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الف�صل من اخلدمة اإذا تكررت خمالفة اأوامر العمل والتحري�ض عليها 

»العمل« تعتمد مناذج لوائح اجلزاءات يف املن�صاآت اخلا�صة

مناذج  اعتماد  ب�صاأن  ق��راراً  العمل  وزارة  اأ�صدرت 

لوائح اجلزاءات باملن�صاآت اخلا�صعة لأحكام قانون العمل 

يف القطاع الأهلي، بحيث ي�صرت�صد به اأ�صحاب الأعمال يف 

اإعداد لوائحهم.

واملن�صورة يف اجلريدة   – وتت�صمن لئحة اجلزاءات 

العمل، واملتعلقة  املتعلقة مبواعيد  املخالفات  الر�صمية - 

العمل، حيث  �صلوك  اإىل خمالفات  اإ�صافة  العمل،  بتنظيم 

 49 اجلزاءات  لئحة  الواردة يف  املخالفات  اإجمايل  يبلغ 

خمالفة.

التاأخر  حالة  يف  املتخذة  اجلزاءات  الالئحة  وحتدد 

عن مواعيد العمل حتى �صاعة، وتختلف اجلزاءات بح�صب 

مدة التاأخري وما اإذا ترتب عليه تعطيل عمال اآخرين. ففي 

دقيقة  للعمل من 15  التاأخر عن مواعيد احل�صور  حالة 

عليه  وترتب  مقبول  عذر  اأو  اإذن  دون  دقيقة   30 حتى 

اآخرين، يخ�صم 30% من الأجر اليومي يف  تعطيل عمال 

املرة الأوىل، و50% منه يف املرة الثانية، و75% منه يف 

املرة الثالثة، واأجر يومني اإذا تكررت املخالفة اأربع مرات. 

تزيد عن  للعمل ملدة  العامل عن احل�صور  تاأخر  واإذا 

�صاعة بدون اإذن اأو عذر مقبول ومل يرتتب على التاأخري 

تعطيل عمال اآخرين، يوجه له اإنذار كتابي يف املرة الأوىل، 

ويخ�صم اأجر يوم كامل يف املرة الثانية، واأجر يومني يف 

اأيام،  ثالثة  اأجر  الرابعة  املرة  يف  ويخ�صم  الثالثة،  املرة 

اإ�صافة اإىل خ�صم �صاعات التاأخري يف جميع احلالت. 

ويف حال ترك العمل اأو الن�صراف قبل امليعاد بدون 

املرة  للعامل يف  كتابي  اإنذار  يوجه  مقبول،  عذر  اأو  اإذن 

املرة  يف  اليومي  الأج��ر  من   %10 خ�صم  يليه  الأوىل، 

الثانية، و25% منه يف املرة الثالثة، واإذا تكررت املخالفة 

اإىل  اإ�صافة  كامل،  يوم  اأجر  يخ�صم  فاإنه  الرابعة  للمرة 

امليعاد  قبل  الن�صراف  اإذا كانت مدة  التاأخري  مدة  خ�صم 

تتجاوز الربع �صاعة. كما تتخذ اجلزاءات نف�صها يف حال 

البقاء يف العمل اأو العودة اإليه بعد انتهاء مواعيد العمل 

بدون عذر مربر. 

وفيما يخ�ض املخالفات املتعلقة بتنظيم العمل ومنها 

اأهمل  اأو  والتعليمات،  الأوامر  خمالفة  على  التحري�ض 

وتهاون يف عمله مما قد ين�صاأ عنه �صرر يف �صحة العمال 

اأجر  يخ�صم  فاإنه  والأدوات،  املواد  يف  اأو  �صالمتهم  اأو 

يومني يف املرة الأوىل، واأجر ثالثة اأيام يف املرة الثانية، 

اأيام،  خم�صة  اأجر  يخ�صم  الثالثة  للمرة  ذلك  تكرر  واإذا 

و�صول اإىل الف�صل من اخلدمة يف املرة الرابعة.

واإذا قام العامل بالتالعب يف اإثبات احل�صور اأو عدم 

تنفيذ  عدم  اأو  بالعمل  اخلا�صة  العادية  الأوامر  اإطاعة 

من  ظاهر  مكان  يف  واملعلقة  بالعمل  املتعلقة  التعليمات 

املرة  يف  اليومي  الأجر  من   %25 يخ�صم  العمل،  اأماكن 

اأجر  يخ�صم  بينما  الثانية،  املرة  يف  منه  و%50  الأوىل، 

يوم كامل يف املرة الثالثة، واأجر يومني يف املرة الرابعة. 

يف  التدخني  حال  يف  نف�صها  اجل��زاءات  تنطبق  كما 

الأماكن املحظورة للمحافظة على �صالمة العمال اأو تناول 

اأماكن العمل، لكن الف�صل يجوز  امل�صروبات الروحية يف 

اإذا ن�صاأ عن ذلك �صرر ج�صيم. 

وفيما يتعلق مبخالفات �صلوك العمل، تت�صمن لئحة 

اجلزاءات عدم تنفيذ الأوامر والتعليمات املحلية اخلا�صة 

املن�صاأة  حل�صاب  املح�صلة  النقود  توريد  عدم  اأو  بالعمل 

يخ�صم  حيث  مقبول،  تربير  دون  املحددة  املواعيد  يف 

�اأجر يومني يف املرة الأوىل، وثالثة اأيام يف املرة الثانية، 

وخم�صة اأيام يف املرة الثالثة، انتهاًء بالف�صل من اخلدمة 

اإذا تكررت املخالفة اأربع مرات. 

ويف حالة التمار�ض اأو الت�صاجر مع الزمالء واإحداث 

العمل  اأدوات  ا�صتعمال  اأو  العمل،  مكان  يف  الفو�صى 

لالأغرا�ض اخلا�صة، اأو المتناع عن اإجراء الك�صف الطبي 

املرة  اأجر يوم كامل يف  املن�صاأة يخ�صم  عند طلب طبيب 

واأجر  الثانية،  املرة  يف  يومني  واأجر  للمخالفة،  الأوىل 

ثالثة اأيام يف املرة الثالثة، وخم�صة اأيام يف املرة الرابعة.

اأو  امل�صوؤولني  على  بالتطاول  العامل  ق��ام  واإذا 

كتابي  اإنذار  اإليه  يوجه  و�صيلة،  اأي  عرب  بهم  التعري�ض 

يف املرة الأوىل، ويف املرة الثانية يخ�صم 10% من الأجر 

اليومي، و25% منه يف املرة الثالثة، و50% منه يف املرة 

الرابعة. كما تتخذ الإجراءات نف�صها يف حال عقد �صفقات 

بيع اأو �صراء اأو ترويج ال�صلع يف مكان العمل. 

الإ�صافية،  العمل  العامل ح�صور �صاعات  واإذا رف�ض 

يوجه اإليه تنبيه �صفوي يف املرة الأوىل، ثم اإنذار كتابي، 

يف  منه  و%50  اليومي،  الأج��ر  من   %25 خ�صم  يليه 

اإ�صاءة  املرة الرابعة. كما تتخذ الإجراءات ذاتها يف حالة 

ا�صتخدام الربيد الإلكرتوين.

سوسن فريدون:

قبل اأيام من انتهاء موؤمتر العمل الدويل بجنيف.. اجلا�صم: 

دول اخلليج ت�صتثمر يف العن�صر الب�صري وتهتم بالتدريب والتطوير
العمل  وزراء  ملجل�ض  التنفيذي  املكتب  عام  مدير  قال 

بدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، عقيل اأحمد 

اجلا�صم، اإن »وزارات العمل بدول املجل�ض تويل التدريب 

وتطوير الكوادر الب�صرية اهتماماً بالغاً«.

يف  املجل�ض  دول  وت�صعى  »�صعت  اجلا�صم  واأ�صاف 

والعمل  الو�صائل،  ب�صتى  الب�صري  العن�صر  ال�صتثمار يف 

اإك�صابه اأحدث  املهارات واملعلومات التي متكنه من  على 

اأداء مهامه الوظيفية باأكرب قدر من التمكن واملهنية«.

املوظفني  قدرات  وتطوير  »التدريب  اأن  اإىل  ولفت 

ق�صايا  املهام،  اأداء  يف  املمار�صات  اف�صل  على  والتعرف 

ميكنها اأن تزيد من م�صتويات النتاج وحت�صينه ب�صورة 

تن�صجم وتطلعات دول املجل�ض للريادة يف �صتى املجالت.

 ، التنفيذي  املكتب  عام  مدير  لقاء جمع  ذلك يف  جاء 

املركز  اإدارة  مهام  �صيتوىل  الذي  مقدي�ض،  رابح  وال�صيد 

العمل  ملنظمة  التابع  والت�صغيل  العمل  لإدارة  العربي 

العربية يف يوليو املقبل، على هام�ض م�صاركتهم يف اأعمال 

اأعماله  ُتعقد  الذي  الدويل  العمل  ملوؤمتر   )102( الدورة 

حالياً يف جنيف.

ال�صيد  املركز  به مدير  قام  الذي  الدور  وثمن اجلا�صم 

اجلاري، يف  يونيو  نهاية  �صيتقاعد  والذي  كي�صو،  حممد 

تطوير املعهد ومتكينه من تبوء مكانة هامة يف على خارطة 

والت�صغيل،  العمل  ق�صايا  يف  بالتدريب  املعنية  املراكز 

متمنياً له احلياة الناجحة يف حياته امل�صتقبلية.

التنفيذي  املكتب  بني  التعاون  �صبل  الطرفان  وبحث 

وبني املركز، ونوعية الربامج التدريبية التي ميكن تنفيذها 

ب�صكل م�صرتك ومبا تغطي احتياجات وزارات العمل بدول 

املجل�ض يف خمتلف املجالت، حيث مت التاأكيد على اأهمية 

التوا�صل بني املكتب واملركز من اأجل بلورة ت�صور وا�صح 

ومتكامل حول برامج التدريب املطلوبة.

واتفق الطرفان على تبادل املعلومات وامل�صاريع بغية 

جهة  كل  بها  تقوم  التي  الربامج  من  ال�صتفادة  تعميق 

وت�صارك التجارب واخلربات.

يف  م�صاركته  التنفيذي  املكتب  وفد  و�صينهي  هذا، 

اأعمال الدورة )102( ملوؤمتر العمل الدويل نهاية ال�صبوع 

لالجتماعات  والتح�صري  بالإعداد  قام  اأن  بعد  اجلاري، 

التن�صيقية للوفود اخلليجية امل�صاركة يف املوؤمتر.

اجلا�شم لدى لقائه ممثلي املركز العربي لإدارة العمل والت�شغيل

اجلودر: هدفنا اإيجاد جيل من 

ال�صباب البحريني يحمل اآمال امل�صتقبل

املوؤ�ص�صة  رئي�ض  اجلودر  ه�صام  رعاية  حتت 

العامة لل�صباب والريا�صة، اأقامت املوؤ�ص�صة العامة 

لل�صباب والريا�صة احتفالية عر�ض م�صاريع طلبة 

مببنى  التدريب  بقاعة  وذلك  البحرين  البوليتكنك 

املوؤ�ص�صة العامة يف �صاحية ال�صيف. 

واأو�صح  اجلودر اأن املوؤ�ص�صة العامة لل�صباب 

والريا�صة حر�صت على اإقامة هذه امل�صاريع وذلك 

بالتعاون مع امل�صرفني على جامعة بوليتكنك. 

واأكد على الدور البارز الذي تقوم به املوؤ�ص�صة 

ال�صباب  رعاية  يف  والريا�صة  لل�صباب  العامة 

البحريني وفق خطة مدرو�صة تهدف اإىل خلق جيل 

�صفينة  ويقود  امل�صتقبل  اآمال  يحمل  ال�صباب  من 

التنمية اإىل موانئ التقدم والزدهار ليربهن للعامل 

القدرة  يف  واملتمثلة  �صبابنا  يف  الرا�صخة  ال�صمات 

الظروف  له  توفرت  ما  اإذا  والإبداع  البتكار  على 

املالئمة لذلك. 

دورة اإ�صعافات اأولية ومكافحة احلريق لـ 18 مكفوفًا
القائم  �صويطر  عبدالكرمي  العميد حممد  رعاية   حتت 

اأقيم  املدين،  للدفاع  العامة  الإدارة  عام  مدير  باأعمال 

الأولية  الإ�صعافات  دورة  يف  امل�صاركني  تخريج  حفل 

ل�  املدين  الدفاع  والتي نظمتها مدر�صة  ومكافحة احلريق 

وذلك  للمكفوفني،  ال�صداقة  جلمعية  تابعني  مكفوفا   18

مدر�صة  اآمر  العامر  را�صد  عبدالعزيز  العقيد  بح�صور 

ال�صداقة  جمعية  رئي�ض  احلليبي  وح�صني  املدين،  الدفاع 

للمكفوفني.

اآمر مدر�صة الدفاع املدين  اأ�صار         وبهذه املنا�صبة 

التعاون  من  انطالقاً  ياأتي  الدورة  هذه  تنظيم  اأن  اإىل 

املجتمع  وموؤ�ص�صات  الداخلية  وزارة  بني  القائم  امل�صرتك 

يتمثل  ما  وهو  املجتمعية،  ال�صراكة  ملبداأ  تفعيالً  املدين 

ومبداأ  العامة  ال�صالمة  مفاهيم  وتر�صيخ  الوعي  ن�صر  يف 

فئة ذوي  اآمن، خا�صة مع  اإىل جمتمع  للو�صول  الوقاية  

اإىل الدعم ملواجهة  الحتياجات اخلا�صة الذين يحتاجون 

حوادث احلرائق ل قدر اهلل، مو�صحا اأن الدورة تهدف اإىل 

ك�صريحة  اخلا�صة  الحتياجات  ذوي  من  املكفوفني  دعم 

مهمة يف املجتمع، وتاأهيلهم للتعامل مع احلالت الطارئة 

حال  الت�صرف يف  كيفية  مثل  وال�صالمة،  الأمن  يف جمال 

الأولية. الإ�صعافات  اإجراء  وقوع احلرائق، وطرق 

يف  امل�صاركني  اإن  املدين  الدفاع  مدر�صة  اآمر  وقال   

مهنة  مزاولة  بطاقة  على  يح�صلون  �صوف  الدورة  هذه 

البحريني �صاحلة ملدة  الأحمر  الهالل  م�صعف من جمعية 

�صنتني وذلك بعد اجتيازهم لمتحان الإ�صعافات الأولية.

نيابة  كلمة  البوعينني  لطيفة  األقت  جانبها،  من 

اكت�صبنا  »لقد  فيها  قالت  ال��دورة،  يف  امل�صاركني  عن 

ومكافحة  الأولية  الإ�صعافات  جمال  يف  جديدة  مهارات 

تفوقها،  ورمبا  املب�صرين  منازل  اإىل  بنا  ترقي  احلريق 

الدورة  تنظيم  مراحل  جميع  على  �صخ�صيا  اأ�صرفت  وقد 

التي  والعوائق  ال�صعاب  جميع  متحدية  براجمها  واإعداد 

املكفوفني. وطريق  طريقي  اعرت�صت 

بدء اإعداد امل�صروع الأ�صا�صي 

للمحكمة العربية حلقوق الإن�صان

القاهرة – )وكالت(:

الدول  جلامعة  العامة  الأمانة  مبقر  اليوم  بداأ 

رفيعة  للجنة  الأول  الجتماع  اأعمال  العربية، 

العربية  للدول  القانونيني  اخلرباء  من  امل�صتوى 

املكلفة باإعداد امل�صروع الأ�صا�صي للمحكمة العربية 

البحرين  مملكة  اقرتحتها  التي  الإن�صان،  حلقوق 

واأقرتها القمة العربية الأخرية يف الدوحة. 

العربية  للمحكمة  الأ�صا�صي  امل�صروع  ويهدف 

الطراف  الدول  تنفيذ  مراقبة  اإىل  الإن�صان  حلقوق 

فيها للتزاماتها النا�صئة من امليثاق العربي حلقوق 

الإن�صان، والتفاقيات ذات ال�صلة التي تكون الدول 

املتعلقة  امل�صائل  وينظم  فيها،  اأع�صاء  العربية 

بتكوين واخت�صا�صات وطرق عمل املحكمة، حيث 

الدول  مواطني  من  اأع�صاء   7 من  املحكمة  تتكون 

عن  انتخابهم  ويتم  العربية،  باجلامعة  الأع�صاء 

القرتاع  بطريق  لها  العمومية  اجلمعية  طريق 

ال�صري من قائمة ت�صم اأ�صماء املر�صحني، وذلك ملدة 

6 �صنوات.

اىل ذلك، اختتم جمل�ض اجلامعة العربية على 

العادي  غري  الجتماع  الدائمني  املندوبني  م�صتوى 

الواردة  والتو�صيات  باملقرتحات  للنظر  اأم�ض 

الأخ�صر  يراأ�صها  التي  امل�صتقلة  اللجنة  تقرير  يف 

البراهيمي حول تطوير اجلامعة العربية.

وقال نائب الأمني العام للجامعة ال�صفري اأحمد 

ت�صكيل 4 فرق عمل  التفاق على  اإنه مت  بن حلي، 

لتطوير اجلامعة العربية.


