
 م۲۰۲۲فبرایر  ۲۳التاریخ: 

 / علــي بــن صالــح الصالــح     املوقــــر  األستاذايل ـصاحب املع
 رئيـــس جملـــس الشـــورى  

 ،،، السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ 

 ۲۰۲۱لسنة  )  ۱۲المرسوم بقانون رقم ( تقریر لجنة الخدمات حولیسرني أن أرفع إلى معالیكم  

) لسنة ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸) إلى الفقرة (ج) من المادة (٦بإضافة بند جدید برقم (

بشأن التأمین ضد التعطل. ۲۰۰٦

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضھ على المجلس الموقر.

 ،،، بقبول فائق االحتراممعالیكم وتفضلوا 

 المرفقات:

 تقریر اللجنة. .۱
 خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى. .۲
 رأي لجنة الشؤون التشریعیة والقانونیة.  .۳
 الشؤون المالیة واالقتصادیة. رأي لجنة  .٤
 . اللجنة رأيوثائق منظمة العمل الدولیة وبیان غرفة التجارة الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة المشار إلیھا في البند (ثالثًا) من طفات من مقت .٥
 قرار مجلس النواب ومرفقاتھ. .٦

fsaleh
Typewritten Text
23/2/2022



�8½]]]]¯g·?524��º�uN�ù-��®3��b2
�8a]Éf@L·?5���gÉ?�«�0.00��¾

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

�1�â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×�

��¶¶¶¶¶¶¶ĘGy�¶¶¶¶¶¶¶kb��i�\¶¶¶¶¶¶¶V2j�z¶¶¶¶¶¶¶b��h_es¶¶¶¶¶¶¶62è��isj�¶¶¶¶¶¶¶[��h¶¶¶¶¶¶¶Z1�œĝĞ�Œ�k¶¶¶¶¶¶¶7b�ĞĜĞĝ�

�V�¶¶¶¶¶B���.¶¶¶¶¶k��.¶¶¶¶¶y."�hZ2¶¶¶¶¶��œĢ�Œw¶¶¶¶¶b���2¶¶¶¶¶[Wb��œ!�Œl¶¶¶¶¶f��-�¶¶¶¶¶è��œĤ�Œl¶¶¶¶¶f�es¶¶¶¶¶¶62è��

isj�[���hZ1�œģĤ��Œ�k7b�ĞĜĜĢ�i�;��ìf��b��.B�dGO�b�ō 

�qj�¶¶¶¶¶;��2¶¶¶¶¶y2[��-�.¶¶¶¶¶N�r�ĵq�¶¶¶¶¶6�1-r�q�¶¶¶¶¶;Z�kf���¶¶¶¶¶"2��
¹
kg¶¶¶¶¶C�f���h¶¶¶¶¶_y�1

ōq+y1���lf�Pz��6����×��m�?Z��.Nsf�a×*�8c#è��wcN�qB2Ob�

�

�1�â��Ó¦�å�į���Ę¥å�ÚÔìØÃ�Ùô¬×�å

�ù�´×��ù�³�Þ��êØÃ�
��ç¥æ°×��ªØĠ�ªì�¥

fsaleh
Typewritten Text
7/2/2022



 

۱ 
 

 

  اخلدمات ملخص تقرير جلنة

 العنوان
) إلى الفقرة ٦بإضافة بند جدید برقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱۲المرسوم بقانون رقم (

بشأن التأمین  ۲۰۰٦) لسنة ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸(ج) من المادة (
 ضد التعطل

 الحكومة المرسوم بقانونأصل 

 اإلحالة إلى اللجنة
   م۲۰۲۲فبرایر ۷

 الفصل التشریعي الخامس – الرابعدور االنعقاد العادي 

انتھاء اللجنة من 

 المناقشة

 م۲۰۲۲ فبرایر ۲۲

 الفصل التشریعي الخامس – الرابعدور االنعقاد العادي 

 ) اجتماعات۳( عدد االجتماعات

 مضمونھ

المرس���وم بقانون إلى تعزیز قدرة أص���حاب العمل على مواجھة اآلثار یھدف 
الس��لبیة جراء تأثر األعمال التجاریة بالوض��ع االقتص��ادي العالمي والمحلي، 
إذ یش����ھد العالم تدھوًرا حاًدا في النش����اط االقتص����ادي نتیجة انتش����ار فیروس 

الالزمة  )، وعلیھ بات من الالزم توفیر الس��یولةCovid-19كرونا المس��تجد (
ذلك من وللقطاع الخاص لتمكینھ من االستمرار في خدمة االقتصاد الوطني، 

خالل  س����داد نس����بة من أجور المواطنین البحرینیین العاملین في الش����ركات 
المتض��ررة من تداعیات فیروس كرونا المس��تجد لمدة ثالثة أش��ھر والمنش��آت 

من األجر  )%۱۰۰وبحد أقص������ى مقداره ( ۲۰۲۱اعتباًرا من ش������ھر یونیو 
) عن الش�����ھرین التالیین، %٥۰، و(۲۰۲۱المؤمن بموجبھ عن ش�����ھر یونیو 

األمر الذي من شأنھ ضمان االستقرار واالستدامة وعدم المساس بالمستوى 
االستقرار االقتصادي بحیث تتم تحقیق المعیشي للمواطنین، إذ یسھم ذلك في 

العاملین  االس�������تفادة من وفورات ص�������ندوق التأمین ض��������د التعطل لحمایة
البحرینیین من خطر التعطل بس�����بب األوض�����اع االقتص�����ادیة الراھنة، وھو 

 األمر الذي یأتي متسقـًا مع األھداف التي أنشئ من أجلھا الصندوق.

 ومادتانباجة دی المرسومبنیة 

رأي لجنة الشؤون 
التشریعیة والقانونیة 

 بمجلس الشورى
 والقانونیة الدستوریة تینانون من الناحیالمرسوم بقسالمة 



 

۲ 
 

 

رأي لجنة الشؤون 
 المالیة واالقتصادیة
 بمجلس الشورى

 –أكدّت لجنة الشؤون المالیة واالقتصادیة أن لصدور ھذا المرسوم بقانون 

والذي أتى ضمن مجموعة من مبادرات الدعم الحكومي للمواطنین والمنشآت 

إیجابیة على انعكاسات  –والشركات ومؤسسات القطاع الخاص المتضررة 

صعید استقرار األوضاع الوظیفیة للعمالة البحرینیة وحمایتھا من التسریح 

جراء تفشي فیروس كورونا، كما كان لھذه المبادرة الداعمة أثر واضح في 

 استمرار الحالة االقتصادیة.

ووفقًا للمرسوم بقانون، فقد بلغ الدعم المالي للفترة من یونیو حتى أغسطس 

) ۲۸٬۷۱٥٬٦۸۰) دیناًرا بحرینیًا، منھا (٥۷٬۷۰۸٬٥۷٥ھ (ما مجموع ۲۰۲۱

) من أجور %۱۰۰، وھو ما یمثل (۲۰۲۱دیناًرا بحرینیًا لشھر یونیو 

البحرینیین في المنشآت المستحقة للدعم في ھذا الشھر، في حین بلغ الدعم 

) دیناًرا بحرینیًا على التوالي لشھري ۱٤٬٥٤٦٬٦٥۹) و(۱٤٬٤٤٦٬۲۳٦(

ن أجور البحرینیین في المنشآت المستحقة للدعم، وھو ما یولیو وأغسطس م

) من أجور البحرینیین في المنشآت المستحقة للدعم في ھذه الفترة. %٥۰یمثل (

وإن الدعم المالي المبیّن أعاله قد تم دفعھ من مدخرات حساب التأمین ضد 

 ) دیناًرا بحرینیًا. ٤۹۳٬٤۲٥٬۳۷۷التعطل وھو بمقدار (

جنة ال ترى لتطبیق المرسوم بقانون محل النظر أیة تبعات مالیة وعلیھ، فإن الل

 إضافیة على المیزانیة العامة للدولة.

خالصة آراء الجھات 
 المعنیة

 رأي وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة: -

 ةأبدت وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة توافقھا مع المرس�������وم بقانون، مؤكد

 على المالحظات اآلتیة:

ا یومنھا المرس��وم بقانون الحالي إن ص��دور عدد من المراس��یم  - عد تتویجـ��������ً

للجھود المش���تركة بین الس���لطتین التش���ریعیة والتنفیذیة للحفاظ على الوظائف 

والحیلولة دون التسریح بسبب الجائحة وقد تضمن ھذا المرسوم بقانون النص 

التأمین ض����د التعطل رواتب الموظفین بنس����بة  على تحمل الدولة من حس����اب

یولیو وأغس���طس وذلك لغالبیة  يفي ش���ھر %٥۰في ش���ھر یونیو و   ۱۰۰%

ھذه الخطوات التي تم تبنیھا المنش�������آت التي تض�������ررت من الجائحة، أثبتت 

نج��احھ��ا خالل فترة الج��ائح��ة وتم تخطي ھ��ذه المرحل��ة بتظ��افر جھود الجمیع 



 

۳ 
 

 

س فقط الحیلولة دون زیادة البطالة ولكن بأقل نس�������بة تس�������ریح للموظفین ولی

المحافظة على قوة العمل الوطنیة في الس��وق، حیث انتعش��ت جمیع القطاعات 

عدید من الوظائف للمواطنین وھذا األمر یعتبر  ونمت من جدید وتم توفیر ال

یحس�������ب لمملكة البحرین بقیادة وتوجیھات جاللة الملك، حیث  اوطنیً  اإنجازً 

ض�������د التعطل والص�������نادیق الحمائیة فعالیتھا في وقت أثبتت أنظمة التأمین 

 األزمات.

 .منشأة  ۱۰٬۳٤۱عدد المنشآت المستفیدة من الدعم في یونیو بلغ  -

 .تقریبـًا ٥۷٬٥۱٥عدد العمال : 

 .ملیون تقریبـًا ۲۸الشھر األول : مقدار الدعم خالل 

 .ملیون تقریبـًا ۱٤٬٤٦٤الشھر الثاني: مقدار الدعم خالل 

 .ملیون تقریبـًا  ۱٥٬٥٤٦الشھر الثالث: لدعم خالل مقدار ا

 .ملیون دینار تقریبـًا  ٥۷: الدعممجموع 

تم تغطیة جمیع القطاعات عدا القطاع المالي، وقطاع االتصاالت، واألنشطة  -

 العلمیة والتقنیة واالحترافیة، والتعلیم الجامعي والمدارس.

تم من الدعم المالي من خالل المراس����یم بقانون الس����ابقة في المرحلة األولى  -

ألف   ۱۰۰٬۰۰۰تغطیة جمیع المؤمن علیھم دون اس�������تثناء وكان في حدود 

ألف ع��ام��ل بحریني، وفي   ۸۸٬۰۰۰ع��ام��ل بحریني، أم��ا الع��دد الفعلي فبلغ 

ألف ، وفي المرحلة الثالثة تم  ٥۸٬۰۰۰المرحلة الثانیة كان العدد في حدود 

ألف في مجاالت  ۲۲٬۰۰۰لى الفئات األكثر تض�������رًرا وبلغ العدد التركیز ع

 السفر والسیاحة وبعض القطاعات التي تضررت بشكل واضح.

تم توس��یع االس��تفادة للمنش��آت المتض��ررة فرجع العدد إلى  ۲۰۲۱في س��نة   -

ألف عامل، حیث تم إض����افة ش����رائح ص����غیرة لم تكن مس����جلة في  ٥۷٬۰۰۰

ش���مل عدد العمالة  ٥۷٬۰۰۰منص���ة تمكین، العدد التأمین االجتماعي ش���ملتھا 

منش������أة ص������غیرة ومتوس������طة في مملكة  ۱۰٬۰۰۰المتض������ررة فیما یقارب 

 البحرین.



 

٤ 
 

 

تم تش�������كیل لجنة مش�������تركة بین عدد من الجھات الحكومیة، حیث تم تقییم  -

القطاعات المختلفة والص�������عوبات التي تواجھھا في تلك الفترة، فتبین أن أكثر 

ھي قطاع الس�����فر والطیران، قطاع ش�����ركات الس�����یاحة القطاعات تض�����رًرا 

الضیافة والمطاعم كانت خدماتھا مقننة، قطاع الخدمات الشخصیة كصالونات 

سائیة والرجالیة، القطاع الصحي كعیادات األسنان كان علیھا قیود  الحالقة الن

في العمل عدا المس���تش���فیات والص���یدلیات، قطاع النقل والمواص���الت، قطاع 

لتدریب والمعاھد، قطاع البیع بالتجزئة عدا المواد الغذائیة، وبالنسبة التأمین وا

لشركات االتصاالت فكان ھناك انتعاشـًا في ھذا القطاع، أما الشركات الكبرى 

 والبنوك والتعلیم الجامعي والمدارس فكانت أقل تضرًرا.

اسة تم عمل دراسة دقیقة اعتُمدت من قبل الجھات العلیا، تضمنت تلك الدر  -

العدید من الضوابط للجھات المدعومة بالنسبة اللتزاماتھا بدفع النصف الثاني 

من األجر وااللتزام بعدم تس��ریح العمال، وتم إص��دار تلك الض��وابط من خالل 

قرارات تنفیذیة ملزمة تحدد ش��روط االس��تحقاق، وكانت تجربة ناجحة بتحدید 

 تفاصیلھا وتحدید المستفیدین منھا.

 العامة للتأمین االجتماعي: رأي الھیئة -

قانون،  تأمین االجتماعي توافقھم مع المرس�������وم ب عامة لل ئة ال أبدى ممثلو الھی

 مؤكدین على المالحظات اآلتیة: 

أثبت ص����ندوق التأمین ض����د التعطل فاعلیتھ في وقت األزمات حیث تم دعم  -

 األجور خالل فترة الجائحة وعلى مدى سنتین تقریبـًا.

ملیون دینار،  ۷۸۱غ في حس�����اب التأمین ض�����د التعطل بلغت مجموع المبال -

وقد عاد حس���اب ملیون دینار،  ٥٤٤إلى  ۲۰۲۱وانخفض المبلغ في دیس���مبر 

خالل الدعم عن طریق  ض�������د التعطل إلى النمو في الوقت الحالي منالتأمین 

 االشتراكات واالستثمارات.

 المرسوم بقانونالموافقة على  قرار مجلس النواب

اللجنة  توصیة
 بمجلس الشورى

 المرسوم بقانونالموافقة على 
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۱ 

 

 م۲۰۲۲فبرایر  ۲۳التاریخ: 

 )۱٥(رقم التقریر 
 

 
 تقریر لجنة الخدمات 

) إلى الفقرة (ج) من ٦بإضافة بند جدید برقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱۲المرسوم بقانون رقم (حول 
 بشأن التأمین ضد التعطل ۲۰۰٦لسنة ) ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸المادة (

 التشریعي الخامس الفصل - الرابعدور االنعقاد 
 

 
 مقدمــة:

 

)، أحال ٤د ٥ص ل خ ت/ف ۷٤٦(، وبموجب الخطاب رقم م۲۰۲۲ فبرایر ۷بتاریخ  

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

) ۸) إلى الفقرة (ج) من المادة (٦بإضافة بند جدید برقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱۲(المرسوم بقانون رقم 

لمناقشتھ ودراستھ وإعداد ، بشأن التأمین ضد التعطل ۲۰۰٦) لسنة ۷۸من المرسوم بقانون رقم (

 .تقریر یتضمن رأي اللجنة بشأنھ لیتم عرضھ على المجلس الموقر

 

 



۲ 
 

 إجراءات اللجنة:- أوالً 

 المذكور في االجتماعات اآلتیة: بقانونوم مرسالتدارست اللجنة  )۱(

 التاریخ االجتماع

 م۲۰۲۲ فبرایر ۸ ۱۷

 م۲۰۲۲فبرایر  ۱٥ ۱۸

 م۲۰۲۲فبرایر  ۲۲ ۱۹
 

موض�����وع البحث  بالمرس�����وم بقانوناطلعت اللجنة أثناء دراس�����تھا على الوثائق المتعلقة  )۲(

 والدراسة، والتي اشتملت على ما یلي:

 مرفق)( الشورى.خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس   -

) إلى الفقرة (ج) من المادة ٦بإضافة بند جدید برقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱۲المرسوم بقانون رقم ( -

 )مرفق(. بشأن التأمین ضد التعطل ۲۰۰٦) لسنة ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸(

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

 (مرفق). بمجلس الشورى المالیة واالقتصادیةرأي لجنة الشؤون  -
 
 وثائق منظمة العمل الدولیة وبیان غرفة التجارة الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة مقتطفات من -

الحمایة االجتماعیة العالمیة (الوثیقة األولى:  :المشار إلیھا في البند (ثالثًا) من رأي اللجنة

إعالن مئویة منظمة العمل الدولیة من أجل مستقبل العمل لعام ، الوثیقة الثانیة: ۲۰۲۰-۲۰۲۲

وثیقة منظمة العمل الدولیة  بعنوان " نداء عالمي من أجل اتخاذ ، الوثیقة الثالثة: ۲۰۱۹

ً إلى تحقیق انتعاش متمحور حول  ، ۱۹ -اإلنسان للخروج من أزمة كوفیدإجراءات: سعیا

ستجابات السیاسات الشائعة وثیقة " دلیل منظمة العمل الدولیة المرجعي الالوثیقة الرابعة: 

 )مرفق( ).۱۹للتصدي لجائحة كوفید 
 

 )مرفق(قرار مجلس النواب ومرفقاتھ بشأن المرسوم بقانون.  -



۳ 
 

 شارك في االجتماع التاسع عشر للجنة الجھات اآلتیة: •

 
 

 من األمانة العامة بالمجلس: ات اللجنةشارك في اجتماع •
 
 

 المنصب االسم

 ھیئة المستشارین القانونیین

 مستشار قانوني الدكتور موفق سمور المحامید

 باحث قانوني أول علي الغریري محسن

 مشرف البحوث العامة منى ابراھیم العید
 باحث سیاسي محمد عادل العجیمي

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان  خولة حسن ھاشم 

 إدارة العالقات واإلعالم
 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي

 المنصب االسم

 وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة

 وزیر العمل والتنمیة االجتماعیة صاحب السعادة السید جمیل بن محمد حمیدان

منسق مكتب الوزیر لشؤون مجلسي الشورى  عبدالجبار سلمان شرف
 والنواب

 الھیئة العامة للتأمین االجتماعي
 الرئیس التنفیذي المرباطي ىإیمان مصطف

 مدیر الشؤون الخارجیة نوال أحمد العویض
 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب    

 أخصائي شؤون برلمانیة سوسن محمد القناص



٤ 
 

 
ا
ً
 :والقانونيةجلنة الشؤون التشريعية رأي  -ثانيــ

من  المرس���وم بقانونرأت لجنة الش���ؤون التش���ریعیة والقانونیة بمجلس الش���ورى س���المة 

 )مرفق( الناحیتین الدستوریة والقانونیة.
 

ا
ً
 :الشؤون املالية واالقتصادية جلنةرأي  -ثالثـ

والذي أتى ض���من  –لص���دور ھذا المرس���وم بقانون  واالقتص���ادیة أنأكدّت لجنة الش���ؤون المالیة 

مجموعة من مبادرات الدعم الحكومي للمواطنین والمنش����آت والش����ركات ومؤس����س����ات القطاع 

انعكاس�����ات إیجابیة على ص�����عید اس�����تقرار األوض�����اع الوظیفیة للعمالة  –الخاص المتض�����ررة 

ھذه المبادرة الداعمة أثر البحرینیة وحمایتھا من التسریح جراء تفشي فیروس كورونا، كما كان ل

 واضح في استمرار الحالة االقتصادیة.

ما مجموعھ  ۲۰۲۱ووفقًا للمرس��وم بقانون، فقد بلغ الدعم المالي للفترة من یونیو حتى أغس��طس 

، ۲۰۲۱) دیناًرا بحرینیًا لش�������ھر یونیو ۲۸٬۷۱٥٬٦۸۰) دیناًرا بحرینیًا، منھا (٥۷٬۷۰۸٬٥۷٥(

لبحرینیین في المنش���آت المس���تحقة للدعم في ھذا الش���ھر، في ) من أجور ا%۱۰۰وھو ما یمثل (

) دیناًرا بحرینیًا على التوالي لش���ھري یولیو ۱٤٬٥٤٦٬٦٥۹) و(۱٤٬٤٤٦٬۲۳٦حین بلغ الدعم (

) من أجور %٥۰وأغس��طس من أجور البحرینیین في المنش��آت المس��تحقة للدعم، وھو ما یمثل (

ه الفترة. وإن الدعم المالي المبیّن أعاله قد تم دفعھ البحرینیین في المنشآت المستحقة للدعم في ھذ

ًیا. ٤۹۳٬٤۲٥٬۳۷۷من مدخرات حس�������اب التأمین ض�������د التعطل وھو بمقدار ( ) دیناًرا بحرین

وعلیھ، فإن اللجنة ال ترى لتطبیق المرس����وم بقانون محل النظر أیة تبعات مالیة إض����افیة على 

 (مرفق) المیزانیة العامة للدولة.

 

 



٥ 
 

ا
ً
 :وزارة العمل والتنمية االجتماعيةرأي  -رابعـ

أبدت وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة توافقھا مع المرسوم بقانون، مؤكدة على المالحظات 

 اآلتیة:

عد تتویجـًا للجھود المشتركة بین ییم ومنھا المرسوم بقانون الحالي إن صدور عدد من المراس -

ى الوظائف والحیلولة دون التسریح بسبب الجائحة وقد السلطتین التشریعیة والتنفیذیة للحفاظ عل

تضمن ھذا المرسوم بقانون النص على تحمل الدولة من حساب التأمین ضد التعطل رواتب 

في شھري یولیو وأغسطس وذلك لغالبیة  %٥۰في شھر یونیو و   %۱۰۰الموظفین بنسبة 

تبنیھا نجاحھا خالل فترة  المنشآت التي تضررت من الجائحة، أثبتت ھذه الخطوات التي تم

الجائحة وتم تخطي ھذه المرحلة بتظافر جھود الجمیع بأقل نسبة تسریح للموظفین ولیس فقط 

الحیلولة دون زیادة البطالة ولكن المحافظة على قوة العمل الوطنیة في السوق، حیث انتعشت 

وھذا األمر یعتبر جمیع القطاعات ونمت من جدید وتم توفیر العدید من الوظائف للمواطنین 

یحسب لمملكة البحرین بقیادة وتوجیھات جاللة الملك، حیث أثبتت أنظمة التأمین  اوطنیً  اإنجازً 

 ضد التعطل والصنادیق الحمائیة فعالیتھا في وقت األزمات.

 منشأة. ۱۰٬۳٤۱بلغ عدد المنشآت المستفیدة من الدعم في یونیو  -

 تقریبـًا. ٥۷٬٥۱٥ العمال:عدد 

 ملیون تقریبـًا. ۲۸ األول:خالل الشھر مقدار الدعم 

 ملیون تقریبـًا. ۱٤٬٤٦٤مقدار الدعم خالل الشھر الثاني: 

 ملیون تقریبـًا.  ۱٥٬٥٤٦مقدار الدعم خالل الشھر الثالث: 

 ملیون دینار تقریبـًا. ٥۷مجموع الدعم: 

علمیة والتقنیة تم تغطیة جمیع القطاعات عدا القطاع المالي، وقطاع االتصاالت، واألنشطة ال -

 واالحترافیة، والتعلیم الجامعي والمدارس.

في المرحلة األولى من الدعم المالي من خالل المراسیم بقانون السابقة تم تغطیة جمیع المؤمن  -

عامل بحریني، أما العدد الفعلي فبلغ  ألف ۱۰۰٬۰۰۰علیھم دون استثناء وكان في حدود 



٦ 
 

ألف ، وفي  ٥۸٬۰۰۰لة الثانیة كان العدد في حدود ألف عامل بحریني، وفي المرح  ۸۸٬۰۰۰

ألف في مجاالت  ۲۲٬۰۰۰المرحلة الثالثة تم التركیز على الفئات األكثر تضرًرا وبلغ العدد 

 السفر والسیاحة وبعض القطاعات التي تضررت بشكل واضح.

ألف عامل،  ٥۷٬۰۰۰تم توسیع االستفادة للمنشآت المتضررة فرجع العدد إلى  ۲۰۲۱في سنة   -

حیث تم إضافة شرائح صغیرة لم تكن مسجلة في التأمین االجتماعي شملتھا منصة تمكین، العدد 

منشأة صغیرة ومتوسطة في مملكة  ۱۰٬۰۰۰شمل عدد العمالة المتضررة فیما یقارب  ٥۷٬۰۰۰

 البحرین.

لمختلفة تم تشكیل لجنة مشتركة بین عدد من الجھات الحكومیة، حیث تم تقییم القطاعات ا -

والصعوبات التي تواجھھا في تلك الفترة، فتبین أن أكثر القطاعات تضرًرا ھي قطاع السفر 

والطیران، قطاع شركات السیاحة الضیافة والمطاعم كانت خدماتھا مقننة، قطاع الخدمات 

الشخصیة كصالونات الحالقة النسائیة والرجالیة، القطاع الصحي كعیادات األسنان كان علیھا 

د في العمل عدا المستشفیات والصیدلیات، قطاع النقل والمواصالت، قطاع التأمین والتدریب قیو

والمعاھد، قطاع البیع بالتجزئة عدا المواد الغذائیة، وبالنسبة لشركات االتصاالت فكان ھناك 

ل انتعاشـًا في ھذا القطاع، أما الشركات الكبرى والبنوك والتعلیم الجامعي والمدارس فكانت أق

 تضرًرا.

تم عمل دراسة دقیقة اعتُمدت من قبل الجھات العلیا، تضمنت تلك الدراسة العدید من الضوابط   -

للجھات المدعومة بالنسبة اللتزاماتھا بدفع النصف الثاني من األجر وااللتزام بعدم تسریح 

العمال، وتم إصدار تلك الضوابط من خالل قرارات تنفیذیة ملزمة تحدد شروط االستحقاق، 

 تجربة ناجحة بتحدید تفاصیلھا وتحدید المستفیدین منھا.وكانت 

 

 

 



۷ 
 

ا
ً
 :اهليئة العامة للتأمني االجتماعيرأي  -خامسـ

مؤكدین على المالحظات  مع المرسوم بقانون، مأبدى ممثلو الھیئة العامة للتأمین االجتماعي توافقھ

  اآلتیة:

حیث تم دعم األجور خالل فترة في وقت األزمات صندوق التأمین ضد التعطل فاعلیتھ أثبت  -

 .الجائحة وعلى مدى سنتین تقریبـًا

في  وانخفض المبلغملیون دینار،  ۷۸۱بلغت  حساب التأمین ضد التعطلمجموع المبالغ في  -

وقد عاد حساب التأمین ضد التعطل إلى النمو في الوقت ملیون دینار،  ٥٤٤إلى  ۲۰۲۱دیسمبر 

 شتراكات واالستثمارات.من خالل الدعم عن طریق اال الحالي

 

ا
ً
 رأي اللجنة: - سادسـ

) إلى الفقرة ٦بإضافة بند جدید برقم ( ۲۰۲۱) لسنة ۱۲المرسوم بقانون رقم (تدارست اللجنة      

، وقرار بشأن التأمین ضد التعطل ۲۰۰٦) لسنة ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸(ج) من المادة (

مجلس النواب ومرفقاتھ وما تضمنھ من آراء للجھات الحكومیة، واستعرضت وجھات النظر التي 

والھیئة  العمل والتنمیة االجتماعیة وسعادة وزیردارت حولھ من قبل رئیس و أعضاء اللجنة 

شریعیة ، والمستشار القانوني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التالعامة للتأمین االجتماعي

والقانونیة بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا لسالمة المرسوم بقانون من الناحیتین الدستوریة 

ا للمرسوم والذي جاء مؤیدً الشؤون المالیة واالقتصادیة والقانونیة، كما اطلعت على رأي لجنة 

 بقانون.

 )۳۸(ا للمادة ـً وفق م۲۰۲۱یونیو  ۱۷الموافق  ۱٤٤۲ذوالقعدة  ۷المرسوم بقانون بتاریخ صدر 

الھامة مجموعة من االعتبارات صداره إورافق  ،دوري االنعقاد الثالث والرابعمن الدستور بین 

مجلسي المرسوم بقانون على وتم عرض  ،خیرأالتتدابیر ال تحتمل سراع في اتخاذ اإلالتي اقتضت 

في  الشورىویتمتع مجلس  ،المحدد في تلك المادةوري الموعد الدستوالنواب ضمن الشورى 

ي تعدیالت على أدخال إو الرفض دون أبصالحیة الموافقة المرسوم بقانون مواجھة ھذا 



۸ 
 

من الالئحة الداخلیة لمجلس  )۱۲۳،۱۲۲(والمواد  ،ورمن الدست )۳۸(بالمادة  عمالً  ،نصوصھ

 .الشورى
 

إضافة ة األولى منھ ، تناولت المادمادتینمن  –على الدیباجة  فضالً  -یتألف المرسوم بقانون 

 ۲۰۰٦) لسنة ۷۸) من المرسوم بقانون رقم (۸) إلى الفقرة (ج) من المادة (٦بند جدید برقم (

بشأن التأمین ضد التعطل یقضي بسداد نسبة من أجور العمال البحرینیین المؤمن علیھم بموجب 

ذلك في الشركات م، و۱۹۷٦) لسنة ۲٤قانون التأمین االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (

) التي تُسجل لدى الوزارة Covid-19المتضررة من تداعیات فیروس كرونا المستجد (والمنشآت 

، ویكون السداد لمدة ثالثة وزیر العمل والتنمیة االجتماعیةوفقـًا للشروط والضوابط التي یحددھا 

) %٥۰و ( ۲۰۲۱) من األجر المؤمن بموجبھ عن شھر یونیو %۱۰۰أشھر وبحد أقصى مقداره (

فجاءت  الثانیة، أما المادة ، مع مراعاة الفقرة (ھـ) من ذات المادةشھري یولیو وأغسطسعن 

 تنفیذیة.

آلثار السلبیة جراء تعزیز قدرة أصحاب العمل على مواجھة ا یھدف المرسوم بقانون إلى

وما ترتب علیھ من أھمیة توفیر  تأثر األعمال التجاریة بالوضع االقتصادي العالمي والمحلي،

سداد  السیولة الالزمة للقطاع الخاص لتمكینھ من االستمرار في خدمة االقتصاد الوطني من خالل

من تداعیات  متضررةال والمنشآت البحرینیین العاملین في الشركات المواطنین نسبة من أجور

، األمر الذي من شأنھ ۲۰۲۱فیروس كرونا المستجد لمدة ثالثة أشھر اعتباًرا من شھر یونیو 

، وذلك من واالستدامة وعدم المساس بالمستوى المعیشي للمواطنیناالقتصادي ضمان االستقرار 

ینیین من وفورات صندوق التأمین ضد التعطل لحمایة العاملین البحرتوظیف جزء من خالل  

مع األھداف التي أنشئ من أجلھا  ااتفاقً وذلك خطر التعطل بسبب األوضاع االقتصادیة الراھنة، 

 .الصندوق

بنسبة  ۲۰۲۰في العام  حأدت جھود الحكومة الموقرة إلى تحقیق انخفاض في معدل التسری

المسرحین في عداد أبالرغم من الجائحة، كما ساھم ذلك في انخفاض  ۲۰۱۹مقارنة بالعام  ۹%
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بلغ مجموع الدعم المالي لشھر و ،۲۰۱۹بعام  مقارنة %٦۰بنسبة  ۲۰۲۱النصف األول من عام 

 ،لشھري یولیو وأغسطس ۲۸۹۹۲۸۹٦ مبلغ  دینار بحریني و ۲۸۷۱٥٦۸۰ مبلغ  ۲۰۲۱یونیو 

 ،منشأة لشھر یولیو ۱۰٤۲٤و  ،منشأة لشھر یونیو ۱۰۳٤۱: عدد المنشآت المستفیدة وبلغ

 .منشأة لشھر أغسطس ۱۰٥۰۳و

مجلس النواب ومرفقاتھ،  العالقة وقرارذات وبعد تدارس المرس�������وم بقانون ومرئیات الجھات 

 انتھت اللجنة إلى الموافقة علیھ، وذلك لألسباب اآلتیة:

 تتوافق أھداف المرسوم بقانون مع النصوص الدستوریة اآلتیة: -أوالً 

" تكفل الدولة تحقیق الضمان  على أن:(ج) من الدستور والتي تنص  ) الفقرة٥المادة ( -۱

االجتماعي الالزم للمواطنین في حالة الشیخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو الیتم أو 

، كما تؤّمن لھم خدمات التأمین االجتماعي والرعایة الصحیة، وتعمل على أو البطالةالترمل 

 ."والفاقة وقایتھم من براثن الجھل والخوف

" االقتصاد الوطني أساسھ العدالة  على أن:(أ) من الدستور والتي تنص  ) الفقرة۱۰المادة ( -۲

 ."التعاون العادل بین النشاط العام والنشاط الخاصاالجتماعیة، وقوامھ 

تكفل الدولة تضامن المجتمع في تحّمـل " أن:على ) من الدستور والتي تنص ۱۲المادة ( -۳

 ".عن الكوارث والمحن العامةاألعباء الناجمة 

بقانون ضمن جھود مملكة البحرین في مواجھة اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة  یندرج المرسوم -اثانیً 

ا للتوجیھات الملكیة السامیة لحضرة تنفیذً  ) على المجتمع واالقتصاد البحریني۱۹-لجائحة (كوفید
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بتطبیق الحزمة االقتصادیة  هللا ورعاهصاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة حفظھ 

للتخفیف من اآلثار االجتماعیة واالقتصادیة المترتبة على تداعیات األوضاع الصحیة التي تمر 

 .بھا مملكة البحرین وغیرھا من دول العالم

وأفضل الدولیة الجھود في تعزیز توافق السیاسات العمالیة الوطنیة مع المرسوم بقانون  یساھم -اثالثً 

 والتي تم التأكید علیھا عبر الوثائق التالیة:مجال الحد من آثار الجائحة في الممارسات 

 .۲۰۲۰مارس  ۱٦البیان المشترك لغرفة التجارة الدولیة ومنظمة الصحة العالمیة بتاریخ  -أ

 .۲۰۲۲-۲۰۲۰العالمیة " الحمایة االجتماعیة العمل الدولیة بعنوان  تقریر منظمة -ب

 ."۲۰۱۹لعام مئویة منظمة العمل الدولیة  " إعالن وثیقةا/ب) من البند (ثالثً  -ج

نداء عالمي من أجل اتخاذ "  الدولیة بعنوانوثیقة منظمة العمل  ھـ) منألف/ /البند (أوالً  -د

" ۱۹ -إلى تحقیق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفید إجراءات سعیًا

 .۲۰۲۱لعام 

ستجابات السیاسات الشائعة للتصدي لجائحة الالمرجعي  منظمة العمل الدولیة دلیل"  وثیقة -ھـ 

 ).ھـ -من أالسابقة  مقتطفات من الوثائق المذكورة في البنود (مرفق. "۱۹كوفید 
 

الشركات والمنشآت المتضررة من تداعیات فیروس تقوم وزارة العمل والتنمیة االجتماعیة بتحدید   -ارابعً 

قرار ال وفق )، والتي تستحق الدعم المالي ألجور العمال البحرینیینCOVID-19(كورونا المستجد 

في  بشأن شروط وضوابط استحقاق الدعم المالي ألجور العمال البحرینیین ۲۰۲۱) لسنة ٤۷رقم (



۱۱ 
 

، مع مراعاة توافر مجموعة من  ۲۰۲۱إلى أغسطس  ۲۰۲۱القطاع الخاص خالل الفترة من یونیو

 ار المذكور ومنھا:تضمنھا القرالتي الشروط  

ا أو تأثُّرھا بحركة السفر والسیاحة بشكل یؤثر على قدرتھا ا أو جزئیً توقُّف العمل في الشركة كلیً  - 

 .على الوفاء بأجور العاملین لدیھا

 .االلتزام بالمحافظة على العمالة الوطنیة لدیھا طوال فترة الدعم المالي -

كاملة في المواعید المقررة لصرف األجور دون خصم  االلتزام بصرف أجور العمال البحرینیین -

 .نظیر اتخاذ التدابیر الالزمة لمواجھة تداعیات فیروس كورونا المستجد

إن المبلغ الذي تحملھ صندوق التأمین ضد التعطل لحمایة المواطنین العاملین في الشركات  -اخامسً 

بب األوضاع االقتصادیة الراھنة من تداعیات الفیروس من خطر التعطل بس والمنشآت المتضررة

) من المرسوم بقانون ٦ا للمادة (وفقً  -ھو من حیث األصل جزء من مساھمة الحكومة في الصندوق 

من أجور المؤمن علیھم شھریاً   %۱ نسبة  حیث تتحمل الحكومة -م۲۰۰٦) لسنة ۷۸رقم (

باعتبارھا حكومة، أي أنھا من من أجور المؤمن علیھم شھریاً  %۱نسبة باعتبارھا صاحبة عمل، و

حیث األصل تتحمل النسبة األكبر من اشتراكات التأمین ضد التعطل عن موظفي القطاعین العام 

 ھلي. واأل
 

بدعم صندوق التأمین ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي مستقبلي فیھ  الحكومة ملزمةإن  - اسادسً 

م، بشأن التأمین ضد التعطل: ۲۰۰٦) لسنة ۷۸ھـ) من المرسوم بقانون رقم (/۸حیث تنص المادة (

االحتیاطیات  كتواري وجود عجز في الحساب ولم تكفِ إذا تبین من تقریر الخبیر اال "



˺˻ 
 

�˱έήϗ�έΪμϳ�ϥ�˯έίϮϟ�βϠΠϤϟ�ίΎΟ�ˬϪΘϳϮδΘϟ�ΔϔϠΘΨϤϟ�ΕΎμμΨϤϟϭ��ήϳίϮϟ�Ϧϣ�ΐϠρ�ϰϠϋ�˱˯ ΎϨΑ�

άϫ�Ϊδϟ�Δϣίϼϟ�ΕΩΎϤΘϋϻ�κϴμΨΘΑ������ΕΎϛήΘηϻ�ΐδϧ�ΓΩΎϳί�ϭ�ˬΔϣΎόϟ�ΔϴϧΰϴϤϟ�Ϧϣ�ΰΠόϟ� 

�
Y
NÄ��«-���ê»�ì��ó�å�êØ³ï��Áæ·æĞ��é¥¦ÐÛ�¥�ì��� 

      �ΓΩΎϤϟ�κϨϟ�˱ϻΎϤϋ·)˼̂(  ��Ϟϛ�έΎϴΘΧ�ϰϠϋ�ΔϨΠϠϟ�ΖϘϔΗ�ˬϯέϮθϟ�βϠΠϤϟ�ΔϴϠΧΪϟ�ΔΤϼϟ�Ϧϣ�Ϧϣ 

 

˺. �ΓΩΎόγϝϻΪϟ�ϟΎλ�ΪϤΤϣ�ϡΎδΘΑ�ΓέϮΘϛΪϟ         ��Ύ˱˰ϴϠλ�έ˱ήϘϣ 

˻. �ΓΩΎόγ�ΰ˰˰˰˰˰˰ϳΎϓ�ϱΰ˰˰˰˰ϣέ�Δ˰˰˰ϟΎϫ�ΓΫΎ˰˰ΘγϷ  ��Ύ˱ϴρΎϴΘΣ�έ˱ήϘϣ 
�

�
Y
NàÛ��-����à�Ø×���ì³æ� 

    �Δ˰˰γέΩ�˯ΎϨΛ�˯έ�Ϧϣ�ϱΪΑ�Ύϣϭ�ΕΎ˰˰θϗΎϨϣ�Ϧϣ�έΩ�Ύϣ�˯Ϯ˰˰ο�ϲϓϥϮϧΎϘΑ�ϡϮ˰˰γήϤϟ��ϥΈϓ�ˬ��ΔϨΠϠϟ

ϲλϮΗ  �ϲϠϳ�ΎϤΑ 
 

- ��ΔϘϓϮϤϟϰϠϋ  ��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγ˰ήϤϟ˺˻��ΔϨδ˰ϟ��˻˹˻˺ ��ϢϗήΑ�ΪϳΪΟ�ΪϨΑ�ΔϓΎ˰οΈΑ˿��ΓήϘϔϟ�ϰϟ·��

��ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��Ν�́��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟ�Ϧϣ��̀́��ΔϨδϟ��˻˹˹˿ �Ϊο�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥ΄θΑ�ϞτόΘϟ 
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        ϋ�Ύ˱ϔτϋ��ΏΎΘϛ�ϰϠϢϜϴϟΎόϣ  ��Ϣϗέ )80  ��ϡ�ι�Ε�Υ/  ��ϑ5  ��Ω4 (  ϲϓ�ΥέΆϤϟ  16  �ήϳήΒϓ  2022��ˬ

ϭϟϤ��ϦϤπΘΔΒϏέ  ��ΔϨΠϟ�ΕΎϣΪΨϟ  ϲϓ  ��ϰϠϋ�ϝϮμΤϟϟϱή  ϲϟΎϤϟ  ϟ��ΔϨΠϠ�ΔϳΩΎμΘϗϻϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ϥϭΆθϟ

ϝϮΣ  ���Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟ12��ΔϨδϟ��2021  ��ϢϗήΑ�ΪϳΪΟ�ΪϨΑ�ΔϓΎοΈΑ6�Ϧϣ��Ν��ΓήϘϔϟ�ϰϟ·��

���ΓΩΎϤϟ8��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟ�Ϧϣ��78�ΔϨδϟ��2006 �ϞτόΘϟ�Ϊο�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥ΄θΑ . 

 

ΔϨΠϠϟ�ΪϴϔΗ  ϢϜϴϟΎόϣ  ��ΎϬϧ΄Α��ΖΜΤΑϡϮγήϤϟ  ϘΑϥϮϧΎ  ϋΎϤΘΟ�ϲϓ�ˬέϮϛάϤϟ��Ϣϗέ�ΎϬ18�ΪϘόϨϤϟ��

��ΦϳέΎΘΑ20  �ήϳήΒϓ  2022��ˬϪλϮμΨΑ�ϲϟΎϤϟ�ΎϬϳέ�ΕΪϋϭ ˬ �ϪϧϭήΗ�Ύϣ�ΫΎΨΗϭ�ήψϨϟΎΑ�ϡήϜΘϟ�˯ΎΟήΑ

��Ϫϧ΄θΑ�Ύϣ˱ίϻ�ϲΗϵ�ϮΤϨϟ�ϰϠϋ�Ϯϫϭ  
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�ΔϨΠϠϟ�ϱέ 
�ϰϠϋ�ΔϨΠϠϟ�ΖόϠρ��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮ˰˰γήϤϟ12��ΔϨ˰˰δϟ��2021  ��ϢϗήΑ�ΪϳΪΟ�ΪϨΑ�ΔϓΎ˰˰οΈΑ6 (��ϰϟ·

��ΓΩΎϤϟ�Ϧϣ��Ν��ΓήϘϔϟ8��Ϣϗέ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟ�Ϧϣ��78�ΔϨδϟ��2006 ϞτόΘϟ�Ϊο�Ϧϴϣ΄Θϟ�ϥ΄θΑ. 

�ϥ· Ϯϫ�ΪϳΪΠϟ�ΪϨΒϟ�άϫ�ΔϓΎ˰˰ ˰˰ο·�Ϧϣ�ϑΪϬϟ  ��Ϧϣ͉ΆϤϟ�ϦϴϴϨϳήΤΒϟ�ϝΎϤόϟ�έϮΟ�Ϧϣ�ΔΒ˰˰ ˰˰δϧ�ΩΪ˰˰ ˰˰γ

�ϢϬϴϠϋˬ  �˰˰ ˰˰γήϤϟΎΑ˰�έΩΎ˰˰ ˰˰μϟ�ϲϋΎϤ˰ΘΟϻ�Ϧϴϣ΄Θ˰ϟ�ϥϮϧΎϗ˰�ΐΟ˰ϮϤΑϮ��Ϣϗέ�ϡ24��ΔϨ˰˰˰ ˰˰δϟ��1976�ϲϓ�Ϛϟ˰Ϋϭ�ˬ

��ΪΠΘδϤϟ�ΎϧϭέϮϛ�αϭήϴϓ�ΕΎϴϋΪΗ�Ϧϣ�ΓέήπΘϤϟ�ΕΎϛήθϟCOVID – 19(  ��έ˱ΎΒΘϋ�ήϬη�ΔΛϼΛ�ΓΪϤϟ

��ϮϴϧϮϳ�ήϬ˰˰˰η�Ϧϣ2021 ��ϩέΪϘϣ�ϰ˰˰˰μϗ�ΪΤΑϭ100ϟ�ήΟϷ�Ϧϣ�����Ϧϣ͉ΆϤϟ�ϢϬϴϠϋ��ϮϴϧϮϳ�ήϬ˰˰˰θ2021�ˬ

�ϭ50�Ϧϋ���Ϫϟ�ϦϴϴϟΎΘϟ�ϦϳήϬθϟ. 

ϭ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγ˰ήϤϟ�άϫ�έϭΪμ˰ϟ�ϥ�ΔϨΠϠϟ�ΪϛΆΗ–  �ϢϋΪϟ�ΕέΩΎΒϣ�Ϧϣ�ΔϋϮϤΠϣ�ϦϤο˰�ϰΗ�ϱάϟϭ

��Γέή˰πΘϤϟ�ιΎΨϟ�ωΎτϘϟ�ΕΎδ˰γ˰Άϣϭ�ΕΎϛήθ˰ϟϭ�Εθ˰ϨϤϟϭ�ϦϴϨρϮϤϠϟ�ϲϣϮϜΤϟ–  �ΔϴΑΎΠϳ·�ΕΎγ˰ΎϜόϧ

ϰϠϋ ��έήϘΘ˰γ�Ϊϴό˰λϷ��ωΎ˰οϭϟ�ΔϴϔϴυϮϟϳή˰δΘϟ�Ϧϣ�ΎϬΘϳΎϤΣϭ�ΔϴϨϳήΤΒϟ�ΔϟΎϤόϠ�  �αϭήϴϓ�ϲ˰θϔΗ�˯ήΟ

ΎϧϭέϮϛˬ �ΔϤϋΪϟ�ΓέΩΎΒϤϟ�ϩάϬϟ�ϥΎϛ�ΎϤϛϭ�ήΛϟ�έήϤΘγ�ϲϓ�οϟΎΤΔϳΩΎμΘϗϻ�Δ. 

ϭ��Ύ˱Ϙϓϭ�ˬϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγ˰ήϤϠϟϲϟΎϤϟ�ϢϋΪϟ�ώϠΑ�ΪϘϓ  �βτδ˰Ϗ�ϰΘΣ�ϮϴϧϮϳ�Ϧϣ�ΓήΘϔϠϟ2021 �ϪϋϮϤΠϣ�Ύϣ

)57,708,575Ύ ˱˰ϴϨϳήΤΑ�έ˱ΎϨ˰ϳΩ��ΎϬ˰Ϩϣ�ˬ  )28,715,680Ύ ˱˰ϴϨϳήΤΑ�έ˱ΎϨ˰ϳΩ��  ��ϮϴϧϮϳ�ήϬ˰˰ ˰˰θϟ2021��Ύϣ˰�Ϯϫϭ�ˬ

��ϞΜϤϳ100��ϦϴϴϨϳήΤΒϟ�έϮΟ�Ϧϣ�����ϲϓ�ϢϋΪϟ�ώϠΑ�ϦϴΣ�ϲϓ�ˬήϬ˰˰θϟ�άϫ�ϲϓ�ϢϋΪϠϟ�ΔϘΤΘ˰˰δϤϟ�Ε˰˰θϨϤϟ

)14,446,236�ϭ��14,546,659��Ύ˱ϴϨϳήΤΑ�έ˱ΎϨϳΩ����ϲϟϮΘϟ�ϰϠϋ�έϮΟ�Ϧϣ�βτ˰˰ ˰δϏϭ�ϮϴϟϮϳ�ϱήϬ˰˰ ˰θϟ

�ϢϋΪϠϟ�ΔϘΤΘ˰˰ ˰δϤϟ�Ε˰˰ ˰θϨϤϟ�ϲϓ�ϦϴϴϨϳήΤΒϟˬ ��ϞΜϤϳ�Ύϣ�Ϯϫϭ)50�Ϧϣ����ϦϴϴϨϳήΤΒϟ�έϮΟϓ�ϲ��Ε˰˰ ˰θϨϤϟ

άϫ�ϲϓ�ϢϋΪϠϟ�ΔϘΤΘ˰˰ δϤϟΓήΘϔϟ�ϩ.  ϭ��ϲϟΎϤϟ�ϢϋΪϟ�ϥ·�˷ϴΒϤϟ�Ϧ  ϩϼϋ ��Ϧϣ�ϪόϓΩ�ϢΗ�Ϊϗ�Ϧϴϣ΄Θϟ�ΏΎ˰˰ δΣ�ΕήΧΪϣ

Ϟ˰τόΘϟ�Ϊ˰˰˰˰˰ο  ��έΪ Ϙ˰ϤΑ�Ϯϫϭ)493,425,377(   Ύ ˱˰ϴϨϳήΤΑ�έ˱Ύ Ϩ˰ϳΩ  .��ˬϪ ϴ˰Ϡϋϭ��ϯήΗ�ϻ�Δ Ϩ˰ΠϠϟ�ϥΈ ϓ˰��ϖϴΒτΘϟ

�ΔϣΎόϟ�ΔϴϧΰϴϤϟ�ϰϠϋ�ΔϴϓΎο·�ΔϴϟΎϣ�ΕΎόΒΗ�Δϳ�ήψϨϟ�ϞΤϣ�ϥϮϧΎϘΑ�ϡϮγήϤϟ�ΔϟϭΪϠϟ 

�ϮϠπϔΗϭ�ϢϜϴϟΎόϣήϳΪϘΘϟϭ�ΔϴΤΘϟ�ϖΎϓ�ϝϮΒϘΑˬˬ�ˬ

�������ê¼Ð¬Ğ��č¬��¢×���
��ë¡�´�Ïó�å��ì×�Ğ��Ýå~°×���àě�ªì�¥ �����ήϳήΒϓ���

ϕ�ϡ�ϝ�ϭ����



  

 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 اخلامساملرفق 
 

 

مقتطفات من وثائق منظمة العمل الدولیة وبیان غرفة التجارة الدولیة ومنظمة 
 ر إلیھا في البند (ثالثًا) من رأي اللجنة:الصحة العالمیة المشا

 

 ۲۰۲۲-۲۰۲۰الحمایة االجتماعیة العالمیة  الوثیقة األولى: -

 ۲۰۱۹إعالن مئویة منظمة العمل الدولیة من أجل مستقبل العمل لعام الوثیقة الثانیة:  -

وثیقة منظمة العمل الدولیة بعنوان " نداء عالمي من أجل اتخاذ الوثیقة الثالثة:  -

 ۱۹ - إجراءات: سعیاً إلى تحقیق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفید

وثیقة " دلیل منظمة العمل الدولیة المرجعي لالستجابات السیاسات الوثیقة الرابعة:  -

 ۱۹ - كوفیدالشائعة للتصدي لجائحة 

 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 
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General - �ᑷቲᎳ 

�Ϧϣ�ΕΎϔτΘϘϣ 

 ��έΎθϤϟ�ΔϴϤϟΎόϟ�ΔΤμϟ�ΔϤψϨϣϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ΓέΎΠΘϟ�ΔϓήϏ�ϥΎϴΑϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ϖΎΛϭ

ϟ·ΪϨΒϟ�ϲϓ�ΎϬϴ �˱ΜϟΎΛ��Ϧϣ��Ύϱέ �ΔϨΠϠϟ 

 

- ��ΦϳέΎΘΑ�ΔϴϤϟΎόϟ�ΔΤμϟ�ΔϤψϨϣϭ�ΔϴϟϭΪϟ�ΓέΎΠΘϟ�Δϓήϐϟ�ϙήΘθϤϟ�ϥΎϴΒϟ˺˿  ��αέΎϣ˻˹˻˹  

��Ϊϛ �ϱάϟϭϥ �ϰϠϋΪϴϓϮϛ �ΔΤΎΟ �� �� -˺̂  ��ΔϴϤϟΎϋ �ΔϴϋΎϤΘΟϭ �ΔϴΤλ�ΔέΎρ �ΔΤΎΟ �ϲϫ

��ϰϠϋ �ϝΎϤϋϷ �ΕΎδγΆϣϭ �ΩήϓϷϭ �ΕΎϣϮϜΤϟ �Ϧϣ �ΔϳέϮϓ �ΔϟΎόϓ �Ε˯ήΟ· �ΫΎΨΗ �ϲπΘϘΗ

ΎδγΆϣ�ϊϴϤΟ�ϖΗΎϋ�ϰϠϋ�ϊϘϳϭ�ˬ˯Ϯδϟ��ϝΎϘΘϧ�ΕϻΎϤΘΣ�Ϧϣ�ΪΤϟ�ϲϓ�ϲδϴέ�έϭΩ�ϝΎϤϋϷ�Ε

���ϊϤΘΠϤϟ�ϰϠϋ�ϩήΛϭ�νήϤϟΓήϜΒϤϟϭ�ΔΌϳήΠϟϭ�ΔόΟΎϨϟ�Ε˯ήΟϹΎϓ  ��Ϧϣ�Ϊ˷Τϟ�ΎϬϧ΄η�Ϧϣ

��ΕΎδγΆϤϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΪϣϷ�ΔϠϳϮτϟ�ϒϴϟΎϜΘϟϭ�ϦϴϔυϮϤϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑ�ΪϣϷ�ΓήϴμϘϟ�ήρΎΨϤϟ

ΩΎμΘϗϻϭ�ϝΎϤϋϷ ." 

Ώ - ��ϦϤπΗ�ϴϟϭΪϟ �ϞϤόϟ �ΔϤψϨϣ � �ήϳήϘΗ��ϥϮϨόΑ �Δ��ΔϴϤϟΎόϟ �ΔϴϋΎϤΘΟϻ �ΔϳΎϤΤϟ ��˻˹˻˹-

˻˹˻˻-  ��ΔΤϔμϟ˺˾˼��ΔϴϤϫ�ϰϠϋ�Ϊϴϛ΄Θϟ��ήϴΑΪΗ  ��ΪΤϠϟ�ϝϭΪϟ�ΎϬΠϬΘϨΗ�ϲΘϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϳΎϤΤϟ

�ΤΎΠϟ �έΎΛ �ϦϣΔ  ��ϑΪϬϟ �ϖϴϘΤΗ �ήηΆϤΑ �ΎϬΘϠλϭ��Ϣϗέ)˺��ΔϣΪΘδϤϟ �ΔϴϤϨΘϟ �ϑΪϫ �Ϧϣ ��

���ήϘϔϟ�ϰϠϋ�˯ΎπϘϠϟSDG indicator ˺̄˼̄˺ (  ��ΚϴΣέΎη  ��ήϳήϘΘϟ  ��ϰϟ·�����ϲϠϳ�Ύϣ��ΪϘϟ

τϠγΖ  ΔΤΎΟ  ΎϧϭέϮϛ  COVID-˺̂  ��ϢγΎΤϟ �έϭΪϟ �ϰϠϋ �˯ϮπϟΞϣήΒϟ  ��Ϧϣ �ΔϳΎϤΤϟ

Ϣϫήγϭ�ϝΎϤόϠϟ�ϞΧΪϟ�Ϧϣ�ϥΎϤο�ϲϓ�ΔϟΎτΒϟ  ��ϝϮϤη�ϰϠϋ�ήμΘϘΗ�ϻ�ϲΘϟϭ  ��ΎϳΰϤϟ�ϩάϫ
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General - �ᑷቲᎳ 

ΎϧΎϋ·��ϒϴϔΨΘϟ�ϲϓ�ΪϋΎδΗ�ϲΘϟ�ϒΎυϮϟΎΑ�υΎϔΘΣϻ�ςτΧ�Ύπ˱ϳ�ϞϤθΗ�ϞΑ�ˬΐδΤϓ�ΔϟΎτΒϟ�Ε

ΕΎϛήθϟϭ�ϝΎϤόϟ�Ϧϣ�Ϟϛ�ϰϠϋ�ϕϼϏϹ�ΕΎϴϠϤόϟ�ΔϴΒϠδϟ�έΎΛϵ�Ϧϣ " . 

Ν- ΕέΎη  ΔϘϴΛϭ  ϥϼϋ·��  �ϞϤόϟ�ϞΒϘΘδϣ�ϞΟ�Ϧϣ�ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΔϳϮΌϣ  ��ϡΎόϟ˻˹˺̂" 

��ϰϟ·��Ώ�ΎΜϟΎΛ��ΪϨΒϟ�ϲϓΔϴϤϫ:    "�ΰϳΰόΗ  ��ΕΎδγΆϣ�ϝΎϤϋϻ  ��ΔΒγΎϨϤϟ�ΔϳΎϤΤϟ�ϥΎϤο�ϞΟ�Ϧϣ

ϰϠϋ�Ϊϴϛ΄Θϟϭ�ϝΎϤόϟ�ϊϴϤΠϟ  ΔϴϤϫ  ��έήϤΘγΕΎϗϼϋ  ϻ��ϦϴϘϴϟ�ήϴϓϮΘϟ�ΔϠϴγϭ�ΎϬϔλϮΑ�ϡΪΨΘγ

�ϝΎϤόϠϟ�ΔϴϧϮϧΎϘϟ�ΔϳΎϤΤϟϭ ." 

Ω- ��ΕΪϛ����ϥϮϨόΑ��ΔϴϟϭΪϟ�ϞϤόϟ�ΔϤψϨϣ�ΔϘϴΛϭΗ�ϞΟ�Ϧϣ�ϲϤϟΎϋ�˯ΪϧΕ˯ήΟ·�ΫΎΨ  :  ��˱Ύϴόγ

ΪϴϓϮϛ�Δϣί�Ϧϣ�ΝϭήΨϠϟ�ϥΎδϧϹ�ϝϮΣ�έϮΤϤΘϣ�εΎόΘϧ�ϖϴϘΤΗ�ϰϟ·-  ˺̂��ϡΎόϟ��˻˹˻˺  

�ϻϭ��ΪϨΒϟ��ϲϓ/  ˰ϫ�ϒϟ�����ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϠϋ���  ��ϝΎϤόϟ�˯ΎϘΒΘγϻ�ϞϤόϟ�ΏΎΤλϷ�ΰϓϮΣ�ϢϳΪϘΗ

ϢγΎϘΗ�ϞΜϣ�ˬΔϣίϷΎΑ�ςΒΗήϤϟ�Γ΄θϨϤϟ�ρΎθϧ�κ˷ϠϘΗ�Ϧϣ�ϢϏήϟ�ϰϠϋ  ��ήϴμϘΗ�ϭ�ϞϤόϟ��ϊϴΑΎγ

ΕΎϛήΘηΎΑϭ�ΐήπϟΎΑ�ϞμΘΗ�ΔΘϗΆϣ�ήϴΑΪΗϭ�ΔϓΪϬΘδϣ�έϮΟ�ΕΎϧΎϋ·�ϢϳΪϘΗϭ�ϞϤόϟ  �ϥΎϤπϟ

��ϞϤόϟ �ϰϠϋ�υΎϔΤϟ �ΔϴϐΑ �ϝΎϤϋϷ �ΕΎϋΎτϗ �ϢϋΩ �ήϴΑΪΗ �ϰϟ· �ϝϮλϮϟ �ΔΣΎΗ·ϭ �ϲϋΎϤΘΟϻ

ΔϳέήϤΘγϭ  ϞΧΪϟ  ...��ϢϴΟ -  ΔϠϣΎθϟ�ΔϴϋΎϤΘΟϻ�ΔϳΎϤΤϟ��-  ��ϰϠϋ�ϊϴϤΠϟ�ϝϮμΣ�ϖϴϘΤΗ

ΎϤΘΟϻ�ΔϳΎϤΤϟ�ΔϣΪΘδϤϟϭ�ΔϴϓΎϜϟϭ�ΔϠϣΎθϟ�Δϴϋ ..." 

ϩ- ��ΕέΎη��� �ΔϘϴΛϭϞϴϟΩ  �ΔϴϟϭΪϟ �ϞϤόϟ �ΔϤψϨϣ  ��ϲόΟήϤϟϟ��ΔόΎθϟ �ΕΎγΎϴδϟ �ΕΎΑΎΠΘγϼ

��ΪϴϓϮϛ�ΔΤΎΠϟ�ϱΪμΘϠϟ˺̂-  ��ΔΤϔμϟ̂(����ϲϠϳ�Ύϣ�ϰϟ·�����ϥ·ϢϋΩ  έϮΟϷ  �Ϯϫ  ˯ήΟϹ  �ήΜϛϷ  

Ύϣ˱ΪΨΘγ  ΔϳΎϤΤϟ  ΔϟΎϤόϟ�ϭ�ˬ  ϢΘϳ  ϩάϴϔϨΗ  �Ϧϣ  ϝϼΧ  ΕΎϧΎϋϹ  ΓήηΎΒϤϟ  �ϭ  ξϳϮόΗ  ΕθϨϤϟ  

ϞΑΎϘϣ  Ϟϛ  �ϭ  ˯ΰΟ  Ϧϣ  ΐΗέ  ϞϣΎόϟ  νΎϔΨϧ�ΪϨϋ  ΕΩήϳϹ  ΡΎΑέϷϭ  �ΐΒδΑ  ΔϣίϷ�ϭ�ˬ�˶ϓϮΗή  
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General - �ᑷቲᎳ 

ΕΎϧΎϋ·  �έϮΟϷ  ΰϓΎΣ  ΏΎΤλϷ  �ϞϤόϟ  ˯ΎϘΑϹ  ϝΎϤόϟ  �ϰϠϋ  ϝϭΪΟ  ΐΗϭήϟ  �ϰΘΣ  �ϊϣ  �νΎϔΨϧ  

ΔτθϧϷ  �ΔϳέΎΠΘϟ�ϭ�ˬ  Ϊϗ  �ϥϮϜϳ  ϢϋΩ  έϮΟϷ  Ύ˱ϔϠϜϣ  ϪϨϜϟϭ  ϢϫΎδϳ  ϲϓ  ϲϓΎόΘϟ  ωήγϷ  ΕθϨϤϠϟ  

Ϧϣ  ϝϼΧ  �ΎϬϨϴϜϤΗ  �Ϧϣ  �υΎϔΘΣϻ  ΓϮϘΑ  �ϞϤϋ  ΔϠϫΆϣ  ϞϴϠϘΗϭ  �ϒϴϟΎϜΗ  �ϳήδΗ  �ϝΎϤόϟ  ��ΓΩΎϋ·ϭ

ϒϴυϮΘϟ�ˬ  ϲϫϭ  ��ΔϠϴγϭΔϟΎόϓ  ˯ήΟΈϛ  ΖϗΆϣ  ϞϤϜϣϭ  ΕϼΧΪΘϠϟ  ϊγϭϷ  ϰϠϋ  Ϊϴόλ  

ΕΎγΎϴδϟ ϲϓ υΎϔΤϟ ϰϠϋ �ϒΎυϮϟ �ΰϴϔΤΗϭ ΩΎμΘϗϻ". 
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 جلنة اخلدمات
 

 

 

  

 
 

flÁÖue’\;Ï“÷π;
ÓÑÊç’\;ä÷§;

‡]q÷’\;‡Âıå;ÎÑ\Äb;

 
 

 

 السادساملرفق 
 
 

 قاتھقرار مجلس النواب ومرف

 
 

  الرابعدور االنعقاد العادي 
 الخامسالفصل التشریعي 



٦ فرباير ٢٠٢٢م

١٦٥ ف٥ د٤
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