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 (1ملحق رقم )
 

جلنة اخلدمات خبصوص  تقرير

 لسنة( 12) رقم بقانون املرسوم

 برقم جديد بند بإضافة م2021

( 8) املادة من( ج) الفقرة إىل( 6)

 لسنة( 78) رقم بقانون املرسوم من

 ضد التأمني بشأن م2006

 .التعطل
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 م2022فبراير  23التاريخ: 

 (15رقم ) التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

( إلى الفقرة 6بإضافة بند جديد برقم ) 2021( لسنة 12المرسوم بقانون رقم )حول 

بشأن التأمين ضد   2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )8)ج( من المادة )

 التعطل 

 الفصل التشريعي الخامس  -دور االنعقاد الرابع 
 

 

 مقدمــة: 

 5ص ل خ ت/ف  746)، وبموجب الخطاب رقم  م2022فبراير    7بتاريخ   

الشورى 4د مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  المعالي  صاحب  أحال   ،)

بإضافة بند جديد   2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )الموقر إلى لجنة الخدمات  

 2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )8( إلى الفقرة )ج( من المادة )6برقم )

ا التعطلبشأن  ضد  اللجنة ،  لتأمين  رأي  يتضمن  تقرير  وإعداد  ودراسته  لمناقشته 

 .بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة:-  أولا 

 المذكور في االجتماعات اآلتية: بقانونالمرسوم تدارست اللجنة  (1)

 التاريخ  االجتماع 

 م 2022فبراير  8 17

 م 2022فبراير  15 18

 م 2022فبراير  22 19
 

موضاو    بالمرسوم بقااوو اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقة   (2)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

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

( إلى الفقرة 6بإضافة بند جديد برقم )  2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )  -

بقانون رقم ) 8المادة ))ج( من   المرسوم  التأمين    2006( لسنة  78( من  بشأن 

 ( مرفق ). ضد التعطل

 )مرفق(رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى.  -   

 )مرفق(.  بمجلس الشورى المالية واالقتصاديةرأي لجنة الشؤو   -

 

التجارة الدولية ومنظمة وثائق منظمة العمل الدولية وبيان غرفة    مقتطفات من  -

العالمية اللجنة   الصحة  )ثالثًا( من رأي  البند  إليها في  )الوثيقة األولى:  :  المشار 

إعالن مئوية منظمة  ، الوثيقة الثانية:  2022-2020الحماية االجتماعية العالمية  

 وثيقة منظمة ، الوثيقة الثالثة:  2019العمل الدولية من أجل مستقبل العمل لعام  

العمل الدولية  بعنوان " نداء عالمي من أجل اتخاذ إجراءات: سعياً إلى تحقيق  

الرابعة:  19  -انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد الوثيقة   ،

ال المرجعي  الدولية  العمل  منظمة  دليل   " الشائعة وثيقة  السياسات  ستجابات 

 (مرفق ) (.19للتصدي لجائحة كوفيد  
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 (مرفق واب ومرفقاته بشأ  المرسوم بقاوو . )قرار مجلس الن -

 شارك في االجتما  التاسع عشر للجنة الجهات اآلتية: •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنصب  االسم

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 وزير العمل والتنمية االجتماعية  صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان

 عبدالجبار سلمان شرف
مجلسي الشورى منسق مكتب الوزير لشؤون 

 والنواب

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 الرئيس التنفيذي  إيمان مصطفى المرباطي

 مدير الشؤون الخارجية  نوال أحمد العويض

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب     

 أخصائي شؤون برلمانية سوسن محمد القناص 
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 من األماوة العامة بالمجلس:  ات اللجنةشارك في اجتماع •
 

 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني  الدكتور موفق سمور المحاميد 

 باحث قانوني أول  محسن علي الغريري 

 مشرف البحوث العامة  منى ابراهيم العيد 

 باحث سياسي محمد عادل العجيمي 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم وتواصل صادق جعفر الحلواجي 

 

ا
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي   -ثانيــ

رأت لجنة الشؤون التشرريعية والقانونيرة بمجلرس الشرورى سرالمة المرسروم 

 (مرفق )  والقانونية.بقانون من الناحيتين الدستورية 

 

ا
ا
 : الشؤون املالية والقتصادية جلنةرأي  -ثالثـ

والرذي  –أكّدت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية أن لصردور ذرذا المرسروم بقرانون 

أتى ضمن مجموعة من مبادرات الدعم الحكرومي للمرواطنين والمنشروت والشرركات 

علرى صرعيد اسرتقرار   انعكاسرات إيجابيرة  –ومؤسسات القطاع الخراص المتضرررة  

األوضاع الوظيفية للعمالرة البحرينيرة وحمايتهرا مرن التسرريح جرراء تفشري فيرروس 

 كورونا، كما كان لهذه المبادرة الداعمة أثر واضح في استمرار الحالة االقتصادية.
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 2021ووفقًا للمرسوم بقانون، فقد بلغ الدعم المالي للفترة من يونيرو حترى أغسرطس  

( دينراًرا بحرينيًرا 28,715,680( ديناًرا بحرينيًا، منها )57,708,575ما مجموعه )

%( مرن أجرور البحررينيين فري المنشروت 100، وذرو مرا يمثرل )2021لشهر يونيو  

( 14,446,236المسرررتحقة للررردعم فررري ذرررذا الشرررهر، فررري حرررين بلرررغ الررردعم )

( ديناًرا بحرينيًا على التوالي لشهري يوليرو وأغسرطس مرن أجرور 14,546,659و)

%( من أجور البحرينيين 50البحرينيين في المنشوت المستحقة للدعم، وذو ما يمثل )

في المنشوت المستحقة للدعم في ذذه الفتررة. وإن الردعم المرالي المبريّن أعراله قرد ترم 

( ديناًرا 493,425,377دفعه من مدخرات حساب التأمين ضد التعطل وذو بمقدار )

اللجنة ال ترى لتطبيق المرسوم بقانون محل النظر أية تبعااا  وعليه، فإن  بحرينيًا.  

 مالية إضافية على الميزانية العامة للدولة. )مرفق(

 

ا
ا
 :وزارة العمل والتنمية الجتماعية رأي   -رابعـ

على  مؤكدة  بقانون،  المرسوم  مع  توافقها  االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  أبدت 

 المالحظات اآلتية: 

المراسإن    - من  الحالي  صدور عدد  بقانون  المرسوم  ومنها  للجهود ييم  تتويجرًا  عد 

المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للحفاظ على الوظائف والحيلولة دون 

التسريح بسبب الجائحة وقد تضمن ذذا المرسوم بقانون النص على تحمل الدولة  

%  في شهر يونيو و  100بنسبة  من حساب التأمين ضد التعطل رواتب الموظفين  

من 50 تضررت  التي  المنشوت  لغالبية  وذلك  وأغسطس  يوليو  شهري  في   %

الجائحة، أثبتت ذذه الخطوات التي تم تبنيها نجاحها خالل فترة الجائحة وتم تخطي 

ذذه المرحلة بتظافر جهود الجميع بأقل نسبة تسريح للموظفين وليس فقط الحيلولة  

و البطالة  زيادة  حيث  دون  السوق،  في  الوطنية  العمل  قوة  على  المحافظة  لكن 
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انتعشت جميع القطاعات ونمت من جديد وتم توفير العديد من الوظائف للمواطنين  

إنجازً  يعتبر  األمر  جاللة   اوطنيً   اوذذا  وتوجيهات  بقيادة  البحرين  لمملكة  يحسب 

ف الحمائية  والصناديق  التعطل  ضد  التأمين  أنظمة  أثبتت  حيث  في الملك،  عاليتها 

 وقت األزمات.

 منشأة.  10,341بلغ عدد المنشوت المستفيدة من الدعم في يونيو  -

 تقريبرًا. 57,515 العمال: عدد 

 مليون تقريبرًا. 28 األول:مقدار الدعم خالل الشهر 

 مليون تقريبرًا. 14,464مقدار الدعم خالل الشهر الثاني: 

 مليون تقريبرًا.   15,546مقدار الدعم خالل الشهر الثالث: 

 مليون دينار تقريبرًا. 57مجموع الدعم: 

واألنشطة   - االتصاالت،  وقطاع  المالي،  القطاع  عدا  القطاعات  جميع  تغطية  تم 

 العلمية والتقنية واالحترافية، والتعليم الجامعي والمدارس.

من خالل المراسيم بقانون السابقة تم تغطية في المرحلة األولى من الدعم المالي    -

عامل بحريني،   ألف  100,000جميع المؤمن عليهم دون استثناء وكان في حدود  

ألف عامل بحريني، وفي المرحلة الثانية كان العدد    88,000أما العدد الفعلي فبلغ  

حدود   األكثر   58,000في  الفئات  على  التركيز  تم  الثالثة  المرحلة  وفي   ، ألف 

ألف في مجاالت السفر والسياحة وبعض القطاعات   22,000تضرًرا وبلغ العدد  

 التي تضررت بشكل واضح.

 57,000تم توسيع االستفادة للمنشوت المتضررة فرجع العدد إلى    2021في سنة     -

ألف عامل، حيث تم إضافة شرائح صغيرة لم تكن مسجلة في التأمين االجتماعي 
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العدد تمكين،  منصة  يقارب   57,000  شملتها  فيما  المتضررة  العمالة  عدد  شمل 

 منشأة صغيرة ومتوسطة في مملكة البحرين. 10,000

تم تشكيل لجنة مشتركة بين عدد من الجهات الحكومية، حيث تم تقييم القطاعات    -

القطاعات   أكثر  أن  فتبين  الفترة،  تلك  في  تواجهها  التي  والصعوبات  المختلفة 

وال السفر  قطاع  ذي  والمطاعم  تضرًرا  الضيافة  السياحة  شركات  قطاع  طيران، 

النسائية   الحالقة  كصالونات  الشخصية  الخدمات  قطاع  مقننة،  خدماتها  كانت 

عدا   العمل  في  قيود  عليها  كان  األسنان  كعيادات  الصحي  القطاع  والرجالية، 

والتدريب  التأمين  قطاع  والمواصالت،  النقل  قطاع  والصيدليات،  المستشفيات 

قطاع البيع بالتجزئة عدا المواد الغذائية، وبالنسبة لشركات االتصاالت والمعاذد،  

والتعليم  والبنوك  الكبرى  الشركات  أما  القطاع،  ذذا  في  انتعاشرًا  ذناك  فكان 

 الجامعي والمدارس فكانت أقل تضرًرا.

تم عمل دراسة دقيقة اعتُمدت من قبل الجهات العليا، تضمنت تلك الدراسة العديد    -

وابط للجهات المدعومة بالنسبة اللتزاماتها بدفع النصف الثاني من األجر من الض

وااللتزام بعدم تسريح العمال، وتم إصدار تلك الضوابط من خالل قرارات تنفيذية  

وتحديد   تفاصيلها  بتحديد  ناجحة  تجربة  وكانت  االستحقاق،  شروط  تحدد  ملزمة 

 المستفيدين منها. 

 

ا
ا
 :لتأمني الجتماعياهليئة العامة ل رأي  -خامسـ

مؤكدين  بقانون،  المرسوم  مع  توافقهم  االجتماعي  للتأمين  العامة  الهيئة  ممثلو  أبدى 

 على المالحظات اآلتية: 

أثبت صندوق التأمين ضد التعطل فاعليته في وقت األزمات حيث تم دعم األجور    -

 خالل فترة الجائحة وعلى مدى سنتين تقريبرًا.
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مليون دينار، وانخفض   781مجموع المبالغ في حساب التأمين ضد التعطل بلغت    -

ديسمبر   في  دينار،    544إلى    2021المبلغ  ضد مليون  التأمين  حساب  عاد  وقد 

الحالي الوقت  في  النمو  إلى  االشتراكات   التعطل  طريق  عن  الدعم  خالل  من 

 واالستثمارات.

 

ا 
ا
 رأي اللجنة:  -سادسـ

بإضافة بند جديد برقم   2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )تدارست اللجنة       

(6( المادة  من  )ج(  الفقرة  إلى   )8( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  78(   )2006 

التعطل ضد  التأمين  آراء بشأن  من  تضمنه  وما  ومرفقاته  النواب  مجلس  وقرار   ،

دارت حوله من قبل رئيس و للجهات الحكومية، واستعرضت وجهات النظر التي  

اللجنة   وزير  أعضاء  االجتماعية وسعادة  والتنمية  للتأمين   العمل  العامة  والهيئة 

، والمستشار القانوني، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية االجتماعي

والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكًدا لسالمة المرسوم بقانون من الناحيتين 

لجنة  الدستور رأي  على  اطلعت  كما  والقانونية،  واالقتصادية ية  المالية  الشؤون 

 ا للمرسوم بقانون. والذي جاء مؤيدً 

بتاريخ   بقانون  المرسوم  م وفقرًا  2021يونيو    17الموافق    1442ذوالقعدة    7صدر 

( إصداره 38للمادة  ورافق  والرابع،  الثالث  االنعقاد  دوري  بين  الدستور  من   )

االعتب من  تحتمل مجموعة  ال  تدابير  اتخاذ  في  اإلسراع  اقتضت  التي  الهامة  ارات 

التأخير، وتم عرض المرسوم بقانون على مجلسي الشورى والنواب ضمن الموعد 

الدستوري المحدد في تلك المادة، ويتمتع مجلس الشورى في مواجهة ذذا المرسوم 

وصه، عمالً بقانون بصالحية الموافقة أو الرفض دون إدخال أي تعديالت على نص

( )38بالمادة  والمواد  الدستور،  من  لمجلس  123،122(  الداخلية  الالئحة  من   )

 الشورى.
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بقانون   المرسوم  الديباجة    فضالً   -يتألف  المادة  مادتينمن    –على  تناولت   ،

برقم )األولى منه   بند جديد  )6إضافة  المادة  الفقرة )ج( من  إلى  المرسوم 8(  ( من 

( رقم  من   2006لسنة  (  78بقانون  نسبة  بسداد  يقضي  التعطل  ضد  التأمين  بشأن 

الصادر   االجتماعي  التأمين  قانون  بموجب  عليهم  المؤمن  البحرينيين  العمال  أجور 

م، وذلك في الشركات والمنشوت المتضررة 1976( لسنة  24بالمرسوم بقانون رقم )

( المستجد  كرونا  فيروس  تداعيات  الوCovid-19من  لدى  تُسجل  التي  وفقرًا  (  زارة 

السداد  ويكون  االجتماعية،  والتنمية  العمل  وزير  يحددذا  التي  والضوابط  للشروط 

%( من األجر المؤمن بموجبه عن شهر  100لمدة ثالثة أشهر وبحد أقصى مقداره )

)  2021يونيو   الفقرة )ذر( من 50و  يوليو وأغسطس، مع مراعاة  %( عن شهري 

 ت تنفيذية. فجاء  الثانية، أما المادة ذات المادة

إلى بقانون  المرسوم  اآلثار   يهدف  العمل على مواجهة  قدرة أصحاب  تعزيز 

والمحلي،  العالمي  االقتصادي  بالوضع  التجارية  األعمال  تأثر  جراء  وما   السلبية 

ترتب عليه من أذمية توفير السيولة الالزمة للقطاع الخاص لتمكينه من االستمرار  

خالل   من  الوطني  االقتصاد  خدمة  البحرينيين في  المواطنين  أجور  من  نسبة  سداد 

العاملين في الشركات والمنشوت المتضررة من تداعيات فيروس كرونا المستجد لمدة 

، األمر الذي من شأنه ضمان االستقرار 2021ثالثة أشهر اعتباًرا من شهر يونيو  

الل  االقتصادي واالستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خ 

توظيف جزء من وفورات صندوق التأمين ضد التعطل لحماية العاملين البحرينيين 

من خطر التعطل بسبب األوضاع االقتصادية الراذنة، وذلك اتفاقًا مع األذداف التي 

 أنشئ من أجلها الصندوق.

أدت جهود الحكومة الموقرة إلى تحقيق انخفاض في معدل التسريح في العام  

بالعام  %  9بنسبة    2020 في   2019مقارنة  ذلك  ساذم  كما  الجائحة،  من  بالرغم 

عام  أانخفاض   من  األول  النصف  في  المسرحين  مقارنة 60بنسبة    2021عداد   %
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يونيو  2019بعام   لشهر  المالي  الدعم  مجموع  وبلغ    28715680مبلغ     2021، 

مبلغ    يوليو وأغسطس  28992896دينار بحريني و  المنشوت   ،لشهري  وبلغ عدد 

يونيو  10341ستفيدة:  الم لشهر  يوليو  10424و    ،منشأة  لشهر   10503و  ،منشأة 

 .منشأة لشهر أغسطس

وبعد تدارس المرسوم بقانون ومرئيات الجهات ذات العالقرة وقررار مجلرس النرواب 

 ومرفقاته، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه، وذلك لألسباب اآلتية:

 لنصوص الدستورية اآلتية:تتوافق أذداف المرسوم بقانون مع ا -أوالا 

الدولة تحقيق 5المادة ) -1 الفقرة )ج( من الدستور والتي تنص على أن: " تكفل   )

الضمان االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز 

الترمل   أو  اليتم  أو  العمل  البطالةعن  التأمين  أو  خدمات  لهم  تؤّمن  كما   ،

الصحي والرعاية  والخوف االجتماعي  الجهل  براثن  من  وقايتهم  على  وتعمل    ة، 

 ". والفاقة

2- ( الوطني 10المادة  االقتصاد   " أن:  تنص على  والتي  الدستور  من  )أ(  الفقرة   )

وقوامه   االجتماعية،  العدالة  والنشاط أساسه  العام  النشاط  بين  العادل  التعاون 

 . "الخاص 

3- ( أن: "12المادة  الدستور والتي تنص على  المجتمع  ( من  الدولة تضامن  تكفل 

 ". والمحن العامة في تحّمال األعباء الناجمة عن الكوارث 
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يندرج المرسوم بقانون ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة اآلثار االقتصادية   -ثانياا

)كوفيد لجائحة  البحريني19-واالجتماعية  واالقتصاد  المجتمع  على  تنفيذاا   ( 

للتوجيها  الملكية السامية لحضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة 

ورعاه هللا  االجتماعية بتط   حفظه  اآلثار  من  للتخفيف  االقتصادية  الحزمة  بيق 

واالقتصادية المترتبة على تداعيات األوضاع الصحية التي تمر بها مملكة البحرين 

 وغيرذا من دول العالم. 

الجهود    -ثالثاا مع  الوطنية  العمالية  السياسات  توافق  تعزيز  في  بقانون  المرسوم  يساذم 

الممارسات في م الجائحة  الدولية وأفضل  آثار  الحد من  التأكيد عليها جال  تم  والتي 

 عبر الوثائق التالية: 

مارس    16البيا  المشترك لغرفة التجارة الدولية ومنظمة الصحة العالمية بتاريخ   -أ

2020 . 

بعنوا    -ب  الدولية  العمل  منظمة  العالمية  تقرير  االجتماعية  الحماية   "2020-

2022 . 

 . " 2019لعام  مئوية منظمة العمل الدولية  " إعالنالبند )ثالثًا/ب( من وثيقة  -ج

نداء عالمي من  وثيقة منظمة العمل الدولية بعنوان "  البند )أوالً/ ألف/ها( من   -د

إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من    إجراءات سعيًاأجل اتخاذ  

 . 2021" لعام  19 -أزمة كوفيد
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الدولية  دليل "    وثيقة   -ذر   العمل  الشائعة ال المرجعي    منظمة  السياسا   ستجابا  

البنود    )مرفق ."19للتصدي لجائحة كوفيد   المذكورة في  الوثائق  مقتطفات من 

 (.ذر -السابقة من أ 

 

بتحديد      -رابعاا االجتماعية  والتنمية  العمل  وزارة  من تقوم  المتضررة  والمنشوت  الشركات 

(، والتي تستحق الدعم المالي ألجور COVID-19كورونا المستجد )تداعيات فيروس  

بشأن شروط وضوابط استحقاق    2021( لسنة  47قرار رقم )وفق ال  العمال البحرينيين

البحرينيين العمال  ألجور  المالي  من   الدعم  الفترة  خالل  الخاص  القطاع  في 

أغسطس    2021يونيو الشر2021إلى  من   مجموعة  توافر  مراعاة  مع  التي ،  وط  

 تضمنها القرار المذكور ومنها: 

توقُّف العمل في الشركة كليًا أو جزئيًا أو تأثُّرذا بحركة السفر والسياحة بشكل يؤثر   - 

 على قدرتها على الوفاء بأجور العاملين لديها. 

 االلتزام بالمحافظة على العمالة الوطنية لديها طوال فترة الدعم المالي. -

لصرف  االلتزام    - المقررة  المواعيد  في  كاملة  البحرينيين  العمال  أجور  بصرف 

األجور دون خصم نظير اتخاذ التدابير الالزمة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا 

 .المستجد

في   -خامساا العاملين  المواطنين  لحماية  التعطل  ضد  التأمين  صندوق  تحمله  الذي  المبلغ  إن 

تداعي من  المتضررة  والمنشوت  بسبب الشركات  التعطل  خطر  من  الفيروس  ات 
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في  الحكومة  مساذمة  من  جزء  األصل  حيث  من  ذو  الراذنة  االقتصادية  األوضاع 

حيث تتحمل  -م 2006( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )6وفقًا للمادة )   -الصندوق 

% من أجور المؤمن عليهم شهرياً  باعتبارذا صاحبة عمل، ونسبة 1الحكومة نسبة   

أجو1 من  األصل %  حيث  من  أنها  أي  حكومة،  باعتبارذا  شهرياً  عليهم  المؤمن  ر 

العام   القطاعين  التعطل عن موظفي  التأمين ضد  اشتراكات  األكبر من  النسبة  تتحمل 

 واألذلي.  

 

إن الحكومة ملزمة بدعم صندوق التأمين ضد التعطل في حال حصول أي عجز مالي   -  سادساا

م،  2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )/ذر8مستقبلي فيه حيث تنص المادة )

في  وجود عجز  االكتواري  الخبير  تقرير  من  تبين  إذا   " التعطل:  التأمين ضد  بشأن 

الحساب ولم تكِف االحتياطيات والمخصصات المختلفة لتسويته، جاز لمجلس الوزراء 

الوزير بتخصيص االعتمادات الالزمة لسد بناًء على طلب من  ذذا   أن يصدر قراًرا 

 العجز من الميزانية العامة، أو زيادة نسب االشتراكات ...".

ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -سابعـ

من الالئحة الداخليرة لمجلرس الشرورى، اتفقرت اللجنرة علرى   (39)إعماالً لنص المادة       

 من:اختيار كل 

 

 مقرًرا أصليـًا.          سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدالل  .1

 مقرًرا احتياطيًا.   سعادة األستــاذة هالـــة رمــــزي فايــــــز  .2
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ا
ا
توصية اللجنة:  -ثامنـ

، المرسوم بقرانونفي ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة      

 بما يلي: اللجنة توصيفإن  

 

( 6بإضافة بنــد جديــد بــرقم )  2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )على  الموافقة   -

بشــأن   2006( لســنة  78( من المرسوم بقــانون رقــم )8إلى الفقرة )ج( من المادة )

 .التأمين ضد التعطل 

 
 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاضــورة جهــالدكت   األستاذة هالــة رمـزي فايــز                      

 رئيس جلنة اخلدمـات                  نائب رئيس جلنة اخلدمات          
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 م 2022فبراير   8 التاريخ: 
 

 

 ةاحملرتم جهاد عبداهلل الفاضل   /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
 

)الموضوع:   رقم  بقانون  لسنة  12المرسوم   )2021  ( برقم  جديد  بند  ( 6بإضافة 

بشأن   2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )8إلى الفقرة )ج( من المادة )

 التأمين ضد التعطل.

 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

أرفق  2022  فبراير  7بتاريخ        رئيس  م  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

رقالمجلس كتابه  ) ، ضمن  ف    747م  ق/  ت  ل  من  (4د    5ص  وسخة  المرسوم ، 

( رقم  لسنة  12بقانون  بند    2021(  )بإضافة  برقم  من 6جديد  )ج(  الفقرة  إلى   )

، بشأن التأمين ضد التعطل   2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )8المادة )

للجنة إلى لجنة الشؤو  التشريعية والقاوووية، وذلك لمناقشته وإبداء المالحظات عليه  

 . الخدمات

 

اجتماعها   م2022فبراير    7  وبتاريخ     والقاوووية  التشريعية  الشؤو   لجنة  عقدت 

اطلعت على  الخامس عشر المذكور، حيث  بقاوو   النواب ،  المرسوم  وقرار مجلس 
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القاوووي،  بشأوه المستشار  قبل  من  المعدة  المذكرة  على  اطلعت  والمستشار كما   ،

 .بشأوه للجنة القاوووي المساعد

 

لمبااد  المرساوم بقااوو   إلى عدم مخالفة –ة والنقاش المداولبعد  –واوتهت اللجنة       

 .رالدستووأحكام  

      

 

 رأي اللجنة:

بإضافة بند جديد    2021( لسنة  12المرسوم بقانون رقم )سالمة    ترى اللجنة      

( )6برقم  المادة  من  )ج(  الفقرة  إلى   )8( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة 78(   )

  . من الناحيتين الدستورية والقاوووية، التأمين ضد التعطل بشأن  2006

 

 

 
 

 

 

  دلل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              
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 (2ملحق رقم )
 

 والطفل املرأة شؤون جلنة تقرير

 بالتصديق قانون مشروع خبصوص

 تنمية ملنظمة األساسي النظام على

 مبنظمة األعضاء الدول يف املرأة

 للمرسوم املرافق اإلسالمي، املؤمتر

 .م2021 لسنة( 76) رقم
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 م2022فبراير  24التاريخ: 

 (2التقرير رقم: )

 خبصوص شؤون املرأة والطفلتقرير جلنة 

 تنمية ملنظمة األساسي النظام على بالتصديق قانون مشروع 
 رقم للمرسوم املرافق) اإلسالمي املؤمتر مبنظمة األعضاء الدول يف املرأة

 (. 2021 لسنة( 76)

 الفصل التشريعي الخامس  –دور االنعقاد العادي الرابع 

 مقدمة: 

(، 4د5/ ف ط/ ص ل م  722م، وبموجااااااا الخمااااااا  رقاااااام )2022يناااااااير  5بتاااااااريخ 

أرسااال باااااا اععاااا ي لحاااي بااائ باااال  الصاااال  رجااا س م  اااس الشاااور    ااا  ل نااا  

 عنظماا  األساساا   النظااام لحاا  بالتصااقي  قااانوا  مشاارو  شاانوا اعاارأل والمفاال

اف )  اإلسالمي  اعنتمر   بمنظم   األلضاء  القول  في  اعرأل  تنمي   رقم  ل مرسوم اعر

رأي الل ناا  بشاالنو لعر ااو ، لقراسااتو ودلااقاد تقرياار يتضاامئ (2021 لساان ( 76)

 لح  امل  س اعوقر.
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: إجراءات اللجنة:   أولا

 في االجتمالات التالي : –آنف الذكر   –مشرو  القانوا تقارست الل ن    (1)

 الفصل  الدور  تاريخ االجتماع  رقم االجتماع

 5 4 م 2022يناير   11 3

 5 4 م 2022يناير   25 5

 5 4 م 2022فبراير   15 6

 

باااااو وال ااااا   قاااااانوا لحااااا  الوهااااااج  اعتع قااااا عشااااارو  ال اط عااااات الل نااااا  أهنااااااء دراسااااا  ا  (2)

 اشتم ت لح :

 . )مرفق(سرأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية باملجل .أ

 باملجلس. )مرفق(الشؤون املالية واالقتصادية  لجنةرأي  .ب

 رأي وزارة الخارجية. )مرفق( .ج

 )مرفق(. البحريني النسائي االتحادرأي  .د

 

 

 

باااقور االنعقااااد الراباااع مااائ الفصااال  الخاااامسوباااقلول مااائ الل نااا  اضااار اجتمال اااا  (3)

 التشريعي الخامس كل مئ:
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  اخلارجيةوزارة 
 . وكيل الوزارة للشؤون القنصلية واإلدارية باإلنابة سعادة السفير خليل يعقوب الخياط 

 .القانونيةمستشار بقطاع الشؤون  السيد/ أنس يوسف السيد 

 الحتاد النسائي البحريني

 . رئيس االتحاد النسائي البحريني السيدة/ أحالم رجب 

 وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب 

 . أخصائي شؤون برملانية حصة عبدالجليل الحداد /ة السيد

  

 : واضر اجتمالات الل ن  مئ األمان  العام  مل  س الشور  (4)

 القانونينيهيئة املستشارين 

 .مستشار قانوني األستاذ عبدالرحيم علي عمر

 .مستشار قانوني الدكتورة ميادة معارج 

 أول. باحث قانوني السيدة/ أمينة علي ربيع

 إدارة شؤون اللجان 

 .مشرف شؤون اللجاناملكلف بأعمال  علي جواد القطان  /السـيد

 أمين سر لجنة.  دانة إبراهيم الشيخ /السيدة

 إدارة العالقات واإلعالم 

 أخصائي إعالم وتواصل أول. حسين املاجد  /السيد

 . وتواصل أخصائي إعالم عبدالجليل  ءسما  /السيدة
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ا: رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية:ث
ا
 )مرفق( اني

مخالفة    عدم  إلى  والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  القانون انتهت    مشروع 

 وسالمته من الناحيتين الدستورية والقانونية. ملبادئ وأحكام الدستور،  

 اث
ا
 )مرفق(  :املالية والقتصاديةا: رأي جلنة الشؤون لث

 املادة   في   ورد  ما  وخصوًصا  القانون،  على مشروع   واالقتصادية  املالية  الشؤون  اطلعت لجنة 

  والتي   اإلسالمي،  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول   في   املرأة  تنمية  ملنظمة  األساس ي  النظام  من(  7)

 األعضاء   الدول   بدفعها  تلتزم  التي  املساهمات  املنظمة  موارد  مكونات  أحد  يكون   أن   على   تنص

  العامة   األمانة  ميزانية  في   دولة  كل   مساهمات  لنسبة  طبًقا  تحدد  التي  املعتمدة  الحصص  بحسب

 انضمام  أن  تبين  إليها،  املشار  املادة  مراجعة  خالل  اإلسالمي". وأشارت إلى أنه، ومن   املؤتمر  ملنظمة

 أعباء   عليه  تترتب  اإلسالمي  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول   في   املرأة  تنمية  البحرين ملنظمة  مملكة

 .سنوي  بشكل تدفع ،للدولة العامة امليزانية في  إضافية مالية

امليزانية  أن  اللجنة   في   البحرين   مملكة  مساهمات  بشأن  بنًدا  تتضمن   للدولة  العامة  وبينت 

 منظمة  الدول في   مساهمة  بشأن  تفاصيل  أية  توافر  إال أنه، ولعدم.  والدولية  اإلقليمية  املنظمات

 املالية  التكلفة  مقدار  على   الوقوفللجنة    يمكن   فال  البحرين،  مملكة  مساهمة  ومنها  املرأة  تنمية

 .  املنظمة لهذه لالنضمام الفعلية

  الجهة   من   التفاصيل  هذه  عن   االستفسار  يتم  أن  واالقتصادية  املالية  الشؤون  لجنة  واقترحت

 الخارجية   وزارة  بمخاطبة(  والطفل  املرأة  شؤون  لجنة)  اللجنة  قامت  فقد  وعليه  املعنية،  الرسمية

 العامة   األمانة  ميزانية  في   البحرين   مملكة  بها  تساهم  التي  النسبة  مقدار)  حول   منها  واستفسرت



 

95 
 

General -  عام 

  من  املعروض  القانون   مشروع  على  املوافقة  على  يترتب  كان   إذا  وفيما  اإلسالمي،   املؤتمر  ملنظمة

 (. القانون  مشروع على   املوافقة حالة في  بالزيادة تتم التي املبالغ ومقدار النسبة، هذه في  زيادة

 
ا
 : اخلارجية خالل حضورهم الجتماع اخلامس للجنةا: رأي وزارة رابع

املنعقد الخامس أثناء حضورهم اجتماع اللجنة  وزارة الخارجيةأوضح السادة املختصين في   

 مملكة  انضمام  يأتي   حيث،  القانون   شروعومؤيدة مل  متوافقة  الوزارة  أن،  2022يناير    25بتاريخ  

 تعزيز   على   اتأكيًد   اإلسالمي  املؤتمر  منظمةب  األعضاء  الدول   في   املرأة  تنمية  منظمة  إلى   البحرين 

   سالمية،اإل   الدول   بين  والتضامن   ةدالوح   وتقوية
ً

  التي   والحثيثة  الجادة   للخطوات  واستكماال

 ذلك  في   مستندة  والدولي،   املحلي   الصعيدين   على  املرأة  تمكين  مجال  في  البحرين   مملكة  اتخذتها

 عاهل   خليفة  آل  عيس ى  بن   حمد   امللك  الجاللة  صاحب  لحضرة  اإلصالحي   النهج  مرتكزات  على 

 . البحرينية املرأة تقدم دعائم أرس ى الذي، املفدى البالد

أن    إلى   وتشارك   املنظمة،  نشاءإ   في   أسهمت  التي  الدول   من   تعد  البحرين   مملكةوأشاروا 

 اللجان  واجتماعات  للمنظمة،  الوزاري   املجلس  واجتماع  القمة،  اجتماعات  في   سنوي   بشكل

االفنية وأن  في    املرأة  تنمية  ملنظمة  انضمامها  حال  اململكة  على   املترتبة  اللتزامات.   تسديدتتمثل 

 . املنظمة مجلس  اجتماعات في  املشاركةو  املعتمدة، الحصص بحسب مالية مساهمة

ك  لهذا االنضمام من أهداف،  ما    وبناء   عضاء،األ   الدول   في   املرأة  بدور   النهوضمؤكدين على 

 وقيم   مبادئ  مع  يتفق   بما  والتأهيل  والتعليم  التدريب  خالل  من   والكفاءات  واملهارات  القدرات

و السمحاء  سالميةاإل   الشريعة   في  سيسهم  الذياألمر  املرأة    تنمية  مجال  في  الخبرات  تبادل، 

 مجال  في   الرائدة  لتجاربها  اململكة  مشاركةإضافة إلى    باملرأة.  املتعلقة  األنظمة  تطوير  من   االستفادة

 . األعضاء الدول  مع املرأة
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ا
ا على استفسارات اللجنة(ا: رأي وزارة خامس

ا
 )مرفق(  :اخلارجية )رد

انضمام  أوضح   أن  الوزارة    في   األعضاء  الدول   في   املرأة  تنمية  منظمة  إلى  البحرين   مملكةت 

  الدول   بين  والتضامن   الوحدة  روابط  وتقوية  تعزيز  على   اتأكيًد يأتي    اإلسالمي  املؤتمر  منظمة

 .  اإلسالمية
ً

 تمكين   مجال  في   البحرين   مملكة  اتخذتها  التي  والحثيثة  الجادة   للخطوات  واستكماال

وأن  والدولي   املحلي   الصعيدين   على   املرأة املنظمة  هذ  في  البحرين   مملكة  عضوية،    إلى   إضافةه 

 في   الرائدة  تجاربها  مشاركة  من  سُتمكنها  العربية  الدول   لجامعة  التابعة  املرأة  لجنة  في   عضويتها

 تقدم   من   حققته  ما  إبراز  إلى   باإلضافة.  األعضاء  الدول   مع  التجارب  هذه   ومشاركة،  املرأة  مجال

 . الشأن هذا في  وتطور 

أن املنظمة  بميزانية  الخاصة  املالية   البحرين   مملكة  التزاماتوفي شأن    إلى  الوزارة  ، أشارت 

 املرأة  تنمية  ملنظمة  الوزاري   املجلس  قبل  من ه  اعتماد  تم  املرأة  تنمية  ملنظمة  واإلداري   املالي   النظام

(  36)  املادة  نصت  وقد .  2021  مارس  24  بتاريخ  افتراضيا  عقدت  التي  ىاألول  االستثنائية  دورته  في 

 املنظمة   موازنة  في   الدول   مساهمات  نسب  توزع  أن   على   للمنظمة  واملحاسبية  املالية  الالئحة  من 

 دورته   في   الوزاري   املجلس  قبل  من   لها  ى األول  املوازنة  اعتماد  تم  وقد،  األعضاء  الدول   بين  بالتساوي 

 الدول   مساهمة  تقررت  وقد،  بالقاهرة  2021  يوليو   7  بتاريخ  عقدت  والتي  الثانية  االستثنائية

 .عضو دولة لكل أمريكي دوالر 262,441.00 بمقدار سدادها  واملطلوب اإللزامية األعضاء

أنه،    إلى  الوزارة  نت   حصة  فإن  املرأة  تنمية  ملنظمة  البحرين   مملكة  انضمام   حال  وفي وبيَّ

 من  أقل  ستكون   -البحرين   مملكة   فيها  بما-  عضو  دولة  كل   قبل  من   سدادها   املطلوب  املساهمة

   دولة  15  على   ستوزع  الحالة  تلك  في   امليزانية  ألن  ا نظرً .  أعاله  إليه  املشار   املبلغ
ً

 مع  دولة  14  من   بدال
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 في   اإللزامية  البحرين   مملكة  مساهمة  بأنا  علًم .  املساهمة   من   املعفاة  فلسطين  دولة  استثناء

 .أمريكي دوالر (382,230.00) اإلسالمي التعاون  ملنظمة العامة األمانة ميزانية

 
ا
 )مرفق(  :البحريني النسائي الحتادرأي : اسادس

في   أوضح  رئيسته  حضور  خالل  من  وكذلك  املكتوب،  رده  في  البحريني،  النسائي  االتحاد 

 ملنظمة توافق االتحاد وتأييده لالنضمام  ،  2022يناير    25املنعقد بتاريخ  الخامس  اجتماع اللجنة  

 للمرأة  مميزة  إضافة  سيكون ، وأن ذلك  اإلسالمي  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول   في   املرأة  تنمية

 في  تساهمللمنظمة    األساس ي  النظام  نصوص  وبأن  واإلقليمي،  املحلي   املستوى   على   البحرينية

 التعاون أن االنضمام سيعزز  و ،  اإلسالمي  املجتمع   وقيم  يتوافق  بما  بدورها  والنهوض  املرأة  تنمية

 .اإلسالمي املؤتمر منظمةبين مملكة البحرين و  املثمر

 
ا
 اللجنة: : رأي اسابع

تدارست اللجنة مشروع قانون بالتصديق على النظام األساس ي ملنظمة تنمية املرأة  

األ  الدول  املؤتمر اإلسالمي،  في  بمنظمة  الدول   الذي يهدفعضاء  في  املرأة  بدور  النهوض  إلى 

سالمية اإل األعضاء، وبناء القدرات واملهارات والكفاءات بما يتفق مع مبادئ وقيم شريعتنا  

في  الفعالة  املشاركة  وتأكيًدا على  الشقيقة،  الدول  مع  العالقات  وتوطيد  وتعزيز  السمحاء. 

اململكة إليها  انضمت  التي  الناملنظمات  على  بالتصديق  وذلك  تنمية ،  ملنظمة  األساس ي  ظام 

 سالمي. اإل منظمة املؤتمر املرأة في الدول األعضاء ب

املشروع   هذا  الديباجة-يتألف  عن   
ً

على  -فضال األولى  املادة  نصت  مادتين،   من 

املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول  في  املرأة  تنمية  ملنظمة  األساس ي  النظام  على  التصديق 
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ااإل  وزراء  مجلس  من  املعتمد  املؤتمر  سالمي  ملنظمة  السابعة اإل لخارجية  دورته  في  سالمي 

ْمِبه
َ
ُدوش في  املنعقدة  مايو    والثالثين  في  طاجيكستان  لهذا 2010بجمهورية  املرافق  م، 

 القانون، فيما جاءت املادة الثانية تنفيذية. 

القانون   ملشروع  املرافق  األساس ي  النظام  الديباجة-ويتألف  عن   
ً

عدد    -فضال من 

ح15) مادة،   )( املادة  تناولت  ونصت 1يث  النظام،  في  الواردة  املصطلحات  ألهم  تعريًفا   )

( املؤتمر  2املادة  بمنظمة  األعضاء  الدول  في  املرأة  تنمية  إنشاء منظمة  أما  اإل ( على  سالمي، 

( )3املادة  املادة  وحددت  الدولية،  االعتبارية  الشخصية  املنظمة  منحت  فقد  مدينة 4(   )

ال  مصر  بجمهورية  )القاهرة  املادة  وبينت  للمنظمة،  كمقر  املنظمة  5عربية  أهداف   )

( املادة  وأوضحت  )6واختصاصاتها،  املادة  وبينت  العضوية،  وأحكام  شروط  املوارد7(   ) 

للمنظمة، أما املواد ) ( فقد عددت أجهزة املنظمة ومهام كل منها واألحكام 10،  9،  8املالية 

أح إلى  باإلضافة  املهام  تلك  بممارسة  للمنظمة  املتعلقة  التنفيذي  املدير  تعيين  كام 

( املادة  ونصت  املؤتمر  11واختصاصاته،  منظمة  عمل  ونظم  ميثاق  نصوص  تطبيق  على   )

( األحكام املتعلقة 12سالمي في كل ما لم يرد به نص في النظام املعروض، ونظمت املادة )اإل 

امل وحددت  التنفيذ،  حيز  دخوله  وميعاد  النظام  على  والتصديق  )بالتوقيع  ( 14،  13ادتان 

( لغات العمل باملنظمة وهي 15آليات التعديل واالنسحاب من النظام، وأخيًرا بينت املادة )

 العربية واالنجليزية والفرنسية.

اطلعت اللجنة على نصوص مواد مشروع القانون، وعلى نصوص النظام األساس ي  

كما   الذكر،  والذي  اسالف  ومرفقاته،  النواب  مجلس  قرار  على  على طلعت  باملوافقة  جاء 

املالية  الشؤون  لجنة  رأي  وعلى  املعنية،  الجهات  ومرئيات  آراء  وعلى  القانون،  مشروع 

على  باملصادقة  القانون  مشروع  على  املوافقة  على  يترتب  أنه  أوضح  الذي  واالقتصادية 
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األ  الدول  في  املرأة  تنمية  ملنظمة  األساس ي  املؤتمر  النظام  بمنظمة  التزاًم اإل عضاء  ا  سالمي، 

املؤتمر  ملنظمة  العامة  األمانة  ميزانية  في  البحرين  مملكة  مساهمة  لنسبة  طبًقا  مالًيا 

سالمي، كما أطلعت اللجنة أيًضا على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الذي جاء اإل 

 مؤكًدا على سالمة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية. 

وجهات وتداول  تبادل  السعادة   وبعد  أصحاب  بين  القانون  مشروع  حول  النظر 

أعضاء اللجنة واالستئناس برأي املستشار القانوني، انتهت اللجنة إلى املوافقة على مشروع  

 القانون املعروض لألسباب اآلتية: 

 
ً

في أوال النظام األساس ي ملنظمة تنمية املرأة  القانون باملصادقة على  : جاء مشروع 

األعضاء   املادة الدول  من  الثانية  الفقرة  لحكم  ا 
ً
نفاذ اإلسالمي،  املؤتمر  بمنظمة 

"معاهدات 37) أن  على  تنص  التي  الدستور  من    واملعاهدات  والتحالف،  الصلح  ( 

 حقوق   أو  السيادة  بحقوق   أو  الطبيعية  ثرواتها   أو  الدولة  بأراض ي  املتعلقة 

  واملعاهدات  قامة،واإل  واملالحة  التجارة  ومعاهدات  الخاصة،  أو  العامة  املواطنين

حمل   التي
ُ
  تتضمن  أو   امليزانية   في  الواردة  غير   النفقات  من   اشيئً   الدولة  خزانة  ت

 
ً

 بقانون". تصدر أن  لنفاذها  يجب البحرين،  لقوانين تعديال

أن حيث  اإلسالمي    ومن  املؤتمر  بمنظمة  األعضاء  الدول  خارجية  وزراء  مجلس 

مايو   في  رقم    2010املنعقد  قراره  أصدر  قد  طاجيكستان  بجمهورية  ْمِبه 
َ
ُدوش في 

وقد -2/37) األساس ي،  نظامها  واعتماد  املرأة  تنمية  منظمة  تأسيس  بشأن  أت( 

 
ً

عليه عمال دولة  بعد تصديق خمس عشرة  التنفيذ  النظام حيز  هذا  بنص دخل   

( البحرين  12املادة  لذا فقد قامت مملكة  النظام-( منه،  بأهمية هذا  منها    -إيمانا 

بتاريخ   عليه  الصادر   2021مارس    4بالتوقيع  املوقر  الوزراء  مجلس  لقرار  ا 
ً
نفاذ

األساس ي    23/9/2019بتاريخ   النظام  على  والتصديق  التوقيع  على  باملوافقة 

 للمنظمة. 
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/ب( من الدستور التي تنص 5ن متوافًقا مع أحكام املادة ): جاء مشروع القانو ثانًيا

"تكفل أن    املجتمع  في  وعملها  األسرة  نحو   املرأة  واجبات  بين  التوفيق  الدولة  على 

  والثقافية  واالجتماعية   السياسية  الحياة  ميادين   في  بالرجال  ومساواتها

 اإلسالمية".  الشريعة بأحكام إخالل  دون   واالقتصادية

ا
ً
في :  ثالث املرأة  تنمية  ملنظمة  األساس ي  النظام  على  البحرين  مملكة  تصديق  جاء 

الدول األعضاء بمنظمة املؤتمر اإلسالمي انطالقا من سياسة اململكة القائمة على 

املشاركة   على  والعمل  والصديقة،  الشقيقة  الدول  مع  العالقات  وتوطيد  تعزيز 

اململكة إليها  انضمت  التي  املنظمات  في  الدولية  ،  الفعالة  املنظمات  األخص  وعلى 

 ة. واإلقليمي

 فإن مشروع القانون املعروض يكون قد جاء متفًقا مع أحكام الدستور والقانون. ولذلك 

 
 
اتفاق اععروض  القانوا  مشرو   لح   افق   باعو الل ن   توص    تققم  ما  لح   مع وبناء  ا 

 قرار م  س النوا  اعوقر.

 
ا
 األصلي والحتياطي:اختيار مقرري املوضوع ا: ثامن

( اعادل   لنص 
 

الل ن   39 لماال اتفقت  الشور ،  القاخ ي  مل  س  الالجح   ( مئ 

 لح  اختيار كل مئ: 

ا أباامق األستاذل منى يوسف خ يل اعنيق -1 اا.اا اارر 
 
 ياااااا

ا. األستاذل سبيك  خ يف  أامق الفضال   -2
 
ا ااتياطيا  مقرر 

 

 

 
ا
 توصية اللجنة: ا:تاسع

الل ن   فإا  القانوا،  مشرو   دراس   أهناء  أبقيت  ال    واآلراء  اعناقشات  في  وء 

 توص   باآلتي:  
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= املوافقة على مشروع قانون بالتصديق على النظام األساس ي ملنظمة تنمية املرأة في   

 سالمي.الدول األعضاء بمنظمة املؤتمر اإل 

 انون، كما وردت بالجدول املرفق.= املوافقة على نصوص مواد مشروع الق 

 

 الالزم، واألمر معروض لح  امل  س اعوقر التخاذ 

 

 
 

 

 املؤيد  خليل يوسف مىن
 اللجنة نائب رئيس 

 الدلل  صاحل  حممد د. ابتسام
 رئيس جلنة شؤون املرأة والطفل
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 ( 2021  لسنة (  76)   رقم   للمرسوم   املرافق )   اإلسالمي   املؤمتر   مبنظمة   األعضاء   الدول   املرأة يف   تنمية   ملنظمة   األساسي   النظام   على   بالتصديق   قانون   مشروع 

 اللجنة   أقرتها   كما   املواد   نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

 المسمى: 

 النظام  على  بالتصديق       لسنة(   )  رقم قانون مشروع

  بمنظمة   األعضاء  الدول  في   المرأة  تنمية  لمنظمة  األساسي 

 اإلسالمي المؤتمر

 المسمى: 

الموافقة على 

المسمى كما ورد في  

 قانون بمشروع ال

 المسمى: 

الموافقة على 

المسمى كما ورد في  

 قانون بمشروع ال

 المسمى: 

 النظام  على  بالتصديق      لسنة  (   )  رقم قانون مشروع

  بمنظمة   األعضاء  الدول  في   المرأة  تنمية  لمنظمة  األساسي 

 اإلسالمي المؤتمر

 الديباجة

 خليفة نحن حمد بن عيسى آل 

 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،

  األعضاء   الدول  في   المرأة  تنمية   لمنظمة  األساسي   النظام  وعلى

 الخارجية  وزراء  مجلس  من   المعتمد  اإلسالمي،   المؤتمر  بمنظمة

 الديباجة

 على  الموافقة

  تورد كما الديباجة

  مشروعال في 

 . قانونب

 الديباجة

 على  الموافقة

  تورد كما الديباجة

  مشروعال في 

 . قانونب

 الديباجة

 بن عيسى آل خليفة نحن حمد  

 ملك مملكة البحرين. 

 بعد االطالع على الدستور،

  األعضاء  الدول  في   المرأة  تنمية   لمنظمة  األساسي   النظام  وعلى

 الخارجية  وزراء  مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،   المؤتمر  بمنظمة
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 اللجنة   أقرتها   كما   املواد   نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

  المنعقدة  والثالثين  السابعة  دورته  في   اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة

  20  إلى  18  من  الفترة  خالل  طاجيكستان  بجمهورية  دوشنبيه  في 

 ،2010 مايو

  وقد   نصه،  اآلتي   القانون  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر

 : وأصدرناه عليه صدقنا

 المنعقدة  والثالثين  السابعة  دورته  في   اإلسالمي   المؤتمر  لمنظمة

  20  إلى  18  من  الفترة  خالل  طاجيكستان  بجمهورية  دوشنبيه  في 

 ،2010 مايو

  وقد   نصه،  اآلتي   القانون  النواب  ومجلس  الشورى  مجلس  أقر

 : وأصدرناه عليه صدقنا

 : المادة األولى

  الدول   في  المرأة  تنمية  لمنظمة  األساسي   النظام  على   ُصودق

 وزراء   مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،   المؤتمر  بمنظمة  األعضاء

 السابعة  دورته   في  اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  الخارجية

  خالل   طاجيكستان  بجمهورية  دوشنبيه  في  المنعقدة  والثالثين 

 . القانون لهذا والمرافق ،2010 مايو 20 إلى 18 من الفترة

 

 : المادة األولى

المادة   على  الموافقة

 في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 : المادة األولى

المادة   على  الموافقة

 في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 : المادة األولى

  الدول  في  المرأة  تنمية  لمنظمة  األساسي   النظام  على   ُصودق

 وزراء  مجلس  من  المعتمد  اإلسالمي،  المؤتمر   بمنظمة  األعضاء

 السابعة   دورته   في   اإلسالمي  المؤتمر  لمنظمة  الخارجية

  خالل   طاجيكستان  بجمهورية  دوشنبيه  في   المنعقدة  والثالثين

 . القانون لهذا والمرافق ،2010 مايو 20 إلى 18 من الفترة
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 اللجنة   أقرتها   كما   املواد   نصوص  اللجنة   توصية  النواب   جملس   قرار  القانون   مشروع   مواد   نصوص 

 

 :المادة الثانية

 تنفيذ   -يخصه  فيما  كل  -  والوزراء   الوزراء  مجلس  رئيس  على

  في  نشره  لتاريخ  التالي   اليوم  من  به  ويُعمل   القانون،  هذا  أحكام

 .الرسمية الجريدة

 :المادة الثانية

المادة   على  الموافقة

 في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 :المادة الثانية

المادة   على  الموافقة

 في تورد كما

 . قانونب مشروعال

 :المادة الثانية

  تنفيذ   -يخصه  فيما  كل  -  والوزراء  الوزراء  مجلس  رئيس  على

  في  نشره  لتاريخ  التالي   اليوم  من  به  ويُعمل   القانون،  هذا  أحكام

 .الرسمية الجريدة
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 م2022يناير  10 التاريخ:

 

 

 

 احملرتمة            ابتسام حممد صاحل الدلل ة/  سعادة الدكتور

 رئيــس جلنــة شؤون املرأة والطفل                    

 
المرأة في مشروع قانون بالتصديق على النظام األساسي لمنظمة تنمية  الموضوع:  

( رقم  للمرسوم  )المرافق  اإلسالمي  المؤتمر  بمنظمة  األعضاء  لسنة  76الدول   )

2021 .) 

 

 

رئيس أرفق    م2022يناير    5بتاريخ        الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

رقالمجلس كتابه  )، ضمن  ق/ ف    723م  ل ت  من(4د    5ص  نسخة  مشروع   ، 

األساسي   النظام  على  بالتصديق  األعضاء  قانون  الدول  في  المرأة  تنمية  لمنظمة 

( رقم  للمرسوم  )المرافق  اإلسالمي  المؤتمر  لسنة  76بمنظمة  لجنة ،  (2021(  إلى 

للجنة شؤون  ته وإبداء المالحظات عليه  الشؤون التشريعية والقانونية، وذلك لمناقش

 .المرأة والطفل 

 

اجتماعها م  2022يناير    10وبتاريخ       والقانونية  التشريعية  الشؤون  لجنة  عقدت 

القانونالحادي عشر اطلعت على مشروع  النواب   ، حيث  وقرار مجلس  المذكور، 

والمستشار  بشأنه،   القانوني،  المستشار  قبل  من  المعدة  المذكرة  استعرضت  كما 
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للجنة، المساعد  القانونيين  و القانوني  المستشارين  بهيئة  عواد نسة  اآل المتدربة  وعد 

 .جمعة

لمبراد   مشروع القانونإلى عدم مخالفة  –بعد المداولة والنقاش  –وانتهت اللجنة       

  .وأحكام الدستور

 

 

 رأي اللجنة:

سالمة      اللجنة  لمنظمة    ترى  األساسي  النظام  على  بالتصديق  قانون  مشروع 

اإلسالمي )المرافق للمرسوم رقم تنمية المرأة في الدول األعضاء بمنظمة المؤتمر  

  .من الناحيتين الدستورية والقانونية ،(2021( لسنة  76)

 

 

 

  دلل جاسم الزايد                                                   

 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 



 

107 
 

General -  عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3ملحق رقم )
 

 خبصوص اخلدمات جلنة تقرير

 من( 1) البند بإلغاء قانون مشروع

 رقم بقانون املرسوم من( 6) املادة

 التأمني بشأن م2006 لسنة( 78)

 ضوء يف املعد) التعطل، ضد

 ــ املعدلة بصيغته ــ بقانون االقرتاح

 .(النواب جملس من املقدم
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 م2022فبراير  23التاريخ: 

 

 (16رقم ) التقرير 

 

 

 تقرير لجنة الخدمات  

( من المرسوم بقانون رقم 6( من المادة )1مشروع قانون بإلغاء البند ) حول 

 بشأن التأمين ضد التعطل   2006( لسنة  78)

 )المعد في ضوء االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب( 

 التشريعي الخامس الفصل  -دور االنعقاد الرابع 
 

 مقدمــة: 

د   5ص ل خ ت / ف    750، وبموجب الخطاب رقم )م2022فبراير  9خ  بتاري 

الشورى 4 مجلس  رئيس  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  المعالي  صاحب  أحال   ،)

الخدمات   لجنة  إلى  ) الموقر  البند  بإلغاء  قانون  )1مشروع  المادة  من  من 6(   )

)المعد في ضوء بشأن التأمين ضد التعطل    2006( لسنة  78المرسوم بقانون رقم )

النو مجلس  من  المقدم  المعدلة"  "بصيغته  بقانون  ودراسته   اب(االقتراح  لمناقشته 

 .وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس الموقر
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 إجراءات اللجنة:-  أولا 

 

 مشروع القانون المذكور في االجتماعين اآلتيين: تدارست اللجنة  (3)

 التاريخ  االجتماع 

 م 2022فبراير  15 18

 م 2022فبراير  22 19
 

 

موضاو    بمشارو  القااوو اطلعت اللجنة أثناء دراستها على الوثائق المتعلقاة    (4)

 البحث والدراسة، والتي اشتملت على ما يلي:

 

مشروع القرانون المرذكور، ومرذكرتا الحكومرة وذيئرة التشرريع والررأي القرانوني.   -

 )مرفق(

 )مرفق(. رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى -

 )مرفق(. بمجلس الشورى  المالية واالقتصاديةلجنة الشؤون  رأي  -

الوثيقة األولى: آثار األزمة المالية واالقتصادية على وثائق منظمة العمل الدولية )  -

االجتماعية،   والحماية  االستخدام  سياسات  استجابة  بشأن  أفكار  العربية:  البلدان 

انتعاش   تحقيق  إلى  سعيًا  إجراءات:  اتخاذ  أجل  من  عالمي  نداء  الثانية:  الوثيقة 

التأمين  لثة: نظم  ، الوثيقة الثا19  -متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد

 )مرفق(  (.ضد التعطل حول العالم 

 

 )مرفق(  .قرار مجلس النواب بشأن مشروع القانون ومرفقاته -
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 بدعوة من اللجنة شارك في االجتما  التاسع عشر )عن بعد( كل من: •

 

 من األماوة العامة بالمجلس:  ات اللجنةارك في اجتماعش •
 

 المنصب  االسم

 هيئة المستشارين القانونيين 

 مستشار قانوني الدكتور موفق سمور المحاميد 

   أول باحث قانوني محسن علي الغريري

 مشرف البحوث العامة  ابراهيم العيد منى 

 باحث سياسي محمد عادل العجيمي 

 إدارة شؤون اللجان 

 مشرف شؤون اللجان   خولة حسن هاشم  

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم وتواصل  صادق جعفر الحلواجي 

 

 المنصب  االسم

 وزارة العمل والتنمية االجتماعية 

 وزير العمل والتنمية االجتماعية  صاحب السعادة السيد جميل بن محمد حميدان

 عبدالجبار سلمان شرف
منسق مكتب الوزير لشؤون مجلسي الشورى 

 والنواب

 الهيئة العامة للتأمين االجتماعي 

 الرئيس التنفيذي  إيمان مصطفى المرباطي

 مدير الشؤون الخارجية  نوال أحمد العويض

 وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب     

 أخصائي شؤون برلمانية سوسن محمد القناص 
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ا 
ا
 :جلنة الشؤون التشريعية والقانونية رأي   -ثانيــ

 مشروع القرانونرأت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سالمة  

 (مرفق ) والقانونية. الدستوريةتين  من الناحي

 

ا
ا
 : الشؤون املالية والقتصادية جلنةرأي  -ثالثـ

%( المقرررة علرى 1رأت لجنة الشؤون المالية واالقتصادية اإلبقراء علرى نسربة )

إعادة النظر في طريقة االسرتفادة   اقترحت كما  العاملين في القطاعين العام والخاص،  

من الفائض المالي لدى حساب التأمين ضد التعطل في زيادة المزايا المقررة وكفراءة 

 ض مما يعود بالفائدة على جميع المستفيدين.  توزيعها وتعزيز أوجه استثمار الفائ

 

المرسروم بقرانون ( مرن  8الفقرة )ذر( من المرادة )ما ورد في    إلى  وأشارت اللجنة

نه في حال حصول عجرز فري من أ بشأن التأمين ضد التعطل  2006( لسنة  78رقم )

الحساب ولم تكن االحتياطيات والمخصصات كافية لتسويته، جراز لمجلرس الروزراء 

بتخصريص االعتمررادات  - بنراًء علررى طلرب مرن الرروزير المعنري -أن يصردر قرراًرا 

  (مرفق . )للدولةالالزمة لسد ذذا العجز من الميزانية العامة  

 

ا
ا
 :جتماعية وزارة العمل والتنمية الرأي   -رابعـ

مشروع القانون وذلك لألسباب  أبدت وزارة العمل والتنمية االجتماعية تحفظها على

 اآلتية: 

ي يقوم على التكافرل االجتمراعي بصرورة تأمين  نظام  ذو  التعطل  ضد  التأمين  نظامإن    -

عادلة، تم وضعه مرن قبرل خبرراء اكترواريين متخصصرين بمشراركة منظمرة العمرل 

 الدولية.
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يقوم ذذا النظام على مشاركة الحكومة وأصرحاب األعمرال والعمرال، حيرث تشرارك   -

 .% كدعم للصندوق1% بصفتها صاحب عمل كما تشارك بنسبة 1الحكومة بنسبة 

كة العمال تعتبر محور أساسي ضمن توليفة تحديد المشاركات لنجاح النظام إن مشار  -

وإن أكثر المسرتفيدين مرن النظرام ذرم العمرال أنفسرهم حيرث وصرل عردد المسرتفيدين 

 حالة كما يشمل النظام الخريجين الجدد الباحثين عن فرص العمل. 100,000إلى

تخفريض معردالت البطالرة   إن الوفورات في الصندوق جاءت بسبب نجاح النظام في  -

 .%5إلى 

يتم النظر بإعجاب للدول التي شكلت ذذا النروع مرن الصرناديق الحمائيرة للمرواطنين   -

التي تقيهم مخاطر التعطل وباألخص خالل جائحة كورونا، وذذا األمرر يبعرث علرى 

 الفخر واالعتزاز ويعد إنجاًزا يحسب لمملكة البحرين.  

 

ا 
ا
 :العامة للتأمني الجتماعياهليئة رأي  -خامسـ

مشروع القانون وذلك لألسباب  تحفظها علىالهيئة العامة للتأمين االجتماعي  أبدت 

 اآلتية: 

بلغت نسبة مساذمة العمال المواطنين واألجانب فري حسراب الترأمين   2020في سنة    -

مليرون دينرار   77مليرون دينرار بحرينري، فيمرا بلغرت االشرتراكات    78ضد التعطرل  

% 1% علرى الحكومرة، و  1، وإن المساذمة تكون بنسبة  2021ي خالل سنة  بحرين

 -% على المشترك )المؤمن عليره(، حيرث تردفع تمكرين 1على أصحاب األعمال، و 

مليرون دينرار، فيمرا يردفع   59ما مجموعره    -عن أصحاب العمل في القطاع الخاص  

 دفعها المواطنون.مليون من المبالغ المدفوعة لالشتراكات والباقي ي  20األجانب  

ا   - نظام التأمين ضد التعطل له حساب مستقل عن باقي الحسرابات، ولكنره يعتبرر فرعرً

من فروع التأمين االجتماعي وجزء من نظام ترأميني متكامرل، وإن أي تعرديل عليره 
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سينعكس بصورة غير مباشرة على بقية الفروع، وإن التعديل المقترح يتطلب إجراء 

فة أثره على الوضع المالي للصناديق والتحقق من مدى مالئمة دراسة اكتوارية لمعر

 التعديالت المقترحة وضمان عدم نشوء تأثيرات سلبية مستقبلية على الحساب.

إن المالءة المالية لحساب الترأمين ضرد التعطرل ال يعنري بالضررورة االنتقراص مرن   -

طرول فتررة ممكنرة، وإن موارده، فالحسابات التأمينية يتم إنشائها لتغطية األخطرار أل

 التعديل المقترح سيؤدي إلى تقليل العمر االفتراضي للحساب.

إن حسرراب التررأمين ضررد التعطررل ذررو حمايررة للمررواطنين العرراملين فرري القطرراع العررام  -

والخاص، ومن األذمية إعادة النظر فري تقلريص اإليررادات ألنره لرن يفري برالغرض 

 الذي تم إنشاء الصندوق من أجله.

 

ا 
ا
 رأي اللجنة:   -سادسـ

( من المرسوم بقانون  6( من المادة )1مشروع قانون بإلغاء البند )تدارست اللجنة  

بشأن التأمين ضد التعطل )المعد في ضوء االقتراح بقانون    2006( لسنة  78رقم )

وقرار مجلس النواب ومرفقاته دم من مجلس النواب الموقر(  ( المق)بصيغته المعدلة

دارت  التي  النظر  وجهات  واستعرضت  الحكومية،  للجهات  آراء  من  تضمنه  وما 

اللجنة   أعضاء  و  رئيس  قبل  من  وزير  حوله  االجتماعية وسعادة  والتنمية   العمل 

االجتماعي للتأمين  العامة  الهيئة  و وممثلي  اللجان،  لشؤون  القانوني  والمستشار   ،

اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي 

من الناحيتين الدستورية والقانونية ، كما اطلعت   مشروع القانونجاء مؤكًدا لسالمة  

 مالية واالقتصادية.الشؤون الاللجنة على رأي لجنة 

 

منه  األولى  المادة  نصت  حيث  ومادتين،  ديباجة  من  القانون  مشروع  يتألف 

( البند  حذف  ) 1على  المادة  من   )6( رقم  بقانون  المرسوم  من  لسنة  78(   )2006 
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بشأن التأمين ضد التعطل مع إعادة ترقيم باقي البنود التي تليه، وجاءت المادة الثانية 

 تنفيذية. 

إلى  مشروع    يهدف نسبة  القانون  المؤمن  1إلغاء  يدفعها  التي  األجر  من   %

التعطل  ضد  التأمين  لحساب  المسددة  االشتراكات  نسب  ضمن  شهريرًا  عليهم 

( لسنة 78( من المرسوم بقانون رقم )6( بالمادة )1المنصوص عليها في البند رقم )

 بشأن التأمين ضد التعطل.  2006

تدارس   ال  قانونال  مشروع وبعد  العالقة،  وآراء  ذات  مجلس جهات  وقرار 

، من حيث المبدأ يه  الموافقة علبعدم  ت اللجنة إلى التوصية  ص  لُ ، خ  النواب ومرفقاته

 وذلك لالعتبارات اآلتية: 

 

 تضمنت نصوص الدستور التأكيد على أذمية التكافل والتعاون االجتماعي من خالل:  - أوالا 

) -أ بين 4المادة  الوثقى  الصلة  باعتباره  والتراحم  التعاون  أذمية  أكدت  والتي   )

 المواطنين،  

) -ب  الضمان 5المادة  تحقيق  الدولة  تكفل   " يلي:  ما  على  تنص  والتي  )ج(  فقرة   )

االجتماعي الالزم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو  

كما   البطالة،  أو  الترمل  أو  االجتماعياليتم  التأمين  خدما   لهم  والرعاية   تؤّمن 

 ". هل والخوف والفاقةوتعمل على وقايتهم من براثن الجالصحية، 

الحق في العمل وتوفير فرصه وعدالة شروطه ومراعاة    عالجت ( والتي  13المادة ) -ج

 االجتماعية في العالقة بين العمال وأصحاب األعمال.  قواعد العدالة

في العديد من الوثائق  تم التأكيد على ضرورة وأذمية تبني نظام التأمين ضد التعطل    -اثانيا 

، 1933  عام  ( بشأن البطالة، 44توصية منظمة العمل الدولية رقم )   الدولية ومنها:

الدولية العمل  )  واتفاقية منظمة  البطالة  (44رقم  )   1934لعام    بشأن  -19، والمواد 

، 1952أن المعايير الدنيا للضمان االجتماعي لعام  ( بش102( من االتفاقية رقم ) 24

( رقم  الدولية  العمل  منظمة  من 168واتفاقية  والحماية  بالعمالة  النهوض  بشأن   )
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ن مملكة البحرين ورغم عدم انضمامها أ، وتجدر اإلشارة ذنا إلى  1988  لعام  البطالة

مين ضد التعطل بين  ألالتفاقيات المذكورة اال أنها سجلت السبق والريادة  في تبني الت

 دول الشرق األوسط عامة والدول العربية خاصة.

بعنوان    -ثالثاا الدولية  العمل  منظمة  وثيقة  اتخاذ  "  أكدت  أجل  من  عالمي  إجراءا :  نداء 

" لعام  19  -إلى تحقيق انتعاش متمحور حول اإلنسان للخروج من أزمة كوفيد  سعياا

 : "على ما يلي(الحماية االجتماعية الشاملة  :جيم في البند )  2021

تحقيق حصول الجميع على الحماية االجتماعية الشاملة والكافية والمستدامة، بما في  -أ

وضمان حصول جميع المحتاجين ،  ااالجتماعية المحددة وطنيً   ذلك أرضيات الحماية

الحياة   دورة  مدى  على  األقل  أمن على  الصحية   على  والرعاية  األساسي  الدخل 

من ممكنة  درجة  بأعلى  التمتع  في  بالحق  االعتراف  باب  من  الصحة   األساسية، 

  باعتبار ذلك أكثر أذمية من أي وقت مضى؛ الجسدية والعقلية،

البط  -ب  من  الحماية  على  الحصول  سبل  فقدوا  تعزيز  الذين  العمال  دعم  لضمان  الة 

 ...الجائحة وظائفهم وسبل عيشهم بسبب 

ضمان التمويل المنصف والمستدام لنُظم الحماية االجتماعية من خالل التعبئة الفعالة    -د

والتنسيق على الصعيد العالمي لضمان عدم تخلف أحد عن    للموارد وتعزيز التضامن

 ".الركب 

التعطلاستحداث فرع  إن    -رابعاا المادة ) إوردت اإلشارة    التأمين ضد  قانون 1ليه في  ( من 

االجتماعي   رقم    الصادرالتأمين  بقانون  لسنة  24)بالمرسوم  ، وتعديالته  1976( 

دراسة جدواه وتبنيه بالتعاون مع منظمة   ت مرحلية التطبيق إلى أن تم  كفكرة  واستمر

العمل الدولية والتي وفرت المعونة الفنية من أجل تحقيق ذلك، فضالً على الدراسات 

( لسنة 78المرسوم بقانون رقم )االكتوارية التي رافقت إعداده، والتي توجت بصدور  

 .بشأن التأمين ضد التعّطل 2006
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منظمة العمل الدولية حيث ورد في تقرير منظمة ودعم  وقد نالت ذذه الخطوة تقدير   

" بعنوان:  بشأن العمل  أفكار  العربية:  البلدان  على  واالقتصادية  المالية  األزمة  آثار 

 ما يلي:   "استجابة سياسا  االستخدام والحماية االجتماعية

في المنطقة، وتدّل المؤشرات إلى تفكير بلدان    اا رائدً تُعتبر التجربة البحرينية نموذجً "  

البحرين،   مملكة  بادرت  البحرين...  ركب  في  السير  في  في أخرى  دولة  أول  وهي 

العام  الشرق األوسط البطالة منذ  لتأمين  إلى تطبيق خطة   سياق إصالح في    ٢٠٠٦، 

م جدوى منظمة العمل الدولية فقد وفّر  المعونة الفنية من أجل تقيي سوق العمل، أما  

العمال،  جميع  الخطة  وتشمل  الخطة.  تطبيق  ودعم  القانون  الخطة، ووضع مسودة 

 ة عمال والعمال والحكوموأجانب، كما يتم تمويلها من مساهما  أصحاب األ  ن وطنيي 

 .("32، 31"الصفحات  ،2009سنة  )تقرير منظمة العمل الدولية،"% من األجر1والبالغة 

بالنسبة    -خامساا يقتدى  نموذًجا ومثاالً  يعد  البحرين  تبنته مملكة  الذي  التعطل  التأمين ضد  إن 

وقد   العربية،  الخليج  دول  بموجب لبقية  التعطل  ضد  بالتأمين  الكويتي  المشرع  أخذ 

  ه ( من3وتضمنت المادة )   ،بشأن التأمين ضد البطالة   2013لسنة    101القانون رقم  

ال مساذمات  الى  والمؤمن  اإلشارة  العمل  وأصحاب  أخذت   حكومة، عليهم  وكذلك 

رقم   النظام  بموجب  التأمين  بهذا  السعودية  العربية  ذر    1435لسنة    18المملكة 

% 1  بنسبةم( بشأن نظام التأمين ضد التعطل عن العمل وفرضت مساذمات    2013)

 ( منه. 7% على المشترك)المؤمن عليه( وذلك في المادة )1على صاحب العمل و 

الدولية في ذذا   -اسادسا  والممارسات  يتفق  البحرين  تبنته مملكة  الذي  التعطل  التأمين ضد  إن 

( 49رقم )   ،منظمة العمل الدولية  فيأظهرت ورقة عمل دائرة البحوث  المجال، فقد  

ما يلي:     (16،  15)الصفحات    "  مين ضد التعطل حول العالمأنظم الت بعنوان "    2019لعام  

الدول    "إن   دراستهامعظم  تم  الت فيها  يتم    التي  خالل أتمويل  من  التعطل  ضد  مين 

لزامية باستثناء الدنمارك  حيث  إمن العمال وأصحاب االعمال بصورة  مساذمات كل  

بصورة   الدولة  وخزينة  العمال  مساذمات  على  التمويل  وأصحاب  إيقتصر  لزامية 

اختيارية   بصورة  مساذمة  كما    ...االعمال  نسبة  األأن  عامة  أصحاب  كقاعدة  عمال 
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عمال  ن مساذمة أصحاب األأة العمال باستثناء الدنمارك حيث  كبر من مساذمأتكون  

يساذم العمال وأصحاب العمل بنسب متساوية في كل من دولة النمسا كما  اختيارية،  

البحرين مملكة  وفي    ،% لكل منهما1,5لمانيا بنسبة  دولة أ  و  ، % لكل منهما3بنسبة  

 . % ..."1بنسبة 

أذداف    -سابعاا مع  القانون  مشروع  بيتنافى  والغاية المرسوم  والتي   قانون  عليها  بني  التي 

في   صورذا  أتجسدت  العمال سمى  عن  باألجور  والمساس  البطالة  خطر  درء  في 

 :البحرينيين وحماية ودعم االقتصاد الوطني عبر التشريعات المعدلة التالية

ن  لغايات سداد أجور العمال البحرينيين المؤم  2020لسنة    (8القانون المعدل رقم )   .أ

 . 2020من شهر أبريل   اعليهم لمدة ثالثة أشهر اعتبارً 

)  .ب  رقم  بقانون  لسنة  20المرسوم  العمال   والمتعلق  2020(  أجور  من  نسبة  بسداد 

ن عليهم بموجب قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون   مَّ البحرينيين المؤ 

ن بموجبه50، بحد أقصى مقداره )1976( لسنة 24رقم ) مَّ  .%( من األجر المؤ 

)  .ج رقم  بقانون  لسنة  30المرسوم  العمال   2020(  أجور  من  نسبة  بسداد  والمتعلق 

رن  البحرينيين مَّ رن بموجبه50بحد أقصى مقداره ) عليهم،المؤ  مَّ  . ٪( من األجر المؤ 

)  .د رقم  بقانون  لسنة  12المرسوم  العمال   ،2021(  أجور  من  نسبة  بسداد  والمتعلق 

ن عليهم بموجب قانون التأمين االجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون   مَّ البحرينيين المؤ 

 .1976( لسنة 24رقم )

مصادر حول أثر إلغاء أحد  يفتقر مشروع القانون إلى  إجراء الدراسات االكتوارية    -ثامناا

صندوق التقاعد  على العمر االفتراضي ومالءة  حساب التأمين ضد التعطل و    التمويل 

االجتماعية ال  والتأمينات  أن  التي يغطيها حيث  التأمين األخرى  من    ( 4مادة )وفروع 

ضمن صندوق التقاعد التأمين ضد التعطل  إنشاء حساب  المرسوم بقانون نصت على  

االجتماعية التأمينكفرع  أي    والتأمينات  فروع  عن  من  مستقالً  الحساب  ويكون   ،

األخرى االجتماعيوفقً و  الحسابات  التأمين  لنظام  الفنية  لألسس  يقوم و  ،ا  النظام  ذذا 

 .على الدراسات االكتوارية التي تحدد درجة احتمال تحقق الخطر
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نظام التأمين  تؤكد اللجنة أذمية التفرقة بين التأمين االجتماعي والضمان االجتماعي، ف  -تاسعاا

، و يعود بالفائدة على المؤمن عليهم ضد التعطل نظام تأميني يقوم على فكرة التمويل

عن   التعطل والباحثين  مخاطر  عنهم  ويدرأ  معًا  األعمال  وأصحاب  مرة  ألول  عمل 

واألزمات االقتصادية ويساذم في استقرار االقتصاد الوطني مما يبرر مساذمتهم في 

أن   فكما  التأمين   بالغُْنمِ   الغُْرم  تمويله  المنافع، وحساب  أولى من جلب  المخاطر  فدرء 

المناف وجلب  المخاطر  درء  بين  يجمع  التعطل  بذلك عضد  وذو  نظام    يختلف  ،  عن 

كامالً  الدولة  تموله  الذي  االجتماعي  الف  الضمان  بعض  االجتماعية، ئلمساعدة  ات 

رغم من عدم دفعهم الفئة الباحثين عن عمل ألول مرة بوشمول التأمين ضد التعطل  ل

اشتراكات  تكريسً   ألي  يوفر يعد  حيث  المجتمع،  أفراد  بين  االجتماعي  التكافل  لمبدأ  ا 

مما يقيهم ألسرة المتعطل    الً بدي  يوفر دخالً ، كما  عليه  ذذا النظام الدخل البديل للمؤمن

والحاجة،   الباعتباره  العوز  األمان    يتجزأ  جزء  شبكة  المجتمع   االجتماعيمن  في 

 .البحريني

ا ألن    تقليص مواردهه أو  ءإلغا  ستدعِ ت أموال التأمين ضد التعطل ال    في  وفرةإن وجود    -عاشرا

إليها ينظر  ال  التعطل  التأمين ضد  لحساب  المالية  المالءة  على  الرخاء،   الحكم  وقت 

إليها النظر  يتوجب  التعطل   كميزة  ولكن  التأمين ضد  نظام  أن  حيث  األزمات،  وقت 

لمواجهة زمنية،    وضع  فترة  التعطل ألطول  أن  خطر  يقوم  كما  التعطل  التأمين ضد 

جزء   باعتباره    المشاركة في التمويلوتمويل  على أساس استمرارية أسس وعناصر ال

التأمين   نظام  مشاركةا  من  على  يقوم  الذي  النسبة   ب منه حس  المستفيدين  الجتماعي 

، وذلك نظير المزايا التي عند وضع المرسوم بقانون  التي حددتها الدراسة االكتوارية

 . يقدمها ذذا النظام
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ا
ا
اختيار مقرري املوضوع األصلي والحتياطي: -سابعـ

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقرت اللجنرة   39إعماالً لنص المادة )       

 على اختيار كل من :

 مقرًرا أصليـًا.  سعادة الدكتور منصــور محمـــد سرحـــان  .1

 احتياطيًا. مقرًرا  سعادة األستـــاذة هالــــة رمــــزي فايـــــز  .2

 

ا
ا
توصية اللجنة:  -ثامنـ

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسرة مشرروع القرانون،     

 بما يلي: اللجنة توصيفإن  

المبدأ  الموافقة  عدم    - البند )  علىمن حيث  بإلغاء  قانون  المادة 1مشروع  ( من 

بشأن التأمين ضد التعطل )المعد    2006( لسنة  78( من المرسوم بقانون رقم )6)

 في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب الموقر(. 

 
 

 

 واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،، 

 

 

 لــاد عبداهلل الفاضــالدكتورة جه         األستـاذة هالــة رمــزي فايــز     

 رئيس جلنة اخلدمـات                          نائب رئيس جلنة اخلدمات    
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 م 2022فبراير   10 التاريخ: 
 

 

 ةاحملرتم جهاد عبداهلل الفاضل   /الدكتورةسعادة 
 اخلدمات رئيــس جلنة  

 
 

( من المرسوم بقانون رقم 6( من المادة )1مشروع قانون بإلغاء البند )الموضوع:  

لسنة  78) بقانون   2006(  االقتراح  ضوء  في  )المعد  التعطل  ضد  التأمين  بشأن 

 )بصيغته المعدلة( المقدم من مجلس النواب الموقر(. 

 تحية طيبة وبعد،، 

 

 

أرفق  2022  فبراير  9بتاريخ        رئيس  م  الصالح  صالح  بن  علي  السيد  معالي 

مشروع قانون ، وسخة من  ( 4د    5ص ل ت ق/ ف    751م )، ضمن كتابه رقالمجلس

بشأن   2006لسنة    (78( من المرسوم بقانون رقم )6( من المادة )1بإلغاء البند )

التأمين ضد التعطل )المعد في ضوء االقتراح بقانون )بصيغته المعدلة( المقدم من 

الموقر(  النواب  لمناقشته ،  مجلس  وذلك  والقاوووية،  التشريعية  الشؤو   لجنة  إلى 

 . للجنة الخدماتوإبداء المالحظات عليه 

 

اجتماعها   م2022فبراير    9  وبتاريخ     والقاوووية  التشريعية  الشؤو   لجنة  عقدت 

اطلعت علىالسادس عشر المذكور  مشرو   ، حيث  النواب ،  القاوو   وقرار مجلس 
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على  ،  بشأوه اطلعت  القاووويكما  المستشار  قبل  من  المعدة  والمستشار المذكرة   ،

 .بشأوه للجنة القاوووي المساعد

 

لمبااد  القااوو   مشارو  إلى عدم مخالفة –ة والنقاش بعد المداول –واوتهت اللجنة       

 .رالدستووأحكام  

      

 

 رأي اللجنة:

( من المرسوم 6المادة )( من  1مشروع قانون بإلغاء البند )سالمة    ترى اللجنة      

بشأن التأمين ضد التعطل )المعد في ضوء االقتراح    2006( لسنة  78بقانون رقم )

الموقر( النواب  مجلس  من  المقدم  المعدلة(  )بصيغته  الناحيتين ،  بقانون  من 

  .الدستورية والقاوووية

 

 

 
 

 

  دلل جاسم الزايد                                                    
 رئيس جلنة الشؤون التشريعية والقانونية                              

 

 

 

 

 

        

 


