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تقدمي





تقدمي

�ملقدمة  �ملتميزة  �لأكادميية  بامل�صاهمات  �لإن�صان  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صة  ترحب 

من �لباحثني و�ملتخ�ص�صني للن�صر يف �صل�صلتها �لبحثية �ملعنونة »�صل�صلة ثقافة حقوق 

�لإن�صان« و�لتي ت�صتمل على �إ�صد�ر�ت �لكتب �لهادفة �إلى ن�صر ثقافة حقوق �لإن�صان 

وتعزيز قيمها ومبادئها. 

�لوطنية  �جلهود  مع  �لتكامل  �لى  �لإن�صان  حلقوق  �لوطنية  �ملوؤ�ص�صات  وتهدف 

�لإن�صان،  حلقوق  �مل�صتمر  �لرتقاء  �أجل  من  �حلكومية،  وغري  �حلكومية  و�لدولية، 

وقد �أ�صارت �ملادة )12( من �لقانون رقم )26( ل�صنة 201٤ باإن�صاء �ملوؤ�ص�صة 

�لوطنية حلقوق �لإن�صان على �أن �ملوؤ�ص�صة �لوطنية تخت�ص بـ »�ملبادرة بالتعاون مع 

�لأجهزة �ملخت�صة ب�صوؤون �لثقافة و�لإعالم و�لتعليم، وتقدمي �ملقرتحات و�لتو�صيات 

يف كل ما من �صاأنه ن�صر وتعزيز ثقافة �لوعي باحرت�م حقوق �لإن�صان«. كما تخت�ص 

بـ »�إ�صد�ر �لن�صر�ت و�ملطبوعات و�لبيانات و�لتقارير �خلا�صة، وعر�صها على �ملوقع 

من  �أي  خالل  من  �أو  مبا�صرة  �لعام  �لر�أي  خماطبة  ولها  بها،  �خلا�ص  �لإلكرتوين 

و�صائل �لإعالم«. 

ويف �صبيل ذلك تقبل �ملوؤ�ص�صة �لكتب ذ�ت �ل�صلة مبو�صوعات �لقانون �لدويل حلقوق 

و�خلليج  �لبحرين  مملكة  على  �لرتكيز  مع  �لإن�صاين،  �لدويل  و�لقانوين  �لإن�صان، 

�لعربي، �إ�صافة �إلى مو�صوعات تتعلق بالعامل �لعربي و�لإ�صالمي، و�أهم �مل�صتجد�ت 

من  ك�صرط  �ملوؤ�ص�صة  حتددها  و�أ�ص�ص  ل�صو�بط  وفقًا  وذلك  �لدولية،  �ل�صاحة  على 

�صروط �لن�صر ويلتزم بها �لكاتب. 

وعليه، ي�ّصر �ملوؤ�ص�صة ن�صر هذ� �لكتاب كاأحد �إ�صد�ر�ت �صل�صلة ثقافة حقوق �لإن�صان.

�ملوؤ�ص�صة �لوطنية حلقوق �لإن�صان 
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َحَفل تاريخ �لب�صرية مبظامل كثرية كان يف �صد�رتها تلك �لتي عرفها �لعبيد ب�صبب 

��صرتقاقهم و��صتخد�م قوة عملهم جرًب�، وحرمانهم من حريتهم ومعاناتهم �جلوع 

وبوؤ�ص �حلياة على يد �ل�صادة و�ملالك، ومل يكن �أمامهم من �صبل �ملقاومة �إل حماولة 

�لهرب من عبوديتهم، �لتي كانت تنتهي عادة بالعودة �إلى �لأ�صر و�ل�صرتقاق و�أحياًنا 

بالقتل، ورغم ذلك ��صتمرت حماولت �ملقاومة و�لتمرد حتى ظهرت �لقو�نني �لتي 

حتظر جتارة �لعبيد ومتنع �ل�صرتقاق.

عانو�  �لذين  �لعمال،  �إلى  �لعبيد  من  �لبوؤ�ص  �نتقل  �ل�صناعية  �لثورة  �نطالق  ومع 

بدورهم كثرًي� من تدين دخولهم و�صوء �أو�صاع �لعمل �ملحفوفة باملخاطر �لتي تهدد 

وتردد  �ل�صمائر،  �أ�صحاب  ��صتنكار  حمل  �صارت  حتى  باحلياة،  وتودي  �ل�صحة 

مقاومة  �إلى  ويدعون  بال�صكوى  يجهرون  زعماوؤهم  وبد�أ  �لعمال  �أنني  �لأ�صد�ء  يف 

حماية  �ملجتمع  و�جبات  من  �أن  باعتبار  �لعمال،  حقوق  عن  و�لدفاع  �ل�صتغالل 

يعي�صو�  �أن  �أفر�ده يف  كل  وعليه حماية حق  لال�صتغالل،  يتعر�صون  �لذين  �أع�صائه 

بكر�مة و�أدمية.

من  خمتلفة  �صوًر�  وعرفت  عدة،  مبر�حل  لال�صتغالل  �لعمال  مقاومة  مرت  وقد 

�لعمال  حقوق  باحرت�م  �ملطاف  نهاية  يف  تكللت  حتى  مكان،  كل  يف  �لحتجاجات 

�إجر�ء�ت  وتطبيق  و�لفقر،  �ل�صتغالل  �لتخفيف من  �إلى  تدعو  ب�صيا�صات  و�للتز�م 

�لدول  و�إلز�م  و�لجتماعية  �ل�صحية  �خلدمات  وحت�صني  �لجتماعي  لل�صمان 

و�لت�صحيات  �لعمايل  �لكفاح  من  ر�ئعة  م�صرية  خالل  من  بذلك،  و�حلكومات 

�حلكومات  �أقرت  وقد  �لر�أ�صمايل،  �ل�صتغالل  نري  من  �لنعتاق  �صبيل  يف  �لعظيمة 

و�لدول بحقوق �لعمال باعتبارها �ل�صبيل لإر�صاء �ل�صالم �لعاملي و�لد�ئم، وكانت تلك 

املقدمة



18

هي �لبد�ية �حلقيقية لالعرت�ف بحقوق �لإن�صان و�حرت�مها.

�قت�صادية  حقوًقا  ��صتثناء،  وبغري  �لظروف  كل  ويف  كان  �أينما  ي�صتحق،  فالإن�صان 

حتميها  قانونية  معايري  �إلى  ت�صتند  ومدنية،  �صيا�صية  و�أخرى  وثقافية،  و�جتماعية 

معاهد�ت ومو�ثيق دولية و�أحكام �لد�صاتري و�لقو�نني �لوطنية، �لتي تفر�ص جميعها 

ومبقت�صاها  بها،  و�لوفاء  وحمايتها  وتعزيزها  �لإن�صان  حقوق  باحرت�م  �لتز�مات 

حقوق  جمال  يف  بالتز�ماتها  �لوفاء  مدى  عن  و�حلكومات  �لدول  م�صئولية  تتقرر 

�لإن�صان، هذه �حلقوق �لتي ينبغي �أن تكون مكفولة لكل �لنا�ص ويف كل بقعة من بقاع 

�لعامل وعلى �أ�صا�ص من �مل�صاو�ة وعدم �لتمييز.

فحقوق �لإن�صان فكرة ب�صيطة وعظيمة توجب �أن يعامل �لنا�ص بكر�مة، و�أن يتمتعو� 

بحقوقهم من دون متييز، تلك �حلقوق �ملتاأ�صلة يف �لب�صر كافة، �أيًّا كانت جن�صيتهم 

�أو حمل �إقامتهم �أو �أ�صلهم �لقومي �أو �لإثني �أو لغتهم �أو �أي و�صع �آخر، وهي حقوق 

مرت�بطة وغري قابلة للتجزئة.

�لتقليدي،  �لفقه  عرفها  فكرة  من  �لتحرر  يف  مماثل  بتطور  �لتطور  هذ�  و�رتبط 

مفادها حرية طريف �لعقد يف حتديد �صعة �للتز�مات �لتي ترتتب يف ذمة كل منهما 

منهما  كل  خاللها  من  يد�فع  بينهما،  م�صاومات  ثمرة  ياأتي  حتديد  وهو  مبقت�صاه، 

عن م�صاحله، ويفرت�ص ذلك بالن�صبة �إلى عقد �لعمل وجود حرية حقيقية للعامل 

�لكرثة  يف  غدت  �حلال  و�قع  يف  �لعامل  حرية  �أن  غري  �لعمل،  �صاحب  مو�جهة  يف 

�ل�صاحقة وهمية ل وجود لها، �إذ يحدد �صاحب �لعمل م�صبقا بنود �لعقد كافة، بل 

�إبر�م  يدرج ما فاته من تف�صيالت يف لئحة �لعمل لديه، فيقت�صر دور �لعامل يف 

�لذي  �لأمر  وهو  �إليه،  و�لإذعان  �لعمل  �صاحب  عليه  يفر�صه  ما  قبول  على  �لعقد 

��صتدعى تطور مبد�أ �حلرية �لعقدية.

فكرة  فاإن  �لتطور  لهذ�  و�لإن�صانية  و�لجتماعية  �لقت�صادية  �لدو�فع  عن  وف�صال 
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�مل�صرع يف  دفعت  �لتي  �لدو�فع،  هذه  بني  من  و�حدة  بدورها  �لإن�صان غدت  حقوق 

�ختالف  �أدى  �للذين  �ملتعاقدين،  بني  �لتو�زن  لإعادة  �لتدخل  �إلى  �لدول  �صائر 

�لعقد،  م�صمون  لتحديد  وذلك  �ختالله،  �إلى  و�لجتماعية  �لقت�صادية  ظروفهما 

وتنظيم �آثاره، بقو�عد �آمرة، ل ي�صتطيع �صاحب �لعمل منها فكاًكا، حتى �صار �أقرب 

�إلى نظام قانوين يقت�صر تر��صي طرفيه على �خل�صوع لأحكامه.

ويلزم �إعالن منظمة �لعمل �لدولية ب�صاأن �ملبادئ و�حلقوق �لأ�صا�صية يف �لعمل كل 

�لدول �لأع�صاء يف �ملنظمة باأربع فئات من �ملبادئ و�حلقوق هي: �حلرية �لنقابية 

عمل  على  و�لق�صاء  �لإلز�مي،  �لعمل  على  و�لق�صاء  �جلماعية،  �ملفاو�صة  وحق 

و�حلقوق  �ملبادئ  وهذه  و�ملهنة،  �ل�صتخد�م  يف  �لتمييز  على  و�لق�صاء  �لأطفال، 

تغطيها �لتفاقيات �لأ�صا�صية �لثماين ملنظمة �لعمل �لدولية1.

للقو�نني  �لمتثال  على  تقت�صر  �لإن�صان  حقوق  �حرت�م  عن  �مل�صئولية  تعد  فلم 

و�للو�ئح �لوطنية �لتي حتمي حقوق �لإن�صان، بل متتد �إلى �لمتثال كذلك لحرت�م 

ت�صري  ولذ�  باعتبارها معياًر� عامليًّا متوقًعا،  بها دوليًّا  �لإن�صان �ملعرتف  كل حقوق 

هذه �مل�صئولية حيثما ل توجد �أي قو�نني �أو لو�ئح وطنية حلماية تلك �حلقوق، وعلى 

�ملن�صاآت و�ملوؤ�ص�صات �أن تعمل وفقا لأرفع �ملعايري.

ا للعامل ب�صفة خا�صة وللمعنيني يف �حلقل �لقانوين ب�صفة عامة  لذ� فاإن كان مهمًّ

هذه  تو�فق  مدى  معرفة  كذلك  �ملهم  فمن  �لعمل،  قانون  يف  �لعامل  حقوق  معرفة 

1 فكل مبد�أ من �ملبادئ �لأربعة تغطيه �تفاقيتان، من �لتفاقيات �لثماين �لآتية:
1- �لتفاقية رقم )87( 19٤9 ب�صاأن �حلرية �لنقابية وحماية حق �لتنظيم �لعام.  

2- �لتفاقية رقم )98( لعام 19٤9 ب�صاأن حق �لتنظيم و�ملفاو�صة �جلماعية.  
3- �لتفاقية رقم )29( لعام 1930 ب�صاأن �لعمل �جلربي.  

٤- �لتفاقية رقم )105( لعام 1957 ب�صاأن �إلغاء �لعمل �جلربي.  
5- �لتفاقية رقم )100( لعام 1951 ب�صاأن �مل�صاو�ة يف �لأجور.  

6- �لتفاقية رقم )111(  لعام 1958 ب�صاأن �لتمييز يف �ملهنة و�ل�صتخد�م.  
7- �لتفاقية رقم )138( لعام 1973 ب�صاأن �حلد �لأدنى ل�صن �ل�صتخد�م.  

8- �لتفاقية رقم )182( لعام 1999 ب�صاأن حظر �أ�صو�أ �أ�صكال عمل �لأطفال.  
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و�لتفاقيات  �لإن�صان  حقوق  مو�ثيق  �أوردتها  �لتي  �ملعايري  مع  ا  ونوعًّ ا  كمًّ �حلقوق 

يف  �لعربية  �لعمل  ومنظمة  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها  �لتي  و�لعربية  �لدولية 

هذ� �ل�صاأن، و�لتي �ن�صمت مملكة �لبحرين �إلى بع�صها.

حدود مو�ضوع الدرا�ضة:

تركز �لدر��صة ب�صورة �أ�صا�صية يف حقوق �لعامل يف قانون �لعمل �لبحريني بالقطاع 

�لأهلي، فتعر�ص للحق يف �لعمل ويف �لعي�ص �لكرمي باعتباره حقا �أ�صيال لكل �إن�صان 

ي�صبق مرحلة �إبر�م عقد �لعمل ويكون له مقت�صياته على �مل�صتويني �لدويل و�لوطني، 

مع بيان �لدور �لذي تلعبه منظمة �لعمل �لدولية ومنظمة �لعمل �لعربية يف حماية 

حقوق �لعمال على �مل�صتويني �لعاملي و�لعربي، وقد �آثرنا �أن نعر�ص للحق يف �لعمل 

يجعل  �لذي  �لتقليدي  �إطاره  عن  يخرج  �أن  يتعني  �لعمل  قانون  �أن  من  �صند  على 

�أحكامه تن�صرف �إلى �لأ�صخا�ص �لذين يعملون �إلى �إطار �أو�صع، بحيث ت�صمل �أحكامه 

�لأ�صخا�ص �لذين ل عمل لهم، لتعالج هذه �لأحكام كيفية متكني هوؤلء �لأ�صخا�ص 

نظام  �إطار  يف  تعطلهم  حال  بديل  دخل  وتوفري  �لالئق،  �لعمل  على  �حل�صول  من 

للحماية �لجتماعية. 

و�صريانه،  �لعمل  عقد  تنفيذ  مرحلة  خالل  �لعامل  حلقوق  �لدر��صة  تعر�ص  كما 

وبيان  �لبحريني  �لق�صاء  موقف  �إلى  �لإ�صارة  مع  �لعقد،  �نق�صاء  بعد  حقوقه  ثم 

�أوردته  �إلى ما  �ل�صمانات �لقانونية لهذه �حلقوق، و�لإ�صارة كلما �قت�صت �لدر��صة 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية ب�صاأن كل حق من هذه �حلقوق.

اأهمية مو�ضوع الدرا�ضة:

فمع  �لإنتاج،  طريف  بني  متو�زنة  عالقات  �إقامة  على  �لبحرين  مملكة  حر�صت 

�لقت�صادي  �مل�صتويني  ورفع  �لعمل  فر�ص  توفري  �إلى  �ململكة  �صعت  �لنفط  �كت�صاف 
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يف  �صدرت  �لتي  �لعمل  قو�نني  يف  ذلك  وجتلى  �لبحرينيني،  للعمال  و�لجتماعي 

�ململكة بدًء� من �لت�صريع �لذي �صدر عام 1957م وهو �أول قانون عمل للمملكة، 

بل يف منطقة �خلليج قاطبة، ينظم عالقات �لعمل بني �أ�صحاب �لأعمال و�لعمال، 

ومرور� باملر�صوم بقانون رقم )23( ل�صنة 1976م وتعديالته، و�نتهاء بالقانون 

رقم )36( ل�صنة 2012م باإ�صد�ر قانون �لعمل، وهو �ملعمول به حاليًّا يف مملكة 

�لتي  �حلقوق  هي  وما  للعمال؟  حقيقية  حماية  �لعمل  قانون  حقق  فهل  �لبحرين، 

ما  هذ�  و�لعربية؟  �لدولية  �لعمل  م�صتويات  مع  �حلماية  هذه  تتفق  وهل  ت�صمنها؟ 

حتاول �لدر��صة �لإجابة عنه، ول �صيما �أن �ملكتبة �لقانونية تخلو من در��صة حول هذ� 

�ملو�صوع ميكن �لرجوع �إليها. 

�لعمال  حقوق  وهو  تتناوله،  �لذي  �ملو�صوع  طبيعة  من  �أهميتها  تكت�صب  فالدر��صة 

�لعمالية  �لعالقات  �لعمال حمور  �إذ متثل حقوق  �لبحريني؛  �لعمل  قانون  �صوء  يف 

�لأعمال،  و�أ�صحاب  �لعمال  بني  �لد�ئم  �خلالف  وجوهر  �لعمل،  عقد  عن  �لنا�صئة 

ولب �ملنازعات �لعمالية �أمام �لق�صاء، ول ريب �أن بيان هذه �حلقوق وتي�صري فهمها، 

معانيها،  و�إي�صاح  بها  �ملرتبطة  �لن�صو�ص  منها، ومتحي�ص  ما غم�ص  �أغو�ر  ب�صرب 

ي�صهم يف و�أد هذه �خلالفات يف مهدها، وينري �لطريق نحو حلها �إذ� وقعت.

يف  �ل�صتقر�ر  عو�مل  من  وعامال  �لجتماعي  لل�صالم  �أد�ة  �لعمل  قانون  كان  فاإذ� 

�ملجتمع، لأنه بتنظيمه حقوق طريف عالقة �لعمل ب�صورة عادلة يق�صي على �أ�صباب 

�ل�صخط و�لتذمر وي�صيع �لأمن يف �حلياة �لجتماعية، فامل�صكلة �لجتماعية للعامل 

�أو لرب �لعمل متثل �ليوم م�صكلة �لدولة وحلها يتوقف يف جزء كبري منه على تقدم 

قانون �لعمل، فهل حتقق ذلك يف قانون �لعمل؟ وهل يلبي ذلك ما هو متوقع منه يف 

جمال معايري حقوق �لإن�صان؟
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اأهداف الدرا�ضة:

 متثل در��صة حقوق �لعمال خطوة مهمة يف طريق ن�صر ثقافة �لوعي �لقانوين - 

وتعزيز ودعم ثقافة حقوق �لإن�صان ب�صفة عامة.

حقوق -  مو�صوع  يف  بدر��صة  �لبحرين  مملكة  يف  �لقانونية  �ملكتبة   تزويد 

�لعمال يف �صوء قانون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي، خا�صة يف ظل خلو �ملكتبة 

�لبحرينية بل �لعربية باأ�صرها من در��صة متخ�ص�صة حول هذ� �ملو�صوع.

 تزويد �لباحثني يف �ملجال �لقانوين و�لق�صاة و�ملحامني و�ملهتمني بحقوق - 

�لعمال عموما بدر��صة تتناول حقوق �لعمال يف قانون �لعمل �لبحريني وفقا 

�ل�صادرة  �لق�صائية  بالأحكام  و�لعربية، مع دعمها  �لدولية  �لعمل  ملعايري 

عن حمكمة �لتمييز يف �صاأن هذه �حلقوق.

 �إبر�ز �لدر��صة للجو�نب �لإيجابية و�ل�صلبية ب�صاأن �لتنظيم �لقانوين حلقوق - 

�لعمال يف قانون �لعمل، رغبة يف جذب �نتباه �مل�صرع �إلى جو�نب �لق�صور 

�أو مو�صوعية  �صكلية  كانت عيوبا  �صو�ء  ت�صوب معاجلة هذه �حلقوق  �لتي 

يف ن�صو�ص �لت�صريع، وذلك من �أجل �لعمل على �إعادة �لنظر فيها وتاليف 

ق�صورها.

�ضعوبات الدرا�ضة:

من �أهم �ل�صعوبات �لتي �صادفت �إجر�ء �لدر��صة �لآتي:

در��صة -  على  نعرث  فلم  قبل،  من  تناوله  ي�صبق  مل  �لدر��صة  مو�صوع   �ن 

يجعل  �لذي  �لأمر  �لبحرين2،  مملكة  يف  �لعمال  حقوق  يف  متخ�ص�صة 

�لطريق نحو �إجر�ئها غري ممهد مما يجعل �لباحث بحاجة �إلى �لكثري من 
2 غري �أنه �صبقني �لأ�صتاذ علي حم�صن �لورقاء يف عمل موؤلف حول كيفية ح�صاب حقوق �لعمال �ملالية، بعنو�ن حقوق �لعمال وكيفية 

�حت�صابها، بدون د  ن، ط 2001.



23

�جُلهد و�لوقت لإجنازها، خا�صة يف ظل ربطها مب�صتويات �لعمل �لدولية 

ومعايري حقوق �لإن�صان.

بطريقة -  وعر�صها  بها  �لإحاطة  يجعالن  وت�صعبها  �لعمالية  �حلقوق   كرثة 

علمية ومنظمة م�صاألة �صاقة، وبحاجة من �لباحث �إلى �لتوفيق بني �لإيجاز 

�إلى  نلجاأ  فقد  ولذ�  و�لأهم،  �ملهم  بني  و�لتفريق  مفرد�تها  يف  و�لإطناب 

�إدر�ج �لنقاط �لأقل �أهمية يف هام�ص �لدر��صة.

�لق�صائية -  بالأحكام  تزويدها  �آثرت  �لدر��صة  من  �لفائدة  تكتمل   حتى 

�ل�صادرة عن حمكمة �لتمييز، مع �لإ�صارة �إلى �لفقه و�لق�صاء �ملقارن يف 

�لكثري من �ملو��صع، وهو ما �صكل عبئا �إ�صافيا وتطلب جهد� م�صاعفا.

وما -  �جلامعة،  يف  �لأكادميي  �لباحث  عمل  طبيعة  �صبق  ما  �إلى   ي�صاف 

ومع  و�لمتحانات  �ملحا�صر�ت  يف  و�جلهد  �لوقت  بذل  من  هذ�  ي�صتتبعه 

�لطالب، �لأمر �لذي ي�صتع�صي معه �لتفرغ ب�صورة كاملة من �أجل �إجناز 

�لدر��صة.

منهج الدرا�ضة:

�لو�صفي  و�ملنهج  �لتحليلي  �ملنهج  �لدر��صة  هذه  يف  رئي�ص  ب�صكل  �لباحث  �صيتبع 

�لبحريني  �لعمل  قانون  لن�صو�ص  �لقانوين  �مل�صمون  حتليل  على  فيعكف  و�ملقارن، 

و�لعربية كلما  �لدولية  �لعمال مع مقارنة ذلك مبوقف �لتفاقيات  يف جمال حقوق 

تعر�ص  �لتطبيقي  باجلانب  �لهتمام  يف  ورغبة  �لدر��صة،  طبيعة  ذلك  �قت�صت 

�لدر��صة ملا يجري عليه �لعمل يف �لق�صاء �لبحريني، وكيفية تطبيقه وفهمه حلقوق 

�لعامل، من خالل �لإ�صارة �إلى �لأحكام �لق�صائية �لتي �صدرت يف �صاأن هذه �حلقوق. 
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خطة الدرا�ضة
�لف�صل �لأول: �حلق يف �لعمل ويف م�صتوى معي�صي لئق يف �صد�رة �حلقوق �لأ�صا�صية 

لالإن�صان

�لف�صل �لثاين: �حلقوق �ملالية للعامل خالل �صريان �لعقد

�لف�صل �لثالث: �حلقوق غري �ملالية للعامل خالل �صريان �لعقد

�لف�صل �لر�بع: حقوق �لعامل �ملرتتبة على �نق�صاء �لعقد

�لف�صل �خلام�ص: �صمانات ��صتيفاء حقوق �لعامل  

�خلامتة و�لتو�صيات

�ملر�جع 

�لفهر�ص







الف�صل الأول
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احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف �ضدارة 
احلقوق الأ�ضا�ضية للإن�ضان
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ل �صك �أن �لعمل �صرورة من �صرور�ت �حلياة، وهو جمهود �إر�دي يقوم به �لإن�صان، 

فهو ل�صيق بج�صده، بقوته، ب�صحته، ول جمال للحديث عن �لعمل من دون �حلديث 

�لإن�صان ذ�ته، و�لإن�صان قو�م �حلياة يف هذه  �لعمل من قيمة  �لإن�صان، فقيمة  عن 

�لدنيا، وعمله هو حمور ن�صاله وكفاحه فيها، وهو �مل�صدر �لوحيد ملعي�صة �لغالبية 

�لعظمى من �لنا�ص3.

�لوطني  �مل�صتوى  على  به  �لهتمام  ومدى  و�أهميته  �لعمل  يف  �حلق  مدلول  ولبيان 

و�لدويل نعر�ص للمباحث �لآتية:

�ملبحث �لأول : ماهية �حلق يف �لعمل ويف م�صتوى معي�صي لئق.

�ملبحث �لثاين: �حلق يف �لعمل ويف م�صتوى معي�صي لئق يف �لتفاقيات �لدولية.

�ملبحث �لثالث: �حلق يف �لعمل ويف م�صتوى معي�صي لئق يف م�صتويات �لعمل �لإقليمية 

و�لعربية.

�ملبحث �لر�بع: �حلق يف �لعمل ويف م�صتوى معي�صي لئق يف �لقانون �لبحريني.

3 د. حممد لبيب �صنب، �صرح �أحكام قانون �لعمل، �لطبعة �خلام�صة، ب. د. ن،  1993، �ص 7 .
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املبحث الأول
ماهية احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق

يرتبط �حلق يف �لعمل بفكرة �لعي�ص �لالئق �لكرمي، فما هو مدلول �حلق يف �لعمل 

مطلبني  له  نفرد  ما  ذلك  م�صتمالته،  هي  وما  �لكرمي  �لالئق  �لعي�ص  يعني  وماذ� 

متتابعني على �لنحو �لآتي: 

املطلب الأول
مفهوم احلق يف العمل

اأوًل- تعريف احلق يف العمل وم�ضمونه

�حلقوق  �أهم  من  و�حد  وهو  لالإن�صان  �لأ�صا�صية  �حلقوق  من  �لعمل  يف  �حلق 

فر�صة  لالإن�صان  يوفر  فهو  �لن�صانية،  �لكر�مة  �صمانات  �أحد  وميثل  �لجتماعية، 

�لالئق  �حلد  به  ليوؤمن  عمله  لقاء  �أجر  من  يتقا�صاه  ما  خالل  من  �لعي�ص،  لك�صب 

للمعي�صة، فيطمئن بذلك �إلى حا�صره وياأمن على م�صتقبله٤، كما ميكنه من �لتعبري 

عن ذ�ته و�مل�صاركة يف �لنتاج وخدمة �ملجتمع.

تنال منه وجتعل �حلماية �ملقررة مبوجبه  �لعمل لهجمة �صر�صة  ويتعر�ص �حلق يف 

نوعا من �ل�صر�ب، خالية من �أي معنى �أو دللة، ول�صيما مع �نت�صار ظاهرة �إن�صاء 

�ملناطق �لتجارية �حلرة، �لتي تعد مناطق ��صتثنائية ل تطبق عليها قيود �ل�صتري�د 

تد�عياته  �أحدث  مما  �لعمالية،  �ل�صالمة  معايري  ول  �لعمل  قو�نني  ول  و�لت�صدير 

�لإنتاج  تز�من مع ظاهرة عوملة  �أن ذلك  �لعمال خا�صة  �ل�صيئة على حماية حقوق 
٤ د. ثروت بدوي، �لنظم �ل�صيا�صية، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، ط 1975، �ص ٤29. 



30

�لتي �ألقت بظاللها على �لظروف �ملعي�صية للعمال5.  

 و�حلق يف �لعمل حق مركب يت�صمن عدد� من �حلقوق �ملتو��صجة فيما بينها و�ملتكاملة 

تكامال وثيقا وحميما، وي�صمل ذلك حق كل �إن�صان يف عمل منا�صب لقدر�ته، ويتفرع 

عن ذلك �حلق يف توفري وتوزيع فر�ص �لعمل على نحو ي�صتوعب كل من يبحث عن 

�ختيار  وحرية  متييز،  وعدم  كاملة  م�صاو�ة  خالل  ومن  عليه،  ويقدر  عمل  فر�صة 

�لتع�صفي  �لف�صل  جو�ز  عدم  �أو  �لعمل  يف  و�لأمان  �جلربي،  �لعمل  وحترمي  �لعمل 

و�حلق يف �صروط عمل من�صفة ولئقة، وترتب هذه �حلقوق �لتز�مات قانونية على 

عاتق �لدولة. 

�لطبيعية  �لقدر�ت  من  للفرد  �ملتاحة  �لإمكانيات  على  �لعمل  نوع  حتديد  ويتوقف 

و�لتعليم و�لتدريب، ويتمتع �لإن�صان باحلق يف �لعمل من خالل تاأديته عمال ماأجور� 

لدى �لغري �أو عمال حل�صاب نف�صه، على �أن ي�صمن له �لعمل ك�صب رزقه، ويكفل له 

ولأ�صرته حياة كرمية وم�صتوى معي�صة لئقا. 

ومبقت�صى �حلق يف �لعمل يكون لكل �إن�صان �حلق يف �أن يختار عمله �أو يقبله بحرية، 

�أن �لعن�صر �لأ�صا�صي يف حق �لعمل هو �لختيار و�حلرية يف ممار�صة �لن�صاط  �أي 

�لقت�صادي �لذي يوفر لالإن�صان مورد ك�صب �لرزق، فال يعني �حلق يف �لعمل جمرد 

توزيع �لعمل مبا ي�صمح مب�صاركة �جلميع يف �لأن�صطة �لقت�صادية، بل يعني �أي�صا حق 

كل فرد يف �ختيار �لأ�صلوب �لذي يف�صله لك�صب رزقه.  

ويت�صل بذلك مفهوم �ملحتوى �لأ�صا�صي �لأدنى للحق، �لذي يعترب نقطة �لنطالق 

لبلوغ �حلق و�لتمتع به، ولي�صت �لغاية �ملن�صودة منه، و�حلد �لأدنى للحق هو �حلد 

غري �لقابل للتفاو�ص �أو �لتنازل �لذي يجب كفالته جلميع �لب�صر ويف جميع �لأو�صاع 

5 د . حممد يو�صف علو�ن ود. حممد خليل مو�صى، �لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان )�حلقوق �ملحمية( ج 2، طبعة د�ر �لثقافة للن�صر 
و�لتوزيع بعمان، 2007، �ص 322. 
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وحتت �أي ظروف، فيكفل لكل فرد ك�صب رزقه من عمل، و�صمان حريته يف �ختيار 

هذ� �لعمل �أو قبوله.

�إنتاج  يف  �مل�صاركة  يف  �حلق  فرد  لكل  �أن  �إلى  �لعمل  يف  باحلق  �لعرت�ف  ويف�صي 

�أن�صطة �ملجتمع �لإن�صاين �أو خدماته، و�مل�صاركة يف �لفو�ئد �لعائدة من هذه �لأن�صطة 

ثم  ومن  و�أ�صرته،  بالإن�صان  لئقا  معي�صة  م�صتوى  يكفل  �لذي  �حلد  �إلى  �مل�صرتكة، 

يف  �لقت�صادية  �حلياة  �أن�صطة  من  فرد  �أي  ��صتبعاد  عدم  يعني  �لعمل  يف  فاحلق 

�ملجتمع ومن �لتمتع بعو�ئدها. وتلتزم �لدولة بحق �حلماية، وحق �مل�صاو�ة �أمام تويل 

�لأعمال، �صو�ء عمل �لإن�صان يف �لقطاع �حلكومي �أو يف �لقطاع �لعام �أو �خلا�ص6، 

ويتفرع من �حلق يف �لعمل حرية �لعمل، �لتي تعني عدم جرب �لإن�صان على ممار�صة 

عمال  كان  �صو�ء  فيه،  يربز  �أن  ي�صتطيع  عمل  مز�ولة  من  منعه  �أو  يريده،  ل  عمل 

�صناعيا �أو جتاريا �أو زر�عيا �أو خدميا7، كما تعني حرية �لعمل منع �حتكار هيئات 

خا�صة �أنو�عا معينة من �لأعمال.

ثانيًا- التزامات الدولة حيال احلق يف العمل

يلقي �حلق يف �لعمل على كاهل �لدولة �أعباء ج�صاما، فتلتزم �أول: باحرت�م �حلق يف 

�لعمل وعدم �حليلولة دون متتع �ملو�طنني بهذ� �حلق، وتلتزم ثانيا: بحماية حق كل 

مو�طن يف �لعمل ومنع �لعتد�ء على هذ� �حلق، وتلتزم ثالثا: بتوفري فر�ص �لعمل 

متتع  دون  حتول  �لتي  �ملعوقات  و�إز�لة  �لبطالة  ملو�جهة  خطة  وو�صع  �لرزق  لك�صب 

حت�صني  على  و�لعمل  �لعمل  فر�ص  بتعزيز  ر�بعا:  وتلتزم  �لعمل،  يف  باحلق  �لأفر�د 

وتنظم �صروط �لعمل وظروفه مبا يجعله مالئما، من ناحية �صاعات �لعمل وتنظيم 

�لعمل،  بيئة  وتاأمني  �ملخاطر،  من  �لعمال  �صالمة  و�صمان  و�لر�حات،  �لإجاز�ت 
6 د. حمدي عطية م�صطفي، حماية حقوق �لإن�صان وحرياته �لعامة �لأ�صا�صية يف �لقانون �لو�صعي و�لفقه �لإ�صالمي، در��صة مقارنة، 
د�ر �لفكر �جلامعي، �لإ�صكندرية، ط 2010،�ص 597، د. حممود حلمي، نظام �حلكم �لإ�صالمي مقارًنا بالنظم �ملعا�صرة، �لطبعة 

�ل�صاد�صة، 1981، �ص 17٤. 
7 د. �إ�صماعيل �إبر�هيم �لبدوي، دعائم �حلكم، �حلقوق و�حلريات، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، ط 199٤، �ص 338.
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وكفالة �لتنظيم �لنقابي وحفز �ل�صتثمار مبا يوفر فر�ص �لعمل......�لخ.

ولكي تفي �لدولة بالتز�مها ب�صاأن �حلق يف �لعمل يجب �أن تتحقق عدة معايري �أهمها 

تو�فر �لقدر �لكايف من �لوظائف على نحو ي�صتوعب �ملو�طنني �لباحثني عن فر�ص 

عمل، و�أن تت�صم فر�ص �لعمل باجلودة من ناحية متتعها باأجر عادل وكاف ول�صاعات 

عمل منا�صبة ويف ظروف عمل مالئمة، و�أن تت�صم هذه �لفر�ص باملقبولية من ناحية 

تو�فقها مع قيم �ملجتمع وعدم تنافرها معها من حيث �ل�صروط و�ملو�عيد وغريها. 

ثالثًا- �ضمانات ممار�ضة احلق يف العمل

ل�صمان ممار�صة �لفرد حلقه يف �لعمل يجب على �لدولة �أن ت�صمن �مكانية و�صول 

م�صتحقي �لعمل وطالبيه �إلى فر�ص �لعمل بال�صمانات �لآتية:

�لرزق -  وك�صب  �لعمل  يف  �حلق  يتاح  بحيث  متييز،  بدون  �لو�صول   �إمكانية 

لكل �ملو�طنني بغري ��صتثناء �أو �أي متييز ب�صبب �لعرق �أو �للون �أو �جلن�ص 

�أو �للغة �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�صيا�صي �أو غري �ل�صيا�صي �أو �لأ�صل �لقومي �أو 

�لجتماعي �أو �لرثوة �أو �لن�صب �أو غري ذلك من �لأ�صباب.

يف -  �ملتاحة  �لرزق  وك�صب  �لعمل  فر�ص  فتكون  �ملادي،  �لو�صول   �إمكانية 

متناول �ملو�طنني جميعا، ويكون �لو�صول �إليها ماأمونا، ول يعر�ص طالبيها 

تتوله  و�آمن  عادل  نظام  خالل  من  ذلك  يتم  و�أن  �لبتز�ز،  �أو  للمخاطر 

�أجهزة خمت�صة بالدولة �ملعنية.  

�أو مقابل ر�صوم زهيدة ومنا�صبة -  �لو�صول بدون كلفة �قت�صادية،   �إمكانية 

�إمكانية �لتحاق �لأ�صخا�ص �مل�صتحقني بها ويقدر على  ل حتد قيمتها من 

حتملها �لفقر�ء، خا�صة يف جمالت �لتوجيه و�لتدريب �ملهني.

 �إمكانية �لو�صول �إلى �ملعلومات، فتتو�فر �ملعلومات عن فر�ص �لعمل وك�صب - 
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�لرزق وتكون متاحة ب�صكل علني وبو�صائل ت�صل �إلى �لكافة بغري حجب �أو 

تاأخري، فيح�صل �جلميع على فر�ص عمل متكافئة.

وحق �لإن�صان يف �لعمل لي�ص حقا مطلقا، بل ترد عليه قيود تارة لعتبار�ت وطنية، 

لعتبار�ت  وتارة  بالعمل،  ت�صريح  على  �حل�صول  ب�صرورة  �لأجانب  عمل  كتقييد 

�أو  �ل�صاقة  �لأعمال  يف  ت�صغليهم  وحظر  �لن�صاء  �أو  �لأحد�ث  عمل  كتقييد  �إن�صانية، 

�ملرهقة.
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املطلب الثاين
مفهوم احلق يف م�ضتوى معي�ضي لئق

�لعهد  من   )11( و�ملادة  �لن�صان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  من   )25( �ملادة  تقر 

�لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية، لكل �صخ�ص �حلق يف 

م�صتوى معي�صي لئق له ولأ�صرته، يوفر لهم حاجياتهم من �لغذ�ء و�لك�صاء و�ملاأوى 

و�لتح�صني �ملتو��صل لظروف �ملعي�صة، وهي حقوق ترتبط باحلق يف �لعمل و�حلق يف 

�ل�صمان �لجتماعي.

فاحلقوق �لقت�صادية تتمتع - ب�صفتها جزء من طائفة �أو�صع من حقوق �لإن�صان - 

بوظيفة مزدوجة: فهي من جهة ت�صمن لالإن�صان م�صتوى مالئما �أو لئقا من �لعي�ص، 

وت�صكل يف �لوقت ذ�ته �أ�صا�صا ل�صتقالله وحترره من جهة �أخرى8.

تظهر  فاحلاجة  �مل�صاو�ة  قدم  على  للجميع  متاحا  لي�ص  �لتملك  كان �حلق يف  فاإذ� 

لتاأمني  م�صدر�  يوفر  �لذي  �لعمل  يف  �حلق  هما  �آخرين،  بحقني  رفده  �إلى  ما�صة 

يكون دخله  يتيح ملن ل  �لذي  �ل�صمان �لجتماعي  م�صتوى معي�صي لئق، و�حلق يف 

كافيا �حل�صول على م�صتوى معي�صي لئق، فاحلق يف �ل�صمان �لجتماعي يعد مكمال 

�صروريا حني ل يتو�فر للفرد �أي من �حلق يف �لتملك �أو �حلق يف �لعمل. 

ولفكرة �مل�صتوى �ملعي�صي معنى و��صع وعام، لعل من �أهم عنا�صره �لآتي:

1-  �حلق يف غذ�ء كاٍف ي�صمن حترر �لإن�صان من �جلوع وبقاءه و��صتمر�ر حياته، 

و�أن يكون هذ� �لغذ�ء كافيا من �لناحيتني �لكمية و�لنوعية9، و�أن يتي�صر لالإن�صان 

8 د. حممد يو�صف علو�ن ود. حممد خليل مو�صى، �ملرجع �ل�صابق، �ص 335. 
9 ويرتبط �ملعيار �لكمي بال�صتد�مة وبالأمن �لغذ�ئي، و�إمكانية �حل�صول عليه يف �لأجل �لطويل كما يف �حلا�صر، �أما �ملعيار �لنوعي 

فيق�صد به مقبولية �لغذ�ء من �لناحية �لثقافية و�ل�صحية و�لجتماعية. 
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و�صائل �صر�ئه و�صبل �حل�صول عليه.

2-  �حلق يف �مل�صكن �ملالئم، ويعني حق �لإن�صان يف �أن يعي�ص يف مكان ما يف �أمن 

و�صالم وكر�مة، ويتحدد ذلك من خالل عو�مل مناخية و�جتماعية وثقافية، و�أن 

يتو�فر لالإن�صان �ل�صمان �لقانوين لإ�صغال �مل�صكن و�لقدرة على حتمل �لكلفة مع 

�إمكانية �حل�صول عليه، و�أن تتو�فر يف �مل�صكن خدمات ومر�فق معينة، و�أن يكون 

�صاحلا من حيث �ملوقع ومالئما من �لناحية �لثقافية.

م�صتوى  يف  للحق  �لأ�صا�صية  �ملكونات  �صمن  ورد  �أنه  ورغم  �لك�صاء،  يف  3-  �حلق 

�لدويل �خلا�ص  �لعهد  �ملادة )1/11( من  عليه  ن�صت  �لذي  معي�صي مالئم 

باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية، فاإنه - كما يرى �لبع�ص- لي�ص من 

بني �ملو�صوعات �لتي متار�ص �لدول ب�صددها دور� مهما، ول يحظى باهتمام ل 

�ملخت�صني ول جلنة �حلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية10.

و�إذ� كانت مو�ثيق و�إعالنات حقوق �لإن�صان11 و�لد�صاتري تقر مبد�أ �حلق يف �لعمل 

م�صدر  �إلى  يتحول  ول  و�لرخاء،  لل�صعادة  م�صدر�  يكون  حتى  ب�صمانات  وحتوطه 

للبوؤ�ص و�ل�صقاء، فاإن �لعمل يف �لوقت ذ�ته و�جب على كل �إن�صان، لي�ص و�جبا �أدبيا 

�أن ي�صهم بح�صب قدرته يف �لرفاهية  فح�صب، بل هو و�جب قانوين، فعلى كل فرد 

و�لرخاء و�خلري �لعام ملجتمعه، ولذ� ي�صحى �لعمل �صرفا. 

لن  ورفاهيته، فذ�ك هدف  �لإن�صان  �صعادة  بهدف  و�صعت  قد  �لقو�نني  كانت  و�إذ� 

يتحقق ب�صكل ُمر�ٍص �إل بتخطيط �لعمل مبا يكفل ��صتخد�م �ملو�رد �لب�صرية بطريقة 

علمية و�إن�صانية، وي�صمن �لتز�م �لدولة بتوفري عمل منا�صب لكل فرد قادر عليه.

�حلقوق  من  �ملزيد  على  وح�صولهم  �أحو�لهم  وحت�صني  �لعمال  حماية  كانت  و�إذ� 
10 د. حممد يو�صف علو�ن ود. حممد خليل مو�صى، �ملرجع �ل�صابق، �ص 335. 

باأن »لكل �صخ�ص �حلق يف �لعمل، وله حرية �ختياره ب�صروط عادلة  11 تق�صي �ملادة )23( من �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان 
مر�صية، كما �أن له حق �حلماية من �لبطالة«.



36

�لجتماعية، فذلك ل يتحقق فعليا �إل يف �إطار ما هو ممكن �قت�صاديا، فالرت�بط 

بني �لظروف �لقت�صادية و�لظروف �لجتماعية وثيق �ل�صلة، و�ل�صيا�صة �لت�صريعية 

�حلكيمة هي �لتي ت�صع ذلك مو�صع �حل�صبان، فتاأتي مو�زنة ما بني �لأمرين. 

هذه هي �ملعاين ذ�تها �لتي تن�صمها �مل�صرع �لد�صتوري يف مملكة �لبحرين12، حني 

ر�صم مالمح �حلق يف �لعمل يف �لد�صتور �لبحريني، فن�ص يف �ملادة )13( منه على 

�أن:

ولكل  �لعام،  �خلري  وي�صتوجبه  �لكر�مة  تقت�صيه  مو�طن  كل  على  و�جب  »�أ-  �لعمل 

مو�طن �حلق يف �لعمل ويف �ختيار نوعه وفقا للنظام �لعام و�لآد�ب.

ب- تكفل �لدولة توفري فر�ص �لعمل للمو�طنني13 وعد�لة �صروطه.

�لقانون  يعينها  �لتي  �لأحو�ل  �إل يف  �أحد  على  �إجباري  �أي عمل  فر�ص  يجوز  ج-  ل 

ل�صرورة قومية ومبقابل عادل، �أو تنفيذ� حلكم ق�صائي.

�لجتماعية  �لعد�لة  قو�عد  مر�عاة  مع  �قت�صادية  �أ�ص�ص  على  �لقانون  د-  ينظم 

�لعالقة بني �لعمال و�أ�صحاب �لعمل«.

ويف �صوء هذ� �لتوجه �لد�صتوري و�لتفعيل �لت�صريعي له، ومن خالل �لهتمام �لدويل 

باحلق يف �لعمل و�حلياة �لكرمية، �صنعالج يف �ملباحث �لتالية حق �لإن�صان يف �لعمل 

�لتفاقيات  موقف  ثم  �لدولية  �لعمل  منظمة  موقف  فنتعرف  �لالئق،  �لعي�ص  ويف 

و�ملو�ثيق �لدولية، ثم موقف �لقانون �لبحريني.

12 �صدر د�صتور مملكة �لبحرين يف 6 دي�صمرب 1973، وجرى تعديله يف 1٤ فرب�ير 2002 ليو�كب �لتطور يف �لنو�حي �ل�صيا�صية 
و�لجتماعية و�لقت�صادية، ولتتفق ن�صو�صه مع �لقيم و�ملبادئ �لعامة �لتي �صطرها ميثاق �لعمل �لوطني وهو ميثاق و�فق عليه �صعب 
�إليه حو�ر  �نتهى  ما  �إطار  �لدميقر�طية يف  �ملزيد من  �لرغبة يف حتقيق  �أن  �لإجماع يف 2001/2/1٤، كما  ي�صبه  �لبحرين مبا 

�لتو�فق �لوطني دفعت مرة �أخرى �إلى تعديل �لد�صتور يف عام 2012 .
�لتعديل على  �أكرث حتديد� وو�صوحا، وقد كان يجري قبل  �لدولة  �لتز�م  �لبند �صمن تعديالت عام  2002 ليكون  13 عدل هذ� 
�ملرجع  كتيب  �لبحرين، �صمن  لد�صتور مملكة  �لتف�صريية  �ملذكرة  ر�جع  �صروطه«،  وعد�لة  للمو�طنني  �لعمل  توفري  �لدولة  »تكفل  �أن 

�لت�صريعي، �ل�صادر عن �لأمانة �لعامة ملجل�ص �ل�صورى يف �لف�صل �لت�صريعي �لثالث 2010-201٤.
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املبحث الثاين
احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف م�ضتويات العمل الدولية

�أ�صا�صيا من حقوق �لإن�صان تلتزم �لدولة  �أ�صلفنا، حقا  �أ�صبح �حلق يف �لعمل، كما 

�لأو�صاع  �صوء  يف  للمعي�صة،  �لالئق  �مل�صتوى  يوؤمن  عادل  �أجر  وفق  للفرد  بكفالته 

�لجتماعية  �لرعايتني  يف  �حلق  للعامل  و�أ�صحى  �ملجتمع،  يف  �لعامة  و�لظروف 

و�ل�صحية باعتبارهما مكمال �صروريا حلمايته من �ملخاطر �لجتماعية �لتي تهدده، 

وقد �هتمت �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية باحلق يف �لعمل وو�صعت �لأ�ص�ص و�ملعايري 

ب�صاأن حماية هذه �حلقوق وتوفري �حلياة �لكرمية لالإن�صان.

و�لدفاع  �لعمل  يف  �حلق  حلماية  �لدويل  �ل�صعيد  على  �ملحاولت  �أولى  بد�أت  وقد 

�أيدي بع�ص �ملثقفني  �لتا�صع ع�صر على  �أو��صط �لقرن  عن حقوق �لعمال عموما يف 

�صكال  تتخذ  مل  �ملحاولت  هذه  �أن  غري  و�صوي�صر�،  وفرن�صا  وبلجيكا  بريطانيا  يف 

منظما �إل يف عام 1890م حني عقد �أول موؤمتر حول هذه �مل�صاألة يف مدينة برين 

�ل�صوي�صرية1٤، ثم جاءت �لقفزة �لنوعية يف هذ� �ملجال بعد �حلرب �لعاملية �لأولى، 

بعد �أن ن�ص �لق�صم �لثامن من معاهدة فر�صاي لل�صالم �صنة 1919م على تاأ�صي�ص 

منظمة �لعمل �لدولية.

ويهدف �لتنظيم �لدويل يف جمال عالقات �لعمل ب�صفة عامة �إلى ح�صول �لعمال 

�أجور عادلة مقابل عملهم، ون�صر �لعد�لة �لجتماعية، فالنمو �لقت�صادي يف  على 

�لأولوية  بع�ص �حلالت متنح  �لجتماعي، ففي  �لتقدم  بال�صرورة  يعني  ل  ما  دولة 

للنمو �لقت�صادي على ح�صاب �لتقدم و�لرفاه �لجتماعيَّني، وغالبا ما يكون �لعمال 

هم �صحايا ذلك، ولهذ� ي�صعى �لقانون �لدويل �إلى �إيجاد تو�زن بني �لنمو �لقت�صادي 
1٤ ر�جع  د. حممد حلمي مر�د، قانون �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية، د�ر �لقلم، ط  1965، بند 67، �ص 6٤.
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حتقيق  يف   - �صك  بال   - ي�صهم  �لجتماعية  �لعد�لة  فتحقيق  �لجتماعي،  و�لتقدم 

�ل�صلم �لدويل ومنع تفاقم �مل�صكالت و�حلروب و�لثور�ت.

و�صع  خالل  من  �لوطنية،  �لعمل  قو�نني  تطوير  �إلى  �لدويل  �لتنظيم  يهدف  كما 

�ملعايري يف جمال حماية حقوق �لعمال وو�صع معايري ل يجوز جتاوزها كحظر عمل 

�لأطفال، وحت�صني ظروف �لعمل، و�مل�صاو�ة يف �لأجور مثال15.

وقو�نني �لعمل تعد هي �أقرب �لقو�نني ��صتجابة لفكرة �لتوحيد بني خمتلف �لدول16، 

�لرغبة  و�أبرزها  �لدول،  معظم  يف  و�حدة  تكون  تكاد  ظهورها  �أ�صباب  لأن  وذلك 

عن  �لعمال  وتعوي�ص  �لعمل،  �صاعات  حتديد  خالل  من  �لعاملة  �لطبقة  حماية  يف 

�لأخطار، وحظر ت�صغيل �ل�صبية قبل مرحلة �صنية معينة، وحظر ت�صغيل �لن�صاء يف 

بع�ص �لأعمال، وتنظيم عالقات �لعمل �جلماعية مبا يحقق فعالية هذه �حلماية.

وملا كانت �مل�صاو�ة بني �لعمال، يف جميع �حلقوق �أيا كان وطنهم، �أمنية غالية للطبقة 

�جتهت  فقد  �لنقابية؛  موؤمتر�تهم  يف  �لعمال  بها  ينادي  يز�ل  ول  نادى  �لعاملة، 

�جلهود لتحقيق هذه �لغاية على �مل�صتوى �لفردي من خالل رجال �ل�صناعة وعلى 

�مل�صتوى �لر�صمي و�لدويل من خالل رجال �ل�صيا�صة. 

للحماية  �لدولية  »�جلمعية  باإن�صاء  �مل�صمار  هذ�  يف  �ملبذولة  �جلهود  تكللت  وقد 

 L'association international pour la protection" �لقانونية للعمال 

légale des travailleurs" يف مدينة بال "Bâle" ب�صوي�صر� عام 1901م، 

وكانت تتكون من رجال �ل�صناعة وبع�ص �ملهتمني بامل�صائل �لجتماعية وتهدف �إلى 

�ل�صعي �إلى بلورة قانون دويل للعمل.

ومن �أجل حتقيق ذلك �لهدف قامت �جلمعية باإبر�م �تفاقيتي برن �صنة 1905م، 
15 ر�جع  د. حممد حلمي مر�د، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 63، د. �ل�صيد حممد عمر�ن، �صرح قانون �لعمل �مل�صري، بدون 

د ن، ط 199٤، �ص96.
16 د . حممود جمال �لدين زكي، قانون �لعمل، مطابع �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، �لطبعة �لثالثة، 1983، �ص 19.
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�لثانية  وحظرت  �ل�صناعة،  يف  ليال  �لن�صاء  ت�صغيل  �إحد�هما  حظرت  1906م 

��صتخد�م �لف�صفور �لأبي�ص يف �صناعة �لكربيت.

بتحقيق  �لدولية  �جلمعية  قيام  دون  ذلك  حال  �لأولى  �لعاملية  �حلرب  قامت  وملا 

�لعدل  حتقيق  �أهمية  �ملنت�صرة  �لدول  �أدركت  �حلرب  �نتهاء  وبعد  �أهد�فها، 

�لجتماعي كو�صيلة حلفظ �ل�صالم �لعاملي، فقررت يف موؤمتر باري�ص لل�صالم �ملنعقد 

بحماية  �أ�صا�صية  ب�صفة  ت�صطلع  للعمل  د�ئمة  دولية  منظمة  �إن�صاء  1919م  �صنة 

�لعمال حتقيقا للعد�لة �لإن�صانية وتوطيد� لل�صالم �لعاملي17، ومن ثم فاملنظمة متثل 

�ملعاهد�ت  باإبر�م  ��صطالعها  خالل  من  �لعمال،  حقوق  حلماية  مهمة  دولية  �آلية 

و�لتفاقيات �لدولية و�إ�صد�ر �لتو�صيات ذ�ت �ل�صلة بهذه �حلماية.

وفيما يلي نتناول يف مطلب �أول دور منظمة �لعمل �لدولية يف حماية �حلق يف �لعمل 

ويف �لعي�ص �لالئق للعمال، �أما �ملطلب �لثاين فنخ�ص�صه للحق يف �لعمل ويف م�صتوى 

معي�صي لئق يف �صوء �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية. 

17 ر�جع مقدمة �جلزء �لثالث ع�صر من معاهدة فر�صاي.
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املطلب الأول
دور منظمة العمل الدولية يف كفالة احلق يف العمل

ويف م�ضتوى معي�ضي لئق 

�لعمل،  يف  �حلق  وكفالة  �لعمال  بحماية  �هتمامها  جل  �لدولية  �لعمل  منظمة  تويل 

و�إر�صاء قيم �لعد�لة �لجتماعية، ويف حماية �لن�صان من ظلم �أخيه �لن�صان و��صتغالله 

�أو �لت�صغيل �لق�صري له، وهو ما ميلي علينا بيان هذه �لدور على �لنحو �لآتي:  

اأوًل- احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف بوؤرة اهتمام منظمة 
العمل الدولية

 L'organisation international du يف ديباجة د�صتور منظمة �لعمل �لدولية

travail (O.I.T) �إ�صار�ت و��صحة �إلى �لأ�صباب �لتي �أدت �إلى قيام هذه �ملنظمة 

فقد ورد بها »مبا �أنه ل �صبيل �إلى �إقامة �صالم عاملي ود�ئم، �إل �إذ� بني على �أ�صا�ص 

من �لعد�لة �لجتماعية... وملا كانت هناك ظروف عمل تنطوي على �إحلاق �لظلم 

�أن  ج�صامته  من  يبلغ  �صخطا  فتولد  �لنا�ص  من  كبرية  باأعد�د  و�حلرمان  و�ل�صنك 

يعر�ص �ل�صالم و�لوئام �لعامليني للخطر، وكان من �مللح حت�صني �لظروف �ملذكورة... 

وملا كان يف تخلف �أي �أمة عن توفري ظروف عمل �إن�صانية عقبة تعطل جهود غريها 

من �لأمم �لر�غبة يف حت�صني �أحو�ل �لعمال د�خل بلد�نها... فاإن �لأطر�ف �ل�صامية 

�ملتعاقدة تقرر، مدفوعة مب�صاعر �لعد�لة و�لإن�صانية و�لرغبة يف حتقيق �صالم عاملي 

ود�ئم، وتطلعا منها �إلى بلوغ �لأهد�ف �ملحددة يف �لديباجة، �إقر�ر د�صتور منظمة 

�لعمل �لدولية...«.

وتعك�ص هذه �لأ�صباب حقيقة �لظروف �لتي ن�صاأت فيها �ملنظمة عقب �نتهاء �حلرب 
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�لعاملية �لأولى، حيث كان �إن�صاوؤها جزء� من �تفاقية فر�صاي لل�صالم �لتي ��صتهدفت 

و�صع حلول للم�صكالت �لتي �أ�صهمت يف �إ�صعال فتيل �حلرب �لعاملية �لأولى، وكانت 

�ملنظمة يف بد�ية ن�صاأتها ملحقة بع�صبة �لأمم، ومل تكن م�صتقلة عنها ��صتقالل تاما، 

ومع تز�يد �صلطاتها وتعاظم دورها ��صتقلت فيما بعد، و�أ�صبحت �لع�صوية يف هيئة 

�لعمل �لدولية م�صتقلة عن �لع�صوية يف ع�صبة �لأمم18.

وملا ز�لت ع�صبة �لأمم �أقامت منظمة �لعمل �لدولية �صالت مع هيئة �لأمم �ملتحدة 

19٤5م،  �صنة  �لثانية  �لعاملية  �حلرب  �نتهاء  بعد  �لأمم  ع�صبة  حمل  حلت  �لتي 

ول�صيما بعد �أن �متد �خت�صا�ص �لأمم �ملتحدة �إلى �مل�صائل �لجتماعية و�لقت�صادية، 

�ملتخ�ص�صة  �ملنظمات  �إحدى  باعتبارها  �لدولية  �لعمل  مبنظمة  �لعرت�ف  وجرى 

�مللحقة بهيئة �لأمم �ملتحدة19. 

�أول: تخفيف حدة �ل�صر�ع  لقيام �ملنظمة هي  �لرئي�صة  �إن �لأهد�ف  �لقول  وميكن 

ظروف  وحت�صني  �لجتماعية،  �لعد�لة  حتقيق  خالل  من  دولة،  كل  د�خل  �لطبقي 

عمل �لعمال، جتنبا لل�صخط �لذي ميكن �أن يعر�ص �ل�صالم و�لوئام �لعامليني للخطر. 

ثانيا: حتقيق م�صتويات عمل دولية متماثلة، وذلك لكي تلتزم بها �لدول �لأع�صاء يف 

�ملنظمة جميعا، �إذ بهذه �لطريقة �صيتحمل �أ�صحاب �لأعمال يف كل هذه �لدول �أعباء 

مالية متكافئة مقابل ظروف �لعمل �لتي �صيجرى حت�صينها مما ميكنهم من �لتناف�ص 

ب�صورة مت�صاوية20، ولأجل �إدر�ك هذه �لأهد�ف ت�صعى �ملنظمة �إلى حتقيق �لآتي:

و�إبر�م  �لتو�صيات  �إ�صد�ر  خالل  من  �لعامل  يف  وحمايتها  �لعمال  حقوق  1-  دعم 

�ملعاهد�ت �لدولية.

18 كما يرجع ذلك �إلى �إدر�ك �لدول لحقا �أنه من �خلطاأ ربط منظمة �لعمل �لدولية  ذ�ت �لأغر��ص �لجتماعية بع�صوية ع�صبة 
�لأمم ذ�ت �لأغر��ص �ل�صيا�صية.

19 ثم توثقت عالقة منظمة �لعمل �لدولية باملجل�ص �لقت�صادي و�لجتماعي �لتابع لالأمم �ملتحدة بعد �أن �أتفقا �صنة 19٤6 على 
�أ�ص�ص �لتعاون بينهما من �لناحيتني �لإد�رية و�ملالية، وجرى بعد ذلك تعديل د�صتور منظمة �لعمل �لدولية ليو�كب هذه �لتطور�ت.

20 د. يو�صف �إليا�ص،  حما�صر�ت يف قو�نني �لعمل �لعربية، مكتبة د�ر �لثقافة للن�صر و�لتوزيع بعمان، ط 1996، �ص 19 .
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2- �ل�صعي �إلى �إيجاد فر�ص عمل منا�صبة ت�صمن دخال منا�صبا للرجال و�لن�صاء.

و�لتاأمني  �لجتماعي  كالتاأمني  �لجتماعية  �حلماية  نظام  فعالية  وتو�صيع  3.  دعم 

�ل�صحي.

٤.  ت�صجيع وتقوية مبد�أ �حلو�ر بني �لأطر�ف �لرئي�صة �لثالثة، �أي �لنقابات و�لدولة 

وممثلي �أرباب �لعمل. 

و�صوره،  �أ�صكاله  بكل  �لعن�صري  �لتمييز  ظاهرة  حماربة  �إلى  �ملنظمة  ت�صعى  كما 

وحماربة عمالة �لأطفال، وتدريب وتاأهيل �لأيدي �لعاملة، ودعم �لتعاون بني �لدول 

يف هذ� �ل�صاأن.

�أ�صا�صية  مبادئ  عدة  على  �لعمال  حماية  جمال  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  وترتكز 

�أهمها �لآتي:-

1- عدم �عتبار �لعمل جمرد �صلعة �أو �أد�ة لالجتار.

2- �لعرت�ف لكل من �لعمال و�أ�صحاب �لأعمال بحق تكوين �جلمعيات و�لنقابات.

3- وجوب �إعطاء �لعامل �أجر� كافيا ي�صمح له بالحتفاظ مب�صتوى معقول للمعي�صة.

٤- �لأخذ بيوم �لعمل ذي �لثماين �ل�صاعات �أو �لأ�صبوع ذي �لثماين و�لأربعني �صاعة.

5- تقرير حق �لعامل يف يوم ر�حة �أ�صبوعيا.

6-  منع ت�صغيل �لأطفال، وو�صع نظام لت�صغيل �لأحد�ث من �جلن�صني، بحيث ل يعوق 

منوهم �جل�صماين، ول يحول دون �إمتام تعليمهم.

7- �مل�صاو�ة يف �لأجور بني �لرجال و�لن�صاء يف �لأعمال �ملتكافئة �لقيمة.

8-  �صمان معاملة �قت�صادية عادلة للعمال �لأجانب �ملقيمني �إقامة قانونية يف د�خل كل دولة.

9- وجوب �إن�صاء نظام للتفتي�ص يف كل دولة، لالإ�صر�ف على تنفيذ ت�صريعات �لعمل.
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ومل ترد �ملبادئ �ل�صالفة �لبيان على �صبيل �حل�صر؛ �إذ للمنظمة �أن تتخذ �لو�صائل 

�لكفيلة بتحقيق رفاهية �لعمال من �لناحية �ملادية و�ملعنوية و�لثقافية21.

ومع مرور �لوقت جرى تفعيل معظم هذه �ملبادئ يف �أغلب �لدول �لأع�صاء، بل جتاوز 

بع�صها �إلى تطبيق ما هو �أف�صل من �ملبادئ، وهو ما دعا �ملنظمة �إلى �إ�صد�ر �إعالن 

�لإعالن  وحل  �لتطور�ت،  تلك  ملالحقة  �لأمريكية  �ملتحدة  بالوليات  )فالدليفيا( 

حمل �ملادة )٤1( من د�صتور �ملنظمة �صنة 19٤6م و�أ�صبح �هتمام منظمة �لعمل 

�لدولية ميتد �إلى �مل�صائل �لآتية:

1-  ت�صغيل �لأيدي �لعاملة مبا يف ذلك �لت�صغيل �لكامل، و�إعطاء �لعمال عمال يتالءم 

مع رغباتهم ويحقق رفاهية �ملجموع.

ثمر�ت  يف  عادلة  م�صاهمة  �لعمال  مب�صاهمة  �لفردية  �لعمل  عالقات  2-  حت�صني 

�لتقدم وتنظيم �أوقات �لعمل.

3-  رفع م�صتوى �ملعي�صة بتقرير �أجر يحقق م�صتوى منا�صبا للغذ�ء و�ل�صكن و�أوقات 

�لفر�غ.

٤- �لتو�صع يف و�صائل �ل�صمان �لجتماعي وحماية �صحة و�أرو�ح �لعمال.

نو�ح  على  فح�صب  مق�صور�  �لدولية  �لعمل  منظمة  �خت�صا�ص  يعد  مل  وهكذ�، 

تفرقة  دون  من  �لعمال  جميع  و�إلى  �لقت�صادية  �جلو�نب  �إلى  �متد  بل  �جتماعية، 

�أم زر�عيا)22(،  �أم �صناعيًا  �أكان عمال جتاريا  بينهم ب�صبب طبيعة عملهم، �صو�ء 

بهدف �إر�صاء قيم �لعد�لة �لجتماعية.

تطوير  يف  جوهريا  دور�  ولعبت  �لعمل،  �أوجه  من  للكثري  �أ�صا�صيا  مرجعا  �أ�صبحت  �لتي  �ملعايري  �لدولية  �لعمل  منظمة  حددت   21
�ل�صيا�صات �لجتماعية و�لقت�صادية، ر�جع : خون �صومافيا مدير عام مكتب �لعمل �لدويل، منظمة �لعمل �لدولية يف ذكر�ها �لت�صعني، 
�لعمل من �أجل �لعد�لة �لجتماعية، مقال من�صور مبجلة عامل �لعمل، مكتب �لعمل �لإقليمي للدول �لعربية ببريوت، �لعدد 6٤ �أبريل 

2009، �ص ٤ وما بعدها.
22 د. حممد حلمي مر�د، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 9٤.



44

وت�صطلع �ملنظمة بدورها من خالل �أجهزتها، وهي موؤمتر �لعمل �لدويل)23( ومكتب 

بق�صاياهم  و�لهتمام  �لعمال  حماية  يف  �لإد�رة)25(،  وجمل�ص  �لدويل)2٤(  �لعمل 

23 يتكون موؤمتر �لعمل �لدويل La conférence internationale du travail من جميع ممثلي �لدول �لأع�صاء يف هيئة �لعمل 
�لدولية.  

وت�صرتك كل دولة باأربعة مندوبني، �ثنني عن �حلكومة، ومندوب عن �لعمال ومندوب عن �أ�صحاب �لأعمال، وتتولى �حلكومة تعيينهم ب�صرط �أن يكون 
مندوب �لعمال معينا من بني �لعمال بالتفاق مع �ملنظمات �لعمالية �لأكرث متثيال للعمال، وكذلك �حلال بالن�صبة �إلى مندوب �أ�صحاب �لأعمال.

ويكون لكل مندوب من هوؤلء �ملندوبني �لأربعة �صوت خا�ص به، رغم �أن �ملندوبني �لأربعة ميثلون دولة و�حدة، ويكون ملمثل �لعمال وملمثل �أ�صحاب 
�لأعمال �حلرية �لكاملة يف �لت�صويت، ول يغري من ذلك �أن حكومة دولتهم هي �لتي عينتهم، فال يخ�صعان لتوجيهات منها، وميكن لكل منهما �أن 
ي�صوت يف �جتاه خمالف لجتاه دولته ويجوز �أن ير�فق وفد �لدولة �ثنان من �مل�صت�صارين �لفنيني ي�صتعني بهما �لوفد يف �مل�صائل �لفنية، ويجوز �أن 

ياأذن لهما باملناق�صة، هذ� ويجب �أن يكون �أحد �مل�صت�صارين من �لن�صاء يف حالة مناق�صة �مل�صائل �ملتعلقة بعمل �لن�صاء.
يف  �لعمل  عليه  جرى  ما  تخالف  قاعدة  وهي  �حلا�صرين  �لأع�صاء  ثلثي  باأغلبية  قر�ر�ته  وتكون  عام،  كل  �لأقل  على  و�حدة  دورة  �ملوؤمتر  ويعقد 
�ملوؤمتر�ت �لدولية من �لأخذ بقاعدة �لإجماع، ورمبا يرجع �ل�صبب يف ذلك �إلى نظام �لتمثيل يف �ملوؤمتر من ناحية، ومن ناحية �أخرى لأن قر�ر�ت 
�ملوؤمتر ل تتعر�ص للم�صائل �ل�صيا�صية فال ت�صتوجب �ملو�فقة بالإجماع، ف�صال عن كونها غري ملزمة للدول �لأع�صاء فهي جمرد تو�صيات. ول تكون 
�إمنا هو جمرد م�صروعات  �إل بعد �لت�صديق عليها، لأن ما يتخذه �ملوؤمتر من قر�ر�ت  �لدولة �لع�صو عليها  لو و�فقت  هذه �لقر�ر�ت ملزمة حتى 
لتفاقيات ول تكون �حلكومة ملزمة �إل بعر�ص هذه �لتفاقيات على �ل�صلطة �ملخت�صة فيها للت�صديق عليها، فاإن تقاع�صت �حلكومة عن ذلك جاز 
للهيئة �أن تتقدم �صدها ب�صكوى �إلى حمكمة �لعدل �لدولية، ورغم هذ� تهمل كثري من �لدول، من �لناحية �لعملية، عر�ص هذه �لتو�صيات على �ل�صلطة 

�ملخت�صة فيها، ومل تتقدم هيئة �لعمل يف حالت كثرية باأي �صكاوى �صده، ر�جع د. حممد حلمي مر�د، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 99.
وف�صال عن �لخت�صا�ص �لت�صريعي �ل�صابق، يخت�ص موؤمتر �لعمل �لدويل بامل�صائل �لآتية:=

1- �لإ�صر�ف على ن�صاط مكتب �لعمل �لدويل، فيناق�ص مديره عن ن�صاط �ملكتب خالل �ل�صنة �ملنق�صية، وعن عالقات �لهيئة بالدول �لأجنبية، 
ومدى تطبيق �لتفاقيات �لتي مت �لت�صديق عليها.

2- �إقر�ر ميز�نية �لهيئة وحتديد �ل�صرت�كات.
3- له �صلطة تعديل ن�صو�ص د�صتور هيئة �لعمل �لدولية باأغلبية ثلثي �لأع�صاء �حلا�صرين.

2٤ ي�صطلع مكتب �لعمل �لدويل Le Bureau international du travail بوظيفة �ل�صكرتاريا �لد�ئمة للهيئة، ويخت�ص بامل�صائل 
�لآتية:

1- جمع ون�صر �ملعلومات �ملتعلقة بال�صئون �لعمالية و�أنظمة �لعمل.
2- �إجر�ء �لتحقيقات �لتي ياأمر بها موؤمتر �لعمل �لدويل.

3- �لقيام مبهمة �لت�صال بني هيئة �لعمل �لدولية وبني �حلكومات و�أو�صاط �لعمل.
٤- �لتح�صري لأعمال موؤمتر �لعمل �لدويل من �لناحية �لفنية، و�إعد�د �لوثائق و�لتقارير �لالزمة لدور �لنعقاد.

يتم  �ملوظفني  �ملدير عدد كبري من  ويعاون  �ملجل�ص،  �أمام  �ملكتب  �إد�رة  ويعترب م�صئول عن  �لإد�رة،  يعينه جمل�ص  �ملكتب مدير عام  ن�صاط  ويدير 
�ختيارهم من �لإخ�صائيني يف �مل�صائل �لعمالية من �لدول �ملختلفة �مل�صرتكة يف �لهيئة، ولهوؤلء �صفة �ملوظف �لدويل، ول �صلطان على موظف �لهيئة 

من دولته �أثناء تاأديته لعمله كاإخ�صائي مبكتب �لعمل �لدويل.
25 يتكون جمل�ص �لإد�رة من �أربعني ع�صو�، ميثل ن�صفهم �أو�صاط �لعمل، �إذ ينتخب مندوبو �أ�صحاب �لأعمال يف �ملوؤمتر ع�صرة، وينتخب مندوبو 
�لعمال ع�صرة ول ي�صرتط يف هوؤلء �لأع�صاء �لذين يختارهم مندوبو �لعمال �أن يكونو� من بني ممثلي �لدول يف �ملوؤمتر، �أما �لن�صف �لثاين لأع�صاء 
جمل�ص �لإد�رة فتعني �لدول �ل�صناعية �لكربى ع�صرة منهم، وينتخب مندوبو �حلكومات يف �ملوؤمتر ع�صرة، ويف جميع �لأحو�ل تكون مدة �لع�صو 

�ملنتخب ثالث �صنو�ت.
ويخت�ص جمل�ص �لإد�رة بامل�صائل �لآتية:

1- �لإ�صر�ف على ن�صاط مكتب �لعمل �لدويل وتعيني مديره �لذي يكون م�صئول �أمامه.
2- حت�صري جدول �أعمال موؤمتر �لعمل �لدويل، فهو �لأد�ة �لتنفيذية للهيئة باأكملها.

3- مر�قبة تنفيذ �تفاقيات �لعمل �لدولية �لتي �صدقت عليها �لدول �لأع�صاء و�أ�صبحت ملزمة بها.
وتتم هذه �لرقابة من خالل طريقتني: �أولهما �لرقابة �لإد�رية �لدورية على تنفيذ �لتفاقيات، وثانيتهما �لرقابة �لق�صائية وذلك بناء على تظلم �أو 
�صكوى من نقابات �لعمال �أو �أ�صحاب �لأعمال �أو من دولة �صد �أخرى، ويف حالة تقدمي �صكوى �أو تظلم من منظمة نقابية فان �لأمر ل يتعدى �صوى 
طلب �إي�صاحات من حكومة �لدولة، �أما �إذ� قدمت �صكوى من دولة �صد دولة �أخرى فان �لأمر يتطلب �لت�صال بحكومتي �لدولتني للت�صوية و�إل �صكلت 

جلنة للتحقيق و�إ�صد�ر قر�ر يف ذلك، وقد ي�صل �لأمر �إلى عر�ص �لنز�ع على حمكمة �لعدل �لدولية.



45

�إلى �لدول،  و�أقرت �لعديد من �لتفاقيات �لدولية و�أ�صدرت �لعديد من �لتو�صيات 

عام 1919م حتى  �ن�صائها  منذ  �ملنظمة  تبنتها  �لتي  �لتفاقيات  وقد جاوز عدد 

كتابة هذه �ل�صطور �أكرث من 189 �تفاقية26 وجاوز عدد �لتو�صيات �لتي �أ�صدرتها 

�أكرث من 201 تو�صية27، يف خمتلف �ملو�صوعات ومن بينها �حلق يف �لعمل وتوفري 

�حلماية من �لبطالة، و�لتدريب و�لتاأهيل من �أجل �حل�صول على فر�ص �لعمل، ومن 

ل�صنة  �لتفاقية رقم )2(  �لعمل:  �أقرتها يف جمال �حلق يف  �لتي  �لتفاقيات  �أبرز 

�لتوظيف،  مكاتب  ب�صاأن  1933م  ل�صنة   )3٤( ورقم  �لبطالة،  ب�صاأن  1919م 

1936م  ل�صنة   )50( ورقم  �لبطالة،  ب�صاأن  193٤م  ل�صنة   )٤٤( ورقم 

عقود  ب�صاأن  1939م  ل�صنة   )6٤( ورقم  �لأ�صليني،  �لعمال  توريد  تنظيم  ب�صاأن 

��صتخد�م �لعمال �لوطنيني، ورقم )88( ل�صنة 19٤8م ب�صاأن �إد�ر�ت �لتوظيف، 

ورقم )96( ل�صنة 19٤9م ب�صاأن خدمات �لتوظيف باأجر، ورقم )100( ل�صنة 

ب�صاأن  1958م  ل�صنة   )111( ورقم  �لأجور28،  يف  �مل�صاو�ة  ب�صاأن  1951م 

�مل�صاو�ة يف  ب�صاأن  ل�صنة 1982م  و�ملهنة، ورقم )118(  �لتمييز يف �ل�صتخد�م 

�صيا�صة  ب�صاأن  196٤م  ل�صنة   )122( ورقم  �لجتماعي(،  )�ل�صمان  �ملعاملة 

�إنهاء �ل�صتخد�م، ورقم )168(  �لعمالة، ورقم )158( ل�صنة 1982م ب�صاأن 

 )175( ورقم  �لبطالة،  من  و�حلماية  بالعمالة  �لنهو�ص  ب�صاأن  1988م  ل�صنة 

ل�صنة 199٤م ب�صاأن �لعمل بع�ص �لوقت، وغريها من �لتفاقيات �لتي �أكدت حماية 

26 يوجد �صبع معاهد�ت من بني هذه �ملعاهد�ت تعترب من نو�تها وهي :
1- �تفاقية رقم )29( ل�صنة 1930 ب�صاأن �حلد من �لعمل �جلربي.

2- �تفاقية رقم )87( ل�صنة 19٤8 ب�صاأن  �حلرية �لنقابية وحماية حق �لتنظيم )حق ت�صكيل �لنقابات(. 
3- �تفاقية رقم )98( ل�صنة 19٤9 ب�صاأن حق �لتنظيم و�ملفاو�صة �جلماعية.

٤- �تفاقية رقم )100( ل�صنة 1951 ب�صاأن حق �لأجور �ملت�صاوية . 
5- �تفاقية رقم )105( ل�صنة 1957 ب�صاأن حظر �لعمل �لإجباري. 

6- �تفاقية رقم )111( ل�صنة 1958 ب�صاأن حظر �لتمييز يف �ل�صتخد�م و�ملهنة.
7- �تفاقية رقم )131( ل�صنة 1970 ب�صاأن حتديد �مل�صتويات �لدنيا لالأجور.

.www.ilo.org/normlex : 27 جميعها متو�فرة على موقع منظمة �لعمل �لدولية ور�بطها
28 حول �مل�صاو�ة يف �لأجور ر�جع:  مانويال توما و�آخرون، �مل�صاو�ة يف �لأجور، دليل تعريفي �صادر عن مكتب �لعمل �لدويل مبنظمة �لعمل �لدولية،  

.www.ilo.org/arabstates  :عام 2013، ومن�صور على موقع �ملكتب �لإقليمي للدول �لعربية منظمة �لعمل �لدولية ور�بطه
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�لعمال وكفالة �حلق يف �لعمل.

ويف خ�صو�ص �حلق يف �لعمل وكفالته جتدر �لإ�صارة �إلى �لتفاقية رقم )88( ل�صنة 

19٤8م ب�صاأن �إد�ر�ت �لتوظيف �لتي ق�صت �ملادة �لثانية منها باأن يكون �لو�جب 

�لأ�صا�صي لإد�رة �لتوظيف هو �أن تكفل، بالتعاون مع �لهيئات �لعامة و�خلا�صة �ملعنية 

�لأخرى، �أف�صل تنظيم ممكن ل�صوق �لعمالة كجزء ل يتجز�أ من �لربنامج �لوطني 

لتحقيق �لعمالة �لكاملة و�حلفاظ عليها، ولتنمية �ملو�رد �لإنتاجية و��صتخد�مها. 

كما ق�صت �ملادة �ل�صاد�صة من �لتفاقية ذ�تها باأن تكفل �إد�رة �لتوظيف يف �لدولة 

�لتعيني و�لتوظيف �لفّعالني، وتقوم لهذ� �لغر�ص مب�صاعدة �لعمال على �لعثور على 

�ملنا�صبني،  �لعمال  �لأعمال على �حل�صول على  �أ�صحاب  وم�صاعدة  �ملنا�صب  �لعمل 

ورغباتهم،  وخرب�تهم  موؤهالتهم  وبيان  �لعمل  طالبي  بت�صجيل  خا�ص  بوجه  وتقوم 

وتقييم قدر�تهم وم�صاعدتهم على �حل�صول على �لتوجه �ملهني �أو �لتدريب �ملهني 

وبالتن�صيق  �لأعمال  �أ�صحاب  لدى  �ل�صاغرة  �لوظائف  عن  بيانات  وجمع  �ملطلوب، 

معهم تتولى تر�صيح طالبي �لعمل لها.

ويف �لتفاقية رقم )168( �لتي �عتمدتها �ملنظمة عام 1988م ب�صاأن �لنهو�ص 

بالعمالة و�حلماية من �لبطالة ن�صت �ملادة )7( منها على �أن »ت�صع كل دولة ع�صو، 

كهدف له �لأولوية، �صيا�صة ترمي �إلى �لنهو�ص بالعمالة �لكاملة و�ملنتجة و�ملختارة 

�أن  على  �لجتماعي،  �ل�صمان  فيها  �ملنا�صبة، مبا  �لو�صائل  بحرية من خالل جميع 

تت�صمن هذه �لو�صائل، فيما تت�صمنه، خدمات �لتوظيف، و�لتدريب �ملهني، و�لتوجيه 

�ملهني«. 

كما ن�صت �ملادة )8( من �لتفاقية ذ�تها على �أن »1- ت�صعى كل دولة ع�صو، مع 

مر�عاة �لقو�نني و�ملمار�صات �لوطنية، �إلى و�صع بر�مج خا�صة تعزز �إمكانات �إ�صافية 

للعمالة وتعني على �إيجاد عمل، وعلى تي�صري �لعمل �ملنتج وبحرية لفئات حمددة من 
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�لأ�صخا�ص �ملت�صررين �لذين يو�جهون �أو ميكن �أن يو�جهو� �صعوبات يف �لعثور على 

عن  و�ملتعطلني  �لعمال،  من  و�مل�صنني  و�ملعوقني  و�ل�صباب  �لن�صاء،  مثل  د�ئم،  عمل 

�لعمل فرت�ت طويلة، و�لعمال �ملهاجرين �ملقيمني يف �لبلد ب�صورة قانونية، و�لعمال 

�ملتاأثرين بالتغري�ت �لهيكلية«.

و�صمانا للعي�ص �لالئق �لكرمي للمتعطلني عن �لعمل ن�صت �ملادة )2( من �لتفاقية 

من  �حلماية  نظام  لتن�صيق  منا�صبة  تد�بري  ع�صو  دولة  كل  »تتخذ  �أن  على  ذ�تها 

�لبطالة فيها مع �صيا�صتها يف جمال �لعمالة، وحتر�ص، لهذ� �لغر�ص، على �أن ي�صهم 

نظام �حلماية من �لبطالة فيها، ول�صيما طر�ئق �لتعوي�ص عن �لبطالة، يف تعزيز 

�لعمالة �لكاملة و�ملنتجة و�ملختارة بحرية29«.

وكفالة للعي�ص �لالئق للمتعطل عن �لعمل �أوجبت �ملادة �لعا�صرة �صرورة توفري �لإعانة 

�ملالية للمتعطلني ممن فقدو� �لك�صب من �لعمل فق�صت باأنه على كل دولة ع�صو �أن 

ت�صعى �أي�صا، ب�صروط مقررة، �إلى تو�صيع نطاق �حلماية �لتي توفرها �لتفاقية لت�صمل 

فقد �لك�صب ب�صبب �لبطالة �جلزئية30، وتوقف �أو نق�ص �لك�صب ب�صبب فقد موؤقت 

للعمل، من دون �إنهاء عالقة �لعمل، وبوجه خا�ص لأ�صباب �قت�صادية �أو تكنولوجية 

�أو هيكلية �أو �أ�صباب مماثلة.

كما �أكدت �لتفاقية رقم )131( ل�صنة 1970م ب�صاأن حتديد �مل�صتويات �لدنيا 

لالأجور، يف �ملادة )3( منها، �أن يجرى �لتحديد بعد �لت�صاور مع �ملنظمات �ملمثلة 

لالأجور  �لدنيا  �مل�صتويات  حتديد  يف  ير�عى  و�أن  �ملعنية،  �لعمل  ولأ�صحاب  للعمال 

�لآتي:

29 على �أل يكون من �أثر هذه �لتد�بري ت�صجيع �أ�صحاب �لأعمال على �لإحجام عن عر�ص عمل منتج، �أو ت�صجيع �لعمال على �لكف 
عن �لبحث عن هذ� �لعمل.

30 و�لتي تعرف باأنها تخفي�ص موؤقت يف �صاعات �لعمل �لعادية �أو �لقانونية. وقد بلغت �لهجرة يف �صفوف �لعمال ب�صبب �لبطالة 86 
مليون مهاجر على م�صتوى �لعامل، ر�جع �لعجز يف �لعمل �لعادل، تقرير من�صور يف جملة عامل �لعمل �ل�صادرة عن �ملكتب �لإقليمي 

للدول �لعربية مبنظمة �لعمل �لدولية، �لعدد 57، فرب�ير 2007، �ص 7. 
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�حتياجات �لعمال وعائالتهم.- 

�مل�صتوى �لعام لالأجور يف �لبلد وُكَلف �ملعي�صة.- 

�إعانات �ل�صمان �لجتماعي.- 

م�صتويات �ملعي�صة للمجموعات �لجتماعية �لأخرى. - 

على  �لدولية  �لعمل  منظمة  من  و��صحا  حر�صا  وغريها  �لن�صو�ص  هذه  وتعك�ص 

ت�صجيع و�إلز�م �لدول �لأع�صاء من ناحية توفري فر�ص �لعمل وكفالة �لعي�ص �لكرمي 

�لتد�بري �لالزمة لتحقيق هذ� �لهدف، ومن ناحية  لالإن�صان، وعلى �صرورة �تخاذ 

�أخرى رغبة قوية يف مكافحة �لبطالة وتوفري �إعانات مالية للمتعطلني و�لباحثني عن 

عمل يف حال �لتعطل غري �لإر�دي لل�صخ�ص وذلك ل�صمان �حلد �لأدنى من �لعي�ص 

�لالئق، ومن ناحية ثالثة �إن�صاء مو�صوعة قانونية للعد�لة �لجتماعية كان لها تاأثريها 

�لو��صح �ملبا�صر وغري �ملبا�صر يف ت�صريعات �لعمل يف كثري من �لدول31.

ثانيا- منظمة العمل الدولية حتظر العمل الق�ضري:

�لعمل �لق�صري هو كل �أعمال �أو خدمات تغت�صب من �أي �صخ�ص حتت �لتهديد باأي 

عقوبة، ومل يتطوع �ل�صخ�ص لأد�ئها مبح�ص �ختياره32. 

31 ور�جع د. يو�صف �ليا�ص، حما�صر�ت ...، �ملرجع �ل�صابق، �ص 27،  د. حممود �صعد حممود،  دور منظمة �لعمل �لدولية يف خلق 
وتطبيق قانون دويل للعمل، �لقاهرة ط 1976، �ص 19٤.

32 ول يت�صمن مفهوم �لعمل �جلربي �أو �لإلز�مي �أو �لق�صري �أيا مما يلي:
�أي �أعمال �أو خدمات يتم �لتكليف بها مبوجب قو�نني �خلدمة �لع�صكرية �لإلز�مية لأعمال ذ�ت �صبغة ع�صكرية.- 
 �أي �أعمال �أو خدمات يتم �لتكليف بها من �أي �صخ�ص بناء على �إد�نة من حمكمة قانونية ب�صرط �أن تنفذ حتت �إ�صر�ف ورقابة - 

�صلطة عامة.  و�أل يكون �لفرد موؤجر� لأفر�د �أو �صركات �أو جمعيات �أو مو�صوعًا حتت ت�صرفها.
 �أي �أعمال �أو خدمات يتم �لتكليف بها يف حالت �لطو�رئ، كن�صوء حرب �أو وقوع كارثة �أو ما يهدد بوقوعها كحريق �أو في�صان �أو - 

جماعة �أو وباء �أو غزو من ح�صر�ت �أو �آفات،  مما يهدد بقاء ورخاء �ل�صكان كلهم �أو بع�صهم.
 �خلدمات �لجتماعية �لب�صيطة �لتي يوؤديها �أفر�د �ملجتمع لتحقيق نفع مبا�صر لهذ� �ملجتمع، باعتبارها و�جبات مدنية طبيعية، - 

ب�صرط ��صت�صارة ممثلي �أفر�د �ملجتمع فيما يتعلق باحلاجة �إلى هذه �خلدمات )ر�جع �ملادة )2( من �تفاقية �لعمل �جلربي 
�أو �خلدمة  �لعمل  و�أن  �لدولية برقم )29( يف عام 1930 وبد�أ نفاذها يف مايو 1932(،  �لعمل  �لتي �عتمدتها منظمة 
�ملطلوبني لن يلقيا عبئا ثقيال على �ل�صكان �حلاليني من حيث �لأيدي �لعاملة ومقدرتها على �لقيام بالعمل   )ر�جع �ملادة )9( 

من �تفاقية �لعمل �جلربي رقم 29(.
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�جلربي  �لعمل  حظر  ب�صاأن  �تفاقيات  عدة  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدت  وقد 

كانت �أولها �لتفاقية رقم )29( ل�صنة 1930م، �لتي حظرت يف مادتها �لأولى 

��صتخد�م �لعمل �جلربي �أو �لإلز�مي بكل �أ�صكاله، كما �عتمدت �ملنظمة يف يونيو من 

�لعمل  �أ�صكال  بع�ص  ب�صاأن جترمي  رقم )105(  �لدولية  �لتفاقية  عام 1957م 

�لق�صري33، �لتي تعد �نتهاكا حلقوق �لإن�صان، وهي �تفاقية حتظر �لعمل �جلربي يف 

�حلالت �لآتية:  

�صيا�صية  • �آر�ء  �عتناق  على  كعقاب  �أو  �ل�صيا�صي  �لتوجيه  �أو  لالإكر�ه   كو�صيلة 

�أو �آر�ء تتعار�ص مذهبيا مع �لنظام �ل�صيا�صي �أو �لقت�صادي �أو �لجتماعي 

�لقائم �أو على �لت�صريح بهذه �لآر�ء.

كاأ�صلوب حل�صد �لأيدي �لعاملة �أو ل�صتخد�مها لأغر��ص �لتنمية �لقت�صادية. •

كو�صيلة لفر�ص �لن�صباط على �لأيدي �لعاملة. •

كعقاب على �مل�صاركة يف �إ�صر�بات. •

كو�صيلة للتمييز �لعن�صري �أو �لجتماعي �أو �لديني. •

ثالثا- منظمة العمل الدولية حتظر على وكالت ال�ضتخدام اخلا�ضة 
ا�ضتغلل العمال

وكالة �ل�صتخد�م �خلا�صة هي كل �صخ�ص طبيعي �أو �عتباري، م�صتقل عن �ل�صلطة 

عرو�ص  بني  �لتوفيق  وهي  �لعمل  �صوق  خدمات  من  �أكرث  �أو  خدمة  يقدم  �لعامة، 

�ل�صتخد�م و�لطلب عليه، �أو توظيف �لعمال لديها بغية �إتاحتهم لطرف ثالث يحدد 

مهامهم وي�صرف على تنفيذهم لهذه �ملهام، �أو خدمات تتعلق بتوفري معلومات تعني 

�لباحث عن عمل على �إيجاد وظيفة له.

33 دخلت هذه �لتفاقية حيز �لنفاذ يف يناير 1959.
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و�عرت�فا بالدور �لذي تلعبه وكالت �ل�صتخد�م �خلا�صة يف جمال �لو�صاطة و�إحلاق 

�لعمال بالعمل، ورغبة يف حماية هوؤلء من �لتجاوز�ت �لتي ميكن �أن يتعر�صو� لها 

1997م  يونيو   19 يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدت  فقد  معها،  تعاملهم  عند 

�تفاقية وكالت �ل�صتخد�م �خلا�صة رقم )181(، �لتي مبقت�صاها تلتزم كل دولة 

�صدقت عليها بتحديد �لو�صع �لقانوين لوكالت �ل�صتخد�م �خلا�صة وفقا للقو�نني 

�أو  �لرت�خي�ص  ومنحها  �لوكالت  �صروط عمل هذه  وبتحديد  �لوطنية،  و�ملمار�صات 

�لعمال،  باتخاذ تد�بري ل�صمان عدم حرمان  �لدول �مل�صدقة  تلتزم  �لعتماد، كما 

وحق  �لنقابية  �حلرية  يف  �حلق  من  �خلا�صة،  �ل�صتخد�م  وكالت  تعينهم  �لذين 

�ملفاو�صات �جلماعية، وعليها )�لدول( �أن تتحقق من �أن هذه �لوكالت تتعامل مع 

�لنتماء  �أو  �لدين  �أو  �أو �جلن�ص  �للون  �أو  �لعرق  �أ�صا�ص  �لعمال من دون متييز على 

�لوطني �أو �لأ�صل �لجتماعي �أو �أي �صكل من �أ�صكال �لتمييز.

كما تق�صي �لتفاقية ب�صرورة حماية �لبيانات �ل�صخ�صية للعمال �لتي تقوم وكالت 

مع  يتفق  مبا  للعمال  �خلا�صة  �حلياة  �حرت�م  وب�صرورة  مبعاجلتها3٤،  �ل�صتخد�م 

باملوؤهالت  �ملت�صلة  �مل�صائل  على  �خلا�صة  �لبيانات  تقت�صر  و�أن  �لوطنية،  �لقو�نني 

و�خلربة �ملهنية للعمال �ملعنيني.

�ملادة )7(  تق�صي  �لوكالت  ��صتغالل هذه  �لباحثني عن عمل من  للعمال  وحماية 

من �لتفاقية رقم )181( بعدم جو�ز تقا�صي �أي ر�صوم من �لعمال، �صو�ء ب�صورة 

�تخاذ  �لأع�صاء  �لدول  على  يتعني  كما  كليا35،  �أو  جزئيا  مبا�صرة  غري  �أو  مبا�صرة 

�لعمال �ملهاجرين من جتاوز�ت وكالت �ل�صتخد�م، مبا يف ذلك  �لتد�بري حلماية 

حظر عمل �لوكالة �لتي يثبت ��صتخد�مها �لتدلي�ص يف عملها �أو �رتكابها جتاوز�ت 

عند �لتعيني �أو �لتوظيف �أو �ل�صتخد�م، كما يتعني �تخاذ �آليات للتحقيق يف �ل�صكاوى 

3٤ يجوز لل�صلطة �لعامة لالأغر��ص �لإح�صائية وملعرفة هيكل هذه �لوكالت ون�صاطها طلب هذه �لبيانات.
35 يجوز �ل�صتثناء من هذ� �حلكم بالن�صبة لفئات معينة من �لعمال �أو �أنو�ع حمددة من �خلدمات �لتي تقدمها هذه �لوكالت.
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و�لتجاوز�ت �لتي تقع من هذه �لوكالت �أثناء ممار�صة ن�صاطها. كما يتعني على �لدول 

�لوكالت  هذه  ت�صتخدمهم  �لذين  للعمال  �حلماية  لتوفري  تد�بري  �تخاذ  �لأع�صاء 

وتوفرهم لطرف ثالث36.

ومن خالل ما تقدم يبدو و��صحا هدف �لتفاقية �لأ�صا�صي، فهي تهدف يف جمملها 

�لوكالت  قيام هذه  �لعمل مبنا�صبة  �لر�غبني يف  �لعمال  ��صتغالل حاجة  �إلى عدم 

باإحلاقهم بالعمل، وحظر �بتز�زهم �أو ��صتغاللهم يف عمليات متثل �جتار� فيهم37، 

فالجتار يف �لب�صر جرمية حتظرها �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية، ومتثل خطر� كبري� 

على �لعمال، خا�صة �لن�صاء و�لأطفال منهم38.

36 وذلك فيما يتعلق باحلرية �لنقابية و�ملفاو�صات �جلماعية و�حلد �لأدنى لالأجور، و�صاعات �لعمل وظروفه و�حل�صول على �لتدريب 
و�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنية و�لتعوي�ص عن حو�دث �لعمل و�لأمر��ص �ملهنية، وحماية �لأمومة، وحماية م�صتحقات �لعامل، ر�جع �ملادة 

)11( من �لتفاقية رقم )181(. 
37 ولعل �أهم �ملجالت �لتي يجري فيها ��صتغالل �لعمال هو �صئون �خلدمة �ملنزلية �لق�صرية، ومما ي�صجع على ظاهرة �لجتار يف 
�ل�صعيفة  �لقو�نني  تت�صبب  �لبغاء  �لعر�ص، ففي  �لطلب ووفرة  �ملنزلية على وجه �خل�صو�ص زيادة  �لب�صر عموما ويف جمال �خلدمة 
باإحلاق �لو�صمات و�ل�صفات �لبغي�صة بفئات وجن�صيات معينة مما ي�صهم يف زيادة �صوء ��صتغاللها، وكذلك �لعن�صرية و�لتحيز �صد 
�لب�صر �ملت�صاوين يف  �إليه باعتباره من بني  �أو �جلن�ص ل ينظر  �لأجانب و�لإجحاف بهم، فالعامل �لأجنبي �ملختلف من حيث �لعرق 
�حلقوق. وخال�صة �لقول �إن �لجتار يف �لعمال �أ�صبح �أمر� يتنافى مع �لأخالق و�لقيم و�لأديان وحتظره �لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية 
ويف جمال �خلدمة �ملنزلية ك�صف ��صتطالع للر�أي �لعام يف �ملنازل �خلا�صة عن تف�صيل �أ�صحاب �لأعمال جمموعات معينة �أو جن�صيات 
�لجتماعي  �لعون  �إلى  حاجة  يف  لأنهن  �لبلطيق  بحر  دول  من  �لقادمات  �لفتيات  يف�صلون  مثال  �ل�صويد  ففي  عامة.   ب�صفة  معينة 
و�لقت�صادي، بينما يف�صل �لتايلنديون �خلادمات �لبورميات  لرخ�ص �أجورهن وجديتهن يف �لعمل. على كل حال فاإن عقدة �خلوف 
ممار�صاتهم  باأن  �أنف�صهم  �إقناع  و�لزبائن  �لأعمال  �أ�صحاب  على  �ملي�صور  من  جتعل  قد  �لعرقية  بالأقليات  و�لإجحاف  �لأجانب  من 

م�صروعة وعادلة ومربرة.
38 �صنعالج م�صاألة �لجتار يف �لب�صر يف مو�صع لحق من هذه �لدر��صة، ور�جع يف �ملو�صوع د. حممد يحيى مطر، �جلهود �لدولية يف 

مكافحة �لجتار بالب�صر، مطبوعات جامعة نايف �لعربية للعلوم �لأمنية باململكة �لعربية �ل�صعودية، ط 2010.
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املطلب الثاين
احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف التفاقيات الدولية 

حلقوق الإن�ضان

حقوق  جمال  يف  �لدويل  �ملجتمع  �أقرها  �لتي  �لدولية،  و�ل�صكوك  �ملو�ثيق  �أن  �صك  ل 

�نتهاك  �أ�صحى  فقد  حقوقه،   وتعزيز  �لإن�صان  حماية  يف  بارز�  دور�  لعبت  �لإن�صان، 

هذه �حلقوق �أمر� حمل عقاب وموؤ�خذة يف �لقانون �لد�خلي وكذ� يف �لقانون �لدويل، 

وتعمل �لقو�نني �ملنظمة و�لت�صريعات �لد�خلية يف �لدول على تفعيل هذه �حلقوق وو�صع 

م�صتوى معي�صي  �لعمل ويف  لها، ومن بني هذه �حلقوق �حلق يف  و�ل�صمانات  �ل�صو�بط 

لئق، فما هو مدى �هتمام �لإعالنات ومو�ثيق حقوق �لإن�صان على �مل�صتوى �لعاملي بهما؟.

�ختالف  على  �لإن�صان،  حلقوق  �لدولية  و�لعهود  و�ملو�ثيق  �لتفاقيات  �أكدت  لقد 

طبيعتها ومر�حل �صدورها، حق �لإن�صان يف �لعمل ويف �لعي�ص �لالئق �لكرمي، وفيما 

يلي نعر�ص مالمح هذه �حلماية على �لنحو �لتايل:

 اأوًل- ميثاق الأم املتحدة عام 19٤5م

فر�ن�صي�صكو، يف ختام  �صان  يونيه 19٤5م يف  �ملتحدة يف 26  �لأمم  ميثاق  ُوقـِّع 

�أكتوبر  موؤمتر �لأمم �ملتحدة �خلا�ص بنظام �لهيئة �لدولية، و�أ�صبح نافذ� يف 2٤ 

19٤5م39.

وتق�صي �ملادة )55( من ميثاق �لأمم �ملتحدة باأنه »رغبة يف تهيئة دو�عي �ل�صتقر�ر 

و�لرفاهية �ل�صروريني لقيام عالقات �صليمة ودية بني �لأمم �ملتحدة موؤ�ص�صة على 
39 ويعترب �لنظام �لأ�صا�صي ملحكمة �لعدل �لدولية جزء� متمما للميثاق، وقد �عتمدت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 17 كانون 
�أغ�صط�ص  نافذة يف 31  �أ�صبحت  و�لتي  �مليثاق،  و 61 من  و 27  �ملو�د 23  �أدخلت على  �لتي  �لتعديالت  �لأول/دي�صمرب 1963 
1965، كما �عتمدت يف 20 دي�صمرب 1965 �لتعديالت �لتي �أدخلت على �ملادة 109 و�أ�صبحت نافذة يف 12 يونيه  1968، 

ومعظمها تعديالت تتعلق بزيادة عدد �أع�صاء جمل�ص �لأمن و�ملجل�ص �لقت�صادي و�لجتماعي.
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�حرت�م �ملبد�أ �لذي يق�صي بالت�صوية يف �حلقوق بني �ل�صعوب وباأن يكون لكل منها 

تقرير م�صريها، تعمل �لأمم �ملتحدة على: 

 ) �أ (  حتقيق م�صتوى �أعلى للمعي�صة وتوفري �أ�صباب �ل�صتخد�م �ملت�صل بكل فرد 

و�لنهو�ص بعو�مل �لتطور و�لتقدم �لقت�صادي و�لجتماعي.

 )ب(  تي�صري �حللول للم�صاكل �لدولية �لقت�صادية و�لجتماعية و�ل�صحية وما 

يت�صل بها، وتعزيز �لتعاون �لدويل يف �أمور �لثقافة و�لتعليم. 

)ج(  �أن ي�صيع يف �لعامل �حرت�م حقوق �لإن�صان و�حلريات �لأ�صا�صية للجميع بال 

و�لن�صاء،  �لرجال  بني  تفريق  ول  �لدين،  �أو  �للغة  �أو  �جلن�ص  ب�صبب  متييز 

ومر�عاة تلك �حلقوق و�حلريات فعال«. 

كما �أ�صدرت �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة عدة قر�ر�ت ملزمة على �صكل �تفاقيات 

دولية ين�ص بع�ص بنودها على حماية حقوق �لعمال، بع�صها ورد يف �تفاقية حقوق 

�لطفل ل�صنة 1989، وبع�صها يف �تفاقية حقوق �لالجئني ل�صنة 195٤م، وبع�صها 

1966م  ل�صنة  �لعن�صري  �لتمييز  �أ�صكال  جميع  حظر  �تفاقية  يف  ورد  �لثالث 

وغريها.

ثانيًا- الإعلن العاملي حلقوق الإن�ضان، ال�ضادر يف 10 دي�ضمرب 19٤8م

ميثل �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان �لذي �عتمدته �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة 

�صياغته  وتتميز  كافة،  و�لأمم  �ل�صعوب  تبلغه  �أن  يجب  �لذي  �مل�صرتك  �لأعلى  �ملثل 

�أفر�د�  حلقوق �لإن�صان باأنها مب�صطة وو��صحة يفهمها �جلميع حكاما وحمكومني، 

�لأ�صا�صية  �حلقوق  جملة  �لإن�صان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  �أورد  وقد  وهيئات٤0، 

لالإن�صان، ومن بينها �حلق يف �لعمل، فقد ن�صت �ملادة )23( منه على �أن:

٤0 د. عز�لدين فودة، حقوق �لإن�صان يف �لتاريخ و�صماناتها �لدولية، �ملوؤ�ص�صة �مل�صرية �لعامة للطباعة و�لن�صر، �لقاهرة، 1969، 
�ص 30،  د. حممد �صعيد جمذوب، �حلريات �لعامة وحقوق �لإن�صان، جرو�ص بر�ص )طر�بل�ص - لبنان(، ط 1986، �ص 90. 
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 »)1( لكل �صخ�ص �حلق يف �لعمل، وله حرية �ختياره ب�صروط عادلة مر�صية 

كما �أن له حق �حلماية من �لبطالة. 

)2( لكل فرد من دون �أي متييز �حلق يف �أجر مت�صاو للعمل. 

)3(  لكل فرد يقوم بعمل �حلق يف �أجر عادل ُمر�ص يكفل له ولأ�صرته عي�صة لئقة 

بكر�مة �لإن�صان ت�صاف �إليه، عند �للزوم، و�صائل �أخرى للحماية �لجتماعية«.

كما ن�صت �لفقرة )1( من �ملادة )25( على �أن »لكل �صخ�ص �حلق يف م�صتوى من 

�ملعي�صة كاِف للمحافظة على �ل�صحة و�لرفاهية له ولأ�صرته، ويت�صمن ذلك �لتغذية 

و�مللب�ص و�مل�صكن و�لعناية �لطبية وكذلك �خلدمات �لجتماعية �لالزمة، وله �حلق 

يف تاأمني معي�صته يف حالت �لبطالة و�ملر�ص و�لعجز و�لرتمل و�ل�صيخوخة وغري ذلك 

من فقد�ن و�صائل �لعي�ص نتيجة لظروف خارجة عن �إر�دته«.

وتعك�ص هذه �لن�صو�ص �لهتمام �ملبكر من �لإعالن بحق �لإن�صان يف �لعمل وكفالة 

�أنه رغم ب�صاطة  �لعي�ص �لكرمي ووجوب حمايته من �لبطالة و�لتحرر منها٤1، غري 

�صياغتها- كما �أ�صلفنا- ل ت�صع �لتز�مات حمددة على �لدولة، فهي تت�صم بالعمومية 

د�صاتري خمتلف  �لإن�صان يف  �لو��صح يف حقوق  تاأثريه  لالإعالن  كان  فقد  ومع هذ� 

�لدول، ويف �لت�صريعات �لد�خلية و�أحكام �ملحاكم.

ثالثًا- العهد الدويل اخلا�س باحلقوق املدنية وال�ضيا�ضية 1966م

�ملتحدة  لالأمم  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت  �لأ�صيلة،  �لإن�صان  كر�مة  من  �نطالقا 

�لنفاذ يف 23 مار�ص 1976م،  هذ� �لعهد يف 1966/12/16م ودخل حيز 

ومبقت�صاه جرى �لعرت�ف لأع�صاء �لأ�صرة �لب�صرية بحقوق مت�صاوية باعتبار ذلك 

ميثل �أ�صا�صا للحرية و�لعدل و�ل�صالم٤2.

٤1 د. حممد يو�صف علو�ن ود. حممد خليل مو�صى، �لقانون �لدويل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 326. 
٤2 ويتكون هذ� �لعهد من )53( مادة موزعة على خم�صة �أجز�ء.
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وقد ق�صت �ملادة )8( من �لعهد يف فقرتها �لثالثة باأنه »)�أ( ل يجوز �إكر�ه �أحد على 

�ل�صخرة �أو �لعمل �لإلز�مي«. كما ن�صت �ملادة �لثانية منه على �أن »تتعهد كل دولة طرف 

يف هذ� �لعهد باحرت�م �حلقوق �ملعرتف بها فيه، وبكفالة هذه �حلقوق جلميع �لأفر�د 

�ملوجودين يف �إقليمها و�لد�خلني يف وليتها من دون �أي متييز ب�صبب �لعرق �أو �للون، 

�أو �جلن�ص �أو �للغة، �أو �لدين، �أو �لر�أي �صيا�صيا �أو غري �صيا�صي، �أو �لأ�صل �لقومي �أو 

�لجتماعي �أو �لرثوة �أو �لن�صب، �أو غري ذلك من �لأ�صباب. وتتعهد كل دولة طرف يف 

هذ� �لعهد، �إذ� كانت تد�بريها �لت�صريعية �أو غري �لت�صريعية �لقائمة ل تكفل فعال �إعمال 

�لد�صتورية ولأحكام  باأن تتخذ طبقا لإجر�ء�تها  �لعهد،  �حلقوق �ملعرتف بها يف هذ� 

هذ� �لعهد، ما يكون �صروريا لهذ� �لإعمال من تد�بري ت�صريعية �أو غري ت�صريعية«.

ل�صنة   )56( رقم  بالقانون  �لدويل  �لعهد  هذ�  �إلى  �لبحرين  مملكة  �ن�صمت  وقد 

�لقانونية،  �لناحية  �أحكام ي�صحى ملزما من  2006م، ومن ثم فما ورد فيه من 

فتلتزم �صلطات �ململكة باتخاذ �لتد�بري �لتي تكفل تنفيذ �أحكامه٤3.

والجتماعية  القت�ضادية  باحلقوق  اخلا�س  الدويل  العهد  رابعًا- 
والثقافية وحماية احلق يف العمل

و�لجتماعية  �لقت�صادية  باحلقوق  �خلا�ص  �لدويل  �لعهد  �لعامة  �جلمعية  �عتمدت 

و�لثقافية بقر�رها رقم )2200 �أ )د-21( يف 16 دي�صمرب 1966م، ودخل حيز 

على خم�صة  موزعة  مادة(  و)31  ديباجة  ويتكون من  �لنفاذ يف 1976/1/3م، 

�لعي�ص  و�صمان  �لعمل  يف  �حلق  ب�صاأن  مبا�صرة  ب�صورة  يعنينا  ما  �أهم  ولعل  �أجز�ء، 

٤3 حتفظت �ململكة على بع�ص �لفقر�ت يف �لعهد �لدويل بالآتي:
1-  �إن �لتز�م مملكة �لبحرين باملو�د )3( و)18( و)23( من هذ� �لعهد يكون يف حدود �أحكام �ملادة )2( و�لفقرة )ب( من 

�ملادة )5( من �لد�صتور �لبحريني.
2-  تف�صر مملكة �لبحرين �لفقرة )5( من �ملادة )9( من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية يف �إطار عدم �إخالل 

هذه �لفقرة بحق �ململكة يف حتديد �أ�ص�ص وقو�عد �حل�صول على �لتعوي�ص �ملن�صو�ص عليه يف هذه �لفقرة.
3-  �إن �لتز�م مملكة �لبحرين بالفقرة )7( من �ملادة )1٤( من هذ� �لعهد �إمنا يكون يف حدود �أحكام �ملادة )10( من قانون 

�لعقوبات �ل�صادر باملر�صوم بقانون رقم )15( ل�صنة 1976.
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�لكرمي هو �ملو�د )6-9( من �جلزء �لثالث منه٤٤، وتق�صي �ملادة �ل�صاد�صة منه باأن:

 »1 -  تعرتف �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لعهد باحلق يف �لعمل، �لذي ي�صمل ما لكل 

�صخ�ص من حق يف �أن تتاح له �إمكانية ك�صب رزقه بعمل يختاره �أو يقبله 

بحرية، وتقوم باتخاذ تد�بري منا�صبة ل�صون هذ� �حلق.

 2-  يجب �أن ت�صمل �لتد�بري - �لتي تتخذها كل من �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لعهد 

و�لتدريب  �لتوجيه  بر�مج  توفري    - �حلق  لهذ�  �لكاملة  �ملمار�صة  لتاأمني 

�لتقنيني و�ملهنيني، و�لأخذ يف هذ� �ملجال ب�صيا�صات وتقنيات من �صاأنها 

حتقيق تنمية �قت�صادية و�جتماعية وثقافية مطردة وعمالة كاملة ومنتجة 

يف ظل �صروط ت�صمن للفرد �حلريات �ل�صيا�صية و�لقت�صادية �لأ�صا�صية«.  

ومعنى ذلك �أن على �لدول �لأطر�ف �عتماد �ل�صيا�صات و�لرب�مج وو�صائل �لإر�صاد 

�إلى  و�لتدريب �لفني و�ملهني؛ بغية حتقيق منو �قت�صادي و�جتماعي يكفل �لتو�صل 

��صتيعاب �لعمالة وح�صول كل فرد، قادر على �لعمل ور�غب فيه، على فر�صة عمل 

منا�صبة، وم�صاعدته على ذلك بعيد� عن فكرة �لعمل �جلربي �أو �لق�صري �أو �ل�صخرة 

�أرقام:  �لدولية  �لعمل  �تفاقيات منظمة  �أوردته  ما  يتو�فق مع  �لتز�م  وهو  �لرق،  �أو 

ب�صاأن  19٤8م  ل�صنة  و)88(  �لعمالة٤5،  �صيا�صة  ب�صاأن  196٤م  ل�صنة   122

٤٤ وعالج �لعهد �لدويل يف �ملادة �ل�صابعة �صروط �لعمل �لعادلة ويف �ملادة �لثامنة �حلرية �لنقابية و�حلق يف �لإ�صر�ب، و�صنعر�ص 
لذلك لحقا.

٤5 وقد ن�صت �ملادة �لأولى منها على �أن 1-على كل ع�صو، �صعيا ور�ء حفز �لنمو و�لنماء �لقت�صاديني، ورفع م�صتوى �ملعي�صة، وتلبية 
�ملتطلبات من �ليد �لعاملة، و�لتغلب على �لبطالة وعلى �لعمالة �لناق�صة، �أن يعلن �صيا�صة ن�صطة ترمي �إلى حتقيق �لعمالة �لكاملة 

و�ملنتجة و�ملختارة بحرية، و�أن يجتهد لتطبيقها بو�صفها هدفا �أ�صا�صيا.
2- يجب �أن ت�صتهدف �ل�صيا�صة �ملذكورة كفالة حتقيق ما يلي:

�أ( �أن يكون هنالك عمل متاح جلميع �أولئك �مل�صتعدين للعمل و�لباحثني عنه.  
ب( و�أن يكون هذ� �لعمل منتجا قدر �مل�صتطاع.  

ج(  و�أن تتو�فر �حلرية يف �ختيار نوع �لعمل وتتاح لكل عامل �أكمل فر�صة ممكنة لي�صبح �أهال للعمل �لذي ينا�صبه ولي�صع يف   
�أو منبته  �أرومته �لقومية  �أو  �أو ر�أيه �ل�صيا�صي  �أو دينه  �أو جن�صه  �أو لونه  �أيا كان عرقه  خدمة هذ� �لعمل مهار�ته ومو�هبه، 

�لجتماعي.
3- على �ل�صيا�صة �ملذكورة �أن تر�عي �ملر�عاة �حلقة مرحلة �لتنمية �لقت�صادية وم�صتو�ها، و�لعالقات �ملتبادلة بني �أهد�ف مرحلة 

�لعمالة و�لأهد�ف �لقت�صادية و�لجتماعية �لأخرى، و�أن ياأخذ �لعمل على تطبيقها باأ�صاليب تتفق مع �لظروف و�ملمار�صات �لقومية.
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تنظيم �إد�ر�ت �لتوظيف٤6، و)105( ل�صنة 1957م ب�صاأن �إلغاء �لعمل �جلربي، 

و)168( ل�صنة 1988م ب�صاأن �لنهو�ص بالعمالة و�حلماية من �لبطالة.

�لتمتع  لكل �صخ�ص من حق يف  �لدول مبا  باأن »تعرتف  �ل�صابعة فتق�صي  �ملادة  �أما 

ب�صروط عمل عادلة وُمر�صية تكفل على �خل�صو�ص:

�أ-  مكافاأة توفر جلميع �لعمال، كحد �أدنى: 1- �أجر� من�صفا، ومكافاأة مت�صاوية لدى 

ت�صاوي قيمة �لعمل من دون �أي متييز، على �أن ي�صمن للمر�أة خ�صو�صا متتعها 

ب�صروط عمل ل تكون �أدنى من تلك �لتي يتمتع بها �لرجل، وتقا�صيها �أجر� ي�صاوي 

�أجر �لرجل لدى ت�صاوي �لعمل.2- عي�صا كرميا لهم ولأ�صرهم طبقا لأحكام هذ� 

�لعهد.

ب- ظروف عمل تكفل �ل�صالمة و�ل�صحة.

�أعلى مالَءمة، من  �إلى مرتبة  ج-  ت�صاوي �جلميع يف فر�ص �لرتقية، د�خل عملهم 

دون �إخ�صاع ذلك �إل لعتباري �لأقدمية و�لكفاءة.

د-  �ل�صرت�حة و�أوقات �لفر�غ، و�لتحديد �ملعقول ل�صاعات �لعمل، و�لإجاز�ت �لدورية 

�ملدفوعة �لأجر، وكذلك �ملكافاأة عن �أيام �لعطالت �لر�صمية«.

�أما �ملادة �لثامنة فتق�صي بتعهد �لدول بكفالة �حلرية �لنقابية لالأفر�د و�حلق يف 

�لإ�صر�ب، وتق�صي �ملادة �لتا�صعة باأن »تقر �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لعهد بحق كل 

�صخ�ص يف �ل�صمان �لجتماعي، مبا يف ذلك �لتاأمينات �لجتماعية«.

�لالزمة  �لتد�بري  باتخاذ  تلتزم  �أن  �لعهد  �إلى  �لدولة  �ن�صمام  على  ويرتتب  هذ�، 

�أولها: عدم  ل�صمان حقوق �لإن�صان �لو�ردة يف �لعهد، وذلك على ثالثة م�صتويات: 

حرمان �لأفر�د من فر�ص ك�صب عي�صهم )�لتز�م بالحرت�م(، وثانيها: �للتز�م مبنع 

٤6 وما �أوجبته من تنظيم �صوق �لعمل على �أف�صل نحو ممكن و�للتز�م بتدريب وتاأهيل �لأفر�د من دون متييز بينهم.
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وثالثها:  باحلماية(،  )�لتز�م  رزقهم  وك�صب  �لعمل  من  �لأفر�د  حرمان  من  �لغري 

�إذ� كان غري متمتع بهذه  �أجل ك�صب عي�صه  للفرد من  بتوفري فر�صة عمل  �للتز�م 

�لفر�صة )�للتز�م بالأد�ء(٤7. 

�لأمني  �إلى  منه،  �لر�بع  للجزء  تقدم، طبقا  باأن  �لعهد  �لأطر�ف يف  �لدول  وتلتزم 

�لعام لالأمم �ملتحدة، تقارير عما �تخذته من �لتد�بري �لكفيلة بتمتع �لأفر�د بحقهم 

يف �لعمل.

ولقد �ن�صمت مملكة �لبحرين �إلى �لعهد �لدويل للحقوق �لقت�صادية و�لجتماعية 

حق  ب�صاأن  وحتفظت  2007م،  ل�صنة   )10( رقم  �لقانون  مبوجب  و�لثقافية 

�لإ�صر�ب فلم ت�صمح به يف �ملر�فق �حليوية٤8.

خام�ضًا- الإعلن العاملي للتقدم الجتماعي والتنمية عام 1969م
و�حلريات  �لإن�صان  بحقوق  �ملتحدة  �لأمم  �إميان  تاأكيد  �لإعالن  هذ�  ��صتهدف 

�لأ�صا�صية٤9، ومببادئ �ل�صلم وكر�مة �ل�صخ�ص �لإن�صاين وقيمته وبالعدل �لجتماعي، 

وهو يدعو �إلى �لعمل قوميا ودوليا لتخاذه �أ�صا�صا م�صرتكا يف جمال �صيا�صات �لإمناء 

�لجتماعي.

نوعه،  �ختيار  �لعمل وحرية  �إن�صان حق  لكل  �أن  �ل�صاد�صة  مادته  �لإعالن يف  ويقرر 

�ملنتج و�ملفيد �جتماعيا،...، كما تق�صي  �لعمل  �أفر�د �ملجتمع يف  وبا�صرت�ك جميع 

�ملادة )10( منه بتاأمني �حلق يف �لعمل على جميع �مل�صتويات، وحق كل �إن�صان يف 

تكوين �لنقابات ور�بطات �لعمال ويف �ملفاو�صة �جلماعية، وتعزيز �لعمالة �ملنتجة، 

�لعادلة  �لعمل  وظروف  �صروط  وتهيئة  �لناق�صة،  و�لعمالة  �لبطالة  على  و�لق�صاء 
٤7 �جلدير بالتنويه �أن �لفقرة �لثالثة من �ملادة )2( من �لعهد ن�صت على �أن »للبلد�ن �لنامية �أن تقرر، مع �إبالء �ملر�عاة �لو�جبة 

حلقوق �لإن�صان ولقت�صادها �لقومي، �إلى �أي مدى �صت�صمن �حلقوق �لقت�صادية �ملعرتف بها يف هذ� �لعهد لغري �ملو�طنني«.
٤8 ر�جع ما �صريد لحقا يف خ�صو�ص �حلق يف �لإ�صر�ب، ور�جع قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 62 ل�صنة 2006 ب�صاأن حتديد �ملن�صاآت 

�حليوية �لتي يحظر فيها �لإ�صر�ب.
٤9 �صدر �لإعالن �لعاملي للتقدم و�لتنمية، عن �لأمم �ملتحدة يف 11 دي�صمرب 1969، مبوجب �لقر�ر 25٤2 )بـ 2٤(.



59

و�ملالئمة للجميع، مبا يف ذلك حت�صني �لظروف �ملتعلقة بال�صحة و�ل�صالمة، وكفالة 

�لعدل يف �ملكافاأة على �لعمل من دون �أي متييز، و�صمان �أجر �أدنى يكون كافيا لتوفري 

�لعي�ص �لكرمي، وحماية �مل�صتهلك.

كما تقرر �ملادة )20( منه �أن يكون للنقابات حريات دميقر�طية كاملة...، وتاأمني 

و�لجتماعية  �لقت�صادية  �مل�صائل  تقرير  فعليا يف  �لنقابات  �أع�صاء  م�صاركة جميع 

باتخاذ  و�صالمتهم  �لعمال  ب�صحة  �ملتعلقة  �لظروف  وحت�صني  مب�صاحلهم.  �ملا�صة 

تلك  لتنفيذ  �لالزمة  �ملادية  �ملقومات  �ملنا�صبة وتوفري  و�لت�صريعية  �لتقنية  �لتد�بري 

�لتد�بري، ول�صيما حتديد �صاعات �لعمل.

تت�صم  توجيهية،  �أو  �إر�صادية  �صورة  يف  وردت  �أنها  �لإعالن  �صياغة  على  و�ملالحظ 

بالعمومية، �أكرث من كونها تقرر �لتز�مات حمددة على عاتق �لدول �لأطر�ف.

�ضاد�ضًا- اإعلن كوبنهاجن ب�ضاأن التنمية الجتماعية 1995م
جاء هذ� �لإعالن من روؤ�صاء �لدول و�حلكومات �ملجتمعني يف كوبنهاجن بالدمنارك 

�لب�صر  جلميع  �لر�حة  �أ�صباب  توفري  و�صرورة  �لجتماعية  �لتنمية  باأهمية  �إقر�ر� 

و�لعمل على تعزيز �لعمالة �لكاملة و�أعلنو� �لعمل على حتقيق ذلك من خالل �لآتي50:

 جعل فر�ص �لعمل، و�حلد من �لبطالة، وتعزيز �لعمل بالأجر �ملنا�صب و�لكايف، - 

حمور� ل�صرت�تيجيات و�صيا�صات �حلكومات، مع �لحرت�م �لتام حلقوق �لعمال.

 و�صع �صيا�صات لتو�صيع فر�ص �لعمل و�لإنتاج يف �لقطاعني �لريفي و�حل�صري، - 

�لب�صرية،  �ملو�رد  تنمية  يف  و�ل�صتثمار  �لقت�صادي،  �لنمو  حتقيق  طريق  عن 

�لذ�تية  �لعمالة  وت�صجيع  �ملنتجة،  �لعمالة  تولد  �لتي  �لتكنولوجيات  وت�صجيع 

و�لأعمال �حلرة و�إقامة �ملوؤ�ص�صات �ل�صغرية و�ملتو�صطة.

50 حول �ملزيد عن هذ� �لإعالن ر�جع موقع �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ور�بطه :
http://www.un.org/arabic/ga/S_24/2100.htm.
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 و�صع �صيا�صات تكفل ح�صول �لعمال و�أ�صحاب �لأعمال على ما يلزم من تعليم - 

و�أ�صو�ق  و�لتكنولوجيات  �لقت�صادية  �لأو�صاع  مع  للتكيف  وتدريب  ومعلومات 

�لعمل �ملتغرية.

�لأجر -  �ملدفوع  عملهم  بني  �جلمع  من  �لنا�ص  متكن  �لتي  �ل�صيا�صات   ت�صجيع 

وم�صئولياتهم �لعائلية.

 �إيالء عناية خا�صة حل�صول �ملر�أة على عمل، وحماية مركزها يف �صوق �لعمل، - 

لت�صيع معاملة �ملر�أة و�لرجل على قدم �مل�صاو�ة، خا�صة فيما يتعلق بالأجر.

و�مل�صالح -  �حلقوق  على  و�حلفاظ  �لكرمي  �لعمل  تو�فر  �صمان  �إلى   �ل�صعي 

�لأ�صا�صية للعمال.

 �صمان ��صتفادة �لعمال �ملهاجرين من �حلماية �لتي توفرها �ل�صكوك �لوطنية - 

و�لدولية ذ�ت �ل�صلة51.

و�لفقه  �لو�صعي  �لقانون  يف  �لأ�صا�صية  �لعامة  وحرياته  �لإن�صان  حقوق  حماية  م�صطفى،  عطية  حمدي   : ر�جع  �ملزيد  حول   51
�لإ�صالمي، طبعة د�ر �لفكر �لعربي، 2010  �ص 600 وما بعدها.
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املبحث الثالث
احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف �ضوء م�ضتويات 

العمل الإقليمية والعربية 

مل يقت�صر �لهتمام بكفالة حق �لعمل و�لعي�ص �لكرمي على ما جاء يف �ملو�ثيق و�لعهود 

و�لعربية  �لإقليمية  و�لتفاقيات  �ملو�ثيق  كذلك  �أكدته  بل  �لإن�صان،  حلقوق  �لعاملية 

ونعر�ص بع�صا من هذه �لوثائق و�لتفاقيات يف مطلبني متتالني على �لنحو �لآتي:
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املطلب الأول
احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف م�ضتويات العمل الإقليمية

اأوًل-على امل�ضتوى الأوروبي 

فاعلية يف جمال حماية حقوق  �لإقليمية  �ملنظمات  �أكرث  �لأوروبي من  �ملجل�ص  يعد 

�لإن�صان، فقد �عتمد عدة �تفاقيات يف جمال حماية حقوق �لإن�صان كان من �صمنها 

حماية حقوق �لعمال، ومن ذلك �لتفاقية �لوروبية حول �لو�صعية �لقانونية للعمال 

�ملهاجرين ل�صنة 1977م و�مليثاق �لجتماعي ل�صنة 1961م �لذي �هتم باحلق 

يف �لعمل، و�حلرية �لنقابية و�ملفاو�صات �جلماعية و�ل�صمان �لجتماعي و�مل�صاعدة 

�لطبية و�لجتماعية، و�حلماية �لجتماعية و�لقانونية و�لقت�صادية للعائلة، وحماية 

وم�صاعدة �لعمال �ملهاجرين وعو�ئلهم. 

�لأ�صا�صية  و�حلريات  �لإن�صان  حلقوق  �لوروبية  �لتفاقية  مو�د  بع�ص  ن�ص  وكذلك 

�ملوقعة يف روما عام 1950م على حماية حقوق �لعمال، ومن ذلك �ملادة �لر�بعة 

�أو  عنوة  عمل  �أد�ء  على  �صخ�ص  �إجبار  يجوز  »ل  �لق�صري  �لعمل  حتظر  �لتي  منها 

جرب�«، و�ملادة �حلادية ع�صرة �لتي تكفل حق �لتجمع و�لتنظيم.

وميكن �لقول �إن موؤ�ص�صات �لحتاد �لأوروبي تتميز بكونها موؤ�ص�صات ن�صيطة، خا�صة 

�لعاملني  وحماية  �لعمل  �أماكن  يف  و�ل�صالمة  �ل�صحة  قو�عد  مبر�عاة  يتعلق  فيما 

وحظر ت�صغيل �لأطفال.

ثانيًا- على امل�ضتوى الأمريكي

�لأمريكي  �لعالن  يف  باهتمام  لئق  معي�صي  م�صتوى  ويف  �لعمل  يف  �حلق  حظي 

حلقوق �لإن�صان وو�جباته، �لذي �عتمده �ملوؤمتر �لتا�صع للدول �لأمريكية �ملنعقد عام 
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19٤8، فقد �أوردت �ملادة )1٤( منه �حلق يف �لعمل، كما �أوردت �ملادة )15( 

يف  �حلق  على  �لتاأكيد   )16( �ملادة  وت�صمنت  �لفر�غ،  و�أوقات  �لر�حة  يف  �حلق 

�ل�صمان �لجتماعي52.

كما �أكد ميثاق منظمة �لدول �لأمريكية »ميثاق �صان جوزيه«53 يف �ملادة )3٤( منه 

�ل�صديد،  �لفقر  و�لتخل�ص من  �لفر�ص،  تكافوؤ  على  �لأع�صاء  �لدول  »تتفق  �أن  على 

لتحقيق  �لق�صوى  جمهود�تها  تكري�ص  وعلى   ..... و�لدخل  للرثوة  �لعادل  و�لتوزيع 

)ل(  للجميع.   �ملقبولة  �لعمل  وظروف  �لتوظيف  وفر�ص  �لعادلة  ......»�لأجور 

ن�صت  كما  و�صحية،  ومنتجة  كاملة  حلياة  �لفر�صة  توفر  �لتي  �ملدنية  �لظروف 

�جتماعي  وو�جب  حق  »�لعمل  �أن  على  �مليثاق  من   )٤5( �ملادة  من  )ب(  �لفقرة 

مينح �لكر�مة لل�صخ�ص �لذي يوؤديه، ويجب �أن يوؤدي يف ظل ظروف ت�صمن �حلياة 

عادل  نظام  ذلك  يف  مبا  و�أ�صرته  للعامل  �ملعي�صة  من  �لالئق  و�مل�صتوى  و�ل�صحة 

�أو عندما حترمه �لظروف من  �أثناء �صنو�ت �لعمل ويف �ل�صيخوخة،  لالأجور وذلك 

�إمكانية �لعمل.

حلقوق  �لأمريكية  بالتفاقية  �مللحق  �ل�صايف5٤  �صلفادور  �صان  بروتوكول  �أكد  كما 

�لن�صان ووجباته، على حق كل �إن�صان يف �لعمل ويف ظروف عمل مر�صية ويف �ل�صمان 

�لجتماعي55.

ويف جمال �آليات �لرقابة و�ملتابعة تر�قب �للجنة �لأمريكية حلقوق �لن�صان و�ملحكمة 

�لأمريكية حلقوق �لن�صان مدى وفاء �لدول �لأطر�ف بالتز�ماتهم لكفالة هذه �حلقوق. 

52 للمزيد حول �ملو�صوع ر�جع د حممود �صريف ب�صيوين، �لوثائق �لدولية �ملعنية بحقوق �لن�صان، �ملجلد �لثاين، �لوثائق �ل�صالمية 
و�لإقليمية،2003، د�ر �ل�صروق، �لقاهرة، �ص 196 وما بعدها.

53 �أبرم يف بوجوتا يف 30 �أبريل 19٤8 وبد�أ �لعمل به يف 13 دي�صمرب 1951، وجرى تعديله خالل 1993، ر�جع حمود �صريف 
ب�صيوين، �ملرجع �ل�صابق، �ص 2٤1.

5٤ ر�جع �ملو�د 6 و7 و9 من �لربوتوكول على �لر�بط �لتايل جلامعة مني�صوتا:  
http://www1.umn.edu/humanrts/arab/am3.html.

55 �عتمد يف عام 1988، ودخل حيز �لنفاذ يف 16 نوفمرب 1999.
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ثانيًا- على امل�ضتوى الإفريقي

�أورد �مليثاق �لإفريقي حلقوق �لإن�صان ل�صنة 1981م بع�ص �لبنود �ملتعلقة بحماية 

�ملادة  ن�صت  فقد  �لتنظيم،  وحق  و�مل�صاو�ة  �لأجر  وحق  �لعمل  كحق  �لعمال  حقوق 

)15( منه على �أنه »يحق لكل �صخ�ص �أن يعمل �صمن �صروط عمل عادلة ومر�صية 

�إير�د هذه �حلقوق ل يعدو  �أن  و�أن يقب�ص �جًر� م�صاوًيا على �لعمل �مل�صاوي«. غري 

كونه قو�عد �أخالقية غري ملزمة وتفتقر �إلى �آلية فعالة للمر�قبة و�لتنفيذ.
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املطلب الثاين
احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف م�ضتويات العمل العربية

يف  باحلق  �هتمت  �لتي  �لعربية  �ملو�ثيق  من  �لعديد  ن�صادف  �لعربي  �مل�صتوى  على 

�لعمل و�صمان م�صتوى معي�صي لئق لالإن�صان، فقد ن�ص قرر �إعالن حقوق �لإن�صان 

يف  �حلق  حماية  �لعربية،  �لدول  جامعة  عن  1971م  عام  يف  �ل�صادر  و�ملو�طن 

�لعمل يف �ملادة )2٤( منه فن�ص على �أن لكل مو�طن �حلق يف �لتك�صب عن طريق 

�لعمل، ويت�صمن ذلك:

 �أن تتاح له فر�ص �لعمل و�لتقدم على �أ�صا�ص �لكفاية وحدها مع توفري �إمكانيات - 

�لإر�صاد و�لتدريب �ملهني.

ظروف عمل حتقق �ملحافظة على �لأمن و�ل�صحة.- 

�لأجر �لعادل مع �مل�صاو�ة يف �لأجور عن �لأعمال �ملت�صاوية �لقيمة.- 

موؤمتر  يف  �لعربية  �جلامعة  �عتمدته  �لذي  �لإن�صان  حلقوق  �لعربي  �مليثاق  �أن  كما 

قمتها �ل�صاد�ص ع�صر  يف مايو200٤ قرر يف �ملادة )3٤( منه �أن:

قدر -  �لعمل  فر�ص  توفري  على  �لدولة  وتعمل  مو�طن،  لكل  طبيعي  حق   »�لعمل 

�لعمل  وحرية  �لإنتاج  �صمان  مع  عليه  �ملقبلني  من  ممكن  عدد  لأكرب  �لإمكان 

وتكافوؤ �لفر�ص ومن دون �أي نوع من �أنو�ع �لتمييز على �أ�صا�ص �لعرق �أو �للون �أو 

�جلن�ص �أو �لدين �أو �للغة �أو �لر�أي �ل�صيا�صي �أو �لنتماء �لنقابي �أو �لأ�صل �لوطني 

�أو �لأ�صل �لجتماعي �أو �لإعاقة �أو �أي مو�صع �آخر.

 لكل عامل �حلق يف �لتمتع ب�صروط عمل عادلة ومر�صية توؤمن �حل�صول على �أجر - 
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�صاعات  حتديد  وتكفل  ولأ�صرته،  له  �لأ�صا�صية  �حلياة  مطالب  لتغطية  منا�صب 

و�ل�صالمة  �ل�صحة  حفظ  وقو�عد  �لأجر  �ملدفوعة  و�لإجاز�ت  و�لر�حة  �لعمل 

�أثناء  �لإعاقات  ذوي  و�لأ�صخا�ص  و�لأطفال  �لن�صاء  حماية  وتر�عي  �ملهنيتني، 

�لعمل.

�لتدريب -  من  �لفعلية  �ل�صتفادة  حق  يف  و�ملر�أة  �لرجل  بني  �لتمييز  يجوز   ل 

و�لتكوين و�لت�صغيل وحماية �لعمل و�لأجور عند ت�صاوي قيمة ونوعية �لعمل«.

�لعمال56،  وحماية  �لعمل  جمال  يف  مهما  دور�  �لعربية  �لعمل  منظمة  وتلعب  هذ�، 

فيها  �لع�صوية  وتثبت  1965م،  عام  �إن�صاوؤها  مت  متخ�ص�صة  �إقليمية  وكالة  وهي 

ـ  �أع�صاء �جلامعة �لعربية، وتاأخذ مببد�أ �لتمثيل �لثالثي )حكومات  للدول �لعربية 

ـ �أ�صحاب �أعمال(57، وت�صعى �ملنظمة �إلى حت�صني �صروط وظروف �لعمل يف  عمال 

�لدول �لعربية مبا يتفق وكر�مة �لإن�صان �لعربي ورفاهيته، وبلوغ م�صتويات متماثلة 

يف �لت�صريعات �لعمالية وتوحيد �صروط وظروف �لعمل يف �لدول �لعربية كلما �أمكن 

ذلك. 

56 ميكن بلورة �أهد�ف منظمة �لعمل �لعربية يف �أهد�ف وحدوية من خالل �لتعاون �لعربي يف جمال �لعمل وتكاتف �لقوى �لعاملة يف 
�لوطن �لعربي وتطور �ملجتمع �لعربي وتقدمه، و�أهد�ف �جتماعية لأن م�صمون �لأهد�ف �لقومية �لتي ر�صمها ميثاق �ملنظمة تعد ذ�ت 

طابع �جتماعي يكفل حياة كرمية �أ�صا�صها �لعد�لة �لجتماعية، يف �إطار �لعمل �لقومي �مل�صرتك، ولأجل ذلك ت�صعى �إلى:=
1- تن�صيق �جلهود يف جمال �لعمل و�لعمال على �مل�صتويني �لعربي و�لعاملي.  

2- حماية و�صيانة �حلقوق و�حلريات �لنقابية.  
3- تقدمي �ملعونة �لفنية يف ميادين �لعمل �إلى �أطر�ف �لإنتاج �لثالثة �أي �لدول وممثلي �لعمال وممثلي �أرباب �لعمل يف �لدول   

�لأع�صاء.
٤- �ل�صعي �إلى تطوير ت�صريعات �لعمل يف �لدول �لأع�صاء و�لعمل على توحيدها.  

5- �لعمل على حت�صني ظروف و�صروط �لعمل يف �لدول �لأع�صاء مبا يحقق:  
�أ. تاأمني و�صائل �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني و�صمان بيئة عمل مالئمة.   

ب. تو�صيع قاعدة �لتاأمينات �لجتماعية لت�صمل �لفئات �لعمالية يف خمتلف �لأن�صطة �لقت�صادية.   
ج. توفري �خلدمات �لجتماعية للعمال وحت�صني م�صتوياتها.   

د. تقنني �حلد �لأدنى لالأجور و�صمان �أجر للعامل يتنا�صب مع �ملتغري�ت �لقت�صادية و�لجتماعية.   
هـ. تنمية عالقات �لعمل.   

ز. توفري �حلماية �لالزمة للمر�أة �لعاملة و�لحد�ث.   
57 وللمنظمة ثالثة �أجهزة هي �ملوؤمتر �لعام، �لذي متثل فيه كل دولة باأربعة �أع�صاء )�ثنني ميثالن �حلكومة وو�حد ميثل �لعمال 
و�لر�بع ميثل �أ�صحاب �لعمل(، وجلنة �ملتابعة، وهي مبثل جمل�ص �لإد�رة وي�صكلها �ملوؤمتر �لعام لتتولى متابعة �لقر�ر�ت و�لتو�صيات، 

و�جلهاز �لثالث هو مكتب �لعمل �لعربي �لذي ي�صطلع بدور �لأمانة �لعامة �أو �لهيئة �لإد�رية للمنظمة.



67

وقد �عتمدت منظمة �لعمل �لعربية عدة �تفاقيات يف جمال �لعمل وحماية �لعمال 

ثماين  من  �أكرث  و�أ�صدرت  �تفاقية،   )19( �ل�صطور-  هذه  كتابة  عند   - جتاوزت 

تو�صيات يف مو�صوعات مرتبطة بحماية �لعمال، ومن بني �لتفاقيات �لتي �عتمدتها 

و�لتفاقية  �ملهنيني،  و�لتدريب  �لتوجيه  ب�صاأن  ل�صنة 1977م  رقم )9(  �لتفاقية 

م�صتويات  ب�صاأن  ل�صنة 1966م،   )1( برقم  �ملعدلة  ل�صنة 1976م،   )6( رقم 

�لعمل، و�لتفاقية رقم )٤( ل�صنة 1975م �ملعدلة برقم )2( ل�صنة 1967م، 

ب�صاأن تنقل �لأيدي �لعاملة.

مو�طن  �إلى  عجالة  يف  ن�صري  1976م  ل�صنة   )6( رقم  �لتفاقية  خ�صو�ص  ويف 

�هتمامها باحلق يف �لعمل وحظر �ل�صخرة، ومن ذلك ن�ص �ملادة �لر�بعة منها �لتي 

تق�صي باأن »لكل مو�طن قادر �حلق يف �لعمل �ملنتج �لذي ميّكنه من �أن يك�صب عي�صه 

خطة  توجيه  طريق  عن  �لعمل،  فر�ص  تهيئة  �لدولة  وعلى  كرمية،  حياة  يحيا  و�أن 

�لتنمية نحو حتقيق ذلك �لهدف، بحيث تكون �لزيادة مقرتنة د�ئما بزيادة فر�ص 

�لعمل، بالقدر �لذي يكفل حق �لعمل جلميع �ملو�طنني يف �صن �لعمل«.

كما ق�صت �ملادة �ل�صابعة منها باأنه »يجب �أن ت�صمن ت�صريعات �لعمل حرية �لعمل، 

وحترمي �ل�صخرة، مبا يكفل حق �لأفر�د يف �لختيار �حلر للعمل، ويف تغيريه«. وتقطع 

هذه �لن�صو�ص باهتمام و��صح من منظمة �لعمل �لعربية بهذه �مل�صائل.

�أو  �لتطبيق  عند  ت�صمح  لكي  �لكلية  �أو  �لعامة  �ملبادئ  �لعربية  �لتفاقيات  وتتناول 

�لتف�صري مبو�جهة �حتياجات كل دولة عربية مبا يتفق ونظامها �ل�صيا�صي ومناهجها 

�أن  �لجتماعية و�لقت�صادية وتباين م�صتويات تطورها وتقدمها، فلي�ص �لهدف هو 

ت�صع �ملنظمة ن�صو�صا ت�صكل يف حد ذ�تها قانونا موحد� يطبق على نحو متماثل يف 

جميع �لدول �لعربية، فمنهج �لتدرج �أمر ل مفر منه يف �صياغة و�إن�صاء قانون عربي 

للعمل ول�صيما يف �صوء �لو�قع �لعربي �لر�هن.
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لذلك فاإن ما ت�صعى �إليه م�صتويات �لعمل �لعربية هو �أن تكون و�صطا بني م�صتويات 

يف  �لو�قع  �أر�ص  على  فعليا  موجودة  و�قعية  م�صتويات  وبني  �ملتقدمة  �ملثالية  �لعمل 

�لعمل  وهذ�  ف�صيئا،  �صيئا  �لأف�صل  نحو  �لو�قع  بهذ�  تنتقل  بحيث  �لعربي،  �لوطن 

به منظمة  تقوم  يتعار�ص مع ما  �لعربية ل  �لعمل  به منظمة  تقوم  �لذي  �لت�صريعي 

�لعمل �لدولية يف هذ� �خل�صو�ص، فالعالقة تكاملية بني �لعملني، ووجود �أحدهما ل 

ي�صكل عائقا يف �عتماد �مل�صتويات �لأخرى58.

ومنظمة  • الدولية  العمل  منظمة  اإىل  البحرين  مملكة  ان�ضمام   اأثر 
العمل العربية وت�ضديقها على بع�س التفاقيات الدولية

 )9( رقم  �ملر�صوم  مبقت�صى  �لدولية  �لعمل  منظمة  �إلى  �لبحرين  مملكة  �ن�صمت 

رقم  �ملر�صوم  مبقت�صى  �لعربية  �لعمل  منظمة  �إلى  �ن�صمت  كما  1977م،  ل�صنة 

)7( ل�صنة 1977م.

وعلى �إثر هذ� �لن�صمام �أ�صبحت �ململكة ع�صو� فاعال يف كل منهما ولها مندوبوها 

يف  وتناق�ص  نظرها  وجهة  عر�ص  يف  ت�صارك  فهي  ثم  ومن  فيهما،  ميثلونها  �لذين 

�لجتماعات وتلتزم مبا ي�صدر من قر�ر�ت طاملا �صدقت عليها �أو �ن�صمت �إليها.

و�صدقت مملكة �لبحرين على �لن�صمام �إلى بع�ص �لتفاقيات �لدولية �لتي �أقرتها 

ومر��صيم  قو�نني  عدة  �صدرت  وقد  �لعمال،  حماية  ب�صاأن  �لدولية،  �لعمل  منظمة 

بقو�نني بخ�صو�ص هذ� �لن�صمام من ذلك مثال:

 �ملر�صوم رقم )5( ل�صنة 1981م بالت�صديق على �لتفاقية رقم )1٤(  •

�أكتوبر   25 بتاريخ  جنيف  يف  �ملوقعة  �لأ�صبوعية  �لر�حة  تطبيق  ب�صاأن 

1921م ، و�لتفاقية رقم )29( ب�صاأن حظر�ل�صخرة �أو �لعمل �لإجباري 

رقم )81(  و�لتفاقية  �أكتوبر 1930م،  بتاريخ 22  �ملوقعة يف جنيف 
58 للمزيد ر�جع د. يو�صف �إليا�ص، حما�صر�ت، �ملرجع �ل�صابق، �ص 20 وما بعدها.
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�لعمل يف �ل�صناعة و�لتجارة �ملوقعة يف جنيف بتاريخ 11  ب�صاأن تفتي�ص 

يف  �لن�صاء  ت�صغيل  حظر  ب�صاأن   )89( رقم  و�لتفاقية  19٤7م،  يوليو 

�ل�صناعة ليال �ملوقعة يف �صان فر�ن�صي�صكو بتاريخ 9 يوليو 19٤8م.

 �ملر�صوم رقم )7( 1983م ب�صاأن �لن�صمام �إلى �لتفاقية �لعربية رقم  •

)13( ل�صنة 1981م ب�صاأن بيئة �لعمل.

�لن�صمام  • على  باملو�فقة  1996م،  ل�صنة   )3( رقم  بقانون   �ملر�صوم 

�إلى �لتفاقية �لعربية رقم )17( ل�صنة 1993م، ب�صاأن تاأهيل وت�صغيل 

�ملعوقني.

 مر�صوم رقم )7( ل�صنة 1998م بالن�صمام �إلى �لتفاقية �لدولية رقم  •

)105( لعام 1957م يف �صاأن �إلغاء �لعمل �جلربي.

 �ملر�صوم بقانون رقم )17( ل�صنة 1999م باملو�فقة على �لن�صمام �إلى  •

بالتاأهيل  �خلا�صة  ل�صنة 1983م  رقم )159(  �لدولية  �لعمل  �تفاقية 

�ملهني و�لعمالة )�ملعوقني(59.

�لعمل  • �تفاقية  على  بالت�صديق  2000م  ل�صنة   )  11  ( رقم   �ملر�صوم 

�لدولية رقم ) 111 ( ل�صنة 1958م �خلا�صة بالتمييز يف �ل�صتخد�م 

و�ملهنة.

 �ملر�صوم بقانون رقم )12( ل�صنة 2001م باملو�فقة على �لن�صمام �إلى  •

59 ن�صر هذ� �ملر�صوم يف �لعدد رقم 2367 من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 1999/٤/7، هذ� وقد ق�صت �ملادتان ) 2 و 3( 
من �لتفاقية باأنه على كل دولة ع�صو �أن ت�صع، مبا يتفق مع �لظروف و�ملمار�صة و�لإمكانات �لوطنية، �صيا�صة وطنية للتاأهيل �ملهني 
و��صتخد�م �ملعوقني، وتنفذ هذه �ل�صيا�صة وت�صتعر�صها ب�صورة دورية، بهدف �أن تتاح تد�بري تاأهيل مهني مالئمة لكل فئات �لأ�صخا�ص 
�ملعوقني، وتعزيز �إمكانات ��صتخد�م �ملعوقني يف �صوق �لعمل �حلر. كما  ن�صت �ملادة )7( منها على �أن »تتخذ �ل�صلطات �ملخت�صة 
تد�بري لتوفري وتقييم خدمات �لتوجيه �ملهني و�لتدريب �ملهني، و�لتوظيف و�ل�صتخد�م و�خلدمات �لأخرى من هذ� �لقبيل، بغية متكني 
�ملعوقني من �صمان عمل و�لحتفاظ به و�لرتقي فيه، وت�صتخدم �ملر�فق �لقائمة من �أجل �لعمال عموما مع �إدخال �لتعديالت �لالزمة 

عليها، حيثما كان ذلك ممكنا ومالئمًا...«.
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عمل  �أ�صكال  �أ�صو�أ  حظر  ب�صاأن  1999م  ل�صنة   )182( رقم  �لتفاقية 

�لأطفال و�لإجر�ء�ت �لفورية للق�صاء عليها60.

 �لقانون رقم )7( ل�صنة 2006م بالت�صديق على �مليثاق �لعربي حلقوق  •

�لإن�صان.

�لدويل  • �لعهد  �إلى  ب�صاأن �لن�صمام  ل�صنة 2007م   �لقانون رقم )10( 

�خلا�ص باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية.

 �لقانون رقم )25( ل�صنة 2009م باملو�فقة على �لن�صمام �إلى �تفاقية  •

�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني وبيئة �لعمل رقم )155( ل�صنة 1981م61.

�أو �لعربية لي�ص هدفا يف حد ذ�ته، بل  وت�صديق �لدولة �لع�صو يف �ملنظمة �لدولية 

هو و�صيلة لبلوغ غاية تتمثل يف �تخاذ �لدولة �مل�صدقة �لإجر�ء�ت �ل�صرورية لتحقيق 

عليها،  �مل�صدق  �لتفاقيات  تقرره  وما  �لوطني  ت�صريعها  �أحكام  بني  �لن�صجام 

باإر�دتها �ملنفردة، وهو ل يعني  �إر�دي تقدم عليه �لدولة  وت�صديق �لدولة هو عمل 

�لتفاقية،  باأحكام  �مل�صدقة  �لدولة  على  �لتز�ما  يرتب  بل  �لدولية  �لقاعدة  �إن�صاء 

فهو عملية �ن�صمام �إلى ت�صريع دويل قائم. وحيث �إن �لت�صديق يتم من قبل �ل�صلطة 

�لت�صريعية فال مربر ل�صرت�ط �صدور ت�صريع وطني �إ�صايف لإنفاذ �أحكام �لتفاقية 

د�خل �لدولة �إذ� كانت �أحكام هذه �لتفاقية قابلة للتطبيق بذ�تها، �أما �إذ� ت�صمنت 

60 ي�صمل تعيري »�أ�صو�أ �أ�صكال عمل �لأطفال« يف مفهوم هذه �لتفاقية ما يلي:  
�أو  �لق�صري  و�لعمل  و�لقنانة  �لدين  وعبودية  فيهم  و�لجتار  �لأطفال  كبيع  باحلق  �ل�صبيهة  �ملمار�صات  �أو  �حلق  �أ�صكال  �أ-   جميع   

�لإجباري، مبا يف ذلك �لتجنيد �لق�صري �أو �لإجباري لالأطفال ل�صتخد�مهم يف �صر�عات م�صلحة.
ب- ��صتخد�م طفل �أو ت�صغيله �أو عر�صه لأغر��ص �لدعارة �أو لإنتاج �أعمال �إباحية �أو �أد�ء عرو�ص �إباحية.  

يف  فيه  حددت  �لذي  بال�صكل  �ملخدر�ت  �إنتاج  �صيَّما  ول  م�صروعة،  غري  �أن�صطة  ملز�ولة  عر�صه  �أو  ت�صغيله  �أو  طفل  ج-  ��صتخد�م   
�ملعاهد�ت �لدولية ذ�ت �ل�صلة و�لجتار فيها.

د-  �لأعمال �لتي يرجح �أن توؤدي، بفعل طبيعتها �أو بفعل �لظروف �لتي تز�ول فيها، �إلى �لإ�صر�ر ب�صحة �لأطفال �أو �صالمتهم �أو   
�صلوكهم �لأخالقي.

�أخطارها من خالل �لتز�مهم بتوفري �لأدو�ت  61 وهي �تفاقية تتكون من )30( مادة تتعلق بتاأمني بيئة �لعمل ووقاية �لعمل من 
و�ملالب�ص �لالزمة للوقاية من �خلطر وتلتزم �لدول باأن تتخذ عن طريق �لقو�نني و�للو�ئح خطو�ت و�صيا�صات للوقاية من �حلو�دث 

و�لأ�صر�ر �ل�صحية �لناجتة من �لعمل �أو �ملت�صلة به مبا فيها �لتفتي�ص على �أماكن �لعمل.
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ميكن  فال  حمددة  م�صائل  ملعاجلة  �لوطني  �لت�صريع  �إلى  حتيل  ن�صو�صا  �لتفاقية 

وباعتبارها  �حلالتني  ويف  وطني،  ت�صريع  ب�صدور  �إل  �لن�صو�ص  هذه  �إنفاذ  عندئذ 

جزء� من �لت�صريع �لوطني فاإنها تن�صخ �أي ن�ص وطني �صابق على �لت�صديق تطبيقا 

لقاعدة �لالحق ين�صخ �ل�صابق، كما ل يجوز من ناحية �أخرى �إ�صد�ر ت�صريع وطني 

يتعار�ص مع �أحكام �لتفاقية �إل بعد �لن�صحاب منها62.

�جلدير بالإ�صارة و�لتنويه �أن عدم ت�صديق �لدولة �لع�صو يف كل من �ملنظمتني على 

�أي من �لتفاقيات ل يعني باأي �صورة من �ل�صور �أنها �أ�صبحت يف حل من �للتز�م 

من  هـ(   5/19( للمادة  طبقا  ملزمة  تظل  بل  م�صتقبال،  �لتفاقية  هذه  باأحكام 

�لدويل على فرت�ت  �لعمل  ملكتب  �لعام  �ملدير  باإبالغ  �لدولية  �لعمل  د�صتور منظمة 

منا�صبة يحددها جمل�ص �إد�رة �ملنظمة مبوقفها �لقانوين ب�صاأن �مل�صائل �لتي تعاجلها 

�لتفاقية و�ملدى �لذي بلغته �أو تعتزم بلوغه يف �إنفاذ �أحكامها وتو�صيح �ل�صعوبات 

�ملادة )12(  من  �لفقرة )2(  �أن  كما  �لتفاقية،  على  �لت�صديق  دون  �لتي حتول 

من نظام �تفاقيات �لعمل �لعربية توجب على �لدول �لأع�صاء �أن تو�يف مكتب �لعمل 

�لتفاقيات  على  �لت�صديق  لت�صهيل  �ملتخذة  �لإجر�ء�ت  عن  بتقارير  �صنويا  �لعربي 

�لدول  �لهدف منها و��صحا يف حث  يبدو  �للتز�مات  �لتي مل ت�صدق عليها، وهذه 

على  �لت�صديق  �أمام  �لعقبات  لإز�لة  �لتدريجية  �خلطو�ت  �تخاذ  على  �لأع�صاء 

�لتفاقيات و�للتز�م بالتو�صيات.  

62 للمزيد ر�جع د. يو�صف �إليا�ص، حما�صر�ت، �ملرجع �ل�صابق، �ص 36 وما بعدها.
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املبحث الرابع
احلق يف العمل ويف م�ضتوى معي�ضي لئق يف القانون البحريني

ماله  يحر�ص  فاملالك  معا،  و�لعامل  �ملالك  على  تقوم  �إمنا  و�ملجتمع  �لكون  عمارة 

ولول  وينميه،  فيه،  ليزيد  �ملال  هذ�  يف  عمله  بقوة  يعمل  و�لعامل  تنميته،  ويبا�صر 

خمالطة �لعمل للمال لبقي �لدينار دينار�، ولكنه ي�صبح دنانري �إذ� �أعمل �لإن�صان 

»وقل  بالعمل  �لأر�ص  �أمر �هلل عباده يف  وقد  بالعمل،  �إل  ينمو  ل  فاملال  فيه جهده، 

منها  وي�صتخرجو�  ليعمروها  �أرجائها  يف  و�ل�صري  �لأر�ص  يف  وبال�صعي  �عملو�...«63 

�أرز�قها.

�أن قيمة �لإن�صان يف �ملجتمعات ترتبط �رتباطا وثيقا مبا يقدمه من عمل  ول �صك 

و�إجناز، ويجري �لتفا�صل بني �صخ�ص و�آخر على هذ� �لأ�صا�ص، فقيمة �لإن�صان تقا�ص 

�لذي قامت عليه  �ملبد�أ هو ذ�ته  و�إ�صهاماته يف تطور وتقدم جمتمعه، وهذ�  بعمله 

�حل�صارة �لإ�صالمية منذ �أكرث من �أربعة ع�صر قرنا من �لزمان6٤، فاأحب �لنا�ص �إلى 

�لغربية  �لر�هن ركائز �حل�صارة  �لوقت  للنا�ص، وهو ما تقوم عليه يف  �أنفعهم  �هلل 

�لتي تقدر �لعمل وت�صجع على �إتقانه. 

ونظر� �إلى �أهمية �لعمل يف �لتقدم و�لرقي �لإن�صانيني، جعله �مل�صرع �لبحريني قيمة 

�قت�صادية و�إن�صانية مهمة و�أعلى دوره يف بناء �ملجتمع �صو�ء كان ذلك على �مل�صتوى 

�ملادة )13( من د�صتور  �لد�صتوري تن�ص  �مل�صتوى  �لت�صريعي، فعلى  �أو  �لد�صتوري 
63 من �لآية )105( من �صورة �لتوبة.

6٤ فال�صريعة �ل�صالمية حت�ص على عمارة �لأر�ص وعلى �ل�صعي �جلاد يف �أرجائها �لقريبة و�لبعيدة طلبا للرزق »هو �لذي جعل لكم 
�لأر�ص ذلول فام�صو� يف مناكبها وكلو� من رزقه، و�إليه �لن�صور« )�لآية 15 من �صورة �مللك(، فالعمل ثمن �حلياة ومن دفع �لثمن حل 
له �لرزق ومن قعد عن �لعمل فلي�ص له جز�ء �إل �حلرمان، و�لعمل لي�ص حقا فح�صب بل هو تكليف للفرد وفري�صة يف نطاق ما �آتاه �هلل 
من مو�هب  »ل يكلف �هلل نف�صا �إل ما �آتاها« )�آية 7 من �صورة �لطالق(  و�ملالك كالعامل �صو�ء ب�صو�ء، كالهما له م�صلحة يف �لعمل 
ويف �ملال، فاملالك له م�صلحة يف �لعمل و�لعامل له م�صلحة يف �ملال، وعمارة �لكون تقوم على �ملالك و�لعامل معا. ر�جع عبد�ل�صميع 

�مل�صري، مقومات �لعمل يف �لإ�صالم، مكتبة وهبة، ط 1982، 10 وما بعدها.
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مملكة �لبحرين على �أن: 

�لعام،  �خلري  وي�صتوجبه  �لكر�مة  تقت�صيه  مو�طن  كل  على  و�جب  »1-  �لعمل 

ولكل مو�طن �حلق يف �لعمل ويف �ختيار نوعه وفقا للنظام �لعام و�لآد�ب. 

ب- تكفل �لدولة توفري فر�ص �لعمل للمو�طنني وعد�لة �صروطه.

�لقانون  يعينها  �لتي  �لأحو�ل  �إل يف  �أحد  �إجباري على  يجوز فر�ص عمل  ج-  ل 

ل�صرورة قومية ومبقابل عادل، �أو تنفيذ� حلكم ق�صائي.

د-  ينظم �لقانون - على �أ�ص�ص �قت�صادية مع مر�عاة قو�عد �لعد�لة �لجتماعية 

- �لعالقة بني �لعمال و�أ�صحاب �لأعمال«65.

وقد بد�أت عبارة �لن�ص باأن �لعمل و�جب على �أ�صا�ص �أن بناء وتقدم �ملجتمع ورخاءه 

ل يتحقق �إل بالعمل، مما يجعله و�جبا على كل مو�طن، كما �أن �لعمل هو م�صدر 

�لدخل مبا يحقق لالإن�صان ذ�ته ويحفظ عليه كر�مته �لإن�صانية وي�صمن له �لعي�ص 

�لكرمي، و�عتبار �لعمل و�جبا على كل مو�طن ل ينفي حرية كل فرد يف �ختيار نوع 

نوع  �ختيار  يف  �حلق  من  �لن�ص  ت�صمنه  ما  وهو  �آخر،  عمل  �إلى  تغيريه  ويف  �لعمل 

�لعمل مبا ل يخالف �لنظام �لعام و�لآد�ب �لعامة، فال يجوز �أن يفر�ص على �لفرد 

عمل ق�صري �أو جربي، �إل يف �أحو�ل ��صتثنائية يحددها �لقانون، على �أن تكون هذه 

�حلالت ��صتثنائية ول�صرورة قومية ومبقابل عادل �أو تنفيذ� حلكم ق�صائي.

و�صمان �صروط �لعمل يعني �أن يكون �أد�ء �لعمل من�صفا و�إن�صانيا ومو�تيا، ويت�صل 

بذلك �أل يكون ق�صريا، كما ميتنع �لتمييز بني �لعمال يف جمال ��صتخد�مهم لعتبار 

ل يتعلق بقيمة �لعمل، ومينع �لنزول باأجورهم عن حد �أدنى يكفيهم ملعا�صهم، ويتعني 

و�أن  �ل�صنوية،  و�إجاز�تهم  �لأ�صبوعية  وعطالتهم  �لأ�صبوعية  ر�حتهم  �صمان  دوما 

65 ر�جع �ملذكرة �لتف�صريية لتعديالت 2002 من من�صور�ت �لأمانة �لعامة ملجل�ص �لنو�ب، وقد عدلت هذه �ملادة يف 2002 ومما 
عدل فيها �لفقرة )ب( حيث �أ�صيفت فر�ص عمل ليكون �لتز�م �لدولة و��صحا وحمدد�.
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يكون زمن عملهم حمدد� وعجزهم عن �لعمل موؤمنا وعطالتهم �لر�صمية ماأجورة، 

و�أن يكفل لهم م�صاو�ة يف �لأجر عن �لأعمال عينها ودومنا متييز66.

ومن �ملعلوم �أن خطاب �لن�ص �لد�صتوري ميثل توجهات عامة، ي�صطلع �مل�صرع بعد 

ذلك بو�صعها مو�صع �لتنفيذ، وو�صع تفا�صيلها يف �إطار فلك �لن�ص �لد�صتوري من 

دون �خلروج عليه �أو تعطيله، وهي مهمة بدت و��صحة يف �لبند �لأخري �لذي �أوجب 

�قت�صادية مع مر�عاة  �أ�ص�ص  �لعمل على  تنظيم عالقات  �مل�صرع  �لد�صتور على  فيه 

يف  �لذكر  �ل�صالف  �لد�صتوري  �لن�ص  �مل�صرع  فّعل  فهل  �لجتماعية،  �لعد�لة  قو�عد 

�ملطلبني  يف  معاجلته  �صنتولى  ما  هذ�  �حلياة؟  و�قع  يف  للتطبيق  قابلة  ت�صريعات 

�لآتيني:

�لد�صتورية  �ملو�صوعة  ل�صنة 16 ق، جل�صة 6/٤/1996،  �لق�صية رقم 30  �لعليا مب�صر يف  �لد�صتورية  66 ر�جع حكم �ملحكمة 
�ل�صاملة، �ص ٤33.
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املطلب الأول
امل�ضرع البحريني ينظم احلق يف العمل مبا يكفل العي�س الكرمي

�لعمال  بني  �لعالقة  وتنظيم  �لعمل  تنظيم �حلق يف  على  �لبحريني  �مل�صرع  حر�ص 

و�أ�صحاب �لأعمال و��صعا يف �عتباره حقيقة �أن �لعمل حق وو�جب يف �لوقت ذ�ته، 

�لجتماعي  وبالتاأمني  بالعمل  تتعلق  ت�صريعات  من  �أ�صدره  ما  خالل  من  وذلك 

بغريها  �أو  �لعمل  �صوق  وبتنظيم  �لب�صر  يف  �لجتار  ومكافحة  �لجتماعي  و�ل�صمان 

�إطار هذه  ويف  �لكرمي.  و�لعي�ص  �لعمل  باحلق يف  �ل�صلة  ذ�ت  �لأخرى  �مل�صائل  من 

�ملنظومة �لت�صريعية نعر�ص للنقاط �لآتية:

�لفرع �لأول: تنظيم �لو�صاطة يف �إبر�م عقود �لعمل ميثل حماية للحق يف �لعمل.

�لكر�مة  ويف  �لعمل  يف  للحق  حماية  ميثل  �لب�صر  يف  �لجتار  حظر  �لثاين:  �لفرع 

�لإن�صانية.

�لفرع �لثالث: دور هيئة تنظيم �صوق �لعمل يف جمال ��صتقد�م �لعمالة �لو�فدة و�أثره 

يف فر�ص �لعمل.

�لفرع �لر�بع: ت�صريعات �لتعطل و�ل�صمان �لجتماعي وفكرة �لعي�ص �لكرمي.
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الفرع الأول
تنظيم الو�ضاطة يف اإبرام عقود العمل ميثل حماية للحق يف العمل

يوؤدي �لو�صيط خدمة مهمة �صو�ء للعامل �أو ل�صاحب �لعمل، فهو يوفر للعامل فر�صة 

يف  �لعمل،  ل�صاحب  يوفر  كما  وخرب�ته،  موؤهالته  مع  يتفق  مبا  له  �ملنا�صبة  �لعمل 

�لوقت ذ�ته، �حل�صول على عنا�صر ب�صرية منا�صبة من دون بحث عنها، ومن دون 

تكبد نفقات �أو جمهود يف ذلك.

وحماية لطالبي �لوظائف من تغرير بع�ص �لو�صطاء بهم، ورغبة يف م�صاعدة �لأفر�د 

على �إحلاقهم بالوظائف، نظم �مل�صرع �لبحريني عمليات �لتو�صط يف ت�صغيل �لعمال 

من خالل عدة حماور �أهمها ما ياأتي:

1- دور وز�رة �لعمل يف تي�صري ح�صول �ملو�طنني على �لوظائف.

2- مكاتب للتو�صط يف توظيف �ملو�طنني. 

3- وكالت توريد ل�صتقد�م �لعمالة �لو�فدة.

٤- �إلز�م �أ�صحاب �لأعمال با�صتخد�م ن�صبة من �لعمال �ملعوقني.

اأول- دور وزارة العمل يف تي�ضري ح�ضول املواطنني على الوظائف:

�لعمل  باإ�صد�ر قانون  �لقانون رقم )36( ل�صنة 2012م  ن�صت �ملادة )9( من 

�أن يتقدم بطلب لقيد ��صمه لدى  �أن »لكل مو�طن قادر على �لعمل ر�غب فيه  على 

�أي من �ملر�كز �لتابعة لها مبينا به عمره وقت تقدمي �لطلب وموؤهالته  �أو  �لوز�رة 

ومهنته وخرب�ته �ل�صابقة �إن وجدت، وعلى �لوز�رة قيد هذه �لطلبات فور ورودها يف 

�صجل خا�ص باأرقام م�صل�صلة، مع �إعطاء �لطالب �صهادة بح�صول �لقيد دون مقابل.
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�إليها يف  وحتدد بقر�ر من �لوزير �لبيانات �لتي يجب �أن تت�صمنها �ل�صهادة �مل�صار 

�لفقرة �ل�صابقة.

�لإجر�ء�ت  �تخاذ  على  �ملعنية،  �جلهات  مع  و�لتن�صيق  بالتعاون  �لوز�رة،  وتعمل 

�ملنا�صبة لتوظيف مقدمي �لطلبات«.

يتعني، وفقا للن�ص �ل�صالف �لذكر، على من يرغب من �ملو�طنني يف �حل�صول على 

وظيفة �أن ي�صجل ��صمه وبياناته بوز�رة �لعمل ويح�صل منها على �صهادة قيد جمانية، 

�صو�ء كان قد عمل من قبل ثم تعطل �أو �أنه مل يعمل مطلقا، وتتحدد بيانات �ل�صهادة 

�مل�صار �إليها بقر�ر من وزير �لعمل67.

وتلتزم �لوز�رة بو�صع نظام خا�ص لقيد �أ�صماء �ملو�طنني �لباحثني عن عمل، يحمل 

بالباحث عن عمل،  و�ملعلومات �خلا�صة  �لبيانات  ويت�صمن جميع  م�صل�صلة،  �أرقاما 

كا�صمه ورقم بطاقته �ل�صكانية وتاريخ ميالده و�صهاد�ته �لعلمية و�صهاد�ت �خلربة �إن 

وجدت، وتقوم �لوز�رة برت�صيحه للوظائف و�لأعمال لدى �ملوؤ�ص�صات و�ل�صركات، وفق 

نظام �لتعهد �ملعمول به يف مركز خدمات �أ�صحاب �لأعمال �لتابع لإد�رة �لتوظيف 

لوظائف،  للرت�صح  �لباحث عن عمل عادة على فر�صتني  �لعمل68، ويح�صل  بوز�رة 

�إذ يحق له يف �ملرة �لأولى رف�ص �لعمل �ملعرو�ص عليه، غري �أن رف�صه للمرة �لثانية 

67 �صدر قر�ر وزير �لعمل رقم )10( ل�صنة 2013 ون�صر يف �لعدد 3098 من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 2013/٤/٤ ون�ص 
يف مادته �لثانية على �أنه »يجب �أن تت�صمن �صهادة �لقيد للعمل �لبيانات �لتالية:

1( رقم �ل�صهادة )�لرقم �ملت�صل�صل بال�صجل �خلا�ص(.
2( تاريخ �لقيد.

3( �ل�صم �لثالثي للباحث ورقمه �ل�صخ�صي.
٤( تاريخ �مليالد.

5( �لعنو�ن �لد�ئم للباحث و�أرقام �لت�صال به.
6( �صورة �صخ�صية حديثة للباحث.

7( �ملوؤهل �لعلمي.
8( �ملهن �ملرغوب فيها.

9( تاريخ �نتهاء �صالحية �ل�صهادة.
10( �خلرب�ت �ل�صابقة �إن وجدت«.

68 ر�جع قر�ر وزير �لعمل رقم )17( ل�صنة 2008، ب�صاأن نظام �لتعهد لت�صغيل �لعمالة �لوطنية، �ل�صادر يف 23/ 2008/12.
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عمال �آخر من دون �صبب �أو عذر مقبول ي�صقط حقه يف تعوي�ص �لتعطل69. 

ول تكتفي وز�رة �لعمل مبجرد تر�صيح �لباحثني عن �لعمل لوظائف بل تقوم كذلك 

�إليها  بتوعية وتوجيه �لباحثني عن عمل بنوعية �لعمالة و�لتخ�ص�صات �لتي حتتاج 

�ملوؤ�ص�صات و�لهيئات وخمتلف �ملن�صاآت.

وز�رة  قبل  من  له  �ملر�صح  للعامل  �لالزمة  �لختبار�ت  يجري  �أن  �لعمل  ول�صاحب 

�أو رف�صه له  �أن يخطر وز�رة �لعمل بقبوله �إحلاق �لعامل بعمل لديه  �لعمل، وعليه 

وهيئة  �لوز�رة  مفت�صي  بتزويد  يلتزم  كما  للمر�صح70،  مقابلته  من  �أ�صبوعني  خالل 

للتعرف على و�صع �لعمالة  �لتي يطلبونها  �لعمل بالبيانات و�ملعلومات  تنظيم �صوق 

د�خل �ملن�صاأة71. 

على  ح�صولهم  وتي�صري  �لعمل  يف  �لأفر�د  حق  كفالة  �ل�صابق  �لتنظيم  وي�صتهدف 
69 ر�جع �ملادة 2٤ من �لقانون )78( ل�صنة 2006 �لتي تن�ص على �أن »ي�صقط �حلق يف �صرف �لتعوي�ص �أو �لإعانة يف �أي من 

�حلالت �لتالية:
�أ(   �إذ� رف�ص �ملتعطل �للتحاق بعمل، ير�ه �ملكتب منا�صبا، بدون مربر مرتني. وي�صقط �حلق يف �لتعوي�ص �أو �لإعانة �عتبار� من    

تاريخ رف�صه للعمل �ملعرو�ص عليه للمرة �لثانية، وير�عى يف حتديد �لعمل �ملنا�صب ما يلي:
1( قدر�ت وموؤهالت وخربة �ملتعطل و�إمكانية �إعادة تدريبه.    

2( �صن �ملتعطل ومدة خدمته يف وظيفته �ل�صابقة ومدة تعطله عن �لعمل.   
3( �أن يكون �لأجر �ملقرر للعمل �ملعرو�ص على �ملتعطل ي�صاوي �أو يزيد على مقد�ر �لتعوي�ص �أو �لإعانة.   

ب(  �إذ� �لتحق �ملتعطل بعمل يتقا�صى عنه �أجر� يجاوز مقد�ر �لتعوي�ص �أو �لإعانة، وي�صقط �حلق يف �لتعوي�ص �أو �لإعانة �عتبار�    
من تاريخ �لتحاقه بالعمل.

  ج( �إذ� قدم �ملتعطل مطالبة ل�صرف �لتعوي�ص �أو �لإعانة عن طريق �لحتيال �أو �لغ�ص.
�أو  �أو �لإعانة، ويف هذه �حلالة ي�صقط �حلق يف �لتعوي�ص  �أو يزيد على مقد�ر �لتعوي�ص    د(  �إذ� ��صتحق �ملتعطل معا�صا ي�صاوي 

�لإعانة �عتبار� من تاريخ ��صتحقاق �ملتعطل للمعا�ص.
هـ( �إذ� مل يبادر �ملتعطل �إلى طلب قيد ��صمه لدى �ملكتب خالل �ملدة �مل�صار �إليها يف �لفقرة )�أ( من �ملادة )21( من هذ� �لقانون.    

و( �إذ� ز�ول �ملتعطل عمال جتاريا �أو مهنيا حل�صابه �خلا�ص.   
  ز(  �إذ� �أ�صبحت �إقامة �لعامل �لأجنبي �ملتعطل يف �ململكة �إقامة غري م�صروعة وفقا للقو�نني و�لأنظمة �ملعمول بها، �أو �إذ� تغري 

�صبب منحه �لإقامة �إلى �صبب �آخر غري �لبحث عن عمل.
  ح( مغادرة �لعامل �لأجنبي �ملتعطل �ململكة نهائيا«.

70 ر�جع �لفقرة �لثانية من �ملادة )5( من قر�ر وزير �لعمل رقم )13( ل�صنة 199٤ �ل�صادر يف 199٤/3/19، �ملن�صور يف 
�لعدد رقم 2110 من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ ٤/5/199٤.

71 وحتقيقا للم�صاو�ة وعدم �لتمييز مل يرد يف قانون �لعمل �حلايل ن�ص يعطي �أف�صلية يف تعيني �لعامل �لوطني على �لأجنبي وكان 
قانون �لعمل �ل�صابق يوجب على  �صاحب �لعمل، �أن ير�عي عند ��صتخد�م �أي عامل وجوب تف�صيل �لعامل �لوطني على غريه وتف�صيل 
�لعامل �لعربي على �لعامل �لأجنبي، طاملا كان �أي منهم �صاحلا لأد�ء �لعمل �خلا�ص �لذي ي�صتخدم فيه، كذلك عند �ل�صتغناء عن 
�لعمال يجب �ل�صتغناء عن �لعامل �لأجنبي قبل �لعامل �لعربي وعن �لعامل �لعربي قبل �لوطني، ر�جع �ملادة 13 من قانون �لعمل 

�ل�صابق.
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�لوظائف من خالل �أد�ء وز�رة �لعمل دورها يف �إتاحة �لفر�صة لطريف عالقة �لعمل 

)�لعامل و�صاحب �لعمل( باللتقاء معا، متهيد� لرتباطهما بعقد عمل يحقق مر�د 

كليهما.

ثانيا- مكاتب للتو�ضط يف توظيف املواطنني

للمجتمع يف حل  له، وم�صاركة  �إيجاد عمل منا�صب  �ملتعطل على  رغبة يف م�صاعدة 

م�صكلة �لبطالة بت�صافر جهود �أفر�ده مع �لدولة، �صمح �مل�صرع باإن�صاء مكاتب للتو�صط 

يف ت�صغيل �ملو�طنني �ملتعطلني عن �لعمل، و�ملالحظ �أن ن�صاط هذه �ملكاتب يف جمال 

بهذ�  وقيامها  للمو�طنني،  �لعمل  فر�ص  توفري  يف  �لتو�صط  على  يقت�صر  �لتوظيف 

�لدور م�صروط بح�صولها على ترخي�ص من وز�رة �لعمل مبز�ولة ذلك، فقد ن�صت 

�ملادة )28( من �لقانون رقم )19( ل�صنة 2006م ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل على 

�أنه »يحظر على �أي �صخ�ص مز�ولة ن�صاط وكالت توريد �لعمال �أو مكاتب �لتوظيف 

�إل بعد ح�صوله على ترخي�ص بذلك من �لهيئة طبقا لأحكام هذ� �لقانون«72.

وحماية للعمال مل يجز �مل�صرع �لبحريني لهذه �ملكاتب �أن تطلب �أو تقبل من �أي عامل 

�صو�ء قبل قبوله �لعمل �أو بعده �أي عمولة �أو مكافاأة �أو م�صاريف يف مقابل ح�صوله 

على �لعمل و�إل تعر�ص �لقائمون عليها للعقاب �جلنائي73.

هذ�، وتنق�صي عالقة �لعامل مبكتب �ل�صتخد�م مبجرد �لتحاقه بالعمل لدى �صاحب 

72 وملن يرغب يف ممار�صة ن�صاط وكالت توريد �لعمال �أو مكاتب �لتوظيف �أن يتقدم بطلب �إلى �لهيئة ل�صت�صد�ر ترخي�ص بذلك، 
وت�صدر �لهيئة قر�ر� بتحديد �صروط و�إجر�ء�ت منح وجتديد �لرتخي�ص ومدة �صريانه، وبتنظيم عمل وكالت توريد �لعمال ومكاتب 

�لتوظيف. 
�أو  مبالغ  �أية  تقا�صي  �صخ�ص  �أي  على  »يحظر  �أنه  على  �لعمل  �صوق  تنظيم  هيئة  قانون  من  �ملادة 23  من  �لفقرة )ج(  تن�ص   73
�أو ��صتبقائه يف  �أو مقابل ��صتخد�م هذ� �لعامل  �أو مزية من �لعامل مقابل ��صت�صد�ر ت�صريح عمل ب�صاأنه  �أية منفعة  �حل�صول على 
عمله«. كما تن�ص �لفقرة )�أ( من �ملادة 36 من قانون هيئة تنظيم �صوق �لعمل على �أنه  »مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�ص عليها 
قانون �لعقوبات �أو �أي قانون �آخر، يعاقب باحلب�ص مدة ل تقل عن ثالثة �أ�صهر ول جتاوز �صنة و�حدة وبالغر�مة �لتي ل تقل عن �ألف 
دينار ول جتاوز �ألفي دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني، كل من يخالف �أيا من �أحكام �لفقرتني )ب( و)ج( من �ملادة )23( و�ملادتني 
)28( و)30( من هذ� �لقانون، ويف حالة �لعود تكون �لعقوبة �حلب�ص مدة ل تقل عن �صتة �أ�صهر ول جتاوز �صنتني و�لغر�مة �لتي ل 

تقل عن �ألفي دينار ول جتاوز �أربعة �آلف دينار«.
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عمل، �إذ تن�صاأ عالقة مبا�صرة بني �لعامل و�صاحب �لعمل من دون تدخل من مكتب 

بالعمل  �لتحاقه  فور  �ملن�صاأة  لعمال  �لتي  كافة  �حلقوق  للعامل  ويكون  �ل�صتخد�م، 

فيها.

�ملكاتب  هذه  و�صاطة  ب�صاأن  2006م  ل�صنة   )19( رقم  �لقانون  يف  ورد  ما  ويعد 

ودورها يف م�صاعدة �لعمال، بدون مقابل، على �للتحاق بالعمل متفقا مع �ملعايري 

�لدولية �لتي �أوردتها �ملادة �ل�صاد�صة من �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم )88( 

هذه  عمل  بتنظيم  يتعلق  فيما  خا�صة  �لتوظيف،  �إد�ر�ت  ب�صاأن  19٤8م،  ل�صنة 

�لوكالت وعدم تقا�صيها �أجور� من �لعمال نظري م�صاعدتهم على �للتحاق بالعمل، 

كما يت�صق كذلك مع ما ورد يف �ملادة �ل�صابعة من �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم 

)96( ل�صنة 19٤9م ب�صاأن وكالت وخدمات �لتوظيف باأجر، �لتي �أناطت بالدولة 

�تخاذ �لإجر�ء�ت للتحقق من مز�ولة هذه �لوكالت بدون �أجر، ومع �ملادة �ل�صابعة 

وكالت  ب�صاأن  1997م  ل�صنة   )181( رقم  �لدولية  �لعمل  منظمة  �تفاقية  من 

�ل�صتخد�م �خلا�صة، ويتفق كذلك مع مبد�أ �مل�صاو�ة يف �ملعاملة وتكافوؤ �لفر�ص يف 

جمال قيام هذه �لوكالت بدورها على نحو ما قررته �ملادة �خلام�صة من �لتفاقية 

ذ�تها.  

ثالثا- وكالت توريد ل�ضتقدام العمالة الوافدة

رغبة يف تي�صري ح�صول �صاحب �لعمل على �حتياجاته من �لأيدي �لعاملة خا�صة يف 

جمالت �لعمل �لتي ل يقدم عليها �ملو�طنون �أو ل تتو�فر ب�صاأنها خرب�ت وطنية، نظم 

�مل�صرع ��صتقد�م �ليد �لعاملة �لأجنبية �لو�فدة للعمل لدى �صاحب �لعمل يف �ململكة، 

وو�صع لذلك �صو�بط7٤ ومنها �أن يتم �ل�صتقد�م مبعرفة �صاحب �لعمل نف�صه �أو من 

خالل وكالت توريد �لعمال، ويق�صد بوكالة توريد �لعمال �صاحب �لعمل �ملرخ�ص 
7٤ ر�جع قر�ر وزير �لعمل رقم )21( ل�صنة 199٤ ب�صاأن �ل�صروط و�لأو�صاع �لتي تتبع عند تعاقد �صاحب عمل مع متعهد لتوريد 

عمال غري بحرينيني.
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له بتوريد عمال للعمل لدى طرف ثالث مدة حمددة �أو لإجناز مهمة معينة من دون 

�إ�صر�ف من �صاحب �لعمل )�ملورد( على تنفيذ �لعمل75.

ول ميكن ملتعهد توريد �لعمال ممار�صة هذ� �لن�صاط �إل بعد ح�صوله على �لرتخي�ص 

�لالزم ملمار�صة هذ� �لعمل من هيئة تنظيم �صوق �لعمل76.

�لعمل،  ب�صاحب  �لأخري  �لتحاق  مبجرد  �لأجنبي  بالعامل  �ملتعهد  عالقة  وتنق�صي 

للعامل  يكون  مبقت�صاها  مبا�صرة  عالقة  �لعمل  ب�صاحب  �لعامل  عالقة  وت�صبح 

�حلقوق كافة �لتي لعمال �ملن�صاأة فور �لتحاقه بالعمل فيها، فال يكون لوكالة �لتوريد 

�إ�صر�ف عليه �أثناء تنفيذ �لعمل.

�أو  منفعة  �أي  على  �حل�صول  �أو  مبالغ  �أي  تقا�صي  �صخ�ص  �أي  على  �مل�صرع  ويحظر 

مقابل  �أو  �لأجنبي  �لعامل  ب�صاأن  عمل  ت�صريح  ��صت�صد�ر  مقابل  �لعامل  من  مزية 

��صتخد�مه �أو ��صتبقائه يف عمله77، فال يجوز ل�صاحب �لعمل �أو ملمثليه �أو للمتعهد 

�أن يتقا�صى من �لعامل مقابال �أيا كان نظري ت�صغيله �أو ��صتبقائه يف عمله و�إل تعر�ص 

للعقاب �جلنائي78.

وتتفق هذه �حلماية مع ما ورد يف �لتفاقيات �لدولية ب�صاأن حماية �لعمال يف مو�جهة 

ما  نحو  �لأعمال، على  �أ�صحاب  لدى  بعمل  �إحلاقهم  يتو�صطون يف  �لذين  �لو�صطاء 

�أ�صلفنا بالن�صبة �إلى مكاتب �ل�صتخد�م �لأهلية.

75 ر�جع �ملادة �لأولى من �لقانون رقم )19( ل�صنة 2006 . 
76 يحظر على �أي �صخ�ص مز�ولة ن�صاط وكالت توريد �لعمال �أو مكاتب �لتوظيف �إل بعد ح�صوله على ترخي�ص بذلك من �لهيئة 
�لهيئة  �إلى  بطلب  يتقدم  �أن  �لتوظيف  مكاتب  �أو  �لعمال  توريد  وكالت  ن�صاط  ممار�صة  يف  يرغب  وملن  �لقانون.  هذ�  لأحكام  طبقا 
ل�صت�صد�ر ترخي�ص بذلك. وت�صدر �لهيئة قر�ر� بتحديد �صروط و�إجر�ء�ت منح وجتديد �لرتخي�ص ومدة �صريانه، وبتنظيم  عمل 
وكالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف. ويكون �لرتخي�ص �صخ�صيا ول يجوز �لتنازل عنه �إلى �لغري �إل يف حالة �لوفاة فاإنه ينتقل �إلى 

�لورثة �أو وكيلهم )�ملادة 28 من �لقانون 19 ل�صنة 2006(.
77 ر�جع  �لفقرة )ج( من �ملادة )23( من �لقانون 19 ل�صنة 2006. 

78 وهو �حلب�ص مدة ل تقل عن ثالثة �أ�صهر ول جتاوز �صنة و�حدة وبالغر�مة �لتي ل تقل عن �ألف دينار ول جتاوز �ألفي دينار �أو باإحدى 
هاتني �لعقوبتني....، ويف حالة �لعود تكون �لعقوبة �حلب�ص مدة ل تقل عن �صتة �أ�صهر ول جتاوز �صنتني و�لغر�مة �لتي ل تقل عن �ألفي 

دينار ول جتاوز �أربعة �آلف دينار.)ر�جع  �ملادة )36( من �لقانون 19 ل�صنة 2006. 



82

املعوقني  العمال  من  ن�ضبة  با�ضتخدام  الأعمال  اأ�ضحاب  اإلزام  رابعا- 
ا املوؤهلني مهنيًّ

�ملعوق هو كل �صخ�ص �أ�صبح غري قادر على �لعتماد على نف�صه يف مز�ولة عمله �أو 

�لقيام بعمل �آخر و�ل�صتقر�ر فيه، ونق�صت قدرته على ذلك نتيجة لق�صور ع�صوي 

�أو عقلي �أو ح�صي �أو نتيجة عجز خلقي منذ �لولدة.

وقد عرف �مل�صرع �ملعوق باأنه »�ل�صخ�ص �لذي يعاين نق�ص يف بع�ص قدر�ته �جل�صدية 

�أدى  ور�ثي  �أو عامل  �صبب خلقي  �أو  �أو حادث  نتيجة مر�ص  �لذهنية  �أو  �أو �حل�صية 

لعجزه كليا �أو جزئيا عن �لعمل، �أو �ل�صتمر�ر به �أو �لرتقي فيه، و�أ�صعف قدرته على 

�لقيام باإحدى �لوظائف �لأ�صا�صية �لأخرى يف �حلياة، ويحتاج �إلى �لرعاية و�لتاأهيل 

من �أجل دجمه �أو �إعادة دجمه يف �ملجتمع«79. 

وميثل �لهتمام باملعوقني ��صتجابة من مملكة �لبحرين حلماية هذه �لفئة ورعايتها 

على نحو ي�صهم يف دجمها يف �ملجتمع، كما يعد تلبية ملا ورد يف �لتفاقيات �لدولية 

ب�صاأن �ملعوقني80، ولذ� فقد و�صع �مل�صرع  نظاما خا�صا للمعوقني ي�صمح برعايتهم 

وتاأهيلهم مهنيا بهدف ��صتعادة قدرتهم على �لعمل من خالل مر�كز ومعاهد تاأهيل 

متخ�ص�صة ودور رعاية وور�ص تن�صئها وت�صرف عليها وز�رة �لتنمية �لجتماعية81، 

يعفى  بذلك82،  �صهادة  �ملهني ومتنحه  �لتاأهيل  للمعوق خدمات  �ملر�كز  وتوفر هذه 

مبقت�صاها �ملعوق من �صرط �للياقة �ل�صحية �إن وجد بالن�صبة �إلى حالة �لإعاقة ومن 

79 ر�جع �لبند )د( من �ملادة �لأولى من �لقانون 7٤ ل�صنة 2006 ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني، وهذ� �لتعريف معيب يف 
�ل�صياغة فال يقال �ل�صتمر�ر به و�إمنا �ل�صتمر�ر فيه، كما �أن عبارة ويحتاج �إلى �لرعاية ...�لخ  تعد تزيد� ل د�عي  له؛ باعتبار ذلك 

نتيجة ترتتب على كونه معوقا ول ي�صح �أن تكون �صمن �لتعريف.
80 �صدقت مملكة �لبحرين على �لتفاقية �خلا�صة بحقوق �ملعوقني و�ن�صمت �إليها باملر�صوم بقانون رقم 17 ل�صنة 1999.

�ملعوق خم�ص�ص  �مل�صرع  كما منح  �ملعوقني،  وت�صغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�صاأن  ل�صنة 2006  �لقانون 7٤  �لر�بعة من  �ملادة  ر�جع   81
�إعاقة من وز�رة �لتنمية �لجتماعية ل يقل عن خم�صني دينار� �صهريا و�أعفاه من �ل�صر�ئب و�لر�صوم �مل�صتحقة على �لأجهزة �لطبية 

و�لتاأهيلية و�لتعليمية و�لتقنية و�لتعوي�صية �لالزمة حلالته.
82 ويجب �أن يبني يف �ل�صهادة �ملهنة  �أو �لأعمال �لتي ي�صتطيع �أد�ءها بالإ�صافة �إلى �لبيانات �لأخرى �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر 

عن �لوزير.
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�صرط �جتياز �لمتحان �ملقرر ل�صغل �لوظيفة، ومتكنه بعد ت�صجيل بياناته يف وز�رة 

�أن  �لتي ي�صتطيع  لها وبالأعمال �لأخرى  تاأهيله  �لتي مت  �لعمل من �للتحاق باملهن 

يوؤديها مما هو مبني ب�صهادة �لقيد83.

وتاأهيل  رعاية  ب�صاأن  2006م،  ل�صنة   )7٤( رقم  �لقانون  يف  �مل�صرع،  �أفرد  وقد 

و�لت�صغيل،  و�لتاأهيل  �لرعاية  حيث  من  للمعوقني  خا�صة  حماية  �ملعوقني،  وت�صغيل 

كما �ألزم �أ�صحاب �لأعمال بت�صغيل ن�صبة معينة من �لعمال �ملعوقني �ملوؤهلني مهنيا، 

ي�صتخدمون  �لذين  �لأعمال  �أ�صحاب  على  توجب  �لقانون  هذ�  من   )11( فاملادة 

خم�صني عامال فاأكرث8٤، �صو�ء يف مكان و�حد �أو يف �أماكن متفرقة، وت�صري عليهم 

�أحكام قانون �لعمل، ��صتخد�م �ملعوقني �لذين تر�صحهم لهم وز�رة �لعمل من و�قع 

�صجل قيد من مت تاأهيلهم لديها، وذلك يف حدود �لن�صبة �لتي حتددها �للجنة �لعليا 

لرعاية �صئون �ملعوقني85 مبا ل يقل عن ن�صبة 2% من جمموع عدد �لعمال يف �ملن�صاأة 

با�صتخد�م  �ملتقدمة  �لن�صبة  �صغل  �لعمل  لأ�صحاب  ويجوز  بها86.  �للتحاق  �ملر�د 

�ملعوقني من غري طريق �لرت�صيح من �لوز�رة ب�صرط قيد بياناتهم لديها. 

ويتمتع �ملعوق بجميع �ملز�يا و�حلقوق �لتي يتمتع بها غريه من �لعمال غري �ملعوقني يف 

�ملن�صاأة من دون متييز طبقا لقاعدة �مل�صاو�ة87.

83 �ملادة )11( من �لقانون 7٤ ل�صنة  2006، ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني.
8٤ كانت فيما م�صى مائة عامل، ثم �أ�صبحت خم�صني عامال مبقت�صى �ملادة 11 من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006م ب�صاأن رعاية 

وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني.
85 �أن�صئت هذه �للجنة مبقت�صى �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006، وهي تتبع وز�رة �لتنمية �لجتماعية، وتخت�ص �للجنة �لعليا بدر��صة 

و�إعد�د �ل�صيا�صة �لعامة لرعاية �ملعوقني وتاأهيلهم وت�صغيلهم، وعلى �لأخ�ص: 
1- �لعمل على تخطيط وتن�صيق �لرب�مج �خلا�صة برعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني. 

2- و�صع �لقو�عد �خلا�صة بتحديد �لحتياجات �لأ�صا�صية لرعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني و�صروط قبولهم مبر�كز �لتاأهيل.
3- و�صع �للو�ئح وحتديد �لإجر�ء�ت �ملتعلقة بتنفيذ �لتز�مات �لوز�رة �ملن�صو�ص عليها يف هذ� �لقانون ب�صاأن �ملعوقني. 

٤- قبول �لإعانات و�لهبات وحتديد �أوجه �صرفها. 
5- �قرت�ح م�صروعات �لقو�نني و�لأنظمة �ملتعلقة برعاية وتاأهيل وت�صغيل  �ملعاقني. 

86 كما يكون للمعوقني �أولوية يف بع�ص �لوظائف �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر عن وزير �لعمل يف حدود هذه �لن�صبة، ر�جع �ملادة رقم 
12 من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006 ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني. 

87 �ملادة )13( من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006 ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني. 
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وف�صال عن حماية �ملعوق وعدم �لتمييز جتاهه، فاإنه ومر�عاة لإعاقته يتمتع مبز�يا 

�لوظائف  بتحديد  قر�ر  �إ�صد�ر  �لعمل  وزير  �مل�صرع  خول  فقد  تف�صيلية،  وحقوق 

و�لأعمال �لتي يكون للمعوقني �ملوؤهلني �أولوية �لتعيني فيها، كما منح �مل�صرع للعاملة 

�ملعوقة �حلق يف �إجازة باأجر كامل يف حالة �حلمل �إذ� قرر �لأطباء �أن حالتها ت�صتلزم 

ذلك88.

و�إذ� �أ�صيب �أي عامل �إ�صابة عمل نتج عنها عجز ل مينعه من �أد�ء عمل �آخر غري 

�لعمل  ب�صبب  �لعامل  �إ�صابة  وقعت  �لذي  �لعمل،  �صاحب  على  وجب  �ل�صابق  عمله 

لديه، توظيفه يف �لعمل �ملنا�صب باأجر ل يقل عن �لأجر �ل�صابق �لذي كان يح�صل 

عليه89. 

لهذ�  �خلا�صعة  �ملن�صاآت  �مل�صرع  �ألزم  �لو�جبات  هذه  تنفيذ  على  للرقابة  و�إحكاما 

و�فية  بيانات  مت�صمنا  لديها،  �لعاملني  �ملعوقني  لقيد  خا�ص  �صجل  باإعد�د  �حلكم 

عنهم، و�أوجب عليها �إخطار وز�رة �لعمل كل عام ببيان عدد �لوظائف و�لأعمال �لتي 

ي�صغلها �ملعوقون وما يتقا�صاه كل منهم من �أجر.

ويتعر�ص �صاحب �لعمل �أو �ملدير �مل�صئول �لذي يرف�ص من دون عذر مقبول ت�صغيل 

�ملعوق لنوعني من �جلز�ء�ت هما: 

الأول: جزاء مدين، وهو �إلز�م �صاحب �لعمل باأن يدفع �صهريا �إلى �ملعوق �ملوؤهل 
�أو �ملرتب �ملقدر للعمل �لذي ر�صح  �لذي �متنع عن ��صتخد�مه مبلغا ي�صاوي �لأجر 

له وذلك �بتد�ًء من تاريخ �ملخالفة، ويتم هذ� �لإلز�م مبقت�صى حكم ق�صائي، ول 

88 ر�جع �ملادة �خلام�صة من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006 ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني. 
89 ول يخل ذلك مبا ي�صتحقه هذ� �لعامل من م�صتحقات عن �إ�صابته طبقا لأحكام قانون �لعمل يف �لقطاع �لأهلي و�أحكام قانون 
�لتاأمني �لجتماعي )مادة 15 من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006 ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني(.  كما يكون للمعوقني �أولوية 
يف �لتعيني يف حدود 2% يف �لوظائف �حلكومية �لتي يحددها قر�ر وزير �لعمل بعد مو�فقة جمل�ص �لوزر�ء وبالتن�صيق مع ديو�ن �خلدمة 

�ملدنية )مادة 12من �لقانون 7٤ ل�صنة 2006(.
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يجوز مطالبة �ملن�صاأة بهذ� �ملبلغ ملدة تزيد على �صنة90، ويزول �إذ� قام �صاحب �لعمل 

بتعيني �ملعوق لديه �أو �لتحق �لأخري بعمل �آخر.

والآخر: جزاء جنائي، �إذ يعاقب �صاحب �لعمل �لذي �متنع عن ت�صغيل �ملعوق 
�ملوؤهل مهنيا وفقا للن�صبة �ملقررة بغر�مة ل تقل عن 200 دينار ول جتاوز 500 

دينار، وتتعدد �لعقوبة بقدر عدد �ملعوقني �لذين وقعت يف �صاأنهم �ملخالفة، ويف جميع 

�لأحو�ل تقام �لدعوى على �صاحب �لعمل �أو وكيله �أو �ملدير �مل�صئول91.

وهكذ� دفع �مل�صرع �لبحريني قدما بحماية �ملعوقني نحو �آفاق �أرحب من خالل �إقر�ر 

حقهم يف �لرعاية و�لتاأهيل ويف �لعمل و�حل�صول على م�صدر دخل يكفل لهم �لعي�ص 

على  ووقوفهم  �ملجتمع  يف  دجمهم  يحقق  �أن  ذلك  �صاأن  من  فاإن  ثم  ومن  �لكرمي، 

وتقدم  رقي  يف  جنب  �إلى  جنبا  ي�صاهمون  �لأ�صوياء،  من  غريهم  مع  �مل�صاو�ة  قدم 

جمتمعاتهم، مع مر�عاة خ�صو�صيتهم يف ذلك، وتتفق هذه �حلماية مع ما ورد يف 

�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية ب�صاأن �ملعوقني، وخا�صة �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية 

رقم )159( ل�صنة  1983م92، ب�صاأن �لتاأهيل �ملهني و�لعمالة )�ملعوقني(، �لتي 

�أوجبت على �لدولة �لأخذ مببد�أ ت�صاوي �لفر�ص بني �لعمال �ملعوقني و�لعمال عموما، 

ول  �جلن�صني،  من  �ملعوقني  �لعمال  بني  و�ملعاملة  �لفر�ص  يف  �مل�صاو�ة  حترتم  و�أن 

تعترب �لتد�بري �لإيجابية �خلا�صة �لتي ت�صتهدف حتقيق �مل�صاو�ة �لفعلية يف �لفر�ص 

و�ملعاملة بني �لعمال �ملعوقني وغريهم من �لعمال مبثل تد�بري متييزية �صد غريهم 

90 تن�ص �ملادة )20( من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006 على �أنه »مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�ص عليها قانون �لعقوبات 
�أو �أي قانون �آخر يعاقب بغر�مة ل تقل عن مائتي دينار ول جتاوز خم�صمائة دينار �صاحب �لعمل �أو �ملدير �مل�صئول �لذي  يرف�ص دون 

عذر مقبول ت�صغيل �ملعاق وفقا لأحكام هذ� �لقانون. 
وتتعدد �لغر�مات بقدر عدد �ملعاقني �لذين تقع يف �صاأنهم �ملخالفة. ويجوز �حلكم باإلز�م �ملن�صاأة باأن تدفع  للمعاق �لذي متتنع عن 
��صتخد�مه تطبيقا للمادتني )11( و)15( من هذ� �لقانون مبلغًا  ي�صاوي �لأجر �ملقرر �أو �لتقديري  للعمل �أو �لوظيفة �لتي ر�صح 
�أو ي�صلح لها، وذلك= =�عتبار� من تاريخ وقوع �ملخالفة، ول يجوز مطالبة �ملن�صاأة بذلك �ملبلغ عن مدة تزيد على �صنة، ويزول هذ� 

�للتز�م �إذ� قامت  بتعيني �ملعاق لديها �أو �لتحق �ملعاق بالفعل يف عمل �آخر«.
91 ر�جع �ملادة )20( من �لقانون رقم 7٤ ل�صنة 2006.

92 �ن�صمت مملكة �لبحرين مبقت�صى �ملر�صوم بقانون رقم ) 17 ( ل�صنة 1999 �إلى �لتفاقية �خلا�صة بالتاأهيل �ملهني و�لعمالة 
)�ملعوقني(.
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من �لعمال. 

�لإعاقة  ذوي  �لأ�صخا�ص  حقوق  �تفاقية  يف  ورد  ملا  و��صحا  �إعمال  ذلك  يعد  كما 

�ملتحدة عام 2006م و�صدقت عليها مملكة  �لعامة لالأمم  �أقرتها �جلمعية  �لتي 

�لبحرين مبقت�صى �لقانون رقم )22( ل�صنة 2011م93، وهي من �أهم �لتفاقيات 

يف جمال حماية حقوق �ملعوقني9٤، وكذلك ين�صجم ما ورد يف �لقانون رقم )7٤( 

ل�صنة 2006م ب�صاأن رعاية وتاأهيل �ملعوقني يف جملته مع �أحكام �لتفاقية �لعربية 

�صدقت  �لتي  �ملعوقني  وت�صغيل  وتاأهيل  رعاية  ب�صاأن  1993م  ل�صنة   )17( رقم 

عليها مملكة �لبحرين باملر�صوم بقانون رقم )3( ل�صنة 1996م. 

93 �صدر يف 2011/6/30، ون�صر يف �لعدد رقم 3007 من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 2011/7/7.
9٤ وقد �أقرت هذه �لتفاقية جملة مبادئ يف جمال حماية �ملعوقني �أهمها:

)�أ ( �حرت�م كر�مة �لأ�صخا�ص �ملتاأ�صلة و��صتقاللهم �لذ�تي مبا يف ذلك حرية تقرير خيار�تهم باأنف�صهم و��صتقالليتهم.
)ب ( عدم �لتمييز.

)ج ( كفالة م�صاركة و�إ�صر�ك �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة ب�صورة كاملة وفعالة يف �ملجتمع.
)د ( �حرت�م �لفو�رق وقبول �لأ�صخا�ص ذوي �لإعاقة كجزء من �لتنوع �لب�صري و�لطبيعة �لب�صرية.

)هـ ( تكافوؤ �لفر�ص.
)و ( �إمكانية �لو�صول.

)ز ( �مل�صاو�ة بني �لرجل و�ملر�أة.
)ح ( �حرت�م �لقدر�ت �ملتطورة لالأطفال ذوي �لإعاقة و�حرت�م حقهم يف �حلفاظ على هويتهم.
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الفرع الثاين
حظر الجتار يف الب�ضر ميثل حماية للحق يف العمل ويف 

الكرامة الإن�ضانية

ميثل �لجتار يف �لب�صر �صكال من �أ�صكال �لعبودية ي�صل عدد �صحاياه �إلى �ملاليني 

�صنويا، معظمهم من �لن�صاء و�لأطفال ممن يتم ��صت�صعافهم وت�صخريهم لأغر��ص 

�أي�صا  و�حليلة  و�خلد�ع  و�لإكر�ه  �لقوة  ��صتخد�م  على  وينطوي  وجن�صية،  جتارية 

لإيقاع �ل�صحايا يف �صر�ك �ملتاجرين، ول يقت�صر �لأمر على �لتجنيد يف �ملمار�صات 

�جلن�صية بل يتعد�ه �إلى �لعمل �لق�صري �ملهني و�نتهاك حقوق �لإن�صان و�لغت�صاب 

و�لتعذيب و�لتجويع و�لتهديد و�لإكر�ه و�ملعاملة �ملهينة، فهو جرمية تتخطى �حلدود 

وتتجاوز �خلطوط �حلمر�ء95.

وميثل �لجتار يف جهد �لعمال وكدهم �صورة �صارخة من �صور �لجتار يف �لب�صر، 

ويتحقق ذلك يف �ل�صخرة و�خلدمات �لق�صرية �لتي ُيجربون على �لقيام بها، وهي 

�صورة من �أ�صد �أ�صكال �لجتار �نت�صار� يف جميع �أنحاء �لعامل �ليوم، خا�صة بالن�صبة 

�إلى �لعمال �لأجانب ممن يعملون يف �صناعات �لبناء و�لإن�صاء�ت و�لفنادق و�ملطاعم 

وخدمات �ل�صت�صافة، وكذلك يف �خلدمات �ملنزلية، وكثريون منهم عر�صة لأخطار 

�ل�صتغالل، ويف �أحيان كثرية يت�صمن هذ� �ل�صكل من �أ�صكال �لجتار يف �لب�صر ف�صخ 

�أو عدم �لوفاء باللتز�مات �ملتولدة عنها، و�خلد�ع و�ملماطلة ب�صاأنها،  عقود �لعمل 

كما يت�صمن �أعباء ديون على �لعمال ت�صرتد منهم  من خالل �إلز�مهم باأد�ء �أعمال 

95 ر�جع يف هذ� �ملو�صوع د. حممد مطر، �جلهود �لدولية يف مكافحة �لجتار بالب�صر، �لنا�صر �جلزء �لأول، جامعة نايف �لعربية 
باملخدر�ت  �ملعني  �ملتحدة  �لأمم  مكتب  من�صور�ت  �لإ�صالمية،  لل�صريعة  وفقا  بالب�صر  �لجتار  مكافحة   ،2010 ط  �لأمنية،  للعلوم 
و�جلرمية،2010، �ص 3٤، د. ��صامة �بو �حل�صن جماهد، مكافحة �ل�صياحة �جلن�صية، د�ر �لنه�صة �لعربية، ط 2005، �ص٤ وما 

بعدها، هاين �لب�صتكي، علميات �لجتار بالب�صر، د�ر �لفكر �جلامعي، �ص 71، وما بعدها.
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�ملوعودة،  �لأجور  من  �صئيل  �صوى جزء  تعادل  ل  �أجور  على  بح�صولهم  �أو  جربية، 

و�صاعات عمل ��صتغاللية ل متثل �ل�صاعات �ملحددة قانونا، وتقييد� حلرية �حلركة، 

ومز�ولة �أعمال بدنية مرهقة و�صاقة تتم يف ظروف عمل �صيئة غري حمتملة96.

هذه  حماربة  على  �لوطنية  و�لت�صريعات  �لدولية  و�لتفاقيات  �ملو�ثيق  حتر�ص  ولذ� 

�لظاهرة وتلك �ملمار�صات لالأ�صباب �لآتية:

بالهجرة -  �ملت�صلة  للقو�نني  �نتهاك  على  �لب�صر  يف  �لجتار  عمليات   تنطوي 

و�لقو�نني �لتي جترم �لغت�صاب و�لعتد�ء �جل�صدي و�لتحري�ص على �لدعارة.

�أو -  �لهرب  حاولو�  �إذ�  لالأذى  �صيتعر�صون  باأنهم  ل�صحاياهم  �ملتاجرون   يوحي 

هربو�.

يتعر�ص �ل�صحايا ملخاطر تهدد �صحتهم وت�صيبهم بالأمر��ص.- 

 يف معظم �حلالت يكون �ل�صحايا من �ملهاجرين غري �لقانونيني مما يعر�صهم - 

للعقاب ل حلماية �لقانون.

توؤثر عمليات �ملتاجرة يف �صوق �لعمل و�لن�صاط �لتجاري برمته.- 

96 و�أحكام �لعمل �لإ�صالمي �خلا�صة بالعمل �ملهني و��صحة يف حترمي ��صتغالل �لعامل، فالر�صول �صلى �هلل عليه و�صلم يح�ص على 
�لوفاء باحلقوق �لعمالية فيقول »�أعط �لأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه«، كما يح�ص �ملولى عز وجل على �إعطاء �حلقوق لأ�صحابها، 
وعلى عدم بخ�ص �لنا�ص �أ�صياءهم »فاأوفو� �لكيل و�مليز�ن ول تبخ�صو� �لنا�ص �أ�صياءهم ول تف�صدو� يف �لأر�ص بعد �إ�صالحها ذلكم خري 

لكم �إن كنتم موؤمنني« )�صورة �لأعر�ف �لآية 85( .  ويطبق هذ� �حلكم على �لرجال و�لن�صاء على حد �صو�ء.
وثمة ثالثة مبادئ �أ�صا�صية يف عالقات �لعمل وحقوق �لعمال يرتكز عليها �لعمل �ملهني �لإ�صالمي هي:

�لوفاء باللتز�مات �لتعاقدية: هذ� �لتز�م و��صح ياأمر به �هلل �صبحانه وتعالى يف �لقر�آن �لكرمي يف �صورة �لنحل )و�أوفو� بعهد �هلل �إذ� 
عاهدمت ول تنق�صو� �لأميان بعد توكيدها وقد جعلتم �هلل عليكم كفيال...( )من �لآية 91 من �صورة �لنحل(.

�صرعة �لوفاء بالأجر وعدم مماطلة �صاحب �لعمل يف ذلك وهو ما يح�ص عليه �حلديث �لنبوي »�أعط �لأجري �أجره قبل �أن يجف عرقه«.
حتديد �لأجر و�إعالم �لعامل به قبل �أد�ء �لعمل: حتى ل يقع �لعامل �صحية غ�ص �أو ت�صليل »من ��صتاأجر �أجري� فليعلمه �أجره«.=

= و�حلقيقة �أن حالت �لجتار يف �لب�صر تنطوي يف �لعادة على �لإخالل بو�حد �أو �أكرث من هذه �ملبادئ �أو جميعها، ففي حني تبدو 
�ملبادئ �لتوجيهية يف �ل�صريعة �لإ�صالمية و��صحة يف حظر وحترمي عمليات �ل�صخرة و�لعمل �لق�صري، ينت�صر بع�ص هذه �ملمار�صات 

ب�صورة �أو باأخرى يف بع�ص �لبلد�ن.
وف�صال عما تقدم فاإن �لت�صبب بالأذى و�ل�صرر و�مل�صقة و�ل�صدة، �صو�ء كان ذلك عمد� �أم ل، حمظور يف �لإ�صالم، ومن ثم فاإن �إخ�صاع 
�أي �صخ�ص للعمل �ل�صاق حمظور كذلك، »يريد �هلل بكم �لي�صر ول يريد بكم �لع�صر« )من �لآية 78 من �صورة �حلج(.  فالعمل �جلربي 
)�ل�صخرة( كثري� ما ي�صتلزم �أ�صكال من �لعمل موجعة بدنيا وموؤذية، و�لو�صائل غري �مل�صروعة  �لتي يكرث ��صتخد�مها يف �لجتار يف 

�لأ�صخا�ص، ومنها �خلد�ع و�لإكر�ه و�لق�صر �صيكون من �صاأنها �أن تندرج �صمن �ملمار�صات �ملحظورة يف �لإ�صالم.
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�لإملام -  ب�صبب عدم  �لإبالغ عن �جلر�ئم  �ل�صحايا يف  يو�جها  �لتي   �ل�صعوبات 

باللغات و�لثقافات و�لقو�نني �ملحلية97.

وقد حددت �لفقرة �لأولى من �ملادة �لأولى من �لقانون رقم )1( ل�صنة 2008م، 

�لب�صر98 فن�صت على  بالإجتار يف  �ملق�صود  �لأ�صخا�ص،  ب�صاأن مكافحة �لجتار يف 

�أو  �إيو�وؤه  �أو  �أو تنقيله  �أو نقله  »�أ- يق�صد بالجتار بالأ�صخا�ص، جتنيد �صخ�ص  �أنه 

�أو �حليلة  �أو �لتهديد  �إ�صاءة �ل�صتغالل، وذلك عن طريق �لإكر�ه  ��صتقباله بغر�ص 

�أو با�صتغالل �لوظيفة �أو �لنفوذ �أو باإ�صاءة ��صتعمال �صلطة ما على ذلك �ل�صخ�ص �أو 

باأية و�صيلة �أخرى غري م�صروعة �صو�ء كانت مبا�صرة �أو غري مبا�صرة.

�أي �صكل من  �أو يف  �إ�صاءة �ل�صتغالل، ��صتغالل ذلك �ل�صخ�ص يف �لدعارة  وت�صمل 

�أ�صكال �ل�صتغالل �أو �لعتد�ء �جلن�صي، �أو �لعمل �أو �خلدمة ق�صر� �أو �ل�صرتقاق �أو 

�ملمار�صات �ل�صبيهة بالرق، �أو �ل�صتعباد �أو نزع �لأع�صاء.

��صتقبال من هم  �أو  �إيو�ء  �أو  �أو تنقيل  �أو نقل   ب- يعترب �جتار� بالأ�صخا�ص جتنيد 

دون �لثامنة ع�صرة �أو من هم يف حالة ظرفية �أو �صخ�صية ل ميكن معها �لعتد�د 

بر�صائهم �أو حرية �ختيارهم، متى كان ذلك بغر�ص �إ�صاءة ��صتغاللهم ولو مل يقرتن 

�لفعل باأي من �لو�صائل �ملن�صو�ص عليها يف �لفقرة �ل�صابقة.

�لعمر  من  يبلغ  مل  �لذي  عليه  للمجني  �حلقيقية  بال�صن  �جلاين  علم   ج- يفرت�ص 

ثماين ع�صرة �صنة«.

ونظر� �إلى خطورة هذه �لأعمال فقد ق�صت �ملادة �لثانية باأنه »مع عدم �لإخالل باأية 

عقوبة �أ�صد ين�ص عليها قانون �لعقوبات �أو �أي قانون �آخر، يعاقب بال�صجن وبالغر�مة 

97 ر�جع �لتقرير �لعاملي عن �لجتار يف �لأ�صخا�ص، �ل�صادر عن مكتب  �لأمم �ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية، و�ملن�صور على 
https://www.unodc.org/documents/human-trafficking/ ور�بطه:  �ملتحدة  �لأمم  موقع 

 TIP-executive_summary_arabic.pdf
98 ويف تقديري �أن عبارة �لجتار يف �لب�صر �أدق من �لجتار يف �لأ�صخا�ص لأن مطلح �صخ�ص من �لناحية �لقانونية ين�صرف �إلى 

�ل�صخ�صني �لطبيعي و�لعتباري معا، �أما مدلول �لب�صر فمحدد ومعروف. 
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�لتي ل تقل عن �ألفي دينار ول جتاوز ع�صرة �آلف دينار كل من �رتكب جرمية �لجتار 

بالأ�صخا�ص.

ويف حالة �حلكم بالإد�نة يلزم �جلاين بدفع �مل�صاريف، مبا فيها م�صاريف �إعادة 

�ملجني عليه �إلى دولته �إذ� كان �أجنبيا. وتاأمر �ملحكمة يف جميع �لأحو�ل مب�صادرة 

يف  لال�صتعمال  �أعد  �أو  ��صتعمل  قد  يكون  مما  وغريها  و�لأدو�ت  و�لأمتعة  �لأمو�ل 

�رتكاب �جلرمية �أو حت�صل منه«.

�أما �إذ� جرت عمليات �لجتار يف �لب�صر بطريقة منظمة من خالل �صخ�ص �عتباري 

فقد �صددت �ملادة �لثانية �لعقاب فن�صت على �أن »يعاقب بالغر�مة �لتي ل تقل عن 

ع�صرة �آلف ول جتاوز مائة �ألف دينار كل �صخ�ص �عتباري �رتكبت جرمية �لجتار 

�أو  �إد�رة  جمل�ص  ع�صو  �أو  رئي�ص   �أي  من  ملنفعته  �أو  حل�صابه  �أو  با�صمه  بالأ�صخا�ص 

م�صئول �آخر يف ذلك �ل�صخ�ص �لعتباري �أو تابع له �أو ممن يت�صرف بهذه �ل�صفة.

ول يخل ذلك بامل�صئولية �جلنائية لالأ�صخا�ص �لطبيعيني �لذين يعملون لدى �ل�صخ�ص 

�لعتباري �أو حل�صابه طبقا لأحكام هذ� �لقانون.

�أو موؤقتا، وي�صري  �أو بغلقه كليا  �أن تاأمر بحل �ل�صخ�ص �لعتباري  ويجوز للمحكمة 

هذ� �حلكم على فروعه. 

وتاأمر �ملحكمة يف جميع �لأحو�ل مب�صادرة �لأمو�ل و�لأمتعة و�لأدو�ت وغريها مما 

يكون قد ��صتعمل �أو �أعد لال�صتعمال يف �رتكاب �جلرمية �أو حت�صل منها.

ويكون �ل�صخ�ص �لعتباري م�صئول مع �ل�صخ�ص �لطبيعي عن �مل�صاريف، مبا فيها 

م�صاريف �إعادة �ملجني عليه �إلى دولته �إذ� كان �أجنبيا«.

ويزد�د ت�صدد �مل�صرع يف �لعقاب حيال �ملتاجرين يف �لأ�صخا�ص عندما تتو�فر ظروف 

معينة حددتها �ملادة �لر�بعة من �لقانون فن�صت على �أنه »مع مر�عاة �أحكام �لف�صل 
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�خلام�ص من �لباب �لثالث من قانون �لعقوبات، يعد ظرفا م�صدد� للعقوبة يف جرمية 

�لجتار بالأ�صخا�ص ما يلي:

1-  �رتكاب �جلرمية بو��صطة جماعة �إجر�مية.

2-  �إذ� كان �ملجني عليه دون �خلام�صة ع�صرة �أو �أنثى �أو من ذوي �لحتياجات 

�خلا�صة.

3- �إذ� كانت �جلرمية ذ�ت طابع غري وطني.

�أو  �أو مالحظته  تربيته  �ملتولني  �أو  �ملجني عليه  �أ�صول  ٤-  �إذ� كان �جلاين من 

ممن لهم �صلطة عليه �أو كان �ملجني عليه خادما عنده.

5- �إذ� �أ�صيب �ملجني عليه مبر�ص ل يرجى �ل�صفاء منه نتيجة �رتكاب �جلرمية«.

نظام الكفالة وعلقته بالجتار يف الب�ضر:

مينح نظام �لكفالة �صاحب �لعمل �صلطة على �لعامل �ملكفول متثل م�صا�صا بحقوق 

عمل  حرية  على  �لقيود  وو�صع  فيها،  �لتع�صف  عند  خا�صة  وب�صر،  كاإن�صان  �لعامل 

�لعامل، ومن ثم فهو يخالف مبد�أ حرية �لعمل، ويتنافى مع حقوق �لإن�صان.

فال  �لأجنبي،  �لعامل  �صفر  بوثائق  �لعمل  �صاحب  يحتفظ  �لنظام  هذ�  ومبقت�صى 

مو�فقة  دون  �آخر من  لدى  �أف�صل  ويلتم�ص عمال  �أن يرتك �صاحب عمله،  له  يجوز 

من �صاحب �لعمل �لأول، ويرف�ص �صاحب �لعمل عادة �نتقال �لعامل للغري خا�صة 

�إذ� كان من �لعنا�صر �لب�صرية �جليدة، في�صحى �لعامل �أ�صبه باأ�صري لديه، فتتقيد 

حريته يف �لعمل ويف �لتنقل، بل قد ل ي�صمح له مبغادرة �لبلد لأي �صبب كان من دون 

�حل�صول على مو�فقة �صاحب �لعمل.

وقد �أنتج نظام �لكفيل يف �لآونة �لأخرية �صوقا للتاأ�صري�ت، مما ترك عدد� غري قليل 
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و�أجو�ء غري  �أماكن �صغرية  ويقيمون يف  بب�صر،  تليق  ل  يعي�صون ظروفا  �لعمال  من 

�صحية، مما يخالف ويتنافى مع حقوق �لإن�صان.

للمملكة  �لعام  �ملفتي  �أ�صدر  �لظاهرة  لهذه  للت�صدي  �لدين  �صيوخ  ويف حماولة من 

معاملة  يف  �لتع�صف  حترمي  ب�صاأن  2002م  �صبتمرب  يف  فتوى  �ل�صعودية  �لعربية 

�لعمال  »�بتز�ز  �أن  و�أو�صح  �ل�صعوديني،  �لعمل  �أ�صحاب  قبل  من  �لأجانب  �لعمال 

�لأجانب وتهديدهم بالرحيل يف حال عدم قبولهم ب�صروط �أ�صحاب �لعمل �لتي تخل 

ين�ص  قر�ر  �ل�صعودية  يف  �لوزر�ء  جمل�ص  عن  �صدر  ثم  جائز«99،  غري  �أمر  بالعقد 

�صفر  ووثائق  �صفره  بوثائق  �لحتفاظ  له  يحق  �لأجنبي  �مل�صتخدم  �أن  على  �صر�حة 

�أ�صرته100.

�لعمل  �أول بلد يف منطقة �خلليج يلغي  �أ�صبحت �لبحرين  �أغ�صط�ص 2009م  ويف 

بنظام �لكفيل، مما �صمح للعمال �لأجانب بالنتقال من �صاحب عمل �إلى �آخر من 

�أن  دون  ومن  �لعامل،  لديه  يعمل  �لذي  �لعمل  �صاحب  مو�فقة  على  �حل�صول  دون 

�لقانون  �ملادة )25( من  �مل�صرع، يف  �أجاز  �لإقامة101، فقد  �إلغاء  �إلى  يوؤدي ذلك 

99 فقد جاء على موقعه �للكرتوين �أن من �صور ظلم �لعمال �لجتار فيهم كما يفعل بع�ص �أولئك فيتاجرون يف �خلادمات �أحيانا 
ويف �لعمال و�مل�صتاأجرين وتكليفهم ما ل يقدرون عليه ول ي�صتطيعون �لقيام عليه وتهديدهم �إن ق�صرو� بقطع �صيء من �ملرتب ونحو 
ذلك، وهذ� من �أنو�ع �لظلم، مبينا �أن من �صور ظلم �لعمال، تاأخري م�صتحقاتهم و�ملماطلة بها �إلى �أن مت�صي �ل�صهور �لعديدة وهم ل 
يح�صلون عليها، �إ�صافة �إلى جحد �حلقوق و�إنكارها و�لتن�صل منها، ومن �لتالعب �أي�صا ��صتخد�م �لعمال ملوؤ�ص�صات وهمية وم�صانع 
ل حقيقة لها يف �لوجود، فياأتي �لعامل ينتظر �لعمل يف �ملوؤ�ص�صة �أو �ملزرعة �أو �أي مكان معني، فاإذ� به يجد �صاحبه قد �أخربه بخالف 
�لو�قع للعمل، ثم يرتكه يف �ل�صو�رع ويكون له باملر�صاد كل �صهر ويناف�صه على �أجرته وي�صتغل �صيئا منها وهذ� ظلم وعدو�ن، �إ�صافة 
�إلى �أن بع�ص �أ�صحاب �لعمل ل يجعلهم ي�صافرون �أو يجددون �إقاماتهم �إل مبقابل وهذ� ظلم وعدو�ن و�أكل مال بغري حق وهذ� باطل 
�إعطائهم  �أو  �لبذيئة،  بالألفاظ  وقذفهم  وبلد�نهم  مبهنهم  وتعيريهم  و�صتمهم  �صبهم  �لعمال  ظلم  �صور  من  �صماحته  و�أكد  وخطاأ، 
حقوقهم من �لزكاة، وهذ� ل يربئ �صاحب �لعمل مما ��صتحق عليه جتاه ماله، فالزكاة ل ت�صقط و�جبا كما �أنها ل ت�صقط �لنفقة على 
http://www.mufti.af.org.sa/ ،لأبناء و�لو�لدين وبقية �حلقوق �لو�جبة، �نظر �ملوقع �لإلكرتوين ل�صماحته ور�بطه�

node/2338.
�إلغاء  على  ون�ص   ) هـ  )عام 2000  ميالدي  بتاريخ 12/٤/1٤21  رقم 166  �ل�صعودي  �لوزر�ء  �صدر  قر�ر  جمل�ص   100
ومنح  وعائلته  �لعامل  بجو�ز  �لعمل  �صاحب  �حتفاظ  منع  و�أكد  بهما،  �لعمل  و�صاحب  �لعامل  و��صتبد�ل  ومكفول  كفيل  م�صطلح 
http://www.bilakoyod.net/  : ور�بطه  قيود  بال  حمامون  موقع  يف  ورد  �ململكة،  د�خل  �لتنقل  حرية  �لعامل 

details14430.htm.
101 وقد �صدر �لقر�ر �لوز�ري رقم 79 ل�صنة 2009، يف 26 �بريل 2009، ب�صاأن �إجر�ء�ت �نتقال �لعامل �لأجنبي �إلى �صاحب 

عمل �آخر، ون�صر يف �لعدد رقم 2893 من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 30/٤/2009. 
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رقم )19( ل�صنة 2006م ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل، للعامل �لأجنبي - من دون 

مو�فقة �صاحب �لعمل - حق �لنتقال للعمل لدى �صاحب عمل �آخر وذلك من دون 

�أو ن�صو�ص عقد  �لإخالل باحلقوق �ملقررة ل�صاحب �لعمل مبوجب �أحكام �لقانون 

�لعمل �ملربم بني �لطرفني، وذلك ب�صرط �أن يكون �لعامل �لأجنبي قد ق�صى يف عمله 

�حلايل �صنة ميالدية على �لأقل102، كما �أجاز له �لنتقال بعد �نتهاء عقد عمله.

بعلم  م�صجل  بكتاب  �لعمل  �صاحب  �إخطار  �لعامل  على  يتعني  �لأولى  �حلالة  ويف   

على  يجب  وعندئذ  �لعمل103،  عقد  باإنهاء  لالإخطار  �ملحددة  �ملدة  خالل  �لو�صول 

�لر�غب يف  للعامل  ت�صريح عمل  ��صت�صد�ر  بطلب  يتقدم  �أن  �لآخر  �لعمل  �صاحب 

بعلم  �إر�صاله  يفيد  وما  �لبيان،  �ل�صالف  �لإخطار  من  �صورة  به  مرفقا  �إليه  �نتقاله 

و��صتكمال  �لبيانات  تو�فر  من  للتحقق  �لطلب  بفح�ص  �لهيئة  تقوم  ثم  �لو�صول، 

�لأور�ق، وت�صدر قر�رها باملو�فقة �أو �لرف�ص خالل ثالثة �أيام عمل من ��صتيفاء �أو 

عدم ��صتيفاء �ل�صروط10٤، و�مل�صتند�ت �ملطلوبة وتبلغه �صاحب �لعمل105.

�إلى  ترجع  لأ�صباب  ت�صريح عمله  �إلغاء  �أو  �نتهاء  للعامل، ب�صبب  يجوز  كما 

بذلك  �لهيئة  يخطر  �أن  ب�صرط  جديد،  عمل  �صاحب  �إلى  �لنتقال  �صاحب �لعمل، 

على �لأمنوذج �لذي تعده لهذ� �لغر�ص قبل �نتهاء مدة �لت�صريح بفرتة ل تقل عن 

ثالثني يوما، �أو خالل خم�صة �أيام عمل من تاريخ �إخطاره باإلغائه، ويجوز توجيه هذ� 

�لإخطار �إلكرتونيا، ومينح �لعامل يف هذه �حلالة مهلة مقد�رها ثالثون يوما لتمكينه 

�لعامل من  ت�صرتط مدة معينة لنتقال  �لتعديل ل  قبل  وكانت  ل�صنة 2011،  �لقانون رقم 15  �ملادة مبقت�صى  102 عدلت هذه 
�صاحب عمل �إلى �آخر. 

103 وتتحدد مدة �لإخطار طبقا لأحكام �لقانون �أو عقد �لعمل �ملربم بينهما على �أل جتاوز ثالثة �أ�صهر من �لتاريخ �ملحدد لالنتقال.
10٤ ول يكون للعامل حق �لنتقال �أو �حل�صول على �ملهلة يف �أي من �حلالت �لتالية:

1( �إذ� فقد �صرطا �أو �أكرث من �صروط منح �لت�صريح.
2( �إذ� �صدر �صده حكم جنائي نهائي بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�صرف �أو �لأمانة.

3( �إذ� خالف �صروط ت�صريح �لعمل �ل�صادر ب�صاأنه.   ر�جع �لفقرة )ب( من �ملادة 25 من �لقانون رقم 19 ل�صنة 2006.
105 ويف حالة �لرف�ص عليها بيان �أ�صباب �لرف�ص، ر�جع �ملادة )5( من قر�ر وزير �لعمل رقم 79 ل�صنة 2009، ويف حالة �ملو�فقة 

ي�صري �لت�صريح من تاريخ �صد�د �صاحب �لعمل للر�صوم �ملقررة ) مادة 6 من �لقر�ر 79 ل�صنة 2009 (.
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من �لنتقال ، ويحظر عليه خاللها مز�ولة �أي عمل.

وبهذ� �لن�ص وفق �مل�صرع �لبحريني �إلى حد ما بني مبد�أ حرية �لعامل �لأجنبي يف 

�لنتقال �إلى �صاحب عمل �آخر، مبا مينع ��صتغالله و�ملتاجرة فيه، وبني حق �صاحب 

لديه ب�صورة  �لعامل عمله  تعر�صه لرتك  �لعمل مبن�صاأته وعدم  ��صتقر�ر  �لعمل يف 

يف  ُكلف  من  �لعمل  �صاحب  يتحمله  ما  ح�صباننا  يف  و�صعنا  �إذ�  خا�صة  مفاجئة، 

��صتقد�م �لعامل وما يعول عليه من بقائه معه خالل مدة �لعقد. 

�إلى �حتمالت وقوع �ل�صتغالل  �إن نظام �لكفيل يعد و�صيلة تف�صي  وخال�صة �لقول 

و�لتع�صف يف �ملعاملة على �لعمال، ومن ثم ينطوي على عن�صر حمتمل من عنا�صر 

�لوطنية  و�لقو�نني  �لإ�صالمية  �ل�صريعة  تكافحه  �لذي  �لأ�صخا�ص،  يف  �لجتار 

و�لتفاقيات و�ملو�ثيق �لدولية يف جمال حقوق �لإن�صان، وح�صًنا فعل �مل�صرع �لبحريني 

حني �ألغى نظام �لكفالة وحظر �لجتار يف �لب�صر.
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الفرع الثالث
دور هيئة تنظيم �ضوق العمل يف تنظيم وكفالة احلق يف العمل

اأول- دور الهيئة يف تنظيم �ضوق العمل:

رقم  بالقانون  �لبحريني  �مل�صرع  �أن�صاأ  �لعمل  �صوق  وتنظيم  �إ�صالح  يف  رغبة 

)19( ل�صنة 2006م هيئة تنظيم �صوق �لعمل، و�أناط بها مبا�صرة جميع �ملهام 

و�ل�صالحيات �لالزمة لتنظيم �صوق �لعمل باململكة، خا�صة ما يتعلق بت�صاريح �لعمل 

وت�صاريح  �صلفا،  عرفنا  كما  �لتوظيف،  ومكاتب  �لعمال  توريد  وكالت  وتر�خي�ص 

مز�ولة �أ�صحاب �لعمل �لأجانب للعمل باململكة، وخولها على �لأخ�ص ما يلي:

1(  و�صع وتنفيذ خطة وطنية ب�صاأن �صوق �لعمل تت�صمن �ل�صيا�صة �لعامة ب�صاأن 

ت�صغيل �لعمالتني �لوطنية و�لأجنبية106.

2(  جمع وحتليل �لبيانات و�ملعلومات و�لإح�صاء�ت �ملتعلقة بالو�صع �لقت�صادي 

�لهيئة  لتكون  �لعمل،  ب�صوق  منها  يتعلق  ما  وخا�صة  وحتديثها،  �ململكة  يف 

م�صدر� رئي�صا للبيانات و�ملعلومات. 

3(  �قرت�ح بر�مج و�صيا�صات من �صاأنها تطوير �صوق �لعمل يف �لأمور �خلارجة 

عن �خت�صا�ص �لهيئة، وتزويد �جلهات �ملعنية بها.

٤(  توعية وتوجيه و�إر�صاد �لعمال و�أ�صحاب �لعمل و�لكافة ب�صاأن حقوق وو�جبات 

وقيم و�أخالقيات �لعمل و�ل�صالمتني �ملهنية و�لبيئية يف مكان �لعمل.

106 وذلك مبر�عاة توجه �لدولة ب�صاأن �صوق �لعمل وخطط �لتنمية �لقت�صادية و�لجتماعية.
ويجب على �لهيئة و�صع هذه �خلطة كل �صنتني، ويجوز عند �لقت�صاء �إعد�دها لفرت�ت �أق�صر، وتن�صر �خلطة يف �جلريدة �لر�صمية 
ويجوز �أن تت�صمن هذه �خلطة و�صع حد �أق�صى للعدد �لإجمايل لت�صاريح �لعمل �لتي ت�صدرها �لهيئة يف فرتة زمنية معينة �صو�ء يف 

كافة قطاعات �لعمل �أو وفقا لكل مهنة �أو ن�صاط �قت�صادي. 
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5(  �لعمل كجهة مركزية لتلقي �لطلبات و�إ�صد�ر ت�صاريح �لعمل و�لرت�خي�ص �ملتعلقة 

�ملفرو�صة  �لر�صوم  وحت�صيل  و�قرت�ح  �لإجر�ء�ت107،  وتب�صيط  بال�صتخد�م 

�لعمل، ور�صوم جتديدها، وعلى تر�خي�ص  ب�صاأن ت�صاريح  �لعمل  �أ�صحاب  على 

وكالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف ور�صوم جتديدها، وعلى ت�صاريح مز�ولة 

�أ�صحاب �لعمل �لأجانب للعمل باململكة يف حدود �أحكام �لقانون.

�لقانون  �أحكام  لتنفيذ  �لالزمة  و�لقر�ر�ت  �للو�ئح  و�إ�صد�ر  �لأنظمة  و�صع    )6

رقم )19( ل�صنة 2006م ومر�قبة مدى �للتز�م باأحكامه108. 

من  و�ل�صتفادة  �لعمل  �صوق  جمال  يف  و�لدر��صات  �لبحوث  ودعم  7(  �إجر�ء 

نتائجها.

8( �لقيام باملهام و�ل�صالحيات �لأخرى �ملن�صو�ص عليها يف قانون �إن�صائها.

�أن تتم عمليات  �آثر  �أناطها �مل�صرع بالهيئة فقد  ومن خالل هذه �ل�صالحيات �لتي 

�لهيئة هي �جلهة  تكون  و�أن  و�صريعة ومب�صطة،  بالعمل ب�صورة من�صبطة  �للتحاق 

�أر�ص  على  �لعمل  تفعيل �حلق يف  ي�صمن  �لعمليات مبا  �مل�صئولة عن هذه  �ملركزية 

�لفحو�ص  و�إجر�ء  �لر�صمية  �لهوية  بطاقات  و��صتخر�ج  و�لإقامة  �ململكة  دخول  تاأ�صري�ت  على  �لأجانب  �لعمال  وح�صول   107
�أو تر�خي�ص �أخرى لزمة لأ�صحاب �لعمل �لأجانب �أو ل�صتخد�م �لعمال �لأجانب ومتابعة جميع  و�لختبار�ت �لالزمة و�أي ت�صاريح 

�لإجر�ء�ت �ملتعلقة مبا تقدم، وذلك كله بالتن�صيق مع �جلهات �ملعنية. 
108 مبا يف ذلك �لأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �لتي حتدد ما يلي: 

هذه  �صريان  ومدة  منها  كل  ب�صاأن  ت�صري  �لتي  و�ل�صروط  فئاتها  وحتديد  �لعمل  ت�صاريح  وجتديد  منح  و�إجر�ء�ت   �أ(  قو�عد 
�لت�صاريح وجميع �لأمور �ملتعلقة بها. 

وجميع  �لرت�خي�ص  هذه  �صريان  ومدة  �لتوظيف  ومكاتب  �لعمال  توريد  وكالت  تر�خي�ص  وجتديد  منح  و�إجر�ء�ت   ب(  قو�عد 
�لأمور �ملتعلقة بها.

و�لبيانات  �لتوظيف،  ومكاتب  �لعمال  توريد  وكالت  وتر�خي�ص  �لعمل  ت�صاريح  على  �حل�صول  طلبات  تقدمي   ج(  �إجر�ء�ت 
و�ملعلومات و�مل�صتند�ت �لتي يجب �إرفاقها بهذه �لطلبات، و�إجر�ء�ت �لبت فيها.

 د( �إجر�ء�ت و�صروط ح�صول �صاحب �لعمل �لأجنبي على ت�صريح مبز�ولة �لعمل باململكة يف �أن�صطة �قت�صادية معينة.
 هـ(  قو�عد و�إجر�ء�ت �إلغاء ت�صاريح �لعمل وتر�خي�ص وكالت توريد �لعمال ومكاتب �لتوظيف  وت�صاريح مز�ولة �أ�صحاب �لعمل 

�لأجانب للعمل باململكة، و�إجر�ء�ت �نتقال �لعامل �لأجنبي �إلى �صاحب عمل �آخر. 
 و( �لتز�مات �صاحب �لعمل يف حالة ترك �لعامل �لأجنبي للعمل لديه باملخالفة ل�صروط ت�صريح �لعمل. 

 ز( �صو�بط �إجر�ء �لتفتي�ص للتحقق من تنفيذ �أحكام هذ� �لقانون و�لأنظمة و�للو�ئح و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له. 
 ح( �ل�صجالت �لتي يجب على �أ�صحاب �لعمل و�ملرخ�ص لهم �إم�صاكها، و�لبيانات و�ملعلومات �لتي تدون بها. 
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�لو�قع، خا�صة يف ظل �لرقابة �لدقيقة للهيئة على عمليات ��صتقد�م �لعمالة �لو�فدة 

لتكون �صمن �حتياجات �صوق �لعمل �حلقيقية، كي ل يوؤدي ذلك �إلى �ملناف�صة غري 

�مل�صروعة للعمالة �لوطنية على فر�ص �لعمل �ملتاحة يف �ململكة.

ثانيا- �ضوابط ا�ضتقدام العمالة الوافدة حماية للعمالة الوطنية:

حماية للعمالة �لوطنية من مناف�صة �ليد �لعاملة �لأجنبية ت�صعى كل دولة، عادة، �إلى 

تقييد عمل �لأجانب على �إقليمها، ول�صيما يف ظل �نت�صار م�صكلة �لبطالة، فت�صرتط 

�أر��صيها �صرورة ح�صوله على ترخي�ص �صادر  ملز�ولة �لعامل �لأجنبي �لعمل على 

عن �صلطاتها �لإد�رية، و�لتثبت من �للياقة �ل�صحية له وخلوه من �لأمر��ص �ملعدية، 

حر�صا منها على �ل�صحة �لعامة ملو�طنيها، وهو ما نبينه على �لنحو �لآتي: 

)اأ( احل�ضول على ت�ضريح عمل �ضرط اأ�ضا�ضي لت�ضغيل العامل الأجنبي:

حظر �مل�صرع على �لعامل �لأجنبي مز�ولة �أي عمل يف �ململكة من دون �صدور ت�صريح 

يحمل  ل  �أجنبي  عامل  �أي  ��صتخد�م  �لعمل  �صاحب  على  حظر  كما  ب�صاأنه،  عمل 

�صروط  �أو  �لقانون  باملخالفة لأحكام  ��صتخد�مه  ت�صريح عمل، وحظر عليه كذلك 

�لت�صريح، و�أوجب على �صاحب �لعمل �لتحقق من جن�صية �لعامل قبل �إحلاقه بالعمل 

لديه109.

وعلى ذلك فال ميكن لالأجنبي �أن يز�ول عمال يف مملكة �لبحرين �إل �إذ� حتققت له 

�ل�صروط �لآتية:

عمل  � �صاحب  مبعرفة  مت  �لبحرين  ململكة  �لأجنبي  �لعامل  ��صتقد�م  يكون   �أن 

مرخ�ص له با�صتقد�م عمالة �أجنبية من قبل وز�رة �لعمل.

مبملكة  � �ملخت�صة  �جلهات  من  �صحية  �صهادة  حامال  �لأجنبي  �لعامل  يكون   �أن 

109 ر�جع �ملادة )23( من �لقانون رقم 19 ل�صنة 2006.
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�لبحرين تثبت لياقته �ل�صحية وخلوه من �لأمر��ص �ملعدية110.

�لعمل  �صاحب  على  �لأجنبي  للعامل  �لعمل  ت�صريح  جتديد  �أو  ��صتخر�ج  عب  ويقع 

�لذي ي�صتقدمه �أو ي�صتبقيه، ويتحمل �لأخري نفقات ذلك، ول يجوز له �أن يتقا�صى 

يرغب  �لذي  �لعمل  �صاحب  فعلى  ثم  ومن  ذلك111،  نظري  مقابل  �أي  �لأجنبي  من 

تنظيم  هيئة  �إلى  �إلكرتوين  �أو  ورقي  بطلب  يتقدم  �أن  �أجنبي  عامل  ��صتخد�م  يف 

�صوق �لعمل، ل�صت�صد�ر ت�صريح عمل ب�صاأنه طبقا لالإجر�ء�ت �ملعمول بها. ويكون 

ول  �صخ�صيا  معني  عامل  ��صتخد�م  ب�صاأن  �لعمل  ل�صاحب  �ل�صادر  �لعمل  ت�صريح 

يجوز �لتنازل عنه �إلى �لغري.

�للو�ئح  �إ�صد�ر  �لعمل  �صوق  تنظيم  هيئة  �إد�رة  جمل�ص  �مل�صرع  خول  وقد  هذ�، 

و�لإعفاء منها  �لأجانب،  ل�صروط �حل�صول على ت�صاريح عمل  �ملنظمة  و�لقر�ر�ت 

وحالت �صحبها وجتديدها و�لر�صوم �مل�صتحقة112.

)ب( �ضروط منح ت�ضريح العمل:

ي�صرتط للح�صول على ت�صريح �لعمل تو�فر �ل�صروط �لآتية113:

1-  �أن يكون �صاحب �لعمل مقيد� يف �ل�صجل �لتجاري �أو ما يقوم مقامه11٤. 

110 فو�ص �مل�صرع وزير �ل�صحة يف �إ�صد�ر قر�ر، بالتفاق مع وزير �لعمل، بتحديد �لإجر�ء�ت �لالزمة للتثبت من �للياقة �ل�صحية 
�إثبات �للياقة �ل�صحية  للعامل �لأجنبي وخلوه من �لأمر��ص �ملعدية، وقد  �صدر قر�ر وزير �ل�صحة رقم )9( ل�صنة 2007 ب�صاأن 
للعمال �لأجانب و�أوجب على �صاحب �لعمل - �مل�صرح له با�صتخد�م عامل �أجنبي- عر�ص �لعامل �لأجنبي على �للجنة �لطبية خالل 
ثالثني يوما من تاريخ و�صوله �إلى �ململكة، وبرفقته �إ�صعار �صادر عن �لهيئة لإجر�ء �لفح�ص �لطبي مدون فيه بيانات �لعامل ومهنته 

وتاريخ و�صوله �إلى �ململكة.
كما �أوجب على �للجنة �لطبية �إجر�ء �لك�صف و�إخطار �لهيئة بنتيجة ذلك، ويف حال ثبت لها عدم لياقته نهائيا للعمل �أو ثبتت �إ�صابته 

باأي مر�ص ُمعٍد فعليها �أن تخطر �لهيئة خالل )2٤( �صاعة من تاريخ توقيع �لك�صف �لطبي على �لعامل �لأجنبي.
�أو  �أية مبالغ  �أي �صخ�ص تقا�صي  باأنه »يحظر على  �لتي تق�صي  ل�صنة 2006  �لقانون 19  �ملادة )23( من  �لبند )ج( من   111
�حل�صول على �أية منفعة �أو مزية من �لعامل مقابل ��صت�صد�ر ت�صريح عمل ب�صاأنه �أو مقابل ��صتخد�م هذ� �لعامل �أو ��صتبقائه يف عمله«.

112 ر�جع �لبند )5( من �ملادة �لر�بعة من �لقانون 19 ل�صنة 2006.
113 ر�جع �ملادة )2( من قر�ر وزير �لعمل )رئي�ص جمل�ص �إد�رة هيئة تنظيم �صوق �لعمل( رقم 76 ل�صنة 2008. وي�صتثنى �خلدم 

ومن يف حكمهم من هذه �ل�صروط .
11٤ مبا يف ذلك �حل�صول على رقم �لوحدة من �جلهاز �ملركزي للمعلومات. 
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2-  وفاء �صاحب �لعمل بجميع ر�صوم وم�صتحقات �لهيئة �ملتعلقة بت�صاريح �لعمل.

3-  �أن توجد حاجة فعلية تقت�صي ��صتخد�م عامل �أجنبي �أو �أكرث، وذلك بالنظر 

تنفيذ  �إليها وظروف  �مل�صندة  و�لأعمال  ن�صاطها  �ملن�صاأة وطبيعة  �إلى حجم 

هذه �لأعمال.

�للتز�مات  من  باأي  �لأجنبي115  �لعامل  �أو  �لعمل  �صاحب  �إخالل  يثبت  ٤-  �أل 

و�للو�ئح  و�لأنظمة  �لعمل  �صوق  تنظيم  قانون  يفر�صها  �لتي  �جلوهرية 

و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له.

5-  �أل يثبت توقف �صاحب �لعمل عن مز�ولة �لن�صاط �ملرخ�ص به �أو قيامه بغلق 

�أو بتغيري مقر مز�ولة �لن�صاط باملخالفة لأحكام �لقو�نني و�لقر�ر�ت �ملعمول 

بها يف هذ� �ل�صاأن.

6-  �أن ي�صدد �صاحب �لعمل �لغر�مات �ملق�صي بها مبوجب �أحكام نهائية، ويلتزم 

بالتاأمني على عماله لدى �لهيئة �لعامة للتاأمني �لجتماعي.

7-  �أل يثبت تخلف �صاحب �لعمل عن �لوفاء بحقوق �لعمال.

8-  �أل يثبت عدم لياقة �لعامل من �لناحية �ل�صحية �أو �إ�صابته باأحد �لأمر��ص �ملعدية.

9-  �أل تكون مهنة �لعامل �لأجنبي من بني �ملهن �ملق�صور مز�ولتها على �لعمال 

�لوطنيني طبقا لالأحكام �لتي ي�صدر بها قر�ر عن �جلهة �ملخت�صة.

10-  �حل�صول على �لرتخي�ص �لالزم ملز�ولة �ملهنة من �جلهة �ملعنية، وذلك 

�إذ� كانت مهنة �لعامل �لأجنبي من بني �ملهن �لتي يلزم قانونا ملز�ولتها يف 

�ململكة �حل�صول على هذ� �لرتخي�ص.

115 �أ�صيف �لعامل �لأجنبي مبقت�صى �لفقرة ) ب( من قر�ر وزير �لعمل رقم 78 ل�صنة 2008 �لذي عدل �لقر�ر رقم 76 ل�صنة 
 .2008
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لأ�صباب  �ململكة  من  �إبعاده  �أو  �لأجنبي  �لعامل  ترحيل  �صبق  قد  يكون  11-  �أل 

جنائية �أو ب�صبب خمالفته لأحكام قانون تنظيم �صوق �لعمل �أو �لقر�ر�ت 

�ل�صادرة تنفيذ� له.

ولقد ��صتثنى �مل�صرع بع�ص �لفئات من �صرط �حل�صول على ت�صريح بالعمل116. 

و�إعمال لبحرنة �لوظائف فقد �ألزم �مل�صرع �صاحب �لعمل بتعيني م�صاعدين بحرينيني 

تتنا�صب موؤهالتهم مع موؤهالت �خلرب�ء �لأجانب �لذين ��صتقدمهم �صاحب �لعمل 

يف  ذلك  ي�صهم  �أن  بغية  �خلرب�ء  هوؤلء  يوؤديها  �لتي  �لأعمال  على  ليتدربو�  وذلك 

�إحالل �لعمالة �لوطنية حمل �لعمالة �لأجنبية. 

)ج( مدة ت�ضريح العمل وجتديدها:

�إلى  �لأجنبي  �لعامل  و�صول  تاريخ  من  تبد�أ  �صنتان  �لعمل  ت�صريح  �صالحية  مدة 

�ململكة، وتكون قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة، بناًء على طلب يقدم من �صاحب 

�لعمل �أو من ينوب عنه �إلى �لهيئة على �لأمنوذج �لذي تعده لهذ� �لغر�ص �أو ب�صكل 

�إلكرتوين وذلك قبل �نتهاء مدة ت�صريح �لعمل117.

�أيام عمل من  وت�صدر �لهيئة قر�ر� باملو�فقة على منح ت�صريح �لعمل خالل ثالثة 
116 وهذه �لفئات هي :

1 - �لأجانب من غري �ملدنيني �لذين ت�صتخدمهم قوة دفاع �لبحرين و�حلر�ص �لوطني وجميع �أجهزة �لأمن باململكة.
�أو  �لأ�صو�ق  �إقامة  يوما مثل  �أقل من خم�صة ع�صر  ت�صتغرق  �أعمال موؤقتة  �إجناز  �ململكة بغر�ص  �إلى  �لذين يفدون  2-  �لأجانب 
�ملعار�ص �أو �لحتفالت �أو �ملهرجانات �أو �حلفالت �أو غريها من �لأن�صطة وفقا لل�صو�بط و�ل�صروط �لتي ي�صدر بتحديدها 

قر�ر عن �لهيئة.
3- �لأجانب من �أع�صاء و�إد�ريي �لبعثات �لدبلوما�صية و�لقن�صلية و�لدولية لدى �ململكة، وذلك يف حدود �أعمال �لبعثة.

٤-  �ملعفّوون مبوجب �تفاقيات دولية تكون مملكة �لبحرين طرفًا فيها ويف حدود ما ورد يف هذه �لتفاقيات وذلك كما هو �حلال 
�أو ممار�صتهم لن�صاط �قت�صادي مبملكة �لبحرين، حيث  �إلى مو�طني دول جمل�ص �لتعاون �خلليجي عند عملهم  بالن�صبة 
يتمتع هوؤلء مبعاملة مماثلة ملعاملة مو�طني �ململكة وباإعفاء�ت معينة وفقا للمر�صوم �مللكي رقم 3 ل�صنة 1983، �ملعدل 
برقم ٤ ل�صنة 198٤ وتطبيقا لالتفاقية �لقت�صادية رقم 26 ل�صنة 1981. ور�جع يف هذه �ل�صتثناء�ت �لفقرة )ب( 

من �ملادة �لثانية من �لقانون رقم 19 ل�صنة 2006.
ويعترب  �صو�بط.  من  �ملنح  يف  ي�صرتط  ما  فيه  وي�صرتط  �لنتهاء،  قبل  يوما   180 على  تزيد  ل  فرتة  خالل  �لتجديد  ويكون   117
�لت�صريح كاأن مل يكن يف �لأحو�ل �لتي يكون فيها �لعامل �لأجنبي خارج �ململكة ومل يقم �صاحب �لعمل با�صتقد�مه خالل �صتة �أ�صهر من 
تاريخ �صدور �لت�صريح.  يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يطلب �إلى �لهيئة ��صتبد�ل �آخر بالعامل �ل�صادر ب�صاأنه �لت�صريح قبل و�صول �لآخر 

�إلى �ململكة يف �ملدة �مل�صار �إليها يف �لفقرة �ل�صابقة وملرتني فقط، )�ملادة 6( من �لقر�ر رقم 76 ل�صنة 2008.
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�ملطلوبة  �ل�صروط  وتو�فر  كافة،  و�مل�صتند�ت  و�ملعلومات  �لبيانات  ��صتيفاء  تاريخ 

ومو�فقة �جلهات �ملعنية على دخول �لعامل �لأجنبي �إلى �ململكة118 119.

�أ�صهر من  �صتة  ملدة ل جتاوز  �لأجانب  للعمال  موؤقتة  ت�صاريح عمل  �إ�صد�ر  ويجوز 

تاريخ و�صول �لعامل �لأجنبي �إلى �ململكة، �إذ� �قت�صت حاجة �صاحب �لعمل �لفعلية 

ملدة مماثلة  ويجوز جتديدها  �لذكر121،  �ل�صالفة  �ل�صروط  باقي  وتو�فرت  ذلك120 

وملرة و�حدة فقط بناء على طلب يقدم من �صاحب �لعمل �إلى �لهيئة على �لأمنوذج 

�لذي تعده لهذ� �لغر�ص �أو ب�صكل �إلكرتوين122.

)د( التقيد بحدود الت�ضريح :

 يلتزم �لعامل �لو�فد �لذي �صدر ب�صاأنه ت�صريح �لعمل مبا يلي123:

 مز�ولة �لعمل يف مقر �لعمل �ملبني يف �لت�صريح، �أو يف فروع �صاحب �لعمل �لتي - 

ت�صريح  يف  عليه  من�صو�ص  غري  عمل  �أي  مز�ولة  وعدم  �لن�صاط،  ذ�ت  تز�ول 

مو�فقة  بعد  �إل  �لأجنبي  �لعامل  مهنة  تغيري  �لعمل  ل�صاحب  يجوز  ول  �لعمل، 

�لهيئة كتابة على ذلك12٤.

118 ويعترب �لت�صريح كاأن مل يكن يف �لأحو�ل �لتي يكون فيها �لعامل �لأجنبي خارج �ململكة ومل يقم �صاحب �لعمل با�صتقد�مه خالل 
�صتة �أ�صهر من تاريخ �صدور �لت�صريح.  يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يطلب �إلى �لهيئة ��صتبد�ل �آخر بالعامل �ل�صادر ب�صاأنه �لت�صريح 

قبل و�صول �لآخر �إلى �ململكة يف �ملدة �مل�صار �إليها يف �لفقرة �ل�صابقة وملرتني فقط )�ملادة 6( من �لقر�ر رقم 76 ل�صنة 2008.
119 وتعترب �ملو�فقة كاأن مل تكن �إذ� مل يقم �صاحب �لعمل ب�صد�د �لر�صوم �ملقررة خالل ثالثني يوما من تاريخ �ملو�فقة.،  و�إذ� �صدر 

�لقر�ر برف�ص طلب �لت�صريح وجب بيان �أ�صباب �لرف�ص،  ر�جع  �ملادة )٤( من قر�ر وزير �لعمل رقم 76 ل�صنة 2006.
120 ر�جع �ملادة 16 من قر�ر وزير �لعمل �ل�صالف �لذكر.

121 وهي �ل�صروط �ملطلوبة  يف �لأحو�ل �لعادية، ر�جع �ملادة 16 من قر�ر وزير �لعمل �ل�صالف �لذكر.
122 وذلك قبل �نتهاء مدة ت�صريح �لعمل بفرتة ل تزيد على ت�صعني يوما، ر�جع �ملادة 15 من قر�ر وزير �لعمل �ل�صالف �لذكر.

123 �ملادة )8( من �لقر�ر �ل�صالف �لذكر.
12٤ وي�صرتط لتغيري �ملهنة وفقا للمادة )8( من �لقر�ر �ل�صالف �لذكر �لآتي: 

1- �أن توجد حاجة فعلية تقت�صي تغيري مهنة �لعامل �لأجنبي.
2- �أل تكون �ملهنة �جلديدة من بني �ملهن �ملق�صور مز�ولتها على �لعمال �لوطنيني طبقا لالأحكام �لتي ي�صدر بها قر�ر عن 

�جلهة �ملخت�صة.
3- �أن يكون �لعامل �لأجنبي لئقا من �لناحية �ل�صحية ملز�ولة �ملهنة �جلديدة.

٤- �حل�صول على �لرتخي�ص �لالزم ملز�ولة �ملهنة من �جلهة �ملعنية، �إذ� كانت �ملهنة �جلديدة من بني �ملهن �لتي يلزم قانونا 
ملز�ولتها يف �ململكة �حل�صول على هذ� �لرتخي�ص.

5- �أل يتعار�ص تغيري �ملهنة مع نظم �إد�رة �إ�صد�ر ت�صاريح �لعمل.
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�أو -  �إذن  بدون  �أو  �لقانون،  عليها  ين�ص  �لتي  �لأحو�ل  غري  يف  �لعمل  ترك   عدم 

مو�فقة �صاحب �لعمل مدة تزيد على خم�صة ع�صر يوما مت�صلة.

 عدم مز�ولة �لعمل لدى �صاحب عمل �آخر غري �مل�صرح له.- 

 �إخطار كل من �لهيئة و�صاحب �لعمل برغبته يف �لنتقال �إلى �صاحب عمل �آخر - 

�لعامل  �نتقال  �إجر�ء�ت  ب�صاأن  �ل�صادر  �لقر�ر  يف  لذلك  �ملحددة  �ملدة  خالل 

�لأجنبي �إلى �صاحب عمل �آخر.

كما يتقيد �ضاحب العمل �لذي ��صت�صدر �لت�صريح بعدة �لتز�مات �أهمها:

�لت�صريح ويف -  عليه يف  �ملن�صو�ص  ذ�ته  �لعمل  لأد�ء  �لأجنبي  �لعامل   ��صتخد�م 

�ملقر �ملبني يف �لت�صريح، �أو يف فروع �صاحب �لعمل �لتي تز�ول ذ�ت �لن�صاط.

�صد�د �لر�صوم �ل�صهرية �ملقررة عن �لت�صريح.- 

�إخطار �لهيئة فور ترك �لعامل للعمل لديه باملخالفة ل�صروط �لت�صريح.- 

 �إخطار �لهيئة فور فقد �لعامل ل�صرط �للياقة �ل�صحية �أو �خللو من �لأمر��ص �أو - 

غريه من �صروط منح �لت�صريح.

 �إخطار �لهيئة فور ت�صفية ن�صاطه �أو �إ�صهار �إفال�صه �أو �صطب قيده من �ل�صجل - 

�لتجاري �أو �إلغاء ترخي�ص مز�ولته للن�صاط125.

)هـ( اإلغاء ت�ضريح العمل قبل نهاية مدته:

 ينتهي ت�صريح �لعمل عادة بانتهاء مدته ما مل يتم جتديده، غري �أن �مل�صرع حدد يف 

�ملادة )26( من �لقانون رقم )19( ل�صنة 2006م عدة حالت �أوجب فيها على 

هيئة تنظيم �صوق �لعمل �إلغاء ت�صريح �لعمل �ل�صادر ب�صاأن عامل �أجنبي، قبل �نتهاء 

مدة �لت�صريح �إذ� تو�فرت �أي من �حلالت �لآتية:
125 ر�جع �ملادة )7( من �لقر�ر �صالف �لذكر.
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�حل�صول على �لت�صريح بناء على وثائق �أو معلومات غري �صحيحة.- 

�ل�صحية -  �للياقة  ك�صرط  �لت�صريح  منح  �صروط  من  �أكرث  �أو  �صرطا  �لعامل   فقد 

و�خللو من �لأمر��ص �ملعدية، �أو خمالفته �صو�بط ت�صريح �لعمل ونطاقه �لنوعي 

�أو �ملكاين.

 �صدور حكم جنائي نهائي �صد �لعامل بعقوبة جناية �أو يف جرمية خملة بال�صرف - 

�أو �لأمانة.

طلب �صاحب �لعمل كتابة �إلغاء �لت�صريح.- 

�ل�صجل -  من  قيده  �صطب  �أو  �إفال�صه  �إ�صهار  �أو  �لعمل  �صاحب  ن�صاط   ت�صفية 

�لتجاري �أو �إلغاء ترخي�ص مز�ولته �لن�صاط.

بت�صاريح -  �ملتعلقة  �لهيئة  وم�صتحقات  ر�صوم  �صد�د  عن  �لعمل  �صاحب   تخلف 

�لعمل مدة تزيد على ثالثة �أ�صهر من تاريخ �ل�صتحقاق من دون عذر مقبول.

 وفاة �صاحب �لعمل، �لذي ��صت�صدر �لرتخي�ص، �إل �إذ� تقدم �أحد ورثته بطلب - 

جتديده خالل �صتة �أ�صهر.

يخالف  ملن  و�إد�رية  جنائية  عقوبات  �مل�صرع  ر�صد  فاعليتها  للحماية  تتحقق  وحتى 

كل  �لعقوبات  هذه  وترت�صد  ب�صاأنها126،  �لو�ردة  �لقيود  �أو  �لأجانب  ت�صغيل  �أحكام 
126 ر�جع �ملادتني 23 و36 من �لقانون 19 ل�صنة 2006. وتتنوع هذه �لعقوبات �إلى ثالثة �أنو�ع:

النوع الأول: عقوبات مقيدة للحرية، وهي �حلب�ص مدة ل تقل عن ثالثة �أ�صهر ول تزيد على �صنة، وت�صدد �لعقوبة حال �لعود فت�صبح 
�حلب�ص مدة ل تقل عن 6 �أ�صهر ول تزيد على �صنتني )�نظر �ملادة 36 من �لقانون 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل(. 

النوع الثاين: هو عقوبة مالية تتمثل بالغر�مة �لتي ل تقل عن �ألف دينار ول جتاوز �ألفي دينار، وتت�صاعف �لغر�مة حال �لعود، وتتعدد 
�لعقوبة  بتعدد �لعمال �لذين وقعت يف �صاأنهم �ملخالفة. وللقا�صي �أن يحكم بعقوبة �حلب�ص و�لغر�مة معا �أو باإحد�هما فقط)ر�جع  �ملادة 
36 من �لقانون رقم 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل ( ويجوز، يف غري حالة �لعود، �لت�صالح، وذلك ب�صد�د �حلد �لأدنى 
للغر�مة �ملحددة لهذه �جلرمية، وعلى حمرر �ملح�صر بعد مو�جهة �ملخالف باملخالفة �أن يعر�ص عليه �ل�صلح ويثبت ذلك يف �ملح�صر، 
وعلى �ملخالف �لذي يرغب يف �ل�صلح �أن ي�صدد خالل �صبعة �أيام عمل من عر�ص �ل�صلح عليه �حلد �لأدنى للغر�مة. وتنق�صي �لدعوى 
�جلنائية وجميع �آثارها مبجرد �صد�د مبلغ �ل�صلح كامال. ر�جع �ملادة ٤0 من �لقانون �ل�صالف �لذكر. ول يجوز وقف �لتنفيذ يف �لعقوبات 
�لت�صريح  �صروط  خمالفة  وتعترب  خمففة،  ظروف  �أو  �أعذ�ر  لأي  قانونا  للعقوبة  �ملقرر  �لأدنى  �حلد  عن  �لنزول  يجوز  ل  كما  �ملالية، 
با�صتخد�م خدم �ملنازل �أو من يف حكمهم ظرفا م�صدد�. ويجوز للمحكمة يف حالة �حلكم بالإد�نة �أن تاأمر بوقف ن�صاط �ملحكوم عليه �أو 

غلق �ملحل ملدة ل تزيد على �صنة و�حدة، فاإذ� تكررت �ملخالفة جاز للمحكمة �أن تاأمر ب�صطب �لقيد من �ل�صجل �لتجاري.
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�صاحب �لعمل ي�صتخدم عامال �أجنبيا من دون ت�صريح عمل، �أو ي�صتخدمه باملخالفة 

من  تقا�صى  �صخ�ص  كل  يعاقب  كما  �لت�صريح،  منح  ل�صو�بط  �أو  �لقانون  لأحكام 

��صت�صد�ر ت�صريح  �أو مزية مقابل  �أي منفعة  �أو ح�صل منه على  مبالغ  �أي  �لعامل 

عمل ب�صاأنه �أو مقابل ت�صغيله �أو ��صتبقائه يف عمله127.

فاإنه  و�ملكانية،  و�لزمانية  �لنوعية  �لعمل  ت�صريح  بحدود  يتقيد  �لعامل  �أن  ورغم 

و�إعمال  �لعمل،  عقد  يف  �ل�صخ�صي  و�لعتبار  �ل�صخ�صية  �لعامل  حلرية  �حرت�ما 

�لبحريني على حماربتها-  �مل�صرع  �لتي حر�ص  �لب�صر،  ملكافحة جر�ئم �لجتار يف 

كما عرفنا- فقد �أجاز �مل�صرع للعامل �لأجنبي �لنتقال من �صاحب عمل �إلى �آخر، 

مع حفظ حقوقه  �لعمل  �صنة يف  م�صي  بعد  �لأول،  �لعمل  �صاحب  مو�فقة  دون  من 

�أو  �نتهاء  بعد  �لنتقال  له  �أجاز  كما  و�لقانونية،  �لعقدية  �لأول(  �لعمل  )�صاحب 

�إلغاء ت�صريح عمله لأ�صباب ترجع �إلى �صاحب �لعمل بح�صب �ل�صو�بط �لتي �صلف 

ذكرها128.

وميثل ما ��صتحدثه �مل�صرع ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل و�إن�صاء هيئة لهذ� �لهدف خطوة 

مهمة يف طريق �إ�صالح �صوق �لعمل يف �لبحرين، �إذ جتري من خاللها رقابة عمليات 

�إذ يجوز بقر�ر م�صبب من  �لعمل،  �لتجاري ل�صاحب  �لن�صاط  �لتجاري ووقف  �ل�صجل  �إلغاء  تبعية وهي  النوع الثالث: عقوبة 
�لوزير �ملخت�ص بال�صجل �لتجاري وقف ن�صاط  �أي من�صاأة جتارية �أو �صناعية �أو غلق حملها �إد�ريا مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر بناًء على 
تو�صية من �لرئي�ص �لتنفيذي يف حالة ت�صغيل �ملن�صاأة لعامل �أجنبي دون ت�صريح عمل، �أو باملخالفة ل�صروط �لت�صريح �لتي ��صت�صدرته 

له �أو باملخالفة للقانون. ر�جع �ملادة 38 من �لقانون 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل.
وي�صاأل �ل�صخ�ص �لعتباري جنائيا �إذ� �رتكبت �أي جرمية من �جلر�ئم �ملن�صو�ص عليها يف هذ� �لقانون با�صمه �أو حل�صابه �أو ملنفعته، 
وكان ذلك نتيجة ت�صرف �أو �إهمال ج�صيم �أو مو�فقة �أو ت�صرت من �أي ع�صو جمل�ص �إد�رة �أو رئي�ص �أو �أي م�صئول �آخر- مبن يف ذلك 
�ل�صخ�ص �لعتباري -�أو ممن يت�صرف بهذه �ل�صفة. ويعاقب �ل�صخ�ص �لعتباري ب�صعف �لغر�مة، بحديها �لأدنى و�لأق�صى، �ملقررة 
لتلك �جلرمية طبقا لأحكام هذ� �لقانون. ول يخل ذلك بامل�صئولية �جلنائية لالأ�صخا�ص �لطبيعيني طبقا لأحكام �لقانون )�ملادة 37 

من �لقانون 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل(.
�أما بالن�صبة �إلى �لعامل �لأجنبي �لذي يعمل بدون ت�صريح عمل �أو باملخالفة ل�صروطه فاإنه يعاقب بالغر�مة �لتي ل جتاوز مائة دينار، 
وتاأمر �ملحكمة يف حالة �حلكم بالإد�نة باإبعاده عن �ململكة وعدم �ل�صماح له بالدخول �إليها نهائيا �أو ملدة موؤقتة ل تقل عن ثالث �صنو�ت 
كما يعاقب بالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�صمائة دينار ول جتاوز �ألفي دينار كل �صاحب عمل �أو وكالة توريد �لعمال �أو مكتب �لتوظيف 
�أو ممثله �أو م�صئول عن �إد�رته �لفعلية منع مفت�صي �لهيئة من �أد�ء عملهم �أو عرقل �أو �متنع عن تقدمي �مل�صتند�ت و�لبيانات �لالزمة 
لأد�ء عملهم، وت�صاعف �لعقوبة بحديها �لأدنى و�لأق�صى يف حالة �لعود )�نظر �لفقرة ج من �ملادة 36 من �لقانون �ل�صالف �لذكر(.

127 ر�جع �ملادتني 23 و36 من �لقانون 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل .
128 ر�جع ما �صبق بيانه يف نظام �لكفالة .
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��صتقد�م �لعمالة �لأجنبية وتي�صري �لإجر�ء�ت �لقانونية �خلا�صة بذلك، ولها �صلطة 

تقدير منح  ت�صاريح �لعمل �أو رف�صها بح�صب تو�فر �أو عدم تو�فر �حلاجة �لفعلية 

ل�صتقد�م �لعامل �لأجنبي من دون مناف�صة للعمالة �لوطنية، وللهيئة كذلك �لتحقق 

و�لرقابة على �أ�صحاب �لعمل ومدى �لتز�مهم بحقوق �لعمالة �لو�فدة ووفائهم بها، 

وعدم �لجتار يف هذه �لعمالة من خالل فكرة �لتاأ�صري�ت �حلرة، وهو �لأمر �لذي 

ذ�ت  �لدولية  �لعمل  �تفاقيات  �أوردته  ما  مع  جملته  يف  ويتفق  �لعمال  حقوق  يحمي 

�ل�صلة. 
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الفرع الرابع
كفالة م�ضتوى معي�ضي لئق من خلل ت�ضريعات التعطل 

وال�ضمان الجتماعي

�إذ� مل يكن لالإن�صان دخل مايل لأنه مل يعمل من قبل �أو لأنه فقد عمله ومل يتي�صر له 

�حل�صول على فر�صة عمل بديلة، ف�صيكون عر�صة للحاجة و�مل�صاألة، ولن يحيا عزيز� 

حماية  �لبحريني  �مل�صرع  كفل  وغريها  �لعتبار�ت  لهذه  كرمية،  حياة  يعي�ص  ولن 

�جتماعية خا�صة للمتعطلني عن �لعمل و�لباحثني عنه، من خالل نظام �لتاأمني �صد 

وغري  للمحتاجني  كفل  كما  2006م،  ل�صنة   )78( رقم  بالقانون  وذلك  �لتعطل 

�لقادرين على �لعمل م�صاعد�ت مالية وفق قانون �ل�صمان �لجتماعي رقم )18( 

ل�صنة 2006م. وفيما يلي نلقي �ل�صوء على هذه �حلماية:

اأول- التاأمني �ضد التعطل وكفالة احلد الأدنى من العي�س اللئق:

يق�صد بالتعطل تلك �حلالة �لتي يكون فيها �مل�صتفيد غري قادر على �حل�صول على 

��صتهدف  وقد  عنه129،  وبحثه  فيه  ورغبته  �لعمل  على  قدرته  رغم  منا�صب  عمل 

�مل�صرع من قانون �لتاأمني �صد �لتعطل حماية �ملتعطل من �لعوز و�لفقر وتاليف �لآثار 

�ل�صلبية مل�صكلة �لبطالة.

ومتتد �حلماية من �آثار �لتعطل - وفقا للمادة �لثانية من �لقانون �ل�صالف �لذكر - 

�إلى �ملوظفني �ملدنيني �لعاملني لدى �حلكومة و�لأ�صخا�ص �لعتبارية �لعامة وكذلك 

�ل�صرت�كات  وتبلغ  مرة،  �أول  عمل  عن  �لباحثني  و�إلى  �لأهلي،  �لقطاع  عمال  �إلى 

�لتاأمينية لهذ� �لفرع 3% من �أجر �لعامل ي�صاهم فيها كل من �صاحب �لعمل و�لعامل 

129 �ملادة �لأولى من قانون �لتاأمني �صد �لتعطل رقم 78 ل�صنة 2006.
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و�حلكومة، فيتحمل كل طرف ما يعادل ن�صبة 1% من �أجر �لعامل.

امل�ضتفيدون من نظام التاأمني �ضد التعطل:

ي�صتفيد من نظام تاأمني �لتعطل �ملوؤمن عليهم �خلا�صعون له وكذلك �لباحثون عن 

عمل �أول مرة.

)اأ( العمال واملوظفون املوؤمن عليهم:

�لعمل  عن  تعطل  بحالة  عليهم  �ملوؤمن  من  �لقانون  لهذ�  �خلا�صعني  �أحد  مر  �إذ� 

��صتحق تعوي�صا خالل فرتة تعطله ميثل تاأمينا له �صد خطر �لتعطل كلما تو�فرت 

�ل�صروط �لآتية:

1-  �أن يكون قد ��صتكمل مدة ��صرت�ك يف تاأمني �لتعطل ل تقل عن 12 �صهر� 

مت�صلة130.

2- �أن يكون قادر� على �لعمل ر�غبا فيه، باحثا عنه بجدية131.

3- �أل يكون قد ف�صل من عمله تاأديبيا �أو ��صتقال منه ب�صورة طوعية.

٤- �أل يكون قد بلغ �صن �لتقاعد �لقانوين.

5- �أن يجتاز بنجاح �لتدريب �لذي تقرره وز�رة �لعمل.

وي�صرف تعوي�ص �لتعطل بن�صبة 60% من متو�صط �أجر �ملوؤمن عليه خالل �لثني 

�أدنى  ع�صر �صهر� �ل�صابقة على تعطله بحد �أق�صى  500 دينار �صهريا132، وبحد 

150 دينار� �صهريا، �أو متو�صط �أجر �ملوؤمن عليه خالل �لثني ع�صر �صهر� �ل�صابقة 

على تعطله �أيهما �أقل، وي�صتمر �صرف هذ� �لتعوي�ص ملدة �أق�صاها )6( �أ�صهر.

130 وذلك يف حال �ل�صتحقاق �أول مرة.
131 ويعترب �ملوؤمن عليه ر�غبا يف �لعمل �إذ� بادر �إلى طلب قيد ��صمه يف �ل�صجل �لذي يعده �ملكتب لهذ� �لغر�ص، على �أن يح�صر 

بنف�صه �إلى �ملكتب مرة على �لأقل كل �أ�صبوعني وكلما طلب �إليه �ملكتب ذلك، ر�جع �ملادة )10( من قانون �لتعطل.
132 ر�جع �ملادتني 11 و12 من قانون �لتعطل، وير�جع هذ� �حلد ب�صفة دورية ح�صب موؤ�صر �أ�صعار �مل�صتهلك �ملعتمد.
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�لتاأميني، وي�صرتط  �لفرع  �لعامل �لأجنبي يخ�صع كذلك لهذ�  �أن  بالذكر  و�جلدير 

بالن�صبة �إليه، ف�صال عما تقدم ذكره من �صروط، �أن تكون �إقامته يف �لبالد �إقامة 

م�صروعة بغر�ص �لبحث عن عمل وفقا لالأنظمة �ملعمول بها.

ويف تقديري �أن �لعمال �لأجانب ل ي�صتفيدون من �لناحية �لعملية من هذ� �لنظام 
�لتاأميني، لأن �لعامل �لأجنبي �إذ� �نتهى عقد عمله ف�صيفقد مربر بقائه يف �ململكة، 

ولن  بلده،  �إلى  بالعودة  عندئذ  يطالب  و�صوف  �لإقامة،  منحه  �صبب  يزول  ثم  ومن 

يتمكن، يف �لغالب �لأعم، من �لنتفاع مبز�يا هذ� �لنظام �لتاأميني، ولن ت�صنح له 

فر�صة يف ذلك، رغم م�صاركته يف حتمل �أعباء تاأمني �لتعطل �أو ��صرت�كاته، �إل �إذ� 

كان لديه مربر �آخر ي�صمح له بالإقامة بخالف �لعمل، ومن ثم تنح�صر عن �لعمال 

�لأجانب، رغم �صد�دهم ��صرت�كات تاأمني �لتعطل، �ل�صتفادة من مز�يا هذ� �لنظام 

�لتاأميني، وت�صبح �ل�صرت�كات �لتي يدفعها �لعمال �لأجانب يف تاأمني �لتعطل هي يف 

حقيقتها دعم ل�صندوق �لتعطل ل�صالح �لعمال �لوطنيني.

)ب( الباحثون عن عمل اأول مرة:

للباحث عن عمل، �لذي مل ي�صبق له �ل�صتغال ومل ي�صارك يف تاأمني �لتعطل، وللموؤمن 

عليه �لذي مل ي�صتكمل �ملدة �ملقررة ل�صتحقاق �لتعوي�ص، وفق ما �صلف ذكره، �حلق 

يف �إعانة تعطل وفقا لل�صروط �لآتية:

1- �أن يكون بحريني �جلن�صية.

2- �أل يقل عمره عن ثماين ع�صرة �صنة ميالدية ول يزيد على �صن �لتقاعد.

3- �أل يز�ول عمال جتاريا �أو مهنيا حل�صابه �خلا�ص.

٤- �أن يكون ر�غبا يف �لعمل وقادر� عليه، باحثا عنه بجدية.

5- �أن يكون قد ��صتكمل �لتدريب �ملقرر بنجاح.
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�إذ� كان  �إعانة تعطل مقد�رها )150 دينار�( �صهريا  �لباحث عن عمل  وي�صتحق 

من  للمتعطلني  دينار�  و120  )بكالوريو�ص(،  �لعليا  �جلامعية  �ملوؤهالت  ذوي  من 

غريهم، وي�صتمر �صرف �لإعانة ملدة �أق�صاها �صتة �أ�صهر.

حالت وقف �ضرف تعوي�س اأو اإعانة التعطل:

�أو �لإعانة، وفقا لأحكام �ملادة )23( من قانون �لتعطل،  يتوقف �صرف �لتعوي�ص 

يف �حلالت �لآتية:

1-  عدم �للتز�م بتعليمات وز�رة �لعمل ب�صاأن �صو�بط ��صتحقاق �لتعوي�ص133 

�أو �لإعانة13٤.

2-  عدم ح�صور �ملتعطل بنف�صه �إلى وز�رة �لعمل يف �ملو�عيد �ملحددة لذلك وهو 

ما يعني عدم رغبته يف �لعمل.

3-  عدم �لبحث عن �لعمل ب�صكل جاد135 �أو �للتحاق بالتدريب �ملعرو�ص عليه 

من قبل �لوز�رة.
133 وفقا للمادة �لأولى من قر�ر وزير �لعمل رقم )15( ل�صنة 2007 يجب ل�صتحقاق �ملتعطل تعوي�ص �لتعطل �أن يكون م�صتوفيا لالأحكام 

و�ل�صرت�طات �ملقررة مبوجب قانون �لتاأمني �صد �لتعطل ومن بينها �لبحث بجدية عن عمل وذلك وفقا لالأو�صاع و�ل�صو�بط �لتالية:
1-  يجب على �ملتعطل �للتز�م باحل�صور لدى �ملكتب يف �لأوقات �ملحددة يف �ملو�عيد �لدورية �ملن�صو�ص عليها يف �لقانون وكلما 

طلب �إليه �ملكتب ذلك.
2- يجب على �ملتعطل �للتز�م بح�صور �لجتماعات �لتي يطلبها �إليه �ملكتب مع �إخ�صائي �أو ��صت�صاري �لتوظيف و�لتدريب.

3- يجب على �ملتعطل �للتز�م بح�صور مقابالت �لتوظيف يف �ملو�عيد �ملحددة.
٤- يجب على �ملتعطل �أن يحر�ص على �لظهور باملظهر �لالئق يف مقابالت �لتوظيف ومبا ينا�صب �لوظيفة �لتي جترى �ملقابلة ب�صاأنها.
5-  با�صتثناء �حلالت �لتي ل ت�صتدعي طبيعة �لعمل ذلك، يجب على �ملتعطل �ملبادرة �إلى �إعد�د �صرية ذ�تية له مبينا بها بياناته 
�ل�صخ�صية وموؤهالته �لعلمية و�لتدريبية وخرب�ته �لعملية، و�لعمل متى كان ذلك ممكنا على جمع ر�صائل تزكية ممن هم 

على معرفة بقدر�ته و�صلوكه ليدعم بها طلبات �لتوظيف �لتي يقدمها لأ�صحاب �لعمل.
6-  يجب على �ملتعطل �أن يبادر بنف�صه على نحو م�صتمر �إلى تقدمي طلبات لأ�صحاب �لعمل �ملتوقع �أن يجد وظيفة منا�صبة لديهم 
للح�صول على عمل ينا�صب قدر�ته وموؤهالته. ويجب �أن يكون ذلك من خالل تقدمي �صريته �لذ�تية م�صفوعة بر�صائل �لتزكية 

و�صهاد�ته �لعلمية و�لتدريبية و�صهاد�ت �خلربة، وذلك با�صتثناء �حلالت �لتي ل ت�صتدعي طبيعة �لعمل ذلك.
13٤ وفقا للمادة �لأولى من قر�ر وزير �لعمل رقم )17( ل�صنة 2007، يجب على �لباحث عن عمل �أول مرة - ك�صرط للح�صول 

على �إعانة �لتعطل - مر�عاة �لتعليمات �لآتية:
�أول: مر�جعة �ملكتب �ملخت�ص بنف�صه بعد قيد ��صمه يف �ل�صجل �ملعد لهذ� �لغر�ص يف �ملو�عيد �ملحددة.
ثانيا: �للتحاق بالربنامج �لتدريبي �لذي يحدده له �ملكتب �ملخت�ص يف �ملوعد �ملحدد و�جتيازه بنجاح.

ثالثا: مو�فاة �ملكتب �ملخت�ص باأي م�صتند�ت يتم طلبها �إليه.
ر�بعا: مو�فاة �ملكتب باأي تغيري يف �لبيانات �أو �ملعلومات �لتي �صبق له تقدميها.

135 وذلك وفقا لل�صو�بط �لتي يقررها وزير �لعمل، ور�جع يف هذه �ل�صو�بط ما ورد يف �ملادة �لأولى من قر�ر وزير �لعمل رقم )15( 
ل�صنة 2007 �لتي �صلف ذكرها.
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٤- �أل يفقد �مل�صتفيد �صرطا من �صروط �ل�صتحقاق �ملن�صو�ص عليها يف �لقانون. 

للمدة  �لإعانة  �أو  �لتعوي�ص  �صرف  يف  �حلق  للمتعطل  يعود  �لوقف  �صبب  ز�ل  فاإذ� 

�لباقية من مدة �ل�صتحقاق.

وهكذ� نلحظ رغبة و��صحة من �مل�صرع �لبحريني يف �أن تلتزم �لدولة بتوفري م�صدر 

دخل لتحقيق �لعي�ص �لكرمي ملن تعذر عليه �لعمل ومل ميتهن مهنة، فانعدم دخله �أو 

��صتجابة و��صحة من  ويعك�ص ذلك  �لكرمية،  لكفالة �حلياة  �ملطلوب  قل عن �حلد 

�مل�صرع �لبحريني لتفعيل �أحكام �لتفاقية �لدولية ب�صاأن �لنهو�ص بالعمالة و�حلماية 

من �لبطالة رقم )168( ل�صنة 1988م �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية، 

�لبطالة عن  باأل تقل ن�صبة تعوي�ص  �لتي ق�صت  وب�صفة خا�صة �ملادة )15( منها 

50% من �لدخل �ل�صابق، و�أن يدفع ملدة ل تقل عن 26 �أ�صبوعا.

ثانيا- نظام ال�ضمان الجتماعي وكفالة احلد الأدنى من العي�س اللئق:

�ل�صمان  ب�صاأن  2006م  ل�صنة   )18( رقم  �لقانون  من  �لثانية  �ملادة  بح�صب 

�لجتماعي ين�صاأ �صندوق ي�صمى »�صندوق �ل�صمان �لجتماعي« يتبع وز�رة �لتنمية 

�مل�صاعد�ت  �صرف  �أوجه  لتغطية  �ملخ�ص�صة  �ملبالغ  جميع  فيه  وتودع  �لجتماعية، 

�لجتماعية �ملقررة يف �لقانون، ووفقا للمادة �لثالثة ت�صتحق �مل�صاعدة �لجتماعية 

كل من �لأ�صر و�لأفر�د �لبحرينيني �ملقيمني يف مملكة �لبحرين ممن تنطبق عليهم 

�ل�صروط)136(، وفقا لل�صو�بط �لآتية:

136 وذلك من �لفئات �لتالية:
1-  الولد وهو كل ذكر �أو �أنثى مل يتجاوز �صن �لثامنة ع�صرة، �أو جتاوزها ولي�ص له من يعوله �أو مال كاف يعتمد عليه، ب�صرط �أن 

يثبت ��صتمر�ره يف �لتعليم حتى ح�صوله على �ل�صهادة �جلامعية �لأولية.
2-  الأرملة وهي كل �مر�أة مل جتاوز �صن �ل�صتني وتويف زوجها �لبحريني ومل تتزوج بعده ولي�ص لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق 
�أم مل يكن، وي�صمل ذلك �ملر�أة �لبحرينية �لتي تويف عنها  �أولد  �أكان لها  عليها ول ماٍل كاٍف تعتمد عليه يف معي�صتها �صو�ء 

زوجها �لأجنبي.
3-  املطلقة وهي كل �مر�أة مل جتاوز �صن �ل�صتني وطلقها زوجها �لبحريني ومل تتزوج غريه ولي�ص لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق 
عليها ول ماٍل كاٍف تعتمد عليه يف معي�صتها �صو�ء �أكان لها �أولد �أم مل يكن، وي�صمل ذلك �ملر�أة �لبحرينية �لتي طلقها زوجها 

�لأجنبي.
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�أ- �أل يوجد مل�صتحق �مل�صاعدة �لجتماعية قريب مقتدر يكون ملزما بنفقته �صرعا.

�مل�صاعدة  لطالب  �ل�صهري  �لدخل  جمموع  �أن  �لجتماعي  �لبحث  من  يثبت  ب-  �أن 

�لأ�صا�صية،  �حلياة  متطلبات  لتوفري  �لالزم  �لأدنى  �حلد  عن  يقل  �لجتماعية 

هذه  توفري  يكفي  مبا  للدخل  مكملة  عندئذ  �لجتماعية  �مل�صاعدة  قيمة  فتكون 

�ملتطلبات.

ج-  �أن تثبت �حلالة �ملوجبة ل�صرف �مل�صاعدة �لجتماعية مبوجب م�صتند�ت ر�صمية 

معتمدة من �جلهات �حلكومية �ملخت�صة.

�لبحرين يف جمال �حلماية �لجتماعية تغطي  �لت�صريعية ململكة  وهكذ� فاملنظومة 

�أو له  �أو عمل، ولي�ص له مورد مايل،  لل�صخ�ص وظيفة  �لتي ل يتو�فر فيها  �حلالت 

مورد مايل �صعيف ل يبلغ به حد �لكفاف، ففي هذه �حلالت تقدم نظم �ل�صمان 

�لجتماعي يف �ململكة �إليه م�صاعدة مالية نقدية �أو عينية مبا ي�صمن له حد� �أدنى 

من �حلياة و�لعي�ص �لكرمي يف �ملجتمع.

وتاأتي هذه �حلماية يف �صياق �لتفاقية رقم )102( ب�صاأن �ملعايري �لدنيا لل�صمان 

�لجتماعي �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية �صنة 1952م، و�لتي تلزم �لدولة 

بتقدمي �لرعاية و�لإعانة يف حالة �لبطالة و�ملر�ص و�لعجز و�ل�صيخوخة وغريها.

٤-  املهجورة وهي كل �مر�أة مل جتاوز �صن �ل�صتني وثبت �صرعا هجر زوجها �لبحريني لها ولي�ص لها عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليها 
ول ماٍل كاٍف تعتمد عليه يف معي�صتها �صو�ء �أكان لها �أولد �أم مل يكن، وي�صمل ذلك �ملر�أة �لبحرينية �لتي هجرها زوجها �لأجنبي.

5-  اأ�ضرة امل�ضجون، وهي كل �أ�صرة يكون عائلها �لوحيد قد ُنفذ �صده حكم نهائي مقيد للحرية ملدة جتاوز �صهر� و�حد� ولي�ص 
لها ماٍل كاٍف تعتمد عليه يف معي�صتها.

6-  البنت غري املتزوجة، وهي كل �أنثى بلغت �صن �لثامنة ع�صرة ومل جتاوز �صن �ل�صتني ومل تتزوج ولي�ص لها عائل مقتدر ملزم 
بالإنفاق عليها �أو ماٍل كاٍف تعتمد عليه يف معي�صتها.

7-  اليتيم، وهو كل من تويف و�لده ولي�ص له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ول ماٍل كاٍف يعتمد عليه يف معي�صته، ويعترب يف حكم 
�ليتيم جمهول �لأبوين �أو �لأب مع مر�عاة حكم �لبند )6( من هذه �ملادة.

8-  العاجز عن العمل، وهو كل فرد ثبتت �إ�صابته مبر�ص مينعه كليا �أو جزئيا من ك�صب عي�صه �أو عي�ص �أ�صرته �لتي يعولها ومل 
يجاوز �صن �ل�صتني ولي�ص له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ول ماٍل كاٍف يعتمد عليه يف معي�صته.

9-  املعوق، وهو كل فرد لديه �إعاقة يثبت بتقرير طبي �أنه يحتاج ب�صببها �إلى عناية خا�صة قبل �صن �لعمل، �أو   متنعه كليا �أو جزئيا يف 
�صن �لعمل من ك�صب عي�صه �أو عي�ص �أ�صرته ولي�ص له يف �حلالتني عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه ول ماٍل كاٍف يعتمد عليه يف معي�صته.

10- امل�ضن، وهو كل فرد جاوز �صن �ل�صتني ولي�ص له عائل مقتدر ملزم بالإنفاق عليه �أو ماٍل كاٍف يعتمد عليه يف معي�صته.
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املطلب الثاين
امل�ضرع البحريني يورد لعتبارات اإن�ضانية قيودا على حرية العمل

�إذ� كان �لأ�صل هو حرية �لعمل، فقد يورد �مل�صرع ��صتثناء�ت على ذلك بد�فع من 

�عتبار�ت وطنية، كما هو �حلال يف تقييد مز�ولة �لعامل �لأجنبي للعمل يف مملكة 

�أو بد�فع من  �أ�صلفنا بيانه،  �لبحرين و�صرورة ح�صوله على ت�صريح عمل، وهو ما 

�إلى  بالن�صبة  �أخالقية، كما هو �حلال  �أو  �أو �جتماعية  �أو �صحية  �إن�صانية  �عتبار�ت 

قيود عمل �لأحد�ث وقيود عمل �لن�صاء، وهو ما نبينه على �لنحو �لآتي:  

الفرع الأول
قيود الت�ضغيل املرتبطة بحماية الأحداث

فخ�ص�ص  عملهم،  على  وقيود�  �صو�بط  �مل�صرع  و�صع  �لأطفال  حماية  على  حر�صا 

�لباب �لر�بع من قانون �لعمل لذلك، ومل يجز ت�صغيل �أو تدريب �ل�صبية قبل بلوغهم 

خم�ص ع�صرة �صنة كاملة)137(، وبهذه �لن�صو�ص �مل�صتحدثة �لتي رفعت �حلد �لأدنى 

حتمي  �لتي  �لدولية  �لتفاقيات  مع  �لبحريني  �لعمل  قانون  يتو�فق  �لت�صغيل  ل�صن 

�لأطفال من �لت�صغيل �ملبكر، ول�صيما بعد �أن �صدقت مملكة �لبحرين باملر�صوم رقم 

)12( ل�صنة 2001م باملو�فقة على �لن�صمام �إلى �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية 

رقم )182( ل�صنة 1999م ب�صاأن حظر �أ�صو�أ �أ�صكال عمل �لأطفال و�لإجر�ء�ت 

�إلى  1998م  ل�صنة   )6( رقم  باملر�صوم  �ن�صمت  كما  عليها،  للق�صاء  �لفورية 

137 �ملادة 2٤ عمل. 
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�لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 1996م ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث �لتي �عتمدها 

موؤمتر �لعمل �لعربي، و�ن�صمت باملر�صوم بقانون رقم )16( ل�صنة 1991م �إلى 

�تفاقية �لأمم �ملتحدة حلقوق �لطفل �لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة يف نوفمرب عام 

�لعرت�ف  �لأطر�ف  �لدول  على  منها   )32( �ملادة  �أوجبت  و�لتي  1989م138، 

بحق �لطفل يف حمايته من �ل�صتغالل �لقت�صادي ومن �أد�ء �أي عمل يرجح �أن يكون 

خطر� �أو ميثل �إعاقة لتعليم �لطفل، �أو �أن يكون �صار� ب�صحته  �أو بنموه �لبدين، �أو 

�لعقلي، �أو �لروحي، �أو �ملعنوي، �أو �لجتماعي، و�أن تتخذ �لدول �لأطر�ف �لتد�بري 

�لت�صريعية و�لإد�رية و�لجتماعية و�لرتبوية �لتي تكفل ذلك، كما �أوجبت حتديد عمر 

�أدنى �أو �أعمال دنيا لاللتحاق بعمل، وو�صع نظام منا�صب ل�صاعات �لعمل وظروفه، 

وفر�ص عقوبات �أو جز�ء�ت �أخرى منا�صبة ل�صمان �إنفاذ ذلك بفعالية.

ومتا�صًيا مع هذه �لأحكام �لو�ردة يف �لتفاقيات �لدولية وحماية لالأحد�ث فقد حظر 

�مل�صرع ت�صغيل �لأطفال قبل �صن خم�ص ع�صرة �صنة، �أما بعد بلوغهم هذه �ل�صن فقد 

�صمح بت�صغيلهم ولكن ب�صو�بط، ف�صار ت�صغيلهم �أمر� ��صتثنائيا مق�صور� على بع�ص 

�لأعمال دون بع�صها �لآخر، كما فر�ص جز�ء�ت جنائية على خمالفة هذه �لأحكام.

و�حلدث يف قانون �لعمل هو »كل من بلغ من �لعمر خم�ص ع�صرة �صنة ومل يكمل ثماين 

ع�صرة �صنة«139. 

وذلك  عليه،  �لطبي  �لك�صف  �إجر�ء  �حلدث  ت�صغيل  قبل  يجب  �لعمل  لقانون  ووفقا 

138 �صدر  �ملر�صوم رقم )16( ل�صنة 1991 يف 3 �صبتمرب 1991، ون�صر يف �لعدد رقم 1971، من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 
 .1991/9/٤

�لتي  �لطفل عام 1989،  �لدولية حلقوق  لالتفاقية  فوفقا  �لطفل،  مفهوم  مع  مفهوم �حلدث  ويتد�خل  )�ملادة 23 عمل(   139
�عتمدتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة، يعد طفال من مل يتجاوز 18 �صنة من عمره ما مل يبلغ �صن �لر�صد قبل ذلك مبوجب �لقانون 
كما  �ملخاطر،  من  وغريها  �لق�صري  و�لت�صغيل  و�جلهل  �لفقر  خطر  �صد  �لأطفال  حماية  على  �لتفاقية  هذه  حر�صت  وقد  �ملنطبق، 
�عتمدت منظمة �لعمل �لدولية �تفاقية �حلد �لأدنى ل�صن �لت�صغيل رقم 138 يف 1973/6/26، �لتي ق�صت باأل تقل �صن �لت�صغيل 
عن 15 �صنة،  ويف حالة وجود �أ�صباب تدعو �إلى تخفي�صها فال يجوز �أن تقل عن 1٤�صنة،  ول يجوز �أن تقل �ل�صن يف حالة �لأعمال 

�خلطرة عن 16 �صنة �صريطة �أن ت�صان �صحتهم و�صالمتهم و�إل وجب �أل تقل �ل�صن عن 18 �صنة. 
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ب�صاأن  �لو�صي  �أو  �لويل  و�لتحقق من مو�فقة  للعمل1٤0،  �ل�صحية  لياقته  للتاأكد من 

ت�صغيله، و�إخطار وز�رة �لعمل بجميع �لبيانات �خلا�صة به1٤1. 

ال�ضوابط التي يجب مراعاتها عند ت�ضغيل الأحداث:

يجب مر�عاة �ل�صو�بط �لآتية بخ�صو�ص ت�صغيل �لأحد�ث:

ل يجوز ت�صغيل �حلدث ت�صغيال فعليا ملدة تزيد على �صت �صاعات يف �ليوم �لو�حد، 

على �أن تتخللها فرتة ر�حة �أو �أكرث لتناول �لطعام ل تقل يف جمموعهما عن �صاعة، 

بحيث ل ي�صتغل �حلدث �أكرث من �أربع �صاعات متو��صلة1٤2.

ل يجوز �إبقاء �حلدث يف مكان �لعمل باأي حال من �لأحو�ل �أكرث من �صبع �صاعات 

مت�صلة يف �ليوم �لو�حد1٤3.

 ل يجوز ت�صغيل �حلدث يف �ل�صناعات و�ملهن �خلطرة �أو �مل�صرة بال�صحة �لتي - 

يحددها قر�ر وزير �لعمل1٤٤. 
1٤0 ويكون ذلك �لك�صف وتلك �ملتابعة �لدورية على نفقة �صاحب �لعمل، ر�جع �ملادة �لثالثة من قر�ر وزير �لعمل رقم 23 ل�صنة 

. 2013
1٤1 وتتفق هذه �ل�صو�بط يف جملتها مع ما ورد يف �لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 1996 ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث فيما قررته 
من �أحكام يف خ�صو�ص �صو�بط ت�صغيل �حلدث،  ر�جع �أحكام �ملو�د �أرقام 10 و12 و 23 و28 و29 من �لتفاقية �ل�صالفة �لذكر 

�لتي �ن�صمت �إليها مملكة �لبحرين مبوجب �ملر�صوم رقم )6( ل�صنة 1998.
1٤2 مادة )25( عمل، ور�جع �ملادة )17( من �لتفاقية �لعربية �ل�صالفة �لذكر.

1٤3 �لفقرة �لثانية من �ملادة )53( عمل.
1٤٤ ر�جع حكم �ملادة )10( من �لتفاقية �ل�صالفة �لذكر، وقد �صدر يف مملكة �لبحرين قر�ر عن وزير �لعمل بتحديد هذه �ملهن 
و�ل�صناعات، هو �لقر�ر رقم 23 ل�صنة 2013 ون�صر يف �جلريدة �لر�صمية يف �لعدد رقم 3108 بتاريخ 2013/6/13 وحدد 

هذه �لأعمال يف �ملادة �لأولى منه بالآتي:
يحظر ت�صغيل �لأحد�ث �لذين تقل �صنهم عن ثماين ع�صرة �صنة كاملة يف �ملهن و�ل�صناعات و�لأعمال �لآتية:

1( �لعمل حتت �صطح �لأر�ص يف �ملناجم و�ملحاجر وجميع �لأعمال �ملتعلقة با�صتخر�ج �ملعادن و�لأحجار.
 2( �لعمل يف �لأفر�ن �ملعدة ل�صهر �ملو�د �ملعدنية و�ملو�د �خلطرة �أو تكريرها �أو �إنتاجها.

3( �لأعمال و�ملهن �لتي ي�صتخدم فيها �لزئبق ومركباته.
 ٤( �صناعة �ملفرقعات و�لأعمال �ملتعلقة بها.

5( �صهر �لزجاج و�إن�صاجه.
6( �أنو�ع �للحام كافة.

7( �صنع �لكحوليات و�مل�صروبات �لروحية وما يف حكمها.
 8( �لدهانات �لتي يدخل يف تر�كيبها �ملذيبات �لع�صوية و�ملو�د �خلطرة.

 9( معاجلة وتهيئة �أو �ختز�ن �لرماد �ملحتوي على �لر�صا�ص و��صتخال�ص �لف�صة من �لر�صا�ص.
10( �صنع �لق�صدير و�ملركبات �ملعدنية �ملحتوية على مركبات �لر�صا�ص.
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 ل يجوز ت�صغيل �حلدث �أثناء فرتة �لليل ما بني �ل�صاعة �ل�صابعة م�صاء و�ل�صابعة - 

�صباحا بحيث يخلد للر�حة فرتة ل تقل عن �إحدى ع�صرة �صاعة.
11(  �صنع �أول �أك�صيد �لر�صا�ص »�ملرتك �لذهبي« �أو �أك�صيد �لر�صا�ص �لأ�صفر وثاين �أك�صيد �لر�صا�ص )�ل�صلقون( وكربونات 

�لر�صا�ص و�أك�صيد �لر�صا�ص �لربتقايل و�صلفات وكرومات و�صبيكا �لر�صا�ص.
12( عمليات �ملزج و�لعجن يف �صناعة و�إ�صالح �لبطاريات �لكهربائية.

13( تنظيف �لور�ص �لتي تز�ول �لأعمال �مل�صار �إليها يف �لبنود )12،11،10،9(.
1٤( �إد�رة �أو مر�قبة �ملاكينات �ملحركة ذ�ت �لقوى �ملحركة �لكبرية.

15( �إجر�ء عمليات �ل�صيانة و�لتنظيف و�لإ�صالح للماكينات �أثناء �إد�رتها.
16( �صنع �لإ�صفلت وم�صتقاته.

17( �لتعر�ص للبرتول �أو منتجات حتتوي عليه.
18( �لعمل يف �ملد�بغ.

�لدو�جن  وخملفات  �لدماء  �أو  �لعظام  �أو  �لبهائم  روث  �أو  �لرب�زية  �ملو�د  من  �مل�صتخرج  �ل�صماد  م�صتودعات  يف  19(  �لعمل 
وم�صتودعات وخمازن �ملو�د و�لنفايات �خلطرة.

20( �صلخ وتقطيع �حليو�نات و�صمطها و�إذ�بة �صحمها.
21( �صناعة �لإطار�ت.

22( نقل �لركاب بطريق �لرب �أو �ل�صكك �حلديدية �أو �ملياه �لد�خلية.
23( �صحن وتفريغ �لب�صائع يف �لأحو��ص و�لأر�صفة و�ملو�نئ وخمازن �ل�صتيد�ع.

2٤( ��صتخد�م �ملو�د �لال�صقة يف �صناعات ت�صغيل �جللود.
25( �صناعة �لفحم من عظام �حليو�نات مبا فيها فرز �لعظام قبل حرقها.

26( �لعمل كم�صيفني يف �ملالهي.
27( �لعمل يف جمال بيع �أو تقدمي �لكحوليات و�مل�صروبات �لروحية.

28( �لعمل �أمام �لأفر�ن باملخازن.
29( معامل تكرير �لبرتول و�لبرتوكيماويات.

30( �صناعة �لأ�صمنت و�حلر�ريات.
31( �أعمال �لتربيد و�لتجميد.

32( �صناعة ع�صر �لزيوت بالطر�ئق �مليكانيكية.
33( �لعمل يف معامل ملء �لأ�صطو�نات بالغاز�ت �مل�صغوطة.

3٤( عمليات تبي�ص و�صباغة وطبع �ملن�صوجات.
35( حمل �لأثقال �أو جرها �أو دفعها �إذ� ز�د وزنها على ما هو مبني يف �جلدول �لتايل:

�لأثقال �لتي تدفع على �لأثقال �لتي يجوز حملها�لنوع
ق�صبان

�لأثقال �لتي تدفع على عربة ذ�ت 
عجلة و�حدة �أو عجلتني

ل يجوز ت�صغيل �لأحد�ث فيها300 ك ج10 ك جذكور
ل يجوز ت�صغيل �لأحد�ث فيها150 ك ج7 ك ج�إناث

36( �لعمل على �أبر�ج �ل�صغط �لعايل و�لوجود د�خل نطاقها.
37( جتهيز وحت�صري وبذر ور�ص �ملبيد�ت �لزر�عية.

38( �صناعة �لبال�صتيك من خملفات �لبال�صتيك وحرقه.
39( �صناعة �لغر�ء.

٤0( �صناعة �لتبغ و�ملع�صل و�لدخان و�ختبار �ملنتج.
٤1( �أعمال �لغط�ص.

٤2( �لأعمال �لتي تتم على �رتفاعات خطرة. 
-  كما حظر �لقر�ر �لوز�ري �ل�صالف �لذكر يف �ملادة �لثانية منه ت�صغيل �لأحد�ث �لذين تقل �صنهم عن �صت ع�صرة �صنة كاملة يف �ملهن 

و�ل�صناعات و�لأعمال �لآتية:
1( �لأعمال �ل�صابق �لإ�صارة �إليها يف �ملادة �لأولى.

2( �لأعمال �لتي تعر�ص �لأحد�ث لال�صتغالل �لبدين �أو �لنف�صي �أو �جلن�صي �أو ��صتخد�مهم ملز�ولة �أن�صطة غري م�صروعة.
3( �لأعمال �لتي يتم �لتعر�ص فيها ملخاطر فيزيائية �أو كيميائية �أو بيولوجية �أو ميكانيكية �أو جميعها.
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 ل يجوز تكليف �حلدث بالعمل �صاعات �إ�صافية مهما كانت �لأحو�ل ول �إبقاوؤه يف - 

مكان �لعمل بعد �ملو�عيد �ملقررة لالأحد�ث، كما ل يجوز ت�صغيله يف �أيام �لر�حة 

�لأ�صبوعية �أو �لعطالت1٤5.

 ل يجوز �أن تقل �لإجازة �ل�صنوية للحدث عن �صهر كامل، ول يجوز جتزئتها �أو - 

�صمها �أو قطعها1٤6.

 �إجر�ء �لك�صف �لدوري على �حلدث يف �ملو�عيد �لتي يحددها قر�ر وزير �لعمل - 

وذلك للتحقق من ��صتمر�ر لياقته �ل�صحية للعمل1٤7. 

وقد �ألزم �مل�صرع �لبحريني �ملن�صاأة، �لتي تقوم بت�صغيل �أحد�ث لديها، باأن حتتفظ 

ب�صجل خا�ص ببيانات �لأحد�ث، و�أن ت�صع يف مكان �لعمل وب�صكل ظاهر ن�صخة من 

به  مو�صحا  �لعمل  وز�رة  من  معتمد�  وك�صفا  �لأحد�ث،  بت�صغيل  �خلا�صة  �لأحكام 

�لأحد�ث  على  لي�صهل  �لأ�صبوعية،  و�لر�حة  �ليومية  �لر�حة  وفرت�ت  �لعمل  �صاعات 

�ملتعلقة  �لأحكام  خمالفة  �مل�صرع  وعاقب  ذلك،  يف  و�لتز�ماتهم  بحقوقهم  �لإملام 

بالأحد�ث1٤8.

وما تقدم ذكره ب�صاأن �صو�بط عمل �لأحد�ث يف قانون �لعمل �لبحريني ي�صري بو�صوح 

�إلى وجود �صمانات قانونية حلماية �لأحد�ث تتفق مع ما �أوردته �لتفاقيات �لعربية 

جو�نبه  بع�ص  يف  يتخطى  بل  �لأحد�ث،  عمل  ب�صاأن   1996 ل�صنة   )18( رقم 

�حلدود �لدنيا للحماية �لتي قررتها هذه �لتفاقية، مثل �حلد �لأدنى ل�صن �لت�صغيل، 

1٤5 فال ي�صرى ب�صاأن �لأحد�ث �ل�صتثناء�ت �لو�ردة ب�صاأن �صاعات �لعمل و�لإجاز�ت، �نظر �ملادة )5٤( عمل.
1٤6 مادة )60( عمل. 

1٤7 بند 3 من �لفقرة ب من �ملادة )27( عمل.
1٤8 فقد ر�صد �مل�صرع �لبحريني عقوبة �لغر�مة يف �ملادة )186عمل( ملن يخالف �أحكام �لباب �لر�بع �خلا�ص بت�صغيل �لأحد�ث 
و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له. و�لغر�مة �ملقررة لذلك ترت�وح بني مائتي دينار وخم�صمائة دينار، وتتعدد �لعقوبة بقدر عدد �لأحد�ث 
�لذين مت ت�صغيلهم على نحو خمالف لأحكام �لباب �لر�بع من قانون �لعمل �أو لأحكام �لقر�ر�ت �لوز�رية �ل�صادرة تنفيذ� لهذ� �لباب، 

كما تتعدد �لغر�مة كلما تكررت �ملخالفة بالن�صبة �إلى �لعامل نف�صه.
ومل ين�ص �مل�صرع يف �لقانون �حلايل على م�صئولية �لويل �أو �لو�صي عن ت�صغيل �حلدث باملخالفة لالأحكام �ل�صابقة، على غر�ر ما كان 

و�رد� يف قانون �لعمل �ل�صابق، كما مل ي�صتثِن من هذه �لأحكام �لأحد�ث ممن يعملون يف �لو�صط �لعائلي.
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وعدد �أيام �لإجازة �ل�صنوية �ملقررة للحدث، فما قرره �مل�صرع �لبحريني ب�صاأنهما يعد 

�أف�صل مما قررته �لتفاقية ذ�تها1٤9.

�جلدير باملالحظة �أن عمالة �لأطفال يف �لبحرين ل ت�صكل ظاهرة، فهي �إما نادرة 

و�إما قليلة �إذ� ما قورنت بغريها من �لبالد �لعربية، ورغم ذلك فثمة حماية و��صحة 

للطفل تتعدد م�صادرها وتتنوع �صورها �صو�ء يف قانون �لعمل �أو يف قانون �لطفل.

1٤9 فما ورد يف �لتفاقية �لعربية رقم 18 ل�صنة 1996 بالن�صبة �إلى �ل�صن �مل�صموح بعدها بالت�صغيل كانت 13 عاما و�لإجازة 
�ل�صنوية �ملقررة للحدث يف �لتفاقية هي 21 يوما، ر�جع �ملادتني )9 و21 من �لتفاقية(.
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الفرع الثاين
قيود الت�ضغيل املرتبطة بحماية املراأة

�إن�صانية  ياأتي ��صتجابة لعتبار�ت  �أحكاما خا�صة بالن�صاء  �إفر�د �مل�صرع  �أن  ل �صك 

و�جتماعية، فطبيعة تكوين �ملر�أة �لع�صوي وطبيعة �لدور �لذي ت�صطلع به يف �ملجتمع، 

كربة بيت و�أم لأولد وزوجة، ميلي حمايتها ويوجب حظر ت�صغيلها يف �لأعمال �ل�صاقة 

ت�صغيلها  ت�صتلزم  �لأنوثة  ثم فرعاية  و�أخالقيا، ومن  بها �صحيا  و�ل�صارة  و�خلطرة 

مبا يتفق وطبيعتها وقدرتها وظروفها �جل�صمانية، كما �أن رعاية �لأ�صرة د�خل �لبيت 

متثل �أهم و�جبات �ملر�أة يف �ملجتمع، ولهذ� ينبغي �أل يهدم هذ� �لو�جب �أمام تكليف 

�ملر�أة باأعمال تت�صل مبمار�صة عمل خارج �ملنزل، لذ� حر�ص �مل�صرع على �لتوفيق، ما 

�أمكن، بني عمل �ملر�أة خارج �ملنزل وعملها وو�جباتها د�خل �ملنزل وقد �أورد �صمن 

�لباب �خلام�ص من قانون �لعمل �صو�بط ذلك وهو ما نبينه فيما يلي:

اأول- عدم ت�ضغيل املراأة ليل يف اأحوال معينة:

�أباح �مل�صرع كاأ�صل عام للمر�أة �أن تعمل نهار� �أو ليال، غري �أنه حظر يف بع�ص �لأحو�ل 

رقم  �لدولية  �لتفاقية  �أحكام  مع  هذ�  وين�صجم  ��صتثنائية،  وب�صورة  ليال  عملها 

)89( ل�صنة 19٤8م ب�صاأن ت�صغيل �لن�صاء يف �ل�صناعة ليال.

 و�ملق�صود بالليل هو �لفرتة ما بني �ل�صاعة �ل�صابعة م�صاء و�ل�صابعة �صباحا150 فال 

يجوز ت�صغيل �ملر�أة يف �لأحو�ل و�لأعمال و�ملنا�صبات �لتي يحددها قر�ر وزير �لعمل، 

هذه  غري  يف  �إذ  �لأ�صل،  من  ��صتثناء  للمر�أة  �لليلي  �لت�صغيل  حظر  بذلك  فاأ�صبح 

�لأحو�ل يجوز للمر�أة �أن تعمل ليال.

150 ر�جع بند 12 من �ملادة �لأولى ور�جع �ملادة ) 30 عمل(.
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�إ�صد�ر قر�ر بتحديد هذه �لأحو�ل، ف�صدر قر�ر  وقد فو�ص �مل�صرع وزير �لعمل يف 

بها ق�صى باأنه ل يجوز ت�صغيل �لن�صاء ليال يف �أي من�صاأة �صناعية �أو يف �أحد فروعها 

�ل�صابعة م�صاًء و�ل�صابعة �صباًحا، وحدد �لقر�ر �ملق�صود  �ل�صاعة  يف �لفرتة ما بني 

باملن�صاأة �ل�صناعية باأنها �ملن�صاأة �لتي يجرى فيها ت�صنيع �ملو�د وتعديلها وتنظيفها 

و�إ�صالحها وزخرفتها و�إعد�دها للبيع وتفكيكها �أو تدمريها �أو حتويل مو�دها، مبا 

�أو تو�صيل  �أو حتويل  �أو يف توليد  يف ذلك �ملن�صاآت �لتي تعمل يف جمال بناء �ل�صفن 

�أو �لقوى �ملحركة من �أي نوع، وي�صمل مدلول �ملن�صاأة �ل�صناعية �ملن�صاآت  �لكهرباء 

�لإن�صاء�ت  �أعمال  ذلك  يف  مبا  �ملدنية  و�لهند�صة  �لبناء  م�صروعات  يف  تعمل  �لتي 

و�لت�صييد و�لرتميم و�ل�صيانة و�لتعديل و�لهدم151، ويتعطل هذ� �حلظر يف حالت 

�لقوة �لقاهرة152، و�ملالحظ �أن هذ� �حلظر ل ي�صري على �لعامالت �لالتي ي�صغلن 

وظائف �إ�صر�قية �إد�رية �أو فنية153.

ومن ثم فاإن �لهدف من حظر عمل �ملر�أة ليال يف �لأحو�ل و�ملنا�صبات �لتي يحددها 

تتفرغ  لكي  �لفر�صة  و�إتاحة  �صحيا،  باملر�أة  �لإ�صر�ر  عدم  هو  �لوز�ري  �لقر�ر 

لو�جباتها �لأ�صرية.

ويرتتب على ت�صغيل �لعاملة يف عمل من �لأعمال �لتي حظر قر�ر وزير �لعمل ت�صغيلها 

فيها بطالن عقد �لعمل، ومعاقبة �صاحب �لعمل بغر�مة ل تقل عن مائتي دينار ول 

ت�صغيلهن  �لالتي مت  �لعامالت  بقدر  �لغر�مات  وتتعدد  دينار،  تزيد على خم�صمائة 

خالفا لأحكام قانون �لعمل.

بتاريخ  �لر�صمية  �جلريدة  من   3106 رقم  �لعدد  يف  �ملن�صور   2013 ل�صنة   )16( رقم  �لعمل  وزير  قر�ر  151 ر�جع 
2013/5/30. وقد ن�صت �لفقرة �لثالثة من �ملادة �لثانية من �لقر�ر على حالت �أخرى حلظر �لعمل �لليلي على �ملر�أة فن�صت 

على �أنه »ما ي�صدر ب�صاأنه قر�ر من وزير �لعمل بناء على عر�ص �جلهة �ملخت�صة باإ�صافة بع�ص �لأن�صطة �أو �ل�صتثناء منها«.
152 فال ي�صري حظر �لت�صغيل ليال يف �ملن�صاآت �ل�صناعية على حالت �لقوة �لقاهرة �إذ� ما توقف �لعمل يف من�صاأة ما ل�صبب ل ميكن 
�لتنبوؤ به ولي�ص من طبيعته �أن يتكرر، ومتى كان هذ� �لعمل �صروريا للمحافظة على مو�د �أولية �أو مو�د يف دور �لتجهيز من تلف حمقق، 

ر�جع �ملادة �لثالثة من �لقر�ر �ل�صالف �لذكر.

153 �ملادة )٤( من �لقر�ر �ل�صالف �لذكر.
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و�لطفولة،  �لأمومة  للحق يف  ورعاية  �ملر�أة،  �إيجابيا ل�صالح  �ملنع متييز�  ويعد هذ� 

و�حرت�ما لتقاليد و�أخالق �ملجتمع، �لتي هي من �أهم ركائز �لت�صريع15٤.

ثانيا- حظر ت�ضغيل املراأة يف الأعمال اخلطرة اأو امل�ضرة:

ل يجوز ت�صغيل �لن�صاء يف �لأعمال �خلطرة و�مل�صرة ب�صحتهن �أو ب�صحة �جلنني �لتي 

�أو على حالتها �لنف�صية  �أو على �حلمل  توؤثر يف قدرة �ملر�أة على �لإجناب  �أن  ميكن 

عموما، وهو �لأمر �لذي يعك�ص �هتمام �مل�صرع ب�صرورة حماية �ملر�أة ومر�عاة طبيعتها 

�خلا�صة �لتي تقت�صي عدم تكليفها باأعمال مرهقة ل تتنا�صب وتكوينها �جل�صماين. 

ر�أي  �أخذ  بعد  �لأعمال  هذه  يحدد  قر�ر  �إ�صد�ر  يف  �لعمل  وزير  �مل�صرع  فو�ص  وقد 

�جلهات �ملعنية، و�صدر بذلك �لقر�ر رقم )32( ل�صنة 2013م155، �لذي حظر 

�أعمال ب�صورة مطلقة على كل �لن�صاء156، و�أعمال �أخرى على �حلو�مل منهن157. 

15٤ ر�جع لحقا ما يكتنف �لت�صريع �لبحريني من ثغر�ت يف جمال حماية �لأمومة و�لطفولة �صمن تنظيم �إجاز�ت �لن�صاء.  
155 ن�صر �لقر�ر �ل�صالف �لذكر يف �لعدد 3110 من �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 2013/6/27 .
156 ن�صت �ملادة �لأولى من �لقر�ر �ل�صالف �لذكر على �أنه »يحظر ت�صغيل �لن�صاء يف �لأعمال �لآتية:

1( �لأعمال �لتي توؤدى حتت �صطح �لأر�ص.
2( �لأعمال �لتي تعر�صهن حلر�رة �صديدة كالعمل �أمام �أفر�ن �صهر �ملعادن.

3( �لأعمال �لتي تعر�صهن ملجهود ج�صماين كبري �أو متو��صل مثل �أعمال �لعتالة �أو حمل �أو جر �لأثقال لأكرث من 15-20 كجم.
و�لطرق  �ل�صخور  يف  �لتخرمي  عمليات  مثل  كله  باجل�صم  �أو  �لعليا  بالأطر�ف  �ل�صارة  للذبذبات  تعر�صهن  �لتي  ٤(  �لعمليات 

و�ملباين وغري ذلك.
5( �لعمليات �لتي يدخل يف تد�ولها �أو ت�صنيعها مادة �لر�صا�ص مثل:

 �أ( �صهر �لر�صا�ص.
 ب( تد�ول �أو معاجلة �أو �ختز�ل �لرمال �ملحتوية على �أك�صيد �لر�صا�ص �أو عمليات �إز�لة طالء �لر�صا�ص.

 ج( �للحام �أو �صناعة مو�د �للحام �أو �ل�صبائك �ملحتوية على �لر�صا�ص مبا يزيد على %10.
 د( �صناعة مركبات �لر�صا�ص.

 هـ( عملية خلط �لر�صا�ص يف �صناعة �أو �إ�صالح �لبطاريات �لكهربائية.
 و( تنظيف �أماكن �لعمل حيث جترى �لعمليات �لآنفة �لذكر.

 )1( �ملادة  يف  عليها  �ملن�صو�ص  �لأعمال  �إلى  »بالإ�صافة  �أنه  على  �لذكر  �ل�صالف  �لقر�ر  من   )2( �ملادة  ن�صت   157
يحظر ت�صغيل �لن�صاء �حلو�مل يف �لأعمال �لآتية:

1-  �لأعمال �لتي ت�صمل �لتعر�ص لالإ�صعاعات �لذرية �أو �لنووية �أو �أ�صعة �إك�ص مبا يزيد على 30ر1 رمي كل ثالثة �أ�صهر �أثناء 
فرتة خ�صوبة �ملر�أة، وعلى رمي و�حد خالل فرتة �حلمل.

2- �أي عمل ي�صتدعي تد�ول �أو �لتعر�ص لأبخرة �أو �أدخنة �لبنزين �أو �أحد م�صتقاته مثل �لفينول �أو �لتولوين.
3- �لأعمال �لتي ي�صحبها �لتعر�ص ملو�د ما�صخة لالأجنة )تر�توجينية(.

٤-  �لأعمال �لتي ت�صتلزم �لتعر�ص لالإنيلني يف �ل�صباغة، �أو ثاين كربيتور �لكربون يف �صناعة �حلرير �ل�صناعي و�ل�صيلوفان، �أو 
�ملو�د �لهيدروكربونية يف تكرير �لبرتول، �أو �لزئبق، �أو �لف�صفور، �أو �لنيرتوبنزول، �أو �ملنجنيز، �أو �لكاد�صيوم، �أو �لبرييليوم«.
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يومًا  �لأربعني  خالل  �لعاملة  ت�صغيل  �مل�صرع  حظر  �لعاملة  �ملر�أة  حلماية  وتدعيمًا 

�لالحقة على �لو�صع، كما حظر ف�صل �لعاملة ب�صبب �لزو�ج �أو ب�صبب قيامها باإجازة 

و�صع158.

كما �أكد �مل�صرع على وجوب �لت�صوية بني �ملر�أة و�لرجل يف جمال �لعمل و�أن تطبق على 

�لن�صاء �صائر �لأحكام �ملتعلقة بتنظيم ت�صغيل �لعمل دون متييز بني �لن�صاء و�لرجال 

متى متاثلت �أو�صاعهم، وي�صتهدف ذلك �لق�صاء على كافة �صور �لتمييز �صد �ملر�أة.

�لعمل  عقد  �إبر�م  عند  مر�عاته  يتعني  �لعمل  حرية  ب�صاأن  �لو�ردة  �لقيود  وهذه 

و�إل  �لأحكام  هذه  تخالف  بنودً�  �لعقد  يت�صمن  �أن  يجوز  فال  �لعمل  و�لنخر�ط يف 

�أثناء  �حلال  بطبيعة  �لقيود  هذه  مر�عاة  يتحتم  وكذلك  �ملخالفة،  �لبنود  بطلت 

�صريان عقد �لعمل. 

158 ر�جع �ملادتني )32 و33 عمل(. 
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احلقوق املالية للعامل خلل �ضريان العقد

الف�ضل الثاين
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متهيد:

�إذ� �أبرم عقد �لعمل، �صو�ء كان عقد� حمدد �ملدة �أو غري حمدد �ملدة، تولدت �آثار 

للعامل  تتمثل يف حقوق  و�حدة( طرفيه،  كلمه  �أو م�صلحة)�ختيار  ل�صالح  قانونية 

و�أخرى ل�صاحب �لعمل، وكل حق لطرف ميثل �لتز�ما على �لطرف �لآخر، وما يعنينا، 

ب�صفة �أ�صا�صية، يف هذ� �لف�صل هو حقوق �لعامل �لتي تعد حمور هذه �لدر��صة.

و�إذ� كان �لأ�صل يف �لعقود هو حرية �ملتعاقدين يف حتديد �لآثار �ملرتتبة على �لعقد، 

لإجناح  و�أد�ة  ناحية  من  للعامل  رزق  مورد  باعتباره  �لعمل،  عقد  �أهمية  �أن  غري 

�إلى  �مل�صرع  دفعت  �أخرى،  ناحية  من  �لإنتاج  م�صتوى  ورفع  �لعمل  �صاحب  م�صروع 

تنظيم �لآثار �ملرتتبة على عقد �لعمل، فو�صع لذلك قو�عد �آمرة يحقق بها م�صالح 

طرفيه، فحقوق �لعامل ل ترجع فقط �إلى ما يت�صمنه عقد �لعمل منها، بل جتد هذه 

�حلقوق م�صدرها يف �أحكام قانون �لعمل ذ�ته، وما جتري به �لأعر�ف �ل�صائدة، وما 

تن�ص عليه لو�ئح �ملن�صاأة، وما يرد يف بنود عقود �لعمل �جلماعية، وغري ذلك من 

�مل�صادر �لأخرى.

�لعقد  يكن  ولو مل  بهذه �حلقوق،  �لعرت�ف  �إلى  �لجتماعية  تطور �حلماية  �أدى  وقد 

فعلية  عمل  عالقة  بوجود  و�لق�صاء  �لفقه  يكتفي  �إذ  عقد،  ثمة  يكن  مل  لو  بل  مكتوبا 

بني �لطرفني لرتتيب حقوق �لعامل، �نطالقا من فكرة �لنظام �حلمائي لقو�عد قانون 

 Relation لعمل، فتثبت للعامل حقوقه �لتي ت�صمنها �لقانون مبجرد قيام عالقة عمل�

.159 Lien d´ entreprise ،أو ر�بطة بني  �لعامل و�ملن�صاأة� de travail

وتت�صمن ن�صو�ص قو�نني �لعمل، عادة، ن�صا يق�صي ببطالن كل �صرط يخالف �أحكام 

159) ( G. COUTURIER, droit du travail, -1 Les relations individuelles de 
travail, PUF, 1993, N 43 et.  
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قانون �لعمل ولو كان �صابقا على تاريخ �صريانه160، ما مل يكن �أ�صلح للعامل، فقانون 

على  �لتفاق  يجوز  ل  �لعامل  �لقانونية حلقوق  �أدنى من �حلماية  ي�صع حد�  �لعمل 

�مل�صرع ويحل  �لتي و�صعها  �لنتقا�ص منها، ويبطل كل �صرط ينتق�ص من �حلماية 

حكم �لقانون حمل �ل�صرط �لباطل، ومن ثم فحماية �مل�صرع تتجه عادة �إلى جانب 

�لعامل يف مو�جهة �صاحب �لعمل.

�إد�رة  بالعمل حتت  يتعهد  �لذي  �لعمل  عقد  �أحد طريف  هو   Le salarié و�لعامل 

يف  �لبحريني  �لعمل  قانون  من  �لأولى  �ملادة  عرفته  وقد  و�إ�صر�فه،  �لعمل  �صاحب 

وحتت  عمل  �صاحب  لدى  �أجر  لقاء  يعمل  طبيعي  �صخ�ص  »كل  باأنه  �لثالث  بندها 

�إد�رته و�إ�صر�فه«161.

يكون  فقد  م�صروعا،  عمال  كان  طاملا  �لعامل162  يوؤديه  �لذي  �لعمل  بنوع  عربة  ول 

عمال يدويا �أو فنيا �أو عقليا �أو خمتلطا �أو مزيجا من هذه �لأعمال، بغ�ص �لنظر عن 

جمال �لن�صاط �لذي يوؤدي فيه �لعامل عمله، �صو�ء كان ن�صاطا �صناعيا �أو جتاريا �أو 

زر�عيا �أو خدمة عامة �أو خا�صة163.

ول يهم نوع �لأجر �لذي يتلقاه �لعامل �صو�ء كان �أجر� نقديا �أو عينيا يدفع م�صاهرة 

�أو يوميا �أو على �أ�صا�ص �لإنتاج، كما ل يهم حجم �ملن�صاأة �لتي يعمل بها �لعامل �صو�ء 

كان �صغري� �أم كبري�16٤.

160 �نظر على �صبيل �ملثال ن�ص �ملادة )5( من قانون �لعمل �لبحريني رقم 36 ل�صنة 2012، و�ملادة  )5( من قانون �لعمل 
�مل�صري رقم 12 ل�صنة 2003، ون�ص �ملادة ) 9٤( من قانون �لعمل �لكويتي رقم 38 ل�صنة 196٤ يف �صاأن �لعمل يف �لقطاع 
�لأهلي، ون�ص �ملادة )7( من قانون �لعمل �لإمار�تي رقم 8 ل�صنة 1980، و�ملادة )6( من نظام �لعمل و�لعمال �ل�صعودي �ل�صادر 

باملر�صوم �مللكي رقم م/ 21 بتاريخ 1389/9/6 هـ . 
161 وين�صرف م�صطلح �لعامل �إلى �ل�صخ�ص �لطبيعي دون �لعتباري وهذ� �لتعريف �لو�رد يف قانون �لعمل �حلايل �أف�صل �صياغة 

من ذلك �لذي ورد يف �لقانون �ل�صابق.
162 ومع ذلك قد يلعب نوع �لعمل دور� يف �إخر�ج بع�ص �لعمال من �خل�صوع لبع�ص قو�عد قانون �لعمل، كما هو �حلال بالن�صبة �إلى 

�لوكالء �ملفو�صني عن �صاحب �لعمل.
163 ما عد� �لطو�ئف �مل�صتثناة من �خل�صوع لقانون �لعمل �لتي �صبق ذكرها.

16٤ و�إن كان ذلك يوؤثر يف �نتفاع �لعاملني ببع�ص �ملز�يا كما هو �حلال يف �لنتفاع باأحكام قانون �لتاأمني �لجتماعي.
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ويق�صد ب�صاحب �لعمل L´employeur كل �صخ�ص طبيعي �أو �عتباري ي�صتخدم 

عامال �أو �أكرث لقاء �أجر165، ف�صاحب �لعمل هو �صخ�ص قانوين- �صو�ء كان طبيعيا 

�أو �عتباريا- يربطه بالعامل عقد عمل ويلتزم مبا يرتبه �لعقد و�لقانون من �لتز�مات 

يف مو�جهة �لعامل وي�صمن تنفيذها يف ذمته �ملالية166.

�صركة  يكون  قد  كما  �صخ�صا طبيعيا،  �أو  فرد�  �لعمل  يكون �صاحب  قد  وعلى هذ�، 

جتارية �أو �صناعية �أو غريها من �لأ�صخا�ص �لعتبارية، وقد يهدف �صاحب �لعمل 

من مز�ولة ن�صاطه �إلى حتقيق �لربح �أو يكون هدفه حتقيق �أغر��ص �أخرى ثقافية �أو 

�جتماعية �أو خريية، كما هو �حلال يف �جلمعيات �خلريية و�ملعاهد �لتعليمية.

ول �أهمية بعد ذلك لقيام �صاحب �لعمل مبتابعة �لعمل بنف�صه �أو باإ�صناد هذه �ملهمة 

كان  �إذ�  ما  يهم  ل  كما  �مل�صروع،  �أو  �ملن�صاأة  �إد�رة  ينوب عنه يف  م�صئول  �إلى مدير 

�صاحب �لعمل يفهم يف �أ�صول �حلرفة �أو �ملهنة �لتي ميار�صها �لعامل �أم ل، �إذ يتعذر 

يف ظل �مل�صروعات �لكبرية على �صاحب �لعمل �لإملام بكل �لتفا�صيل �لفنية ملر�حل 

�لإنتاج �ملختلفة167، ومن ثم تتحدد �صفة �صاحب �لعمل بال�صخ�ص �لقانوين �لذي 

يلتزم قبل �لعامل و�لذي يتيح له عقد �لعمل �صلطة �إ�صر�ف وتوجيه على �لعامل من 

خالل ما يعرف بعالقة �لتبعية. 

وحتتل �حلقوق �ملالية قمة �هتمامات �لعامل، وهي حمل �عتبار كذلك بالن�صبة �إلى 

�هتمام  مو�صع  �أنها  كما  م�صروعه،  يتحملها  مالية  ُكْلَفة  باعتبارها  �لعمل  �صاحب 

�لدخل  يكون  �أن  �لتي حتر�ص على  �لدولية  و�ل�صكوك  و�لتفاقيات  �لوطني  �مل�صرع 

كافيا لتوفري �لعي�ص �لالئق و�حلياة �لكرمية لالإن�صان. 

165  �لفقرة )٤( من �ملادة �لأولى من قانون �لعمل.
 Chef d établissement أو �صاحب �ملن�صاأة� Chef d´ entreprise 166 وقد يطلق على �صاحب �لعمل �صاحب �مل�صروع

.Patron, maître أو رب عمل�
- G. COUTURIER, Droit du travail, Op. Cit., P100 et s. :167 حول حتديد �صفة �صاحب �لعمل �نظر
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وبعد هذ� �لتمهيد نعر�ص فيما يلي للحقوق �ملالية للعامل خالل �صريان �لعقد وذلك 

يف �صوء قانون �لعمل �لبحريني مع �لإ�صارة �إلى موقف �لتفاقيات �لدولية وذلك على 

�لنحو �لآتي:-

�ملبحث �لأول : حق �لعامل يف �لأجر جوهر �حلقوق �ملالية.

�ملبحث �لثاين : �صور وملحقات �لأجر.

�ملبحث �لثالث: قو�عد �لوفاء بالأجر.

�ملبحث �لر�بع: �حلماية �لقانونية لالأجر.
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املبحث الأول
حق العامل يف الأجر جوهر احلقوق املالية

�أ�صا�صي  كمورد  �لعامل،  �إلى  بالن�صبة  حيوية  �أهمية  من  �لأجر  ميثله  ما  �إلى  نظر� 

و�أحيانا وحيد للدخل، �أ�صبح من �أهم �ملو�صوعات �لتي ت�صغل بال �لعمال و�أ�صحاب 

�لأعمال و�حلكومات، و�صارع �مل�صرع �إلى تنظيمه، ب�صورة تر�عي �أبعاده �لقت�صادية 

و�لجتماعية و�لإن�صانية، فال يغلب �جلانب �لقت�صادي له، باعتباره كلفة �إنتاج، على 

�جلانب �لجتماعي باعتباره �ملورد �حليوي لي�ص للعامل فح�صب بل ملن يعوله �أي�صا.

وميثل �لأجر جوهر �حلقوق �ملالية و�ملر�دف �لأول لها، وهو و�حد من �أهم عنا�صر عقد 

�لعمل وركن من �أركانه ومقوم من مقوماته، فاإذ� تخلف �صار عقد �لعمل عقد� غري م�صمى، 

 Contrats de services 168ودخل يف د�ئرة �لتربعات �صمن عقود �خلدمات �ملجانية

gratuits، فال تنطبق عليه �أحكام عقد �لعمل، كما ل يتقيد طرفاه مبا هو و�رد يف قانون 

�لعمل، و�أ�صا�ص ذلك �أن �لأجر ميثل �أحد مقومات عقد �لعمل ولي�ص فقط من طبيعته169، 

 Assistance bénévole فاإن تخلف �لأجر فكان �لعمل م�صاعدة تطوعية من �لعامل 

فقد �لعقد �صفته كعقد عمل، و�أ�صبح عقد خدمات جمانية حتكمه �لقو�عد �لعامة170.

ولفهم حق �لعامل يف �لأجر ونظامه �لقانوين نتناول تعريف �لأجر ثم طر�ئق حتديده 

على �لنحو �لآتي:
168 ر�جع يف هذ� �ملو�صوع:

- BOITARD, Contrats de services gratuits, Thèse, Paris, 1941, P. 179.
169 �نظر يف ذلك: د. حممود جمال زكي، عقد �لعمل �لفردي، مطابع �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، ط 1982، �ص 362؛  د. 
�ل�صيد عيد نايل، �لو�صيط، يف �صرح نظامي �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، طبعة جامعة �مللك �صعود، ط 
1٤17، �ص 87،  د. �ل�صيد حممد عمر�ن، �صرح قانون �لعمل �لكويتي، مطبوعات جامعة �لكويت، �لطبعة �لأولى 1997، �ص 29.

170 تن�ص �ملادة )123 مدين( على �أنه »�إذ� كان �لعقد باطاًل �أو قاباًل لالإبطال وتو�فرت فيه �أركان عقد �آخر، فاإن �لعقد يكون 
�صحيحًا باعتبار �لعقد �لذي تو�فرت �أركانه، �إذ� تبني �أن نية �ملتعاقدين كانت تن�صرف �إلى �إبر�م هذ� �لعقد«. 

ر�جع يف �لنظام �لقانوين لالأعمال �لتطوعية:
-J.SAVATIER, Le régime juridique des services bénévoles, Dr.Soc,1992, P.661.
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املطلب الأول
تعريف الأجر وبيان اأهميته

اأول- تعريف الأجر:

يعرف �مل�صرع �لأجر Le Salaire باأنه »كل ما يح�صل عليه �لعامل لقاء عمله �أيا 

من  وملحقاته  �لأ�صا�صي  �لأجر  وي�صمل  عينا،  �أو  نقد�  متغري�،  �أو  ثابتا  نوعه،  كان 

�لعالو�ت و�لبدلت و�ملنح و�ملكافاآت و�لعمولت و�ملز�يا �لأخرى«171.

ب�صفة  للعامل  يدفع  �لذي  �لعمل  �ملحدد يف عقد  »�ملقابل  فهو  �لأ�صا�صي  �لأجر  �أما 

دورية م�صافا �إليه �لزياد�ت �لتي تطر�أ عليه �إن وجدت«172. 

وقد حددت �ملادة �لأولى من �لتفاقية �لعربية رقم )15( �خلا�صة بتحديد وحماية 

�لأجور �ملق�صود بالأجر باأنه »كل ما يتقا�صاه �لعامل مقابل عمله، مبا فيه �لعالو�ت 

و�ملكافاآت و�ملنح و�ملز�يا وغري ذلك من متممات �لأجر«.

ولكي تاأخذ �ملو�رد �ملالية �صفة �لأجر يجب �أن يتحقق فيها �أمر�ن:

عقد  عن  نا�صئا  حقا  باعتبارها  �لعمل  �صاحب  مو�جهة  يف  للعامل  تثبت  �لأول: �أن 

�لعمل،173، فلي�ص �أجر� ما يعطى على �صبيل �لإح�صان �أو �لتربع17٤، �أو ما يعطى 

171  �لبند )6( من �ملادة �لأولى من قانون �لعمل.
172 �لبند)5( من �ملادة �لأولى من قانون �لعمل وقد ��صتقر �لق�صاء على �أن �لأجر هو كل ما يحق للعامل �أن يتقا�صاه من �صاحب 
�لعمل يف مقابل عمله �لذي �لتزم به مبقت�صى �لعقد، �أيا كان نوعه وطريقة حتديده وت�صميته و�صورته �أو طريقة دفعه �صو�ء كان يدفعه 
�صاحب �لعمل كله، �أو يدفع �لعمالء بع�ص ملحقاته كالوهبة مثال. �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم ٤2 ل�صنة 96، جل�صة 
1996/6/2، م م ف، ق 73، �ص 289؛ ويف �لطعن رقم 10٤ل�صنة 199٤، جل�صة 199٤/6/16، م م  ف،  ق 119، �ص 
٤69، و�نظر »نق�ص مدين م�صري« يف 1976/1/11، ع�صمت �لهو�ري، مو�صوعة ق�صاء �لنق�ص يف منازعات �لعمل و�لتاأمينات 
�لجتماعية، ج 2، �ص 16، رقم 13،  ونق�ص مدين م�صري يف 20 /1977/3، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج 2، �ص 12،  قاعدة 

8، نق�ص مدين 1978/6/3، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري ج 3، �ص 31، قاعدة 27.
173 فاإذ� ق�صي ببطالن �لعقد جترد ما يتقا�صاه �لعامل من و�صف �لأجر ومن �حلماية �لقانونية لالأجر، �نظر حكم حمكمة �لتمييز، 

طعن رقم 111 ل�صنة 1993، جل�صة 199٤/2/20، م. م. ف، ق 2٤، �ص 97.
17٤ فعقد �لعمل هو �ل�صبب �لقانوين لطلب �لأجر، نق�ص مدين يف 1979/11/25، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج ٤، �ص 32، ق 32.
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�أد�ء �لعمل وفقا لقو�عد �مل�صئولية �لتق�صريية حال بطالن عقد  تعوي�صا عن 

�لعمل175.

�أن  �أو �لحتبا�ص للعمل176، فالأجر ينبغي  �أد�ء �لعمل  �لآخر:  �أن تثبت للعامل نظري 

يكون مقابل �لعمل �أو �لحتبا�ص للعمل، ومن ثم فاملبالغ �لتي ي�صتحقها �لعامل 

مقابل ما حتمله من نفقات يف �صبيل �أد�ء �لعمل ل تعد �أجر�، كما �أن �لتعوي�ص 

ولي�ص  �لف�صل،  يف  �لتع�صف  مقابل  لأنه  �أجر�،  يعد  ل  �لتع�صفي  �لف�صل  عن 

مقابل عمل �أد�ه �لعامل177.

و�لقاعدة يف �لأجر �أنه ي�صتحق يف �صورة مبلغ من �لنقود، ولكن لي�ص هناك ما مينع 

�أن يتفق �لطرفان على �أن يكون �لأجر عينا كمقد�ر من غلة �أو حم�صول، و�إن كان 

هذ� نادر� يف �لوقت �حلا�صر، فكل �صيء له قيمة مالية ي�صلح كاأجر ب�صرط �أن يكون 

�لعمل  يلتزم �صاحب  �لعامة، وعندئذ  �لآد�ب  �أو  �لعام  للنظام  معينا وغري خمالف 

بوفائه بقدره ونوعه �ملعينني يف �لعقد.

ثانيا- الطابع الإن�ضاين والجتماعي للأجر:

�لأجر بالن�صبة �إلى �لعامل هو �ملق�صود من �إبر�م �لعقد، وي�صكل م�صدر دخله �لوحيد 

يف معظم �لأحيان، وبدونه ل ميكن للعامل �أن يوؤمن م�صتقبله وم�صتقبل �أ�صرته178، 

وقد حر�ص �لد�صتور �لبحريني على �أن ين�ص يف �ملادة )٤/13( منه على �أن »ينظم 

�لقانون على �أ�ص�ص �قت�صادية، مع مر�عاة قو�عد �لعد�لة �لجتماعية، �لعالقة بني 

�لعمال و�أ�صحاب �لعمل«.

175 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 111ل�صنة 1993، جل�صة 199٤/2/20، م م ف، �ص 97.
176 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 158 ل�صنة 95، جل�صة 1996/2/٤، م م ف، ق 1٤، �ص ٤8؛ ويف �لطعن رقم 

39 ل�صنة 1990، جل�صة 1991/1/27، م م ف، ق 5، �ص 20.
177 د. ح�صام �لأهو�ين، �ل�صرح، �ملرجع �ل�صابق �ص 161؛ د. عبد�لفتاح عبد�لباقي، �أحكام قانون �لعمل �لكويتي، 1982، �ص 

.251
178 د. فتحي عبد�ل�صبور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 292.
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و�لأ�صل �أن �لأجر يتحدد بح�صب ما ي�صيفه �لعامل، من خالل عمله، �إلى �لإنتاج، ومع 

هذ� يتدخل �مل�صرع يف تنظيم �لأجور، حتقيقا لأهد�ف �إن�صانية و�جتماعية، في�صع 

و�ملنظمات  �لعمالية  �ملنظمات  وحتر�ص  عنه،  �لنزول  ي�صح  ل  لالأجور  �أدنى  حد� 

�لعادل  �لأجر  تبني فكرة  �لدول على  وت�صريعات خمتلف  بالعمل179  �ملعنية  �لدولية 

�لذي يوفر �لحتياجات �ملعي�صية للعامل ويكفل له حياة كرمية.

و�إذ� كان ينظر قدميا �إلى �لأجر على �أنه ثمن ل�صلعة هي �لعمل غري �أن هذه �لنظرة 

ن�صيب  هو  بل  �ل�صلعة،  لهذه  ثمنًا  �لأجر  ول  �صلعة،  �لعمل  يعد  فلم  حديثا،  تغريت 

ومعنوية  مادية  ظروف  يف  �لعي�ص  من  ميكنه  مبا  �لقومي،  �لدخل  توزيع  يف  �لعامل 

لئقة.

ومع �لتقدم �حل�صاري مل يعد �لعامل عن�صر� �قت�صاديا يف �لإنتاج بقدر ما هو فرد 

يف جماعة متمدينة180، و�صار �لأجر ينظر �إليه باعتباره و�صيلة تكفل للعامل و�أ�صرته 

عي�صا لئقا كرميا يف و�صط �ملجتمع �لذي يحيا فيه ويعي�ص.

وعلى هذ� �لأ�صا�ص، و�نطالقا من �لطابع �حليوي و�لجتماعي لالأجر، �صار �لأجر- 

بح�صب �لأ�صل-يدفع ب�صكل منتظم، وعلى فرت�ت دورية، وبقيمته �حلقيقية من دون 
179 فقد �هتمت منظمة �لعمل �لدولية منذ �إن�صائها بعد �حلرب �لعاملية �لأولى مبو�صوع �لأجور وتنظيمها على �أ�ص�ص تكفل حتقيق 
�لعد�لة �لجتماعية �إذ ل �صبيل �إلى �إقامة �صالم عاملي ود�ئم �إل �إذ� بني على �أ�صا�ص من �لعد�لة �لجتماعية، ولهذ� ن�ص د�صتورها يف 
مادته )٤1( على �أن تكفل �ملجتمعات �ل�صناعية قاطبة دفع �أجور �إلى �لعمال كافية لالحتفاظ مب�صتوى معقول للمعي�صة، كما �أكد 
موؤمتر �لعمل �لدويل يف �إعالن فيالدلفيا عام 19٤٤ �أهمية كفالة حد �أدنى لأجر �ملعي�صة لكل �لعمال، ورغم �إقر�ر �ملنظمة  لأكرث من 
173 �تفاقية و183تو�صية حتى عام 1995 منها على �لأقل 1٤ �تفاقية وتو�صية تتعلق بالأجور وحدودها �لدنيا مل ت�صاأ �ملنظمة 
فر�ص حد ثابت لالأجر يف كل بالد �لعامل  وتركت ذلك يتم وفقا للظروف �لقت�صادية و�لجتماعية لكل بلد. ر�جع د. حممود �صالمة 
جرب، �لأجور ونظامها �لقانوين يف قانون �لعمل �لبحريني يف �لقطاع �لأهلي وقو�نني �لدول �لعربية و�خلليجية، بدون د�ر ن�صر، �لطبعة 

�لأولى 1997، �ص 6 وما بعدها، د. يو�صف �إليا�ص، حما�صر�ت يف قو�نني �لعمل �لعربية، عمان، 1996، �ص 27.
كما ت�صمن �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان �لذي �أقرته �لأمم �ملتحدة عام 19٤8 �لن�ص على حق كل عامل »يف �أجر عادل ومنا�صب 
�لعربية يف  �لعمل  �لعربي مبنظمة  �لعمل  �أقر موؤمتر  �لعربي  �مل�صتوى  �لإن�صانية«، وعلى  بالكر�مة  و�أ�صرته وجود� جدير�  لنف�صه  يكفل 
مار�ص 1983 �لتفاقية �لعربية رقم 15 ل�صنة 1983 ب�صاأن حتديد وحماية �لأجور �لتي �أوجبت �أن يقوم حتديد �لأجر على كفايته 
لإ�صباع �حلاجات �ل�صرورية للعامل و�أ�صرته للعي�ص مب�صتوى �إن�صاين لئق، وقد �صدقت مملكة �لبحرين على هذه �لتفاقية للعمل مبا 
جاء فيها مبوجب �ملر�صوم بقانون 3 ل�صنة1983، ف�صارت �أحكام هذه �لتفاقية جزء� من �لت�صريع �لد�خلي ململكة �لبحرين حيث 
�إبر�مها و�لت�صديق عليها ون�صرها يف  �أن �ملعاهد�ت تكون لها قوة �لقانون بعد  ين�ص �لد�صتور �لبحريني يف �ملادة )37( منه على 

�جلريدة �لر�صمية.
180 د. حممود جمال زكي، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤٤9.
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�لقتطاع منه، بل �إن �لطابع �حليوي لالأجر جعل �مل�صرع يلزم به �صاحب �لعمل حتى 

خالل فرت�ت توقف �لعامل عن �لعمل، كما هو �حلال يف �لإجاز�ت �أو عطالت �لأعياد 

لعمله يح�صل  �لعامل  �أد�ء  ل�صبب خارجي181، فرغم عدم  �مل�صروع  �أو خالل تعطل 

على �أجره، وهو ما ميثل خروجا على مبد�أ �لتقابل بني �لأجر و�لعمل، ويعك�ص �أهميته 

�لبالغة للعامل.

181 د. لبيب �صنب، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤٤7 وما بعدها.
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املطلب الثاين
طرق حتديد الأجر

�جلماعي،   �لعمل  عقد  �أو يف  �لفردي،  �لعمل  عقد  عادة، يف  �لأجر،  يجرى حتديد 

�لعمل على �لأجر  لو�ئح  �أو  �لعمل  باملن�صاأة، فاإن مل تن�ص عقود  �لعمل  �أو يف لئحة 

��صتحق �لعامل �أجر �ملثل �إن وجد، و�إل قدر �لأجر طبقا لعرف �ملهنة يف �جلهة �لتي 

يوؤدي فيها �لعمل، فاإن مل يوجد تولى �لقا�صي تقديره وفقا لقو�عد �لعد�لة182. وفيما 

يلي نعر�ص للتحديد �لتفاقي لالأجر، ثم للتحديد �لق�صائي له.

اأول- التحديد التفاقي للأجر

�لعمل،  عقد  يف  �ملتعاقدين،  �صريعة  �لعقد  لقاعدة  وفقا  �لأجر،  يتحدد  �أن  �لأ�صل 

فتتحدد طريقة �أد�ء �لأجر ومقد�ره �تفاقًا183.

وثمة ثالث طر�ئق لتحديد �لأجر: فقد يتم حتديد �لأجر وفقا ملعيار زمني، وقد يتم 

حتديده وفقا ملعيار �لإنتاج، وقد يتم حتديده وفقًا للمعيارين معًا.

)اأ( ح�ضاب الأجر وفقا ملعيار زمني:

�لعامل  ح�صيلة  عن  �لنظر  بغ�ص  �لزمنية،  �لوحدة  �أ�صا�ص  على  �لأجر  يتحدد  قد 

�لإنتاجية وما قد يحققه خاللها �صو�ء كان قليال �أو وفري�.

بال�صهر18٤،  �أو  بالأ�صبوع  �أو  باليوم  �أو  بال�صاعة  حمددة  تكون  قد  �لزمنية  و�لوحدة 

وبالتايل يح�صل �لعامل على �أجره على �أ�صا�ص �لوحدة �لزمنية �ملتفق عليها، وي�صمل 

182 ر�جع �ملادة )37( من قانون �لعمل.
�لقانونية ملحكمة �لنق�ص يف  �أحمد، جمموعة �لقو�عد  183 نق�ص رقم ٤٤3 ل�صنة 3٤ ق جل�صة 1970/2/٤، �صالح حممد 

م�صائل �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية يف 60 عاما، 1931-1991، طبعة نادي �لق�صاة، ج 1، �ص 59.
18٤ �نظر  �ملادة )38( من قانون �لعمل �لبحريني.
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ذلك زمن �لعمل �لفعلي، و�لأوقات �لتي ل يوؤدي فيها عمال فعليا، كاأيام �لإجاز�ت 

و�لعطالت �لر�صمية و�لر�حات185.

يف  �أو  �ل�صكرتاريا  �أعمال  يف  �لطريقة  هذه  �إلى  عادة  �لأعمال  �أ�صحاب  ويلجاأ 

�ل�صناعات �لآلية �أمام خطوط �لتجميع �لآلية، �لتي ل يكون للعامل دخل يف حتديد 

كمية �لإنتاج، ويقت�صر دوره على جتميع �لقطع �لتي ت�صل �إليه. 

ويعد حتديد �لأجر بال�صهر �أكرث �ل�صور ميزة للعامل، �إذ ي�صمن له ��صتقر�ر �أجره، 

�إليه، كما ل  فال يتاأثر باأي خف�ص ل�صاعات �لعمل خالل �ل�صهر لأي �صبب ل يرجع 

يتاأثر باأيام �لعطالت و�لإجاز�ت، ولكن يعيب هذه �لطريقة �أنها ت�صوي بني �لكفاء�ت 

�ملتفاوتة من �لعمال، مما قد يدفع �لعامل �إلى �لرت�خي يف �أد�ء و�جبه186.

)ب( ح�ضاب الأجر بالقطعة:

هي طريقة يتغري مبقت�صاها �لأجر تبعا حلجم �لإنتاج �لذي يحققه �لعامل يف �إطار 

�لقو�عد �ملحددة لنوعية وجودة �لعمل �ملطلوب. ول عربة باملدة �لزمنية يف حتديد 

بناء  من  ينجزه  ما  بح�صب  بناء  عامل  �أجر  حتديد  ومثالها  �لطريقة،  بهذه  �لأجر 

حم�صوبا باملرت �ملربع، �أو عامل ن�صيج عن كل مرت قما�ص ينتجه.

على �أن حتديد �لأجر بالقطعة �أو بالإنتاج ي�صتلزم وجود �تفاق �صريح على ذلك، فاإن 

مل يوجد هذ� �لتفاق �فرت�ص �أن �لأجر حتدد على �أ�صا�ص �لزمن ولي�ص �لإنتاج187 

وحتقق هذه �لطريقة ميزة ل�صاحب �لعمل حيث تتحدد كلفة �لإنتاج بح�صب حجم 

�أكرب  �صاعات  يعمل عدد  �لعامل فتجعله  �إرهاق  �إلى  توؤدي  �أنها قد  ويعيبها  �لإنتاج، 

لتحقيق �إنتاج �أعلى لأجل �حل�صول على �أجر �أكرب، مما يوؤثر يف �صحته، ويتعار�ص 
185 �نظر بند )8( من �ملادة �لأولى من قانون �لعمل �مل�صري رقم 12 ل�صنة 2003.

186 نق�ص ٤17 ل�صنة 35 جل�صة 1971/11/10، جمموعة �صالح حممد �أحمد، �ص 59. ويجب عدم �خللط بني طريقة 
ح�صاب �لأجر بالزمن على �لنحو �ل�صابق وبني وقت �لوفاء بالأجر، فقد يتقا�صى �لعامل �أجره كل �أ�صبوع بينما يكون �لأجر حم�صوبا 

على �أ�صا�ص �لقطعة.
187 �أنظر  �ملادة )2/38( من قانون �لعمل �لبحريني.



135

مع �حلد �لأق�صى ل�صاعات �لت�صغيل �لفعلي �لذي ن�ص عليه �مل�صرع.

)ج( ح�ضاب الأجر بالطريحة )املعيار املزدوج(:

يف هذه �لطريقة يتم ح�صاب �لأجر وفقا للمعيارين �ل�صابقني، فُيْح�َصُب �لأجر على �أ�صا�ص 

زمني مع تطلب �إنتاج حد �أدنى من �لوحد�ت، بحيث يزيد �لأجر بح�صب كل وحدة ز�ئدة 

�أ�صا�ص زمن  �أن يتحدد �لأجر على  يف خالل �لفرتة �لزمنية �ملتفق عليها، وقد يحدث 

�أق�صى لإنتاج عدد معني من �لوحد�ت، فاإذ� �أنتج �لعامل �لوحد�ت �ملتفق عليها يف زمن 

�أقل من �لزمن �ملحدد له ح�صل على مقابل �إ�صايف بح�صب ما وفره من زمن.

وجتمع هذه �لطريقة بني مميز�ت �لطر�ئق �ل�صابقة من ناحية ح�صول �لعامل على 

�أجر ثابت، كما يف �ملعيار �لزمني، وتعطيه فر�صة زيادة دخله كلما ز�د �إنتاجه )كما 

يف معيار �لقطعة(.

هل يجوز تعديل طريقة ح�ضاب الأجر بالإرادة املنفردة؟.

�إذ� مت حتديد طريقة ح�صاب �لأجر بالتفاق فال يجوز تعديلها بالإر�دة �ملنفردة، لأن 

�لعقد �صريعة �ملتعاقدين، وقد ن�صت �ملادة )٤1( من قانون �لعمل على �أنه »ل يجوز 

ل�صاحب �لعمل �أن ينقل عامال بالأجر �ل�صهري �إلى فئة �لعمال �ملعينني باأجر يومي �أو 

�أ�صبوعي �أو بالقطعة �أو بال�صاعة �إل مبو�فقة �لعامل على ذلك كتابة، ويكون للعامل جميع 

�حلقوق �لتي �كت�صبها يف �ملدة �لتي ق�صاها بالأجر �ل�صهري طبقا لأحكام �لقانون«.

فئة  من  لديه  عامال  ينقل  �أن  �لعمل  ل�صاحب  يجوز  ل  �لذكر  �ل�صالف  للن�ص  وفقا 

بهذه  يعمل  هل  ولكن  �لكتابية188،  �لعامل  مبو�فقة  �إل  �ملياومة  فئة  �إلى  �مل�صاهرة 

188 قرب ما ورد يف �ملادة )٤0( من قانون �لعمل �مل�صري رقم 12 ل�صنة 2003، و�نظر »نق�ص مدين م�صري« 26 ل�صنة ٤0 
جل�صة 1975/12/27، مو�صوعة �لهو�ري �ل�صابقة، �ص 61.

�صو�ء مت  تدريب  �لعامل يف  �لعامل يف حالة وجود  بر�صاء  ولو  باإنقا�صه  �لأجر  تعديل  لالأجر حظر  �لبحريني حماية  �مل�صرع  �أن  على 
�لتدريب د�خل �ملن�صاأة �أو خارجها. ر�جع ن�ص �ملادة )36 عمل( و�نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم33 ل�صنة 1992، جل�صة 

1992/6/21،  م م ف، �ص 175.
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فئة  �إلى  �ملياومة  فئة  من  عامل  بنقل  �لعمل  �صاحب  قيام  حالة  يف  حتى  �لقاعدة 

�مل�صاهرة �أي يف �حلالة �لعك�صية؟

له مز�يا  ويحقق  للعامل  �أ�صلح  كان  �لتعديل يف هذه �حلالة، طاملا  نرى جو�ز هذ� 

�أف�صل من �صابقاتها، وهو ما يتو�فر حال تعديل فئة �أجر �لعامل من �لإنتاج �أو �ملياومة 

�إلى فئة �لأجر �ل�صهري، فاحلكمة من منع �لتعديل �لنفر�دي هي حماية �أجر �لعامل 

و�صمان حقوقه �ملكت�صبة، وطاملا حتقق ذلك يف �لتعديل ز�ل �صبب �حلظر189.

ثانيا- التحديد الق�ضائي للأجر:

�لعامل،  �أجر  نز�ع حول  وقام  �لعمل،  �أنظمة  ول يف  �لعقد  �لأجر يف  يتحدد  �إذ� مل 

عندئذ ميكن �للجوء �إلى �لق�صاء لطلب حتديد �لأجر.

ويكون على �لقا�صي �أن يحدد �لأجر عندئذ وفقا للمعايري �لتي �أوردتها �ملادة )37( 

من قانون �لعمل، �إذ ق�صت باأن يحدد �أجر �لعامل وفقا لعقد �لعمل �لفردي �أو عقد 

�لعمل �جلماعي �أو �أنظمة �لعمل باملن�صاأة، فاإذ� مل يحدد �لأجر باأي من هذه �لطرق 

��صتحق �لعامل �أجر �ملثل �إن وجد، و�إل قدر �لأجر طبقا لعرف �ملهنة يف �جلهة �لتي 

يوؤدى فيها �لعمل، فاإن مل يوجد عرف تولت �ملحكمة �ملخت�صة تقدير �لأجر �مل�صتحق 

�لقا�صي  مر�عاة  �لعد�لة  بقو�عد  هنا  ويق�صد  �لعد�لة190،  ملقت�صيات  وفقا  للعامل 

ملختلف �لظروف �ملحيطة، كموؤهالت وكفاءة �لعامل و�ملجهود �لذي يبذله، وما يعود 

على �صاحب �لعمل من �إنتاجية ب�صبب جهود �لعامل، و�لقدرة �لقت�صادية للم�صروع، 

وغري ذلك من �لأمور �ملختلفة �لتي تلعب دور� يف حتديد �لأجر.

189 و�نظر حكم حمكمة �لنق�ص �مل�صرية رقم ٤٤3 ل�صنة 3٤ ق، جل�صة 1970/2/٤، مو�صوعة �لهو�ري، ج1، �ص 88، ومع 
هذ� يرى �جتاه يف �لفقه عدم جو�ز ذلك �إل مبو�فقة �لعامل، فاإذ� و�فق �لعامل فيكون نقله جائز�، فالتفاق هو �لذي يحدد طريقة 

ح�صاب �لأجر وهو �لذي يعدلها ولو �أدى هذ� �لتعديل �إلى تخفي�ص �لأجر.
190 وهذه �ملادة تناظر �ملادة )682( من �لقانون �ملدين �مل�صري �لتي يجرى ن�صها على هذ� �حلكم نف�صه.
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املبحث الثاين
�ضور الأجر وملحقاته

قد  ولكنه  ونقدية  دورية  ب�صورة  يدفع  �لذي  �ملبلغ  على  فقط  مق�صور�  لي�ص  �لأجر 

ي�صمل - ف�صال عن ذلك - ملحقات �أخرى كالعمولة �أو �لمتياز�ت �لعينية �أو �ملنح �أو 

�ملكافاآت �أو �لعالو�ت �أو �لإكر�ميات، مما يندرج يف مفهوم �لأجر �ل�صامل وهو مفهوم 

�لعمل  »�ملقابل �ملحدد يف عقد  باأنه  �لذي يعرف  �لأ�صا�صي  �لأجر  �أو�صع من مفهوم 

�لذي يدفع للعامل ب�صفة دورية م�صافا �إليه �لزياد�ت �لتي تطر�أ �إن وجدت«191.

�ملادة  من   )6( �ل�صاد�ص  �لبند  يف  �ملعاين  هذه  عن  �لبحريني  �مل�صرع  �أف�صح  وقد 

�لأولى من قانون �لعمل، فن�ص على �صور وملحقات �لأجر �لآتية:

2- العلوات. 1- العمولة. 

٤- املزايا العينية والبدلت.    3- املنحة واملكافاأة. 

6- الن�ضبة املئوية وح�ض�س الأرباح. 5- الوهبة اأو الإكرامية. 

وفيما يلي نعر�س لهذه امللحقات يف املطالب الآتية:

191 �لبند )5( من �ملادة �لأولى من قانون �لعمل.



138

املطلب الأول
العمولة

�لعمولة هي ن�صبة مئوية من قيمة �صفقة تو�صط �لعامل يف �إبر�مها حل�صاب �صاحب 

�لعمل، فالعمولة تعطى مقابل عمل، ولذ� فهي تدخل فيما يح�صل عليه �لعامل من 

�أجر، وقد ل يتناول �لعامل �أجر� �صو�ها فتكون �لأجر �لوحيد له192، وقد ت�صاف �إلى 

�لأجر فت�صبح من ملحقاته غري �لد�ئمة �لتي ل يتو�فر لها و�صف �لثبات و�ل�صتقر�ر، 

ومن ثم تعد جمرد حافز للعامل193 ل ي�صتحقه �إل �إذ� تو�فر �صببه19٤.

ويتعني قيام عالقة تبعية بني �لو�صطاء �لتجاريني �أو �ملندوبني �جلو�بني �أو �ل�صما�صرة 

يربطهم  �لذي  �لعقد  يعترب  ل  �لتبعية  بدون  �إذ  �لأعمال،  �أ�صحاب  وبني  �أوغريهم 

باأ�صحاب �لأعمال عقد عمل، ول يخ�صع ما يح�صلون عليه لأحكام �لأجر يف قانون 

�لعمل.

ويتحدد مقد�ر �لعمولة وفقا لتفاق �لطرفني، و�ل فريَجع �إلى �أنظمة �لعمل باملن�صاأة 

و�إلى �لعرف �لتجاري �ل�صائد195.

وت�صتحق �لعمولة للعامل عن �لتو�صيات �لتي تبلغ ل�صاحب �لعمل �صو�ء �أثناء خدمة 

192 وقد ين�ص �لعقد على »��صتبد�ل �أجر ثابت للعامل بجزء من �لعمولة �لتي يتقا�صاها« وهو �تفاق �صحيح طاملا مل مي�ص حقوقا 
قررتها قو�نني �لعمل للعامل.د. حممود �صالمة، �لأجور، �ملرجع �ل�صابق، هـ �ص 95.

193 ولهذ� عرفتها حمكمة �لنق�ص �مل�صرية باأنها »مكافاأة ق�صد منها �إيجاد حافز �إلى �لعمل وتختلف ح�صيلتها من �صهر �إلى �آخر، 
ويجرى ح�صابها بن�صبة مئوية من قيمة �ل�صفقات �لتي يعقدها �لعامل، فهي ترتبط باإبر�م هذه �ل�صفقات وجود� وعدما« �نظر «نق�ص 
ق، جل�صة 1985/5/1٤،  ل�صنة ٤9  رقم 10٤0  ونق�ص  ق، جل�صة 1976/5/29،  ل�صنة ٤1  رقم 391  مدين م�صري« 

جمموعة �صالح حممد، �ملرجع �ل�صابق، �ص 7٤6 و 7٤8.
19٤ ق�صت حمكمة �لتمييز با�صتحقاق �لعامل عمولة زيادة �لإنتاج طاملا حتقق �صببها وهو زيادة �لإنتاج �لذي با�صره �لعامل. �نظر 

حكم حمكمة �لتمييز رقم 3٤ ل�صنة 199٤، جل�صة 199٤/5/15، م م ف، ق 66�ص 269.
195 على �أ�صا�ص �ل�صعر �لعادي لل�صفقة دون �لتاأثر بالتخفي�صات �لتي مينحها �صاحب �لعمل لبع�ص عمالئه، �نظر د. عبد �لنا�صر 
�لعطار، �صرح قانون �لعمل، مذكر�ت لطلبة كلية �حلقوق، ط. 1986، بدون د�ر ن�صر، �ص 29٤، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع 

�ل�صابق، �ص 189.
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�لعامل �أو بعد �نتهاء خدمته، متى كانت نتيجة مبا�صرة ملا قام به �لعامل من �صعي 

لدى �لعمالء �أثناء مدة خدمته وطالب بها يف �ملدة �ملقررة لذلك196.

ول ت�صتحق �لعمولة للعامل �إل بعد قبول �صاحب �لعمل لل�صفقة197، كما ل ت�صتحق 

�أو  �لعمل198،  �لعامل عن  �لعامل خالل فرتة وقف  عن �صفقات متت بدون و�صاطة 

خالل فرتة �إجازته199 فهي ترتبط بالعمل �لفعلي وجود� وعدما.

�لعمل  ل�صاحب  يجوز  فال  تقدم  ما  نحو  على  �لأجر  من  جزء�  �لعمولة  كانت  و�إذ� 

�لبيع  �لعاملني يف  يزيد من عدد  �أن  له فقط  ولكن  �إلغائها،  �أو  بتعديلها  ي�صتقل  �أن 

�أو �لتوزيع، ولو �أدى هذ� �لإجر�ء �إلى نق�ص يف قيمة �لعمولة �لتي ي�صتحقها �لعمال 

�قت�صت  �إذ�  له  كما  �لإجر�ء،  هذ�  �لعمل  م�صلحة  تقت�صي  �أن  وب�صرط  �لقد�مى، 

م�صلحة �لعمل ذلك -ودون تع�صف- �أن ينقل �لعامل �إلى عمل غري مقرر له عمولة 

مبا  �صامال  تعديال  باملن�صاأة  �لعمل  نظام  يعدل  �أو  توزيع200،  ول  بيع  فيه  يدخل  ول 

غري  �لأجر  ملحقات  من  فالعمولة  و�صامل،  عام  ب�صكل  �لعمولة  �إلغاء  عليه  يرتتب 

�لثابتة، وبالتايل ل ت�صتحق �إل �إذ� حتقق �صببها وهو �لبيع �أو �لتوزيع �لفعلي وتختلف 

ح�صيلتها من �صهر �إلى �آخر201.

196 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 19.
197 بغ�ص �لنظر عن تنفيذها �أو �لوفاء بثمنها من قبل �لعميل.

198 نق�ص م�صري يف 1980/6/22، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج ٤، �ص ٤8..
199 ويح�صب �أجر �لعامل خالل �لإجازة يف تلك �حلالة على �أ�صا�ص متو�صط ما ح�صل عليه من عمولت.

200 نق�ص مدين م�صري يف 1982/5/17، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج 5، �ص 5٤.
201 نق�ص مدين م�صري يف 1982/1/17، ع�صمت �لهو�ري، ج ٤، �ص 57، نق�ص مدين م�صري يف 198٤/5/7، مو�صوعة 
ع�صمت �لهو�ري، ج 6، �ص 28، رقم  22 . وتختلف �لعمولة عن �مل�صاركة يف �لأرباح يف �أن �لعمولة ت�صتحق ملجرد جلب �ل�صفقة 

نتيجة �لتو�صية بغ�ص �لنظر عن �لربح �لذي يحققه �صاحب �لعمل.
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املطلب الثاين
العلوات

م�صدر �للتز�م بالعالوة قد يكون عقد �لعمل �لفردي �أو �جلماعي �أو لئحة �لنظام 

حقا  عندئذ  فت�صبح  �ملن�صاأة،  يف  �لعمال  مبنحها  يجرى  عرفا  �أو  للعمل،  �لأ�صا�صي 

مكت�صبا لهم، وللعالوة �صورتان هما:

اأول- العلوة الدورية:

مبا  للعامل  �لأ�صلي  �لأجر  على  زيادة  ي�صرف  نقدي  مقابل  هي  �لدورية  �لعالوة 

يتنا�صب و�أقدميته يف �مل�صروع202، فالعالوة �لدورية متنح للعامل بحكم خربته �لتي 

زيادة  وتكون  لذلك203،  تبعا  �أجره  يزيد  �أن  وجب  ثم  ومن  �لأيام،  مرور  مع  ز�دت 

�لعامل �صنة يف خدمة �صاحب �لعمل  �أم�صى  �لأجر يف �صورة عالوة �صنوية، فكلما 

��صتحق عالوة �أو زيادة يف �لأجر، وهذ� هو �ملق�صود بدورية �لعالوة. 

�صروط  حيث  من  �صو�ء  �لعالوة،  هذه  ب�صاأن  �صو�بط  �لبحريني  �مل�صرع  و�صع  وقد 

باإلز�م  مكتفيا  للمن�صاآت20٤،  �أمر ذلك  ترك  �أنه  �إل  �أو حدودها،  ن�صبتها  �أو  منحها 

�ملن�صاأة �لتي يبلغ عدد عمالها ع�صرة عمال بو�صع لئحة للنظام �لأ�صا�صي �لتي ميكن 

�أن تنظم هذه �مل�صائل.

202 وقد ن�ص �لبند )6( من �ملادة �لأولى من قانون �لعمل على �لعالو�ت باعتبارها جزء� من �لأجر.
203 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 218.

20٤ بل �إن قانون �لعمل �جلديد مل يت�صمن ما يلزم �ملن�صاأة بو�صع جدول لالأجور و�لعالو�ت، مثلما كان عليه �حلال يف قانون �لعمل 
�ل�صابق، وعلى خالف �مل�صرع �مل�صري �لذي قيدها بوجود خم�صة عمال يف �ملن�صاأة، �أو �أكرث، كما حدد ن�صبتها بن�صبة 7% من �لأجر 
وو�صع لها حدين �أق�صى و�أدنى، ثم عاد يف �لقانون �حلايل 12 ل�صنة 2003 وجعلها جلميع �لعمال مهما كان عددهم يف �ملن�صاأة 

وجعل تنظيمها من �خت�صا�ص �ملجل�ص �لقومي لالأجور ) مادة 3 من قانون �لإ�صد�ر للقانون 12 ل�صنة 2003 (.
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ثانيًا- علوة غلء املعي�ضة والأعباء العائلية:

هي عالوة تعطى للعامل ملو�جهة �رتفاع �أ�صعار �ل�صروريات ونفقات �ملعي�صة و�أعبائها 

�ملتز�يدة، وهي ل ترتبط بالعمل ب�صورة مبا�صرة، �إذ تتقرر بهدف مو�جهة ظروف 

�أعباء  ب�صبب  عائلية  ظروف  �أو  للنقود  �ل�صر�ئية  �لقوة  �نخفا�ص  ب�صبب  �قت�صادية 

تلقى على عاتق �لعامل، كاأعباء �لزو�ج �أو �لأولد.

وقد ترك �مل�صرع �صو�بط تنظيم هذه �لعالوة �إلى �لتفاق بني �لعامل و�صاحب �لعمل 

تقررت  فاإذ�  باملن�صاأة205،  �لأ�صا�صي  �لنظام  لئحة  �إلى  �أو  �لفردي  �لعمل  عقد  يف 

�لعالوة على هذ� �لنحو �صارت جزء� من �لأجر.

205 ونرى من �لأف�صل و�صع �صو�بط ملنح هذه �لعالوة لتحديد ن�صبتها بح�صب حجم �لأعباء �لعائلية وو�صع حدود دنيا وق�صوى لها، 
فمثال ميكن منحها للعامل �لأعزب بن�صبة 10% من �لأجر �لأ�صا�صي له و 15% للمتزوج و 17،5% للعامل �لذي يعول ولد� �أو �أكرث.
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املطلب الثالث
املنحة واملكافاأة

يف  �أجره،  �إلى  بالإ�صافة  �لعامل،  عليه  يح�صل  عيني  �أو  نقدي  مقابل  هي  �ملنحة 

منا�صبة معينة كالأعياد �أو يف نهاية �ل�صنة �ملالية للم�صروع206.

�أما �ملكافاأة فهي ما يدفع �إلى �لعامل مقابل جهد �إ�صايف �أو عناية خا�صة بذلها، ومن 

�أو زيادة  �أمانة و�إخال�ص يتحلى بهما،  �أو  �لعامل  ثم فهي تعطى نظري جهود بذلها 

�أو حت�صن يف �إنتاجه �أو �قت�صاده يف �ملو�د �خلام وح�صن ��صتعماله لأدو�ت �لعمل، �أو 

�إجنازه لعمله يف موعده �ملحدد207.

و�إذ� كانت �ملكافاأة �أجر� �إ�صافيا، باعتبارها نظري قدرة �أو كفاءة خا�صة يتمتع بها 

�لعامل �أو زيادة يف �جلهد �لذي يبذله، غري �أن �ملنحة لي�صت كذلك، فهي، بح�صب 

�لأ�صل، تربع من رب �لعمل له �أن يدفعها ويحدد مقد�رها و�مل�صتفيدين منها، وله 

�أن يوقفها ماد�مت مل تكت�صب �صفة �لإلز�م وبقيت يف د�ئرة �لتربع، �إذ ل يجرب �أحد 

على �لتربع208. 

�إذ�  �لأجر  من  جزء�  باعتبارها  ملزمة  وت�صبح  �لتربع  �صفة  �ملنحة  وتفقد 

�لفردي،  �لعمل  عقد  يف  بند  مبوجب  عماله  �إلى  بدفعها  �لعمل  �صاحب  �لتزم 

�أو عقد �لعمل �جلماعي، �أو مبقت�صى ن�ص يف �أنظمة �لعمل �أو �إذ� جرى عرف 

مبنحها209، وتربز �ل�صعوبة �إذ� كان �لعرف هو م�صدر �للتز�م باملنحة، فما هو 

206  د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 208.
207 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤18 و٤19، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 216.

208 �نظر »نق�ص مدين م�صري« رقم 2269 جل�صة 1985/٤/29، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، �ص 878.
209 �نظر »نق�ص مدين م�صري« رقم 399 جل�صة 1979/3/17، ورقم 2٤2 جل�صة 1987/6/17، ونق�ص رقم 876 

جل�صة 1989/10/30، ونق�ص رقم 850 و9٤0 جل�صة 1990/3/19، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، �ص 878.
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�ملق�صود بالعرف يف هذه �حلالة؟

يق�صد بالعرف جريان �لعادة usage يف �ملن�صاأة على �إعطاء �ملنحة للعمال210، وقد 

��صتقر �لفقه و�لق�صاء على ��صرت�ط ثالثة �صروط يف �لعتياد للقول بالتز�م �صاحب 

�لعمل بدفع �ملنحة �إلى عماله هي:

اأوًل- العمومية:

يتحقق هذ� �ل�صرط كلما كان �صرف �ملنحة يجري وفق �عتبار�ت مو�صوعية جمردة 

ل �صخ�صية �أو ذ�تية211 كاأن تتقرر جلميع عمال �مل�صروع �أو �ملن�صاأة �أو لفئة منهم، 

كفئة �لعاملني مثال بقطاع �لإنتاج، �أو ي�صرتط �صاحب �لعمل ملنحها �أل يكون �لعامل 

�أما �إذ� كان  �أ�صا�صه،  قد وقعت عليه جز�ء�ت تاأديبية خالل �لعام �لذي متنح على 

�صاحب �لعمل مل ي�صع �صروطا ل�صتحقاقها فيمنحها �أحيانا ومينعها �أحيانا �أخرى 

بح�صب م�صيئته، غري م�صتند �إلى �أ�ص�ص مو�صوعية فال تتو�فر للمنحة عندئذ �صفة 

�لعموم.

ثانيًا- الطراد

يجب �أن تكون �ملنحة م�صتمرة يتكرر �صرفها مبا يفيد ��صتقر�رها كعرف يف �ملن�صاأة 

�ملدة  بتقدير  �ملو�صوع  قا�صي  وي�صتقل  ذلك،  �لعمل يف  �صاحب  دون حتكم من  من 

�ملتطلبة لتحقق هذ� �ل�صرط، وذلك بالنظر �إلى ظروف ومالب�صات �حلال، وقد جرى 

�صرط  به  يتحقق  �لأقل  على  متتالية  �صنو�ت  خم�ص  مرور  �أن  على  �ملقارن  �لق�صاء 

�ل�صتمر�ر و�ل�صتقر�ر يف دفعها212.

210 ولي�ص �لعرف la coutume  باملعنى �ل�صطالحي له.
 ،1981/11/28 جل�صة   792 رقم  م�صري  مدين  ونق�ص   ،1981/3/15 جل�صة   ،77 رقم  م�صري  مدين  نق�ص   211

جمموعة �صالح حممد، �ملرجع �ل�صابق،  �ص 878.
212 نق�ص مدين م�صري رقم 792 ل�صنة 50 ق، جل�صة 1981/11/28، ورقم 77  ل�صنة ٤٤ق، جل�صة 1981/3/15، 

جمموعة �صالح حممد، �ص 878، و�نظر د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤20.



144

ثالثًا - ثبات وا�ضتقرار قيمة املنحة:

يجب �أن تكون قيمة �ملنحة �أو �ملكافاأة ثابتة، كما لو حتددت مببلغ معني �أو ن�صبة من 

�لأجر �أو من �أرباح �ملن�صاأة، فتحديدها على هذ� �لنحو يعني �لتقيد مبقد�رها213.

ول مينع وجود زيادة يف قيمة �ملنحة خالل �إحدى �ل�صنو�ت من �عتبارها ثابتة �صو�ء 

ثابتة  عندئذ  تكون  �ملنحة  لأن  ل،  �أم  �لإلز�م  �صفة  �أخذت  قد  �لزيادة  هذه  كانت 

يف  �لعابر  �لنق�ص  بع�ص  وجود  قيمتها  ثبات  مببد�أ  يخل  ل  كما  �لأولى،  قيمتها  يف 

�ملن�صاأة. وميكن �حلكم  بها  �لتي قد متر  �ل�صيئة  �ملالية  مقد�رها مر�عاة لالأو�صاع 

على ثباتها من خالل �خلم�ص �ل�صنو�ت �لأخرية، فاإن كانت ثابتة ��صتقر هذ� �ل�صرط 

و�إن كانت متغرية من �صنة لأخرى فقدت �صرط �لثبات، كما لو كان �صاحب �لعمل 

ي�صتقل بتحديد مقد�رها يف كل عام.

تو�فر  �إثبات  �مل�صاألة، عبء  �لذي يدعي وجود عرف ينظم هذه  �لعامل،  ويقع على 

�ل�صروط �ل�صابقة، �أما �ملنحة �لتفاقية فال حتتاج �إلى �إثبات تلك �ل�صروط.

فاإذ� ثبتت للمنحة �أو �ملكافاأة �صروطها �عتربت جزء� من �لأجر و�صرت عليها �أحكام 

�لأجر وهذ� ما �أكدته حمكمة �لتمييز21٤، فيلتزم �صاحب �لعمل باأد�ئها �صو�ء حققت 

ومقد�رها،  ومو�عيدها  ل�صروطها  وفقا  بها  ويلتزم  حتقق215،  مل  �أو  ربحا  �ملن�صاأة 

فلي�ص له �أن يعدل فيها �أو ينق�ص منها �أو يغري يف �صروطها216. 

213 د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤50، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 213.
21٤ حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 59 ل�صنة 1991، جل�صة 1991/12/22 م. م. ف. �ل�صنة �لثانية، �ص 333.

215 نق�ص مدين م�صري 330 جل�صة1966/11/9، جمموعة �صالح �ل�صابقة، �ص 876.
216 وعلى ذلك تدخل �ملنحة يف ح�صاب �حلد �لأدنى لالأجر وح�صاب �لأجر �ل�صامل، يف �إنهاء �لعقد، ولكن ل ت�صاف �إلى �أجر �لعامل 
�لذي ي�صتحقه �أثناء �لإجازة �ل�صنوية، لأن �ملنح �صنوية فاإذ� �أ�صيفت �صيح�صل عليها �لعامل بذلك �أكرث من مرة ول ت�صاف �إلى �لأجر 
�لذي حت�صب على �أ�صا�صه مكافاأة نهاية �خلدمة، ول �لتعوي�ص عن �لإنهاء �لتع�صفي، هذ� وتق�صي �ملادة )٤7 عمل( باأن »حت�صب حقوق 
�لعامل �ملتعلقة مبكافاأة نهاية �خلدمة، ومقابل ر�صيد �لإجاز�ت �ل�صنوية �ملن�صو�ص عليه يف �ملادة )59(، و�لتعوي�ص �مل�صتحق طبقا 
�إليه  للعامل م�صافا  �لأ�صا�صي �لأخري  �أ�صا�ص �لأجر  �لقانون، على  �ملادة )99( و�ملادة )111( من هذ�  �لفقرة )ب( من  لأحكام 
�لعالوة �لجتماعية، �إن وجدت، فاإذ� كان �لعامل ممن يعملون بالقطعة �أو بالإنتاج �أو يتقا�صى �أجر� ثابتا م�صافا �إليه عمولة �أو ن�صبة 

مئوية �عتد يف ح�صاب تلك �حلقوق مبتو�صط �أجر �لعامل خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية«.
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املطلب الرابع
املزايا العينية والبدلت

قد يجرى �تفاق �أو عرف على �أن يح�صل �لعامل، ف�صال عن �أجره �لنقدي، على �أجر 

عيني يف �صورة مز�يا عينية Avantages en nature، كما هو �حلال بالن�صبة 

�إلى من يعمل يف مطعم فيح�صل على وجبة غذ�ئية �أو من يعمل يف فندق فيح�صل 

على حجرة لل�صكن، �أو من يعمل يف �صركة طري�ن فيح�صل على تذ�كر �صفر جمانية.

ورغم �أن �لأجر �لعيني كان معروفا ومنت�صر� يف �لع�صور �ل�صابقة، فاإنه ت�صاءل يف 

�لع�صر �حلديث، بعد �أن �صاع ��صتعمال �لنقود، و�قت�صر دور �ملزية �لعينية على كونها 

ملحقا من ملحقات �لأجر، كما هو �حلال بالن�صبة �إلى �لعمال �لذين ي�صغلهم �صاحب 

�لعمل يف �أماكن نائية، فيوفر لهم �صبل �لإقامة كميزة عينية بجو�ر ما ي�صرفه لهم 

من مقابل نقدي217.

ول يعد كل ما يقدمه �صاحب �لعمل من مز�يا عينية �أجر� عينيا، �إمنا يتعني �أن تكون 

�ملزّية عو�صا عن �لعمل �أو �لحتبا�ص للعمل، ولي�ص تربعا من �صاحب �لعمل ول �أد�ة 

من �أدو�ت �لعمل، ول مقابل نفقات تكبدها �لعامل يف �صبيل تنفيذ �لعمل.

وتكون �ملزّية تربعا ولي�صت �أجر� �إذ� كان �صاحب �لعمل يوفرها لعماله من دون �أن 

يلزمه بها بند يف عقد �لعمل �أو ن�ص يف �لقانون �أو يف �لنظام �لأ�صا�صي للعمل، كما 

لو قدمها �صاحب �لعمل يف منا�صبة خا�صة ومل يتكرر ذلك218.

ول تعترب �ملزّية �لعينية �أجر�، ولكن �أد�ة من �أدو�ت �لعمل، �إذ� كان �صاحب �لعمل 

217 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد، �ملرجع �ل�صابق، �ص 367.
218 غري �أنه �إذ� جرت عادة �صاحب �لعمل على �إعطاء هذه �لأ�صياء فرتة طويلة من �لزمن على نحو م�صتقر وثابت �أمكن �أن تكت�صب 

�صفة �لإلز�م، ومن ثم ت�صري عن�صر� يدخل يف ح�صاب �لأجر.
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يقدمها �إلى �لعامل ليمكنه من مز�ولة عمله �أو �إجنازه، كما لو كانت مثال مالب�ص 

�أمام  �لالئق  باملظهر  �لظهور  بق�صد  �لعمل  �أثناء  لرتد�ئها  للعامل  تعطى  خا�صة 

�لعمالء �أو بق�صد توحيد �لزي بني عمال �ملن�صاأة219.

نفقات  تعوي�صا عن  �أو بدلت  �لعمل من مز�يا  يعطيه �صاحب  ما  �أجر�  يعد  كما ل 

�أو  �أو بدل �ملو��صالت  �ل�صفر مثال   �لعمل220 كبدل  �لعامل يف �صبيل تنفيذ  تكبدها 

بطريقة  للعامل  �لبدل  يعَط  مل  ما  �ل�صيافة221،  بدل  �أو  �لهاتف  بدل  �أو  �ل�صيارة، 

زيادة  �لعمل  تنفيذ  عادة يف  �لعامل  ينفقها  �لتي  �ملبالغ  على  قيمته  وتزيد  جز�فية 

و��صحة، فالقدر �لز�ئد يدخل عندئذ يف ح�صاب �لأجر222.

ملخاطر  �أو  �لعامل  يبذلها  لطاقة  �أو  للعمل،  كمقابل  تعطى  �لبدلت  كانت  �إذ�  �أما   

معينة يتعر�ص لها يف �أد�ئه لعمله، فعندئذ تكون عن�صرً� تكميليًا يدخل يف ح�صاب 

بوجودها  فت�صتحق  تقريرها  �إلى  دعت  �لتي  بالظروف  مرهونة  وت�صبح  �لأجر، 

وتنقطع بزو�لها223، وذلك كبدل �ل�صاعات �لإ�صافية �أو بدل �لإ�صر�ف �أو �ملناوبة �أو 

�لعمل ليال �أو يف مكان �صار بال�صحة، كامل�صانع �لكيميائية، �أو يف �لأجو�ء �ل�صديدة 

�حلر�رة �أو �لربودة �أو �لرتفاع، �أو �مل�صبعة بالأبخرة �أو �لأتربة، وقد �أكد �مل�صرع هذ� 

�ملعنى يف �ملادة )50( عمل فن�ص على �أن »مينح �لعاملون بنظام �لنوبات �لليلية 

ونظام �حلجز �لوظيفي بدل طبيعة عمل«22٤.

219 نق�ص مدين م�صري يف 1983/12/19، جمموعة �صالح حممد، �ملرجع �ل�صابق، �ص 921، �أما �إذ� كان �صاحب �لعمل 
ي�صرف �ملالب�ص دون ��صرت�ط �رتد�ئها �أثناء �لعمل فهنا تعترب جزء� من �لأجر ي�صتحق مقابل �لعمل، د. فتحي عبد�ل�صبور، �لو�صيط 

يف قانون �لعمل، د�ر �لهنا للطباعة، ط 1985، �ص 332.
220 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 191 ل�صنة 199٤، جل�صة 1995/2/19، م م ف، ق 29، �ص 99 .

221 ق�صت حمكمة �لتمييز بعدم �عتبار بدل �ل�صيافة �أو بدل �لهاتف جزء� من �لأجر باعتبارهما تعوي�صا عما ينفقه �لعامل مبنا�صبة 
عمله، �نظر طعن رقم 70 ل�صنة 1991، جل�صة 1992/2/23، �ص ٤0.

222 وينطبق �حلكم نف�صه على �مل�صكن يف �صورته �لعينية �للذين يح�صل عليهما �لعامل من �صاحب �لعمل باأجر �أو �صعر رمزي �أو 
خمف�ص عن �لأجرة �حلقيقية، فيكون �لفرق بينهما مبثابة مزية عينية تدخل يف ح�صاب �لأجر د. حممود جمال �لدين زكي، عقد 

�لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 376.
223 نق�ص مدين م�صري يف �لطعن رقم 620 ل�صنة ٤3ق، جل�صة 1981/3/1، مو�صوعة �لهو�ري، ج٤، �ص٤٤.

22٤ يق�صد باحلجز �لوظيفي �أنه ميكن ��صتدعاء �لعامل �إلى �لعمل يف �أي حلظة كلما ��صتدعت �حلاجة لذلك فيكون حتت �ل�صتدعاء 
وهو يف خارج �لعمل.
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�لعامل من مزية مهما كانت  �لعينية بالأجر225، فال يجوز حرمان  وترتبط �ملز�يا 

�صئيلة طاملا ظل �لعامل م�صتحقا لأجره226 فهي ترتبط بالأجر وجود� وعدما227، ول 

يجوز بح�صب �لأ�صل ��صتبد�ل بدل نقدي باملزية �لعينية ما مل ي�صمح �مل�صرع بذلك228 

�أو ي�صتحيل تقدميها عينا.

225 ويعد تكييف ما يعترب �أجر� وما ل يعترب كذلك من �مل�صائل �لقانونية �لتي تخ�صع لرقابة حمكمة �لتمييز، لكن تقدير مقابل �ملزية 
�لعينية هو مما ت�صتقل به حمكمة �ملو�صوع بغري معقب ما د�م حكمها قائما على �أ�صباب �صائغة كافية حلمل �لنتيجة �لتي �نتهت �إليها.

�أنه ل يجوز �حت�صاب مقابل �مليزة �لعينية عند ح�صاب مقابل �لعمل عن �ل�صاعات �لإ�صافية طاملا ثبت متتع �لعامل بها  226 غري 
وعدم حرمانه منها طو�ل �صريان �لعقد و�لقول بغري ذلك يوؤدي لتقا�صي �لعامل مقابل �مليزة مرتني: مرة عند متتعه بها ومرة عند 

ح�صابها يف �لأجر �لإ�صايف.
227 ومع ذلك فهناك مز�يا عينية ترتبط بظروف �لعمل، كما هو �حلال بالن�صبة �إلى توفري و�صيلة مو��صالت لنتقال �لعامل من و�إلى 
مقر عمله، فاإذ� غريت �ل�صركة مقر عمل �لعامل �إلى منطقة ت�صلها و�صائل �ملو��صالت �لعادية فاإن هذه �ملزية تقف، ول يكون للعامل 
�حلق يف مطالبة �صاحب �لعمل بها، �نظر د. لبيب �صنب، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤37، ٤38، ويرى بع�ص �لفقهاء �أن منفعة �ل�صيارة 
�أو بدل �لنتقال تعترب بح�صب �لأ�صل جزء� من �لأجر طاملا كان �لعامل ي�صتطيع �لنتقال بدون نفقة كبرية باهظة، �أما �إذ� كان �لنتقال 
مكلفا للعامل فاأعطي و�صيلة لالنتقال �أو بدل عنها فاإن ما ياأخذه ل يعترب جزء� من �لأجر و�إمنا يعد مبثابة تعوي�ص عن نفقة ��صتثنائية 
�لعامل، ولكن �صاحب �لعمل حتملها ب�صكل ��صتثنائي، كما هو �حلال بالن�صبة لتذ�كر �صفر �لطائرة ملتعاقد  �أن يتحملها  كان �لأ�صل 

�أجنبي حيث ل تدخل قيمتها يف ح�صاب �لأجر، د. حممود �صالمة، �لأجور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 127. 
228 �صمح �مل�صرع �لبحريني با�صتبد�ل مزية �مل�صكن و�لغذ�ء مبقابل نقدي يلتزم به �صاحب �لعمل. ر�جع �لفقرة �لثانية من �ملادة 

)11 عمل(. 
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املطلب اخلام�س
الإكرامية اأو الوهبة

�لإكر�مية229 هي مبلغ من �لنقود يح�صل عليه �لعامل، مبنا�صبة عمله، من عمالء 

�صاحب �لعمل �لذين يت�صل بهم، من دون وجود عالقة عقدية بينه وبينهم.

وقد ظهرت �لإكر�مية يف �لبد�ية على �أنها منة �أو منحة من �لعميل يقدمها �إلى من 

يقوم على خدمته يف �لفندق �أو �ملطعم وذلك تعبري� عن ر�صائه و�رتياحه للخدمة 

�ملقدمة، فكانت من قبيل �لتربع، ولكنها �صاعت فيما بعد و�نت�صرت يف �لعديد من 

و�مل�صرح  كال�صينما  �للهو  ودور  و�ملطاعم  كالفنادق  ودور �خلدمات  �حلياة  جمالت 

وغريها، و�أ�صبح دفعها �أمر� منتظما �صو�ء مت عن ر�صا من �لعميل باخلدمة �ملقدمة 

�إلى �لت�صاوؤل متى ميكن �عتبارها جزء�  �أو عن حرج و�صغط �جتماعي، مما يدعو 

من �لأجر من عدمه؟

ت�صبح �لإكر�مية جزء� من �لأجر وتخ�صع لأحكامه �إذ� تو�فر لها �صرطان هما:

1-  �أن يجري �لعرف بدفعها، ويكفي لذلك �أن تكون عادة �لعمالء قد جرت على 

�لعامل،  لدى  �حل�صبان  مو�صع  يف  تغدو  بحيث  �لعمال،  �إلى  �لإكر�مية  دفع 

وي�صحى �حل�صول عليها �أمر� متوقعا ملن يلتحق بالعمل يف �ملن�صاأة230.

2 -  �أن تكون لالإكر�مية قو�عد ت�صمح ب�صبطها، ولو على وجه �لتقريب، �صو�ء 

وجدت هذه �لقو�عد يف ن�ص �لقانون �أو يف عقد �لعمل فرديا كان �أم جماعيا 

مبعرفة  ت�صمح  قو�عد  وجود  من  فالبد  �لأ�صا�صي،  �لنظام  لئحة  يف  �أو 

229 ي�صميها �مل�صرع �مل�صري �لوهبة،  وي�صميها �مل�صرعان �لكويتي و�ل�صعودي �لهبة، وي�صميها �مل�صرع �لفرن�صي مقابل �خلدمة وت�صمى 
يف �للغة �لد�رجة بالبق�صي�ص .

230 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 200.
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مقد�رها، كما لو كانت ن�صبة مئوية من �مل�صتحق على �لعمالء �أو كانت جتمع 

�لعمال  على  توزيعها  بعد  فيما  �لعمل  �صاحب  ويتولى  م�صرتك  �صندوق  يف 

بنف�صه �أو حتت �إ�صر�فه231.

فاإذ� كان �لعامل يقب�صها مبا�صرة من �لعميل مما يتعذر معرفة مقد�رها على وجه 

�ليقني فال تعد من�صبطة وفقا لقانون �لعمل، كما لو كانت �إكر�ميات يعطيها عمالء 

�ملطعم �أو �ملقهى للعمال مبا�صرة من دون حتديد، �أو �إكر�ميات يعطيها �صكان �لعقار 

�إلى �لبو�ب من دون حتديد يف عقد �لإيجار232.

231 د. عبد�لنا�صر �لعطار، �ملرجع �ل�صابق، �ص 300.
232 �لقاهرة �لبتد�ئية، 1961/6/10، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج 2، �ص 197.
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املطلب ال�ضاد�س
الن�ضبة املئوية من الإيراد اأو الربح

مل يحدد �مل�صرع ملحقات �لأجر على �صبيل �حل�صر بل جعلها على �صبيل �لتمثيل، 

ولذ� فقد يلحق بالأجر �لن�صب �ملئوية وح�ص�ص �لأرباح �لتي تعطى للعمال ت�صجيعا 

لهم على �لعمل وزيادة �لإنتاج، ويبدو حتديد ن�صبة مئوية من �لإير�د �أف�صل للعامل؛ 

�ملن�صاأة  �لنظر عن كون  بغ�ص  �لإير�د  �صيح�صل بذلك على حقه ملجرد حتقق  لأنه 

حققت �أرباحا �أو منيت بخ�صائر. 

وقد يجد ح�صول �لعمال على ن�صبة من �لربح �أو من �لإير�د م�صدره يف �لتفاق من 

خالل عقد �لعمل، كما قد يجد م�صدره من خالل �لعاد�ت �لثابتة، �أو ن�ص �لقانون.

من  ي�صتحقه  مبا  بيانا  جرد  كل  بعد  �لعامل  �إلى  يقدم  باأن  �لعمل  �صاحب  ويلتزم 

�لأرباح، كما يلتزم بتقدمي �ملعلومات �ل�صرورية للتحقق من �صحة هذ� �لبيان، �صو�ء 

�إلى �لعامل نف�صه �أو �إلى �صخ�ص موثوق به يعينه �لقا�صي �أو ذو �ل�صاأن، و�أن ياأذن يف 

�لطالع على دفاتره233.

233 و�إذ� �نتهت مدة خدمة �لعامل لدى �صاحب �لعمل، قبل �نتهاء �ل�صنة �ملالية للمن�صاأة وقبل �لقيام بعملية �جلرد وح�صاب �لأرباح 
و�خل�صائر، حتدد حق �لعامل يف �لأرباح باجلزء من �ل�صنة �لذي ��صتغل فيه لدى �صاحب �لعمل، وعليه فاإنه قد ينتظر �إلى نهاية �ل�صنة 

�ملالية ليح�صل على ن�صيبه من �لأرباح بعد �جلرد وح�صاب �لأرباح و�خل�صائر.
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املبحث الثالث
النظام القانوين لأداء الأجر

ومكان  ��صتحقاقه  مناط  حيث  من  بالأجر،  �لوفاء  لأحكام  �ملبحث  هذ�  يف  نعر�ص 

فيه،  �حلق  و�نق�صاء  و�إثباته،  به،  �لوفاء  وو�صيلة  قب�صه  و�أهلية  به  �لوفاء  ومو�عيد 

وذلك يف �ملطالب �لآتية:

املطلب الأول
�ضبب ا�ضتحقاق الأجر

يرجع �صبب ��صتحقاق �لأجر �إلى �أد�ء �لعمل �أو �لحتبا�ص من �أجل �لعمل يف خدمة 

�صاحب �لعمل، ويف �حلالة �لأولى وهي �أد�ء �لعمل فمرد ذلك �إلى فكرة �لتقابل بني 

�لأجر و�لعمل23٤، فالتز�م �لعامل باأد�ء �لعمل يجد �صببه يف �لتز�م �صاحب �لعمل 

بدفع �لأجر و�لتز�م �صاحب �لعمل بدفع �لأجر يجد �صببه يف �لتز�م �لعامل بالعمل، 

فهناك تقابل بني �للتز�مني �لرئي�صني يف عقد �لعمل235، فالأجر مقابل �لعمل، و�إذ� 

�نتهى �لعقد لأي �صبب فال �أجر236.

كون  �إلى  �لعمل،  �أد�ء  عدم  رغم  �لأجر،  ��صتحقاق  �صبب  يرجع  �لثانية  �حلالة  ويف 

�لعامل حمتب�صا من �أجل �لعمل، كما هو �حلال بالن�صبة �إلى �أجر �أيام �لإجاز�ت، فال 

يحق للعامل �أن يعمل لدى �لغري خالل �لإجازة لكونه حمتب�صا مل�صلحة �صاحب �لعمل.
23٤ ر�جع حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم ٤2٤ ل�صنة 2005، جل�صة 2006/٤/3، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 555.

235 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 751.
236 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم ٤65 ل�صنة 2005، جل�صة 2006/7/3، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 869.
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ووفقا للمادة )٤3 عمل( ي�صتحق �لعامل �أجره كامال �إذ� قام باأد�ء عمله فعال �أو 

كان حمتب�صا للعمل باأن ح�صر �إلى �لعمل يف ميعاده، و�أعلن ��صتعد�ده للعمل، ولكن 

مل يوؤده لأ�صباب ترجع �إلى �صاحب �لعمل، كما لو ق�صر هذ� �لأخري يف �صر�ء �ملو�د 

�لأولية، �أو يف جتهيز �لآلت �أو �أدو�ت �لعمل �لالزمة لأد�ء �لعامل لعمله، �أو قام بغلق 

�ملن�صاأة يف ذلك �ليوم من دون �صبب يرجع �إلى �لعامل237.

وي�صتحق �لعامل ن�صف �أجره �إذ� كانت �لأ�صباب �لتي حالت دون �أد�ء �لعمل ترجع 

�إلى ظروف قهرية خارجة عن �إر�دة كل من �صاحب �لعمل و�لعامل238، كما لو �صب 

حريق بامل�صنع �أو قام زلز�ل �صّدع حو�ئطه مما حال دون �أد�ء �لعمل.

�أحكام  به  تق�صي  ما  مع  يتفق  �لإجاز�ت  فرت�ت  خالل  �أجره  �لعامل  و��صتحقاق 

�أن تكون �لإجاز�ت  �لتفاقيات �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية ب�صاأن �صرورة 

مدفوعة �لأجر239.

237 ور�جع حكم �ملادة )7( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( ل�صنة 1983 �لتي �أوجبت ��صتحقاق �لعامل لأجره �إذ� مل يوؤد عمله 
لأ�صباب خارجة عن �إر�دته وتركت للت�صريعات �لوطنية حتديد هذه �لأ�صباب.

238 وقد عدل �مل�صرع �لبحريني عن موقفه يف �لقانون �ل�صابق �إذ مل يكن يعطي للعامل �أي �أجر يف حالة �لأ�صباب �لتي ترجع �إلى 
�لقوة �لقاهرة ومن ثم فقانون �لعمل �جلديد �أف�صل حماية للعامل يف هذه �مل�صاألة. ويق�صد بال�صبب �لقهري �أن يكون �حلدث �لذي 
حال دون �لعمل غري متوقع وغري ممكن �لدفع وغري من�صوب �إلى �ملدين ويجعل تنفيذ �أو �أد�ء �لعمل م�صتحيال، فاإذ� كانت �ل�صتحالة 
موؤقتة ولي�صت د�ئمة فاإن عقد �لعمل ل ينق�صي و�إمنا يقف ومبجرد زو�ل �ل�صتحالة يعود �لعامل �إلى عمله وي�صتاأنف عقد �لعمل ن�صاطه، 
�أما �إذ� كانت ��صتحالة �لتنفيذ د�ئمة وغري موؤقتة فاإنها توؤدي لنف�صاخ �لعقد �أو على �لأقل تعديل بع�ص بنوده. �نظر يف تف�صيل ذلك 

للموؤلف،  �لقوة �لقاهرة و�آثارها يف قانون �لعمل، ر�صالة دكتور�ه، كلية �حلقوق -جامعة �أ�صيوط، 1995.
239 ر�جع ب�صفة خا�صة �لتفاقيات �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية يف هذ� �خل�صو�ص ومنها �تفاقية �لإجاز�ت �ملدفوعة �لأجر 

رقم )52( ل�صنة 1936، و�لتفاقية رقم )1٤0( ل�صنة 197٤ ب�صاأن �لإجاز�ت �لدر��صية �ملدفوعة �لأجر.
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املطلب الثاين
مواقيت الوفاء بالأجر

ل�صنة   )15( رقم  �لعربية  �لتفاقية  من   )6 و   5( �ملادتني  �أحكام  مع  �ت�صاقا 

1983م ب�صاأن حتديد وحماية �لأجور2٤0، �لتي �ن�صمت �إليها مملكة �لبحرين2٤1، 

نظم �مل�صرع يف �ملادة )٤0 عمل( �أحكام مو�قيت �لوفاء بالأجر، فاأوجب �أن يكون 

�لوفاء بالأجر يف �أحد �أيام �لعمل، �إذ ل يجوز �أن يتم �لوفاء بالأجر يف يوم عطلة، 

حتى ل يتكبد �لعمال نفقات �لنتقال �إلى �لعمل يف يوم عطلتهم، ف�صال عما ي�صببه 

�لعمال  وت�صهيال حل�صول  �أنه  بالإجازة2٤2، غري  �لتمتع و�ل�صتفادة  ذلك من فو�ت 

وهي  بالأجر  �لوفاء  تي�صر  طريقة  على  عمل(   ٤6( �ملادة  ن�صت  �أجورهم  على 

حتويله، بناًء على طلب �لعامل، �إلى ح�صابه يف �أحد �لبنوك.

وي�صتحق �لعامل �أجره يف �لوقت �ملتفق عليه يف �لعقد �أو �ملن�صو�ص عليه يف لئحة 

�لوفاء  موعد  �إن  �لقول  وميكن  �لعمل،  متام  فور  �أجره  ��صتحق  و�ل  �لعمل،  تنظيم 

بالأجر ير�عى فيه �لآتي: 

كل  * مرة  �أجوره  �إليه  توؤدى  �أن  يتعني  �ل�صهري  بالأجر  �ملعني  �لعامل  حالة   يف 

�صهر على �لأقل، فال يجوز �لتفاق على �أن يكون �أد�ء �لأجر مرة كل �صهرين 

�أو ثالثة، �إمنا يجوز �لتفاق على �أن يكون �أد�ء �لأجر مرة كل �أ�صبوعني �أو كل 

�أ�صبوع، و�حلكمة من ذلك هي عدم �ملباعدة بني مو�عيد �أد�ء �لأجر، فالأ�صل 

هو دفع �لأجر يف فرت�ت متقاربة ل�صد �حلاجات �ليومية للعامل و�أفر�د �أ�صرته.
2٤0 وتق�صي �ملادة �خلام�صة من �لتفاقية �لعربية رقم )15( باأن »يحدد يف ت�صريعات �لعمل �أو يف عقد �لعمل �لفردي �أو �لتفاقيات 
�جلماعية موعد �لوفاء بالأجر«، وتق�صي �ملادة �ل�صاد�صة باأن »يدفع �لأجر يف يوم �لعمل ومكانه ويجوز �لتفاق على خالف ذلك �صريطة 

�أل يتحمل �لعامل �أي جهد �أو نفقة مالية«.
2٤1 �ن�صمت مملكة �لبحرين �إلى هذه �لتفاقية مبقت�صى �ملر�صوم رقم )3( ل�صنة 198٤.

2٤2 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 255.
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 يف حالة �لعامل �ملعني بالإنتاج �أو �لقطعة، حني ي�صتغرق �لعمل مدة تزيد  *

نهاية  يف  �أجره  من  دفعة  على  �لعامل  يح�صل  �أن  يجب  �أ�صبوعني،  على 

�لأ�صبوع �لأول، و�أن يوؤدى �إليه باقي �أجره خالل �لأ�صبوع �لتايل لت�صليم ما 

كلف به من �أعمال.

 ويف غري ما ذكر من �حلالت توؤدى �لأجور مرة على �لأقل كل �أ�صبوع ما مل  *

يتفق على خالف ذلك.

و�إذ� �نتهت عالقة �لعمل يوؤدى �إلى �لعامل �أجره و�ملبالغ �مل�صتحقة له كافة فور�، �إل 

�إذ� كان �لعامل قد ترك �لعمل من تلقاء نف�صه، فعلى �صاحب �لعمل عندئذ �أد�ء �أجر 

�لعامل وجميع م�صتحقاته خالل مدة ل جتاوز �صبعة �أيام من تاريخ تركه �لعمل2٤3، 

ويتفق هذ� �حلكم مع مان�صت عليه �ملادة )15( من �لتفاقية �لعربية رقم )3( 

ل�صنة 198٤م ب�صاأن حتديد وحماية �لأجور.

و�إذ� تاأخر �صاحب �لعمل يف �صرف �أجر �لعامل عن موعد �أد�ئه وجب عليه تعوي�ص 

�لعامل عن �لتاأخري وذلك بدفع مبلغ �إ�صايف يعادل ن�صبة 6% �صنويا من �لأجر �لذي 

تاأخر �صرفه �إذ� كانت مدة �لتاأخري �صتة �أ�صهر فاأقل من تاريخ ��صتحقاق �لأجر، فاإن 

ز�دت على ذلك تز�د هذه �لن�صبة بو�قع 1% عن كل �صهر تاأخري بعد ذلك ومبا ل 

يجاوز ن�صبة 12% �صنويا من هذ� �لأجر2٤٤ 2٤5.

2٤3 مادة )٤0/ب/٤( من قانون �لعمل، و�ملادة )6( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( ل�صنة 1983 �ل�صالفة �لذكر.
2٤٤  مادة )٤0/ج( من قانون �لعمل. و�إذ� تر�خى �صاحب �لعمل يف �لوفاء بالأجر عن �ملو�عيد �ملحددة، تعر�ص جلز�ء جنائي 
وهو �لغر�مة �لتي ل تقل عن 200 دينار ول تزيد على خم�صمائة دينار وتتعدد �لعقوبة بتعدد �لعمال �لذين وقعت يف �صاأنهم �ملخالفة. 

ر�جع �ملادة )188( من قانون �لعمل.
2٤5 ويجوز للعامل يف حالة تاأخري �أجره بتعنت من �صاحب �لعمل �أن يتم�صك بالدفع بعدم �لتنفيذ طو�ل فرتة تاأخري �صد�د �لأجر د. 

ح�صام �لأهو�ين، �ملرجع �ل�صابق، �ص 259.
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املطلب الثالث
مكان الوفاء بالأجر

توجب �ملادة )٤0/ب( من قانون �لعمل �لوفاء بالأجر يف مكان �لعمل حتى يتي�صر 

للعامل ��صتيفاء �أجره من دون م�صقة �لنتقال �إلى مكان �آخر2٤6.

ويق�صد مبكان �لعمل �ملكان �لذي يوؤدي �لعامل عمله فيه، فال يجرب على ��صتيفاء 

�أو �ملركز �لرئي�ص له،  �آخر للم�صروع نف�صه  �آخر حتى ولو كان فرعا  �أجره يف مكان 

وهذ� ما تقرره �لتفاقيات �لدولية2٤7، فاإذ� ��صتحال �لوفاء يف مكان �لعمل �أو �ملكان 

نفقات  بتحمل  يلتزم  فاإنه  �لعمل  �صاحب  �إلى  ترجع  �ل�صتحالة  وكانت  عليه  �ملتفق 

�لنتقال �إلى مكان �آخر غري مكان �لعمل لقب�ص �لأجر2٤8.

�إلى  �لأجر  حتويل  كان  وملا  �لبنوك،  مع  �لتعامل  �لأخرية  �لآونة  يف  �نت�صر  �أنه  غري 

�أجاز  فقد  للطرفني  و�أي�صر  و�أف�صل  �أ�صمن  �صيكون  �لبنوك  �أحد  يف  للعامل  ح�صاب 

�مل�صرع - كما �صلف �لقول- حتويل �أجور �لعمال على ح�صاباتهم يف �لبنوك.

2٤6 ور�جع �ملادة )632( مدين �لتي توجب على �صاحب �لعمل �أن يدفع للعامل �أجره يف �لزمان و�ملكان �للذين يحددهما �لعقد �أو 
�لعرف مع مر�عاة ما تق�صي به �لقو�نني �خلا�صة.

2٤7 ر�جع �ملادة )13( من �لتفاقية �لدولية رقم )95( و�ملادة )6( من �لتفاقية �لعربية رقم )15(.
2٤8 كما لو قامت �صركة �لطري�ن باملطار بدفع �أجور �لعمال يف �لعا�صمة ولي�ص يف مكان �لعمل باملطار وذلك ل�صتحالة �إدخال �لنقود 
�إلى مكان �لعمل ب�صبب قيود �لرقابة على �لنقد، وقامت �ل�صركة بنقل �لعمال من �ملطار �إلى مقرها على نفقتها �خلا�صة، �نظر: حتكيم 

�لقاهرة، 1960/3/26، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج 1، �ص 87.
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املطلب الرابع
و�ضيلة الوفاء بالأجر

�لأ�صل �أن يوفى �لأجر بالعملة �ملتد�ولة قانونا �أي �لعملة �لر�صمية للبالد وهي �لدينار 

متد�ولة  �أجنبية  بعملة  �لعامل  م�صتحقات  �أد�ء  على  �لتفاق  يجوز  كما  �لبحريني، 

قانونا كالدولر مثال �أو �لريال2٤9، لكن ل يجوز دفع �لأجور يف �صورة �صند�ت �إذنية 

مثال �أو ق�صائم بدل من �لعملة �ل�صائدة قانونا لأن ذلك يخالف �ملادة )1/3( من 

�لتفاقية رقم )95( �لتي �أقرتها منظمة �لعمل �لدولية عام 19٤9م ب�صاأن حماية 

�لأجور، و�ملادتني )3 و٤( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( ب�صاأن حتديد وحماية 

�لأجور.

ويجب عدم �خللط بني �لوفاء مبقابل وبني تقدمي جزء من �لأجر يف �صورة عينية، 

عينية  ب�صلع  �لنقدي  �لأجر  كل  �أو  �لأجر  )��صتبد�ل جزء من  يعني  فالوفاء مبقابل 

فهي  �لعينية  �ملزّية  �أما  �لنقدي،  �لأجر  كبديل عن  للعامل(  �لعمل  يقدمها �صاحب 

�لأجر  يتحدد  قد  �إذ  �لقانون،  بن�ص  م�صروعة  وهي  نف�صه،  �لأجر  �صور  من  �صورة 

�أ�صال يف جزء منه عينا، وتقدمي �ملزّية �لعينية للعامل يعني �لتنفيذ �لعيني �أو �لوفاء 

مبا �تفق عليه �أ�صال250. 

وحماية للعامل من قيام �صاحب �لعمل باإجبار �لعامل على �صر�ء �صلع �أو ب�صائع من 

حماله حظر �مل�صرع يف �ملادة )٤2( منه على �صاحب �لعمل �إلز�م �لعامل ب�صر�ء 

من  يقدمه  �أو  ينتجه  مما  �أو  لغريه  �أو  له  مملوكة  معينة  حمال  من  �صلع  �أو  �أغذية 
2٤9 تن�ص �ملادة )٤0/�أ( من قانون �لعمل على �أنه »... توؤدى �لأجور وغريها من �ملبالغ �مل�صتحقة للعامل بالعملة �لبحرينية، ويجوز 
�لتفاق على �أد�ئها بعملة �أجنبية متد�ولة قانونا«. ويتفق ذلك مع حكم �ملادة )2( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( ل�صنة 1983 

ب�صاأن حتديد وحماية �لأجور.
250 على �أنه ي�صرتط �أل تكون �مليزة �لعينية يف �صورة م�صروبات روحية �أو عقاقري �صارة، متا�صًيا مع حكم �ملادة )٤( من �تفاقية 

رقم )95( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية �صنة 19٤9.



157

خدمات، فوفقًا للمادة )9( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( ل�صنة 1983 ب�صاأن 

حتديد وحماية �لأجور يحظر على �صاحب �لعمل �أن يحد باأي طريقة كانت من حرية 

�لعامل يف �لت�صرف يف �أجره كما ي�صاء. 

هل يجوز الوفاء ب�ضيك بدل من الوفاء نقدا؟.

يجوز يف تقديري �لوفاء ب�صيك، وذلك رغبة يف ت�صجيع �لتعامل بال�صيكات �أحد �أهم 

�لقت�صادي  للتطور  و��صتجابة  �لتعامل  حلركة  وتن�صيطا  �مل�صريف  �لئتمان  و�صائل 

بها  ت�صمح  و�صيلة  �أنه  كما  �حلايل،  �لوقت  يف  �ملتمدينة  �لدول  �صتى  يعم  �لذي 

�لتفاقيات �لدولية �خلا�صة بحماية �لأجور251، غري �أن �لوفاء ل يكون مربئا لذمة 

�صاحب �لعمل �إل �إذ� قام �لعامل ب�صرف قيمة �ل�صيك252.

251 �نظر �لفقرة )2( من �ملادة )3( من �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم )95( ل�صنة 19٤9.
252 ويكون تاريخ �لوفاء هو تاريخ ح�صول �لعامل على �لقيمة، ولي�ص تاريخ ت�صلم �ل�صيك.
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املطلب اخلام�س
اأهلية قب�س الأجر

�أهل  �لر�صد فهو  �لبالغ �صن  �لعامل  �إلى  بالن�صبة  �لأجر �صعوبة  �أهلية قب�ص  ل تثري 

لقب�ص �أجره طاملا كان متمتعا بالإدر�ك و�لتمييز، ويفرت�ص �أنه كذلك، لكن �ل�صعوبة 

�أو  وليه  باإذن  عمل  عقد  و�أبرم  �صنة   15 �صن  بلغ  �لذي  �حلدث  �إلى  بالن�صبة  تثور 

و�صيه، �أو بالن�صبة �إلى �لقا�صر �لذي بلغ �صن 18 �صنة و�أبرم عقد �لعمل فهل تتو�فر 

لهما �أهلية قب�ص �لأجر؟

مل ين�ص �مل�صرع �لبحريني على حكم هذه �مل�صاألة، ويف تقديري �أن �لقا�صر يف هذه 

�حلالت يعد �أهال لقب�ص �أجره بنف�صه؛ ��صتناد� �إلى �أن �مل�صرع نف�صه قد �صمح، يف 

قانون �لولية على �ملال253، للقا�صر �لذي �أبرم عقد عمل بالت�صرف فيما ك�صبه من 

عمله من �أمو�ل، فلي�ص معقول �أن ي�صمح باأهلية �لت�صرف يف هذه �لأمو�ل وباأهلية 

�لتقا�صي للقا�صر �ملاأذون له باإد�رة �أمو�له25٤، ول ي�صمح باأهلية قب�ص �لأجر، خا�صة 

�أن قيام �لقا�صر بقب�ص �أجره فيه حماية له وتفاد لقيام �لويل �أو �لو�صي بحجب �أجر 

�لقا�صر ومنعه من تلبية حاجاته �ل�صرورية255.

253 وذلك يف �ملادة )٤٤( من �ملر�صوم بقانون رقم 7 ل�صنة 1986ب�صاأن �لولية على �ملال.
25٤ فاأهلية �لتقا�صي ملا لها من �آثار على �حلقوق �ملالية تعد �صرطا ل�صحة �ملطالبة �لق�صائية ولنعقاد �خل�صومة وتقت�صي بب�صاطة 

�أن يكون �لقا�صر �أهال لقب�ص �أجره. ر�جع �ملادة )٤5( من قانون �لولية على �ملال.
255 يف هذ� �ملعنى نف�صه �نظر د. حممود �صالمة، �لأجور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 192.
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املطلب ال�ضاد�س
اإثبات الوفاء بالأجر

بالأجر يقع على  �لوفاء  �إثبات  فاإن عبء  �لعامل256  �لأجر يقع على  �إثبات  �إذ� كان 

�صاحب �لعمل257، متى �دعى �لعامل عدم قب�صه لالأجر258، ويجوز ل�صاحب �لعمل 

�إثبات �لوفاء بالأجر بعدة طر�ئق بينتها �ملادة )٤6 عمل(، وهي :

- �إفادة من �لبنك تثبت حتويل �أجر �لعامل �إلى ح�صابه يف �لبنك.

- توقيع �لعامل يف �ل�صجل �ملعد لالأجور مبا يفيد ت�صلمه �أجره.

- توقيع �لعامل يف �لإي�صال �لذي يعده �صاحب �لعمل لإثبات ت�صلم �لعامل �أجره.

 فاإن مل حتمل هذه �لأور�ق توقيع �لعامل فقدت قوتها �لثبوتية يف �صاأن ��صتيفائه �لأجر259. 

ويف تقديري �أن حتويل �لأجور و�مل�صتحقات �ملالية للعامل �إلى ح�صاب �لعامل يف �أحد فروع 

�لبنوك �لتي يحددها، �صيح�صم كثري� �ملنازعة حول �لوفاء بالأجر من عدمه260.
256 ذهبت حمكمة �لتمييز يف ظل قانون �لعمل �ل�صابق �إلى �أن ل�صاحب �لعمل �إثبات �لوفاء بالأجر بكافة طرق �لإثبات ومنها �صهادة 
�ل�صهود، وللعامل نفي ما يثبته �صاحب �لعمل بذ�ت �لطريق ر�جع حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 180 ل�صنة 2006، جل�صة 

2006/12/11، م م ف، رقم 267 ل�صنة 2005، جل�صة 2006/1/30، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 159.
257 ر�جع حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 370 ل�صنة 2005، جل�صة 2006/3/6، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 355.

ع �لعامل ما يفيد ت�صلمه �لأجر يف �ل�صجل  258 تن�ص �ملادة )٤6( من قانون �لعمل على �أنه ل ترب�أ ذمة �صاحب �لعمل من �لأجر �إل �إذ� وَقّ
�ملعد لذلك �أو يف ك�صوف �لأجور، �أو �إي�صال خا�ص يعد لهذ� �لغر�ص، �أو باإمتام حتويل �أجره �إلى ح�صاب باأحد �لبنوك بناًء على طلب �لعامل.
259 ر�جع حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 263 ل�صنة 2005، جل�صة 2006/1/23، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 109. وقد 
ذهبت حمكمة �لتمييز يف ظل قانون �لعمل �ل�صابق �إلى �أن م�صاألة ��صتيفاء �لأجر هي م�صاألة مو�صوعية ل رقابة ملحكمة �لتمييز عليها 
طاملا كان ��صتخال�صها �صائغا، ر�جع حكمها يف �لطعن رقم 267 ل�صنة 2005، جل�صة 2006/1/30، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 
159، كما ق�صي باأن �إفادة �صاحب �لعمل يف حتقيق وز�رة �لعمل باأن �لعامل وقع باإم�صائه وبب�صمة �إبهامه ك�صوف �لأجر، على حني 
�أنكر �لعامل ذلك وطلب �إلز�م �صاحب �لعمل تقدمي تلك �لك�صوف، فق�صى �حلكم �ملطعون فيه برف�ص طلب �لعامل على �صند من �أنه 
طلب غري منتج باعتبار �أن �صهادة �صاهدي �صاحب �لعمل كان مفادها �أن �لعامل ��صتوفى �أجره وترك �لعمل، فاإن �حلكم بذلك يكون 
قد �أخل بحق �لدفاع، ر�جع حكمها يف �لطعن رقم 180 ل�صنة 2006، جل�صة 1/11/ 2006، م م ف، �ل�صنة 17، �ص 11٤7.  
260 �أما فيما يتعلق بالعمال �خلا�صعني حلكم �لقو�عد �لعامة يف �لقانون �ملدين، فاإن �إثبات �لوفاء بالأجر يخ�صع للقو�عد �لعامة 
�ملن�صو�ص عليها يف قانون �لإثبات، فاملادة �لثانية من قانون �لعمل، �لتي حددت �ملو�د �لتي تنطبق على �لعمال غري �خلا�صعني لقانون 
�لعمل، مل تورد من بينها �ملادة )٤6( ومن ثم فيجوز �إثبات �لأجر بالطرق كافة �إذ� كانت قيمته تقل عن خم�صمائة دينار بحريني، �أما 
�إذ� كانت تزيد على ذلك فيلزم وجود �لكتابة �أو ما يقوم مقامها من �إقر�ر �أو ميني، ما مل يوجد مانع �أدبي �أو مادي حال دون ح�صول 

�صاحب �لعمل على دليل كتابي �أو وجد مبد�أ ثبوت بالكتابة.
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املطلب ال�ضابع
تقادم احلق يف الأجر

هذ�  من   )136( �ملادة  �أحكام  مر�عاة  »مع  �أنه  على  عمل(   ٤9( �ملادة  تن�ص 

�أو  �لعامل  يرفعها  �لتي  بالأجر  �ملطالبة  دعوى  �لإنكار  عند  ت�صمع  ل  �لقانون261، 

�مل�صتحقون عنه بعد م�صي خم�ص �صنو�ت على ��صتحقاق �لأجر. 

كما تن�ص �ملادة )136 عمل( على �أنه »ت�صقط بالتقادم �لدعاوى �لعمالية مب�صي 

�صنة تبد�أ من تاريخ �نق�صاء عقد �لعمل«.

نفهم من هذين �لن�صني �أن �مل�صرع فرق يف �لتقادم بني �ملطالبة بالأجور و�مل�صتحقات 

�لعمالية حال قيام عقد �لعمل وبني �ملطالبة بها بعد �نتهاء �لعقد، ففي حال قيام 

�لعقد يكون تقادم �لأجور مب�صي خم�ص �صنو�ت على تاريخ ��صتحقاق �لأجر، فيكون 

��صتحقاقها،  تاريخ  من  �صنو�ت  خم�ص  خالل  وقت  �أي  يف  بها  يطالب  �أن  للعامل 

بالتقادم، طاملا كان عقد  �أن يدفع هذه �ملطالبة  �لعمل  �أن يكون ل�صاحب  من دون 

�لعمل قائما ومبفهوم �ملخالفة ل ي�صقط حق �لعامل يف �ملطالبة بحقوقه �إذ� �أقر بها 

�صاحب �لعمل، فالن�ص ذكر �صر�حة »عند �لإنكار«، فالتقادم يف هذه �حلالة يقوم 

على قرينة �لوفاء، �إذ يفرت�ص قيام �صاحب �لعمل بالوفاء بحقوق �لعامل طاملا مرت 

خم�ص �صنو�ت على بدء ��صتحقاقها وهذه �لقرينة تنهار �إذ� �أقر �صاحب �لعمل بحق 

�لعامل262.

�أما �إذ� �نق�صت خم�ص �صنو�ت على ��صتحقاقها، فل�صاحب �لعمل �أن يدفع مطالبة 

261 تن�ص �ملادة )136 عمل ( على �أنه »ت�صقط بالتقادم �لدعاوى �لعمالية مب�صي �صنة تبد�أ من تاريخ �نق�صاء عقد �لعمل. ول 
ي�صري هذ� �لتقادم على �لدعاوى �ملتعلقة بانتهاك حرمة �لأ�صر�ر �لتجارية �أو �ل�صناعية �أو بتنفيذ ن�صو�ص عقد �لعمل �لتي تهدف 

�إلى �صمان �حرت�م هذه �لأ�صر�ر«.
262 وينقطع �لتقادم هنا بالإقر�ر ويبد�أ تقادم جديد مبدة مماثلة �أي خم�ص �صنو�ت �أخرى ) �ملادة 1/377 مدين(.
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�لعامل بالتقادم كما يكون له �أن يويف بها،  وهذ� �حلكم مياثل، تقريبا، ما ورد  يف 

�ملادة )366 مدين( ب�صاأن تقادم �حلقوق �لدورية263.

�أما بعد �نتهاء �لعقد فاإن �لدعاوى �لنا�صئة عن عقد �لعمل ت�صقط مب�صي �صنة تبد�أ 

�صبب  كان  و�أيا  �ملدة26٤،  حمدد  غري  �أو  �ملدة  حمدد  كان  �صو�ء  �لعقد،  �نتهاء  من 

�لنتهاء، وملا كان �حلق يف �لأجر من �حلقوق �لتي تن�صاأ عن عقد �لعمل، فاإن دعو�ه 

ت�صقط مب�صي �صنة و�حدة على �نق�صاء عقد �لعمل265، ولي�ص خم�ص �صنو�ت من بدء 

��صتحقاق �حلق �ملرفوع به، وي�صري هذ� �لتقادم على �صائر �حلقوق �ملرتبطة بالعقد 

�صو�ء ما تعلق منها بتنفيذه، كالأجور وملحقاتها، �أو تعلق بانتهاء �لعقد، كالتعوي�ص 

عن �لف�صل �لتع�صفي266، ومدة �ل�صنة مدة �صقوط ل تقبل وقفا ول �نقطاعا وتعترب 

�ملطالبة  فدعاوى  موعدها،  خالل  باحلقوق  �ملطالبة  عن  �لتاأخر  على  جز�ء  مبثل 

باحلقوق ترفع خالل �صنة من �نتهاء �لعقد و�إل �صقطت بالتقادم �ل�صنوي267.

263 تق�صي �ملادة )336 مدين( باأنه »ل ت�صمع عند �لإنكار �لدعوى مب�صي خم�ص �صنو�ت �إذ� كانت بحق دوري متجدد، كاأجرة 
�ملباين و�لأر��صي �لزر�عية و�ملرتبات و�لأجور و�ملعا�صات، وذلك ما مل يوجد ن�ص يق�صي بخالفه«. 

26٤ وي�صمل ذلك دعاوى �ملطالبة بالأجور ودعاوى بطالن �لف�صل �لتع�صفي ومكافاأة نهاية �خلدمة ) حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن 
بباقي م�صتحقات �خلدمة ) حكم حمكمة  �ملطالبة  ودعاوى  م م ف، 158(،  ل�صنة 1991، جل�صة 1991/6/16،  رقم 22 

�لتمييز يف �لطعن رقم  ٤5 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/7/٤، �ص 266(.
265 �أما فيما يتعلق بالدعاوى �خلا�صة بالعمالة و�مل�صاركة يف �لأرباح و�لن�صب �ملئوية يف جملة �لإير�د فاإن �ل�صنة تبد�أ من وقت ت�صليم 

�صاحب �لعمل للعامل �أو لورثته بيانا مبا ي�صتحقه بح�صب �آخر جرد ) مادة 639 مدين(.
266 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 77 ل�صنة 1997 جل�صة 1997/11/16م . م. ف، �ل�صنة �لثامنة، ق 116، �ص 

528. ويف �لطعن رقم 67 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/11/1٤ م.م.ف، �ل�صنة �لر�بعة، ق 83، �ص 361.
267 و�صوف نتناول ذلك تف�صيال يف معر�ص �حلديث عن �آثار عقد �لعمل.
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املبحث الرابع
احلماية القانونية للأجر

حر�ص �مل�صرع على حماية �أجر �لعامل، ملا لالأجر من طابع حيوي و�جتماعي، �صو�ء 

يف مو�جهة �صاحب �لعمل �أو يف مو�جهة د�ئني �صاحب �لعمل، �أو يف مو�جهة د�ئني 

�لعامل، ونتناول هذه �مل�صائل تباعا يف �ملطالب �لآتية:

املطلب الأول
حماية الأجر يف مواجهة اقتطاع �ضاحب العمل

من  �ملالية  حقوقه  و�صائر  �أجره  ��صتيفاء  للعامل  تكفل  �صمانات  عدة  �مل�صرع  و�صع 

�صاحب �لعمل268، كما �صن جمموعة من �ل�صو�بط متنع �صاحب �لعمل من �لتع�صف 

يف �لقتطاع من �أجر �لعامل مبنا�صبة �أو بدون منا�صبة، فحدد بع�ص �حلالت �لتي 

و�صروطه  مقد�ره  يختلف  �لأجر  من  جزء�  يقتطع  �أن  فيها  �لعمل  ل�صاحب  يجوز 

بح�صب �لآتي:

- �لقتطاع للتعوي�ص عما �أتلفه �لعامل من مهمات �أو �أدو�ت.

- �لقتطاع للغر�مات �لتاأديبية.

- �لقتطاع ل�صد�د ما �قرت�صه �لعامل.

- �لقتطاع ل�صد�د ��صرت�كات �ملنظمة �لنقابية و�لتاأمني �لجتماعي.
268 جتنبا للتكر�ر �صنتناول تلك �ل�صمانات لحقا يف معر�ص �حلديث عن �ل�صمانات �لت�صريعية حلماية حقوق �لعامل �صمن �آثار 

�نتهاء عقد �لعمل.
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و�صوف ن�صلط �ل�صوء على هذه �حلالت على �لنحو �لآتي:

اأوًل- القتطاع تعوي�ضا عما اأتلفه العامل من مهمات اأو اأدوات:

�أجازت �ملادة )82( من قانون �لعمل269 ل�صاحب �لعمل �أن يقتطع من �أجر �لعامل 

مبلغ �لتعوي�ص �مل�صتحق نتيجة فقد �أو �إتالف �أو تدمري مهمات �أو �آلت �أو منتجات 

ميلكها �صاحب �لعمل �أو كانت يف عهدته متى كان ذلك نا�صئا عن خطاأ �لعامل، على 

�أل يزيد ما يقتطع لهذ� �لغر�ص على �أجر خم�صة �أيام يف �ل�صهر �لو�حد، وذلك بعد 

م�صتحقاته  ي�صتويف  �أن  �لعمل  ل�صاحب  يجوز  ول  �لعامل،  و�إخطار  �لتحقيق  �إجر�ء 

بطريق �لقتطاع �إذ� بلغ جمموعه �أجر �صهرين.

وي�صرتط لالقتطاع من �أجر �لعامل لهذ� �ل�صبب �ل�صروط �لآتية:

)�أ(  �أن تكون �لأ�صياء �لتي حلقها �ل�صرر هي �أدو�ت �أو �آلت �أو منتجات ميلكها 

�أن  له، ويجب  لو كانت موؤجرة  �أو مو�صوعة يف عهدته، كما  �لعمل  �صاحب 

يتخذ �ل�صرر �صورة فقد �أو �إتالف لهذه �لأ�صياء.

)ب(  �أن يثبت �رتكاب �لعامل خطاأ، �صو�ء كان عمديا �أو ج�صيما، ت�صبب يف وقوع 

ج�صيم  �إهمال  �أو  برعونة  ت�صرف  �أو  تعمد  لو  كما  �ملنقولت،  بهذه  �صرر 

فاأتلفها كليا �أو جزئيا، ول يكفي �خلطاأ �لب�صيط �أو �لي�صري بح�صب �صريح 

�لن�ص �لت�صريعي، �أو وقوع �ل�صرر نتيجة قوة قاهرة �أو خطاأ من �لغري270.

)ج(  ل يجوز �أن يزيد �لقتطاع على �أجر خم�صة �أيام يف �ل�صهر، �صو�ء مت تقدير 

�أو منتجات ميلكها �صاحب  �آلت  �أو  �أدو�ت  �إتالف  �أو  �لعامل مبنا�صبة عمله يف فقد  ت�صبب  »�إذ�  �أنه  �ملادة )82( على  269 تن�ص 
�لعمل �أو كانت يف عهدته وكان ذلك نا�صئا عن عمٍد �أو �إهمال ج�صيم، �لتزم باأد�ء قيمة ما فقد �أو �أتلف. ول�صاحب �لعمل، بعد �إجر�ء 
�لتحقيق و�إخطار �لعامل، �أن يبد�أ باقتطاع �ملبلغ �ملذكور من �أجر �لعامل على �أل يزيد ما يقتطع منه لهذ� �لغر�ص على �أجر خم�صة �أيام 
يف �ل�صهر �لو�حد.  ويجوز للعامل �لتظلم من تقدير �صاحب �لعمل �أمام �ملحكمة �ملخت�صة خالل �صهر من تاريخ علمه بهذ� �لتقدير، 
فاإذ� مل يحكم ل�صاحب �لعمل باملبلغ �لذي قدره �أو حكم له باأقل منه وجب عليه رد ما �قتطع بدون وجه حق خالل �صبعة �أيام من تاريخ 
�صريورة �حلكم نهائيا.  ول يجوز ل�صاحب �لعمل �أن ي�صتويف قيمة ما مت فقده �أو �إتالفه بطريق �لقتطاع من �أجر �لعامل �إذ� جاوزت 

هذه �لقيمة �أجر �صهرين«.
270 وقد عدل �مل�صرع عن موقفه يف �لقانون �ل�صابق �لذي كان يكتفي مبطلق  �خلطاأ من �لعامل.
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ب�صد  ي�صمح  �لأجر ما  للعامل من  ليبقى  �أو ق�صاًء، وذلك  �تفاًقا  �لتعوي�ص 

�حتياجاته ول ت�صطرب �أحو�له �ملالية. 

وبد�هة يجب على �صاحب �لعمل �إجر�ء حتقيق ب�صاأن ما حدث و�إخطار �لعامل بذلك 

�لعمل ويقدم  �لتظلم من تقدير �صاحب  وللعامل �حلق يف  �لدفاع،  مر�عاة حلقوق 

تظلمه �أمام �ملحكمة �ملخت�صة خالل �صهر و�حد من علمه بتقدير �صاحب �لعمل271. 

 )د(  ل يجوز ل�صاحب �لعمل �لقتطاع من �أجر �لعامل �إذ� ز�د جمموع �لتعوي�ص 

�مل�صتحق على �أجر �صهرين، فعندئذ قدر �مل�صرع �أن ذلك يعني تتبع �أجر �لعامل 

لفرتة طويلة فكف يد �صاحب �لعمل عن هذ� �لطريق حماية لأجر �لعامل. 

ول مينع جلوء �صاحب �لعمل �إلى هذ� �لطريق من ��صتخد�مه حقه يف ف�صل �لعامل 

�لعمل  ل�صاحب  �صبب  قد  �لعامل  كان خطاأ  �إذ�  �ملادة )107 عمل(  �إلى  ��صتناد� 

خ�صارة مادية ج�صيمة ومت �إبالغ �جلهات �ملخت�صة خالل يومي عمل من وقت علمه 

بج�صامة �خل�صارة �ملادية.

ثانيًا- القتطاع للغرامات التاأديبية

توقيع  لالأول  جتيز  �لعامل،  على  �لعمل  ل�صاحب  تاأديبية  �صلطة  وجود  �إلى  نظر� 

�لعمل،  �لوقف عن  �أو  �لغر�مة272  توقيع عقوبة  ومنها  �لثاين  تاأديبية على  جز�ء�ت 

�ل�صلطة،  لتلك  �صو�بط  �مل�صرع  و�صع  فقد  �أجره  يف  �لعامل  مي�ص  �لذي  �لأمر  وهو 

حماية لالأجر، فلم يجز ل�صاحب �لعمل �أن يوقع عن �ملخالفة �لو�حدة غر�مة تزيد 

تاأديبيا عن �لعمل عن �ملخالفة �لو�حدة  �أن يوقفه  �أو  �أيام  �أجر خم�صة  قيمتها على 

مدة تزيد على خم�صة �أيام مت�صلة، ويف ذ�ت �لوقت ل يجوز له �أن يقتطع من �أجره 
فاإذ� ق�صت �ملحكمة مببلغ  �لعامل،  �أجر  �قتطاعه من  �ملزمع  باملبلغ  له  �لعمل  �إخطار �صاحب  �لعامل من خالل  271 ويتحقق علم 

�أقل �أو مل تق�ص له ب�صيء وجب على �صاحب �لعمل رد ما �قتطعه بدون وجه حق خالل �صبعة �أيام من تاريخ �صريورة �حلكم �لنهائي.
272 رغم �أن جز�ء �لغر�مة �صقط �صهو� عند �لن�ص على �جلز�ء�ت �لتاأديبية يف �لقانون �جلديد رقم 360 ل�صنة 2012، فاإن 
�لبند )٤( من �ملادة )78 عمل( تن�ص على �أنه »...)٤( عدم زيادة مقد�ر �لغر�مة ب�صاأن �ملخالفة �لو�حدة على �أجر خم�صة �أيام، 

و�أل يزيد جمموع ما يقتطع من �أجر �لعامل وفاًء للغر�مات يف �ل�صهر �لو�حد على �أجر خم�صة �أيام«.
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�أيام يف �ل�صهر �لو�حد، ول يجوز  وفاء للغر�مات �لتي يوقعها �أكرث من �أجر خم�صة 

�ل�صنة �لو�حدة273، و�أن يكون �لت�صرف يف ح�صيلة  وقفه مدد� تزيد على �صهر يف 

�لغر�مات مبا يعود على م�صلحة �لعمال، وياأتي ذلك حماية لأجر �لعامل و�صمانا 

لعدم �إ�صر�ف �صاحب �لعمل يف توقيع �جلز�ء�ت �ملالية على �لعمال مما يوؤثر ماديا 

ومعنويا يف حياة �لعامل و�أ�صرته معا27٤.

وي�صتجيب ما �أورده �مل�صرع من حماية لالأجر يف هذ� �خل�صو�ص ملا ت�صمنته �ملادة 

)8( من �لتفاقية رقم )95( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية �صنة 19٤9م 

ب�صاأن حماية �لأجور، وللمادة )11( من �لتفاقية رقم )117( ل�صنة 1989م 

ب�صاأن �لأهد�ف و�ملعايري �لأ�صا�صية لل�صيا�صة �لجتماعية، ويتفق مع ما تن�ص عليه 

حتديد  ب�صاأن  1983م  ل�صنة   )15( رقم  �لعربية  �لتفاقية  من   )10( �ملادة 

ب�صكل  �ملالية  نظام �جلز�ء�ت  �لوطنية  �لت�صريعات  �أن »حتدد  �لأجور، من  وحماية 

�لغر�مات  �أن حتدد �صرف هذه  �أ�صرته على  �أو معي�صة  �لعامل  يوؤثر على معي�صة  ل 

مل�صلحة �لعمال«.

ثالثًا- القتطاع ل�ضداد ما اقرت�ضه العامل من �ضاحب العمل

�أجاز �مل�صرع �لبحريني ل�صاحب �لعمل �أن يقتطع من �أجر �لعامل يف حدود %10 

من �لأجر �لفعلي له ل�صد�د ما �صبق �أن منحه للعامل من قرو�ص، ويجرى �لقتطاع 

وفقا لل�صو�بط �لآتية275:

273 ر�جع �ملادة )٤/75 عمل(.
27٤ د. يو�صف �إليا�ص، حما�صر�ت يف قو�نني �لعمل �لعربية، �ملرجع �ل�صابق، �ص 97.

275 فقد ن�صت �ملادة  )٤٤ عمل(  على �أنه »�أ( ل يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يقتطع من �أجر �لعامل �أكرث من 10% وفاًء ملا يكون 
قد �أقر�صه من مال �أثناء �صريان �لعقد �أو �أن يتقا�صى �أية فائدة عن هذه �لقرو�ص، وي�صري هذ� �حلكم على �لأجور �ملدفوعة مقدمًا.  
ومع ذلك يجوز بالن�صبة لقرو�ص بناء �مل�صاكن زيادة ن�صبة �لقتطاع من �أجر �لعامل مبا ل يجاوز 25% من �لأجر، ب�صرط مو�فقة 

�لعامل على ذلك كتابة«.
�ملتعلقة  �لقو�عد  �صد�دها  �صاأن  يف  وت�صري  �لقر�ص،  على  �ملرتتبة  �لفعلية  �لإد�رية  �مل�صاريف  �لعامل  ل  ُيحِمّ �أن  �لعمل   ب(  ل�صاحب 

ب�صد�د �لقر�ص.
 ج( �إذ� ترك �لعامل عمله قبل �صد�د قيمة �لقر�ص، كان ل�صاحب �لعمل �أن يخ�صم قيمة �لقر�ص �أو ما تبقى منه من م�صتحقات �لعامل.
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)�أ(  يتعني �أن يكون م�صدر �لدين هو �لقر�ص باملعنى �لدقيق، �أما �لديون �لأخرى 

فتخ�صع للمقا�صة وفقا للقو�عد �لعامة، ويعترب �لأجر �ملعجل قر�صا ت�صري 

عليه هذه �لأحكام276.

)ب(  �أل يقتطع �صاحب �لعمل �أكرث من 10% من �لأجر �لفعلي للعامل، وذلك 

�أ�صبوعيا، ما  �أو  �أو مياومة  �لوفاء �صو�ء كان �لأجر م�صاهرة  بح�صب زمن 

مل يكن �لقر�ص لبناء �مل�صاكن فتزيد �لن�صبة �ملقتطعة �إلى 25% �صريطة 

مو�فقة �لعامل �لكتابية م�صبقا على ذلك.

)ج(  �أل يتقا�صى �صاحب �لعمل �أي فو�ئد عن مبلغ �لقر�ص �لذي �أقر�صه للعامل، 

بناء  لغر�ص  �لقر�ص  كان  و�صو�ء  تعوي�صية  �أو  تاأخريية  فو�ئد  كانت  �صو�ء 

م�صاكن �أم ل277، وذلك مر�عاة لظروف �لعامل �لقت�صادية، وهذه قاعدة 

�لعمل  �صاحب  كان  ولو  خمالفتها278،  يجوز  فال  �لعام  بالنظام  متعلقة 

�إلى  �أجمايل  مبلغ  �إ�صافة  �لعمل  ل�صاحب  يجوز  لكن  جتاريا279،  م�صرفا 

قيمة �لقر�ص وذلك تغطية للم�صاريف �لإد�رية280، كما يجوز له تقا�صي 

�لعمل  عالقة  �نتهاء  بعد  ��صتحقت  �لتي  �لقر�ص  �أق�صاط  بقية  على  فو�ئد 

نتيجة ترك �لعامل للعمل281. 

276  فاإذ� كان م�صدر مديونية �لعامل هو �لفعل �ل�صار ولي�ص �لقر�ص �أو كان وفاء لثمن ما ��صرت�ه �لعامل من �صلع من �صاحب �لعمل 
فال ينطبق �حلكم، �نظر: د. حممود جمال �لدين زكي، عقد، �ملرجع �ل�صابق، �ص 765، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح �ملرجع �ل�صابق، 

�ص 286.
277 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 10 ل�صنة 1990، جل�صة 17 يونيو �صنة 1990، ق 1٤، �ص 86.

278 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 202 ل�صنة 199٤، جل�صة 9 �بريل �صنة 199٤، ق ٤7، �ص 159.
279 ح�صمت حمكمة �لتمييز هذه �مل�صاألة ومل جتز ل�صاحب �لعمل، ولو كان بنكا، تقا�صي �أي فو�ئد عن �أي قرو�ص، حيث ق�صت 
بعدم جو�ز تقا�صي �لبنك فو�ئد على �لقرو�ص �لتي يعطيها للعامل ولو كان ذلك يتعلق بقر�ص �إ�صكان. �نظر: حكم حمكمة �لتمييز يف 
�لطعن رقم 10 ل�صنة 1990، جل�صة 1990/6/71، �صبقت �لإ�صارة �إليه وقد تاأكد هذ� �لجتاه لحقا �نظر �لطعن رقم ٤5٤ 
ل�صنة 2007، جل�صة 2008/6/23، م.م.ف، �ل�صنة 19، ج1، �ص737.  ويف �ملقابل ق�صي بعدم خ�صوع دعوى ��صرتد�د فو�ئد 
�لقرو�ص �لتي ح�صلها �صاحب �لعمل من �لعامل عن قر�ص منحه �ياه للتقادم �خلم�صي �نظر �لطعن رقم ٤5٤ ل�صنة 2007، جل�صة 

2008/6/23، م.م.ف، �ل�صنة 19، ج1، �ص737.
280 ر�جع �لفقرة 2 من �ملادة 7٤ عمل.

281 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 67 ل�صنة 1993، جل�صة 11/1٤/ 1993، ق 83، �ص 361.



167

�لقر�ص  �لعمل  �صاحب  �إعطاء  عند  �عتبار  �لعمل  لعالقة  يكون  �أن  )د(  يجب 

للعامل.

�أجور  ب�صاأن حماية  �لدولية  �ملعايري  �لبيان مع  �ل�صالفة  �لت�صريعية  �ل�صو�بط  وتتفق 

�لعمال ومنها �ملادة )11( من �لتفاقية �لعربية �ل�صالفة �لذكر �لتي تن�ص على �أنه 

»ل يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يقتطع من �أجر �لعامل وفاء ملا يكون قد �أقر�صه �أو لدين 

م�صتحق له ن�صبة تزيد على 10% من �لأجر �لأ�صا�صي مع عدم �حت�صاب �أية فو�ئد 

على تلك �لديون«282.    

وحماية حلقوق �صاحب �لعمل �أجاز له �لقانون، �إذ� ترك �لعامل عمله، قبل �صد�د 

�إجر�ء  فيها  كافة مبا  �لالزمة  �لقانونية  �لإجر�ء�ت  يتخذ  �أن  كاملة،  �لقر�ص  قيمة 

�أي م�صتحقات للعامل مبا فيها مكافاأة نهاية  �ملقا�صة بني ما �قرت�صه �لعامل وبني 

جاز  �لعقد  �نق�صاء  بعد  �أق�صاط  �لقر�ص  قيمة  من  بقي  �إذ�  �أنه  كما  �خلدمة283، 

ل�صاحب �لعمل �أن يح�صل على فو�ئد عن تاأخر �لعامل يف �صد�ده28٤.

رابعًا- القتطاع ل�ضداد ا�ضرتاكات التاأمني الجتماعي:

يوجب �مل�صرع يف قانون �لتاأمني �لجتماعي رقم )2٤( ل�صنة 1976م على �صاحب 

�لهيئة  �إلى  بتوريدها  ويقوم  �لجتماعي  �لتاأمني  �لعامل يف  يقتطع ح�صة  �أن  �لعمل 

�لتايل  �ل�صهر  من  �لأولى  يوما  ع�صر  �خلم�صة  خالل  �لجتماعية  للتاأمينات  �لعامة 

ل�صهر �ل�صتحقاق285، �إذ يلتزم �لعامل باأد�ء �ل�صرت�ك يف �لنظم �لتاأمينية �خلا�صع 

�ل�صيخوخة  تاأمني  �لتاأمينات هي  �أنو�ع من  �إلى ثالثة  �ملو�طن  �لعامل  لها، فيخ�صع 

282 غري �أن �مل�صاألة، يف تقديري، لي�صت كذلك بالن�صبة �إلى قرو�ص �لإ�صكان �لتي ي�صمح فيها �مل�صرع باقتطاع 25% من �لأجر، فال 
جتد لها �صند� و��صحا يف �لتفاقيات �لدولية.

283 �لبند )ج( من �ملادة )٤٤ عمل(.
28٤ حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 67 ل�صنة 1993 جل�صة 1993/11/1٤، م. م. ف. �ل�صنة �لر�بعة، �ص 361.

285 �ملادة 28 من قانون �لتاأمني �لجتماعي، و�نظر �ملادة )6( من قر�ر وزير �لعمل رقم 2 ل�صنة 2006، �لتي تن�ص على �أن 
»توؤدى �ل�صرت�كات �إلى �لهيئة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية خالل �خلم�صة ع�صر يوما �لأولى من �ل�صهر �لذي يلي �ل�صهر �مل�صتحق عنه 

�ل�صرت�كات«.
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و�لعجز و�لوفاة وب�صاأنه تقتطع من �أجره ح�صة تعادل ن�صبة 7% �صهريا286، وتاأمني 

�لتعطل، وب�صاأنه تقتطع من �أجره ح�صة تعادل 1% �صهريا، �أما تاأمني �إ�صابات �لعمل 

فيتحمله �صاحب �لعمل كله وتبلغ ن�صبته 3% من �أجر �لعامل �ل�صهري، �أما �لعامل 

�أنه ل يخ�صع  �لعمل غري  �إ�صابات  وتاأمني  �لتعطل  لتاأمني  و�إن كان يخ�صع  �لأجنبي 

لتاأمني �ل�صيخوخة و�لعجز و�لوفاة، ويقوم �صاحب �لعمل عادة باقتطاع هذه �ملبالغ 

ويوردها �إلى �لهيئة �لعامة للتاأمينات �لجتماعية.

286 وتبلغ ح�صة �صاحب �لعمل يف هذ� �لفرع �لتاأميني ل�صالح �لعامل 11% من �أجر �لعامل، وقد رفعت ن�صبة �صاحب �لعمل �إلى 
هذ� �لقدر �بتد�ء من مايو 2009، �نظر �ملادة 2 من قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 29 ل�صنة 2007، من�صور يف �جلريدة �لر�صمية يف 

�لعدد رقم 2787، بتاريخ 19/٤/2007.
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املطلب الثاين
حماية الأجر يف مواجهة دائني �ضاحب العمل

يتز�حم  عندئذ  �إفال�صه،  �أ�صهر  ديونه  �صد�د  عن  وعجز  �لعمل  �صاحب  توقف  �إذ� 

�لد�ئنون على �أمو�له ل�صتيفاء حقوقهم، فيكون �لعامل بحاجة �إلى �صمان ح�صوله 

على �أجره وم�صتحقاته من هذه �لأمو�ل، لذ� تدخل �مل�صرع ليقرر له هذه �ل�صمانة 

�مل�صتحقة  و�ملبالغ  �أن »يكون لالأجور  �لعمل على  �ملادة )٤8( من قانون  فن�ص يف 

�أمو�ل  على جميع  �متياز  �لقانون،  هذ�  لأحكام  عنه، طبقا  للم�صتحقني  �أو  للعامل، 

�لديون  �آخر مبا يف ذلك  دين  �أي  قبل  وت�صتوفى  و�ملنقولة،  �لعقارية  �لعمل  �صاحب 

�مل�صتحقة للدولة«.

جميع  على  يرد  �متياز  حق  للعامل  �مل�صرع  قرر  �لذكر  �ل�صالف  �لن�ص  خالل  ومن 

��صتيفاء دينه متقدما على غريه من  �أمو�ل �ملدين من منقول وعقار، ومن ثم فله 

للخز�نة  �مل�صتحقة  و�ملبالغ  �لق�صائية  �مل�صروفات  وعلى  �لآخرين،  �لد�ئنني  �صائر 

وم�صروفات �حلفظ و�لرتميم، وي�صتفيد من هذه �ملزية خدم �ملنازل و�أفر�د �أ�صرة 

�صاحب �لعمل287.  

�لتي  �لأخرى،  �ملبالغ  وجميع  �لأجر  ي�صمل  �لمتياز  له  تقرر  �لذي  �لعامل  ودين 

ي�صتحقها �لعامل �أو �مل�صتحقون عنه مبقت�صى قانون �لعمل، كالتعوي�ص ومكافاأة نهاية 

�خلدمة، وبدل �لإجاز�ت ومنحة �لوفاة وغريها288. 

287 وذلك لأن حكم )�ملادة ٤8( عمل ينطبق عليهم �إعمال للمادة �لثانية من قانون �لعمل، وتن�ص �ملادة )10٤6( مدين على 
�أنه »يكون للحقوق �لآتية بقدر ما هو م�صتحق منها يف �ل�صتة �ل�صهور �لأخرية حق �متياز على جميع �أمو�ل �ملدين من منقول وعقار:

)�أ( �ملبالغ �مل�صتحقة للخدم و�لعمال وكل �أجري �آخر من �أجرهم ومرتباتهم من �أي نوع كان..........
)2(  وت�صتوفى هذه �ملبالغ بعد �مل�صروفات �لق�صائية و�ملبالغ �مل�صتحقة للخز�نة �لعامة وم�صروفات �حلفظ و�لإ�صالح، �أما فيما 

بينها فت�صتوفى بن�صبة كل منها«.
288  د. حممود �صالمة، �لأجور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 217.
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�أجر  حماية  �ملدين،  �أمو�ل  جميع  على  �لعامل  لأجر  �متياز  حق  تقرير  وي�صتهدف 

�لعامل يف مو�جهة د�ئني �صاحب �لعمل، ويتفق ذلك مع �أحكام �لتفاقيات �لإقليمية 

رقم  �لعربية  �لتفاقية  �ملادة )8( من  ومنها حكم  �لأجور،  ب�صاأن حماية  و�لدولية 

)15( ل�صنة 1983م 289، وكذلك حكم �ملادة )11( من �لتفاقية رقم )95( 

�لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية �صنة 19٤9م ب�صاأن حماية �لأجور290، وبف�صل 

ما قررته �أحكام �لتفاقية رقم )173( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية عام 

1992 ب�صاأن حماية م�صتحقات �لعمال عند �إع�صار �صاحب عملهم291 �لتي جعلت 

مظلة �حلماية متتد مل�صتحقات ثالثة �أ�صهر. 

289 تن�ص �ملادة )8( من هذه �لتفاقية على �أن »تعترب �لأجور و�ملبالغ �مل�صتحقة للعامل �لنا�صئة عن عقد �لعمل دينا ممتاز� ويتمتع 
باأعلى درجات �لمتياز على ما عد�ه من ديون مبا فيها ديون �لدولة )على �لأمو�ل �ملنقولة وغري �ملنقولة ل�صاحب �لعمل(.

290 تن�ص �ملادة )11( من هذه �لتفاقية على �أنه «1-عند �إفال�ص من�صاأة �أو ت�صفيتها ق�صائيا يعامل عمالها كد�ئنني ممتازين 
�أو فرتة حتددها  �لق�صائية،  �لت�صفية  �أو  �لإفال�ص  �ل�صابقة على  �لفرتة  �أدوها يف  �لتي  �أجور عن �خلدمة  لهم من  ملا  بالن�صبة  �صو�ء 
�لقو�نني �أو �للو�ئح �لوطنية، �أو فيما يتعلق بالأجور حتى مقد�ر معني حتدده �لقو�نني و�للو�ئح �لوطنية. 2- تدفع �لأجور �لتي ت�صكل 

دينا ممتاز� بالكامل قبل �أن يطالب �لد�ئنون �لعاديون بن�صيب يف �لأ�صول«.
291 تن�ص �لتفاقية رقم )173( ل�صنة 1992 على �إعطاء �متياز حلقوق �لعمال يف ��صتيفائها وي�صمل ذلك ما يتعلق بالأجور 

و�أجور �لإجاز�ت و�أيام �لغياب مدفوعة �لأجر و�لتعوي�صات �مل�صتحقة ب�صبب �إنهاء �خلدمة، ر�جع �ملادتني )5و6( من �لتفاقية.
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املطلب الثالث
حماية الأجر يف مواجهة دائني العامل

قيد �مل�صرع �حلجز على �أجر �لعامل �أو �لنزول عن جزء منه �أو �ل�صتقطاع منه حتت 

يد �صاحب �لعمل باأن يكون يف حدود ربع �لأجر فقط292، �أما باقي �لأجر فيظل بعيد� 

عن متناول يد �لد�ئنني �أيا كان مقد�ر �لديون293.

�أن يكون  �إليه  �أجره للغري بحو�لته  �أي جزء من  �لعامل عن  وي�صرتط ل�صحة تنازل 

ذلك مبو�فقة مكتوبة من �لعامل29٤.

وتتجلى �حلكمة يف حتديد ن�صبة معينة من �لأجر للوفاء بالديون يف �حلفاظ على 

قدر من �لأجر يكفي للوفاء باحلاجات �ل�صرورية للعامل ولأ�صرته، و�مل�صرع بذلك 

يوفق بني م�صلحة �لعامل من جهة وم�صلحة د�ئنيه، من جهة �أخرى، يف ��صتيفاء 

حقوقهم.

من   %50 �إلى  �لن�صبة  هذه  زيادة  �مل�صرع  �أجاز  نفقة  دين  وجود  حالة  يف  �أنه  غري 

�لأجر، وقد �أعطى �مل�صرع �أولوية عند تز�حم �لديون لدين �لنفقة، فقدمه على غريه 

ثم ما يكون مطلوبا ل�صاحب �لعمل ب�صبب ما �أتلفه �لعامل من �أدو�ت �أو مهام �أو ما 

�صرف �إليه بغري وجه حق �أو ما وقع عليه من جز�ء�ت مالية.

وهذه �لقو�عد متعلقة بالنظام �لعام فال يجوز �لتفاق على ما يخالفها لأن هدفها 

�ل�صمانات  �لكرمية، ومتثل هذه  للحياة  �لالزم  �لأدنى  بتوفري �حلد  �لعامل  حماية 

292 ن�صت �ملادة )٤5عمل( على �أنه «ل يجوز �حلجز على �لأجر �مل�صتحق للعامل �أو �لنزول عن �أي جزء منه �أو �أن ي�صتقطع منه 
وفاًء لدين �إل يف حدود 25% من هذ� �لأجر، ويجوز رفع هذه �لن�صبة �إلى 50% يف حالة دين �لنفقة«.

293 على �أنه �إذ� وفى �صاحب �لعمل للعامل باأجره فاإن �لأجر بعد ح�صول �لعامل عليه يخ�صع للقو�عد �لعامة يف �حلجز على �أمو�ل 
�ملدين.

29٤ �لفقرة �لثانية من �ملادة ٤5 عمل.
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�ملادة  وخا�صة  �لأجور،  بحماية  �خلا�صة  �لدولية  للمعايري  �مل�صرع  من  ��صتجابة 

)12( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( ل�صنة  1983 �لتي �أقرتها منظمة �لعمل 

�أقرتها منظمة  �لتي  �لعربية295، و�ملادة )10( من �لتفاقية �لدولية رقم )95( 

�لعمل �لدولية عام 19٤9م296.

بعد  للعامل،  �مل�صتحق  �لفعلي  بالأجر  �أي  �لأجر  ب�صايف  �لأجر  ح�صاب  يف  و�لعربة 

�لتعوي�صات �ملحكوم بها  �أو  خ�صم �ل�صر�ئب و�لتاأمينات و�لقتطاع وفاء للغر�مات 

عليه �أو نتيجة لوقفه عن �لعمل297، و�جلدير بالذكر �أن �حلماية �لتي قررها �مل�صرع 

ذمة  يف  للعامل  �مل�صتحقة  �ملبالغ  وجميع  كافة  �لأخرى  وملحقاته  �لأجر  ت�صمل  هنا 

�صاحب �لعمل.

295 تن�ص �ملادة )12( من هذه �لتفاقية على �أن »حتدد �لت�صريعات �لوطنية �لن�صبة �لتي يجوز �حلجز عليها �أو �لتنازل عنها من 
�أجر �لعامل �مل�صتحق وفاء للديون �ملرتتبة عليه و�أولويتها مع مر�عاة كفاية ما يبقى للعامل من �أجر ل�صد�د حاجاته وحاجات �أ�صرته 

�لأ�صا�صية«.
296 تن�ص �ملادة )10( من هذه �لتفاقية على �أنه »ل يجوز �حلجز على �لأجور �أو �لتنازل عنها �إل بالطريقة و�ملدى �لذي تقرره 

�لقو�نني و�للو�ئح �لوطنية. 2- حتمى �لأجور من �حلجز �أو �لتنازل بالقدر �لذي يعترب �صروريا حلياة �لعامل و�أ�صرته«.
297 د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤66.
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احلقوق غري املالية للعامل خلل �ضريان العقد

الف�ضل الثالث
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متهيد:

يعول �لعامل على �حلقوق �لأخرى غري �ملالية �لتي ترتبط بظروف �لعمل و�صروطه 

�لتي يوؤدي فيها �لعامل عمله بو�صفه �إن�صانا، فتكون له حقوق ترتبط ب�صالمة ج�صده 

وبكر�مته ور�حته ورعايته �ل�صحية وغريها، ول �صيما يف ظل �لتطور �ملتالحق لهذه 

�حلقوق ور�صوخها يوما بعد �آخر، وزيادة �لوعي بها ومبفرد�تها، بعد �أن �صارت كل 

حالة  يف  م�صئولة  و�أ�صبحت  عليها،  �لأفر�د  ح�صول  و�صمان  بكفالتها  ملزمة  دولة 

�مل�صا�ص بها، وتتنوع هذه �حلقوق بني تنظيم وقت �لعمل على نحو ل يرهق �لعامل 

�لعمل و�ملخاطر  وتاأمينه �صد خماطر  �لعامل �صحيا  ول ي�صر �صحته، وبني رعاية 

�لجتماعية �لأخرى، ومن خالل هذ� �لف�صل �صنعالج �أهم هذه �حلقوق يف �ملباحث 

�لآتية:    

�ملبحث �لأول: �حلقوق �ملرتبطة بتنظيم �صاعات �لعمل و�لر�حة و�لإجاز�ت.

�ملبحث �لثاين: �حلقوق �ملرتبطة بالرعايتني �ل�صحية و�لجتماعية.

�ملبحث �لثالث: حقوق �لعامل و�صماناته �ملرتبطة بامل�صاءلة �لتاأديبية.

�ملبحث �لر�بع: �حلقوق �لأخرى للعامل. 
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املبحث الأول
احلقوق املرتبطة بتنظيم �ضاعات العمل والراحة والإجازات

ومو�عيده  �لعمل  �أوقات  بتحديد  �لأعمال  �أ�صحاب  �نفر�د  �إلى خطورة  �مل�صرع  تنبه 

�لعمال  ت�صغيل  �إلى  ذلك  يوؤدي  �أن  وخ�صية  �لعمل،  �أماكن  د�خل  �لعمال  بقاء  ومدة 

فرت�ت طويلة ورمبا م�صتمرة وعدم �إعطاء �لعمال �إجاز�ت �أو ر�حات يريحون فيها 

�أج�صادهم �لتي �أنهكها طول �لعمل وق�صوته، فقد و�صع يف معظم �لدول تنظيما �آمر� 

�صاحب  على  وفر�ص  �لعمل  ل�صاعات  �أق�صى  حد�  حدد  حيث  �لعمل،  بوقت  يتعلق 

لفرت�ت  �أق�صى  و�صع حد�  كما  �ل�صاعات،  للر�حة خالل هذه  �أوقات  �لعمل حتديد 

بقاء �لعمال د�خل �أماكن �لعمل، كما �أعطى للعمال ر�حة �أ�صبوعية و�إجاز�ت خمتلفة 

يف �صتى �ملنا�صبات �لقومية و�لدينية، وقرر لهم �إجازة �صنوية ي�صرتيحون فيها من 

عناء عام كامل من �لعمل.

�صخ�ص  »لكل  �أن  منه   )2٤( �ملادة  يف  �لن�صان  حلقوق  �لعاملي  �لإعالن  �أكد  وقد 

�حلق يف �لر�حة، ويف �أوقات �لفر�غ، ول�صيما يف حتديد معقول ل�صاعات �لعمل ويف 

عطالت دورية باأجر«، ومل تغفل منظمة �لعمل �لدولية عن هذه �مل�صائل، بل كانت 

متثل هاج�صا ملحا لها، لذ� فقد �هتمت منذ �إن�صائها بالنظر فيها، و�عتمدت عدة 

وذلك  بخ�صو�صها،  �لتو�صيات  من  �لعديد  و�أ�صدرت  ب�صاأنها298؛  دولية  �تفاقيات 

بهدف حماية �لعمال من �لت�صغيل �ملفرط، و�أن ير�عي تنظيم وقت �لعمل �لعتبار�ت 

�إن�صانا. كما  �لإن�صانية و�لجتماعية لدى �لعمال فال ينتهك حقوق �لعامل باعتباره 

298 من �لتفاقيات �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية يف هذ� �ل�صاأن �لتفاقية  رقم  )1( ب�صاأن �صاعات �لعمل )�ل�صناعة(عام 
1919، و�لتفاقية رقم )٤7(  ب�صاأن �أ�صبوع �لعمل ذي �لأربعني �صاعة عام 1935، و�لتفاقية رقم )٤9( ل�صنة 1935 ب�صاأن 
تخفي�ص �صاعات �لعمل )م�صنع �لزجاجات(، و�لتفاقية رقم )51( ل�صنة 1936، ب�صاأن تخفي�ص �صاعات �لعمل )�لأ�صغال �لعامة(، 

و�لتفاقية رقم )61( ل�صنة 1937، ب�صاأن تخفي�ص �صاعات �لعمل )�لن�صيج(.
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�أكدت منظمة �لعمل �لعربية من خالل �لتفاقية �لعربية رقم )1( لعام 1966م 

ب�صاأن م�صتويات �لعمل و�لتفاقية �لعربية رقم )6( لعام 1976م ب�صاأن م�صتويات 

�لعمل »معدلة«، �صرورة حماية �لعمال من �لت�صغيل �ملفرط و�أن يحدد �لت�صريع يف 

كل دولة عدد �صاعات �لعمل مبا ل يجاوز 8 �صاعات يوميا و٤8 �صاعة �أ�صبوعيا299، 

وهي �أمور �صوف نعر�ص لها تف�صيال يف �ملطالب �لآتية: 

�ملطلب �لأول: تنظيم وقت �لعمل �ليومي و�لأ�صبوعي.

�ملطلب �لثاين: حق �لعامل يف �لر�حة �ليومية و�لأ�صبوعية.

�ملطلب �لثالث: حق �لعامل يف �لإجاز�ت.

299 ر�جع �ملو�د )٤5-52( من �لتفاقية �لعربية رقم )1( ل�صنة 1966، ورقم )6( ل�صنة 1976 ب�صاأن م�صتويات �لعمل.
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املطلب الأول
تنظيم وقت العمل اليومي والأ�ضبوعي

حماية ل�صحة �لعامل من �لت�صغيل �مل�صتمر �أو �لعمل طو�ل �ليوم فر�ص �مل�صرع على 

�صاحب �لعمل قيود� تتعلق بت�صغيل �لعمال و��صعا حد� �أق�صى ل�صاعات �لت�صغيل، كما 

ت�صغيل  �أحكام  �مل�صرع  �لعمل، وقد ف�صل  �لعمال يف مكان  لإبقاء  �أق�صى  قيده بحد 

�لعمال و�لر�حات حتى ل يرتك جمال و��صعا ل�صلطة �صاحب �لعمل يف ذلك وهو ما 

يت�صح عند تناول �مل�صائل �لآتية:

اأول- حتديد حد اأق�ضى ل�ضاعات الت�ضغيل:

عالج �مل�صرع تنظيم وقت �لعمل �ليومي يف �ملو�د )51-56 عمل( حيث و�صع حد� 

�أق�صى ل�صاعات �لعمل �لفعلي هو ٤8 �صاعة �أ�صبوعيا )�ملادة 51/�أ( ومبعدل ثماين 

�صاعات يوميا، ما مل يتفق على ت�صغيل �لعامل �أكرث من ذلك ومبا ل يزيد على ع�صر 

�صاعات يوميا )�ملادة 53/�أ(.  

كما تتحدد �صاعات �لعمل �لفعلي ب�صت �صاعات يف �ليوم بالن�صبة �إلى �لعمال �مل�صلمني 

يف �صهر رم�صان �ملبارك ومبعدل )36( �صاعة �أ�صبوعيا مر�عاة للجو�نب �لإن�صانية 

و�ملغفرة  �لرحمة  �صهر  خالل  �لعبادة  على  وت�صجيعا  �لكرمي،  �ل�صهر  يف  و�لعقدية 

و�لعتق من �لنار.

�لأق�صى  فاحلد  عمره  من  ع�صرة  �لثامنة  �صن  يبلغ  مل  �أي  حدثا  �لعامل  كان  فاإن 

ل�صاعات �لعمل �لفعلي بالن�صبة �إليه هو �صت �صاعات يف �ليوم �لو�حد300، ويتفق هذ� 

مع ما ورد يف �لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 1996م، ب�صاأن �صو�بط عمل 

300 �ملادة )25 عمل( .



180

�لأحد�ث �لتي �صدقت عليها مملكة �لبحرين باملر�صوم رقم 6 ل�صنة 1998م301.

هذ�، ول يدخل �صمن �صاعات �لعمل �لوقت �لذي ي�صتغرقه �لعامل يف �لو�صول �إلى 

مكان �لعمل ول �لفرتة �لتي ي�صتعد فيها �لعامل للعمل بارتد�ء مالب�ص �لعمل وت�صلم 

�لآلت،  ت�صغيل  بدء  يف  �لعامل  مي�صيه  �لذي  �لوقت  �صمنها  يدخل  لكن  �أدو�ته302، 

�لعامل حتت ت�صرف  �لذي يكون فيه  �لوقت  �لفعلية هو  �لعمل  ب�صاعات  فاملق�صود 

�صاحب �لعمل ولو مل ت�صمح له ظروف �لعمل باأد�ء �لعمل، �إذ يكفي �أن يكون حمتب�صا 

حل�صاب �صاحب �لعمل.

ول�صاحب �لعمل، ��صتناد� �إلى �صلطته �لتنظيمية، �أن يحدد عدد �صاعات للعمل تقل 

يزيد من  �أن  وله  �لعامل،  باعتباره يف م�صلحة  �أمر جائز  �لأق�صى، فهو  عن �حلد 

ول  قانونا،  �ملقرر  �لأق�صى  �حلد  �إلى  به  فريتفع  �ملن�صاأة  �ليومي يف  �لعمل  �صاعات 

يكون للعمال �حلق يف �ملطالبة باأجر �إ�صايف، ما مل ين�ص �لعقد �أو �لالئحة �أو يجري 

عرف يف �ملن�صاأة على خالف ذلك303.

�ليوم  يف  �صاعات   8 من  �أكرث  �لعمال  ت�صغيل  �لعمل  ظروف  تقت�صي  قد  هذ�  ومع 

�لو�حد، فيجوز ل�صاحب �لعمل عندئذ ت�صغيلهم �صاعات �إ�صافية، مبا ل يزيد على 

�صاعتني يوميا مبعدل 12 �صاعة �إ�صافية يف �لأ�صبوع، لي�صبح بذلك �إجمايل �صاعات 

�لو�حد �صتني �صاعة بدل من ٤8 �صاعة، ما مل ترخ�ص  �لأ�صبوع  �لفعلي يف  �لعمل 

وز�رة �لعمل مبدة �أطول، وي�صتحق �لعامل �أجر� عن كل �صاعة �إ�صافية م�صافا �إليه 

25% عن �صاعات �لعمل �لنهارية و50% على �لأقل عن �صاعات �لعمل �لليلية �لتي 
301 ومبر�جعة ن�صو�ص قانون �لعمل رقم 36 ل�صنة 2012 جندها تتفق ب�صكل عام مع ما �أوردته �لتفاقية �لعربية رقم ) 18( 
ل�صنة 1996 ب�صاأن عمل �لأحد�ث، من حيث حظر ت�صغيل �حلدث قبل �صن 18 �صنة يف �ل�صناعات �خلطرة �أو �ل�صارة بال�صحة 
�أو بالأخالق )م 10 من �لتفاقية( وحظر ت�صغيل �لأحد�ث قبل 13 �صنة عموما )�ملادة �لأولى من �لتفاقية( وحظر ت�صغيلهم يف 
�ل�صناعات قبل بلوغ 15 �صنة، )م 7 من �لتفاقية(، و�حلقيقة �أن �لتفاقية قررت للحدث جمموعة من �ل�صمانات و�لأحكام كاإعطاء 
�أحكام  وهي  �لأخرى،  �لأحكام  و�لرقابة وغريها من  و�ملتابعة  و�ل�صحية  �لطبية  �لرعاية  وتوفري  �أ�صبوعية  ور�حة  يومية،  ر�حة  فرتة 

جرى مر�عاتها يف  قانون �لعمل �لبحريني يف جمال تنظيم ت�صغيل �لأحد�ث ب�صورة جتعله يتفق مع ما �أوردته �لتفاقية من �أحكام .
302 د. عبد�لنا�صر �لعطار، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 20٤، د. فتحي عبد�ل�صبور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 613.

303 نق�ص 1969/3/12، مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، ج 1، �ص 173.
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تبد�أ من �ل�صاعة �ل�صابعة م�صاًء حتى �ل�صابعة �صباًحا30٤.

�أجازت �ملادة )51/ج عمل(  ورعاية للعمال يف �ل�صناعات �ل�صاقة و�ملرهقة فقد 

لوزير �لعمل »تخفي�ص �حلد �لأق�صى ل�صاعات �لعمل بالن�صبة لبع�ص فئات �لعمال �أو 

بع�ص �ل�صناعات �أو �لأعمال �لتي تتطلب ظروفها �أو طبيعتها ذلك«.

ومعنى ذلك �أن وزير �لعمل مفو�ص يف �إ�صد�ر قر�ر بتخفي�ص �صاعات �لعمل �إلى �أقل 

من 8 �صاعات بجعلها �صبع �صاعات يف �ل�صناعات �أو �ملهنة �ل�صاقة �أو �ملرهقة، وهو 

ما �صدر ب�صاأنه قر�ر وزير �لعمل رقم )2٤( ل�صنة 2013 305، على �أن تخفي�ص 

30٤ �ملادة )5٤ عمل(.
305 وقد ن�صت �ملادة �لأولى منه على �أن »تخف�ص �صاعات �لعمل �ليومية مبا ل يقل �صاعة و�حدة بالن�صبة للعمال �لذين يعانون من 

مر�ص فقر �لدم �ملنجلي �حلاد )�ل�صكلر(، و�لعمال ذوي �لحتياجات �خلا�صة.
وعلى �لعمال �مل�صار �إليهم يف �لفقرة �ل�صابقة تقدمي �صهاد�ت طبية معتمدة من وز�رة �ل�صحة تثبت حالتهم �ل�صحية«.

كم ن�صت �ملادة �لثانية على �أن »تخف�ص �صاعات �لعمل �ليومية مبا ل يقل عن �صاعة و�حدة يف �ل�صناعات و�لأعمال �لآتية:
�ملتعلقة  �لأعمال  وجميع  و�ملنا�صري  �لك�صار�ت  يف  �لأر�ص  �صطح  وفوق  و�ملحاجر  �ملناجم  يف  �لأر�ص  �صطح  1(  �لعمل حتت 

با�صتخر�ج �ملعادن و�لأحجار وما �صابه ذلك.
2(  �لأعمال �لثقيلة �لتي تتطلب جهدً� ج�صمانيًا مرهقًا ومتو��صاًل كاأعمال �لبناء �أو �أعمال �لعتالة �أو حمل �أو جر �لأثقال وما 

�صابه ذلك.
�أكرث من  �لتي حتتوي على  �أو �ملركبات �ملعدنية  �لق�صدير  �أو  �لر�صا�ص  �أو ت�صنيعها مادة  �لتي يدخل يف تد�ولها  3(  �لأعمال 

10% من �لر�صا�ص.
    ٤( �صناعة �لأ�صمدة باأنو�عها.

    5( �لعمل يف �أفر�ن �ل�صهر و�ملر�جل.
    6( �صناعة �لزجاج.

    7( �صناعة ومعاجلة �لإ�صفلت.
    8( �لدهان بالر�ص بطريقة �لدوكو.

    9( �صناعة �لكاوت�صوك و�ملنتجات �ملطاطية.
10( �صناعة �لفحم باأنو�عه.

11( �صناعة �ملفرقعات و�ملو�د �ملتفجرة.
12( �للحام بالأوك�صي ��صتيلني و�لقو�ص �لكهربائي.

13( �لعمل مبعامل ملء �ل�صطو�نات بالغاز�ت �مل�صغوطة.
1٤( �لأعمال �لتي يتعر�ص فيها �لعاملون لالإ�صعاعات �ملوؤينة.

15( �صناعة �لنايلون وم�صتقاته.
16( �صناعة �لغر�ء.

17( �صناعة و��صتعمال �ملبيد�ت �حل�صرية.
18( �لعمل �ملتو��صل يف م�صتودعات �لتربيد و�صناعة �لثلج.

19( �أعمال �حلفريات باآلت �ل�صغط �ليدوية )�لكمربي�صة(.
20( �لعمل يف �صناعة �لأ�صباغ و�لورني�ص.

21( تف�صي�ص �ملر�يا بو��صطة �لزئبق.
22( �صلخ وتقطيع �حليو�نات و�إذ�بة �صحومها«. ر�جع �لعدد 3108 من �جلريدة �لر�صمية �ل�صادر بتاريخ 2013/6/13
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عدد �ل�صاعات يجب �أل يوؤدي �إلى خف�ص �أجر �لعامل �أو �لتاأثري فيه.

�لنحو  على  �لبحريني  �مل�صرع  و�صعها  �لتي  �لفعلية  �لعمل  �صاعات  حتديد  ويتفق 

�لعمل  م�صتويات  ب�صاأن  �لدولية  �ملعايري  �أوردتها  �لتي  �ل�صو�بط  مع  �لبيان  �ل�صالف 

و�صاعات �لت�صغيل، و�لتي �عتمدتها كل من منظمة �لعمل �لدولية306 ومنظمة �لعمل 

�لعربية307. كما يتما�صى مع حكم �ملادة �ل�صابعة من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق 

�لتمتع  لكل �صخ�ص �حلق يف  باأن  تق�صي  �لتي  و�لثقافية،  و�لجتماعية  �لقت�صادية 

ب�صروط عمل عادلة ومر�صية، وخا�صة �لفقرة )د( منها �لتي تلزم كل دولة بكفالة 

�حلق لكل من يعمل يف �ل�صرت�حة و�أوقات �لفر�غ، و�لتحديد �ملعقول ل�صاعات �لعمل، 

و�لإجاز�ت �لدورية �ملدفوعة �لأجر، وكذلك �ملكافاأة عن �أيام �لعطل �لر�صمية.

ثانيا- احلد الأق�ضى لبقاء العامل يف مكان العمل:

�لعمل  �صاعات  تنظيم  »يجب  �أنه  على  �لعمل  قانون  من  )53/ب(  �ملادة  تن�ص 

وفرت�ت �لر�حة بحيث ل تتجاوز �لفرتة من بد�ية �صاعات �لعمل �إلى نهايتها �أكرث من 

�إحدى ع�صرة �صاعة يف �ليوم �لو�حد، وحت�صب فرتة �لر�حة من �صاعات »�لتو�جد« 

�إذ� كان �لعامل �أثناءها يف مكان �لعمل«.

�إحدى ع�صرة  ونهايته  �لعمل  بد�ية  �لأق�صى بني  �أن �حلد  �لن�ص  وي�صتفاد من هذ� 

�صاعة، فال يجوز �إبقاء �لعامل يف �لعمل �أكرث من ذلك يف �ليوم �لو�حد، ويحت�صب 

�صمن هذه �ملدة فرت�ت �لر�حة �لتي يح�صل عليها �لعامل، ب�صرط ق�صائها يف مكان 

من   )٤5( �ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  عليه  ن�صت  �لذي  ذ�ته  �حلكم  وهو  �لعمل، 

�لتفاقيات �لدولية رقم )6( ب�صاأن م�صتويات �لعمل �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل 

�لعربية.

306 ر�جع مثال �ملادة �لثانية من �لتفاقية رقم )1( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية يف 1919، و�ملادة �لثانية من �لتفاقية 
رقم )51( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية يف 1936.

307 �ملادة )5٤ عمل(.
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رغبة  �إلى  مرده  �لعمل  مكان  يف  �لعامل  بقاء  لفرتة  �أق�صى  حد  و�صع  من  و�لهدف 

�مل�صرع يف حماية �لعامل وعدم ربطه بالعمل فرتة طويلة، بحيث ل يق�صي يومه كله 

�لبقاء يف  �إلى  �أد�وؤه  �لعامل بعمل ي�صطره  �إلى  �أن يعهد  �لعمل، فال يجوز  يف مكان 

�لعمل �أكرث من �إحدى ع�صرة �صاعة يف �ليوم �لو�حد.

وي�صتثنى من �حلكم �ل�صالف �لذكر �لعمال �لذين يز�ولون �أعمال متقطعة بطبيعتها، 

حتدد بقر�ر من �لوزير، على �أل تزيد مدة وجودهم على �ثنتي ع�صرة �صاعة يف �ليوم 

�لو�حد308. 

وقد ن�ص �مل�صرع على مزية بالن�صبة �إلى �لأحد�ث حني حظر �إبقاء �حلدث يف مكان 

و�إن�صانية  �صحية  لعتبار�ت  مت  حظر  وهو  مت�صلة،  �صاعات  �صبع  من  �أكرث  �لعمل 

و�جتماعية309 ومر�عاة لأحكام �لتفاقيات �لدولية ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث310.

308 ح�صنا فعل �مل�صرع يف قانون �لعمل �جلديد حني و�صع حد� �أق�صى للبقاء يف �لعمل بالن�صبة �إلى من يز�ولون �أعمال متقطعة وقد 
جاء �لقانون �ل�صابق خلو من ذلك مما جعله مو�صع نقد، ر�جع موؤلفنا �لو�صيط يف �صرح �أحكام قانون �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية يف 

مملكة �لبحرين، مطابع جامعة �لبحرين، ط2006، �ص 168.
309 ر�جع �ملادة )25 عمل(، ور�جع �ملادة )17( من �لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 1996ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث �لتي 

�عتمدها موؤمتر �لعمل �لعربي.
310 ر�جع �ملادة )17( من �لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 1996ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث �لتي �عتمدها موؤمتر �لعمل �لعربي 

و�صدقت عليها مملكة �لبحرين باملر�صوم  رقم )6( ل�صنة 1998.
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املطلب الثاين
حق العامل يف الراحة اليومية والأ�ضبوعية

اأول- احلق يف راحة تتخلل �ضاعات العمل اليومية:

تن�ص �ملادة )52( من قانون �لعمل على �أنه »يجب �أن تتخلل �صاعات �لعمل فرتة �أو 

�أكرث لل�صالة ولتناول �لطعام و�لر�حة ل تقل يف جمموعها عن ن�صف �صاعة ير�عى 

يف حتديدها عدم ت�صغيل �لعامل �أكرث من �صت �صاعات مت�صلة، ول حتت�صب فرت�ت 

�لر�حة �صمن �صاعات �لعمل �لفعلية«.

�أو  ر�حة  باأن يعطي عماله فرتة  �لعمل  �مل�صرع �صاحب  �ألزم  �لن�ص  ومبقت�صى هذ� 

ن�صاطهم،  لتجديد  �لر�حة  من  ق�صط  و�أخذ  �لطعام  تناول  من  يتمكنو�  حتى  �أكرث، 

و�أوجب �أل تقل فرتة �لر�حة يف جمموعها عن ن�صف �صاعة، كما �أوجب �أل ي�صتمر 

�لعامل يف �لعمل �أكرث من �صت �صاعات متو��صلة، هذ�، ول حت�صب فرتة �لر�حة �صمن 

فرتة �لعمل �لفعلي.

و�أجاز �مل�صرع لوزير �لعمل �أن يحدد �حلالت �أو �لأعمال �لتي ي�صتمر فيها �لعمل من 

دون توقف، وذلك لأ�صباب فنية �أو مر�عاة لظروف �لت�صغيل311.

311 ويف ظل قانون �لعمل �ل�صابق  �أ�صدر �لوزير قر�ره يف ذلك رقم 19 ل�صنة 1976 يف 1976/8/12حمدد� هذه �لأعمال بالآتي:
1- �لأعمال �لتي ي�صتمر فيها �لت�صغيل دون توقف مع تناوب �لعمل يف نظام �ملناوبات.

2- �لعمل يف وحد�ت �ملر�فق �لعامة و�لت�صالت �ل�صلكية و�لال�صلكية.
3- �لعمل يف �إد�رة �لآلت �ملولدة للقوى �ملحركة.
٤- �لأعمال �لإد�رية و�ملكتبية و�لأعمال �مل�صابهة.

5- �لعمل يف مكاتب �صركات �لطري�ن ويف �ملطار�ت ويف �ملو�ين.
6- �لعمل يف �مل�صت�صفيات و�مل�صحات ودور �لعالج �لأخرى.

7- �صناعة �لبال�صتيك.
8- دور �ل�صينما و�مل�صرح. 

9 -�لعمل يف �ملخابز.
10- �لعمل يف �ل�صيدليات.

11- �ملندوبني �جلو�بني و�ملمثلني �لتجاريني �أثناء قيامهم باأعمالهم خارج من�صاآتهم �لتي يعملون بها.
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فيحق ل�صاحب �لعمل ��صتمر�ر ت�صغيل �ملن�صاأة من دون فرتة ر�حة يف �حلالت �لتي 

حددها �لقر�ر �لوز�ري، غري �أنه يلتزم رغم ذلك بال�صماح لعماله بتناول �مل�صروبات 

�أن  له  �ملن�صاأة، كما  �إد�رة  تناوبية تنظمها  بالر�حة بطريقة  �أو  �أو �لأطعمة �خلفيفة 

يتنازل عن �لرخ�صة �ملقررة له مبقت�صى �لقر�ر �لوز�ري ويعطي فرت�ت ر�حة لعماله 

وفقا ملا ن�ص عليه �لقانون، على �عتبار �أن ذلك يف م�صلحة �لعمال.

فقد  خا�صة،  ميزة  �حلدث  للعامل  منه   )25( �ملادة  يف  �لعمل  قانون  �أعطى  وقد 

ن�صت هذه �ملادة على �أنه » ... ويجب �أن تتخلل �صاعات �لعمل فرتة �أو �أكرث للر�حة 

وتناول �لطعام ل تقل يف جمموعه عن �صاعة، وحتدد هذه �لفرتة �أو �لفرت�ت بحيث 

ل يعمل �حلدث �أكرث من �أربع �صاعات مت�صلة«.

ومعنى هذ� �أنه ل يجوز ت�صغيل �حلدث �أكرث من �أربع �صاعات متو��صلة، �إذ يجب �أن 

مينح فرتة ر�حة �أو �أكرث ل تقل يف جمموعهم عن �صاعة تتخلل �صاعات �لعمل �ل�صت، 

ويتفق هذ� �حلكم مع حكم �ملادة )17( من �لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 

1996م ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث312. 

وحماية لالأمومة و�لطفولة ن�ص �مل�صرع يف �ملادة )35( على حق �لعاملة يوميا يف 

فرتتي رعاية لإر�صاع طفلها خالل عامه �لأول حت�صبان من �صاعات �لعمل �لفعلية313.

ول ت�صري �لقيود �ل�صالفة �لذكر �ملتعلقة باحلد �لأق�صى للت�صغيل �ليومي و�لأ�صبوعي 

و�لبقاء يف �لعمل و�لر�حات �أثناء �لعمل على �لفئات �لآتية:

312 وتق�صي �ملادة )17( من �لتفاقية باأنه »ل يجوز �أن تزيد �صاعات �لعمل �ليومي للحدث عن �صت �صاعات، تتخللها فرتة �أو �أكرث 
للر�حة، ل تقل يف جمموعها عن �صاعة، بحيث ل يعمل �حلدث �أكرث من �أربع �صاعات متو�لية، ول يبقى يف مكان �لعمل فرتة تزيد على 

�صبع �صاعات...«.
313 فقد ن�صت �ملادة )35 عمل( على �أنه »يكون للمر�أة �لعاملة بعد �لنتهاء من �إجازة �لو�صع وحتى يبلغ طفلها �صتة �أ�صهر من 
�أل تقل مدة كل منهما عن �صاعة و�حدة، كما يحق لها فرتتا رعاية مدة كل منهما ن�صف  �لعمر فرتتا رعاية لر�صاعة طفلها على 
�صاعة حتى يبلغ طفلها عامه �لأول، وللعاملة �حلق يف �صم هاتني �لفرتتني وحت�صب هاتان �لفرتتان �لإ�صافيتان من �صاعات �لعمل ول 
يرتتب عليهما �أي تخفي�ص يف �لأجر، ويحدد �صاحب �لعمل موعد فرتة �لرعاية �مل�صار �إليها يف �لفقرة �ل�صابقة وفقا لظروف �لعاملة 

وم�صلحة �لعمل«.
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1-�لوكالء �ملفو�صني عن �صاحب �لعمل.

2- �لعمال �مل�صتغلني بالأعمال �لتجهيزية و�لتكميلية �لتي يتعني �إجنازها قبل �أو 

بعد �نتهاء �صاعات �لعمل �لر�صمي.

3-عمال �حلر��صة و�لنظافة31٤.

ثانيا- احلق يف الراحة الأ�ضبوعية:

ن�ص �مل�صرع يف �ملادة )57( من قانون �لعمل على �أنه »يجب تنظيم �لعمل باملن�صاأة 

بحيث يح�صل كل عامل على ر�حة �أ�صبوعية ل تقل عن �أربع وع�صرين �صاعة كاملة. 

ويعترب يوم �جلمعة ر�حة �أ�صبوعية، ومع مر�عاة وقت �صالة �جلمعة للم�صلمني يجوز 

ل�صاحب �لعمل �أن »ي�صتبدل هذ� �ليوم لبع�ص عماله باأي يوم �آخر من �أيام �لأ�صبوع«. 

�أربع  على  تزيد  ملدة  �لأجر  مدفوعة  �أ�صبوعية  ر�حة  �لعامل  منح  �لعمل  ول�صاحب 

وع�صرين �صاعة متتالية على �أل تزيد �صاعات �لعمل يف �لأ�صبوع على ثمانٍ و�أربعني 

�صاعة«.

�أ�صبوعية  �لعمال يف �حل�صول على ر�حات  نظم �مل�صرع من خالل هذ� �لن�ص حق 

وفقا لل�صو�بط �لآتية:

�أربع وع�صرين �صاعة متتالية، بحيث ل  �أ�صبوعية ل تقل عن  للعامل �حلق يف ر�حة 

يجوز ت�صغيله �أكرث من �صتة �أيام يف �لأ�صبوع �لو�حد، ويجوز ل�صاحب �لعمل �أن مينح 

�لعمل  �صاعات  تزيد  �أل  على  متتالية  �صاعة  وع�صرين  �أربع  على  تزيد  ر�حة  عماله 

�لفعلية على ثماٍن و�أربعني �صاعة �أ�صبوعيا. 

وقد حدد �مل�صرع يوم �لر�حة بيوم �جلمعة بهدف جتمع �أفر�د �لأ�صرة مع عائلتهم، 

31٤ وي�صدر �لوزير قر�ر� بتحديد �حلد �لأق�صى ل�صاعات �لعمل �لفعلية و�لإ�صافية و�لأجر �لإ�صايف �مل�صتحق للفئتني �ملن�صو�ص 
عليهما يف �لبندين )2( و )3( من هذه �ملادة، على �أل يقل هذ� �لأجر عما هو من�صو�ص عليه بالن�صبة لالأجر �ل�صايف، ر�جع �ملادة 

56 عمل.
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�أيام �لأ�صبوع  ومع ذلك يجوز ل�صاحب �لعمل �أن ي�صتبدل بيوم �جلمعة �أي يوم من 

طاملا �قت�صت ذلك ظروف �لعمل وم�صلحته.

ويف جميع �لأحو�ل تكون �لر�حة �لأ�صبوعية مدفوعة �لأجر رغم عدم �أد�ء �لعمل315، 

وي�صتحق �لعامل �لأجر �لذي كان يتقا�صاه عن �أيام �لعمل �لفعلية، فاإن كان �لأجر 

�ل�صاعة  �أو  باليوم  حمدد�  كان  و�إن  كامال،  �ل�صهر  �أجر  تقا�صى  بال�صهر،  حمدد� 

تقا�صى عن يوم ر�حته �لأجر ذ�ته �لذي يتقا�صاه عن يوم �لعمل، �أما يف حالة �لأجر 

بالإنتاج فاإن �لعامل يتقا�صى �أجر� عن يوم ر�حته يعادل متو�صط �أجره �ليومي يف 

�لأ�صبوعية  �لر�حة  يوم  عن  �مل�صتحق  �لأجر  يف  و�لعربة  �لأخرية،  �لأ�صهر  �لثالثة 

بالأجر �ل�صامل ل �لأجر �لأ�صا�صي.

ويجوز ل�صاحب �لعمل �أن ي�صغل �لعامل )غري �حلدث(316 يف يوم ر�حته �لأ�صبوعية، 

�إذ� �قت�صت ظروف �لعمل ذلك، وي�صتحق �لعامل يف هذه �حلالة �أجره عن هذ� �ليوم 

و�أجر� �إ�صافيا يعادل 150% من هذ� �لأجر �أو مُينح يوما �آخر عو�صا عنه وبح�صب 

�ختيار �لعامل، ونظر� �إلى خطورة هذ� �ل�صتثناء على �صحة ور�حة �لعامل فقد قيده 

�مل�صرع بال�صروط �لآتية:

لو  كما  �لأ�صبوعية،  ر�حته  يوم  �لعامل يف  ت�صغيل  �لعمل  تقت�صي ظروف  1-  �أن 

�مل�صروع  يف  يوميا  �لعمال  وجود  ي�صتلزم  عمل  �صغط  تو�جه  �ملن�صاأة  كانت 

�أو وجود بع�صهم �صروريا ملنع وقوع  �أو كان وجودهم  خالل مو��صم معينة، 

حادث خطر �أو �إ�صالح ما ن�صاأ عنه من �آثار.

�أجر  على  ذلك  مقابل  يح�صل  �أن  �إما  ر�حته  يوم  يف  �لعامل  لت�صغيل  2-  يجب 

315 وهو م�صلك �مل�صرع �مل�صري نف�صه، وعك�ص م�صلك �مل�صرع �لكويتي �لذي حرم �لعامل من �أجر �لر�حة وهو م�صلك منتقد من جانب 
�لفقه، �أنظر د. �ل�صيد عمر�ن، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 232.

من   )19( �ملادة  وتوؤكدها  26عمل(   ( �ملادة  تقررها  حماية  وهي  �لأ�صبوعية  ر�حتهم  يوم  يف  �لأحد�ث  ت�صغيل  يجوز  فال   316
�لتفاقية �لعربية رقم )18( ل�صنة 1996 ب�صاأن ت�صغيل �لأحد�ث.
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�آخر  يوم  على  يح�صل  �أن  و�إما  �لعادي،  �أجره  من   %150 يعادل  �إ�صايف 

��صتغل  �لذي  �لر�حة  يوم  من  بدل  �صاعة  وع�صرين  �أربع  على  يزيد  لر�حته 

فيه.

3-   ل يجوز ت�صغيل �لعامل �أكرث من مرتني متتاليتني �إل �إذ� و�فق �لعامل �صر�حة 

على ذلك، فال يجرب �لعامل على �لعمل و�حلرمان من ر�حاته ثالث مر�ت 

متتالية317.

317 �ملادة )57عمل(.
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املطلب الثالث
حق العامل يف الإجازات

�أو  �أو لأ�صباب �صحية ونف�صية  �أو وطنية،  �أو دينية  �أو عائلية  يف منا�صبات �جتماعية 

غريها يكون �لعامل بحاجة �إلى �إجازة من �لعمل؛ ليتفرغ لال�صطالع باأموره �خلا�صة 

�أو  �أو �لأ�صرية، لهذ� منح �مل�صرع �لعامل عدد� من �لإجاز�ت، جاعال بع�صها باأجر 

جزء من �لأجر وبع�صها �لآخر بدون �أجر، وهذه �لجاز�ت هي:

2- اإجازة احلج. 1- الإجازة املر�ضية. 

٤- الإجازة ال�ضنوية. 3- الإجازات الر�ضمية. 

6- اإجازات خا�ضة باملراأة العاملة. 5- اإجازات ملنا�ضبات اأ�ضرية. 

وفيما يلي نبني �أحكام هذه �لإجاز�ت على �لنحو �لتايل:

اأول- الإجازة املر�ضية:

حني تعتل �صحة �لعامل وي�صبح غري قادر على �لنهو�ص باأعباء عمله، ويتكبد ف�صال 

�إجازة ماأجورة، �لأمر �لذي دفع  �إلى  عن ذلك نفقات مالية للعالج، ي�صحى بحاجة 

يف  وبحقه  مر�صية  �إجازة  يف  �لعامل  بحق  �لعرت�ف  �إلى  �لجتماعي  �لفكر  تطور 

تقا�صي �لأجر �أو جزء منه خالل فرتة هذه �لإجازة318، ومن ثم �أمكن للعامل �أن يغيب 

عن �لعمل ليخلد �إلى �لر�حة، و�أن يح�صل يف �لوقت ذ�ته على �أجر يعينه على مو�جهة 

�لتطور �هتم �مل�صرع  هذ� �خلطر �ل�صحي و�لجتماعي و�لإن�صاين، ومتا�صيا مع هذ� 

�لبحريني بتقرير وتنظيم حق �لعامل �ملري�ص يف �حل�صول على �إجازة مر�صية319.

318 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل �لفردي، �ملرجع �ل�صابق، بند 2189.
319)( وذلك يف �ملادتني )65و66( من قانون �لعمل.
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و�ملق�صود باملر�ص هنا هو �ملر�ص غري �ملهني، �أي �ملر�ص �لذي ل يرجع �إلى �صبب 

يت�صل مبز�ولة �ملهنة، ومن ثم فاإذ� �أ�صيب �لعامل مبر�ص غري مهني، �أيا كان نوعه، 

ثبت له �حلق يف �إجازة مر�صية، �أما �لأمر��ص �ملهنية وحو�دث �لعمل فهي تخ�صع 

لتنظيم وحماية »�أف�صل« تختلف عن �لأمر��ص غري �ملهنية.

�ضروط احل�ضول على الإجازة املر�ضية: *

��صرتط �مل�صرع �لبحريني �صرطني حل�صول �لعامل على �لإجازة �ملر�صية هما:

)اأ( اأن يكون العامل قد اأم�ضى ثلثة اأ�ضهر مت�ضلة يف خدمة �ضاحب العمل:

�إن كان للعامل مدة خدمة تقل عن ثالثة �أ�صهر مت�صلة فال يثبت له �حلق يف �إجازة 

مر�صية، وعادة ما تكون هذه �لفرتة فرتة جتربة �أو �ختبار320، وقد عدل �مل�صرع عن 

موقفه يف قانون �لعمل �ل�صابق �لذي كان يحرم �لعامل �ملعني حتت �لتجربة من �حلق 

يف �لإجازة �ملر�صية فجعل �حلرمان يف قانون �لعمل �جلديد ل يقرتن بعقد �لتجربة 

و�إمنا بعدم �إكمال مدة ثالثة �أ�صهر يف خدمة �صاحب �لعمل، ومن ثم فقد و�صع من 

نطاق �حلرمان من �لإجازة �ملر�صية.

)ب( اأن يثبت مر�س العامل ب�ضهادة طبية: 

يجب  باملر�ص321،  كاذبا  �دعاء  �أو  متار�صا  ولي�ص  حقيقي  مر�ص  وجود  من  للتاأكد 

�إحدى  �أو  �أحد �ملر�كز �لطبية �حلكومية  �أن يقدم �لعامل �صهادة طبية �صادرة عن 

�لعياد�ت �ملعتمدة من قبل �صاحب �لعمل تثبت حالته �ملر�صية. 

320 ولعل �حلكمة يف ذلك ترجع �إلى �أن فرتة �لتجربة عادة ما تكون ق�صرية ل حتتمل غياب �لعامل عن �مل�صروع مع ح�صوله على 
�أجر، كما �أن مر�ص �لعامل قد يكون �صببا وجيها لدى �صاحب �لعمل يربر عدم ر�صاه عن �لتجربة،  ومن ثم عدم �لتعاقد مع �لعامل 

بعد �نتهاء �لتجربة.
321 فاإن �دعى �لعامل كذبا مر�صا وحت�صل بطرق ملتوية على �صهادة طبية تثبت هذ� �ملر�ص، ثم تك�صفت �حلقيقة فاإنه يعد مرتكبا 

ملخالفة تاأديبية جتيز توقيع جز�ء تاأديبي، �إذ يكون من �صاأن هذ� �لدعاء على هذ� �لنحو تعطيل �لعمل دون مربر.
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مدة الإجازة املر�ضية: *

بخم�صة  �لو�حدة  �ل�صنة  خالل  �ملر�صية  �لإجازة  مدة  عمل(   65( �ملادة  حددت 

وخم�صني يوما، منها خم�صة ع�صر يوما باأجر كامل، ثم ع�صرون يوما بن�صف �أجر، ثم 

ع�صرون يوما بدون �أجر.

فاذ� وقع خالف حول حتديد مدة �لعالج جرى ح�صمه بقر�ر من �للجنة �لتي ن�ص 

عليها �مل�صرع يف �ملادة )89 عمل(322. 

و�إن وقع تد�خل بني �لإجازة �ملر�صية وبني �أيام ر�حة �أ�صبوعية �أو �إجازة ر�صمية �أو 

�صنوية، فالر�جح يف �لفقه �أن تلك �لأيام ل تدخل يف ح�صاب مدة �لإجازة �ملر�صية 

لختالف طبيعة كل و�حدة عن �لأخرى323.

هذ�، وقد متر �صنة يف �خلدمة من دون �أن ي�صتنفد �لعامل كل �أو بع�ص مدة �إجاز�ته 

منها  �ملتبقي  �أو  �لإجازة  مدة  ب�صم  �حلالة،  هذه  يف  �مل�صرع،  �صمح  لذ�  �ملر�صية، 

جمموع  يزيد  �أل  ب�صرط  �لتالية،  �ل�صنة  يف  للعامل  �مل�صتحقة  �ملر�صية  �لإجازة  �إلى 

�لإجاز�ت �ملر�صية �ملتجمعة باأجر كامل �أو جزئي على 2٤0 يوما32٤.

و�إذ� ��صتنفد �لعامل، ب�صبب طول مر�صه، مدة �إجاز�ته، و�متد مر�صه بعدها جاز له 
322 تن�ص �ملادة )89( على �أن: »ي�صدر وزير �ل�صحة، بالتفاق مع �لوزير، قر�ر� بت�صكيل جلنة طبية تخت�ص بتقرير ما يلي:

1( �إ�صابة �أو عدم �إ�صابة �لعامل مبر�ص مهني.
2( عجز �لعامل �مل�صاب وتقدير ن�صبة �لعجز.

3( �نتهاء عالج �لعامل �مل�صاب.
٤( ح�صم �خلالف حول حتديد مدة وتكاليف عالج �لعامل.

ويحدد �لقر�ر �ل�صادر بت�صكيل هذه �للجنة �إجر�ء�ت ونظام عملها.
وللعامل �حلق يف �لتظلم من �أي قر�ر ت�صدره هذه �للجنة �أمام �للجنة �لطبية �ل�صتئنافية �ملن�صو�ص عليها يف �ملادة )90( من هذ� 

�لقانون، وذلك خالل خم�صة ع�صر يوما من تاريخ �إخطاره كتابيًّا بالقر�ر«.
323 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 896، د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق �ص255، 
د. حممد حلمي مر�د، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص٤81، د. �إ�صماعيل غامن، قانون �لعمل، ط 1961، �ص 32٤، هـ 
3، ويرى د. فتحي عبد�ل�صبور �أن �لعطالت �لأ�صبوعية �لتي تتخلل �لإجازة �ملر�صية حت�صب وغريها ل يح�صب، �نظر �لو�صيط، �ملرجع 

�ل�صابق، �ص 538 وما بعدها.  
32٤ ر�جع �لبند �لأخري من �ملادة )65 عمل(. على �أنه - ومبفهوم �ملخالفة- يجوز �أن تزيد مدة �لإجاز�ت �ملر�صية �ملتجمعة على 
2٤0 يوما، طاملا كانت هذه �إجاز�ت بدون �أجر، �إذ �إن �مل�صرع ق�صر قيد �لتجميع على �لإجاز�ت �ملر�صية �لتي تكون باأجر �أو جزء 

من �لأجر.
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�أن ي�صتفيد من ر�صيد �لإجاز�ت �ل�صنوية �مل�صتحقة له، فاإن غاب ب�صبب �ملر�ص مثال 

�صتني يوما يف �ل�صنة كان له �حلق يف �إجازة مر�صية ملدة 55 يوما وتخ�صم �خلم�صة 

�لأيام �لأخرى من �إجازته �ل�صنوية، فللعامل �ل�صتفادة من ر�صيد �إجاز�ته �ل�صنوية 

بالإ�صافة �إلى ما ي�صتحقه من �إجازة مر�صية325.

وحماية للعامل فقد ن�ص �مل�صرع على �أنه »ل يجوز ل�صاحب �لعمل �إنهاء عقد �لعمل 

ملر�ص �لعامل �إل �إذ� ��صتنفد �لعامل ر�صيد �إجاز�ته �ملر�صية و�ل�صنوية«326.

ويعترب حق �لعامل يف �لإجازة �ملر�صية حقا متعلقا بالنظام �لعام، فال يجوز �لتفاق 

�أو عن  للعامل خاللها،  �ملقرر  �لأجر  �لنزول عن  يجوز  �إنقا�ص مدتها، كما ل  على 

جتميع �لإجاز�ت �ملر�صية �مل�صتحقة له، �إذ �إن هدف هذه �لإجازة ينبثق من �عتبار�ت 

�إن�صانية و�جتماعية، ول ي�صح �لتخلي عنها ولو بر�صاء �لعامل نف�صه، كما ل يجوز 

للعامل، يف �ملقابل، �أن يعمل خالل مدة �لإجازة �ملر�صية لدى �صاحب عمل �آخر، �إذ 

�إن عمله على هذ� �لنحو يتعار�ص مع �حلكمة من تقرير �لإجازة �ملر�صية.

وتن�صجم �أحكام �لإجازة �ملر�صية مع ما ورد يف �لتفاقيات �لدولية ومعايري حقوق 

�لتفاقية  �إلى  بالن�صبة  �حلال  هو  كما  مر�صه،  حال  �لعامل  حماية  ب�صاأن  �لإن�صان 

رقم )130( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية عام 1969م، ب�صاأن �لرعاية 

�لطبية و�إعانات �ملر�ص327، غري �أن �ملالحظ �أن �لتفاقيات �لدولية عموما تدفع نحو 

��صطالع �لدولة بو�جب �لرعاية ودفع �لإعانات �ملالية، كما �أن �لتفاقية �لعربية رقم 

�لدولة  تكفل  �أن  توؤكد  �لعربية عام 1971م،  �لعمل  �عتمدتها منظمة  �لتي   )3(

�إعانات حال �ملر�ص من خالل فرع �لتاأمني �ل�صحي،  تقدمي �لرعاية �لطبية ودفع 

325 ر�جع �ملادة) 66( عمل.
تاريخ  يوما من  �لعقد قبل خم�صة ع�صر  �إنهاء  �لعامل برغبته يف  �أن يخطر  �لعمل  �ملادة) 117( عمل. وعلى �صاحب  326 ر�جع 

��صتنفاد �لعامل لإجاز�ته، فاإذ� �صفي �لعامل قبل �نتهاء هذه �ملدة �متنع على �صاحب �لعمل �إنهاء �لعقد ملر�ص �لعامل.
327 فقد قررت للعامل �حلق يف �حل�صول على �لرعاية �لطبية ) �ملو�د 8-17( وعلى �إعانات مالية )�ملو�د 18- 27( خالل فرتة 

مر�صه �أو عجزه عن �لعمل ت�صل �إلى 52 �أ�صبوعا، ر�جع حتديد� حكم �ملادة )26( منها.
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كما جتعل مدة �حلماية �أكرب مما ن�ص عليه �مل�صرع �لبحريني328. 

ثانيا: اإجازة اأداء فري�ضة احلج:

�أعطى �مل�صرع �لبحريني �لعامل �مل�صلم �حلق يف �حل�صول على �إجازة مدتها �أربعة 

ع�صر يوما لأد�ء فري�صة �حلج329، وقد ��صتبعد �مل�صرع �صمنا �لعطالت �لأ�صبوعية 

�لتي تتخلل هذه �لأيام فال تدخل يف ح�صاب �لأربعة ع�صر يوما، باعتبارها لي�صت �أيام 

وقد  �لتقومي �حل�صابي،  �أ�صبوعني وفق  �لإجازة لأكرث من  ثم فتمتد هذه  عمل ومن 

جعلها �مل�صرع باأجر كامل كما لو كان �لعامل يوؤدي عمله فعال.

ومتنح �إجازة �حلج للعامل �مل�صلم فقط، فال ي�صتفيد منها غري �مل�صلم، فاحلج فري�صة 

�مل�صلم330، وهو و�جب ديني ملرة  دينية على كل م�صلم وم�صلمة ول يجب على غري 

و�حدة يف �لعمر، ولهذ� قرر �مل�صرع منح هذه �لإجازة مرة و�حدة طو�ل مدة �خلدمة 

�صو�ء كانت لدى �صاحب عمل و�حد �أو �أكرث، فال يحق للعامل بعد �حل�صول عليها 

�ملطالبة بها مرة �أخرى طو�ل مدة خدمته331، فاإذ� �صمح �صاحب �لعمل مبنحها مرة 

�أخرى لأحد �لعمال فال يرتب ذلك �لتز�ما على عاتقه مبنحها مرة �أخرى لغريه من 

�لعمال.

328 حيث تن�ص �ملادة )2/11( من �لتفاقية �لعربية  رقم )3( ل�صنة 1971 على �أن تت�صمن مز�يا �لتاأمني يف حالة �ملر�ص 
»�صرف معونة مالية ل تقل عن ٤5% من �أجر �ملري�ص خالل فرتة عجزه عن �لعمل ب�صبب �ملر�ص وبحد �أق�صى يحدده �لت�صريع �لوطني 

بحيث ل يقل عن )13 �أ�صبوعا( �أو ثالثة �أ�صهر عن كل حالة مر�صية«.
329)(  �ملادة )67 عمل( على �أن «للعامل �مل�صلم �لذي �أم�صى يف خدمة �صاحب �لعمل مدة خم�ص �صنو�ت مت�صلة �حلق يف �إجازة 
مدة �أربعة ع�صر يوم عمل مدفوعة �لأجر لأد�ء فري�صة �حلج، ومتنح هذه �لإجازة مرة و�حدة للعامل خالل مدة خدمته ما مل يكن 
قد ��صتفاد منها لدى �صاحب عمل �آخر. ويحدد �صاحب �لعمل عدد �لعمال �لذين مينحون هذه �لإجازة �صنويا وفقا ملقت�صيات �لعمل، 
على �أن تكون �لأولوية للعامل �لذي �أم�صى �أطول مدة مت�صلة يف �خلدمة«. ور�جع �ملادة �لأولى من �لقانون رقم )30( ل�صنة 2005 
�ل�صادر يف 2005/8/15، حيث عدل �مل�صرع فيه عن موقفه �إبان �صدور قانون �لعمل �ل�صابق ب�صاأن �أجر ومدة �إجازة �حلج، حيث 

كان يعطي �لعامل �حلق يف هذه �لإجازة ملدة �أربعة �أ�صابع ولكن بدون �أجر ودون ��صرت�ط مدة خدمة معينة.
330 وقارن موقف �مل�صرع �مل�صري �لذي �أعطى �حلق يف هذه �لإجازة ملدة �أربعة �أ�صابيع باأجر كامل جلميع �لعمال، �صو�ء كان �لعامل 
م�صلما �أم غري م�صلم، تفاديا للطعن يف عدم د�صتورية �لتمييز على �أ�صا�ص �لدين، �نظر �ملادة )53( من قانون �لعمل �مل�صري رقم 

12 ل�صنة 2003.
331 ولذ� يجب �أن يدون يف عقد �لعمل ما �إذ� كان �لعامل قد ح�صل عليها قبل �لتحاقه بالعمل �أم ل، ر�جع قر�ر وزير �لعمل 22 

ل�صنة 2013.
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�صنو�ت  خم�ص  �لعامل  مي�صي  �أن  �لإجازة  هذه  على  للح�صول  �مل�صرع  ��صرتط  وقد 

مت�صلة يف خدمة �صاحب �لعمل. 

يحدد من بني  �أن  �لعمل �حلق يف  ل�صاحب  �مل�صرع  بها خول  �لعمال  وعند مطالبة 

�صيمنحون هذه  �لذين  �لعمال  و�أ�صماء  �لعمل، عدد  مقت�صيات  �ملتقدمني، يف �صوء 

�لإجازة يف ذلك �لعام، ومعنى ذلك �أن ل�صاحب �لعمل رف�ص �إعطاء �لإجازة لأحد �أو 

لبع�ص �لعمال وتاأجيل منحها ل�صنة قادمة، لأ�صباب تتعلق ب�صري �لعمل ومقت�صياته، 

خا�صة �إذ� كان �لعدد كبري� مما قد يت�صبب يف تعطيل �صري �لعمل باملن�صاأة، فعندئذ 

يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يعطي �أولوية للعامل �لذي �أم�صى مدة خدمة �أطول فيمنحه 

هذه �لإجازة ويرجئها بالن�صبة �إلى غريه، فاإن ت�صاوى �ملتقدمون يف �لأقدمية يجوز 

�ملفا�صلة بينهم بح�صب �صن �لعامل فتعطى ملن كان �أكرب �صنا من غريه وهكذ�332، 

لكن ل يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يتع�صف يف ��صتعمال حقه، فريف�ص �إعطاءها للعامل 

ب�صكل مطلق ويف كل مرة بحجة مقت�صيات �لعمل و�لت�صغيل.

ثالثا: الإجازات الر�ضمية:

ثمة منا�صبات طيبة حتل ب�صورة دورية كل عام يتبادل فيها �أفر�د �ملجتمع �لزيار�ت 

يف  �لعامل  بحق  �مل�صرع  �عرتف  لذ�  معا،  �لأ�صرة  �أفر�د  فيها  ويلتقىي  و�لتهنئة، 

�لتو��صل  للعامل  ليهيئ  �ملنا�صبات  هذه  �إحدى  حلول  عند  �إجازة  على  �حل�صول 

�لجتماعي و�لإن�صاين مع غريه.

وقد فو�ص �مل�صرع جمل�ص �لوزر�ء يف حتديد هذه �ملنا�صبات333، و�أ�صدر جمل�ص �لوزر�ء 

قر�ره رقم )1( ل�صنة 2013م حمدد�  فيه �لإجاز�ت �لر�صمية على �لنحو �لآتي:

332 ذهب ر�أي يف ظل قانون �لعمل �ل�صابق �إلى وجوب �أن تكون �ملفا�صلة بح�صب �ل�صن فقط ولي�ص بح�صب �لأقدمية، �نظر د. حممد 
ح�صني عبد�لعال، �صرح قانون �لعمل �لبحريني، مطبوعات، جامعة �لبحرين، 2003، �ص 166.

333 تق�صي �ملادة )6٤ عمل( باأنه »للعامل �حلق يف �إجازة باأجر كامل يف �لأعياد، و�ملنا�صبات �لر�صمية �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر 
من جمل�ص �لوزر�ء بناًء على عر�ص �لوزير ... «.
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1 �ملحرم.  1- �أول �ل�صنة �لهجرية: 

9 و10 �ملحرم.  2- عا�صور�ء: 

12 ربيع �لأول.  3- ذكرى �ملولد �لنبوي �ل�صريف: 

1و 2 و3 �صو�ل.  ٤- عيد �لفطر: 

10 و11 و12 ذي �حلجة. 5- عيد �لأ�صحى: 

1 يناير.  6- �أول �ل�صنة �مليالدية: 

1 مايو.  7- يوم �لعمال �لعاملي: 

16 و17 دي�صمرب 8- �لعيد �لوطني ململكة �لبحرين 

ومن ثم فقد منح �مل�صرع للعامل �إجاز�ت ر�صمية باأجر كامل يف �ملنا�صبات �ل�صالفة 

�لذكر، وحق �لعامل يف هذه �لإجاز�ت حق عام ي�صري على جميع �لعمال، مهما كان 

�أ�صا�ص  �أو حجم �لعمل يف �ملن�صاأة، ول يجوز �لتفرقة عند منحها على  عدد �لعمال 

ديني، فرغم �أن بع�ص �لأعياد يت�صم بطابع ديني، يخ�ص فئة من �لعمال دون �أخرى، 

فاإن �مل�صرع �أثبت �حلق يف هذه �لإجاز�ت جلميع �لعمال على حد �صو�ء مهما �ختلفت 

�أديانهم وجن�صياتهم.

ومع ذلك، يجوز ل�صاحب �لعمل، لظروف تتعلق بالعمل، ت�صغيل �لعامل خالل �أي من 

�أيام �لإجاز�ت �لر�صمية بال�صروط �لآتية:

فاإذ�  �لر�صمية،  �لإجازة  وقت  �لعامل  ت�صغيل  �لعمل  ظروف  ت�صتلزم  )1(  �أن 

�قت�صت ظروف �لعمل ذلك جاز ل�صاحب �لعمل ت�صغيل �لعامل، ول يحق 

لهذ� �لأخري �لمتناع عن �أد�ء �لعمل.

�ليوم  هذ�  �أجر  �لإجازة،  يوم  يف  ت�صغيله  جرى  �إذ�  �لعامل،  �إعطاء  )2(  يجب 
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ف�صال عن �أجر �إ�صايف يعادل 150% من �أجره33٤. وللعامل �أن يختار بني 

هذ� �لأجر وبني �حل�صول على يوم بديل عن يوم �لإجازة �لذي ��صتغل فيه 

كنوع من �لتعوي�ص �لعيني335.

تداخل الإجازات الر�ضمية مع العطلة الأ�ضبوعية: *

قد ت�صادف منا�صبة �لإجازة �لر�صمية يوم �جلمعة �أو يوم �لعطلة �لأ�صبوعية، عندئذ 

يجب �إعطاء �لعامل يوما �آخر عو�صا عن يوم �ملنا�صبة، ويعترب هذ� �ليوم �لبديل يوم 

�إجازة ر�صمية وينطبق عليه حكم �لإجازة �لر�صمية336.

كذلك قد تتد�خل �لإجاز�ت �لر�صمية مع بع�صها بع�صا بح�صب تد�خل عيد حم�صوب 

�حلال  هو  كما  �مليالدي،  للتقومي  وفقا  حم�صوب  �آخر  مع  �لهجري  للتقومي  وفقا 

بالن�صبة �إلى �إجازة يوم مولد �لنبوي مع �إجازة يوم �لعمال �لعاملي، ففي هذه �حلالة 

يجب تعوي�ص �لعامل مبنحه يوما بديال �آخر337. وبهذ� فقد ح�صم �مل�صرع �لبحريني 

�صر�حة فكرة �لتد�خل بني �لإجاز�ت �لر�صمية �أو بينها وبني غريها من �لر�حات �أو 

�لعطالت �لأ�صبوعية.

رابعا: الإجازة ال�ضنوية:

ل جد�ل يف �أهمية �لهدوء �لنف�صي ور�حة �لبدن ل�صتعادة �لإن�صان ن�صاطه وحيويته، 

33٤ فلو �أن عامال، مثاًل، كان ي�صتحق �أجر� قدره ع�صرة دنانري يف �ليوم �لو�حد، وقام �صاحب �لعمل بت�صغيله يوم �لإجازة �لر�صمية 
فيجب �أن يح�صل �لعامل على �أجر قدره 25 دينار� )ع�صرة دنانري كاأجر م�صتحق وخم�صة ع�صر دينار� )150%( كاأجر �إ�صايف عن 
�لت�صغيل يف يوم �لإجازة(. ور�جع �لفقرة �لثانية من �ملادة )6٤( عمل �لتي تق�صي باأنه »... ويجوز ل�صاحب �لعمل ت�صغيل �لعامل يف 
�أي من هذه �لأيام �إذ� �قت�صت ظروف �لعمل ذلك، وي�صتحق �لعامل يف هذه �حلالة �أجره عن هذ� �ليوم و�أجر� �إ�صافيا يعادل %150 
من هذ� �لأجر، �أو مينح يوما �آخر عو�صا عنه ح�صب �ختيار �لعامل لالأجر �لإ�صايف �أو �لإجازة و�إذ� �صادف �أي من هذه �لأيام يوم جمعة 

�أو يوم عطلة ر�صمية عو�ص �لعامل عنه بيوم �آخر«
335 على �أننا نرى �أن منح �أيام �أخرى بديلة ل يعو�ص �لعامل يوم �لعيد، �إذ تكون �ملنا�صبة قد فاتت و�حلكمة من �إعطائها قد �نتفت، 

ف�صال عما �صيوؤدي �إليه ذلك من فو�ت �لتعوي�ص �ملايل �مل�صتحق للعامل عن ت�صغيله يوم �لإجازة.
336 ن�ص �مل�صرع �صر�حة يف عجز �ملادة )6٤ عمل( على �أنه »و�إذ� �صادف �أي من هذه �لأيام يوم جمعة �أو يوم عطلة ر�صمية عو�ص 

�لعامل عنه بيوم �آخر«.
337 ويف تقديري وفق �صر�حة منطوق �لن�ص ل يعو�ص �لعامل بيوم بديل �إذ� وقعت �إجازته �لر�صمية خالل قيامه باإجازته �ل�صنوية 

�أو �ملر�صية �أو غريهما.
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و�لروتني  بال�صو�صاء  مفعمة  و�أجو�ء  متو��صل  عمل  ظل  يف  ذلك  حتقيق  ميكن  ول 

�ليومي و�لعناء، فقد ل يفي �نقطاع �لعامل عن �لعمل -لفرت�ت يومية �أو �أ�صبوعية- 

مبتطلبات �لإن�صان �لنف�صية و�ل�صحية و�لجتماعية، لهذ� كان ل بد من منحه �إجازة 

�صنوية لالبتعاد عن �أماكن �لعمل ورتابة �حلياة �ليومية؛ كي ي�صتعيد تو�زنه �لنف�صي 

�ملجتمع  وعلى  و�لقوة،  بالنماء  �لإنتاج  على  ينعك�ص  مبا  �لعمل،  يف  وتاألقه  و�لبدين 

�أحكامه  تتعلق  �مل�صرع  من  عزمية  �لإجاز�ت  تنظيم  جاء  ولهذ�  و�لتقدم،  بالرخاء 

بالنظام �لعام، فال ميكن ل�صاحب �لعمل �لنتقا�ص من �لإجاز�ت �أو ��صتبد�لها �إل 

يف �لأحو�ل �ملن�صو�ص عليها يف �لقانون338.

وقد نظم �مل�صرع �لبحريني �حلق يف �لإجازة �ل�صنوية �صمن �ملو�د)8٤-86 عمل(، 

ونربز �أحكامه من خالل �ملحاور �لآتية: 

1- مدة �لإجازة �ل�صنوية و�صو�بط ��صتحقاقها.

2- تنظيم �لإجازة �ل�صنوية.

3- �أجر �لإجازة �ل�صنوية.

٤- �أثر �نتهاء عقد �لعمل يف �حلق يف �لإجازة �ل�صنوية.

5- تعلق �حلق يف �لإجازة �ل�صنوية بالنظام �لعام. 

ونعر�ص لذلك تباعا على �لنحو �لآتي:

1- مدة الإجازة ال�ضنوية و�ضوابط ا�ضتحقاقها:

�لإجازة �ل�صنوية هي �أيام معدود�ت يف كل �صنة يلتزم �صاحب �لعمل مبنحها للعامل، 

338 �نظر »نق�ص مدين م�صري« رقم 378 ل�صنة 32ق جل�صة 1967/2/15، م م ف، �ص 18، �ص 357، ورقم 39٤ ل�صنة 
37ق، جل�صة 197٤/1/19، م م ف، �ص 25، �ص 191؛ ورقم 726 ل�صنة٤1، جل�صة 1977/3/20، م م ف، �ص 28، 
�ص 718، ورقم ٤51 ل�صنة ٤2، جل�صة 1978/3/٤، م م ف، �ص 29، �ص 66٤، وم�صار �إلى هذه �لأحكام لدى �صالح حممد 

�أحمد، �ملجموعة �ل�صابقة، �ص 28 وما بعدها.



198

فيكون لالأخري �لنقطاع فيها عن �لعمل مع حفظ حقه يف �لأجر، ويق�صد ب�صنوية 

�لإجازة �أن تعطى للعامل كلما ق�صى يف �خلدمة عاما ميالديا كامال )365( يوما، 

عليه  يفر�صه  جوهري  بالتز�م  خمال  كان  �إعطائها  عن  �لعمل  �صاحب  �متنع  فاإن 

�لقانون339.

من   )62-58( �ملو�د  يف  وذلك  للعامل،  �ل�صنوية  �لإجازة  منح  �مل�صرع  نظم  وقد 

قانون �لعمل3٤0، ومبقت�صى هذه �لن�صو�ص ي�صتحق �لعامل �إجازة �صنوية قدرها 30 

يوما عن كل �صنة مي�صيها يف خدمة �صاحب �لعمل3٤1، �أما �إذ� قلت مدة خدمته عن 

�صنة كاملة ��صتحق �إجازة عن ك�صور �ل�صنة بن�صبة �ملدة �لتي ق�صاها يف �خلدمة، فاإن 

كانت مدة خدمته ثمانية �أ�صهر، مثال، ��صتحق �إجازة �صنوية مدتها 20 يوما3٤2. 

وبذلك قارب �مل�صرع بني مدة �لإجازة �مل�صتحقة للعاملني يف �لقطاع �خلا�ص وبني 

تلك �مل�صتحقة للعاملني يف �لقطاع �حلكومي �خلا�صعني لقانون �خلدمة �ملدنية.

وي�صتحق �لعامل �لإجازة عن كل �صنة مي�صيها يف �خلدمة، وتبد�أ �ل�صنة من تاريخ 

�لتحاق �لعامل باخلدمة لدى �صاحب �لعمل، ما مل يتفق على �أن يكون �حل�صاب من 

�أول يناير من كل عام3٤3، وذلك ت�صهيال لعملية ح�صاب �لإجازة و�صبطها. 
339 نق�ص مدين م�صري رقم 726 ٤1 ق يف 1977/3/20 ورقم ٤51 ٤2ق يف 1978/3/٤، جمموعة �صالح حممد، 

ج 1، رقم 6، �ص 29، 30.
3٤0 فقد ن�صت �ملادة )58عمل( على �أن »...ي�صتحق �لعامل �لذي �أم�صى يف خدمة �صاحب �لعمل مدة �صنة و�حدة على �لأقل �إجازة 
�صنوية ل تقل عن ثالثني يوما مدفوعة �لأجر مبعدل يومني ون�صف عن كل �صهر. و�إذ� قلت مدة خدمة �لعامل عن �صنة ��صتحق �إجازة 

بن�صبة �ملدة �لتي ق�صاها يف �لعمل«.
3٤1 �حتدم �جلدل بني �ملعنيني بقانون �لعمل )�ملنظمات �لعمالية ومنظمة �أ�صحاب �لعمل وغريهما( حول ح�صاب �لثالثني يوما وهل 
هي �أيام ح�صابية )تقوميية( �أم �أيام عمل، وقد ح�صم جمل�ص �لوزر�ء هذه �مل�صاألة باأن �ملق�صود �أن تكون �أياما ح�صابية ولي�صت �أيام عمل، 
وهو تف�صري يتفق )يف ر�أيي( من ناحية مع �صياغة �لن�ص وق�صد �مل�صرع لأنه لو �أر�د جعلها �أيام عمل لن�ص على ذلك �صر�حة كما فعل 
بالن�صبة �إلى �إجازة �حلج، ناهيك عن طرح هذه �مل�صاألة وح�صمها خالل مناق�صات جمل�ص �ل�صورى للقانون، ومن ناحية �أخرى يتفق مع 
�ملنطق �إذ ل ي�صتحق �لعامل يوم ر�حة �إل بعد �صتة �أيام عمل و�ملعروف �أن �لعامل خالل فرتة �لإجازة �ل�صنوية يكون يف ر�حة فال يعو�ص 

عن يوم �لر�حة �لذي يتخلل �لإجازة بر�حة �إ�صافية.
�ملادة  من  �لثانية  �لفقرة  ر�جع  �لعمل،  �صاحب  خدمة  يف  كاملة  �صنة  ق�صاء  �ل�صنوية  �لإجازة  على  للح�صول  ي�صرتط  ل  �إذ   3٤2
ط  ن�صر،  د�ر  بدون  �لعمل،  قانون  يف  �لتطبيقية  �مل�صكالت  حول  وجو�با  �صوؤ�ل   111 عبد�لنبي،  عزت  �لأ�صتاذ  و�نظر  )58عمل( 
1998، �ص 200، وعك�ص هذ� �لر�أي �نظر �لأ�صتاذ على حم�صن عبد�هلل �لورقاء، عقد �لعمل  �لفردي يف ظل قانون �لعمل �لبحريني 

يف �لقطاع �لأهلي، بدون د�ر ن�صر، ط 1995، �ص 1٤1.
3٤3 مع �إعطاء �لعامل �إجازة جزئية عن خدمته خالل �لأ�صهر �ل�صابقة على �صهر يناير.
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ويجوز ل�صاحب �لعمل منح �لعامل �إجازة �صنوية ملدة �أطول من �ملدة �ملقررة قانونا، 

فاحلدود �ملقررة قانونا هي حدود دنيا ل ي�صح �لتفاق على �إنقا�صها، ولكن ي�صح 

ما ن�صت عليه  تف�صل  �صهر3٤٤، وهي حدود  �أكرث من  زيادتها بجعلها  �لتفاق على 

�ملعايري �لدولية3٤5، و�إذ� �نتهى عقد �لعمل قبل �كتمال �صنة �خلدمة �مل�صتحق عنها 

�لإجازة فللعامل �حلق يف بدل نقدي يعادل �أجر �لإجازة �مل�صتحقة له عن ك�صور هذه 

�ل�صنة �لأخرية �لتي ق�صاها يف �خلدمة3٤6.

2- تنظيم الإجازة ال�ضنوية

�ل�صنوية  �لإجازة  موعد  حتديد  �صلطة  �لعمل  ل�صاحب  �لبحريني  �مل�صرع  �أعطى 

للعامل3٤7، فهو �مل�صئول عن �صري �لعمل، و�مللم بظروفه و�أو�صاعه، ومن ثم فيكون 

له، وبح�صب مقت�صيات �لعمل، حتديد بدء �إجازة كل عامل من عماله، وله �أن يوحد 

موعد �لإجازة بالن�صبة �إلى جميع �لعمال، فيغلق �ملن�صاأة خالل فرتة �لإجازة، وله �أن 

يعطيها لعماله على �لتو�يل، لي�صمن ��صتمر�ر �لعمل يف م�صروعه على مد�ر �لعام، 

ولي�ص للعامل �أن يجرب �صاحب �لعمل على �إعطائه �لإجازة �ل�صنوية يف وقت معني، 

ولي�ص ل�صاحب �لعمل، يف �ملقابل، �أن يتع�صف يف ��صتعمال حقه يف تنظيم �لإجازة، 

ولي�ص ق�صد  تنظيمها،  �إلى  �لد�فعة  �لعمل هي  تكون ظروف ومقت�صيات  �أن  ويجب 

�لإ�صر�ر بالعامل.

غري �أن �مل�صرع ت�صجيعا للعلم و�ملعرفة �صمح �لعامل بتحديد موعد �إجاز�ته �ل�صنوية 

3٤٤ على �عتبار �أن ذلك �أكرث فائدة للعامل.
�لأدنى  �حلد  يقل  باأل  عام 1970  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها  �لتي  رقم 132  �لتفاقية  من  �ملادة )2(  ق�صت  فقد   3٤5
لالإجازة �ل�صنوية عن ثالثة �أ�صابيع عمل، كما ن�صت �ملادة )50( من �لتفاقية �لعربية رقم )6( ب�صاأن م�صتويات �لعمل �لتي �عتمدتها 
منظمة �لعمل �لعربية على �أن »مينح �لعامل �إجازة �صنوية مدفوعة �لأجر مدتها ثالثة �أ�صابيع عن كل �صنة من �صنو�ت �خلدمة ويجوز 

زيادتها بزيادة مدة �خلدمة... «.
3٤6 �لفقرة �لثالثة من �ملادة )58( عمل.

3٤7 تن�ص �ملادة )59( من قانون �لعمل على �أن »يحدد �صاحب �لعمل مو�عيد �لإجازة �ل�صنوية ح�صب مقت�صيات �لعمل وظروفه، 
ويلتزم �لعامل بالقيام بالإجازة يف �لتاريخ وللمدة �لتي حددها �صاحب �لعمل. ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يح�صل �لعامل على �إجازة 

�صنوية مدتها خم�صة ع�صر يوما، منها �صتة �أيام مت�صلة على �لأقل...«.
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�إذ� كان متقدما لمتحان يف �إحدى مر�حل �لتعليم �صريطة �أن يخطر �صاحب �لعمل 

قبل 30 يوما من تاريخ �ملوعد �لذي يرغب فيه لبدء �لإجازة.

�ل�صنة  يف  �لعامل  عليها  يح�صل  �لتي  �ل�صنوية  �لإجازة  �أيام  جملة  تقل  �أل  ويجب 

�خلم�صة  على  ز�د  وما  �لأقل،  على  مت�صلة  �أيام  �صتة  منها  يوما   15 عن  �لو�حدة 

ع�صر يوما يجوز تاأجيله �أو جتزئته، �إل بالن�صبة �إلى �لأحد�ث فيح�صلون على �صهر 

كامل بال تاأجيل �أو جتزئة، فاإذ� حدد �صاحب �لعمل موعد �لإجازة وجب على �لعامل 

�لقيام بها يف موعدها خالل �ملدة �ملحددة، فاإن رف�ص �لعامل كتابة �لقيام بها �صقط 

حقه يف �قت�صاء مقابل ر�صيد �لإجاز�ت. 

وقد ي�صطر �لعامل يف بع�ص �لأحيان، لأ�صباب قهرية عار�صة كمر�ص �أحد �أقاربه، 

�إلى �لنقطاع عن �لعمل ملر�فقته، لذ� �أجاز �مل�صرع للعامل �أن يتغيب ل�صبب عار�ص 

ملدة ل تتجاوز �صتة �أيام خالل �ل�صنة وبحد �أق�صى يومني يف �ملرة �لو�حدة على �أن 

�لإجاز�ت  هذه  وتعرف  للعامل،  �ملقررة  �ل�صنوية  �لإجازة  من  �لإجازة  هذه  حت�صب 

بالإجاز�ت �لعر�صية.

3- اأجر الإجازة ال�ضنوية:

و�خللود  �لعمل  عن  �لتوقف  من  �لعامل  متكني  يف  فقط  �لإجازة،  �أهمية  تكمن  ل 

للر�حة، و�إمنا يف ��صتحقاقه لأجره كامال عن فرتة �لإجازة كما لو �أنه با�صر عمله، 

فتحقيق �لغر�ص �لأ�صا�صي من �لإجازة- وهو �لر�حة من عناء �لعمل و�لرتفيه عن 

�لنف�ص- ل يتحقق �إل �إذ� كان بيد �لعامل من �ملال ما ميكنه من توفري �أ�صباب �لر�حة 

و�لرتفيه، ولو تقررت �لإجازة بدون �أجر �أو حتى باأجر خمف�ص لف�صل معظم �لعمال 

�لقيام  �أجورهم خالل  يحرمو� من  ل  �إجازة؛ حتى  على  وعدم �حل�صول  �ل�صتغال 

باإجاز�تهم3٤8.

3٤8 �نظر د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 259. ور�جع �ملادة )58( عمل.
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ويحرم من  �آخر،  لدى �صاحب عمل  �لإجازة  يعمل خالل مدة  �أن  للعامل  ول يجوز 

�أجره عن مدة �لإجازة �إذ� ثبت ��صتغاله خاللها لدى �صاحب عمل �آخر، ول�صاحب 

يف  �حلق  �لعمل  ل�صاحب  يكون  كما  عنها،  �أجر  من  �إليه  �أد�ه  ما  ي�صرتد  �أن  �لعمل 

م�صاءلته تاأديبيا عن ذلك.

كيفية ح�ضاب اأجر الإجازة:

�إليه  م�صافا  للعامل  �لأخري  �لأ�صا�صي  بالأجر  �لإجازة  �أيام  �أجر  ح�صاب  يف  يعتد 

�لعالوة �لجتماعية، �إن وجدت، فاإذ� كان �لعامل ممن يعملون بالقطعة �أو بالإنتاج 

�أو يتقا�صى �أجر� ثابتا م�صافا �إليه عمولة �أو ن�صبة مئوية �عتد يف ح�صاب تلك �حلقوق 

مبتو�صط �أجر �لعامل خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية.

�لإجازة  �أيام  �أجر عن  ي�صتحقه من  فاإن ما  بال�صاعة  يتحدد  �لعامل  �أجر  فاإذ� كان 

ثم �صرب  �ليومي،  �لعمل  �صاعات  �لعامل يف عدد  �أجر  �أ�صا�ص �صرب  على  يح�صب 

�أ�صا�ص  باليوم فاإنه يح�صب على  �إذ� حتدد �لأجر  �أما  �أيام �لإجازة،  �لناجت يف عدد 

فيتم  بالأ�صبوع  �لأجر حمدد�  كان  و�إن  �لإجازة،  �أيام  �ليومي يف عدد  �أجره  �صرب 

ي�صرب  ثم  �أيام)3٤9(،  �صبعة  �لأ�صبوع  �أن  �أ�صا�ص  على  �أول  �ليومي  �لأجر  ح�صاب 

�لعامل  �ل�صهر، ح�صل  �أ�صا�ص  و�إذ� حتدد �لأجر على  �أيام �لإجازة،  �لناجت يف عدد 

على �أجره كامال عن �ل�صهر �لذي ح�صل فيه على �إجازته من دون خ�صم، �أما �إذ� 

�إليه عمولة  �أجر� م�صافا  �لعامل يتقا�صى  �أو كان  �لقطعة،  �أو  بالإنتاج  حتدد �لأجر 

�لأ�صهر  �لعامل خالل  �أجر  �أ�صا�ص متو�صط  �أجر �لإجازة على  ن�صبة مئوية حتدد  �أو 

�لثالثة �لأخرية350، �أو عن �ملدة �لتي ��صتغلها �إن قلت عن ذلك مق�صوما على عدد 

�أيام �لعمل �لفعلية عن ذ�ت �لفرتة351.

3٤9 وذلك على �أ�صا�ص �أن �لر�حة �لأ�صبوعية مدفوعة �لأجر ) �صتة �أيام عمل ويوم ر�حة(.
350 �ملادة )٤7 عمل( ور�جع د. �ل�صيد عيد نايل، �لو�صيط، �ملرجع �ل�صابق، �ص 167.

351 د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 263.
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مقابل  هو  �إمنا  �ل�صنوية  �لإجازة  �أيام  عن  �لعامل  �أجر  �أن  نوؤيده  �جتاه352  ويرى 

�حتبا�ص �لعامل ل�صالح �صاحب �لعمل خاللها، فتمتع �لعامل بالإجازة �ل�صنوية �أمر 

لأد�ء  ��صتعد�د�  �أكرث  �لعامل  يجعل  �إذ  ذ�ته،  �لوقت  �لعمل يف  ويفيد �صاحب  يفيده 

�لعمل بعد �لإجازة، لذ� كان �لأجر عن �أيام �لإجازة مبثل مقابل �لحتبا�ص مل�صلحة 

�لعمل، فالأجر �إما مقابل �لعمل و�إما �لحتبا�ص للعمل، ولهذ� يكون ل�صاحب �لعمل 

حق حرمان �لعامل من �أجر �لإجازة �إذ� ثبت ��صتغاله لدى �صاحب عمل �آخر خالل 

فرتة �لإجازة  )م62 عمل(353.

٤-اأثر انتهاء عقد العمل يف احلق يف الإجازة

للعامل �حلق يف بدل نقدي يعادل �أجره عن �أيام �لإجازة �ل�صنوية �مل�صتحقة له �إذ� 

�نتهى عقد عمله، �صو�ء كان �لإنهاء ب�صبب يرجع �إلى �لعامل �أو �إلى �صاحب �لعمل 

�أو �إلى �صبب خارجي عنهما35٤، فاإذ� كان �لعامل قد ق�صى �صنة كاملة يف �خلدمة 

ح�صل على �ملقابل �ملايل لإجاز�ته كامال، �أما �إذ� مل يق�ص �صنة كاملة يف �خلدمة 

فاإنه ي�صتحق مقابال ماليا عن �أيام �لإجازة �مل�صتحقة له عن ك�صور �ملدة �لتي ق�صاها، 

�أيا كان �صبب �نتهاء �خلدمة، ولكن ل ميكن منحه �لإجازة عينا طاملا �نتهى عقده، 

352 د. عبد�لنا�صر �لعطار، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 1٤6.
353 ويرى �لجتاه �لغالب �أنه �أجر موؤجل �ل�صد�د عن عمل �صابق، �نظر  د. �إ�صماعيل غامن، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 318، 
د. ح�صن كرية �أ�صول قانون �لعمل ج.1 عقد �لعمل، �لطبعة �لثالثة،1979، من�صاأة �ملعارف بالإ�صكندرية،  �ص 597، د حممد لبيب 

�صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 26٤، د. ح�صام  �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 5٤7.
       ويف �لفقه �لفرن�صي �نظر:

-Gérard COUTURIER, Droit du Travail, T.1,1993,P426; B .TEYSSIE, Droit 
du Travail.T.1,1992,P.502; Jean PELISSIER, Alain SUPIOT et Antoine 
JEAMMAUD, Droit du travail, Dalloz. 2000, N.959,P.968. et s; et V.soc.12 Oct. 
1978, Bull .Civ., v, 498; soc. 2 Fève 1984,D.1984,321,4e esp. Concl G. PICCA et 
H . ECOUTIN; soc.  4 dec.1996,RJS,97/1,N51;Soc. 14 mai 1997, Dr. Soc, 1997, P 
748, Obs. R. VATINET. 

ويرى �لبع�ص �أن �لأجر ي�صتند �إلى فكرة �مل�صروع �لذي يجب �أن يتحمل مبقابل �إجاز�ت �لعامل �نظر:
 -CAMERLYNCK et .G. Lyon- CAEN, Manuel de droit du travail, paris,1970, N 208.
35٤ وفقا للمادة )59/ج( عمل »يلتزم �صاحب �لعمل بت�صوية ر�صيد �لإجاز�ت و�لأجر �ملقابل له كل �صنتني على �لأكرث، فاإذ� �نتهت 

عالقة �لعمل قبل ��صتنفاد �لعامل ر�صيد �إجاز�ته �ل�صنوية ��صتحق �لأجر �ملقابل لهذ� �لر�صيد«.
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كما ل ميكن مد �لعقد للمدة �لالزمة للح�صول على �لإجازة355.

و�جلدير بالتنويه �أن �ملقابل �ملايل لالإجازة عن �ل�صنو�ت �ملنق�صية يكون يف حدود 

ح�صول  �مل�صرع  �أوجب  �لتي  �لإجبارية  �ملدة  خ�صم  بعد  �لإجازة  مدة  من  تبقى  ما 

�لعامل عليها حتما كل عام وهي خم�صة ع�صر يوما، فاإن كان للعامل عامان، و�نتهى 

عقده من دون ح�صوله على �إجاز�ته، وطالب بها ف�صيكون من حقه �حل�صول على 

�لثانية 15 يوما356. وتعجيال  �لأولى قدره 15 يوما، وعن  �ل�صنة  �إجازة عن  بدل 

�ل�صنوية  �لإجاز�ت  ر�صيد  ت�صوية  �مل�صرع  �أوجب  فقد  حقوقه  على  �لعامل  حل�صول 

�لعامل، ومن ثم فيفرت�ص عدم وجود  و�لأجر �ملقابل له كل �صنتني على �لأكرث مع 

ر�صيد يزيد على �إجاز�ت �آخر �صنتني ما مل يثبت �لعك�ص357. 

5- تعلق احلق يف الإجازة بالنظام العام

تعترب �لإجازة �ل�صنوية عزمية من �ل�صارع دعت �إلى فر�صها �عتبار�ت �لنظام �لعام، 

فهي عزمية لأن �صاحب �لعمل يلتزم مبا �أوجبه �مل�صرع باحلدود �لقانونية لالإجازة، 

�صو�ء مت ذلك  قانونا  �ملقررة  �لإجازة  مدة  يزيد  �أن  �أخرى،  له، من جهة  و�إن جاز 

مبقت�صى عقد عمل فردي �أم جماعي �أم يف لئحة �لنظام �لأ�صا�صي للعمل، طاملا كان 

ذلك �أكرث فائدة ملجموع �لعمال من �لنظام �ملقرر قانونا358.

فالإجازة حق متعلق بالنظام �لعام ل يجوز حرمان �لعامل من حقه فيها وكل �صرط 

355 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 5٤7.
356 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 519 ل�صنة 2005، جل�صة 2006/5/8، م م ف، �ل�صنة �ل�صابعة ع�صرة، �ص 669، 

و�لطعن رقم ٤2 ل�صنة 2006، جل�صة 2006/10/30، م م ف، �ل�صنة �ل�صابعة ع�صرة، �ص 1008.
357 �لفقرة )ج( من �ملادة )59 عمل(. ويف تقديري �أن هذ� �لفرت��ص قابل لإثبات �لعك�ص، فقد يثبت عدم ح�صول �لعامل على 
�لإجازة  مدد  كامل  عن  بدل  على  ح�صوله  يجب  وعندئذ  �لإجازة،  منحه  �لعمل  �صاحب  لرف�ص  عليها  ح�صوله  �ملفرت�ص  �ملدة  هذه 
�مل�صتحقة له، فعبارة �لن�ص �لت�صريعي ل حتول دون ذلك، فاحلظر �إمنا يتعلق بالتفاق على �لإرجاء لأكرث من �صنتني، ول ي�صح �أن 

يتحمل �لعامل نتيجة خمالفة �صاحب �لعمل لهذ� �حلظر ورف�ص منح �لعامل �لإجاز�ت �لتي مت �إرجاوؤها مدة تزيد على �ل�صنتني.
358 �أما �إذ� مل يوجد �تفاق وكان �صاحب �لعمل قد �أذن لعماله باإجاز�ت تزيد على �حلد �ملقرر قانونا فال يكت�صب �لعمال حقا يف هذ� 
�لقدر �لز�ئد �إل �إذ� �تخذ هذ� �لقدر �صفة �لعمومية و�لثبات و�ل�صتقر�ر حتى يكون �صاحب �لعمل ملتزما به قانونا. ر�جع د. فتحي 

عبد�ل�صبور، �لو�صيط، �ملرجع �ل�صابق، �ص 515.
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و�صالمة  �لعامل  �صحة  �أن  �عتبار  مطلقا359،على  بطالنا  باطال  يقع  ذلك  يخالف 

ج�صده مقدمان على �ملنفعة �ملادية، فال يجوز �إرهاق �لعامل يف عمل متو��صل طو�ل 

�لعام ولو حتقق من جر�ء ذلك نفع مادي غري �أنه �إذ� تعذر ح�صول �لعامل عليها ثبت 

له �حلق يف �ملقابل �لنقدي لها. 

حمكمة  �أحكام  وتو�ترت  �ملعنى360  هذ�  �صر�حة  �لدولية  �لتفاقيات  �أكدت  وقد 

�لتمييز على تاأكيد �رتباط �لإجازة �ل�صنوية بالنظام �لعام و�أنه ل يجوز �لتنازل عنها 

�أو �لرت�خي يف �حل�صول عليها حتى متر �ل�صنة للمطالبة ببدل نقدي361.

خام�ضا: اإجازات يف منا�ضبات اأ�ضرية:

ل تخلو �حلياة �خلا�صة و�لأ�صرية للعامل من �ملفاجاآت �ملبهجة �أو �ملحزنة، فيحدث �أن 

�أ�صرة �لعامل ت�صتوجب تغيب �لعامل عن  �أو حو�دث عر�صية لأحد �أفر�د  تقع ظروف 

�لعمل فجاأة، من دون �أن يتمكن من �إخطار �صاحب �لعمل مقدما مبا وقع له، وعلى 

هذ� �لأ�صا�ص �صمح �مل�صرع �لبحريني للعامل بالتغيب و�لنقطاع عن �لعمل يف منا�صبات 

معينة وملدة حمددة مع �حتفاظ �لعامل باأجره كامال خالل فرتة �لإجازة، ول تخ�صم 

لهذه  تنظيما  عمل(   63( �ملادة  �أوردت  وقد  �ل�صنوية،   �لإجازة  من  �لإجاز�ت  هذه 

�لإجاز�ت �لعر�صية فن�صت على حق �لعامل يف �إجازة مدفوعة �لأجر ملدة يوم و�حد يف 

حالة ولدة مولود له، وملدة ثالثة �أيام يف كل حالة من �حلالت �لتالية:

359 �إذ تن�ص �لفقرة �لثالثة من �ملادة )58عمل( على �أنه »ول يجوز للعامل �لنزول عن حقه يف �لإجازة  وله �أن يتقا�صى عنها 
مقابال نقديا طبقا لأحكام �لفقرة )ب( من �ملادة )59( من �لقانون«. و�ملالحظ �أنه وقع خطاأ غري مق�صود يف ذكر رقم �لفقرة فهي 

لي�صت �لفقرة )ب( و�إمنا )ج(.
360 ر�جع �ملادة )51( من �لتفاقية �لعربية رقم )6( ل�صنة 1971 ب�صاأن م�صتويات �لعمل �لعربية »معدلة«، و�ملادة )12( من 

�لتفاقية رقم )132( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية عام 1970 ب�صاأن �لإجازة �ملدفوعة �لأجر .
361 �نظر �أحكام حمكمة �لتمييز وعلى وجه �خل�صو�ص:

ل�صنة 1993،  و�لطعن رقم 39  �لر�بعة ق 56 �ص 2٤6،  �ل�صنة  ل�صنة 1993، جل�صة 1993/7/٤، م.م.ف،  �لطعن 35 
�ل�صنة  ل�صنة 1993، جل�صة 1993/12/19، م.م.ف،  و�لطعن رقم 87  جل�صة1993/7/٤ م.م.ف، ق 57، �ص 252، 
�لر�بعة، ق  101، �ص ٤3٤، و�لطعن رقم 77 ل�صنة 1995، جل�صة 1995/7/2م، م.م.ف، �ل�صنة �ل�صاد�صة، ق 119، �ص 
٤15، و�لطعن رقم 31 ل�صنة 199٤، جل�صة 199٤/5/8، �ل�صنة �خلام�صة، ق 61، �ص 2٤6، و�لطعن رقم 1٤3 و�لطعن 

رقم 158 ل�صنة 199٤ جل�صة 199٤/12/٤، م.م.ف، ق 165، �ص 6٤3.
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- زو�ج �لعامل مرة و�حدة.

- وفاة زوجه �أو �أحد �أقربائه حتى �لدرجة �لر�بعة. 

- وفاة �أحد �أقرباء زوجه حتى �لدرجة �لثانية.

ويت�صح من هذ� �لتنظيم �هتمام �مل�صرع باجلانب �لإن�صاين و�لجتماعي، وتقديره 

عند  �ملنا�صبة  �أو  �حلدث  يو�جه  حتى  �لتفرغ  �إلى  �لظروف  تلك  يف  �لعامل  حلاجة 

�أن يزيد عليه،  �لعمل  �أدنى يجوز ل�صاحب  وقوعها، وقد وردت هذه �حلالت كحد 

فيعطي �لعامل �إجازة ملدة �أكرب �أو يف منا�صبات �أخرى �إ�صافة ملا ورد �صلفا.

�لعامل  �نقطع  �لتي  �ملنا�صبة  �أو  �لو�قعة  حدوث  من  �لتاأكد  �لعمل  ل�صاحب  ويكون 

ب�صببها عن �لعمل، فله �أن يطلب �إلى �لعامل ما يثبت ح�صولها، وعلى �لأخري تقدمي 

�لوثائق و�مل�صتند�ت �ملثبتة لذلك. 

�ضاد�ضا- اإجازات خا�ضة باملراأة العاملة:

�أفرد �مل�صرع للمر�أة �لعاملة حماية قانونية تتفق مع طبيعة دورها يف �ملجتمع وما ميليه 

باإجاز�ت  خ�صها  ولذ�  وعملها،  �أ�صرتها  بني  �لتوفيق  �صرورة  من  �لدور  هذ�  عليها 

تن�صجم مع �حلماية �ملقررة لالأمومة و�لطفولة وللزوجة و�أهم هذه �لجاز�ت هي:

)اأ( اإجازة الو�ضع

منح �مل�صرع �لعاملة، مر�عاة لعتبار�ت �صحية و�إن�صانية، يف حالة �حلمل و�قرت�ب 

موعد �لو�صع �إجازة وفق �لأحكام �لآتية362:

لذلك  * �ملعتاد  �لوقت  يف  �أمه  عن  �جلنني  �نف�صال  هو  بالو�صع   �ملق�صود 

�لتي  �ملدة  ت�صمل  يوما،  �صتون  �لأجر مدتها  �إجازة و�صع مدفوعة  �لعاملة على  »�أ( حت�صل  �أنه  �ملادة )32عمل( على  362 ن�صت 
ت�صبق �لو�صع و�لتي تليه، ب�صرط �أن تقدم �صهادة طبية معتمدة من �أحد �ملر�كز �ل�صحية �حلكومية �أو �إحدى �لعياد�ت �ملعتمدة من 
قبل �صاحب �لعمل مبينا بها �لتاريخ �لذي يرجح فيه ح�صول �لو�صع.  ويجوز للعاملة �أن حت�صل على �إجازة بدون �أجر مبنا�صبة �لو�صع 

مدتها خم�صة ع�صر يوما عالوة على �لإجازة �ل�صابقة«.
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)من �صبعة �أ�صهر �إلى ت�صعة �أ�صهر بعد بدء �حلمل(363، على �أنه ل ي�صرتط 

لال�صتفادة من �لإجازة �أن ينزل �جلنني حيا36٤.

ت�صبق  * �لتي  �ملدة  ت�صمل  كامل365،  باأجر  يوما،  �صتون  �لو�صع  �إجازة   مدة 

�إجازة  وهي  للعاملة،  باإعطائها  �لعمل  �صاحب  ويلتزم  تليه،  و�لتي  �لو�صع 

�إجبارية بالن�صبة �إلى �لعاملة و�إلى �صاحب �لعمل، وللعاملة �حلق يف �إجازة 

�إ�صافية مدتها خم�صة ع�صر يوما �أخرى، وهي �إجازة �ختيارية بدون �أجر، 

يجوز  فال  طلبتها  فاإن  يوما،   75 مدة  لتكمل  تطلبها  �أن  للعاملة  يجوز 

ل�صاحب �لعمل رف�ص منحها لها.

 ل يجوز ل�صاحب �لعمل ت�صغيل �لعاملة خالل �لأربعني يوما �لتالية للو�صع،  *

تعر�صت  و�إل  �آخر،  عمل  �صاحب  عند  خاللها  تعمل  �أن  لها  يجوز  ل  كما 

للم�صاءلة �لتاأديبية و�حلرمان من �أجر �لإجازة366 وياأتي هذ� �حلكم بهدف 

�حلفاظ على �صحة �لعاملة وعدم تعري�صها ملخاطر ما بعد �لولدة حماية.

�أو  * �ملر�كز  �أحد  من  معتمدة  طبية  �صهادة  تقدمي  �لعاملة  على   يجب 

�مل�صت�صفيات �لتابعة لوز�رة �ل�صحة، �أو �إحدى �لعياد�ت �ملعتمدة من قبل 

ح�صول  يرجح  �لذي  �لتاريخ  �ل�صهادة  يف  يثبت  �أن  على  �لعمل،  �صاحب 

�لو�صع فيه، فاإذ� قدمت هذه �ل�صهادة وجب على �صاحب �لعمل �إعطاوؤها 

�لإجازة قبيل هذ� �لتاريخ، ��صتعد�د� حلالة �لو�صع.

للعاملة  * تكون  �أن  �لو�صع  �إجازة  على  �لعاملة  حل�صول  �مل�صرع  ي�صرتط   مل 

363 ول تنطبق �أحكام �إجازة �لو�صع على حالة �لإجها�ص، �لذي ينف�صل فيه �جلنني عن �أمه قبل هذ� �ملوعد، و�إن كان من �ملمكن 
تطبيق �أحكام �لإجازة �ملر�صية، د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤٤9؛ عك�ص هذ� �لر�أي د. حممد حلمي مر�د، قانون 

�لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 551، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 560.
36٤ د. حممد حلمي، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص551، د. حممد لبيب �صنب، �ملرجع �ل�صابق، �ملو�صع �ل�صابق نف�صه.

365 تبلغ �إجازة �لو�صع يف قانون �لعمل �مل�صري ت�صعني يوما باأجر كامل ) �ملادة 91 من قانون �لعمل رقم 12 ل�صنة 2003(.
366 ر�جع �ملادتني رقمي )32/ب و62 من قانون �لعمل(.
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مدة خدمة معينة لدى �صاحب �لعمل، �إذ يثبت هذ� �حلق مهما كانت مدة 

خدمة �لعاملة لدى �صاحب �لعمل367.

 مل ي�صع �مل�صرع حد� �أق�صى لعدد مر�ت �حل�صول على �إجازة �لو�صع، فيثبت  *

�حلق فيها مع كل حالة و�صع مهما بلغ عدد مر�ت �لولدة368، كما ل يرتبط 

�حلق فيها بوجود عالقة زوجية بقدر �رتباطه بحماية �لأمومة، ولهذ� ل 

ي�صرتط وجود عقد زو�ج �صحيح حل�صول �لعاملة على هذه �لإجازة.

 �أما بالن�صبة �إلى �ملر�أة �ملعوقة فقد خ�صها �مل�صرع بنوع �آخر من �حلماية؛  *

�ملعوقة  �ملر�أة  �ملعوقني على حق  وت�صغيل  وتاأهيل  قانون رعاية  �إذ ن�ص يف 

�حلامل يف �حل�صول على �إجازة باأجر كامل، عالوة على حقها يف �لإجاز�ت 

�ل�صابقة، وذلك للمدة �لتي ير�ها �لأطباء �صرورية للمحافظة على �حلالة 

�ل�صحية للمعوقة �أو جلنينها369.

�أثناء متتعها  * �إنهاء عقد عملها  �أو  �لعاملة  �لعمل ف�صل  ل�صاحب  يجوز   ل 

باإجازة �لو�صع، �أو ب�صبب زو�جها، �إذ يفرت�ص �أن �لف�صل �أو �لإنهاء �لذي 

يقع خالل �إجازة �لو�صع هو �إنهاء تع�صفي ما مل يثبت �لعك�ص، ويتفق هذ� 

�حلظر مع �ملو�ثيق و�لتفاقيات �لدولية يف جمال حماية �لأمومة و�لطفولة 

وحماية �ملر�أة �لعاملة ب�صفة عامة، ومن ذلك �لتفاقية رقم )183( �لتي 

�عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية عام 2000م ب�صاأن حماية �لأمومة370، 

367 وهذ� بخالف م�صلك �مل�صرع �مل�صري �لذي ��صرتط حل�صول �لعاملة على هذه �لإجازة �أن تكون لها مدة خدمة لدى �صاحب 
�لعمل تبلغ ع�صرة �أ�صهر �أو �أكرث )ر�جع �ملادة 91 عمل م�صري(.

368 يف حني قيد �مل�صرع �مل�صري هذ� �حلق مبرتني  فقط طو�ل مدة خدمة �لعاملة، وهو قيد ل ينطلق �إل من �عتبار�ت تتعلق بتحديد 
�أحمد ح�صن  د.  �نظر  �لقت�صادية،  للظروف  مر�عاة  �ل�صكانية  �مل�صكلة  للحد من  و�لولدة،  و�حلد من عمليات �حلمل  �ل�صكان  عدد 
�لربعي، �لو�صيط يف �لقانون �لجتماعي، ط 2003، �ص 533، وينتقد �لبع�ص هذ� �مل�صلك من �مل�صرع وي�صكك يف م�صروعيته، �نظر 

د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل �لفردي، �ملرجع �ل�صابق، �ص 289.
369 ر�جع �ملادة )5( من �لقانون 7٤ ل�صنة 2006 ب�صاأن رعاية وتاأهيل وت�صغيل �ملعوقني.  

�لتفاقية  من   )8( �ملادة  يف  وذلك  و�لطفولة  لالأمومة  حماية  �لو�صع  �أو  �حلمل  �أو  �لزو�ج  ب�صبب  �لعاملة  ف�صل  حظر  ر�جع   370
�ل�صالفة �لذكر.
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عام  �لعربية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها  �لتي   )5( رقم  �لعربية  و�لتفاقية 

1976م، ب�صاأن �ملر�أة �لعاملة371.

�أن �مل�صرع �لبحريني مل يتو�فق مع �ملعايري �لدولية ب�صاأن مدة �إجازة  �جلدير بالذكر 

�ملادة  ن�صت  فقد  �لدولية  �لعمل  منظمة  �أقرتها  �لتي  �لتفاقيات  ناحية  فمن  �لو�صع، 

منظمة  �عتمدتها  �لتي  �لأمومة   حماية  ب�صاأن   )183( رقم  �لتفاقية  من  �لر�بعة 

�لعمل �لدولية عام 2000م على �أنه »من حق �أي �مر�أة تنطبق عليها هذه �لتفاقية 

�حل�صول على �إجازة �أمومة ل تقل مدتها عن �أربعة ع�صر �أ�صبوعا، عند تقدميها �صهادة 

طبية تبني �لتاريخ �ملفرت�ص لولدتها ....« 372 ومعنى هذ� �أن �حلد �لأدنى ملدة �لإجازة 

يزيد على ثالثة �أ�صهر، وهي مدة �أكرب من تلك �ملن�صو�ص عليها يف �لت�صريع �لبحريني.

كما ن�صت �ملادة �لعا�صرة من �لتفاقية �لعربية رقم )5( �ل�صالفة �لذكر على حق 

تقل  ل  ملدة  وبعده،  �لو�صع  قبل  كامل  باأجر  �إجازة  �لعاملة يف �حل�صول على  �ملر�أة 

عن ع�صرة �أ�صابيع، على �أل تقل مدة هذه �لإجازة بعد �لو�صع عن �صتة �أ�صابيع...، 

وع�صرة  �صهر�ن  قدرها  �لو�صع  لإجازة  مدة  �لعربية حدد  �لتفاقية  فن�ص  ثم  ومن 

�لذي جعلها  �لبحريني  �لن�ص  معه  يتو�فق  ل  ما  وهو  �أدنى،  كحد  كامل  باأجر  �أيام 

ي�صري وميكن يف مرحلة  بينهما  �لفارق  �أن  تقديري  كامل. ويف  باأجر  �صهرين فقط 

لحقة �لأخذ بحكم �لتفاقية، خا�صة �أن ثمة �إجازة ملدة 15 يوما بدون �أجر قررها 

�مل�صرع �لبحريني ب�صورة �ختيارية مكملة لهذه �لإجازة �لإجبارية، و�جلدير بالذكر 

�أن مملكة �لبحرين مل ت�صدق بعد على �أحكام �أي من هاتني �لتفاقيتني373.

371 حتظر �ملادة )12( من �لتفاقية �ل�صالفة �لذكر ف�صل �لعاملة �أثناء �حلمل �أو ب�صبب قيامها باإجازة �لو�صع �أو �أثناء �إجازتها 
�ملر�صية ب�صبب �حلمل �أو �لو�صع.

�لعمل  �لعام ملنظمة  �ملوؤمتر  �عتمدها  �لتي  �لأمومة رقم )103(  �تفاقية حماية  ب�صاأن مر�جعة  كانت  �لتفاقية رقم 183   372
�لدولية �صنة 1952.  

373 ورد على موقع منظمة �لعمل �لدولية �أنه حتى �أكتوبر 2013 مل ت�صدق �أي دولة عربية على �تفاقية حماية �لأمومة رقم 183 
لعام 2000، ر�جع ذلك يف ر�بط موقعها �لآتي :

. http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/equality-discrimination/
WCMS_229137/lang--ar/index.htm  
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)ب( اإجازة رعاية الطفل

�إعطاء  تقت�صي  �لتي  و�لطفولة  لالأمومة  وحماية  �لدولية  �لعمل  معايري  مع  متا�صًيا 

�لعاملة �حلق يف �إجازة لرعاية طفلها يف �صنو�ته �لأولى، فقد ��صتحدث �مل�صرع يف 

�ملادة )3٤( من قانون �لعمل ن�صا يق�صي بحق �لعاملة يف �إجازة بدون �أجر؛ وذلك 

لرعاية طفلها �لذي مل يتجاوز �صت �صنو�ت وقد حدد مدتها مبا ل يجاوز �صتة �أ�صهر 

يف �ملرة �لو�حدة ولثالث مر�ت طو�ل مدة خدمتها.

�إجبارية،  ولي�صت  للعاملة  �ختيارية  ب�صورة  تقررت  �لإجازة  فهذه  �حلال  وبطبيعة 

�لعمل  �صاحب  �لتزم  طلبتها  فاإن  بها،  �لقيام  وطلب  رغبتها  على  تتوقف  بحيث 

بتلبيتها، غري �أنها �إجازة لي�صت مدفوعة �لأجر.

ب�صاأن  1976م  ل�صنة   )5( رقم  �لعربية  �لتفاقيات  من   )8( �ملادة  �أوردت  وقد 

�ملر�أة �لعاملة، �أنه على �لدولة �إلز�م �صاحب �لعمل يف �ملن�صاآت �لتي تعمل فيها ن�صاء 

بتهيئة د�ر للح�صانة لأطفال �لعامالت مبفرده �أو بال�صرت�ك مع من�صاآت �أخرى، غري 

�أن قانون �لعمل �لبحريني مل يتنب هذ� �حلكم يف جمال حمايته لالأمومة و�لطفولة 

وجاءت ن�صو�صه خلو� منها.

)ج(-اإجازة عدة الوفاة:

�إذ� تويف عن �لعاملة �مل�صلمة زوجها ثبت لها �حلق يف �حل�صول على �إجازة عدة وفاة 

ملدة �صهر، وهي �إجازة مدفوعة �لأجر، وملا كانت عدة �لوفاة يف �ل�صريعة �لإ�صالمية 

ت�صل �إلى �أربعة �أ�صهر وع�صرة �أيام37٤، وهي فرتة لو تغيبت �لعاملة خاللها قد ي�صري 

�لو�صع مرهقا �أو مربكا ملن�صاأة �صاحب �لعمل من ناحية غياب �لعاملة عنها، وحتمل 

�صاحب �لعمل يف �لوقت ذ�ته �أجرها، لذ� وفق �مل�صرع ما �أمكن بني هذين �لأمرين 

َن ِباأَنُف�ِصِهنَّ �أَْرَبَعَة �أَ�ْصُهٍر َوَع�ْصًر� َفاإَِذ� َبَلْغَن �أََجَلُهنَّ َفاَل  بَّ�صْ ْوَن ِمْنُكْم َوَيَذُروَن �أَْزَو�ًجا َيرَتَ ِذيَن ُيَتَوفَّ 37٤ وذلك �متثال لقوله تعالى »َو�لَّ
ا َتْعَمُلوَن َخِبرٌي« �لآية )23٤( من �صورة �لبقرة.   ُ مِبَ ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما َفَعْلَن يِف �أَنُف�ِصِهنَّ ِبامْلَْعُروِف َو�هللَّ
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فجعل للعاملة �حلق يف ��صتكمال عدة �لوفاة من �إجازتها �ل�صنوية ملدة ثالثة �أ�صهر 

وع�صرة �أيام، و�إذ� مل يكن لها ر�صيد من �إجازتها �ل�صنوية فلها �حلق يف �إجازة بدون 

�أجر375.

�ضابعا- �ضمانات تقيد �ضاحب العمل بتنظيم وقت العمل والراحة:

حر�صا من �مل�صرع على حماية �صحة �لعمال �لتي تعد عماد �لإنتاج و�لقت�صاد، فاإن 

على  مثال،  �لتفاق،  يجوز  فال  �لعام،  بالنظام  �أحكامه  ترتبط  �لعمل  وقت  تنظيم 

زيادة �صاعات �لعمل يف غري �لأحو�ل �مل�صتثناة قانونا376.

ومع ذلك يجوز �لنزول عن هذ� �حلد �لأق�صى وتقليل �صاعات �لعمل �ملقررة قانونا، 

فهذ� - بال �صك - �صيكون �أقل �إرهاقا للعمال ويحقق �حلكمة �لتي �بتغاها �مل�صرع 

وهي �ملحافظة على �صحة �لعمال.

و�صمانا لتنفيذ �لأحكام �خلا�صة بتنظيم وقت �لعمل �ليومي و�لأ�صبوعي يجب على 

�صاحب �لعمل �أن ي�صع ب�صكل ظاهر يف �أماكن �لعمل جدول مو�صحا به يوم �لر�حة 

على هذ�  يطر�أ  وما  عامل،  لكل  �ملقررة  �لر�حة  وفرت�ت  �لعمل  و�صاعات  �لأ�صبوعية 

�جلدول من تعديالت377 و�إذ� كانت �ملن�صاأة ل تخ�صع لنظام �لإغالق �لأ�صبوعي فيجب 

�جلدول  مع  عامل  لكل  �لأ�صبوعية  �لر�حة  يوم  ببيان  ك�صفا  �لعمل  �صاحب  ي�صع  �أن 

�ل�صابق يف �لأماكن �ل�صالفة �لذكر، كما ينبغي مر�عاة �صو�بط ت�صغيل �لأحد�ث378.

375 ويتقيد �صاحب �لعمل مبر�عاة �لأحكام �ل�صالفة �لذكر و�إل تعر�ص لعقوبة �لغر�مة �لتي ل تقل عن 200 دينار ول تزيد على 
500 دينار، عن كل خمالفة يرتكبها وتتعدد �لعقوبة بعدد �لعامالت �لالتي وقعت يف �صاأنهن �ملخالفة وت�صاعف يف حالة �لعود، كما 
يلتزم �صاحب �لعمل بو�صع ن�صخة من نظام ت�صغيل �لن�صاء يف مكان ظاهر بامل�صروع، وترفع �لدعوى على �ملدير �مل�صئول �أو �مل�صرف على 

مكان �لعمل �لذي وقعت فيه �ملخالفة، وكذلك على �صاحب �لعمل فيما لو تبني من �لظروف علمه باملخالفة.  
376 ف�صال عن ذلك فاإن �لعامل �لذي ي�صيبه �صرر، من جر�ء خمالفة �صاحب �لعمل للقو�عد �ملنظمة لوقت �لعمل، له �أن يطالب 
�صاحب �لعمل بتعوي�صه عن هذ� �ل�صرر، كما لو �أ�صيب �لعامل بانهيار ع�صبي نتيجة ت�صغيله فرتة �أكرب من �مل�صموح بها قانونا، �نظر د. 

لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 232، وعك�ص هذ� �لر�أي د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 516.
377 مادة  ) 55 عمل(.

378 فعند ت�صغيل �صاحب �لعمل حلدث �أو �أكرث �أن ي�صع يف مكان ظاهر ن�صخة من �أحكام ت�صغيل �لأحد�ث، وعليه �أن يقيد �أ�صماء 
�لأحد�ث لديه يف �صجل مع بيان �أعمارهم وتاريخ ��صتخد�مهم ونوع �لأعمال �مل�صندة �إليهم، كما يلتزم بتحرير ك�صف يو�صح به �صاعات 

�لعمل وفرت�ت �لر�حة، و�إبالغ وز�رة �لعمل باأ�صماء �لأحد�ث �جلاري ت�صغيلهم لديه، ر�جع �ملادة  )27/ب/1 عمل(.
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ومن �مل�صتغرب �أن قانون �لعمل �جلديد جاء خلو� من �صمانة �أ�صا�صية وهي �جلز�ء 

�جلنائي على خمالفة �لتنظيم �لقانوين لوقت �لعمل و�لإجاز�ت �لو�ردين يف �لبابني 

�ل�صابع و�لثامن، فلم يعاقب على خمالفتهما، فاإذ� كانت معظم �ملخالفات يف �لو�قع 

�صقط ذلك  فهل  قانونا  به  م�صموح  باأكرث مما هو  �لعمال  ت�صغيل  �لعملي ترتكز يف 
�صهو� عند و�صع �لت�صريع �أم كان �أمر� مق�صود�؟ 379

379 على خالف ذلك �نظر �ملادة )165( من قانون �لعمل �ل�صابق.
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املبحث الثاين

احلقوق املرتبطة بالرعايتني ال�ضحية والجتماعية

�ملالية  �حلقوق  على  فقط  تقت�صر  ل  للعامل  حقوق  �لعمل  عالقة  قيام  على  يرتتب 

فح�صب، بل متتد �إلى �جلو�نب �ل�صحية و�لنف�صية و�حلماية من �ملخاطر �لتي ميكن 

�أن تتهدد �صحته �أو �أمنه �لجتماعي و�لقت�صادي، ولعل �أهم هذه �حلقوق هو �حلق 

�لجتماعي �صد  �لتاأمني  �آمنة و�حلق يف  بيئة عمل  �ل�صحية و�حلق يف  �لرعاية  يف 

�ملخاطر وهي �أمور �صنعاجلها يف ثالثة مطالب تباعًا على �لنحو �لآتي: 

املطلب الأول
احلق يف الرعاية ال�ضحية

�لطبية  �لإ�صعاف  و�صائل  بتوفري  �لعمل،  قانون  لأحكام  وفقا  �لعمل،  �صاحب  يلتزم 

�لأولية، وتقدمي �لرعاية �ل�صحية �إلى عماله، وذلك على �لنحو �لآتي:

اوًل- اللتزام بتوفري و�ضائل الإ�ضعاف الطبية

يلتزم �صاحب �لعمل �أيا كان عدد عماله وفقا للمادة )3/171 عمل( باأن يوفر لعماله 

�أكرث  �أو  �صندوقا  يعد  باأن  وذلك  �لطارئة،  �حلالت  وعالج  �لطبية  �لإ�صعاف  و�صائل 

لالإ�صعافات �لطبية مزود� مبا يلزم من مو�د �أولية و�أدوية لالإ�صعافات �لأولية �لطبية 

طبقا للنظام �لذي ي�صدر بتحديده قر�ر عن وزير �ل�صحة بالتفاق مع وزير �لعمل380.
�صندوق  حمتويات  بيان  يف  �لقول  مف�صال  1976م  ل�صنة   7 رقم  �ل�صحة  وزير  قر�ر  �صدر  �ل�صابق  �لعمل  قانون  ظل  ويف   380
�لإ�صعافات و�صروط �لقائم عليه، وفرق يف نطاق ما هو مطلوب بني �ملن�صاأة �لتي ت�صتخدم �أقل من 10 عمال وبني تلك �لتي ت�صتخدم 
ع�صرة عمال، كما ز�د من نطاق �حلماية �إذ� كان عدد عمال �ملن�صاأة يزيد على 50 عامال، �نظر �ملادة )٤( من قر�ر وزير �ل�صحة 
رقم 7 ل�صنة 1976 �ل�صالف �لذكر، �جلريدة �لر�صمية �لعدد 1189 بتاريخ 1976/8/19م، ومل ي�صدر- فيما �أعلم حتى كتابة 

هذه �ل�صطور- قر�ر  عن وزير �ل�صحة �إعمال للن�ص �جلديد يف قانون �لعمل رقم 36 ل�صنة 2012.
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�لعمل  مر�كز  تعدد  بح�صب  �لأولية  �لطبية  �لإ�صعافات  �صناديق  تتعدد  �أن  ويجب 

بعيد�  �إليه  �لو�صول  ي�صهل  قريب  مكان  يف  تكون  و�أن  �لو�حد،  �لعمل  �صاحب  لدى 

عن خماطر �لعمل381، كما يجب �أن حتفظ �لأدوية بها يف درجة حر�رة منا�صبة ما 

�أمكن382، و�أن يكون �لقائم على �لإ�صعافات �لطبية �لأولية ملما بالأدوية و�لأدو�ت 

و�ملو�د �لطبية383.

ثانيا- اللتزام بتوفري الرعاية ال�ضحية الأ�ضا�ضية

�أوجب �مل�صرع يف �ملادة )171 عمل( على �صاحب �لعمل متابعة �حلالة �ل�صحية 

للعامل، وتبد�أ هذه �ملتابعة قبيل �لتحاق �لعامل بالعمل لديه وت�صتمر خالل مدة �لعقد، 

�إذ يلتزم �صاحب �لعمل باإجر�ء �لفح�ص �لطبي �لبتد�ئي على �لعامل قبل �لتحاقه 

بالعمل لديه، للتحقق من �صالمته ولياقته �ل�صحية و�لبدنية و�لعقلية و�لنف�صية وفقا 

لطبيعة �لعمل �لذي ي�صند �إليه. هذ� وقد يتطلب بع�ص �لوظائف �خلطرة �أو �ل�صاقة 

��صرت�طات �صحية خا�صة يجب تو�فرها يف �لعامل.

�لدوري  �لطبي  �لفح�ص  باإجر�ء  �لعمل  �صاحب  يلتزم  �لعمل  عقد  �صريان  وخالل 

للعمال �ملعر�صني لالإ�صابة بالأمر��ص �ملهنية؛ للتحقق من ��صتمر�ر لياقتهم �ل�صحية 

�لتحقق  ويتم هذ�  �لأولى،  �أمر��ص يف مر�حلها  عليهم من  يظهر  قد  ما  و�كت�صاف 

طبقا لنظام ي�صدر بتحديده قر�ر عن وزير �ل�صحة بالتفاق مع وزير �لعمل.

وحتى يتم تتبع �حلالة �ل�صحية ومعرفة �لتطور�ت �لتي طر�أت عليها �أوجب �مل�صرع 

على �صاحب �لعمل �إعد�د ملف طبي لكل عامل يو�صح، على �لأخ�ص، ما قد يطر�أ 

من تطور على حالته �ل�صحية و�إجر�ء�ت عالجه و�أنو�ع �لأمر��ص �لعادية و�ملهنية 

381 �نظر �ملادة )3( من قر�ر وزير �ل�صحة رقم 7 ل�صنة 1976 �ل�صالف �لذكر.
382 ر�جع �ملادة )3( من �لقر�ر رقم 7 �ل�صالف �لذكر.

383 و�أن يكون قد �جتاز بنجاح دورة تدريبية يف �لإ�صعافات �لطبية �لأولية معرتفا بها من وز�رة �ل�صحة، �نظر �ملادة )5( من 
�لقر�ر �لوز�ري رقم 7 �ل�صالف �لذكر.
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ب�صبب  عمله  عن  �لعامل  غياب  ومدد  وجدت،  �إن  �لعجز  ودرجات  �لعمل  و�إ�صابات 

�ملر�ص.

�أوجب يف �ملادة )172 عمل( على �صاحب  ومل يكتف �مل�صرع مبا �صلف بيانه، بل 

�لعمل توفري �لرعاية �ل�صحية �لأ�صا�صية لعماله �أيا كان عددهم، طبقا للنظام �لذي 

ي�صدر بتحديده قر�ر عن وزير �ل�صحة بالتفاق مع وزير �لعمل.

ويف تقديري �أن هذ� �لقر�ر �صي�صع �لقدرة �لقت�صادية للمن�صاأة مو�صع �حل�صبان، 

ف�صتتحمل �ملن�صاآت �لكبرية �أعباء �أكرث يف جمال �لرعاية �ل�صحية للعاملني بها على 

عك�ص �ملن�صاآت ذ�ت �لعدد �ل�صغري من �لعمال.

وت�صمل �لرعاية �ل�صحية �لأ�صا�صية ما يلي38٤:

- �لك�صف �لطبي على عمال �ملن�صاأة مبعرفة �لأطباء.

- �إجر�ء �لتحاليل �ملخربية و�صور �لأ�صعة.

- تقدمي �لأدوية �لالزمة للعالج خارج �مل�صت�صفى.

- رعاية �لأمومة للعامالت �أثناء فرتة �حلمل.

- حت�صني عمال �ملن�صاأة �صد �لأمر��ص �ل�صارية.

�ملهنية  �لأمر��ص  �أخطار  من  �ملن�صاأة  عمال  لوقاية  �خلا�صة  �لرب�مج  -  �إعد�د 

بق�صد �كت�صافها مبكر� ومتابعة تطورها وعالجها.

و�إذ� تعذر على �ملن�صاأة توفري �لرعاية �ل�صحية �لأ�صا�صية للعمال تقوم وز�رة �ل�صحة 

بهذه �لرعاية يف مقابل �صد�د ��صرت�ك مايل عنهم تتحمله �ملن�صاأة385.

38٤ �نظر �ملادة �لثالثة من قر�ر وزير �ل�صحة رقم 1 ل�صنة 1977، �جلريدة �لر�صمية، �لعدد 1211 يف 1977/1/20، 
�لذي �صدر �إبان قانون �لعمل �ل�صابق.

385 �نظر �ملادة )5( من قر�ر وزير �ل�صحة رقم 1 ل�صنة 1977 �ل�صابق �لإ�صارة �إليه، حيث توؤدي �ملن�صاأة �إلى وز�رة �ل�صحة عن 
كل عامل  بحريني 18 دينار� �صنويا وعن كل عامل غري بحريني 30 دينار� يف �ل�صنة.
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ويجب على �ملن�صاأة �لقيام بهذه �للتز�م من دون تفرقة بني �لعمال بح�صب �جلن�ص �أو 

�جلن�صية �أو �لوظيفة، فاإذ� �أخلت �ملن�صاأة بهذ� �للتز�م حتملت �مل�صئولية �لقانونية، 

وتعر�ص �صاحب �لعمل للجز�ء �جلنائي �لذي ي�صل �إلى عقوبة �حلب�ص �لذي ل يزيد 

على ثالثة �أ�صهر و�لغر�مة �لتي ل تقل عن 500 دينار ول تزيد على �ألف دينار �أو 

باإحد�هما، و�ملالحظ �أن �مل�صرع رفع من مقد�ر �لعقوبة �ملالية على هذه �ملخالفة، 

على  تنطوي  �ملخالفة  لأن  للحرية،  �صالبة  عقوبة  وهي  �حلب�ص،  بعقوبة  قرنها  كما 

خطر يهدد �صحة �لعمال و�صالمتهم.
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املطلب الثاين
احلق يف بيئة عمل اآمنة من املخاطر

من مقت�صيات ح�صن �لنية يف تنفيذ �لعقود قيام �صاحب �لعمل باتخاذ �لحتياطات 

حيث  �لعمل،  و�أخطار  �ل�صحية  �لأ�صر�ر  من  �لعمل  �أثناء  �لعمال  حلماية  �لالزمة 

يكتنف �لعمل يف بع�ص �ملن�صاآت، خا�صة �ل�صناعية منها، �لعديد من �لأخطار �لتي 

يتعر�ص لها �لعمال، مما ي�صتلزم توفري و�صائل �حلماية و�تخاذ تد�بري وقائية تكفل 

�صالمة �لعمال.

 170-166( �ملو�د  يف  �لبحريني  �مل�صرع  فر�ص  تقدم  ما  على  وتاأ�صي�صا 

�لعمال  باإحاطة  �لتز�مه  �أ�صا�صيني، هما  �لتز�مني  �لعمل  عمل( على �صاحب 

مبخاطر مهنتهم وو�صائل �لوقاية منها، و�لتز�مه باتخاذ �لحتياطات �لالزمة 

للوقاية من �ملخاطر �ل�صحية و�أمر��ص �ملهنة386، وهو ما نو�صحه من خالل 

�لعر�ص �لآتي:  

اأوًل- اللتزام باإعلم العمال مبخاطر املهنة وو�ضائل الوقاية منها:

قد ل يتو�فر للعمال، ول �صيما يف بد�ية �لعمل، �لعلم باملخاطر �ملختلفة �لتي تنجم عن 

ممار�صة �ملهنة و��صتعمال �أدو�تها و�أجهزتها، خا�صة يف ظل تعدد �ملخاطر وتنوعها، 

فهي تتنوع بح�صب ظروف �لعمل و�ملن�صاآت بني خماطر ميكانيكية387، وطبيعية388، 

386 �صدقت مملكة �لبحرين باملر�صوم رقم 25 ل�صنة 2009 على �تفاقية منظمة �لعمل �لدولية رقم )155( ل�صنة 1981 
ب�صاأن �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني وبيئة �لعمل.

387 �ملخاطر �مليكانيكية هي تلك �لتي تن�صاأ عن �ل�صطد�م �أو �لت�صال بني ج�صم �لعامل وج�صم �صلب كمخاطر �لآلت و�لأجهزة 
وو�صائل �لنتقال و�لتد�ول و�أعمال �لت�صييد و�لبناء و�حلفر وخماطر �لنهيار و�ل�صقوط.

388 �ملخاطر �لطبيعية هي كل ما يوؤثر يف �صالمة �لعامل و�صحته، نتيجة لعو�مل خطرة �أو �صرر طبيعي كالرطوبة و�لربودة و�لإ�صاءة 
و�ل�صو�صاء و�لهتز�ز�ت و�لإ�صعاعات �ل�صارة و�ل�صغط �جلوي يف حميط �لعمل.
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وكيمياوية389، و�صلبية390، وغريها391 فيكون لز�ما على �صاحب �لعمل �أو من ينوب 

�لوقاية  وو�صائل  وطر�ئق  مهنته  مبخاطر  ��صتخد�مه  قبل  �لعامل  يحيط  �أن  عنه 

�لو�جب �تخاذها، وهذ� ما �أكده �مل�صرع �لبحريني يف �ملادة )166 عمل(392.

و�لتوجيهات  �لإر�صاد�ت  �لعمل  مكان  يف  ظاهر  ب�صكل  ي�صع  �أن  �لعمل  �صاحب  وعلى 

�لوقاية  و�أ�صاليب  �لعمل  مبخاطر  �ملتعلقة  �لإي�صاح  و�صائل  من  وغريها  و�ملل�صقات 

منها393.

�أما �ملن�صاآت �ل�صناعية �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر عن وزير �لعمل فعليها- ف�صال 

عما �صبق- �أن تقوم باإجر�ء تقييم وحتليل للمخاطر و�لكو�رث �ل�صناعية و�لطبيعية 

�أي  وقوع  عند  فيها  و�لعاملني  �ملن�صاآت  هذه  حلماية  طو�رئ  خطة  و�إعد�د  �ملتوقعة 

كارثة و�إبالغ وز�رة �لعمل بها ومبا يرد عليها من تعديالت39٤.

و�لآلت  �لأجهزة  مبخاطر  علما  �لعامل  �إحاطة  ميثله  من  �أو  �لعمل  �صاحب  وعلى 

�لوقاية �لالزمة حلماية  و�أدو�ت  �لعمل، وتب�صريه بو�صائل  و�لأدو�ت �مل�صتخدمة يف 

هذه  ��صتخد�م  كيفية  على  وتدريبه  �لآخرين،  �لعمال  و�صالمة  و�صالمته  �صحته 

تدريبية  دور�ت  �أو  �صفهية  �أو  مكتوبة  تعليمات  خالل  من  �صو�ء  و�لأدو�ت،  �لو�صائل 

�إذ�  قر�ر�ت  �أو  لو�ئح  �أو  �أنظمة  باأي  �لعامل  علم  ويتحقق  �لغر�ص،  لهذ�  تخ�ص�ص 

ت�صلم ن�صخة منها ووقع بالت�صلم. 
389 �ملخاطر �لكيمياوية هي ما يحدث نتيجة �لتعامل مع �ملو�د �لكيمياوية �صلبة �أو �صائلة �أو غازية �مل�صتعملة �أو �ملت�صربة �إلى جو 

�لعمل كالغاز�ت و�لأبخرة و�لأتربة .
390 �ملخاطر �ل�صلبية هي �لتي ين�صاأ �ل�صرر �أو �خلطر من عدم تو�فرها  كالإ�صعافات �لأولية وو�صائل �لإنقاذ �أو �لنظافة �أو غريها.

391 كمخاطر �حلريق و�ملخاطر �لنا�صئة عن �لكهرباء.
392 ول نحبذ �جتاه �مل�صرع يف قانون �لعمل �جلديد �إلى حتديد هذه �ملخاطر يف �صلب �لت�صريع وذكره �أمثلة عليه؛ لأن ذلك لي�ص 
مو�صعه �لت�صريع �لعادي و�لأف�صل لو ترك �أمرها لقر�ر وز�ري لأن هذه �ملخاطر تتز�يد مع �لتطور �لتقني و�لعلمي مما يقت�صي معاودة 

�إدر�ج �مل�صتحدث منها بني حني و�آخر.
للوقاية من خماطر �لعمل  �أخذ ر�أي �جلهات �ملعنية، قر�ر� بتحديد �ل�صروط و�لحتياطات �لالزمة  393 ي�صدر وزير �لعمل، بعد 
وعلى هذه �ملن�صاآت �لتن�صيق مع �لوزير �ملخت�ص ب�صئون �ل�صناعة،، على �أن يتم �ختبار فاعلية هذه �خلطة للتحقق من كفاءتها وتدريب 

�لعمال على �لتعامل معها.
39٤ على تلك �ملن�صاآت �لتن�صيق مع �لوزير �ملخت�ص ب�صئون �ل�صناعة، على �أن يتم �ختبار فاعلية هذه �خلطة للتحقق من كفاءتها 

وتدريب �لعمال على �لتعامل معها.
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ويف �ملقابل، يجب على �لعامل �أل يرتكب �أي فعل �أو تق�صري يوؤدي �إلى منع �أو عرقلة 

تنفيذ تعليمات �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني، �أو �إحلاق �ل�صرر بالو�صائل �ملو�صوعية 

ل�صحة و�صالمة �لعمال، وعليه �أن ينفذ هذه �لتعليمات وي�صتخدم و�صائل �لوقاية على 

نحو �صحيح، ويحافظ عليها395.

ثانيًا- التزام �ضاحب العمل بتوفري و�ضائل الوقاية من الأخطار ال�ضحية 
والأمرا�س املهنية:

ل يكفي �أن يحيط �صاحب �لعمل عماله باملخاطر �ملهنية �ملوجودة، بل يجب عليه- 

بيئة  �لالزمة يف  و�تخاذ �لحتياطات  �لوقاية منها  و�صائل  توفري  ف�صال عن ذلك- 

�لعمل لدرء �ملخاطر عن �لعمال.

و�خلدمات  و�لإطفاء  �لإنقاذ  و�صائل  بتوفري  �لعمل  �صاحب  يلتزم  ذلك  وعلى 

�لتي يقيمها  �أثناء �لعمل وكذلك يف �مل�صاكن  و�لحتياطات �لالزمة حلماية �لعمال 

نفقات  �أي  �لعامل  يتحمل  ول  �ملهنة396،  �أمر��ص  من  �لوقاية  و�صائل  وتوفري  لهم، 

مقابل ذلك397. 

ونظر� �إلى �ختالف ظروف �لعمل بني كل من�صاأة و�أخرى، بح�صب نوع ودرجة وطبيعة 

يجب  �لتي  �ل�صناعية  �ملن�صاآت  حتديد  يف  �لعمل  وزير  �مل�صرع  فو�ص  فقد  �خلطر، 

و�لكو�رث  للمخاطر  وحتليل  تقييم  باإجر�ء  �ل�صناعة  وزير  مع  بالتن�صيق  تقوم  �أن 

�ل�صناعية و�لطبيعية �ملتوقعة و�إعد�د خطة طو�رئ حلماية هذه �ملن�صاآت و�لعاملني 

فيها عند وقوع �أي كارثة و�إبالغ وز�رة �لعمل بها ومبا يرد عليها من تعديالت398.

وقد فو�ص �مل�صرع وزير �لعمل يف �إ�صد�ر قر�ر يحدد �ل�صروط و�لحتياطات �لالزمة 

395 ر�جع �ملادة )170 عمل(.

396 �نظر �ملادة )170 عمل(.
397 ر�جع �ملادتني )168 و169 عمل(.

398 على �أن يتم �ختبار فاعلية هذه �خلطة للتحقق من كفاءتها وتدريب �لعمال على �لتعامل معها.
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للوقاية من خماطر �لعمل399.

ويعترب �للتز�م بوقاية ورعاية �لعمال �صد خماطر �لعمل من �للتز�مات �جلوهرية 

ميثله  من  �أو  تعر�صه  خمالفتها  على  ويرتتب  �لعمل،  �صاحب  عاتق  على  تقع  �لتي 

للجز�ء �جلنائي، وهو عقوبة �حلب�ص مدة ل تزيد على ثالثة �أ�صهر و�لغر�مة �لتي ل 

تقل عن خم�صمائة دينار ول تزيد على �ألف دينار، �أو باإحد�هما٤00.

399 ويف ظل قانون �لعمل �ل�صابق �صدر بع�ص �لقر�ر�ت �لوز�رية يف هذ� �ل�صاأن منها �لآتي:-
1-  �لقر�ر رقم 7 ل�صنة 1976 �خلا�ص مبحتويات �صندوق �لإ�صعافات �لطبية �لأولية وكمياتها وو�صائل حفظها و�صروط من 

يقوم بها)�جلريدة �لر�صمية �لعدد 1189 يف 1976/8/19م(.
2-  �لقر�ر رقم 29 ل�صنة 1976 ب�صاأن تنظيم �أجهزة �لأمن �ل�صناعي يف �ملن�صاآت وحتديد وتنظيم �خلدمات و�لحتياطات 
�لالزمة حلماية �لعمال �أثناء �لعمل من �أخطار �لعمل و�لآلت )�جلريدة �لر�صمية �لعدد 1189 يف 1976/8/19( 

وهو قر�ر مت تعديل بع�ص بنوده بقر�ر�ت لحقة.
و�لهند�صة   �لإن�صاء  �أعمال  �لعمال من  ب�صاأن حتديد وتنظيم �لحتياطات �لالزمة حلماية  ل�صنة 1976  3-  �لقر�ر رقم 12 

�ملدنية وبناء �ل�صفن )�جلريدة �لر�صمية �لعدد 12٤2 يف 1977/8/25م(.
٤-  �لقر�ر رقم 13 ل�صنة 1977 ب�صاأن حتديد وتنظيم �لحتياطات �لالزمة حلماية �لعمال من �أخطار �لتجليخ )�جلريدة 

�لر�صمية �لعدد 12٤2 يف 1977/8/25م(.
هذ� وقد �صدرت جمموعة من �لقر�ر�ت ب�صاأن حتديد وتنظيم �خلدمات و�لحتياطات �لالزمة حلماية �لعمال منها ما يلي:- *

يف   12٤2 �لعدد  �لر�صمية  �جلريدة   ،1977 ل�صنة   1٤ رقم  قر�ر   ( �لرفع  مبعد�ت  �لعمل  �أخطار  من  �لعمال  1-  حماية 
.)1977/8/25

2- حماية �لعمال �أثناء �لعمل من �لآلت �خلطرة ) قر�ر رقم 15 ل�صنة 1977، �جلريدة �لر�صمية، �لعدد �ل�صابق نف�صه.
يف   1252 عدد  �لر�صمية  �جلريدة   1977 ل�صنة   21 رقم  قر�ر   ( �حلريق  �أخطار  من  �لعمل  �أثناء  �لعمال  3-  حماية 

.)1977/11/3
٤- حماية �لعمال يف �أماكن �لعمل ) قر�ر رقم 25 ل�صنة 1977، �جلريدة �لر�صمية، عدد 125٤ يف 1977/11/17 .
5-  وقاية عيون �لعمال �أثناء �لعمل من �أخطار �لعمل و�لآلت ) قر�ر رقم 26 ل�صنة 1977، �جلريدة �لر�صمية �لعدد 125٤ 

يف 1977/11/17(.
6-  حماية �لعمال من �أخطار �لآلت �مل�صتخدمة يف �أعمال �لنجارة ) قر�ر رقم 27 ل�صنة 1977، �جلريدة �لر�صمية، �لعدد 

125٤، يف 17/ 11/ 1977م(.
ل�صنة   31 رقم  قر�ر   ( �مل�صالة  �لبرتولية  و�لغاز�ت  �ل�صتعال  �ل�صريعة  �لغاز�ت   �أخطار  من  �لعمل  �أثناء  �لعمال  7-  حماية 

1977، �جلريدة �لر�صمية عدد 126٤ يف 1978/1/26(. 
يف   ،126٤ �لعدد  �لر�صمية  �جلريدة   ،1977 ل�صنة   33 رقم  )قر�ر  �لكهرباء  �أخطار  من  �لعمل  �أثناء  �لعمال  8-  حماية 

.)1978/1/26
9-  حماية �لعمال من �أخطار �إ�صالح و�إز�لة �ل�صهاريج و�خلز�نات و�أخطار �لعمل يف �لأماكن ذ�ت �ل�صعة �ملحدودة)�ملغلقة( 

قر�ر رقم 3٤ ل�صنة 1977، �جلريدة �لر�صمية �لعدد 126٤ �ل�صالف �لذكر.
كما �صدرت عن وزير �ل�صحة بخ�صو�ص حماية �لعمال و�لحتياطات �ل�صحية ووقايتهم من �لأمر��ص �لقر�ر�ت �لآتية:- *

1-  �لقر�ر رقم 3 ل�صنة 1978، بخ�صو�ص تنظيم و�صائل �لوقاية من �أمر��ص �ملهنة و�لحتياطات �ل�صحية �لالزمة حلماية 
�لعمال �أثناء �لعمل ) �جلريدة �لر�صمية �لعدد 1272 يف 1978/3/23(.

2-  �لقر�ر رقم 8 ل�صنة 1978 بتحديد �ل�صرت�طات و�ملو��صفات �ل�صحية مل�صاكن �لعمال )�جلريدة �لر�صمية، �لعدد 1302 
يف 1978/10/19(.

٤00)( ر�جع �ملادة )192عمل(.
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وف�صال عن �جلز�ء �جلنائي يتعر�ص �صاحب �لعمل جلز�ء �إد�ري، عند وجود خطر 

�أو عدم وجود خطة طو�رئ،  �ملخالفة،  نتيجة  و�صالمتهم  �لعمال  د�هم على �صحة 

يتمثل يف غلق �ملحل كليا �أو جزئيا، �أو يف �إيقاف عمل �آلة �أو �أكرث حتى تزول �أ�صباب 

�خلطر، ويتم ذلك بقر�ر من �لوزير �ملعني بال�صجل �لتجاري ويظل �صاحب �لعمل 

ملتزما خالل ذلك باأد�ء �أجور �لعمال كاملة �أثناء فرتة �لإغالق �أو �لإيقاف وللوز�رة 

�أن تزيل �أ�صباب �خلطر بالطريق �لإد�ري على نفقة �ملن�صاأة٤01.

تفتي�ص  جهاز  �مل�صرع  �أن�صاأ  له  �ملنفذة  و�لقر�ر�ت  �لقانون  �أحكام  لتنفيذ  وكفالة 

�ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني، وهو جهاز يتبع وز�رة �لعمل وي�صدر بت�صكيله وتنظيم 

من  و�لتحقق  وزيارتها  �ملن�صاآت  على  �لتفتي�ص  ليتولى  �لعمل  وزير  عن  قر�ر  عمله 

�ل�صالمة  جمل�ص  �مل�صرع  �أن�صاأ  كما  ذلك٤02،  ب�صاأن  تقارير  و�إعد�د  �لقانون  تطبيق 

�لهيئات  وع�صوية ممثلني عن  �لعمل  وزير  برئا�صة  ي�صكل  �لذي  �ملهنيتني  و�ل�صحة 

�لإد�رية ذ�ت �لعالقة وغرفة جتارة و�صناعة �لبحرين و�لحتاد �لعام لنقابات عمال 

�لبحرين وذوي �خلربة يف جمال �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني، ويتولى هذ� �ملجل�ص 

ر�صم ومتابعة تنفيذ �ل�صيا�صة �لعامة يف جمال �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني٤03.

و�جلدير بالتنويه �لإ�صارة �إلى �هتمام منظمة �لعمل �لدولية ب�صالمة و�صحة �لعمال 

ووقايتهم من �أخطار �لعمل وتوفري بيئة عمل �صحية، فقد بذلت منذ �إن�صائها جهود� 

٤01 ر�جع �ملادة )167 عمل(.
٤02 يتولى جهاز تفتي�ص �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني �لقيام مبا يلي: 

�إجر�ء �لفحو�ص �لطبية و�ملعملية �لالزمة على �لعمال باملن�صاآت للتحقق من مالءمة ظروف �لعمل ومدى تاأثريها يف �مل�صتوى �ل�صحي 
و�لوقائي للعمال.

�أخذ عينات من �ملو�د �مل�صتعملة �أو �ملتد�ولة يف �لعمليات �ل�صناعية �لتي قد يكون لها تاأثري �صار يف �صالمة �لعمال و�صحتهم �أو بيئة 
�لعمل بغر�ص حتليلها ملعرفة مدى �لأخطار �لناجمة عن ��صتعمالها، على �أن يتم �إخطار �ملن�صاأة بذلك.

��صتخد�م �لأجهزة و�ملعد�ت �لالزمة لتحليل �أ�صباب �حلو�دث �ملهنية.
�لطالع على نتائج �لتقارير �لفنية و�لإد�رية �لتي ترد �إلى �ملن�صاأة عن �حلو�دث �جل�صيمة و�لأ�صباب �ملوؤدية �إليها.

�لطالع على خطة �لطو�رئ وحتليل �ملخاطر �خلا�صة باملن�صاأة.
�أي مهام �أخرى ي�صدر باإ�صنادها �إلى �جلهاز قر�ر من �لوزير.

٤03 ي�صدر بت�صكيل �ملجل�ص وتنظيم عمله قر�ر عن رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء، وللمجل�ص ت�صكيل جلان فرعية يف جمال �ل�صالمة و�ل�صحة 
�ملهنيتني يف �لقطاعات �لقت�صادية و�ل�صناعية �لتي يحددها، �نظر �ملادة )175 عمل(.
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حثيثة يف ذلك �أ�صفرت عن �عتماد ما يزيد على )26( �تفاقية دولية يف هذ� �ل�صاأن 

حلماية �لعمال من �ملخاطر �ملهنية ومن �حلو�دث، �صو�ء كان ذلك يف جمال �لزر�عة 

�أو �ل�صناعة �أو �ملناجم �أو �لبحر �أو �لبناء �أو �ملو�نئ، �أو غريها، و�آخر هذه �لتفاقيات 

عام  �ملهنيتني  و�ل�صحة  لل�صالمة  �لرتويجي  �لإطار  ب�صاأن   )187( رقم  �لتفاقية 

فاعتمدت  �خل�صو�ص  هذ�  يف  دور�  �لعربية  �لعمل  منظمة  بذلت  كما  2006م، 

�ملهنيتني،  و�ل�صالمة  �ل�صحة  ب�صاأن  1977م،  لعام   )7( رقم  �لعربية  �لتفاقية 

�ن�صمت  وقد  �لعمل،  بيئة  ب�صاأن  1981م،  لعام   )13( رقم  �لعربية  و�لتفاقية 

مملكة �لبحرين �إلى هاتني �لتفاقيتني٤0٤.

�لعربية رقم )7( ل�صنة 1977، و�لتو�صية رقم )1( لعام  �إلى �لتفاقية  ٤0٤ فقد �ن�صمت باملر�صوم رقم )2( ل�صنة 199٤ 
1977 ب�صاأن �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني، كما �ن�صمت باملر�صوم رقم )7( ل�صنة 1983 �إلى �لتفاقية �لعربية رقم )13( ل�صنة 

1981ب�صاأن بيئة �لعمل. 
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املطلب الثالث
احلق يف التاأمني الجتماعي

�لتي  �لجتماعي  �لتاأمني  نظم  ظهور  �إلى  �لجتماعي،  للفكر  �ملتالحق  �لتطور  �أدى 

�لتي  �لجتماعية  �ملخاطر  مو�جهة  يف  �لعمل،  قانون  حلماية  مكملة  حماية  تقرر 

يف  يوؤثر  حدث  كل  هو   Le risque social �لجتماعي  و�خلطر  �لعمال،   تهدد 

فهي حو�دث  �أعبائه٤05،  من  يزيد  �أو  دخله  من  فينق�ص  للفرد  �لقت�صادي  �ملركز 

يرتتب عليها �مل�صا�ص باملركز �لقت�صادي لل�صخ�ص من حيث نق�ص دخله �أو زيادة 

�أعبائه٤06، و�لعربة فيها لي�ص بال�صبب و�إمنا بالآثار �ل�صلبية �لتي يخلفها �حلدث على 

�ملركز �لقت�صادي لل�صخ�ص٤07.  

للفرد،  �لقت�صادي  �لو�صع  يف  �صلبيا  تاأثري�  �لجتماعية  �لأخطار  تاأثري  يكون  وقد 

�أو  �أو عجز  ملر�ص  �لعمل،  �أد�ء  توقفه عن  نتيجة  �لتاأثري يف دخله  وذلك من خالل 

�أعبائه  يف  �لتاأثري  خالل  من  �أو  عمل٤08،  فر�صة  وجود  لعدم  �أو  وفاة  �أو  �صيخوخة 

�لعائلية، كزيادة عدد �لأطفال ونفقات �لعالج �أو غري ذلك من �لأ�صباب.

�لأمن  وحتقيق  �لجتماعية  �ملخاطر  مو�جهة  عن  �لتقليدية  �لو�صائل  عجزت  وحني 

�لقت�صادي، ب�صكل حقيقي ومتكامل، ظهر نظام �لتاأمينات �لجتماعية وهو نظام 

٤05 �أو هو »كل حدث يوؤدي �إلى فقد عمل �أو خف�ص م�صتوى معي�صة كل �صخ�ص ميار�ص ن�صاطا مهنيا �أيا كانت طبيعته«، �نظر د. �أحمد 
ح�صن �لربعي، �لوجيز يف �لقانون �لجتماعي »قانون �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية«، د�ر �لنه�صة �لعربية، ط 1992، ج 3، �ص20.

ويف هذ� �ملعنى د. �ل�صيد عيد نايل، �لو�صيط يف �صرح نظامي �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، طبعة جامعة 
�مللك �صعود، 1٤17هـ، �ص326.

٤06  د. ح�صن قدو�ص، �ملبادئ �لقانونية للتاأمني �لجتماعي، ج1، د�ر وهد�ن للطباعة و�لن�صر، ط1985، �ص 6٤.
�لطبعة  �لعامة،  �لإد�رة  �ل�صعودية، مطابع معهد  �لعربية  �ململكة  �لتاأمينات �لجتماعية ونظامها يف  �لبا�صا،  ٤07 د. حممد فاروق 

�لثانية، 1996، �ص70.
٤08 ر�جع يف �ملخاطر �لتي تغطيها �لتاأمينات يف دول �خلليج، د. يو�صف �إليا�ص، �ملخاطر �لتي تغطيها نظم �لتاأمينات �لجتماعية 
يف �لدول �لعربية �خلليجية، بحث من�صور يف �صل�صلة �لدر��صات �لجتماعية و�لعمالية رقم )15( �ل�صادرة عن مكتب �ملتابعة مبجل�ص 

وزر�ء �لعمل و�ل�صئون �لجتماعية بالدول �لعربية �خلليجية، �ص 73.
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قانوين يعمل على حتقيق �لأمن �لقت�صادي لالأفر�د يف حال تعر�صهم لأحد �لأخطار 

منظمة  عن  �ل�صادرة   )102( �لدولية  بالتفاقية  �لو�ردة  �لجتماعية  �أو  �ملهنية 

�لفنية �خلا�صة  �لأ�صاليب  ��صتخد�م جمموعة من  وذلك عن طريق  �لدولية  �لعمل 

بهذ� �لنظام �لتي تعمل على �إعادة توزيع �لدخل �لقومي ب�صكل �أكرث عد�لة٤09، ويعد 

نظاما �إجباريا ل يتوقف على �إر�دة �خلا�صعني له، تتوله هيئات حكومية ل ت�صتهدف 

�لربح وي�صارك �أ�صحاب �لأعمال يف �صد�د ��صرت�كاتهم ل�صالح �لعمال٤10.

خطر  ر�أ�صها  على  خماطر  عدة  �لبحرين  مملكة  يف  �لجتماعي  �لتاأمني  ويغطي 

�ل�صيخوخة و�لعجز و�لوفاة وخطر �إ�صابات �لعمل و�أمر��ص �ملهنة، وخطر �لتعطل عن 

�لعمل، ويخ�صع جميع �لعمال من �ملو�طنني و�لو�فدين �إلى �لتاأمني �لجتماعي �صد 

خطر �إ�صابات �لعمل وخطر �لتعطل، �أما �لتاأمني �لجتماعي �صد خطر �ل�صيخوخة 

و�لعجز و�لوفاة فيقت�صر �خل�صوع له على �لعمال �لبحرينيني من دون �لأجانب.

�إ�صابات �لعمل �لنتفاع  �إلى نظام �لتاأمني �لجتماعي �صد خطر  ويخول �لن�صمام 

حدوث  حال  نقدية  تعوي�صات  �أو  تقاعدي  معا�ص  ��صتحقاق  ومن  �لعالجية  باملز�يا 

�أد�ء �لعمل، ويتحمل �صاحب �لعمل عبء �ل�صرت�ك كامال  عجز للعامل مينعه من 

ل�صالح �لعامل يف هذ� �لفرع �لتاأميني وقدره 3% من �أجر �لعامل.

�لعمل معا�صا  �لطبيعي عن  و�لعجز  �ل�صيخوخة  �لتاأمني �صد خطر  كما مينح نظام 

للعامل �أو مكافاآت تقاعدية، حال تقاعده �أو عجزه عن �لعمل، ويف حالة �لوفاة متنح 

عبء  حتمل  يف  �لعمل  و�صاحب  �لعامل  وي�صهم  ذويه،  من  للم�صتحقني  �ملز�يا  هذه 

�لق�صط �لتاأميني ل�صالح �لعامل٤11.

٤09 د. �أحمد ح�ص �لربعي، �لوجيز، �ملرجع �ل�صابق، �ص٤9.
٤10 د. حممد فاروق �لبا�صا، �لتاأمينات...، �ملرجع �ل�صابق، �ص 82.

٤11 يتحمل �لعامل ح�صة تقتطع من �أجره �صهريا لهذ� �ل�صبب تعادل ن�صبة 7% �صهريا، وتبلغ ح�صة �صاحب �لعمل يف هذ� �لفرع 
�لتاأميني ل�صالح �لعامل 11% من �لأجر، وقد رفعت ن�صبة �صاحب �لعمل �إلى هذ� �لقدر �بتد�ء من مايو 2009، �نظر �ملادة 2 من 

قر�ر جمل�ص �لوزر�ء رقم 29 ل�صنة 2007، �ل�صالف �لذكر.
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�إر�دي،  غري  ل�صبب  �لعمل  عن  �ملتعطل  للعامل،  في�صمح  �لتعطل  تاأمني  فرع  �أما 

من  يتمكن  ريثما  حمددة  ولفرت�ت  تعطله  خالل  مالية  تعوي�صات  على  باحل�صول 

�لتاأميني �لباحثني عن �لعمل  �آخر، وكذلك ميكن هذ� �لنظام  �حل�صول على عمل 

من �حل�صول على م�صاعدة مالية ب�صو�بط معينة، وي�صهم كل من �لعامل و�صاحب 

�لعمل و�لدولة كل منهم بن�صبة 1% من �لأجر يف هذ� �لفرع �لتاأميني ل�صالح �لعامل.

وتاأتي حماية �لعامل �صد �ملخاطر �لجتماعية من خالل نظام �لتاأمني �لجتماعي 

مكمال �صروريا حلماية قانون �لعمل، وهي حماية تتفق مع �لتز�مات مملكة �لبحرين 

جمال  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها  �لتي  �لدولية  �لتفاقيات  عن  �ملنبثقة 

�لتاأمني �ل�صحي و�ل�صمان �لجتماعي، و�لتي من بينها �لتفاقية رقم )102( ل�صنة 

1952م ب�صاأن �ل�صمان �لجتماعي )�ملعايري �لدنيا( و�لتفاقية رقم )157( عام 

وكذلك   �لجتماعي٤12،  �ل�صمان  �حلقوق يف جمال  على  �حلفاظ  ب�صاأن  1982م 

تن�صجم هذه �حلماية مع ما ورد من �لتز�مات يف �تفاقية منظمة �لعمل �لعربية رقم 

)3( لعام 1971 ب�صاأن �مل�صتوى �لأدنى للتاأمينات �لجتماعية. 

    

٤12 هذ� ف�صال عن �لتفاقية رقم )35( ل�صنة 1933 ب�صاأن �لتاأمني �صد �ل�صيخوخة )�ل�صناعة( ورقم )36( ل�صنة 1933 
ب�صاأن �لتاأمني �صد �ل�صيخوخة )�لزر�عة(، ورقم )37( ل�صنة 1933 ب�صاأن �لتاأمني �صد �لعجز)�ل�صناعة(، و�لتفاقيات �خلا�صة 
باإعانات �إ�صابات �لعمل و�لعجز و�ل�صيخوخة و�إعانات �ملر�ص ...�إلخ مما ل يت�صع �ملجال ل�صرده وتف�صيله،  للمزيد ر�جع موقع منظمة 

�لعمل �لدولية  ور�بطه :
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm

  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.htm. : ور�جع يف �ملوقع �لإلكرتوين �لآتي
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املبحث الثالث
حقوق العامل و�ضماناته املرتبطة بامل�ضاءلة التاأديبية

يتمتع �صاحب �لعمل ب�صلطات ثالث يف م�صروعه، �أولهما: �ل�صلطة �لتنظيمية �لتي 

ي�صع مبقت�صاها �أنظمة �لعمل ولو�ئح �جلز�ء�ت، لتنظيم �صري �لعمل يف �مل�صروع على 

�لنحو �لذي يحقق �أهد�فه �ملرجوة، وثانيتها �ل�صلطة �لإد�رية �لتي ميار�ص مبقت�صاها 

�صلطته يف �إد�رة م�صروعه و�تخاذ ما يلزم من قر�ر�ت، ب�صاأن �صري �لعمل �ليومي يف 

م�صروعه �أو نقل عامل �أو ترقيته �أو غريها، وثالثتها �ل�صلطة �لتاأديبية، وهي �صلطة 

متكنه من توقيع �جلز�ء�ت �لتاأديبية على �لعامل �لذي يثبت �رتكابه خمالفة تاأديبية 

لأنظمة �لعمل وتعليمات و�أو�مر �صاحب �لعمل.

�لتاأديبية على خطورة قد مت�ص �لو�صع �لوظيفي و�ملايل  وتنطوي ممار�صة �ل�صلطة 

للعامل، بل قد تف�صي �إلى ف�صل �لعامل تاأديبيا من عمله بال �إخطار �أو تعوي�ص، فما 

هي �ل�صمانات �لقانونية و�حلقوق �لتي يتمتع به �لعامل يف مو�جهة هذه �ل�صلطة؟

نوعية  حدد  �مل�صرع  �ن  �أولها:  قانونية،  �صمانات  بعدة  يتمتع  �لعامل  �أن  �حلقيقة 

ميلك  فال  �لعامل،  على  توقيعها  �لعمل  ل�صاحب  يجوز  �لتي  �لتاأديبية  �جلز�ء�ت 

توقيع جز�ء مل يرد يف لئحة �لعمل ومل ين�ص عليه قانون �لعمل، وثانيها �أن �مل�صرع 

يف  يتمثل  وثالثها  تاأديبيا،  �لعامل  معاقبة  بخ�صو�ص  مر�عاتها  يجب  قو�عد  و�صع 

�ل�صلطة  على  �لق�صائية  �لرقابة  �صوء  يف  �لقر�ر�ت  هذه  على  و�لطعن  �لتظلم  حق 

بها  �مل�صا�ص  وعدم  �لعمال  حقوق  حماية  يف  �ل�صمانات  هذه  ولأهمية  �لتاأديبية. 

و��صتقر�ر عالقات �لعمل نبني هذه �ل�صمانات يف عدة مطالب على �لنحو �لآتي:



226

املطلب الأول
امل�ضرع البحريني يحدد اأنواع اجلزاءات التاأديبية ب�ضورة ح�ضرية

على  توقيعها  يجوز  �لتي  �لتاأديبية  »�جلز�ء�ت  �أن  على  عمل(   75( �ملادة  تن�ص 

�لعامل وفقا لأنظمة �لعمل ولو�ئح �جلز�ء�ت باملن�صاأة هي:

1( �لتنبيه �ل�صفوي.

2( �لإنذ�ر �لكتابي.

3( تاأجيل موعد ��صتحقاق �لعالوة �ل�صنوية مدة ل تتجاوز ثالثة �أ�صهر.

٤( �لوقف عن �لعمل مع �خل�صم من �لر�تب ملدة ل جتاوز �صهر� يف �ل�صنة، ول 

تزيد على خم�صة �أيام يف �ملرة �لو�حدة.

5( تاأجيل �لرتقية عند ��صتحقاقها ملدة ل تزيد على �صنة.

6( �لف�صل من �خلدمة وفقا لأحكام هذ� �لقانون«.

فوفقا ملا تقدم ل يجوز ل�صاحب �لعمل توقيع عقوبة بخالف ما ت�صمنته هذه �ملادة، 

غري �أن ل�صاحب �لعمل بطبيعة �حلال �أن يتدرج يف توقيع بع�ص �لعقوبات �لتي ت�صمح 

تاأخري  �أو  �لعمل  عن  �لوقف  �أو  �لعالوة  ��صتحقاق  موعد  كتاأخري  بذلك،  طبيعتها 

�لرتقية. 

�إذ� �رتكب  �إل  �إليها  �إلى خطورة عقوبة �لف�صل من �لعمل فال يجوز �للجوء  ونظر� 

�جلز�ء  ت�صتوجب  �لتي  هي  �جل�صيمة  فاملخالفة  ذلك،  يربر  ج�صيما  خطاأ  �لعامل 

�جل�صيم، فيجب �أن ينطوي �لفعل على خطاأ ج�صيم يربر ف�صله، وقد �هتم �مل�صرع 

ببيان �حلالت �لتي ت�صوغ ذلك، فن�ص يف �ملادة )107 عمل( على �إحدى ع�صرة 
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هذه  وحتمل  تعوي�ص،  �أو  �أخطار  بال  �لعامل  ف�صل  جتيز  باعتبارها  حالة)٤13(، 

�حلالت يف طياتها �إخالل بالتز�م �أو �أكرث من �لتز�مات �لعامل �جلوهرية)٤1٤(.

ويعد تقدير مربر �لف�صل و�لتحقق من وجوده م�صاألة مو�صوعية، ي�صتقل بتقديرها 

قا�صى �ملو�صوع، ول يخ�صع يف ذلك لرقابة حمكمة �لتمييز، طاملا �أ�ص�ص حكمه على 

��صتخال�ص �صائغ)٤15(. 

و�حلالت �لتي �أوردها �مل�صرع باعتبارها جتيز �لف�صل هي:

تو�صيات  �أو  ل�صهاد�ت  تقدميه  �أو  �صحيحة  غري  �صخ�صية  �لعامل  1-  �نتحال 

مزورة.

�لعمل  ل�صاحب  ج�صيمة  مادية  خ�صارة  عنه  ن�صاأت  خطاأ  �لعامل  2-  �رتكاب 

ب�صرط �أن يبلغ �صاحب �لعمل �جلهات �ملخت�صة باحلادث خالل يومي عمل 

من وقت علمه بج�صامة �خل�صارة �ملادية.

�أو �ملن�صاأة  للتعليمات �لو�جب �تباعها ل�صالمة �لعمال  3-  عدم مر�عاة �لعامل 

رغم �إنذ�ره كتابة، ب�صرط �أن تكون �لتعليمات مكتوبة ومو�صوعة ب�صكل ظاهر 

يف �أماكن �لعمل.

٤-  غياب �لعامل عن �لعمل من دون �صبب م�صروع مدة تزيد على ع�صرين يوما 

�لإنهاء  ي�صبق  �أن  على  �لو�حدة،  �ل�صنة  يف  مت�صلة  �أيام  ع�صرة  �أو  متقطعة 

يف  �أيام  ع�صرة  �لعامل  غياب  بعد  �لعمل  �صاحب  من  كتابي  �إنذ�ر  توجيه 

�حلالة �لأولى وخم�صة �أيام يف �حلالة �لثانية.

٤13 �أما قانون �لعمل �ل�صابق فقد كان يورد )9( حالت للخطاأ �جل�صيم جتيز توقيع �لف�صل كعقوبة تاأديبية.
�أ. علي حم�صن عبد�هلل، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص  ٤1٤ ر�جع د. حممد ح�صني، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 122، 

.280
٤15 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 186 ل�صنة 1995، جل�صة 1996/6/9، م م ف، ق 7٤، �ص 293. ويف �لطعن رقم 

87 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/12/19، م م ف، ق 101، �ص ٤3٤.
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5- عدم قيام �لعامل باأد�ء �لتز�ماته �جلوهرية �ملرتتبة على عقد �لعمل.

�لأ�صر�ر  �لعمل-  �صاحب  قبل  من  كتابي  ت�صريح  دون  »من  �لعامل  6-  �إف�صاء 

�ملتعلقة بالعمل.

�أو  بال�صرف  ما�صة  جنحة  يف  �أو  جناية  يف  �لعامل  على  نهائي  حكم  7-  �صدور 

�لأمانة �أو �لآد�ب �لعامة.

8-  وجود �لعامل �أثناء �صاعات �لعمل يف حالة �صكر بنِيّ �أو متاأثر� مبا تعاطاه من 

مو�د خمدرة، �أو �رتكابه عمال خمال بالآد�ب يف مكان �لعمل.

�إذ� وقع منه  �مل�صئول، وكذلك  �ملدير  �أو  �لعمل  �لعامل على �صاحب  9-  �عتد�ء 

�أو  �أثناء �لعمل  �أحد عمالئها  �أو  �أحد �لعاملني باملن�صاأة  �عتد�ء ج�صيم على 

ب�صببه.

10-  عدم مر�عاة �لعامل لل�صو�بط �ملقررة قانونا ب�صاأن ممار�صة حق �لإ�صر�ب.

11-  �إذ� �أ�صبح �لعامل غري �صالح ملز�ولة �لعمل حمل �لعقد ل�صبب يرجع �إليه 

مثل �إلغاء ترخي�ص مز�ولته �لعمل �أو فقده للموؤهالت �لتي تخوله مز�ولة 

�لعمل �ملتفق عليه.

وملا كان تناول هذه �حلالت بال�صرح و�لتحليل يرتبط بو�جبات �لعامل و�إخالله 

بتناول  فقط  ف�صنكتفي  �لدر��صة  نطاق  ويتجاوز  بحقوقه  �رتباطه  من  �أكرث  بها 

حقوق �لعامل و�صماناتها يف مو�جهة توقيع �جلز�ء�ت عليه.  
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املطلب الثاين
امل�ضرع البحريني ي�ضع �ضمانات حلماية العامل يف مواجهة 

اجلزاءات التاأديبية

�مل�صرع  �أحاط  �لتاأديبية،  �لعمل  �صاحب  �صلطة  مو�جهة  يف  �لعمال  حماية  يف  رغبة 

توقيع �جلز�ء�ت مبجموعة من �ل�صمانات من �أهمها �لآتي:

1- اإبلغ العامل باملخالفة وحتقيق التهام �ضمانا حلرية الدفاع:

�إبالغه  �إل بعد  �لعامل  تاأديبي على  �مل�صرع توقيع جز�ء  �لدفاع مل يجز  كفالة حلق 

كتابة مبا ن�صب �إليه و�صماع �أقو�له وحتقيق دفاعه و�إثبات ذلك يف حم�صر �لتحقيق، 

ويجب �أن يبد�أ �لتحقيق خالل �صبعة �أيام على �لأكرث من تاريخ �كت�صاف �ملخالفة، 

ولدعم موقف �لعامل يف �لتحقيق �أجاز �مل�صرع للنقابة �لتي يتبعها �لعامل �أن تندب 

�لعمل بذلك، كما يجوز  �لعامل �صاحب  �أخطر  �لتحقيق متى  ممثال عنها حل�صور 

للعامل �ل�صتعانة مبحام عند ح�صور �لتحقيق.

ومن ثم تبد�أ �إجر�ء�ت �لتاأديب باإبالغ �لعامل كتابة مبا ن�صب �إليه ثم يجرى �لتحقيق 

وحتقيقه  �لعامل  دفاع  �صماع  قبل  �لتاأديبي  �جلز�ء  �صدر  فاإذ�  �أقو�له،  ل�صماع  معه 

كانت �إجر�ء�ت �لتاأديب باطلة.

�أما بالن�صبة �إلى عقوبة �لتنبيه �أو �لإنذ�ر �ملكتوب �أو�لوقف عن �لعمل ملدة يوم و�حد 

�ل�صادر  �لقر�ر  يف  م�صمونه  يثبت  �أن  على  �صفهيا،  فيها  �لتحقيق  يكون  �أن  فيجوز 

بتوقيع �لعقوبة٤16، ويف جميع �لأحو�ل يجب �أن يكون �لقر�ر م�صببا.

�إخطار  وعليه  �لإجر�ء�ت،  �تباع هذه  عنه  ينوب  من  �أو  �لعمل  �صاحب  على  ويتعني 

٤16)( �لفقرة )�أ( من �ملادة )76( من قانون �لعمل.
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يتعر�ص  �أن  وما ميكن  ومقد�رها،  ونوعها  عليه من جز�ء�ت  وقع  كتابة مبا  �لعامل 

له من عقوبة �أ�صد يف حالة �لعود، فان �متنع عن ت�صلم �لإخطار �أر�صل �إليه بكتاب 

م�صجل بعلم �لو�صول على عنو�نه �ملبني يف ملفه �خلا�ص٤17.

2- املخت�س باإجراء التحقيق:

ل�صاحب �لعمل �أن يحقق بنف�صه مع �لعامل �أو �أن يعهد �إلى من ميثله كمدير �ملن�صاأة، 

يقل  �أل  ب�صرط  �ملخالفة  �لتحقيق يف مو�صوع  باإجر�ء  �أو �صخ�ص من ذوي �خلربة، 

�لتحقيق٤18، مر�عاة لو�صع  �لعامل �لذي ُيجرى معه  �لوظيفي عن م�صتوى  م�صتو�ه 

�لعامل �لأدبي و�لوظيفي يف مرحلة �لتحقيق و�مل�صاءلة.

3- وحدة اجلزاء التاأديبي:

يحظر �مل�صرع مبقت�صى ن�ص �ملادة )3/78عمل( على �صاحب �لعمل توقيع �أكرث 

من جز�ء و�حد عن �ملخالفة �لو�حدة، فال �صك �أن �جلز�ء �لتاأديبي عقوبة، ويت�صف 

ل�صاحب  يجوز  فال  تعددها،  وعدم  �لعقوبة  وحدة  بينها  ومن  �لعقوبة  بخ�صائ�ص 

�لعمل �أن يوقع �أكرث من عقوبة و�حدة عن �ملخالفة �لو�حدة، فاإذ� وقع جز�ء �لوقف 

مثال على خمالفة فال يجوز يف �لوقت ذ�ته توقيع جز�ء �لإنذ�ر على �ملخالفة نف�صها.

�لتاأديبي؛ لأن هذ� ينطوي على  �لوقف  �لعامل بعد توقيع جز�ء  كما ل يجوز ف�صل 

توقيع �أكرث من جز�ء عن �خلطاأ �لو�حد، ونظر� لأن �لوقف �لحتياطي لي�ص عقوبة 

تاأديبي، كالف�صل مثال، ول يخل ذلك مببد�أ وحدة  �أن يعقبه جز�ء  تاأديبية فيجوز 

�لعقوبة، كما ل يحول مبد�أ وحدة �لعقوبة دون ت�صديد �لعقوبة �إذ� تكرر من �لعامل 

حدوث �ملخالفة وهو ما يعرف بالعود.

وحظر تعدد �لعقوبة عن �ملخالفة �لو�حدة ل مينع من �جلمع بني �لعقوبة �لتاأديبية 

٤17 �لفقرة )ب( من �ملادة )76 عمل(.
٤18 ر�جع �لفقرة )ب( من �ملادة )76 عمل( 
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و�لتعوي�ص �ملدين عند فقد �أو �إتالف �لآت �أو مهام �أو منتجات �ملن�صاأة ب�صبب خطاأ من 

�لعامل، وفقا للمادة )82 عمل(، وذلك لختالف طبيعة كل منهما عن �لآخر٤19، 

حيث ل ينطوي �لتعوي�ص �ملدين على معنى �لعقوبة �لتاأديبية٤20.

٤- ت�ضبيب اجلزاء التاأديبي:

بتوقع  �ل�صادر  �لقر�ر  يكون  �ن  �لعامل، فيجب  �إد�نة  ثبوت  �لتحقيق عن  �أ�صفر  �إذ� 

�جلز�ء �لتاأديبي م�صببا٤21، فاإذ� جاء �لقر�ر خلو� من �لت�صبيب وطعن �لعامل عليه 

فعدم  ذلك،  خالف  �لعمل  �صاحب  يثبت  مل  ما  م�صروعيته،  عدم  عندئذ  �فرت�ص 

ت�صبيب �لقر�ر يعد قرينة على تع�صف م�صدر �لقر�ر يجوز �إثبات عك�صها.

5- ورود اجلزاء التاأديبي يف لئحة اجلزاءات:

�إنهاء عقد �لعمل لأ�صباب تاأديبية من دون مر�عاة �أحكام  ل يجوز ل�صاحب �لعمل 

�لقانون و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له و�أنظمة �لعمل ولئحة �جلز�ء�ت باملن�صاأة٤22، 

نوع  ومن  �جلز�ء�ت،  لئحة  يف  و�ردة  �لعامل  على  �ملوقعة  �لعقوبة  تكون  �أن  فيجب 

�أن  �لعمل  �ملادة )75 عمل(، كما ل يجوز ل�صاحب  �أوردتها  �لتي  �لعقوبات ذ�تها 

يوقع جز�ء تاأديبيا على �لعامل ب�صاأن خمالفة ل �صلة لها بالعمل٤23.

الأق�ضى  احلد  جتاوزه  وعدم  املخالفة  مع  اجلزاء  تنا�ضب  6-  �ضرورة 

املقرر قانونا:

وفقا للمادة )2/78( من قانون �لعمل ل يحق ل�صاحب �لعمل �أن يوقع جز�ء على 

٤19 �نظر »نق�ص مدين م�صري« يف 1982/3/28، م م ف، رقم 62، �ص 3٤0. ور�جع ما �صبق يف حماية �لأجر من �قتطاع 
�صاحب �لعمل، و�نظر د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص222.

٤20 كما يجوز �جلمع من ناحية �أخرى بني �لقتطاع من �لأجر للتلف وبني عقوبة �لإنذ�ر، بحكم �أن هذه �لأخرية ل ت�صيب �لعامل يف 
�أجره، د. �إ�صماعيل غامن، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 291، د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 332 و333.

٤21 ر�جع عجز �لفقرة )�أ( من �ملادة )76 عمل( .
٤22 �أما �إذ� كان �صاحب �لعمل ي�صتخدم �أقل من ع�صرة عمال فهو غري ملزم بو�صع لئحة للجز�ء�ت فاإن و�صعها باختياره �أ�صبح ملتزما بها 
ومقيد� مبا ورد فيها من �أحكام، و�إن مل ي�صعها فهو ل يلتزم �إل مبر�عاة قو�عد �لتاأديب �لو�ردة يف قانون �لعمل و�لقر�ر�ت �ل�صادرة تنفيذ� له.

٤23 ر�جع �ملادة )1/78 عمل(.



232

�لعامل ل يتنا�صب مع �ملخالفة �لتي وقعت، هذ� من ناحية، ومن ناحية �أخرى ل يجوز 

جز�ء  توقيع  يجوز  ل  فمثال  قانونا٤2٤؛  �ملقرر  �لأق�صى  �حلد  تتجاوز  عقوبة  توقيع 

�لوقف مدة تزيد على �أجر خم�صة �أيام يف �ملرة �لو�حدة، ول توقيعه ملدد تزيد على 

خم�صة �أيام يف �ل�صهر �لو�حد، ول على �ل�صهر يف �ل�صنة٤25.

وعلى كل حال فاإن �صو�بط �جلز�ء�ت تاأتي حتقيقا ملبد�أ حماية �لأجر من �لقتطاع 

ب�صبب �رتكاب �لعامل �أخطاء تاأديبية، حتى ل يكون لهذ� �لقتطاع ثمة مردود �صلبي 

على �لعامل وعلى �أ�صرته معا. 

7- جواز ت�ضديد العقوبة يف حالة العود:

�ملخالفة  نوع  من  جديدة  خمالفة  �لعامل  �رتكاب  �لعمل  قانون  يف  بالعود  يق�صد 

�ل�صابقة يف خالل �صتة �لأ�صهر من تاريخ �إبالغه بتوقيع �جلز�ء �ل�صابق.

�إبالغه  تاريخ  من  �أ�صهر  �صتة  على  تزيد  مدة  بعد  �جلديدة  �ملخالفة  وقعت  فاإذ� 

بتوقيع �جلز�ء �ل�صابق، فال يجوز ت�صديد �لعقوبة، بل يعاقب عليها �لعامل باعتبارها 

خمالفة �أولى جديدة، وتبد�أ مدة �ل�صتة �أ�صهر من تاريخ �لإبالغ٤26.

نف�صها  �ل�صابقة  �ملخالفة  نوع  من  �لثانية  �ملخالفة  تكون  �أن  �لعقاب  لت�صديد  ويتعني 

كتكر�ر �لإهمال �أو �لغياب، ول ي�صرتط �لتطابق �لتام بني �ملخالفتني بل يكفي جمرد 

�حتادهما يف �لنوع٤27.

٤2٤ هذ� ولي�ص من �ملت�صور �أن يكون لالإنذ�ر، مثال، �أو �لف�صل من �خلدمة حد �أق�صى، وبالتايل فال تنطبق هذه �لقاعدة يف �صاأنهما. 
٤25 ومن �جلدير باملالحظة �أن �مل�صرع يف قانون �لعمل �أ�صقط جز�ء �لغر�مة فلم يرد �صمن �جلز�ء�ت �لتاأديبية يف قانون �لعمل، 
غري �أنه مل يتنبه �إلى �إلغاء �لن�ص �ملكمل له �ملتعلق ب�صو�بط تطبيق �لغر�مة فظل قائما يف �ملادة )٤/78عمل( رغم عدم وجود حمل 
له، وهو تناق�ص ت�صريعي نهيب بامل�صرع معاجلته �إما باإقر�ر جز�ء �لغر�مة كما كان يف قانون �لعمل �ل�صابق و�إما باإلغاء �لن�ص �ملكمل. 

٤26 �نظر �ملادة )79 عمل(. وقد ��صتحدث �مل�صرع، يف قانون �لعمل �جلديد، بدء ح�صاب مدة �لعود، فجعله من تاريخ �إبالغ �لعامل 
بتوقيع �جلز�ء �ل�صابق. ويف تقديري �أن �لن�ص �لو�رد يف �لقانون �لقدمي، �لذي كان يجعل فرتة �لعود تبد�أ من تاريخ �رتكاب �ملخالفة 
يعد �أكرث حماية للعامل من �لن�ص �حلايل، فالطبيعي �أن �ملخالفة تقع من تاريخ �رتكابها، ولي�ص من �أي تاريخ لحق، و�لت�صديد يف �لعود 
ي�صتهدف مو�جهة من يعتاد �ملخالفة فيكررها يف فرتة زمنية ق�صرية مدتها �صتة �أ�صهر، و�لعتياد يكون بالرجوع �إلى تاريخ �رتكاب 

�لفعل ولي�ص توقيع �لعقوبة، غري �أنه �أمام �صر�حة �لن�ص ل منا�ص من �لأخذ بتاريخ �لإبالغ.
٤27 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤35.
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8- �ضقوط احلق يف التهام وتوقيع العقوبة مب�ضي مدة معينة

و�صع �مل�صرع يف �ملادة )6/78 و7 عمل( �صو�بط زمنية على حق �صاحب �لعمل يف 

موؤ�خذة �لعامل �أو عقابه على �ملخالفات �لتاأديبية �لتي يرتكبها٤28.

ومن هذه �ل�صو�بط �أنه ل يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يوجه �تهاما �إلى �لعامل ول �أن 

يجري معه حتقيقا �إذ� م�صى على �كت�صاف وقوع �ملخالفة �أكرث من ثالثني يوما ما مل 

يتعلق �لأمر بجرمية جنائية مل ت�صقط بعد. 

فعلى �صاحب �لعمل �أن يبد�أ مبا�صرة �إجر�ء�ت �لتحقيق مع �لعامل خالل �صبعة �أيام 

من �كت�صافه �ملخالفة، و�أن ينتهي من �لتحقيق قبل م�صي ثالثني يوما على �كت�صاف 

�ملخالفة٤29، فاإذ� ثبت له خطاأ �لعامل وجب عندئذ توقيع �لعقوبة خالل 15 يوما من 

ثبوت �لإد�نة، ومعنى ذلك �أن حق �صاحب �لعمل يف �تخاذ �إجر�ء �لتحقيق و�لعقاب 

ي�صقط مب�صي تلك �ملدد، فهي قيد زمني على �صلطته �لتاأديبية ل�صالح �لعامل٤30.

وترجع �حلكمة من �لإ�صر�ع يف �إجر�ء�ت �ل�صتجو�ب و�لتحقيق وتوقيع �لعقاب �إلى 

رغبة �مل�صرع يف �لإ�صر�ع يف �لت�صرف يف �لتحقيق �إما بحفظه و�إما بتوقيع �لعقوبة 

على �لعامل؛ حتى ل يظل �لتهام و�لعقاب �صيفا م�صلتًا على �لعامل �إلى ما ل نهاية، 

فيرتك حتت رحمة �صاحب �لعمل ويبقى يف حرية من �أمره مدة طويلة مما يوؤثر يف 

نف�صيته و�إنتاجه٤31، كما �أن �لردع و�لزجر �ملق�صودين من �لعقوبة يقت�صيان ح�صم 

٤28 فقد ن�صت �ملادة )6/78و7عمل( على: »...6- عدم م�صاءلة �لعامل عن خمالفة م�صى على علم �صاحب �لعمل بارتكابها 
�أكرث من ثالثني يوما، وذلك فيما عد� �ملخالفات �لتي تنطوي على جر�ئم جنائية فاإنه يجوز م�صاءلة �لعامل عنها �إلى �أن ت�صقط جنائيا.   

7(  عدم معاقبة �لعامل عن خمالفة �رتكبها وم�صى على تاريخ ثبوتها خم�صة ع�صر يوما«.
تاريخ  �يام على �لكرث من  �صبعة  �لتحقيق خالل  يبد�أ  �أن  �لعمل هو  قيد� على �صاحب  �ملادة )76/�أ عمل(  �مل�صرع يف  �أورد   ٤29
�أن ثمة تناق�صا وقع بني حكم هذ� �لن�ص وبني ن�ص �ملادة )6/78 عمل(، وميكن �لتوفيق بينهما  �كت�صاف �ملخالفة، ويف تقديري 
بالقول �إن ميعاد �ل�صبعة �لأيام هو ميعاد تنظيمي ل يرتتب على فو�ته �صقوط �حلق يف �لتهام ويظل ل�صاحب �لعمل توجيه �لتهام 

و�لتحقيق خالل �صهر من علمه �و �كت�صافه للمخالفة.
٤30 فاإذ� وقع عقوبة بعد فو�ت �ملدة كانت عقوبة باطلة وغري م�صروعة ل�صقوط حقه يف �لعقاب نتيجة عدم �لعتد�د باملخالفة، كما 

ل يجوز، من ناحية �أخرى، �لعتد�د باملخالفة لت�صديد �لعقوبة على �لعامل �إذ� �رتكب خمالفة جديدة.
٤31 د. �أحمد ح�صن �لربعي، �لوجيز، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤28.
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�ملدة  �لعمل يف حما�صبة �ملخالف، ومرور هذه  و�إعالن جدية �صاحب  �لأمر �صريعا 

يعني عفو �صاحب �لعمل وت�صاحمه مع �لعامل، فان �أوقع عقوبة بعدها كان يف ذلك 

مفاجاأة للعامل غري مرغوب فيها٤32.

9- احلق يف التظلم من القرار التاأديبي:

نظر� �إلى قيام �صاحب �لعمل بدور �خل�صم و�حلكم، عند ممار�صة �صلطته �لتاأديبية، 

فقد يتخذ قر�ره ب�صورة �نفعالية، وهو ما يحيف بالعامل، لذ� �أجاز �مل�صرع للعامل 

�أن يتظلم كتابة من �لقر�ر �ل�صادر بتوقيع �جلز�ء عليه، خالل �صبعة �أيام عمل من 

تاريخ �إخطاره به، ويطلب �إلى �صاحب �لعمل مر�جعة قر�ره.

�أو من ميثله،  �إلى م�صدر �لقر�ر، �صو�ء كان �صاحب �لعمل  ويتقدم �لعامل بتظلمه 

وعندئذ يتعني �إعادة �لنظر يف �جلز�ء �ملوقع �صو�ء بتعديله �أو �إلغائه �أو �إقر�ره، غري 

�أنه ل يجوز ت�صديده فال ي�صح �أن ي�صار �ملتظلم من تظلمه.

10- حق العامل يف رفع اجلزاء من ملفه مب�ضي املدة:

�ت�صاقا مع نظم �لتاأديب وما يجري عليه �لعمل من رفع �جلز�ء�ت �لتاأديبية من ملف 

�لعامل بعد فرتة من �لزمن، فقد ن�ص �مل�صرع �لبحريني يف �ملادة )77( من قانون 

�لعمل على رفع �جلز�ء�ت من ملف �لعامل �إذ� تبني �أن �صلوك �لعامل و�أد�ءه لعمله 

مر�صيان وذلك على �لنحو �لآتي:

�صتة -  بانق�صاء  �لعامل  ملف  من  �ل�صفوي  و�لتنبيه  �لكتابي  �لإنذ�ر  جز�ء   يرفع 

�أ�صهر من توقيع �جلز�ء.

 يرفع جز�ء �لوقف عن �لعمل مع �خل�صم من �لر�تب وتاأجيل موعد ��صتحقاق - 

�لعالوة �ل�صنوية وتاأجيل �لرتقية بانق�صاء �صنة من توقيع �جلز�ء. 

٤32 د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤35.
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ويرتتب على رفع �جلز�ء �عتباره كاأن مل يكن بالن�صبة �إلى �مل�صتقبل، ومن ثم ل يجوز 

ل�صاحب �لعمل �أن ي�صدد على �لعامل �جلز�ء حني تقع منه خمالفة جديدة، ولذ� فقد 

�أوجب �مل�صرع �أن ترفع �أور�ق �جلز�ء وكل �إ�صارة �إليه وما يتعلق به من ملف �لعامل.
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املطلب الثالث
الرقابة الق�ضائية على ال�ضلطة التاأديبية ل�ضاحب العمل

قد يخالف �صاحب �لعمل �لأحكام �لتي ن�ص عليها �لقانون، فيما يتعلق بتاأديب �لعمال، 

فيوقع على �لعامل عقوبة غري و�ردة يف لئحة �جلز�ء�ت، �أو يوقع عليه عقوبة من�صو�صا 

عليها يف لئحة �جلز�ء�ت ولكن من دون �أن يتبع قو�عد و�إجر�ء�ت �لتاأديب، فال ي�صتمع 

مثال �إلى �أقو�ل �لعامل ول يحقق دفاعه، فعندئذ يغدو �جلز�ء باطال. وللعامل �أن يتظلم 

منه، فاإن مل ي�صتجب له جاز له �أن يلجاأ �إلى �لق�صاء �ملدين ليطلب �حلكم ببطالن هذ� 

�جلز�ء، ويقع على �لعامل عبء �إثبات خمالفة توقيع �لعقوبة لأحكام �لقانون.

غري  �ملخالف  �جلز�ء  �إبطال  على  �لر�جح-  للر�أي  وفقا  �ملحاكم-  �صلطة  وتقت�صر 

�مل�صروع، من دون �أن يكون لها �صلطة تعديله، فيحكم �لقا�صي ببطالن توقيع �جلز�ء، 

�أو كان ميلك توقيعه ولكن مل يكفل  �إذ� �صدر، مثال، عن �صخ�ص ل ميلك توقيعه، 

للعامل حقه يف �لدفاع �أو �صدر من دون حتقيق، �أو ثبت من �لتحقيق عدم �رتكاب 

�لعامل للو�قعة �ملن�صوبة �إليه.

وف�صال عن طلب �إبطال �جلز�ء �ملخالف يحق للعامل �ملطالبة بتعوي�صه عن �ل�صرر 

�لذي �أ�صابه ب�صبب ذلك وفقا للقو�عد �لعامة، وقد �أعطى �مل�صرع �لقا�صي يف �إطار 

ويقدر  �لعامل  وقع من  �لذي  للخطاأ  ير�قب مالءمة �جلز�ء  �أن  للم�صروعية  رقابته 

مدى تنا�صبه فيكون للقا�صي �إلغاء �جلز�ء �ل�صديد غري �ملنا�صب، ومن ثم فقد ح�صم 

�مل�صرع جدل ميكن �أن يثور حول �صلطة �لقا�صي يف رقابة  �ملالءمة، بزعم �أن �ملالءمة 

ووفقا ملبد�أ  �إقر�رها لالئحة �جلز�ء�ت،  �لإد�رية عند  �ل�صلطة  مت ح�صمها من قبل 

�لف�صل بني �ل�صلطات ل يحق لل�صلطة �لق�صائية �لتدخل يف عمل �ل�صلطة �لتنفيذية.
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املبحث الرابع
احلقوق الأخرى املقررة للعامل

من  وو�حد  كاإن�صان  بو�صعه  ترتبط  �لتي  �لأخرى  �حلقوق  من  جملة  للعامل  تن�صاأ 

�إلى م�صروع �صاحب �لعمل، فيتمتع بحقه يف �مل�صاو�ة مع غريه من �لعمال  �ملنتمني 

�لتي  �ملهني  �لتدريب  بر�مج  ومن  �لجتماعية  �خلدمات  من  وي�صتفيد  �لآخرين، 

يقدمها �مل�صروع �إلى عماله، وتكون له حريته �لنقابية وما يرتبط بها من حقوق، كما 

يكون حلياته �خلا�صة حرمة فتظل مبناأى عن �لتدخل فيها من قبل �إد�رة �مل�صروع، 

�أهم هذه �حلقوق تباعا يف  كما تتحتم معاملته ب�صورة كرمية و�إن�صانية، و�صنعالج 

�ملطالب �لآتية:

�ملطلب �لأول : �حلق يف �مل�صاو�ة وعدم �لتمييز

�ملطلب �لثاين : حق �لعامل يف �حل�صول على �خلدمات �لجتماعية و�لثقافية

�ملطلب �لثالث : حق �لعامل يف �ل�صتفادة من بر�مج �لتدريب �ملهني

�ملطلب �لر�بع : حقوق �لعامل �لنقابية

�ملطلب �خلام�ص : حقوق �لعامل �ملرتبطة بالعمل يف �لأماكن �لبعيدة عن �لعمر�ن

�ملطلب �ل�صاد�ص : حق �لعامل يف حرمة حياته �خلا�صة و�أ�صر�ره �ل�صخ�صية

�ملطلب  �ل�صابع : حق �لعامل يف �حرت�م كر�مته �لإن�صانية
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املطلب الأول
احلق يف امل�ضاواة وعدم التمييز

تن�ص �ملادة )29 عمل( على �أنه »... ت�صري على �لن�صاء �لعامالت كافة �لأحكام 

�لتي تنظم ت�صغيل �لعمال دون متييز بينهم متى متاثلت �أو�صاع عملهم«.

كما تن�ص �ملادة )39( من قانون �لعمل على �أنه »يحظر �لتمييز يف �لأجور ملجرد 

�ختالف �جلن�ص �أو �لأ�صل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة«.

كما تن�ص �ملادة �ل�صابعة من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية 

و�لثقافية على �أن »تعرتف �لدول �لأطر�ف يف هذ� �لعهد مبا لكل �صخ�ص من حق يف 

�لتمتع ب�صروط عمل عادلة ومر�صية تكفل على �خل�صو�ص: )�أ( مكافاأة توفر جلميع 

�لعمال، كحد �أدنى: 1- �أجر� من�صفا، ومكافاأة مت�صاوية لدى ت�صاوي قيمة �لعمل دون 

�أي متييز، على �أن ي�صمن للمر�أة خ�صو�صا متتعها ب�صروط عمل ل تكون �أدنى من تلك 

�لتي يتمتع بها �لرجل، وتقا�صيها �أجر� ي�صاوى �أجر �لرجل لدى ت�صاوى �لعمل...«.

معايري  مع  �لبحريني متا�صًيا  �لعمل  قانون  �لن�صو�ص يف  ��صتحد�ث هذه  وقد جاء 

�أن  �لعمل �لدولية �لتي حتظر �لتمييز يف �ل�صتخد�م و�ملهنة٤33، وي�صتفاد من هذ� 

متاثلت  طاملا  �لت�صغيل  لأحكام  �خل�صوع  يف  و�لعامالت  �لعمال  بني  �صاوى  �مل�صرع 

�أو�صاع عملهم، فال يفرق يف ذلك بني �لعامل و�لعاملة ب�صبب �جلن�ص، غري �أن ذلك 

٤33)( فقد �صدقت مملكة �لبحرين يف عام 2000 على �لتفاقية �لدولية رقم )111( ل�صنة 1958 ب�صاأن حظر �لتمييز يف 
�ل�صتخد�م و�ملهنة، كما �ن�صمت مبقت�صى �ملر�صوم رقم )6( ل�صنة 2002 �إلى �تفاقية �لق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة 
�لتي �عتمدتها �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة يف 18 دي�صمرب 1979، وتق�صي �ملادة )11( من �لتفاقية �لأخرية ب�صرورة �تخاذ 
تد�بري يف جمال �لعمل تكفل �لق�صاء على �لتمييز �صد �ملر�أة ول �صيما يف �صاأن ...)ج( �حلق يف حرية �ختيار �ملهنة و�لعمل، و�حلق 
�لأجر، مبا يف ذلك  �مل�صاو�ة يف  �لتدريب...)د( �حلق يف  �لوظيفي، ويف جميع مز�يا و�صروط �خلدمة و�حلق يف  و�لأمن  يف �لرتقي 

�ل�صتحقاقات، و�حلق يف �مل�صاو�ة يف �ملعاملة فيما يتعلق بالعمل �ملتعادل �لقيمة، وكذلك �مل�صاو�ة يف �ملعاملة ويف تقييم نوعية �لعمل.
وقد �عتمدت منظمة �لعمل �لدولية عدة �تفاقيات ب�صاأن �مل�صاو�ة، منها �لتفاقية رقم 19 ل�صنة 1925 ب�صاأن �مل�صاو�ة يف �ملعاملة 
)يف جمال �لتعوي�ص عن حو�دث �لعمل(، و�لتفاقية رقم 118 ل�صنة 1962ب�صاأن �مل�صاو�ة يف �ملعاملة يف جمال �ل�صمان �لجتماعي.
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ير�عي - جنبا �إلى جنب - �لأحكام �خلا�صة بالن�صاء �لتي �صاغها �مل�صرع حلمايتهن، 

كما حظر ب�صكل �صريح وو��صح �أن مييز �صاحب �لعمل بني عماله عموما يف �لأجور، 

لأن �مل�صاو�ة هي �أ�صا�ص �لقاعدة �لقانونية و�أ�صا�ص �لعدل و�أ�صا�ص مبد�أ �مل�صروعية، 

وبدونها تنهار كثري من �لقيم يف �ملجتمع٤3٤. 

ويف خارج نطاق �لقيد �لت�صريعي �ل�صالف �لبيان هل يجوز ل�صاحب �لعمل �أن مييز 

بني عماله لعتبار�ت �أخرى)٤35(.

وقع خالف حول هذه �مل�صاألة، ففي حني ذهب �لبع�ص٤36 �إلى �أن �لقانون ل يفر�ص 

�لت�صوية بني �لعمال، و�أن ل�صاحب �لعمل �حلرية �ملطلقة يف �لتمييز بني عماله لأي 

ر�بطة عقدية م�صتقلة عن  لديه  بكل عامل  تربطه  �لعمل  لأن �صاحب  ير�ه،  �عتبار 

�لرو�بط �لتي تربطه ببقية عماله، فم�صدر هذه �لر�بطة هو عقد �لعمل �لذي قد 

تختلف بنوده من عامل لآخر، وبالتايل ل يلتزم �صاحب �لعمل بالت�صوية بني عماله 

من �لناحية �لقانونية.

وذهب جمهور �لفقه٤37 و�لق�صاء٤38 �إلى �أنه و�إن كان قانون �لعمل مل يت�صمن ن�صا عاما 

٤3٤ د. �صحاتة �أبو زيد �صحاتة، مبد�أ �مل�صاو�ة يف �لد�صاتري �لعربية يف د�ئرة �حلقوق و�لو�جبات �لعامة وتطبيقاته �لق�صائية، بدون 
د�ر ن�صر، ط2001، �ص57.

٤35 حتدد �ملادة �لأولى من �لتفاقية رقم )111( ل�صنة 1958 �ملق�صود  بالتمييز باأنه :
»�أ- �أي تفريق �أو ��صتبعاد �أو تف�صيل يقوم على �أ�صا�ص �لعرق �أو �لدين �أو �لر�أي �ل�صيا�صي �أو �لأ�صل �لوطني �أو �لأ�صل �لجتماعي، ويكون 

من �صاأنه �إبطال �أو �إ�صعاف تطبيق تكافوؤ �لفر�ص �أو �ملعاملة يف �ل�صتخد�م �أو �ملهنة.
 ب- �أي متييز �أو ��صتبعاد �أو تف�صيل �آخر يكون من �أثره �إبطال �أو �إ�صعاف تطبيق تكافوؤ �لفر�ص �أو �مل�صاو�ة يف �ملعاملة �أو �ل�صتخد�م �أو 

�ملهنة حتدده �لدولة �ملعنية بعد �لت�صاور مع ممثلي منظمات �أ�صحاب �لعمل ومنظمات �لعمال، �إن وجدت، مع هيئات �أخرى. 
ل يعترب �أي تفريق �أو ��صتبعاد �أو تف�صيل على �أ�صا�ص موؤهالت يقت�صيها �صغل وظيفة معينة من قبيل �لتمييز.

٤36 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل �لفردي، �ملرجع �ل�صابق، �ص 822.
٤37 د. حممد حلمي مر�د، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص362، د. لبيب �صنب، �صرح،  �ملرجع �ل�صابق، �ص373 وما بعدها، د. 
عبد �لنا�صر �لعطار، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 302، د. فتحي عبد�ل�صبور، �لو�صيط، �ملرجع �ل�صابق �ص309 وما بعدها، د. �صعيد 

عبد �ل�صالم، �لو�صيط يف قانون �لعمل �جلديد، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، ط 200٤، �ص ٤20.
٤38 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم ٤2 ل�صنة 1990، جل�صة 1990/11/11، م م ف، ق 30، �ص15٤؛ ورقم 
120ل�صنة 1996، جل�صة 1997/2/2، م م ف، ق 11، �ص ٤8، ويف �لق�صاء �مل�صري �نظر نق�ص رقم 922 ل�صنة ٤3ق، 
جل�صة 1980/5/10، ورقم 283 ل�صنة٤3ق، جل�صة 1981/12/6، ورقم 100 ل�صنة ٤3 ق، جل�صة 1982/2/27، 
ورقم 25٤ ل�صنة ٤8 ق، جل�صة 1983/1/3، ورقم716 ل�صنة 55ق، جل�صة 1986/3/23، جمموعة �صالح حممد، �ملرجع 

�ل�صابق، بند 6، �ص 831.   
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و�صريحا يق�صي باإلز�م �صاحب �لعمل بالت�صوية بني عماله، غري �أن هذ� �للتز�م ل �صك 

يف وجوده، فقاعدة �مل�صاو�ة قاعدة �أ�صا�صية، ولو مل يجر بها ن�ص خا�ص يف �لقانون، �إذ 

توجبها قو�عد �لعد�لة كلما جنح �صاحب �لعمل �إلى �لتفرقة بني عماله بغري مربر يف �صاأن 

�أي حق من حقوقهم. فقاعدة �مل�صاو�ة قاعدة �أ�صا�صية وحق ثابت للعامل تفر�صها �لعد�لة 

من دون حاجة �إلى ن�ص مكتوب يقررها، كما توؤكدها �لد�صاتري و�ملو�ثيق �لعاملية٤39.

وعلى كل حال، فالن�ص �لو�رد يف قانون �لعمل �جلديد بحالته �ل�صالفة �لبيان ورد 

مطلقا فيما يخ�ص �لأجور، غري �أن �لت�صوية يف تقديري تكون بني �ملت�صاوين، ول تكون 

و�جبة �إل �إذ� حتققت �صو�بطها فما هي �صو�بط �لت�صوية؟

�ضوابط الت�ضوية بني العمال: •

ي�صرتط للت�صوية بني �لعمال �ل�صروط �لآتية:

�أ  -  �أن يكون �لعمل مت�صاويا يف طبيعته وظروفه، ويف منطقة عمل و�حدة، فاإذ� جرى 

�لعمل يف منطقة �أخرى، مثال، فال بد �أن تتماثل �لأعمال �لتي يقوم بها �لعمال 

ك�صرط للت�صوية فيما بينهم٤٤0. فاإذ� �ختلفت �لأعمال �لتي يوؤديها �لعمال �صو�ء 

يف طبيعتها �أو يف �لظروف �لتي توؤدى فيها فال ترثيب على �صاحب �لعمل �إذ� �أقام 

نوعا من �لتفرقة بني �أجور عماله تبعا لختالف نوع عملهم �أو طبيعته �أو ظروف 

وطريقة �أد�ئه، لأن من حقه �أن مييز يف �لأجور بني عماله لعتبار�ت ير�ها �أو 

لظروف خا�صة بطائفة معينة منهم٤٤1، ول ي�صح �لتحدي بقاعدة �مل�صاو�ة بني 

�أن »لكل فرد دون متييز �حلق يف �أجر مت�صاو للعمل« وين�ص د�صتور مملكة  ٤39 حيث ين�ص �لإعالن �لعاملي حلقوق �لإن�صان على 
�لبحرين يف ديباجته ويف �ملادة )18( منه على مبد�أ �مل�صاو�ة »�لنا�ص �صو��صية يف �لكر�مة �لإن�صانية ... ل متييز بينهم يف ذلك ب�صبب 

�جلن�ص �أو �لأ�صل �أو �للغة �أو �لدين �أو �لعقيدة«.
�أي�صا �أحكام  ٤٤0 نق�ص مدين م�صري يف 1981/6/21، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، جـ1، �ص 832، رقم 8، و�نظر 
�ل�صادرة يف 1981/12/6، ويف 1988/10/31، ويف1989/5/21، ويف 1990/5/1٤،  �مل�صرية  �لنق�ص  حمكمة 

جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، جـ1، �ص 832، رقم 9.
�أ�صا�صا  �تخاذه  ي�صلح  بهم، ل  �لعمال، لظروف خا�صة  لبع�ص  �متياز�ت  �لعمل  باأن منح �صاحب  �لتمييز  ٤٤1 فقد ق�صت حمكمة 

مل�صاو�ة غريهم بهم، �لطعن رقم 72 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/12/19، م م ف، ق 97، �ص٤6. 



241

منع  هو  �مل�صاو�ة  مبد�أ  �إعمال  يف  �ملناط  �إذ  �ملبد�أ،  هذ�  على  للخروج  �لعاملني 

�لتفرقة �لتحكمية بني عمال �صاحب �لعمل، بحيث ل تكون �مل�صاو�ة و�جبة بينهم 

�إل عند ت�صاوي �لظروف٤٤2، ويف تطور لحق للحماية يجب �لت�صوية يف �لأجور 

طاملا كانت قيمة �لعمل �لجمالية مت�صاوية، حتى لو �ختلف بع�ص ظروف �لعمل، 

وذلك للق�صاء على �لتمييز و�لنهو�ص بامل�صاو�ة٤٤3.

ب -  �أن يت�صاوى �لعامل مع من يطلب �لت�صوية معه يف �ملوؤهالت ويف �ملقدرة �لفنية ويف 

�لكفاءة ويف �خلربة و�لأقدمية٤٤٤، فاإن �ختلفت �خلربة �أو �ملوؤهالت �أو �لكفاءة 

جاز ل�صاحب �لعمل �أن مييز بني عماله يف �لأجور ويف �حلقوق �لأخرى٤٤5، ولو 

ت�صاوى �لعمل٤٤6.

�أما �إذ� تو�فرت �ل�صروط �ل�صالفة �لبيان وجبت �لت�صوية بني �ملت�صاوين من �لعمال يف 

�لأجور و�ملكافاآت؛ لأن عدم �لت�صوية يف هذه �حلالة يعد ظلما يثري حقد وحفيظة �أحد 

�لفريقني على �لآخر٤٤7.

ونطاق �مل�صاو�ة بني �لعمال ميتد �إلى �صائر �حلقوق و�لو�جبات، فعلى �صاحب �لعمل 

�أن ي�صاوي بني �ملت�صاوين من عماله يف �لأجر ويف �صاعات �لت�صغيل و�أوقات �لر�حة 

و�لإجاز�ت و�لأجور �لإ�صافية.

�ص  �ل�صابقة،  حممد  �صالح  جمموعة   ،1983/3/21 يف  ٤7ق،  ل�صنة   722 رقم  �مل�صرية  �لنق�ص  حمكمة  حكم  �نظر   ٤٤2
833 رقم 1٤.

٤٤3 مانويال تومي و�آخرون، �مل�صاو�ة يف �لأجور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 31.
�ص  �ل�صابقة،  حممد  �صالح  جمموعة   ،1983/3/21 يف  ٤7ق،  ل�صنة   722 رقم  �مل�صرية  �لنق�ص  حمكمة  حكم  �نظر   ٤٤٤

833 رقم 1٤.
٤٤5 �نظر حكم حمكمة �لنق�ص �مل�صرية �لذي �أجاز �لتفرقة يف �لأجور بني �لعمال �لذين يعملون يف جمال �خلدمات وبني عمال 
ماكينات �لفرد و�للف لدى �صاحب �لعمل �لو�حد، نق�ص مدين م�صري يف 1983/3/21، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، �ص 

833، رقم 13.
٤٤6 نق�ص مدين م�صري يف 1982/1/٤، ويف 1985/12/23، ويف 1988/12/25، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، 

�ص 832، رقم10، نق�ص مدين م�صري يف 1976/5/22، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، �ص 831، رقم 5.
٤٤7 ن�ص �مل�صرع يف قانون �لعمل �ل�صابق على حظر �إعطاء �لعامل �لأجنبي �أجور� تزيد على ما يعطيه للمو�طنني �إل يف �لأحو�ل �لتي 

ي�صتلزمها جذب �ليد �لعاملة، غري �أنه مل يرد ن�ص مياثل ذلك يف قانون �لعمل �حلايل.
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حالت ل يحق فيها للعامل طلب امل�ضاواة: *

ل حمل للمطالبة بتطبيق قاعدة �مل�صاو�ة �إذ� ترتب على ذلك خمالفة �أحكام �لقانون 

�لقانون  �أحكام  ملناه�صة  �صبيال  �مل�صاو�ة  تتخذ  �أن  ي�صح  فال  �لتطبيق،  �لو�جبة 

وخمالفتها٤٤8، حتى لو كانت �لأعمال متماثلة، لأن �مل�صاو�ة هنا تعني �إهد�ر حكم 

�لقانون بالن�صبة �إلى �أحدهم٤٤9. كما هو �حلال مثال بالن�صبة �إلى �لتد�بري �خلا�صة 

�لتفاقية  من   )٤( للمادة  وفقا  حمظور�  متييز�  ذلك  يعد  ل  �إذ  �لأمومة،  بحماية 

�خلا�صة بالق�صاء على جميع �أ�صكال �لتمييز �صد �ملر�أة.

يف  �لعمل  �صاحب  �صلطة  يعطل  مبا  �مل�صاو�ة  بقاعدة  �لتم�صك  للعامل  يحق  ل  كما 

لتحقيق  منا�صبا  ير�ه  �لذي  �لوجه  على  بها  �لوظائف  وت�صنيف  من�صاآته  تنظيم 

م�صلحته، طاملا كان جمرد� عن ق�صد �لإ�صاءة �إلى عماله، فال ي�صح �ل�صتناد �إلى 

قاعدة �مل�صاو�ة بني �لعاملني مبا ي�صلب �صاحب �لعمل حقه يف تنظيم من�صاأته٤50.

�ل�صلطة  يف  تدخل  �لتي  �ملو�صوعية  �مل�صائل  من  �مل�صاو�ة  عنا�صر  ��صتجالء  ويعد 

كان  طاملا  �لتمييز،  حمكمة  من  عليه  رقابة  دون  من  �ملو�صوع  لقا�صي  �لتقديرية 

��صتخال�صه �صائغا وله �أ�صله �لثابت يف �لأور�ق٤51.

٤٤8 د. �أحمد ح�صن �لربعي، �لوجيز، �ملرجع �ل�صابق، �ص 350.
٤٤9 »ل يجوز للطاعنة �لتحدي ... بامل�صاو�ة بني عمالها �لقائمني باأعمال متماثلة بالنظر �إلى مناه�صة هذه �لأعمال حلكم �لقانون« 
 ،83٤ �ص  �ل�صابقة،  حممد  �صالح  جمموعة   ،1985/12/29 يف  ق،   50 ل�صنة   219 رقم  �مل�صرية  �لنق�ص  حمكمة  حكم 
جل�صة  53ق  ل�صنة   188٤ ورقم   ،1988/10/30 جل�صة  53ق  ل�صنة   1563 رقم  بالنق�ص  طعنا  �أي�صا  و�نظر   .17 رقم 

1988/11/27، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، �ص 8٤3 رقم 21.
٤50 �نظر حكم حمكمة �لنق�ص �مل�صرية رقم 32 ل�صنة 51، جل�صة 1986/5/12، جمموعة �صالح حممد �ل�صابقة، رقم 18. 
٤51 �نظر حكم حمكمة �لتمييز �لذي ق�صى باأن ��صتخال�ص عنا�صر �مل�صاو�ة بني �لعمال من �صلطة قا�صي �ملو�صوع من غري معقب، 

�لطعن رقم 120 ل�صنة1996، جل�صة 1997/2/2، م م ف، ق 11، �ص ٤8. 
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املطلب الثاين
حق العامل يف احل�ضول على خدمات اجتماعية وثقافية

رعاية ل�صئون �لعمال من �لناحية �لجتماعية ن�ص �مل�صرع يف �ملادة )176 عمل( 

�خلدمات  بتقدمي  فاأكرث  عامال  خم�صون  بها  يعمل  �لتي  �ملن�صاأة  »تلتزم  �أنه  على 

�لجتماعية و�لثقافية �لالزمة لعمالها بالتفاق مع �ملنظمة �لنقابية �إن وجدت �أو مع 

ممثلي �لعمال. وي�صدر قر�ر من �لوزير �ملخت�ص بالتفاق مع �لحتاد �لعام لنقابات 

عمال �لبحرين بتحديد هذه �خلدمات و�لقدر �لالزم توفره منها«.

�إلى �لعمال، وفقا  �أن �للتز�م بتقدمي �خلدمات �لجتماعية و�لثقافية  من �لو��صح 

�أ�صحاب �لأعمال، ولكنه كذلك  للن�ص �ل�صالف �لذكر، لي�ص �لتز�ما عاما على كل 

على �صاحب �لعمل �لذي يبلغ عدد عمال من�صاأته خم�صني عامال فاأكرث، ومعنى هذ� 

�أن �مل�صرع ق�صر هذ� �للتز�م على �ملن�صاآت �لتي تتو�فر لها �صعة وقدرة �قت�صاديتان 

معينتان، متكنان �أ�صحابها من �لقيام بهذ� �للتز�م، فكرب عدد �لعمال يف �ملن�صاأة 

دليل على قدرتها �لقت�صادية، فاإذ� كان عدد عمال �ملن�صاأة �أقل من خم�صني عامال 

فمعنى هذ� �أن قدرتها �لقت�صادية حمدودة ومن ثم ي�صبح تقدميها لهذه �خلدمات 

�أمر� �ختياريا.

�لعمل،  وزير  وفو�ص  تقدميها  يجب  �لتي  �خلدمات  وقدر  نوعية  �مل�صرع  يحدد  ومل 

بالتفاق مع �لحتاد �لعام لنقابات عمال �لبحرين، يف حتديد �خلدمات �لجتماعية 

�لتي يجب على �أ�صحاب �لأعمال تقدميها �إلى عمالهم، ويتم هذ� �لتحديد بح�صب 

ظروف �ملن�صاأة وعدد �لعاملني فيها وطبيعة �ملنطقة �لتي ُيجرى فيها �لعمل.

�لتفاقية  �ملادة )70( من  ب�صاأن هذه �خلدمات ن�صت  �لدولية  �ملعايري  �إطار  ويف 
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�لعربية رقم )6( ل�صنة 1976م ب�صاأن م�صتويات �لعمل �لعربية، على �أن »يحدد 

كاخلدمات  للعمال،  بتوفريها  �ملن�صاأة  تلزم  �لتي  �لجتماعية،  �خلدمات  �لت�صريع 

�لثقافية و�ل�صحية و�ل�صكن و�لغذ�ء و�لرتفيه و�لريا�صة و�لنتقال«٤52. 

٤52 تن�ص �ملادة )71( من �لتفاقية �ل�صالفة �لذكر على �أن »تقوم باإد�رة �خلدمات �لجتماعية �لتي توفرها �ملن�صاأة جلان م�صرتكة 
ت�صم مندوبني عن �صاحب �لعمل و�لعمال«. 
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املطلب الثالث
حق العامل يف ال�ضتفادة من برامج التدريب املهني

للتدريب  �لأعلى  �ملجل�ص  �مل�صرع  �أن�صاأ  �لبحرينية  �لب�صرية  �لكو�در  تدريب  رغبة يف 

�ملهني باملر�صوم رقم )20( ل�صنة 1975م وتعديالته٤53، ليتولى �لإ�صر�ف على 

خطط وعمليات �لتدريب �ملهني للعمال �لبحرينيني. 

ويعني  �ملهني٤5٤،  و�لتدريب  �ملهني  �لتوجيه  بر�مج  �ل�صتفادة من  �لعامل  فمن حق 

�لتدريب �ملهني �لو�صائل و�لرب�مج �لنظرية و�لعملية �لتي ت�صهم يف تطوير معلومات 

بهدف  �لإنتاجية  كفاءتهم  مب�صتوى  لالرتقاء  عمل  عن  و�لباحثني  �لعمال  ومهار�ت 

�ملهني  �لتدريب  ويجري  �أخرى٤55.  �إلى  �أو حتويلهم من مهنة  ملهنة معينة  تاأهيلهم 

د�خل �ملن�صاأة �ململوكة ل�صاحب �لعمل، �أو يف مر�كز ومعاهد �لتدريب �لتي تن�صاأ لهذ� 

�لغر�ص، �أو بالتعاون فيما بينها، ويجب �أن يت�صمن �لتدريب �إجر�ء تدريب ميد�ين 

�لقانون  �ملن�صو�ص عليها يف  و�لقو�عد  لل�صروط  �لعمل وفقا  للمتدربني د�خل موقع 

رقم )17( ل�صنة 2007م.

وتلتزم كل من�صاأة يعمل بها خم�صون عامال فاأكرث بدفع ��صرت�كات �لتدريب �ملهني 

بو�قع ٤% من جمموع �لأجور �ل�صنوية للعمال غري �لبحرينيني، ويجوز للمن�صاأة �أن 

٤53 وهو ملحق مبجل�ص �لوزر�ء ويعمل حتت رئا�صة وزير �لعمل، ر�جع �ملادتني �لأولى و�لثانية من �ملر�صوم بقانون رقم 20 ل�صنة 
.1975

بالتوجيه �ملهني  �لتوجيه �ملهني و�لتدريب �ملهني، ويق�صد  باأمرين هما  �لقيام  �لدولة  �لتز�م  �لدولية  يت�صمن  للمعايري  ٤5٤ وفقا 
�لأن�صطة �لر�صمية �لتي تهدف �إلى �إر�صاد وتوجيه �ملجتمع بفئاته �ملختلفة لفر�ص �لعمل �ملتاحة �أمام �أفر�ده، و�لتي تتنا�صب مع مهار�تهم 
�ملهني  �لتدريب  �أما  �ملنا�صب.  للعمل  لإعد�دهم  �ملتاحة  �لتدريب  فر�ص  �إلى  ولتوجيههم  و�جل�صمانية،  �لنف�صية  وقدر�تهم  وميولهم 
�أو بر�مج �لتنمية �لجتماعية و�لقت�صادية  �إلى توفري �حتياجات خطط  فيق�صد به �لن�صاطات �لر�صمية وغري �لر�صمية �لتي تهدف 
من �لعمال �ملدربني بفئاتهم �ملختلفة و�لرقي بها وتطويرها ب�صفة م�صتمرة وفقا حلاجاتهم �ملتغرية. �نظر �ملادة �لأولى من �لتفاقية 

�لعربية رقم )9( ل�صنة 1977 ب�صاأن �لتوجيه و�لتدريب �ملهني.
٤55 وي�صمل �لتدريب �لأ�صا�صي، و�لتدريب �ملتقدم  )�لتدريب يف مو�قع �لعمل(، و�لتدريب �مل�صتمر، و�لتدريب �لتحويلي، ر�جع �ملادة 

�لأولى من �لقانون رقم 17 ل�صنة 2007.
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توفر خدمات �لتدريب �ملهني لعمالها �لبحرينيني من خالل مر�كزها �ملعتمدة، ولها 

�أن ت�صرتد 75% من �ملبالغ �ملدفوعة يف حالة توفري هذه �خلدمات، فاإن كانت ن�صبة 

�لبحرنة فيها 50% فاأكرث طو�ل �ل�صنة �أو قدمت �ملن�صاأة بر�مج تدريبية ��صتثنائية 

متميزة ومعتمدة ��صرتدت 100% من هذه �ملبالغ٤56.

و�نطالقا من �أهمية �لتدريب يف �صقل قدر�ت �لعامل ومهار�ته مبا يو�كب تطور�ت 

�إلى  �مل�صند  �لعمل  نوع  تغيري  من  �لعمل  م�صلحة  توجبه  قد  عما  ف�صال  �لع�صر، 

�لعامل، فقد ن�ص قانون �لعمل �حلايل على �أنه يجوز ل�صاحب �لعمل تدريب �لعامل 

وتاأهيله للقيام بعمل خمتلف عن �لعمل �ملتفق عليه، متا�صًيا مع �لتطور �لتكنولوجي 

قامت  و�إذ�  �ملعني،  �لنقابي  و�لتنظيم  �ملخت�صة  �لوز�رة  �إخطار  ب�صرط  �ملن�صاأة  يف 

�ملن�صاأة بتدريب �لعامل يف خارج �لبحرين، �لتزم �لعامل باأن يق�صي يف خدمتها مدة 

ل تقل عن �صنة �أو عدد� من �ل�صنو�ت مماثال ملدة �لتدريب، فاإذ� �أخل �لعامل بذلك 

ما  ويبطل  �للتز�م،  تبقى من  ما  �لتدريب يف حدود  نفقات  ��صرتد�د  للمن�صاأة  كان 

يخالف ذلك من �صروط ٤57.

وميكن �لقول �إن �لأحكام �ل�صالفة �لذكر تتما�صى يف جمملها مع ما قررته �لتفاقية 

�لعربية رقم )9( ل�صنة 1977م، ب�صاأن �لتوجيه و�لتدريب �ملهنيَّني، �لتي �عتمدتها 

منظمة �لعمل �لعربية. 

وعلى �صعيد �لهتمام �لدويل بتدريب �لعمال �عتمدت منظمة �لعمل �لدولية �لتفاقية 

�لدولية رقم )٤2( ل�صنة 1975م ب�صاأن تنمية �ملو�رد �لب�صرية �لتي ن�صت مادتها 
٤56 ر�جع قر�ر وزير �لعمل رقم )6(  ل�صنة 200٤ �ملعدل لقر�ره رقم 13 ل�صنة 1979 ب�صاأن �صروط و�أو�صاع �لتدريب �ملهني، 
ويف �ملقابل يلتزم �لعامل �لذي مت تدريبه على نفقة �صاحب �لعمل بالعمل لدى �صاحب �لعمل �صعف مدة تدريبه بحد �أدنى  مدة �صنة 
على �لأقل �إذ� كان تدريبه مت يف �خلارج، فاإن كان يف �لد�خل بقي مدة مماثلة ملدة تدريبه و�إل �لتزم رد نفقات �لتدريب عن �ملدة 

�ملتبقية من �ملدد �مل�صار �إليها، ر�جع �ملادة 13 من �لقانون 17 ل�صنة 2007.
٤57 ر�جع �ملادة 11 من قر�ر وزير �لعمل رقم 23 ل�صنة 1979، و�نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن 539 ل�صنة 2007، 

جل�صة 2008/11/2٤، م.م.ف، �ل�صنة 19، ج1 �ص9٤5.
ول يحق ل�صاحب �لعمل ��صرتد�د نفقات �لتدريب �إذ� كان هو �ملت�صبب يف �نهاء عالقة �لعمل كما لو تاأخر عن �صد�د �أجور �لعامل، �نظر 

�لطعن رقم ٤91 ل�صنة 2007، جل�صة 2008/٤/7، م.م.ف، 1 ل�صنة 19، �ص٤11.
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ومن�صقة  �صاملة  وبر�مج  �صيا�صات  وتطور  دولة ع�صو  كل  تعتمد  »�أ-  �أن  على  �لأولى 

للتوجيه �ملهني و�لتدريب �ملهني، ترتبط �رتباطا وثيقا بالعمالة، وخا�صة عن طريق 

مكاتب �لت�صغيل �لعامة«٤58. 

٤58 كما ن�صت �ملادة �لر�بعة من �لتفاقية �ل�صالفة �لذكر على �أنه »على كل دولة ع�صو �أن تو�صع نظم �لتدريب �ملهني لديها و�أن تعد 
لها وتن�صقها ملو�جهة �حتياجات �لتدريب �ملهني طيلة �حلياة لدى �ل�صباب و�لكبار يف كل قطاعات �لقت�صاد وفروع �لن�صاط �لقت�صادي 

وعلى كل م�صتويات �ملهارة و�مل�صئولية«.
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املطلب الرابع
حقوق العامل النقابية

يتمتع �لعمال �خلا�صعون لقانون �لعمل بحقوق نقابية ن�ص عليها �لد�صتور ونظمها 

�أو  نقابة  �إلى  �لن�صمام  عدم  �أو  �لن�صمام  يف  �حلق  عامل  لكل  فيكون  �لقانون، 

�لن�صحاب منها �إذ طلب ذلك، وميتنع على �صاحب �لعمل مبوجب �لقانون �أن يتدخل 

يف هذه �حلرية �أو يحد منها �أو يبني قر�ر�ته على �أ�صا�ص �لتمييز لعتبار�ت نقابية.

حر�ص  وقد  �لنقابي٤59،  �لقانون  يف  �لز�وية  حجر  �لنقابية  �حلرية  مبد�أ  وميثل 

�لد�صتور �لبحريني على تقرير هذ� �ملبد�أ، فن�صت �ملادة )27( منه على �أن »حرية 

�أ�ص�ص وطنية ولأهد�ف م�صروعة وبو�صائل �صلمية  تكوين �جلمعيات و�لنقابات على 

باأ�ص�ص  �مل�صا�ص  ب�صرط عدم  �لقانون،  يبينها  �لتي  و�لأو�صاع  لل�صروط  مكفولة وفقا 

�لدين و�لنظام �لعام، ول يجوز �إجبار �أحد على �لن�صمام �إلى �أي جمعية �أو نقابة �أو 

�ل�صتمر�ر فيها«. 

كما �أعمل �مل�صرع �لبحريني هذ� �ملبد�أ �لد�صتوري، فن�ص يف �ملادة )3( من �لقانون 

رقم )33( ل�صنة 2002م على �أن »حرية �لن�صمام للمنظمات �لنقابية �لعمالية 

من  يتخذ  �أن  يجوز  ول  منها،  �لن�صحاب  حرية  وكذلك  مكفولة،  فيها  و�ل�صتمر�ر 

�لعمل �لنقابي ذريعة للتمييز يف �ل�صتخد�م �أو �لتاأثري على �لعمال على �أي وجه من 

�لوجوه . وتق�صي �ملحكمة باإلز�م �صاحب �لعمل بدفع تعوي�ص للعامل ل يقل عن �أجر 

�أ�صهر متى ثبت لها قيام �صاحب �لعمل بالتمييز �صد  �أجر �صتة  �صهرين ول يجاوز 

�لعامل ب�صبب ن�صاطه �لنقابي«٤60.

459 G. COUTURIER, Droit du travail, Op. Cit., p. 306
٤60 هذه �لفقرة م�صافة باملر�صوم بقانون رقم ٤9 ل�صنة 2006.



249

وعلى ذلك فقد �أقر �مل�صرع �حلرية �لنقابية، وهي حرية لها وجهان: �أحدهما: فردي 

بحق  يتمثل  جماعي  و�لآخر:  �لنقابي)٤61(،  �لعمل  ممار�صة  يف  �لفرد  بحق  يتعلق 

جماعة �لعمال يف �إن�صاء �لنقابات وت�صيري �لعمل بها، ومتثل هذه �ل�صور حقا كفله 

�مل�صرع �لبحريني للطبقة �لعاملة.

 La liberté لكل عامل هذ� �حلق  يكون  نقابة  �إلـــى  �لن�صمــام  ومبقت�صى حريــة 

d'adhérer â un syndicat، طاملا حتققت فيه �ل�صروط �لتي تطلبها �لقانون، 

�لنقابية، ويرتبط ب�صلة وثيقة  وميثل هذ� �ملبد�أ مظهر� مهما من مظاهر �حلرية 

�صاحب  مو�جهة  يف  �لعامل  حماية  ت�صتهدف  �لتي  �لعمل  قانون  غايات  باإحدى 

�لعمل٤62، وميثل �مل�صا�ص بهذ� �ملبد�أ �عتد�ء على حق �أ�صا�صي لالإن�صان �لعامل كما 

 La liberté يكون للعامل - وفقا لهذ� �ملبد�أ - �حلق يف عدم �لن�صمام �إلى نقابة

de ne pas adhérer â un syndicat، فذلك هو �لوجه �لثاين حلرية �لفرد 

�ن�صمامه  بعد  كذلك  وللعامل  �لن�صمام٤63،  على  �لعامل جمرب�  كان  و�إل  �لنقابية 

 La liberté de se إلى �لنقابة �لعمالية �حلق يف �لبقاء فيها �أو �لن�صحاب منها�

.retirer d'un syndicat

وتقوم حرية �لعامل �لنقابية �أول ما تقوم يف مو�جهة �صاحب �لعمل �لذي قد يلجاأ 

�إلى  �لن�صمام  �أو عدم  �لن�صمام  على  �لعامل  لإجبار  و�صائل �صغط  ��صتخد�م  �إلى 

نقابة ما �أو �لن�صحاب منها، وكذلك يقوم يف مو�جهة �لتنظيمات �لنقابية ذ�تها.

٤61 وقد �أكدت ديباجة �لد�صتور �لفرن�صي �ل�صادر يف عام 19٤6، �حلرية �لنقابية، ون�صت عليها �ملادة  2/٤12 من تقنني 
�لعمل �لفرن�صي، وكذلك ت�صمنتها �لتفاقيات �لدولية �لتي �أبرمتها منظمة �لعمل �لدولية مع �لدول، كالتفاقيتني رقمي 87، و98، 

ر�جع يف ذلك:
J. PELISSIER, Alain SUPIOT, Antoine JEAMAUD, Droit du travail, 20 Edition, 
Dalloz, n. 519.
٤62 ولعل من مظاهر هذه �حلماية �أن �مل�صرع ��صتبعد من يوؤثر وجوده يف �حلرية �لنقابية من �ل�صرت�ك يف �لنقابة �أو �لن�صمام 
�إليها، وذلك كما لو كان �صاحب عمل يف �ملن�صاأة �أو من �مل�صئولني �ملخت�صني بر�صم �صيا�صتها �أو �تخاذ �لقر�ر فيها ) ر�جع �ملادة 1٤ 

من قانون �لنقابات �لعمالية(.
463 B. TEYSSIE, Droit du travail, t.1993 ,2, N.46.
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و�إذ� كان �مل�صرع �لبحريني قد حظر على �صاحب �لعمل �أن ياأخذ يف �عتباره �لنتماء 

�لنقابي للعامل �أو ممار�صته لن�صاط نقابي، ففي تقديري �أن هذ� �حلظر ي�صمل حماية 

�لعامل يف مو�جهة �إ�صد�ر �صاحب �لعمل لقر�ر�ت تتعلق باإحلاق �لعامل بالعمل، �أو 

من  يتبعها  وما  بالأجور  �أو  بالرتقية  �أو  �ملهني  بالتدريب  �أو  وتوزيعه  �لعمل  بتنظيم 

مز�يا، �أو بقر�ر�ت �لتاأديب �أو ف�صل �لعامل، بل �إن �لق�صاء �لفرن�صي �عترب جمرد 

للوظيفة،  للمر�صحني  �لأ�صئلة �ملوجهة  �لنقابي، �صمن  بالن�صاط  تتعلق  �أ�صئلة  �إدر�ج 

ميثل �عتد�ء على �حلرية �لنقابية. وينبني على ما تقدم �أن توقيع جز�ء على �لعامل 

عقد  يف  �صرط  كل  باطال  يقع  كما  بالبطالن)٤6٤(،  م�صوبا  ي�صحى  نقابية  لدو�فع 

�لعمل �لفردي مي�ص بحق �لعامل يف �لن�صمام �إلى نقابة �أو عدم �لن�صمام �إليها �أو 

�لن�صحاب منها مهما كان �لباعث عليه، وللعامل �حلق يف �ختيار �لنقابة �لتي ين�صم 

د�خل  �لنقابات  تعدد  �لفرن�صي، مببد�أ  كامل�صرع  �لبحريني،  �مل�صرع  ياأخذ  �إذ  �إليها، 

�ملهنة �لو�حدة، بل د�خل �ملن�صاأة �لو�حدة٤65.

فاإذ� حاولت �إحدى �لنقابات �أن حتد من هذه �حلرية من خالل �إجبار �لعمال على 

بدعوة  مثال  قامت  لو  كما  �لقانونية،  م�صئوليتها  يوجب  هذ�  فاإن  �إليها،  �لن�صمام 

ب�صبب عدم  ��صتخد�م عامل  �أو عدم  لديه  �إلى ف�صل عامل  �لأعمال  �أ�صحاب  �أحد 

�ن�صمامه �إليها٤66.

�عتد�ء  وي�صكل  �لنقابية،  باحلرية  مي�ص  ن�صا  ولئحتها  �لنقابة  نظام  يت�صمن  وقد 

مو�جهة  يف  �ملناف�صة  عدم  �صرط  �إعمال  عدم  على  �لالئحة  ن�صت  لو  كما  عليها، 

�لعمال �أع�صاء �لنقابة دون غريهم، �أو ورد �صرط يف عقد عمل جماعي يعرف ب�صرط 

�ل�صمان �لنقابي Clause de sécurité syndicale يفر�ص على �صاحب �لعمل 

464 Cass.Soc.13 Mai1968 ,D, 528 ,1969,Note J. savatier.
٤65 �أما �مل�صرع �مل�صري فقد �أخذ مببد�أ وحدة �لنقابة د�خل �ملهنة �لو�حدة وعدم تعددها، فال يجوز تكوين �أكرث من نقابة عامة 

لعمال �ملهن �أو �ل�صناعات �ملت�صابهة، ومن ثم ل يجوز للعامل �لن�صمام �إل لنقابة و�حدة.
466 C. Ph. Paris 9 mars 1971,D, 11 ,1972,concl, Cabanes.
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��صتخد�م �لعمال �لأع�صاء يف نقابة معينة دون غريهم٤67.

وحر�صا على دعم �حلرية �لنقابية يوفر �مل�صرع يف معظم �لدول �حلماَيتني �ملدنية 

و�جلنائية للعامل يف مو�جهة �مل�صا�ص بحريته �لنقابية٤68، كما تهتم �ملو�ثيق و�لعهود 

�لدولية  �لعمل  منظمة  �أن  غرو  ول  �لنقابية٤69،  �حلريات  �حرت�م  بتاأكيد  �لدولية 

تويل حماية �حلقوق �لنقابية للعمال �هتماما كبري�، ولأجل ذلك فقد �عتمدت ومنذ 

وحماية  �لنقابية  �حلرية  ب�صاأن  19٤8م  ل�صنة   )87( رقم  �لتفاقية  مبكر  وقت 

وعلى  �لنقابي٤70،  بالعمل  �ملرتبطة  �لتفاقيات  من  وغريها  �لنقابي،  �لتنظيم  حق 

�ل�صعيد �لعربي �عتمدت منظمة �لعمل �لعربية �لتفاقية رقم )8( لعام 1977م 

ب�صاأن �حلريات و�حلقوق �لنقابية، وجميع هذه �لتفاقيات ت�صع على كاهل �لدولة 

وعدم  �لنقابية  �حلريات  لكفالة  و�لق�صائية  و�لإد�رية  �لت�صريعية  �لتد�بري  �تخاذ 

للنقابة  �لت�صريع  و�أن يكفل  �لتاأثري فيها،  �أو  �صئونها  �لتدخل يف  بها، وعدم  �مل�صا�ص 

حق �ملفاو�صة �جلماعية و�إبر�م عقود �لعمل �جلماعية وحرية �لجتماع من دون �إذن 

�أو عدم  �لن�صمام  للعامل حرية  يكفل  و�أن  �أو غريها،  �لإد�رية  م�صبق من �جلهات 

�لن�صمام وحرية �لن�صحاب من �لنقابة٤71.

467 Cass.Soc.23 juin 1988, D,1989, Somme. 269, Obs. Y. Serra.
٤68 فقد ن�ص �مل�صرع �لبحريني على عقوبة مالية على �صاحب �لعمل و�إن كانت يف �صورة تعوي�ص للعامل �إذ� مار�ص �لأول متييز� 
نقابيا يف مو�جهة �لعامل، بل �ألزم �ملحكمة باإعادة �لعامل �إلى عمله �إذ� �تخذ �لتمييز �صورة ف�صل �لعامل من عمله. �نظر �ملادة )3( 

من �ملر�صوم بقانون )33( ل�صنة 2002.
٤69 تن�ص �ملادة ) 8( من �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �لقت�صادية و�لجتماعية و�لثقافية على �أن »تتعهد �لدول �لأطر�ف يف 

هذ� �لعهد بكفالة ما يلي:
حق كل �صخ�ص يف تكوين �لنقابات بال�صرت�ك مع �آخرين وفى �لن�صمام �إلى �لنقابة �لتي يختارها، دومنا قيد �صوى قو�عد �ملنظمة 
�ملعنية، على ق�صد تعزيز م�صاحله �لقت�صادية و�لجتماعية وحمايتها. ول يجوز �إخ�صاع ممار�صة هذ� �حلق لأية قيود غري تلك �لتي 
ين�ص عليها �لقانون وت�صكل تد�بري �صرورية، يف جمتمع دميقر�طي، ل�صيانة �لأمن �لقومي �أو �لنظام �لعام �أو حلماية حقوق �لآخرين 

وحرياتهم.
حق �لنقابات يف �إن�صاء �حتاد�ت �أو �حتاد�ت حالفية قومية، وحق هذه �لحتاد�ت يف تكوين منظمات نقابية دولية �أو �لن�صمام �إليها.

)ج( حق �لنقابات يف ممار�صة ن�صاطها بحرية، دومنا قيود غري تلك �لتي ين�ص عليها �لقانون وت�صكل تد�بري �صرورية، يف جمتمع 
دميقر�طي، ل�صيانة �لأمن �لقومي �أو �لنظام �لعام �أو حلماية حقوق �لآخرين وحرياتهم«.

�جلماعية،  و�ملفاو�صة  �لتنظيم  حق  ب�صاأن   19٤9 ل�صنة   )98( رقم  �لتفاقية  كذلك  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدت  فقد   ٤70
و�لتفاقية رقم )135( ل�صنة 1971، ب�صاأن ممثلي �لعمال، و�لتفاقية رقم )15٤( ل�صنة 1981، ب�صاأن �ملفاو�صة �جلماعية.

٤71 ر�جع �ملو�د )9- 11( من �لتفاقية �لعربية رقم )8( ل�صنة 1977.
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وي�ضحى للعامل بعد ا�ضرتاكه يف اإحدى النقابات العمالية احلقوق الآتية:

1- النتفاع باخلدمات التي تقدمها املنظمة النقابية:

ينتفع �لعامل باخلدمات �لتي تقدمها �ملنظمة �لنقابية �صو�ء كانت خدمات �جتماعية 

�أو ثقافية �أو �صحية �أو �قت�صادية، ويف تقديري �أن �لنتفاع بفاعلية من هذه �خلدمات 

يحتاج �إلى تن�صيق بني �لأجهزة �حلكومية �لقائمة على تنفيذ بر�مج �لرعاية �لثقافية 

و�لجتماعية للعمال وبني �لأجهزة �لنقابية ب�صتى درجاتها.

2- حق املمار�ضة الدميقراطية داخل املنظمة النقابية:

فله  �لنقابية،  �لأن�صطة  �صتى  يف  �لدميقر�طية  �ملمار�صة  حق  �لع�صو  للعامل  يكون 

وله  �لنقابية،  �لأجهزة  يف  ميثله  من  لختيار  ب�صوته  و�لإدلء  �لنتخابات  يف  �حلق 

�لتي تطلبها  �ل�صروط  فيه  �إذ� حتققت  �لنقابية،  �لأجهزة  لع�صوية  نف�صه  ير�صح  �أن 

�لقانون و�لنظام �لأ�صا�صي، وله �حلق يف �أن يناق�ص بحرية �مل�صائل �ملثارة يف �جلمعية 

�لعمومية و�ملتعلقة بالن�صاط �لنقابي، وله �حلق يف ن�صر �آر�ئه يف �ل�صحف �لنقابية 

وتقييم �لن�صاط �لنقابي وتقدمي �لقرت�حات و�لتو�صيات �ملفيدة يف هذ� �ل�صاأن.

3- ال�ضتفادة من املزايا املقررة يف عقود العمل اجلماعية:

تربم �لنقابة عقود� جماعية مع �أ�صحاب �لأعمال �أو منظماتهم، وعادة ما ت�صع هذه 

�لعقود �صروطا �أف�صل للعمل بالن�صبة �إلى �لعمال، ول�صيما �أنها تاأتي بعد مفاو�صات 

طويلة، وي�صتفيد �لعامل من هذه �لعقود وما حتققه من مز�يا، كما ي�صتفيد �لعامل 

من �لقر�ر�ت �ل�صادرة عن هيئات �لتوفيق و�لتحكيم، يف �صاأن �لنز�عات �جلماعية، 

وتوؤثر يف �أو�صاع �لعمال يف �مل�صروع.

٤- حق العمال يف الإ�ضراب عن العمل و�ضوابطه

�أقر �مل�صرع بحق جماعة �لعمال يف �لإ�صر�ب عن �لعمل، غري �أنه و�صع لهذ� �لأمر 
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للدفاع عن  �لإ�صر�ب  »للعمال حق  �أن  �ملادة )8 عمل( على  �صو�بطه، فقد ن�صت 

م�صاحلهم وفقا لل�صو�بط �لتي يقررها �لقانون، ويرتتب على ممار�صة �لعامل لهذ� 

�حلق وقف عقد �لعمل مدة �لإ�صر�ب«.

كما �أن �ملادة �لأولى من �لقانون رقم )٤9( ل�صنة 2006م �ملعدلة للمادة )21( 

من قانون �لنقابات �لعمالية رقم )33( ل�صنة 2002م، قررت �حلق ذ�ته فن�صت 

�لقت�صادية  �مل�صالح  عن  للدفاع  م�صروعة  �صلمية  و�صيلة  �لإ�صر�ب   ...« �أن  على 

و�لجتماعية للعمال، ويكون �إعالنه وتنظيمه من خالل منظماتهم �لنقابية«.

كما ن�صت �ملادة )12( من �لتفاقية �لعربية رقم )8( ل�صنة 1977م على �أنه 

»للعمال حق �لإ�صر�ب للدفاع عن م�صاحلهم �لقت�صادية و�لجتماعية بعد ��صتنفاد 

طرق �لتفاو�ص �لقانونية لتحقيق هذه �مل�صالح«.

ومعنى ذلك �أن �مل�صرع �لبحريني - ومتا�صًيا مع �أحكام �لتفاقيات �لدولية و�لعربية 

�صلمية  كو�صيلة  �لإ�صر�ب  يف  باحلق  �لأهلي  �لقطاع  يف  للعمال  �صر�حة  �عرتف   -

للدفاع عن م�صاحلهم �ملهنية، على �أن هذ� �حلق - �صاأنه �صاأن كل �حلقوق �لأخرى - 

له �صو�بطه �لتي يجب �لتقيد بها ليكون ��صتعماله م�صروعا فما هي هذه �ل�صو�بط؟
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�ضوابط احلق يف الإ�ضراب *

يلزم مل�صروعية �لإ�صر�ب تو�فر �ل�صروط �لتالية:

�أع�صاء �جلمعية �لعمومية غري �لعادية للمنظمة �لنقابية �ملعنية  �أغلبية   �أ-  مو�فقة 
على �إعالن �لإ�صر�ب، فال ت�صلح �لأغلبية �ملطلقة لأنها ل تعك�ص تو�فقا كافيا بني 

�لأع�صاء على �للجوء �إلى �لإ�صر�ب.

�لعمل  �لتوقف عن  �لعمال على  بعزم  �لعمل  �لنقابية ل�صاحب  �ملنظمة   ب-  �إخطار 
قبل خم�صة ع�صر يوما على �لأقل من �لقيام بالإ�صر�ب.

�لطرفني  �أن  هذ�  معنى  لأن  حل�صمه،  �لتحكيم  هيئة  �أمام  معرو�صا  �لنز�ع  يكون   ج-  �أل 
�رت�صيا �للجوء �إلى �لتحكيم حل�صم �لنز�ع فال ي�صح لأحدهما �للجوء �إلى و�صيلة �صغط 

خالل نظر �لهيئة للنز�ع، كما �أن �حلكم �لذي �صي�صدر عن �لهيئة يكون ملزما لهما.

د-  �أن تف�صل �لت�صوية �لودية للنز�ع �جلماعي، �إذ يتعني على �أطر�ف �لنز�ع �جلماعي 
�للجوء �أول �إلى طريق �ملفاو�صات �جلماعية، فاإن تعذر حل �لنز�ع من خاللها ميكن 

طلب ت�صويته عن طريق جمل�ص ت�صوية �ملنازعات �جلماعية �لتابع لوز�رة �لعمل.

�لتي �صدر بتحديدها قر�ر  �ملن�صاآت �حليوية  �لعمال ممن يعملون يف  هـ-  �أل يكون 
�لوزر�ء٤72، وهي من�صاآت يحظر فيها �لإ�صر�ب لأنه يرتتب  عن رئي�ص جمل�ص 
٤72 وقد �صدر قر�ر رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء رقم 62 ل�صنة 2006 �لذي حدد هذه �ملن�صاآت يف مادته �لأولى فن�ص على �أنه »يحظر 
�لإ�صر�ب عن �لعمل �أو �لدعوة �إليه يف �ملن�صاآت �حليوية �لتي يرتتب على �لإ�صر�ب فيها �لإخالل بالأمن �لوطني �أو ��صطر�ب يف �صري 

�حلياة �ليومية للمو�طنني، ويعترب من قبيل هذه �ملن�صاآت ما يلي:
1- �لأمن.

2- �لدفاع �ملدين.
3- �ملطار�ت.

٤- �ملو�نئ.
5- �مل�صت�صفيات و�ملر�كز �لطبية و�ل�صيدليات.

6- جميع و�صائل نقل �لأ�صخا�ص و�لب�صائع.
7- �لت�صالت �ل�صلكية و�لال�صلكية.

8- �لكهرباء.
9- �ملاء.

10- �ملخابز.
11- �ملوؤ�ص�صات �لتعليمية.

12- من�صاآت قطاع �لنفط و�لغاز«.
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على �ندلعه فيها �لإخالل بالأمن �لوطني �أو ��صطر�ب يف �صري �حلياة �ليومية 
للمو�طنني، لذ� فاإن �مل�صلحة �لعامة تعلو وتقدم على �مل�صلحة �خلا�صة، كما �أن 
درء �ملفا�صد �لتي ترتتب على �لإ�صر�ب مقدم على جلب �مل�صالح �لتي قد تعود 
�إجباريا يف  �لتوفيق و�لتحكيم  �إلى  �للجوء  �لعمال، لذ� جعل �مل�صرع  على بع�ص 
�ملنازعات �جلماعية �لتي تقع يف �ملن�صاآت �حليوية بعد ف�صل �لت�صوية �لودية بني 

�لعمال و�صاحب �لعمل.

فاإذ� تو�فرت �ل�صروط �ل�صالفة �لذكر وتقرر تنفيذ �لإ�صر�ب كان �لإ�صر�ب م�صروعا٤73، 
غري �أن �لعامل �مل�صارك يف �لإ�صر�ب ل يح�صل على �أجره عن مدة �لإ�صر�ب، �إذ يكون 
منها  �أكرث  �أو  �صرط  يتو�فر  �إذ� مل  �أما  �أجر�،  ي�صتحق  فال  موقوفا خاللها  عمله  عقد 
فال يكون �لإ�صر�ب م�صروعا، وقد تغيا �مل�صرع من ور�ء هذه �ل�صروط حماية م�صالح 
جمتمعية و�قت�صادية، وهذ� �لق�صد لي�ص ترفا و�إمنا هو �أحد �أ�ص�ص �ل�صيا�صة �لت�صريعية 
�أولويات  ير�عي  نحو  على  �ملجتمع  يف  �ملتعار�صة  �مل�صالح  بني  توفق  �أن  ينبغي  �لتي 
بوؤرة  يف  تكون  �أن  ينبغي  �ل�صتثمار�ت  وجذب  و�لقت�صاد  فالأمن  �ملجتمع،  وحاجات 

�هتمام �مل�صرع عند و�صعه �لت�صريعات و�لقو�نني خا�صة يف حالة �لبالد �لنامية٤7٤.
حق  تنظم  �أحكام  من  خلو�   ،2010 ل�صنة   )٤8( رقم  �ملدنية  �خلدمة  قانون  جاء  فقد  �لإد�ري،  �لقانون  �صعيد  على  �أما   ٤73
�لعام د�خال  �إلى �ملوظف  بالن�صبة  �لقانوين لالإ�صر�ب  �لو�صع  �لو�صع ي�صبح  �أو تركه، ويف ظل هذ�  �لعمل  �لتوقف عن  �أو  �لإ�صر�ب 
يف د�ئرة �لتجرمي، ��صتناد� �إلى ما ورد يف قانون �لعقوبات �لبحريني رقم )15( ل�صنة 1976، وتعديالته، فاإذ� طالعنا ن�صو�ص 
قانون �لعقوبات جند �مل�صرع يف �لف�صل �لثالث من �لباب �ل�صاد�ص منه �خلا�ص بامل�صا�ص ب�صري �لعمل قد عاقب على تعطيل �صري �لعمل 

بالتفاق على �لنحو �لآتي:
تق�صي �ملادة )293( باأنه »�إذ� ترك ثالثة على �لأقل من �ملوظفني �لعموميني عملهم ولو يف �صورة ��صتقالة �أو �متنعو� عمد� عن تاأدية 
�أو مبتغني منه حتقيق غر�ص م�صرتك عوقب كل منهم باحلب�ص مدة ل جتاوز �صنة  و�جب من و�جبات وظيفتهم، متفقني على ذلك 
وتكون �لعقوبة �حلب�ص �إذ� كان �لرتك �أو �لمتناع من �صاأنه �أن يجعل حياة �لنا�ص �أو �صحتهم �أو �أمنهم يف خطر �أو كان من �صاأنه �أن 

يحدث ��صطر�با �أو فتنة بني �لنا�ص �أو �إذ� عطل م�صلحة عامة �أو �إذ� كان �جلاين حمر�صا«.
كما تن�ص �ملادة )29٤( على �أنه  »يعاقب باحلب�ص مدة ل تزيد على �صتة �أ�صهر �أو بالغر�مة �لتي ل جتاوز خم�صني دينار� كل موظف 

عام ترك عمله �أو �متنع عن عمل من �أعمال وظيفته بق�صد عرقلة �صري �لعمل �أو �لإخالل بانتظامه.
وتق�صي �ملادة )295( باأن »يعاقب بالعقوبة �ملقررة بالفقرة �لأولى من �ملادة �ل�صابقة من حر�ص موظفا عاما �أو �أكرث باأية طريقة 

كانت على ترك �لعمل �أو �لمتناع عن تاأدية و�جب من و�جبات �لوظيفة �إذ� مل يرتتب على حتري�صه �أية نتيجة.
�أو �لفقرة �لأولى من �ملادة  ويعاقب بالعقوبة ذ�تها من حبذ جرمية من �جلر�ئم �ملن�صو�ص عليها يف �لفقرة �لأولى من هذه �ملادة 

293، ويعد من و�صائل �لتحبيذ �إذ�عة �أخبار �صحيحة �أو كاذبة عن هذه �جلر�ئم بطريقة من طرق �لعالنية«.
٤7٤ وهذه �مل�صاألة مل تكن بعيدة عن �لتفاقيات �لدولية �ملنظمة حلق �لإ�صر�ب، ر�جع مثال �ملادة )9( من �تفاقية منظمة �لعمل 
بح�صب  دولة  كل  لإر�دة  و�ل�صرطة خا�صعا  �مل�صلحة  للقو�ت  نقابية  تنظيمات  �أمر وجود  �لتي جعلت  ل�صنة 19٤8  �لدولية رقم 87 
�أو�صاعها، كما �أن �ملادة �لأولى من �لتفاقية رقم ) 15٤( �لتي �أقرتها منظمة �لعمل �لدولية عام 1981ب�صاأن �ملفاو�صات �جلماعية 

جتعل للدولة �حلق يف تقرير هذ� �لنظام من عدمه على �لقائمني بخدمة عامة وعلى �لقو�ت �مل�صلحة و�ل�صرطة.
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املطلب اخلام�س
حقوق العامل املرتبطة بالعمل يف الأماكن البعيدة عن العمران

ترتبط  �إ�صافية  بحقوق  �لعامل  �مل�صرع  خ�ص  �لعمر�ن،  عن  �لبعيدة  �لأماكن  يف 

ب�صعوبة �لعي�ص يف تلك �لأماكن و�صعوبة �لو�صول منها و�إليها، لذ� قرر �مل�صرع حقوقا 

للعامل حلمايته يف مثل هذه �لأو�صاع �أهمها ما يلي:

اأول- احلق يف و�ضيلة موا�ضلت لنقله من مكان العمل واإليه: 

�لعادية  �ملو��صالت  �إليه  ت�صل  ول  �لعامل  �إقامة  عن  بعيد�  �لعمل  مكان  كان  �إذ� 

خا�صة،  مو��صالت  ��صتعماله  نتيجة  �لنتقال  نفقات  حتمل  �إلى  �لعامل  ف�صي�صطر 

فحماية للعامل من �لإجهاد وحماية ل�صاحب �لعمل من ت�صغيل عامل منهك �لقوى 

يف  عمال  ي�صغل  �لذي  �لعمل  �صاحب  فاألزم  �لأمر  لهذ�  �لبحريني  �مل�صرع  حت�صب 

و�صائل  لهم  يوفر  باأن  �لعمل  وزير  عن  قر�ر  بتحديدها  ي�صدر  �لتي  �لعمل  مناطق 

�نتقال منا�صبة٤75.

�لنقل منا�صبة بح�صب �ملركز �لأدبي و�لوظيفي �لذي ي�صغله  �أن تكون و�صيلة  ويجب 

�لعامل وبال مقابل مايل يتحمله �لعامل، فال ي�صح �أن يتكبد �لعامل نفقات �نتقاله 

�إلى �لعمل، و�إل �أ�صبح �لتز�م �صاحب �لعمل فارغا من م�صمونه، فامل�صرع مل ين�ص 

على حتمل �لعامل �أي نفقات يف هذ� �ل�صاأن٤76.

ويظل �صاحب �لعمل ملتزما بتوفري و�صائل �ملو��صالت �أو �لنتقال للعمال من �لعمل 

�أو  منا�صبة  غري  �أوقات  يف  ولكن  عادية  مو��صالت  �إليه  ت�صل  كانت  لو  حتى  و�إليه، 
٤75 ر�جع �ملادة )10 عمل(.

٤76 د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 367، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق �ص ٤8٤، و عك�ص هذ� �لر�أي 
�نظر يف �لقانون �مل�صري  د. عبد�لنا�صر �لعطار حيث ل يرى ما مينع من �أخذ مقابل من و�إلى مكان �لعمل، ر�جع موؤلفه �صرح قانون 

�لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 272.
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غري متقاربة مع �لوقت �ملحدد للعمل، و�لقول بغري ذلك يتعار�ص مع حكمة �لن�ص، 

و�صي�صطر �لعامل �إما للح�صور �إلى مكان �لعمل قبل موعده بفرتة طويلة �أو �لن�صر�ف 

بعد �نتهاء �لعمل بفرتة كبرية، و�إما تكبد نفقات كثرية لتوفري و�صيلة نقل خا�صة به، 

وهو ما يتعار�ص مع روح ن�ص �ملادة )96 عمل(٤77.

ثانيا- احلق يف احل�ضول على الغذاء وال�ضكن:

�حتياجاته من  �لعمر�ن �حل�صول على  �لبعيدة عن  �ملناطق  �لعامل يف  على  يتعذر 

�لغذ�ء و�ل�صكن، لذ� �أوجب �مل�صرع على �صاحب �لعمل �أن يقدم �إلى عماله �لوجبات 

�لغذ�ئية �ملنا�صبة وفق �ملو��صفات و�ل�صرت�طات �لتي يحددها وزير �لعمل بعد �أخذ 

مملكة  عمال  لنقابات  �لعام  و�لحتاد  �لبحرين  مملكة  و�صناعة  جتارة  غرفة  ر�أي 

�لبحرين و�لوز�ر�ت �ملعنية وخا�صة وز�رة �ل�صحة، وبهذ� تتحدد بقر�ر وزير �لعمل 

يف هذ� �ل�صاأن كميات �لطعام �لو�جب تقدميها يف كل وجبة و�أ�صناف هذه �لوجبات 

وبيان �ملقابل �لنقدي �لذي يوؤديه �صاحب �لعمل للعامل بديال عن ذلك٤78.

�أما فيما يتعلق بتوفري م�صاكن للعمال يف �ملناطق �لبعيدة عن �لعمر�ن فيجب �أن تكون 

مالئمة وفقا لال�صرت�طات و�ملو��صفات �لتي ي�صدر بها قر�ر وزير �لعمل٤79.  

٤77 د. حممد ح�صني عبد�لعال، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 17٤، و�نظر عك�ص هذ� �لر�أي، د. فتحي عبد�ل�صبور، �لو�صيط، �ملرجع 
�ل�صابق، �ص 553.

٤78 ر�جع �ملادة )11 عمل(.
٤79 يف ظل قانون �لعمل �ل�صابق جرى حتديد �ل�صرت�طات �لو�جب تو�فرها يف هذه �مل�صاكن بقر�ر وزير �ل�صحة من حيث �مل�صاحة 
وعدد �ملقيمني يف �لغرفة �لو�حدة وبيان �ملر�فق �ل�صحية �لو�جب توفريها يف �مل�صكن وغري ذلك من �ملو��صفات و�ل�صرت�طات، ر�جع 
قر�ر وزير �ل�صحة رقم )8( ل�صنة 1978 ب�صاأن �ل�صرت�طات و�ملو��صفات �ل�صحية مل�صاكن �لعمال �ل�صادر يف1978/10/6، 

و�ملن�صور باجلريدة �لر�صمية يف �لعدد 1302 بتاريخ 1978/10/19م. .
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املطلب ال�ضاد�س
حق العامل يف حرمة حياته اخلا�ضة واأ�ضراره ال�ضخ�ضية

م�صروعه  �صئون  �إد�رة  �صلطة يف  �لعمل  ل�صاحب  �أن  على  و�لق�صاء  �لفقه  ��صتقر 

Le pouvoir de direction يحق له مبقت�صاها �أن يتخذ ما ير�ه من قر�ر�ت 

�أن تكون غايته من ذلك هي م�صلحة  ب�صاأن ح�صن �صري �لعمل يف م�صروعه على 

بحياة  �مل�صا�ص  بعدم  ل�صلطاته عموما  �لعمل  تتقيد ممار�صة �صاحب  كما  �لعمل، 

�ملهنة،  �أو  �حلرفة  نطاق  يف  �ل�صلطة  هذه  متار�ص  �أن  يجب  �إذ  �خلا�صة،  �لعامل 

على  رقيبا  نف�صه  من  فيقيم  �ل�صخ�صية،  �لعامل  �صئون  يف  �لتدخل  له  يجوز  فال 

�أخالقه، وينبني على ما تقدم �أنه ل يجوز ل�صاحب �لعمل �أن يتج�ص�ص على �لعامل 

د�خل مكان �لعمل٤80؛ في�صع مثال �أجهزة تن�صت د�خل �مل�صروع ليعرف ما يدور 

بني �لعمال من �أحاديث، فالتج�ص�ص يف حد ذ�ته حمل جترمي يف قانون �لعقوبات 

�لذي يحمي �حلياة �خلا�صة عموما، كما ل يجوز له مر�قبة وت�صجيل �ملحادثات 

�أن  �آخرين٤81، ول يجوز كذلك  بينهم وبني  �أو  بينهم  تدور  �لتي  للعمال  �لهاتفية 

يتدخل يف �حلياة �لدينية �أو �لعائلية �أو �ل�صيا�صية للعامل باعتباره تدخال يف نطاق 

خ�صو�صياته �لتي ينبغي �حرت�مها.

٤80 ملزيد من �لتفا�صيل حول �لتفرقة بني �حلياة �خلا�صة و�حلياة �ملهنية �نظر بحثا لنا بعنو�ن »�حلماية �لقانونية للحياة �خلا�صة 
للعامل و�صماناتها يف ظل �لو�صائل �لتكنولوجية �حلديثة«، من�صور مبجلة �لدر��صات �لقانونية، كلية �حلقوق، جامعة �أ�صيوط، �صبتمرب 

2011، �لعدد �لثالثون، ج 1، �ص 273.
٤81 وحماية مل�صلحة �مل�صروع �إذ� �قت�صى �لأمر وح�صن �صري �لعمل مر�قبة هو�تف �لعمل �أو تركيب كامري�ت مر�قبة تلفزيونية ملر�قبة 
�لعمال، فيجب قبل �إجر�ء ذلك �لت�صاور مع جلنة �مل�صروع ثم �إخطار �لعمال �صلفا بهذ� �لإجر�ء و�إعالن ذلك ب�صورة و��صحة يف �أماكن 
�للجنة  �لعمالية يف �مل�صروع و�حل�صول على مو�فقة  �للجان  �لت�صاور مع  �إل بعد  �لفرن�صي بذلك �لأمر  �لعمل، هذ� ول ي�صمح �مل�صرع 

�لوطنية للمعلوماتية و�حلريات بفرن�صا ثم �إعالن ذلك للعمال. ر�جع:
-B. BOSSU: Nouvelles technologie et surveillance de salarie; R.J.S,2001 |9-8,P.663.
-M. GREVY : Vidéosurveillance dans l'entreprise : un mode normal de contrôle 
des salarie ? Dr : Soc, 1995.N° 4, P.331.
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ولعل �حرت�م �حلياة �خلا�صة للعامل هو ما يعك�ص لنا بع�ص �جلو�نب �لإن�صانية مثل 

�أو ملو�جهة ظرف عائلي، وبطالن  للعالج  بالتغيب للذهاب، مثال،   للعامل  �ل�صماح 

�لعمل، وحظر  �صريان عقد  �لزو�ج طو�ل فرتة  بعدم  �لعامل  تلزم  �لتي  �لعقد  بنود 

�لتهجم على م�صكن �لعامل �خلا�ص، �أو �لتفتي�ص يف �أور�قه �خلا�صة �لتي تنطوي على 

�أ�صر�ر زوجية �أو عائلية �أو غريها، فذلك مما مي�ص حرية �لعامل يف حياته �خلا�صة، 

وميثل �عتد�ًء على ��صتقاللها. 

�أما �إذ� كان من �صاأن �حلياة �خلا�صة �أن توؤثر يف ح�صن �صري �لعمل و�نتظامه، �أو تهدد 

باإف�صاء �أ�صر�ر �لعمل �إلى �صركة مناف�صة، �أو ت�صكك يف �إخال�ص �لعامل للم�صروع، �أو 

ت�صر ب�صمعة �صاحب �لعمل �أو �مل�صروع، فيجوز �خلروج على مبد�أ ��صتقالل �حلياة 

�خلا�صة عن �حلياة �ملهنية �أو�حلرفية، فالعالقات �لعاطفية �لتي يقيمها �لعامل مع 

زميالت له قد يكون من �صاأنها �لإ�صر�ر ب�صمعة �مل�صروع كما لو كانت جهة �لعمل هي 

�إحدى جهات �لتعليم �أو �لرعاية �لأ�صرية.

للعامل، ومع هذ�  �لتدخل يف �حلياة �خلا�صة  �لأ�صل هو عدم  �إن  �لقول:  وخال�صة 

�لعتبار  يف  �خلا�صة  �حلياة  ياأخذ  �أن  �ل�صتثناء  �صبيل  على  �لعمل  ل�صاحب  يجوز 

�إذ� كان من �صاأنها �أن توؤثر يف ح�صن �صري �لعمل �أو يف �صمعته، ويكون ذلك عادة يف 

�مل�صروعات ذ�ت �لتوجهات �لأيديولوجية �أو �ملذهبية �أو �لدينية، ولي�صت �مل�صروعات 

�لقت�صادية.

على  �لطالع  على حظر  �مل�صرع  ن�ص  فقد  للعامل،  �خلا�صة  �حلياة  ودعًما حلرمة 

�لأور�ق  يحوي  �لذي  �لعمل٤82،  يف  �لوظيفي  �صجله  �أو  مبلفه  �ملوجودة  �لبيانات 

٤82 �إن�صاء ملف للعامل يفيد �صاحب �لعمل، عند حاجته �إلى بيانات عن �لعامل، وي�صهل مو�فاة وز�رة �لعمل بالبيانات و�ملعلومات 
�ملتعلقة بحركة �لقوى �لعاملة وتنظيمها و�إعد�د �لدر��صات �لإح�صائية و�لتنظيمية ب�صاأنها، كما يفيد �لعامل عند قيام �أجهزة �لتفتي�ص 
على �لعمل بالطالع عليه، للتاأكد من �لتز�م �صاحب �لعمل بقو�عد قانون �لعمل فيما يتعلق بالأجر و�لتحقيق مع �لعامل وما وقع عليه 
من جز�ء�ت، فهو يحمي �لعامل من خالل رقابة قر�ر�ت �صاحب �لعمل، ومن �أجل هذه �لأهد�ف ن�صت �ملادة )68( من قانون �لعمل 

على وجوب �إن�صاء ملف لكل عامل.
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من  �لجتماعية  �أو  �ملهنية  حالته  على  يطر�أ  وما  بالعامل٤83  �خلا�صة  و�لتقارير 

تغيري٤8٤. ول ي�صمح بالطالع على هذه �لبيانات �إل ممن رخ�ص له قانونا بذلك، 

حتى ل تكون بياناته �ل�صرية عر�صة لالنتهاك من قبل �لغري٤85.

�خلا�صة  �حلياة  حرمة  ب�صاأن  �لبحرينية  �لت�صريعات  يف  ورد  ما  �إن  �لقول:  وميكن 

هذ�  يف  �لإن�صان  حقوق  ومعايري  �لدولية  �لتفاقيات  توجبه  ما  مع  يتما�صى  للعامل 

�خل�صو�ص، ومن ذلك ما �أورده �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ل�صيا�صية و�ملدنية 

غري  �أو  تع�صفي  نحو  على  �صخ�ص،  �أي  تعري�ص  يجوز  »ل  �أنه  من   )17( �ملادة  يف 

لأي  ول  مر��صالته،  �أو  بيته  �أو  �أ�صرته  �صئون  �أو  خ�صو�صياته  يف  لتدخل  قانوين، 

حمالت غري قانونية مت�ص �صرفه �أو �صمعته. من حق كل �صخ�ص �أن يحميه �لقانون 

من مثل هذ� �لتدخل �أو �مل�صا�ص« وكذلك ما ورد يف �ملادة )18( ب�صاأن حرية �لفكر 

و�لوجد�ن و�لدين من �أنه »لكل �إن�صان حق يف حرية �لفكر و�لوجد�ن و�لدين...«، ويف 

�ملادة )19( ب�صاأن حق كل �إن�صان يف �عتناق �آر�ء من دون م�صايقة، وحقه يف حرية 

�لتعبري و�لر�أي.

٤83 حيث تن�ص �ملادة )68( عمل على �أنه » يجب على �صاحب �لعمل �أن يفرد ملفا خا�صا لكل عامل يت�صمن كافة �لبيانات �ملتعلقة 
به، وبوجه خا�ص:

1( ��صمه و�صنه ورقمه �ل�صكاين وحالته �لجتماعية وحمل �إقامته وجن�صيته.
2( وظيفته �أو مهنته وموؤهله وخرب�ته.

3( تاريخ مز�ولته للعمل و�أجره وما طر�أ عليه من تطور�ت.
٤( ما ح�صل عليه من �إجاز�ت وما وقع عليه من جز�ء�ت.

5( تاريخ و�أ�صباب �نتهاء خدمته.
وعلى �صاحب �لعمل �أن يحفظ يف ملف �لعامل حما�صر �لتحقيقات �لتي �أجريت مع �لعامل وتقارير روؤ�صائه عن م�صتوى �أد�ئه للعمل 

طبقًا لأنظمة �لعمل باملن�صاأة، و�أي �أور�ق �أخرى تتعلق بخدمة �لعامل.
ويجب على �صاحب �لعمل �لحتفاظ مبلف �لعامل ملدة �صنتني على �لأقل من تاريخ �نق�صاء عقد �لعمل«.

٤8٤ �نظر �ملادة )10/71 عمل( و�ملادة )69( عمل.
٤85 ر�جع �ملادة )70 عمل(.
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املطلب ال�ضابع
حق العامل يف احرتام كرامته الإن�ضانية

يلتزم �صاحب �لعمل مبعاملة �لعامل معاملة �إن�صانية، فال يجوز له �أن يجرح كر�مة �لعامل 

�أو حياءه، ول يجوز �أن يوؤذيه بال�صب �أو �ل�صرب، ول �أن يرتكب معه �أو مع �أحد من �أفر�د 

�أ�صرته فعال خمال بالآد�ب مثال، و�إل حق للعامل ترك �لعمل، وم�صاءلته �أمام �لق�صاء.

ويوؤكد �لعهد �لدويل �خلا�ص باحلقوق �ملدنية و�ل�صيا�صية يف مادته �ل�صابعة �أنه »ل يجوز 

�إخ�صاع �أحد للتعذيب ول للمعاملة �أو �لعقوبة �لقا�صية �أو �لال�إن�صانية �أو �حلاطة بالكر�مة«.

باأل يكلف �لعامل فوق  �لعامل بح�صن نية، فيلتزم �صاحب �لعمل  كما يجب معاملة 

طاقته، وعليه �أن ميكنه من �أد�ء عمله �ملتفق عليه، فال مينعه من �ل�صتغال بالعمل؛ 

�إلى  لأن منعه يفقده �خلربة وي�صبب له �آلما نف�صية، وعلى �صاحب �لعمل �أن يعهد 

عنه  يختلف  غريه  بعمل  �لأ�صل  حيث  من  يلزمه  فال  عليه،  �ملتفق  بالعمل  �لعامل 

�لعامل،  مو�فقة  �إلى  يحتاج  �لعقد  بنود  تغيري� يف  يعد  ذلك  لأن  �ختالفا جوهريا، 

يتع�صف يف  �أل  �لعمل  قوة قاهرة، وعلى �صاحب  �أو  نكن ب�صدد حالة �صرورة  مامل 

��صتعمال �صلطته قبل �لعامل، �أما �إذ� ت�صرف �صاحب �لعمل يف حدود �لقانون ومل 

يخالف �لتز�ما يوجبه �لقانون �أو �لتفاق، فال يعد ت�صرفه معاملة جائرة للعامل، ما 

د�م ي�صتند �إلى حق مل يتع�صف يف ��صتعماله٤86.

وعلى �صاحب �لعمل �أن يحافظ على �صالمة �لعامل و�صحته، ويجوز للعامل �أن يطالبه 

بتعوي�ص عن �لأ�صر�ر �لتي تلحقه من جر�ء �لإخالل بهذ� �للتز�م٤87.

٤86 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 103ل�صنة 93، جل�صة 1995/10/15، م م ف، ق 13، �ص 51.
٤87 كما يتعني على �صاحب �لعمل �ملحافظة على �أدو�ت �لعامل ومالب�صه �لتي يح�صرها �إلى مكان �لعمل، �إذ� كانت طبيعة �لعمل 

تقت�صي �رتد�ء زي خا�ص �أثناء �لعمل، وي�صاأل �صاحب �لعمل عن تلفها �أو �صرقتها �إذ� �أهمل يف �تخاذ ما يلزم للمحافظة عليها.
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حقوق العامل املرتتبة على انق�ضاء عقد العمل

الف�ضل الرابع
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متهيد:

يرتتب على �نق�صاء عقد �لعمل �آثار يختلف مد�ها بح�صب ما �إذ� كنا ب�صدد �نتهاء 

طبيعي للعقد بانتهاء مدته �ملحددة له، �أم �إنهاء له بالإر�دة �ملنفردة ل�صاحب �لعمل، 

�أو للعامل، وعلى كل حال، فللعامل �حلق يف �صهادة نهاية �خلدمة، و�حلق يف مكافاأة 

نهاية �خلدمة �إذ� مل يكن خا�صعا لنظام �لتاأمني �لجتماعي �صد خطر �ل�صيخوخة 

و�لعجز و�لوفاة، كما هو �حلال بالن�صبة �إلى �لعمالة �لو�فدة، ويف حالة �لإنهاء غري 

�مل�صروع للعقد من جانب �صاحب �لعمل يحق للعامل طلب تعوي�ص عن ذلك. ومن ثم 

فقد ن�ص قانون �لعمل على جملة من �حلقوق حال �نق�صاء �لعقد، بع�صها ل�صاحب 

�لعمل٤88، وبع�صها �لآخر للعامل، وما يعنينا يف هذه �ل�صدد هو تناول حقوق �لعامل 

�لنا�صئة عن �نق�صاء عالقة �لعمل و�لتي نخ�ص�ص لدر��صتها �ملباحث �لآتية:

�ملبحث �لأول : حق �لعامل يف ��صرتد�د �أور�قه و�حل�صول على �صهادة خربة.

�ملبحث �لثاين : حق �لعامل يف مكافاأة نهاية �خلدمة.

�ملبحث �لثالث : حق �لعامل يف �لتعوي�ص عن �لإنهاء غري �مل�صروع لعقد عمله.

نفقة �صاحب  بلده على  �إلى  �لعودة  �لبحريني يف  �لعامل غري  : حق  �لر�بع  �ملبحث 

�لعمل.

٤88 يرتتب على �نق�صاء �لعقد كذلك حقوق ل�صاحب �لعمل �إذ يلتزم �لعامل قبله بعدم �إف�صاء �لأ�صر�ر �لتي �طلع عليها خالل فرتة 
عمله بامل�صروع، كما يلتزم، �إذ� وجد �صرط يف �لعقد بذلك، بعدم مناف�صة �صاحب �لعمل، وكذلك يلتزم برد �لأدو�ت و�لأ�صياء �مل�صلمة 

�إليه �أو يف عهدته �إلى �صاحب �لعمل.



265

املبحث الأول
حق العامل يف ا�ضرتداد اأوراقه واحل�ضول على �ضهادة خربة

اأول - حق العامل يف ا�ضرتداد م�ضتودعاته لدى �ضاحب العمل: 

حني يتقدم �لعامل �إلى �صاحب �لعمل بطلب تعيينه عادة ما يقدم خالل هذه �ملرحلة 

و�صهادة  �لدر��صي  �ملوؤهل  ك�صهادة  وخرب�ته،  ملوؤهالته  �ملثبتة  و�صهاد�ته  م�صتند�ته 

�لعمل،  �صاحب  لدى  �لعامل  ملف  �لأور�ق  هذه  وتودع  وغريهما،  �ل�صابقة  �خلربة 

وقد �أوجب �مل�صرع على �صاحب �لعمل عند ت�صلمه هذه �لأور�ق و�ل�صهاد�ت �أن ي�صلم 

�لعامل �ي�صال ت�صلم بها، كما �ألزم �صاحب �لعمل، عند �نتهاء عقد �لعمل، �أن يرد 

لدى  وديعة  فهي  و�ل�صهاد�ت٤89،  �لأور�ق  لديه من هذه  �أودعه  قد  يكون  ما  للعامل 

يف  للعامل  تي�صري�  �لعمل٤90،  عقد  �نتهاء  عند  للعامل  بردها  يلتزم  �لعمل  �صاحب 

�لتقدم �إلى وظيفة جديدة لدى �صاحب عمل �آخر.

ثانيا - حق العامل يف احل�ضول على �ضهادة خربة:

ي�صتهدف �حل�صول على �صهادة خربة تزويد �لعامل، عند بحثه عن وظيفة جديدة، 

�صجله  على«  »�لتعرف  من  �لأعمال  �أ�صحاب  متكن  بيانات  على  حتتوي  باإفادة 

�لوظيفي، وللعامل �أن يطلب هذه �ل�صهادة �أثناء �خلدمة وله �أن يطلبها كذلك بعد 

�نتهاء �خلدمة.

وتت�صمن �ل�صهادة جمموعة من �لبيانات ب�صاأن  تاريخ دخول �لعامل �خلدمة، و�ملز�يا 

و�لكفاءة  وطبيعته،  به  �ملكلف  �لعمل  ونوع  عليها،  يح�صل  كان  �لتي  و�لأجور  �ملالية 

٤89 ر�جع �ملادة )12( من قانون �لعمل.
٤90 د. فتحي عبد�ل�صبور، �ملو�صع و�ملرجع �ل�صابقان �أنف�صهما.
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�ملهنية للعامل وتاريخ و�صبب نهاية �خلدمة٤91.

ويجد �للتز�م مبنح �صهادة �خلربة م�صدره  يف ن�ص �لقانون ولي�ص يف �لعقد٤92، 

فهي متنح للعامل �صو�ء كان عقد عمله حمدد �ملدة �أو غري حمدد �ملدة، و�صو�ء كان 

�لإنهاء يرجع �إليه �أو �إلى �صاحب �لعمل، وهي متنح بناء على طلب �لعامل �أو خلفه 

�لعام يف حال وفاته، ويلتزم مبنحها �صاحب �لعمل �لذي �نتقلت �أو �آلت �إليه ملكية 

�مل�صروع عند �نتهاء عقد �لعمل. وتعد �صهادة �خلربة وما ورد فيها من بيانات من 

�لعمل  قانون  عليه  ن�ص  ما  ويتما�صى  �لعمل٤93،  �ل�صادر عن �صاحب  �لإقر�ر  قبيل 

�لعربية رقم  ب�صاأن �صهادة �خلدمة مع ن�ص �ملادة )31( من �لتفاقية  �لبحريني 

)6( ب�صاأن م�صتويات �لعمل٤9٤.

�أو عند �نتهائه ودون  �أثناء �صريان عقد �لعمل  �أنه »يجب على �صاحب �لعمل �إعطاء �لعامل -  ٤91 تن�ص �ملادة )13 عمل( على 
مقابل - �صهادة مبا يطلبه من بيانات ب�صاأن تاريخ �لتحاقه بالعمل ونوع �لعمل �لذي قام به و�لأجر و�ملز�يا �لأخرى �لتي ح�صل عليها 

وخربته وكفاءته �ملهنية وتاريخ و�صبب �نتهاء عقد �لعمل«.
٤92 �نظر د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 718، ويرى د. جمال زكي �أن �للتز�م بت�صليم �صهادة  نهاية �خلدمة 
�أو �لعادة �أخذ� مببد�أ ح�صن �لنية يف تنفيذ �لعقود، �نظر موؤلفه عقد �لعمل، �ل�صابق  يقوم وفقا للقو�عد �لعامة ��صتناد� �إلى �لعرف 

�لإ�صارة �إليه، �ص 7٤8.  
٤93 غري �أنه �إذ� ورد يف �ل�صهادة عبارة �أن �لعامل �أ�صبح خايل �لطرف، فلي�ص معنى ذلك حتلله من كامل �لتز�ماته �إذ يظل رغم 

ذلك ملتزما بعدم مناف�صة �صاحب �لعمل.
٤9٤ تن�ص �ملادة )6( من �لتفاقية �لعربية ب�صاأن م�صتويات �لعمل على �أن »يكون للعامل عند �نتهاء عالقة �لعمل، �حلق يف �حل�صول 
على �صهادة من �صاحب �لعمل تبني تاريخ �لتحاقه بالعمل، وتاريخ �نتهاء خدمته، ونوع �أو �أنو�ع �لأعمال �لتي مار�صها، ول تت�صمن هذه 

�ل�صهادة �أي بيانات يف غري �صالح �لعامل«.
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املبحث الثاين
حق العامل يف مكافاأة نهاية اخلدمة

مكافاأة نهاية �خلدمة هي مبلغ من �ملال يدفعه �صاحب �لعمل �إلى �لعامل بعد �نتهاء 

عقد �لعمل يتنا�صب مع مدة خدمته يف �مل�صروع، ونعر�ص فيما يلي حلالت ��صتحقاق 

مكافاأة نهاية �خلدمة، ومقد�رها، ومدة �خلدمة �لتي حت�صب على �أ�صا�صها، وذلك 

يف مطالب ثالثة متتالية.

املطلب الأول
حالت ا�ضتحقاق مكافاأة نهاية اخلدمة

�لتاأمني �لجتماعي رقم )2٤( ل�صنة 1976م �نتقل �للتز�م بدفع  وفقا لقانون 

�ملكافاأة �إلى �لعامل �لبحريني من �صاحب �لعمل �إلى عاتق �لهيئة �لعامة للتاأمينات 

�لجتماعية يف �صورة حقوق تاأمينية، وذلك يف مقابل قيام �صاحب �لعمل بالتاأمني 

على عماله لدى �لهيئة �ملذكورة، �إذ ل يت�صور �أن يوؤدي �صاحب �لعمل �ل�صرت�كات 

عن عماله يف تاأمني �لعجز و�ل�صيخوخة و�لوفاة ويلتزم يف �لوقت ذ�ته باأد�ء مكافاأة 

و�لعجز  �ل�صيخوخة  تاأمني  لفرع  �خلا�صع  �لبحريني  فالعامل  �خلدمة٤95،  نهاية 

و�لوفاة يف قانون �لتاأمني �لجتماعي ل ي�صتحق مكافاأة نهاية �خلدمة �ملقررة طبقا 

�لعمل على  �لتفاق مع �صاحب  �أن ذلك ل مينع من  �لعمل٤96، غري  قانون  لأحكام 

٤95 د. حممد ح�صني، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 215.
٤96 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 130 ل�صنة 1995، جل�صة 1995/11/26، م م ف، ق 170، �ص 603.
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�حلقوق  بخالف  �خلدمة  نهاية  عند  �إليه  تدفع  �إ�صافية  مكافاأة  �لعامل  ��صتحقاق 

�لتاأمينية.

�إلى فئات  بالن�صبة  تتو�فر  �لتاأمني �لجتماعي قد ل  وملا كانت �صروط تطبيق قانون 

عمالية٤97، فيحرم هوؤلء من �لنتفاع باأحكامه، ��صتلزم �لأمر �أن يكون لهوؤلء مكافاأة 

عند نهاية خدمتهم، ومن ثم يلتزم �صاحب �لعمل، بح�صب �لأ�صل، بدفع مكافاأة نهاية 

�خلدمة �إلى �لعمال غري �ملنتفعني باأحكام قانون �لتاأمني �لجتماعي، كما هو �حلال 

بالن�صبة �إلى �لعمال �لأجانب، �أو �ملنتفعني باأحكامه �لذين تزيد �أجورهم على �حلد 

�لأق�صى لالأجر �خلا�صع لال�صرت�ك �لتاأميني، وذلك عن �لفارق ما بني �لأجر �لفعلي 

وذلك �حلد٤98، كما ي�صتفيد منها من كان ملتحقا بعملني: �أحدهما خا�صع للتاأمني، 

فيه  �لذي مل يخ�صع  �لعمل  نهاية خدمة عن  له مكافاأة  فيكون  و�لآخر غري خا�صع، 

للتاأمني �لجتماعي٤99، ومن ثم فالعمال �ملنتفعون باأحكام قانون �لتاأمني �لجتماعي، 

مل  فاإن  ثابت،  معا�ص  يف  �لجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  �لهيئة  قبل  �حلق  لهم  يكون 

تتو�فر �صروط ��صتحقاق �ملعا�ص فيح�صل �ملوؤمن عليه �أو �مل�صتحقون عنه من �لهيئة 

على تعوي�ص ي�صمى تعوي�ص �لدفعة �لو�حدة، وغريهما من �حلقوق �لتاأمينية �لأخرى.

وت�صتحق �ملكافاأة ولو مل يرتكب �صاحب �لعمل خطاأ، �أو مل ي�صب �لعامل باأي �صرر 

�إن  بل  �لعامل500،  بوفاة  �أو  مدته  بانتهاء  �لعقد  �نتهى  لو  كما  عقده،  �نتهاء  نتيجة 

�إلى  بالن�صبة  و�لوفاة، ر�جع لحقا، وكذلك �حلال  و�لعجز  �ل�صيخوخة  تاأمني  �مل�صتبعدين من  �لأجانب  �لعمال  ٤97 وذلك يف حالة 
�لعمال من �أفر�د عائلة �صاحب �لعمل �ل�صاكنني معه �لذين يعتمدون يف �لغالب عليه، �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 1٤9 

ل�صنة 1998، جل�صة 1998/11/22، م م ف، ق 192، �ص 69٤.
٤98 حتدد باأجر )٤000 دينار �صهريا ( وذلك �عتبار� من تاريخ �لعمل بالقانون رقم )٤0( ل�صنة 2006، ر�جع �ملادة )2( 

من قر�ر وزير �لعمل رقم 2 ل�صنة 2006.
٤99 فال يجيز �لقانون �خل�صوع للتاأمني �إل لدى �صاحب عمل و�حد، ر�جع �ملادة �لثالثة من قر�ر وزير �لعمل رقم )2( ل�صنة 2006 

�ل�صالف �لذكر.
500 ويف حالة وفاة �لعامل و�نتهاء عقد �لعمل لهذ� �ل�صبب توزع مكافاأة نهاية �خلدمة طبقا لقو�عد �لإرث �ل�صرعي قيا�صا على توزيع 
�لتعوي�ص �مل�صتحق للورثة عن �إنهاء �لعقد. ر�جع �ملادة )9٤ عمل( �لتي ق�صت باأنه »�إذ� تويف �لعامل نتيجة �إ�صابة �لعمل، يتم تق�صيم 
�لتعوي�ص بني �مل�صتحقني عنه وفقا لقو�عد �لإرث �ل�صرعي«. ومل يت�صمن قانون �لعمل �جلديد ن�صا يق�صي بحرمان �لعامل من �ملكافاأة 
كليا �أو جزئيا، على خالف قانون �لعمل �لقدمي �لذي كان ي�صمح بذلك كنوع من �جلز�ء يف حالة ف�صل �لعامل نتيجة �رتكابه خطاأ 

ج�صيما �أو ��صتقالته قبل م�صي ثالث �صنو�ت.
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�لعامل قد يلتحق بفر�صة عمل �أف�صل، ومع هذ� ي�صتحقها، وهذ� �لتكييف ين�صجم مع 

ن�صو�ص قانون �لعمل �جلديد �لتي �أقرت بحق �لعامل فيها يف جميع �لأحو�ل، فلم 

يت�صمن قانون �لعمل �جلديد ن�صا يق�صي بحرمان �لعامل من �ملكافاأة كليا �أو جزئيا، 

للعامل  �ملقرر  �لأدنى  �حلد  �حلقوق  هذه  ومتثل  �ل�صابق،  �لعمل  قانون  خالف  على 

�أنظمة  �أو  �تفاقية  �أي  �أف�صل مبقت�صى  �لعامل من حقوق  �كت�صبه  ول يخل ذلك مبا 

�لعمل، �أو غريهما، �أو ما مبوجب �لعرف501. ويتما�صى ما قرره �مل�صرع �لبحريني يف 

�صاأن �ملكافاأة مع ما تق�صي به �ملادة )32( من �لتفاقية �لعربية رقم )6( ل�صنة 

1976م، من وجوب توفري �صور للحماية للعامل �لذي تنتهي خدمته502.

ول تعد مكافاأة �خلدمة تعوي�صا عن �صرر �صببه خطاأ �صاحب �لعمل، و�إمنا هي �أجر 

موؤجل للعامل، وهذ� ما يذهب �إليه �لفقه503 و�لق�صاء50٤، فهي جتد �صببها فيما �أد�ه 

�لعامل من خدمات ل�صاحب �لعمل خالل فرتة �لعقد.

501 ر�جع �ملادة )٤ عمل(، و�نظر �أحكام حمكمة �لتمييز يف �لطعنني رقم 1٤3، ورقم 158 ل�صنة 1998، جل�صة 10/25/ 
1998، ق 168، �ص 609.

502 تن�ص �ملادة )32( من �لتفاقية �لعربية رقم)6( على �أنه »يجب توفري بع�ص �صور �حلماية لدخل �لعامل �لذي تنتهي خدمته، 
ويجوز �أن يت�صمن ذلك تاأمينا �صد �لبطالة، �أو �صور� �أخرى لل�صمان �لجتماعي، �أو مكافاأة نهاية �خلدمة، �أو تقدمي �أي نوع من �أنو�ع 

�ملز�يا، طبقا للقو�نني ولو�ئح كل دولة«.
503 د. �إ�صماعيل غامن، �ملرجع �ل�صابق، فقرة 213، د. جمال زكي، �ملرجع �ل�صابق، �ص 83٤، د. �أحمد �لربعي، �لو�صيط، �ملرجع 

�ل�صابق، �ص 910 وما بعدها.
50٤ نق�ص مدين م�صري يف �لطعن رقم 210 ل�صنة 2٤ ق، يف 1958/10/16، م.م.ف، �ل�صنة 9، رقم 83، �ص 659، ويف 

�لطعن رقم 158 ل�صنة27ق، جل�صة 1961/11/29، م م ف، �ص 725.
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املطلب الثاين
قيمة مكافاأة نهاية اخلدمة

وفقا للمادة )116 عمل( حتت�صب مكافاأة نهاية �خلدمة للعامل على �أ�صا�ص �أجر 

ن�صف �صهر عن كل �صنة خدمة من �ل�صنو�ت �لثالث �لأَول، و�أجر �صهر عن كل �صنة 

�لتي  �ملدة  بن�صبة  �ل�صنة  ك�صور  عن  �ملكافاأة  �لعامل  وي�صتحق  �لتالية،  �ل�صنو�ت  من 

ق�صاها يف �خلدمة505، ويجوز ل�صاحب �لعمل �لتفاق مع عماله على منحهم مكافاأة 

يزيد مقد�رها على �حلد �لأق�صى �ملقرر قانونا506.

�نتهاء  قبل  يتقا�صاه  �لعامل  كان  �لذي  �لأخري  �لأجر  �أ�صا�ص  على  �ملكافاأة  وتقدر 

�إلى  بالن�صبة  �صو�ء  �لجتماعي508،  �لتاأمني  نظام  �إلى  �ن�صمامه  قبل  �أو  �لعقد507 

�ل�صنو�ت �لثالث �لأَول �أو ما يليها من �صنو�ت.

وي�صمل �لأجر كل ما يتقا�صاه �لعامل بو�صفه �أجر�، فال يقت�صر على �لأجر �لأ�صا�صي 

�إن  طر�أت  �لتي  �لزياد�ت  �إليه  م�صافا  دورية  ب�صفة  يدفع  �لذي  �لعقد  يف  �ملحدد 

وجدت، بل ي�صمل كذلك �لعالو�ت �لجتماعية �إن وجدت، كعالوة �إعانة غالء �ملعي�صة 

يتقا�صى  �أو  بالإنتاج  �أو  بالقطعة  يعملون  ممن  �لعامل  كان  فاإذ�  �لعائلية،  و�لأعباء 

�أجر� ثابتا م�صافا �إليه عمولة �أو ن�صبة مئوية �عتد يف ح�صاب �ملكافاأة مبتو�صط �أجره 

خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية509.
�إنهاء عقد عمله  �لتاأمني �لجتماعي عند  قانون  �لعامل غري �خلا�صع لأحكام  »ي�صتحق  �أنه  �ملادة )116 عمل( على  505 ن�صت 
مكافاأة بو�قع �أجر ن�صف �صهر عن كل �صنة من �صنو�ت �لعمل �لثالث �لأولى، و�أجر �صهر عن كل �صنة من �ل�صنو�ت �لالحقة عليها، 

وي�صتحق �لعامل �ملكافاأة عن ك�صور �ل�صنة بن�صبة �ملدة �لتي ق�صاها يف �خلدمة لدى �صاحب �لعمل«.
506 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 130 ل�صنة 97، جل�صة 1997/2/15، م م ف، ق 16، �ص 55.

507 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 10 ل�صنة 95، جل�صة 1995/٤/9، م م ف، ق ٤8، �ص 161.
508 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 39 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/7/٤، م م ف، ق 57، �ص 252.

509 ر�جع ن�ص �ملادة )٤7 عمل( �لتي تن�ص على �أنه »حت�صب حقوق �لعامل �ملتعلقة مبكافاأة نهاية �خلدمة، ... على �أ�صا�ص �لأجر 
�لأ�صا�صي �لأخري للعامل م�صافا �إليه �لعالوة �لجتماعية، �إن وجدت، فاإذ� كان �لعامل ممن يعملون بالقطعة �أو بالإنتاج �أو يتقا�صى 

�أجر� ثابتا م�صافا �إليه عمولة �أو ن�صبة مئوية �عتد يف ح�صاب تلك �حلقوق مبتو�صط �أجر �لعامل خالل �لأ�صهر �لثالثة �لأخرية«.
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املطلب الثالث
مدة اخلدمة املعتربة عند ح�ضاب املكافاأة

لعمله  �لعامل  ت�صلم  تاريخ  من  تبد�أ  �لتي  �ملدة  هي  هنا  �ملق�صودة  �خلدمة  مدة 

مبقت�صى عقد �لعمل وتنتهي بانتهاء �لعقد، ويدخل �صمن هذه �ملدة فرتة �لختبار؛ 

لأن �لعقد �ملربم حتت �صرط �لختبار ي�صبح عقد عمل باتا غري حمدد �ملدة مبجرد 

�إبر�مه510، كما يدخل فيها مهلة  جناح �لعامل يف �لختبار وباأثر رجعي من تاريخ 

�لإخطار طاملا كان �صاحب �لعمل هو �لذي �أنهى �لعقد، �أما �إذ� كان �لعامل هو من 

�أنهاه ل�صبب ل يرجع �إلى �صاحب �لعمل، فال حتت�صب �صوى �ملدة �لتي بقي فيها خالل 

�ملهلة، كما يدخل �صمن مدة �خلدمة كل توقف �أو تعطل عن �لعمل ب�صبب ر�جع �إلى 

�صاحب �لعمل511، ول حت�صب �صمن مدة �خلدمة �ملدة �لتي يق�صيها �لعامل يف عقد 

�لتدرج �أو �لتمرين، لأنه مل يكن حينذ�ك مرتبطا بعقد عمل.

وتنتهي مدة �خلدمة بانتهاء �لعقد �صو�ء كان ذلك ب�صورة م�صروعة �أو غري م�صروعة، 

فاإذ� �نتهى �لعقد �ملحدد �ملدة قبل �نتهاء مدته فال تدخل �ملدة �لباقية منه يف ح�صاب 

مدة �خلدمة، فالعقد ينتهي من تاريخ �إنهاء �صاحب �لعمل له512.

ويف حالة جتدد �لعقد ملدة تالية �أو �صريورته عقد� غري حمدد �ملدة فاإن مدة �خلدمة 

تعترب مت�صلة وغري منقطعة، طاملا �أن �لعامل مل ينقطع عن �لعمل يف �لفرتة ما قبل 

�لتجديد وبعد �نتهاء �لعقد �لأول513، فاإذ� تخلل ذلك مدة تزيد على �صهر باأن �نتهى 

�حلالة  تلك  يف  �خلدمة  مدة  تعد  فال  جديد،  عقد  باإبر�م  �لطرفان  قام  ثم  �لعقد 

510 د. فتحي عبد�ل�صبور، �لو�صيط، �ملرجع �ل�صابق، �ص 919.
511 د. لبيب �صنب، �ملرجع �ل�صابق، �ص 590.

512 د. ح�صام �لأهو�ين، �ملرجع �ل�صابق، �ص 715.
513 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 69 ل�صنة 1996، جل�صة 27 �أكتوبر 1996، م م ف، ق 108، �ص ٤22. 



272

مدة مت�صلة، �إل �إذ� ق�صد �صاحب �لعمل من هذ� �لنقطاع �أن ي�صيع حق �لعامل يف 

�ملكافاأة �أو ينق�ص منه فريد عليه ق�صده، وقد �فرت�ص �مل�صرع �أن �إبر�م عقد عمل 

جديد مع �لعامل خالل 30 يوما من �نتهاء عقد عمله �لقدمي يعد �متد�د� للعقد 

�لأول، ول ي�صح حرمانه من �ملز�يا �لتي كان يح�صل عليها مبقت�صى عقده �لأول51٤.

51٤ د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص592  .
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املبحث الثالث
احلق يف التعوي�س عن الإنهاء غري امل�ضروع لعقد عمله

يثبت  ول  م�صروعا  �لإنهاء  كان  ذلك  على  طرفيه  برت��صي  �لعمل  عقد  �نتهى  �إذ� 

باإر�دة منفردة  �إنهاء  لي�ص  باتفاق طرفيه، فهو  �إل  للعامل عندئذ �حلق يف تعوي�ص 

يف هذه �حلالة، �صو�ء كان �لعقد حمدد� �أو غري حمدد �ملدة، وكذلك �لأمر �إذ� �أنهى 

�لعامل عقد �لعمل باإر�دته �ملنفردة ل�صبب ر�جع �إليه فال حق له يف �لتعوي�ص، بل قد 

يلتزم عندئذ بتعوي�ص �صاحب �لعمل، كما لو ترك �لعمل يف ظروف غري منا�صبة �أو 

ق�صد �لإ�صر�ر ب�صاحب �لعمل.

�إلى خطاأ  باإر�دته �ملنفردة ل�صبب ل يرجع  �لعمل  �لعمل عقد  �أنهى �صاحب  �إذ�  �أما 

�لعامل فعندئذ ي�صتحق �لأخري تعوي�صا عن �لإنهاء غري �مل�صروع لعقده، وياأتي هذ� 

�حلق متفقا مع ما تقرره �لتفاقيات �لدولية515 و�لعربية يف هذ� �ل�صاأن، فقد ن�صت 

�ملادة )30( من �لتفاقية �لعربية رقم )6( ب�صاأن م�صتويات �لأجور على �أنه »�إذ� 

ف�صخ �لعقد بال مربر، كان للطرف �لذي �أ�صابه �صرر من �لف�صخ �حلق يف تعوي�ص 

و�لعرف  �خلدمة،  ومدة  �ل�صرر،  ومقد�ر  �لعمل،  نوع  مر�عاة  مع  �ملحكمة  تقدره 

�جلاري، بعد �لتحقق من ظروف �لف�صخ«.

غري  �لعقد  يف  عنها  �ملدة  �ملحدد  �لعمل  عقد  �إنهاء  عن  �لتعوي�ص  �أحكام  وتختلف 

�ملحدد �ملدة، �إذ تن�صاأ للعامل حقوق يختلف نطاقها و�صببها وهو ما نبينه يف مطلبني 

متتابعني وفق �لآتي:

�إنهاء �ل�صتخد�م مببادرة من �صاحب  515 ر�جع مثال �ملادة )12/�أ( من �لتفاقية �لدولية رقم )158( ل�صنة 1982 ب�صاأن 
�لعمل .
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املطلب الأول
حق العامل يف التعوي�س عن الإنهاء املبت�ضر لعقد العمل املحدد املدة

�لأ�صل �أن يلتزم �لعامل و�صاحب �لعمل كالهما بالعقد �ملحدد �ملدة �إلى نهاية مدته، 

وحتمل  للعقد،  ناق�صا  عد  و�إل  مدته  قبل  باإنهائه  ي�صتقل  �أن  لأحدهما  يجوز  فال 

تبعا �مل�صئولية عن تعوي�ص �لأ�صر�ر �لتي �أ�صابت �ملتعاقد �لآخر نتيجة هذ� �لإنهاء 

�ملبت�صر516، ويفرق �مل�صرع يف �جلز�ء بني �لإنهاء �لذي يقع من جانب �صاحب �لعمل 

وذلك �لذي يقع من جانب �لعامل.

ففي حالة �إنهاء �صاحب �لعمل للعقد قبل نهاية مدته  بدون �صبب م�صروع فقد ح�صم 

�مل�صرع ما يثور من �صعوبات عند تقدير مبلغ �لتعوي�ص، فن�ص �صر�حة على �أن يكون 

يتفق  مل  ما  �لعقد،  من  �ملتبقية  �ملدة  لأجر  معادل  للعامل  �مل�صتحق  �لتعوي�ص  مبلغ 

�لطرفان على تعوي�ص �أقل517، ومن ثم ففي حالة عدم وجود �تفاق على �لتعوي�ص 

يقدر �لتعوي�ص عندئذ باأجر �ملدة �ملتبقية.

�أما �إذ� وجد �تفاق بني �لطرفني على تعوي�ص �أقل من �أجر �ملدة �ملتبقية من �لعقد، 

�أجر  �ملتفق عليه عن  �ملبلغ  �أل يقل  �تفق عليه �لطرفان، �صريطة  فعندئذ يعمل مبا 

ثالثة �أ�صهر، �أو �ملدة �ملتبقية من �لعقد، �أيهما �أقل، مبعنى �أل يقل �لتعوي�ص �لتفاقي 
516 ر�جع يف هذ� �ملو�صوع، د. حممد لبيب �صنب، �جلحود �ملبت�صر للعقد، جملة �لعلوم �لقانونية و�لقت�صادية، �ل�صنة �لثانية، �لعدد 

�لثاين، و�ل�صنة �لثالثة، �لعدد �لأول. 
517 ن�صت �ملادة )11/ج( من قانون �لعمل على �أنه »�إذ� �أنهى �صاحب �لعمل عقد �لعمل حمدد �ملدة بدون �صبب �أو ل�صبب غري 
م�صروع �لتزم بتعوي�ص �لعامل مبا يعادل �أجر �ملدة �ملتبقية من �لعقد، ما مل يتفق �لطرفان على تعوي�ص �أقل ب�صرط �أل يقل �لتعوي�ص 
�ملتفق عليه عن �أجر ثالثة �أ�صهر �أو �ملدة �ملتبقية من �لعقد �أيهما �أقل«. ويف تقديري �أن �صياغة �لن�ص على هذ� �لنحو قد �صابها تناق�ص 
وغمو�ص �إذ كيف يكون...ما مل يتفق �لطرفان على تعوي�ص �أقل )من �ملدة �ملتبقية( ب�صرط �أل يقل عن... �ملدة �ملتبقية  من �لعقد...، 
فكيف يكون �لتعوي�ص �لتفاقي �أقل من �ملدة �ملتبقية ب�صرط �أل يقل عن �ملدة �ملتبقية؟ فثمة تناق�ص يف �لعبارة، ولذ� ت�صتقيم �ل�صياغة 
يف تقديري  لو وردت على �لنحو �لآتي »�إذ� �أنهى �صاحب �لعمل عقد �لعمل حمدد �ملدة بدون �صبب �أو ل�صبب غري م�صروع �لتزم بتعوي�ص 
�لعامل مبا يعادل �أجر �ملدة �ملتبقية من �لعقد، ما مل يتفق �لطرفان على تعوي�ص �أقل ب�صرط �أل يقل عن �أجر ثالثة �أ�صهر، فاإذ� كانت 
�ملدة �ملتبقية �أقل من ذلك ��صتحق �لعامل تعوي�صا معادل لأجرها«. ويالحظ �أن حتديد �لتعوي�ص قد جاء على خالف ما �أورده �مل�صرع 

يف قانون �لعمل �ل�صابق من ترك تقدير مبلغ �لتعوي�ص �إلى �صلطة �لقا�صي وفقا للقو�عد �لعامة.
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عن �أقلهما )�ملدة �ملتبقية �أو �لثالثة �لأ�صهر(، وميكن تو�صيح ذلك على �لنحو �لو�رد 

يف �جلدول �لتايل:
�لتعوي�ص 

�ملتفق عليه

�ملدة �ملتبقية 

من �لعقد

�لتعوي�ص 

�مل�صتحق

�ل�صبب

ما يعادل �أجر 
�أربعة �أ�صهر 

�صتة �أ�صهر
ما يعادل �أجر 

�أربعة �أ�صهر
يوؤخذ بالتفاق لأنه ل يقل عن �أجر 

ثالثة �أ�صهر ول عن �ملدة �ملتبقية
ما يعادل �أجر 

�صهرين
�صهر و�حد

ما يعادل �أجر 
�صهرين

يوؤخذ بالتفاق لأنه مل يقل عن 
�أجر �ملدة �ملتبقية وهي �لأقل

ما يعادل �أجر 
�صهر

�أربعة �أ�صهر
ما يعادل �أجر 

ثالثة �أ�صهر

ل يعول على �لتعوي�ص �لتفاقي؛ لأنه 
قل عن ثالثة �أ�صهر وقل عن �أجر �ملدة 
�ملتبقية، فيعمل عندئذ باحلد �لأدين 

وهو ما يعادل �أجر ثالثة �أ�صهر

ولكن مبا  تقريبا  نف�صها  �لقو�عد  �لعقد �ملربم لإجناز عمل معني، تطبق  ويف حالة 

يتفق مع �ملدة �لالزمة لإجناز �لعمل518.

وعلى كل حال، يتعني �أل يزيد مبلغ �لتعوي�ص على �لقدر �جلابر لل�صرر519، و�ل�صرر 

و�حلالة هذه حمدد يف حده �لأق�صى بالأجور �لتي كان �لعامل �صيح�صل عليها خالل 

�ملدة �ملتبقية، ل �أكرث من ذلك520.

يف  �ملو�صوع  قا�صي  �صلطة  تنتفي  �لتعوي�ص  قيمة  لتحديد  �لت�صريعي  �لتوجه  وبهذ� 
518 وذلك �إعمال للمادة )111/د عمل( �لتي تن�ص على �أنه »�إذ� �أنهى �صاحب �لعمل عقد �لعمل �ملربم لإجناز عمل معني بدون �صبب 
�أو ل�صبب غري م�صروع �لتزم بتعوي�ص �لعامل مبا يعادل �أجر �ملدة �ملتبقية و�لالزمة لإجناز �لعمل �ملتفق عليه ح�صب طبيعة ذلك �لعمل، ما مل 
يتفق �لطرفان على تعوي�ص �أقل ب�صرط �أل يقل �لتعوي�ص �ملتفق عليه عن �أجر ثالثة �أ�صهر �أو �ملدة �ملتبقية و�لالزمة لإجناز �لعمل �أيهما �أقل«.

519 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم ٤9 ل�صنة 1991، جل�صة 1991/11/17، م م ف، ق 71، �ص 276، حكم حمكمة 
�لتمييز يف �لطعن رقم 120 ل�صنة 1995، جل�صة 1995/11/19، م م ف، ق 165، �ص 585.

جل�صة   ،1995 ل�صنة  رقم12  �لطعن  يف  �لتمييز  حمكمة  حكم  �لتعوي�ص،  تقدير  يف  �ملو�صوع  حمكمة  �صلطة  ب�صاأن  ر�جع،   520
1995/5/7، م م ف، ق 68، �ص23٤، حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 86 ل�صنة 1996، جل�صة 1996/11/17، م 
م ف، ق 122، �ص٤83، كانت �ملادة )109( من قانون �لعمل �لقدمي ترتك للقا�صي �صلطة تقدير �لتعوي�ص �مل�صتحق للعامل فقد 
جرى ن�صها على �أنه »�إذ� كان �لعقد حمدد �ملدة و�متنع �أحد �لطرفني عن تنفيذ �لعقد قبل �نتهائه بدون مربر �لتزم بتعوي�ص �لطرف 
�لآخر عما ي�صيبه من �صرر نتيجة ذلك، فاإذ� كان هذ� �لمتناع من جهة �صاحب �لعمل، ولغري �لأ�صباب �ملن�صو�ص عليها يف �ملادة 
)113(، فاإنه يكون ملتزما بالتعوي�ص عما �أ�صاب �لعامل من �صرر مع مر�عاة �لعرف �جلاري وطبيعة �لعمل ومدة �لعقد وبوجه عام 

جميع �لأحو�ل �لتي يتحقق معها وقوع �ل�صرر...«.
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تقديره، فقد ح�صم �مل�صرع هذه �ملعايري و�آثر �أن يوحدها حتى ل تتباين �لتقدير�ت 

وتختلف �لروؤى من قا�ص لآخر، وبذلك تنح�صر �صلطة �لقا�صي يف �لتحقق من وجود 

�صبب لالإنهاء من عدمه، وفيما �إذ� كان هذ� �ل�صبب م�صروعا �أم غري م�صروع، فاإذ� 

�نتفى �ل�صبب، �أو كان غري م�صروع، وجب �حلكم بالتعوي�ص وفق ما �صلف بيانه521. 

�لطرف  �أن يجرب  ي�صتطيع  �لنقدي، فال  �لتعوي�ص  على  �لعامل  يقت�صر حق  وهكذ� 

ذلك  لأن  له522،  �ملحددة  مدته  كل  �نق�صاء  حتى  �لعقد  يف  �ل�صتمر�ر  على  �لآخر 

�آخر ل  �إلز�مه بالتعامل مع �صخ�ص  يتنافى مع �حلرية �ل�صخ�صية لكل طرف عند 

يرغب فيه523، ما مل يكن ذلك ف�صال لأ�صباب نقابية، فعلى �ملحكمة �أن تق�صي يف 

هذه �حلالة باإعادة �لعامل �إلى عمله طاملا ثبت لها �أن ف�صله كان لأ�صباب نقابية، 

كما تق�صي- ف�صال عن ذلك - بتعوي�صه عن �لتمييز �صده لأ�صباب نقابية52٤.

وحق �لعامل يف �لتعوي�ص عن �لإنهاء �ملبت�صر للعقد توؤكده �ملادة )30( من �لتفاقية 

و�لتي  1976م،  عام  �لعربية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها  �لتي   )6( رقم  �لعربية 

تق�صي �ملادة )30( منها باأنه »�إذ� ف�صخ �لعقد بال مربر كان للطرف �لذي �أ�صابه 

�صرر تقدره �ملحكمة مع مر�عاة نوع �لعمل، ومقد�ر �ل�صرر، ومدة �خلدمة، و�لعرف 

�جلاري، بعد �لتحقق من ظروف �لف�صخ«.

521 ويقع على �صاحب �لعمل �إثبات وجود �ل�صبب و�إثبات م�صروعيته، فعليه �أن يثبت �أن �لإنهاء كان م�صروعا، كما لو �رتكب �لعامل 
خطاأ ج�صيما برر ف�صله من �لعمل حيث تن�ص �لفقرة �لثانية من �ملادة 101 عمل على �أنه »ويكون عبء �إثبات م�صروعية �إنهاء �لعقد 

على عاتق �صاحب �لعمل«.
522 ول ي�صتطيع �صاحب �لعمل �لذي �أنهى �لعقد �إنهاء مبت�صر� �أن يعر�ص على �لعامل، �لعودة �إلى �لعمل بعد �أن �نتهى �لعقد فعال 
�لتعوي�ص. د.  بينهما، وذلك ليتخل�ص من �حلكم بالتعوي�ص، ول يرتتب على رف�ص �لعامل �لعودة، يف هذه �حلالة، �صقوط حقه يف 

حممود جمال �لدين زكي، عقد �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 1002.
523 كما يف�صي �إلى �إ�صاعة روح �لعد�ء و�لرتب�ص و�لتحدي يف مكان �لعمل، نتيجة �ل�صتمر�ر يف عالقة عمل غري مرغوب يف طرفها 

�لآخر.
52٤ ر�جع �لفقرة )ب( من �ملادة )10٤ عمل( �لتي تن�ص على �أنه »تق�صي �ملحكمة بناًء على طلب �لعامل �ملف�صول باإعادته �إلى 

عمله متى ثبت لها �أن ف�صله من �لعمل كان لأي من �لأ�صباب �ملن�صو�ص عليها يف �لبندين )2( و)3( من �لفقرة �ل�صابقة«.
وين�ص �لبند�ن 2 و3 على عدم جو�ز �إنهاء �لعقد ب�صبب »...2( �نتماء �لعامل �إلى نقابة عمالية �أو م�صاركته �مل�صروعة يف �أي من 
�أن�صطتها وفقا ملا تقرره �لقو�نني و�للو�ئح. 3(    متثيل �لعمال يف تنظيم نقابي �أو �صبق له ممار�صة هذه �ل�صفة، �أو �ل�صعي �إلى متثيل 
�لعمال«. و�ملالحظ �أنه وقع خطاأ يف عجز �لفقرة )ب( �ل�صالفة �لذكر �إذ ورد بها كلمة )�لفقرة( و�صحتها �ملادة ولي�صت �لفقرة، لأن 

ما قبلها مبا�صرة مادة م�صتقلة عنها.
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املطلب الثاين
احلق يف التعوي�س عن اإنهاء عقد العمل غري املحدد املدة

ر�صم �مل�صرع طريقا حمدد� لإنهاء عقد �لعمل غري �ملحدد �ملدة، و��صعا قيد� �صكليا 

وجوب  هو  �ل�صكلي  و�لقيد  �لآخر،  عن  �أحدهما  يغني  ل  لالإنهاء،  مو�صوعيا  و�آخر 

�إخطار �لطرف �لآخر بذلك قبل 30 يوما على �لأقل من �لإنهاء، ما مل يتفق على 

تو�فر �صبب م�صروع لالإنهاء،  �لقيد �ملو�صوعي فهو �صرورة  �أما  �أكرب،  �إخطار  مهلة 

فاإذ� تخلف �لقيد�ن �أحدهما �أو كالهما وجب تعوي�ص �لطرف �لآخر عن ذلك.  

�أوًل- �لتعوي�ص عن عدم مر�عاة مهلة �لإخطار:

�لطرف  فلم يخطر  لالإنهاء،  �ل�صكلية  �لقو�عد  �لعمل  �أحد طريف عقد  ير�ع  �إذ� مل 

�لآخر بالإنهاء �أو �أخطر من دون �أن يرتب�ص مهلة �لإخطار، �أو �أنق�ص من هذه �ملهلة، 

�لباقية  �لفرتة  عن  �أو  �ملهلة  هذه  مر�عاة  عدم  عن  �لآخر  �لطرف  بتعوي�ص  �لتزم 

منها، فاجلز�ء على عدم �لإخطار �أو عدم مر�عاة �ملهلة كاملة هو تعوي�ص �لطرف 

�لآخر ولي�ص بطالن �لإنهاء، فيقع �لإنهاء �صحيحا ولكنه يرتب للطرف �لآخر �حلق 

يف �لتعوي�ص525.

�أو   L'indemnité de délai- congé �ملهلة  مر�عاة  عدم  عن  و�لتعوي�ص 

جز�يف  مبلغ  هو   L'indemnité Compensatrice de préavis �لإخطار 

جز�ئي منقطع �ل�صلة بال�صرر �لذي يقع نتيجة عدم مر�عاة هذه �ملهلة، ول يكون 

للقا�صي �أن يرف�صه �إذ� حتقق �صببه �أو ينق�ص مقد�ره ولو كان ما عاد على �لطرف 

525 ر�جع �لفقرة )ب( من �ملادة )99 عمل(، هذ� ول ي�صقط �حلق يف �لتعوي�ص حتى ولو عر�ص �لطرف �لذي �أخل بقو�عد �لإخطار 
ت�صحيح �لو�صع وطلب من �لآخر �لعودة ل�صتكمال �ملدة �لباقية من مهلة �لإخطار، د. حممود جمال �لدين زكي، عقد، �ملرجع �ل�صابق، 

�ص 1057.
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�لآخر من �صرر �صئيال.

�لعمل  عقد  �لعمل  �صاحب  و�أنهى  يوما  ثالثني  لالإخطار  �ملحددة  �ملهلة  كانت  فاإذ� 

و�إذ�  يوما،  ثالثني  �أجر  ي�صاوي  �لعامل  �إلى  تعوي�ص  بدفع  �لتزم  �إخطار،  دون  من 

كان �صاحب �لعمل قد �أخطر �لعامل باإنهاء عقده و�أمهله خم�صة ع�صر يوما، ولي�ص 

ثالثني يومًا، �لتزم بتعوي�صه مبا ي�صاوي �أجر �خلم�صة ع�صر يوما �لباقية من مهلة 

�لإخطار526.

ويرتتب على �لطابع �جلز�ئي للتعوي�ص حق كل طرف يف �لتخل�ص من �ملهلة، وذلك 

بدفع �لأجر �مل�صتحق خاللها من دون �نتظار لنهايتها، فقد يجد �صاحب �لعمل من 

�لأف�صل له، عمليا، �إعطاء تعوي�ص عنها للعامل، و�إعفاءه من �أد�ء عمله �أثناء �ملهلة، 

مدفوعا يف ذلك بخ�صيته من عدم �لهتمام �أو �لكرت�ث �لذي يبديه �لعامل خالل 

هذه �ملهلة، وما يوؤدي �إليه ذلك من م�صاحنات و�حتكاكات بني �صاحب �لعمل و�لعامل 

وي�صتفيد  �مل�صروع،  د�خل  �لعمل  �صاحب  وب�صلطة  �لعمل  بنظام  تخل  �أن  �صاأنها  من 

�لعامل بدوره من هذ� �لأمر، �إذ يتو�فر له �لوقت �لكايف للتفرغ و�لبحث عن فر�صة 

عمل جديدة مع ح�صوله يف ذ�ت �لوقت على �أجره خالل �ملهلة، وهو �جتاه ل يرى 

�لفقه527 باأ�صا فيه ب�صرط �أل يتم �لإعفاء ب�صورة ت�صبب �صرر� �أدبيا للعامل.

ورغم ذلك، يذهب �لفقه528 و�لق�صاء �لفرن�صيان529حديثا �إلى �أن عقد �لعمل يظل 

526 و�ملق�صود بالأجر هنا هو �لأجر �لأ�صا�صي للعامل،م�صافا �إليه �لعالوة �لجتماعية �إن وجدت، و�إن كان ممن يعملون بالقطعة �أو 
بالإنتاج  وممن يتقا�صون �أجر� ثابتا م�صافا �إليه عمولة �أو ن�صبة مئوية �عتد يف ح�صاب هذه �حلقوق مبتو�صط �أجر �لعامل خالل �لثالثة 

�لأ�صهر �لأخرية ر�جع �ملادة )٤7 عمل( .
527 د. حممود جمال �لدين زكي، عقد، �ملرجع �ل�صابق، �ص 1066 وما بعدها، د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص510 

و511،  د.ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صاق، �ص 672.
528 Gérard COUTURIER, Droit du travail, T1,PUF, 1992,N.140,p.240, B. TEYSSIE, 
Droit du travail, T.1,Op. cit,N1272,P.720.
و�نظر يف �لفقه �مل�صري: د. حممود جمال �لدين زكي، عقد، �ملرجع �ل�صابق، �ص 1067، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صاق، 
�ص 67٤، وقد تبنى �مل�صرع �مل�صري هذ� �لجتاه يف قانون �لعمل �جلديد رقم 12 ل�صنة 2003، �نظر �ملادتني 117 و118 منه، 

ور�جع يف ذلك د. �أحمد ح�صن �لربعي، �لو�صيط يف �لقانون �لجتماعي، د�ر �لنه�صة �لعربية، ط2003، �ص 8٤3 .
529 Ass.pleniere18Guin1963,D,1963,p.643,noteJ:MINJOZ;,Cass.Soc;23 Juin1988, 
Dr.Soc, 1989,131,Obs.J. SAVATIER.
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�ملهلة،  �لعمل خالل  من  �لعامل  �أعفي  ولو  �لإخطار،  مهلة  �نتهاء  �صاريا حتى متام 

وهذ� ما تبناه �مل�صرع �لفرن�صي530 و�أخذ به �مل�صرع �لبحريني531، ف�صاحب �لعمل 

وهو يفعل ذلك �إمنا يق�صد �حرت�م مهلة �لإخطار، ولي�ص خمالفتها، بدليل �أنه يدفع 

�أجر �لعامل خاللها، وعليه فاإن �لعقد ي�صتمر حتى نهاية �ملهلة، وت�صتمر معه حقوق 

�لعمل، فتدخل �صمن ح�صاب  لو كان يعمل خاللها لدى �صاحب  �لعامل كافة، كما 

مدة �لأقدمية532.

ثانيًا- التعوي�س عن الإنهاء التع�ضفي للعقد غري املحدد املدة: 

يق�صد بالإنهاء �لتع�صفي لعقد �لعمل غري �ملحدد �ملدة �لإنهاء �لذي ل ي�صتند �إلى �صبب 

حقيقي وجدي وم�صروع يوجبه، فقد �أورد �مل�صرع عدة حالت لالإنهاء �مل�صروع للعقد، 

كا�صتطالة مر�ص �لعامل �أو بلوغه �صن �ل�صتني �أو تدين كفاءته �ملهنية �أو �رتكابه خطاأ 

ج�صيما...�لخ، فهذه �حلالت و�أ�صباهها جتيز ل�صاحب �لعمل �إنهاء عقد �لعمل ول 

يكون �لإنهاء عندئذ تع�صفيا ومن ثم فال يثبت للعامل �حلق يف �لتعوي�ص. 

�أما �إذ� مل ي�صتند �لإنهاء �إلى �صبب حقيقي وجدي وم�صروع كان �إنهاء تع�صفيا، وقد 

و�صع �مل�صرع جز�ء على هذ�، هو �لتعوي�ص �لنقدي، �لذي يتباين قدره بح�صب �ملدة 

�لتي �أم�صاها �لعامل يف �مل�صروع. 

�أو  �أ�صهر  ثالثة  �لعمل  �صاحب  م�صروع  �لعامل يف  ق�صاها  �لتي  �ملدة  كانت  فاإذ� 

يعادل  تعوي�صا  لعقده  �لتع�صفي  �لإنهاء  حالة  يف  �لعامل  ��صتحق  ذلك،  من  �أقل 

�أجر �صهر و�حد فقط �إذ� وقع �لإنهاء ب�صبب من �لأ�صباب �لتي �أوردتها �ملادتان 

530 وذلك يف قانون 13 يناير 1989، �لذي عدل �ملادة  8/122L من تقنني �لعمل �لفرن�صي. �نظر:
- Gérard COUTURIER, Droit du travail;Op:cit,P.241.
531 تق�صي �لفقرة �لثانية من �ملادة )99/ب عمل( باأنه » و�إذ� كان �لإنهاء من قبل �صاحب �لعمل حت�صب مهلة �لإخطار �أو ما تبقى 

منها �صمن خدمة �لعامل، و�إذ� كان �لإنهاء من جانب �لعامل �نتهى �لعقد من وقت تركه �لعمل«.
532 Cass.Soc19mai1960,Bull.Civ,IV,p.404,N.519. 

لكن ل توؤخذ مهلة �لإخطار يف �لعتبار عند حتديد �حلقوق �ملالية �لتي ترتبط بالعمل �لفعلي، كبدل �لنتقال و�لغذ�ء.
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)10٤ �أو 105 عمل( وهي533:

 �جلن�ص �أو �للون �أو �لدين �أو �لعقيدة �أو �حلالة �لجتماعية �أو �مل�صئوليات �لعائلية، - 

�أو حمل �ملر�أة �لعاملة �أو ولدتها �أو �إر�صاعها لطفلها.

 �نتماء �لعامل �إلى نقابة عمالية �أو م�صاركته �مل�صروعة يف �أي من �أن�صطتها وفقا - 

ملا تقرره �لقو�نني و�للو�ئح.

 متثيل �لعمال يف تنظيم نقابي �أو �صبق له ممار�صة هذه �ل�صفة، �أو �ل�صعي �إلى - 

متثيل �لعمال.

�أو -  �أو رفع دعوى �صد �صاحب �لعمل، ما مل تكن �ل�صكوى  �أو بالغ   تقدمي �صكوى 

�لبالغ �أو �لدعوى كيدية.

��صتخد�م �لعامل حقه يف �لإجاز�ت طبقا لأحكام هذ� �لقانون.- 

توقيع �حلجز على م�صتحقات �لعامل لدى �صاحب �لعمل.- 

 ترك �لعامل عمله ب�صبب �إخالل �صاحب �لعمل باأي �لتز�م جوهري ين�ص عليه - 

�لقانون �أو عقد �لعمل �أو �أنظمة �لعمل باملن�صاأة.

فيما -  �لعامل  �أو من ميثله على  �لعمل  تدلي�ص �صاحب  ب�صبب  �لعامل عمله   ترك 

يتعلق ب�صروط �أو ظروف �لعمل، متى كان �لتدلي�ص من �جل�صامة بحيث لوله ما 

�أبرم �لعقد.

وف�صال عن �لتعوي�ص �ل�صالف �لذكر فقد منح �مل�صرع �لعامل تعوي�صا �إ�صافيا له يف 

�لأولى  �لثالثة  �لأ�صهر  �ملدة خالل  �لعمل غري حمدد  �لعمل عقد  �أنهى �صاحب  �إذ�  » �أ-  �أنه  �ملادة )111 عمل( على  تن�ص   533
من تاريخ بدء �لعمل فال ي�صتحق �لعامل �أي تعوي�ص �إل �إذ� كان �لإنهاء مبثابة ف�صل تع�صفي طبقًا لأي من �أحكام �ملادتني )10٤( 

و)105( من هذ� �لقانون، ويف هذه �حلالة ي�صتحق �لعامل تعوي�صا يعادل �أجر �صهر.
 ب-  �إذ� �أنهى �صاحب �لعمل عقد �لعمل غري حمدد �ملدة بدون �صبب �أو ل�صبب غري م�صروع بعد �نق�صاء ثالثة �أ�صهر من تاريخ بدء 
�لعمل، �لتزم بتعوي�ص �لعامل مبا يعادل �أجر يومني عن كل �صهر من �خلدمة ومبا ل يقل عن �أجر �صهر ول يزيد على �أجر �ثني ع�صر 

�صهر�«.
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�حلالت �ل�صالفة �لذكر يعادل ن�صف �لتعوي�ص �مل�صتحق له53٤.

حالة  يف  ي�صتحق  فعندئذ  �أ�صهر  ثالثة  على  تزيد  �لعامل  خدمة  مدة  كانت  �إذ�  �أما 

�لإنهاء �لتع�صفي لعقده تعوي�صا يعادل �أجر يومني عن كل �صهر من �صهور �خلدمة، 

ب�صرط �أل يقل �لتعوي�ص عن �أجر �صهر ول يزيد على �أجر 12 �صهر�535، كما ي�صتحق 

ف�صال عنه تعوي�صا �إ�صافيا يعادل ن�صف �لتعوي�ص �مل�صتحق له، �إذ� تو�فرت حالة من 

�حلالت �لتي �أوردتها �ملادتان )10٤ �أو 105 عمل( �صالفتا �لذكر.

هذ�، ويجوز �لتفاق بني �صاحب �لعمل و�لعامل على مبلغ تعوي�ص يجاوز ما حدده 

�مل�صرع ي�صتحقه �لعامل حال ف�صله ف�صال تع�صفيا و�إنهاء عقده غري �ملحدد �ملدة536. 

وقد ذهبت حمكمة �لتمييز يف ظل قانون �لعمل �ل�صابق �إلى �أن ملحكمة �ملو�صوع �أن 

عقد  يف  عليه  متفق  هو  عما  يقل  مبا  �لتعوي�ص  تقدر  �أن  �أو  �لتقدير537  بهذ�  تاأخذ 

�لعمل538، فالأمر يدخل يف حدود �صلطتها539. 

�لإنهاء  نتيجة  �مل�صرور  �ملتعاقد  �صرر  جلرب  كتعوي�ص  بها  يحكم  �لتي  و�ملبالغ 

�لتع�صفي ل تعد �أجر� ول هي يف حكم �لأجر، و�إن روعي يف تقديرها �لأجر �لذي 

53٤ ر�جع �لفقرة )هـ( من �ملادة )111 عمل(، وقد �صابها عيب يف �ل�صياغة �إذ ورد بها عبارة )�أ( و)ب( من هذه �لفقرة يف 
�صطرها �لأول و�صحتها )�أ( و)ب( من هذه �ملادة.   

معا،  و�لأدبي  �ملادي  �ل�صررين  �لتعوي�ص عن  �ملقدر  �لتعوي�ص  وي�صمل  كامال،)م 111/و عمل(،  �صهر�  �ل�صهر  ك�صور  تعترب   535
ر�جع يف تقدير �لتعوي�ص حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 67 ل�صنة 1996، جل�صة 1996/10/27، م م ف، ق 107، �ص 
٤19، و�لطعن رقم 12 ل�صنة 1995، جل�صة 1995/5/7، م م ف، ق 68، �ص 23٤ و�نظر د. جمال زكي، عقد �لعمل، �ملرجع 

�ل�صابق، �ص 1158، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 699.
�إنهاء �لعقد مبثابة ف�صل تع�صفي طبقا  �أنه » ...�إذ� كان  536 ر�جع عجز �لفقرة )هـ( من �ملادة )111 عمل( �لتي ن�صت على 
لأحكام �أي من �ملادتني )10٤( و)105( من هذ� �لقانون، ��صتحق �لعامل تعوي�صا �إ�صافيا يعادل ن�صف �لتعوي�ص �مل�صتحق طبقا 

لأحكام هذه �ملادة، ما مل ين�ص �لعقد على تعوي�ص يجاوز ذلك«.
537 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 98 ل�صنة 1993، جل�صة 199٤/1/2، م م ف، ق 3، �ص 13. 

538 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 120 ل�صنة 1995، جل�صة 1995/11/19، م م ف، ق 165، �ص 585. 
539 و�مل�صئولية عن �لتع�صف يف �إنهاء عقد �لعمل م�صئولية عقدية، على �أ�صا�ص قاعدة ح�صن �لنية يف تنفيذ �لعقود، وخمالفة هذه 
م�صئولية  �مل�صئولية  فتكون  وعليه  �لنية،  �إخالل مببد�أ ح�صن  �لعمل  �إنهاء عقد  ويعد  �لعقدية  �مل�صئولية  قو�عد  تطبيق  توجب  �لقاعدة 
عقدية. د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 535، د. ح�صام �لأهو�ين، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 697، د. �ل�صيد حممد 
عمر�ن، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 279، و�نظر عك�ص هذ� �لر�أي د. فتحي عبد�ل�صبور، �لو�صيط، �ملرجع �ل�صابق، �ص 8٤9 وما 

بعدها. 
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كان يح�صل عليه �لعامل5٤0.

ويتعلق ��صتحقاق �لتعوي�ص عن �ل�صرر �ملتخلف عن �لإنهاء �لتع�صفي بالنظام �لعام، 

�تفاق  كل  باطال  يقع  ثم  ومن  �لعمال،  لطبقة  �حليوية  بامل�صلحة  متعلقا  باعتباره 

يق�صي بتنازل �لعامل مقدما عن حقه يف كل �أو بع�ص �لتعوي�ص عن �لإنهاء �لتع�صفي، 

�صو�ء مت هذ� �لتنازل وقت �إبر�م �لعقد �أو خالل تنفيذه5٤1. 

5٤0 د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 536. 
5٤1 د. لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 536. 
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املبحث الرابع
حق العامل غري البحريني يف العودة اإىل بلده على نفقة 

�ضاحب العمل

�ألزم �مل�صرع �صاحب �لعمل - �لأخري - �مل�صرح له با�صتخد�م �لعامل �لأجنبي بتحمل 

نفقات �إعادته �إلى �جلهة �لتي يحددها عقد �لعمل، بعد �نتهاء عالقة �لعمل �أو �نتهاء 

�أو �إلغاء ت�صريح �لعمل، و�إذ� مل يحدد �لعقد جهة معينة حتمل �صاحب �لعمل نفقات 

�إعادة �لعامل �لأجنبي �إلى �جلهة �لتي ينتمي �إليها بجن�صيته5٤2. 

�أو  فاللتز�م بتحمل نفقات عودة �لعامل �لأجنبي يكون يف حالة �نتهاء عقد �لعمل 

�نتهاء �أو �إلغاء ترخي�ص �لعمل، وجاءت عبارة �نتهاء �لعقد مطلقة، ومن ثم ين�صرف 

ذلك �إلى كل حالت �لنتهاء، �أيا كان �لعقد حمدد �ملدة �أو غري حمدد، و�صو�ء كان 

�صبب ذلك يرجع �إلى �صاحب �لعمل5٤3 �أو �إلى �لعامل، و�صو�ء كان بخطاأ ج�صيم منه 

�أدى �إلى ف�صله ف�صال تاأديبيا من �لعمل، �أو كان ب�صبب ��صتنفاد �لإجازة �ملر�صية �أو 

ثبوت عدم �للياقة �ل�صحية له، �أو عدم �صالحيته خالل فرتة �لختبار �أو وفاته �أثناء 

�صريان �لعقد.

بوز�رة  �ملخت�صة  تتولى �جلهة  �لأجنبي  �لعامل  ترحيل  ت�صتوجب  �لتي  ويف �حلالت 

�لد�خلية ترحيله �إلى حمل �إقامته على نفقتها، ولها حق �لرجوع على �صاحب �لعمل 

�لأخري بالنفقات �ملرتتبة على ذلك5٤٤.

�لعقد،  �لطرفان يف  �لتي حددها  �جلهة  �إلى  �لعامل  باإعادة  �لعمل  �صاحب  ويلتزم 

5٤2 ر�جع �ملادة 27 من �لقانون 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل.
5٤3 يف هذ� �ملعنى د. فتحي عبد�ل�صبور، �لو�صيط، �ملرجع �ل�صابق، �ص 551، د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 

.36٤
5٤٤ وفقا لل�صو�بط و�لإجر�ء�ت �لتي ي�صدر بتحديدها قر�ر من وزير �لد�خلية بالتن�صيق مع �لهيئة.
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فاإن جاء �لعقد خلو� من هذ� �لتحديد ومل تن�ص �أنظمة �لعمل على جهة معينة �لتزم 

�صاحب �لعمل باإعادته �إلى �جلهة �لتي ينتمي �إليها بجن�صيته، ويلتزم �صاحب �لعمل 

كان  �لذي  و�لوظيفي،  �لأدبي  ومركزه  �لعامل  لو�صع  منا�صبة  نقل  و�صيلة  بنفقات 

ي�صغله، وبح�صب ما يق�صي به �لتفاق �أو �لنظام �لأ�صا�صي �أو �لعرف5٤5. 

ويقت�صر �لتز�م �صاحب �لعمل - بح�صب �لأ�صل - على نفقات �إعادة �لعامل وحده 

عقد  ذلك، يف  على خالف  �صر�حة  يتفق  ما مل  �أ�صرته،  �إلى  دون غريه، فال ميتد 

يجري  �أو  خالفه،  على  �لعمل  �أنظمة  لئحة  تن�ص  �أو  �جلماعي،  �أو  �لفردي  �لعمل 

بذلك عرف يف �ملن�صاأة5٤6.

على �أن �صاحب �لعمل يعَفى من �لتز�مه مب�صاريف �إعادة �لعامل �لأجنبي �إذ� �لتحق 

�إلى هذ�  �آخر، فينتقل عبء حتمل �مل�صاريف عندئذ  �لعامل بخدمة �صاحب عمل 

�لأخري5٤7.

ويف حالة وفاة �لعامل يتحمل �صاحب �لعمل �مل�صار �إليه نفقات جتهيز ونقل جثمان 

�لعامل �لأجنبي �ملتوفى �إلى موطنه �لأ�صلي �أو حمل �إقامته �إذ� طلب ذووه ذلك، و�إذ� 

على  �لرجوع  لها  كان  ذلك  من  �صيئا  �لجتماعية  للتاأمينات  �لعامة  �لهيئة  حتملت 

�صاحب �لعمل �لأخري بذلك.

5٤5 وي�صري هذ� �للتز�م على �صاحب �لعمل حتى يف مو�جهة �لعمال غري �خلا�صعني لأحكام قانون �لعمل كخدم �ملنازل ومن يف 
حكمهم.

5٤6 �نظر د. حممد لبيب �صنب، �صرح، �ملرجع �ل�صابق، �ص 365.
5٤7 ر�جع �لفقرة �لأولى من �ملادة )27( من �لقانون 19 ل�صنة 2006 ب�صاأن تنظيم �صوق �لعمل.
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�ضمانات ا�ضتيفاء حقوق العامل

الف�ضل اخلام�س
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متهيد:

ثمة �صمانات �أفردها �مل�صرع حلماية حقوق �لعامل، وجتد هذه �ل�صمانات م�صدرها 

يف ن�صو�ص قانون �لعمل تارة، وتارة ثانية يف �لقو�عد �لعامة، وتتنوع هذه �ل�صمانات 

�لنحو  �ل�صمانات على  و�صنعالج هذه  و�إد�رية،  وق�صائية  ت�صريعية  ما بني �صمانات 

�لآتي:

�ملبحث �لأول: �ل�صمانات �لت�صريعية حلماية حقوق �لعامل.

�ملبحث �لثاين: �لتفتي�ص �لعمايل �صمانة �إد�رية حلماية حقوق �لعمال.

�ملبحث �لثالث: تي�صري �إجر�ء�ت �لتقا�صي �صمانة ق�صائية حلماية حقوق �لعمال.

للعامل �صمانة عملية حلماية حقوقه  �ل�صرط �لأف�صل  : تبني معيار  �لر�بع  �ملبحث 

�ملكت�صبة.



289

املبحث الأول
ال�ضمانات الت�ضريعية حلماية حقوق العامل

 تعد �ل�صفة �لآمرة لقو�عد قانون �لعمل من �أهم خ�صائ�ص هذ� �لقانون، ويتحرر بها 

عقد �لعمل قليال عن �لقاعدة �ملعروفة يف �لعقود بقاعدة �لعقد �صريعة �ملتعاقدين، 

عليه  يتفق  ما  للمتعاقدين  �صريعة  فلي�ص  �آمرة،  جمملها  يف  �لعمل  قانون  فقو�عد 

باملخالفة لقو�عد قانون �لعمل.

وفيما يلي نتناول يف مطلب �أول �ل�صمانات �لت�صريعية �لتي تر�عي �لعامل باعتباره 

�لطرف �ل�صعيف يف عالقة �لعمل، �أما يف �ملطلب �لثاين فنعر�ص ل�صمانات ��صتيفاء 

�لعامل حقوقه يف حالة �نتقال �ملن�صاأة �أو زو�لها.

املطلب الأول
�ضمانات ت�ضريعية تراعي حماية العامل باعتباره الطرف 

ال�ضعيف يف علقة العمل

نظر� �إلى �أن �لعامل هو �لطرف �ل�صعيف يف عالقة �لعمل، فقد �صعت نظم �حلماية 

�لجتماعية وقو�عد �حلماية �لت�صريعية منذ زمن بعيد �إلى توفري بع�ص �ل�صمانات 

�لتي تكفل �حلفاظ على حقوقه يف مو�جهة �صاحب �لعمل، و�بتكرت بع�ص �لو�صائل 

لذلك لعل �أهمها ما يلي:
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اأوًل- بطلن ال�ضروط املخالفة لقانون العمل التي تنتق�س من حقوق العامل

�أخذ معنى حماية �لعامل يف قانون �لعمل معنى خا�صا يق�صر �لتحرمي على ما مي�ص 

حقوق �لعامل بالنق�صان5٤8، لكن لي�ص ما مينع يف ظل منظومة �حلماية هذه من 

و�صع �صروط تخالف �لقانون �إذ� كانت يف م�صلحة �لعامل، �أو حتقق له مز�يا �أف�صل، 

فعندئذ تكون �ملخالفة جائزة، وقد �أكدت �لتفاقية رقم )6( ل�صنة 1977م �لتي 

يف  �لبحريني  �مل�صرع  �أقرها  كما  �مل�صاألة5٤9،  هذه  �لعربية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها 

�تفاق  �أو  �صرط  كل  باطال  »يقع  �أنه  على  تن�ص  �لتي  �لعمل  قانون  من   )٤( �ملادة 

يخالف �أحكام هذ� �لقانون، ولو كان �صابقا على تاريخ �لعمل به، �إذ� كان يت�صمن 

�نتقا�صا من حقوق �لعامل �ملقررة فيه. وي�صتمر �لعمل باأية مز�يا �أو �صروط �أف�صل 

تكون مقررة �أو تقرر يف عقود �لعمل �لفردية �أو �جلماعية �أو �أنظمة �لعمل باملن�صاأة 

�أو غريها �أو مبوجب �لعرف«.

فالبطالن �إمنا يكون لل�صروط �أو �لبنود �لتي تنتق�ص من حقوق �لعامل، �أما �ملز�يا �أو 

�ل�صروط �لأف�صل للعامل �لتي تخالف حكم �لقانون فتكون �صحيحة550، �صو�ء كانت 

�أو  �لعمل �جلماعية  �أو عقود  �لفردية  �لعمل  تلك مقررة يف عقود  �أو  �ل�صروط  هذه 

�لأنظمة �لأ�صا�صية �أو غريها من لو�ئح �ملن�صاأة �أو مبقت�صى �لعرف.

�لعامل من عدمه م�صاألة مو�صوعية  �ل�صرط يف م�صلحة  �إذ� كان  ما  تقرير  ويعترب 

ير�ه  �لقا�صي طبقا لظروف كل حالة على حدة551، ول عربة مبا  تدخل يف تقدير 

�لعامل يف هذ� �ل�صدد، فاإذ� كان �ل�صرط يحرم �لعامل من �لإجازة �ل�صنوية مقابل 

�أجر مرتفع، فقد يرى �لعامل �أن هذ� يف م�صلحته، غري �أن �لإجازة لكونها مقررة 
5٤8 د. عبد �لودود يحيى، �صرح قانون �لعمل، د�ر �لنه�صة �لعربية، ط 1989، �ص 37.

5٤9 ر�جع ن�ص �ملادة �لتا�صعة من �لتفاقية �لعربية رقم )6(.
�لأف�صل ك�صورة من �صور  �ل�صرط  بعنو�ن »مفهوم  للموؤلف بحثا  للعامل ر�جع  �لأف�صل  �ل�صرط  �لقا�صي يف ترجيح  550 حول دور 
حماباة �لعامل يف قانون �لعمل - در��صة حتليلية مقارنة يف �صوء كل من �لقانون �لفرن�صي و�مل�صري و�لبحريني«، بحث من�صور مبجلة 

�حلقوق - كلية �حلقوق - جامعة �لبحرين، �ملجلد �لثالث، �لعدد �لثاين �ص  200 وما بعدها.
551 نق�ص مدين م�صري يف 1982/6/2، مو�صوعة �لهو�ري، ج ٤، �ص 185و186.
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مل�صلحة �لعامل لأ�صباب نف�صية و�صحية، كي يجدد ن�صاطه وقدرته على �لعمل، لذ� 

و�لعربة  �ملغري552،  �ملايل  �ملقابل  رغم  م�صلحته  غري  يف  �ل�صرط  هذ�  مثل  يغدو 

ول  عدمه،  من  �لعامل  م�صلحة  يف  كانت  �إذ�  وما  لل�صرط553،  �لإجمالية  بالنتيجة 

ميكن �لقول بتجزئة �ل�صرط، فيوؤخذ جزء منه ويبطل �جلزء �ملخالف للقانون ويظل 

�لعقد �صحيحا)55٤(.

و�إذ� ت�صمن �لعقد �صروطا �أكرث فائدة للعامل و�صروطا �أقل فائدة مما قرره �لقانون، 

�أن  باعتبار  �ل�صروط  جميع  ببقاء  �لقول  يقبل  ول  حدة،  على  �صرط  بكل  فالعربة 

�ل�صروط �لأكرث فائدة تعو�ص �ل�صروط �لأقل فائدة555.

و�إذ� تعلق �ل�صرط بنظام معني فال يجوز جتزئته، فاإما ي�صح كله و�إما يبطل كله، فال 

ميكن �أن يجمع �لعامل بني مز�يا �ل�صرط من ناحية ومز�يا �لقانون يف �لوقت ذ�ته، 

ولكن له �أن يطالب بالأكرث فائدة  له، �إما �ل�صرط و�إما حكم �لقانون556.

و�لعربة يف �لعقد �لفردي مب�صلحة �لعامل �لتي تقدر بعامل يف �لظروف نف�صها، �أما 

يف حالة �لعقد �مل�صرتك فينظر �إلى جمموع �لعمال �مل�صتفيدين من هذ� �ل�صرط557.

�لتفاقيات  �أوردته  ما  مع  �لعامل  حقوق  من  تنتق�ص  �لتي  �ل�صروط  بطالن  ويتفق 

�لدولية و�لعربية يف هذ� �ل�صاأن، فقد ن�صت �ملادة )11( من �لتفاقية �لعربية رقم 

)15( ل�صنة 1998م على �أنه »تعترب �لأحكام �ملن�صو�ص عليها يف هذه �لتفاقية 

حد� �أدنى ملا يجب �أن يوفره �لت�صريع للعمال، ول يجوز �أن يرتتب على �لن�صمام �إليها 

�أو  �لوطني،  �لت�صريع  عليها  ين�ص  للعمال  �أف�صل  �أو مز�يا  �أية حقوق  �لنتقا�ص من 

552 عديل خليل، �لتعليق على ن�صو�ص قانون �لعمل، د�ر �لكتب �لقانونية، ط 1997، �ص 60.
553 حول مر�عاة م�صلحة �لعامل �نظر: د. �إيهاب ح�صن �إ�صماعيل، مر�عاة م�صلحة �لعامل يف قانون �لعمل، بحث من�صور يف جملة 

�لقانون و�لقت�صاد )كلية �حلقوق ـ جامعة �لقاهرة( �ص 35، مار�ص 1965، �ص 379. 
55٤ ما مل يكن �ل�صرط �ملخالف جوهريا يف �لعقد ول يتم �لعقد بدونه، فعندئذ يبطل �لعقد كله.

555 د. عبد�لودود يحيى، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 39.
556 د. عبد�لنا�صر توفيق �لعطار، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 31.
557 د. عبد�لنا�صر توفيق �لعطار، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 32.
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�تفاقيات �لعمل �جلماعية �أو �لعرف«، كما ن�صت �ملادة )9( من �لتفاقية �لعربية 

رقم )6( على �أنه »يجب �أن تن�ص ت�صريعات �لعمل على �عتبار �أحكامها من �لنظام 

�لعام، ويعترب باطال �أي �صرط يف عقد �لعمل يخالفها، ول ي�صري هذ� �حلكم �إذ� كان 

�ل�صرط �أكرث فائدة للعامل«.

ثانيًا- بطلن نزول العامل عن حق من حقوقه:

كان �مل�صرع �لبحريني حري�صا على �إبر�ز �ل�صفة �لآمرة وما تقت�صيه من عدم جو�ز 

�ل�صلح و�لإبر�ء558 من �حلقوق �لنا�صئة عن عقد �لعمل، فن�ص يف �ملادة )5( من 

قانون �لعمل على �أنه »يقع باطال كل �صلح يت�صمن �نتقا�صا �أو �إبر�ًء من حقوق �لعامل 

�لنا�صئة عن عقد �لعمل خالل فرتة �صريانه �أو خالل ثالثة �أ�صهر من تاريخ �نتهائه 

متى كان خمالفا لأحكام هذ� �لقانون«.

فاإذ� كانت �لقو�عد �لعامة ل جتيز �ل�صلح يف �مل�صائل �ملتعلقة بالنظام �لعام عموما، 

وجتيز ذلك بخ�صو�ص �حلقوق �ملالية �ملرتتبة عليها، غري �أن تطبيق هذ� �حلل قد 

يدفع �لعامل �إلى �لتنازل �أو �لت�صالح على حقوقه �لنا�صئة عن عقد �لعمل باإر�دته، 

من �أجل م�صلحة عاجلة �أو نتيجة �صغوط ميار�صها عليه �صاحب �لعمل �أثناء �صريان 

ا خالل �صريان �لعقد �أو خالل  �لعقد، لهذ� قرر �مل�صرع بطالن �ل�صلح و�لإبر�ء �إذ� متَّ

ثالثة �أ�صهر من تاريخ �نتهائه559، وح�صنا فعل �مل�صرع يف قانون �لعمل �حلايل �إذ مدد 

فرتة �حلماية �إلى ثالثة �أ�صهر بعد �أن كانت �صهر� و�حد� يف قانون �لعمل �ل�صابق رقم 

)23( ل�صنة 1976م.

558 �ل�صلح هو عقد يح�صم به �لطرفان نز�عا قائما �أو يتوقيان به نز�عا حمتمال فينزل مبقت�صاه كل منهما على وجه �لتقابل عن 
�أما �لإبر�ء فهو �نق�صاء  �أو مقدما قبل ن�صوء �حلق.  جزء من �دعاء�ته، وبالتايل فقد يتعلق �ل�صلح باحلق بعد ن�صاأته وقيام �لنز�ع 
ح�صام  د.  ذلك  يف  �نظر  �حلق،  ن�صوء  بعد  �إل  يقع  ول  د�ئنيه  عالقة  يفرت�ص  بالتايل  وهو  خمتار�  مدينه  �لد�ئن  �أبر�أ  متى  �للتز�م 

�لأهو�ين، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 77.
559 �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 10 ل�صنة 1995، جل�صة 1995/٤/9، م م ف، ق ٤8، �ص 161، ويف �لطعن 

رقم 57 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/11/7، م م ف، ق 76، �ص 333. 



�أما �ل�صلح بعد �نق�صاء ثالثة �أ�صهر من تاريخ �نق�صاء �لعقد فال غبار عليه، على 

على  �لعمل  �صاحب  ميار�صها  �لتي  �لرهبة  لزو�ل  يكفي  �ملدة  تلك  مرور  �أن  �أ�صا�ص 

�لعامل،560 كذلك ل ي�صمل �لبطالن �إل �ل�صلح �أو �لإبر�ء �لذي ينطوي على �لنتقا�ص 

للعامل  فائدة  �لأكرث  �ل�صلح  �أما  �لعمل،561  قانون  يقررها  �لتي  �لعامل،  من حقوق 

فال يعد باطال، طاملا كان �أكرث نفعا له، �أخذ� بفكرة �لنظام �لعام �حلمائي لقانون 

�لعمل، وكذلك ل يكون باطال �ل�صلح �لذي ل يخالف قانون �لعمل، كما لو جرى على 

حقوق تزيد على ما قرره قانون �لعمل562.

�ملادة  من  �لثالثة  �لفقرة  يف  يورده  كان  ما  �حلايل  �لقانون  يف  �مل�صرع  �أغفل  وقد 

من  �لعامل  �كت�صبه  مبا  �مل�صا�ص  يجوز  »ول  �أنه  من  �ل�صابق  �لقانون  من   )153(

حقوق مبقت�صى �أية �تفاقية �أو لو�ئح �لنظم �لأ�صا�صية �أو قر�ر�ت �لتحكيم �أو ما جرى 

�لعرف �أو �عتاد �صاحب �لعمل على منحه للعامل«، فوفقا لهذ� �لن�ص حظر �مل�صرع 

م�صدرها  كان  �صو�ء  حقوق،  من  �لعامل  �كت�صبه  مبا  �مل�صا�ص  �لعمل  �صاحب  على 

�صاحب  عادة  �أو  �لعرف  �أو  �لتحكيم  قر�ر�ت  �أو  �لأ�صا�صية563  �للو�ئح  �أو  �لتفاق 

�لعمل56٤، �أما �لقانون �حلايل )رقم 36 ل�صنة 2012م( فقد جاء خلو� من هذ� 

�حلكم، مما قد يفتح �لباب �أمام �مل�صا�ص باحلقوق �ملكت�صبة للعامل بعد �أن تو�ترت 

�لأحكام �لق�صائية على حماية هذه �ملز�يا �ملكت�صبة، فال يجوز ل�صاحب �لعمل مثال 

يف  عليه  �ملتفق  �لأجر  يف  حقه  خا�صة  حقوق،  من  �لعامل  �كت�صبه  مما  ينتق�ص  �أن 
560 وقد ق�صي يف ظل قانون �لعمل �ل�صابق باأن �مل�صاحلة و�لإبر�ء بعد �صهر من تاريخ �نتهاء �لعقد يعد�ن �صحيحني.  �نظر حكم 

حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 79 ل�صنة 2007، جل�صة 2008/2/٤، م.م.ف �ل�صنة 19، �ص111.
561 ويرى �لبع�ص �أنه يجوز �لت�صالح و�لإبر�ء على �حلقوق �لتي م�صدرها �لعقد وتزيد على ما هو مقرر يف قانون �لعمل، �نظر د. 
حممد حلمي مر�د،  قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 225، د. �إ�صماعيل غامن، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص 8٤، و�نظر حكم 
حمكمة �لتمييز يف  �لطعن رقم 335 ل�صنة 2007، جل�صة 2008/2/25، م.م.ف ل�صنة 19، ج1، �ص190، و�لطعن رقم 

201 ل�صنة 2008، جل�صة 2008/11/17، م.م.ف، �ل�صنة 19، ج1، �ص933.
562 �نظر: »نق�ص مدى م�صري« يف 1976/3/2، م.م.ف، �ص 710، هذ� ول تعترب �حلاجة �إلى �ملال من قبيل �لإكر�ه، �نظر 

»نق�ص مدين م�صري« يف 1972/٤/22، مو�صوعة �لهو�ري، مرجع �صابق،  ج1، �ص 290.
563 وقد ق�صي باأن �صلطة �صاحب �لعمل يف و�صع نظام لأجور عماله �صرطه �أن يكون هذ� �لنظام �أ�صلح للعامل ول يخل بحق �كت�صبه، 

�نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم ٤1 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/7/٤، م م ف، ق 58، �ص 257. 
56٤ وهو م�صلك �مل�صرع �مل�صري نف�صه، �نظر �ملادة �خلام�صة من قانون �لعمل �مل�صري رقم 12 ل�صنة 2003.
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�لعقد، ولو كان هذ� �لنتقا�ص مبقت�صى عقد لحق،565 و�أكد ق�صاء حمكمة �لتمييز 

�أنه يقع باطال كل �تفاق ينطوي على �لإخالل باملز�يا و�حلقوق �ملكت�صبة للعامل �أو 

بامل�صرع  �لعمالية نهيب  �أهمية هذه �حلماية  �إلى  �نتقا�صا منها،566 ونظر�  يت�صمن 

رمبا  �أو  �لن�ص  غياب  ظل  يف  �حلماية  مظلة  تتقو�ص  ل  حتى  عليها  �لن�ص  معاودة 

�صقوطه �صهو�.

ثالثًا- اجلزاء اجلنائي على خمالفة اأحكام قانون العمل:

�مل�صرع  �لآمرة، ر�صد  �لقو�عد  �ملدين )�لبطالن( على خمالفة  ف�صال عن �جلز�ء 

�لباب  �لعمل - عقوبة جنائية فخ�ص�ص  قانون  �أحكام  منه على �حرت�م  - حر�صا 

�لع�صرين من قانون �لعمل للعقوبات �جلنائية �ملقررة على خمالفة �أحكامه )�ملو�د 

من 183 �إلى 197(.

و�ملالحظ �أن �لعقوبات �جلنائية �لو�ردة  يف قانون �لعمل توقع على �صاحب �لعمل 

�ملخالف، باعتبار �أن معظم �لقو�عد �لآمرة تقرر عبئا على �صاحب �لعمل مل�صلحة 

�لعامل، فال يت�صور �أن يقوم �لأخري مبخالفتها، لذ� جند معظم �لن�صو�ص �لعقابية 

ترد فيها عبارة »يعاقب كل �صاحب عمل...«.

ويتبني من ��صتقر�ء �لعقوبات �ملقررة �أن جر�ئم قانون �لعمل تندرج �صمن �جلنح، 

�لذي  �لقا�صي  �صلطة  من  �مل�صرع  قيد  وقد  �جلنح،  بعقوبة  عليها  �مل�صرع  عاقب  �إذ 

ينظر �لدعاوى �جلنائية �ملتعلقة بهذه �جلر�ئم، فلم يجز له وقف تنفيذ �لعقوبات 

�ملالية، ومل يخوله �صلطة �لنزول عن �حلد �لأدنى �ملقرر للعقوبة لأي �أعذ�ر �أو ظروف 

تتعدد  �لأعمال  �أ�صحاب  توقع على �ملخالفني من  �لتي  �لعقوبات  خمففة567، وجعل 

565 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 59 ل�صنة 2007، جل�صة 2007/10/29، م.م.ف، �ل�صنة 18، �ص1072.
566 حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 39 ل�صنة 2007، جل�صة 2007/10/29، م.م.ف، �ل�صنة 18، �ص1069 بل �ن 
�لعالوة �أو �لبون�ص �لذي ي�صاف لالأجر يعد حقا مكت�صبا لي�ص يف �قت�صائه فح�صب بل يف �صد�د �ل�صرت�كات عنه للهيئة �لعامة للتامني 
�لجتماعي، �نظر حكم حمكمة �لتمييز يف �لطعن رقم 5٤0 ل�صنة 2006، جل�صة 2007/6/٤، م.م.ف، �ل�صنة 18، �ص78٤.

567)( �ملادة )195( من قانون �لعمل.
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بتعدد �لعمال �لذين وقعت يف �صاأنهم �ملخالفة، وت�صاعف يف حالة �لعود568.

هذ�، وتوؤول �لغر�مات �لتي يحكم بها على �أ�صحاب �لأعمال، نتيجة خمالفة قو�عد 

�لتي  و�لأو�صاع  لل�صروط  طبقا  ب�صرفها  تقوم  كي  �لعمل  وز�رة  �إلى  �لعمل،  قانون 

ي�صدر بها قر�ر عن وزير �لعمل569.

رابعًا- تف�ضري قواعد قانون العمل مل�ضلحة العامل:

ملا �أ�صحى قانون �لعمل قانونا قائما بذ�ته، له خ�صو�صيته، كان لز�ما �أن تت�صم قو�عد 

ت�صريعات  وحدة  وير�عي  منه570،  �ملرجوة  �لأغر��ص  يحقق  خا�ص  بطابع  تف�صريه 

ت�صود فيه كمبد�أ  �لتي  �لأ�صا�صية  �ملبادئ  �لتي يكمل بع�صها بع�صا، ويحرتم  �لعمل، 

�حلرية �ل�صخ�صية ومبد�أ حرية �لعمل.

�لعامل،  مل�صلحة  تف�صريها  هو  �لعمل  قانون  قو�عد  تف�صري  مييز  ما  �أهم  �أن  على 

باعتباره حمل حماية �لقانون، فاإذ� �صاب �لقاعدة �لقانونية غمو�ص، �أو كانت غري 

و��صحة وحتتمل تف�صريين: �أولهما: يف م�صلحة �لعامل، و�لثاين: يف غري م�صلحته، 

�لعامل  م�صلحة  يحقق  �لذي  �ملعنى  ويرّجح  للعامل،  �لأ�صلح  بالتف�صري  يوؤخذ  فانه 

وحمايته على �صائر �ملعاين �لأخرى �لتي حتتملها �لقاعدة571، بغ�ص �لنظر عما �إذ� 

كان �لعامل د�ئنا �أو مدينا572.

على �أن قاعدة �لتف�صري �لأ�صلح للعامل، و�إن كانت حتظى بالتطبيق يف ظل ن�ص �أو 

وله معنى  و��صحا،  �لن�ص  كان  �إذ�  بها  �لعمل  �إلى  يدعو  ما  فلي�ص  قاعدة غام�صة، 

568 �ملادة )19٤( من قانون �لعمل.
569 �ملادة )196( من قانون �لعمل .

570 د. حممد حلمي مر�د، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص39.
571 د. حممد لبيب �صنب، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص٤1.

572 COTTEREAU, La preuve en droit du travail, La Sem. Soc. 
Lamy,1988,n°.419, Suppl.D.49; F. FAVENNE_ HERY, la preuve face au pouvoir 
de l'employeur, Dr. Soc,1985, p.172.

و�نظر يف �لق�صاء �لفرن�صي:
Cass. Soc.7 Juill.1972, Bull.Civ,V, P.466. 
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�إلى  ذلك  �أدى  و�إل  �لعامل،  كان يف غري م�صلحة  ولو  تف�صري،  �إلى  يحتاج  ل  ظاهر 

�إذ  �لتجرمي  جمال  يف  بها  يعمل  ل  كما  �لت�صريعية573،  �لن�صو�ص  تطبيق  تعطيل 

تف�صلها قاعدة �لتف�صري �لأ�صلح للمتهم وتكون لها �أولوية عليها، كما يتعني من ناحية 

�أخرى �أل ي�صطدم �لتف�صري مل�صلحة �لعامل مع �لق�صد �ل�صريح للم�صرع.

عليها  �صدقت  �لتي  �لدولية  �لتفاقيات  �أحكام  مر�عاة  يتعني  تقدم،  عما  وف�صال 

مملكة �لبحرين عند تطبيق �أحكام قانون �لعمل وتف�صريه، ومر�عاة �صرورة تقريب 

�لفو�رق بني �أحكام �لعاملني يف �لقطاع �حلكومي و�لقطاع �خلا�ص57٤.

573 د. حممد لبيب �صنب، �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص ٤1.
57٤ د. عبد�لنا�صر �لعطار، �صرح �أحكام قانون �لعمل، بدون د�ر ن�صر، ط 2007، �ص 60.، وت�صجع �لتفاقية �لعربية رقم )6( 
على �لأخذ مبا هو �أف�صل للعامل وتعترب �أحكامها مبثابة �حلد �لأدنى �لذي ل يحول دون قيام �إحدى �لدول بتطبيق م�صتويات �أعلى �أو 

�أف�صل حلماية �لعامل، ر�جع �ملادة )2( من �لتفاقية رقم )6( ل�صنة 1976.



297

املطلب الثاين
�ضمانات ا�ضتيفاء احلقوق العمالية يف حالة انتقال املن�ضاأة اأو زوالها

�لعامل  تكتنف حماية  �جتماعي،  قانونا حمائيا ذ� طابع  بكونه  �لعمل  قانون  يتميز 

�لوجود،  �إلى  ور�ء ظهوره  رئي�صا  و�صببا  �أهم غاياته،  �إحدى  �أحكامه، ومتثل  معظم 

وحماية �لعامل تعني حماية حقوقه �صو�ء كانت حقوقًا مالية �أو غريها مما يرتبط 

ب�صخ�ص �لعامل، بو�صفه �إن�صانا حلياته �خلا�صة حرمة ل يجوز �مل�صا�ص بها.

وملا كانت حماية �حلقوق �ملالية ت�صمل حماية �أجر �لعامل وقد �صبق لنا بيان حماية 

�لأجر يف مو�جهة �صاحب �لعمل من خالل حظر �لقتطاع منه �إل يف حدود معينة 

وحالت حمددة575، وكذلك بيان حماية �لأجر يف مو�جهة د�ئني �لعامل من خالل 

تقييد �حلجز على �لأجر لديون م�صتحقة بن�صبة ل تزيد على 25% منه ما مل يتعلق 

�لأمر بدين نفقة576، لذ� نحيل �إلى ما �صبق ذكره ونكتفي هنا باإير�د �أهم �ل�صمانات 

�لت�صريعية ل�صتيفاء �لعامل حقوقه من �صاحب �لعمل تكملة للفائدة. 

وتعاقب  املن�ضاأة  انتقال  حالة  يف  العامل  حقوق  حماية  �ضمانات  اأوًل- 
اأ�ضحاب الأعمال عليها:

 �إذ� تعاقب على �ملن�صاأة �أكرث من �صاحب عمل فقد يتهرب كل منهم من �مل�صئولية عن 

�لوفاء بحقوق �لعامل، لذ� قرر �مل�صرع �صمانات خا�صة للعامل من �أجل ��صتيفائها، 

فاأوجب يف �ملادة )7( منه قيام م�صئولية �أ�صحاب �لعمل بالت�صامن فيما بينهم577 
575 ر�جع ما �صبق ذكره يف حماية �لأجر يف مو�جهة �قتطاع �صاحب �لعمل منه.

576 ففي حالة دين �لنفقة ميكن �أن ت�صل ن�صبة �حلجز و�لقتطاع �إلى 50% من �لأجر،  ر�جع ما �صبق ذكره يف حماية �لأجر يف 
مو�جهة د�ئني �لعامل.

577 وتن�ص هذه �ملادة على �أنه »ل يحول دون �لوفاء بكافة �للتز�مات �لتي يقررها �لقانون، َحلُّ �ملن�صاأة �أو ت�صفيتها �أو �إغالقها، 
كليا �أو جزئيا، �أو تقلي�ص حجم ن�صاطها �أو �إفال�صها.  ول يرتتب على �إدماج �ملن�صاأة يف غريها �أو �نتقالها بالإرث �أو �لو�صية �أو �لهبة �أو 
�لبيع - ولو كان باملز�د �لعلني - �أو �لإيجار �أو غري ذلك من �لت�صرفات، �إنهاء عقود �لعمل باملن�صاأة. ويكون �خللُف م�صئول بالت�صامن 

مع �أ�صحاب �لأعمال �ل�صابقني عن تنفيذ كافة �للتز�مات �لنا�صئة عن هذه �لعقود«.



298

�لأعمال  �أ�صحاب  ميلك  ول  حقوقهم،  �لعمال  ��صتيفاء  يف  �ملن�صاأة  �نتقال  يوؤثر  فال 

مو�جهة  يف  �لعمال  عمل  عقود  ت�صتمر  �إذ  �لعمال،  جتاه  م�صئولياتهم  من  �لتهرب 

�خللف وين�صاأ بني �ل�صلف و�خللف ت�صامن قانوين يف �لوفاء بهذه �حلقوق، على �أن 

�لت�صامن يفرت�ص �نتقال �ملن�صاأة من �ل�صلف �إلى �خللف من خالل �لإرث �أو �لندماج 

�أو �لو�صية �أو �لهبة �أو �لبيع �أو �لتنازل �أو �لإيجار �أو غريها من �لت�صرفات.

ومبقت�صى �لت�صامن يكون للعامل �حلق يف مطالبة �صاحب �لعمل �ل�صابق بكل حقوقه 

�لعمالية �مل�صتحقة عن �لفرتة �ل�صابقة على �نتقال �ملن�صاأة، �أو مطالبة �صاحب �لعمل 

�لالحق، �أو مطالبة �لثنني معا، فهما فيما بينهما م�صئولن �أمامه بالت�صامن، ولكل 

�ملن�صاأة  �نتقال  بعد  تن�صاأ  �لتي  �ملالية  �حلقوق  �أما  �لعمل578،  �صاحب  �صفة  منهما 

في�صاأل عنها �صاحب �لعمل �لالحق ل �ل�صابق.

كما منح �مل�صرع يف �ملادة )605( من �لقانون �ملدين579 �ملقاول من �لباطن وعمال 

�ملقاول �لأ�صلي �حلق يف رفع دعوى مبا�صرة ملطالبة �صاحب �لعمل بحقوقهم، مبا ل 

يجاوز �لقدر �لذي يكون مدينا به للمقاول �لأ�صلي وقت رفع �لدعوى، كما يحق لعمال 

�ملقاول من �لباطن رفع دعوى مبا�صرة على كل من �ملقاول �لأ�صلي و�صاحب �لعمل، 

للمطالبة بحقوقهم �لعمالية لدى �ملقاول من �لباطن �صو�ء كانو� قد طالبوه بها �أم 

ل، وكان �لأ�صل �أن يرفع هوؤلء دعوى غري مبا�صرة نيابة عن مدينهم �لأ�صلي، غري 

�أن �مل�صرع �آثرهم بدعوى مبا�صرة.

وميثل �لأمر �ل�صالف �لذكر خروجا على �لقو�عد �لعامة حلماية حقوق �لعمال، 

به من  �ل�صتئثار مبا يحكم  �ملبا�صرة، من  �لدعوى  ر�فعي  �لعمال  وهو ما ميكن 

باقي  فيها  يز�حمهم  ل  ثم  ومن  مدينهم،  بذمة  �لأمو�ل  هذه  متر  فال  �أمو�ل، 
578 هذ� ومل يت�صمن قانون �لعمل �لبحريني، على خالف �لقانون �مل�صري، ما يوجب �مل�صاو�ة بني عمال �ملقاول من �لباطن وعمال 
�ملقاول �لأ�صلي عند �أد�ئهم �لأعمال نف�صها يف �ملنطقة نف�صها. قارن يف ذلك �ملادة 8 من قانون �لعمل �مل�صري رقم 12 ل�صنة 2003 

و�نظر �أحمد ح�صن �لربعي، �لوجيز، �ملرجع �ل�صابق، �ص 30٤ وما بعدها.
579 �ل�صادر باملر�صوم رقم 19 ل�صنة 2001.
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د�ئنيه من غري عماله580.

ثانيًا- �ضمانات حماية حقوق العامل يف حالة زوال املن�ضاأة كليا اأو جزئيا:

�إذ� ز�لت �ملن�صاأة �أو جرى َحلها �أو ت�صفيتها �أو �إغالقها، كليا �أو جزئيا، �أو مت تقلي�ص 

�إلى �نتهاء عقود  �إفال�صها ف�صيف�صي ذلك، بطبيعة �حلال،  �أو ُ�علن  حجم ن�صاطها 

�لعمل، غري �أن هذ� �لنق�صاء للعقود ل مينع من �لوفاء بحقوق �لعمال �ملقررة لهم، 

ول �أثر له يف �حلقوق �لعمالية.

فقد �أكد �مل�صرع يف قانون �لعمل هذ� �لأمر وذلك يف �ملادة )7( فن�ص على �أن »ل 

يحول دون �لوفاء بكافة �للتز�مات �لتي يقررها �لقانون، َحُلّ �ملن�صاأة �أو ت�صفيتها �أو 

�إغالقها، كليا �أو جزئيا، �أو تقلي�ص حجم ن�صاطها �أو �إفال�صها...«.

و�إذ� �صاءت �لأو�صاع �ملالية ل�صاحب �لعمل وعجز عن �صد�د ديونه، و�أ�صهر �إفال�صه، 

حلت جميع �لديون، وعندئذ يتز�حم �لد�ئنون على �أمو�له ل�صتيفاء حقوقهم، وقد 

ل يتمكن �لعمال من ��صتيفاء حقوقهم �ملالية نتيجة كرثة وتز�حم �لديون، لذ� يكون 

�لعامل بحاجة �إلى �صمان ح�صوله على �أجره وم�صتحقاته من هذه �لأمو�ل، ومن هنا 

تدخل �مل�صرع ليقرر للعامل �صمانا مهما يف �حل�صول على حقوقه �لعمالية متقدما 

على غريه من �صائر �لد�ئنني �لآخرين، فن�ص يف �ملادة )٤8( من قانون �لعمل على 

�أن »يكون لالأجور و�ملبالغ �مل�صتحقة للعامل، �أو للم�صتحقني عنه، طبقا لأحكام هذ� 

�لقانون، �متياز على جميع �أمو�ل �صاحب �لعمل �لعقارية و�ملنقولة، وت�صتوفى قبل �أي 

دين �آخر مبا يف ذلك �لديون �مل�صتحقة للدولة«.

فمن خالل �لن�ص �ملتقدم ذكره قرر �مل�صرع للعامل حق �متياز، وهو حق يرد على 

جميع �أمو�ل �ملدين من منقول وعقار، ومن ثم فللعامل ��صتيفاء دينه متقدما على 
580 كما �أعطى �مل�صرع لعمال �ملقاول �لأ�صلي وعمال �ملقاول من �لباطن �متياز� على �ملبالغ �مل�صتحقة للمقاول �لأ�صلي �أو للمقاول 
من �لباطن وقت توقيع �حلجز في�صتوفون حقوقهم بالتقدم على د�ئني �صاحب �لعمل، كما يكون لهم حق تتبع �لأمو�ل �لتي يتقرر عليها 

�لمتياز، ر�جع �ملادة ) 606 مدين(.
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�مل�صتحقة  و�ملبالغ  �لق�صائية  �مل�صروفات  وعلى  �لآخرين،  �لد�ئنني  �صائر  غريه من 

للخز�نة وم�صروفات �حلفظ و�لرتميم. وي�صتفيد من هذه �ملزية خدم �ملنازل و�أفر�د 

�أ�صرة �صاحب �لعمل581.  

�لتي  �لأخرى،  �ملبالغ  وجميع  �لأجر  ي�صمل  �لمتياز  له  تقرر  �لذي  �لعامل  ودين 

ي�صتحقها �لعامل �أو �مل�صتحقون عنه مبقت�صى قانون �لعمل، كالتعوي�ص ومكافاأة نهاية 

�خلدمة، وبدل �لإجاز�ت ومنحة �لوفاة، وغريها582.

كما ن�صت �ملادة )606( من �لقانون �ملدين على �أن »للمقاول من �لباطن و�لعمال 

�ملذكورين يف �ملادة �ل�صابقة )عمال �ملقاول �لأ�صلي وعمال �ملقاول من �لباطن( �أن 

من  للمقاول  �أو  �لأ�صلي  للمقاول  �مل�صتحقة  �ملبالغ  على  بالمتياز  حقوقهم  ي�صتوفو� 

�أن �لمتياز  �لباطن، وي�صتوفو� حقوقهم عند تز�حمهم بن�صبة دين كل منهم« غري 

�لأ�صهر  �ل�صتة  �أجر  حدود  يف  ينح�صر  �ملدين  �لقانون  يف  �لن�ص  لهذ�  وفقا  �ملقرر 

�لأخرية �مل�صتحقة للعامل وهو من �ملرتبة �لثالثة ولي�ص �لأولى كما هو �حلال بالن�صبة 

�إلى قانون �لعمل، فهو دون �حلماية �لتي قررها قانون �لعمل583.

�إفال�ص  حال  �ملدين  �أمو�ل  جميع  على  �لعامل  لأجر  �متياز  حق  تقرير  وي�صتهدف 

�صاحب �لعمل، �صو�ء على �لنحو �لو�رد يف قانون �لعمل �أو يف �لقانون �ملدين، �صمان 

ح�صول �لعامل على م�صتحقاته �ملالية متقدما على غريه من �صائر �لد�ئنني �لآخرين.

وتتفق �لأحكام �ل�صالفة �لبيان مع ما ورد ب�صاأن حماية �لأجور يف �لتفاقية �لعربية 

581 وذلك لأن حكم �ملادة )٤8( عمل ينطبق عليهم، �إعمال للمادة �لثانية من قانون �لعمل.
582 حممود �صالمة، �لأجور، �ملرجع �ل�صابق، �ص 217.

583 تن�ص �ملادة )10٤6)   مدين على �أن  »1- يكون للحقوق �لآتية بقدر ما هو م�صتحق منها يف �ل�صتة �ل�صهور �لأخرية حق �متياز 
على جميع �أمو�ل �ملدين من منقول وعقار :

�أ ( �ملبالــغ �مل�صتحقة للخدم و�لعمال وكل �أجري �آخر من �أجرهم ومرتباتهم من �أي نوع كان . 
ب ( �ملبالغ �مل�صتحقة عمــا �صرف للمدين وملن يعولـه من ماأكل وملب�ص ودو�ء . 

ج ( �لنفقة �مل�صتحقة يف ذمة �ملدين ملن جتب نفقتهم عليه . 
2-   وت�صتوفى هذه �ملبالغ بعد �مل�صروفات �لق�صائية و�ملبالغ �مل�صتحقة للخز�نة �لعامة وم�صروفات �حلفظ و�لإ�صالح . �أما فيما 

بينها فت�صتوفى بن�صبة كل منها«.
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يف  ورد  ما  وكذلك  �لأجور،  وحماية  حتديد  ب�صاأن  1983م،  ل�صنة   )15( رقم 

�لتفاقية �لعربية رقم )6( ل�صنة 1976م، وعدم جو�ز �حلجز على �لأجور �إل يف 

�أ�صيق �حلدود58٤، ومن متتعها بحق �متياز على �أمو�ل �صاحب �لعمل ياأتي متقدما 

على �صائر �لديون �ملمتازة585.

58٤ ر�جع �ملادة )36( من �لتفاقية �لعربية رقم )6( ل�صنة 1976.
585 تق�صي �ملادة )8( من �لتفاقية �لعربية رقم )15( باأن »تعترب �لأجور و�ملبالغ �مل�صتحقة للعامل �لنا�صئة عن عقد �لعمل دينا 
ممتاز�، ويتمتع باأعلى درجات �لمتياز على ما عد�ه من ديون مبا فيها ديون �لدولة«. ور�جع �ملادة )38( من �لتفاقية رقم )6( 

ل�صنة 1976.
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املبحث الثاين
تفتي�س العمل �ضمانة اإدارية حلماية حقوق العمال

متثل �ل�صمانات �لإد�رية و�صيلة مهمة ملتابعة ومر�قبة �لدولة مدى �لتز�م �أ�صحاب 

�لأعمال باأحكام قانون �لعمل و�لقر�ر�ت �ملنفذة له وعدم خمالفتها، ومتابعة ح�صول 

�لعمال على حقوقهم �ملالية و�صائر �حلقوق �لأخرى �لتي كفلها �مل�صرع، وتظهر هذه 

�لعمل،  �أماكن  بالتفتي�ص على  �لعمل  وز�رة  قيام  �لإد�رية جلية من خالل  �ل�صمانة 

توجب  �لتي  و�لعربية587  �لدولية586  �لتفاقيات  �أحكام  مع  متفقا  �لدور  هذ�  وياأتي 

على كل دولة �إن�صاء هيئة لتفتي�ص �لعمل تتكون من عدد كاف من �ملوظفني �لعموميني 

�ملوؤهلني مهنيا، تتبع �إد�رة �لعمل يف �لدولة، و�أن تكفل لهم �ل�صالحيات �لتي متكنهم 

�مل�صرتكة  �لعمل  وعقود  �لعمل  ت�صريعات  �أحكام  تطبيق  ل�صمان  مهامهم،  �أد�ء  من 

ولو�ئح ونظم �لعمل، ب�صاأن �صروط �لعمل وحماية �لعمال، وتزويد �لعمال و�أ�صحاب 

�لأعمال باملعلومات �لفنية و�لإر�صاد�ت ب�صاأن تطبيقهم �أحكام ت�صريعات �لعمل.  

)�ملو�د  �ملهام  هذه  �لعمل  قانون  من  ع�صر  �ل�صاد�ص  �لباب  يف  �مل�صرع  نظم  وقد 

وزير  عن  قر�ر  ي�صدر  ممن  �لعمل،  وز�رة  موظفي  وخول  من177�إلى182(، 

�لعمل بتعيينهم، �لقيام باأعمال �لتفتي�ص ومر�قبة تنفيذ �أحكام �لقانون و�لقر�ر�ت 

�أماكن  �لتي يطبق عليها، ومنحهم �حلق يف دخول  و�للو�ئح �ملنفذة له يف �ملن�صاآت 

�لعمل و�لطالع على �ل�صجالت و�لأور�ق و�لدفاتر �ملن�صو�ص عليها يف هذ� �لقانون 

وطلب �لبيانات للتاأكد من ح�صن تطبيق �أحكام �لقانون.

 ،19٤7 �صنة  يف  �لدولية  �لعمل  منظمة  �عتمدتها  �لتي  �لعمل  تفتي�ص  ب�صاأن   )81( رقم  �لتفاقية  �ملثال  �صبيل  على  ر�جع   586
و�لتفاقية رقم )129( ب�صاأن تفتي�ص �لعمل )�لزر�عة( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لدولية يف �صنة 1969.

587 ر�جع �أحكام �لتفاقية �لعربية رقم )19( �لتي �عتمدتها منظمة �لعمل �لعربية عام 1998، و�أحكام �لتفاقية �لعربية رقم 
)6( ل�صنة 1976.
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وزير  مع  بالتفاق  �لعدل  وزير  يخولهم  �لذين  �لعمل،  وز�رة  ملوظفي  يكون  كما 

دو�ئر  يف  تقع  �لتي  �جلر�ئم  �إلى  بالن�صبة  �لق�صائي  �ل�صبط  ماأموري  �صفة  �لعمل، 

بالن�صبة هذه  �ملحا�صر  باأعمال وظائفهم588، وحتال  متعلقة  وتكون  �خت�صا�صاتهم 

�جلر�ئم �إلى �لنيابة �لعامة بقر�ر ي�صدر عن وزير �لعمل �أو من يفو�صه589. 

وحماية مل�صالح �أ�صحاب �لأعمال و�صمانا لعدم �إف�صاء �أ�صر�ر من�صاآتهم فقد �أوجب 

�مل�صرع على �ملكلفني بالتفتي�ص وروؤ�صائهم حلف �ليمني �لقانونية �أمام وزير �لعمل، 

عند تعيينهم �أو قبل ندبهم، باأن يقومو� باأد�ء عملهم باأمانة و�إخال�ص، و�أل يف�صو� 

�صر� من �أ�صر�ر �ملهنة �أو �أي �خرت�ع �صناعي، �طلعو� عليه بحكم وظيفتهم، حتى بعد 

تركهم �لعمل590، وير�عى يف �ختيارهم �لكفاءة و�لنز�هة و�حلياد �لتام، و�أل تكون 

لهم م�صلحة مبا�صرة يف �ملن�صاآت �لتي يقومون بتفتي�صها591.

ويجرى �لتفتي�ص على �ملن�صاآت  مرة و�حدة، على �لأقل، كل �صتة �أ�صهر وفق بر�مج 

�إجر�ء  ويجوز  �لر�صمية،  �لعمل  �صاعات  يف  وذلك  �لتفتي�ص،  �إد�رة  تعتمدها  دورية 

�لتفتي�ص ليال �أو يف غري �أوقات �لدو�م �لر�صمي مبوجب تعليمات مكتوبة من مر�قب 

ق�صم �لتفتي�ص يف حالت حمددة592.
588 ر�جع �ملادة )16( من �لتفاقية �لعربية رقم )19( . وملفت�صي �لعمل عند قيامهم يف �أي من�صاأة تنفيذ� لأحكام قانون �لعمل 

يف �لقطاع �لأهلي و�لقر�ر�ت �ملنفذة له �أن يتخذو� بحق خمالفي هذه �لأحكام �لإجر�ء�ت �لتالية: 
- توجيه �إنذ�ر لإز�لة �ملخالفات وذلك على دفرت تنبيه �إز�لة �ملخالفات خالل �صهر من ثبوتها.

للمح�صر  باعتباره حمرر�  �لو�قع وذلك  �أر�ص  �ملفت�ص وفقا ملالحظاته على  �لتي �صاهدها   -  حترير حم�صر ب�صبط �ملخالفات 
و�صاهد� على �ملخالفة. وحترر هذه �ملحا�صر مبا�صرة دون توجيه �إنذ�ر باإز�لة �ملخالفات يف �لأحو�ل �لتي ل يجدي فيها �لإنذ�ر 

باإز�لة هذه �ملخالفات، �أو يف حالة �ملخالفات �جل�صيمة. 
589 ر�جع �ملادة 182 عمل. 

590 وقد ن�ص �لقر�ر �لوز�ري رقم 29 ل�صنة 2013 ب�صاأن  تنظيم �أعمال �لتفتي�ص على �صيغة �لق�صم وهي »�أق�صم باهلل �لعظيم 
�أن �أقوم مبهام وظيفتي باأمانة و�إخال�ص و�أل �أف�صي �أي �صر من �لأ�صر�ر �لتي �أطلع عليها بحكم وظيفتي ومهام عملي ولو بعد �نقطاع 

�صلتي بهذه �لوظيفة«.
591 ومنعا للتحايل و�نتحال �صفة ماأمور �ل�صبط �لق�صائي �أوجب �مل�صرع على �أفر�د �لتفتي�ص حمل �لبطاقات �لتي ت�صدرها لهم 

�لوز�رة وتثبت فيها �صفتهم و�صورهم �ل�صخ�صية.
غري  ويف  ليال  �لتفتي�ص  »يتم  �أن  على  منه   )17( �ملادة  يف  ون�ص   2013 ل�صنة   )29( رقم  �لعمل  وزير  قر�ر  �صدر   592
�ملن�صاآت  حتديد  �لتعليمات  هذه  تت�صمن  �أن  ويجب  �لق�صم،  رئي�ص  قبل  من  مكتوبة  تعليمات  مبوجب  �أوقات �لعمل �لر�صمية 
ومو�قع �لعمل �ملطلوب �إجر�ء �لتفتي�ص عليها و�أ�صماء �ملفت�صني �ملكلفني باإجر�ئه وذلك بح�صب �لأحو�ل. ويجري هذ� �لنوع من �لتفتي�ص 

يف �حلالت �لتالية:
1( �ملن�صاآت و�أماكن �لعمل �لتي تعمل بنظام �أكرث من نوبة عمل.

2( �ملن�صاآت و�أماكن �لعمل �لتي تعمل ليال بح�صب طبيعة ن�صاطها.
3( �ملن�صاآت و�أماكن �لعمل �لتي تقوم باأعمال مو�صمية«. 
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�ملذكورين وتقدمي  �ملوظفني  بت�صهيل مهمة  ينوب عنه  �أو من  �لعمل  ويلتزم �صاحب 

لأعمال  لزمة  و�صحيحة  �صادقة  ومعلومات  وبيانات  �صجالت  من  لذلك  يلزم  ما 

�لتفتي�ص593، فاإذ� �أخل بهذ� �للتز�م تعر�ص لعقوبة جنائية59٤، كما تلتزم �ل�صلطات 

�لإد�رية مب�صاعدتهم م�صاعدة فعالة للقيام بو�جبهم وت�صهيل مهمتهم595.

وحماية للعمال من خماطر �لعمل فقد �أن�صاأ �مل�صرع جهاز تفتي�ص �ل�صالمة و�ل�صحة 

تعر�ص  من عدم  ويتحقق  دورية  ب�صفة  �ملن�صاآت  على  �لتفتي�ص  ليتولى  �ملهنيتني596 

�لعمال للمخاطر �ملرتبطة بالعمل مثل �ملخاطر �مليكانيكية �أو �لطبيعية �أو �لكيميائية 

�أو �ل�صلبية �أو �ملخاطر �لناجمة عن �لكهرباء �أو �حلريق �أو غريها597، ويعد تقاريره 

�أو وقف �لعمل  �أو فرع لها  يف هذ� �ل�صاأن �لتي ميكن بناء عليها يجرى غلق من�صاأة 

�إذ� تبني وجود خطر د�هم يهدد �ملن�صاأة �أو �صالمة �لعمال بها �أو �صحتهم598. كما 

�أن�صاأ �مل�صرع كذلك جمل�ص �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني لتويل ر�صم ومتابعة �ل�صيا�صة 

�لعامة يف جمال �ل�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني وتاأمني بيئة �لعمل599.
593 تلزم �ملادة )179( من قانون �لعمل،  �صاحب �لعمل �أو من ينوب عنه باحل�صور �إلى وز�رة �لعمل، بناء على طلب �ملوظفني 
�ملكلفني مبر�قبة تنفيذ �لقانون يف �ملو�عيد �لتي يحددونها. وقارن موقف �مل�صرع �مل�صري )�ملادة 235 من قانون �لعمل رقم 12 

ل�صنة 2003(.  
59٤ تن�ص �ملادة) 193( عمل على �أنه »يعاقب كل �صاحب عمل �أو من ميثله يخالف �أيا من �أحكام �ملادتني )178 و179( من 
هذ� �لقانون بالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�صني دينار� ول تزيد على مائة  دينار« كما تق�صي �ملادة )192عمل( باأنه »يعاقب كل من 
يخالف �أيا من �أحكام �لباب �خلام�ص ع�صر )�خلا�ص بال�صالمة و�ل�صحة �ملهنيتني( و�لقر�ر�ت �ل�صادرة  تنفيذ� له باحلب�ص مدة ل 

تزيد على ثالثة �أ�صهر وبالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�صمائة دينار ول تزيد على �ألف دينار �أو باإحدى هاتني �لعقوبتني«.
كما تن�ص �لفقرة )ج( من �ملادة 36 من �لقانون 19 ل�صنة 2006 على �أنه »مع عدم �لإخالل باأية عقوبة �أ�صد ين�ص عليها قانون 
�لعقوبات �أو �أي قانون �آخر، يعاقب بالغر�مة �لتي ل تقل عن خم�صمائة دينار ول جتاوز �ألفي دينار كل �صاحب عمل �أو وكالة توريد 
�لقانون.  هذ�  من   )3٤( �ملادة  من  )ب(  �لفقرة  حكم  يخالف  �لفعلية  �إد�رته  عن  م�صئول  �أو  ممثله  �أو  �لتوظيف  مكتب  �أو  �لعمال 
وت�صاعف �لعقوبة بحديها �لأدنى و�لأق�صى يف حالة �لعود«. ويق�صي حكم �لفقرة )ب( باأنه »يجب على �أ�صحاب �لعمل ووكالت توريد 
يزودوهم  و�أن  �أد�ء مهامهم،  �لهيئة يف  �إعاقة مفت�صي  �لفعلية عدم  �إد�رتهم  �مل�صئولني عن  �أو  �أو ممثليهم  �لتوظيف  ومكاتب  �لعمال 

بامل�صتند�ت و�لبيانات و�ملعلومات �ل�صحيحة و�لالزمة لأد�ء مهامهم، وذلك خالل مدة منا�صبة يحددونها«.
595 �ملادة )180( من قانون �لعمل.

596 ر�جع �ملادة )173 عمل(.
597 وللجهاز جمموعة من �ل�صالحيات منها �إجر�ء �لفحو�ص �لطبية و�ملعملية  �لالزمة على �لعمال للتحقق من مالءمة ظروف �لعمل 
و�أثرها يف �صحتهم، و�أخذ �لعينات من �ملو�د �مل�صتعملة �أو �ملتد�ولة يف �ملن�صاأة، و�لطالع على خطة �لطو�رئ. ر�جع �ملادة )17٤( عمل.

598 ويجرى �لإغالق بقر�ر من �لوزير �ملعني بال�صجل �لتجاري بناء على تقارير �جلهاز، ر�جع �ملادة )17٤/ب عمل(.
599 وي�صكل �ملجل�ص بقر�ر من رئي�ص جمل�ص �لوزر�ء  ويتكون من وزير �لعمل وعدد من �لأع�صاء ممن ميثلون �جلهات �لإد�رية ذ�ت 
�ل�صالمة و�ل�صحة  �لبحرين وذوي �خلربة يف جمال  لنقابات عمال  �لعام  �لبحرين و�لحتاد  �لعالقة وغرفة جتارة و�صناعة مملكة 

�ملهنيتني  )�ملادة 175 عمل(.
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وميكن �لقول: �إن �أحكام قانون �لعمل �لبحريني يف جمال تفتي�ص �لعمل تتو�فق �إلى 

تفتي�ص  ب�صاأن  1998م  ل�صنة   )19( رقم  �لعربية  �لتفاقية  �أحكام  مع  بعيد  حد 

�لعمل، وتكاد تتطابق مع ما �أوردته هذه �لأخرية ب�صاأن تنظيم تفي�ص �لعمل و�صمانان 

فيه  �لتاأثري  وعدم  لعمله،  �أد�ئه  يف  وحريته  و�خت�صا�صاته  �لعمايل  �ملفت�ص  نز�هة 

وغريها من �لأمور �لتي �صلف ذكرها.  
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املبحث الثالث
ال�ضمانات الق�ضائية حل�ضول العامل على حقوقه العمالية

تبدو �ل�صمانات �لق�صائية و��صحة يف جمال حماية حقوق �لعامل، ويظهر هذ� يف 

عدة �صور �أبرزها تي�صري �مل�صرع لإجر�ء�ت �لتقا�صي على �لعمال، و�صرعة �لف�صل 

يف �لدعاوى �خلا�صة باحلقوق �لعمالية، ويف �إعفاء �لعمال من م�صروفات �لتقا�صي 

حتى ل تقف عائقا يحول دون مطالبتهم بحقوقهم.

وقد �أكدت �لتفاقيات �لدولية و�لعربية كفالة حق �لتقا�صي ب�صورة مي�صرة للعمال، 

فقد ن�صت �ملادة )9٤( من �لتفاقية �لعربية رقم )6( ل�صنة 1976م على �أن 

�أمامها على  �لتقا�صي  ويكون  �لعمل،  منازعات  بنظر  تخت�ص  للعمل  »تن�صاأ حماكم 

درجتني، ويحدد ت�صريع كل دولة كيفية ت�صكيلها ونظام �لعمل بها«، كما ن�صت �ملادة 

)95( من �لتفاقية �لعربية ذ�تها على �أن »ير�عى تب�صيط �إجر�ء�ت دعاوى �لعمل، 

طريف  من  لكل  ويحق  �لق�صائية،  �لر�صوم  من  وتعفى  �ل�صرعة،  وجه  على  وتنظر 

�خل�صومة �حل�صور �صخ�صيا �أو �إنابة كل منهما من ميثله من �ملحامني«. 

�لطعن على قر�ر  �لعامل يف  �لذكر على حق  �ل�صالفة  �لعربية  �لتفاقية  كما ن�صت 

ف�صله يف �ملادة )29( �لتي ق�صت باأنه »للعامل �لذي يرى �أنه ف�صل بدون مربر، 

�إذ� طلب  قر�ر ف�صله خالل مدة معقولة ومب�صاعدة من ميثله،  �حلق يف معار�صة 

حق  �لهيئات  هذه  وتخول  غريهما.  �أو  حمكم  �أو  كلجنة  حمايدة،  هيئة  �أمام  ذلك 

فح�ص �ل�صبب �لذي ��صتند �إليه قر�ر �لف�صل، وكذ� كافة �لظروف �ملت�صلة باحلالة، 

ومدى م�صروعية �لف�صل، و�إ�صد�ر قر�ر بعودة �لعامل �إلى �لعمل«. 

وجاء تنظيم �مل�صرع �لبحريني متفقا مع ما قررته �أحكام �لتفاقيات �ل�صالفة �لبيان 
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ب�صاأن كفالة حق �لتقا�صي للعامل وتي�صري �صبل ح�صوله على حقه على �أر�ص �لو�قع 

من خالل �لعفاء من ر�صوم �لتقا�صي وتي�صري �إجر�ء�ته وتنوع طرق حل �ملنازعات 

�لعمالية يف �صورتها �لفردية و�جلماعية وهو ما نفرد له ثالثة مطالب متتالية على 

�لنحو �لآتي:
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املطلب الأول
العفاء من ر�ضوم التقا�ضي

�لتي  �لعمالية  �لدعاوى  �لق�صائية  �لر�صوم  »تعفى من  �أن  �ملادة )6 عمل( على  ن�صت 

يرفعها �لعمال �أو �مل�صتحقون عنهم. وتق�صي �ملحكمة باإلز�م ر�فع �لدعوى بامل�صروفات 

كلها �أو بع�صها يف حالة رف�ص �لدعوى، وذلك دون �إخالل باأحكام قانون �ملر�فعات �ملدنية 

�ل�صهاد�ت  على  �لر�صوم  كافة  من  عنهم  �مل�صتحقون  �أو  �لعمال  يعفى  كما  و�لتجارية. 

و�ل�صور �لتي يطلبونها و�ل�صكاوى و�لطلبات �لتي يقدمونها طبقا لأحكام هذ� �لقانون«.

عليها  يكون  �لتي  �ملرتبكة  �ملادية  �حلالة  ر�عى  �مل�صرع  �أن  يتبني  �لن�ص  هذ�  ومن 

�إلى  �لق�صائية بحقه، نظر�  �ملطالبة  بينه وبني  �لعمل مبا يحول  �لعامل عقب ترك 

تي�صري� حل�صوله على  �لق�صائية  �لدعاوى  �أعفاه من م�صروفات  لذ�  �ملالية،  ُكَلفها 

ل  �لإعفاء  �أن هذ�  �لتقا�صي601، على  �لإعفاء جميع مر�حل  وي�صمل هذ�  حقه600، 

ميتد �إلى �أ�صحاب �لأعمال لنتفاء �حلكمة �لتي تقرر من �أجلها �لن�ص602.

وملا كان �لإعفاء على هذ� �لنحو قد ي�صجع بع�ص �لعمال على �لتمادي ورفع �لدعاوى 

�لكيدية، فقد �أجاز �لقانون للمحكمة، يف حالة رف�ص �لدعوى، �أن حتكم على ر�فعها 

بامل�صروفات �لق�صائية كلها �أو بع�صها، رجوعا �إلى �لأ�صل �لذي يق�صي باإلز�م من 

خ�صر �لدعوى بامل�صروفات كلها �أو بع�صها603.
600 ومتتد هذه �حلماية ولو كان عقد �لعمل باطال؛ لأن ذلك ل ينفي عن �ملتعاقد و�صف �لعامل، �نظر : حكم حمكمة �لتمييز يف 

�لطعن رقم 27 ل�صنة 1993، جل�صة 1993/6/13، م م ف، ق ٤9، �ص 217. 
601 في�صمل �لدعاوى �أمام �ملحكمة �لكربى �ملدنية و��صتئنافها و�لطعن �أمام حمكمة �لتمييز �إذ� تو�فرت �صروط ذلك.

602 د. �إ�صماعيل غامن، قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، فقرة 5، د. عبد�لودود يحيى �صرح قانون �لعمل، �ملرجع �ل�صابق، �ص٤6.
603 �أحكام حمكمة �لتمييز يف �لطعون رقم 1٤3 ورقم 158 ل�صنة 199٤، جل�صة 199٤/12/٤، م م ف، ق 165، �ص 6٤3، 
ورقم 72 ل�صنة 199٤، جل�صة 199٤/7/3، م م ف، ق 92، �ص 370، ورقم 200 ل�صنة 2007، جل�صة 2008/1/7، ورقم 
237 ل�صنة 2007 جل�صة 2008/1/1٤، م.م.ف، ل�صنة 19، ج1، ورقم 236، ل�صنة 2008، جل�صة 2009/3/2، م.م.ف، ل�صنة 
20، ج1، �ص206، و�لطعن رقم 560 ل�صنة 2006، جل�صة 2007/6/11 ورقم 25 ل�صنة 2007 جل�صة 2007/10/8، ورقم 

35 ل�صنة 2007، جل�صة 2007/10/29 ورقم 519 ل�صنة 2006، جل�صة 2007/10/29، م.م.ف، �ل�صنة 18، �ص553.
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املطلب الثاين
تي�ضري اإجراءات التقا�ضي يف جمال منازعات العمل الفردية

�لودية  �لت�صوية  مبد�أ  �مل�صرع  تبني  خالل  من  �لتقا�صي  �إجر�ء�ت  تي�صري  يتجلى 

ملنازعات �لعمل، وفتح �ملجال �أمام ت�صالح طريف �لنز�ع، وف�صال عن ذلك فقد �صرع 

�مل�صرع وترية �لف�صل يف �لدعوى.

فقد ��صتحدث �مل�صرع �إن�صاء »جهاز ف�ص منازعات �لعمل �لفردية« وهو جهاز يتبع 

وز�رة �لعمل، لإف�صاح �ملجال �أمام �لت�صوية �لودية يف جمال �ملنازعات �لفردية بني 

�للجوء  قبل  �لنز�ع،  طريف  برت��صي  �إليه  �لحتكام  ويكون  �لعمل  و�صاحب  �لعامل 

�إلى �لطريق �لق�صائي، فاإذ� متت �لت�صوية حرر �جلهاز بذلك حم�صر� يوقعه طرفا 

�لنز�ع �أو من ميثلهما و�ملوظف �ملخت�ص ويكون له قوة �ل�صند �لتنفيذي60٤.

ول �صك �أن �حلل �لودي للنز�ع يف�صح �لطريق لر�أب �ل�صدع وي�صيع �لوئام بني �لعامل 

�إلى  �للجوء  قبل  �لنز�ع  �أطر�ف  ي�صلكه  �أن  ل  ُيف�صّ ولذ� فهو طريق  �لعمل،  و�صاحب 

�لطريق �لق�صائي.

�لت�صوية  �إلى  �للجوء  كالهما  �أو  �لطرفني  �أحد  رف�ص  �أو  وديا  �لنز�ع  يحل  مل  فاإذ� 

�لودية كان للمت�صرر �أن يلجاأ �إلى �لدعوى �لق�صائية من خالل لئحة تقدم، طبقا 

ملا هو من�صو�ص عليه يف قانون �ملر�فعات، �إلى مكتب �إد�رة �لدعوى �لعمالية، وهو 

جهة ��صتحدثها �مل�صرع مبقت�صى قانون �لعمل �جلديد يف وز�رة �لعدل605، ويح�صل 

�ملدعي من �ملكتب على ما يفيد قيد دعو�ه، ويجرى تبليغه مبوعد �لجتماع �ملحدد 

60٤ �ملادة )119 عمل(. 
605 ي�صكل �ملكتب من رئي�ص بدرجة قا�ص باملحكمة �لكربى �ملدنية يتولى �لإ�صر�ف على عمل �ملكتب وعدد كاف من �لأع�صاء من 
ق�صاة �ملحكمة �ل�صغرى �ملدنية وي�صدر بت�صميتهم جميعا قر�ر عن �ملجل�ص �لأعلى للق�صاء ويلحق بهم عدد كاف من �ملوظفني، وي�صدر 

بتنظيم عمل �ملكتب وحتديد �إجر�ء�ت حت�صري �لدعوى قر�ر عن وزير �لعدل، ر�جع �ملادة )120 عمل(.
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لنظر �لدعوى �أمام �لقا�صي، ويتولى �ملكتب فور ت�صلمه لئحة �لدعوى تبليغ �ملدعى 

عليه بن�صخة منها ومبوعد �لجتماع606. 

�لتي  باملو�عيد  ك�صفا  لهما  �لدعوى  قا�صي  ي�صلم  �لنز�ع  مع طريف  �جتماع  �أول  ويف 

يجب عليهما �حل�صور فيها �أمامه، ويثبت ذلك يف �ملح�صر، ويجوز للقا�صي تعديل 

وهي  لنظرها،  �ملحددة  �ملدة  يجاوز  ل  مبا  �لدعوى607،  طريف  ح�صور  يف  �ملو�عيد 

بقر�ر  �آخرين  �صهرين  �إلى  مدها  ويجوز  �لدعوى،  لئحة  تقدمي  تاريخ  من  �صهر�ن 

من رئي�ص مكتب �إد�رة �لدعوى وبطلب من قا�صي �إد�رة �لدعوى608. ويرجع تق�صري 

هذه �ملدة �إلى رغبة �مل�صرع يف ت�صريع وترية �لف�صل يف �لنز�عات �لعمالية بحكم �أن 

�لعامل بحاجة �إلى ��صتيفاء حقوقه �ملالية �صريعا، كما �أن بطء �لف�صل يف �لدعاوى 

قد يدفعه �إلى �لتقاع�ص عن �ملطالبة بحقه.

عليها  �لرد  وعلى خ�صمه  دعو�ه  توؤيد  �لتي  و�مل�صتند�ت  �لأدلة  تقدمي  �ملدعي  وعلى 

خالل �ملو�عيد �ملحددة لذلك609، ول يجوز للقا�صي �ل�صتماع �إلى �أي تو�صيحات من 

طرف �إل يف ح�صور �لطرف �لآخر ول قبول م�صتند�ت من دون ثبوت �طالع �لطرف 

�لآخر عليها، �حرت�ما ملبد�أ �ملو�جهة يف �لتقا�صي610.

وعلى �لقا�صي در��صة دفاع �خل�صوم ومتحي�ص �أدلتهم، و�ل�صتعانة مبوظفي �ملكتب 

وي�صمع  �خل�صوم  ي�صتجوب  و�أن  بالدعوى،  �ملتعلقة  �حل�صابية  �لأمور  يف  ملعاونته 

تكميلية،  م�صتند�ت  �أو  مذكر�ت  بتقدمي  �خل�صوم  ويكلف  للمعاينة  وينتقل  �ل�صهود 

وغريها من �لإجر�ء�ت �لالزمة لتح�صري �لدعوى611، وعلى �جلهات �حلكومية وغري 

606 ر�جع �ملادة )121 عمل(. 
607 ر�جع �ملادة )122 عمل(. 
608 ر�جع �ملادة )123عمل(. 
609 ر�جع �ملادة )12٤ عمل(. 

610 ر�جع �ملادتني )12٤و127 عمل(. 
611 ر�جع �ملادة )129 عمل(. 
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�حلكومية تزويده مبا يلزم من بيانات �أو م�صتند�ت لزمة للف�صل يف �لدعوى)612(.

وللطرفني طلب �ل�صلح، يف �أي وقت، �أثناء نظر �لدعوى وعلى �لقا�صي �إثبات ذلك، 

فاإن مل يطلباه �أعد �لقا�صي قبل �لجتماع �لأخري تقرير� عن �لدعوى يت�صمن وقائعها 

وحجج �لطرفني ودفاعهما و�لأدلة �لتي ��صتند� �إليها ور�أيه يف �ملو�صوع، ثم يعر�ص 

على �لطرفني خالل �لجتماع �لأخري �إنهاء �لنز�ع �صلحا، فاإن و�فقا على ذلك، �أثبت 

ما �تفقا عليه من �صلح  يف حم�صر �لجتماع ووقع �ملح�صر منه ومن �لطرفني ويكون 

للمح�صر عندئذ قوة �ل�صند �لتنفيذي613.

و�إن مل يح�صم �لنز�ع �صلحا و�نتهت �ملدة وجب �إحالة �لدعوى بحالتها �إلى �ملحكمة 

�لكربى �ملدنية م�صفوعة بتقرير قا�صي �إد�رة �لدعوى، و�إبالغ �لطرفني بذلك61٤، ول 

يجوز لأي من �لطرفني تقدمي �أدلة �أو طلبات جديدة �أمام هذه �ملحكمة615 ول �إبد�ء 

دفوع �أو دفاع مل ي�صبق �إبد�وؤه �أمام قا�صي �إد�رة �لدعوى �إل �إذ� كان متعلقا بالنظام 

�لعام.

وتنظر �ملحكمة �لدعوى على وجه �ل�صرعة، وعليها �أن تف�صل فيها خالل 30 يوما 

�أمام  فيه  �لطعن  ويجوز  نهائيا،  حكمها  ويكون  �أمامها616،  جل�صة  �أول  تاريخ  من 

حمكمة �لتمييز وفق �لإجر�ء�ت و�ملو�عيد �ملقررة لذلك617.

�إنهاء  ورغبة يف ح�صم �ملنازعات �صريعا مل يجز �مل�صرع �صماع دعوى �لتعوي�ص عن 

�لعقد �إذ� رفعت بعد �صهر من �إنهاء �لعقد، ما مل يكن �لنز�ع قد عر�ص على جهاز 

ف�ص �ملنازعات بوز�رة �لعمل، فيجب رفع �لدعوى خالل ثالثة �أ�صهر من تاريخ �نتهاء 

612 ر�جع �ملادة )128 عمل(. 
613 ر�جع �ملادة )130 عمل(. 
61٤ ر�جع �ملادة )131 عمل(. 

615 ما مل يثبت �أن عدم تقدميه للدليل كان لأ�صباب قهرية خارجة عن �إر�دته  وب�صرط �أن يكون �لدليل �صحيحا ومنتجا يف �لدعوى، 
ر�جع �ملادة )132 عمل(. 

616 ر�جع �ملادة )133 عمل(. 
617 ر�جع �ملادة )13٤ عمل(. 
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�لإجر�ء�ت �أمام �جلهاز618، وعلى �لعموم ت�صقط �لدعوى �لعمالية مب�صي �صنة تبد�أ 

من تاريخ �نتهاء �لعقد619.

618 ر�جع �ملادة )135 عمل(. 
619 ما مل تكن متعلقة بانتهاك حرمة �لأ�صر�ر �لتجارية و�ل�صناعية، ر�جع �ملادة )136 عمل(. 
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املطلب الثالث
تي�ضري �ضبل حل منازعات العمل اجلماعية

نز�ع �لعمل �جلماعي هو كل نز�ع يتعلق ب�صروط �أو ظروف �لعمل �أو �أحكام �ل�صتخد�م 

وين�صاأ بني و�حد �أو �أكرث من �أ�صحاب �لأعمال وجميع عمالهم �أو فريق منهم.

وقد حدد �مل�صرع يف قانون �لعمل طر�ئق حلل �ملنازعات �جلماعية، �أولها �لت�صوية 

�لودية، فاإن ف�صلت جرى �للجوء �إلى �لتحكيم.

اأوًل- مرحلة املفاو�ضات والت�ضوية الودية

�حلو�ر  خالل  من  �جلماعية  �ملفاو�صة  طريق  �صلوك  هي  �لنز�ع  حل  مر�حل  �أولى 

�لعمال وبني �صاحب  �إليها  ينتمي  �لتي  �لعمالية  �ملنظمات  �أو  �ملنظمة  و�لنقا�ص بني 

عمل �أو �أكرث �أو منظمة �أو �أكرث من منظماتهم620، لت�صوية منازعات �لعمل �جلماعية 

�لتي قد تن�صاأ بينهما621، ويلتزم �أطر�ف �لتفاو�ص بتبادل �ملعلومات �لالزمة لل�صري 

يف �لتفاو�ص بق�صد �لو�صول �إلى ت�صوية �لنز�ع وديا622.

قائم بح�صب ما مت  ما هو  �أو عدل  �أبرم عقد عمل جماعي  �ملفاو�صة  فاإذ� جنحت 

من  لأي  جاز  يوما  �صتني  خالل  جزئيا  �أو  كليا  �لت�صوية  تعذرت  و�إذ�  �إليه،  �لتو�صل 

�لطرفني �أن يطلب �إلى �لوز�رة عر�ص �لنز�ع على جمل�ص ت�صوية �ملنازعات �جلماعية، 

وهو جمل�ص يتبع وز�رة �لعمل ينظم �صري �لعمل فيه بقر�ر من وزير �لعمل623.
620 ر�جع �ملادة )137 عمل(. 

621 قد تكون �ملفاو�صة على م�صتوى �ملن�صاأة وعندئذ يكون �لتفاو�ص بني �صاحب �لعمل �أو من ميثله وبني �ملنظمة �لنقابية �لتي متثل 
�لعمال، وقد تكون �ملفاو�صة على م�صتوى �لن�صاط �أو �ل�صناعة �أو �ملهنة وعندئذ يكون �لتفاو�ص بني �ملنظمة �ملعنية �لتي متثل �أ�صحاب 
�لأعمال وبني �ملنظمة �ملعنية �لتي متثل �لعمال، وقد تكون �ملفاو�صة على �مل�صتوى �لوطني فيجرى �لتفاو�ص بني غرفة جتارة و�صناعة 

�لبحرين وبني �لحتاد �لعام لنقابات عمال �لبحرين، ر�جع �ملادة )138 عمل(. 
622 ر�جع ما �صريد لحقا يف �ملفاو�صة �جلماعية، وميتنع على �صاحب �لعمل �تخاذ قر�ر�ت تتعلق باملو�صوعات حمل �لتفاو�ص �إل يف 

حالة �ل�صرورة و�ل�صتعجال وب�صورة موؤقتة، ر�جع �ملادتني )139 و1٤0 عمل(.
623 �صدر قر�ر وزير �لعمل رقم )15( ل�صنة 2013 ب�صاأن ت�صكيل و�خت�صا�صات جمل�ص ت�صوية �ملنازعات �جلماعية للعمل ون�صر 

يف �جلريدة �لر�صمية بتاريخ 2013/5/30.
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�لتحقيقات  و�إجر�ء  �ل�صرعة62٤،  وجه  على  �لطرفني  ممثلي  دعوة  للمجل�ص  ويكون 

و�ل�صتعانة بالبيانات و�لأور�ق �ملقدمة �إليه يف ذلك بغية �لو�صول �إلى ت�صوية ودية، 

وحترير حم�صر بذلك موقع من ممثلي �لطرفني ومن م�صئول �ملجل�ص.

�لنز�ع عليه  تاريخ عر�ص  يوما من  �لنز�ع خالل 60  �ملجل�ص يف ح�صم  فاإذ� جنح 

�لنز�ع على  �لوز�رة عر�ص  �إلى  �أن يطلب  �لطرفني  و�إل جاز لأي من  ونعمت،  فبها 

هيئة �لتحكيم625.

ولإحالة �لنز�ع �إلى هيئة �لتحكيم ل بد �أن يكون طلب �لحالة موقعا من مقدم �لطلب 

طلبه،  بت�صلم  �إي�صال  �لطلب  مقدم  ت�صلم  �أن  �لعمل  وز�رة  وعلى  ممثله626،  من  �أو 

وتقوم باإحالة ملف �لنز�ع �إلى هيئة �لتحكيم �ملخت�صة، خالل ثالثة �أيام عمل من 

ت�صلمها للطلب627، وباإحالة �لنز�ع �إلى هيئة �لتحكيم ينتقل �لنز�ع �إلى مرحلة �أخرى 

يف وز�رة �لعدل يتم خاللها ح�صمه بو��صطة �لتحكيم.

ثانيًا- مرحلة ح�ضم النزاع بوا�ضطة هيئة التحكيم:

ثالث  ملدة  ت�صكل  هيئة  وهي  �لتحكيم،  هيئة  �إلى  �لنز�ع  باإحالة  �ملرحلة  هذه  تبد�أ 

�صنو�ت بقر�ر من وزير �لعدل من ثالثة من ق�صاة حمكمة �ل�صتئناف �لعليا �ملدنية 

�لبحرين،  و�صناعة  جتارة  غرفة  �أحدهم  ت�صمي  حمكمني  وثالثة  �أقدمهم  ير�أ�صها 

وي�صمي �لثاين �لحتاد �لعام لنقابات عمال �لبحرين وي�صمي �لثالث وزير �لعمل628، 

�لطلب ويخطر بهذ� �ملوعد طريف  تاريخ قيد  �أيام من  �لنز�ع خالل مدة ل جتاوز خم�صة  62٤ ويحدد رئي�ص �ملجل�ص جل�صة لنظر 
�لنز�ع قبل �جلل�صة �ملحددة بثالثة �أيام على �لأقل، ر�جع  �ملادة )5( من قر�ر وزير �لعمل رقم 15 ل�صنة  2013 �ل�صالف �لذكر.  

625 ر�جع �ملادة )158 عمل(. 
626 و�إذ� كان �لطلب مقدما من �لعمال فيجب على رئي�ص �ملنظمة �لنقابية �ملعنية تقدميه بعد مو�فقة جمل�ص �لإد�رة على ذلك، فاإن 
مل يكن �لعمال منتمني �إلى منظمة نقابية وجب تقدمي �لطلب من �أغلبية عمال �ملن�صاأة �أو �لق�صم فيها �لذين يخ�صهم �لنز�ع بح�صب 

�لأحو�ل. 
627 ر�جع �ملادة )159 عمل(. 

�ملحكم  �حتياطيا يحل حمل  ت�صمي حمكما  �أن  �ملحكمني  ت�صمية  بها  �ملنوط  �ملادة )160 عمل(، ويجب على �جلهات  628 ر�جع 
�لأ�صلي يف حالة غيابه �أو قيام مانع لديه، وي�صدر وزير �لعدل قر�ًر� بتحديد بدل ح�صور �جلل�صات لأع�صاء �لهيئة من منظمة �أ�صحاب 

�لأعمال و�لتنظيم �لنقابي. 
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�أن يحلف قبل مبا�صرة عمله ميينا باحرت�م  وعلى كل حمكم من �ملحكمني �لثالثة 

�لد�صتور و�لقانون و�أن يوؤدي مهمته بالأمانة و�ل�صدق.

وعند �إحالة ملف �لنز�ع �إلى وز�رة �لعدل يحدد رئي�ص �لهيئة جل�صة لنظر �لنز�ع يف 

�أن يخطر بها  �لهيئة، وعليه  �إلى  �لنز�ع  موعد ل يجاوز 15 يوما من و�صول ملف 

�أع�صاء �لهيئة وطريف �لنز�ع قبل ثالثة �أيام عمل على �لأقل.

وعلى �لهيئة �صرعة �لف�صل يف �لنز�ع خالل مدة ل جتاوز 30 يوما من تاريخ �أول 

عنه  �لتاأخر  على  يرتتب  ل  تنظيمي  ميعاد  �مليعاد  هذ�  �أن  تقديري  ويف  جل�صة629، 

بطالن �حلكم �ل�صادر عنها.

�خلرب�ء  وندب  للمعاينة  و�لنتقال  �ل�صهود630  و�صماع  �خل�صوم  ��صتجو�ب  وللهيئة 

و�لطالع على �مل�صتند�ت631 وعلى �لأور�ق و�لدفاتر كافة �لتي متكنها من �لف�صل يف 

�لنز�ع ب�صورة دقيقة. 

�لنز�ع،  على  ينطبق  ن�ص  يوجد  مل  فاإن  �لت�صريع،  ن�صو�ص  بتطبيق  �لهيئة  وتلتزم 

وقو�عد  �لطبيعي  �لقانون  فمبادئ  و�إل  �ل�صالمية،  �ل�صريعة  فمبادئ  و�إل  فالعرف 

�لعد�لة632.

رجح  �لأ�صو�ت  ت�صاوت  فاإذ�  �لهيئة،  �أع�صاء  �آر�ء  باأغلبية  م�صببا  �حلكم  وي�صدر 

�لعليا  �ل�صتئناف  حمكمة  عن  �صادر�  �حلكم  ويعترب  �لرئي�ص،  منه  �لذي  �جلانب 

�ملدنية بعد و�صع �ل�صيغة �لتنفيذية عليه من ق�صم كتابها.

629 ر�جع �ملادتني )162 و163 عمل(. 
630 وللهيئة توقيع �جلز�ء�ت �ملقررة يف �لقو�نني �ملعمول بها عند تخلف �ل�صاهد من دون عذر مقبول عن �حل�صور �أو �متناعه عن 
�أد�ء �ليمني �أو عن �لإجابة عما وجه �إليه من �أ�صئلة مع مر�عاة �أحكام قانون �لإثبات يف �ملو�د �ملدنية و�لتجارية )�لفقرة �لثانية من 

�ملادة 163 عمل(.
631 ر�جع �ملادة )163 عمل(. 

632 ر�جع �ملادة )16٤عمل(، ومل يكن هذ� �لقيد قائما يف �لقانون �ل�صابق �إذ كان يرتك لها تطبيق قو�عد �لعد�لة طاملا كانت 
�لن�صو�ص ل ت�صاير و�قع �حلال �لذي تغري مبرور �لزمن ويف تقديري �أن �لن�ص �لقدمي كان �أف�صل لأنه كان ي�صمح بهام�ص حرية �أكرب 

يتما�صى مع حتقيق �لعد�لة وتطور �حلماية �لعمالية وفق تغري �لظروف. 
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وعلى �لهيئة �إعالن طريف �لنز�ع ب�صورة من �حلكم �ل�صادر بكتاب م�صجل خالل 

منهما  لكل  فيكون  به،  �لعلم  لهما  ليت�صنى  �صدوره633،  تاريخ  من  �أيام  ثالثة  مدة 

�أمام حمكمة �لتمييز طبقا لالإجر�ء�ت و�ملو�عيد �ملقررة  للطعن  حق �لطعن عليه 

�أمامها63٤. 

وح�صنا فعل �مل�صرع �إذ ن�ص �صر�حة على جو�ز �لطعن يف حكم هيئة �لتحكيم وهي 

معه  �متنعت  �لذي  �لأمر  �ل�صابق،  �لعمل  قانون  يف  ن�ص  بها  يجري  يكن  مل  م�صاألة 

لي�صت  �إنها  مبقولة  �لتحكيم  هيئة  قر�ر�ت  على  �لطعن  قبول  عن  �لتمييز  حمكمة 

�أحكاما ق�صائية ول يجوز �لطعن عليها.

يف  2012م  ل�صنة   )36( رقم  �لعمل  قانون  ��صتحدثها  �لتي  �ملعاجلة  هي  تلك 

�صاأن ت�صوية منازعات �لعمل ب�صورتيها �لفردية و�جلماعية، يف �إطار حماية حقوق 

�لعمال و�صمان ح�صولهم عليها بطريقة مي�صرة �صو�ء جرى ذلك ب�صورة �تفاقية �أو 

ق�صائية.

633 وعلى �لهيئة بعد ذلك �أن حتيل ملف �لنز�ع �إلى �لوز�رة حلفظه لديها.
63٤ ر�جع �ملادة )16٤ عمل( وي�صري على �لأحكام �ل�صادرة عن �لهيئة �لقو�عد �ملتعلقة بت�صحيح �لأحكام وتف�صريها وي�صري على 

�لأع�صاء من غري �لق�صاة فيها �لأحكام �ملتعلقة برد وتنحية �لق�صاة، ر�جع �ملادة )165 عمل(. 
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املبحث الرابع
تبني معيار ال�ضرط الأف�ضل للعامل �ضمانة عملية حلماية 

حقوقه املكت�ضبة

ي�صاف �إلى �ل�صمانات �لتي �صلف ذكرها �صمانة �أخرى مو�صوعية يتقيد بها �لقا�صي 

�ملنازعات  ح�صم  عند  مبقت�صاها  �لعمل  ويجري  �لعمالية،  �ملنازعات  �صائر  يف 

�لعمالية، وهي مر�عاة م�صلحة �لعامل وتطبيق �ل�صرط �أو �حلكم �لأف�صل للعامل، 

�أينما وجد ذلك �ل�صرط �أو �حلكم، �صو�ء كان م�صدره بند� يف عقد �لعمل �لفردي �أو 

يف عقد �لعمل �جلماعي، �أو يف �أنظمة �لعمل ولو�ئحه، �أو جرى به عرف يف �ملن�صاأة 

�أق�صية  �أو غريها، فال يلتزم �لقا�صي يف تطبيقه للقانون على ما يعر�ص عليه من 

�حلماية  عن  يبحث  �أن  عليه  بل  للعامل،  حماية  من  فقط  �مل�صرع  �صنه  مبا  عمالية 

لى، لأن حماية �لت�صريع متثل �حلد �لأدنى من �حلماية، فاإن عرث �لقا�صي يف  �لُف�صْ

غريها على ما هو �أف�صل منها طبق �لأف�صل للعامل، فهو يدور مع �لو�صع �لأف�صل 

للعامل، وهذ� ما يف�صر فكرة �لنظام �حلمائي لقو�عد قانون �لعمل، و�صند ذلك ما 

للعامل،  �لأف�صل  و�ل�صروط  باملز�يا  �لأخذ  �لعمل من  �ملادة )٤( من قانون  �أوردته 

على نحو ما �صلف بيانه635.

ت�صتهدف حماية  �لتي  �لعمل  قانون  �أهم خ�صو�صيات  و�حدة من  �ملبد�أ  وميثل هذ� 

�لتطبيق  يف  فالعربة  طارئة،  �أم  مكت�صبة  �حلقوق  هذه  كانت  �صو�ء  �لعامل،  حقوق 

�لعملي مبا هو يف م�صلحة �لعامل، ويلعب هذ� �ملبد�أ دور� فعال يف حماية �حلقوق 

�لعمل  عالقات  يف  �أو  �جلماعية  �لعمل  عالقات  �إطار  يف  ذلك  كان  �صو�ء  �لعمالية 

�لفردية.

635 يف بطالن �ل�صروط �ملخالفة لقانون �لعمل ر�جع ما �صبق ذكره يف هذ� �ملبحث. 
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�جلدير بالإ�صارة �أن قانون �لعمل �ل�صابق كانت �ملادة )153( منه تن�ص على �أنه 

ولو كان  �لقانون  �أحكام هذ�  �لفردي يخالف  �لعمل  »يقع باطال كل �صرط يف عقد 

�صابقا على تنفيذه ما مل يكن �أكرث فائدة للعامل.  

�لعمل خالل  �لنا�صئة عن عقد  �إبر�ء عن �حلقوق  �أو  كل م�صاحلة  باطال  يقع  كما 

�صريانه �أو خالل �صهر من تاريخ �نتهائه �إذ� كانت تخالف �أحكام هذ� �لقانون.  ول 

�لنظم  لو�ئح  �أو  �تفاقية  �أية  �لعامل من حقوق مبقت�صى  �كت�صبه  �مل�صا�ص مبا  يجوز 

�لأ�صا�صية �أو قر�ر�ت �لتحكيم �أو ما جرى �لعرف �أو �عتاد �صاحب �لعمل على منحه 

للعمال«.

باملز�يا  �مل�صا�ص  �لعمل �حلايل على عدم جو�ز  قانون  ين�ص يف  �مل�صرع مل  �أن  غري 

�لفقرة  جاءت  فقد  �ل�صابق،  �لعمل  قانون  يف  فعل  كما  للعامل،  �ملكت�صبة  و�حلقوق 

�إذ  �حلماية،  درجة يف  و�أدنى  �ل�صياغة  دقة يف  �أقل  بحكم  �ملادة )٤(  من  �لثانية 

تقرر  �أو  مقررة  تكون  �أف�صل  �صروط  �أو  مز�يا  باأية  �لعمل  »وي�صتمر  �أنه  على  جتري 

يف عقود �لعمل �لفردية �أو �جلماعية �أو �أنظمة �لعمل باملن�صاأة �أو غريها �أو مبوجب 

�لعرف«، ويف تقديري �أن هذ� �لن�ص بو�صعه �حلايل ل يحظر ب�صورة قطعية �مل�صا�ص 

�لعمل  قانون  من   )153( �ملادة  ن�ص  يف  �حلال  عليه  كان  كما  �ملكت�صبة  باملز�يا 

�ل�صابق، �لأمر �لذي قد يفتح �لباب �أمام حرمان �لعامل من مز�يا مكت�صبة من خالل 

��صتحد�ث �أو�صاع جديدة تخلو من كل �أو بع�ص تلك �ملز�يا، ولذ� نهيب بامل�صرع �صد 

هذه �لثغرة �لت�صريعية بالعودة مرة �أخرى وتعديل �لفقرة �لثانية من �ملادة )٤( من 

قانون �لعمل �حلايل و�صياغتها على �لنحو �لذي ورد يف �لفقرة �لأخرية من �ملادة 

)153( من قانون �لعمل �ل�صابق، وذلك ليقطع د�بر �ل�صك يف م�صاألة عدم جو�ز 

�مل�صا�ص باملز�يا �ملكت�صبة للعامل، خا�صة �أن �لعمل بالقانون �ل�صابق ظل مدة زمنية 

جاوزت �خلم�صة و�لثالثني عاما ��صتقر خاللها يف �لأذهان ويف �لأحكام �لق�صائية 
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قانونيا،  ومبد�أ  بديهيا  �أمر�  و�صار  للعامل  �ملكت�صبة  باملز�يا  �مل�صا�ص  جو�ز  عدم 

و�أ�صحى مبثل حجر �لز�وية يف منظومة حماية �حلقوق �لعمالية.
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خامتة وتو�ضيات
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باعتباره  �لكرمي  و�لعي�ص  �لعمل  يف  �حلق  مبد�أ  �لأول  �لف�صل  يف  �لدر��صة  تناولت 

منطلقا �أوليا  حلقوق �لعامل، ومرتكز� جوهريا تقوم عليه هذه �حلقوق، وقد بينت 

�لدر��صة �لهتمام بهذ� �حلق يف �صوء م�صاعي منظمة �لعمل �لدولية ومنظمة �لعمل 

كما  �لدولية،  و�ملو�ثيق  �لعهود  �إطار  وكذلك يف  �لعمال،  نحو حماية حقوق  �لعربية 

�أفردت �لدر��صة ف�صلها �لثاين حلقوق �لعامل خالل قيام عالقة �لعمل وبينت تنوع 

وت�صعب هذه �حلقوق ومدى تو�فق �لت�صريع �لبحريني مع م�صتويات ومعايري �لعمل 

حقوق  مبينا  �لثالث  �لف�صل  وجاء  وم�صمونا،  نوعا  �حلقوق  هذه  �صاأن  يف  �لدولية 

�لعامل �لتي ترتتب على �نق�صاء عالقة �لعمل و�ل�صمانات �لقانونية حل�صول �لعامل 

على حقوقه، ويف نهاية هذه �لدر��صة فاإننا نود تاأكيد �لآتي:

زعم -  على  �لعد�لة،  ميز�ن  حاملة  �ل�صيدة  �إليها  ترمز  �لتي  �ملجردة  �لعد�لة   �إن 

�أن طريف �لعالقة �لقانونية مت�صاويان، و�أن كفتي �مليز�ن متعادلتان، هي عد�لة 

تختلف عن �لعد�لة �لجتماعية، فهذه �لأخرية تتطلب، نظر� �إلى �لثقل �لقت�صادي 

و�أن يتدخل  �أن تخلع رمز �لعد�لة، �لع�صبة، من على عينيها،  �لعمل،  ل�صاحب 

غري  و�لجتماعية،  �لقت�صادية  كفتيه  بني  �مليز�ن،  �إلى  �لتو�زن  لإعادة  �مل�صرع 

�أنه يتعني �أثناء ذلك �أل يبالغ يف رفع �لكفة �لأقل وزنًا  بحيث يتجاوز �لتو�زن �إلى 

مرحلة عدم �لتو�زن ب�صورة عك�صية، ففي ترجيح �إحدى �لكفتني على �لأخرى 

�أن ترجيح كفة �صاحب �لعمل يرتتب عليه ��صطر�بات  خطر يتعني دروؤه، ذلك 

�جتماعية، ويف �حلالة �لعك�صية ثمة خطر يتمثل باإحجام �أ�صحاب �لأعمال عن 

�ل�صتثمار.

حقوق -  على  �لن�ص  �حلايل  �لعمل  قانون  يف  ��صتحدث  �لبحريني  �مل�صرع   �إن 

جديدة، مل تكن يف قانون �لعمل �ل�صابق، ومن ذلك �لن�ص على حماية �حلق يف 

�مل�صاو�ة  يف  �حلق  و�أكد  �لعار�صة،  �لإجازة  يف  �حلق  و��صتحد�ث  �خل�صو�صية، 
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لعمله  �أد�ئه  عدم  عند  �أجره  من  جزء  تاأمني  للعامل  كفل  كما  �لتمييز،  وحظر 

ب�صبب حالة قوة قاهرة.

حالت -  يف  تو�صعه  ذلك  ومن  �لعمالية،  �حلقوق  بع�ص  نطاق  من  �مل�صرع   و�صع 

�ملدة دعما  �لعقد غري حمدد  نهاية �خلدمة، وحالت �عتبار  ��صتحقاق مكافاأة 

�ملر�صية  و�لإجازة  �ل�صنوية  �لإجازة  �لعمل، كما ز�د يف مدة  ل�صتقر�ر عالقات 

�مل�صتحقة للعامل، كما مد مظلة حظر تنازل �لعامل عن حقوقه، فاأبطل �لتنازل 

عنها �إذ� وقع خالل مدة ثالثة �أ�صهر من �نتهاء �لعقد، بعد �أن كانت مدة �حلظر 

�صهر� و�حد� يف قانون �لعمل �ل�صابق، وهو ما ميثل دعما حلماية �حلقوق �لعمالية 

يف مو�جهة �مل�صاومة عليها.

ت�صغيل �لأطفال قبل �صن -  �مل�صرع حماية حقوق �لطفولة فو�صع حظر� على   �أكد 

�خلام�صة ع�صرة، بعد �أن كانت �أربع ع�صرة �صنة يف �لقانون �ل�صابق ليتفق بذلك 

مع �ملعايري �لدولية.

 ��صتحدث �مل�صرع يف قانون �لعمل �حلايل حقوقا للمر�أة كحقها يف �إجازة لرعاية - 

طفلها، ويف �إجازة عدة عند وفاة �لزوج، كما ز�د يف مدة �إجازة �لو�صع على ما 

كانت عليه يف �لقانون �ل�صابق.

يف -  عليه  من�صو�ص  هو  ما  ي�صابه  نحو  على  �لتاأديبية  �جلز�ء�ت  يف  �مل�صرع   نّوع 

قانون �خلدمة �ملدنية.

�مل�صروع -  غري  �لإنهاء  عن  للعامل  �مل�صتحق  �لتعوي�ص  تقدير  �أمر  �مل�صرع   ح�صم 

من  �لتقدير�ت  ب�صاأنه  تتباين  ل  حتى  للقا�صي،  تقديره  �أمر  يرتك  ومل  للعقد، 

مبلغ  �لقا�صي  يقدر  ون�صب حمددة مبقت�صاها  معايري  على  فن�ص  لآخر،  قا�ص 

�لتعوي�ص �مل�صتحق للعامل.
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�لعمالية: -  �ملنازعات  حلل  وق�صائية  �إد�رية  جديدة  طر�ئق  �مل�صرع   ��صتحدث 

�لعمل �جلماعية  ولعقود  للتفاو�ص  قانوين  نظام  و�صع  مع  و�جلماعية،  �لفردية 

وملمار�صة حق �لإ�صر�ب، مل يكن معروفا يف قانون �لعمل �ل�صابق، على نحو يدعم 

حقوق �لعامل وح�صوله عليها.

ويف ختام هذه �لدر��صة يلوح لنا، يف جمال حماية حقوق �لعمال وتعزيزها، بع�ص 

�لتو�صيات و�أهمها ما ياأتي:

اأول- على امل�ضتوى الت�ضريعي نو�ضي بالآتي:

�أدنى لالأجور، فقد جاء قانون �لعمل �حلايل خلو� -  �أن ي�صع حد�   نهيب بامل�صرع 

من �لن�ص عليه، يف �لوقت �لذي �أكدت �أهميته �لتفاقيات �لتي �عتمدتها منظمة 

�لعمل �لدولية )�لتفاقية رقم )131( ل�صنة 1970م ب�صاأن حتديد �مل�صتويات 

�لدنيا لالأجور(، و�لتفاقية �لعربية رقم )15( )�ملو�د 16-20(،  ويعد ذلك 

م�صاألة جوهرية بالن�صبة �إلى �لعامل ل ميكن جتاهلها عند �حلديث عن حقوقه، 

فلن يكفل للعامل حياة كرمية ول عي�ص لئق طاملا عمل باأجر متدن يقل عن �حلد 

�ملعقول لكفالة �لعي�ص �لكرمي �لالئق، و�إل كانت حماية قانون �لعمل �حلايل يف 

هذه �لنقطة �أقل من قانون �لعمل �ل�صابق، خا�صة �إذ� �أخذنا يف �لعتبار �لدور 

غري �لن�صيط لالتفاقات �جلماعية يف حتديد م�صتويات �لأجور، ف�صال عن بقاء 

�لكثري من �لعمال، وهم �لأكرث فقر� و�لأ�صد حاجة، خارج �إطار �حلماية �لذي 

توفره هذه �لتفاقات، مع مر�عاة م�صتويات �لعمل �لدولية و�لعربية عند حتديد 

�حلد �لأدنى لالأجر، ومر�عاة �ملرونة يف �لتحديد حتى ميكن مر�جعته وتعديله 

مبا يتالءم با�صتمر�ر مع �لتغري�ت �لتي حت�صل يف ُكَلف �ملعي�صة، و�أن يتم ذلك 

بالتو�فق و�لت�صاور مع منظمات �لعمال و�أ�صحاب �لأعمال.

 نو�صي باإ�صافة فقرة �إلى �ملادة )٤( من قانون �لعمل �حلايل رقم )36( ل�صنة - 
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2012م تق�صي باأنه »ول يجوز �مل�صا�ص مبا �كت�صبه �لعامل من حقوق مبقت�صى 

�أي �تفاقية �أو لو�ئح �لنظم �لأ�صا�صية �أو قر�ر�ت �لتحكيم �أو ما جرى �لعرف �أو 

�عتاد �صاحب �لعمل منحه للعمال«، وذلك حفاظا على حماية حقوق �لعمال �لتي 

ر�صخت طو�ل �لعمل بقو�نني �لعمل �ل�صابقة يف مملكة �لبحرين.   

 نو�صي بتعديل ن�ص �ملادة )75( من قانون �لعمل باإ�صافة جز�ء �لغر�مة �ملالية - 

�أن ين�ص �مل�صرع على تنظيم  �لذي �صقط �صهو� عند �صياغة �لن�ص، فال يعقل 

كيفية �قتطاع مبلغ �لغر�مة من �أجر �لعامل يف �ملادة )78 عمل(، ف�صال عن 

�إدر�جها �صمن �جلز�ء�ت �لتاأديبية يف �لالئحة �لنموذجية �ل�صادرة عن وزير 

�لعمل بالقر�ر رقم )28( ل�صنة 2013م يف �لوقت �لذي خال ن�ص �ملادة )75 

عمل( �ملحدد لأنو�ع �جلز�ء�ت �لتاأديبية من �إير�دها بني �جلز�ء�ت �لتاأديبية.

 نو�صي باإعادة �صياغة ن�ص �لفقرة )ج( من �ملادة )111عمل( ب�صاأن �لتعوي�ص - 

عن �إنهاء عقد �لعمل �ملحدد �ملدة، ملا �عرتى �لفقرة من غمو�ص، فامل�صرع وفقا 

�إنهاء �صاحب  �أجر �ملدة �لباقية حال  لها ي�صمح بالتفاق على تعوي�ص يقل عن 

�لعمل لعقد �لعمل �ملحدد �ملدة، ثم يعود وي�صرتط �أل يقل �لتعوي�ص �ملتفق عليه 

ل  ذ�ته  �لوقت  ويف  �ملتبقية  �ملدة  من  �أقل  يكون  فكيف  �ملتبقية،  �ملدة  �أجر  عن 

�صاحب  �أنهى  »�إذ�  �لآتي  �لوجه  على  �صياغتها  تعدل  �أن  نقرتح  لذ�  عنها؟  يقل 

�لعمل عقد �لعمل �ملحدد �ملدة بدون �صبب �أو ل�صبب غري م�صروع �لتزم بتعوي�ص 

�لعامل مبا يعادل �أجر �ملدة �ملتبقية من �لعقد، ما مل يتفق �لطرفان على تعوي�ص 

�أقل ب�صرط �أل يقل عن �أجر ثالثة �أ�صهر، فاإذ� كانت �ملدة �ملتبقية �أقل من ذلك 

��صتحق �لعامل تعوي�صا معادل لأجرها«.

�ملادة -  من  )هـ(  �لفقرة  ن�ص  يف  وقع  �لذي  �ملادي  �خلطاأ  بت�صحيح   نو�صي 

)111 عمل( �لتي تن�ص على �أنه »يف �حلالتني �ملن�صو�ص عليهما يف �لفقرتني 
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)�أ( و)ب( من هذه �لفقرة »لتكون �لعبارة« يف �حلالتني �ملن�صو�ص عليهما يف 

�لفقرتني )�أ( و)ب( من هذه �ملادة«.

 �إن �إجازة �لو�صع �ملقررة للمر�أة �لعاملة يف قانون �لعمل، رغم زيادة مدتها �إلى - 

�لدولية  �لعمل  تتما�صى مع معايري وم�صتويات  تلبي ول  فاإنها ل  يوما، غري   60

�ملدة  هذه  زيادة  �أن  ولإدر�كنا  �أدنى،  كحد  �أ�صبوعا   1٤ جتعلها  �لتي  و�لعربية 

معه  يحجم  قد  مما  �لعمل،  �صاحب  على  عبئا  �صيكون  خاللها  بالأجر  وحتمله 

�أ�صحاب �لعمل عن ت�صغيل �لن�صاء فاإننا نو�صي باأن يجرى عمل تاأمني لالأمومة 

يف هيئة �لتاأمني �لجتماعي ميول من ��صرت�كات �صهرية ي�صاهم فيها �أ�صحاب 

�أجور  و�أد�ء  �لطبية  �لرعاية  ُكَلف  �لهيئة  تتولى  ثم  و�لدولة،  و�لعامالت  �لعمل 

�لعاملة خالل �إجازة �لو�صع، فال يقع �لعب كله على �صاحب �لعمل.

ثانيا- على امل�ضتوى التنفيذي نو�ضي بالآتي:

 زيادة �أعد�د مفت�صي �لعمل وتفعيل دورهم �لرقابي يف جمال �لتفتي�ص على �أماكن - 

�لعمل للتحقق من عدم خمالفة �أ�صحاب �لعمل لقو�عد قانون �لعمل خا�صة فيما 

على  �لعمال  و�لتاأكد من ح�صول  و�لإجاز�ت،  و�لر�حة  �لت�صغيل  ب�صاعات  يتعلق 

حقوقهم �لعمالية خا�صة م�صتحقاتهم �ملالية، باعتبار ذلك من �أهم �ل�صمانات 

�لتنفيذية �لتي تكفل ح�صول �لعامل على حقوقه �إذ� ما تقاع�ص �صاحب �لعمل 

عن �لوفاء بها طوعا، و�لأمر ذ�ته ينطبق على مفت�صي هيئة تنظيم �صوق �لعمل 

لأجل مكافحة عمليات �لجتار يف �لب�صر �لتي ميكن �أن تقع من خالل عمليات 

��صتغالل �لعمال �لأجانب ب�صورة غري م�صروعة.

وتطوير -  وتعزيز  تاأهيلهم  �أجل  من  �لعمل  ملفت�صي  �لتدريبية  �لرب�مج   تكثيف 

قدر�تهم لفهم �لتو�زن بني �لظروف �لقت�صادية و�لجتماعية.
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�لعمل حتت مظلة -  ر�بطة عربية ملفت�صي  باإن�صاء  نو�صي  �لإقليمي  �مل�صتوى   وعلى 

تفتي�ص  جمال  يف  �ملبذولة  �جلهود  وتعزيز  بتطوير  تعنى  �لعربية  �لعمل  منظمة 

و�لتقنية،  �لعلمية  �لتطور�ت  �أحدث  وفق  �خلرب�ت  تبادل  يف  ي�صهم  مبا  �لعمل 

وينعك�ص على تطوير وتعزيز �حلماية �لعمالية. 

ثالثا- على امل�ضتوى الق�ضائي، نو�ضي بالآتي:

 مر�عاة م�صلحة �لعامل، و�لأخذ مبا هو �أف�صل له، فحني يبحث �لقا�صي عن حل - 

قانوين ب�صاأن نز�ع عمل معرو�ص عليه، عليه �أن يختار ما هو �أ�صلح للعامل �صو�ء 

�لتم�ص ذلك يف ن�ص �لقانون �أو �لالئحة �أو بنود عقد �لعمل �لفردي �أو �جلماعي، 

فاأينما وجد �لأف�صل للعامل �أخذ به �لقا�صي، لأن هذ� هو ما يتفق مع روح قانون 

�لعمل و�لطابع �حلمائي �لذي يتميز به و�لعلة من وجوده.

 حماية وكفالة حلق �لعامل يف �لتقا�صي للمطالبة بحقوقه �لعمالية نهيب بالق�صاء - 

�لق�صائية مق�صور� فقط على حالة  بامل�صروفات  �لعامل  يكون �حلكم على  �أن 

�لدعوى �لكيدية دون �صو�ها، فاإذ� خ�صر �لعامل �لدعوى وبان للقا�صي كيديتها 

حكم على �لعامل بكل �مل�صروفات �أو بع�صها، وعدم تعميم هذ� �حلكم على كل 

حالة يخ�صر فيها �لعامل دعو�ه، لأنه قد يكون �صاحب حق غري �أنه يعوزه �لدليل 

�لد�مغ عليه �أو ل تكون �أدلته مت�صاندة، فال يحكم له بحقه ويف �لوقت ذ�ته يحكم 

عليه بامل�صروفات فيجتمع عليه بذلك حمنتان.

رابعا- على م�ضتوى ال�ضركاء الجتماعيني:

�لعمل، -  �أ�صحاب  ومنظمات  �لعمال  ومنظمات  �حلكومة  بني  �لتعاون   �صرورة 

للت�صاور ب�صاأن �لقر�ر�ت �حلكومية �لتي مت�ص �لعمال، وت�صجيع �إن�صاء جمموعات 

�ملت�صلة  �ملو�صوعات  ب�صاأن  �حلكومة  �إلى  تو�صياتها  لرفع  ثالثية  عمل  فرق  �أو 
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بالأجور وبحقوق �لعمال عموما.

 دعم �ملبادر�ت �لتي تطلقها منظمات �لعمال و�أ�صحاب �لعمل بالو�صائل �لفنية �أو - 

�ملالية �أو غريها من �لو�صائل.

 �إ�صر�ك منظمات �لعمال ومنظمات �أ�صحاب �لعمل يف �آليات �لإ�صر�ف و�لتنفيذ - 

�ملرتبطة بحماية �لعمال و�صون حقوقهم. 

�أكون قد وفقت يف حماولتي عر�ص مادة هذه �لدر��صة، و�أن  �أن  �أمتنى  يف �خلتام، 

ي�صهم عملي هذ� يف �إظهار حقوق �لعامل على نحو مب�صط للقارئ �لكرمي، ويف �إبر�ز 

�جلو�نب �مل�صيئة يف قانون �لعمل �لبحريني. و�حلمد هلل يف �لبدء ويف �خلتام، �إنه 

نعم �ملولى ونعم �لن�صري.
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د. اإ�ضماعيل اإبراهيم البدوي:

دعائم �حلكم، �حلقوق و�حلريات، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، ط 199٤م.

د. اإ�ضماعيل غامن:

قانون �لعمل، ط1961م.

د. ال�ضيد عيد نايل:

�لو�صيط يف �صرح نظامي �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، 

طبعة جامعة �مللك �صعود، 1٤17هـ.

د. ال�ضيد حممد عمران:

�صرح قانون �لعمل �مل�صري، �لإ�صكندرية، ط 1989م.- 

�صرح قانون �لعمل �لكويتي، مطبوعات جامعة �لكويت، �لطبعة �لأولى 1997م.- 
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د. اإيهاب ح�ضن اإ�ضماعيل:

مر�عاة م�صلحة �لعامل يف قانون �لعمل، بحث من�صور يف جملة �لقانون و�لقت�صاد 

)كلية �حلقوق ـ جامعة �لقاهرة( �ل�صنة 35، عدد مار�ص 1965م. 

د. ثروت بدوي:

�لنظم �ل�صيا�صية، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، ط1975م. 

د. ح�ضام الأهواين:

�صرح قانون �لعمل، مطبعة �أبناء وهبة ح�صان، ط 1991م.

د. ح�ضن قدو�س:

�ملبادئ �لقانونية للتاأمني �لجتماعي، ج1، د�ر وهد�ن للطباعة و�لن�صر، ط1985م.

د. ح�ضن كرية:

�لطبعة  بالإ�صكندرية،  �ملعارف  من�صاأة  �لعمل،  ج.1 عقد  �لعمل  قانون  �أ�صول 

�لثالثة، 1979م.

د. حمدي عطية م�ضطفى:

و�لفقه  �لو�صعي  �لقانون  يف  �لأ�صا�صية  �لعامة  وحرياته  �لإن�صان  حقوق  حماية 

�لإ�صالمي، در��صة مقارنة، د�ر �لفكر �جلامعي، �لإ�صكندرية، ط 2010م.

خون �ضومافيا:

�لعمل من �أجل �لعد�لة �لجتماعية، مقال مدير عام مكتب �لعمل �لدويل مبنظمة 

�لعمل  مكتب  �لعمل،  عامل  جملة  يف  من�صور  �لت�صعني،  ذكر�ها  يف  �لدولية  �لعمل 

�لإقليمي للدول �لعربية ببريوت، �لعدد 6٤ �أبريل 2009.
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د. �ضعيد عبدال�ضلم:

�لو�صيط يف قانون �لعمل �جلديد، د�ر �لنه�صة �لعربية، �لقاهرة، ط 200٤م.

د. �ضحاتة اأبو زيد �ضحاتة:

مبد�أ �مل�صاو�ة يف �لد�صاتري �لعربية يف د�ئرة �حلقوق و�لو�جبات �لعامة وتطبيقاته 

�لق�صائية، بدون د�ر ن�صر، ط2001م.

د. �ضلح حممد اأحمد دياب:

�أ�صيوط، -  جامعة  من  دكتور�ه  ر�صالة  �لعمل،  قانون  يف  و�آثارها  �لقاهرة   �لقوة 

1995م.

 مفهوم �ل�صرط �لأف�صل ك�صورة من �صور حماباة �لعامل يف قانون �لعمل »در��صة - 

بحث  و�لبحريني«،  و�مل�صري  �لفرن�صي  �لقانون  من  كل  �صوء  يف  مقارنة  حتليلية 

�لعدد  �لثالث،  �ملجلد  �لبحرين،  جامعة   - �حلقوق  كلية  �حلقوق  جملة  يف  من�صور 

�لثاين.

 �لو�صيط يف �صرح �أحكام قانون �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية يف مملكة �لبحرين، - 

مطابع جامعة �لبحرين، 2006م.

 �حلماية �لقانونية للحياة �خلا�صة للعامل و�صماناتها، جملة �لدر��صات �لقانونية، - 

كلية �حلقوق -جامعة �أ�صيوط، �لعدد 30، ج 1.

د. عبدالفتاح عبدالباقي:

�أحكام قانون �لعمل �لكويتي، 1982م.
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د. عبدالنا�ضر العطار:

�صرح قانون �لعمل، مذكر�ت لطلبة كلية �حلقوق - جامعة �أ�صيوط، ط 1986م.- 

ط -  ن�صر،  د�ر  بدون  �حلقوق،  كلية  لطلبة  مذكر�ت  �لعمل،  قانون  �أحكام   �صرح 

2007م.

د. عبدالودود يحيى:

 �صرح قانون �لعمل، د�ر �لنه�صة �لعربية، 1989م.

عديل خليل:

 �لتعليق على ن�صو�ص قانون �لعمل، د�ر �لكتب �لقانونية، ط 1997م.

 د. عزالدين فودة:

�لعامة للطباعة  �ملوؤ�ص�صة �مل�صرية  �لدولية،  �لتاريخ و�صماناتها  �لإن�صان يف   حقوق 

و�لن�صر، �لقاهرة، 1969م.

اأ. عزت عبدالنبي:

111 �صوؤ�ل وجو�با حول �مل�صكالت �لتطبيقية يف قانون �لعمل، بدون د�ر ن�صر، ط 

1998م.

اأ.علي حم�ضن عبداهلل الورقاء:

 عقد �لعمل �لفردي يف ظل قانون �لعمل �لبحريني يف �لقطاع �لأهلي، بدون د�ر ن�صر، 

ط 1995م.

د. فتحي عبدال�ضبور: 

�لو�صيط يف قانون �لعمل، د�ر �لهنا للطباعة، 1985م.  
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مانويل توما واآخرون:

�لعمل  مبنظمة  �لدويل  �لعمل  مكتب  عن  �صادر  تعريفي  دليل  �لأجور،  يف  �مل�صاو�ة 

 / �لعربية  للدول  �لإقليمي  �ملكتب  موقع  على  ومن�صور  2013م،  عام  �لدولية،  

منظمة �لعمل �لدولية ور�بطه: 

- www.ilo.org/arabstates.

د. حممد �ضعيد جمذوب:

�حلريات �لعامة وحقوق �لن�صان، ط 1986م. 

د. حممد ح�ضني عبدالعال:

�صرح قانون �لعمل �لبحريني، مطبوعات جامعة �لبحرين، 2003م.

د. حممد حلمي مراد:

قانون �لعمل و�لتاأمينات �لجتماعية، طبعة د�ر �لقلم، 1965م.

د. حممد فاروق البا�ضا:

�لتاأمينات �لجتماعية ونظامها يف �ململكة �لعربية �ل�صعودية، مطابع معهد �لإد�رة 

�لعامة، �لطبعة �لثانية، 1996م.

د. حممد مطر:

 �جلهود �لدولية يف مكافحة �لجتار بالب�صر، �لنا�صر �جلزء �لأول، جامعة نايف - 

�لعربية للعلوم �لأمنية، ط 2010م.

�لأمم -  مكتب  من�صور�ت  �لإ�صالمية،  لل�صريعة  وفقا  بالب�صر  �لجتار   مكافحة 

�ملتحدة �ملعني باملخدر�ت و�جلرمية،2010م.
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د. حممد لبيب �ضنب:

�صرح �أحكام قانون �لعمل، �لطبعة �خلام�صة، ب. د. ن، 1993م. - 

�لثانية، -  �ل�صنة  و�لقت�صادية،  �لقانونية  �لعلوم  جملة  للعقد،  �ملبت�صر   �جلحود 

�لعدد �لثاين، و�ل�صنة �لثالثة، �لعدد �لأول.

د. حممد يو�ضف علوان، د. حممد خليل مو�ضى:

�لقانون �لدويل حلقوق �لإن�صان )�حلقوق �ملحمية( ج 2، د�ر �لثقافة للن�صر و�لتوزيع 

بعمان، طبعة 2007م.

د. حممود جمال الدين زكي:

عقد �لعمل �لفردي، مطابع �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، ط1982م.- 

قانون �لعمل، مطابع �لهيئة �مل�صرية �لعامة للكتاب، �لطبعة �لثالثة، 1983م.- 

د. حممود حلمي:

�لطبعة  �لعربي،  �لفكر  د�ر  �ملعا�صرة،  بالنظم  مقارًنا  �لإ�صالم  يف  �حلكم  نظام 

�ل�صاد�صة، 1981م. 

د. حممود �ضعد حممود:

دور منظمة �لعمل �لدولية يف خلق وتطبيق قانون دويل للعمل، �لقاهرة، ط 1976م.

د. حممود �ضلمة جرب:

�لأجور ونظامها �لقانوين يف قانون �لعمل �لبحريني يف �لقطاع �لأهلي وقو�نني �لدول 

�لعربية و�خلليجية، بدون د�ر ن�صر، �لطبعة �لأولى 1997م.
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د حممود �ضريف ب�ضيوين: 

�لوثائق �لدولية �ملعنية بحقوق �لن�صان، �ملجلد �لثاين، �لوثائق �ل�صالمية و�لإقليمية، 

د�ر �ل�صروق، �لقاهرة، 2003.

د. يو�ضف اإليا�س:

 حما�صر�ت يف قو�نني �لعمل �لعربية، مكتبة د�ر �لثقافة و�لن�صر و�لتوزيع، عمان، - 

1996م.

 �ملخاطر �لتي تغطيها نظم �لتاأمينات �لجتماعية يف �لدول �لعربية �خلليجية، - 

بحث من�صور يف �صل�صلة �لدر��صات �لجتماعية و�لعمالية رقم )15(.
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املراجع الأجنبية:

- BOITARD:
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- B. BOSSU:
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2001,P.663.
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- COTTEREAU:

 La preuve en droit du travail, La Sem. Soc. Lamy,1988,n°.419, 

Suppl.D.49.

- G. COUTURIERP:

 droit du travail, -1 Les relations individuelles de travail, 

PUF, 1993.  

-  F. FAVENNE_ HERY:

la preuve face au pouvoir de l'employeur, Dr. Soc,1985, 

p.172.
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- M. GREVY :

Vidéosurveillance dans l'entreprise : un mode normal de 

contrôle des salarie ? Dr : Soc, 1995.N° 4, P.331.

- L .MAZEAUD:

La doctrine social de "mater et magistrat" Droit du travail et 

droit des sociétés; études offertes á La Morandiere, 1964, P 379. 

- Jean PELISSIER, Alain SUPIOT et Antoine JEAMMAUD:

Droit du travail, Dalloz. 2000. 
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Le régime juridique des services bénévoles, Dr.Soc,1992, 

P.661.

- B .TEYSSIE:
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Droit du travail, t.1993 ,2.

املجموعات القانونية:

- جمموعة �ملكتب �لفني ملحكمة �لنق�ص �مل�صرية )م م ف(.

- جمموعة �ملكتب �لفني ملحكمة �لتمييز �لبحرينية )م م ف(.

-  مو�صوعة ع�صمت �لهو�ري، مو�صوعة ق�صاء �لنق�ص يف منازعات �لعمل و�لتاأمينات 

�لجتماعية.
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يف  �لنق�ص  ملحكمة  �لقانونية  �لقو�عد  جمموعة  �أحمد،  حممد  �صالح  -  جمموعة 

طبعة   ،1991-1931 عاما،   60 يف  �لجتماعية  و�لتاأمينات  �لعمل  م�صائل 

نادي �لق�صاة، ج 1.

مواقع اإلكرتونية:

موقع منظمة �لعمل �لدولية ورو�بطه:

http://www.ilo.org/beirut/areasofwork/equality-

discrimination/WCMS_229137/lang--ar/index.htm.

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/

index.htm.

موقع �جلمعية �لعامة لالأمم �ملتحدة ور�بطه: 

http://www.un.org/arabic/ga/S_2100/24.htm.

�ملوقع �لإلكرتوين جلامعة مني�صوتا ور�بطه : 

  http://www1.umn.edu/humanrts/arabic/ilo.htm.

�ملوقع �لإلكرتوين ل�صماحة مفتي �ململكة �لعرية �ل�صعودية ور�بطه:

 http://www.mufti.af.org.sa/node/2338  . 

موقع »حمامون بال قيود« ور�بطه :

  http://www.bilakoyod.net/details14430.htm- .




