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  )١(ملحق رقم 
  

 خبصوصتقرير جلنة اخلدمات 
م امشروع قانون بتعديل بعض أحك
قانون النقابات العمالية الصادر 

لسنة ) ٣٣( رقم  بقانونباملرسوم
م، املرافق للمرسوم امللكي ٢٠٠٢
  .  م٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(رقم 

  
  



 ٦١

  م٢٠٠٩ يناير ٢٦: لتاريخ ا
  

  تقريـر جلنـة اخلدمـات
) ٣٣(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر باملرسوم رقم  حول

  م٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٢لسنة 
  

  : مقدمــة
  /ص ل خ ت / ١٥٠(استلمت جلنة اخلدمات كتاب معايل رئيس جملس الشورى رقم 

مشروع  والذي مت مبوجبه تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة م٢٠٠٨ يناير ١٦املؤرخ يف ) ٢٠٠٨-١-٣
م، املرافق ٢٠٠٢ لسنة) ٣٣(قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر باملرسوم رقم 

، على أن تتم دراسته وإبداء املالحظات وإعداد تقرير  م٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(للمرسوم امللكي رقم 
تعديل الفقرة األخرية من املادة شروع ، ويتضمن املنة خبصوصه ليتم عرضه على السيتضمن رأي اللج

  .من قانون النقابات العمالية) ١٠(
  

  :  إجراءات اللجنة-أوالً
  

  : يذ التكليف املذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التاليةلتنف
دور االنعقاد الثاين من الفصل التـشريعي الثـاين يف           املذكور يف    املشروعتدارست اللجنة    )١(

 :االجتماعات التالية
  .م٢٠٠٧ يناير ٢٩بتاريخ     االجتماع السادس عشر -
  .م٢٠٠٨  فرباير٣بتاريخ     السابع عشراالجتماع  -
  .م٢٠٠٨  فرباير١٠بتاريخ      عشرالتاسعاالجتماع  -
  .م٢٠٠٨ فرباير ١٩بتاريخ     رونـاالجتماع العش -
 .م٢٠٠٨ مارس ٤بتاريخ   االجتماع الثاين والعشرون -
 .م٢٠٠٨ مارس ١١بتاريخ    االجتماع الثالث والعشرون -

    



 ٦٢

ين  دور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثا        املذكور يف  مشروع القانون تدارست اللجنة    )٢(
 :االجتماعات التالية يف

 .م٢٠٠٩ ينايـر ٤بتاريخ   االجتماع الثانـي عشـر −
 .م٢٠٠٩ يناير ١٨بتاريخ   االجتماع الرابـع عشـر −
 
قـانون موضـوع البحـث      باالقتراح ب اطلعت اللجنة، أثناء دراستها، على الوثائق املتعلقة         )٣(

 :والدراسة واليت اشتملت على مايلي
  

 . والقانونية مبجلس الشورىرأي جلنة الشؤون التشريعية  -
قرارات جلنة احلريات النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية يف واملتضمن  وزارة العمل خطاب -

 بشأن احلرية النقابية، باإلضافة إىل ١٩٤٨ لسنة ٨٧خصوص تطبيق االتفاقيية الدولية رقم 
   النقابيةمبادئ منظمة العمل الدولية ومعايريها وإجراءاا يف جمال احلرية

 . عة البحرين حول مشروع القانونمرئيات غرفة جتارة وصنا -
 .  حول مشروع القانونمرئيات وزارة الصناعة والتجارة -
 . بإصدار قانون النقابات العمالية٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(مرسوم بقانون رقم  -
 .فلسطني األردن، مصر وقوانني النقابات العمالية يف كل من -
 . مذكرته اإليضاحيةون املذكور وقانال مشروع -

 
 : التاسع عشر كل من اللجنةشارك يف اجتماع )٤(

       

  . جملس الشورىالنائب الثاين لرئيس  األستاذة أليس توماس مسعان سعادة  .١
  .ورىــس الشــو جملــعض  ل علي املتروكـاألستاذ مجيسعادة  .٢

 :كل منات اللجنة جتماعيف اوبدعوة من اللجنة، شارك  •
   

  :وزارة العمل -    
 .لوكيـل وزارة العمــ  ةعبداهللا آل خليفبن دالرمحن لشيخ عبا .١
 .يمستشـــار قانونــ  ـدط عبداحملسن حممـالدكتور عبدالباس .٢



 ٦٣

 . شؤون املنظمات النقابيةمسئول  ردانم أمحــد الفــاألستاذ عبدالكري .٣
 .مستشــار مكتب الوزيــر   اب قارونـيـاذ مجـال عبدالوهاألست .٤

 

  :التجارةوزارة الصناعة و -     
 .ارةلشؤون التجوزارة وكيل ال    األستـاذ عبداهللا أمحـد رضـي .١

 .الوكيل املساعد للتجارة احمللية     زةـف محـد يوسـاألستاذ محي .٢
 .مستشار اتفاقيـة التجارة احلرة      ل العلــوي ـاألستـاذ  مجيـ .٣

 

  : االحتاد العام لنقابات عمال البحرين-   
 .امـــاألميـن الع   عبداهللاغفار عبداحلسني األستاذ عبدال .١
 .نائـب األميـن العام  السيد سلمان السيد جعفر احملفوظ .٢
 .األمني العام املساعد للحماية االجتماعية  األستاذ إبراهيــم محــد عبداهللا .٣
 .رـ والنشلإلعالماألمني العام املساعد   مـل إبراهيـر خليـاذ جعفاألست .٤

 

 :غرفة جتارة وصناعة البحرين -
  

  .مدير الشؤون القانونية والتحكيم    روـعصام كمد ـحمماألستاذ  .١
  

 :وقد شارك يف اجتماع اللجنة التاسع عشر كل من •
 

الشركة العربية لبناء   رئيس نقابة عمال      حممد عبدالرمحن حممد األستاذ  .١
 . ) أسري(وإصالح السفن 

  .كوـة عمال شركة بتلـس نقابـرئي   مكي عيسى عباساألستاذ .٢
  

 :  كل من من األمانة العامة بالساعات اللجنةكما شارك يف اجتم •
 

 .للمجلــس ي ـونــتشار القاناملس     عصام عبدالوهاب الربزجنيالدكتور .١
 .ان ـار القانوين لشؤون اللجـ         املستش  وناألستاذ حمسن محيـد مرهـــ .٢
  .انـار القانوين لشؤون اللجـاملستش      الدكتور حممـد عبداهللا الدليمـي .٣
 



 ٦٤

 .  صاحلر عبداللطيفـ سهيوالسيدة، خولة هاشم السيدةوىل أمانة سر اللجنة ت •
  

ـًا   : رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية-ثاني
  

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر باملرسوم ترى اللجنة سالمة 
من الناحيتني  م٢٠٠٥ لسنة )٧٦(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(رقم 

 .الدستورية والقانونية
  

ـًا   :وزارة العمل رأي -ثالث
  

إنشاء أكثر من نقابة يف املنشأة الواحدة أمهية  أبدت وزارة العمل تأييدها ملشروع القانون، مؤكدة
 وذلك تفعيالً التفاقية التجارة احلرة املوقعة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة األمريكية

وبالتحديد االتفاقية رقم  بتطبيق معايري منظمة العمل الدولية البحرين مملكةتزام ل يف اوإسهاما
  .  بشأن احلرية النقابية١٩٤٨لسنة ) ٨٧(

ـًا وغري وجويب     أن تعدد النقابات داخل املنشأة الوا      وبينت الوزارة    ، مبـا   حدة سيكون جوازي
 داخل املنشأة الواحدة أو االكتفاء بنقابة واحدة فقط          أكثر من نقابة   تكوينترك احلرية للعمال يف     ي

على عدم التعددية رغم أن فيها مبا يتماشى مع العديد من الدول كربيطانيا مثالً واليت توافق العمال      
  .القانون يبيح هلم ذلك

 ببعض الوثائق املتعلقة مبشروع القانون املذكور واليت متثلت يف قرارات جلنـة            الوزارة   تقدمتوقد  
 لـسنة   ٨٧احلريات النقابية التابعة ملنظمة العمل الدولية يف خصوص تطبيق االتفاقيية الدولية رقم             

اـا يف    بشأن احلرية النقابية، باإلضافة إىل مبادئ منظمة العمل الدولية ومعايريها وإجراء           ١٩٤٨
  . جمال احلرية النقابية

  

ـًا   : وزارة الصناعة والتجارةرأي : رابع
  

 الصناعة والتجارة أن اتفاقية التجارة احلرة بني مملكة البحرين والواليات املتحدة            وزارةأكدت    
 مملكة البحرين مبعايري العمل الدولية، كما تبودلت األمريكية تضمنت فصالً كامالً ينص على التزام  



 ٦٥

يل  باختاذ اخلطوات الالزمة لتعـد     فيها العديد من املراسالت بني احلكومتني واليت وعدت البحرين       
 واتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحـدة        العمل الدولية منظمة  فق مع قوانني    يتواتشريعاا مبا   

 إما  اخليار مبا يعطي العمال     هذا املبدأ التعديل الذي جاءت به احلكومة يؤكد على         ن، وإ األمريكية
  . داخل نفس املنشأةيف التعددية أو الوحدة النقابية

بعد _زارة الصناعة والتجارة أنه يف سياق التفاوض مع الكوجنرس األمريكي               وقد أوضح ممثل و   
ه باملصادقة على االتفاقية تعهدت حكومة مملكـة         لضمان تصويت أعضائ   -على االتفاقية التوقيع  

بتكوين أكثر مـن     البحرين للكوجنرس بأن تقدم لسي الشورى والنواب مشروع قانون يسمح         
حدة، وحيث إن عدم السماح بتكوين أكثر من نقابة يف املنشأة الواحـدة             نقابة لعمال املنشأة الوا   
 املبادئ واحلقوق   نال يتسق مع متطلبات إعالن منظمة العمل الدولية بشأ        وقيد على احلرية النقابية     

األساسية يف العمل، لذلك فإن وزارة الصناعة والتجارة تؤكد على توصيتها على مشروع القانون              
من قانون النقابـات العماليـة      ) ١٠(حلكومة بتعديل الفقرة األخرية من املادة       ي تقدمت به ا   ذال

 حبيث تنص على جواز تكوين أكثر من نقابـة          ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٣(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  .لعمال املنشأة الواحدة

  

ـًا   :رأي االحتاد العام لنقابات عمال البحرين : خامس
  

 من أن إقرار مشروع القانون سيفضي بالثقل        ال البحرين ختوفه  لعام لنقابات عم  أبدى االحتاد ا    
جممـوع العـاملني يف    مـن   %   ٨٠ – ٦٠النقايب لصاحل العمالة األجنبية واليت متثل ما جمموعـه        

ـًا على املنش      الشركات ،  من عدم االستقرار للعمليـة االنتاجيـة       أة خبلق نوع   مما قد ينعكس سلب
ملوضوع لعدم إقحام الدولة يف مشاكل ال حصر هلا جراء تعدد       ضرورة التأين يف دراسة هذا ا     ورأى  

  . الواحدةالنقابات داخل املنشأة
  :رأى االحتاد تعديل املادة حبذف الفقرة األخرية لتصبح كالتايلوقد 
 أو نشاط حمدد أو صناعات أو حرف متماثلة أو مرتبط           للعمال يف أي منشأة أو قطاع معني       ( 

اصة م وفق أحكام هذا القانون، ويكون للعـاملني املخـاطبني          بعضها ببعض تأسيس نقابة خ    
  . )بأنظمة اخلدمة املدنية حق االنضمام إليها

  



 ٦٦

ـًا    : البحرين صناعة وجتارةرأي غرفة : سادس
  

إن تكوين النقابات العمالية هو حق مكفول للعمال مبوجب دستور مملكة البحرين، ولكـن                   
 العمالية يف املنشأة الواحدة سوف ينطوي عليـه الكـثري مـن             ز تعدد النقابات  يإصدار قانون جي  

  : تتلخص يف التايلالسلبيات
  

إن تعدد النقابات العمالية يف املنشأة الواحدة حبد ذاته يشكل خطرا على العمل النقايب ويؤدي                .١
دد إىل إبعاده عن الدور احلقيقي لتكوين النقابات العمالية يف الدفاع عن العاملني، حيث أن تع              

النقابات يف املنشأة الواحدة قد يؤدي إىل استغالل ذلك احلق من قبل بعض أصحاب العمـل                
  .إلنشاء نقابة ختدم مصاحلهم

 أدىن لعدد العمال لتكوين نقابة عمالية امن قانون النقابات العمالية مل حتدد حد   ) ١٠(إن املادة    .٢
ا كان عـدد العمـال الـراغبني يف    يف املنشأة، وبالتايل فإنه يسمح بتشكيل نقابة عمالية مهم  

 .تكوين نقابة
تطلب الكثري من املميزات مثل توفري املكتـب وميزانيـة          تالنقابات العمالية يف الوضع احلايل       .٣

ومصاريف إدارية، وهذا بالتايل سوف يؤثر على املؤسسات والشركات اليت يتوجب عليها أن             
 .توفر تلك املزايا بشكل عادل ومتساو بني النقابات

انون النقابات العمالية ينص على التفرغ الكامل والتفرغ اجلزئي لرئيس النقابة، ويف حالـة              ق .٤
تعدد النقابات فإن هذا سيؤدي إىل تعطل األعمال بسبب تعدد رؤساء النقابات الذين سوف              

 .يطالبون بالتفرغ للعمل النقايب
ؤسسات والشركات حسب   السماح بتعدد النقابات سيؤدي إىل تعدد النقابات العمالية يف امل          .٥

ؤدي إىل التناحر والتصادم بني النقابات يف املنـشأة الواحـدة           سياالنتماءات السياسية، وهذا    
 .وتعطيل العمل النقايب

 .ضياع وقت اإلدارة بسبب ختصيص الوقت الكايف لالجتماع مع النقابات .٦
 نصف العمالة يف املنشآت هي عمالة أجنبية، وهذا املشروع يتيح هلم تكوين             لىإن ما يزيد ع    .٧

 . جنسية معينةمننقابات خاصة م مما يعين وجود نقابة لكل جمموعة من العمال 



 ٦٧

 ووجود نقابة واحدة يف املنـشأة       ،تعدد النقابات سيؤدي إىل تعدد الطلبات اخلاصة بكل نقابة         .٨
.  قد تقبل به إحدى النقابات قد ترفضه النقابـة األخـرى          يعد أفضل للتفاوض معها، ألن ما       

أوقات خمتلفة وتعطيل   يف  باإلضافة إىل إمكانية جلوء النقابات يف املنشأة الواحدة إىل اإلضراب           
 .هاالبطمالعمل إلجبار املنشأة على تنفيذ 

  

 بـشأن  ١٩٤٨لـسنة  ) ٨٧( أن مملكة البحرين مل تصادق لتارخيه على االتفاقية الدولية رقم      كما
  .احلرية النقابية اليت نصت على مبدأ احلرية النقابية اليت تنطوي على حرية تعدد النقابات

  

 احلرة مع الواليات املتحدة األمريكية ال تتضمن أية نصوص تلـزم مملكـة      ةكما أن اتفاقية التجار   
 .البحرين بإصدار تشريع جييز تعدد النقابات يف املنشأة الواحدة

  
ـًا   : اللجنةرأي: سابع

  

 من قبل    حيث مت استعراض وجهات النظر اليت دارت حوله        ،قانونال تدارست اللجنة مشروع       
واطلعت اللجنة كذلك على رأي جلنة الشؤون التـشريعية          ني القانوني ينأعضاء اللجنة واملستشار  

  مـن النـاحيتني الدسـتورية      املـشروع والقانونية مبجلس الشورى والذي جاء مؤكدا لسالمة        
قوانني النقابات العمالية عدٍد من وقد اطلعت اللجنة عند دراستها ملشروع القانون على         ،والقانونية

 وزارة   مـن  مرئيات كـل  استمعت إىل   كما  .  الدول العربية كمصر واألردن وفلسطني     بعضيف  
شـركة   العمل، وزارة الصناعة والتجارة، االحتاد العام لنقابات عمال البحرين، رؤساء احتاد نقابيت 

ويف ضوء تلك الدراسة وآراء اجلهات ذات       ،  وغرفة جتارة وصناعة البحرين    أسريشركة  بتلكو و 
فإن اللجنة إذ تؤكد على أمهية اتفاقية التجارة احلرة بني حكومة مملكة البحرين وحكومة              العالقة،  

ابية وفـق معـايري   وضرورة التقيد مبا تدعو إليه من اعتماد احلرية النق ،الواليات املتحدة األمريكية  
 ،هذه املعايري بصورة عامـة     أن القانون البحريين يتقاطع مع       منظمة العمل الدولية، إال أا ال ترى      

كما أن الوعد الذي قطعته مملكة البحرين أثناء تفاوضها مع الكوجنرس األمريكي لضمان تصويت              
ن تقدم إىل جملـسي الـشورى       أعضائه على اتفاقية التجارة احلّرة، تضمن التزام مملكة البحرين بأ         

والنواب مشروع قانون يسمح بتكوين أكثر من نقابة عمالية يف املنشأة الواحدة، وهذا ما فعلتـه                



 ٦٨

ت بالتزامها أمام الكوجنرس وال حرج عليها إذا مل توافـق           فواحلكومة، وعلى هذا فاحلكومة قد أ     
  .السلطة التشريعية على هذا املشروع بقانون

  
 ، يف ضوء الظروف احمليطة بالعمالة يف البحرين وبالتنظيم النقايب فيهـا  ال ترىجنةكما أن الل        

ما يدعو إىل تعديل الفقرة األخرية من املادة العاشرة من قانون النقابات العمالية الصادر باملرسـوم             
، على عدم جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال املنشأة الواحدة         نص  تواليت   ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٣(رقم  

 جواز تكوين أكثر من نقابة لعمال املنشأة الواحدة، طاملا أن           على إىل النص بشكل مباشر      وتغيريها
لذلك ال تـرى اللجنـة   . القانون كفل يف خمتلف نصوصه ضمانات واسعة للحرية النقابية للعمال    

أكثر ضرورة التحول من النص احلايل للفقرة املشار إليها إىل النص بشكل مباشر إىل جواز تكوين                
 ملا ينطوي عليه هذا التحول من معىن التشجيع واحلـث علـى             ،من نقابة لعمال املنشأة الواحدة    

، تكوين أكثر من نقابة يف املنشأة الواحدة وهو أمر ال ترى اللجنة أنه حيقق مصلحة يف هذا اال                  
باحلركـة  إذ أنه سيؤدي إىل حتويل النقابات إىل اصطفافات سياسية وطائفية األمر الذي سيـضر               

  .العمالية وخيرج النقابات من مسارها الصحيح
 امن خالل اطالعها على القوانني العربية والدولية يف هذا اال نصوص          مل جتد   اللجنة  كما أن        

  . أكثر من نقابة واحدة يف املنشأة الواحدةصرحية وواضحة تسمح بتشكيل
" ثر من نقابة واحدة لعمال املنشأة الواحـدة وال جيوز تكوين أك   " أن عبارة    ذلك ترى اللجنة  ل     

 بإصدار قـانون    ٢٠٠٢ لسنة   )٣٣(من املرسوم بقانون رقم     ) ١٠(املنصوص عليها يف املادة رقم      
البحرين ال تسمح باحلرية النقابية أو التعدد النقـايب، ورأت           النقابات العمالية هي اليت أوحت بأن     

ابات العمالية البحريين متطلبات احلرية النقابية وفقًا       لكي يليب قانون النق   الفقرة  هذه  ضرورة حذف   
  .للمعايري الدولية يف هذا اال

  
  

ـًا   : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي-ثامن
  

من الالئحة الداخلية لس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار كـل            ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  : من

  

ـًا    عبداهللاألستاذ عبدالغفار عبداحلسني .١  مقررا أصلي



 ٦٩

 امقررا احتياطي   األستاذة ربـاب عبدالنيب العريـض  .٢
  

ـًا   :توصية اللجنة :  تاسع
  

، فإن اللجنة توصـي  القانونمشروع يف ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة     
  :يليمبا 

  

العمالية الصادر باملرسوم   مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات        املوافقة على    -
 من حيث   م٢٠٠٥لسنة  ) ٧٦(م، املرافق للمرسوم امللكي رقم      ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٣(رقم  
 .املبدأ 

  . يف اجلدول املرفق املشروع على النحو املوضحمواد توصيات اللجنة بتعديلاملوافقة على  -
  

   ،،،األمر معروض على الس املوقر الختاذ الالزمو
  
  

  

  يـة جواد اجلشـي. د                             يم رجبمسرية إبراه. أ  
  اخلدمـاترئيس جلنة                                   اخلدماتنائب رئيس جلنة 

  
  



 ٧٠

  م، ٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر باملرسوم رقم 
  م٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات   جملس النوابقرار  النص األصلي
  

  الديباجة
  

ن محد بن عيـسى آل خليفـة          حن
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
وعلى قانون النقابـات العماليـة      

) ٣٣(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  ،٢٠٠٢لسنة 

 لـسنة ) ٢٣(وعلى القانون رقـم     
 بالتصديق علـى اتفاقيـة      ٢٠٠٥

التجارة احلرة بني حكومة مملكـة      

  

  الديباجة
  

وعلى القانون رقم   ( حذف فقرة    -
 م بالتـصديق    ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٣(

ارة احلـرة بـني     على اتفاقية التج  
حكومة مملكة البحرين وحكومـة     

  ).الواليات املتحدة األمريكية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الديباجة
  
 املوافقة على قرار جملس النواب     -

وعلى القانون رقـم    (حبذف فقرة   
 م بالتـصديق   ٢٠٠٥لسنة  ) ٢٣(

على اتفاقية التجارة احلـرة بـني       
حكومة مملكة البحرين وحكومـة   

  ).األمريكيةالواليات املتحدة 

  

  الديباجة
  
ن محد بن عيسى آل خليفة   ملك         حن

  .مملكة البحرين
  طالع على الدستور،إلبعد ا

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر     
لـسنة  ) ٣٣(باملرسوم بقانون رقـم     

٢٠٠٢،  
أقر جملس الشورى وجملس النـواب      
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليـه     

  :وأصدرناه



 ٧١

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات   جملس النوابقرار  النص األصلي
البحرين وحكومة الواليات املتحدة    

  األمريكية،
أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  

وعلى ذلك يكون نص الديباجـة      
  :بعد التعديل 

ن محد بن عيـسى آل خليفـة          حن
  .ملك مملكة البحرين

  طالع على الدستور،إلبعد ا
وعلى قانون النقابـات العماليـة      

) ٣٣(الصادر باملرسوم بقانون رقم     
  ،٢٠٠٢نة لس

أقر جملس الشورى وجملس النـواب   
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه      

  :وأصدرناه
  
  
  

  
  
  



 ٧٢

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات   جملس النوابقرار  النص األصلي
 )١(مادة 

دل بنص الفقرة األخرية مـن      يستب
من قـانون النقابـات     ) ١٠(املادة  

العمالية الصادر باملرسوم بقـانون     
 الـنص   ٢٠٠٢لـسنة   ) ٣٣(رقم  
  :اآليت
  :فقرة أخرية) ١٠(مادة 

وجيوز تكوين أكثر من نقابة لعمال      "
  ".املنشأة الواحدة

  )١(مادة 
  

  دون تعديل
  

  )١(مادة 
 توصي اللجنة بعـدم املوافقـة      -

كمـا  ) ١(ملـادة  على نـص ا   
وردت يف مشروع القـانون،     
وتوصي بإلغاء الفقرة األخـرية     

  ).١٠(من املادة 
 وعلى ذلك يكون نـص املـادة     

تلغى الفقـرة   : (على النحو التايل  
من قانون  ) ١٠(األخرية من املادة    

النقابات العمالية الصادر باملرسوم    
  ).٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(بقانون رقم 

  
  
  

  )١(مادة 
) ١٠(ألخرية من املـادة  تلغى الفقرة ا 

من قانون النقابات العمالية الـصادر      
لـسنة  ) ٣٣(باملرسوم بقانون رقـم     

٢٠٠٢.  



 ٧٣

  النص بعد التعديل  توصية اللجنة واملربرات   جملس النوابقرار  النص األصلي
  )٢(مادة 

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
ون، ويعمـل   تنفيذ أحكام هذا القان   

ـ  به من اليوم التايل ل     شره يف  تاريخ ن
  .اجلريدة الرمسية

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  )٢(مادة 
  

  دون تعديل
  

  )٢(ادة م
  

 – كل فيما خيـصه      –على الوزراء   
ون، ويعمل به   تنفيذ أحكام هذا القان   

ـ   من اليوم التـايل ل     شره يف  تـاريخ ن
  .اجلريدة الرمسية

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٧٤

  م٢٠٠٨ يناير ٢٣: التاريخ 
  
  

  بهيـة جـواد اجلشـي   احملرتمة/ سعادة الدكتورة الفاضلة 
       رئيــس جلنــة اخلدمــات

  

مشروع بقانون بتعديل بعض أحكام قانون النقابات العمالية الصادر : ع املوضو
لسنة ) ٧٦(، املرافق للمرسوم امللكي رقم ٢٠٠٢لسنة ) ٣٣(باملرسوم رقم 

  .م٢٠٠٥
  
  

  ،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

 رئ   یس ال   سید عل   ي ب   ن ص   الح ال   صالح  ، أرف   ق مع   الي  ٢٠٠٨ ین   ایر ١٦بت   اریخ   
م شروع  ال، ن سخة م ن   )٢٠٠٨ -١ -٣/  ص ل ت ق    ١٥١( رقم   المجلس، ضمن كتابھ  

ل  سنة ) ٣٣(النقاب  ات العمالی  ة ال  صادر بالمرس  وم رق  م    ق  انون بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام   
م، ومذكرتھ اإلی ضاحیة إل ى لجن ة    ٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(، المرافق للمرسوم الملكي رقم      ٢٠٠٢

  . علیھ للجنة الخدماتالحظاتالشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناقشتھ وإبداء الم
  

اجتماعھ ا  ، عقدت لجنة الشؤون الت شریعیة والقانونی ة   م٢٠٠٨ ینایر  ٢٣وبتاریخ    
 الم ذكور ومذكرت ھ اإلی ضاحیة،    م شروع الق انون  ، حی ث اطلع ت عل ى        الرابع عشر 

  .وذلك بحضور المستشارین واالختصاصیین القانونیین بالمجلس
  

 إلى ع دم مخالف ة م شروع الق انون     –قاش  بعد المداولة والن  –وانتھت اللجنة   
  .لمبادئ وأحكام الدستور

  :توصية اللجنة 
  

النقاب  ات ق  انون م  شروع بق  انون بتع  دیل بع  ض أحك  ام الت رى اللجن  ة س  المة  
، المرافق للمرس وم الملك ي رق م    ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٣(العمالیة الصادر بالمرسوم رقم     

  .ونیة؛ من الناحیتین الدستوریة والقانم٢٠٠٥لسنة ) ٧٦(
  

                                          حممـد هــادي احللواجـي
                                       رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية

  


