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 م 2021 أكتوبر 31التاريخ: 
 

   ريرقت

 السامي على اخلطاب اللكي  لرداجلـــنة 
 

 الرابع دور االنعقاد العادي 

 الخامسالفصل التشريعي 

  

 مقدمة: 
قرار مجلس الشورى في جلسته الثانية من دور االنعقاد العادي الرابع عمالً بمقتضى  

م بالموافقة على 2021أكتوبر    17من الفصل التشريعي الخامس والمنعقدة يوم األحد الموافق  

( لسنة  3التنفيذي رقم )ا للقرار  وإنفاذً تشكيل لجنة إعداد الرد على الخطاب الملكي السامي،  

م، وما اقتضاه من تكليٍف 2021أكتوبر    17والصادر بتاريخ    م بشأن تشكيل اللجنة2021

مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتقديمه خالل أربعة    بشأن   هاإعداد تقريرللجنة ب

من   الذكرأسابيع  سالف  القرار  تمهيدًاتاريخ صدور  الموقر  ،  المجلس  على  فقد  لعرضه  ؛ 

  رو النائب األول لرئيس مجلس الشورى، سعادة السيد جمال محمد فخاللجنة برئاسة    تشكلت

 وعضوية كل من أصحاب السعادة أعضاء المجلس اآلتية أسماؤهم:

 

 الناائاب النااني لرئيس مجلس الشااااورى     السيدة جميلة علي سلمان      .1

 عضًوا.

 عضًوا.   سيد صادق عيد آل رحمةال .2

 عضًوا.  السيد صباح سالم الدوسري .3

 عضًوا.   العراديالسيد علي عبدهللا   .4
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 عضًوا.   السيد فيصل راشد النعيمي .5

 عضًوا.  كتور محمد علي حسن عليالد .6

 عضًوا.   السيدة منى يوسف المؤيد .7

 عضًوا.  ستاذة نانسي دينا خضورياأل .8

 عضًوا.   السيد ياسر إبراهيم حميدان .9

 عضًوا.   السيد يوسف أحمد الغتم .10
 

 :أوالً: إجراءات اللجنة

 قامت اللجنة باإلجراءات اآلتية:  التكليف المذكورلتنفيذ  

 :تياآل  عقدت اللجنة االجتماع -1

 تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

 2021  أكتوبر 25 االجتماع األول 

 

افتتتا  دور االنعقتاد    اطلعتت اللجنتة على الخطتاب الملكي الستتتتامي بمنتاستتتت تة -2

 .الخامسمن الفصل التشريعي  العادي الرابع 

 

بهيئة    إعالمي من إعداد قستتتتم ال حول والدراستتتتاتاطلعت اللجنة على ملف  -3

اإلعالم  تناول أبرز ما ورد في المستشارين القانونيين باألمانة العامة للمجلس،  

 حول الخطاب الملكي السامي.  المحلي

 

  عليها وردود مجلس الشتتتورى  اطلعت اللجنة على الخطابات الملكية الستتتامية -4

من    المجلس استتتردتتادًا بها ووقوفًا على ما استتتقر عليه  ؛ةفي األدوار الماضتتي 

 ه.لردودته  في صياغ أساليب
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ل بها مشتتتكوًرا   مستتتودة  تستتتل مت اللجنة -5   أولى متكاملة لمشتتتروع الرد تفضتتت 

المساااتشاااارين    رئيس هيئةنوفل عبدالساااغم اربال  الدكتور    المساااتشاااار

مشروع الرد بصيغته النهائية  اعتمدتها اللجنة أستاًسا بنت عليه   وقد  ،القانونيين

 والمرفق بهذا التقرير.

 

 

  خااببات اللجناة أباااااااا  الااااااجاا إل أاءااااااء المجل  إلبا اء م ا اات    -6

لمناقشات ا ي  اجتمااات اللجنة  بيية ثرراء  بشان  مشاروع الر    وتباورات  

ا ا  رأع جميا أاءااااااء المجل   وقا  تل ات اللجناة  الر  وليبااااا ر مجبر 

 سعادة السيد أحمد مهدي الحداد عضو المجلس.  م ا ات قيّمة م 

 

 كل من:  األمانة العامة للمجلس من  ات اللجنةاجتماع حضر -7

 هيئة الستشارين القانونيي 
الدكتور نوفل عبدالسالم   المستشار

 غربال
 المستشارين القانونيين  رئيس هيئة

 مكتب معايل رئيس جملس الشورى
 مستشار لشؤون العالقات واإلعالم  الدكتورة فوزية يوسف الجيب 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان  السيد جواد مهدي محفوظ

 إدارة العالقات واإلعالم 

  وتواصل إعالم مشرف السيد علي عباس العرادي

 

ا:
ً
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  ثاني

ال اخلية للمجل ؛ اتف ت اللجنة الى اختيار كل  ( م  ال ئاة 39ثاماال  لنص الما إل )

 م : 
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 ا.يً مقرًرا أصل سيد صادق عيد آل رحمةسعادة ال 1

 ا. يً احتياط مقرًرا دكتور محمد علي حسن عليسعادة ال 2

 

 

ا: 
ً
 توصية اللجنة:ثالثـ

بمناساابة افتتاح دور   الموافقة على مشااروا الرد على الخباا المل ي السااامي -

 .االنعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس

 

 

 

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،        

 

 

 

 

 

 مجال حممد فخرو                        

 النائب األول لرئيس جملس الشورى                 

 نة الرد على اخلطاب اللكي السامي رئيس جل                              
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

 عاهل البالد المفدى حفظه هللا ورعاه، 

 

 السالم على مقامكم السامي ورحمة هللا وبركاته،

 

من   الرابع  االنعقاد  دور  بافتتاح  هللا،  حفظكم  جاللتكم،  تفّضَل  الفصل  إّن 

التشريعي الخامس، وما ينِّم عنه من اهتمام كريم من لدن جاللتكم بالسلطة 

لمواصلة   المجلسين وَمدعاة  أثيل ألعضاء  َمبعث شرف  يمثّل  التشريعية، 

الحضارية   مسيرتنا  صرح  تدعيم  نحو  أرحب  وآفاٍق  أفضَل  بصيغٍ  العمل 

تها وتواترت  العتيدة، راسخة البنيان، عزيزة األركان، والتي تماسكت حلقا

بعد جيل، وما فتِئت تزدان بنُبل شمائل   على طرق الخير إنجازاتها، جيالً 

 الشعب البحريني األبّي األصيل. 

وقد كان الخطاب الملكي السامي الذي شّرفتم به مراسم االفتتاح وما زخر  

رفعةُ  وغاياتُها  الرشاُد  ِسَمتُها  منهاَج عمٍل    به من رؤى  والبالد،  الشعب 

ودافَع أمل، للمضي قُدًما في استجالء أوفق الُسبل الكفيلة بترجمة رؤاكم  

البحرينيون في عهد   بثمارها  ينعَم  فعّالة،  إلى مبادرات تشريعية  السامية 

 جاللتكم الزاهر الميمون.

  وإن من دواعي اعتزازنا يا صاحب الجاللة، أن نشاطر جاللتكم عاطر ثنائكم 

العهد   آل خليفة، ولي  الملكي األمير سلمان بن حمد  السمو  على صاحب 

األمين، رئيس مجلس الوزراء الموقر حفظه هللا، وأن نُجِزل  بدورنا لسمّوه 

النخبة   بَمعيّة  يبذله  ما  على  مداه،  أبلَغ  االمتنان  ومن  أَوفاه  الشكر  من 
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ي مواجهة  الُمنتَجبة من أبناء الوطن "فريق البحرين" من جهد دؤوب ف 

الجائحة الطارئة، تطعيًما وتحصينًا، مّما مّكن مملكة البحرين من دفع غائلة  

هذا الظرف الصحي الطارئ بأقل عدد من الضحايا الذين نحتسبهم عند هللا  

بالصبر   ذويهم  ويجعَل  مشمولين،  برحمته  يجعلهم  أن  سبحانه  ونسأله 

 والسلوان معتصمين. 

 

 صاحَب الجاللة، 

مملكة البحرين من قيادة حباها هللا بالحكمة والرشاد، كان  إن ما تنعُم به  

رغم جسامة   - له أطيب األثر في مواصلة تعزيز تنافسية االقتصاد البحريني  

أهداف    -التحديات   تحقيق  من  المزيد  نحو  ونسق حثيث  منتظمة  بوتيرة 

، بحسبانها رؤيةً قواُمها تحويل الصعاب 2030رؤية البحرين االقتصادية  

 يات إلى فرٍص وإنجازات في مختلف المجاالت. والتحد

وفي هذا اإلطار فإن مجلس الشورى يشاطر دعوة جاللتكم أصحاَب األعمال  

الكفيلة   والمبادرات  األفكار  واقتراح  الذهن  قدح  إلى  كافّةً  القطاعات  في 

دور   خالل  الحرُص  المجلس  أعضاَء  ويحدو  المستدامة.  التنمية  بتعزيز 

زة لدور المؤسسات الصغيرة  االنعقاد الحالي على   وضع التشريعات المعّزِ

والمتوسطة، اعتباًرا ألهمية الدور الموكول لها في التنمية الشاملة. وسيتم  

األزمة   ومعالجة  المستقبل  وعلوم  الصناعة  لمجال  خاص  اهتمام  إيالء 

المناخية العالمية على أسٍس من التعاون الدولي وتضافر الجهود، بما يتيح  

قف عالمية فعّالة، تكون بمثابة السبيل القويم لتوفير الحماية صياغة موا

 الالزمة لكوكبنا وبيئته من منظور إنساني وحضاري شامل.  

ويُعرب مجلس الشورى عن عميق ارتياحه لالهتمام الملكي السامي بعوامل  

االقتصادي والبيئي، ُمشاطًرا جاللتَكم التأكيَد على الوجاهة والفعالية    التعافي 

التوازن  الل تحقيق  إلى  الهادفة  الموقرة  الحكومة  برامج  بهما  تتّسم  تين 

الموارد   تنمية  لضمان  رئيسيان  هدفان  وهما  الذاتي،  واالكتفاء  المالي 

 والثروات الوطنية واستدامتها، حاضًرا ومستقبالً. 
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 حضرةَ العاهل المفدى،

تحقيق  الجهاز اإلداري للدولة من أهمية قصوى في  اعتباًرا لما يتسم به  

الملكي   النظَر  يُعاضد  الشورى  مجلس  فإن  المستدامة،  التنمية  أهداف 

والتزامها   الموقرة  الحكومة  ألداء  المستمر  بالتطّور  اإلشادة  في  السامي 

الصارم بانتهاج الممارسات اإلدارية والتقنية األكثر حداثة ونجاعة، واألقدر  

دمات الُمسداة إلى على ضمان الرقابة الفعّالة على جودة اإلجراءات والخ

 المواطنين والمقيمين.

كما يُشيد مجلس الشورى بمنجزات الحكومة الموقرة على مستوى رفع  

كفاءة الدعم الحكومي وعدالة توزيعه، منّوًها بما تبديه الحكومة من اهتماٍم 

قضايا الشباب البحريني  وبما تُحظى به  مستمر باالرتقاء بالكوادر الوطنية،  

المرأ تقدم  اإلنجازاُت  ودعم  بفضلها  توالت  فائقة،  عناية  من  البحرينية  ة 

 المشّرفة على جميع األصعدة.

ونَحَمد لكم يا صاحب الجاللة اهتماَمكم الكريم بكل ما من شأنه الرفُع من  

بالتقدير   والجديرة  وعطائها  سعيها  في  المباَركة  البحرينية  المرأة  مكانة 

هكم المتمثل في دعم وتطوير الخّطة  والتكريم. كما نعلن التزامنا التام بتوجي

مهمة،  مبادرات  من  تتضّمنه  وما  البحرينية  المرأة  لنهوض  الملكية 

وصندوِق األمل وما يضعه من مشاريع طموحة، وفي تعزيز سائر الخطط  

 والبرامج المخصصة لذلك. 

 

 

 صاحَب الجاللة، 

إّن من ِسمات المجتمع البحريني، التآلَف والتآزر، بحيث يشّد بعضه بعًضا  

كالبنيان المرصوص. ومن ثَّم فإّن ما تفّضلتم باإلعراب عنه من مشاعر  

التي   الواحدة  األسرة  ووشائج  المحبّة  بأواصر  السامية  الملكية  السعادة 
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ن به شعبكم يزدا؛ لَهو وسام  يعيشها مجتمعنا في كنف التوافق والطمأنينة

على   الشورى  مجلس  يحِفز  ما  وهو  وفّي.  مواطن  كل  به  ويفَخر  األبّي 

اهتمام خاص  إيالء  العمل، مع  التشريعات ونظم  قدًما في تطوير  المضي 

لحماية الحقوق اإلنسانية وتعزيز الترابط األسري والنسيج المجتمعي، بما 

 نية العظيمة.يعّزز هذه الِمنّة الربّانية الكريمة والسَّجيّة البحري

وإذ يشاطر مجلس الشورى اهتماَم جاللتكم ببرنامج العقوبات البديلة الذي 

مشروًعا وطنيًا حضاريًا    بحقٍ لم تَُحْل حداثتُه دون نجاعته، والذي يعتبَر  

بأبعاد إنسانية شاملة نحو مزيد من االرتقاء بمنظومة حقوق اإلنسان، فإنه  

اآلليات بتوجيهات جاللتكم بوضع  الالزمة   يُشيد  التحتية  التنفيذية والبنى 

لمراكز اإلصالح والسجون المفتوحة، بما يكفل إعادة دمج المستفيدين من  

هذا البرنامج في مجتمعهم، معربًا لجاللتكم عن بالغ االعتزاز بهذه السياسة 

 الجنائية الحكيمة التي تضع البحرين في مصاف أرقى الدول بهذا الشأن.

 

 المفدى،حضرةَ العاهل 

البحرينية دومً  الدبلوماسية  تميّزت  القائم على سياسة لقد  نهجها  بثبات  ا 

حسن الجوار واالحترام المتبادل مع األشقاء واألصدقاء في كل مكان، حتى  

بصيٍت رفيع في مختلف المحافل الدولية. وفي هذا اإلطار فإننا  تنعم    صارت

المياه اإلقليمية للخليج العربي  نشاطر جاللتكم قلقَكم الشديد لما تتعّرض له  

المالحة   وخطوط  الحيوية  المنطقة  هذه  أمن  يهدد  متعّمد  استهداٍف  من 

الدولية. كما نشيد بثاقب نظركم بشأن ما تتعّرض له السفن التجارية في  

الخليج وبحر العرب من هجمات عدائية متكّررة، وما يتطلبه ذلك من مزيد  

ة من أجل مكافحة قوى اإلرهاب ووقِف  التنسيق مع مختلف األطراف الدولي

 دعمها وتمويلها من أي طرف كان. 

الحكيمة   لسياستكم  التام  دعمه  عن  لجاللتكم  الشورى  مجلس  يُعرب  كما 

المشترك بين دولنا وشعوبنا   العمل والمصير  التمّسك بعُرى  المتمثّلة في 

، وفي  الشقيقة بحسبانها من أهم الثوابت الوطنية والقومية لمملكة البحرين

اعتزازكم بالمسيرة الخليجية المباركة أيًّا كانت التحديات. ويُشاطر المجلُس  
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بما يحقق   الطبيعي  الخليجي ضمن مساره  العمل  يعود  تطلَّع جاللتكم ألن 

األهداف النبيلة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما تصبو إليه من  

للمصالح وتنميٍة  للقلوب  وتقريٍب  للصفوف  يلتزم    توحيٍد  كما  المشتركة. 

 المجلس بمساندة كل ما تتفضلون باتخاذه من إجراءات بهذا الشأن.

 

 صاحَب الجاللة، 

إّن ما تقوم عليه العالقة بين الحكومة الموقرة والمجلس الوطني من أواصر  

من  هو    ؛والتواصلالتعاون المثمر والبنّاء وما تتّسم به من رسوخ الحوار  

نطالقًا مّما تفضلتم باإلعراب عنه من ارتياحٍ ملكي  مفاخر عهدكم الزاهر. وا 

بالتعاون   االرتقاء  من  مزيد  نعاهد جاللتكم على  فإننا  العالقة،  لهذه  كريم 

الفعّالة   الحلول  وضع  بهدف  والتشريعية  التنفيذية  السلطتين  بين  القائم 

منها،   األمر  لغاية  بُلوًغا  وتطويرها  األولوية  ذات  التشريعات  ومراجعة 

في هذا المقام بما يبديه صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن   مشيدين

الوزراء حفظه هللا من حرص   العهد رئيس مجلس  ولي  خليفة،  آل  حمد 

 كريم على تطوير هذه العالقة. 

الدبلوماسية  معاضدة  في  البرلمانية  الدبلوماسية  دور  ألهمية  واعتباًرا 

مواقف السيادية للمملكة، فإننا  الرسمية في إطار التقيّد بالثوابت الوطنية وال

إبراز صورة   في  الوطني  المجلس  وفود  أداء  تعزيز  في  جهًدا  نّدخر  لن 

البحرين وإعالء رايتها خفّاقةً في المنابر الدولية والمجالس المماثلة في  

 األقطار الشقيقة والصديقة.

 

 حضرةَ العاهل المفدى،

التقدير واالعتزاز    إن مجلس الشورى يشاطر جاللتكم حفظكم هللا مشاعرَ 

للجهود البارزة لقواتنا المسلحة وأجهزتنا األمنية، وتضحياتها الباسلة في 

حماية سياج الوطن والمحافظة على منجزاته وسيادته والذود عن حماه.  

وبالغ الحبور إلقدام  وصادق المباركة  كما يعبّر بدوره عن عميق السرور  
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حربي المتقدم وتوطين عملياتها مؤسساتنا العسكرية على برامج التصنيع ال

في سياق االنسجام التام مع ما نشهده من تجارب إقليمية تشِعرنا بالفخر  

 لتحقيق القوة الدفاعية الداعمة الستقرار المنطقة.  

 

 صاحَب الجاللة، 

المواطنون الكرام، رجاالً ونساًء، في خطابكم السامي من ما ُحظي به  إّن  

تحيّتكم وعاطر ثنائكم وسابغ تقديركم، لما يبذلونه من اعتزازكم وصادق  

جهد وطني مخلص في ميادين اإلنتاج والبناء، سيكون حافًزا لهم جميعًا  

على مضاعفة الجهد للُمضي قُدًما تحت وارف قيادتكم الرشيدة في مسيرة  

دولة   كنف  في  والكريمة  الحّرة  الحياة  للجميع  يكفل  بما  والنماء،  التقدم 

 والقانون.  المؤسسات

وفي الختام، نعاهد جاللتكم، حفظكم هللا، على أن يكون دور االنعقاد الرابع  

درب  على  وّضاءة  وعالمة  هامة  محطة  الخامس،  التشريعي  الفصل  من 

التقّدم واالزدهار، تُستحَكم فيها حلقاُت التشريع، ويتعّزز خاللها التعاون مع 

خطابك مضامين  فيها  وتتحقق  الموقرة،  نكون  الحكومة  حتى  السامي،  م 

 جميعًا أهالً لما َحبوتُمونا به من سابغ عنايتكم الملكية الكريمة. 

 

وفّق هللا جاللتكم لما يحبّه ويرضاه، وجعل سائر أيامكم أياَم خير ونماء،  

ترفُل فيها مملكة البحرين على مدارج الرفعة والسؤدد، دّرةً للبلدان، وَموئالً  

 للعدل وكرامة اإلنسان.

 

 الم على مقامكم الكريم ورحمة هللا وبركاته.والس

 

 

 رئيس مجلس الشورى وأعضاؤه



113 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( 2ملحق رقم )
 

 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 جديدة فقرة بإضافة قانون مشروع

 قانون من( 32) املادة إىل( ج) برقم

 الصادر األهلي القطاع يف العمل

 ،م2012 لسنة( 36) رقم بالقانون

  بقانون االقرتاح ضوء يف املعد)

 جملس من املقدم ــ املعدلة بصيغته ــ

 (النواب
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 م2021أكتوبر  19التاريخ: 

 ( 2)رقم التقرير 

 

 

 تقرير جلنة اخلدمات  

( من قانون العمل  32بإضافة فقرة جديدة برقم )ج( إىل الادة )حول مشروع قانون  
)العد يف ضوء االقرتاح    2012( لسنة  36يف القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم ) 

 القدم من جملس النواب( -بصيغته العدلة-بقانون  

 الفصل التشريعي اخلامس  -الرابع دور االنعقاد 

 مقدمااة: 

     5ص ل خ ت / ف    652   وبموج  الخبا  رق  )2021أكتوبر    17بتاريخ  

أكتوبر    17(  وبناء  الى قرار مكت  المجل  ي  اجتمااه الران  المنج   بتاريخ  4

   بخبوص ثاا إل الن ر ي  الت ارير الت  ت  ثا ا ها م  قبل اللجنة الااب ة 2021

ال التشريج   الفبل  م   الرالث  الجا ع  االنج ا   أرال باا   خ ل  ور  خام ؛ 

المجال  الاي  ال  ب  بالح البالح رئي  مجل  الشورى ثلى لجنة الخ مات ت رير  

(  32مشروع قانو  بإءاية ي رإل ج ي إل برق  )ج( ثلى الما إل )اللجنة الااب ة بشن   

)المج     2012( لانة  36م  قانو  الجمل ي  ال باع األهل  البا ر بال انو  رق  ) 

إلاا إل الن ر    الم    م  مجل  النوا (  -ببييته المج لة-انو   ي  ءوء االقتراح ب 

الى أ  تريا اللجنة ت ريرها ي  موا  أقباه خماة أيا  م   ي  الت رير المذكور   

 تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة: - أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 ال انو  المذكور ي  االجتمااات اآلتية: مشروع  ت ارات اللجنة  (1)

 الفصل الدور التاريخ  االجتماع

 5 3   2021يناير   6 اشر  الخام 

 5 3   2021يبراير   1 الاا   اشر 

 5 3   2021يبراير   8 اشر  الاابا

 5 3   2021يبراير   15 اشر الرام 

 5 4   2021أكتوبر   19 الران 
 

موضتتوع ال ح     بمشتتروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتتها على الوثائق المتعلقة   (2)

 والدراسة، والتي ادتملت على ما يلي:

 ت رير لجنة الخ مات )الااب ة( والمتءم : -
 

.  مشاااااروع ال اانو  الماذكور  وماذكرتاا الاكوماة وهيئاة التشاااااريا والرأع ال اانون   -

 )مرفق(

 )مرفق(. التشريجية وال انونية بمجل  الشورىرأع لجنة الشؤو    -

 )مرفق(  رأع وزارإل الجمل والتنمية االجتمااية. -

 )مرفق( .وزارإل الباةرأع  -

 )مرفق(  رأع غرية تجارإل وبنااة الباري . -

 . )مرفق(رأع االتاا  الناائ  البارين  -
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 )مرفق(  .قرار مجل  النوا  بشن  مشروع ال انو  ومري اته -

 

، إال أن اللجنة لم المجلس األعلى للمرأةوقد تقدمت اللجنة الساااابقة ببلب مرئيا    -

 تستلم أية مرئيا ، لذا تم االستناد إلى المرئيا  المرسلة إلى مجلس النواا.

 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةدارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 البحوث والدراسا   قسم

 العامة  بحوث المشرف  منى ابراهيم العيد 

 قسم اإلعغم والتواصل 

 وتواصل   أخصائي إعغم صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

مشااروع  رأت لجنة الشااؤو  التشااريجية وال انونية بمجل  الشااورى ااا مة 

 وال انونية.  ال اتوريةتي   م  النااي  ال انو 
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ا 
ً
 : وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي  -ثالثـ

الموقرإل بإاا إل الن ر  بمرئيات الاكومة    اتماك   وزارإل الجمل والتنمية االجتماايةأكّ ت  

 )مريق(   .ي  مشروع ال انو 

ا
ً
 : وزارة الصحةرأي  - رابعـ

الاكوماة المري اة بمشاااااروع  أكاّ ت وزارإل الباااااااة تواي  اا ما ماا ور  ي  ماذكرإل  

ا ثلى أ  الياية المرجوإل م  التج يل متا  ة  ايث نباااات الما إل ) (  32ال انو   ن ر 

م  قانو  الجمل ي  ال باع األهل  الى اباااول المرأإل الجاملة الى ثجازإل وءاااا  

ا  أما ييما يتجلق بااالت اإلج اأ يإ  المرأإل   م يواة األجر م ت ا ااااتو  يوماااااااا 

جازإل بموج  شا ا إل ببية مجتم إل م  أا  المراكز البااية الاكومية   الجاملة تمنح ث

أو ثا ى الجيا ات المجتم إل م  قبل باااااا  الجمل يا   بموجب ا الببي  المختص  

م إل اإلجازإل الت  تاتاج ا المرأإل بناء  الى الاالة البااااية والنفااااية لكل االة الى 

اااا  ن ا  اإلجازإل المرءااية   ا إل  وم  ر  يإنه يت  التجامل ما  ااالت اإلج اأ

  و  م إل ما  إل  وثنما اا  ت  ير الببي  لاالة الجاملة.

والياه ياإناه يوجا  م  النباااااوص ال اانونياة وال وااا  اإلجرائياة ال اائماة ماا يكف  باذاتاه  

ا  لاماية بااة المرأإل الب نية والنفااية ي  ااالت الامل والوءاا واإلج اأ وي اااااا 

واالتفاقيات الباا رإل ان ا الت  كراات اماية األمومة    لمجايير من مة الجمل ال ولية

 (مرفق)وهو ما يا ق ال  ف المنشو  م  مشروع ال انو . 

ا 
ً
 : غرفة جتارة وصناعة البحرين رأي   -خامسـ

أكاّ ت غرياة تجاارإل وبااااانااااة الباري  اا   مواي ت اا الى مشاااااروع ال اانو  وذلا  

 لألابا  اآلتية:

ا على أصحاب األعمال وسيعرضهم لخسائر مادية   - إن مشروع القانون سيشكل ع ئتتتً
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جستتتتيمة وستتتتيخلق تداعيات ستتتتل ية على القطاع الخاا بستتتت ب كثرة اإلجازات 

 الممنوحة في قانون العمل في القطاع األهلي.

إن التعديل المقتر  سوف يؤدي إلى إحجام أصحاب األعمال عن توظيف المرأة في  -

اا ممتا يعرقتل توجهتات الحكومتة الردتتتتيتدة بستتتترعتة إدمتا  المرأة في القطتاع الخت 

الستتتتوم المحليتة نلًرا لطول فترة اإلجتازات الممنوحتة لهتا في القتانون مثتل إجتازة  

 الوضع، وإجازة رعاية الطفل، وإجازة وفاة الزو .

إن المرأة العتاملتة تمنإ إجتازة مرضتتتتيتة بموجتب دتتتتهتادة ط يتة معتمتدة في حتاالت   -

صتم هذه اإلجازة من رصتيد إجازاتها المرضتية لدى صتاحب العمل  اإلجهاض وتخ 

حستب تقدير الط يب المعال،، وبالتالي فإن األمر ال يتطلب أي تعديل تشتريعي على 

 ( من القانون.32نص المادة )

إن جميع اإلتفاقيات ذات العالقة والصتتتتادرة عن منلمتي العمل الدولية والعربية لم  -

لوضتتتع على حاالت اإلجهاض التي تتعرض لها المرأة  تقرر ستتتريان أحكام إجازة ا

 العاملة. )مرفق(

 

ا
ً
 :االحتاد النسائي البحرينيرأي  - سادسـ

( وإضتافة الفقرة ) (، بأنها  32رأى االتحاد النستائي ال حريني أن في تعديل المادة )

تراعي ظروف المرأة العاملة التي تعرضتتت لهجهاض كما تراعي الحالة الصتتحية 

( نفستتتها تشتتتير إلى حق المرأة في اإلجازة في 32والنفستتتية لها، وحي  أن المادة )

ا، فإن  ا أو ميتتتتتتً للمرأة التي تعرضتت لهجهاض بعد األست وع  حالة ولد الطفل حيتتتتتً

( من الحمل الحق في إجازة مدفوعة األجر التقل عن دهر، وفي حالة أجهضت  20)

( أستتتت وع من الحمتل، فلهتا الحق في إجتازة التقتل عن 20المرأة ق تل ذلتأ أي ق تل )

أستتتت وعين أو حستتتتب رأي الط يتب المعتال، في الفترة التي تحتتاجهتا المرأة للنقتاهتة 

 التها الصحية والنفسية. )مرفق(حسب ح 
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ا  
ً
 رأي اللجنة:  -سابعـ

ج ي إل       ي رإل  بإءاية  قانو   بشن  مشروع  الااب ة  اللجنة  ت رير  اللجنة  ت ارات 

( م  قانو  الجمل ي  ال باع األهل  البا ر بال انو  رق  32برق  )ج( ثلى الما إل )

لانة  36) ب انو     2012(  االقتراح  المج لة- )المج  ي  ءوء  الم    م     - ببييته 

ناء  الى خبا  مجال  رئي  المجل  بخبوص  بج  ثاا ته للجنة ب   مجل  النوا ( 

ثاا إل الن ر ي  مشرواات ال واني  الت  أُا ت ت اريرها م  قبل اللجنة الااب ة خ ل  

  ور االنج ا  الجا ع الرالث م  الفبل التشريج  الخام . 

يتنلف مشروع ال انو  يء   ا  ال يباجة م  ما تي   تءمنت الما إل األولى  

( م  قانو  الجمل ي  ال باع 32ي إل برق  )ج( ثلى نص الما إل )منه ثءاية ي رإل ج  

( بال انو  رق   البا ر  لانة  36األهل   )أ(  2012(  الف رتي   أاكا   تببيق  مفا ها    

و) ( م  ذات الما إل الى ااالت اإلج اأ أو وال إل بفل ميت  وجاءت الما إل الرانية 

 تنفيذية. 

لة ي  ال باع األهل  ثجازإل م يواة  ي  ف مشروع ال انو  ثلى منح المرأإل الجام

 األجر ي  ااالت اإلج اأ أو وال إل البفل ميتا ا  تجا ل ثجازإل الوءا.

وبعد تدارس مشرررروع القانون، انتهت اللجنة إلى التمسرررك بتوصرررية اللجنة  

 مشروع القانون، وذلك لالعتبارات اآلتية: برفض)السابقة(  

قانو  الجمل ي  ال باع األهل  البا ر بال انو  رق   ( م   32ث  نص الما إل )  -أوالً 

إجازة وضع بناًء على شهادة طبية   َمَنَح الجاملة    وتج ي ته 2012( لانة  36)

  وهذا النص يشمل انفبال الجني  ا  أمه ايا ا أو ميتا ا  بج  ان ءاء أقل معتمدة

لف رإل )ج( المءاية بموج  مشروع  يترإل امل )اتة أش ر قمرية( مما يججل ا

ال انو  متا  ة الى أرأ الواقا  ايث أ  نبوص التشريجات ت رأ مجا ا ببورإل  

والم بو    البارينية    ال اتورية  الماكمة  متكاملة كما جرى الى ذل  قءاء 
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( م  قانو  الجمل ي  ال باع األهل  32بمببلح ) الوءا( الوار  ي  الما إل )

حم مدة  بأقصر  قانونمرتبط  وشرعرً ل  )  ارً ا  الما إل  نبت  قانو  71ايث  م    )

يل : "  2017( لانة  19 انو  رق  ) األارإل البا ر بال أقل م إل الامل  الى ما 

" ونص ال انو  هذا ماتم  ب وره اتة أش ر قمرية  وأكررها انة واا إل قمرية. 

اَوَاْملُهُ "اباانه:  قوله    م  نتيجة ااا  الم   الوار إل ي      َويَِبالُهُ رََ رُوَ  َشْ ر 

 ". َويَِبالُهُ يِ  َااَمْي ِ " : اباانه وقوله   "

أع أ  الم بو  بمببلح "الوءا" الوار  ي  النص الاال  هو "انفبال الجني   

ا  أمه ايا ا أ  ميتا ا بج  ان ءاء أقل يترإل امل )اتة أش ر قمرية("   والجني   

بلح )المولو ( يشمل ) المولو  ايا ا أو ان  انفباله ا  أمه يامى مولو  ا ومب

  2019( لانة  7قانو  رق  )( م   1ميتا ا بج  خروجه أو ثخراجه( وي ا ا للما إل )

والوييات الموالي   تاجيل  والت  اريت مببلح بتن ي   بننه       الميت(  )المولو  

 " المولو  الذع ال ت  ر اليه ا مات الاياإل بج  خروجه أو ثخراجه م  األ ."

ر  يإ  مشروع ال انو  متا ق الى أرأ الواقا يالنص الاال  يشمل ااالت  وم   

اإلج اأ بج  ان ءاء أقل يترإل امل )اتة أش ر قمرية(  خابة أنه ربب بي   

بش ا إل  الوءا  ثجازإل  يربب  ول   مجتم إل   ببية  ش ا إل  وب ور  الوءا  ثجازإل 

 المي   أو الوياإل.

 

وال إل الجني  ايا ا     و  الجمل ي  ال باع األهل قان ( م   32ل  تشترب الما إل )   -   ثانيرًا

يالمبلق يجرع الى  أ  ميت    لتشمل وال إل مولو  ا   تتاا  الما إل  وامومية 

ثب قه والجا  يجرع الى اموميته مال  ير  النص الى ت يي ه أو تخبيبه  و  

بنتيجة   يربب ا  ول   )الوال إل(  الوءا  بجملية  اإلجازإل  ااتا اق  ال انو   ربب  ق  

وال إل اواء أكانت الوال إل )ببيجية أ  قيبرية(  وببرف الن ر ا  نتيجت ا  ال

أ     الَخ يج(   )البفل  أ  اابق ألوانه  أوانه"  "ي   أكانت وال إل مولو  ا   اواء 
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ميت "ي  أوا  وال ته" أ  نتيجة ثج اأ تل ائ  أ  ُمّاتََاث ثذا كا   بج  أقبر  

 م إل امل. 

( م  قانو  الجمل ي  ال باع  32ث   ثجازإل الوءا  الت  نبت الي ا الما إل )  -ثالثرًا

قانو  الخ مة الم نية البا ر  األهل  تمارل ثجازإل الوءا المنبوص الي ا ي   

 ( رق   ب انو   لانة  48بالمراو   ايث     2010(  التنفيذية    والئاته  وتج ي ته 

ازإل الوءا وتركت تا ي   ( م  قانو  الخ مة الم نية الى ثج 20نبت الما إل )

قواا ها وشروب ا وم إل ااتا اق ا ثلى ال ئاة التنفيذية  والت  نبت ي  البن   

الما إل )3) التال :  31( م   الناو   اإل الوءااا لماا إل اااتي  يوماا  ثجاااز"( الى 

للوءا الم و     األول ا ويباا أ اريان ا م  اليو   للمو فااة التاا  تءااا مولااو   

  وق   "غ ج اة امل اا   الاى أ  ت او  المو فاة بإباي  الش ا إل الببية المجتم إل

بشن  اإلجازات الت  تمنح   2018( لانة 3ب رت تجليمات الخ مة الم نية رق  )

للمو في  الخاءجي  ل انو  الخ مة الم نية وأك ت ءم  مفر ات البن  )اا ا ا:  

"الموظفة التي تضع  زات( الى أ  ثجازإل الوءا تشمل  أاكا  ثءايية بشن  اإلجا 

 بحسب التقارير الطبية".  ارً متوفي ا مولودً 

والت  تءمن ا)المريق رق     2020يناير    2أك ت مرئيات وزارإل الباة بتاريخ    –  رابعرًا

( ل رار مجل  النوا (الى شمول الااالت الت  يت  يي ا منح ثجازإل الوءا 4)

/أ( م  قانو  الجمل ي  ال باع األهل  " االة الوال إل الميتة بج   32وي ا ا للما إل )

ثجازإل الوءا واقجة الوءا    مء  اتة أش ر م  الامل"  وأ  مناب ااتا اق

وه  انفبال الجني  ا  جا  أمه اواء أكا  ايا ا أ  ميتا ا بج  ان ءاء يترإل أقل ا  

  2019مايو  14اتة أش ر  كما ور  ي  مرئيات المجل  األالى للمرأإل بتاريخ  

النوا ( اإلشارإل ثلى أ  مشروع  5الت  تءمن ا )المريق رق  ) ( ل رار مجل  

 أرأ الواقا. ال انو  متا ق الى 
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ث  مشروع ال انو   التنكي  الى غرية تجارإل وبنااة الباري  تءمنت مرئيات  – خامًسا 

  ايشكل ابئا ا الى أباا  األامال وايجرء   لخاائر ما ية جايمة وايخلق 

اوف يؤ ع ثلى ثاجا  أباا  األامال    مما  ت اايات البية الى ال باع الخاص

ناو  يجرقل توج ات الاكومة الرشي إل    و   ا  تو يف المرأإل ي  ال باع الخاص

 .  اراة ث ماج المرأإل ي  الاوق المالية

 

ت تبر تشريجات الجمل الم ارنة الى اإلشارإل ثلى ثجازإل الوءا  أما مانلة م ى    –   سادسرًا

شمول  مببلح )الوءا( انفبال الجني  ا  أمه ميتا ا وااالت اإلج اأ بج   

تشريجي  مجتم إل  امل  يترإل  أقل  ويت   ان ءاء  النص   امومية  م   ماتفا   ي و  ا ا 

أايانا ا توءياه ب رارات ث ارية  يف   ولة اإلمارات الجربية المتا إل قامت ثمارإل  

ال بإب ار  رق    ب   والوءا    2017لانة    14مراو   األمومة  ثجازإل  بشن  

  ( منه الى ااتا اق 4  ايث أك ت الما إل )والرااية للمو فات ي  اكومة  ب  

  ءية رَ ( م  امل ا ثجازإل مَ 24أج ءت جنين ا قبل ب ء األابوع )المو فة الت   

  10  ( بتاريخ  2-99- 219)  مراو  رق ولي  ثجازإل وءا  وي  المير  ب ر ال

ل2000  وماي  الشريف رق   ي تا    ال  ير  تببيق م تءيات    1-58- 008  كيفية 

الجمومية   شن  الن ا  األااا  الجا  للو يفة  "ي     1958يبراير    24  ي   البا ر

( منه  18"  ونص ي  الما إل )المتجل ة بالرخص ألابا  باية ورخبة الوال إل

  "  : يل   ما  اللوات  يءج  مولو   الى  المو فات  األامال  أوالت  ميت ث   أو ا  ا  ا 

ابت اء   ببيج   ثج اأ  لجملية  يخول     يتجرء   امل     م   الاابا  الش ر  م  

-58- 008  ال  ير الشريف رق   م  46ا ألاكا  الفبل  ا  بب   رخبة ا  الوال إل  

1 " . 
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ا
ً
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -ثامنـ

 

م  ال ئااة الا اخلياة لمجل  الشاااااورى  اتف ات اللجناة   (39)ثامااال  لنص الماا إل       

 الى اختيار كل م :

 مقرًرا أصلياًا.      د صالح الداللاام محم ااا ورة ابتساااالدكتسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.      ار ال وهجاي اورة فاطمة عبدالجباااالدكتسعادة  .2

 

ا
ً
 توصية اللجنة:  -تاسعـ

ي  ءاوء ما  ار م  مناقشاات وما أب ع م  اراء أرناء  راااة مشاروع ال انو        

 بما يل :  اللجنة توب يإ  

 

مشاروا  على من حيث المبدأ  عدم الموافقة  التمسا  بتوصاية اللجنة الساابقة ب -

( من قاانون العمال في 32قاانون باافااااافاة فقرة جاديادة برقم )م( إلى الماادة )

)المعد في فاااو     2012( لسااانة  36القباا األهلي الصاااادر بالقانون رقم )

 .المقدم من مجلس النواا(  -  بصيغته المعدلة  -االقتراح بقانون  

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكت       األستـاذة هالــة رمــزي فايــز                   

 رئيس جلنة اخلدمـات               نائب رئيس جلنة اخلدمات             
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 م 2021يناير  6 التاريخ: 

 

 

 احملرتمة  سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل حممد الفاضل  
 رئيــس جلنة اخلدمات   

 
 

( من قانون  32مشروا قانون بافافة فقرة جديدة برقم )م( إلى المادة )الموفوا: 

)المعد في فو    2012( لسنة  36قانون رقم ) العمل في القباا األهلي الصادر بال

 .المقدم من مجلس النواا(  -بصيغته المعدلة   - االقتراح بقانون              

 

 

 

 

رئيس  أرفق  م،  2021يناير    5بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

مشروا قانون بافافة  ،  (3د    5ا ل ت م/ ف    507م )، ضمن كتابه رقالمجلس

الصادر  العمل في القباا األهلي  ( من قانون  32فقرة جديدة برقم )م( إلى المادة )

بصيغته المعدلة    - )المعد في فو  االقتراح بقانون    2012( لسنة  36قانون رقم )بال

ته  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلأ لمناقش  ى إل،  المقدم من مجلس النواا(  -

 للجنة الخدمات. وإبداء المالحلات عليه 
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عقتدت لجنتة الشتتتتؤون التشتتتتريعيتة والقتانونيتة اجتمتاعهتا  م  2021ينااير    6وبتتاريخ      

، وقرار مجلس النواب المذكور  ، حي  اطلعت على مشتتتروع القانونعشااار  الخامس

 .كما ناقشت الرأي القانوني المعد من ق ل المستشار القانوني للجنة  ،بشأنه

لم ادئ   القانونإلى عدم مخالفة مشتتتتروع   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

 وأحكام الدستور.  

 

 

 رأي اللجنة:

(  32مشروا قانون بافافة فقرة جديدة برقم )م( إلى المادة )  ترى اللجنة سالمة      

)المعد   2012( لسنة  36قانون رقم )العمل في القباا األهلي الصادر بالمن قانون  

بقانون   االقتراح  فو   المعدلة    - في  النواا(   -بصيغته  مجلس  من  من  ،  المقدم 

  .الناحيتين الدستورية والقانونية 

 

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                  
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 3ملحق رقم )

 مشروع خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 قانون من( 35) رقم املادة بتعديل قانون

 الصادر األهلي القطاع يف العمل

 ،م2012 لسنة( 36) رقم بالقانون

  بقانونني االقرتاحني ضوء يف املعد)

 من املقدمني ــ املعدلة بصيغتهما ــ

 (النواب جملس
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 م2021أكتوبر  19التاريخ: 

 ( 4)رقم التقرير 

 

 تقرير لجنة الخدما   

( من قانون العمل في القطاع األهلي  35المادة رقم )مشروع قانون بتعديل حول 

  –)المعد في ضوء االقتراحين بقانون  2012( لسنة 36الصادر بالقانون رقم )

 المقدمين من مجلس النواب( -عدلة  بصيغتهما الم

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الرابع 
 

 مقدمااة: 

ص ل خ ت / ف   652   وبموج  الخبا  رق  )2021أكتوبر    17بتاريخ   

بتاريخ  4     5 المنج    الران   اجتمااه  ي   المجل   مكت   قرار  الى  وبناء     )17  

   بخبوص ثاا إل الن ر ي  الت ارير الت  ت  ثا ا ها م  قبل اللجنة  2021أكتوبر  

ال التشريج   الفبل  م   الرالث  الجا ع  االنج ا   خ ل  ور  أرال  الااب ة  خام ؛ 

باا  المجال  الاي  ال  ب  بالح البالح رئي  مجل  الشورى الموقر ثلى لجنة  

( م  قانو  الجمل ي  ال باع األهل  35مشروع قانو  بتج يل الما إل رق  )الخ مات 

( رق   بال انو   لانة  36البا ر  ب انو     2012(  االقترااي   ءوء  ي     – )المج  

إلاا إل الن ر ي  الت رير المذكور    مجل  النوا (  الم  مي  م   -ببييت ما المج لة  

 الى أ  تريا اللجنة ت ريرها ي  موا  أقباه خماة أيا  م  تاريخه. 
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 إجراءات اللجنة: - أوالً 

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 اآلتية: مشروع ال انو  المذكور ي  االجتمااات ت ارات اللجنة  (3)

 الفصل الدور التاريخ  االجتماع

 5 3   2021يبراير   23 اشر  التااا

 5 3   2021مار   9 الاا ع والجشرو  

 5 3   2021مار     16 الران  والجشرو  

 5 4   2021أكتوبر   19 الران 
 

موضتتوع ال ح     بمشتتروع القانوناطلعت اللجنة أثناء دراستتتها على الوثائق المتعلقة   (4)

 والدراسة، والتي ادتملت على ما يلي:

 ت رير لجنة الخ مات )الااب ة( والمتءم : -

 

 )مرفق(. مشروع ال انو   ومذكرتا الاكومة وهيئة التشريا والرأع ال انون  -

 )مرفق(. التشريجية وال انونية بمجل  الشورىرأع لجنة الشؤو    -

 . )مرفق(رأع وزارإل الجمل والتنمية االجتمااية -

 )مرفق(  رأع غرية تجارإل وبنااة الباري . -

 . )مرفق(رأع االتاا  الجا  لن ابات امال الباري  -

 )مرفق(  اتفاقيات من مة الجمل ال ولية المتجل ة باماية األمومة. -

 )مرفق(  .النوا  بشن  مشروع ال انو  ومري اتهقرار مجل    -
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تحاد المجلس األعلى للمرأة، واالوقد تقدمت اللجنة السااابقة ببلب مرئيا  كل من   -

، إال أن اللجنة لم تساااتلم  ، واالتحاد النساااائي البحرينيالحر لنقابا  عمال البحرين

المرساااالاة إلى مجلس من تلا  الجااا  أياة مرئياا  لاذا تم االسااااتنااد إلى المرئياا   

 النواا.

 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةدارك في اجتماع •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 قسم البحوث والدراسا  

 مشرف البحوث العامة  منى إبراهيم العيد 

 قسم واإلعغم والتواصل 

 أخصائي إعغم وتواصل  صادق جعفر الحلواجي

 

ا
ً
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونيةرأي  -ثانيــ

مشااروع  رأت لجنة الشااؤو  التشااريجية وال انونية بمجل  الشااورى ااا مة 

 وال انونية.  ال اتوريةتي   م  النااي  ال انو 
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ا 
ً
 رأي وزارة العمل والتنمية االجتماعية:  -ثالثـ

تمسكها برأي الحكومة    –في مذكرتها    –أبدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية   -1

بإعادة النلر في مشروع القانون للم ررات الواردة في مذكرة الحكومة المرفقة  

 بمشروع القانون. 

السنوات   -2 في  الخاا  القطاع  في  التوظيف  متابعة حركة  الوزارة من خالل  إن 

 األخيرة تؤكد على االعت ارات اآلتية: 
األعمال في القطاع الخاا    إن إقرار التعديل المذكور يؤدي إلى تحميل أصحاب .أ

أع اء إضافية سيما وأن هذا القطاع يشهد بعض الصعوبات االقتصادية في الوقت 

الراهن في ظل جائحة كورونا، بالنس ة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل  

 السواد األعلم من منشآت القطاع الخاا. 

أصحاب األعمال عن  إن إقرار التعديل من دأنه أن يؤدي إلى عزوف الكثير من   .ب

المسجلين لدى وزارة العمل  عن العمل  تشغيل النساء، علمتًا بأن غال ية العاطلين  

نس تهم   تتجاوز  حي   النساء،  فئة  من  هم  االجتماعية  عدد 75والتنمية  من   %

 العاطلين المسجلين لدى الوزارة.

شآت بخاصة المن   –إن إقرار التعديل سيؤدي إلى لجوء كثير من أصحاب األعمال   . 

والمتوسطة أع اء   -الصغيرة  زيادة  بحجة  لديهم  العامالت  عن  االستغناء  إلى 

 تشغيلهم مما يؤدي إلى زيادة نس ة ال طالة عن الحدود اآلمنة الحالية.

الصغيرة   .د سيما  الخاا  القطاع  لمنشآت  االقتصادية  القدرات  قياس  يصعب 

  – والمتوسطة منها مع القدرات االقتصادية للقطاع الحكومي، حي  أن الحكومة  

تستطيع تغطية األع اء المترت ة على منإ    -  كصاحب عمل في القطاع الحكومي

ن القوى العاملة هذه الميزة للموظفات في هذا القطاع، فضالً عن توفر بدائل م

يمكن أن تغطي أي نقص نتيجة تمتع الموظفات بهذه الميزة، وعلى العكس فإن 

ألف صاحب    90أصحاب األعمال في القطاع الخاا يصل عددهم ألكثر من  
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الميزة   هذه  منإ  أع اء  تحمل  على  االقتصادية  القدرة  في  يتساوون  ال  عمل 

 المقترحة.  

يإ  الوزارإل تنمل ي  ثاا إل الن ر ي  المشروع  وااتنا  ا ثلى االاتبارات الااب ة  

وذل    الخاص   ال باع  ي   للجام ت  الرءااة  اااات  بزيا إل  المذكور  ب انو  

مراااإل لجميا أبراف ا قة الجمل  وم  ر  اإلب اء الى النص الاال  الذع يا ق  

 (   مرفق) التواز  المبلو  بي  بري  ا قة الجمل. 

 

ا
ً
 : جتارة وصناعة البحرينغرفة رأي   - رابعـ

أكّ ت غرية تجارإل وباااانااة الباري  ا   مواي ت ا الى مشااااروع ال انو  

ا   كونه ااايخلق ت اايات ااالبية الى أباااا  األامال وااايكب ه  خاااائر مالية ن ر 

ألنه اااايزي  م  يترإل الرااية الت  تابااال الي ا المرأإل الجاملة ي  ال باع الخاص   

(  36نواة ل ا والمنباااوص الي ا ي  ال انو  رق  )خاباااة ما كررإل اإلجازات المم

بإبا ار قانو  الجمل ي  ال باع األهل  والت  ما زال زيا إل أيام ا يؤرر    2012لاانة 

ا الى وءا شركات ومؤااات ال باع الخاص     المشروع ب انو  أ  هذا    كماالبااااا 

  ال باع الخاص مما  أباااااا  األامال ا  تو يف المرأإل يااااايؤ ع ثلى ثاجا   

الرشاااااياا إل   الاكومااة  توج ااات  الااااااوق ناو  يجرقاال  ث ماااج المرأإل ي   ااااااراااة 

 (مرفق).المالية

 

ا 
ً
 رأي االحتاد العام لنقابات عمال البحرين:  -خامسـ

أيّ  االتاا  الجا  لن ابات امال الباري  مشااااروع ال انو   كونه يااااااه  ي  

الجااا   ال بااااي   م   كاال  الجاااملااة ي   المرأإل  لا وق  الفروقااات  بي   الفجوإل  ت لياال 

والخااص  ويتوايق والتزاماات مملكاة الباري  الا ولياة م  خ ل مباااااا قت اا الى 
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كاال التمييز ي  االااااااتخا ا   ( المنااهءاااااة لكال أشااااا 111اتفااقياة الجمال الا ولياة رق  )

 (مرفق).وكونه يااه  ي  ججل ال باع الخاص بيئة جاذبة لجمل المرأإل  والم نة 

ا 
ً
 رأي اللجنة:  -سادسـ

(  35مشروع قانون بتعديل المادة رقم ) تقرير اللجنة السابقة بشأن  تدارست اللجنة     

)المعد في    2012( لسنة  36)من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم  

بقانون   االقتراحين  الم  –ضوء  النواب(  - عدلة  بصيغتهما  مجلس  من  بعد  ،  المقدمين 

في   النلر  إعادة  بخصوا  المجلس  رئيس  معالي  خطاب  على  بناًء  للجنة  إعادته 

االنعقاد   السابقة خالل دور  اللجنة  ق ل  تقاريرها من  أُعدت  التي  القوانين  مشروعات 

 من الفصل التشريعي الخامس. العادي الثال  

يتألف مشروع القانون فضالً عن الدي اجة من مادتين، تضمنت المادة األولى   

(  36( من قانون العمل في القطاع األهلي الصادر بالقانون رقم )35است دال المادة )

 ، وجاءت المادة الثانية تنفيذية. 2012لسنة 

تحقيق المساواة بين المرأة العاملة في القطاع األهلي يهدف مشروع القانون إلى   

ساعتي رعاية يومية مدفوعة األجر  ها  منحوالمرأة العاملة في القطاع الحكومي وذلأ ب 

)ساعتا  الحالي  التنليم  عن  بدالً  سنتين،  طفلها  ي لغ  حتى  الوضع  إجازة  انتهاء  بعد 

 . ، ثم ساعة رعاية حتى ي لغ عامه األول(رضاعة حتى ي لغ الطفل ستة أدهر 
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وبج  ت ار  اآلراء والم ا ات الت  أب يت م  قبل أباا  الاجا إل أاءاء  

  وبااية بريأ اللجا   خلباات اللجنة ثلى الت   اللجنة والماااتشااار ال انون  لشااؤو 

   وذل  ل اتبارات اآلتية:م  ايث المب أ مشروع ال انو 

ا  يراا    -أوالً  ي   الجمل  األهل  قانو   رق     ل باع  بال انو   لانة    36البا ر 

األسرة    -أ  "  م  ال اتور والت  تنص الى ما يل :    (5)وتج ي ته  الما إل  2012

أساس المجتمع، قوامها الدين واألخالق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها  

والطفولة،   األمومة  ظلها  في  ويحمي  وقيمها،  أواصرها  ويقوي  الشرعي، 

والجسماني  ويرعى   األدبي  اإلهمال  ويقيه  االستغالل،  من  ويحميه  النشء، 

م     "والروحي. كما تُعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي. 

رااية   ت يترخ ل منح المرأإل الجاملة مجمواة م  الا وق أبرزها الاق ي   

ال باع    ( م   35للما إل )  وي ا ا لرءااة بفل ا   الجمل ي   النايذ  قانو   األهل  

ت ل م إل كل  ل الى يترت  رااية بنجر كامل ال  بالاق ي  الابوبايث تتمتا  

من ما ا  اااة واا إل بج  االنت اء م  ثجازإل الوءا واتى يبلغ بفل ا اتة 

ا التمتا بفترت  رااية بنجر كامل م إل كل  أش ر م  الجمر  كما ياق ل ا أيء  

وال يترت  الي ما أع تخفيأ     ول من ما نبف اااة اتى يبلغ بفل ا اامه األ

ل روف    وي ا اي  األجر  ويا   باا  الجمل موا  يترإل الرااية المشار ثلي ا  

 .الجاملة ومبلاة الجمل" 

 

منح المشرع البارين  المرأإل الجاملة الاق ي  يترت  رااية  و  قبر الياية     -ثانيرًا

الم إل تكو   أ   رااى  كما  الببيجية   الرءااة  الى  الممنواة    من ما  الزمنية 

تتناا  ومراال نمو البفل وتبور ااجته للرءااة وم ى ااتما ه الي ا  ايث  

منح المرأإل الجاملة الاق ي  يترات رااية أكرر م  تل  المنبوص الي ا  ي    

(  لجا  3( م  اتفاقية من مة الجمل ال ولية رق  ) 3الف رإل ) ( م  الما إل رق  )
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إعطاء  قبل الوءا وبج ه( والت  تنص الى:"   بشن  )ااتخ ا  النااء    1919

كانت ترضع طفلها الحق في نصف ساعة من الراحة   إذا المرأة في كل الحاالت  

 . مرتين يوميا خالل ساعات عملها لهذا الغرض"

كما ل  ي بر المشرع البارين  ذل  الاق الى الرءااة الببيجية ي   

ال ولية    تفاقيةا ( م    10)رق   الما إل  اي   نج  أ    الجمل    183رق   من مة 

ا2000لجا     األمومة  اماية  نبش لاق ي  الابول الى يترإل أو   قبرت 

اليومية   م يواة األجر يترات توقف يومية   الى   أو تخفيأ اااات الجمل 

الت    ببيجيةالءااة  الر الم إل  الوبنية  والمماراات  ال واني   تا    أ   الى 

اات الجمل اليومية وا  ها وبول ا  يامح يي ا بفترات اإلرءاع وتخفيأ اا

وثجراءات ا  وااتبار يترات التوقف المذكورإل أو تخفيأ اااات الجمل بمرابة  

اااات امل ويُْ يا أجرها وي ا ا لذل  ) ما م ا ة أ  مملكة الباري  ليات 

 بريا ا ي  تل  االتفاقيات(.

 

( م  ا وٍق  35ي  الما إل )ل  يكتِف المشرع البارين  بما تءمنه قانو  الجمل    -ثالثرًا

للمرأإل الجاملة  بل رااى ثذا كا  البفل مال الرااية م  ذوع اإلااقة م  خ ل  

(  5منح م  يرااه ااات  رااة يوميا ا م يوات  األجر ايث نص ي  الما إل )

ال رق   م   اإلااقة   2006لانة    74 انو   ذوع  وتشييل  وتنهيل   بشن  رااية 

الذي يمنح الموظف أو العامل من ذوي اإلعاقة أو    وتج ي ته الى ما يل : " ...

اإلعاقةيرعى شخصً  ذوي  من  يثبت    ا  ممن  األولى،  الدرجة  من  أقربائه  من 

بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي  

للشروط والضوابط التي يصدر بها   رًامدفوعتي األجر، وذلك وفق  يوميرًا راحة  

 قرار من الوزير. 
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القانون وساعات   الراحة المقررة بموجب هذا  وال يجوز الجمع بين ساعتي 

 ."رعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات األخرىال

 

المرأإل ث  -رابعرًا يراا  مبلاة  الرااية والرءااة  لفترات  الاال   ال انون   التن ي     

  أما البفولة ويتوايق ما نبوص ال اتورالجاملة وااتبارات رااية األمومة و 

اآل م   الج ي   الى  يينبوع  الم ترح  الالبيةالتج يل  ما     رار  يتناا   ال  ثذ 

ث ماج المرأإل ي  اوق الجمل و ت ااياته الى أباا  األامال  اراة    ااتبارات

 ماليةٍ   أاباءٍ   األوءاع االقتبا ية الراهنة يء   اما يرتبه م خابة ي   ل  

   الى المشاريا االقتبا ية وببفة خابة المشاريا المتوابة والبييرإل  كبيرإلٍ 

ال ول بجأ  نج   الاتبارا  لذا  تاترن   البييرإل    تمر    المشاريا  اقتبا ية 

( الما إل  ذل   ومرال  الف رال  7والمتوابة   الجا لة  الجمل  مجايير  قانو   م    )

 The Fair Labor Standards Act“")     (FLSA)وتج ي ته  1938لجا    األمريك  

Of 1938 (29 U.S.C.207     وجو  أ  يوير   الىبالرغ  م  نب ا  وهذه الما إل

لم إل انة  اليايات ثرءاع بفل  للمرأإل الجاملةباا  الجمل يترإل رااة مج ولة 

أنه ااترنى باا  الجمل الذع    ثال     لذل   كلما  ات الااجةالبفل    امرم   

له ث  قل م  خماي  اام   أياتخ     تاب   أ   المتبلبات  تل   ذا كا  م  شن  

 اج  وببيجة وتمويل وبنية المشروع.  ثلىرإل  بالن ر بجوبة أو مباريف كبي

 

ي ا   أباا    ومما  الى  البية  ا  ارار  اليه  ايترت   الم ترح  التج يل  كو  

اول )االقتراح ب انو  قبل   المجل  األالى للمرأإلمرئيات  ما تءمنته    األامال

للج ي    المجل  األالى للمرأإلثاالته كمشروع قانو  الى المجلاي ( ايث نبه  

 م  المخابر الت  يتءمن ا التج يل الم ترح ويشمل ذل :



136 
 

توفير   -أ يتضمن  أن  ين غي  األهلي   القطاع  في  العمل  قانون  على  تعديل  أي  أن 

رار بوضع العامالت وفرا  ضاإل رض الواقع دون  ضمانات تكفل تط يقه على أ

ال القطاع  في  المناصب ختشغيلهن  المرأة  تولى  على  تؤثر  ال  وبصورة  اا، 

 تؤخر حصولها على الترقيات أو تؤثر بأي دكل على تقييمها. أو القيادية 

ساعات الرعاية بمقدار    زيادة  سيؤدي إلى   (  35المادة )  التعديل المقتر  على  نإ - ب

 حاليتًا  حي  ت لغ  ،تي تضمنها النص الحاليضعفين ونصف عن ساعات الرعاية ال

المقتر  تصل    (396) يجعلها  فيما  ما    ،ساعة رعاية(  1056) لى  إساعة  وهو 

قطاع  العلى توظيف المرأة في    سل تًارباب العمل ويؤثر  أسيلقي أع اء مالية على  

 الخاا.

 

  المرأإل الجاملة ي   ث  التن ي  الاال  للاق ي  الرااية ال يخل بمب أ المااواإل بي    - خامسرًا

المركز ال انون  لكل    ال باع األهل  وتل  الت  تجمل ي  ال باع الجا    ايث أ 

ي     م  الجمل  وباا   الخاصثبار  الجامل  قانو     ال انو   خاص  )وبوجه 

الما إل رق  ) الف رإل ) ( من ا  13الجمل( تاكمه  والت  تنص ي   ال اتور  ( م  

يل : "   الج الة الى ما  قواا   اقتبا ية ما مراااإل  ال انو   الى أا   ين   

وت تء    األامال"   وأباا   الجامل  بي   الج قة  مراااإل  االجتمااية   بذل  

اال والج الة  االقتبا ية  بذل    االاتبارات  وهو  مجا ا   الج قة  لبري   جتمااية 

  وال ولة )بااتبارها باا  امل(مو ف  ال انون  لكل م  ال  مركزال  يختلف ا 

  والت  تاكم ا   الو يفة الجامة(   ت) وبوجه خاص تشريجا  ال انو  الجا ثبار  ي   

الو ائف الجامة   - ( م  ال اتور ايث تنص الى  ما يل  : " أ16الما إل رق  )

وب  و ائف    خ مة  أ اء  ي   ال ولة  مو فو  ويات  ف  ب ا  بال ائمي   تناب  نية 

الجامة....    وي ا ا   -المبلاة  الجامة  الو ائف  تول   ي   اواء  الموابنو  

للشروب الت  ي ررها ال انو  "  وم  هنا يختلف التن ي  ال انون  للج قة بي   

نون  للج قة أشخاص ال انو  الخاص )الجامل وباا  الجمل( ا  التن ي  ال ا

 بي  المو في  والج ات الاكومية بالنابة لبجأ الا وق والمزايا الممنواة.
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( لانة  1/2019ال ءية رق  )ح/أك ت  الماكمة ال اتورية ي  اكم ا البا ر ب    –  سادسرًا

م  المات ر اليه ي  قءاء هذه الماكمة أ  مب أ  الى اآلت : "  ( قءائية17)

ال ااتير المجابرإل باابانه ركيزإل أاااية للا وق  والذع تر  ه    ...المااواإل  

بو    غايته  االجتماا    والا    للج ل  وأااا ا  اخت ي ا   الى  والاريات 

الا وق والاريات ي  مواج ة بور التمييز الت  تنال من ا أو ت ي  ممارات ا   

تهم ال يعني أن تعامل فئا ثال أ  المااواإل ي  الا وق بي  الموابني  أما  ال انو   

على ما بينها من تباين في مراكزها القانونية، معاملة قانونية متكافئة، كذلك 

ز جميعها ذلك أن من بينها ما  يال يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التم

  يمب أ المااواإل أما  ال انو  لي  مب أ  تل يني ا جام  ا يستند إلى أسس موضوعية

جميج ا  وال    التمييزا إل بماء تنبذ بور  منايي ا للءرورإل الجملية  وال هو ب ا

... كاي   لتل  ال قة الااابية الت  ت تءي ا موازي  الج ل المبلق بي  األشياء 

بين    - وفقًا لمقاييس منطقية    - السلطة التشريعية    تغيرومن الجائز بالتالي أن  

مراكز ال تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها في األسس التي تقوم عليها،  

ذل  التن ي  الذع ي ي     ذل  أ  ما يبو  مب أ المااواإل وال ين أ ماتواه  هو 

باألغراأ  يءم ا  الت   ال انونية  النبوص  ييه  ترتبب  تشريجي ا  ا  ت ايم 

 ."شرواة الت  يتوخاهاالم

ا
ً
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:  -سابعـ

م  ال ئااة الا اخلياة لمجل  الشاااااورى  اتف ات اللجناة   (39)ثامااال  لنص الماا إل       

 م :الى اختيار كل  

 مقرًرا أصلياًا.      زااااااااازي فايااااااة رم اااهال سعاااادة األستاااااذة  .3

 مقرًرا احتياطيًا.           ار ال وهجااااي االدكتورة فاطمة عبدالجبسعاااادة  .4
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ا
ً
 توصية اللجنة:  -ثامنـ

ي  ءاوء ما  ار م  مناقشاات وما أب ع م  اراء أرناء  راااة مشاروع ال انو        

 بما يل :  اللجنة توب يإ  

مشروا  على  عدم الموافقة من حيث المبدأ  التمس  بتوصية اللجنة السابقة ب -

المادة رقم ) بتعديل  الصادر 35قانون  األهلي  القباا  في  العمل  قانون  ( من 

( رقم  لسنة  36بالقانون  بقانون    2012(  االقتراحين  فو   في   – )المعد 

 . المقدمين من مجلس النواا( - بصيغتاما المعدلة 

 

 معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاض ــورة جهــالدكت       األستـاذة هالــة رمــزي فايــز                   

 رئيس جلنة اخلدمـات                        نائب رئيس جلنة اخلدمات             
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 م 2021فبراير  28 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة  سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل حممد الفاضل  
 رئيــس جلنة اخلدمات   

 
 

 
( من قانون العمل في القباا األهلي  35مشروا قانون بتعديل المادة رقم )الموفوا:  

( رقم  بالقانون  لسنة  36الصادر  بقانون    2012(  االقتراحين  فو   في  )المعد 

 "بصيغتاما المعدلة" المقدمين من مجلس النواا(. 

 

 

رئيس  أرفق  م،  2021ف راير    16بتاريخ        الصالح  بن صالح  علي  السيد  معالي 

مشروا قانون  نسخة من  ،  ( 3د    5ا ل ت م/ ف    548م )، ضمن كتابه رق المجلس

رقم ) المادة  قانون  35بتعديل  رقم  ( من  بالقانون  الصادر  األهلي  القباا  في  العمل 

لسنة  36) المعدلة"    2012(  "بصيغتاما  بقانون  االقتراحين  فو   في  )المعد 

ته  لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وذلأ لمناقش  ىإل،  ( المقدمين من مجلس النواا

 للجنة الخدمات. وإبداء المالحلات عليه 

 

عقدت لجنة الشتتتؤون التشتتتريعية والقانونية اجتماعها  م  2021فبراير   24وبتاريخ      

، وقرار مجلس النواب المذكور  ، حي  اطلعت على مشتروع القانونرابع والعشارينال

 كما ابلجت الى المذكرإل المج إل م  قبل الماتشار ال انو  للجنة.،  بشأنه



140 
 

 

لم ادئ   قانونمشتتتتروع الإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة       

   .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

( من قانون العمل في  35مشروا قانون بتعديل المادة رقم )  ترى اللجنة سالمة     

)المعد في فو  االقتراحين   2012( لسنة  36القباا األهلي الصادر بالقانون رقم )

من الناحيتين الدستورية  ،  ( بقانون "بصيغتاما المعدلة" المقدمين من مجلس النواا

  .والقانونية

 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                                   
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               
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 ( 4ملحق رقم )

 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 من( 4) املادة بتعديل قانون مشروع

 م2006 لسنة( 19) رقم القانون

 يف املعد) العمل، سوق تنظيم بشأن

 من املقدم بقانون االقرتاح ضوء

 (النواب جملس
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 م2021أكتوبر  27 التاريخ:

 ( 6التقرير رقم )

 

 تقرير جلنة اخلدمات  

م بشأن  2006( لسنة 19( من القانون رقم )4مشروع قانون بتعديل الادة )حول 
 على االقرتاح بقانون )العد  تنظيم سوق العمل 

ً
 القدم من جملس النواب(بناء

 الفصل التشريعي اخلامس - الرابعدور االنعقاد العادي 

 

 

 :مقدمــة

  5ص ل خ ت / ف  652   وبموج  الخبا  رق  )2021أكتوبر    17بتاريخ  

أكتوبر    17(  وبناء  الى قرار مكت  المجل  ي  اجتمااه الران  المنج   بتاريخ  4   

   بخبوص ثاا إل الن ر ي  الت ارير الت  ت  ثا ا ها م  قبل اللجنة الااب ة 2021

الخام ؛   التشريج   الفبل  م   الرالث  الجا ع  االنج ا   باا  خ ل  ور  أرال 

ت رير  الح البالح رئي  مجل  الشورى ثلى لجنة الخ مات  المجال  الاي  ال  ب  ب

بشن    الااب ة  )اللجنة  الما إل  بتج يل  قانو   )4مشروع  رق   ال انو   م   لانة  19(   )

  بشن  تن ي  اوق الجمل )المج  بناء  الى االقتراح ب انو  الم    م  مجل   2006

 أيا  م  تاريخه. الى أ  تريا اللجنة ت ريرها ي  موا  أقباه خماة   النوا (
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 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 ت ارات اللجنة مشروع ال انو  المذكور ي  االجتمااات اآلتية: (5)

 الفصل الدور التاريخ  رقرم االجتمراع 

 5 2 م 2019ديسمبر  23 8

 5 2 م 2019ديسمبر  30 9

 5 2 م 2020فبراير  17 15

 5 2 م 2020فبراير  24 16

 5 2 م 2020مارس  2 17

 5 2 م 2020مارس  9 18

 5 2 م 2020مارس   16 19

 5 3 م 2020أكتوبر  26 2

 5 4 م 2021أكتوبر  19 2

 5 4 م 2021أكتوبر  26 3

 

 رااات ا لمشاروع ال انو  موءاوع الباث وال راااة الى  اللجنة أرناءابلجت  (6)

 الورائق المتجل ة به والت  اشتملت الى ما يل : 
 

 ت رير لجنة الخ مات )الااب ة( والمتءم : -

مشاروع ال انو  المذكور  ومذكرتا الاكومة وهيئة التشاريا والرأع ال انون .   •

 (مرفق)

 (مرفقومري اته. )قرار مجل  النوا  بشن  مشروع ال انو   •

 (مرفقرأع لجنة الشؤو  التشريجية وال انونية بمجل  الشورى. ) •
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 (مرفق)  .الباري رأع غرية تجارإل وبنااة  •

  (مرفقرأع االتاا  الار لن ابات امال الباري . ) •

 يامبر   23الرام  والمنج   بتاريخ    شار  ي  االجتماع  الااب ة  وب اوإل م  اللجنة (7)

 الج ات اآلتية: ا   ممرلو     2019

 المنصب  االسم

 هيئة تنظيم سوق العمل 

 أسامة عبدهللا العبسي 
الرئيس التنفيذي لايئة تنظيم سوق  

 العمل 

  محمااد البوسميااط 
المستشار القانوني لايئة تنظيم سوق  

 العمل 

 جمعية المستشفيا  الخاصة

 رئيس الجمعية  الدكتور عبدالوهاا محمد 

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواا 

 أخصائي تنسيق ومتابعة أول  رباا عبدهللا العالي 
 

 

 اللجنة م  األمانة الجامة للمجل  كل م :  اتاءر اجتماا  (8)

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين والمستشارين المساعدين والباحثين  

 المستشار القانوني لشؤون اللجان  الدكتور موفق سمور المحاميد

 باحث قانوني   محسن علي الغريري

 العامة  بحوث المشرف  منى إبراهيم العيد 

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 أمين سر لجنة  دانة ابراهيم الشيخ 
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 قسم اإلعغم والتواصل 

 وتواصل أول  مأخصائي إعغ السيد علي محمررد سلمرران

 وتواصل  أخصائي إعغم سما عبدالجليل علي 

 وتواصل  إعغمأخصائي  الحلواجي جعفر  صادق

 

ا: 
ً
 :والقانونيةجلنة الشؤون التشريعية رأي ثانيـ

رأت لجنة الشاؤو  التشاريجية وال انونية بمجل  الشاورى اا مة مشاروع ال انو  م   

 وال انونية.  ال اتوريةالناايتي   

ا: 
ً
 :هيئة تنظيم سوق العملرأي ثالثـ

مذكرإل ي     م  م ا ات  ا ماور توايق رأع ممرل  هيئة تن ي  اوق الجمل م

  وذل   الى أرأ الواقا  هبجوبة تببي   بشن  مشروع ال انو   مشيري  ثلى  الاكومة

ي    الباري   مملكة  تجربة  ثلى  ا  ٍ باإلشارإل  م قبر  الموابني       الى  الم   

  والت  أربتت يشل ا بج  انوات م  التببيق نتيجة ا وث مشاكل ا إل أّ ت البارينيي 

 ثلى تشوهات ي  اوق الجمل. 

وأشار ممرلو هيئة تن ي  اوق الجمل ثلى تجارأ مشروع ال انو  ما توج ات 

الخبب  لتتءم  وءا  الجمل   لاوق  الوبنية  بالخبة  ال يئة  التزا   ال ولة  مؤك ي  

والبرامج ال زمة الت  ت  ف ثلى ججل البارين  الخيار األمرل ي  التو يف  ايث  

لجمل والتنمية االجتمااية وبن وق  تجمل ال يئة بشكل  ؤو  وبالتجاو  ما وزارإل ا

الذع  الكبير  بال ور  الموابني   مشي ي   تجزيز يرص تو يف  )تمكي ( الى  الجمل 

ي و  به بن وق الجمل )تمكي ( م  خ ل  ا  أجور البارينيي   األمر الذع أا   

 %. 3.8% ثلى 17ي  تجزيز يرص تو يف   وخفأ نابة الببالة م  
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ا: 
ً
 : الستشفيات اخلاصة مجعية رأي رابعـ

مام  رئي  جمجية الماتشفيات الخابة الى أهمية     أكّ  ال كتوراب الوها

ثاباء األولوية للبارينيي  ي  التو يف ثال أنه يرى بجوبة تببيق مشروع ال انو   

الى أرأ الواقا وباألخص ي  ال باع البب   ألنه وث  كانت توج  بالفجل أا ا  

ا ير  التخرج  ي   تتبل  بجأ التخببات الببية     ينييم  األبباء الجامي  البار

ال قي ة أبباء ذوع خبرإل االية يي ا  لذا تكو  بجأ الماتشفيات ي  ااجة ثلى تو يف  

 الكوا ر األجنبية لتل  التخببات. 

اخامس
ً
 : رأي غرفة جتارة وصناعة البحرين: ـ

اليرية    اللجنة    –أكّ ت  تالمت ا  الت   مذكرت ا  أب ته    تماك ا  -ابر  الذع  برأي ا 

ل يناميكية   يخءا  الجمل  اوق  أ   ثلى  خ له  م   أشارت  والذع  النوا    لمجل  

الجرأ والبل  ييه باا  ااجة الاوق  وثنه م  األيءل االبتجا  ا  وءا المزي  

ثجراءات  تيييرها  يتبل   رابتة  وبنا   بجين ا  تا ي  م    أو  وال يو   الءوابب  م  

  ر التشريجات واللوائح المتجل ة ب ا.بيروقرابية  وتاتلز  تييي 

 

ا: 
ً
 : رأي االحتاد احلر لنقابات عمال البحرينسادسـ

 –ي  مذكرته الت  تالمت ا اللجنة    –بّي  االتاا  الار لن ابات امال الباري   

أ  م  بي  برق ال مشكلة الببالة يرأ راو  مباشرإل الى الجمالة األجنبية لريا 

تكلفت ا والتخلص بشكل كامل م  ن ا  الكفيل الذع يؤم  ألباا  الجمل امالة أجنبية  

رخيبة التكلفة تكو  ه  الاب  الرئيا  ي  تفءيل الجمالة األجنبية الى الجمالة 

 البارينية. 
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ال ولة بفرأ راو  مباشرإل لتباريح الجمل وذل  واقترح االتاا  أ  ت    و  

لزيا إل ال بااات الت  يمك  أ  تخءا لن ا  الجمل المر   ب  ف وقف ت يق الجمالة  

 الرخيبة واالاتما  بشكل مباشر الى الجمالة الوبنية ي  املية اإلنتاج. 

ا: 
ً
 : رأي اللجنـةسابعـ

(  4مشاروع قانو  بتج يل الما إل )ت رير اللجنة الاااب ة بشان  ت اراات اللجنة 

  بشاااان  تن ي  اااااوق الجمل )المج  بناء  الى 2006( لااااانة 19م  ال انو  رق  )

بجا  ثااا تاه للجناة بنااء  الى خباا  مجاال     لنوا ( االقتراح ب اانو  الم ا   م  مجل  ا

  أُا ت ت اريرها  رئي  المجل  بخباوص ثاا إل الن ر ي  مشارواات ال واني  الت 

م  قبل اللجنة الااااااب ة خ ل  ور االنج ا  الجا ع الرالث م  الفباااال التشااااريج   

 الخام .

 

ايث نبااات م  ما تي      –يءااا   ا  ال يباجة  –يتنلف مشاااروع ال انو  

(  م   4( م  الف رإل )أ( م  الماا إل )1الماا إل األولى مناه الى اااااااتبا ال نص البنا  )

جاءت الما إل الرانية  بينما    بشاان  تن ي  اااوق الجمل   2006لااانة (  19ال انو  رق  )

 تنفيذية.  

 

ي  ف مشااروع ال انو  اااا  المذكرإل اإليءااااية المري ة باالقتراح ب انو   

قيا  هيئة تن ي  ااوق الجمل بتءامي     بباييته المج لة الم    م  مجل  النوا   ثلى

  ال يشايل ا ثال بارينيو   وناابة  الخبة الوبنية بشان  ااوق الجمل قائمة بالم   الت 

الموابني  ثلى األجان  ي  ال بااات أو األنشاابة االقتبااا ية المختلفة  والءااوابب  

 .وال يو  الخابة بااالت االاترناء الى أ  تكو  ما و إل ومؤقتة
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خذ بجي  االاتبار بااا ور المرااااو  ب انو  رق  وبج  ت ار  مشاااروع ال انو  واأل

بشان  تن ي     2006( لاانة 19يل بجأ أاكا  ال انو  رق  )بتج   2021( لاانة 21)

انت ات اللجناة ثلى اا   المواي اة الى ذات اا   ااااااوق الجمال والاذع ور  الى الماا إل  

 مشروع ال انو   وذل  ل اتبارات اآلتية:

 

بتج يل بجأ أاكا  ال انو  رق     2021( لاانة 21أاا  المرااو  ب انو  رق  ) - أوالً 

بشاان  تن ي  اااوق الجمل رااا  الج قة بي  وزارإل الجمل     2006( لااانة 19)

والتنمية االجتمااية وهيئة تن ي  ااااوق الجمل ايث أبااابات ماااانلة وءاااا 

الوزارإل المجنية بشائو  الجمل    اختبااصالخبة الوبنية بشان  ااوق الجمل م  

بااابح أي  ال باع األهل   بالتناااايق ما ال يئة وبج  مواي ة مجل  الوزراء  و 

ئة يتجااا  ي  تنفيذ الخبة الوبنية بشاان  اااوق الجمل والت  تتءاام    ور ال ي 

االاااتراتيجية والااايااااة الجامة بشاان  تشااييل الجمالة الوبنية واألجنبية  ايث  

( م   1نبات  الما إل األولى م  المرااو  ب انو  الى أ  يااتب ل بنص البن  )

ن  تن ي  اوق  بش   2006( لانة 19( م  ال انو  رق  )4الف رإل )أ( م  الما إل )

 الجمل  النص اآلت  بايث تتولى هيئة تن ي  اوق الجمل:

تنفيذ الخبة الوبنية بشااان  ااااوق الجمل والت  تتءااام  االااااتراتيجية    -1"

 والايااة الجامة بشن  تشييل الجمالة الوبنية واألجنبية.

وتءااا الوزارإل المجنية بشاائو  الجمل ي  ال باع األهل   بالتنااايق ما ال يئة  

مواي ة مجل  الوزراء تل  الخبة وذل  بمراااإل توجه ال ولة بشان  ااوق    وبج 

 الجمل وخبب التنمية االقتبا ية واالجتمااية.

ويج  الي ا وءا هذه الخبة كل أربا انوات  ويجوز ان  االقتءاء ثا ا ها  

 لفترات أقبر  وتنشر الخبة ي  الجري إل الرامية.
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للج   اإلجمال  لتبااااريح   ويجوز أ  تتءااام  تل  الخبة وءاااا ا  أقباااى

الجمل الت  تبا رها ال يئة ي  يترإل زمنية مجينة ااواء ي  كاية قبااات الجمل  

 لكل م نة أو نشاب اقتبا ع".  ا اأو وي

  

ا   تناا  مءمو  مشروع ال انو  والذع يجالج يرأ قيو  الى اختباص   -اثانيً 

اااااوق الجمل ما  هيئة تن ي  اااااوق الجمل ي  وءااااا الخبة الوبنية بشاااان  

بتجا يال بجأ أاكاا  ال اانو  رق     2021( لااااااناة 21المرااااااو  ب اانو  رق  )

وءااا بشاان  تن ي  اااوق الجمل والذع ججل اختباااص     2006( لااانة 19)

الوزارإل المجنية بشائو  الجمل    اختبااصالوبنية بشان  ااوق الجمل م   الخبة

ال يئااة وبجاا  مواي ااة مجل    باالتناااااايق ما  ما    الوزراءي  ال باااع األهل   

 النبوص ال اتورية ذات البلة.

 

ا   ( م   47ما الما إل )أما  ما تءااامنه المرااااو  ب انو  ي   جاء  أكرر انااااجام 

ال ااتور المتجل ة باختبااص مجل  الوزراء ي  رااية مباالح ال ولة  وراا   

( الى ما يل  : 47الااايااااة الجامة للاكومة ايث تنص الف رإل )أ( م  الما إل )

الوزراء مبالح ال ولة  ويرا  الايااة الجامة للاكومة  ويتابا   "يراى مجل 

والف رإل )أ( م  الما إل     تنفيذها  ويشارف الى ااير الجمل ي  الج از الاكوم "

( والت  تنص الى اآلت :  " يتولى كال وزير اإلشاااااراف الى شااااائو   48)

ت  كما يرسرررررم اتجاها وزارته  وي و  بتنفيذ الااااايااااااة الجامة للاكومة يي ا   

   ويشرف الى تنفيذها".  الوزارة

 

ث  اإلجراءات الت  تنت ج ا هيئة تن ي  اااااوق الجمل والبرامج الت  تءااااج ا    -اثالثً 

وزارإل الجمال والتنمياة االجتماااياة وبااااانا وق الجمال )تمكي ( والمرتبباة بريا  
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كفاءإل وتنايااااية المواب  البارين  أربتت يااليت ا الى أرأ الواقا م  خ ل  

البااري  ا  الجمل خ ل الاانوات الماءاية والت  جاءت ي  ا و   ربات ناابة  

% وه  ناابة بااية بااا  المجايير االقتباا ية  خاباة أ  بجأ باور 4

البباالاة الت  تنا رج ءااااام  هاذه النااااااباة مرتبباة بجا   التناااااااا  بي  بجأ  

 مخرجات التجلي  والااجة الفجلية لاوق الجمل.

 

ا آلخر تج يل    الااليةث  النص بباااياغته    -ارابعً  بالمرونة الت  يتبلب ا   يتاااا وي اااااااا 

التجامل ي  شان  ذع بالة باالقتباا  وااوق الجمل الماكو  بالجرأ والبل  

والمتيير بببيجتاه مماا تنتف  مجاه الاااجاة لتجا يلاه باالباااااورإل الت  تءااااامن اا  

 ال انو .مشروع  

 

اخام ااااوق الجمل يارباااا   وزارإل الجمل والتنمية االجتمااية وهيئة تن ي     ث   -  سرررً

الى تا يق الياية المرجوإل م  التج يل ببااااورإل ال تم  باااااوق الجمل ايث  

بشان  تن ي  تبااريح امل األجان  م      2008( لاانة 76با ر ال رار رق  )

غير يئة خ   المنازل وتج ي ته  والذع ججل م  بي  شااااروب منح باااااا   

اجة يجلية ت تءااا   الجمل تباااريح امل باااااتخ ا  اامل أجنب  "أ  توج  ا 

اااتخ ا  اامل أجنب  أو أكرر  وذل  بالن ر ثلى اج  المنشانإل وببيجة نشااب ا  

 واألامال المان إل ثلي ا و روف تنفيذ هذه األامال".

 

بشن  بجأ الراو  المفروءة ل ى هيئة    2016( لانة 27وكذل  ال رار رق  )

نص الى أ :  ايث    2019( لااانة 2تن ي  اااوق الجمل والمج ل بال رار رق  )

"يُاتاااَ  راااْ  اختيارع ق ره خمااامائة  ينار يُءاااف ثلى راااْ  ثباا ار أّعِ 

تباااريح امل أو تج ي ه  يباااُ ر أو يَُج ة  لم إل اااانتي  خارج ناااابة البارنة  
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رإل  وال يااااارع هذا الرااااا  اإلءاااااي  الى َم  التز  بنااااابة البارنة   الم رة

رإل"  كما نشرت هيئة تن ي  اوق الجمل ا الج اول    اإللكترون لى موقج ا  الم رة

المرججية لنااا  البارنة والا  األ نى واألالى لج   تباااريح الجمل باااا   

 امال.ببيجة األنشبة االقتبا ية واج  األ

 

ث  اخت ف  روف االقتباا  وقوته وببيجة ااوق الجمل واجمه  م   ولة  -اسرادسرً 

ورإل ي  توبي   ثلى أخرى ال ياااااامح باالم اارناة ما تجاار  بجأ الا ول المجاا

الو ائف وايتراأ نجاح تل  التجار   كما أ  مملكة الباري  اابق أ  بب ت  

يكرإل اباار بجأ الم   الى الجمالة الوبنية )قبل ثنشاااء هيئة تن ي  اااوق  

الجمل( مما أ ى ثلى ا وث ا إل  اخت الت ي  ااوق الجمل؛ من ا ايت ار بجأ  

(  7وم  ذلا  ال رار رق  )الجماال للم اارإل أو الكفااءإل والتخباااااص المبلو    

بشان  تا ي  ناا  الجمالة البارينية ي  مؤااااات وشاركات ال باع 1996لاانة 

بشااان  أاوال وقف تج ي  وااااا     1994( لاااانة 14الخاص  و ال رار رق  )

تباااريح امل الجمال غير البارينيي  وأاوال اإلافاء منه المج ل بال رار رق  

 .1995( لانة 2)

 

   والت   2030مشاروع ال انو  ما  رؤية مملكة الباري  االقتبا ية ال يتفق    -اسرابعً 

أك ت الى أهمية تبوير االقتباااا  وريا كفاءإل األي ع الجاملة الوبنية وجو إل  

التجلي  والت ري  وتجزيز الم ارات المكتااااابة  ونباااات الى أنه " وم  أجل  

اإلمكاانياات  زياا إل اإلنتااجياة تتجلى الاااجاة ثلى موابني  يمتلكو  الم اارات و 

المنااااااااباة لكال و يفاة يجملو  يي اا  ولاذلا  البا  م  الااااااج  ثلى الافاا  الى 

اماالناا الم رإل بااإلءااااااياة ثلى تبوير وثااا إل تا ريا  ال وى الجااملاة البارينياة  

و ام اا باالم اارات األجنبياة الت  تفت ر ثلي اا وذلا  ب ا ف تاويال الباري  ثلى 

 للشركات المالية واألجنبية". مكا  متميز لمماراة األنشبة االقتبا ية
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يفت ر مشااروع ال انو  ثلى االاااتنا  ثلى  رااااات اقتبااا ية ومالية ليرار الت     -اثامنً 

االقتبا  الوبن  واالاترمار واوق الجمل  بالرغ  م  أ  قانو    الىاتترت   

تن ي  ااااوق الجمل م  ال واني  شااا ي إل االرتباب باالقتباااا  الوبن  و روف  

الااوق واالااترمار  وأع تج يل ير  الى نباوباه الب  أ  يااتن  ل راااة األرر  

 المال  واالقتبا ع.

 

نو  تن ي  ااااوق الجمل أع / ج( م  قا42والى اااابيل المرال رببت الما إل )

اقتراح بتييير الرااو  بنال يت  ثال بج  ثجراء ال راااات والمااواات االقتباا ية 

ا  تانرير هاذا التييير الى مجمال الوءاااااا االقتباااااا ع ي  المملكاة  والى  

األخص تل  المتجل ة بمج الت التءاخ  ومؤشارات أااجار الماات ل   يم  با  

 ج يل الى نبوص ال انو .أولى مراااإل ذل  ان  ثجراء أع ت 

 

ا
ً
 اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي: :ثامنـ

 

( م  ال ئاة ال اخلية لمجل  الشورى  اتف ت اللجنة  39ثاماال  لنص الما إل )  

 الى اختيار كل م : 

   

 مقرًرا أصليرًا.  األستاذ عبدالوهاب عبدالحسن المنصورسعادة  .1

 مقرًرا احتياطيًا.  الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجرررري سعادة  .2
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ا
ً
 توصية اللجنة: :تاسعـ

ي  ءوء ما  ار م  مناقشات وما أب ع م  اراء أرناء  رااة مشروع ال انو      

 يإ  اللجنة توب  بما يل : 

القانون  ( من  4مشروع قانون بتعديل المادة ) عدم الموافقة من حيث المبدأ على    -

م بشأن تنظيم سوق العمل )المعد بناًء على االقتراح بقانون  2006( لسنة  19رقم )

 . المقدم من مجلس النواب(

 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 ز          الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل ــزي فايـة رمــاألستاذة هال         

 رئيس جلنة اخلدمـات                 نائب رئيس جلنة اخلدمات             
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 م 2019ديسمبر  22 التاريخ: 
 

 

 احملرتمة سعادة الدكتورة/ جهاد عبداهلل الفاضل 
 رئيــس جلنة اخلدمات 

 
 

م 2006( لسنة  19من القانون رقم )(  4)  المادةبتعديل    مشروا قانونالموفوا:  

 االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواا(.   بناً  على)المعد    تنظيم سوق العملبشأن  

 

 

 تحية طيبة وبعد،،

 
 

 

أرفق  2019ديسم ر    12بتاريخ        الصالح رئيس  م،  السيد علي بن صالح  معالي 

مشروا قانون    ، نسخة من( 2د    5ا ل ت م/ ف    252م )، ضمن كتابه رق المجلس

)المعد    م بشأن تنظيم سوق العمل2006( لسنة  19من القانون رقم )(  4)  المادةبتعديل  

التشريعية  ،  االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواا(   بناً  على إلى لجنة الشؤون 

 ته وإبداء المالحلات عليه للجنة الخدمات. والقانونية، وذلأ لمناقش
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عقدت لجنة الشتؤون التشتريعية والقانونية اجتماعها    م2019ديسامبر  22وبتاريخ      

  ،   وقرار مجل  النوا  بشااننهالمذكور انونمشتتروع الق، حي  اطلعت على التاسااع

والماااتشااار ال انون      ماااتشااار ال انون ال انون  المج  م  قبل  رأع الالناقشاات كما  

 .للجنة المااا 

 

لم ادئ   قانونمشتتتتروع الإلى عدم مخالفة   –بعد المداولة والنقاش   –وانتهت اللجنة        

 .   وأحكام الدستور

 

 رأي اللجنة:

( لسنة  19من القانون رقم )(  4)  المادةمشروا قانون بتعديل    ترى اللجنة سالمة  

االقتراح بقانون المقدم من مجلس    بناً  على)المعد    م بشأن تنظيم سوق العمل2006

 . من الناحيتين الدستورية والقانونية،  النواا( 

 

 

 

  دالل جاسم الزايد                                  

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                               

 

 

 

 


