
 

 

 
 والقانونية  التشريعية الشؤون جلنة  تقرير
 جملس  قرار حول النواب جملس  قرار بشأن

 بتعديل قانون مشروع خبصوص الشورى
 املدنية  اخلدمة  قانون من( 18) املادة

 ( 48) رقم بقانون باملرسوم الصادر
 االقرتاح ضوء يف املعد) م2010 لسنة 

 (النواب جملس  من املقدم بقانون
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 م2020 أكتوبر 28 التاريخ:
 

 

 املوقـــر  صاحب املعايل السيد علي بن صاحل الصاحل
 رئيــس جملـس الشـورى                                   

 

 
 

 وبركاته،،،السالم عليكم ورحمة هللا 
 

بشأن تقرير اللجنة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية  يســـرني أن أرفع إلى معاليكم تقرير          

مشروع قانون قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص  حول)السابقة( 

( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم ) ( من قانون الخدمة المدنية الصادر18بتعديل المادة )

 .من مجلس النواب(المقدم على االقتراح بقانون  م )المعد بناء  2010

 

 برجاء التكرم بالنظر واتخاذ الالزم لعرضه على المجلس الموقر.  

 

 وتفضلوا معاليكم بقبول فائق االحترام،،،
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 شؤون التشريعية والقانونيةملخص تقرير جلنة ال

 العنوان

مشروع قانون قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 

بالمرسوم بقانون رقم  ( من قانون الخدمة المدنية الصادر18بتعديل المادة )

 من مجلس النواب(المقدم على االقتراح بقانون  م )المعد بناء  2010( لسنة 48)

أصل مشروع 

 القانون
 اقتراح مقدم من مجلس النواب

 اإلحالة إلى اللجنة
  م2020 أبريل 19

 الفصل التشريعي الخامس – ثانيدور االنعقاد العادي ال 

انتهاء اللجنة من 

 المناقشة

 م 2020 أكتوبر 26

 الفصل التشريعي الخامس – لثدور االنعقاد العادي الثا

 ع واحداجتما عدد االجتماعات

العرض على 

 الجلسة
____ 

 مضمونه

يهدف مشروع القانون إلى وضع حد أدنى لساعات التدريب التي يتلقاها موظفي 

، بما يؤدي إلى تطوير ـ االجهات الحكومية بحيث ال تقل عن ثالثين ساعة سنوي

داء الموظف وكفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها أالكوادر البشرية وتحسين 

 الخدمات المقدمة للجمهور.لتحسين 

 مادتانديباجة +  بنية المشروع

قرار مجلس 

 النواب
 قانونمشروع الالموافقة على ه السابق القاضي بالتمسك بقرار

توصية اللجنة 

 بمجلس الشورى

عدم الموافقة من حيث المبدأ التمسك بقرار مجلس الشورى السابق القاضي ب

 على مشروع قانون

 



 

 

  

 

 

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان

 الشؤون التشريعية والقانونية لجنة 

 
 األولاملرفق 

 

 تقرير اللجنة
 

 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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 م2020 أكتوبر 28 التاريخ:

 (3الرقم: )

 

 

 بشأن تقرير اللجنة السابقة تقرير جلنـة الشؤون التشريعية والقانونية

مشروع قانون بتعديل املادة  بشأن قرار جملس الشورى خبصوصقرار جملس النواب  حول
                                          م                                              2010( لسنة 48رقم )من قانون اخلدمة املدنية الصادر باملرسوم بقانون ( 18)

 
 
 من جملس النواب(املقدم على االقرتاح بقانون  )املعد بناء

 الفصل التشريعي اخلامس -دور االنعقاد العادي الثالث 

 

 

 مقدمــة:

(، وبناًء 3 د 5ص ل ت ق / ف  409)وبموجب الخطاب رقم  م،2020أكتوبر  19بتاريخ      

م، بخصوص إعادة 2020أكتوبر  18مكتب المجلس في اجتماعه الثاني المنعقد بتاريخ  على قرار

التي رفعتها اللجنة السابقة خالل دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التقارير  النظر في

لي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس المعاالتشريعي الخامس، فقد أرسل صاحب 

قرار مجلس النواب  تقرير اللجنة السابقة بشأن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إلى الشورى

( من قانون الخدمة 18مشروع قانون بتعديل المادة )بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص 

على االقتراح بقانون  د بناء  م )المع2010( لسنة 48بالمرسوم بقانون رقم ) المدنية الصادر

، على أن تتم دراسته وإبداء المالحظات وإعداد تقرير يتضمن رأي من مجلس النواب(المقدم 

 اللجنة بشأنه ليتم عرضه على المجلس. 
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 أوال : إجراءات اللجنة:

 لتنفيذ التكليف المذكور أعاله قامت اللجنة باإلجراءات التالية:

 

 قانونالقرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع تدارست اللجنة  (1)

 في االجتماع خالل دور االنعقاد العادي الثالث من الفصللللللل التشللللللريعي الخامس، المذكور

 التالي:اإللكتروني )عن بـُعد( 

 الفصل الدور التاريخ رقم االجتماع

 5 3 م2020 أكتوبر 26 3

 

 

بشللأن قرار مجلس قرار مجلس النواب باطلعت اللجنة أثناء دراسللتها على الوثا ا المتعلقة  (2)

موضللوع الث ث والدراسللة، والتي اتللتملت على ما قانون مشللروع الالشللورى بخصللوص 

 يلي:

 

النواب بشأن  قرار مجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية السابقة بخصوص -

، موضوع الث ث والدراسة مشروع القانونبخصوص  قرار مجلس الشورى

  والمتضمن:

 مشروع القانون.  بخصوص قرار مجلس الشورى قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن

 )مرفق(
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 كل من مجلسللاجتماع اللجنة من األمانة العامة  حضر: 

 المنصب االسم

 هيئة المستشارين القانونيين

 المستشار القانوني لشؤون اللجان األستاذ عبدالموجود يوسف الشتلة 

 مستشار قانوني مساعد األستاذة سهير سلطان بني حماد

 إدارة شؤون اللجان

 مشرف شؤون اللجان السيدة ميرفت علي حيدر

 أمين سر لجنة السيدة أمل عبدهللا محمد

 إدارة العالقات واإلعالم

 أخصائي إعالم محمد سلمانالسيد علي 

 

 

 اللجنة:رأي ثانيـ ا: 

 

قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى  تقرير اللجنة السابقة بخصوص ناقشت اللجنة     

بالمرسوم بقانون  ( من قانون الخدمة المدنية الصادر18مشروع قانون بتعديل المادة )بخصوص 

موضوع  ،من مجلس النواب(المقدم على االقتراح بقانون  م )المعد بناءً 2010( لسنة 48رقم )

 علىت المادة األولى تين، نصً دامن م-فضالً عن الديثاجة - الذي يتألفوالدراسة والث ث، 

( 48( من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم )18( من المادة )2الثند ) استثدال

بما تلقي التدريب  منة بالعمل على تمكين موظفيها يبإلزام الجهات ال كومليكون ، 2010لسنة 

ا لساعات التدريب تاركـًا في حين أن النص النافذ لم يُ دد عددً ، ـًاال يقل عن ثالثين ساعة سنوي

 ت المادة الثانية تنفيذية.جاء. وت ديدها للتعليمات التي تصدر عن ديوان الخدمة المدنية

 

من دور االنعقاد عة مشروع القانون بجلسته الراب وقد سثا لمجلس الشورى الموقر نظر     

 الموافا                        المنعقدة يوم األحدمن الفصل التشريعي الخامس، و السنوي العادي الثاني
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مع توصية  اتفاقـًا، وقرر عدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المثدأ، 2019نوفمثر  3

 تقريرها. عية ُم ددة في اللجنة التي استندت إلى أسثاب قانونية وواق

 

نون، وذلك أصر مجلس النواب الموقر على قراره السابا بالموافقة على مشروع القا افيم     

المنعقدة يوم و ،الفصل التشريعي الخامسبجلسته السابعة والعشرين من دور االنعقاد الثاني من 

  .2020أبريل  14 الموافا الثالثاء

 

وجهات النظر بين أعضاء  وتم تثادل، الُمشار إليهعلى قرار مجلس النواب اللجنة واطلعت      

أن القرار الصادر عن مجلس النواب الموقر بالتمسك ، وانتهت إلى هاوالمستشار القانوني ل اللجنة

بقراره السابا بشأن مشروع القانون، لم يتناول أي جديد عما سثا إيراده بالقراءة األولى لمشروع 

القانون من حيث جنة التمسك بتوصيتها السابقة برفض مشروع القانون، األمر الذي ترى معه الل

  ما يلي:تقريرها األول، والتي تتلخص فيذاتها الواردة في  ألسثابالمثدأ، استنادًا ل

 

التي تقتضي أن يتناول ال يتفق مشروع القانون مع السياسة التشريعية في سن القوانين،  -1

اصيل للقرارات اإلدارية واللوا ح التنفيذية القانون اإلطار العام الموضوعي مع ترك التف

 للمستجدات.ارها قابلة للتغير والتطور تثعـًا والتعليمات، باعتث

قانون  إصدارب 2010( لسنة 48المرسوم بقانون رقم ) ( من18تناولت المادة )وقد  

وتركت الدولة لهذا ال ا،  كفالةالتدريب الوظيفي و فيالموظف  حا ،الخدمة المدنية

 ت ديد عدد ساعات التدريب تضمنت ةضوابط م ددوفا  ،لال  ة التنفيذيةتنظيم هذا ال ا 

 ب سب ال اجة الفعلية للتدريب.

 

ديوان الخدمة  إذ أن .في ظل النص القائممن مشروع القانون الهدف المرجو تحقق   -2

( من 18إلى نص المادة ) بإصدار تعاميم وتعليمات استنادًا المدنية يقوم بصفة دورية

( من ال  ته التنفيذية، وتتضمن تلك التعليمات كل ما 22قانون الخدمة المدنية والمادة )

يُستجد بشأن الوظيفة العامة ومنها بند التدريب، فوضعت معايير للترتيح للثرامج 
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اجات حتيوال يكون التدريب إال ضمن خطة االعلى مثدأ التعلم،  ية تعتمد أساسـًاالتدريث

من الضوابط منها قابلية الموظف لتدريثية سواء للجهة أو للموظف، كما وضعت عددًا ا

خرين، مع األخذ في االعتثار فرص ده وإمكانية مساهمته في تدريب اآلللتعلم واستعدا

ساعات  ، وهذه الضوابط لها أثر مثاتر على عددلتدريب التي أُتي ت للموظف سابقـًاا

 تكون م ددة بنٍص في القانون.  أالالتدريب ومن ثم فيجب 

لديوان الخدمة المدنية ألن التدريب يؤكد ضرورة ترك ت ديد عدد ساعات الذي  األمر

 اجة الوظيفة ل تثعـًا ـًاالزمة لتغييرها زيادةً أو نقصانتنظيمها يجب أن يتسم بالمرونة ال

 .النوعية للتدريب

 

، يؤدي ـًاقدر بثالثين ساعة سنويأدنى لساعات التدريب مُ  إن نص القانون على ت ديد حدٍ  -3

لمثدأ  ـًاإلزام كافة الموظفين بأداء تلك الساعات التدريثية، وهذا إن كان يمثل تطثيق إلى

ألن  ،قدرات الموظفينختصاصات واالمساواة بين الموظفين إالَ أنه يتعارض مع تفاوت 

األفراد بصفة عامة يتفاوتون في القدرات واإلمكانيات واالحتياجات والكفاءات والظروف 

الخاصة، لذلك فإن ت قيا العدل في هذا الشأن يكون على أساس الفوارق القا مة بينهم في 

 القدرات واالحتياجات.

 

 على من وصل إلى مراحل متقدمة فيتطبيق مشروع القانون بصفه مطلقة  ُصعوبة -4

العمل ونال الخثرة الكافية كالمدراء ومن في حكمهم، وكذلك بالنسثة لمن نال الخثرة 

 ولذلك فال يجوز التعميم بموجب نص قانوني. ،الكافية في بعض المهن كالطب والهندسة

 

، ومن إن مبدأ التدريب يخضع بصفة عامة إلى طبيعة الوظيفة وحاجة الجهة للتدريب -5

السلطة التشريعية في مسا ل تفصيلية تنظمها قرارات إدارية أو ثَم فليس ب ميد أن تتدخل 

ن عن أ المسا ل التفصيلية، وهو ما يُنثئلطثيعة تلك  ليمات ديوان الخدمة المدنية طثقـًاتع

 قد ال يخدم جودة العمل. مشروع القانون
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هناك وظا ف ال ت تاج إلى تدريب، وأن وجود مثل هذا النص يوجب على جهة اإلدارة  -6

قد تكون عليه زيادة في اإلنفاق لمصروفات دريب موظفين ال ي تاجون إليه، مما يترتب ت

 جهة اإلدارة في حاجة إلى إنفاقها في مكان أفضل لت قيا عوا د أفضل.  

 

 ، وتركتلم تنص على ت ديد مدة للتدريبالقوانين المعمول بها في الدول المقارنة ن إ -7

اإلمارات العربية والكويت ها )دولة ، ومنوللقرارات اإلدارية األمر للوا ح التنفيذية

  (.المملكة العربية السعوديةالعربية و جمهورية مصروسلطنة عمان والمت دة 

 

أن قرار مجلس النواب الموقر الوارد لمجلس الشورى  - إضافةً لما تقدم -تؤكد اللجنة  -8

الموقر، لم يتضمن مناقشة األسثاب القانونية لقرار مجلس الشورى برفض مشروع 

من السادة أعضاء مجلس النواب توافا مع قرار وإن كان عددًا القانون من حيث المثدأ، 

 مجلس الشورى أثناء المناقشة العامة لمشروع القانون.  

 

لراهن، لسالمة النص القا م وت قا المصل ة والعوا د من تطثيقه وتناسثه مع الوضع انظًرا و     

 بعدم الموافقة على مشروع القانون من حيث المثدأ.  فإن اللجنة تتمسك بتوصية اللجنة السابقة

 
 

 ــ ا: اختيار مقرري الموضوع األصلي واالحتياطي:الثـث

( من الالئحة الداخلية لمجلس الشورى، اتفقت اللجنة على اختيار 39إعماال  لنص المادة )     

 كل من:

 

ا أصليــ ا.          األستاذ أحمـــد مهــدي الحــداد -1  مقــرر 

ا احتياطي ا.                   الشيخ جــواد عبــدهللا حـسـيـن -2  مقرر 
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 : توصية اللجنة:ــ ابعار

القانون، فإن اللجنة مشللروع في ضللوء ما دار من مناقشللات وما أبدي من  راء أثناء دراسللة      

 توصي بما يلي:

 

بقرار مجلس الشككورى والمتخذ بجلسككته العادية  التمسككبب اللجنة السككابقة التمسككب بتوصككية -

من الفصككككككككل  نيم، من دور االنعقككاد العككادي الثككا2019 مبرنوف 3المنعقككدة بتككاريخ  ةرابعككال

( من 18مشروع قانون بتعديل المادة ) ، بعدم الموافقة من حيث المبدأ علىخامسالتشريعي ال

على  م )المعد بناء  2010( لسككككنة 48بالمرسككككوم بقانون رقم ) قانون الخدمة المدنية الصككككادر

 .من مجلس النواب(المقدم االقتراح بقانون 

 

 

 ،،،الالزمعلى المجلس الموقر التخاذ واألمر معروض 

 

 

 

                                عادل عبدالرمحن املعاودة                                
            نائب رئيس اللجنة                                                                

 



 

 
 

 

  

 مملكة البحرين

 مجلس الشورى

 إدارة شؤون اللجان 

 لجنة الشؤون التشريعية والقانونية

 

 

 الثايناملرفق 
 تقرير اللجنة السابقة ومرفقاته

 
 
 
 
 

  الثالثدور االنعقاد العادي 
 اخلامسالفصل التشريعي 
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