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سياسات التوفيق بين العمل واألسرة

وزارة العمل والتنمية االجتماعية
مملكة البحرين

مروى كزبر 



مـقـــــــدمــــــــــــــــة

5)فددا ادددا ة فقددن  ددد النسددتور كفــدستوــمملسم الــةسن الــايةسنلق نوــةسن قنةمةمــةس هوــامسممــةس ــ   نسن مممــةس
 شــا، هسن وــامسنوــنجسنع،م ــمهس منميــنسن ــدوةسمنلوــ، سمفــاسن ــم ةهسولفــ سن قــنةم سكمن  ــنسن)”أ ” الفقددرة (

لسميقمـــــ سميقـــــمصسنمنوـــــا نسم م يـــــنهسميلمـــــطسوـــــ سعايـــــنسن مممـــــةسمن لفم ـــــةهسميا،ـــــ سن   ـــــ  سميل مـــــ سمـــــةسن وـــــم ،
(عقل ن   نلسن تنلصسمنل،س ننيسمن امح هسك نستعنىسن دم ةسونوةسبن مسن شانبسن ادنيسمنلخاقيسمن 

نتسنملــا مسةلــمستلفــدسن دم ــةسن ممبمــوسبــ  سمن اــ) علــ سن س“ ب”كمددا  ددد فددا  فددس ادددا ة سددابقة الدد كر  الفقددرة 
قنبمــــــــةسنلوــــــــامسمع ايــــــــنسوــــــــ سنع،م ــــــــمهسممســــــــنمنال نسبن ا ــــــــنلسوــــــــ سممــــــــنتوةسنلقمــــــــنمسن سمنوــــــــمةسمن  م نعمــــــــةسمن  

(.من  مصنتوةستم سنو،لسبنفكنمسن شايعةسن و،ممة
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: من النستور على( 13)وقن  صت ادا ة 

 سن ع ـدسموـ سن ع دسمن اسعل سكدسممن ةهستقمضم سن لانمةسميسمم ا سنلخ رسن عنمهسم كدسممن ةسنلقوسوـ.   
. نوممنلسسةمع سمبقنس انظنمسن عنمسمنآلتنب

.  تلفدسن دم ةستمب رسباصسن ع دس ا من ن  سمعدن ةسشام  . ب

نبــدسعــنتلهس سوم ــدسبــالسع ــدسن اــنلصسعلــ سنفــدسن سوــ سن فــمنلسن نــطسوعم  ــنسن قــنةم س ضــاملمس مممــةسم  ق. ج
.نمستنفمذنسلقلمس ضنئي

 صـقنبسونظمسن قنةم سعل سنوسسن مصنتوةسممسمانعنمس منعدسن عدن ةسن  م نعمةهسن ع، ةسب  سن ع نلسمس. ت
.ن ع نل
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:ةبرعاية االمومادعنية السياسات •
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سبانتاهسمياد سواي: جازة الوضعإ. 1
ً
سإ نزمسوم  سوممن

ً
ن  نسمةسن مممسولوس ا معفةسن نطستضمسمم متن
. ن ملس ام مسنملدم سو سن شينتمسن لامةسنملعم دم

سب: اجازة الرضاعة.2
ً
انتاسولوسنملمعفةسعندسعمتال نس اع دسبعدسن نزمسن م مسونعنطسلعنوةسومممن

.إلل نعسمم مت نسفنىسوااغسمةسن ع اسعنم  
لدسولوس ا معفةسلعنوةس فاينسن ذصس مسومجنمزسع اهسوتسونمنتسب: اجازة خاصة بنون راتب. 3

.ن ص ىسعنم  سو سنملامسن منفدمسم  ،ثسمانتس منلسمدمسودمت ن

 ر     م باصنار الالئحة التنفي ية لقا ون الخنمة ادن ية الصا2012لسنة ( 51)وفقا للقرار رقم 

:التالا( 31)ادا ة تضمنت م حيث 2010لسنة ( 48)رقم بمرسوم بقا ون 

مروى كزبر 



 سنةس( 37)مةس نةم سن لفدسل مس( 18)ك نسون  تسمزنلمسن ع دسمن من مةسن  م نعمةسبمفعمدسنملنتمسسل مس
اي نسم دسمسبشأ ستاومصستملسنلقضنةةس ه فنلسمنستم سوةسن انبعةهسمن ستقممسبن ا نبةسمن شانفسع2012

. فضنةة( 58)مس2015نملاوصةسفنىسعنمسن ا لمةسباغسعدتسنلقضنةنت

مسو،لسبترمسم نسون مسذ كسو سمنحسباوةس هواسمن مسن عنماةسن ستمباس  فن ينسن ايئةسنمل،ئ ةس اعنوت 
.تمن د مسبن ع د
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:السياسات ادعنية برعاية الطفولة•

مروى كزبر 



قةالسياسات ادعنية برعاية ذوي االعا•

 سودلتسن عدودسمةسن قمنة  سن نطسعززتسمةسفقم سملعنوةسذمصسنإلعن ةسو سم الةسن الايةسم دسون  تسو
:  ن ممبموسب  سن ع دسمنلوامسمةذكاسن  ين

مسبشن سلعنوةس2006 سنةس( 47)مسبمعدودسبعضسنفكنمسن قنةم سل مس2010 سنةس( 40) ودلس نةم سل مس-
 متش مدسذمصسن عن ةسمتأ مدس

ً
.بأن يمنح ادعاق مخصد إعاقة ال يقل عن مائة  ينار شهريا

س ا نتمس-
ً
نشنءسمانكزسممعن دستأ مدسمتلمسلعنوةسمتملسنومنءسمملشس ذمصسإمةسةفسسن قنةم سبشأ س( 4)ممبقن

و ار إيواء واحن للتاهيل، مراكز نهارية 5وزارة العمل والتنمية االجتماعية عن  أنشأت نإلعن ةسبقدس
.  ل وي اإلعاقة

.  ذوي اإلعاقةلتأهيل مركز خاص نهاري ( 16)وعن  أهلا مركز ( 14)كما تم ترخيد عن  -
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متأ مدسلعنوةسبشأ سمس2006 سنةس( 47)مةسن قنةم سل مس( 5)مسبمعدودسنملنتمس2014 سنةس( 59)ك نسودلس نةم سل مس-
 من أو ان يمنح ادوظف او العامل من ذوي اإلعاقة )نإلعن ةسسمتش مدسذمصس

ً
رجة من النأقربائه ال ي يرعى معاقا

  منفوعتي االجر 
ً
.  تلنوةسن امنئحسن منفمذوةس اقنةم سم نلصس،(األولى ساعتي راحة يوميا

ن عسلاي  سن مقنعدسنملدةم  سمسممكنبآتس منة  سمعنشنتسفكنمس إومثننءسنملعن سمةس:  مةسةفسسن قنةم س( 6)ملتسو سنملنتمس-
س
ً
ستقنعدون

ً
نةسعل سنل دسو سسعشامسونعقسم ةسنذنسبا تسمدمسنلخدمةسمن مأم  سن  م ن، سبأ سوسملوسنملعن سمعنشن

.بن  ساةس اذكملسمعشاسونمنتس إلةنث

رس سو نع سمةس تنءسع دسآواسغ عمل  تج عنها عجز  أصيب أي عامل إصابةنذنس: مةسةفسسن قنةم س( 15)ملتسو سنملنتمس-
ملننواسع ا سن سنبوسم اسعل سونفاسن ع دسن ذصسم عتسإونبةسن عنمدسبسباسن ع دس دو سن سومعف سو سن ع دسن

.بأ اس سوقدسعةسنل اسن سنبو
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.ملدمسث،ثسنونمسع دسملامسمنفدمس منلسمدمسودمةسنملمعفسولوس ا معفسن نزمسزمنجس1.

. مبنمس اياسفنىسن دل ةسن انبعةسملدمسث،ثسنونمولوس ا معفسن نزمس2.

نمسمـةستـنلي سمذ ـكسملـدمسنلةعـةسنشـياسمعشـامسنوـ( زم يـنن نـطسومـمو سع  ـنسن مبـنمسعـدمسن ـنزمس)ولوس ا معفـةسنملسـا ةس3.
.  مبنمسن زمج

س ـــمسولـــوس ا معـــفسنملســـامسن ـــنزمسنل ـــ س4.
ً
نلسمـــدمسلتنءسبايضـــةسنل ـــ سمتكـــم سملـــامسمنفـــدمسملـــدمسمنفـــدسمعشـــايةسوممـــن

.ودمم 
سملانبقةسمايضسمةسن نل  سفنىسن دل ةسن انبعةسونلجسن ـا،تسملـدمس ستمجـولوس ا معفسإ نزمسبانتاس5.

ً
نمزسوـم  سوممـن

.و سن سنةسن منفدم
لــ سن س س ــ سمــةسن دل ــةسن ماــ سنثنــنءسع، ــ ستنوــدسن ــا،تسع ايــاسمــايضسملانبقــةسن ــنزمسبانتــاسو ــنحسنملمعــفسك ــنس6.

.تزيدسعةسواعةسنونمسممصاةسنمسممقلعةسو سن سنةسن منفدم
. دن نذنسلوصسلفد  نسبن سفاسنا سنلخنلجسملدمسومةسنشياسعل سإ نزمسبدم سلنتاست نحس ازمجسنمسن زم ةس7.
.معام سو نحسمعنشستقنعدصس( 15)ولوس ا معفسن ومقن ةسبسباسن مفاغس اعنوةسذمصسنإلعن ةسبعدسماملس8.
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:السياسات ادعنية بادوظفين•

مروى كزبر 

م باصنار الالئحة التنفي ية لقا ون الخنمة ادن ية الصا ر     2012لسنة ( 51)وفقا للقرار رقم 

:التالا( 32-31) تضمنت ادوا  م حيث 2010لسنة ( 48)رقم بمرسوم بقا ون 



شاكرين لكم حسن استماعكم 

م 2016مايو  مروى كزبر 9


