
��ΦϳέΎΘϟ˺̂ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˺ϡ 

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

ϪΗΎϛήΑϭ�ௌ�ΔϤΣέϭ�ϢϜϴϠϋ�ϡϼδϟˬˬˬ 

��ϢϜϴϟΎόϣ�ϰϟ· �ϊϓέ �ϥ �ϲϧήδϳ��ϝϮΣ�ΕΎϣΪΨϟ �ΔϨΠϟ �ήϳήϘΗ��ιϮμΨΑ�ΏϮϨϟ �βϠΠϣ�έήϗ��έήϗ

��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ�ϝϮΣ�ϯέϮθϟ�βϠΠϣ˾��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ��̀˽��ΔϨδϟ��˻˹˹˿��ϥ΄θΑ�ϡ

���ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ�ϥϮϧΎϘΑ�ΡήΘϗϻ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�ΪόϤϟ��ϦϴϗΎόϤϟ�ϞϴϐθΗϭ�Ϟϴϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ 

��ήϗϮϤϟ�βϠΠϤϟ�ϰϠϋ�Ϫοήόϟ�ϡίϼϟ�ΫΎΨΗϭ�ήψϨϟΎΑ�ϡήϜΘϟ�˯ΎΟήΑ 

�ϮϠπϔΗϭ�ϢϜϴϟΎόϣΎϓ�ϝϮΒϘΑϡήΘΣϻ�ϖ�ˬˬˬ 

�
������Ö·�Ì×��į�¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×��

��  ���                       ���NNÛ¢ĝ���NNàě�ªNì�¥�
�ΕΎϘϓήϤϟ 
˺. ��ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ 
ᅴ. ϪΗΎϘϓήϣϭ�ΔϘΑΎδϟ�ΕΎϣΪΨϟ�ΔϨΠϟ�ήϳήϘΗ. 

fsaleh
Typewritten Text
19/10/2021



�

�8½]]]]¯g·?430��º�uN�ù-��®3��b2  
�8a]Éf@L·?/5��gGÈL³A0.0/��¾   

�
�

�ÛĈĮ����Ö·�Ì×��¢Üġ�į�¢�Ã�¡�ä���¥æ�Ó¢×���¡�Ä«�
���àě�ªì�¥���Û¢ĝ��

�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×�1â��Ó¦�å��
�

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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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 املادة٢٨/١٠/٢٠٢٠

 (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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��ωϭήθϣ�Ϟλ
�ϥϮϧΎϘϟ �ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ�ϥϮϧΎϘΑ�ΡήΘϗϻ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�Ϊόϣ 

�ΔϨΠϠϟ�ϰϟ·�ΔϟΎΣϹ 
˿ ��ήϳΎϨϳ˻˹˻˹��ϡ 

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩϲϧΎΜϟ   – �βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

��Ϧϣ�ΔϨΠϠϟ�˯ΎϬΘϧ
�ΔθϗΎϨϤϟ 

˺̂ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˺�ϡ 

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩϊΑήϟ – �βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

�ΕΎϋΎϤΘΟϻ�ΩΪϋ )˾( �ΕΎϋΎϤΘΟ 

��ϰϠϋ�νήόϟ
�ΔδϠΠϟ  ____ 

�ϪϧϮϤπϣ 
�ϲΘϋΎγ�Ϩϣ��ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�Ϧϣ�ϞϣΎόϟ�ϭ�ϒυϮϤϠϟ�ήΟϷ�ϲΘϋϮϓΪϣ�Ύ˱˰ϴϣϮϳ�ΔΣέ

�ϰϟϭϷ�ΔΟέΪϟ�Ϧϣ�˱ϻΪΑ��ΔΜϟΎΜϟ�ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ϪΎΑήϗ�Ϧϣ�Ύ˱˰ϗΎόϣ�ϰϋήϳ�ϱάϟ�ϭ
�ΔλΎΧ�ΔϳΎϋήϟ�ϢϬΘΟΎΣ�ΖΒΜϳ�ϦϤϣ��άϓΎϨϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ϲϓ 

�ωϭήθϤϟ�ΔϴϨΑ �ϥΎΗΩΎϣϭ�ΔΟΎΒϳΩ 

��ΔϨΠϟ�ϱέ
��ϥϭΆθϟ
��ΔϴόϳήθΘϟ
��ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ

�βϠΠϤΑ�ϯέϮθϟ 

�ΔϳέϮΘγΪϟ�ΔϴΣΎϨϟ�Ϧϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�Δϣϼγ 

��˯έ�ΔλϼΧ
�ΕΎϬΠϟ�ΔϴϨόϤϟ 

ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ :

��ϖϴΒτΗ �ϥϷ�ˬάϓΎϨϟ �ϥϮϧΎϘϟ �ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ �ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ �ϞϤόϟ �Γέίϭ�ΪϳΆΗ

��ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ιΎΨηϷ�ϊοϭ�ϰϠϋ�ϲΒϠγ�αΎϜόϧ�ϪϴϠϋ�ΐΗήΘϴγ�ΡήΘϘϤϟ�κϨϟ

��ϢϴϴϘΘϟ �ΔϨΠϟ �ϰϠϋ �ΐόμϳ �ΎϤϛ �ˬιΎΨϟ �ωΎτϘϟΎΑ �ΔλΎΧϭ �ϞϤόϟ �ϲϓ �ϢϬΑέΎϗϭ

ΔΜϟΎΜϟ�ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ΔΑήϘϟ�ΪϳΪΤΗ�Δϟ΄δϣ�ςΒο�κϴΨθΘϟϭ. 



˻ 

ϦϴϗΎόϤϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΔϤΣήϟ�ΔϴόϤΟ : 
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�ϞϤόϟ �˯ΎϨΛ �ΔΣήϟ �ϲΘϋΎγ �Ϩϣ �ϲϓ �ΔΜϟΎΜϟ �ΔΟέΪϟ �ϰΘΣ �ΔΑήϘϟ �ϕΎτϧ �ϊϴγϮΗ

ϞϴϠϘΗ�ϰϟ·�ϱΩΆϴγϭ�ϢϬΎΑήϗϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϰϠϋ�ΔϴΒϠγ�έ˱ΎΛ�ϪϴϠϋ�ΐΗήΘϴγ  ��ιήϓ

�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�Ύ˱˰λϮμΧ�ϢϬϔϴυϮΗ. 
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ΏϮϨϟ  ��ϲϧΎΜϟ� �ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟΎΑ�ϖΑΎδϟ�ϩέήϘΑ�ϚδϤΘϟ 

��ΔϨΠϠϟ�ΔϴλϮΗ
�βϠΠϤΑ�ϯέϮθϟ 

�ϚδϤΘϟϖΑΎδϟ�έήϘϟΎΑ ϟΔϘϓϮϤϟ�ϡΪόΑ�ϯέϮθϟ�βϠΠϤ ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ ��ϰϠϋ
�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ 
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 م۲۰۲۱أكتوبر  ۱۹التاریخ: 

 ) ٥التقریر رقم (
 

 تقرير جلنة اخلدمات  
قرار جملس النواب خبصوص قرار جملس الشورى حول مشروع قانون بتعديل  بشأن 

 م بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل املعاقني٢٠٠٦) لسنة ٧٤) من القانون رقم (٥املادة (
 نواب) (املعد بناء على االقرتاح بقانون املقدم من جملس ال 

 اخلامسالفصل التشريعي  - الرابع دور االنعقاد العادي
 

 :مقدمــة

)،  ٤د    ٥ص ل خ ت / ف    ٦٥۲، وبموجب الخطاب رقم (م۲۰۲۱أكتوبر    ۱۷بتاریخ    

، بخصوص م ۲۰۲۱أكتوبر    ۱۷وبناًء على قرار مكتب المجلس في اجتماعھ الثاني المنعقد بتاریخ  

 الثالثالعادي دھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد إعادة النظر في التقاریر التي تم إعدا

من الفصل التشریعي الخامس؛ أرسل صاحب المعالي السید علي بن صالح الصالح رئیس مجلس  

ار مجلس  قرار مجلس النواب بخصوص قرالشورى إلى لجنة الخدمات تقریر اللجنة السابقة بشأن  

م بشأن رعایة  ۲۰۰٦لسنة  )  ۷٤) من القانون رقم (٥(  مشروع قانون بتعدیل المادةالشورى حول  

والمتخذ في ،  وتأھیل وتشغیل المعاقین (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

عقاد العادي  م، من دور االن ۲۰۱۹فبرایر    ۲٤المنعقدة یوم األحد الموافق    ةالجلسة الحادیة عشر



 

۲ 
 

الخامس التشریعي  الفصل  من  المذكور،  إل،  األول  التقریر  في  النظر  اللجنة  عادة  ترفع  أن  على 

 تقریرھا في موعد أقصاه خمسة أیام من تاریخھ. 

 إجراءات اللجنة: - أوالً 

 ات اآلتیة:تدارست اللجنة القرار المذكور في االجتماع  ) ۱(

 الفصل الدور التاریخ  رقـم االجتمـاع 

م ۲۰۲۰ینایر  ۱۳ ۱۰  ۲ ٥ 

م ۲۰۲۰ینایر  ۲۰ ۱۱  ۲ ٥ 

م ۲۰۲۰ینایر  ۲۷ ۱۲  ۲ ٥ 

م ۲۰۲۰أكتوبر   ۲٦ ۲  ۳ ٥ 

م ۲۰۲۱أكتوبر   ۱۹ ۲  ٥ ٤ 
 

ــة اطلعت  ) ۲( ــوع البحث والدراســ ــتھا للقرار المذكور موضــ على الوثائق  اللجنة أثناء دراســ

   یلي:والتي اشتملت على ما   بھالمتعلقة  
 

 والمتضمن: (السابقة)تقریر لجنة الخدمات   -

ة  لـشورى حول مـشروع قانون بتعدیل الماد قرار مجلس النواب بخصـوص قرار مجلس ا •

م بشــأن رعایة وتأھیل وتشــغیل المعاقین (المعد  ۲۰۰٦) لســنة  ۷٤) من القانون رقم (٥(

 ) مرفق(   .بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

 )  مرفقالعمل والتنمیة االجتماعیة. ( مرئیات وزارة  •

     )  مرفق(  مرئیات جمعیة الرحمة لرعایة المعاقین. •
 



 

۳ 
 

م،  ۲۰۲۰ینایر   ۲۰بدعوة من اللجنة، شــارك في االجتماع الحادي عشــر المنعقد بتاریخ   -

 ممثلون عن وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة حیث حضر كل من:
 

 المنصب  االسم

 والتنمیة االجتماعیة وزارة العمل 

 الشیخة عائشة بنت علي آل خلیفة 
  الوكیل المساعد للرعایة والتأھیل

 االجتماعي

 مستشار قانوني   الدكتور أسامة كامل محمود متولي 

 منسق إداري  السید سید عبدالجبار سلمان
 

 من األمانة العامة بالمجلس: اجتماعات اللجنةشارك في   •
 

 

 المنصب  االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني   علي الغریري سنمح

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن ھاشم  

 المساعد أمین سر اللجنة   دانة ابراھیم الشیخ 

 البحوث والدراسات  قسم

 العامة  بحوث المشرف  منى ابراھیم العید 

 والتواصل  واإلعالم قسم

 مـشرف إعالم وتواصل  علي عباس العرادي

 أخصائي إعالم وتواصل  ليعبدالجلیل عالسیدة سما 

 أخصائي إعالم وتواصل  السید صادق جعفر الحلواجي



 

٤ 
 

ا: رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية: 
ً
 ثانيـ

ذ، ألن تطبیق النص  اـف انون الـن اء على الـق ة اإلبـق اعـی ة االجتـم ل والتنمـی د وزارة العـم تؤـی

ذوي اإلعاقة وأقاربھم في العمل  المقترح ســیترتب علیھ انعكاس ســلبي على وضــع األشــخاص  

ألة تحدید القرابة وخاصـة بالقطاع الخاص، كما یصـعب على لجنة التقییم والت  ـشخیص ضـبط مـس

 حتى الدرجة الثالثة. 
 

 

ا: 
ً
 :مرئيات مجعية الرمحة لرعاية املعاقنيثالثـ

ا رأت جمعیة الرحمة لرعایة المعاقین أنھ من األفضـل اإلبقاء على القانون النافذ حا  ــً لیــــ

یم أوجھ الرعایة وحصـر صـلة القرابة حتى الدرجة األولى من أقرباء ذوي اإلعاقة المعنیین بتقد

ا لمـصلحة ذوي اإلعاقة، حیث إن توـسیع نطاق القرابة حتى الدرجة  الالزمة لھم، وذلك تحقیقــــــً

وأقربائھم    لثة في منح ساعتي الراحة أثناء العمل سیترتب علیھ آثاًرا سلبیة على ذوي اإلعاقةالثا

ا في القطاع الخاص، وفي الوقت ا ــً لذي نتطلع فیھ وسیؤدي إلى تقلیل فرص توظیفھم خصوصــ

اـبل یـجب   إلى أھمـیة منح التســـــھیالت وأوـجھ اـلدعم والرـعاـیة الالزـمة لـھذه الفـئات إال أـنھ ـبالمـق

ــلحة الحر ــلبیة الناجمة عن ھذه القرارات ومراعاة تحقیق المصــ ص على تجنب التأثیرات الســ

 لعامة لجمیع األطراف المعنیة مع وضع الضوابط والشروط التنظیمیة الھادفة. ا
 

 

ا
ً
 :: رأي اللجنـة رابعـ

قرار مجلس النواب بخصوص قرار مجلس  تقریر اللجنة ( السابقة ) بشأن  تدارست اللجنة    

  م بشأن رعایة۲۰۰٦) لسنة  ۷٤) من القانون رقم (٥الشورى حول مشروع قانون بتعدیل المادة (

بعد إعادتھ  ،  وتأھیل وتشغیل المعاقین (المعد بناء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)

القوانین   النظر في مشروعات  المجلس بخصوص إعادة  بناًء على خطاب معالي رئیس  للجنة 

یعي  عدت تقاریرھا من قبل اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصل التشرالتي أُ 

 الخامس. 



 

٥ 
 

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبدیت من قبل أصـــحاب الســـعادة أعضـــاء اللجنة؛  

بالتمسك بالقرار السابق لمجلس الشورى   (السابقة)خلـصت اللجنة إلى التمـسك بتوـصیة اللجنة  

 بعدم الموافقة على مشروع القانون من حیث المبدأ، وذلك لالعتبارات اآلتیة:

 

ا لمصـلحة ذوي اإلعاقة اإلبقاء على   جنة أنھترى الل  أوالً: ــً من األنسـب واألوفق واألكثر تحقیقــــ

القرابة من ذوي اإلعاقة في أقاربھم الفقرة كما ھي علیھ في القانون النافذ، وحصـــر صـــلة 

ــرةً من رعـایتھم،   اشــ أثرون مـب ذین یـت درجـة األولى؛ ألنھم األولى برعـایتھم وھم اـل من اـل

 وھو ما یفي بالغرض المطلوب من الرعایة لذوي اإلعاقة. ویعیشون معھم في الغالب،

المادةثانیـًا القصور في نص  القانون أوجھ  یعالج مشروع  لم  القان ٥(   :  ) لسنة  ۷٤ون رقم () من 

اقتصر على توسیع نطاق   ذوي اإلعاقة وتعدیالتھ، وإنمابشأن رعایة وتأھیل وتشغیل    ۲۰۰٦

استحقاق ساعتي الراحة الیومیة لتشمل األقارب حتى الدرجة الثالثة (بدالً من الدرجة األولى  

 النافذ)، ویؤخذ علیھ اآلتي: في القانون 

 على شمول الزوج والزوجة في نطاق استحقاق  صراحة ً   النص لم یتضمن مشروع القانون    -أ

ینھما ال تعتبر قرابة مصاھرة أو قرابة نسب حتى  ساعتي الراحة حیث إن رابطة الزوجیة ب 

 یمكن حساب درجتھا. 

  ۲۰۱۷) لسنة  ۳٥رقم (  ـًا للقانونخالف) منھ تستخدم مصطلح (معاقـًا)  ٥ما تزال المادة (  -ب

) رقم  القانون  أحكام  بعض  ل۷٤بتعدیل  عبارة   ۲۰۰٦سنة  )  استبدال  على  نص  والذي 

(معاق  ـًاشخص( بكلمة  اإلعاقة)  (  )ـًامن ذوي  المادة  الثانیة من  الفقرة  في  ) من  ٥الواردة 

 .ذوي اإلعاقةبشأن رعایة وتأھیل وتشغیل  ۲۰۰٦) لسنة  ۷٤القانون رقم (

الدیباجة  -ج في  أو  مسماه  في  سواء  (المعاقین)  یستخدم مصطلح  القانون  مشروع  یزال  ما 

 . ۲۰۰٦  ) لسنة۷٤بتعدیل بعض أحكام القانون رقم (   ۲۰۱۷) لسنة  ۳٥رقم (  للقانون  خالفـًا

ا : تضــمن مشــروع القانون ربط اســتحقاق ســاعتي الراحة بالقرابة ولیس بالرعایة فلم یشــمل  ثالثــــــً

وم بقانون   رة التي تضـمنھا المرـس حاالت الرعایة الفعلیة للـشخص المعاق خارج إطار األـس



 

٦ 
 

)  ۳۷قانون رقم (الصادر بالقانون الطفل بشأن الحضانة األسریة، و  ۲۰۰۰) لسنة  ۲۲رقم (

 .۲۰۱۷) لسنة ۱۹رقم (الصادر بالقانون  األسرة  وقانون ،۲۰۱۲لسنة 
 

ا ــً ــروع القانون  : انتفاءرابعـــــ بالنظر إلى حداثة بدء تطبیق النص    مبررات التعدیل التي تضــمنھا مش

ــدر أي قرار إداري تنفیذًا لنص   ــاعتي الراحة، إذ لم  یصـ )  ٥المادة (  المتعلق بالحق في سـ

ذوي اإلعاقة (والذي عدل  بشأن رعایة وتأھیل وتشغیل   ۲۰۰٦) لسنة ۷٤من القانون رقم (

اعتي الراحة) لغایات اـستحداث الحق في سـ  ۲۰۱٤) لـسنة  ٥۹رقم (بموجب القانون المعدل  

في الجریدة الرســمیة في   ۲۰۱۸) لســنة ۸۰(ونشــر القرار رقم ( ۲۰۱۸دیســمبر    ۲۷حتى  

الخمیس الموافق   البـدء بتطبیقـھ  ۲۰۱۹ینـایر    ۱۰یوم  بـدایـة عـام )، و لم یتم  ا حتى  عملیـً

ــبـطة المجلس    ۲۰۱۹ ــب ـما أورده ممثلو وزارة العـمل والتنمـیة االجتـماعـیة في مضــ بحســ

ــورى ــبطة مجلس الش ــرة- (مض ــة الحادیة عش )، كما أكد ممثلو  ۲۰۱۹فبرایر    ۲٤ -الجلس

اریخ    ة بـت ام اللجـن ة أـم اعـی ة االجتـم ایر    ۲۰وزارة العـمل والتنمـی ـعدم وجود  على      ۲۰۲۰یـن

ا من ذوي اإلعاقةیرعى    لمنحول طلبات منح سـاعتي الراحة شـكاوى   ةأی  ــً من   شـخصـــــ

 أقربائھ.
 

ا ــً ذوي اخـامســـ ة ـب ات المعنـی ات الجـھ دت مرئـی ة  : أـك اقین، والجمعـی ة (االتحـاد البحریني للمـع إلعـاـق

ائھم، اقین وأصـــــدـق اء أمور المـع ة ألولـی اقینو   البحرینـی ة المـع اـی ة لرـع ة الرحـم ) على جمعـی

وتفادي آثارھا  اإلعاقةین الرخص والتسـھیالت الممنوحة لذوي ضـرورة  تحقیق التوازن ب 

ــألة توافر فرص العمل، و  ــلبیة على حیاتھم كمس إن توســیع نطاق القرابة حتى الدرجة الس

ــیرتب آثارً  ــلبیة على أقربا االثالثة س ــیؤدي إلى تقلیل فرص توظیفھم   ء ذوي اإلعاقةس وس

ــً  ــوصـ ــلبیة ومراعاة یجب الحرص على تجنب  و في القطاع الخاص،    اخصـ التأثیرات السـ

 .لعامة لجمیع األطراف المعنیةتحقیق المصلحة ا
 

ا ــً : ترى اللجنة أن مشروع القانون یضع على عاتق الجھة اإلداریة المختصة بتطبیق أحكامھ  سادسـ

قراره العدید من الـصعوبات في تحدید الـشخص المـسؤول عن رعایة الـشخص ذو  إفي حالة  



 

۷ 
 

ھ حتى ا ارـب ة من أـق اـق ااإلـع ل فـئ ـــم ة تشــ درـج ذه اـل ث إن ـھ ة، حـی الـث ة الـث درـج ت كثیرة من  ـل

ــتقبال وفرز وتقییم   ــعوبات عملیة متعلقة باسـ ا صـ ــً ــروع القانون أیضـ األقارب، ویثیر مشـ

 طلبات استحقاق ساعتي الراحة والتنازع في استحقاقھا والرقابة على مضمونھا.
 
 

ــابعـًا:   ا، وأنـھا  مملـكة البحرین من اـلدول التي تو   تنّوه اللجـنة ـبأنســ ــً ا ـخاصــ لي ذوي اإلـعاـقة اھتـمامـً

) لســــنة ۱۷كانت في طلیعة الدول التي وافقت على االنضــــمام إلى االتفاقیة العربیة رقم (

،  ۱۹۹٦) لسـنة  ۳بشـأن تأھیل وتشـغیل ذوي اإلعاقة وذلك بموجب المرسـوم رقم (  ۱۹۹۳

) لســـنة ۲۲كما صـــادقت على اتفاقیة حقوق األشـــخاص ذوي اإلعاقة وذلك بالقانون رقم (

ــّمنت ال۲۰۱۱ ــالً عن أنھا ضـ ــنة ۷٤قانون رقم (، فضـ ــأن رعایة وتأھیل    ۲۰۰٦) لسـ بشـ

ا تضمن لذوي اإلعاقة الرعایة واالندماج في المجتمع، وتقدّم   وتشغیل ذوي اإلعاقة حقوقـــــً

 الحكومة أیضاً المزایا والخدمات المتكاملة والمستمرة لھذه الفئة من أفراد المجتمع.
 

 

ا
ً
 واالحتياطي:يار مقرري املوضوع األصلي اخت :خامسـ

 

 ) من الالئحة الداخلیة لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختیار كل من: ۳۹إعماالً لنص المادة (

 مقرًرا أصلیًا.    الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوھجــــيسعادة  .۱

 مقرًرا احتیاطیًا.    سعادة الدكتورة ابتسـام محمــد صالـــح الدالل .۲
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

۸ 
 

ا:
ً
 توصية اللجنة: سادسـ

وانطالقًا من حرصھا الشدید   في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء، فإن اللجنة  

 توصي بما یلي: ، على حمایة ورعایة حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
 

بعدم الموافقة    بالقرار السابق لمجلس الشورى  بالتمسك  (السابقة)  اللجنةالتمسك بتوصیة    -
م ۲۰۰٦) لسنة  ۷٤) من القانون رقم (٥مشروع قانون بتعدیل المادة (  المبدأ على من حیث  

المقدم من مجلس   بقانون  االقتراح  بناء على  (المعد  المعاقین  وتأھیل وتشغیل  بشأن رعایة 
م،  ۲۰۱۹فبرایر    ۲٤المنعقدة یوم األحد الموافق    ةوالمتخذ في الجلسة الحادیة عشر  النواب)،

   .ادي األول من الفصل التشریعي الخامسمن دور االنعقاد الع 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 
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˺. ��ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ 
˻. �ΕΎϣΪΨϟ�ΔϨΠϟ�ήϳήϘΗ��ϪΗΎϘϓήϣϭ�ΔϘΑΎδϟ 







˺ 
 

��Û¢ĝ���àě�¦ë¦Ð��² ØÛ 

ϥϮϨόϟ 

��ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ�ϝϮΣ�ϯέϮθϟ�βϠΠϣ�έήϗ�ιϮμΨΑ�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ

��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ˾��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ��̀˽�ΔϨδϟ��˻˹˹˿��ΔϳΎϋέ�ϥ΄θΑ�ϡ

�ϦϴϗΎόϤϟ�ϞϴϐθΗϭ�Ϟϴϫ΄Ηϭ 

ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�Ϟλ �ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ�ϥϮϧΎϘΑ�ΡήΘϗϻ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�Ϊόϣ 

ΔϨΠϠϟ�ϰϟ·�ΔϟΎΣϹ 
˿ ��ήϳΎϨϳ˻˹˻˹��ϡ 

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩϲϧΎΜϟ   – �βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

�Ϧϣ�ΔϨΠϠϟ�˯ΎϬΘϧ
ΔθϗΎϨϤϟ 

˻˿ ήΑϮΘϛ ˻˹˻˹�ϡ 

�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�ΚϟΎΜϟ – �βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ 

ΕΎϋΎϤΘΟϻ�ΩΪϋ )˽( �ΕΎϋΎϤΘΟ 

ΔδϠΠϟ�ϰϠϋ�νήόϟ  ____ 

ϪϧϮϤπϣ 

�ϲΘϋΎγ�Ϩϣ��ϱϭΫ�Ϧϣ�ϞϣΎόϟ�ϭ�ϒυϮϤϠϟ�ήΟϷ�ϲΘϋϮϓΪϣ�Ύ˱˰ϴϣϮϳ�ΔΣέ

��Ϧϣ�˱ϻΪΑ��ΔΜϟΎΜϟ�ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ϪΎΑήϗ�Ϧϣ�Ύ˱˰ϗΎόϣ�ϰϋήϳ�ϱάϟ�ϭ�ΔϗΎϋϹ

�ΔλΎΧ�ΔϳΎϋήϟ�ϢϬΘΟΎΣ�ΖΒΜϳ�ϦϤϣ��άϓΎϨϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ϲϓ�ϰϟϭϷ�ΔΟέΪϟ 
 

ωϭήθϤϟ�ΔϴϨΑ �ϥΎΗΩΎϣϭ�ΔΟΎΒϳΩ 
 



˻ 
 

�ϥϭΆθϟ�ΔϨΠϟ�ϱέ
�ΔϴόϳήθΘϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟϭ

ϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ 
�ΔϳέϮΘγΪϟ�ΔϴΣΎϨϟ�Ϧϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�Δϣϼγ 

�ΕΎϬΠϟ�˯έ�ΔλϼΧ
ΔϴϨόϤϟ 

ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ : 

�ϖϴΒτΗ�ϥϷ�ˬάϓΎϨϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�ΪϳΆΗ

�ϊοϭ�ϰϠϋ�ϲΒϠγ�αΎϜόϧ� ϪϴϠϋ�ΐΗήΘϴγ�ΡήΘϘϤϟ�κϨϟ��ϱϭΫ�ιΎΨηϷ

��ΔϨΠϟ�ϰϠϋ�ΐόμϳ�ΎϤϛ�ˬιΎΨϟ�ωΎτϘϟΎΑ�ΔλΎΧϭ�ϞϤόϟ�ϲϓ�ϢϬΑέΎϗϭ�ΔϗΎϋϹ

ΔΜϟΎΜϟ�ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ΔΑήϘϟ�ΪϳΪΤΗ�Δϟ΄δϣ�ςΒο�κϴΨθΘϟϭ�ϢϴϴϘΘϟ . 

ϦϴϗΎόϤϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΔϤΣήϟ�ΔϴόϤΟ : 

��ϥϮϧΎϘϟ�ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ�ϞπϓϷ�Ϧϣ�Ϫϧ�ϦϴϗΎόϤϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΔϤΣήϟ�ΔϴόϤΟ�Εέ

� Ύ˱˰ϴϟΎΣ� άϓΎϨϟ�ϱϭΫ� ˯ΎΑήϗ� Ϧϣ� ϰϟϭϷ� ΔΟέΪϟ� ϰΘΣ� ΔΑήϘϟ� ΔϠλ� ήμΣϭ

��ΔΤϠμϤϟ� Ύ˱˰ϘϴϘΤΗ�ϚϟΫϭ�ˬϢϬϟ�Δϣίϼϟ�ΔϳΎϋήϟ�ϪΟϭ�ϢϳΪϘΘΑ�ϦϴϴϨόϤϟ�ΔϗΎϋϹ

��Ϩϣ�ϲϓ�ΔΜϟΎΜϟ� ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ΔΑήϘϟ�ϕΎτϧ�ϊϴγϮΗ�ϥ·�ΚϴΣ�ˬΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ

��ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϰϠϋ� ΔϴΒϠγ� έ˱ΎΛ� ϪϴϠϋ�ΐΗήΘϴγ� ϞϤόϟ� ˯ΎϨΛ� ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ

Αήϗϭ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ϲϓ�Ύ˱˰λϮμΧ�ϢϬϔϴυϮΗ�ιήϓ�ϞϴϠϘΗ�ϰϟ·�ϱΩΆϴγϭ�ϢϬΎ . 

ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ 
�ϝϭϷ� �ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ 

ϯέϮθϟ�βϠΠϣ�έήϗ ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ�ϡΪϋ �ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ 

ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ 
�ϲϧΎΜϟ� �ωϭήθϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟΎΑ�ϖΑΎδϟ�ϩέήϘΑ�ϚδϤΘϟ�ϥϮϧΎϘϟ 

�ΔϨΠϠϟ�ΔϴλϮΗ
ϯέϮθϟ�βϠΠϤΑ 

�ϚδϤΘϟϖΑΎδϟ�έήϘϟΎΑ ϟΔϘϓϮϤϟ�ϡΪόΑ�ϯέϮθϟ�βϠΠϤ ΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ ��ϰϠϋ

�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ 
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˺ 

 

��ΦϳέΎΘϟ˻˿ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˹ϡ 

��Ϣϗέ�ήϳήϘΘϟ˼ ( 
 

�����Ð��¬×�����à�Ø×��¦ë¦Ð��Ý|°����Û¢ĝ���àě�¦ë¦Ð��
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�NNÛ¢ÐÛ��

  �Α�ΦϳέΎΘ˺̂ �ήΑϮΘϛ˻˹˻˹ϡ�ΐΟϮϤΑϭ�ˬϟΏΎτΨ ��Ϣϗέ˽˺˺ �ϝ�ιΕ�Υ  /�ϑ˾ �Ω˼ˬ� 

��ΦϳέΎΘΑ�ΪϘόϨϤϟ�ϲϧΎΜϟ�ϪϋΎϤΘΟ�ϲϓ�βϠΠϤϟ�ΐΘϜϣ�έήϗ�ϰϠϋ�˱˯ ΎϨΑϭ˺́  ��ήΑϮΘϛ˻˹˻˹�ιϮμΨΑ�ˬϡ

�ϲϧΎΜϟ�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�ϝϼΧ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϫΩΪϋ·�ϢΗ�ϲΘϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋ·

βϠΠϣ�βϴέ�ϟΎμϟ�ϟΎλ�ϦΑ�ϲϠϋ�Ϊϴδϟ�ϲϟΎόϤϟ�ΐΣΎλ�Ϟγέ�˭βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ�Ϧϣ 

��ΔϨΠϟ�ϰϟ·�ϯέϮθϟ��ϥ΄θΑ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ�ΕΎϣΪΨϟ��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ˾�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ��

��Ϣϗέ̀˽�ΔϨδϟ��˻˹˹˿�ϥϮϧΎϘΑ�ΡήΘϗϻ�ϰϠϋ�˯ΎϨΑ�ΪόϤϟ��ϦϴϗΎόϤϟ�ϞϴϐθΗϭ�Ϟϴϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ�ϥ΄θΑ�ϡ

�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�Ϧϣ�ϡΪϘϤϟ��ˬϮϤϟ�ΪΣϷ�ϡϮϳ�ΓΪϘόϨϤϟ�ήθϋ�ΔϳΩΎΤϟ�ΔδϠΠϟ�ϲϓ�άΨΘϤϟϭ��ϖϓ˻˽  �ήϳήΒϓ

˻˹˺̂βϣΎΨϟ�ϲόϳήθΘϟ�Ϟμϔϟ�Ϧϣ�ϝϭϷ�ϱΩΎόϟ�ΩΎϘόϧϻ�έϭΩ�Ϧϣ�ˬϡ�ήϳήϘΘϟ�ϲϓ�ήψϨϟ�ΓΩΎϋϹ�ˬ

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



 

˻ 
 

�Yóå{�-��à�Ø×����4�¦���

)˺(  ϋΎϤΘΟϻ�ϲϓ�έϮϛάϤϟ�έήϘϟ�ΔϨΠϠϟ�ΖγέΪΗ�ΔϴΗϵ�ΕΎ 

�ϡ˰ϗέωΎ˰ϣΗΟϻ  ΦϳέΎΗϟ έϭΩϟ ϝλϔϟ 

˺˹ ˺˼ �έϳΎϧϳ˻˹˻˹ϡ  ˻ ˾ 

˺˺ ˻˹ �έϳΎϧϳ˻˹˻˹ϡ  ˻ ˾ 

˺˻ ˻̀ �έϳΎϧϳ˻˹˻˹ϡ  ˻ ˾ 

˻ ˻˿ �έΑϭΗϛ˻˹˻˹ϡ  ˼ ˾ 
 

)˻( �ΕόϠρ�Δ˰˰ ˰˰γέΪϟϭ�ΚΤΒϟ�ωϮ˰˰ ˰˰οϮϣ�έϮϛάϤϟ�έήϘϠϟ�ΎϬΘ˰˰ ˰˰γέΩ�˯ΎϨΛ�ΔϨΠϠϟ��ϖΎΛϮϟ�ϰϠϋ

�ΔϘϠόΘϤϟϪΑ �Ύϣ�ϰϠϋ�ΖϠϤΘη�ϲΘϟϭ�ϲϠϳ   
 

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

x �ΓΩΎϣϟ�ϝϳΩόΗΑ�ϥϭϧΎϗ�ωϭέη˰ϣ�ϝϭΣ�ϯέϭη˰ϟ�αϠΟϣ�έέϗ�ιϭ˰λΧΑ�Ώϭϧϟ�αϠΟϣ�έέϗ

)˾��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘϟ�ϥϣ��̀˽��Δϧ˰˰γϟ��˻˹˹˿��Ωόϣϟ��ϥϳϗΎόϣϟ�ϝϳϐ˰˰ηΗϭ�ϝϳϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ�ϥ΄˰˰ηΑ�ϡ

�Ώϭϧϟ�αϠΟϣ�ϥϣ�ϡΩϘϣϟ�ϥϭϧΎϘΑ�ΡέΗϗϻ�ϰϠϋ�˯ΎϧΑ.  )ϖϓέϣ ( 

x ����ΔϳϋΎϣΗΟϻ�ΔϳϣϧΗϟϭ�ϝϣόϟ�Γέίϭ�ΕΎϳέϣϖϓέϣ ( 

x �ϥϳϗΎόϣϟ�ΔϳΎϋέϟ�ΔϣΣέϟ�ΔϳόϣΟ�ΕΎϳέϣ  )ϖϓέϣ (     
 

- �ΦϳέΎΘΑ�ΪϘόϨϤϟ�ή˰˰θϋ�ϱΩΎΤϟ�ωΎϤΘΟϻ�ϲϓ�ϙέΎ˰˰η�ˬΔϨΠϠϟ�Ϧϣ�ΓϮϋΪΑ˻˹ �ήϳΎϨϳ˻˹˻˹��ˬϡ

�Ϧϣ�Ϟϛ�ήπΣ�ΚϴΣ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ�Ϧϋ�ϥϮϠΜϤϣ 
 

 

 

 



 

˼ 
 

Ϣγϻ ΐμϨϤϟ 

ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭ 

ΔϔϴϠΧ�ϝ�ϲϠϋ�ΖϨΑ�ΔθΎϋ�ΔΨϴθϟ 
�Ϟϴϫ΄Θϟϭ�ΔϳΎϋήϠϟ�ΪϋΎδϤϟ�ϞϴϛϮϟ

ϲϋΎϤΘΟϻ 

ϲϟϮΘϣ�ΩϮϤΤϣ�ϞϣΎϛ�ΔϣΎγ�έϮΘϛΪϟ �ϲϧϮϧΎϗ�έΎθΘδϣ 

ϥΎϤϠγ�έΎΒΠϟΪΒϋ�Ϊϴγ�Ϊϴδϟ �ϱέΩ·�ϖδϨϣ 
 

x  �ϲϓ�ϙέΎηΔϧΟϠϟ�ΕΎϋΎϣΗΟ �αϠΟϣϟΎΑ�ΔϣΎόϟ�ΔϧΎϣϷ�ϥϣ 
�

�

Ϣγϻ ΐμϨϤϟ 

ϦϴϴϧϮϧΎϘϟ�ϦϳέΎθΘδϤϟ�ΔΌϴϫ 

ΪϴϣΎΤϤϟ�έϮϤγ�ϖϓϮϣ�έϮΘϛΪϟ ϥΎΠϠϟ�ϥϭΆθϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�έΎθΘδϤϟ 

ϱήϳήϐϟ�ϲϠϋ�ϦδΤϣ �ϲϧϮϧΎϗ�ΚΣΎΑ 

ϥΎΠϠϟ�ϥϭΆη�ΓέΩ· 

�ϢηΎϫ�ϦδΣ�ΔϟϮΧ �ϥΎΠϠϟ�ϥϭΆη�ϑήθϣ 

Φϴθϟ�ϢϴϫήΑ�ΔϧΩ �ΔϨΠϠϟ�ήγ�ϦϴϣΪϋΎδϤϟ 

ΕΎγέΪϟϭ�ΙϮΤΒϟ�ΓέΩ· 

Ϊϴόϟ�ϢϴϫήΑ�ϰϨϣ ΙϮΤΑ�ϑήθϣ 

ϡϼϋϹϭ�ΕΎϗϼόϟ�ΓέΩ· 

ϱΩήόϟ�αΎΒϋ�ϲϠϋ ϡϼϋ·�ϲΎμΧ 

ϲϠϋ�ϝϳϠΟϟΩΑϋ�Ύϣγ�ΓΩϳγϟ ϡϼϋ·�ϲΎμΧ 

ϲΟϭϠΣϟ�έϔόΟ�ϕΩΎλ�Ωϳγϟ ϡϼϋ·�ϲΎμΧ 
�

�

�

�



 

˽ 
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�ιϧϟ�ϖϳΑρΗ�ϥϷ�ˬΫ ϓ˰Ύ ϧ˰ϟ�ϥϭϧΎ Ϙ˰ϟ�ϰϠϋ�˯Ύ Ϙ˰ΑϹ�Δ ϳ˰ϋΎ ϣ˰ΗΟϻ�Δ ϳ˰ϣϧΗϟϭ�ϝ ϣ˰όϟ�Γέίϭ�Ω ϳ˰΅Η

��ϝϣόϟ�ϲϓ�ϡϬΑέΎϗϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ιΎΧ˰˰ηϷ�ϊ˰˰οϭ�ϰϠϋ�ϲΑϠ˰˰γ�αΎϛόϧ�ϪϳϠϋ�ΏΗέΗϳ˰˰γ�ΡέΗϘϣϟ

�Ηϟϭ�ϡϳϳϘΗϟ�ΔϧΟϟ�ϰϠϋ�Ώό˰λϳ�Ύϣϛ�ˬιΎΧϟ�ωΎρϘϟΎΑ�Δ˰λΎΧϭ�ΔΑέϘϟ�ΩϳΩΣΗ�Δϟ΄ γ˰ϣ�ρΑ˰ο�ιϳΧη˰

��ΔΛϟΎΛϟ�ΔΟέΩϟ�ϰΗΣ 
 

���
Y
N�×��čÏ�ÄĞ���ë�Ã¦×��Ę¦×���ìÄė���ì�¦Û��

��Ύ ˱˰˰ ˰˰˰˰ϳϟΎΣ�ΫϓΎϧϟ�ϥϭϧΎϘϟ�ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ�ϝ˰οϓϷ�ϥϣ�Ϫϧ�ϥϳϗΎόϣϟ�ΔϳΎϋέϟ�ΔϣΣέϟ�ΔϳόϣΟ�Εέ

�ΔϳΎϋέϟ�ϪΟϭ�ϡϳΩϘΗΑ�ϥϳϳϧόϣϟ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�˯ΎΑέϗ�ϥϣ�ϰϟϭϷ�ΔΟέΩϟ�ϰΗΣ�ΔΑέϘϟ�ΔϠ˰λ�έ˰λΣϭ

�ΔΟέΩϟ�ϰΗΣ�ΔΑέϘϟ�ϕΎρϧ�ϊϳγ˰ϭΗ�ϥ·�ΙϳΣ�ˬΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ΔΣϠλ˰ϣϟ�Ύ ˱˰˰˰˰˰˰ϘϳϘΣΗ�ϙϟΫϭ�ˬϡϬϟ�Δϣίϼϟ

ΎΛϟ��ϡϬΎΑέϗϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϰϠϋ�ΔϳΑϠγ�έ˱ΎΛ�ϪϳϠϋ�ΏΗέΗϳγ�ϝϣόϟ�˯ΎϧΛ�ΔΣέϟ�ϲΗϋΎγ�ϧϣ�ϲϓ�ΔΛϟ

�Ϫϳϓ�ϊϠρΗϧ�ϱΫϟ�Εϗϭϟ�ϲϓϭ�ˬιΎΧϟ�ωΎρϘϟ�ϲϓ�Ύ ˱˰˰ ˰˰λϭλΧ�ϡϬϔϳυϭΗ�ιέϓ�ϝϳϠϘΗ�ϰϟ·�ϱΩ΅ϳγϭ

��ΏΟ˰ϳ�ϝΑ˰Ύ Ϙ˰ϣϟΎΑ˰�Ϫϧ˰�ϻ·�ΕΎ˰ϔϟ�ϩΫϬ˰ϟ�Δϣ˰ίϼϟ�Δϳ˰Ύϋ˰έϟϭ�ϡϋΩϟ˰�ϪΟ˰ϭϭ�ΕϼϳϬ˰˰˰˰˰γΗϟ�ϧϣ�Δϳ˰ϣϫ�ϰϟ·

έΣϟ�ΔΣϠ˰˰ ˰˰λϣϟ�ϖϳϘΣΗ�ΓΎϋέϣϭ�ΕέέϘϟ�ϩΫϫ�ϥϋ�ΔϣΟΎϧϟ�ΔϳΑϠ˰˰ ˰˰γϟ�ΕέϳΛ΄Ηϟ�ΏϧΟΗ�ϰϠϋ�ι

��ΔϓΩΎϬϟ�ΔϳϣϳυϧΗϟ�ρϭέηϟϭ�ρΑϭοϟ�ϊοϭ�ϊϣ�Δϳϧόϣϟ�ϑέρϷ�ϊϳϣΟϟ�ΔϣΎόϟ�
�

�
Y
NÄ��¥��Nà�Ø×��é{¥����

  ��ΔϨΠϠϟ�ΖγέΪΗ��ϥ΄θΑ���ΔϘΑΎδϟ���ΔϨΠϠϟ�ήϳήϘΗ�βϠΠϣ�έήϗ�ιϮμΨΑ�ΏϮϨϟ�βϠΠϣ�έήϗ

��ΓΩΎϤϟ�ϞϳΪόΘΑ�ϥϮϧΎϗ�ωϭήθϣ�ϝϮΣ�ϯέϮθϟ˾��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ��̀˽��ΔϨδϟ��˻˹˹˿�ΔϳΎϋέ�ϥ΄θΑ�ϡ

�ΏϮϨϟ� βϠΠϣ� Ϧϣ� ϡΪϘϤϟ� ϥϮϧΎϘΑ� ΡήΘϗϻ� ϰϠϋ� ˯ΎϨΑ� ΪόϤϟ�� ϦϴϗΎόϤϟ� ϞϴϐθΗϭ� Ϟϴϫ΄Ηϭ�ˬ

�ˬΔϨΠϠϟ�˯Ύπϋ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϪϟϮΣ�ΕέΩ�ϲΘϟ�ήψϨϟ�ΕΎϬΟϭ�ΖοήόΘγϭ�ΔϴϤϨΘϟϭ�ϞϤόϟ�Γέίϭϭ

ˬΔϴϋΎϤΘΟϻ ϟϭϥΎΠϠϟ�ϥϭΆθϟ�ϲϧϮϧΎϘϟ�έΎθΘδϤ��ˬ�ΔϤΣήϟ�ΔϴόϤΟ�ΕΎϴήϣ�ϰϠϋ�ΔϨΠϠϟ�ΖόϠρ�ΎϤϛ

�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϥ΄θΑ�ϦϴϗΎόϤϟ�ΔϳΎϋήϟ 



 

˾ 
 

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

Ϥϟ�ϖΑΎ˰˰δϟ�έήϘϟΎΑ�Ϛ˰˰δϤΘϟΎΑ���ΔϘΑΎ˰˰δϟ���ΔϨΠϠϟ�Δϴ˰˰λϮΘΑ�Ϛ˰˰δϤΘϟ�ϰϟ·�ΔϨΠϠϟ�Ζ˰˰μϠΧ��βϠΠ

�ΔϴΗϵ�ΕέΎΒΘϋϼϟ�ϚϟΫϭ�ˬΪΒϤϟ�ΚϴΣ�Ϧϣ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ�ϡΪόΑ�ϯέϮθϟ 

 

�˱ϻϭ �ϰϠϋ�˯ΎϘΑϹ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ΔΤϠ˰μϤϟ�Ύ ˱˰˰ ˰˰˰˰ϘϴϘΤΗ�ήΜϛϷϭ�ϖϓϭϷϭ�ΐ˰δϧϷ�Ϧϣ�Ϫϧ�ΔϨΠϠϟ�ϯήΗ

�ϢϬΑέΎϗ�ϲϓ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�Ϧϣ�ΔΑήϘϟ�ΔϠ˰˰˰λ�ή˰˰˰μΣϭ�ˬάϓΎϨϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ϲϓ�ϪϴϠϋ�ϲϫ�ΎϤϛ�ΓήϘϔϟ

�Ϧϣ��ˬϢϬΘϳΎ˰ϋέ�Ϧϣ�˱Γή˰˰ ˰˰ηΎ Β˰ϣ�ϥϭήΛ΄ Θ˰ϳ�Ϧϳά ϟ˰�Ϣϫϭ�ϢϬΘϳΎ˰ϋήΑ�ϰϟϭϷ�ϢϬϧϷ�˭ϰϟϭϷ�Δ˰ΟέΪ ϟ˰

�ΔϗΎϋϹ�ϱϭάϟ�ΔϳΎϋήϟ�Ϧϣ�ΏϮϠτϤϟ�νήϐϟΎΑ�ϲϔϳ�Ύϣ�Ϯϫϭ�ˬΐϟΎϐϟ�ϲϓ�ϢϬόϣ�ϥϮθϴόϳϭ 

Ύ˱˰ϴϧΎΛΓΩΎϤϟ�κϧ�ϲϓ�έϮμϘϟ�ϪΟϭ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΞϟΎόϳ�Ϣϟ�� )˾��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ��̀˽�ΔϨδϟ��

˻˹˹˿  ��ϞϴϐθΗϭ�Ϟϴϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ�ϥ΄θΑΎϤϧ·ϭ�ˬϪΗϼϳΪόΗϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ �ϕΎτϧ�ϊϴγϮΗ�ϰϠϋ�ήμΘϗ

�ϰϟϭϷ�ΔΟέΪϟ�Ϧϣ�˱ϻΪΑ��ΔΜϟΎΜϟ�ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ΏέΎϗϷ�ϞϤθΘϟ�ΔϴϣϮϴϟ�ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ�ϕΎϘΤΘγ

�ϲΗϵ�ϪϴϠϋ�άΧΆϳϭ�ˬ�άϓΎϨϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ϲϓ 

-  �ϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ϦϤπΘϳ�Ϣϟ�ϥκϨϟ �ϕΎτϧ�ϲϓ�ΔΟϭΰϟϭ�Νϭΰϟ�ϝϮϤη�ϰϠϋ� ˱�ΔΣήλ

�ϭ�ΓήϫΎμϣ�ΔΑήϗ�ήΒΘόΗ�ϻ�ΎϤϬϨϴΑ�ΔϴΟϭΰϟ�ΔτΑέ�ϥ·�ΚϴΣ�ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ�ϕΎϘΤΘγ

�ΎϬΘΟέΩ�ΏΎδΣ�ϦϜϤϳ�ϰΘΣ�ΐδϧ�ΔΑήϗ 

Ώ-  �� ΓΩΎϤϟ�ϝΰΗ� Ύϣ˾��Ύ˱˰ϗΎόϣ��Ϡτμϣ�ϡΪΨΘδΗ�ϪϨϣ� �ϓϼΧϥϮϧΎϘϠϟ� Ύ˱˰ �� ϡϗέ˼˾�Δϧγϟ� �

˻˹˺̀  ��ϡΎϛΣ�νόΑ�ϝϳΩόΗΑ��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘϟ̀˽��Δϧγϟ��˻˹˹˿  �ϝΩΑΗγ�ϰϠϋ�ιϧ�ϱΫϟϭ

��ΓέΎΑϋλΧηΎ˱˰ ϗΎόϣ��ΔϣϠϛΑ��ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϥϣΎ˱˰( ��ΓΩΎϣϟ�ϥϣ�ΔϳϧΎΛϟ�ΓέϘϔϟ�ϲϓ�ΓΩέϭϟ

)˾��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘϟ�ϥϣ��̀˽�Δϧγϟ��˻˹˹˿ �ϝϳϐηΗϭ�ϝϳϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ�ϥ΄ηΑΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ. 

Ν- �ΔΟΎΑϳΩϟ�ϲϓ�ϭ�ϩΎϣγϣ�ϲϓ�˯ϭγ��ϥϳϗΎόϣϟ��Ϡρλϣ�ϡΩΧΗγϳ�ϥϭϧΎϘϟ�ωϭέηϣ�ϝίϳ�Ύϣ

Ύ˱˰ϓϼΧ ϥϮϧΎϘϠϟ ��ϡϗέ˼˾�Δϧγϟ��˻˹˺̀ ��ϡϗέ�ϥϭϧΎϘϟ�ϡΎϛΣ�νόΑ�ϝϳΩόΗᾺ˽�Δϧγϟ��

˻˹˹˿. 

Ύ ˱˰˰˰˰˰ΜϟΎΛ��ϞϤθ˰ϳ�ϢϠϓ�ΔϳΎϋήϟΎΑ�βϴϟϭ�ΔΑήϘϟΎΑ�ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ˰�ϕΎϘΤΘγ˰�ςΑέ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθ˰ϣ�ϦϤπ˰Η��

ϟ�ΔϳΎϋήϟ�ΕϻΎΣ��ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮ γ˰ήϤϟ�ΎϬϨϤ˰πΗ�ϲΘϟ�Γή γ˰Ϸ�έΎρ·�ΝέΎΧ�ϕΎόϤϟ�κΨθ˰Ϡϟ�ΔϴϠόϔ



 

˿ 
 

��Ϣϗέ˻˻��ΔϨδϟ��˻˹˹˹ �ϭ�ˬΔϳήγϷ�ΔϧΎπΤϟ�ϥ΄θΑ�Ϟϔτϟ�ϥϮϧΎϗϟΎΑ�έΩΎμϟ��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘ˼̀  (

�ΔϨδϟ˻˹˺˻ˬ ϥϮϧΎϗϭ ΓήγϷ �ϥϮϧΎϘϟΎΑ�έΩΎμϟ��Ϣϗέ˺̂�ΔϨδϟ��˻˹˺̀. 
 

Ύ ˱˰˰˰όΑέ˯ΎϔΘϧ�� ϥϮϧΎϘϟ�ωϭήθϣ�ΎϬϨϤπΗ�ϲΘϟ�ϞϳΪόΘϟ�ΕέήΒϣ �κϨϟ�ϖϴΒτΗ�˯ΪΑ�ΔΛΪΣ�ϰϟ·�ήψϨϟΎΑ

�κϨϟ�˱άϴϔϨΗ�ϱέΩ·�έήϗ�ϱ�έΪ˰˰ ˰μϳ��Ϣϟ�Ϋ·�ˬΔΣήϟ�ϲΘϋΎ˰˰ ˰γ�ϲϓ�ϖΤϟΎΑ�ϖϠόΘϤϟ ��ΓΩΎϤϟ˾  (

��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ̀˽�ΔϨδϟ��˻˹˹˿ �ϞϴϐθΗϭ�Ϟϴϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋέ�ϥ΄θΑ��ϝΪϋ�ϱάϟϭ��ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ

�ϝΪόϤϟ�ϥϮϧΎϘϟ�ΐΟϮϤΑϗέ��Ϣ˾̂�ΔϨδ˰ϟ��˻˹˺˽ ��ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ˰�ϲϓ�ϖΤϟ�ΙΪΤΘγ˰�ΕΎϳΎϐϟ

�ϰΘΣ˻̀ �ήΒϤ˰˰δϳΩ˻˹˺́ ��Ϣϗέ�έήϘϟ�ή˰˰θϧϭ�́˹�ΔϨ˰˰δϟ��˻˹˺́ �ϲϓ�ΔϴϤ˰˰γήϟ�ΓΪϳήΠϟ�ϲϓ

�ϖϓϮϤϟ�βϴϤΨϟ�ϡϮϳ˺˹ �ήϳΎ˰Ϩϳ˻˹˺̂�ϡΎ˰ϋ�Δ˰ϳΪ˰Α�ϰΘΣ�Ύ ˱˰ϴϠϤϋ�Ϫ˰ϘϴΒτΘΑ�˯Ϊ˰Βϟ�ϢΘϳ�Ϣϟ�ϭ�ˬ�

˻˹˺̂ �Οϻ�Δϴ˰ϤϨΘϟϭ�ϞϤ˰όϟ�Γέίϭ�ϮϠΜϤϣ�ϩΩέϭ�Ύϣ˰�ΐ˰˰ ˰˰δΤΑ��βϠΠϤϟ�Δτ˰Β˰˰ ˰˰πϣ�ϲϓ�Δϴ˰ϋΎϤ˰Θ

�ϯέϮ˰˰ θϟ�βϠΠϣ�ΔτΒ˰˰πϣ�-Γή˰˰ θϋ�ΔϳΩΎΤϟ�Δ˰˰ δϠΠϟ- ˻˽ �ήϳήΒϓ˻˹˺̂��ϮϠΜϤϣ�Ϊϛ�ΎϤϛ�ˬ�

��ΦϳέΎ Θ˰Α�Δ Ϩ˰ΠϠϟ�ϡΎ ϣ˰�Δ ϴ˰ϋΎ Ϥ˰ΘΟϻ�Δϴ˰ϤϨΘϟϭ�ϞϤ˰όϟ�Γέίϭ˻˹ �ήϳΎ Ϩ˰ϳ˻˹˻˹  �ϰϠϋ��ΩϮΟϭ�ϡΪϋ˰

�ϳΔ �ΔΣήϟ�ϲΘϋΎ˰γ�Ϩϣ�ΕΎΒϠρ�ϝϮΣ�ϯϭΎϜ˰ηϦϤϟ �ϰϋήϳΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�Ϧϣ�Ύ ˱˰˰ ˰˰˰˰˰μΨ˰η ��Ϧϣ

�ϪΎΑήϗ 
 

�˰ΧΎ ˱˰˰˰˰˰δϣΎ��Δϴ˰όϤΠϟϭ�ˬϦϴϗΎό˰ϤϠϟ�ϲϨϳήΤΒϟ�ΩΎΤ˰Ηϻ��Δϗ˰Ύϋ˰Ϲ�ϱϭάΑ˰�Δϴ˰ϨόϤϟ�ΕΎϬ˰Πϟ�ΕΎϴ˰ήϣ�ΕΪϛ˰��

ˬϢϬΎ ϗ˰Ϊ˰˰˰˰˰λϭ�ϦϴϗΎ ό˰Ϥϟ�έϮϣ�˯Ύ ϴ˰ϟϭϷ�Δ ϴ˰ϨϳήΤΒϟ �ϭϥϳϗΎ ό˰ϣϟ�Δ ϳ˰Ύ ϋ˰έϟ�Δ ϣ˰Σέϟ�Δ ϳ˰όϣΟ�ϰϠϋ��

�ϱϭάϟ�ΔΣϮϨϤϤϟ�ΕϼϴϬ˰δΘϟϭ�κΧήϟ�ϦϴΑ�ϥίϮΘϟ�ϖϴϘΤΗ��Γέϭή˰οΔϗΎϋϹ �ΎϫέΎΛ�ϱΩΎϔΗϭ

�ΗΎϴΣ�ϰϠϋ�ΔϴΒϠ˰˰ δϟ�ϭ�ˬϞϤόϟ�ιήϓ�ήϓϮΗ�Δϟ΄˰˰ δϤϛ�ϢϬ�ΔΟέΩϟ�ϰΗΣ�ΔΑέϘϟ�ϕΎρϧ�ϊϳ˰˰γϭΗ�ϥ·

�˱έΎΛ�ΏΗέϳ˰˰ γ�ΔΛϟΎΛϟ ΎΑέϗ�ϰϠϋ�ΔϳΑϠ˰˰ γΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�˯ ��ϡϬϔϳυϭΗ�ιέϓ�ϝϳϠϘΗ�ϰϟ·�ϱΩ΅ϳ˰˰ γϭ

� ˱˰˰ ˰λϭ˰˰ ˰λΧΎ �ˬιΎΧϟ�ωΎρϘϟ�ϲϓ�ϭ�ΓΎϋέϣϭ�ΔϳΑϠ˰˰ ˰γϟ�ΕέϳΛ΄Ηϟ�ΏϧΟΗ�ϰϠϋ�ιέΣϟ�ΏΟϳ

Δϳϧόϣϟ�ϑέρϷ�ϊϳϣΟϟ�ΔϣΎόϟ�ΔΣϠλϣϟ�ϖϳϘΣΗ. 
 

�˰γΎ ˱˰˰ ˰˰˰˰˰γΩΎ��ϖϴΒτΘΑ�Δ˰μΘΨϤϟ�ΔϳέΩϹ�ΔϬΠϟ�ϖΗΎϋ�ϰϠϋ�ϊ˰πϳ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰θϣ�ϥ�ΔϨΠϠϟ�ϯήΗ��

�ΔϟΎΣ�ϲϓ�ϪϣΎϜΣ·��ΔϳΎϋέ�Ϧϋ�ϝϭΆ˰˰ ˰δϤϟ�κΨ˰˰ ˰θϟ�ΪϳΪΤΗ�ϲϓ�ΕΎΑϮό˰˰ ˰μϟ�Ϧϣ�ΪϳΪόϟ�ϩέήϗ



 

̀ 
 

��ΓήϴΜϛ�ΕΎΌϓ�ϞϤθΗ�ΔΟέΪϟ�ϩάϫ�ϥ·�ΚϴΣ�ˬΔΜϟΎΜϟ�ΔΟέΪϟ�ϰΘΣ�ϪΑέΎϗ�Ϧϣ�ΔϗΎϋϹ�ϭΫ�κΨθϟ

�ήϴΜϳϭ�ˬΏέΎϗϷ�Ϧϣ��ϢϴϴϘΗϭ�ίήϓϭ�ϝΎΒϘΘ˰˰γΎΑ�ΔϘϠόΘϣ�ΔϴϠϤϋ�ΕΎΑϮό˰˰λ�Ύ ˱˰˰πϳ�ϥϮϧΎϘϟ�ωϭή˰˰θϣ

�ΎϬϧϮϤπϣ�ϰϠϋ�ΔΑΎϗήϟϭ�ΎϬϗΎϘΤΘγ�ϲϓ�ωίΎϨΘϟϭ�ΔΣήϟ�ϲΘϋΎγ�ϕΎϘΤΘγ�ΕΎΒϠρ 
 
 

��Ύ˱όΑΎ˰˰γϥ΄Α�ΔϨΠϠϟ�ϩϮ˷ϨΗ ��ΎϬϧϭ�ˬΎ ˱˰˰ λΎΧ�Ύϣ˱ΎϤΘϫ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϲϟϮΗ�ϲΘϟ�ϝϭΪϟ�Ϧϣ�ϦϳήΤΒϟ�ΔϜϠϤϣ

�ΖϘϓϭ�ϲΘϟ�ϝϭΪϟ�ΔόϴϠρ�ϲϓ�ΖϧΎϛ��Ϣϗέ�ΔϴΑήόϟ�ΔϴϗΎϔΗϻ�ϰϟ·�ϡΎϤ˰˰˰˰πϧϻ�ϰϠϋ˺̀�ΔϨ˰˰˰˰δϟ��

˺̂̂˼ ��Ϣϗέ�ϡϮ˰γήϤϟ�ΐΟϮϤΑ�ϚϟΫϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�Ϟϴϐ˰θΗϭ�Ϟϴϫ΄Η�ϥ΄˰θΑ˼�ΔϨ˰δϟ��˺̂̂˿��ˬ

��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟΎΑ�ϚϟΫϭ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ιΎΨ˰˰˰ηϷ�ϕϮϘΣ�ΔϴϗΎϔΗ�ϰϠϋ�ΖϗΩΎ˰˰˰λ�ΎϤϛ˻˻�ΔϨ˰˰˰δϟ��

˻˹˺˺��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘϟ�ΖϨϤ˷˰˰ ˰ο�ΎϬϧ�Ϧϋ�˱ϼ˰˰ ˰πϓ�ˬ̀˽�ΔϨ˰˰ ˰δϟ��˻˹˹˿ έ�ϥ΄˰˰ ˰θΑ��Ϟϴϫ΄Ηϭ�ΔϳΎϋ

��ϡ˷ΪϘΗϭ�ˬϊϤΘΠϤϟ�ϲϓ�ΝΎϣΪϧϻϭ�ΔϳΎϋήϟ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭάϟ�ϦϤπΗ�Ύ ˱˰˰˰˰˰ϗϮϘΣ�ΔϗΎϋϹ�ϱϭΫ�ϞϴϐθΗϭ

�ϊϤΘΠϤϟ�Ωήϓ�Ϧϣ�ΔΌϔϟ�ϩάϬϟ�ΓήϤΘδϤϟϭ�ΔϠϣΎϜΘϤϟ�ΕΎϣΪΨϟϭ�ΎϳΰϤϟ�˱Ύπϳ�ΔϣϮϜΤϟ 
�

�
Y
N¬Û�����ê»�ì��ó�å�êØ³ï��Áæ·æĞ��é¥¦ÐÛ�¥�ì����

��ΓΩΎϤϟ�κϨϟ�˱ϻΎϤϋ·˼̂ϼϟ�Ϧϣ���Ϧϣ�Ϟϛ�έΎϴΘΧ�ϰϠϋ�ΔϨΠϠϟ�ΖϘϔΗ�ˬϯέϮθϟ�βϠΠϤϟ�ΔϴϠΧΪϟ�ΔΤ 
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