الـالحــق
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ملحق رقم ()1
التقرير التكميلي الثاني للجنة الخدمات
حول التعديلات التي تضمنها طلب
إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة
فقرة جديدة إلى المادة ( )27من

القانون رقم ( )19لسنة 2006م،

بشأن تنظيم سوق العمل( ،المعد في
ضوء الاقتراح بقانون ــ بصيغته

المعدلة ــ المقدم من مجلس النواب).
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التاريخ 11 :فبراير 2020م

التقرير التكميلي الثاني للجنة اخلدمات
حول التعديالت التي تضمنها طلب إعادة مداولة مشروع قانون بإضافة فقرة
جديدة إىل الادة ( )27من القانون رقم ( )19لسنة 2006م ،بشأن تنظيم سوق
العمل (العد بناء على االقرتاح بقانون "بصيغته العدلة" القدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني -الفصل التشريعي اخلامس
مقدمــة:

بتاريخ  22يناير 2020م ،أرسل صاحب المعالي السيد علي بن صالح الصالح
رئيس مجلس الشورى خطابًا برقم ( 281ص ل خ ت /ف 5د ،)2بنا ًء على قرار
المجلس في جلسته الرابعة عشرة من دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل
التشريعي الخامس والمنعقدة بتاريخ  19يناير2020م ،بالموافقة على إحالة
التعديالت التي تضمنها طلب إجراء مداولة ثانية لمشروع قانون بإضافة فقرة
جديدة إلى المادة ( )27من القانون رقم ( )19لسنة 2006م ،بشأن تنظيم سوق
العمل (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس
النواب) ،المقدم من أصحاب السعادة أعضاء المجلس :جمال محمد فخرو ،وخالد
حسين المسقطي ،وعبدالرحمن محمد جمشير ،ورضا عبدهللا فرج ،وأحمد مهدي
الحداد ،ود.عبدالعزيز حسن أبل ،إلى اللجنة على أن تتم إعادة دراسته وإعداد
تقريرها بشأنه ،عمالً بأحكام المواد (  )104 ،112 ،110من الالئحة الداخلية
لمجلس الشورى.
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ا
أوال -إجراءات اللجنة:

( )1تدارستتتتت اللجنة التعديالت التي تضتتتتمنها طلب إعادة المداولة لمشتتتتروع قانون
بإضتتافة فقرة جديدة إلى المادة ( )27من القانون رقم ( )19لستتنة 2006م ،بشتتأن
تنظيم سوق العمل في االجتماعات اآلتية:
تاريختتته

رقتم االجتمتاع
االجتماع الثاني عشر

 27يناير 2020م

االجتماع الثالث عشر

 3فبراير 2020م

االجتماع الرابع عشر

 10فبراير 2020م

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراستتتها لطلب إعادة المداولة على الوثائ المتعلقة به ،والتي
اشتملت على ما يلي:
 رأي لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى( .مرفق) خطاب سعادة العضو السيد درويش أحمد المناعي بشأن مشروع القانون( .مرفق) رأي وزارة الخارجية( .مرفق) رأي المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان( .مرفق) رأي جمعية حماية العمال الوافدين( .مرفق) مذكرة المستتتشتتار القانوني لشتتؤون اللجان حول ما ورد في طلب إعادة المداولة.(مرفق)
 مضتتتتبطة الجلستتتتة رقم ( )4المنعقدة بتاريخ  3نوفمبر 2019م ،والتي نوقش فيهاالتقرير

الساب للجنة( .مرفق)
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 مضبطة الجلسة رقم ( )14المنعقدة بتاريخ  19يناير 2020م( .مرفق) االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم( .مرفق) مشتتروع قانون بإضتتافة فقرة جديدة إلى المادة ( )27من القانون رقم ( )19لستتنة2006م ،بشتتتتتأن تنظيم ستتتتتوق العمتل (المعتد بنتاء على االقتراح بقتانون "بصتتتتتيغتته
المعدلة" المقدم من مجلس النواب).
( )3بدعوة من اللجنة ،شتار في اجتماعها الثاني عشتر أصتحاب الستعادة مقدمو طلب
إعادة المداولة:
المنصب

االسم
مجلس الشورى
سعادة السيد جمال محمد فخرو

النائب األول لرئيس مجلس الشورى

سعادة السيد خالد حسين المسقطي
سعادة الدكتور عبدالعزيز أبل

عضو مجلس الشورى
عضو مجلس الشورى

 كما شااارف فا اجتماا اللجنا النانا رشاار ساالاضو اللكااو الضكتور أحمض سااالماللريض ركو مجلس الشورى.
( )4وبدعوة من اللجنة ،شتتتتار في اجتماعها الثاني عشتتتتر ممثلو وزارة الخارجية
اآلتي ذكرهم:
المنصب

االسم
وزارو الخارجيا
الشيخة الدكتورة رنا بنت عيسى بن دعيج
آل خليفة

وكيل وزارة الخارجية

السيد محمد عبدالرحمن الحيدان
السيد أنس يوسف السيد
السيد مبارك عبدهللا الرميحي

مدير إدارة الشؤون القانونية
مستشار بإدارة الشؤون القانونية
سكرتير ثالث بإدارة الشؤون القانونية
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• حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
المنصب

االسم
هيئا المستشارين القانونيين

المستشار القانوني لشؤون اللجان

الدكتور موفق سمور المحاميد
محسن علي الغريري
إضارو شؤون اللجان

باحث قانوني

مشرف شؤون اللجان
خولة حسن هاشم
أمين سر اللجنة المساعد
دانة إبراهيم الشيخ
إدارة العالقات واإلعالم
أخصائي إعالم أول
رلا رباس اللراضي
أخصائي إعالم
السيض رلا سلمااان محمااض

ا

ثانيـا :رأي وزارة اخلارجية:

دعا ممثلو وزارة الخارجية إلى إعادة النظر في مشروع القانون مشيرين إلى
تواف الوزارة مع مذكرة الحكومة ،وقد أبدت وزارة الخارجية بعض المالحظات في
مذكرتيها اللتين استلمتهما اللجنة( .مرفق)

ا

ثالثـا :الرأي الذي تضمنه طلب إعادة الداولة:

تضمن طلب إعادة المداولة التعديالت المقترحة اآلتية:
 -1ضرورة تحديد الجهة التي تتحمل نفقات إعادة العامل الهارب أو ترحيله إذا لم
قادرا على تحمل كلفة ذل بنفسه من خالل اقتراح إضافة العبارة اآلتية:
يكن ً
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قادرا ماليتًا على تحمل نفقات سفره ،تحدد الحكومة
"وإذا لم يكن العامل الهارب ً
الجهة الرسمية التي تتولى ترحيل العامل إلى بلده على نفقتها".

 -2استبدال العبارة اآلتية( :وإذا توفي العامل أثناء هربه أو تركه العمل جاز ألهله
ترتيب نقل جثمانه إلى بلده ،إذا طلبوا ذل  .وتتولى وزارة الصحة العامة اتخاذ
اإلجراءات الالزمة للتعامل مع جثمان العامل الهارب المتوفى ،كل حسب
تعاليم دينه أو معتقده ،وذل وفقت ًا ألحكام الفصل الخامس والعشرين من قانون
الصحة العامة الصادر بالقانون رقم ( )34لسنة 2008م) بآخر الفقرة (د)
الواردة في مشروع القانون كما أقره مجلس النواب ،والمداولة األولى لمجلس
الشورى والتي تنص على اآلتي" :ويتحمل ذوو العامل نفقات تجهيز ونقل
جثمان العامل الذي توفي أثناء تركه للعمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل
الصادر بشأنه في حال طلبهم ذل خالل مدة ال تزيد على ثالثين يومتًا من
تاريخ وفاته ،وبخالفه يتم دفنه وفقت ًا ألحكام الفصل الخامس والعشرين من
قانون الصحة العامة الصادر بالقانون رقم ( )34لسنة ."2018
ا
رابعا :رأي اللجنـة:

تدارست اللجنة مواد مشروع القانون مع ممثلي وزارة الخارجية في اجتماعها
الثاني عشر ،وذل بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو ،وسعادة السيد خالد
حسين المسقطي ،وسعادة الدكتور عبدالعزيز أبل ،والمستشار القانوني لشؤون اللجان
بالمجلس ،كما سب للجنة أن تدارست مواد مشروع القانون مع ممثلي هيئة تنظيم
سوق العمل في اجتماعها الثالث ،وبحثت اللجنة المالحظات التي تم إبداؤها من قبل
أصحاب السعادة أعضاء المجلس أثناء مناقشة مشروع القانون ،وذل في الجلسة
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رقم ( )4المنعقدة بتاريخ  3نوفمبر2019م ،والجلسة رقم ( )14المنعقدة بتاريخ 19
يناير 2020م.

وقد اطلعت اللجنة على خطاب سعادة العضو درويش أحمد المناعي بشأن
مشروع القانون ،باإلضافة إلى رأي لجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى ،ورأي
المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان ،ورأي جمعية حماية العمال الوافدين ،كما اطلعت
على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكدًا
لسالمة مشروع القانون من الناحية الدستورية.
يتألف مشروع القانون – فضالً عن الديباجة – من مادتين ،تضمنت المادة
األولى إضافة فقرة جديدة برقم (د) إلى المادة ( )27من القانون رقم ( )19لسنة
2006م بشأن تنظيم سوق العمل ،فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
يهدف مشروع القانون إلى تحميل العامل األجنبي الذي يتر العمل بالمخالفة
لشروط تصريح العمل الصادر بشأنه نفقات عودته إلى الجهة التي ينتمي إليها
بجنسيته ،باعتبار أن تحمل صاحب العمل نفقات إعادة العامل األجنبي في كل األحوال
بما في ذل حالة قيام العامل بتر العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل الصادر
أمرا غير منطقي.
بشأنه يعد ً

وبعد تدارس اآلراء والمالحظات التي أبديت من قبل أصحاب السعادة أعضاء
اللجنة والمستتتتشتتتار القانوني لشتتتؤون اللجان ،ومقدمي طلب إجراء المداولة الثانية،
تجتد اللجنتة أن مشتتتتتروع القتانون كمتا تم التواف عليته في المتداولتة األولى في حتال
مروره بمراحله الدستورية سيطب بأثر فوري وال ينطوي على أي أثر رجعي على
العمال التاركين للعمل قبل ستتريان التعديل عمالً بالمواد ( )124-122من الدستتتور
البحريني ،وقد ستتتتب أن وضتتتت عت اللجنة في تقريرها التكميلي األول حلوالً عملية

79

يمكن تطبيقها بأثر فوري لغايات تطبي النص وتحقي الوعي الكاف بمضتمونه ،كما
أنته ولغتايتات التواف مع متا ورد في طلتب إعتادة المتداولتة ودف ًعتا ألي تخوف من عتدم
قدرة العامل على الدفع اتجهت اللجنة إلى اآلتي:
أوال – التواف مع مقدمي طلب إعادة المداولة في تحديد الجهة التي تتحمل نفقات
قادرا فعليتًا على تحمل كلفة ذل
إعادة العامل التار لعمله أو ترحيله إذا لم يكن ً
بنفسه وذل من خالل تحميل تل النفقة لهيئة تنظيم سوق العمل دون أن يكون
لها الح في الرجوع على صاحب العمل مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من
المادة ذاتها ،وذل من خالل تبني إضافة العبارة اآلتية للفقرة (د)( :وإذا لم يكن
اللامل قاضرا ماليا رلى تحمل نفقات سفره ،تتولى الجها المختصا بوزارو
الضاخليا ترحيله رلى نفقا الهيئا).

نانيا  -التواف مع مقدمي طلب إعادة المداولة حول الجهة التي تتحمل نفقات نقل
جثمان العامل ودور وزارة الصحة من خالل تبني العبارة اآلتية( :وإذا ت ُ ُوفِّا
اللامل األجنبا أنناء تركه لللمل بالمخالفا لشروط تصريح اللمل الصاضر بشأنه
فيجوز ألقربائه تحمل نفقات تجهيزه ونقل جنمانه فا حال طلبهم ذلف ،وبخالفه
تتولى الوزارو الملنيا بشئون الصحا إجراء الترتيبات الالزما لضفن جنمانه
وفقاا ألحكام الفصل الخامس واللشرين من قانون الصحا اللاما الصاضر
بالقانون رقم ( )34لسنا ).2018

نالنا -تؤكد اللجنة على احترام التعديالت التي تضمنها مشروع القانون لحقوق
وحريات اإلنسان ،ويعزز ذل مرئيات كل من المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان
ولجنة حقوق اإلنسان بمجلس الشورى والتي تضمنت اإلشارة إلى أن مشروع
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القانون ال يؤثر أو يمس بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية وفقتًا لالتفاقيات
والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق اإلنسان ،أما ما ورد في مرئيات وزارة
الخارجية ،فتجد اللجنة أن المسائل التي تضمنتها كانت من بين الموضوعات
التي سب

للجنة أخذها بعين االعتبار عند إعداد تقريرها التكميلي األول الذي

نوقش خالل المداولة األولى.

ا
خامسـا :اختيار مقرري الوضوع األصلي واالحتياطي:

إعمتاالً لنص المتادة ( )39من الالئحتة التداخليتة لمجلس الشتتتتتورى ،اتفقتت اللجنتة على
اختيار كل من:
 .1سلاضو األستاذ ناااااوار رلاااااا المحماااااوض

مقررا أصلياا.

 .2سلاضو األستاذ ربضالوهاب ربضالحسن المنصور

مقررا احتياطيا.

ا
سادسـا :توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء حول التعديالت التي تضمنها
طلب إعادة المداولة (والتي تنصب على نص الفقرة (د) المضافة بموجب مشروع
القانون إلى المادة ( )27من القانون رقم ( )19لسنة 2006م) ،فإن اللجنة توصي
باآلتي:
 الموافقا رلى توصاايا اللجنا بالنساابا للتلضيالت التا تم اجراؤها رلى الفقرو(ض) من مشااروا قانون باكااافا فقرو جضيضو إلى الماضو ( )27من القانون رقم
( )19لساااانا 2006م ،بشااااأن تنسيم سااااو( اللمل (الملض بناء رلى االقترا
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بقانون "بصايتته الملضلا" المقضم من مجلس النواب) ،كما ورضت تفصايال فا
الجضول المرفق.

واألمر ملروض رلى المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

الدكتــورة جهــاد عبداهلل الفاضــل

الدكتـورة ابتسـام حممـد صالـح الدالل

رئيس جلنة اخلدمـات

نائب رئيس جلنة اخلدمات
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مشروع قانون بإضافة فقرة جديدة إلى المادة ( )27من القانون رقم ( )19لسنة 2006م ،بشأن تنظيم سوق العمل (المعد بناء على االقتراح بقانون "بصيغته
المعدلة" المقدم من مجلس النواب)

نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

مسمى مشروا القانون

مسمى مشروا القانون

قرار مجلس الشورى
(المداولة األولى)
مسمى مشروا القانون

مشروع قانون رقم ( )  -الموافقتة على المستتتتتمى  -تتمتتتت التمتوافتقتتتة عتلتى
كمتا ورد في مشتتتتتروع المستتتتتمى كمتتا ورد في
لسنة بإضافة فقرة جديدة
مشروع القانون.
القانون.
إلى المادة ( )27من
القانون رقم ( )19لسنة
 2006بشأن تنظيم سوق
العمل
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

الضيباجا

الضيباجا

الضيباجا

 -الموافقتة على التديبتاجتة مع

 تدمدد الدمدواةدعددم يديدالد يبددمعددم مة دددددمةددم
(قاانون الصااااحاة العااماة
الصاااااادر باالقاانون رقم
( )34لساانة  )2018ل
ال يبمعم.

قرار مجلس الشورى
(المداولة األولى)

إضتتتتتافتة (قاانون الصااا احاا
اللااماا الصااااااضر باالقاانون
رقم ( )34لسااا اناا )2018
إلى الديباجة.

نحن حمد نن يسىدددد
نص الضيباجا بلض التلضيل :نحن حم نن يسىدد د
خديدسد ددم مديدد مدمديد ددم
خيدسد ددم ميدد ممديد ددم
البحرين.
البحرين.
يددديد د ندحدن حدمدد ندن يدسىدددد
نددداد د الىد د
يدديدد
خيس م مي ممي م البحرين .نددادد الىدد
ال ستور،
نا الى يي ال ستور ،ال ستور،
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

ويي العددمنور ر ( ()19
لىدد م  2006نشدد ر ت مس( ويديد الدعددمندور ر د( ()19
لىددد م  2006نشددد ر ت مس(
سوق الامل ،وتا ي ته،
سوق الامل ،وتا ي ته،
وعلى قانون الصااحة العامة
الصااادر بالقانون رقم ()34
لسنة ،2018

قرار مجلس الشورى
(المداولة األولى)
ويي العدمنور ر ( ()19
لىد م  2006نشد ر ت مس(
سوق الامل ،وتا ي ته،
وعلى قااانون الصااااحااة
العامة الصاااادر بالقانون
رقم ( )34لسنة ،2018

أقتر متجتلتس الشتتتتتورى

أ ددددر مايدد د الشددددور
ومجلس النواب القتتانون
ومايددددددد د ال دددددددددوا أ ر ماي الشدور وماي
العددددمنور انتدد د ن دددده ،ال وا العمنور انت ن دده ،اآلتي نصتته ،وقد صتتدقنا
و دددد د عدددد د م ييسدددددده
و ع م ييسه وأع رنمه :عليه وأصدرناه:
وأع رنمه:
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

نص المادة ()27

الماضو األولى

الماضو األولى

قرار مجلس الشورى

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

(المداولة األولى)
الماضو األولى

الماضو األولى

الماضو األولى

 الموافقتة على تعتديتل المتادة  -الموافقتتة على تعتتديتتل  -إعادة صتتياغة الفقرة (د)على النحو التالي:
المادة على النحو التالي :الواردة في المادة األولى.
نص الماضو بلض التلضيل:

نص الماضو بلض التلضيل:

تضتتتتاف إلى المادة ( )27تضتاف إلى المادة ( )27من تضتتاف إلى المادة ()27
متن التقتتتانتون رقتم ( )19القتتانون رقم ( )19لستتتتتنتتة متن التقتتتانتون رقتم ()19
أ -ييتزم عمحب الامل
– األخسر -الم دددره له
نمستخ ام الاممل األع ب
نتحمدل ن عدمإ يدم تده ل

لستتنة  2006بشتتأن تنظيم  2006بشتتتأن تنظيم ستتتوق لستنة  2006بشتأن تنظيم
ستتتتوق العمل ،فقرة جديدة العمتتل ،فقرة جتتديتتدة برقم ستوق العمل ،فقرة جديدة
برقم (د) ،نصتتتتهتا اآلتي( :د) ،نصها اآلتي:

برقم (د) ،نصها اآلتي:

"د -استتتتتتثنتتاء من أحكتتام
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تضتاف إلى المادة ( )27من
القتتانون رقم ( )19لستتتتتنتتة
 2006بشتتتأن تنظيم ستتتوق
العمتتل ،فقرة جتتديتتدة برقم
(د) ،نصها اآلتي:

نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

قرار مجلس الشورى

النص بعد التعديل

توصية اللجنة

(المداولة األولى)

الاهدم الت يحد دم يعد

الفقرتين (أ) و(ج) من هتذه "د – مع راضم اخخالل بحكم د -مع رضم اخخالل بحكم

"د – مع راضم اخخالل بحكم

الدادمددل ،و ما لد( يدحدد

المتتادة ،يتحمتتل العتتامتتل الفقرو (ب) واستتتتتتثنتاء من الافاقارو (ب) ،يتتتحتمتتل

الفقرو (ب) من هاذه المااضو،

الاعد عهدم ماس دم تحمدل األجنبي التذي يتر العمتل أحتكتتتام التفتقتر تيتن (أ) و(ج) العتتامتتل األجنبي التتذي

يتحمتل العتامتل األجنبي التذي

عدددددمحدب الامدل ن عدمإ بالمخالفة لشتروط تصتريح متن هتتتذه التمتتتادة ،يت تحتمتتل يتر العمتتل بتتالمختتالفتتة

التعتمتتتل بتتتالتمتختتتالتفتتة

يتتتر

يددم ا الاددممددل األع ب

العمل الصتتادر بشتتأنه لدى العتامتل األجنبي التذي يتر

لشتتروط تصتتريح العمل

لشتتتتتروط تصتتتتتريح العمتل

لد الدادهددم الدتد يد دتدمد

صتتاحب العمل المصتترح العمتل بتالم تخ الفتة لشتتتتتروط الصتتتتتادر بشتتتتتأنته لتدى

الصتادر بشتأنه لدى صتاحب

لسهم نا ىدسته ،ومل نا

لته بتاستتتتتتختدامته ،نفقتات تصتتتتتريح العمل الصتتتتتادر صتاحب العمل المصترح

التتعتتمتتتل التتمصتتتتتترح لتتته

انتهدم ي دم الامدل أو إعتتادتتته إلى الجهتتة التي بشتتتأنه لدى صتتتاحب العمل لته بتاستتتتتتختدامته ،نفقتات

باستتخدامه ،نفقات إعادته أو

المصتتتترح له باستتتتتخدامه ،إعتتادتتته أو ترحيلااه إلى

تارحايالاااه إلتى التجتهتتتة التتتي

نفقتات إعادته أو ترحيلاه إلى الجهتتة التي ينتمي إليهتتا

ينتمي إليها بجنستتتتيته ،وإذا

التجتهتتتة التتتي يتنت تمتي إلتيتهتتا بجنستتتتيته ،ويتحمل ذوو

لم يكن اللاامال قااضرا ماالياا

ذوو اللاااماال نفقااات تجهيز
بجنستتتتتيتتته ،ويتحماال ُ

رلى تحمال نفقاات سااااافره،

اللاامال نفقاات تجهيز ونقال ونقل جنمان اللامل الذي

تتولى الجهااا المختصااااااا

انتهم أو لغم ت دددري
الامل.
كمدم يتحمدل عدددددمحدب
الامل المشدمر لسه ن عمإ
تدادهدسدز وندعددل عد دمددمر

ينتمي إليها بجنسيته".
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نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

قرار مجلس الشورى

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

(المداولة األولى)

الادممدل األع ب المتوة

جنماان اللاامال الاذي ت ُوفِّا توفا أننااء تركاه لللمال

بوزارو الااضاخليااا ترحيلااه

ل موى ه األعدددي أو

أننااء تركاه لللمال باالمخاالفاا باااالمخاااالفاااا لشاااااروط

رالاى نافاقاااا الاهايائاااا ،وإذا

محددل ددممتدده ما ىيددب

لشاااااروط تصاااااريح اللمال تصاااريح اللمل الصااااضر

تُوفِّا اللاامال األجنبا أننااء

مووه مل .

الصااااااضر بشاااااأنه فا حال بشاااااأناه فا حاال طلبهم

تركااه لللماال بااالمخااالفااا

طلاباهام ذلاااف خالل ماااضو ال ذلااف خالل مااضو ال تزيااض

لشاااااروط تصاااااريح اللمال

تزياض رلى نالنين يوماا من رلى نالنين يومااااا اا من

الصااااااضر بشااااا أناه فيجوز

تااريخ وفااتاه ،وبخالفاه يتم تااريخ وفااتاه ،وبخالفاه

ألقارباااائاااه تاحامااال نافاقاااات

ضفناه وفقاا ألحكاام الفصااااال يتم ضفنه وفقااااا اا ألحكام

تجهيزه ونقاال جنمااانااه فا

الخااامس واللشااااارين من الاافصااااااال الااخاااامااس

حاال طلبهم ذلاف ،وبخالفاه

قااانون الصاااااحااا اللااامااا واللشااااارين من قااانون

تاتاولاى الاوزارو الامالاناياااا

الصااضر بالقانون رقم ( )34الصاااحا اللاما الصااااضر

بشاااااؤون الصاااااحا إجراء

بالقانون رقم ( )34لسنا

الترتيباااات الالزماااا لاااضفن

2018م.

جنمانه وفقا ألحكام الفصاال

 ما اسدتخ م عدمحبيمدل يدمم أ أع بسدم أ ور
عد ور ت دري له نكل
انتعل لسه اللتزام نتحمل
ال عمإ المشددمر لسهم ة
ال عرا الىمنعم.
ج -ةد الدحددملإ الدتد
تىددتوعب ترحسل الاممل

لسنا ."2018

88

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

نص القانون النافذ

قرار مجلس النواب

قرار مجلس الشورى

توصية اللجنة

النص بعد التعديل

(المداولة األولى)

األع ب وة حدملدم وةدمتده

الخاامس واللشااااارين من

أر تددتددولدد الدداددهددم

قااانون الصاااااحااا اللااامااا

الددمددخددت ددددددم نددو ارا

الصااضر بالقانون رقم ()34

الد اخيسدم ترحسيده أو نعدل

لسنا ".2018

عد دمددمندده – ندحىددددددب
األحدوا – لد مدحددل
دممتده يي ن عدم الهس دم
وةدددعد دم أ لدددي ددددددواند د
واإلعرا اإ الت ي

ر

نتح ي م رار من و ير
الد اخيسدم دن ملت ىددددس مة
الهس م.
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نص القانون النافذ

نصوص مواد مشروع
القانون كما وردت من
الحكومة

قرار مجلس النواب

قرار مجلس الشورى
(المداولة األولى)

ويد دور لديدهدسد ددم حد
الرعو

ل عدددددمحدب

الامددل األخسر نددمل عدمإ
المترتبم يي مل .
الماضو النانيا

الماضو النانيا

الماضو النانيا

 الموافقتة على نص المتادة  -التمتوافتقتتتة عتلتى نتصيدديدد رمددسدد مدداددي د
الو را والو را – كددل كتمتتتا ورد فتي مشتتتتتروع التتمتتتادة كتتمتتتا ورد فتتي
مشروع القانون.
القانون.
ةسمم يخ دده – ت سك أح مم
دكا العدمنور ،ويامدل نده من
السوم التمل لتمريخ نشددددره
ة الاري ا الرسمسم.
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توصية اللجنة

النص بعد التعديل

ملحق رقم ()2
تقرير لجنة الشؤون التش ريعية

والقانونية بخصوص مشروع قانون
بإضافة مادة جديدة برقم (15

مكرر ًا) إلى قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم

( )48لسنة 2010م( ،المعد في
ضوء الاقتراح بقانون المقدم من
مجلس النواب).

91

التاريخ 5 :فبراير 2020م
الرقم)7( :

تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية

ا
حول مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم ( 15مكررا) إىل قانون اخلدمة
الدنية الصادر بالرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2010م
ا

(العد بناء على االقرتاح بقانون القدم من جملس النواب)
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمااة:
استيم لا م الشؤور التشرياسم والعمنونسم كتم صاحب المعالي السيد علي بن
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ر د( ( 267ص إ ق  /ف  )2 5المؤرخ
ة  6ي مير 2020م ،والكي ت( نموعبه ت يسف اليا م ن راسم وم م شم مشروع قانون
مكررا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم
بإضافة مادة جديدة برقم (15
ً
بقانون رقم ( )48لسنة 2010م (المعد بنا ًء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس
النواب) ،يي أر تت( راسته و ن ا الم حممإ و ي ا تعرير يت من رأي اليا م
نش نه لست( ير ه يي الماي .
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

( )1تدارست اللجنة مشروع القانون المذكور في االجتماعات التالية:
رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

12

 12ي مير 2020م

2

5

13

 22ي مير 2020م

2

5

15

 2ةبراير 2020م

2

5

( )2اىيا اليا م أث م

راسددتهم يي الوثمم المتايعم نمشددرو العمنور مو ددو

البحث وال راسم ،والت اشتمي يي مم يي :
 -رار ماي

ال وا ومرةعمته نش ر مشرو العمنور( .مرفق)

 مشرو العمنور المككور ،ومككرا س م التشرية والرأي العمنون  ،ومككراالح ومم نش نه( .مرفق)
 مككرا نملرأي العمنون نش ر مشرو العمنور من ي ا األستمم يب الموعويوسف الشتيم ،المىتشمر العمنون ليا م ،واألستمما سهسر سيطمر ن
مىتشمر منون مىمي ( .مرفق)
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حمم ،

( )3ون يوا من اليا م ح ر العتمم الم اع نتمريخ  22ي مير 2020م كل من:
المنصب

االسم
ديوان اخلدمة الدنية

السيض رصام رطيا الحايكا
السيض يوسف أحمض محمض إبراهيم
السيض سلض مبارف النفيلا

مضير إضارو االتصال
مضير إضارو األجور والمزايا
الوسيفيا -قائم بأرمال مضير رام
السياسات
القائم بأرمال مضير إضارو السياسات
وشؤون اللوائح

وزارة شؤون جملسي الشورى والنواب

إضارو شؤون الشورى

زينب ربضالرسول محمض

• ح ر اعتمميمإ اليا م من األممنم الاممم ليماي

كل من:
المنصب

االسم
هيئة الستشارين القانونيني

األستاذ ربضالموجوض يوسف الشتلا
األستاذو سهير سلطان بنا حماض
السيض محسن رلا التريري
اآلنسا شيخا جبر الضوسري
اآلنسا فاطما محمض كركا

المستشار القانونا لشؤون اللجان
مستشار قانونا مسارض
باحث قانونا
متضربا
متضربا

إدارة شؤون اللجان

مشرف شؤون اللجان
أمين سر لجنا

السيضو ميرفت رلا حيضر
السيضو أمل ربضهللا محمض

إدارة العالقات واإلعالم

أخصائا إرالم

السيض رلا محمض سلمان
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ثانياًا :رأي ديوان الخدمة المدنية:
 يا منور الخ مم الم نسم ال م ر نملمرسوم نعمنور ر ( ( )48لى م  2010منوندأدمنمرا لمم كمر يت م ه من
ع ي أا سبعه منور ر ( ( )35لى م  ،2006الكي أُلغ
أ
س إ تُخل نملعمنور.

ت

 أر مشرو العمنور يتامرض مة ال يى م التشرياسم لممي م البحرين والت يا منورالخ مم الم نسم عز أ ا م هم ،حسث تعوم ال يى م التشرياسم يي أر ي ور العمنور و
اإلىمر الامم الم م( ليعمنور ،ةسمم تختص اليوام الت مسمسم ليعوانسن والعراراإ الت
ر ين ما ي

ت

الو را نتح ي عرا اإ و وان ت مس( العوانسن ،حسث ن

المم ا ( ) 15من منور الخ مم الم نسم يي أر " :تح الرواتب الوظس سم و وان
استحعم هم نعرار من رمس

ماي

الو را ن م أ يي ا تراه ال يوار".... ،؛ لكا ةمن

األة ل ترك مى لم ت مس( اإلعرا اإ الخمعم نملعوانسن وتطبسعهم ليوام الت مسمسم
والعراراإ ال

مم لهم؛ ل ممر مرونم التا يل يي اإلعرا اإ والعراراإ الح ومسم

ال م را ت سكأا ليعمنور.
 أر الح ومم المو را حري م يي ح ظ حعوق الموظ سن وت مسن استعرار ( منخ

ت بس حعه( ة الا وا الى ويم ال وريم ،وممم يحع الىم مر و مم ح ل ة

نمرا ليمروف واألو م
يمم  2017حسث كم أر يتو ف عرف الا وا ال وريم
أ
ال ت م يددم نكاك ،ول ن ل( يت( تطبس مل ن م أ يي تايسممإ من بل العسم ا الرشس ا.
 أر ال ص يي ي وا نموعب منور وتح ي م ن ىبم ( )%3يتاكر تطبسعه؛ ألنه ليتواة مة س يسم ع او الرواتب المامو نهم حملسدأم والت تعوم يي نممم ال رعمإ
والرتب؛ ونملتمل عاونم تغسسر الهسمكل كمميمأ من ال ممم الحمل والكي تتباه أك ر و
الامل( ،كمم سستطيب مل
ة

ي ا راسمإ والستامنم نملخبرا والشركمإ المتخ

كا المام ممم يىتغرق و تدأم ىوي أ لت سكه.
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م

ثالثااًا :رأي اللجنة:
نم ش
ماي

اليا م مشرو العمنور مو و ال راسم والبحث ،واىيا

ال وا

ومرةعمته والكي انته

يي

رار

ل المواةعم يي مشرو العمنور ،كمم اىيا

يي مم ور نمككرا رأي الح ومم المو را ومككرا س م التشرية والرأي العمنون ،
وت( تبم

وعهمإ ال مر من بل الىم ا أي م اليا م ومم ي

يوار الخ مم الم نسم

والمىتشمر العمنون ليا م ،وانته

ل مم يي :

 .1يتألف مشروع القانون  -ة

أ ين ال يبمعم  -من مم تسن ،ت مول

ررا) ل
مةم مم ا ع ي ا نر ( ( 15م أ

المم ا األول

منور الخ مم الم نسم ال م ر نملمرسوم

نعمنور ر ( ( )48لى م  ،2010ت ص يي استحعمق الموظف ي وا وريم س ويم
ن ىبم ( )%3من راتبه األسمس يي أل يامو راتبه نهكه الزيم ا نهميم مرنوى
ال رعم الت يامل ييسهم ،وعم إ المم ا ال منسم ت سكيم.
 .2يهدف مشروع القانون ل ت م( الا وا ال وريم الى ويم

من منور الخ مم

الم نسمِ ،يو دأم ين ت مسمهم ة اليوام والعراراإ ،ممم يوةر الحمميم العمنونسم
ليموظف من أي رار

تتخكه اإل ارا نو ف عرف كه الا وا.

كمم يه ف ل تح سز الموظف يي األ ا الاس وتطوير مهمراته ،ةسؤ ي مهمم
وظس ته يي

نحو مرض ٍ ياو نمل ة يي الوظس م الاممم.

 .3من الناحية الدستورية رأت اللجنة أنه وفقاًا لنص المادة ( )4من الدستور ،ةإر
الا

أسمس الح ( ،وت ل ال ولم تحعس المىمواا واألمن والطم نس م ليمواى سن.

وطبقاًا لنص المادة ( )31من الدستور ،ل ي ور ت مس( الحعوق الم
ة ال ستور أو تح ي م ل نعمنور أو ن م أ يي
التح ي من عو ر الح .
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وص ييسهم

منور ول ياو أر ي م الت مس( أو

ولقد عهدت المادة ( )119من الدستور للمشرع عوغ العواي الت تتعرر نموعبهم
يي خزانم ال ولم من المرتبمإ والمامشمإ والتاوي مإ واإليمنمإ والم مةآإ،
وتح ي الاهمإ الت تتول تطبسعهم ،لتهس م المروف األة ل الت ت

نمحتسمعمإ

من تعررإ لم يحته( ،لس ه وا ماهم نمىؤولسم حمميم أسر ( ،والرتعم نىبل
ماسشتهم ،نمم مؤ اه أر الت مس( التشريا ليحعوق ي ور مامةسد أم ألح مم ال ستور،
كه الحعوق نمم يه ر م.

م مةسد أم لمعمع ه ،ما ت مو

و أت مشرو العمنور لسعرر وعو ت مسن منور الخ مم الم نسم ن دأم خمعدأم
يعرر أحعسم الموظف ة الا وا ال وريم الى ويم نميتبمر م حعدأم ليموظف؛ نه ف
حمميته من أي رار

تتخكه اإل ارا وةعدأم لىيطتهم التع يريم نتعسس عرف تي

الا واِ ،ممم يؤ ي ل تح سز الموظف يي األ ا الاس وتطوير مهمراته ،ةسؤ ي
مهمم وظس ته ة أمن وىم نس م يي نحو مرض ٍ ياو نمل ة يي الوظس م الاممم،
األمر الكي يؤك أر مشرو العمنور
ت ص يي

عم تطبسعدأم ل

وص ال ستور ومبم مه الت

ك ملم ال ولم لتحعس أمن وىم نس م موظ سهم ناال العمنور و الكي ي م(

حعو ه( المعررا ستوريدأم.

 .4من حيث المالءمة القانونية والموضوعية فقد رأت اللجنة أن السياسة التشريعية
في سن القوانين تقتضي أر يت مو ال ستور تعرير المبم ئ الاممم نش ر الحعوق،
يي أر يت من العمنور ال ص يي

كه الحعوق ن

م أسمسسم ،تمركدأم ال ص يي

ت معسيهم ليعراراإ واليوام والتايسممإ؛ نميتبمر م منيم ليتغسر والتطور تبادأم
ليمىتا اإ.
وكانت العالوة الدورية السنوية  -نميتبمر م حعدأم من الحعوق المعررا ليموظف
ن

ىمرا يممدأم ي م( الموظف يي أسمسه التزاممته ،ونملتمل
م وريم -تم ل
أ

ةساب أر تتمسز نمل بمإ المىت ل ص ة العمنور ،أمم ماسمر تع ير م وتح ي سمتهم
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وأسيو عرةهم ةس ور نعرار اري ي م( كه المىممل نمم يتواة مة ال ممم الكي
ت تهاه الىيطم الت سكيم ،ن م أ يي مم يار ه يوار الخ مم الم نسم.

كما عَرفت المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية " الراتب " ن نه الراتب
األسمس ليوظس م م مةدأم لسه الا وا العتمميسم وأيم ي وا أخر يعرر رمس
الو را

ماي

مةتهم ل الراتب األسمس .

ةسُىت ب من كا التاريف أر الراتب و ر كمر شمم أ الا وا العتمميسم والا وا
ال وريم الى ويم ،ةإر كا الشمو ل ي ور ل نا

رار الا وا و خولهم

من

راتب الموظف نتحع سببهم ،أمم بل رار م وح ( كونهم حعدأم ليموظف ةه
تختيف ين الراتب و و األمر الكي يىتوعب ال ص ييسهم ة العمنور ،م أر مار
يرا م

من تاريف المرتب ل يىتوعب لزام عهم اإل ارا نإ رار م وعرةهم

ليموظف ،ومن ث( وعب يرا نص خمص نهم ة العمنور.

إن العالوة الدورية السنوية للموظف العام تُعد حقاًا من الحعوق المعررا له؛ ألنهم
ت ي( و اه الممل وساسه ة اإلن مق لمواعهم الزيم اإ المتتملسم ة األسامر الت
ت ر هم ظروف الماتمامإ ،ةه مرتبطم نمروف الماسشم ونىبم الت خ( ،ونىبم
الغ

وارت م األسامر نش ل يمم ،ونملتمل ةه وةعدأم لكل ت ب أشبه نملح

الم تىب لامسة الموظ سن ة مختيف ال رعمإ الوظس سم،

تت موإ نىبتهم حىب

رعم الموظف ،لكل ةإر ال ص ييسهم ة العمنور ي ل التزام ال ولم نتعرير م
است م أا لهكا ال ص العمنون ووةم أ نملتزاممتهم تامه موظ سهم.

إن قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة  ،2010و
منور ح يث نىبسدأم ،أت لماملام ال اونمإ والماو مإ الت ارتبط نت سك منور
الخ مم الم نسم الىمن ر ( ( )35لى م  ،2006خكأا نملتارنم الى غمةوريم ة مام
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م أسمسسم يي م

الخ مم الم نسم والت تاتم ن

كبسرا ة
ورا
أ
عهم اإل ارا أ

مام الوظس م الاممم.
و راي

اليا م يمم التوا ر نسن تحعس أ اف منور الخ مم الم نسم ال م ر

نملمرسوم نعمنور ر ( ( )48لى م  ،2010ونسن تحعس أ اف مشرو العمنور
الماروض ،وا ام ة
ارت زإ ن

ايتبمر م النتعم اإ الموعهم لمشرو العمنور ،والت

م أسمسسم يي

تح ي نىبم ليزيم ا ال وريم الى ويم

ي م وعو

الرتب المامو نه ،حسث يترتب يي
حرعدأم يي اإلنعم يي نممم ُ

رار نىبم

الرتب ال ُمشمر لسه ممم يترتب ييسه ت ي م مملسم كبسرا،
مح ا ليا وا تغسسر نممم ُ
وارت إ اليا م رار مشرو العمنور ور تح ي نىبم ليا وا ال وريم الى ويم
تمركم تع ير م لعرار رمس

ماي

الو را ن م أ يي يرض يوار الخ مم الم نسم

وةعدأم ليا او والرتب المح ا سي دأم ،و و األمر الكي ل يىيب من عهم اإل ارا
سيطتهم ة التع ير.
ال وا

وقد توافقت اللجنة مة تا ي إ ماي

الت

ررإ و ة ي وار ليمم ا

ررا) الوار ا ة مشرو العمنور نمىم " العالوة الدورية السنوية"
( 15م أ
تواةعدأم مة نم

ن وص العمنور ،وككل مة

مةم يبمرا "وتُمنح وفقاًا للضوابط

المحددة في نظام إدارة األداء الوظيفي"؛ لتؤك يي ح
تع ير أر ي ور م

است

نممم ارا األ ا الوظس

يوار الخ مم الم نسم ة

ار رار تح ي الا وا مممدأم يي ال وان المح ا ة
الت و اهم ،ومل كيه مة مرايما مم ت ص ييسه المم ا
ع ور الا وا نعرار من رمس

( )15من منور الخ مم الم نسم الت تعت

ماي

الو را .
وفي مجال النص على العالوة الدورية السنوية في القوانين المقارنة ةإر الا ي
من ال و الارنسم والخيساسم ت م

وانس هم ال ص يي الا وا ال وريم الى ويم،
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تمركم تح ي

وانطهم ليعراراإ اإل اريم ،م هم (الممي م الارنسم الىاو يم ،ولم

ال وي  ،السمن ،ةيىطسن ،سيط م يممر ،اإلممراإ الارنسم المتح ا ،لسبسم).
ونظرا ألهمية مشروع القانون فقد قررت اللجنة – بأغلبية
بنا ًء على ما تقدم،
ً
أعضائها  -الموافقة عليه بعد إجراء بعض التعديالت على صياغته.
رابعااًا :جدول مقارنة بين نص مشروع القانون وتعديل مجلس النواب والتعديل الذي
انتهت إليه اللجنة:

نص مشروع القانون

تعديل مجلس النواب

التعديل الذي أجرته
اللجنة

مكررا
مادة ()15
ً

مكررا
مادة ()15
ً
العالوة الدورية السنوية

مكررا
مادة ()15
ً
العالوة الدورية السنوية

يىتح الموظف ي وا
وريم س ويم ة األو من
ي مير التمل لنع م س م
من تمريخ تاسس ه أو من
تمريخ استحعمق الا وا
ال وريم الىمنعم ،ن ىبم
( % )3من راتبه األسمس
أ امه
يرا له يي
تع أ
وسيوكه المر سسن ويي
أل يامو راتبه نهكه
الزيم ا مرنوى ال رعم.

يىتح الموظف ي وا
وريم س ويم ة األو من
ي مير التمل لنع م س م
من تمريخ تاسس ه أو من
تمريخ استحعمق الا وا
ال وريم الىمنعم ،ن ىبم
( )%3من راتبه األسمس
أ امه
يرا له يي
تع أ
وةعدأم
وسيوكه ،وتُم
لي وان المح ا ة نممم
ارا األ ا الوظس ،
ويي أل يامو راتبه
نهكه الزيم ا مرنوى
ال رعم".

يىتح الموظف ي وا
وريم س ويم ة األو من
ي مير التمل لنع م س م
من تمريخ تاسس ه أو من
تمريخ استحعمق الا وا
ال وريم الىمنعم ،تعادل
ُرتبة من ُرتب الدرجة التي
يشغلها بحيث ال يجاوز
راتبه بهذه الزيادة نهاية
مربوط درجته ،وتُم
وةعدأم لي وان المح ا ة
األ ا
ارا
نممم
الوظس  ،مع مراعاة ما
تنص عليه المادة ()15
من هذا القانون.
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خامسااًا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعمااالً لنص الماادة ( )39من الالئحاة الداخلياة لمجلس الشااااورى ،اتفقات اللجنة
على اختيار كل من:
 .1الدكتور أحمد سالم العريض

مقااررا أصليااًا.
ً

 .2الدكتور محمد علي الخزاعي

مقررا احتياطيًا.
ً

سادسااًا :توصية اللجنة:
ة

ددو مم ار من م م شددمإ ومم أن ي من را أث م

راسددم مشددرو العمنور،

ةإر اليا م توع نمم يي :
مكررا)
 المواةعم من حسث المب أ يي مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15ً
إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2010م (المعد
بنا ًء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).
 المواةعم يي ن ددددوص موا مشددددرو العمنور ،ومل يي التالا و المرة .

ددددسل الوار ة

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

خـميس محد الرميحي

دالل جـاسم الزايد

نائب رئيس اللجنة

رئيس اللجنة
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مكررا) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة
مشروع قانون رقم ( ) لسنة بإضافة مادة جديدة برقم (15
ً
( 2010المعد بنا ًء على االقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)
نصوص مواد مشروع القانون
نص المادة كما أقرتها اللجنة
توصية اللجنة
قرار مجلس النواب
كما وردت من الحكومة
مسمى المشروع
مسمى المشروع
مسمى المشروع
مسمى المشروع
مةم  -المواةعم يي رار ماي
 رر ماي ال واكيمم
نإ مةم
ال وا
كيمم "مشروع" ة أو
"مشروع" ة أو المىم .
المىم  ،يي ال حو الوار
أ نمه:
وعالاى ذلااو ياكاون مساااااماى
مشااااروع القاانون بعاد التعاديال
على النحو اآلتي:
قانون رقم ( ) لسنة بإضافة
مكررا)
مادة جديدة برقم (15
ً
إلى قانون الخدمة المدنية
الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )48لسنة

مشروع منور ر ( ( ) لى م
نإ مةم مم ا ع ي ا نر ( (15
منور الخ مم
ررا) ل
م أ
الم نسم ال م ر نملمرسوم
نعمنور ر ( ( )48لى م .2010
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مشروع منور ر ( ( ) لى م
نإ مةم مم ا ع ي ا نر ( (15
منور الخ مم
ررا) ل
م أ
الم نسم ال م ر نملمرسوم
نعمنور ر ( ( )48لى م .2010

مشروع منور ر ( ( ) لى م
نإ مةم مم ا ع ي ا نر ( (15
ررا) ل منور الخ مم الم نسم
م أ
ال م ر نملمرسوم نعمنور ر (
( )48لى م .2010

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
الديباجة

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

الديباجة
الديباجة
 المواةعم يي رار مايكيمم
نإح
ال وا
ح
 رر ماي ال واكيمم (وتعديالته) محل يبمرا (وتعديالته) محل يبمرا
(المعدل بالمرسوم بقانون (المعدل بالمرسوم بقانون
رقم ( )69لسنة .)2014
رقم ( )69لسنة .)2014

نص المادة كما أقرتها اللجنة
الديباجة

وعلى ذلو يكون نص الديباجة وعلى ذلو يكون نص الديباجة
بعد التعديل على النحو اآلتي :بعد التعديل على النحو اآلتي:
خيس م

خيس م نحن حم نن يسى
خيس م نحن حم نن يسى
نحن حم نن يسى
خيس م
نحن حم نن يسى
مي ممي م البحرين.
مي ممي م البحرين.
مي ممي م البحرين.
مي ممي م البحرين.
نا الى يي ال ستور،
نا الى يي ال ستور،
نا الى يي ال ستور،
نا الى يي ال ستور،
منور الخ مم الم نسم
منور الخ مم الم نسم ويي
منور الخ مم الم نسم ويي
منور الخ مم الم نسم ويي
ويي
ال م ر نملمرسوم نعمنور ر ( ال م ر نملمرسوم نعمنور ر ( ال م ر نملمرسوم نعمنور ر ( ال م ر نملمرسوم نعمنور ر (
( )48لى م  2010وتعديالته )48( ،لى م  2010وتعديالته )48( ،لى م  2010وتعديالته،
( )48لى م  2010الما
نملمرسوم نعمنور ر ( ( )69لى م
،2014
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نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
الشور وماي
أ ر ماي
ال وا العمنور انت ن ه ،و
ع م ييسه وأع رنمه:

المادة األولى

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة
أ ر ماي

أ ر ماي الشور وماي
ال وا العمنور انت ن ه،
ال وا العمنور انت ن ه ،و
و ع م ييسه وأع رنمه:
ع م ييسه وأع رنمه:
المادة األولى
 رر مايالتا ي إ انتسم:

ال وا

عرا

الشور

نص المادة كما أقرتها اللجنة
وماي

المادة األولى
 المواةعم يي مع مم المم ا كممور إ ة مشرو العمنور.

 المواةعم يي رار ماي .1مةم ي وار ليمم ا لت ب :
ال وا نإ مةم ي وار ليمم ا
مكررا) "العالوة
مادة (15
ً
مكرر ًًا)
لت ب  :مادة (15
ٍ
الدورية السنوية".
"العالوة الدورية السنوية".
 .2ت ويب الخط الش ي
( %)3لت ب (.)%3

ة

 .3ح يبمرا (،وتُمنح وفقاًا
للضوابط المحددة في نظام
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 ررإ اليا م يم ا عسمغمالمم ا.

الشور وماي
أ ر ماي
ال وا العمنور انت ن ه ،و
ع م ييسه وأع رنمه:

المادة األولى

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

نص المادة كما أقرتها اللجنة

إدارة األداء الوظيفي )،محل
كيمم (المر سسن).

وعلى ذلو يكون نص المادة
بعد التعديل على النحو اآلتي :وعلى ذلو يكون نص المادة
بعد إعادة الصياغة على النحو
اآلتي:
منور الخ مم
ت ُ مف ل
منور الخ مم
ت ُ مف ل منور الخ مم الم نسم الم نسم ال م ر نملمرسوم ت ُ مف ل
ال م ر نملمرسوم نعمنور ر ( نعمنور ر ( ( )48لى م  ،2010الم نسم ال م ر نملمرسوم
ررا) نعمنور ر ( ( )48لى م ،2010
( )48لى م  ،2010مم ا ع ي ا مم ا ع ي ا نر ( ( 15م أ
ررا)
ررا) ن هم انت  :ن هم انت :
مم ا ع ي ا نر ( ( 15م أ
نر ( (15م أ
ن هم انت :
مكررا)
مادة (15
ً
مكررا)
مادة (15
العالوة الدورية السنوية
ً
العالوة الدورية السنوية
"يىتح الموظف ي وا وريم
س ويم ة األو من ي مير التمل
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ت ُ مف ل منور الخ مم الم نسم
ال م ر نملمرسوم نعمنور ر (
( )48لى م  ،2010مم ا ع ي ا
ررا) ن هم انت :
نر ( ( 15م أ
مكررا)
مادة (15
ً
العالوة الدورية السنوية

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
"يىتح الموظف ي وا وريم
س ويم ة األو من ي مير التمل
لنع م س م من تمريخ تاسس ه أو
من تمريخ استحعمق الا وا
ال وريم الىمنعم ،ن ىبم (% )3
يرا له يي
من راتبه األسمس تع أ
أ امه وسيوكه المر سسن ويي
أل يامو راتبه نهكه الزيم ا
نهميم مرنوى ال رعم".

قرار مجلس النواب

توصية اللجنة
الموظف

نص المادة كما أقرتها اللجنة
عالوة يستحق الموظف عالوة دورية

لنع م س م من تمريخ تاسس ه "يستحق
أو من تمريخ استحعمق الا وا
دورية سنوية في األول من
ال وريم الىمنعم ،ن ىبم ()%3
يرا له يناير التالي النقضاء سنة من
من راتبه األسمس تع أ
يي أ امه وسيوكه ،وتُمنح
تاريخ تعيينه أو من تاريخ
وفقاًا للضوابط المحددة في
نظام إدارة األداء الوظيفي ،استحقاق العالوة الدورية
ويي أل يامو راتبه نهكه
السابقة ،تعادل رتبة من رتب
الزيم ا نهميم مرنوى ال رعم".
الدرجة التي يشغلها بحيث ال

سنوية في األول من يناير التالي
النقضاء سنة من تاريخ تعيينه
أو من تاريخ استحقاق العالوة
الدورية السابقة ،تعادل رتبة من
رتب الدرجة التي يشغلها بحيث
ال يجاوز راتبه بهذه الزيادة

يجاوز راتبه بهذه الزيادة نهاية نهاية مربوط درجته ،وتُمنح
مربوط الدرجة ،وتُمنح وفقا ًا وفقاًا للضوابط المحددة في نظام
للضوابط المحددة في نظام إدارة األداء الوظيفي ،مع
إدارة األداء الوظيفي ،مع مراعاة ما تنص عليه المادة
مراعاة ما تنص عليه المادة ( )15من هذا القانون".
( )15من هذا القانون".

106

نصوص مواد مشروع القانون
كما وردت من الحكومة
المادة الثانية

توصية اللجنة

قرار مجلس النواب

المادة الثانية
المادة الثانية
 رر ماي ال وا المواةعم  -المواةعم يي نص المم ا كمميي نص المم ا كمم ور ة
ور ة مشرو العمنور.
مشرو العمنور.

نص المادة كما أقرتها اللجنة
المادة الثانية

الو را
ماي
يي رمس
والو را – كل ةسمم يخ ه –
ت سك أح مم كا العمنور ،ويد ُامل
نه من السوم التمل لتمريخ نشره
ة الاري ا الرسمسم.

الو را
ماي
يي رمس
والو را – كل ةسمم يخ ه –
ت سك أح مم كا العمنور ،ويد ُامل
نه من السوم التمل لتمريخ نشره
ة الاري ا الرسمسم.
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ملحق رقم ()3

تقرير لجنة الشؤون التش ريعية والقانونية

بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام قانون الإجراءات الجنائية

الصادر بالمرسوم بقانون رقم ()46
لسنة 2002م ،والمقدم من أصحاب
السعادة الأعضاء :خميس حمد

الرميحي ،ودلال جاسم الزايد ،وعادل

عبدالرحمن المعاودة ،والدكتور محمد علي
الخزاعي ،ورضا إبراهيم منفردي.
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التاريخ 30 :ديسمبر 2019م
الرقم)6( :

تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول االقرتاح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات اجلنائية الصادر
بالرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002م ،والقدم من أصحاب السعادة األعضاء:
مخيس محد الرميحي ،دالل جاسم الزايد ،عادل عبدالرمحن العاودة ،الدكتور
حممد علي اخلزاعي ،رضا إبراهيم منفردي
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمااة:
استيم لا م الشؤور التشرياسم والعمنونسم كتم صاحب المعالي السيد علي بن
صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ر د( ( 261ص إ ق  /ف  )2 5المؤرخ
ة  22يىمبر  2019م ،والكي ت( نموعبه ت يسف اليا م ن راسم وم م شم االقتراح
بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم
( )46لسنة 2002م ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء :خميس حمد الرميحي،
دالل جاسم الزايد ،عادل عبدالرحمن المعاودة ،الدكتور محمد علي الخزاعي ،رضا
إبراهيم منفردي ،يي أر تت( راسته و ن ا الم حممإ و ي ا تعرير يت من رأي
اليا م نش نه لست( ير ه يي الماي .
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أوالً :إجراءات اللجنة:
لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:
 -1تدارست اللجنة االقتراح بقانون المذكور في االجتماع التالي:
رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

10

 29يىمبر 2019م

2

5

 -2اىيا اليا م أث م

راسدددتهم يي الوثمم المتايعم نمل تراه نعمنور مو دددو

البحث وال راسم ،والت اشتمي يي مم يي :
 ال تراه نعمنور المككور ،ومككرته اإلي محسم( .مرفق) مككرا نملرأي العمنون نش ر ال تراه نعمنور من ي ا األستمم يب الموعويوسف الشتيم ،المىتشمر العمنون ليا م ،واألستمما سهسر سيطمر ن

حمم ،

مىتشمر منون مىمي ( .مرفق)

• ح ر اعتمم اليا م من األممنم الاممم ليماي

كل من:
المنصب

االسم
هيئة الستشارين القانونيني

األستاذ ربضالموجوض يوسف الشتلا
األستاذو سهير سلطان بنا حماض

المستشار القانونا لشؤون اللجان
مستشار قانونا مسارض

إدارة شؤون اللجان

أمين سر لجنا

السيضو أمل ربضهللا محمض
إدارة العالقات واإلعالم

أخصائا إرالم

السيض رلا محمض سلمان
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ثانياًا :رأي اللجنة:
نم ش اليا م ال تراه نعمنور مو و ال راسم والبحث ،وت( تبم
نسن أي م اليا م ،والمىتشمر العمنون ليا م ،وانته

ل مم يي :

المم ا األول تا ي أ

يتألف االقتراح بقانون من ديباجة ومادتين ،حسث ت م
يي ن

وعهمإ ال مر

المم تسن ( 17و )18من منور اإلعرا اإ الا ممسم ال م ر نملمرسوم

نعمنور ر ( ( )46لى م  ،2002نحسث يُ مف ل نص ال عرا األول من المم ا ()17
ح ( انع م ال يو الا ممسم نمل ي والت مل  ،وأر يت( تا يل ال عرا ال منسم من المم ا
( )18ألنهم ل تزا تت من اإلشمرا ل العمنور الميغ ر ( ( )4لى م  1973نش ر
مرا بم الت او ة الموا والمىتح راإ المخ را واستامملهم.

يهدف االقتراح بقانون ل تطوير أ اف الىسمسم الا ممسم ،لتشمل عمنب حمميم
الماتمة والمحمةمم يي ال ممم الامم نمل ي مة الما

ييسه والت مل مة الاهم

اإل اريم ة ال يو الا ممسم ،ممم يخ ف من يب التعم

و يم ا الحمميم الا ممسم

ليماتمة ولم مل أةرا ه.

ومن الناحية الدستورية ،ةع ارت إ اليا م أر ال تراه عم ُمىت أا ل ص المم ا
( )92من ال ستور ومىتوةسدأم لشروىه ،مىته ةدأم رار الت مل  ،و و مم ت يو لسه
مبم ئ ال ستور ة

المم ا الرانام م ه والت تحث يي

أر التامور والتراح( نسن

المواى سن واألمن والطم نس م والت ممن نسن المواى سن يمممإ ليماتمة ت يهم ال ولم،
ومن ث( ةع ارت إ س مته من ال محسم ال ستوريم.
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ومن الناحية القانونية:
أوالً :بشأن التعديل المقترح لنص المادة (:)17

من ال

عم نص المم ا ( )17من منور اإلعرا اإ الا ممسم

ل الخمص نمنع م

ال يو الا ممسم ،ة ص يي األسبم العمنونسم لنع م ال يو الا ممسم.
ومن المعرر أر ال ي يُا سببدأم من أسبم انع م ال يو الا ممسم ة الا ي من
التشريامإ المعمرنم الت

تشتمل يي

ن وص عريحم تعر مب أ الت مل

ة

الم م يمإ ويترتب ييسه انع م ال يو الا ممسم.

وال من

منوندأم و

م أ  ،أر رار مب أ ال ي والت مل حم

تمممه و ثبمته أممم

المح مم يترتب ييسه الح ( نم نع م ال يو الا ممسم ،ول ت ثسر لهكا ال ي يي ح
الم رور ة المطملبم

ممسدأم نملتاويض ر كمر له معت

ونش ر المته( ،ةإر كا المعتره حم
والواعب التطبس يي وا ام ال يو
المح مم أر تع

و كا لس
من ال

.

راره ي ور و العمنور األعي له

مم ام ل( ي

ل ةسهم نح ( نمإ ،ممم يخو

عيحدأم.
نمنع م ال يو الا ممسم ُ

نا ي يي المشر البحري

الكي أ ر مب أ ال ي والت مل ة ي

وص العمنونسم نملتشريامإ المختي م ،م هم انت :

 .1المم ا ( 393ةعرا أخسرا) من منور الاعونمإ ال م ر نملمرسوم نعمنور ر (
( )15لى م  ،1976الما لم نملعمنور ر ( ( )16لى م  ،2010الت ت ص يي :
"وليما

ييسه أو وكسيه الخمص ة الارام( الم
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وص ييسهم ة

كه المم ا

أر يطيب من ال سمنم الاممم أو المح مم نحىب األحوا وة أيم حملم كمن
ييسهم ال يو

ثبمإ ت ملحه مة المته( "...

 .2المم ا ( 56ةعرا أول ) من منور المرور ال م ر نملعمنور ر ( ( )23لى م
 ،2014الت ت ص يي " :مة ي م اإلخ
العمنور ،ون يم يعونم أش م

نملت انسر المعررا وةعد أم ألح مم كا

وص ييسهم ة أي منور خر ،ياو الت مل

ة "...
 .3المم ا ( )30من العمنور ر ( ( )40لى م  2017نش ر ال ريبم النتعممسم ،الت
ت ص يي " :مة ي م اإلخ

ن يم يعونم أش م

وص ييسهم ة أي منور

خر ،ياو الت مل ة كل أو ناض الارام( المبس م ة المم ا ( )26من كا
العمنور ....ويترتب يي الت مل انع م ال يو الا ممسم".
 .4المم ا ( 64ال عرا ) من منور

ريبم العسمم الم مةم ال م ر نملمرسوم نعمنور

ر ( ( )48لى م  ،2018الت ت ص يي  - " :مة ي م اإلخ
م
الم

ن ي يعونم أش

وص ييسهم ة أي منور خر ،ياو الت مل ة كل أو ناض الارام(
وص ييسهم ة

كه المم ا ،... ،ويترتب يي الت مل انع م ال يو

الا ممسم".
 .5المم ا ( )60من منور حمميم البسمنمإ الشخ سم ر ( ( )30لى م  ،2018الت
ت ص يي " :لماي

اإل ارا أو َمن ي ِو ه المواةعم يي

ويترتب يي تممم الت مل انع م ال يو
الت مل  ،ومل مة ي م اإلخ
معت

الت مل ...،

الا ممسم نمل ىبم لياريمم محل

نح الم رور ة التاويض ْر كمر له

".

ويي

كا ةإر العواي الاممم ة العوانسن ل ت ن ال ي أو الت مل ىبعدأم ليمىتعر

ييسه نمل

وص سمل م الككر ،نل يي األك ر من مل ةإر الىسمسم التشرياسم تتاه نحو
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الت مل ة الم م يمإ سوا كمر ين ىري التح س( أو الوسمىم ،وخمعمأ نا ع ور
المرسوم نعمنور ر ( ( )22لى م  2019نش ر الوسمىم لتىويم الم م يمإ ،حسث ور
تا ريف الوسمىم :ن نهم كل يميسم يطيب ةسهم األىراف من شخص خر يىم الوسس
مىمي ته( ة ساسه( ليتوعل ل تىويم ة نزا

مم( نس ه( ين ي م منونسم يع يم

أو غسر يع يم.

وحسث خ نص المم ا ( )17الوار نعمنور اإلعرا اإ الا ممسم من ال ص يي
ال ي أو الت مل وايتبمره سببدأم لنع م ال يو الا ممسم ،ةمن ث( ي ح ال تراه
الممثل مت عدأم مة المبم ئ العمنونسم المعررا الت توعب يمم

كا المب أ ك عل يمم ة

منور اإلعرا اإ الا ممسم.

ثانياًا :بشأن التعديل الوارد على نص المادة ( )18من قانون اإلجراءات الجنائية:

ر نص المدم ا ( )18أور ة ةعرتده األخسرا يبدمرا" :والا دميدمإ الم

ددددوص

ييسهم ة المم ا (  ) 23من المرسدددوم نعمنور ر ( (  ) 4لىددد م  1973نشددد ر مرا بم
الت او ة الموا والمىتح راإ المخ را واستامملهم".
وال من أر المرسوم نعمنور المشمر لسه ر ( (  ) 4لى م  ،1973ت( لغمؤه نموعب
العمنور ر ( ( )15لى م  2007نش ر الموا المخ را والمؤثراإ الاعيسم.
حسث ن

المم ا ( )58من العمنور ر ( ( )15لى م  2007نش ر الموا المخ را

والمؤثراإ الاعيسم يي  " :يُيغ المرسوم نعمنور ر ( ( )4لى م  1973نش ر مرا بم
الت او ة الموا والمىتح راإ المخ را واستامملهم".
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كمم ن

المم ا ( )56م ه يي أر " :يىري ح ( المم ا ( )18ةعرا ثمنسم وأح مم

الموا من ( )98حت ( )103من منور اإلعرا اإ الا ممسم يي الارام( الم

وص

ييسهم ة الموا ( )30و ( )31و ( )34ةعرا أول و ( )36ةعرا أول من كا العمنور".
و

م يي المم ا ( )18م ه يي ال حو الوار

مم ال تراه نإيمم التا يل ال

نمل تراه نعمنور يم أ نملىسمسم التشرياسم الت توعب و وه ال

وص وتواةعهم من

غسر حمعم لترعس نص لح يي نص سمن أو ترعس نص خمص يي نص يمم.

ومن ث( ،واةع اليا م يي ال تراه الماروض ،لتواةعه مة المبم ئ وال

وص

ال ستوريم والعمنونسم ومم استيزمته الىسمسم التشرياسم.

ثالثااًا :جدول مقارنة بين نصي المادتين ( 17و )18الواردين باالقتراح
والنصين النافذين في قانون اإلجراءات الجنائية:

البسمر

النص النافذ

النص المقترح

المم ا
()17

ال يو الا ممسم نوةما المته( أو
تع
ن ور ح ( نمإ ةسهم أو نملت م ي هم
ممن له ح ةسه أو نملا و الشممل أو
بالصلح والتصالح أو بإلغاء العمنور
الم ا.
الكي يام ب يي ال ال أو نم

ال يو الا ممسم نوةما المته( أو
تع
ن ور ح ( نمإ ةسهم أو نملت م ي هم
ممن له ح ةسه أو نملا و الشممل أو
لغم العمنور الكي يام ب يي ال ال أو
الم ا.
نم
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ول يم ة انع م ال يو الا ممسم نوةما ول يم ة انع م ال يو الا ممسم نوةما
المته( من الح ( نملم م را ىبعم ل ص المته( من الح ( نملم م را ىبعم ل ص
المم ا ( )64من منور الاعونمإ ،ما المم ا ( )64من منور الاعونمإ ،ما
ح ث الوةما أث م نمر ال يو .
ح ث الوةما أث م نمر ال يو .

المم ا
ال يو الا ممسم ة الا ميمإ
ال يو الا ممسم ة الا ميمإ ت ع
( )18ت ع
يشر س سن وة الا نم
نم
يشر س سن وة الا نم
نم
ةعرتمر
سم
س م ث ث س سن وة المخمل مإ نم
ث ث س سن وة المخمل مإ نم
( )2،1واح ا ،ومل من يوم و و الاريمم ،مم واح ا ،ومل من يوم و و الاريمم ،مم
ل( ي ص العمنور يي خ ف مل .
ل( ي ص العمنور يي خ ف مل .

واست م من أح مم ال عرا الىمنعم ل
الم ا
ال يو الا ممسم نم
تع
ة الا ميمإ الم وص ييسهم ة البم
األو من العى( الخمص من منور
الاعونمإ والجنايات المنصوص عليها
في المواد ( )30و ( )31و ( )34فقرة
أولى و( )36فقرة أولى من القانون رقم
( )15لسنة  2007بشأن المواد
المخدرة والمؤثرات العقلية.

واست م من أح مم ال عرا الىمنعم ل
الم ا
ال يو الا ممسم نم
تع
ة الا ميمإ الم وص ييسهم ة البم
الخمص
العى(
من
األو
والا ميمإ
من منور الاعونمإ
الم وص ييسهم ة المم ا (  ) 23من
المرسوم نعمنور ر ( (  ) 4لى م 1973
نش ر مرا بم الت او ة الموا
والمىتح راإ المخ را واستامملهم.

رابعااًا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعمااالً لنص الماادة ( )39من الالئحاة الداخلياة لمجلس الشااااورى ،اتفقات اللجناة
على اختيار كل من:
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 .3األستاذ خاميس حاماد الاارميحاي

مقااررا أصليااًا.
ً

 .4الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة

مقررا احتياطيًا.
ً

خامسااًا :توصية اللجنة:
ة

ددو مم ار من م م شددمإ ومم أن ي من را أث م

راسددم ال تراه نعمنور،

ةإر اليا م توع نمم يي :
 عوا نمر االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون اإلجراءات الجنائية الصادربالمرسوم بقانون رقم ( )46لسنة 2002م ،والمقدم من أصحاب السعادة األعضاء:
خميس حمد الرميحي ،دالل جاسم الزايد ،عادل عبدالرحمن المعاودة ،الدكتور محمد
علي الخزاعي ،رضا إبراهيم منفردي.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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