϣ�ΔѧѧѧѧѧѧѧλΎΧ�ˬιΎΨϟ

��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ˼˿�ΔϨѧѧδϟ��˻˹˺˻ ΪѧѧλΈΑ�ϲΘϟϭ�ϲϠϫϷ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�ϞϤόϟ�ϥϮϧΎϗ�έ

�ωΎτϘϟ�ΕΎѧѧδѧѧγΆϣϭ�ΕΎϛήѧѧη�Δϴόѧѧοϭ�ϰϠϋ�Ύ ˱ѧѧѧѧѧѧѧѧ˰ΒϠѧѧγ�ήΛΆϳ�ΎϬϣΎϳ�ΓΩΎϳί�ϝί�Ύϣ

�ˬιΎΨϟΎϤϛ �ωϭήѧѧѧѧѧѧθϤϟ�άϫ�ϥ�ϡΎΠΣ·�ϰϟ·�ϱΩΆϴѧѧѧѧѧѧγ�Ϧϋ�ϝΎϤϋϷ�ΏΎΤѧѧѧѧѧѧλ

ϓ�ΓήϤϟ�ϒϴυϮΗ�ΓΪѧѧϴѧѧѧѧѧѧηήϟ�ΔѧѧϣϮϜΤϟ�ΕΎѧѧϬΟϮΗ�Ϟѧѧϗήόϳ�ΎѧѧϤϣ�ιΎѧѧΨϟ�ωΎѧѧτϘϟ�ϲ

ϴϠΤϤϟ�ϕϮδϟ�ϲϓ�ΓήϤϟ�ΝΎϣΩ·�ΔϋήδΑ�Δ 

 

- �ϦϳήΤΒϟ�ϝΎϤϋ�ΕΎΑΎϘϨϟ�ϡΎόϟ�ΩΎΤΗϻ�ϱέ 
�ϞϴϠϘΗ�ϲϓ�ϢϫΎδϳ�ϪϧϮϛ�ˬϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϦϳήΤΒϟ�ϝΎϤϋ�ΕΎΑΎϘϨϟ�ϡΎόϟ�ΩΎΤΗϻ�Ϊ˷ϳ

�ϡΎѧѧѧόϟ�ϦϴϋΎѧѧѧτϘϟ�Ϧϣ�Ϟѧѧѧϛ�ϲϓ�ΔѧѧѧϠϣΎѧѧѧόϟ� ΓήϤϟ�ϕϮϘΤϟ�ΕΎѧѧѧϗϭήϔϟ�ϦϴΑ� ΓϮΠϔϟ

�ΎϬΘϗΩΎѧѧѧѧѧѧѧμϣ�ϝϼΧ�Ϧϣ�Δϴ ϟϭΪϟ �ϦϳήΤΒϟ�ΔϜϠϤϣ�ΕΎϣΰΘϟϭ�ϖϓϮΘϳϭ�ˬιΎΨϟϭ

�ϰϠϋ��Ϣϗέ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϴϗΎϔΗ˺˺˺�ϲϓ�ΰϴϴϤΘϟ�ϝΎϜѧѧѧѧѧѧη�ϞϜϟ�ΔѧѧѧѧѧѧѧπϫΎϨϤϟ��

�ϞϤόϟ�ΔΑΫΎΟ�ΔΌϴΑ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϞόΟ�ϲϓ�ϢϫΎѧѧѧѧѧδϳ�ϪϧϮϛϭ�ˬΔϨϬϤϟϭ�ϡΪΨΘѧѧѧѧѧγϻ

ωΎτϘϟ�άϫ�ϲϓ�ΓήϤϟ. 

ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ 

 

θϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟϥϮϧΎϘϟ�ωϭή  

 

�ΔϨΠϠϟ�ΔϴλϮΗ
ϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ 

 

ΔϘϓϮϤϟ�ϡΪϋ ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ 
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 م٢٠٢١ مارس  ١٦التاریخ: 
 )٢٤(رقم التقریر 
�

�
 تقریر لجنة الخدمات 

) من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر ٣٥مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (حول 
 -عدلة بصیغتھما الم –االقتراحین بقانون  (المعد في ضوء ٢٠١٢) لسنة ٣٦بالقانون رقم (

 المقدمین من مجلس النواب)
�الفصل التشریعي الخامس  -دور االنعقاد الثالث 

 
 مقدمــة:

�

)، ٣د  ٥ص ل خ ت / ف  ٥٤٧وبموجب الخطاب رقم (م، ٢٠٢١فبرایر  ١٦بتاریخ  

أحال صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس الشورى الموقر إلى لجنة 

) من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر ٣٥مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (الخدمات 

 -بصیغتھما المعدلة  –(المعد في ضوء االقتراحین بقانون  ٢٠١٢) لسنة ٣٦بالقانون رقم (

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم  لس النواب)المقدمین من مج

 .عرضھ على المجلس الموقر

�

 

�
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 لتنفیذ التكلیف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالیة:

 المذكور في االجتماعات اآلتیة: مشروع القانونتدارست اللجنة  )١(

 التاریخ االجتماع

 م٢٠٢١فبرایر  ٢٣ عشر التاسع

 م٢٠٢١مارس  ٩ الحادي والعشرون

 م٢٠٢١مارس  ١٦ الثاني والعشرون
 

تھا على الوثائق المتعلقة  )٢( روع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراس ة،  بمش وع البحث والدراس موض

 والتي اشتملت على ما یلي:
 

 (مرفق). القانونيمشروع القانون، ومذكرتا الحكومة وھیئة التشریع والرأي  -

 (مرفق). رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى -

 .(مرفق)رأي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة -

 (مرفق) رأي غرفة تجارة وصناعة البحرین. -

 . (مرفق)رأي االتحاد العام لنقابات عمال البحرین -

 (مرفق) بحمایة األمومة.اتفاقیات منظمة العمل الدولیة المتعلقة  -

 (مرفق) .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاتھ -

 

تحاد الحر لنقابات عمال المجلس األعلى للمرأة، واالكل من وقد تقدمت اللجنة بطلب مرئیات  -

ائي البحرینيالبحرین تلم، واالتحاد النس أیة مرئیات  من تلك الجھات ، إال أن اللجنة لم تس

 .المرسلة إلى مجلس النوابالمرئیات االستناد إلى  تملذا  حتى تاریخ إعداد ھذا التقریر
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x من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع 
 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 المستشار القانوني لشؤون اللجان الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني  علي الغریريمحسن 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 إدارة البحوث والدراسات

 مشرف بحوث العید إبراھیممنى 

 إدارة العالقات واإلعالم

ϲΟϭϠΣϟ�έϔόΟ�ϕΩΎλأخصائي إعالم� 

�

�
Y
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المة  ورى س ریعیة والقانونیة بمجلس الش ؤون التش روع القانونرأت لجنة الش من  مش

 والقانونیة. الدستوریةتین الناحی
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e-  تمسكھا برأي الحكومة بإعادة النظر  –في مذكرتھا  –أبدت وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

 في مشروع القانون للمبررات الواردة في مذكرة الحكومة المرفقة بمشروع القانون.



 

٤ 
 

f-  إن الوزارة من خالل متابعة حركة التوظیف في القطاع الخاص في السنوات األخیرة تؤكد

�على االعتبارات اآلتیة:
األعمال في القطاع الخاص أعباء  إن إقرار التعدیل المذكور یؤدي إلى تحمیل أصحاب�.أ

إضافیة سیما وأن ھذا القطاع یشھد بعض الصعوبات االقتصادیة في الوقت الراھن في 

ظل جائحة كورونا، بالنسبة للمنشآت الصغیرة والمتوسطة التي تمثل السواد األعظم من 

 منشآت القطاع الخاص.

أصحاب األعمال عن تشغیل إن إقرار التعدیل من شأنھ أن یؤدي إلى عزوف الكثیر من �.ب

المسجلین لدى وزارة العمل والتنمیة عن العمل النساء، علمـًا بأن غالبیة العاطلین 

من عدد العاطلین المسجلین  %٧٥االجتماعیة ھم من فئة النساء، حیث تتجاوز نسبتھم 

 لدى الوزارة.

المنشآت الصغیرة بخاصة  –إن إقرار التعدیل سیؤدي إلى لجوء كثیر من أصحاب األعمال �.ج

إلى االستغناء عن العامالت لدیھم بحجة زیادة أعباء تشغیلھم مما یؤدي إلى  -والمتوسطة

 زیادة نسبة البطالة عن الحدود اآلمنة الحالیة.

یصعب قیاس القدرات االقتصادیة لمنشآت القطاع الخاص سیما الصغیرة والمتوسطة منھا �.د

كصاحب عمل في القطاع  –حیث أن الحكومة  مع القدرات االقتصادیة للقطاع الحكومي،

، تستطیع تغطیة األعباء المترتبة على منح ھذه المیزة للموظفات في ھذا القطاع - الحكومي

فضالً عن توفر بدائل من القوى العاملة یمكن أن تغطي أي نقص نتیجة تمتع الموظفات 

یصل عددھم ألكثر بھذه المیزة، وعلى العكس فإن أصحاب األعمال في القطاع الخاص 

ألف صاحب عمل ال یتساوون في القدرة االقتصادیة على تحمل أعباء منح ھذه  ٩٠من 

 المیزة المقترحة. 

واستنادًا إلى االعتبارات السابقة، فإن الوزارة تأمل في إعادة النظر في المشروع بقانون 

المذكور بزیادة ساعات الرضاعة للعامالت في القطاع الخاص، وذلك مراعاة لجمیع أطراف 
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عالقة العمل، ومن ثم اإلبقاء على النص الحالي الذي یحقق التوازن المطلوب بین طرفي 

  ) مرفق( عالقة العمل.
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یخلق  روع القانون كونھ س ناعة البحرین عدم موافقتھا على مش أكدّت غرفة تجارة وص

تداعیات سلبیة على أصحاب األعمال وسیكبدھم خسائر مالیة نظًرا ألنھ سیزید من فترة الرعایة 

ة مع كثرة اإلجازات الممنوحة لھا  ل علیھا المرأة العاملة في القطاع الخاص، خاص التي تحص

وص علیھ نة ٣٦ا في القانون رقم (والمنص دار قانون العمل في القطاع األھلي  ٢٠١٢) لس بإص

ا على وضع شركات ومؤسسات القطاع الخاص،  أن  كماوالتي ما زال زیادة أیامھا یؤثر سلبـً

ي القطاع الخاص أصحاب األعمال عن توظیف المرأة فسیؤدي إلى إحجام  المشروع بقانونھذا 

 )مرفق(.سرعة إدماج المرأة في السوق المحلیةنحو لرشیدة مما یعرقل توجھات الحكومة ا

�
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أیدّ االتحاد العام لنقابات عمال البحرین مشروع القانون، كونھ یساھم في تقلیل الفجوة بین 

ویتوافق والتزامات مملكة الفروقات لحقوق المرأة العاملة في كل من القطاعین العام والخاص، 

) المناھضة لكل أشكال ١١١البحرین الدولیة من خالل مصادقتھا على اتفاقیة العمل الدولیة رقم (

ة، دام والمھن تخ ل  التمییز في االس ة لعم ة جاذب ل القطاع الخاص بیئ اھم في جع ھ یس وكون

 )مرفق(.المرأة

�

�

�
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) من قانون العمل في القطاع األھلي ٣٥قانون بتعدیل المادة رقم (مشروع تدارست اللجنة      

عدلة بصیغتھما الم –(المعد في ضوء االقتراحین بقانون  ٢٠١٢) لسنة ٣٦الصادر بالقانون رقم (

واستعرضت وجھات النظر التي دارت حولھ من قبل أعضاء ، المقدمین من مجلس النواب) -

كل من وزارة العمل  مذكرة، وقد اطلعت اللجنة على اللجاناللجنة والمستشار القانوني لشؤون 

واالتحاد العام لنقابات عمال البحرین،   غرفة تجارة وصناعة البحرینوالتنمیة االجتماعیة و

على رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا باإلضافة إلى 

 والقانونیة. الدستوریة تینمن الناحی مشروع القانونسالمة 

استبدال المادة تضمنت المادة األولى فضالً عن الدیباجة من مادتین،  مشروع القانونیتألف 

المادة وجاءت ، ٢٠١٢) لسنة ٣٦) من قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم (٣٥(

 الثانیة تنفیذیة.

لمرأة واتحقیق المساواة بین المرأة العاملة في القطاع األھلي یھدف مشروع القانون إلى 

بعد انتھاء إجازة ساعتي رعایة یومیة مدفوعة األجر ھا منحالعاملة في القطاع الحكومي وذلك ب

الوضع حتى یبلغ طفلھا سنتین، بدالً عن التنظیم الحالي (ساعتا رضاعة حتى یبلغ الطفل ستة 

 .غ عامھ األول)أشھر، ثم ساعة رعایة حتى یبل



 

٧ 
 

اء اللجنة  عادة أعض حاب الس وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أص

ؤون ار القانوني لش تش ت اللجنة إلى الت والمس یة اللجان، خلص روع القانون رفضبوص من  مش

 ، وذلك لالعتبارات اآلتیة:حیث المبدأ

 وتعدیالتھ ٢٠١٢لسنة  ٣٦الصادر بالقانون رقم  قانون العمل في القطاع األھلي یراعي -أوالً 

األسرة أساس المجتمع، قوامھا  -أ " من الدستور والتي تنص على ما یلي:  )٥(المادة 

الدین واألخالق وحب الوطن، یحفظ القانون كیانھا الشرعي، ویقوي أواصرھا وقیمھا، 

االستغالل، ویقیھ اإلھمال ویحمي في ظلھا األمومة والطفولة، ویرعى النشء، ویحمیھ من 

األدبي والجسماني والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي 

رعایة  يتفترمن الحقوق أبرزھا الحق في  مجموعةمنح المرأة العاملة من خالل  "والعقلي.

ث تتمتع بحیقانون العمل في القطاع األھلي النافذ  ) من ٣٥للمادة ( وفقـًالرضاعة طفلھا 

تقل مدة كل منھما عن ساعة واحدة ل على فترتي رعایة بأجر كامل ال بالحق في الحصو

ا بعد االنتھاء من إجازة الوضع وحتى یبلغ طفلھا ستة أشھر من العمر، كما یحق لھا أیضً 

، التمتع بفترتي رعایة بأجر كامل مدة كل منھما نصف ساعة حتى یبلغ طفلھا عامھ األول

وال یترتب علیھما أي تخفیض في األجر، ویحدد صاحب العمل موعد فترة الرعایة المشار 

 .لظروف العاملة ومصلحة العمل" وفقـًاإلیھا 

 

على  امالغایة منھ قصر دونفي فترتي رعایة  الحقالمرأة العاملة المشرع البحریني منح   -ثانیـًا

تتناسب ومراحل نمو الطفل یة الممنوحة المدة الزمنأن تكون كما راعى  ،الرضاعة الطبیعیة

فترات الحق في منح المرأة العاملة  حیث، وتطور حاجتھ للرضاعة ومدى اعتماده علیھا

منظمة  ) من اتفاقیة٣(رقم الفقرة (د) من المادة   في أكثر من تلك المنصوص علیھا  رعایة

والتي تنص  بشأن (استخدام النساء قبل الوضع وبعده) ١٩١٩)  لعام ٣رقم ( العمل الدولیة
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كانت ترضع طفلھا الحق في نصف ساعة من  إذاإعطاء المرأة في كل الحاالت "  :على

 .الراحة مرتین یومیا خالل ساعات عملھا لھذا الغرض"

نجد   ذلك الحق على الرضاعة الطبیعیة في حینالبحریني  المشرع لم یقصركما 

لعام  األمومةن حمایة أبش ١٨٣رقم  الدولیة منظمة العمل تفاقیةا) من  ١٠(رقم المادة أن 

أو  األجر،مدفوعة لحق في الحصول على فترة أو فترات توقف یومیة ا قصرت، ٢٠٠٠

على أن تحدد القوانین والممارسات  طبیعیةالضاعة على الر تخفیض ساعات العمل الیومیة

وتخفیض ساعات العمل الیومیة وعددھا  اإلرضاعالوطنیة المدة التي یسمح فیھا بفترات 

وإجراءاتھا، واعتبار فترات التوقف المذكورة أو تخفیض ساعات العمل بمثابة وطولھا 

ا في ـً أن مملكة البحرین لیست طرف مع مالحظة ( ا لذلكـً فع أجرھا وفقدْ ساعات عمل ویُ 

 .تلك االتفاقیات)

 

للمرأة  ) من حقوقٍ ٣٥لم یكتِف المشرع البحریني بما تضمنھ قانون العمل في المادة ( -اـً ثالث

منح من یرعاه من خالل  اإلعاقةمن ذوي محل الرعایة ة، بل راعى إذا كان الطفل لالعام

لسنة  ٧٤قانون رقم ) من ال٥( حیث نص في المادة األجرا مدفوعتي ـً ساعتي راحة یومی

یمنح ... "  وتعدیالتھ على ما یلي: رعایة وتأھیل وتشغیل ذوي اإلعاقةبشأن  ٢٠٠٦

من أقربائھ  ا من ذوي اإلعاقةالذي یرعى شخصً الموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة أو 

من الدرجة األولى، ممن یثبت بشھادة صادرة عن اللجنة الطبیة المختصة حاجتھم لرعایة 

للشروط والضوابط التي یصدر  ـًاجر، وذلك وفقمدفوعتي األ یومیـًاخاصة، ساعتي راحة 

 بھا قرار من الوزیر.

وال یجوز الجمع بین ساعتي الراحة المقررة بموجب ھذا القانون وساعات الرعایة أو 

 ."الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانین والقرارات األخرى
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ن التنظیم القانوني الحالي لفترات الرعایة والرضاعة یراعي مصلحة المرأة العاملة إ -رابعـًا

التعدیل المقترح  أما، الطفولة ویتوافق مع نصوص الدستورو األمومةرعایة  واعتبارات

المرأة في  إدماجسرعة  اعتبارات ال یتناسب معإذ  ،السلبیة اآلثارفینطوي على العدید من 

األوضاع االقتصادیة الراھنة خاصة في ظل  األعمالعلى أصحاب  ھتتداعیا وسوق العمل 

على المشاریع االقتصادیة وبصفة خاصة المشاریع  كبیرةٍ  مالیةٍ  أعباءٍ  عما یرتبھ منفضالً 

اقتصادیة المشاریع  تتستثني العتبارا مثالً  ، لذا نجد بعض الدولالمتوسطة والصغیرة

معاییر العمل العادلة الفدرالي ) من قانون ٧المادة ( ذلك مثالو ،الصغیرة والمتوسطة

 The Fair Labor Standards Act Of 1938“"(     (FLSA)وتعدیالتھ ١٩٣٨لعام  األمریكي 

(٢٩ U.S.C.207، وجوب أن یوفر صاحب العمل فترة  علىبالرغم من نصھا ھذه المادة و

كلما دعت الطفل  عمرلمدة سنة من  اطفلھ إرضاعلغایات  للمرأة العاملةراحة معقولة 

ذا كان من إ قل من خمسین عامالً أأنھ استثنى صاحب العمل الذي یستخدم  إال ، لذلك الحاجة

حجم وطبیعة  إلىشأن تلك المتطلبات أن تسبب لھ صعوبة أو مصاریف كبیرة  بالنظر 

 وتمویل وبنیة المشروع.
 

ما تضمنتھ  األعمالأصحاب على سلبیة تعدیل المقترح سیترتب علیھ آثاًرا كون ال ومما یدعم 

الى  كمشروع قانون إحالتھ(االقتراح بقانون قبل  حول المجلس األعلى للمرأةمرئیات 

للعدید من المخاطر التي یتضمنھا التعدیل  المجلس األعلى للمرأة) حیث نبھ المجلسین

 المقترح ویشمل ذلك:

توفیر ضمانات تكفل  قانون العمل في القطاع األھلي  ینبغي أن یتضمن ن أي تعدیل علىأ�-أ

بوضع العامالت وفرص تشغیلھن في القطاع  ضراراإلرض الواقع دون تطبیقھ على أ

تؤخر حصولھا على أو اص، وبصورة ال تؤثر على تولى المرأة المناصب القیادیة خال

 الترقیات أو تؤثر بأي شكل على تقییمھا.
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ساعات الرعایة بمقدار ضعفین  زیادة سیؤدي إلى ) ٣٥المادة ( علىالمقترح ل التعدی نإ�-ب

ساعة  )٣٩٦( حالیـًا حیث تبلغ ،ونصف عن ساعات الرعایة التي تضمنھا النص الحالي

وھو ما سیلقي أعباء مالیة على  ،ساعة رعایة) ١٠٥٦(لى إفیما یجعلھا المقترح تصل 

 قطاع الخاص.العلى توظیف المرأة في  سلبـًارباب العمل ویؤثر أ

 

إن التنظیم الحالي للحق في الرعایة ال یخل بمبدأ المساواة بین المرأة العاملة في القطاع   - خامسـًا

العامل وصاحب  لكل من يالمركز القانون ، حیث أنالقطاع العام تلك التي تعمل في األھلي و

) من ١٣( رقم قانون العمل) تحكمھ المادةبوجھ خاص و( القانون الخاصإطار العمل في 

، على أسس اقتصادیة ینظم القانونمنھا على ما یلي: " الدستور والتي تنص في الفقرة (د) 

"، وتقتضي األعمالمع مراعاة قواعد العدالة االجتماعیة، العالقة بین العامل وأصحاب 

، وھو بذلك  في العالقة معـًالعدالة االجتماعیة لطربذلك مراعاة االعتبارات االقتصادیة وا

إطار في  والدولة (باعتبارھا صاحب عمل)موظف القانوني لكل من ال مركزال یختلف عن

) من ١٦( رقم المادة والتي تحكمھا الوظیفة العامة)، ت( وبوجھ خاص تشریعا القانون العام

قائمین بھا الوظائف العامة خدمة وطنیة تناط بال -الدستور حیث تنص على  ما یلي : " أ

المواطنون سواء في  -ویستھدف موظفو الدولة في أداء وظائفھم المصلحة العامة.... ب

ا للشروط التي یقررھا القانون "، ومن ھنا یختلف التنظیم القانوني ـً تولي الوظائف العامة وفق

لقانوني للعالقة القانون الخاص ( العامل وصاحب العمل) عن التنظیم ا أشخاصللعالقة بین 

 بالنسبة لبعض الحقوق والمزایا الممنوحة.الجھات الحكومیة الموظفین وبین 

 

) ١٧) لسنة (١/٢٠١٩القضیة رقم (ح/أكدت  المحكمة الدستوریة في حكمھا الصادر ب  – سادسـًا

والذي  ...من المستقر علیھ في قضاء ھذه المحكمة أن مبدأ المساواة على اآلتي: "  قضائیة

ده الدساتیر المعاصرة بحسبانھ ركیزة أساسیة للحقوق والحریات على اختالفھا، ترد

وأساًسا للعدل والسالم االجتماعي، غایتھ صون الحقوق والحریات في مواجھة صور 
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التمییز التي تنال منھا أو تقید ممارستھا، إال أن المساواة في الحقوق بین المواطنین أمام 

فئاتھم على ما بینھا من تباین في مراكزھا القانونیة، معاملة ال یعني أن تعامل القانون 

ز جمیعھا ذلك أن من یقانونیة متكافئة، كذلك ال یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التم

، فمبدأ المساواة أمام القانون لیس مبدأً تلقینیًا جامدًا بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة

جمیعھا، وال كافًال لتلك  التمییزمنافیًا للضرورة العملیة، وال ھو بقاعدة صماء تنبذ صور 

ومن الجائز بالتالي أن ... الدقة الحسابیة التي تقتضیھا موازین العدل المطلق بین األشیاء

بین مراكز ال تتحد معطیاتھا، أو تتباین  -لمقاییس منطقیة وفقًا  -السلطة التشریعیة  تغیر

ذلك أن ما یصون مبدأ المساواة وال ینقض محتواه، فیما بینھا في األسس التي تقوم علیھا، 

ذلك التنظیم الذي یقیم تقسیًما تشریعیًا ترتبط فیھ النصوص القانونیة التي یضمھا  ھو

 ."باألغراض المشروعة التي یتوخاھا
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ورى، اتفقت اللجنة على اختیار  ٣٩إعماالً لنص المادة (       ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الش

 كل من :

 مقرًرا أصلیـًا.    زـــــــــزي فایــــــة رمـــھالسعـــادة األستــــاذة  .١

 مقرًرا احتیاطیًا.          الكوھجــــيار ـالدكتورة فاطمة عبدالجبسعـــادة  .٢
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روع القانون، فإن اللجنة       ة مش ات وما أبدي من آراء أثناء دراس وء ما دار من مناقش في ض

 توصي بما یلي:
 

) من قانون ٣٥مشروع قانون بتعدیل المادة رقم ( علىمن حیث المبدأ الموافقة عدم  -

(المعد في ضوء  ٢٠١٢) لسنة ٣٦األھلي الصادر بالقانون رقم (العمل في القطاع 

 .المقدمین من مجلس النواب) -بصیغتھما المعدلة  –االقتراحین بقانون 

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،
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 م2021فبرایر  28 التاریخ:
 
 

 المحترمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبدهللا محمد الفاضل 
 رئيــس لجنة الخدمات 

 
 

 
الصادر ) من قانون العمل في القطاع األھلي 35مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (الموضوع: 

(المعد في ضوء االقتراحین بقانون "بصیغتھما المعدلة"  2012) لسنة 36بالقانون رقم (

 المقدمین من مجلس النواب).

 
 

، ضمن معالي السید علي بن صالح الصالح رئیس المجلسأرفق ، م2021فبرایر  16بتاریخ      

) من 35المادة رقم ( مشروع قانون بتعدیلنسخة من ، )3د  5ص ل ت ق/ ف  548م (كتابھ رق

(المعد في ضوء  2012) لسنة 36قانون العمل في القطاع األھلي الصادر بالقانون رقم (

لجنة الشؤون  ىإل، )االقتراحین بقانون "بصیغتھما المعدلة" المقدمین من مجلس النواب

 للجنة الخدمات.تھ وإبداء المالحظات علیھ التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقش

�
ریعیة والقانونیة اجتماعھا م 2021فبرایر  24وبتاریخ      ؤون التش رابع العقدت لجنة الش

رین روع القانونوالعش أنھالمذكور ، حیث اطلعت على مش كما ، ، وقرار مجلس النواب بش

 اطلعت على المذكرة المعدة من قبل المستشار القانون للجنة.
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روع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتھت اللجنة        لمبادئ وأحكام  قانونمش

  .الدستور

 
 

 رأي اللجنة:

) من قانون العمل في القطاع األھلي 35مشروع قانون بتعدیل المادة رقم (�ترى اللجنة سالمة     

(المعد في ضوء االقتراحین بقانون "بصیغتھما  2012) لسنة 36الصادر بالقانون رقم (

  .والقانونیة الدستوریة تینمن الناحی، )المعدلة" المقدمین من مجلس النواب

 
 

 

 

ل جاسم الزايد                                                    د
يعية والقانونية                               رئيس لجنة الشؤون الت
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