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ملحق رقم ()2
تقرير لحنة الشؤون التش ريعية
والقانونية بخصوص المرسوم
بقانون رقم ( )22لسنة
2019م بشأن الوساطة لتس وية
المنازعات.
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التاريخ 4 :مارس 2020م
الرقم)8( :

تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول الرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسوية النازعات
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمــة:

استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى
رقـم ( 310ص ل ت ق  /ف  5د  )2المؤرخ في  26فبراير 2020م ،والذي تم بموجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2019م بشأن
الوساطة لتسوية المنازعات ،على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير
يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

( )1تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في االجتماع التالي:
رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

18

 1مارس 2020م

2

5

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراســـتعا على الوثاال المتعلقة بالمرســـوم بقانون موضـــوع
البحث والدراسة ،والتي اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى( .مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون( .مرفق) المرسوم بقانون المذكور( .مرفق) مذكرة بالرأ ي القانوني بشأن المرسوم بقانون ،معدة من قبل األستاذعبدالموجود الشتلة المستشار القانوني لشؤون اللجان ،والسيدة سعير سلطان
بني حماد مستشار قانوني مساعد( .مرفق)
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حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
المنصب

االسم
هيئة الستشارين القانونيني

األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة
األستاذة سهير سلطان بني حماد
السيد محسن علي الغريري

المستشار القانوني لشؤون اللجان
مستشار قانوني مساعد
باحث قانوني

إدارة شؤون اللجان

مشرف شؤون اللجان
أمين سر لجنة

السيدة ميرفت علي حيدر
السيدة أمل عبدهللا محمد

إدارة العالقات واإلعالم

أخصائي إعالم

السيد علي محمد سلمان

ثانيـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار مجلس
النواب ومرفقاته بشأنه ،وتم تبادل وجعات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار القانوني
لعا ،وانتعت إلى ما يلي:
يتألف المرسوم بقانون محل الرأي ،فضالً عن الديباجة من ( )20مادة تضمنت
المادة ( )1تعاريف ،وحددت المادة ( )2نطاق سريان القانون على الوساطة المحلية
والدولية ،وتناولت المادة ( )3جدول الوسطاء من حيث تعريفه والشروط الواجب
توافرها فيمن يطلب القيد فيه وجزاء فقد أي شرط منعا ،وحددت المادة ( )4الواجبات
التي يجب أن يلتزم بعا الوسيط ،والجزاء الوارد على مخالفتعا.
واعتبرت المادة ( )5أن إجراءات ومعلومات الوساطة سرية ،كما بينت المادة ()6
حدود سلطة الوسيط في إطالع األطراف على مستندات الطرف اآلخر.
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وأجازت المادة ( )7ألطراف النزاع االتفاق على تسوية النزاع عن طريل الوساطة
قبل اللجوء إلى المحكمة ،في حين أجازت المادة ( )8للمحكمة بعد رفع الدعوى إليعا
أن تقرر بعد موافقة األطراف إحالة النزاع للتسوية عن طريل الوساطة مع وقف
الدعوى.
وأوجبت المادة ( )9توافل األطراف على اختيار الوسيط من بين الوسطاء
المعتمدين أو الخارجيين ،وأجازت المادة ( )10لألطراف االتفاق على قواعد الوساطة،
ونصت المادة ( ) 11على أن يتحمل األطراف كافة المصاريف التي يتطلبعا أداء
الوسيط ،وقررت المادة ( )12أن يكون التفاق التسوية قوة السند التنفيذي بعد توثيقه أو
التصديل عليه من المحكمة.
وتناولت المادة ( ) 13إجراءات تنفيذ اتفاق التسوية المنبثل عن الوساطة الدولية،
كما بينت المادة ( ) 14ضوابط تنفيذ اتفاق التسوية ،ونصت المادة ( )15على اإلعفاء
من الرسوم القضااية أو جزء منعا حال إنعاء إجراءات تسوية النزاع عن طريل
الوساطة.
وأجازت المادة ( )16للجعات المخولة قانونـًا بالترخيص لمزودي الخدمات أن
تُضمن عقودها مع متلقي الخدمة الوساطة كوسيلة لفض المنازعات ضمن باقي الوساال
األخرى.
وقررت المادة ( )17سريان قانون الرسوم القضااية على الطلبات والتظلمات التي
تقدم وفقـًا ألحكام القانون ،ونصت المادة ( )18على ضوابط تنظيم الوساطة في المساال
الشرعية والجنااية ،وبمقتضى المادة ( )19يصدر الوزير الالاحة التنفيذية للقانون،
وجاءت المادة ( )20تنفيذية.
يهدف المرسوم بقانون إلى إقرار الوساطة كضمان للوصول لحل سريع نابع من
أطراف النزاع يحقل مصالحعم وينأى بعم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تتطلبُهُ من
يصعب التنبؤ بنتيجتعا .كما يستعدف تخفيف العبء على عاتل المحاكم
إجراءات طويلة
ُ
من خالل استحداث نظام الوساطة كوسيلة بديلة لحل النزاعات.
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تطورا على المستوى الدولي يبين مدى التيسيرات التي تقدمعا
فضالً عن كونه يمثل
ً
مملكة البحرين في مجال التجارة الدولية ،ضمن خطة مرسومة و ُم َن َفذَة لتحديث
المنظومة التشريعية ال ُمح ِفزة لالستثمار؛ بعدف سرعة حل النزاع التجاري ،لتتواكب
الحركة التجارية في المملكة مع ما تشعده حركة التجارة العالمية من انفتاح وتشابك
وتسارع انتقال األموال والخدمات بين الدول.

ومن الناحية الدستورية ،فقد صدر المرسوم بقانون رقم ( )22لسنة  2019بشأن
الوساطة لتسوية المنازعات ،استنادًا لنص المادة ( )38من الدستور و ُمستوفيـًا
لشروطعا ،حيث صدر في األول من أكتوبر  ،2019أي أثناء غيبة البرلمان بعد فض
دور االنعقاد األول من الفصل التشريعي الخامس وقبل بداية انعقاد الدور الثاني ،كما
تم عرضه على مجلسي الشورى والنواب بتاريخ  16أكتوبر  ،2019أي خالل شعر
من تاريخ صدوره طبقـًا لما أوجبته المادة ( )38من الدستور وتمكين السلطة التشريعية
بغرفتيعا من القيام بدورها التشريعي ،وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون
ألحكام الدستور.
كما اشترط النص الدستوري إلصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب
اإلسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير ،وهذه الحالة يقدرها جاللة
الملك باعتبار جاللته يمثل رأس الدولة ،إذ أن مدى توافر حالة الضرورة ال ُملجئة
إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيعا السلطة التقديرية لإلرادة الملكية التي عادة ً ما
تكون في محلعا بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل
التأخير ،والتي يجوز فيعا لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لعا قوة
القانون ،وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة (/33أ) من الدستور أن جاللة الملك هو
رأس الدولة ،ومن ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال لعا ما يبررها متى قرر إصدار
مراسيم لعا قوة القانون استنادًا لتوافر هذه الحالة.
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كما أنه مما يوجب اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي ،أن قانون
الوساطة يُعدُ استكماالً للمنظومة التشريعية التي تعتمد على توفير حل سريع للمنازعات
التجارية التي ترتبط ارتباطـًا وثيقـًا باالقتصاد الوطني ،ألن إصدار القانون يُعد أحد
متطلبات البنك الدولي في مؤشر "إنفاذ العقود" كأحد المحاور التي يرتكز عليعا تقرير
سعولة ممارسة األعمال الذي يصدره البنك الدولي سنويـًا ،ويقيس هذا المؤشر تكلفة
ووقت حل النزاع التجاري ومدى تبني المملكة لقانون ينظم الوساطة كأحد الحلول
البديلة لتسوية المنازعات.

ومن ناحية المالءمة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون المعروض فقد
ارتأت اللجنة أن حركة التجارة العالمية تشعد انفتاحـًا وتشابكـًا وتسارعـًا النتقال األموال
والخدمات بين الدول ،مما دعا إلى اللجوء إلى الوساطة كضمان للوصول لحل سريع
نابع من أطراف النزاع يحقل مصالحعم وينأى بعم عن بلوغ مرحلة التقاضي بما تمثلُه
يصعب التنبؤ بنتيجتعا ،ولما لعا من قيمة كبيرة في مجال التجارة
من إجراءات طويلة
ُ
الدولية.
ومن المالحظ أن الوساطة باتت تُستخدم بازدياد في المعامالت التجارية الدولية والمحلية
كبديل للتقاضي ،وتجد الوساطة كحل بديل لتسوية المنازعات أساسعا في اتفاقية األمم
المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ،التي تُعرف أيضـًا باسم
(اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة) ،المعتمدة في ديسمبر  ،2018كما تأتي ُمتسقة مع
قانون األونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية.

ويمثل المرسوم بقانون بشأن الوساطة حرص السلطة التشريعية على مواكبة
التطورات التي يمر بعا المجتمع الدولي بما يناسبعا من وساال وخدمات قانونية ،وما
تتطلبه من آليات للفصل في النزاعات الخاصة بالتجارة الدولية التي تنشأ بين رعايا
الدول بصفاتعم الشخصية أو االعتبارية.
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وقد تناول المرسوم بقانون تعاريف تبين المقصود بأهم المصطلحات القانونية التي
تناولعا ،فتناول بيان معنى الوساطة بأنعا الوسيلة التي يلجأ فيعا األطراف إلى طرف
محايد من الغير يسمى (الوسيط) ،لمساعدتعم في سعيعم إلى التوصل لتسوية ودية للنزاع
الناشئ بينعم عن عالقة قانونية تعاقدية أو غير تعاقدية ،من خالل تشجيععم على
التواصل بعدف تمكينعم من حله ،دون أن يكون للوسيط صالحية فرض أو اقتراح حل
معين للنزاع.

وب َين المقصود بالوسيط بصفة عامة ،وانتقل لتعريف الوسيط ال ُمعتمد بأنه الوسيط
المقيد بجدول الوسطاء المنشأ بوزارة العدل ،كما تناول تعريف الوسيط الخارجي بأنه
كل وسيط يتفل عليه األطراف من غير الوسطاء المعتمدين ،فضالً عن تناوله مدلول
اتفاق التسوية وتعريفه بأنه المحرر الذي يسفر عن إجراءات الوساطة القاام بعا الوسيط،
والذي تنتعي به المنازعة الناشئة بين أطراف العالقة القانونية عقدية كانت أو غير
عقدية.

وقد أجاز المرسوم بقانون لألطراف االتفاق على تسوية النزاع عن طريل الوساطة
قبل اللجوء إلى المحكمة ،وكذلك بعد اللجوء للقضاء ،وأجاز للمحكمة التي تنظر الدعوى
أن تقرر بعد موافقة األطراف إحالة النزاع للتسوية عن طريل الوساطة مع وقف
الدعوى ،وقد أوجب توافل األطراف على اختيار الوسيط (تسمية الوسيط) من بين
الوسطاء المعتمدين أو الخارجيين ،وإن لم يتفقا يُعينه رايس المحكمة الكبرى المدنية
من جدول الوسطاء بحسب الدور والتخصص ،كما أجاز لألطراف االتفاق على قواعد
الوساطة ،وإن لم يتفقا جاز للوسيط أن يجريعا بما يراه مناسبـًا من طرق الوساطة
مراعيـًا رغباتعم وحفظ النظام العام.
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كما لم يُغفل المرسوم بقانون النص على إجراءات تنفيذ اتفاق التسوية المنبثل عن
الوساطة الدولية  ،حيث أجاز تنفيذه عن طريل تقديم طلب إلى رايس المحكمة الكبرى
على أن تتم ترجمة المحرر إلى اللغة العربية ،وال يكون اتفاق التسوية قابالً للتنفيذ إال
بأمر يصدره رايس المحكمة الكبرى وذلك بعد التثبت من عدم وجود ما يمنع تنفيذه.
وبشأن تنفيذ اتفاق التسوية ،فلم يتركه المرسوم بقانون بدون ضوابط ولكن استوجب
عدم مخالفة االتفاق للنظام العام ،وأن يتم التنفيذ طبقـًا ألحكام قوانين مملكة البحرين،
وبشرط عدم وجود اعتراض قانوني مكتوب يفيد بأن أحد األطراف لم يكن كامل األهلية
وقت االتفاق ،أو أنه تم تعديل االتفاق ،أو أن االتفاقات غير واضحة ،أو نُفذت أو أن
الوسيط قد أخل بواجباته.
ً
وتحفيزا للجوء للوساطة ،فقد قرر المرسوم بقانون اإلعفاء من الرسوم القضااية أو
من جزء منعا حال إحالة موضوع معروض أمام القضاء للجان الوساطة لتسوية النزاع
عن طريل الوساطة.
وفي مجال العقود الكبرى ذات الصبغة الدولية والمؤسساتية ،فقد أجاز المرسوم
بقانون للجعات المخولة قانونـًا بالترخيص لمزودي الخدمات ،أن تُضمن عقودها مع
متلقي الخدمة الوساطة كوسيلة بديلة لفض المنازعات يحل ألطراف النزاع اختيارها
ضمن باقي الوساال القانونية المقررة إلنعاء المنازعات.
كما توسع المرسوم بقانون ليصل إلى إمكان تطبيل الوساطة كوسيلة لفض
المنازعات في المساال الشرعية والجنااية ،على أن يُصدر الوزير المعني بشؤون العدل
القرارات الالزمة لتنظيمعا وذلك بعد موافقة المجلس األعلى للقضاء.
ومن الجدير بالذكر ،أن مملكة البحرين أخذت بنظام الوساطة في تسوية المنازعات
في عدد من التشريعات ،منعا المرسوم بقانون رقم ( )30لسنة  2009بشأن غرفة تسوية
المنازعات االقتصادية والمالية واالستثمارية ،وكذلك في قانون التنظيم العقاري رقم
( )27لسنة  2017حيث أجاز إنشاء لجان وساطة من أجل التوفيل وتسوية المنازعات
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وديـًا ،حيث نص في المادة ( )70منه على أن "يجوز للمؤسسة تشكيل لجان وساطة
المشتركة أو بين اتحاد ال ُم االك وأحد
وفض النزاعات وديـًا بين ُم االك العقارات
للتوفيل
ِ
َ
أعضااه"......
كما تأتي أهمية المرسوم بقانون في أنه يوفر الوساطة كوسيلة بديلة لفض
المنازعات ،وذلك وفل الرؤية االقتصادية لمملكة البحرين  2030بتطوير النظام
القضااي لسرعة الفصل في المنازعات ،وأن وجود تشريع يُعنى بالوساطة يضع قاعدة
عامة تُسبغ صفة المشروعية على تلك الوسيلة لفض المنازعات أينما تم التوافل عليعا،
والتي من أهم نتااجعا الحفاظ على استمرار العالقات بين األطراف المتنازعة وهو
مطلب معم لقطاع التجارة واألعمال لما تمتاز به الوساطة من خصوصية وسرية
ومرونة ،فتحافظ على مصالح كل األطراف ليصل الجميع إلى تنازالت ومكاسب
مشتركة بما يحفظ عالقاتعم المستقبلية .
كما أن وجود تشريع للوساطة يدعم موقع مملكة البحرين على الصعيد الدولي في مجال
تنفيذ العقود وسعولة فض المنازعات.

ومن الناحية الدولية ،فقد ارتأت اللجنة ،أن المرسوم بقانون جاء مرنـًا متوافقـًا مع
اتفاقية األمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة ،التي تُعرف
أيضـًا باسم (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة) ،المعتمدة في ديسمبر  ،2018وكذلك
تأتي ُمتسقة مع قانون األونسيترال النموذجي بشأن الوساطة التجارية الدولية.

وبالنظر إلى التشريعات العربية المقارنة نجد أن غالبية األنظمة القانونية العربية
اشتملت على نصوص تقرر الوساطة كوسيلة لفض المنازعات ،سواء كانت لجان توفيل
أو لجان تسوية أو لجان وساطة بحسب مسماها ،كما أن عددًا من الدول أفردت قوانين
خاصة للوساطة ،فنجد المملكة األردنية العاشمية أصدرت قانون الوساطة لتسوية
النزاعات المدنية رقم ( )12لسنة  ،2006كما نظمت جمعورية لبنان القانون رقم ()82
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لسنة  2018بشأن الوساطة القضااية ،كما تنظم جمعورية مصر العربية مشروع قانون
تنظيم إجراءات الوساطة االتفاقية لتسوية المنازعات التجارية وذلك ُمنذ نعاية أكتوبر
 ،2019وقد سبل أن أصدرت القانون رقم ( )7لسنة  2000بشأن لجان التوفيل في
المنازعات التي تكون الدولة طرفـًا فيعا.
وأخيرا فإن المرسوم بقانون المعروض يتضمن األخذ بوسيلة أكثر فاعلية لفض
ً
النزاعات قبل اللجوء للقضاء ،وهي إحدى اآلليات الفاعلة لفض المنازعات ،كما أن هذا
النظام يسعم في تعزيز االستثمار وإيجاد بيئة استثمارية محفزة وجاذبة في المملكة
باعتبارها وسيلة فاعلة لتسوية المنازعات التجارية والمدنية ،تتبنى التفاوض والحوار
وتقريب وجعات النظر بمساعدة وسيط محايد للوصول لحل ودي يكفل المحافظة على
حقوق كافة األطراف من خالل إبرام اتفاق ينعي النزاع ويكون له الحجية المطلقة على
جميع أطراف النزاع.
وعليه ،فإن اللجنة ترى سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية ،وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره ،وتوصي بالموافقة عليه.

ثالثــًا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالاحة الداخلية لمجلس الشـــورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

مقررا أصليـًا.
ً

 .1األستاذة سبيكة خليفة الفضالة
 .2الشيخ عادل عبدالرحمن المعاودة
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مقررا احتياطيًا.
ً

رابعــًا :توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:

 الموافقة على المرسوم بقانون رقم ( )22لسنة 2019م بشأن الوساطة لتسويةالمنازعات ،لتوافر شروط إصداره المنصوص عليعا في المادة ( )38من الدستور.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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ملحق رقم ()3

تقرير لجنة الشؤون التش ريعية
والقانونية بخصوص المرسوم
بقانون رقم ( )23لسنة
2019م بتعديل بعض أحكام
قانون الخدمة المدنية الصادر
بقانون ( )48لسنة 2010م.
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التاريخ 4 :مارس 2020م
الرقم)9( :

تقريـر جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية
حول الرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانون اخلدمة
الدنية الصادر بالرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2010م
دور االنعقاد العادي الثاني  -الفصل التشريعي اخلامس

مقدمــة:

استلمت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية كتاب معـالي رئيس مجلـس الشـورى
رقـم ( 309ص ل ت ق  /ف  5د  )2المؤرخ في  26فبراير 2020م ،والذي تم بموجبه
تكليف اللجنة بدراسة ومناقشة المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 2019م بتعديل بعض
أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2010م ،على
أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي اللجنة بشأنه ليتم عرضه
على المجلس.
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أوالً :إجراءات اللجنة:

لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

( )2تدارست اللجنة المرسوم بقانون المذكور في االجتماع التالي:
رقم االجتماع

التاريخ

الدور

الفصل

18

 1مارس 2020م

2

5

( )2اطلعت اللجنة أثناء دراســـتعا على الوثاال المتعلقة بالمرســـوم بقانون موضـــوع
البحث والدراسة ،والتي اشتملت على ما يلي:
 خطاب عرض المرسوم بقانون على مجلس الشورى( .مرفق) قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن المرسوم بقانون( .مرفق) المرسوم بقانون المذكور( .مرفق) مذكرة بالرأي القانوني بشأن المرسوم بقانون ،معدة من قبل األستاذعبدالموجود الشتلة المستشار القانوني لشؤون اللجان ،والسيدة سعير سلطان
بني حماد مستشار قانوني مساعد( .مرفق)
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حضر اجتماع اللجنة من األمانة العامة للمجلس كل من:
المنصب

االسم
هيئة الستشارين القانونيني

األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة
األستاذة سهير سلطان بني حماد
السيد محسن علي الغريري

المستشار القانوني لشؤون اللجان
مستشار قانوني مساعد
باحث قانوني

إدارة شؤون اللجان

مشرف شؤون اللجان
أمين سر لجنة

السيدة ميرفت علي حيدر
السيدة أمل عبدهللا محمد

إدارة العالقات واإلعالم

أخصائي إعالم

السيد علي محمد سلمان

ثانيـًا :رأي اللجنة:
ناقشت اللجنة المرسوم بقانون موضوع الدراسة والبحث ،واطلعت على قرار
مجلس النواب ومرفقاته بشأنه ،وتم تبادل وجعات النظر بين أعضاء اللجنة والمستشار
القانوني للجنة ،وانتعت إلى ما يلي:
يتألف المرسوم بقانون ،محل الرأي فضالً عن الديباجة من ثالث مواد ،نصت
المادة األولى على استبدال نص البند ( )2من المادة ( ،)22والمادة ( ،)23والبند ()3
من المادة ( )29من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة
مكررا) إلى المادة ( )22من
 ،2010وتضمنت المادة الثانية إضافة بند جديد برقم (3
ً
ذات القانون ،وجاءت المادة الثالثة تنفيذية.
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يهدف المرسوم بقانون إلى تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلل بالجزاءات
والمساءلة التأديبية ،كما يسعى إلى سد الفراغ التشريعي فيما يتعلل بالموظفين شاغلي
الوظااف العليا حال اشتراكعم في ارتكاب مخالفات ،لعدم وجود نص يُحدد السلطة
المختصة بإحالتعم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة.
كما يراعي تحقيل مصلحة الموظف من خالل تدرج الجزاءات ،للحد من اللجوء
وضررا ،مع
إلى جزاء الفصل من الخدمة ،عن طريل توقيع جزاءات أقل منعا جسامة
ً
إعطاء المرونة الالزمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة.
ومن الناحية الدستورية ،فقد صدر المرسوم بقانون رقم ) )23لسنة  2019بتعديل
بعض أحكام قانون الخدمة المدنية ،استنادًا لنص المادة ( )38من الدستور ،حيث صدر
في األول من أكتوبر  ،2019في غيبة البرلمان بعد فض دور االنعقاد األول من الفصل
التشريعي الخامس وقبل بدء انعقاد الدور التشريعي الثاني ،كما تم عرضه على مجلسي
الشورى والنواب في  16أكتوبر  ،2019أي خالل شعر من تاريخ صدوره طبقـًا لما
أوجبته المادة ( )38من الدستور وتمكين السلطة التشريعية بمجلسيعا من القيام بدورها
التشريعي ،وبحث مدى موافقة ما تضمنه المرسوم بقانون ألحكام الدستور.
كما اشترط النص الدستوري إلصدار المراسيم بقوانين أن يحدث ما يوجب
اإلسراع في اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة ال تحتمل التأخير ،وهذه الحالة يقدرها جاللة
الملك باعتبار جاللته يمثل رأس الدولة ،إذ أن مدى توافر حالة الضرورة ال ُملجئة
إلصدار المراسيم بقوانين يراعى فيعا السلطة التقديرية لإلرادة الملكية التي عادة ً ما
تكون في محلعا بشأن تقدير توافر حالة ما يوجب اإلسراع في اتخاذ تدابير ال تحتمل
التأخير ،والتي يجوز فيعا لجاللة الملك إصدار المراسيم بقوانين التي تكون لعا قوة
القانون ،وذلك باعتبار ما تنص عليه المادة (/33أ) من الدستور أن جاللة الملك هو
رأس الدولة ،ومن ثم فتقدير جاللته لحالة االستعجال لعا ما يبررها متى قرر إصدار
مراسيم لعا قوة القانون استنادًا لتوافر هذه الحالة.
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كما أنه مما أوجب اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون محل الرأي ،أن الوظيفة
العامة خدمة وطنية ت ُناط بالقاامين بـعا ،هدفعا تحقيل المصلحة العامة ،وأ ُولى خطوات
تطويرها االهتمام بالموظف ألنه وسيلة الدولة للتطوير ،ومن ثم كان من الضروري
االهتمام به وبالوظيفة العامة ،لذا وجب اإلسراع في إصدار المرسوم بقانون المعروض
لما له من أثر بالغ في تطوير أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلل بالمساءلة التأديبية ،من
حيث اإلحالة إلى التحقيل وتحديد الجعة التي تتواله وتوقيع الجزاءات التأديبية على
الموظفين المخالفين ،فضالً عن ضرورة إعطاء الجعة المختصة بالمساءلة التأديبية
المرونة الالزمة لتحديد الجزاء المناسب لكل مخالفة ،وذلك دون اإلخالل بكفالة حل
الموظف في الضمانات التي تضمن أن يتناسب الجزاء الموقع عليه مع جسامة المخالفة
المنسوبة إليه.

كما أن لعذا التعديل بالغ األثر في تطوير المساءلة التأديبية لموظفي الحكومة مما
يسعم دون شك في االلتزام وزيادة اإلنتاجية وانتظام العمل ،فضالً عن أثر هذا التعديل
في سد الفراغ التشريعي بشأن تحديد الجعة التي تتولى اإلحالة للمساءلة التأديبية
لشاغلي الوظااف العليا وغيرهم من الموظفين ،وبتوقيع الجزاء عليعم حال اشتراكعم
في ارتكاب المخالفات.

ومن ناحية المالءمة القانونية والموضوعية للمرسوم بقانون ،فقد ارتأت اللجنة
اآلتي:
أوالً :بشأن تعديل البند ( )2من المادة ( :)22فإن النص ال ُم َعدل كان يُجيز للسلطة
المختصة بعد التحقيل في المخالفات أن توصي بجزاءات تصل إلى الفصل من الخدمة،
وفي حالة التوصية بجزاء الفصل من الخدمة فقط يجب أن يُحال الموظف إلى مجلس
التأديب ،في حين أن التعديل جعل اإلحالة لمجلس التأديب ال تقتصر على حالة الفصل
من الخدمة فحسب ،ولكن كذلك في حالة التوصية بجزاء الخصم من الراتب ألكثر من
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شعر ،وفي هذا ضمانة للموظف ،للتثبت من صحة التوصية بالجزاء المقرر قبل توقيعه
عليه.

ثانيـًا :بشأن تعديل نص المادة ( :)23فإن التعديل الذي تم على هذا النص يتمثل في
إلغاء جزاء الوقف عن العمل مع خصم الراتب الذي كان منصوصـًا عليه في البند
(ج) ،وأبقى التعديل على جزاء الخصم من الراتب من دون الوقف عن العمل.
كما عمل على تدرج الجزاءات من التنبيه شفويـًا ثم اإلنذار كتابيـًا ثم الخصم من
الراتب ،بما ال يزيد على راتب ثالثة أشعر عن كل مخالفة ،وبما ال يزيد على راتب
ثالثة أشعر خالل السنة .وال يجوز أن يزيد الخصم على راتب عشرة أيام في الشعر
الواحد.

كما تضمن التعديل في البند الثاني من المادة محو الجزاء بمضي المدة ،وكان النص
السابل يتضمن محو جزاء " الوقف عن العمل مع وقف الراتب " بصفة عامة بمضي
سنة ،وجاء التعديل بحذف جزاء الوقف عن العمل واإلبقاء على جزاء الخصم من
الراتب ،وقس َم مدة سقوط الجزاء إلى قسمين آخذًا في االعتبار الجزاء ذاته ،فإذا كان
الجزاء بالخصم من الراتب بما ال يزيد على راتب شعر ،كانت ُمدة محوه فوات سنة
كاملة ،وإذا كان الجزاء بالخصم من الراتب بما يزيد على راتب شعر ،كانت مدة المحو
فوات سنتين كاملتين.
ويُالحظ أن هذا الجزاء وإن كان فيه تشديد عن سابقه إال أن هدفه ضبط الوظيفة العامة
بما تعدف إليه من تحقيل المصلحة العامة.

ثالثـًا :بشأن تعديل البند ( )3من المادة ( :)29فقد جاء التعديل بمثابة تنظيم للنص
السابل القاضي بعدم جواز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب الموظف إال في
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حاالت ُمحددة .فعدف التعديل هو الفصل بين حاالت "الحجز على الراتب" وحاالت
"الخصم من الراتب" ،حيث قس َمعما إلى فقرتين بعد أن كانا في فقرة واحدة ،فجعل
الفقرة األولى من البند المذكور تنص على عدم جواز "الحجز على الراتب" إال وفا ًء
ص الفقرة األخيرة لجزاء "الخصم من
لنفقة أو لدين محكوم به من القضاء ،وخص َ
الراتب" فنص على عدم جواز "الخصم من الراتب" إال ألداء ما يكون مستحقـًا للدولة
من الموظف بسبب الوظيفة ،وأضاف عبارة أو تنفيذًا لجزاء إداري ،فأجاز بذلك أن يتم
الخصم من الراتب تنفيذًا للجزاء اإلداري ،إذا كان هذا الجزاء اإلداري ماليـًا بالخصم
من الراتب.

رابعـًا :بشأن المادة الثانية من المرسوم بقانون :فقد قررت إضافة فقرة برقم (3
مكررا) إلى المادة ( )22المشار إليعا بالجدول.
ً
وتُشير اللجنة ،إلى أن المادة ( )22تتناول التحقيل اإلداري والتأديب ،وكان التحقيل
اإلداري من ضمانات الموظف العام ،حيث ال يجوز توقيع جزاء عليه إال بعد التحقيل
معه وفل كافة الضمانات التي يحملعا التحقيل اإلداري ،فتناول النص ضوابط التحقيل
مع الموظفين ،وإحالتعم إلى المساءلة التأديبية ،وجاء البند ( )3من المادة ( )22متعلقـًا
بشاغلي الوظااف العليا ومن في حكمعم وشاغلي الوظااف األخرى التي يصدر بعا
قرار من رايس مجلس الوزراء ،وذلك حال ارتكابعم مخالفة تُنسب إليعم بصفة أصلية،
ولم يتضمن حالة اشتراك هؤالء مع غيرهم من الموظفين من غير شاغلي الوظااف
العليا ،كما لم ينص على السلطة المختصة بإحالتعم للمساءلة التأديبية في هذه الحالة،
مكررا) لتالفي هذا
ومن ث ام فقد تضمن المرسوم بقانون المعروض إضافة البند (3
ً
الفراغ التشريعي ،ونص على أنه إذا كانت المخالَـفة محل المساءلة التأديبية تشمل
شاغلي الوظااف العليا و َمن في حكمعم أو شاغلي الوظااف األخرى التي يصدر
بتحديدها قرار من رايس مجلس الوزراء وشاغلي الوظااف األخرى ،يختص رايس
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مجلس الوزراء بإحالتعم جميعـًا إلى المساءلة التأديبية وبتوقيع الجزاءات التأديبية
عليعم ،كما يختص بتحديد الجعة التي تتولى التحقيل مععم.
وأجاز النص لرايس مجلس الوزراء إسناد مباشرة هذا االختصاص إلى لجنة تأديبية
يشكـلعا لعذا الغرض أو السلطة المختصة.
ِ
على أن تسري بشأن الجزاءات التأديبية الموقاـعة عليعم األحكام المنصوص عليعا في
البندين ( )2و( )3من المادة ( )22حسب الدرجة الوظيفية لكل منعم.

وعلى هذا األساس الدستوري والقانوني ،فقد أتى المرسوم بقانون وفل نص المادة
( )38من الدستور ،كما جاءت أحكامه متفقه مع أحكام ومبادئ الدستور والقانون.

وعليه ،فإن اللجنة ترى سالمة المرسوم بقانون من الناحيتين الدستورية
والقانونية ،وتتفق مع أهدافه ومبررات إصداره ،وتوصي بالموافقة عليه.

ثالثــًا :اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:
إعماالً لنص المادة ( )39من الالاحة الداخلية لمجلس الشـــورى ،اتفقت اللجنة على
اختيار كل من:

 .3األستاذ خميس حمد الرميحي

مقررا أصليـًا.
ً

 .4الدكتور أحمد سالم العريض

مقررا احتياطيًا.
ً
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رابعــًا :توصية اللجنة:

في ضوء ما دار من مناقشات وما أبدي من آراء أثناء دراسة المرسوم بقانون،
فإن اللجنة توصي بما يلي:

 الموافقة على المرسوم بقانون رقم ( )23لسنة 2019م بتعديل بعض أحكام قانونالخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم ( )48لسنة 2010م ،لتوافر شروط
إصداره المنصوص عليعا في المادة ( )38من الدستور.

واألمر معروض على المجلس الموقر التخاذ الالزم ،،،

دالل جـاسم الزايد

خـميس محد الرميحي

رئيس اللجنة

نائب رئيس اللجنة
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