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  ٥ 
  

  مضبطة اجللسة اخلامسة
  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  ١٠ 
  

  ٥: الرقـم 
  هـ١٤٢٥ شوال ١٠: التاريخ 
  م٢٠٠٤ نوفمرب ٢٢     

  ١٥ 

ث من الفصل عقد جملس الشورى جلسته اخلامسة من دور االنعقاد العادي الثال
التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند الساعة 

هـ املوافق للثانـي ١٤٢٥التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني العاشر من شهر شوال 
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور فيصل بن ٢٠٠٤والعشرين من شهر نوفمرب 

 ٢٠ئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء الس ، رضي املوسوي ر

هذا . وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس الشورى 
  :وقد مثل احلكومة كل من 

 . سعادة السيد حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء  -١
ر الدولة لشئون جملسي سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزي -٢

 ٢٥ .الشورى والنواب 

 . سعادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية  -٣
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  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 
  

 ٥  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •

 . السيد خالد عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١
 . صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية السيد -٢
  
 :من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  •
 ١٠السيد حممود رشيد حممد املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملسي الشورى            -١

 . والنواب
 

 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
  . اخلدمة املدنية السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان  -١
 ١٥  . الشيخ راشد بن سلمان آل خليفة الوكيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية -٢

  . السيدة سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة -٣
  . السيد أمحد زايد الزايد الوكيل املساعد لشئون التوظيف واالس -٤
  . ن اخلدمة املدنية  السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوا-٥

  
 ٢٠كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،           

ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     
ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد أمحد عبداهللا احلـردان األمـني العـام              

اعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة            املس
العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة           

 ٢٥  :العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 
  

  :الرئيـــــــــــــــس
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ح اجللسة اخلامسة من دور االنعقاد العادي الثالث        بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتت    
: اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة األعضاء  . من الفصل التشريعي األول     

عبدالرمحن مجشري ، والدكتورة ية اجلشي ، والدكتور الشيخ خالد آل خليفة ، وخالد      
 الـشروقي ،    الشريف ، وعبداجلليل الطريف ، والدكتورة فخرية ديـري ، وحممـد           

 ٥ويوسف الصاحل ، ومنصور بن رجب ، ومجيل املتروك ، وبـذلك يكـون النـصاب           

ونبدأ بالتصديق على مضبطة اجللسة السابقة ، فهـل         . القانوين النعقاد اجللسة متوافرا     
  من مالحظات عليها ؟

  
 )ال توجد مالحظات(

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

قل إىل البند التايل من جدول األعمال وننت. إذن تقر املضبطة كما وردت إليكم       
واخلاص بالرسائل الواردة ، فقد وردتنا رسالة من صاحب السعادة وزير الدولة لشئون             
جملسي الشورى والنواب تتضمن اعتذار صاحب السعادة وزيـر العمـل والـشئون             
االجتماعية عن حضور هذه اجللسة وذلك بسبب سفره ، وعليه فإنه سـوف تؤجـل      

 ١٥ند الرابع من جدول األعمال واملتعلق بالسؤال املوجه إىل سعادته إىل جلـسة        مناقشة الب 

ولدينا اقتراح بقانون بشأن التأمني الصحي على غري البحرينيني املقـيمني يف            . الحقة  
مملكة البحرين ، مقدم من مخسة أعضاء ، وقد قمت بإحالته إىل جلنة اخلـدمات مـع                

وننتقل اآلن إىل البند التـايل مـن جـدول    . ونية إخطار جلنة الشئون التشريعية والقان   
األعمال واخلاص بأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بشأن معاملة مـواطين دول             
 ٢٠جملس التعاون لدول اخلليج العربية فيما يتعلق بالنشاط االقتصادي يف مملكة البحرين ،              

 ، واآلن هل يوافـق      وقد وافق الس يف جلسته السابقة على هذا املشروع يف جمموعه          
  الس على املشروع بصفة ائية ؟

  
 )أغلبية موافقة(

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس
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وننتقل إىل البند التايل من جدول األعمـال واخلـاص   . إذن يقر هذا املشروع    
مبناقشة تقرير الوفد املشارك يف االجتماع املشترك الثالث للّجنتني القانونية والـسياسية            

والتقرير مرفق جبدول أعمال    . م  ٢/٩/٢٠٠٤ملاين العريب يف بريوت بتاريخ      لالحتاد الرب 
  . اجللسة ، فهل هناك أية مالحظات على هذا التقرير ؟ تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 

  ٥ 

  :العضو عبدالرمحن الغتم

شكرا سيدي الرئيس ، أتقدم لكم جبزيل الشكر على إتاحة الفرصة يل لتمثيـل           
سيدي . اجتماع اللجنتني السياسية والقانونية لالحتاد الربملاين العريب        جملسكم املوقر يف    

الرئيس ، كما ترون فهناك مرفق جبدول األعمال وهو خبصوص مشروع إنشاء الربملان             
 ١٠وهناك نقطة  . العريب االنتقايل ، وبإمكان األعضاء طرح استفسارام حول هذا الشأن           

م لالحتاد الربملاين العريب وتتمثـل يف أن تكـون          متت اإلشارة إليها من قبل األمني العا      
الوفود املشاركة متابعة للمشروعات من البداية حىت إقرارها من قبل رؤساء وحكـام             
الدول العربية ، وحيث إنه حدث هناك التباس سببه تغري الوفد املمثل للشعبة الربملانيـة              

ودة إىل الوراء ، إذ إن كـل  لكل برملان عريب يف كل اجتماع مما أدى إىل االرتباك والع          
 ١٥عضو جديد ميثل شعبة برملانية لدولته يقوم بطرح تساؤالت وإشكاالت كان قـد مت               

حلها واالتفاق عليها يف االجتماعات السابقة ، فأود أن أشري إىل هذه النقطة املهمـة ،    
ع فالتمثيل الدائم للوفد منذ البداية ستكون له أمهيته من حيث إجناز املشروع يف أسـر              

  . وقت ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  :العضو فؤاد احلاجي

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل الزميل عبـدالرمحن الغـتم وإىل             
 ٢٥سيدي الرئيس ، حنـن نتفـق   . النائب حممد الكعيب على هذا التقرير الشامل واملفصل     

اسية والتنموية اليت من شأا تعزيز الدميقراطية يف العامل العـريب           ونؤازر األهداف السي  
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واليت سوف حتسن أداء منظمات العمل العربية واملشتركة لتتكيف مـع املـستجدات             
الدولية وإلمساع صوا يف كل عاصمة وطنية ، ولكن كنا نتمىن إعطاء قدر أكرب مـن                

والفقرة ) و( على ما جاء يف الفقرة       فاعتمادا. الصالحيات واقتراح التشريعات اخلاصة     
من النظام األساسي للربملان العريب االنتقايل والذي جـاء يف آخـر      ) ٩(من املادة   ) ك(

 ٥باعتماد اقتراحات القوانني الواردة من أعضاء الربملان العريب االنتقايل وفقًـا         ) و(الفقرة  

االستشاري مـن   طلب احلصول على الرأي     ) ك(الختصاصاته ، وكما جاء يف الفقرة       
حمكمة العدل العربية بشأن أي مسألة تتعلق باختصاصاته أو سلطاته ؛ فـإن التـساؤل         

هل مت إعداد دستور عريب لرقابة صحة وسالمة القوانني مـن           : الذي يطرح نفسه هو     
الناحية الشكلية وكذلك من الناحية القانونية ؟ وكيف ستكون الرقابـة علـى هـذه          

 ١٠  . ا الدستور ؟ وشكرا القوانني يف غياب مثل هذ

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 
  

 ١٥  :العضو عبدالرمحن الغتم

شكرا سيدي الرئيس ، أتقدم جبزيل الشكر لألخ فؤاد احلاجي على هذه النقطة             
نتقايل القيمة ، وبالنسبة للشق األول من كالمه فكما تعلمون أن هذا الربملان هو برملان ا   

لن تتم املوافقة عليه إال بعد اعتماده من قبل رؤساء الدول العربية املشتركة يف االحتـاد             
الربملاين العريب ، وسيكون من ضمن هذه االختصاصات دراسة اقتراحـات القـوانني             

 ٢٠وبالنسبة للشق الثاين خبصوص طلب احلصول على استشارة حمكمة  . الواردة واعتمادها   

اك مشروع قائم يف جامعة الدول العربية بإنشاء حمكمة عدل عربيـة            العدل العربية فهن  
سيكون هلا ثقل وأمهية كبرية بالنسبة للدول العربية املشاركة يف االحتاد الربملاين العريب ،          

  . وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ سعود كانو 
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  :العضو سعود كانو

إنشاء هذا الربملان هو اخلطوة األوىل حنو حتقيق تعاون شكرا سيدي الرئيس ، إن 
عريب على مجيع املستويات ، الذي حيقق بدوره قوة عربية مشتركة تكون درعا جلميع              

 ٥) ١٠(ولكن ورد يف املادة     . الدول العربية من أي غزو خارجي يهدد كيان هذه األمة           

نـا نـتمىن أن تكـون       من النظام األساسي أن يكون االجتماع مرتني يف الـسنة وك          
االجتماعات أكثر من مرتني وذلك ملواكبة التطورات واألحداث اليت تعصف باملنطقة ،    
وعلى ضوء هذه االجتماعات يقدم األعضاء اقتراحام وآراءهم السهم اليت تقدمها           

  .بدورها للقيادات السياسية ، وشكرا 
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

ا ، تفضل األخ عبدايد احلواج شكر.  
  

  :العضو عبدايد احلواج

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، إن التقرير الذي تقدم به األخ عبدالرمحن الغتم تقريـر              

واٍف ، ولكن هناك نقطة رئيسية وهي أن عملية التحول من االحتاد إىل الربملان كنا قد                
سيكون تقريبـا   ناقشناها يف فترة سابقة ، ومل يكن اخلالف على تكوين الربملان ، ألنه              

مثل االحتاد ، وستكون للربملان مزايا عاملية ، ولكن اخلالف كان يدور حول أن هـذا                
الربملان سيكون حتت أي مظلة ، فهل سيكون حتت مظلة اجلامعة العربية أم غريهـا ؟                
 ٢٠وبعض الوفود املشاركة يف املؤمتر كانت لألسف غري قـادرة علـى إعطـاء رأي يف                

 إا سوف ترجع إىل حكوماا أوالً يف هذا الصدد ، لكنـه             املوضوع ، وكانت تقول   
مادامت هذه الوفود ممثلة لشعوا فكان عليها أن تتخذ قرارها يف هـذا املوضـوع ،                

  . وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 
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  :العضو عبدالرمحن الغتم

ع األخري مت التشاور مع سعادة األخ الدكتور    شكرا سيدي الرئيس ، يف االجتما     
 حيث قدمنا ورقة ، وقد - جزاه اهللا خريا  -عصام الربزجني املستشار القانوين للمجلس      

 ٥أطلعت سعادتكم عليها قبل املشاركة يف هذا االجتماع ، حوت عدة اقتراحات تقدمنا             

مجيع الوفود املشاركة ا ، وخالل االجتماع مت حصر مجيع املالحظات اليت تقدمت ا        
ومت إنشاء جلنة مصغرة خرجت ذا املقترح الذي هو أمام سعادتكم مـع األخـذ يف                
االعتبار مجيع النقاط اليت قدمها اإلخوان األعضاء املمثلون جلميع الربملانات العربيـة ،             

  . وشكرا 
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

  :سيد حبيب مكيالعضو ال

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، تبين من التقرير يف إعالن بـريوت أن هنـاك مطالبـة       

بتشكيل جلان جديدة يف االحتاد الربملاين العريب والسيما اللجنتني اخلاصتني بـاملعوقني            
ومكافحة الفساد ، وأثناء اطالعي اليوم على جريدة األيام علمت أنه قد اختري النائب              

سيدي الرئيس ،   . أمحد من جملس النواب للجنة الربملانية ملكافحة الفساد         الدكتور علي   
  . هل لدى مكتب الس نية يف اختيار أحد األعضاء إلحدى هاتني اللجنتني ؟ وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، حنن اآلن ننتظر التقرير حول هذا االجتماع ، ألنه مل تصلنا الدعوة إىل               
اع إال يف وقت متأخر جدا ومل نتمكن من ترشيح عضو من الـس ألن               هذا االجتم 

ذلك كان قبل عطلة العيد بيوم واحد ، فاتفقنا مع جملس النواب على أن يكون التمثيل                
 ٢٥مشتركًا بأن ميثل النائب الدكتور علي أمحد الشعبة الربملانية بغرفتيها ، وحنن يف انتظار              
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 حق ترشيح أحد األعضاء لتمثيل الشعبة الربملانيـة ،    التقرير حول هذا االجتماع ، ولنا     
  هل هناك أية مالحظات أخرى على هذا التقرير ؟ 

  
  )ال توجد مالحظات(

 ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

إذن ننتقل إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالسؤال املوجه لصاحب            
العضو السيد فيصل حسن فوالذ     السعادة وزير شئون جملس الوزراء واملقدم من سعادة         

بشأن التشريعات القائمة اليت سوف تتقدم ا احلكومة املوقرة ملناهضة العنف وإلغـاء             
 ١٠القوانني التمييزية ضد املرأة يف مملكة البحرين ، ورد سعادته موجود أمامكم يف جدول              

فضل األخ  األعمال ، فهل يكتفي العضو السائل بالرد املرفق أم يريد التعقيب عليه ؟ ت             
  .فيصل فوالذ 

  
  :العضو فيصل فوالذ

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، باعتبار أن املوضوع 

بداية أن معين حبقوق اإلنسان ومكانة مملكة البحرين املشرفة يف هذا اجلانب أحببت 
 فلذلك أوجه إن العفو من شيم العظماء ، ويرسخ اإلصالحات ،: أستهل كلميت قائالً 

خالص اإلشادة والترحيب من هذا املنرب إىل سيدي جاللة امللك املفدى حفظه اهللا 
ورعاه على إصداره مرسومه امللكي الذي قضى بالعفو عن األستاذ عبداهلادي اخلواجة 
 ٢٠وإسقاط العقوبة املتبقية عنه وباإلفراج عن بقية املوقوفني يف قضية التجمهر ، وهذا ليس 

ى جاللة امللك وهو الذي قاد مملكة البحرين لتفخر بنفسها حقوقيا حني أخلى غريبا عل
السجون من معتقلي الرأي والعمل السياسي يف خطوة شجاعة حتسب جلاللته مؤكدة 
سعي مسوّه الصادق لتغيري وجه البحرين وبدء ثورة إصالح تكرب بسواعد أبناء الوطن ، 

نسان والرأي والشفافية وهي اليت تؤكد أن شعارها الدميقراطية واحترام حقوق اإل
 ٢٥جاللته لن يقبل أبدا بأي تراجعات تبعد اجلميع عن الوصول حللم يفترض أن نسعى 

والشكر موصول . مجيعا جلعله واقعا متجسدا ، حلم األيام اجلميلة اليت مل نعشها بعد 
ر حفظه اهللا إىل حكومتنا املوقرة برئاسة سيدي صاحب السمو رئيس الوزراء املوق
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ورعاه على كل املساندة والتأييد اليت تقدمها لتعزيز وإجناح املشروع اإلصالحي جلاللة 
وكذلك الشكر موصول إىل كل مؤسسات اتمع املدين والصحافة على . امللك 

واآلن أنتقل إىل تعقيبـي على الرد . املساندة والتأييد والتعزيز حلقوق اإلنسان باململكة 
لص الشكر واالمتنان إىل األخ العزيز صاحب املعايل سعادة األستاذ حممد بن فأتقدم خبا

 ٥إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء على سرعة استجابته ورده الكرمي على 

السؤال الذي وجهته خبصوص مناهضة العنف والتمييز ضد املرأة يف مملكة البحرين ، 
م املشترك بني السلطة التنفيذية والسلطة وهذا يؤكد للجميع التعاون والتنسيق والدع

التشريعية ، ونسجل هنا تقديرنا الكبري للخطوات اهلامة اليت قطعتها احلكومة املوقرة 
برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر يف هذا الشأن ، وخصوصا أن صاحب 

 ١٠س الوطين السمو رئيس الوزراء قد أشار يف برنامج عمل احلكومة الذي قُدم إىل ال

ويف كل تصرحياته الرمسية ويف مقابالته األهلية والشعبية خصوصا يف شهر رمضان 
املبارك ؛ إىل اهتمامه باملرأة وإلغاء كل متييز ضدها ، وأنه أكد مرارا أن أمهية تعزيز 
مكانة املرأة واخنراطها يف العمل واحلياة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وغريها ، 

سيدي الرئيس ، . دورها األسري ؛ من أجلَّ اهتمامات مسوه واحلكومة املوقرة وتعزيز 
 ١٥متثل ظاهرة العنف ضد املرأة أحد أخطر األمراض االجتماعية ، كما تعترب مؤشرا 

خطريا لتراجع القيم اإلنسانية والدينية واألخالقية يف اتمع البحريين ، حيث تترتب 
 على صعيدي اتمع واألسرة ، فعلى صعيد اتمع تفرز عليها مجلة من النتائج السلبية

هذه الظاهرة حالة من عدم االستقرار االجتماعي ، وتقلل من درجة اخنراط املرأة يف 
أما على صعيد األسرة فأبرز . العمل واحلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية وغريها 

 ٢٠الت الطالق وما يترتب عليها من هذه النتائج التفكك األسري الناتج عن زيادة حا

احتمال ضياع األبناء ، وكذلك فتح فجوة اجتماعية كبرية تفرز شرورا متعددة 
إن هلذه الظاهرة تكلفة اجتماعية واقتصادية كبرية يتحمل أعباءها . الرؤوس للمجتمع 

ربر وبالنظر إىل تزايد وترية العنف غري امل. بالتساوي كل من الدولة واتمع واألسرة 
بكافة مسمياته ضد املرأة يف كافة اتمعات عموما ويف جمتمعنا بشكل خاص ، ونتيجة 
 ٢٥لقصور القوانني اجلزائية الرادعة ملرتكيب مثل هذه اجلرائم من جهة ، وتغاضي السلطات 

أو اوا عن تطبيق احلد األقصى من العقوبات يف مثل هذه اجلرائم من جهة أخرى ، 
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م إطالق ٢٠٠٤ آذار -اهرة فقد تبنت منظمة العفو الدولية يف مارس ونظرا هلذه الظ
  محلة عاملية ملناهضة العنف ضد املرأة وعممت فيها تقريرها املفصل حتت شعار 

، والذي سلطت فيه الضوء على ) فلنضع حدا للعنف ضد املرأة ... مصائرنا بأيدينا ( 
سيدي الرئيس ، إن . ه الظاهرة املتنامية مسئولية الدولة واتمع واألفراد لوضع حد هلذ

 ٥تعريف العنف ضد املرأة كما جاء يف إعالن القضاء على العنف ضد املرأة الصادر عن 

كل فعل عنيف تدفع إليه عصبية اجلنس ويترتب : " اجلمعية العامة لألمم املتحدة هو 
انية أو النفسية أو عليه أو من احملتمل أن يترتب عليه أذى أو معاناة من الناحية اجلسم

اجلنسية مبا يف ذلك التهديد بأفعال من هذا القبيل أو القسر أو احلرمان التعسفي من 
يل سعادة الرئيس بأن وليسمح  . "احلرية سواء حدث ذلك يف احلياة العامة أو اخلاصة 

 ١٠أعرض بعض املالحظات على رد صاحب السعادة حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون 

سيدي الرئيس ، تعترب إساءة معاملة املرأة يف . زراء خبصوص هذا املوضوع جملس الو
احلياة فضيحة خفية ، تتخطى احلدود اإلقليمية والعرقية والثقافية والدينية ، فعلى سبيل 

ويف رواندا اغتصبت . املثال يف بريطانيا تعنف امرأتان أسبوعيا على يد زوج أو رجل 
كذلك جرائم قتل . م ١٩٩٤ألف امرأة يف العام ) ٥٠٠(ألف إىل ) ٢٥٠(ما بني 

 ١٥سيدي . الشرف وتشويه األعضاء اجلسدية منتشرة يف العامل وخصوصا الدول النامية 

الرئيس ، ملاذا جاء هذا السؤال ؟ ألن التمييز والعنف ضد املرأة هو انتهاك حلقوق 
 تشكل نصف اتمع اإلنسان ، وألن حقوق املرأة هي من حقوق اإلنسان ، وألن املرأة

  م هو حوايل ٢٠٠٣مبملكة البحرين ، حيث إن عدد اإلناث البحرينيات يف العام 
م هو ٢٠٠٣ألف فرد ، يف حني إن عدد اإلناث غري البحرينيات يف العام ) ٢١٢(

 ٢٠ألف فرد ، أي أن جمموع اإلناث البحرينيات وغري البحرينيات يف العام ) ٨١(حوايل 

ألف نسمة مبملكة البحرين ، ) ٦٨٩(ألف فرد من أصل ) ٢٩٣(م هو حوايل ٢٠٠٣
 حجم وما ه. من جمموع السكان %) ٤٢(أي أن املرأة تشكل يف اململكة حوايل نسبة 

ظاهرة العنف ضد املرأة يف البحرين ؟ حسب إحدى الدراسات امليدانية اليت أجريت 
ئيس ، ما الذي سيدي الر%) . ٢٩,٤(مؤخرا وأكدها سعادة الوزير فإا تشكل نسبة 

 ٢٥ميكن أن يضيفه هذا السؤال ؟ بصفتنا أعضاء جملس الشورى فنحن واعون وملمون ذا 

املوضوع ونضعه يف حسابنا وحنن مضطلعون بأنشطتنا التشريعية ، ولكي ننقل إىل عامة 
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 التشجيع على إجراء سؤال برملاين بشأن -: اجلمهور ما ميكن أن نفعله نقوم بالتايل 
تعبئة الرأي العام احمللي لتأييد انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية القضاء  -. املوضوع 

 يونيو ١٨على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ، حيث انضمت إليها مملكة البحرين يف 
 استغالل اإلجراءات الربملانية لالستفسار عن نوايا احلكومة املوقرة بشأن -. م ٢٠٠٢

 ٥إدراجها يف النظم القانونية الوطنية والتحقق من حالة تفعيل وتطبيق هذه االتفاقية و

 البد أن تشارك اللجان الفاعلة يف جملس الشورى - سيدي الرئيس -كذلك . التعاون 
 حتديد مدى سالمة -. وجملس النواب يف عملية متابعة إعداد التقارير للّجنة املعنية 

  ولدي هنا . تفاقية التحفظات اليت أبدا مملكة البحرين على بعض بنود اال
 بعض األسئلة العامة عن الرد الكرمي الذي قدمه سعادة وزير شئون - سيدي الرئيس -

 ١٠ ما هي التدابري اخلاصة املؤقتة ، - :خبصوص املشاركة السياسية : أوالً : جملس الوزراء 

تدابري العمل اإلجيايب لتعزيز مشاركة املرأة يف العمل السياسي ، كتخصيص حصة 
؟ سيدي الرئيس ، على الصعيد العاملي متثل ) نظام الكوتا(ة يف مقاعد الربملان للمرأ

من عدد أعضاء الربملانات الوطنية ، أما يف مملكة البحرين %) ١٥(النساء يف املتوسط 
، وأما جملس الشورى فيحوي ست ) صفرا(فعدد النساء يف جملس النواب يساوي 

 ١٥ ما هي التدابري الرامية إىل - :دنية واالقتصادية احلقوق امل: ثانيا . عضوات فاضالت 

ضمان فعالية قانون عادل لفرص التوظيف املتكافئة وعدم التمييز بني الرجل واملرأة مثالً 
يف قانون اخلدمة املدنية وقانون العمل يف القطاع األهلي ومحاية املرأة من العنف يف بيئة 

ا وتقديرا للحكومة املوقرة على قانون اخلدمة العمل ؟ وهنا أحببت أن أسجل شكر
املدنية املتطور الذي قدمته وكذلك على تغطيتها لكثري من املسائل اليت أحببنا أن يبينها 
 ٢٠سعادة الوزير ، وكذلك بالنسبة لقانون العمل الذي يناقش اآلن ، وكذلك بالنسبة 

مهمة منه على تنمية لقانون التعليم الذي قُدم من قبل احلكومة املوقرة وأكدت يف فقرة 
الوعي مببادئ حقوق اإلنسان وتضمينها يف املناهج التعليمية ، ولكن جلنة اخلدمات 
أضافت إضافة نوعية وحصلت على قبول تام من سعادة وزير التربية والتعليم ، وهذه 

مع تعزيز روح التسامح واألخوة بني األديان ونبذ العنف جبميع : " اإلضافة هي 
 ٢٥ ما هي اآلليات اليت ستتخذها -. د وافقت احلكومة املوقرة عليها ، وق" أشكاله 

احلكومة املوقرة جلعل امليزانية الوطنية للسنوات القادمة كأداة فاعلة ورئيسية وضرورية 
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لتعزيز املساواة بني الرجل واملرأة ويئة الربامج واملساعدات الالزمة لتحقيق ذلك 
حلكومة املوقرة لوقف العنف والتمييز ضد املرأة  ما هي مشاريع ا-: ثالثًا اهلدف ؟ 

   ما هي مشاريع احلكومة املوقرة بشأن التوعية والتثقيف ، والرصد -الوافدة ؟ 
 ما هي مشاريع احلكومة -والتوثيق ، واحلماية واإلدماج لضحايا العنف ضد املرأة ؟ 

 ٥  . وشكرا املوقرة يف دعم مؤسسات اتمع املدين املعنية حبقوق اإلنسان ؟ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، كان تعقيبك حاويا عدة أسئلة وكل سؤال حيتاج إىل وقت لإلجابـة              
وأنا هنا أشكر سعادة األخ حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الـوزراء              . عنه  

 ١٠ة وأحب أن أشيد بسعادته فعلى الرغم من ظروفه وارتباطاته لكنه أىب إال أن حيضر جلس      

هذا اليوم ، فنيابة عن أعضاء الس أتوجه إليه بالشكر اجلزيل ، تفضل سـعادة األخ                
  .حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء 

  
  :وزير شئون جملس الوزراء

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر سعادة العضو احملترم وأشكر جملسكم املوقر على    

وضوع مهم من املواضيع اليت تشغل اهلم العاملي يف         إتاحة هذه الفرصة يل للتعبري عن م      
. الوقت احلاضر وهو موضوع حقوق اإلنسان وبالذات يف اجلانب الذي خيص املـرأة          

اتمع الذي يدافع فيه الرجال عن حقوق املرأة هو جمتمع متقدم ، فأشـكر العـضو                
هن فيه املرأة أو مييـز      احملترم فيصل فوالذ على موقفه النبيل هذا ، ويف اتمع الذي تمت           

 ٢٠ضدها فذلك دليل على ختلف الرجل وليس ختلف املرأة ، واحلمد هللا فالبحرين تعـيش           

  عصرا مزدهرا يحترم اإلنسان وتحترم حقوق اإلنسان دون متييـز ويقـدر للمـرأة              
مكانتها ، املرأة األم واألخت والبنت ، واحلمد هللا فإن قوانني الدولة وتشريعاا منـذ               

ستقالل إىل اليوم راعت أالَّ متيز متييزا جمحفًا باملرأة ، وأن ما جرى يف بعض القوانني                اال
من متييز قد يكون يف صاحل املرأة لطبيعتها األنثوية ، فنجد مثالً أن قانون اخلدمة املدنية                
 ٢٥ وقانون العمل أعطيا املرأة امتيازات أكثر من الرجل لطبيعتها األنثوية من إجازة رضاعة            

على أي حال أشكر العضو احملترم فيصل فـوالذ علـى           . وظروف املرأة لكوا أنثى     
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التمييز ضد املرأة   . إشادته بإجابيت على سؤاله وإشادته مبا اختذته احلكومة من إجراءات           
ليس موضوعا يهم جمتمع البحرين فحسب ، بل هو موضوع يهم اجلميع ، والبحرين              

     ا مـن    قامت بدور إجيايب يف مجيع اا ما حصلت عليه املـرأة مـؤخراالت وخصوص
مؤسسات ترعى وضعها وعلى رأس هذه املؤسسات الس األعلى للمرأة الذي يرعاه            
 ٥صاحب اجلاللة امللك وحرمه الكرمي ، وحيصل هذا الس على إسـناد كـبري مـن                

تناولت يف إجابيت الكثري مـن      . احلكومة ومن صاحب السمو رئيس الوزراء شخصيا        
النقاط اليت أثارها العضو احملترم عن مسألة احلقوق االقتصادية وقد بينت فقرة خاصـة              
باحلقوق االقتصادية والتشريعات اليت مل متيز بني الرجل واملرأة يف احلقوق االقتـصادية             
كذلك ذكرت يف إجابيت فقرة خاصة عن احلقوق السياسية وما تناولتـه التـشريعات           

 ١٠ الرجل واملرأة يف احلقوق السياسية ، ولقـد قـدمت يف ردي             احمللية من عدم متييز بني    

كذلك فقرة عن احلقوق املدنية وعدم التمييز بني الرجل واملرأة يف مجيع التـشريعات              
املدنية يف البحرين ، وكذلك بينت يف ردي احلقوق االجتماعية والقـوانني املتعلقـة              

 النشاط الثقايف إىل آخرها مـن       باحلقوق االجتماعية كقانون اجلمعيات وقانون ممارسة     
القوانني ، إذن ليس هناك متييز يف تأسيس اجلمعيات أو تأسيس النشاطات االجتماعية             

 ١٥حقيقة إين ال أريد اإلطالة عليكم ولكن رغم أين أوجزت ردي على        . والثقافية وغريها   

 تـضع  صفحات ، ألن مجيع قوانيننا وإجراءات الدولة     ) ٩(السؤال إال أنه جاء الرد يف       
نصب عينها مكانة املرأة الكبرية يف ضمري اتمع سواء كان هذا الـضمري رمسيـا أو                
اجتماعيا ، إذن للمرأة مكانة خاصة ال ميكننا جتاوزها ، لقد أوجزت يف ردي كذلك               
ما تعانيه املرأة يف العامل يف ظل جمتمع ذكوري حياول أن يغتصب بعض املميزات على               

 ٢٠مسية وكحكومة رمسية حناول أن نقف يف وجـه الرغبـات           حساا ، وحنن كسلطة ر    

الذكورية يف السيطرة على النساء يف اتمع ، لذلك جاءت القوانني مجيعها لتجعـل               
لقد انضمت البحرين إىل العديد من االتفاقيات الدولية ومنـها   . التشريعات دون متييز    

أن بيان املنظمة الدولية حلقوق     اتفاقية عدم التمييز ضد املرأة ، وقد ذكر العضو احملترم           
اإلنسان أشار إىل أن هناك عددا من الدول قد حتفظت على بعض بنـود االتفاقيـة ،                 
 ٢٥وميكنين القول إن مجيع الدول اإلسالمية والعربية اليت وقعت على االتفاقية قد حتفظت             

ـ            وق على بعض بنودها ومن ضمنها البحرين فيما يتعلق حبقوق املرأة وواجباا ، وحق
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الرجل وواجباته األسرية يف اجلانب الشرعي ، والبحرين حتفظت ضمن الدول املتحفظة     
على هذه االتفاقية يف أضيق احلدود اليت متس اجلانب الشرعي ، ومع ذلك فإن هنـاك                
دوالً غربية متقدمة يف أوروبا ويف الشرق كسويسرا وسنغافورا قد حتفظت على بعض             

تفاقية من قوانينها الوطنية أو بعض معتقداا الدينية ، وفيما          البنود نظرا ملا متسه هذه اال     
 ٥يتعلق بالبحرين فالتحفظ مل يشمل إال أضيق احلدود واليت يعتقد املشرع أـا متـس               

 سـواء   -بشكل عام فإن جهود احلكومة للقضاء على أي متييـز           . اجلانب الشرعي   
التعاون مـع اتمـع املـدين يف    اجلهود اإلجرائية أو التعاون مع املنظمات الدولية أو      

  البحرين أو القوانني اليت سنتها يف الوقت الذي كانت فيه احلكومـة متثـل اجلانـب               
  

 ١٠ كلها حرصت على أال متيز بني الرجـل واملـرأة يف املـسألة            - التشريعي والتنفيذي   

 أؤكد أن   فيما يتعلق مبسألة اخلدمة املدنية اليت أشار إليها العضو احملترم فإين          . التشريعية  
من جمموع القوى العاملة يف اخلدمة املدنيـة ،         %) ٣٤(املرأة يف اخلدمة املدنية تشكل      

وهي نسبة تعادل أكثر البالد تقدما ، فهي تقارب املستوى األورويب ، وأعتقد أن قليالً        
كمـا ذكـرت يل     %) ٤٠(من الدول األوروبية كالسويد تفوقنا بنسبة بسيطة متثل         

 ١٥ملؤيد ، والسويد هي من أكثر البالد تقدما ، أما عن معدل تويل املرأة              األستاذة سامية ا  

، وبعض الوزارات يف %) ٣٥(للوظائف يف االحتاد األورويب فإنه ال يرقى إىل أكثر من        
  اململكة تشكل املرأة عنصرا غالبا فيها كوزارة التربيـة والتعلـيم ، فـاملرأة تـشكل                

، إذن وضع املرأة الـوظيفي يف       %) ٥٨( تشكل   ، أما يف وزارة الصحة فإا     %) ٦١(
  اخلدمة املدنية وضع متميز ، وقـد بـدأت املـرأة يف أخـذ دورهـا يف الوظـائف          
 ٢٠العليا ، وحنن جند أن تسلُّم املرأة للوظائف العليا يزداد سنة بعد أخرى ، فقد كانـت                 

ـ  ٢٠٠٤، ويف سنة    %) ٧(م  ٢٠٠٣الوظائف العليا اليت تشغلها املرأة سنة          بحت م أص
بشكل عام فـإن    . ، وهكذا فإن تقدم املرأة يف هذا اجلانب واضح وملموس           %) ٩(

ظروف املرأة والتمييز ضد املرأة حيتاج إىل تكاتف وتعاون اتمع ككل داخل األسرة             
وخارجها ، وحيتاج أيضا إىل فهم صحيح وإىل شعور الرجل بأنه حمترم يف داخل نفسه               

 ٢٥ويقدر ما تقوم به املرأة من دور ، وحنن مجيعا نعمل يف هذا حىت يستطيع أن حيترم املرأة 

االجتاه ، وإن شاء اهللا ينال هذا اجلانب التوفيق واجلهد من خالل التعاون مع خمتلـف                
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اجلهات ، ومن ضمن اجلهود التشريعية توجد اآلن جلان مـشتركة بـني األجهـزة               
مجيع القوانني ، فأي تـشريع      احلكومية املختصة وبني الس األعلى للمرأة للبحث يف         

جند فيه متييزا فإنه تعاد صياغة القانون لتقدميه إىل السلطة التشريعية ، وقد قُدمت بعض               
القوانني إىل السلطة التشريعية بعد أن عدلت العتقادنا أن ا متييزا كالتعـديل الـذي               

 ٥عدم التمييـز   أدخل على قانون اجلوازات ، وقانون اإلثبات ، كلها عدلت مبا يضمن             

أشكر العضو احملترم ، وأشكر لكم حسن استماعكم ، وأشكر الـرئيس            . ضد املرأة   
  .  لسعة صدره وإتاحة الفرصة يل ألن أعرب لكم عن شكري وعن تقديري ، وشكرا 

  
  
  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
  : العضو فيصل فوالذ 

 ١٥ب أن أسجل شكري اجلزيل لسعادة الوزير علـى         شكرا سيدي الرئيس ، أح    

هذا الرد وكذلك إلطالع الس على اإلجراءات اليت قامت ا احلكومة أو اإلجراءات       
اليت ستقوم ا ، وإنين مسرور ألن سعادة الوزير بين أن األبواب مفتوحة مـن أجـل      

ببـت أن أؤكـد أن    سيدي الرئيس ، أح   . املزيد من التغيري واملزيد من احلقوق للمرأة        
مجعيات حقوق اإلنسان معنية ذا املوضوع ، لذا فإننا نسجل للبحرين هـذا الـدور           
 ٢٠  كوا الدولة الوحيدة يف جملس التعاون اخلليجي الـيت أشـهرت مجعيـات حقـوق               

اإلنسان ، فقد أشهرت مجعية البحرين حلقوق اإلنسان ، بعدها مركز البحرين حلقوق             
) ٣(احلريات ، وكلها مجعيات شكلت بقانون ، واآلن هناك          اإلنسان ، مث مجعية دعم      

طلبات لدى وزارة العمل والشئون االجتماعية ، وأعتقد أن إجراءاا ستنتهي قريبـا ،         
فهناك مجعية البحرين ملراقبة حقوق اإلنسان ، ومجعية مناهـضة العنـف األسـري ،           

 ٢٥ن تسجل لكي يعرف اجلميع     وكذلك مجعية محاية العمالة الوافدة ، هذه حقائق البد أ         

كذلك فإن اللجنـة املعنيـة ـذا        . أن مجعيات حقوق اإلنسان يف البحرين مصانة        
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املوضوع بالس هي اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل واليت ستأخذ على عاتقهـا هـذا              
املوضوع وستناقشه بشكل مسهب ، وسعادة الوزير أبدى استعداده الكامل ألن تقوم            

وأسجل شكري العميق للمجلس األعلى للمرأة على الدور الكـبري   . ا  اللجنة باتصاال 
الذي سيضطلع به خصوصا يف ظل االستراتيجية اجلديدة ، وأنا واثق من العـضوات              

 ٥ معنيـة   ة يف السلطة التنفيذية وهـي امـرأ       ةالفاضالت ، وكذلك يف ظل وجود امرأ      

س وهي ناشطة اجتماعية يف     مبوضوع الصحة العامة وقد كانت عضوا معنا يف هذا ال         
مملكة البحرين ، وهي اآلن يف سنغافورا ، ومن املؤكد أا ستطلع على الكـثري مـن                 
املسائل املتعلقة ذا املوضوع ، واللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ستكون علـى اتـصال              
باملعنيني وستأخذ يف االعتبار ما ذكره سعادة الوزير ، وحنن نؤكد التواصل والتفاعـل           

 ١٠  .بيننا وبني السلطة التنفيذية ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، وأشكر سعادة الوزير على رده املكتوب وعلى حضوره ، كما أود أن        
أشيد باللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، فهي جلنة معنية مبراجعة القوانني النافذة وتعديلها             

 ١٥ني القادمة املتعلقة باملرأة ، والس أوكـل إىل   إللغاء أي متييز ضد املرأة وكذلك القوان      

هذه اللجنة مراجعة هذه القوانني حىت ال يكون هناك أي متييز ضد املرأة يف القـوانني                
وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبناقشة تقرير جلنة            . املستقبلية  

إصدار قـانون اخلدمـة املدنيـة ،      الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون ب      
  .وأطلب من األخ مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 

  ٢٠ 

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
  .شكرا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥  شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير يف املضبطة ؟
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  ) أغلبية موافقة(
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .إذن يثبت التقرير يف املضبطة 

  ٥ 

تقرير جلنة الشئون التـشريعية والقانونيـة خبـصوص مـشروع قـانون بإصـدار (
  :)قانون اخلدمة املدنية 

  
  

 ١٠  :مقــدمـة 

م  رفع صاحب املعايل السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئـيس            ٢٠٠٤ يونيو   ٥ بتاريخ
النواب إىل صاحب املعايل الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملـس الـشورى              جملس  

م ٢٠٠٤ يونيو   ٢٠وبتاريخ  .  مشروع قانون اخلدمة املدنية ، وقرار جملس النواب ذا الشأن           
أحال معايل الدكتور فيصل بن رضي املوسوي رئيس الس املـشروع إىل جلنـة الـشئون                

 ١٥  .  وإعداد تقرير بشأنه ليعرض على السالتشريعية والقانونية لدراسته

  
   : إجراءات اللجنة :  أوال 
ناقشت اللجنة مشروع القانون يف سبعة اجتماعات عقدت خالل الدور الثاين للمجلـس              -١

م وواصلت اللجنـة    ٢٠٠٤ أكتوبر  ٥،٣ سبتمرب، و  ٢٥،١٨،١٤ يوليو، و  ٢٤،  ١٣بتاريخ  
 ٢٠خرى عقدت خالل الدور الثالث للمجلس      مناقشتها ملشروع القانون يف مخسة اجتماعات أ      

م ، وقد اطلعت اللجنة خالل هـذه        ٢٠٠٤ نوفمرب   ١٧،٩،٦ أكتوبر، و    ٣٠،٢٤بتاريخ  
  :االجتماعات على 

  
  .قرار جملس النواب ، ورأي جلنة الشئون التشريعية والقانونية مبجلس النواب  §
 ٢٥  .تقرير اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل مبجلس الشورى  §
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سعادة الدكتور هاشم حسن    : ملقترحة يف مشروع القانون املقدمة من السادة        التعديالت ا  §
الباش وسعادة الدكتور عبدالرمحن بوعلي، وسعادة األستاذة ألس توماس مسعان أعـضاء            

 . جملس الشورى 
 .التعديالت املقترحة يف مشروع القانون من سعادة العضو السيد حبيب حسن مكي  §
 ٥وع القانون املقدم من سعادة الـسيد عبداحلـسن إبـراهيم           التعديالت املقترحة يف مشر    §

 .بوحسني وباقي السادة أعضاء اللجنة
 .قوانني اخلدمة املدنية يف بعض الدول اخلليجية والدول العربية األخرى  §
  
وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماعات الثالث والرابع واخلامس والسادس ، مـن دور               -٢

 ١٠  :يوان اخلدمة وهم االنعقاد الثالث ممثلون من د

  
  .وكيل ديوان اخلدمة املدنية   األستاذ أمحد عبداللطيف البحر -١
  .الوكيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية     األستاذ أمحد زايد الزايد -٢
 القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى   األستاذ علي حممد العبد القادر -٣

 ١٥  .العاملة             

 القائم بأعمال مدير إدارة عالقات األفراد   األستاذ إبراهيم عبداهللا كمال -٤
  . والسالمة املهنية             

 .املستشار القانوين   األستاذ جعفر الشيخ السنوسي  -٥
  

 ٢٠كما شارك يف االجتماعات السابقة ذاا السيد خالد عبـدالغفار والـسيد صـالح تركـي                

 .لس الوزراء املستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون جم
  

وقد استمعت اللجنة إىل خمتلف اآلراء واملالحظات اليت أبداها ممثلو اخلدمة املدنيـة والـدائرة               
  :القانونية ، واليت ميكن تلخيصها فيما يلي 

  ٢٥ 
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 رغم حتفـظ املختـصني      -بعض األحكام اليت أجرى عليها جملس النواب املوقر التعديل           -١
ال أن بعض العبارات سقطت سهوا من التعديالت         مت االتفاق على تعديلها، إ     -بالديوان  

  .اليت أجراها جملس النواب املوقر 
  
 ٥فضالً عن بعض املالحظات القليلة اليت ارتآها املختصون بديوان اخلدمة املدنية حيث إـا               -٢

أمور مستجدات أملتها متطلبات العمل ومراجعة أحكام الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمـة            
 .املدنية 

  
  : يف اجتماعات اللجنة كل من وشارك

  ١٠ 

  .املستشار القانوين للمجلس   الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني -١
  املستشار القـانوين لـشئون اللجـان            األستاذ حمسن محيد مرهون -٢

  .                                                   بالس 
  .الباحث القانوين بالس       السيد زهري حسن مكي   -٣
  ١٥ 

وتوىل أمانة سر اللجنة خالل دور االنعقاد الثاين السيدة فهيمة الزيرة ، فيما تولت أمانة سـر                 
 .السيدة زهرة عيسى حرم أمينة سر اللجنة ) الثالث(اللجنة يف الدور احلايل 

  
وقد عينت اللجنة االستاذ عبداحلسن إبراهيم بوحسني عضو اللجنة مقرراً أصـلياً للموضـوع       

 ٢٠  .دالرمحن حممد الغتم  مقررا  احتياطيا واألستاذ عب

  
  :توصيـات اللجنــة 

  

  
 ٢٥يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت توصلت اللجنـة إىل التوصـيات             

  :اآلتية 
  .توصي اللجنة باملوافقة على مشروع قانون اخلدمة املدنية من حيث املبدأ :  أوال 
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  :ة املشروع ومواده مادةً مادة بالتايل توصي اللجنة بالنسبة لديباج:  ثانيا 
  

  

  :خبصوص قانون اإلصدار : أوالً 
  ٥ 

  :نص الديباجة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  -١
  

  .  ملك مملكة البحرين                      حنن محد بن عيسى آل خليفة 
  بعد االطالع على الدستور ،
 ١٠   بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،١٩٧٢لسنة ) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقم 

 بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت التقاعـد ملـوظفي        ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(وعلى القانون رقم    
  احلكومة والقوانني املعدلة له ،

   بإنشاء جملس اخلدمة املدنية ،١٩٨٢لسنة ) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقم 
   بشأن امليزانية العامة ،٢٠٠٢سنة ل) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 

 ١٥   بإنشاء ديوان املوظفني ،١٩٧٥لسنة ) ٦(وعلى املرسوم رقم 

   بشأن تنظيم ديوان اخلدمة املدنية ،١٩٩٦لسنة ) ٥(وعلى املرسوم رقم 
  وبناء على عرض وزير شئون جملس الوزراء ،

  وبعد موافقة جملس الوزراء ،
  رمسنا بالقانون اآليت ،

  ٢٠ 

  :توصية اللجنة 
  
، بشأن سياسات وضوابط  م٢٠٠٢لسنة  ) ٤١( وعلى املرسوم بقانون رقم      ":   إضافة عبارة  -

  . " اخلصخصة
 ٢٥  :  حذف العبارتني الواردتني يف اية الديباجة وهي-

  ."  وبعد موافقة جملس الوزراء " ، " وبناء على عرض وزير شئون جملس الوزراء"
  

  :نص الديباجة بعد التعديل 
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  . عيسى آل خليفة  ملك مملكة البحرينحنن محد بن 

  بعد االطالع على الدستور ،
   بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،١٩٧٢لسنة ) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقم 

 ٥   بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد املدنية ،١٩٧٥لسنة ) ١٣(وعلى القانون رقم 

  أن امليزانية العامة ، بش٢٠٠٢لسنة ) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم 
   بإنشاء ديوان املوظفني ،١٩٧٥لسنة ) ٦(وعلى املرسوم رقم 
  ،١٩٩٦لسنة ) ٥(وعلى املرسوم رقم 

، بشأن  م٢٠٠٢لسنة ) ٤١(وعلى املرسوم بقانون رقم   ،املدنيةبشأن تنظيم ديوان اخلدمة 
 ١٠  أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت  ، سياسات وضوابط اخلصصة

  نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
  
 :بالنسبة للمادة األوىل  -٢
  

 ١٥  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

  يعمل بأحكام القانون املرافق يف شأن اخلدمة املدنية ، ويلغى كل نص يتعارض مع
  .أحكامه 

  
  

 ٢٠  :توصية اللجنة 

  .وردت دون تعديل توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما   
  

 :بالنسبة للمادة الثانية  -٣
  

 ٢٥  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

  .يصدر رئيس جملس الوزراء الالئحة التنفيذية هلذا القانون 
  :توصية اللجنة 
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  " .الوزراء"،  بعد كلمة " رئيس جملس اخلدمة املدنية" عبارة إضافةتوصي اللجنة ب  
  

  :ادة بعد التعديل نص امل
  

 ٥  .يصدر رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية الالئحة التنفيذية هلذا القانون 
  

  :بالنسبة للمادة الثالثة  -٤
  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

نون ، وينـشر يف   تنفيذ هـذا القـا  - كل فيما خيصه -على رئيس جملس الوزراء ، والوزراء   
 ١٠  ._____ اجلريدة الرمسية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

  
  ملك مملكة البحرين
  محد بن عيسى آل خليفة

  

 ١٥  رئيس جملس الوزراء

  خليفة بن سلمان آل خليفة
  

  :صدر يف قصر الرفاع 
  بتاريخ                      هـ
 ٢٠  املوافق                          م

  
  .توقيع مسو رئيس جملس الوزراء لناحية الشكلية حبذف من ا : توصي اللجنة

  :نص املادة بعد التعديل 
 تنفيذ هذا القـانون ، وينـشر يف         – كل فيما خيصه     –على رئيس جملس الوزراء ، والوزراء       

 ٢٥  ._____ اجلريدة الرمسية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ 

  
  ملك مملكة البحرين
  محد بن عيسى آل خليفة
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  : الرفاع صدر يف قصر
  بتاريخ                      هـ
  املوافق                          م

  ٥ 

  :بالنسبة ملواد مشروع القانون : ثانيا 
 

  الباب األول
  األحكام العامة

  ١٠ 

  ) :١(بالنسبة للمادة  -١
  

يعمل يف املسائل املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية بالدولة باألحكام الواردة يف هذا القانون 
ري أحكامه على مجيع موظفي احلكومة واملؤسسات واهليئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم وتس

 ١٥وال تسري هذه األحكام على العسكريني يف قوة دفاع البحرين .  من امليزانية العامة للدولة

وقوات األمن العام واحلرس الوطين وجهاز األمن الوطين واملوظفني الذين تنظم شئون توظيفهم 
  .و أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه هذه القوانني واألنظمة والعقود قوانني أ

  
  :توصية اللجنة 

  ٢٠ 

  . يف اية الفقرة األوىل من املادة" أو امللحقة ا " مت إضافة عبارة -  
العسكريني   وال تسري هذه األحكام على "مت إعادة صياغة الفقرة الثانية من املادة لتكون -

ن وقوات األمن العام واحلرس الوطين وجهاز األمن الوطين ما عـدا            يف قوة دفاع البحري   
املدنيني منهم مع عدم اإلخالل بأية نصوص تنظم شئون هؤالء املـدنيني العـاملني يف               

 ٢٥ هذه األحكام على املوظفني الذين تـنظم شـئون          ، كما ال تسري    القطاع العسكري 

 هـذه القـوانني واألنظمـة    توظيفهم قوانني أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه        
  " .والعقود
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  :نص املادة بعد التعديل 
يعمل يف املسائل املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية بالدولة باألحكام الواردة يف هذا القانون 
وتسري أحكامه على مجيع موظفي احلكومة واملؤسسات واهليئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم 

 وال تسري هذه األحكام على العسكريني يف قوة دفاع . امللحقة ا  أومن امليزانية العامة للدولة
 ٥البحرين وقوات األمن العام واحلرس الوطين وجهاز األمن الوطين ما عدا املدنيني منهم مع عدم 

اإلخالل بأية نصوص تنظم شئون هؤالء املدنيني العاملني يف القطاع العسكري، كما ال تسري 
 الذين تنظم شئون توظيفهم قوانني أو أنظمة أو عقود خاصة فيما هذه األحكام على املوظفني

  " .نصت عليه هذه القوانني واألنظمة والعقود
  
 ١٠  ) :٢(بالنسبة للمادة  -٢

  
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 املبينة قرين كل    يف تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين            
  : منها ، ما مل يقتض السياق خالف ذلك 

 ١٥  :اجلهة احلكومية 

هي كل وزارة  أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن امليزانية العامة للدولة أو       
  . ملحقة ا 

  :السلطة املختصة 
  . الوزير املختص   -  أ

 ٢٠ . رئيس املؤسسة أو اهليئة العامة أو اجلهاز املختص   - ب

  
 

  :الوظيفة 
جمموعة الواجبات واملسئوليات والصالحيات اليت تسند أو تفوض من السلطة املختصة والـيت             

 ٢٥  .يلزم للقيام ا اشتراطات معينة يف شاغلها ، بغرض إجناز اخلدمات واألعمال الرمسية 
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  :املوظف 
 مـسمى   كل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف اجلهات احلكومية أيا كانت طبيعة عمله أو             

  .وظيفته 
  

 ٥  :الوظائف العليا 

هي الوظائف اليت يعني شاغلوها مبوجب مرسوم ، أو قرار من رئيس جملس الوزارء ، وتشمل                
  . وظائف وكالء الوزارة والوكالء املساعدين واملدراء ومن يف حكمهم 

  
  :الراتب 

 ١٠ اليت حيـصل عليهـا      الراتب األساسي املقرر للوظيفة مضافًا إليه العالوات الدورية والتشجيعية        

املوظف ، وال يدخل فيه البدالت واملكافآت والتعويضات والعالوات األخرى املقررة وفقًـا             
  . ألحكام هذا القانون 

  
  :توصية اللجنة 

 ١٥جمموعـة الواجبـات واملـسئوليات      : الوظيفـة " تعديل صياغة تعريف الوظيفـة إىل        -

، واليت يلزم للقيام ـا   ملختصةوالصالحيات املتجانسة اليت تسند أو تفوض من السلطة ا   
ات واملهام الوظيفية   ب، لغرض تأدية الواج    اشتراطات ومعايري جيب توافرها يف من يشغلها      

  . الرمسية
  " .الدورية "  بعد كلمة " السنوية "  إضافة كلمة -
 ٢٠  يف اية تعريـف     "املساعدين"  بكلمة املدراء الواردة بعد كلمة       "املديرين" استبدال كلمة    -

  .  الوظائف العليا ، كلما وردت هذه الكلمة يف املشروع مع اإلبقاء على باقي النص
  
  

  : الوظائف العليا
 ٢٥هي الوظائف اليت يعني شاغلوها مبوجب مرسوم ، أو قرار من رئيس جملس الوزراء ، وتشمل                

  .وظائف وكالء الوزارة والوكالء املسـاعدين واملديرين ومن يف حكمهم 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٢٦(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

الراتب األساسي املقرر للوظيفة    :   يف تعريف الراتب      " مضافاً إليه  " بـ   "الًشام"استبدال    -
 شامالً  العالوات الدورية والتشجيعية اليت حيصل عليها املوظف ، وال يدخل فيه البدالت        

  .واملكافآت والتعويضات والعالوات األخرى املقررة وفقاً ألحكام هذا القانون
يقصد : " اهليكل التنظيمي ":  هو) باهليكل التنظيمي (تص  إضافة تعريف إىل نص املادة خي        -

 ٥، مع بيـان     باهليكل التنظيمي ترتيب املراكز الوظيفية املختلفة يف إطار الوحدة اإلدارية         

، ممـا ييـسر    ، ودرجتها يف السلم الوظيفي اموعة اليت تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها 
، سواء أكانت هذه العالقات رأسية       اغليها، ويوضح العالقات بني ش     توزيع العمل بينها  

  . أم أفقية
  

 ١٠  :نص املادة بعد التعديل 

يف تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل 
  :منها ، ما مل يقتض السياق خالف ذلك 

  : اجلهة احلكومية
كون ميزانيته ضمن امليزانية العامة للدولة أو هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة  أو جهاز ت      

 ١٥  .ملحقة ا

  : السلطة املختصة
  .   الوزير املختص-أ  

  .   رئيس املؤسسة أو اهليئة العامة أو اجلهاز املختص-ب 
  :   الوظيفة

 ٢٠جمموعة الواجبات واملسئوليات والصالحيات املتجانسة اليت تسند أو تفـوض مـن الـسلطة              

، لغرض تأديـة      للقيام ا اشتراطات ومعايري جيب توافرها يف من يشغلها         املختصة، واليت يلزم  
  . ات واملهام الوظيفية الرمسيةبالواج

  
  :املوظف 

 ٢٥ كانت طبيعة عمله أو مـسمى       أياكل من يشغل وظيفة مدنية من وظائف اجلهات احلكومية          

  .وظيفته 
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  : الوظائف العليا
 ، أو قرار من رئيس جملس الوزراء ، وتشمل          هي الوظائف اليت يعني شاغلوها مبوجب مرسوم      

  وظائف وكالء الوزارة والوكالء املسـاعدين واملديرين ومن يف حكمهم
   :الراتب

 ٥ عليهاالعالوات الدورية السنوية والتشجيعية اليت حيصل         الراتب األساسي املقرر للوظيفة شامالً    

عالوات األخرى املقررة وفقـاً     واملكافآت والتعويضات وال   ، وال يدخل فيه البدالت     املوظف
  . ألحكام هذا القانون

  : اهليكل التنظيمي
، مع بيـان      يقصد باهليكل التنظيمي ترتيب املراكز الوظيفية املختلفة يف إطار الوحدة اإلدارية          

 ١٠، مما ييسر توزيـع      ، ودرجتها يف السلم الوظيفي     اموعة اليت تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها      

  . ، سواء أكانت هذه العالقات رأسية أم أفقية يوضح العالقات بني شاغليهاالعمل بينها، و
  
  ) :٣(بالنسبة للمادة  -٣

  

 ١٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  
 بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون  ١٩٧٢لسنة  ) ١١(رقم   أحكام املرسوم بقانون     مراعاةمع  

 فيما تطلبه اجلهات احلكومية اخلاضعة      ان اخلدمة املدنية بإبداء الرأي مسبب     القانونية ، خيتص ديوا   
ألحكام هذا القانون ، بشأن املسائل املتعلقة بتطبيق أحكامه والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة 

 ٢٠  . له

  
  :توصية اللجنة 

  
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  ٢٥ 
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  انـيالثالباب  
  العالقة الوظيفية وانتهائها

  الفصل األول
  الوظائف

  ٥ 

  :توصية اللجنة 
الباب الثـاين العالقـات الوظيفيـة       : " توصي اللجنة بتعديل عنوان الباب الثاين إىل          

  " . وانتهاؤها الفصل األول الوظائف 
  

 ١٠  :وعلى ذلك يكون العنوان بعد التعديل 
  

  الباب الثانـي
  اؤها العالقات الوظيفية وانته

  الفصل األول
 ١٥  الوظائف

  

  ) :٤(بالنسبة للمادة  -٤
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  ٢٠ 

، ويستهدف موظفو الدولـة يف أداء        الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا      
  .وظائفهم املصلحة العامة 

  

  :توصية اللجنة 
 ٢٥، وال يوىل     واملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة       " اية املادة  إضافة العبارة التالية يف    -

 ." األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون
  

  :نص املادة بعد التعديل 
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   الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا، ويستهدف موظفـو الدولـة يف أداء             
  
  

  ، وال يـوىل األجانـب       ملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة     وظائفهم املصلحة العامة وا   
 ٥  . إال يف األحوال اليت يبينها القانون العامةالوظائف 

  
  ) :٥(بالنسبة للمادة  -٥

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

 ١٠ختصة ويعتمده رئيس   تضع كل جهة حكومية هيكالً تنظيمياً هلا توافق عليه السلطة امل            

ديوان اخلدمة املدنية ، يراعى فيه تقسيم اجلهة إىل إدارات وأقسام مبا يتناسب وحجم وجماالت               
  .العمل ا 

  

  :توصية اللجنة 
 ١٥  .  الواردة يف صدر املادة"تضع" بـ "تقترح" استبدال -

رات وأقسام ، وتقسيم اجلهة إىل إدا    يراعى فيه عدم االزدواجية والتداخل    "استبدال عبارة    -
 يراعى فيه تقسيم اجلهة إىل      " بعبارة   "وجمموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل     
 .ة الواردة يف آخر نص املاد"  إدارات وأقسام مبا يتناسب وحجم وجماالت العمل ا

  
 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

  

     ويعتمده رئيس    هلا توافق عليه السلطة املختصة     اتقترح كل جهة حكومية هيكالً تنظيمي 
، وتقسيم اجلهة إىل إدارات وأقسام  ديوان اخلدمة املدنية ، يراعى فيه عدم االزدواجية والتداخل  

  . وجمموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل
  ٢٥ 

  ) :٦(بالنسبة للمادة  -٦
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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مارات وصف وظيفي لكل وظيفة من وظائفها ، حيدد واجباـا           ستاتضع كل جهة حكومية     
شتراطات الالزم توافرها فيمن يشغلها وخاصة احلد األدىن مـن املـؤهالت            ومسئولياا واال 

ستمارات قبـل   الويعتمد رئيس ديوان اخلدمة املدنية هذه ا       .واملهارات والقدرات الالزمة هلا     
  .العمل ا 

 ٥  :توصية اللجنة 

  .ة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجن
  
  ) :٧(بالنسبة للمادة  -٧

  

 ١٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

يتوىل ديوان اخلدمة املدنية ترتيب الوظائف وذلك بتجميعها يف فئات على أن تتضمن كل              
 الواجبات واملسئوليات واحلد األدىن من املؤهالت       فئة الوظائف املتماثلة يف طبيعة العمل ونوع      

  .واملهارات املطلوبة 
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  
  ) :٨(بالنسبة للمادة  -٨
  

 ٢٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

   :الوظائف إما دائمة أو مؤقتة
  : وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون  إىل مخس جمموعات

    .جمموعة الوظائف العمومية  -أ
    .جمموعة الوظائف التخصصية -ب
 ٢٥   . جمموعة الوظائف القضائية-ج

    . جمموعة الوظائف التنفيذية- د
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    . جمموعة الوظائف التعليمية-هـ
  . تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه اموعات وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام 

اخلدمة املدنية تعديل أو إضافة جمموعات وظـائف    ديواناقتراحوجيوز لس الوزراء بناء على    
  .أخرى 

  ٥ 

  
   .وتضع الالئحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها

 

  :توصية اللجنة 
  ١٠ 

 اقتـراح وجيوز لس الوزراء بناء علـى  : " دة وهي توصي اللجنة حبذف الفقرة الثالثة من املا    
   . "اخلدمة املدنية تعديل أو إضافة جمموعات وظائف أخرى ديوان

  
  :نص املادة بعد التعديل 

  ١٥ 

  :الوظائف إما دائمة أو مؤقتة 
  : وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون  إىل مخس جمموعات

  جمموعة الوظائف العمومية  -أ
  موعة الوظائف التخصصية جم -ب
 ٢٠   جمموعة الوظائف القضائية-ج

   جمموعة الوظائف التنفيذية - د
   جمموعة الوظائف التعليمية -هـ

  .تصنيف وترتيب وتقييم وظائف هذه اموعات  وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام
   .وتضع الالئحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها

  ٢٥ 

  ) :٩(سبة للمادة بالن -٩
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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بناء علـى   ،  تصدر جداول رواتب جمموعات الوظائف بقرار من رئيس جملس الوزراء           
قتضت املصلحة العامة   اقتراح ديوان اخلدمة املدنية ، وجيوز إعادة النظر يف هذه اجلداول كلما             ا

  .ذلك 
قتراح ديوان اخلدمة املدنية ، تقرير  ابناء على    رئيس جملس الوزراء أو من يفوضه     وجيوز ل 

 ٥  التقيـد مبـا ورد باجلـداول املـشار إليهـا يف الفقـرة               رواتب لبعض الوظـائف دون    

  . األوىل
  :توصية اللجنة 

على أن تـضع الالئحـة التنفيذيـة        : " لعبارة التالية يف اية املادة    إضافة ا توصي اللجنة ب  
  ".وابط اخلاصة بذلكالض
  ١٠ 

  :نص املادة بعد التعديل 
بنـاء علـى    ،  تصدر جداول رواتب جمموعات الوظائف بقرار من رئيس جملس الوزراء           

قتضت املصلحة العامة   اقتراح ديوان اخلدمة املدنية ، وجيوز إعادة النظر يف هذه اجلداول كلما             ا
  .ذلك 

 ١٥قتراح ديوان اخلدمة املدنية ، تقريـر       ابناء على    وجيوز لرئيس جملس الوزراء أو من يفوضه      

 على أن تضع التقيد مبا ورد باجلداول املشار إليها يف الفقرة األوىل      رواتب لبعض الوظائف دون   
  .الالئحة التنفيذية الضوابط اخلاصة بذلك 

  
  ) :١٠(بالنسبة للمادة  -١٠

  ٢٠ 

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

وىل ديوان اخلدمة املدنية وضع احلد األقصى لعدد الوظائف لكل جهة حكومية،  والتأكد        يت
ستخدام األمثل للقوى العاملة فيها، وال جيوز ألية جهة حكوميـة أن يتجـاوز عـدد                من اال 

 ٢٥  .املوظفني فيها عدد الوظائف احملددة هلا يف امليزانية العامة 

  
  :توصية اللجنة 
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  .على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجنة باملوافقة 
  

  ) :١١(بالنسبة للمادة  -١١
  

 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  

يكون شغل الوظائف عن طريق التعيني أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعـارة مـع                
  .ك شتراطات الالزمة لذلستيفاء االامراعاة 

  

 ١٠  :ة توصية اللجن

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  

  الفصل الثانـي
  التعيني

 ١٥  ) :١٢(بالنسبة للمادة  -١٢
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

يكون التعيني يف وظائف وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ومن يف درجتهم مبرسوم بناء             
 ٢٠  . السلطة املختصة وموافقة جملس الوزراء اقتراحلى ع

ويكون التعيني يف وظائف املدراء واملدراء بالوكالة بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على 
  .  السلطة املختصة اقتراح

ويكون التعيني يف الوظائف األخرى بقرار من السلطة املختصة وفقاً لألحكام والقواعـد             
  . ن والالئحة التنفيذيةالواردة ذا القانو

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
الواردة يف الفقرة األوىل من     " درجتهم"بكلمة  " حكمهم"باستبدال كلمة   توصي اللجنة   

  .املادة 
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  :نص املادة بعد التعديل 

يكون التعيني يف وظائف وكالء الوزارة والوكالء املساعدين ومن يف حكمهم مبرسوم بناء             
  .وموافقة جملس الوزراء على اقتراح السلطة املختصة 

 ٥بالوكالة بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء يرين  واملديرينويكون التعيني يف وظائف املد

  .  السلطة املختصة اقتراحعلى 
 لألحكام والقواعـد    اويكون التعيني يف الوظائف األخرى بقرار من السلطة املختصة وفقً         

  . الواردة ذا القانون والالئحة التنفيذية
  ) :١٣(بالنسبة للمادة  -١٣

  ١٠ 

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

  :يلي يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا  هذا القانون ما
  . باجلنسية البحرينية أن يكون متمتعاً   -أ 

 ١٥  .أن يكون حممود السرية حسن السمعة    -ب 

جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرميـة خملـة     سبق احلكم عليه بعقوبة    أال يكون قد     -ج 
ومع ذلك إذا كان احلكم مشموالً      . عتباره  ابالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه          

  .بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيني املوظف بعد موافقة السلطة املختصة 
أو بقرار تأدييب ائي ما مل متض على        أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة حبكم قضائي             -د 

 ٢٠  .صدوره ثالث سنوات على األقل 

  .لشروط الوظيفة املطلوب شغلها ا أن يكون مستوفي  –هـ 
  . أال يقل السن عن سبعة عشر سنة   -و 
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني                 -ز 

م أو بقرارات من رئيس جملس الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الـشرط    املعينني مبراسي 
 ٢٥  .بقرار من السلطة املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية 

  .إن وجد  املقرر لشغل الوظيفة االمتحانأن جيتاز    -ح 
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  :توصية اللجنة 
  شرة سبع ع"إىل " سبعة عشر سنة "من ) و(تعديل اخلطأ النحوي يف نص البند   -

  ".سنة 
  .من آخر البند ح" إن وجد " حذف عبارة  -

  ٥ 

  :نص املادة بعد التعديل 
  

  : يلي هذا القانون ما يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا
  

 ١٠  . باجلنسية البحرينية اأن يكون متمتع   -أ 

  .أن يكون حممود السرية حسن السمعة    -ب 
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرميـة خملـة    يه بعقوبة أال يكون قد سبق احلكم عل        -ج 

  .عتباره ابالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه 
ومع ذلك إذا كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيني املوظف بعد موافقة              

 ١٥  .السلطة املختصة 

يب ائي ما مل متض على      أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة حبكم قضائي أو بقرار تأدي              -د 
  .صدوره ثالث سنوات على األقل 

  . لشروط الوظيفة املطلوب شغلها اأن يكون مستوفي  –هـ 
  .  سنةةأال يقل السن عن سبع عشر   -و 
 ٢٠أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني                 -ز 

من رئيس جملس الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الـشرط  املعينني مبراسيم أو بقرارات    
  .بقرار من السلطة املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية 

  .  املقرر لشغل الوظيفةاالمتحانأن جيتاز    -ح 
  

 ٢٥  ) :١٤(بالنسبة للمادة  -١٤
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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 احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنية بالوظـائف           ختطر اجلهات   

الشاغرة لديها اليت تكون يف حاجة إىل شغلها ، ويف حالة إذا ما تقرر شغل هـذه الوظـائف                   
بطريق اإلعالن حيدد ديوان اخلدمة املدنية وسيلة اإلعالن املناسـبة عنـها ، وذلـك وفقـاً                

 ٥  . ددها الالئحة التنفيذيةللضـوابط واإلجراءات اليت حت

  
  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة بتعديل صياغة نص املادة   
  

 ١٠  :نص املادة بعد التعديل 

  
ختطر اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنية بالوظـائف              

باإلعالن عن هذه   الشاغرة لديها واليت تكون يف حاجة إىل شغلها، ويقوم ديوان اخلدمة املدنية             
الوظائف يف وسائل اإلعالم احمللية ، وال يتم اإلعالن يف وسائل اإلعالم اخلارجية إال بعد تعذر                

 ١٥  .احلصول على املرشح احمللي وذلك وفقًا للضوابط واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية 

  
  ) :١٥(بالنسبة للمادة  -١٥

  

  :روض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املع
 ٢٠يكون تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على املعينني بطريق               

 فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف العقود املربمـة   ،التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية   
ويوضع نظام لتوظيف   .  ويضع ديوان اخلدمة املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود        . معهم  

اخلرباء املواطنني واألجانب وملن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان     
  .اخلدمة املدنية 

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
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املواطنني واألجانب  " بكلميت  " البحرينينيالبحرينيني وغري   "استبدال كلميت   توصي اللجنة ب  
  . املادة الواردتني يف الفقرة الثانية من" 

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ٥يكون تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على املعينني بطريق 

 فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف العقود املربمة  ،التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية
 ووضع نظام لتوظيف . ه العقودويضع ديوان اخلدمة املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذ. معهم 

اخلرباء البحرينيني وغري البحرينيني وملن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس 
  .ديوان اخلدمة املدنية 

  ١٠ 

  
  ) :١٦(بالنسبة للمادة  -١٦

  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  ١٥ 

صة إعادة تعيني املوظف إذا توافرت فيه شـروط شـغل           جيوز بقرار من السلطة املخت    
الوظيفة اليت يعاد التعيني عليها ، على أن يتم حتديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديوان اخلدمـة                 

   .املدنية
  

 ٢٠  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  

  ) :١٧(بالنسبة للمادة  -١٧
  

 ٢٥  :ا ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة نص املادة كم

  
فيما عدا املعينني مبرسوم أو بقرار من رئيس جملس الوزراء ، يوضع املعينون ألول مرة                 

فإذا ثبت عدم صـالحيتهم     .  ملدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرم العمل          االختبارحتت  
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 حتـدد بعـام     االختبارلوظائف التعليمية فإن فترة     وبالنسبة ل .  خالل هذه املدة أيت خدمتهم    
  .دراسي كامل 
 عترب املوظف مثبتاً يف وظيفته وحتتسب هذه الفتـرة     ا بنجاح   االختبار فترة   انقضتوإذا  

  .ضمن مدة اخلدمة 
  ٥ 

  :توصية اللجنة 
" التجربة"توصي اللجنة اإلبقاء على النص كما ورد من احلكومة ، مع استبدال كلمة              

  .يف مواضعها الثالثة الواردة يف نص املادة " ختباراال"بكلمة 
  

 ١٠  :نص املادة بعد التعديل 

فيما عدا املعينني مبرسوم أو بقرار من رئيس جملس الوزراء ، يوضع املعينون ألول مرة               
فإذا ثبت عدم صـالحيتهم     .  ملدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ مباشرم العمل          التجربةحتت  

 حتـدد بعـام     التجربةوبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة      .  خدمتهمخالل هذه املدة أيت     
 يف وظيفته وحتتسب هذه     اعترب املوظف مثبت  ا بنجاح    التجربة  فترة انقضتوإذا  . دراسي كامل   

 ١٥  .الفترة  ضمن مدة اخلدمة 

  
  الفصل الثالث
  تقييم األداء

  
 ٢٠  ) :١٨(بالنسبة للمادة  -١٨

  

  :ن املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانو
  

حتدد مقاييس أداء املوظفني على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبات ومسئوليات ،             
 ٢٥الكشف عما يوجد من سلبيات  ويهدف تقييم األداء الوظيفي جبانب تقدير كفاءة املوظفني إىل       

  . يف أداء وسلوك املوظف بقصد جتنبها مستقبالً
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  :توصية اللجنة 
  .اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي 

  

  ) :١٩(بالنسبة للمادة  -١٩
  ٥ 

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء املوظفني عن سنة تبدأ من أول سبتمرب وتنتهي   

وجيوز للجهات اخلاضعة . هري أكتوبر ونوفمرب يف آخر أغسطس وتقدم وتعتمد خالل ش
ألحكام هذا القانون تطبيق نظام إدارة األداء لتقييم أداء املوظف ألكثر من مرة خالل السنة 

 ١٠  .إليه الواحدة تسهيالً للتقييم السنوي املشار 

  
  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  

 ١٥  ) :٢٠(للمادة بالنسبة  -٢٠
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة 
خيضع لنظام تقارير الكفاية السنوية مجيع املوظفني ، عدا الوكالء والوكالء املساعدين              

  .ومن يف درجتهم  وشاغلي الوظائف األخرى اليت حتدد بقرار من  جملس الوزراء  
  ٢٠ 

  :توصية اللجنة 
الواردة مرتني يف نص املادة " تقرير الكفاية"بعبارة " تقرير تقييم األداء"دال عبارة استب  -

  .وإجراء هذا التعديل أينما ورد يف مواد القانون
  ".درجتهم"بكلمة " حكمهم"استبدال كلمة  -

  ٢٥ 

  :نص املادة بعد التعديل 
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والـوكالء  خيضع لنظام تقارير تقييم األداء السنوي مجيع املوظفني ، عـدا الـوكالء                
  املساعدين ومن يف حكمهم وشاغلي الوظائف األخرى الـيت حتـدد بقـرار مـن جملـس                 

  .الوزراء 
  

 ٥  ) :٢١(بالنسبة للمادة  -٢١
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
ه يكون قياس األداء بالنسبة للمعينني بقرار من رئيس جملس الوزراء على أساس ما يبدي               

  . الرؤسـاء بشأم من بيانات تعتمد من السلطة املختصة وتودع مبلفات خدمتهم
  ١٠ 

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  

  ) :٢٢(بالنسبة للمادة  -٢٢
  ١٥ 

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مـستوى األداء  جيب إخطار املوظفني   

  . لنتيجة القياس الدوري لألداء أوالً بأول االعادي بأوجـه النقص يف هذا األداء طبقً
  :توصية اللجنة 

 ٢٠  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  
  ) :٢٣(بالنسبة للمادة  -٢٣

  

  :وع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشر
 ٢٥  مبجـرد  الكفايـة   جيب إخطار املوظف بصورة من البيان املقدم عن أدائه أو تقريـر               

   أمام اللجنة املنصوص عليهـا يف املـادة   الكفايةوجيوز للموظف أن يتظلم من تقرير ،   اعتماده
  .من هذا القانون ) ٨٢(
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  :توصية اللجنة 
  

الواردة مرتني يف نص    " تقرير الكفاية "بعبارة  " تقرير تقييم األداء  "بدال عبارة   توصي اللجنة باست  
  .املادة وإجراء هذا التعديل أينما ورد يف مواد القانون 

  ٥ 

  :نص املادة بعد التعديل 
جيب إخطار املوظف بصورة من البيان املقدم عن أدائه أو تقرير تقيـيم األداء مبجـرد                

  يتظلم من تقرير تقييم األداء أمام اللجنة املنصوص عليها يف املادة          اعتماده، وجيوز للموظف أن     
  .من هذا القانون ) ٨٢(
  ١٠ 

  ) :٢٤(بالنسبة للمادة   -٢٤
  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
 الكفايـة   يعترب األداء العادي هو املعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس األداء ، ويكون تقدير               -أ  

 ١٥وجيب أن يكون التقدير مبـرتبيت  .   أو جيد أو مرضي أو ضعيفاًمبرتبة ممتاز أو جيد جد    

 اعتمـاد  لعناصر التميز والضعف اليت أدت إليه وال جيـوز  وحمددا مسبباضعيف  وأممتاز  
  . ذلك باستيفاءالتقرير إال 

ة الدورية ملدة ثالثة أشهر     العالو حيرم املوظف املقدم عنه تقرير كفاية مبرتبة ضعيف من           -ب 
 خالل هذه الفتـرة     ارتقىوخيطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أدائه الوظيفي قد             

 ٢٠بريل وإال حتجب عنه ملدة ثالثة أشهر أخرى مـع          أمن أول    فإنه يستحق العالوة الدورية   

مر نقله إىل    على هذه احلالة للمرة الثالثة ينظر يف أ        أستمر نإخطاره أيضاً بذلك كتابة ، فإ     
  .وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته 

 للمـادة   طبقًـا إذا حل ميعاد العالوة الدورية قبل الفصل يف التظلم املقدم من املوظف               -ج 
   . السابقة أوقف منح العالوة حىت يتم الفصل يف التظلم

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
  :اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة مع إجراء التغيريات التالية 
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  " .مرٍض"لتصبح ) أ(الواردة يف الفقرة " مرضي"تصحيح اخلطأ اإلمالئي لكلمة   -

  ) .أ(الواردة يف الفقرة " ممتاز أو ضعيف"بعبارة " ممتاز و ضعيف"استبدال عبارة   -

  ) .ب(و) أ(الواردة يف الفقرتني " كفاية األداء"بعبارة " تقييم األداء"استبدال عبارة   -

  ) .ب(الواردة يف الفقرة " فإذا استمر"بعبارة " ن استمرفإ"استبدال عبارة   -

 ٥  " .أداءه"لتصبح ) ب(الواردة يف الفقرة " أدائه"تصحيح اخلطأ اإلمالئي لكلمة   -

يف مواد  " العالوة الدورية "كلما ورد ذكر    " العالوة الدورية "بعد  " السنوية"إضافة كلمة    -
  .القانون 

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ١٠ألداء العادي هو املعيار الذي يؤخذ أساساً لقياس األداء ، ويكون تقـدير تقيـيم            يعترب ا    -أ

وجيب أن يكون التقرير مبرتبيت ممتـاز و      . األداء مبرتبة ممتاز أو جيد أو مرٍض أو ضعيف          
ضعيف مسببا وحمددا لعناصر التميز والضعف اليت أدت إليه وال جيوز اعتماد التقرير إال              

  .باستيفاء ذلك 
حيرم املوظف املقدم عنه تقرير تقييم األداء مبرتبة ضعيف من العالوة الدورية السنوية ملدة              -ب

 ١٥ خـالل  ثالثة أشهر وخيطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظيفي قد ارتقى    

بريل وإال حتجب عنه ملدة ثالثة أشهر       أمن أول    هذه الفترة فإنه يستحق العالوة الدورية     
 على هذه احلالة للمرة الثالثة ينظـر يف  أستمر نبذلك كتابة ، فإ   ا  خطاره أيض أخرى مع إ  

  .أمر نقله إىل وظيفة أخرى تتناسب مع قدراته
قبل الفصل يف التظلم املقدم من املوظف طبقـاً         إذا حل ميعاد العالوة الدورية السنوية         - ج

 ٢٠  . للمادة السابقة أوقف منح العالوة حىت يتم الفصل يف التظلم

  
  ) :٢٥(نسبة للمادة بال -٢٥

  

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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     اإذا كان املوظف معار  البحرين ملدة تزيد على ستة أشهر ختتص        مملكة داخل   ا أو منتدب 
لألحكام الـسابقة ، فـإن كـان    ا اجلهة املعار أو املنتدب إليها بوضع التقرير النهائي عنه وفقً       

أمـا املوظـف    . وظف معاراً للخارج أو حاصالً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة            امل
املوفد يف بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من اجلهة اليت يعمل لديها بناء على بيانـات                  

 ٥ويف حالة مرض املوظف ملدة تزيد على سـتة أشـهر           . اجلهة املبتعث إليها أو اليت يدرس فيها      

 آلخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان مبرتبة ضعيف قـدرت             ا السنة تقدر كفايته طبقً    خالل
ا كفايته مبرتبة مرضي حكم.  

  
  :توصية اللجنة 

 ١٠  .الواردة يف الفقرة الثالثة يف املادة " تقدر كفايته"بعبارة " يقدر تقييمه"استبدال عبارة   -

 .الواردة يف السطر األخري من املادة" هقدرت كفايت"بعبارة " قدر تقييمه"استبدال عبارة   -
  " .مرٍض"لتصبح " مرضي"تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة  -

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ١٥إذا كان املوظف معارا أو منتدبا داخل مملكة البحرين ملدة ال تزيد على سـتة أشـهر                 

 لألحكام السابقة ، فإن كان      ابوضع التقرير النهائي عنه وفقً    ختتص اجلهة املعار أو املنتدب إليها       
 أمـا املوظـف     . للخارج أو حاصالً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير السابقة           ااملوظف معار 

املوفد يف بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من اجلهة اليت يعمل لديها بناء على بيانـات                  
وظف ملدة تزيد عن سـتة أشـهر         ويف حالة مرض امل    . اجلهة املبتعث إليها أو اليت يدرس فيها      

 ٢٠خالل السنة يقدر تقييمه طبقًا ألخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان مبرتبة ضـعيف يقـدر                  

  .تقييمه مبرتبة مرٍض حكما 
  

  ) :٢٦(بالنسبة للمادة  -٢٦
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  ٢٥ 
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ليت يتم على أساسها تقـدير كفايـة أداء املـوظفني           حتدد الالئحة التنفيذية الضوابط ا    
  .  تقارير الكفاية واإلخطار ا والتظلم منهاواعتمادواإلجراءات اخلاصة بوضع وتقدمي 

  

  :توصية اللجنة 
 ٥  " .تقدير كفاية أداء املوظفني"بعبارة " تقدير تقييم أداء املوظفني"استبدال عبارة   -

  " .تقارير الكفاية"بعبارة " تقارير التقييم"استبدال عبارة   -
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  

 ١٠حتدد الالئحة التنفيذية الضوابط اليت يتم على أساسها تقـدير تقيـيم أداء املـوظفني                 

  .واإلجراءات اخلاصة بوضع وتقدمي واعتماد تقارير التقييم واإلخطار ا والتظلم منها 
 

  الفصل الرابع
 الترقية

 ١٥ 
  ) :٢٧(بالنسبة للمادة  -٢٧

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
 وظيفة ةتكون ترقية املوظف إىل درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة يف وظيفته أو يف أي

أخرى شاغرة شريطة أن تتوافر فيه الشروط الالزمة للترقية وأن يكون قد مضت عليه سنة على 
 ٢٠لترقية على أساس اجلدارة اليت تبىن على عناصر األداء واخلربة  وتكون ا .األقل بدرجته احلالية

  . وذلك كله وفقاً للقواعد والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية.  واملؤهل العلمي واألقدمية
  

  :توصية اللجنة 
الـواردة  " وأن يكون قد مضت   "بعبارة  " وأن تكون قد مضت   "توصي اللجنة باستبدال عبارة     

 ٢٥  .وىل من املادة يف الفقرة األ

  
  :نص املادة بعد التعديل 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٤٥(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
تكون ترقية املوظف إىل درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة يف وظيفته أو أيـة وظيفـة                
أخرى شريطة أن تتوافر فيه الشروط الالزمة للترقية وأن تكون قد مضت عليه سنة على األقل                

 على عناصر األداء واخلربة واملؤهل  وتكون الترقية على أساس اجلدارة اليت تبىن       .بدرجته احلالية   
 ٥  .  للقواعد والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذيةاوذلك كله وفقً.  العلمي واألقدمية

  
  ) :٢٨(بالنسبة للمادة  -٢٨

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
، وتعترب  افقة ديوان اخلدمة املدنيةيصدر قرار الترقية من السلطة املختصة بالتعيني بعد مو

 ١٠ من هذا التاريخ اعتباراويستحق املوظف . الترقية نافذة من التاريخ احملدد بالقرار الصادر ا 

بداية مربوط الدرجة املرقى إليها أو رتبتني من رتبها  أيهما أكرب فإذا وقع املبلغ بني رتبتني مينح 
 العالوة الدورية يف موعدها املقرر مىت توافرت قهباستحقاالرتبة األعلى ، وال خيل ذلك 

   .شروطها
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

أينما وردت يف مواد " العالوة الدورية"بعد عبارة " السنوية"توصي اللجنة بإضافة كلمة 
  .القانون

  
  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

  

، وتعترب  ة املدنيةيصدر قرار الترقية من السلطة املختصة بالتعيني بعد موافقة ديوان اخلدم
 من هذا التاريخ اعتباراويستحق املوظف . الترقية نافذة من التاريخ احملدد بالقرار الصادر ا 

بداية مربوط الدرجة املرقى إليها أو رتبتني من رتبها  أيهما أكرب فإذا وقع املبلغ بني رتبتني مينح 
 ٢٥يف موعدها املقرر مىت توافرت السنوية ية  العالوة الدورباستحقاقهالرتبة األعلى ، وال خيل ذلك 

   .شروطها



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٤٦(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  ) :٢٩(بالنسبة للمادة  -٢٩

  
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 ٥ ديوان اخلدمة املدنية إضافة أحكام أخرى اقتراحجيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على 

ا يف املواد السابقة ، وكذلك وضع قواعد عامة للترقية عالوة على األحكام املنصوص عليه
  .  من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانونلالستثناء

  
  :توصية اللجنة 

  ١٠ 

  ".أخرى"بكلمة " مكملة"استبدال كلمة   -
  بعبارة" على أال تتعارض مع األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون"استبدال العبارة    -

  يف " امة لالستثناء من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانونوكذلك وضع قواعد ع    "
  .    آخر نص املادة 

  ١٥ 

  :نص املادة بعد التعديل 
  

جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية إضافة أحكام مكملة           
 تتعارض مع األحكـام  للترقية عالوة على األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، على أال    

 ٢٠  .املنصوص عليها يف هذا القانون 

  
  

  الفصل اخلامس 
  الرواتب والعالوات

  ٢٥ 

  ) :٣٠(بالنسبة للمادة  -٣٠
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٤٧(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 للجداول الصادرة يف هذا احتدد بداية واية رواتب الوظائف ورتبها يف كل درجة وفقً  
ومينح املعني بداية الراتب .   من تاريخ مباشرة العملاعتباراًويستحق املوظف راتبه . أن الش

املقرر للدرجة املعني عليها ، وجيوز بقرار من السلطة املختصة بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية 
للشروط والضوابط اليت يضعها ديوان اخلدمة ا من الرتب يف ذات الدرجة وفقًامنحه عدد 

 ٥   .ملدنية ا
  

  :توصية اللجنة 
اليت يضعها "بعبارة " املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية"توصي اللجنة باستبدال عبارة 

  .يف آخر الفقرة الثانية من املادة " ديوان اخلدمة املدنية
  ١٠ 

  :نص املادة بعد التعديل 
صادرة يف هذا  للجداول الاحتدد بداية واية رواتب الوظائف ورتبها يف كل درجة وفقً

  .  من تاريخ مباشرة العملاعتباراويستحق املوظف راتبه . الشأن 
ومينح املعني بداية الراتب املقرر للدرجة املعني عليها ، وجيوز بقرار من السلطة املختصة 

١٥ للشروط ا من الرتب يف ذات الدرجة وفقًابعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية منحه عدد 

   .ليها يف الالئحة التنفيذيةاملنصوص عوالضوابط 
  

  ) :٣١(بالنسبة للمادة  -٣١
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 ٢٠ال جياوز ا    من رتب الدرجة اليت يشغلها حبيث      مينح املوظف عالوة دورية تعادل رتبة       

الضوابط الـيت حتـددها      للشروط و  ايستحق املوظف هذه العالوة وفقً     و . اية مربوط درجته  
  . الالئحة التنفيذية
  :توصية اللجنة 

  " .عالوة دورية سنوية"إىل " عالوة دورية "مت تعديل عبارة   -
 ٢٥إىل آخر نـص    " ما مل يرق وفق الضوابط اليت تنص عليها الالئحة التنفيذية         "إضافة عبارة    -

  .الفقرة األوىل 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٤٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :نص املادة بعدا لتعديل 
ال   تعادل رتبة  من رتب الدرجة اليت يشغلها حبيـث           سنوية يةمينح املوظف عالوة دور     

 . ، ما مل يرق وفق الضوابط اليت تنص عليها الالئحة التنفيذيـة              جياوز ا اية مربوط درجته    
  .  للشروط والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذيةايستحق املوظف هذه العالوة وفقًو

  ٥ 

  ) :٣٢(بالنسبة للمادة  -٣٢
  :ما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة ك

 مـنح   ، بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنيـة         ،جيـوز بقـرار من السلطة املختصة        
املوظف عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية املقررة أو أكثر حبيث ال جياوز ا اية مربوط               

 ١٠  : درجته وذلك بالشروط اآلتية

 املوظف حاصالً عن  العامني األخريين على تقرير كفاية مبرتبة جيد جداً على              أن يكون    -أ 
   .األقل

 ملـستوى   ا يف النفقات أو رفع    اقتصادا أو حقق    ا خاص اأن يكون املوظف قد بذل جهد        -ب 
  . األداء

 ١٥أال مينح املوظف هذه العالوة أكثر من مرة واحدة كل سنتني وحبد أقصى ثالث مرات                  -ج 

  . لدرجة الواحدةيف ا
  .  العالوة الدورية يف موعدهااستحقاقوال مينع منح هذه العالوة من 

  
  :توصية اللجنة 

 ٢٠تقرير "بعبارة " تقييم األداء"اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة ، مع استبدال عبارة   -

  ".كفاية
  ) .ج (و ) ب(، الواردة يف الفقرتني " العالوة الدورية"بعد " السنوية"إضافة كلمة  -
  

  :نص املادة بعد التعديل 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٤٩(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 منح املوظف ، بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية     ،جيـوز بقـرار من السلطة املختصة      
املقررة أو أكثر حبيث ال جياوز ا اية مربوط          السنوية   عالوة تشجيعية تعادل العالوة الدورية    

  :لتالية درجته وذلك بالشروط ا
 على  دارتبة جيد ج  تقييم األداء مب  اصالً عن  العامني األخريين على       أن يكون املوظف ح      -أ 

 ٥   .األقل

 ملـستوى   ا يف النفقات أو رفع    اقتصادا أو حقق    ا خاص ا أن يكون املوظف قد بذل جهد       -ب 
  . األداء

أال مينح املوظف هذه العالوة أكثر من مرة واحدة كل سنتني وحبد أقصى ثالث مرات                   -ج 
  . واحدةيف الدرجة ال

 ١٠  . يف موعدهاالسنوية  العالوة الدورية استحقاقوال مينع منح هذه العالوة من 

  
  ) :٣٣(بالنسبة للمادة  -٣٣

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
 تقريـر    ، جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنيـة             

 ١٥وحيدد هذا القرار شروط     ، رى للموظفني خبالف املنصوص عليها يف هذا القانون       عالوات أخ 

  .استحقاقها وقواعد 
  

  :توصية اللجنة 
خبالف املنصوص عليها يف هذا  "اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة بعد تبديل عبارة          

 ٢٠  ".باإلضافة إىل ما نص عليه القانون"إىل " القانون

  
  :نص املادة بعد التعديل 

جيوز بقرار من رئيس جملس الوزراء بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية ، تقريـر             
عالوات أخرى للموظفني باإلضافة إىل ما نص عليه هذا القانون ، وحيدد هذا القرار شـروط                

 ٢٥  .وقواعد استحقاقها 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٠(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  الفصل السادس
  البدالت واملكافآت

  والتعويضات
  

 ٥  ) :٣٤(بالنسبة للمادة  -٣٤

  : كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة
 تقرير بدالت  ، بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية ،جيوز بقرار من جملس الوزراء

أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف اليت تقتضي ظروف وطبيعة العمـل ـا                
   .تقرير هذه املزايا

  ١٠ 

  :توصية اللجنة 
  

وفقاً للشروط والقواعد اليت حتددها     (صي اللجنة بإضافة العبارة التالية إىل آخر املادة         تو
  ).الالئحة التنفيذية

  ١٥ 

  :نص املادة بعد التعديل 
  

 تقرير بدالت    ،  بناء على توصية من ديوان اخلدمة املدنية       جيوز بقرار من جملس الوزراء    
ليت تقتضي ظروف وطبيعة العمـل ـا        أو مكافآت أو ميزات عينية بالنسبة لبعض الوظائف ا        

 ٢٠  . ، وفقًا للشروط والقواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية تقرير هذه املزايا

  
  ) :٣٥(بالنسبة للمادة  -٣٥

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

  ا مـن     عن األعمال أو ساعات العمل اإلضافية اليت         ايستحق املوظف تعويض ٢٥يكلف 

 للقواعد واإلجراءات اليت حتددها     اوفقً،  اجلهة احلكومية املختصة يف غري أوقات العمل الرمسية         
  . الالئحة التنفيذية



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥١(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  

 ٥  ) :٣٦(بالنسبة للمادة  -٣٦

  :عروض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون امل
جيوز منح مكافآت تشجيعية للموظف الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعماالً أو حبوثاً أو              

رفع كفاءة األداء أو توفري يف النفقات ، وحتـدد            تساعد على حتسني طرق العمل أو      اقتراحات
  . الالئحة التنفيذية الشروط والقواعد اخلاصة مبنح هذه املكافآت

  ١٠ 

  :اللجنة توصية 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  
  الفصل السابع

 ١٥  الرعاية الصحية واالجتماعية 

  واشتراطات السالمة
  
  

  ) :٣٧(بالنسبة للمادة  -٣٧
 ٢٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  

والثقافية والرياضية للموظفني واالجتماعيةة  للرعاية الصحياتضع السلطة املختصة نظام 
   .وذلك مبراعاة التشريعات الصادرة يف هذا الشأن ، العاملني يف اجلهة احلكومية

  
 ٢٥  :توصية اللجنة 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٢(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

تضع السلطة "بـ " للسلطة املختصة أن تضع نظاماً"توصي اللجنة باستبدال عبارة 
  .يف بداية نص املادة " املختصة نظاماً

  
  :بعد التعديل نص املادة 

  ٥ 

  والثقافية والرياضيةواالجتماعيةللرعاية الصحية للسلطة املختصة أن تضع نظاما 
   .وذلك مبراعاة التشريعات الصادرة يف هذا الشأن ، للموظفني العاملني يف اجلهة احلكومية

  
  ):٣٨(بالنسبة للمادة  -٣٨

 ١٠  :رة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوق

 واشتراطاتتلتزم كل جهة من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون مبراعاة أحكام   
  للمعايري والضوابط اليت يقررها ديوان اخلدمة املدنية يف هذااوفقً، السالمة والصحة املهنية 

  . الشأن
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

يها يف الالئحة وفقًا للمعايري والضوابط املنصوص عل"توصي اللجنة باستبدال عبارة 
من " وفقًا للمعايري والضوابط اليت يقررها ديوان اخلدمة املدنية يف هذا الشأن"بعبارة " التنفيذية

  .آخر نص املادة 
  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

  

 واشتراطاتتلتزم كل جهة من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون مبراعاة أحكام 
  .املنصوص عليها يف الالئحة التنفيذية لمعايري والضوابط وفقاً ل،  املهنية والصحةالسالمة 

  
 ٢٥  الفصل الثامن

  النقل والندب واإلعارة والبعثات والتدريب
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٣(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  ) :٣٩(بالنسبة للمادة  -٣٩
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 اخلاضعة جيوز نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى ومن جهة إىل أخرى من اجلهات
نفس   منألحكام هذا القانون ، أو إىل غريها من اجلهات إذا كان النقل إىل وظيفة شاغرة

 ٥ويكون النقل بقرار .   ، وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنيةأعلى أو بدرجة .درجة وظيفته

 املنقول  يف اجلهةنفس السلطةمن السلطة املختصة بالتعيني يف اجلهة املنقول إليها بعد موافقة 
  . وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل.  منها

  
  :توصية اللجنة 

 ١٠توصي اللجنة اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة دون تعديل ، مع تعديل اخلطأ النحوي يف                

إىل " نفـس الـسلطة  "و " الدرجة نفسها لوظيفته "إىل  " نفس درجة وظيفته  "الفقرة األوىل من    
  " .االسلطة نفسه"
  

  :نص املادة بعد التعديل 
 ١٥إىل أخرى من اجلهـات اخلاضـعة        جيوز نقل املوظف من وظيفة إىل أخرى ومن جهة        

 وظيفة شـاغرة بالدرجـة      ألحكام هذا القانون ، أو إىل غريها من اجلهات إذا كان النقل إىل            
النقل بقرار  ويكون  . نفسها لوظيفته أو بدرجة أعلى ، وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية             

يف اجلهة املنقول    السلطة نفسها    من السلطة املختصة بالتعيني يف اجلهة املنقول إليها بعد موافقة         
  . وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات النقل. منها 

  ٢٠ 

  ) :٤٠(بالنسبة للمادة  -٤٠
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 بعمل وظيفة أخرى من نفس امن السلطة املختصة ندب املوظف للقيام مؤقتجيوز بقرار 
  درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة يف نفس اجلهة احلكومية اليت يعمل ـا أو يف جهـة                  

 ٢٥   .وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب.  أخرى
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٤(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :توصية اللجنة 
ونفس اجلهة "، " الدرجة الوظيفية نفسها"إىل " نفس درجة وظيفته"تعديل اخلطأ النحوي من 

  " .اجلهة احلكومية نفسها"إىل " احلكومية
وجيوز أن يكون الندب باإلضافة إىل عمله       " : "يعمل ا " إضافة العبارة التالية بعد عبارة       -

 ٥األصلي ، على أال تتجاوز مدة الندب سنة واحدة قابلة للتجديد ملدة ال تتجاوز ثـالث                

ما جيوز ندبه إىل وظيفة يف جهة حكومية أخرى مبراعاة الشروط الـسابقة             سنوات ، ك  
ويكون الندب يف هذه احلالة بقرار من السلطة املختصة باجلهة املنتدب إليها بعد             . ذاا  

  " .موافقة اجلهة املختصة اليت يتبعها املوظف
  

 ١٠  :نص املادة بعد التعديل 

  
 للقيام مؤقتا بعمل وظيفة أخـرى مـن         جيوز بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف      

الدرجة الوظيفية نفسها أو وظيفة تعلوها مباشرة يف اجلهة احلكومية نفسها اليت يعمـل ـا ،        
وجيوز أن يكون الندب باإلضافة إىل عمله األصلي ، على أال تتجاوز مدة الندب سنة واحـدة            

 ١٥ إىل وظيفة يف جهـة حكوميـة        قابلة للتجديد ملدة ال تتجاوز ثالث سنوات ، كما جيوز ندبه          

ويكون الندب يف هذه احلالة بقرار  من السلطة املختصة .  أخرى مبراعاة الشروط السابقة ذاا     
وحتدد الالئحة التنفيذيـة    . باجلهة املنتدب إليها بعد موافقة اجلهة املختصة اليت يتبعها املوظف           

  .قواعد وإجراءات الندب 
  

 ٢٠  ) :٤١(بالنسبة للمادة  -٤١

  :ادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص امل
 إعـارة   ،بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية ،   جيوز بقرار من السلطة املختصة بالتعيني     

 إىل تـساهم فيهـا الدولـة، أو      الـيت املوظف بعد موافقته كتابة للعمل يف إحدى الشركات         
  . ية ة أو الدولاحلكومات أو اهليئات العربية أو األجنبي

 ٢٥ من إحدى اجلهات املنصوص عليها يف الفقرة االستعارةجيوز شغل الوظائف بطريق و

  . السابقة



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٥(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  ملدة سنة واحدة قابلة للتجديد ملدد مماثلة ال يزيد جمموعها على ثالث اإلعارةوتكون 
   . تقتضيها املصلحة العامةاليت احلاالت يف ، إالسنوات أخرى 

  
  :توصية اللجنة 

 ٥  .صي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل تو

  
  ):٤٢(بالنسبة للمادة  -٤٢

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
يكون راتب املوظف املعار بأكمله على جانب اجلهة املستعرية ، ومع ذلك جيوز بقرار                

 ١٠ .اإلعارة  البحرين كل أو بعض الراتب خالل مدة        ة  مملك حكومةمن جملس الوزراء أن تتحمل      

 اسـتحقاق العـالوة الدوريـة     حساب املعاش أو مكافأة التقاعد ويف    يف اإلعارةوتدخل مدة   
 بشأن تنظـيم معاشـات      ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(والترقية ، وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم         

   .ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

  .اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي 
  

  ) :٤٣(بالنسبة للمادة  -٤٣
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  ٢٠ 

 حالة الضرورة شغلها بصفة     يفوجيوز  ،   أحد املوظفني تبقى وظيفته شاغرة       إعارةعند  
 املدنية ، وعند عودة اخلدمةختصة بالتنسيق مع ديوان من السلطة امليصدر دائمة أو مؤقتة بقرار 

 يف كانت شاغرة أو أية وظيفة شاغرة من درجـة وظيفتـه    إذااملوظف يشغل وظيفته األصلية     
  .  جهة أخرىيفاجلهة احلكومية املعار منها  أو 

 ٢٥  .اإلعارة  كان يشغلها قبل اليتوىف مجيع األحوال حيتفظ بكافة مميزات الوظيفة 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٦(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :اللجنة توصية 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  
  ) :٤٤(بالنسبة للمادة  -٤٤

 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 دراسية  إجازات بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم          يف املوظفني   إيفادجيوز  
وحتفـظ ألعـضاء    .   حتددها الالئحة التنفيذيـة    اليتط واألوضاع   بأجر أو بدون أجر بالشرو    

 الدراسية وظائفهم ، وجيوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق التعـيني أو            واإلجازاتالبعثات واملنح   
 ال تقل عن سنة على أن ختلى عند  اإلجازة كانت مدة البعثة أو املنحة أو        إذاالندب دون الترقية    

 ١٠ حساب املعـاش  يف الدراسية إذا كانت بأجر اإلجازةو املنحة أو  وتدخل مدة البعثة أ  .عودم

   .التقاعدي وىف استحقاق العالوة الدورية والترقية
  

  :توصية اللجنة 
  توصي اللجنة باإلبقاء على نص املـادة كمـا ورد مـن احلكومـة بعـد إضـافة كلمـة                   

 ١٥  .الواردة يف اجلزء األخري من املادة " الدورية"بعد كلمة " السنوية "

  
  :نص املادة بعد التعديل 

  
 دراسية  إجازات بعثات أو منح للدراسة أو للتدريب أو منحهم          يف املوظفني   إيفادجيوز  

 ٢٠وحتفـظ ألعـضاء    .   حتددها الالئحة التنفيذيـة    اليتبأجر أو بدون أجر بالشروط واألوضاع       

 التعـيني أو     الدراسية وظائفهم ، وجيوز شغلها بصفة مؤقتة بطريق        واإلجازاتالبعثات واملنح   
 ال تقل عن سنة على أن ختلى عند  اإلجازة كانت مدة البعثة أو املنحة أو        إذاالندب دون الترقية    

 حساب املعـاش  يف الدراسية إذا كانت بأجر اإلجازة وتدخل مدة البعثة أو املنحة أو   .عودم
   .و الترقية السنوية التقاعدي وىف استحقاق العالوة الدورية

  ٢٥ 

  ) :٤٥(دة بالنسبة للما -٤٥



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٧(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
يعترب التدريب واجب وظيفي على مجيع املوظفني ، ويتعني على اجلهات احلكومية  اخلاضعة 

 إعداد جماله ، وعليها يفألحكام هذا القانون العمل على متكني موظفيها من تلقي التدريب كل 
 لشغل وإعدادهم والفنية واملهنية ، اإلداريةلتدريبهم وتنمية قدرام الالزمة  اخلطط والربامج

 ٥مستوياا وفقًا  كافة الوظائف على اختالف يفالوظائف اجلديدة وتأهيل املرشحني للتعيني 

 واألحكام وحتدد الالئحة التنفيذية القواعد  . املناسبةاإلمكانيات حدود  العمل ويفملتطلبات
دريب على ضوء ما تقرره القوانني واللوائح األخرى من أهداف وخطط وطرق اخلاصة بالت

   .التدريب ومؤسساته أو معاهده
  :توصية اللجنة 

 ١٠  :توصي اللجنة اإلبقاء على نص املادة كما ورد من احلكومة مع إجراء التعديالت التالية 

  " .اجباو"الواردة يف صدر املادة لتصبح " واجب"تصحيح اخلطأ النحوي لكلمة   -
  " .  وظيفيا"الواردة يف صدر املادة لتصبح  " وظيفي" تصحيح اخلطأ النحوي لكلمة    -

ويتوىل ديوان اخلدمة املدنيـة مـسئولية       : " مع إضافة النص اآليت يف اية الفقرة األوىل       
مساعدة اجلهات احلكومية يف إعداد مسارات التطوير الوظيفي وحتليـل االحتياجـات            

 ١٥  " .ختلف الوظائف يف اخلدمة املدنيةالتدريبية مل

  
  :نص املادة بعد التعديل 

على مجيع املوظفني ، ويتعني على اجلهـات احلكوميـة           يعترب التدريب واجبا وظيفيا     
 جمالـه ،  يفاخلاضعة ألحكام هذا القانون العمل على متكني موظفيها من تلقي التدريب كـل           

 ٢٠ والفنيـة واملهنيـة ،      اإلداريةريبهم وتنمية قدرام    لتدالالزمة   اخلطط والربامج    إعدادوعليها  

 كافة الوظائف على اخـتالف      يف لشغل الوظائف اجلديدة وتأهيل املرشحني للتعيني        وإعدادهم
ويتوىل ديوان اخلدمة املدنيـة   .   املناسبةاإلمكانيات حدود  ملتطلبات العمل ويف ا وفقً امستويا

عداد مسارات التطوير الوظيفي وحتليل االحتياجـات       مسئولية مساعدة اجلهات احلكومية يف إ     
  .التدريبية ملختلف الوظائف املدنية 
 ٢٥ اخلاصة بالتدريب على ضوء ما تقـرره القـوانني          واألحكاموحتدد الالئحة التنفيذية القواعد     

   .واللوائح األخرى من أهداف وخطط وطرق التدريب ومؤسساته أو معاهده



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٥٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  الفصل التاسع
  اإلجازات

  

 ٥  ) :٤٦(سبة للمادة بالن -٤٦

   :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 يفأيام العمل ، بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية ، حيدد بقرار من جملس الوزراء    
 حتديد مواعيد خاصة االقتضاء وجيوز عند  . ملقتضيات املصلحة العامةا ومواقيته وفقًاألسبوع

ويكون ذلك بقرار من ، عض اجلهات احلكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة العمل ا لب
 ١٠ لظروف تقتضيها ،وجيوز للسلطة املختصة . بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية ، السلطة املختصة 

 ا تكليف املوظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الدوام الرمسي وفقً،مصلحة العمل 
وال جيوز للموظف أن ينقطع عن عمله إال .   حتددها الالئحة التنفيذيةاليتع للشروط واألوضا

   .  املواد التاليةيف حدود اإلجازات املقررة يف
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

توصي اللجنة اإلبقاء على نص املادة كما ورد من احلكومة دون تعديل مع تـصحيح               
  " .  حتدد"تصبح الواردة يف صدر املادة ل" حيدد"اخلطأ اإلمالئي لكلمة 

  

  :نص املادة بعد التعديل 
 ٢٠حتدد بقرار من جملس الوزراء، بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية ، أيام العمـل يف                

 حتديد مواعيد خاصـة  االقتضاء وجيوز عند .األسبوع ومواقيته وفقًا ملقتضيات املصلحة العامة      
ويكون ذلك بقرار مـن     ،  لعمل ا   لبعض اجلهات احلكومية أو لوظائف معينة حسب طبيعة ا        

 لظروف تقتضيها ،وجيوز للسلطة املختصة . بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية ، السلطة املختصة 
ـ             ،مصلحة العمل     ا تكليف املوظف القيام بأعمال إضافية بعد ساعات الـدوام الرمسـي وفقً

 ٢٥وظف أن ينقطع عن عمله إال      وال جيوز للم  .   حتددها الالئحة التنفيذية   اليتللشروط واألوضاع   

   .   املواد التاليةيف حدود اإلجازات املقررة يف
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  ) :٤٧(بالنسبة للمادة  -٤٧
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 واألعياد واملناسـبات    األسبوع أيام عطالت    يف إجازة براتب كامل     يفللموظف احلق   
 اقتضت  إذا هذه العطالت    يف، وجيوز تشغيل املوظف     ا  ى املقررة قانون  الرمسية والعطالت األخر  

 ٥   . حتددها الالئحة التنفيذيةاليت ويتم تعويضه عنها وفقاً للقواعد واإلجراءات  ،الضرورة ذلك
  

  :توصية اللجنة 
للموظف احلق  "وذلك بعد عبارة    " شامل مجيع العالوات  "توصي اللجنة بإضافة عبارة     

  .الواردة يف بداية املادة "  كامليف إجازة براتب
  ١٠ 

  :نص املادة بعد التعديل 
  

 األسبوع أيام عطالت    يف  شامل مجيع العالوات    إجازة براتب كامل   يفللموظف احلق   
 هذه  يف، وجيوز تشغيل املوظف     قانونا  واألعياد واملناسبات الرمسية والعطالت األخرى املقررة       

 ١٥ حتددها اليت للقواعد واإلجراءات ا تعويضه عنها وفقً ويتم ، اقتضت الضرورة ذلكإذاالعطالت  

   .الالئحة التنفيذية
  

  ) :٤٨(بالنسبة للمادة  -٤٨
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

٢٠ يوم عمل عن كل سنة )٣٠( إجازة اعتيادية براتب كامل مبعدل ايستحق املوظف سنوي 

 حساب هذه اإلجازة أيـام العطـالت        يفيدخل   ال  الشهر ، و   يفبواقع يومي عمل ونصف     
 بعد مـضي  إال واملناسبات الرمسية والعطالت األخرى ، وال جيوز منح هذه اإلجازة   األسبوعية

 أو تأجيلها أو قطعها إال     االعتيادية وال جيوز تقصري اإلجازة       .ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل     
 مل ينتفع ـا     اليت االعتياديةتفظ املوظف برصيد إجازته     وحي. ألسباب تقتضيها مصلحة العمل     

 ٢٥  .ل  يوم عم)٧٥(بشرط أال يتجاوز الرصيد املسموح بنقله للسنة التالية 
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  :توصية اللجنة 
للموظـف احلـق يف     " وذلك بعد عبارة    " شامل مجيع العالوات  "توصي اللجنة بإضافة عبارة     

  .الواردة يف بداية املادة " إجازة براتب كامل
  

 ٥  :نص املادة بعد التعديل 

  
  مبعـدل    شامل مجيـع العـالوات      إجازة اعتيادية براتب كامل    ايستحق املوظف سنوي   

 حـساب   يفيدخل   ال  الشهر ، و   يف يوم عمل عن كل سنة بواقع يومي عمل ونصف           )٣٠(
ح  ، وال جيوز مـن األخرى واملناسبات الرمسية والعطالت األسبوعيةهذه اإلجازة أيام العطالت     

 ١٠ وال جيـوز تقـصري اإلجـازة     . بعد مضي ستة أشهر من تاريخ تسلم العمل      إالاإلجازة   هذه

وحيتفظ املوظف برصيد   .  أو تأجيلها أو قطعها إال ألسباب تقتضيها مصلحة العمل           االعتيادية
 )٧٥( مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز الرصيد املسموح بنقله للسنة التالية             اليت االعتياديةإجازته  

   .يوم عمل
  

 ١٥  ) :٤٩(بالنسبة للمادة  -٤٩

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

 مل ينتفع   اليت االعتيادية عن رصيد إجازته     ا خدمته بدالً نقدي   انتهاءيستحق املوظف عند    
يت حتددها   للشروط والضوابط ال   ا وفقً  ،  ذلك على أساس آخر راتب كان يتقاضاه       احمسوب  ،ا  

 ٢٠   .الالئحة التنفيذية

  
  :توصية اللجنة 

الواردة بعد كلمـة    ) ذلك(توصي اللجنة اإلبقاء على نص املادة دون تعديل مع حذف كلمة            
  ) .حمسوباً(
  ٢٥ 

  :نص املادة بعد التعديل 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٦١(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 مل ينتفع   اليت االعتياديةعن رصيد إجازته    ا   خدمته بدالً نقدي   انتهاءيستحق املوظف عند    
 وفقاً للشروط والضوابط الـيت حتـددها         ، على أساس آخر راتب كان يتقاضاه     ا  بحمسو،  ا  

   .الالئحة التنفيذية
  

 ٥  ) :٥٠(بالنسبة للمادة  -٥٠

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

 يفمن هذا القانون ، يستحق موظفو اهليئات التعليميـة        ) ٤٨( من حكم املادة       استثناء
والكليات واملعاهد التابعة للدولة واليت يسري بشأا أحكام هـذا           املدارس واهليئات التدريبية  

 ١٠ منتصف واية العام الدراسي يصدر بتحديدها  قرار مـن الـوزير             يفالقانون إجازة اعتيادية    

   .بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية، املختص 
  

  :توصية اللجنة 
لنص الوارد من احلكومة بعد تصحيح اخلطأ اإلمالئي مـن          توصي اللجنة اإلبقاء على ا    

 ١٥  " .تسري"إىل " يسري"

  
  :نص املادة بعد التعديل 

  
 يفمن هذا القانون ، يستحق موظفو اهليئات التعليميـة        ) ٤٨(من حكم املادة      استثناء    

 ٢٠ام هـذا   بشأا أحك  تسري   والكليات واملعاهد التابعة للدولة واليت     املدارس واهليئات التدريبية  

 منتصف واية العام الدراسي يصدر بتحديدها  قرار مـن الـوزير             يفالقانون إجازة اعتيادية    
    .بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية، املختص 

  
   

 ٢٥  ) :٥١(بالنسبة للمادة  -٥١

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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كامل متنح بناء على تقرير من اجلهـة الطبيـة          يستحق املوظف إجازة مرضية براتب      
 املوظف برصيد   ظ وحيتف  . الشهر يف السنة بواقع يومي عمل      يف يوم عمل    )٢٤(املختصة مبعدل   
   . يوم عمل)٢٤٠( مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز هذا الرصيد اليتإجازاته املرضية 

  
 ٥  :توصية اللجنة 

  
يـستحق  " وذلك بعد عبـارة     " لعالواتشامل مجيع ا  "توصي  اللجنة  بإضافة عبارة       

  .الواردة يف بداية املادة " املوظف إجازة مرضية براتب كامل
  

 ١٠  :نص املادة بعد التعديل 

نح بناء على تقرير     شامل مجيع العالوات مت    يستحق املوظف إجازة مرضية براتب كامل     
 ظ وحيتف . الشهر يف السنة بواقع يومي عمل      يف يوم عمل    )٢٤(من اجلهة الطبية املختصة مبعدل      
 يـوم   )٢٤٠( مل ينتفع ا بشرط أال يتجاوز هذا الرصيد          اليتاملوظف برصيد إجازاته املرضية     

   .عمل
 ١٥  ) :٥٢(بالنسبة للمادة  -٥٢

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

بعد أخـذ   ،   املختصة   جيوز للسلطة ،  استثناًء من حكم الفقرة األوىل من املادة السابقة         
أن متنح املوظف الذي استنفذ رصيده من اإلجازة املرضية إجـازة           ،  رأي ديوان اخلدمة املدنية     

 ٢٠ رأت اللجنة الطبية املختـصة أن  إذا  ، على ستني يوم عمل دال يزي  براتب كامل    إضافيةمرضية  

  .شريطة أال تقل مدة خدمته عن سنة كاملة ، حالته تستدعي ذلك 
  

  :جنة توصية الل
  إىل" اسـتنفذ "  اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة بعد تصحيح اخلطأ اإلمالئـي مـن                -

 ٢٥  " .استنفد    "

  " .براتب كامل" بعد عبارة "  شامل مجيع العالوات" إضافة عبارة  -
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  :نص املادة بعد التعديل 

  
بعد أخـذ    ،    املختصة للسلطةجيوز   ،   استثناًء من حكم الفقرة األوىل من املادة السابقة       

 ٥رصيده من اإلجازة املرضية إجـازة      د  أن متنح املوظف الذي استنف    ،  رأي ديوان اخلدمة املدنية     

 رأت  إذا  ،  على ستني يـوم عمـل      د شامل مجيع العالوات ال يزي      براتب كامل  إضافيةمرضية  
  .كاملة شريطة أال تقل مدة خدمته عن سنة ، اللجنة الطبية املختصة أن حالته تستدعي ذلك 

  
  ) :٥٣(بالنسبة للمادة  -٥٣

 ١٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  
 يف املقـررة    اإلجازاتحتسب ضمن     ال  ، يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل     

كون ملدة ثالثة أيام وملـرة      تو:  إجازة الزواج   -أ   :  احلاالت اآلتية  يف وذلك   ،املواد السابقة   
 يوماً وملرة واحدة طوال مدة )٢١(وتكون ملدة :   إجازة احلج-ب.  وال مدة خدمتهواحدة ط

 ١٥.  يوم عمل حتسب من تاريخ الوضع        )٣٤ (ومتنح للموظفة ملدة  : إجازة الوضع   - ج .ه  خدمت

  . ومتنح عند وفاة أحد األقارب حىت الدرجة الرابعة وملـدة  ثالثـة أيـام        :  إجازة الوفاة   -د
زوجها ملدة  أربعـة أشـهر       عنها   يتوىف   اليتومتنح للموظفة املسلمة    : وفاة إجازة عدة ال   -هـ

ومتنح للموظف ملرافقة مريضاً قررت اللجان  الطبيـة        :  إجازة مرافقة مريض   - و  .وعشرة أيام 
تزيد على ستني  ال  اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث          املختصة عالجه يف  

 ٢٠ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجـان         : لطة مريض    إجازة خما  -ز. يوماً  

    احلجـر  فتـرة  -ح.   حتـددها  اليتهلذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة         الطبية منعه 
 وحتدد   . تثبت ذلك  اليت الشهادات الطبية      جهة عمله  إىل املوظف لدى عودته     يقدم: الصحي  

  .  هذه اإلجازاتقاقاستحالالئحة التنفيذية قواعد وشروط 
  

 ٢٥  :توصية اللجنة 

  : إىل ) ج(تعديل نص البند     -
  " .يوم عمل حتسب من تاريخ الوضع) ٤٠(ومتنح للموظفة ملدة " 
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متنح للموظـف   :  إجازة امتحان دراسي     -ط" إضافة بند جديد يكون بتسلسل ط هو          -
  .إجازة براتب ملدة ال تتجاوز شهرا ألداء امتحان دراسي 

ومتنح للموظف  :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية       -ي"فة بند جديد بتسلسل ي هو           إضا    -
  " .براتب للمدة اليت تتطلبها هذه املشاركة

 ٥الواردة يف البنـد    " مريض"إىل  " مريضا"تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة       -

  .من املادة ) و(
  

  :نص املادة بعد التعديل 
 املـواد   يف املقـررة    اإلجازاتحتسب ضمن     ال  ، يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل     

 ١٠  :  احلاالت اآلتيةيف وذلك ،السابقة 

  . كون ملدة ثالثة أيام وملـرة واحـدة طـوال مـدة خدمتـه             تو:   إجازة الزواج  -أ  
ـ            )٢١(وتكون ملدة   :   إجازة احلج  - ب   .ه   يومـاً وملـرة واحـدة طـوال مـدة خدمت
   . عمل حتسب مـن تـاريخ الوضـع        يوم   )٤٠ (ومتنح للموظفة ملدة  :  إجازة الوضع    - ج

  . ومتنح عند وفاة أحد األقارب حىت الدرجة الرابعة وملـدة  ثالثـة أيـام                :   إجازة الوفاة  -د
 ١٥زوجهـا ملـدة                           عنـها    يتـوىف    الـيت ومتنح للموظفـة املـسلمة      :   إجازة عدة الوفاة   -هـ

منح للموظف ملرافقة مريض قـررت      و:  إجازة مرافقة مريض    - و .أربعة أشهر وعشرة أيام
 ا  اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيـث           الطبية املختصة عالجه يف    اللجان

   ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد      :  إجازة خمالطة مريض     -ز . اتزيد على ستني يوم
 فترة  -ح.   حتددها اليتدة  وترى اللجان الطبية منعه هلذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للم          

 ٢٠ .  تثبت ذلك  اليتالشهادات الطبية     جهة عمله  إىليقدم املوظف لدى عودته     : احلجر الصحي   

متنح للموظف إجازة براتب ملدة ال تتجاوز شهراً ألداء امتحـان           :  إجازة امتحان دراسي   -ط
تتطلبها هذه  ومتنح للموظف براتب للمدة اليت      :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية     -ي. دراسي  

  . هذه اإلجازاتاستحقاق الالئحة التنفيذية قواعد وشروط وحتدد. املشاركة 
  

 ٢٥  ) :٥٤(بالنسبة للمادة  -٥٤

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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          ا إىل العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يوميا إلرضـاع  تستحق املوظفة بعد عود
  .  يبلغ من العمر عامني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لذلك حىتمولودها

  
  :توصية اللجنة 

 ٥ساعة راحة يومياً إلرضاع    "بعبارة  " ساعيت أمومة يومي لرعاية مولودها    "استبدال عبارة      -

  " .مولودها
يف " وأن حتدد ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسـي   "إضافة عبارة    -

 .ادة اية نص امل
  

 ١٠  :نص املادة بعد التعديل 

 لرعايـة ا   يومي يت أمومة   تستحق املوظفة بعد عودا إىل العمل عقب إجازة الوضع ساع         
 وأن حتدد   . مولـودها حىت يبلغ من العمر عامني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لذلك            

  .ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسي 
  
  ١٥ 

  ) :٥٥(ة بالنسبة للماد -٥٥
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  :تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التايل 
  
 ٢٠ملدة ستة أشــهر علـى     اخلارج إىل رخص ألحدمها بالسفر     إذامتنح للزوج أو الزوجة        -أ 

ويتعني على اجلهة   . بقاء الزوج يف اخلارج     األقل ، وال جيوز أن جتاوز هذه اإلجازة مدة          
تستحق املوظفـة     -ب .هذه احلالة   يف  احلكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة        

حبـد  ، لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز عمره سبع سـنوات          ،   خاصة بدون راتب     إجازة
ـ  -ج . ولثالث مرات طوال مدة خدمتها ،   املرة الواحدة    يف عامني   أقصى ـ جي نح وز م

 ٢٥ ألية أسـباب    أواملوظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو  للبحث            

وال .   العمـل  انتظـام  ملقتضيات   اأخرى يبديها املوظف وتقدرها السلطة املختصة وفقً      
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 تـدخل   اليتضمن مدة اخلدمة    املنصوص عليها يف املادة      احلاالت   يفتدخل مدة اإلجازة    
 بـشأن   ١٩٧٥لـسنة   ) ١٣(بقاً ألحكام القانون رقم      حساب املعاش أو املكافآت ط     يف

  . تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
  

 ٥  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
  

  الفصل العاشر
  

 ١٠  الواجبات واألعمال احملظورة

  
  ) :٥٦(بالنسبة للمادة  -٥٦

  :القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع 
  : جيب على املوظف  

 ١٥أن يؤدي العمل املنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وأن خيصص وقت العمل الرمسـي ألداء                   -أ 

 مع التقاليد   ا أن حيافظ على كرامة وظيفته ويكون سلوكه متفقً        - ب    .واجبات وظيفته 
 عمله متعاوناً مع زمالئه     يفأن يكون    -ج   . واالحترام الواجب آلداب وشرف الوظيفة    

 أن يستجيب   -د.   الوقت املناسب  يف مصاحله   إجنازوأن يعامل اجلمهور معاملة الئقة مع       
ـ      يعمل ا  اليت تعدها اجلهة احلكومية     اليتلربامج التدريب والتطوير     ا، وأن يسعى دائم 

   ٢٠ أن حيـافظ علـى      -هـ.   لالرتقاء مبستوى أدائه الوظيفي    التطوير مهاراته وقدراته ذاتي 

 من أوامـر    إليه رما يصد أن ينفذ    –و  .  يعمل ا    اليتممتلكات وأموال اجلهة احلكومية     
  .ا  حدود القوانني واللوائح املعمول يف وذلك وأمانةبدقة 

  
  :توصية اللجنة 

 ٢٥  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 
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  ) :٥٧(بالنسبة للمادة  -٥٧
  :املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص 

  
  : حيظر على املوظف

 ٥ القوانني واللـوائح املعمـول ـا        يفخمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها        -أ  

 خمالفــة القواعــد واألحكــام   - ب  .والتعليمات والنشرات اخلاصة باخلدمة املدنية
 وكافـة   الصادرة تنفيذاً له  والقرارات  مليزانية العامة واللوائح     قانون ا  يفاملنصوص عليها   

  خمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها يف قـانون تنظـيم            -ج    . القواعد املالية   
  .املناقصات واملشتريات احلكوميـة واللـوائح والقـرارات الـصادرة تنفيـذاً لـه             

 ١٠  طريق الصحف أو غري ذلك      بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن         اإلدالء  - د

 إفـشاء  - هـ . له بذلك من السلطة املختصة     ا إال إذا كان مصرح    اإلعالممن وسائل   
 كانت سرية بطبيعتها أو مبوجب تعليمـات        إذا يطلع عليها حبكم وظيفته      اليتاألمور  

      االحتفـاظ   -و   .  بعد ترك املوظف اخلدمـة     اتقضي بذلك ، ويظل هذا االلتزام قائم
 الرمسية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا األصـل أو            األوراق أية ورقة من     لنفسه بأصل 

 ١٥الصورة من امللفات املخصصة حلفظها أو حيتفظ لنفسه بأصل شـرائط التـسجيل أو              

صورها أو بأفالم أو صورها أو الربامج التشغيلية أو التطبيقية املتعلقة باحلاسـب اآليل              
 استغالل  -ز. ا  متعلقة بعمل كلف به شخصي     يعمل ا ولو كانت      اليتاخلاصة باجلهة   

    .ته ظيف من شئون و شأنيف ا غرض أو أن يتوسط ألحد أو يوسط أحدأليوظيفته 
  

 ٢٠  :توصية اللجنة 

اإلدالء بأي  :"لتصبح  ) د(توصي اللجنة باإلبقاء على نص املادة مع تغيري صياغة الفقرة           
عالم، إال إذا كان مصرحاً له بـذلك        تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته إىل أي من وسائل اإل          

  " .من السلطة املختصة
  

 ٢٥  :نص املادة بعد التعديل 

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٦٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  : حيظر على املوظف
 القوانني واللـوائح املعمـول ـا        يفخمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها        -أ  

 خمالفــة القواعــد واألحكــام   - ب  .والتعليمات والنشرات اخلاصة باخلدمة املدنية
 وكافـة   الصادرة تنفيذاً له  والقرارات   قانون امليزانية العامة واللوائح      يف عليها   املنصوص

 ٥  خمالفة القواعد واألحكام املنصوص عليها يف قـانون تنظـيم            -ج    . القواعد املالية   

  .املناقصات واملشتريات احلكوميـة واللـوائح والقـرارات الـصادرة تنفيـذاً لـه             
عن أعمال وظيفته إىل أي من وسائل اإلعالم، إال         اإلدالء بأي تصريح أو بيان         -  د

 يطلع عليها   اليت األمور   إفشاء - هـ. إذا كان مصرحاً له بذلك من السلطة املختصة         
ويظل هذا   مبوجب تعليمات تقضي بذلك ،      كانت سرية بطبيعتها أو    إذاوظيفته   حبكم

 ١٠صل أية ورقـة مـن      االحتفاظ لنفسه بأ   -و  .  اخلدمة   املوظف االلتزام قائماً بعد ترك   

 الرمسية أو صورة منها أو أن ينتزع هذا األصل أو الـصورة مـن امللفـات                 األوراق
املخصصة حلفظها أو حيتفظ لنفسه بأصل شرائط التسجيل أو صـورها أو بـأفالم أو               

 الـيت صورها أو الربامج التشغيلية أو التطبيقية املتعلقة باحلاسب اآليل اخلاصة باجلهـة             
 غرض  ألي استغالل وظيفته    -ز. ا  ت متعلقة بعمل كلف به شخصي     يعمل ا ولو كان   

 ١٥  .ته ظيف من شئون و شأنيفأو أن يتوسط ألحد أو يوسط أحداً 

  
  

  ) :٥٨(بالنسبة للمادة  -٥٨
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  ٢٠ 

مبناسبة قيامه بواجبـات  ال جيوز للموظف قبول أية هدية أو مكافأة أو عمولة أو قرض         
     أو مواد عينية ألي فرد أو ألية هيئـة ، أو أن يوزع منشورات أو              اوظيفته ، أو أن جيمع نقود 

 داخل مكان العمل    اجتماعاتجيمع إمضاءات ألغراض غري مشروعة ، أو أن يشترك يف تنظيم            
  .دون إذن اجلهة اليت حتددها السلطة املختصة 

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
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  .جنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي الل

  
  ) :٥٩(بالنسبة للمادة  -٥٩

 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  
ال جيوز للموظف أن يؤدي أعماالً للغري براتب أو مكافأة أو بدوما ولو يف غري أوقات   

ختصة ، ومع ذلك جيوز للموظف أن يتوىل أعمال القوامة           من السلطة امل   بأذن إالالعمل الرمسية   
 كان املشمول بالوصاية أو القوامـة  إذاأو الوصاية أو الوكالة عن الغائبني أو املساعدة القضائية  

 ١٠، أو الغائب أو املعني له مساعد قضائي ممن تربطهم به صلة قرىب أو نسب حىت الدرجة الرابعة                  

ألموال اليت يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكـة           وأن يتوىل أعمال احلراسة على ا     
وذلك بشرط إخطار اجلهة التابع هلـا       ،  ملن تربطهم به صلة قرىب أو نسب حىت الدرجة الرابعة           

   .بذلك
  

 ١٥  :توصية اللجنة 

  
وذلـك  "توصي اللجنة باإلبقاء على نص املادة كما ورد من احلكومة مع إضافة عبارة           

  " .بإذن من السلطة املختصة"، بعد عبارة " ددها الالئحة التنفيذيةوفقاً للضوابط اليت حت
  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

  
ال جيوز للموظف أن يؤدي أعماالً للغري براتب أو مكافأة أو بدوما ولو يف غري أوقات     

 وذلك وفقاً للضوابط الـيت حتـددها الالئحـة           من السلطة املختصة ،      بأذن إالالعمل الرمسية   
الوصاية أو الوكالة عن الغائبني أو  ومع ذلك جيوز للموظف أن يتوىل أعمال القوامة أو   تنفيذية  ال

 ٢٥ كان املشمول بالوصاية أو القوامة أو الغائب أو املعني له مساعد قضائي             إذااملساعدة القضائية   

وأن يتوىل أعمـال احلراسـة علـى        ،  ممن تربطهم به صلة قرىب أو نسب حىت الدرجة الرابعة           
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األموال اليت يكون شريكا أو صاحب مصلحة فيها أو مملوكة ملن تربطهم به صـلة قـرىب أو                  
   .وذلك بشرط إخطار اجلهة التابع هلا بذلك، نسب حىت الدرجة الرابعة 

  
  ) :٦٠(بالنسبة للمادة  -٦٠

 ٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  : بنفسه أو عن طريق آخرين األعمال التاليةال جيوز للموظف أن يزاول 
 كان إذا للبيع اإلدارية منقوالت مما تطرحه السلطات القضائية أو أوشراء عقارات   -أ 

 يف يكون عضواً أن أعمال جتارية أو  أيةمزاولة  - ب  .ذلك يتصل بأعمال وظيفته
أن يكون له أية  - ج  . من السلطة املختصةإذن أية  شركة مسامهة دون إدارةجملس 

 ١٠أن يستأجر   - د  . وظيفتهبأعمال أعمال أو مقاوالت أو مناقصات تتصل يفمصلحة 

    . كان هلذا االستغالل صلة بعملهإذاأراضي أو عقارات بقصد استغالهلا 
  

  :توصية اللجنة 
من املادة إىل ) ب( تقسيم الفقرة -: إجراء التعديالت على هذه املادة على النحو التايل    

 ١٥ أن يكون عضواً يف جملـس إدارة أي    -ج.   مزاولة أي أعمال جتارية       -ب: مني ، كالتايل    قس

إعادة ترتيب بقية فقرات املادة بناء على تقسيم        . شركة مسامهة دون إذن من السلطة املختصة        
، ) أ(بدالً من   ) هـ(،  ) د(،  ) ج( ،  ) ب(،  ) أ(إىل قسمني حبيث تصبح الفقرات      ) ب(الفقرة

  ) .د( ، )ج(، ) ب(
  
  ٢٠ 

  :نص املادة بعد التعديل 
شراء   -أ  : ال جيوز للموظف أن يزاول بنفسه أو عن طريق آخرين األعمال التالية

 كان ذلك يتصل إذا للبيع اإلدارية منقوالت مما تطرحه السلطات القضائية أو أوعقارات 
 جملس إدارة أي عضواً يفأن يكون   - ج  . أعمال جتاريةأي مزاولة  - ب  .بأعمال وظيفته

 ٢٥ أعمال أو يفأن يكون له أية مصلحة  - د.شركة مسامهة دون إذن من السلطة املختصة 
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 أن يستأجر أراضي أو عقارات بقصد - هـ . وظيفتهبأعمالمقاوالت أو مناقصات تتصل 
   . كان هلذا االستغالل صلة بعملهإذااستغالهلا 

  

  الفصل احلادي عشر
 ٥  التحقيق والتأديب

  
  ) :٦١(للمادة بالنسبة  -٦١

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
 أو  ، لهاملنفذةكل موظف خيالف أحكام هذا القانون أو الئحته التنفيذية  أو القرارات 

 ١٠ بكرامة اإلخالل أو يظهر مبظهر من شأنه  ، أعمال وظيفتهيفخيرج على مقتضى الواجب 

  .  باملسئولية اجلنائية أو املدنية عند االقتضاءاإلخالل ، وذلك مع عدم ايبيجيازى تأد، الوظيفة 
 أثبت أن ارتكاب املخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب      إذاويعفى املوظف من اجلزاء التأدييب      

 املخالفة ، وىف هذه احلالة تكون املسئولية على إىل من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة        إليهصادر  
  .ر ممصدر األ

  ١٥ 

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  
  ) :٦٢(بالنسبة للمادة  -٦٢

 ٢٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

   بعد التحقيق معه كتابة ومساع أقوالـه وحتقيـق          إالال جيوز توقيع اجلزاء على املوظف       
 ومع ذلك جيوز بالنسبة جلزاء التنبيه .اب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء مسببوجي، دفاعه 

تزيد على يومني أن يكون التحقيـق    والوقف عن العمل مع اخلصم من الراتب ملدة ال      واإلنذار
  .  القرار الصادر بتوقيع اجلزاءيف بشرط أن يثبت مضمونه شفاهة

  ٢٥ 

  :توصية اللجنة 
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ويتوىل التحقيق مع املوظف    : "افة فقرة جديدة بعد الفقرة األوىل هي        توصي اللجنة بإض  
جلنة حتقيق تشكلها السلطة املختصة من رئيس وعضوين من ذوي اخلربة من املوظفني الـذين               

وبعد أن جتري اللجنة التحقيق على النحو       .  هم بدرجة أعلى من درجة املوظف احملال للتحقيق       
هذه املادة ترفع توصياا مع أوراق التحقيق إىل السلطة املختصة          املذكور يف الفقرة األوىل من      

 ٥اليت أحالت املوظف إىل التحقيق إما بعدم مساءلة املوظف وغلق التحقيق وإما بفرض إحـدى               

  " .العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  

 ١٠،  معه كتابة ومساع أقواله وحتقيق دفاعه         بعد التحقيق  إالال جيوز توقيع اجلزاء على املوظف       

ويتوىل التحقيق مع املوظف جلنة حتقيـق        .مسببا  وجيب أن يكون القرار الصادر بتوقيع اجلزاء        
تشكلها السلطة املختصة من رئيس وعضوين من ذوي اخلربة من املوظفني الذين هم بدرجـة               

لجنة التحقيق على النحو املـذكور  وبعد أن جتري ال   .  أعلى من درجة املوظف احملال للتحقيق       
يف الفقرة األوىل من هذه املادة ترفع توصياا مع أوراق التحقيق إىل السلطة املختـصة الـيت                 
 ١٥أحالت املوظف إىل التحقيق إما بعدم مساءلة املوظف وغلق التحقيق وإمـا بفـرض إحـدى           

ـ العقوبات املنصوص عليها يف هذا القانون ،     واإلنـذار زاء التنبيـه  ومع ذلك جيوز بالنسبة جل
 شـفاهة تزيد على يومني أن يكون التحقيق        والوقف عن العمل مع اخلصم من الراتب ملدة ال        

  .  القرار الصادر بتوقيع اجلزاءيفبشرط أن يثبت مضمونه 
  

 ٢٠  ) :٦٣(بالنسبة للمادة  -٦٣

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
تزيد على    مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال      اقتضت إذاف عن عمله    جيوز وقف املوظ  

ثالثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من جملس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليـا               
  . درجتهم ومن السلطة املختصة بالنسبة لباقي املوظفني يفومن 

 ٢٥اوز الـشهرين   وجيوز عند وقف املوظف عن عمله وقف صرف نصف راتبه ملدة ال جت            

 هذه احلالة جيب عرض األمر فوراً على ديوان اخلدمة املدنية لتقرير صرف أو عدم صرف                ويف
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 مل يعرض األمر بذلك خالل عشرة أيام وجب صرف الراتـب            فإذا،  نصف الراتب املوقوف    
من تاريخ عرض األمر    ا وعلى ديوان اخلدمة املدنية أن يصدر قراره خالل عشرين يوم          .كامالً  

  .اً  وجب صرف الراتب كاملوإاله علي
 ما إليه صرف اإلنذار املوظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي جبزاء التنبيه أو         برئ فإذا

 ٥ وقعت اجلزاء ما يتبع بشأن الراتب اليت جوزي جبزاء أشد تقرر السلطة    إذا من راتبه ، أما      أوقف

   .املوقوف صرفه
  

  :توصية اللجنة 
بكلمة " حكمهم"ص املادة دون تعديل بعد استبدال كلمة        توصي اللجنة باإلبقاء على ن    

 ١٠  .الواردة يف بداية املادة " درجتهم"

  
  :نص املادة بعد التعديل 

  
تزيد على    مصلحة التحقيق معه ذلك ملدة ال      اقتضت إذاجيوز وقف املوظف عن عمله        

 ١٥ائف العليـا   ثالثة أشهر ، ويكون الوقف بقرار مسبب من جملس الوزراء بالنسبة لشاغلي الوظ            

وجيوز عند وقف املوظف عن     .  ومن السلطة املختصة بالنسبة لباقي املوظفني        يف حكمهم ومن  
 هذه احلالة جيب عرض األمر فـوراً     عمله وقف صرف نصف راتبه ملدة ال جتاوز الشهرين ويف         

 مل يعرض   فإذا،  نصف الراتب املوقوف    على ديوان اخلدمة املدنية لتقرير صرف أو عدم صرف          
 وعلى ديوان اخلدمـة املدنيـة أن   .مر بذلك خالل عشرة أيام وجب صرف الراتب كامالً        األ

  ٢٠ .  وجب صرف الراتب كامالًوإالمن تاريخ عرض األمر عليه ا يصدر قراره خالل عشرين يوم 

 أوقف ما   إليه صرف   اإلنذار املوظف أو حفظ التحقيق معه أو جوزي جبزاء التنبيه أو            برئ فإذا
 وقعت اجلزاء ما يتبع بـشأن الراتـب         اليت جوزي جبزاء أشد تقرر السلطة       إذا من راتبه ، أما   
   .املوقوف صرفه

  
 ٢٥  ) :٦٤(بالنسبة للمادة  -٦٤

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
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   عن عمله مدة حبسه ويوقف صرف نـصف         ا يعترب موقوفً  اكل موظف حيبس احتياطي 
   . حفظ التحقيق أو حكم برباءتهإذا إيقافه قما سبهاء احلبس يصرف له راتبه ، وبعد انت

  
  :توصية اللجنة 

 ٥  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   

  
  ) :٦٥(بالنسبة للمادة  -٦٥

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

 ١٠ عن عمله وحيرم من راتبه خـالل        اضائي يعترب موقوفً   حلكم ق  اكل موظف حيبس تنفيذً   

 باملسئولية التأديبية عند    اإلخالل عمله بعد انقضاء املدة مع عدم        إىل إعادته وجيوز   .مدة احلبس   
  .ء االقتضا

  
  :توصية اللجنة 

 ١٥  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   

  
  ) :٦٦(بالنسبة للمادة  -٦٦

  : كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة
          مة جنائية فال جيوز مساءلته تأديبي فيما يتعلق بأي عنصر مـن       اإذا وجهت للموظف 

 ٢٠ صدور أمر حبفظ التحقيق أو عوال مين أو حكم فيها  ، رصدور أم بعد إالعناصر التهمه اجلنائية   

   . توافرت أسبااإذاية احلكم بالرباءة من املساءلة التأديب
  

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   

  ٢٥ 

  ) :٦٧(بالنسبة للمادة  -٦٧
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  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

 اإلنذار - ب .ا فويالتنبيه ش -أ :  توقيعها على املوظفني هي   جيوز اليتجلزاءات التأديبية   ا
الوقف عن العمـل  -د  . احلرمان من العالوة الدورية ملدة ال جتاوز ثالثة أشهر     - ج   .ا  كتابي 

 ٥. جتاوز شهر خالل السنة وال تزيد على عشرة أيام للمرة الواحـدة              مع خصم الراتب ملدة ال    

ـ  أما   . الفصل من اخلدمة   –هـ    درجتـهم  يفن بالنسبة للموظفني شاغلي الوظائف العليا وم
 اجلزاءات  إال يصدر بتحديدها قرار من جملس الوزراء  فال توقع عليهم            اليت األخرىوالوظائف  

   . الفصل من اخلدمة- ج . ا اإلنذار كتابي- ب .ا التنبيه شفوي  -أ :  التالية
  

 ١٠  :توصية اللجنة 

ـ              وي يف  توصي اللجنة بأن تبقى املادة كما وردت من احلكومة مع تصحيح اخلطأ النح
  " .شهراً"من شهر إىل ) د(البند 

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ١٥   .ا   التنبيـه شـفوي    -أ  :  توقيعها علـى املـوظفني هـي        جيوز اليتجلزاءات التأديبية   ا

   . احلرمان من العالوة الدورية ملـدة ال جتـاوز ثالثـة أشـهر             - ج   .ا   اإلنذار كتابي  -ب  
 خالل السنة وال تزيد على عشرة    اًجتاوز شهر  دة ال الوقف عن العمل مع خصم الراتب مل        -د  

بالنسبة للموظفني شاغلي الوظائف العليا     أما    .الفصل من اخلدمة   –هـ  . أيام للمرة الواحدة    
 يصدر بتحديدها قرار من جملس الوزراء  فال توقـع           اليت األخرى درجتهم والوظائف    يفومن  

ــ   - ج . ااإلنذار كتابي  - ب .ا ويالتنبيه شف  -أ :  اجلزاءات التاليةإالعليهم  ــصل م  ٢٠ن الف

   .ةماخلد
  

  
  ) :٦٨(بالنسبة للمادة  -٦٨

 ٢٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٧٦(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 بإحالة املوظف إىل االختصاص ، يكون درجتهمفيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن يف    
باشرة مب االختصاصإسناد  وجيوز هلا   يه للسلطة املختصة ،     التحقيق وتوقيع اجلزاءات التأديبية عل    

  .التحقيق اإلداري إىل دائرة الشئون القانونية 
  

 ٥  :توصية اللجنة 

  
الواردة يف  ) دائرة الشئون القانونية  (بـ  ) ديوان اخلدمة املدنية  (توصي اللجنة باستبدال    

 جاءت توصية جلنـة التحقيـق       وإذا: ( وإضافة فقرة جديدة إىل املادة هي       . اية نص املادة    
  أو املـشكلة يف ديـوان اخلدمـة املدنيـة مبوجـب هـذه              ) ٦٢(املشكلة مبوجب املـادة     

 ١٠املادة ، بفرض عقوبة الفصل حبق املوظف فيجب إحالته من اجلهة املختصة إىل جملس تأديـب                

ضوية ممثل يشكل بقرار من رئيس ديوان اخلدمة املدنية برئاسة ممثل عن ديوان اخلدمة املدنية وع            
عن ديوان الرقابة املالية أو ديوان الرقابة اإلدارية حبسب املخالفة املنسوبة للموظف مالية كانت              
أم إدارية وممثل عن اجلهة احلكومية اليت يعمل فيها املوظف وجيب أن تكون درجـة رئـيس                 

ـ    .  وعضوي جملس التأديب أعلى من درجة املوظف احملال إليه           رض ولس الـتأديب أن يف
 ١٥على املوظف احملال إليه عقوبة الفصل من اخلدمة أو أي عقوبة أخرى منصوص عليها يف هـذا             

وتبني الالئحة التنفيذية للقانون اإلجراءات املتبعة من       . القانون يراها مالئمة للمخالفة املرتكبة      
  .قبل جملس التأديب يف هذا الشأن 

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ٢٠ بإحالة املوظـف    االختصاص ، يكون    حكمهمف العليا ومن يف     فيما عدا شاغلي الوظائ   

 االختـصاص إسـناد   وجيوز هلا   إىل التحقيق وتوقيع اجلزاءات التأديبية عليه للسلطة املختصة ،          
وإذا جاءت توصية جلنة التحقيق املـشكلة       . ديوان اخلدمة املدنية    باشرة التحقيق اإلداري إىل     مب

 ديوان اخلدمة املدنية مبوجب هذه املادة، بفـرض عقوبـة           أو املشكلة يف  ) ٦٢(مبوجب املادة   
الفصل حبق املوظف فيجب إحالته من اجلهة املختصة إىل جملس تأديب يشكل بقرار من رئيس               
 ٢٥ديوان اخلدمة املدنية برئاسة ممثل عن ديوان اخلدمة املدنية وعضوية ممثل عن ديوان الرقابة املالية               

املخالفة املنسوبة للموظف مالية كانت أم إدارية وممثـل عـن   أو ديوان الرقابة اإلدارية حبسب    
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اجلهة احلكومية اليت يعمل فيها املوظف وجيب أن تكون درجة رئيس وعضوي جملس التأديب              
ولس الـتأديب أن يفرض على املوظف احملـال إليـه          .  أعلى من درجة املوظف احملال إليه       

نصوص عليها يف هذا القانون يراهـا مالئمـة   عقوبة الفصل من اخلدمة أو أي عقوبة أخرى م        
وتبني الالئحة التنفيذية للقانون اإلجراءات املتبعة من قبل جملس التأديب يف           . للمخالفة املرتكبة   

 ٥  .هذا الشأن 

  
  ) :٦٩(بالنسبة للمادة  -٦٩

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
ـ ة شاغلي الوظائف العليا ومـن يف        خيتص جملس الوزراء بإحال      هم إىل املـساءلة    درجت

 ١٠  كما خيتص بتحديد اجلهة الـيت تتـوىل التحقيـق       توقيع اجلزاءات التأديبية عليهم ،    بالتأديبية و 

 إىل جلنة تأديبية يشكلها هلذا الغرض أو        االختصاصولس الوزراء إسناد مباشرة هذا      .  معهم
  .إىل السلطة املختصة 

  
  :ة توصية اللجن

  ١٥ 

" حكمهـم "توصي اللجنة بأن  تبقى املادة كما وردت من احلكومة بعد استبدال كلمة              
  .الواردة يف بداية املادة " درجتهم"بكلمة 

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ٢٠خيتص جملس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومـن يف حكمهـم إىل املـساءلة               

  كما خيتص بتحديد اجلهة الـيت تتـوىل التحقيـق       يهم ، توقيع اجلزاءات التأديبية عل   بالتأديبية و 
 إىل جلنة تأديبية يشكلها هلذا الغرض أو        االختصاصولس الوزراء إسناد مباشرة هذا      .  معهم

  .إىل السلطة املختصة 
  

  ٢٥ 

  ) :٧٠(بالنسبة للمادة  -٧٠
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  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

احملاكمة اجلنائيـة يف    التحقيق أوإىلاحملال  ية املوظف املوقوف عن العمل أو  ال جيوز ترق  
فإذا ثبت عـدم    .  خالل مدة الوقف أو اإلحالة       األمانة أو يف جرمية  خملة بالشرف أو          ، جناية

 ٥مسئوليته أو جوزي جبزاء التنبيه أو اإلنذار وجب عند ترقيته رد أقدميته يف الوظيفة املرقى إليها                

  . هلا استحقاقهريخ إىل تا
  

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   

  ١٠ 

  ) :٧١(بالنسبة للمادة  -٧١
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 مـن مـساءلته     –عدا الوفاة    -ال مينع انتهاء خدمة املوظف ألي سبب من األسباب          
 وجيوز يف املخالفات اليت يترتب عليها        . التحقيق قبل انتهاء خدمته    يف بدئ كان قد    إذا اديبيتأ

        ١٥ يف التحقيـق    بدئ ولو مل يكن قد      اضياع حق من حقوق اخلزينة العامة مساءلة املوظف تأديبي 

وقع علـى مـن   ت وجيوز أن .انتهائها   وذلك ملدة مخس سنوات من تاريخ         ،  اخلدمة انتهاءقبل  
 خدمته عند ثبوت إدانته غرامة ال جتاوز مخسة أمثال الراتب  الذي كـان يتقاضـاه يف              تانته

  . خدمته انتهاءالشهر عند 
  

 ٢٠  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   
  

  ) :٧٢(بالنسبة للمادة  -٧٢
  :ملوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة ا

    ٢٥ بعد مضي ثالثة أشهر من تاريخ علم رئيـسه املباشـر          اال جيوز مساءلة املوظف تأديبي 

 إجـراء  وتنقطع هذه املدة بأي  .بوقوع املخالفة أو سنة واحدة من تاريخ وقوعها أيهما أقرب        
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ن إ تعدد املوظفون ف    وإذا  .إجراء من آخر    ابتداء التحقيق وتسري املدة من جديد       إجراءاتمن  
 ضد  اختذتولو مل تكن قد       بالنسبة للباقني  انقطاعهانقطاع املدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه       ا

فال يسقط احلـق      نشأ عن الفعل جرمية جنائية     إذا ومع ذلك     .أي منهم إجراءات قاطعة للمدة    
   . الدعوى اجلنائيةبانقضاءالتأدييب إال   توقيع اجلزاءيف

  ٥ 

  :توصية اللجنة 
  .وافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجنة بامل  

  
  ) :٧٣(بالنسبة للمادة  -٧٣

 ١٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 يف ستة أشهر -أ :  توقع على املوظف بانقضاء الفترات التاليـة اليتمتحى اجلزاءات التأديبية 
 احلرمان من العالوة الدورية والوقف عن العمل مع  حالةيف سنة -ب . حالة التنبيه واإلنذار

ويتم احملو بقرار من السلطة املختصة بالنسبة لغري شاغلي الوظائف العليا إذا  . الراتبخصم 
تبني هلا أن سلوك املوظف وعمله مرضي وذلك من واقع تقارير الكفاية السنوية وملف خدمته 

 ١٥بة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من جملس الوزراء وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون احملو بالنس

ويترتب على حمو اجلزاء اعتباره كأن مل يكن بالنسبة  . بناء على توصية من السلطة املختصة
 اجلزاء  أوراقوترفع، وال يؤثر على احلقوق والتعويضات اليت ترتبت نتيجة له ، للمستقبل 

   .وظف وما يتعلق به من ملف خدمة املإليه إشارةوكل 
  

 ٢٠  :توصية اللجنة 

  :توصي اللجنة بأن تبقى املادة كما وردت من احلكومة، مع إجراء التعديل اآليت
  ) .ب(املوجودة يف البند " مرضي"بكلمة " مرضيان"استبدال كلمة  -
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  ٢٥ 
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 يف ستة أشهر -أ :  توقع على املوظف بانقضاء الفترات التاليـة اليتمتحى اجلزاءات التأديبية 
 حالة احلرمان من العالوة الدورية والوقف عن العمل مع يفسنة  - ب. حالة التنبيه واإلنذار

ويتم احملو بقرار من السلطة املختصة بالنسبة لغري شاغلي الوظائف العليا إذا .  خصم الراتب
ة وملف خدمته ذلك من واقع تقارير الكفاية السنويان وتبني هلا أن سلوك املوظف وعمله مرضي

 ٥وما يبديه الرؤساء عنه ، ويكون احملو بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا بقرار من جملس الوزراء 

ويترتب على حمو اجلزاء اعتباره كأن مل يكن بالنسبة . بناء على توصية من السلطة املختصة
 اجلزاء راق أووترفع، يجة له نتوال يؤثر على احلقوق والتعويضات اليت ترتبت ، للمستقبل 

  . من ملف خدمة املوظف  وما يتعلق بهإليه إشارة  وكل
  

 ١٠  الفصل الثاين عشر
  

   اخلـدمــةانتهاء

  ) :٧٤(بالنسبة للمادة  -٧٤
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

  ١٥ 

   بلوغ السن املقررة لترك -أ :  تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب التالية
 .االستقالة  –د  .  عدم اللياقة للخدمة صحياً- ج . التقاعدإىل اإلحالة املبكرة - ب  .دمةاخل

 يفاحلكم النهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية   -و.  فقد اجلنسية البحرينية  –هـ 
للسلطة املختصة إذا كان احلكم معاجرمية خملة بالشرف أو األمانة ، ويكون الفصل جوازي  

 ٢٠ اخلدمة انتهاءومع ذلك فإذا كان احلكم قد صدر عليه ألول مرة فال يؤدي إىل . وقف التنفيذ 

إال إذا قدرت السلطة املختصة بقرار مسبب من واقع أسباب احلكم وظروف الواقعة أن بقاء 
الفصل من اخلدمة بقرار تأدييب   -ز . املوظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل

   الفصل بغري الطريق التأدييب ، وفقاً-ط . الوظيفة إلغاء - ح .عزل حبكم قضائيأو بال
 بأحكام القوانني ، وذلك دون إخاللللحاالت والضوابط  اليت حتددها الالئحة التنفيذية 

 ٢٥  . الوفاة–ي . واألنظمة املقررة لذلك 

  
  :توصية اللجنة 
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وفقاً للقوانني  "ة مع إضافة عبارة     توصي اللجنة بأن يبقى نص املادة كما ورد من احلكوم         
  ) .ب(إىل آخر البند " واألنظمة املقررة لذلك

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 ٥  بلوغ السن املقررة لترك   -أ :  تنتهي خدمة املوظف ألحد األسباب التالية

دم ع - ج . وفقاً للقوانني واألنظمة املقررة لذلك  التقاعدإىل اإلحالة املبكرة - ب  .اخلدمة
احلكم النهائي   - فقد اجلنسية البحرينية و– هـ . االستقالة  -د  . اللياقة للخدمة صحياً

 جرمية خملة بالشرف أو األمانة ، ويكون الفصل يفبعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية 
ومع ذلك فإذا كان احلكم قد صدر . جوازياً للسلطة املختصة إذا كان احلكم مع وقف التنفيذ 

 ١٠ اخلدمة إال إذا قدرت السلطة املختصة بقرار مسبب من انتهاءيه ألول مرة فال يؤدي إىل عل

واقع أسباب احلكم وظروف الواقعة أن بقاء املوظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة 
. إلغاء الوظيفة   - ح .الفصل من اخلدمة بقرار تأدييب أو بالعزل حبكم قضائي   -ز .  العمل
   للحاالت والضوابط  اليت حتددها الالئحة ا ، وفقًالتأديبـيل بغري الطريق   الفص-ط 

   .الوفاة  – ي .  بأحكام القوانني واألنظمة املقررة لذلك، وذلك دون إخاللالتنفيذية 
  ١٥ 

  ) :٧٥(بالنسبة للمادة  -٧٥
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

ف ببلوغه سن الستني ما مل تقرر السلطة املختصة بالتعيني متديد مدة            تنتهي خدمة املوظ  
 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(خدمته وذلك مبراعاة أحكام القانون رقم       

 ٢٠ املوظف للتقاعد قبـل  إحالة واستثناء من حكم الفقرة السابقة جيوز      .التقاعد ملوظفي احلكومة  

  .وذلك وفقاً للقوانني واألنظمة املقررة لذلك ، طلبه بلوغه السن املقررة بناء على 
  

  :توصية اللجنة 
إىل " وتعديالتـه "توصي اللجنة بأن يبقى نص املادة كما ورد من احلكومة بعد إضافة             

 ٢٥  .آخر الفقرة األوىل من املادة 
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  :نص املادة بعد التعديل 
صة بالتعيني متديد مدة    تنتهي خدمة املوظف ببلوغه سن الستني ما مل تقرر السلطة املخت          

 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت     ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(خدمته وذلك مبراعاة أحكام القانون رقم       
 املوظـف   إحالة واستثناء من حكم الفقرة السابقة جيوز        . وتعديالته   التقاعد ملوظفي احلكومة  

 ٥  .ظمة املقررة لذلك  للقوانني واألناوذلك وفقً، للتقاعد قبل بلوغه السن املقررة بناء على طلبه 
  

  ) :٧٦(بالنسبة للمادة  -٧٦
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 ا وغري معلقًا مكتوباالستقالة من وظيفته ، ويكون طلب استقالتهللموظف أن يقدم 
١٠ظف إال بالقرار وال تنتهي خدمة املو. عترب الطلب كأن مل يكن ا بقيد وإال اعلى شرط أو مقترن 

 من تاريخ تقدميه وإال ا الطلب خالل ثالثني يوميف ، وجيب البت االستقالةالصادر بقبول 
 إال استقالتهفإذا أحيل املوظف إىل التحقيق فال تقبل  .  مقبولة حبكم القانوناالستقالة اعتربت

 ب على املوظفوىف مجيع األحوال جي. بعد التصرف يف التحقيق بغري جزاء الفصل من اخلدمة 
 يف أو ينقضي امليعاد  املنصوص عليه االستقالة قرار قبول إليه عمله إىل أن يبلغ يفأن يستمر 
 ١٥   .هذه املادة

  

  :توصية اللجنة 
   اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة دون تعـديل ، وذلـك بعـد إجـراء التعـديالت       -

  :التالية 
 ٢٠  " .معلقاً"بكلمة " معلق"  استبدال كلمة -

  " .مقترناً"بكلمة " مقترن"استبدال كلمة  -
  

  :نص املادة بعد التعديل 
للموظف أن يقدم استقالته من وظيفته ،  ويكون طلب االستقالة مكتوباً وغري معلـق               

 ٢٥ وال تنتهي خدمة املوظف إال بالقرار .على شرط أو مقترن بقيد وإال اعترب الطلب كأن مل يكن   

 الطلب خالل ثالثني يوماً من تـاريخ تقدميـه وإال           يفلبت   ، وجيب ا   االستقالةالصادر بقبول   
   . مقبولة حبكم القانوناالستقالة اعتربت
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 إال بعد التصرف يف التحقيق بغري جزاء الفصل استقالتهفإذا أحيل املوظف إىل التحقيق فال تقبل 
ه قرار  أن يستمر يف عمله إىل أن يبلغ إلي وىف مجيع األحوال جيب على املوظف.من اخلدمة 

  .قبول االستقالة أو ينقضي امليعاد املنصوص عليه يف هذه املادة 
  

 ٥  ) :٧٧(بالنسبة للمادة  -٧٧

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
متصلة أو ا كثر من مخسة عشر يومأيعترب املوظف مستقيالً إذا انقطع عن عمله بغري إذن 

 بدايـة    مـن    مخـسة أيـام     بعد السنة ويتعني إنذار املوظف كتابة       يفصلة   غري مت  اثالثني يوم
   .االنقطاع

 ١٠ كان بعذر مقبول انقطاعهما يثبت أن   التاليةا قدم املوظف خالل العشرين يومفإذا

 إجازة سنوية أو مرضية إذا كان له رصيد منها االنقطاع مدة احتسابجيوز للسلطة املختصة 
  .إجازة بدون راتب  اعتربتيسمح بذلك وإال 

    خدمته منتهية من    اعتربت تربر االنقطاع أو قدمها ورفضت       ا فإذا مل يقدم املوظف أسباب 
ـ  االنقطاع عن العمل يف حالة     انقطاعهتاريخ   يف ا املتصل ، ومن تاريخ إمتام مدة الـثالثني يوم 
 ١٥   . غري املتصلاالنقطاعحالة 

  
  :توصية اللجنة 

 املادة كما ورد من احلكومة بعد تعديل العبارة األخرية          توصي اللجنة باإلبقاء على نص    
يف احلالة األوىل وعشرين يومـاً يف احلالـة         "إىل  " من بداية االنقطاع  "من الفقرة األوىل وهي     

 ٢٠  " .الثانية

  
  :نص املادة بعد التعديل 

 متصلة أو اكثر من مخسة عشر يومأعترب املوظف مستقيالً إذا انقطع عن عمله بغري إذن ي
 يف احلالـة األوىل     أيام مخسة  بعد السنة ويتعني إنذار املوظف كتابة       يف غري متصلة    اثالثني يوم

 ٢٥  .وعشرين يوما يف احلالة الثانية 
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 كان بعذر مقبول انقطاعهما يثبت أن   التاليةا قدم املوظف خالل العشرين يومفإذا
رضية إذا كان له رصيد منها  إجازة سنوية أو ماالنقطاع مدة احتسابجيوز للسلطة املختصة 

  . إجازة بدون راتب اعتربتيسمح بذلك وإال 
       خدمته منتهية من    اعتربتتربر االنقطاع أو قدمها ورفضت      افإذا مل يقدم املوظف أسباب 

 ٥ املتصل ، ومن تاريخ إمتام مدة الـثالثني يومـاً يف        االنقطاع عن العمل يف حالة      انقطاعهتاريخ  

   .صل غري املتاالنقطاعحالة 
  

  ) :٧٨(بالنسبة للمادة  -٧٨
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 ١٠   تنتهي فيه خدمته ألحد األسباب املبينة باملـادة         الذييصرف للموظف راتبه إىل اليوم      

وىف حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق املوظف راتبه كـامالً           . من هذا القانون    ) ٧٤(
   . إجازته املرضية  أو إحالته إىل التقاعد بناء على طلبهاستنفاذغاية ل

  
  :توصية اللجنة 

 ١٥) استنفاد(إىل ) استنفاذ(توصي اللجنة باإلبقاء على النص الوارد من احلكومة مع تعديل         

  .يف الفقرة الثانية 
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  ه ألحد األسباب املبينة باملـادة       تنتهي فيه خدمت   الذييصرف للموظف راتبه إىل اليوم      

 ٢٠ ويف حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق املوظف راتبه كـامالً            .من هذا القانون    ) ٧٤(

  .لغاية استنفاد إجازته املرضية أو إحالته إىل التقاعد بناء على طلبه 
  

  الباب الثالث
  األحكـــام اخلتـاميـة

  ٢٥ 

  ) :٧٩(بالنسبة للمادة  -٧٩
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  :رد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما و
 أو أية مبالغ أخرى مستحقة -ال جيوز إجراء خصم أو توقيع حجز على راتب املوظف 

 اإال وفاء لنفقة أو لدين حمكوم به من القضاء أو ألداء ما يكون مستحقً-له بسبب الوظيفة 
  .للدولة من املوظف بسبب الوظيفة 

 ٥  وز املقدار احملجوز عليه كل شهر عـن ربـع  املبـالغ املـستحقة               وال جيوز أن يتجا   

  . للموظف ، وعند التزاحم تكون األولوية لدين النفقة
  

  :توصية اللجنة 
  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   

  ١٠ 

  ) :٨٠(بالنسبة للمادة  -٨٠
  :مة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكو

  
 مخس سنوات دعوى املوظف باملطالبة مبا يستحق بسبب بانقضاء عند اإلنكار عال تسم

 ١٥ كما ال تسمع عند اإلنكار .االستحقاق الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم مساع الدعوى من تاريخ 

بانقضاء مخس سنوات دعوى استرداد ما صرفته احلكومة بغري وجه حق إىل املوظف بسبب 
وتكون املدة مخسة عشرة سنة يف .  وتبدأ فترة عدم مساع الدعوى من تاريخ الصرف .الوظيفة 

وتنقطع املدة املنصوص عليها يف .  حالة ما إذا كان الصرف قد مت بغش أو تدليس من املوظف
  . الفقرتني السابقتني بأية مطالبة كتابية من املوظف أو اجلهة احلكومية املختصة

  ٢٠ 

  :توصية اللجنة 
  " مخس عشرة"اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة بعد استبدال للجنة بتوصي ا

  .الواردة  يف الفقرة الثالثة من املادة " مخسة عشرة"بـ 
  

 ٢٥  :نص املادة بعد التعديل 
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 مخس سنوات دعوى املوظف باملطالبة مبا يستحق بسبب بانقضاء عند اإلنكار عال تسم
 كما ال تسمع عند اإلنكار .االستحقاق  من تاريخ الوظيفة ، وتبدأ فترة عدم مساع الدعوى

بانقضاء مخس سنوات دعوى استرداد ما صرفته احلكومة بغري وجه حق إىل املوظف بسبب 
وتكون املدة مخس عشرة سنة .  وتبدأ فترة عدم مساع الدعوى من تاريخ الصرف. الوظيفة 

 ٥ وتنقطع املدة املنصوص عليها .يف حالة ما إذا كان الصرف قد مت بغش أو تدليس من املوظف 

  . يف الفقرتني السابقتني بأية مطالبة كتابية من املوظف أو اجلهة احلكومية املختصة
  

  ) :٨١(بالنسبة للمادة  -٨١
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

 ١٠ يفاعدين ومن جيوز للسلطة املختصة تفويض أي من وكالء الوزارة أو الوكالء املس

   . مبوجب أحكام هذا القانونإليها املخولة االختصاصاتدرجتهم ملباشرة بعض 
  

  :توصية اللجنة 
توصي اللجنة باإلبقاء على نص املادة، كما ورد من احلكومة بعد استبدال كلمة 

 ١٥  " .أو الوكالء املساعدين ومن يف"الواردة بعد عبارة " درجتهم"بكلمة " حكمهم"

  
  :عد التعديل نص املادة ب

 يفجيوز للسلطة املختصة تفويض أي من وكالء الوزارة أو الوكالء املساعدين ومن 
   . مبوجب أحكام هذا القانونإليها املخولة االختصاصات ملباشرة بعض حكمهم

  ٢٠ 

  ) :٨٢(بالنسبة للمادة  -٨٢
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  

هة من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون جلنة يصدر بتشكيلها قرار            كل ج  يفتنشأ  
 حكم وظيفتـه ختـتص   يفمن السلطة املختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد على األقل أو من         

ـ  الطعون املقدمة من املوظفني غري شاغلي الوظائف العليا ومـن يف             يفبالنظر    ٢٥هم مـن   درجت

 حتـددها  اليت واإلجراءات للقواعد اظيفية ، وذلك وفقً من حقوقهم الو ا متس حقً  اليتالقرارات  
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 من القرارات الصادرة  درجتهم يف ويكون تظلم شاغلي الوظائف العليا ومن         .لالئحة التنفيذية ا
   . من تاريخ إخطارهم ذه  القراراتا أمام جملس الوزراء  وذلك خالل ثالثني يومبشأم

  

  :توصية اللجنة 
 ٥ كل جهـة مـن اجلهـات        تنشأ يف : " رة األوىل إىل التايل      تعديل صياغة نص الفق    -

اخلاضعة ألحكام هذا القانون جلنة يصدر بتشكيلها قرار من السلطة املختصة برئاسـة وكيـل      
 من املـوظفني غـري      دمة املق التظلمات يفتص بالنظر   ختحكم وظيفته    أو من يف     وزارة مساعد 

اليت اختـذت حبقهـم ومـن         التأديبية   القرارات  من حكمهمشاغلي الوظائف العليا ومن يف      
 من إخطارهم ـذه      ا وذلك خالل ثالثني يوم    القرارات اليت متس حقاً من حقوقهم الوظيفية،        

 ١٠ ، وعلى اللجنة البت يف هذه التظلمات خالل ستني يوماً من تاريخ تقدميها، ويعتـرب                القرارات

ن رفض تظلمه صـراحة أو حكمـا    ومل.  انقضاء هذه املدة دون إصدار قرار بشأا رفضا هلا          
الطعن على القرار أمام احملكمة املختصة خالل ستني يوما من تاريخ إخطاره برفض الـتظلم أو              

  :  وللمحكمة أن تصدر األحكام التاليـة بـشأن دعـوى الطعـن             .  من تاريخ رفضه حكما   
بناءاً على طلب    إلغاء القرار مع احلكم بالتعويض       -٣.  إلغاء القرار    -٢.  رفض الدعوى    -١

 ١٥أما الفقرة الثانية فتبقى كما هي مع إضـافة         .  تعديل القرار    -٤. املدعي إن كان له مقتضى      

وتطبق ذات األحكام املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه       : " نص جديد إىل آخرها وهو      
" . ليت تصدرهااملادة بشأن مدة البت يف التظلم ومدة الطعن ، أمام احملكمة املختصة واألحكام ا           

  .الواردة يف الفقرة األخرية من املادة " درجتهم"بكلمة ") حكمهم"استبدال كلمة 
  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

  
 كل جهة من اجلهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون جلنة يصدر بتشكيلها قـرار          تنشأ يف 

ـ حكم وظيفته    أو من يف     من السلطة املختصة برئاسة وكيل وزارة مساعد        يفص بـالنظر    تخت
 القـرارات   مـن  حكمهمة من املوظفني غري شاغلي الوظائف العليا ومن يف          قدم امل التظلمات
 ٢٥ وذلك خالل   اليت اختذت حبقهم ومن القرارات اليت متس حقًا من حقوقهم الوظيفية،             التأديبية  

 ذه  القرارات     اثالثني يوم ـ          من إخطارهم تني ، وعلى اللجنة البت يف هذه التظلمات خالل س
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وملـن  .  يوما من تاريخ تقدميها ، ويعترب انقضاء هذه املدة دون إصدار قرار بشأا رفضا هلا                
رفض تظلمه صراحة أو حكماً الطعن على القرار أمام احملكمة املختصة خالل ستني يوماً مـن                

ة وللمحكمة أن تصدر األحكام التالي    .  تاريخ إخطاره برفض التظلم أو من تاريخ رفضه حكما        
 إلغاء القرار مـع احلكـم       -٣.  إلغاء القرار    -٢.  رفض الدعوى    -١:  بشأن دعوى الطعن    

 ٥ويكـون تظلـم    .  تعديل القرار    -٤. بالتعويض بناءاً على طلب املدعي إن كان له مقتضى          

 من القرارات الصادرة بشـأم أمام جملس الـوزراء          حكمهم يفشاغلي الوظائف العليا ومن     
وتطبق ذات األحكام املنصوص  . يوماً من تاريخ إخطارهم ذه  القرارات     وذلك خالل ثالثني    

عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة بشأن مدة البت يف التظلم ومدة الطعن، أمـام احملكمـة                  
  .املختصة واألحكام اليت تصدرها 

  ١٠ 

  ) :٨٣(بالنسبة للمادة  -٨٣
  :ومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلك

  
يتوىل ديوان اخلدمة املدنية إصدار التعليمات والتوجيهات والنشرات الالزمـة لتطبيـق    

 ١٥   .أحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذها

  
  :توصية اللجنة 

  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   
  

 ٢٠  ) :٨٤(بالنسبة للمادة  -٨٤

  :لقانون املعروض من احلكومة املوقرة  نص املادة كما ورد يف مشروع ا
  

على اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون أن متد ديوان اخلدمة املدنية بكافة             
 يطلبها وأن تسهل ملندوبيه االطالع على السجالت وامللفات وغريها مما تقتـضيه             اليتالبيانات  
 ٢٥ أي شأن من شـئون      يف الديوان    كما جيب عليها أن ترد على مالحظات       .اختصاصاته  ممارسة  

   .اخلدمة املدنية خالل ثالثني يوماً من تاريخ ورودها إليها
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  :توصية اللجنة 
  " تـزود "توصي اللجنة بأن يبقى نص املادة كما هو مـن احلكومـة مـع اسـتبدال                 

  .يف الفقرة األوىل من املادة " متد"بـ 
  

 ٥  :نص املادة بعد التعديل 

 ديوان اخلدمـة املدنيـة      تزودضعة ألحكام هذا القانون أن       اجلهات احلكومية اخلا   على
 يطلبها وأن تسهل ملندوبيه االطالع على السجالت وامللفات وغريها ممـا            اليتبكافة البيانات   
  .اختصاصاته تقتضيه ممارسة 

 أي شأن من شئون اخلدمة املدنيـة        يفما جيب عليها أن ترد على مالحظات الديوان         ك
 ١٠   .ن تاريخ ورودها إليهاخالل ثالثني يوماً م

  
  ) :٨٥(بالنسبة للمادة  -٨٥

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املوقرة  
  

 ١٥تصدر الالئحة التنفيذية والقرارات املنفذة هلذا القانون خالل ستة أشهر مـن تـاريخ              

والقرارات والتعاميم  يستمر العمل باألنظمة     وإىل أن تصدر هذه الالئحة والقرارات        العمل به ،  
  .ال يتعارض مع أحكامه  القانون وذلك فيماالعمل بأحكام هذا السارية وقت 

  
  :توصية اللجنة 

 ٢٠  .توصي اللجنة باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل   

  
  واألمر معروض على الس املوقر للتفضل بالنظر ،،،

  
  

 ٢٥  اجيحممد هادي احللو               عبداجلليل الطريف

        رئيــس جلنـة الشئون        نائب رئيس جلنة الشئون
           التشريعية والقانونية            التشريعية والقانونية 
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  )انتهى التقرير ( 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
اء امسحوا يل أن أعطيكم شكرا سيدي الرئيس ، سيدي الرئيس ، السادة األعض       

 ١٠على إثر استالم جلنة الـشئون  . نبذة سريعة قبل البدء بالنقاش يف هذا املشروع بقانون      

  التشريعية والقانونية مشروع قانون اخلدمة املدنية يف شهر يونيو املاضي عقدت اللجنة            
فيهـا   العاديني الثاين والثالث للمجلس ، اطلعت        داجتماعا خالل دوري االنعقا   ) ١٢(

على ما توصل إليه جملس النواب من قرارات ، كما استأنست اللجنة باآلراء اليت تقدم               
ا بعض السادة أعضاء جملس الشورى واللجنة املؤقتة للمرأة والطفل بالس ، كمـا              
 ١٥متت مقارنة املشروع مع القوانني املشاة يف الدول اخلليجية والعربية الشقيقة ، وقامت             

ماع مع املسئولني يف ديوان اخلدمة املدنية والدائرة القانونية حيث عقدت           اللجنة باالجت 
اجتماعات متواصلة ، نوقشت خالهلا مجيع مواد املـشروع ، ومت تبـادل             ) ٤(معهم  

سيدي الرئيس ، السادة األعضاء ، تـأيت  . اآلراء حوهلا يف جٍو ساده التفاهم والتعاون      
شرحية واسعة من املواطنني يقدمون خدمام      أمهية هذا املشروع من كونه ينظم شئون        

 ٢٠للوطن وهم بذلك يستحقون الرعاية والتشجيع يف إطار من العدالة والقـانون ، لقـد    

بذلت جلنة الشئون التشريعية والقانونية بالتعاون مع املسئولني يف ديوان اخلدمة املدنيـة    
الرئيس ، الـسادة     سيدي   -من هذا املنطلق    . اجلهود الالزمة لتحقيق هذه األهداف      

 توصي اللجنة باملوافقة على املشروع من حيث املبدأ ومن مث بالتوصـيات             -األعضاء  
املشار إليها يف هذا التقرير الذي بني أيديكم واملقدم لسكم املوقر ، وإين واثـق أن                

 ٢٥  .جملسكم املوقر سيثري هذا املوضوع ويضيف إليه ما يراه مناسبا ، وشكرا 
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  : ــــــــس الرئيـــــــ
شكرا ، نفتح اآلن باب املناقشة العامة حول هذا املشروع ، وأبدأ باألخ فؤاد              

  .احلاجي فليتفضل 
  

 ٥  : العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أود بادئ ذي بدء أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل سعادة              
ة املدنية وبقيـة  رئيس ديوان اخلدمة املدنية على حضوره وإىل األخ وكيل ديوان اخلدم         

ممثلي الديوان على سعة صدرهم خالل االجتماعات املكثفة بينهم وبني أعضاء جلنـة             
الشئون التشريعية والقانونية ، وعلى اجلهود اليت بذلوها معنا أثناء مناقـشة مـشروع              
 ١٠القانون هذا ، والشكر موصول أيضا إىل أصحاب السعادة أعضاء جملس النواب علـى      

سيدي الرئيس ، لقد أدخلـت      . رية اليت أدخلوها على هذا القانون       التعديالت اجلوه 
جلنة الشئون التشريعية والقانونية تعديالت على مشروع قانون إصدار قانون اخلدمـة            
املدنية ، والتعديالت والنواقص والثغرات اليت أوصت ا اللجنة نصت عليهـا مـواد              

  وطين ، وتأيت أمهيتها ألا متـس   الدستور ، كما أا من صميم نصوص ميثاق العمل ال         
 ١٥ألفًا من موظفي احلكومة ، كما أا تضيف مكتسبات لكل املشمولني يف هـذا           ) ٤٠(

القانون ، حيث إننا نطالب بتفعيل كل ما جاء يف مواد الدستور وكل مـا جـاء يف                  
نصوص ميثاق العمل الوطين ومدى تطابقها وعدم خمالفة مشروعات القوانني هلا يف ظل 

صالح السياسي واالجتماعي الذي أطلقه سيدي جاللة امللك وبدعم ومساندة من           اإل
صاحب السمو رئيس الوزراء ، مكررا شكري جلميع أعضاء الس املـوقر لتثبيـت              

 ٢٠  .مشروع القانون هذا والسرعة يف مناقشته ألمهيته القصوى ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .ذ شكرا ، تفضل األخ فيصل فوال
  

 ٢٥  : العضو فيصل فوالذ 
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شكرا سيدي الرئيس ، املوضوع له عالقة بالسؤال الذي وجهته إىل سـعادة             
األخ حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء خبصوص القوانني التمييزيـة             
ضد املرأة ، لذا أحببت أن أسجل شكري وامتناين للحكومة املوقرة لتطبيقها كل مـا               

ا جسدته من خالل هذا القانون ، ولألمانة والتاريخ البد أن نـسجل  ذكره سعادته وم 
 ٥للحكومة برئاسة صاحب السمو رئيس الوزراء املوقر الدور القيم الذي تقـوم بـه ،               

وكذلك دور السلطة التشريعية املتكامل بغرفتيها ، فاإلخوان يف جملـس النـواب مل              
والقانونية رئيسا وأعضاء علـى  يقصروا ، والشكر موصول إىل جلنة الشئون التشريعية         

. اجلهود الكبرية واهلامة والنوعية مبا متثل من إضافات على مواد مـشروع القـانون               
سيدي الرئيس ، إن آلية العمل يف جملس الشورى جعلت مجيع اللجان تساهم مبرئياا              

 ١٠ة حول هذا املشروع وهذا بقيادة سعادتكم ، خاصة أنين عضو يف اللجنة املؤقتة للمرأ              

وقد أضفنا تعديالت مهمة على موضوع حقوق املرأة واألمومة ، وبالتـايل            . والطفل  
انعكست هذه التعديالت إجيابيا على هذا املشروع ، وأنا أشكر اإلخوة النواب الذين             

إن التعديالت اليت أضـافتها جلنـة الـشئون التـشريعية     . أضافوا على هذا املشروع     
تها اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل خبصوص حقوق املـرأة         والقانونية واملرئيات اليت قدم   

 ١٥العاملة وبشأن ساعات الرضاعة وإجازات الوضع ؛ مجيعها مرئيات من أجـل إلغـاء              

  .التمييز والعنف جبميع أشكاله يف هذا القانون ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  ٢٠ 

  : كتورة فوزية الصاحل العضو الد
شكرا سيدي الرئيس ، بداية أود أن أشكر جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة             
على جهودها يف إعداد هذا التقرير ، ولدي مالحظة عامة على هذا املشروع ، بنـاًء                
على ما استمعنا له من سعادة األخ حممد بن إبراهيم املطوع وزير شئون جملس الوزراء               

 ٢٥لقد أتى هذا املشروع وهناك تعديالت كثرية أدخلت من قبل        . ز ضد املرأة    حول التميي 

اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل بشأن أوضاع املرأة ، ولكي يأخذ هذا القـانون املوقـع               
الصحيح يف عدم التمييز ضد املرأة أرى ضرورة أن تكون هناك مادة يذكر فيها عنـد                



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٩٣(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 وعدم التمييز بني اجلنسني ، هذه الفقـرة إذا          تطبيق أحكام هذا القانون مبدأ املساواة     
: اليت تنص على التايل  ) ب(الفقرة  ) ١٦(وضعت ستؤكد ما جاء يف الدستور يف املادة         

، إن  " املواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة وفقًا للشروط اليت يقررها القـانون             " 
مييز يف قانون اخلدمـة     وجود مثل هذه الفقرة يدعم التوجه العام للمملكة يف عدم الت          

 ٥  .املدنية ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  

 ١٠  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إىل أصحاب االختصاص      
خص بالشكر جلنة الشئون التشريعية  ممن سامهوا يف وضع مشروع القانون هذا ، كما أ

والقانونية على ما بذلته من جهد كبري لدراسة مواد القانون بشكل تفـصيلي ودقيـق    
وإدخال العديد من اإلضافات املهمة واجلوهرية عليه ، وقد قمت مع األخـت ألـس               
 ١٥مسعان واألخ الدكتور هاشم الباش بدراسة مواده ، وأبدينا الكـثري مـن اإلضـافات         

حظات ، وقد قامت اللجنة مشكورة بأخذ بعضها ومل تأخذ بالبعض اآلخـر ،              واملال
وسوف نطرح مرة أخرى هذه املالحظات على جملسكم املوقر عند مناقـشة مـواد              
املشروع ، وأرجو أن نوفق مجيعا إلصدار قانون يعكس طموحات هذا القطاع املهـم           

ن من املشاركة يف عمليـة      وحيمي حقوق املوظف ، ويرفع من كفاءته وإنتاجيته ليتمك        
 ٢٠اإلصالح والتطوير اليت يقودها سيدي جاللة امللك املفدى ويساندها سيدي صـاحب            

  .السمو رئيس الوزراء املوقر وسيدي مسو ويل العهد األمني يف مملكتنا الغالية ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  ٢٥ 

  : ادي احللواجي العضو حممد ه
شكرا سيدي الرئيس ، أشكر مجيع اإلخوة الذين أبدوا تفاعلـهم وشـكرهم             
للجنة الشئون التشريعية والقانونية ، وقبل أن يفوتين أشكر اإلخوة يف ديوان اخلدمـة              



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٩٤(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

املدنية على تعاوم التام وحتملهم لبعض مشاكسات أعضاء اللجنة ، وعلـى سـعة              
ما تفضلت به األخت الدكتورة فوزية الصاحل خبصوص        صدورهم ، وأود أن أشري إىل       

مبدإ املساواة ، فنحن يف اللجنة راعينا أن نضمن نفس نص املادة الدسـتورية ضـمن                
مشروع القانون هذا لتجنب الوقوع يف أي إشكال أو لسد أي ثغرة قد يستفيد منـها           

 ٥مالحظـام  أي طرف ، ويف الواقع إن اإلخوان مل يقصروا مع اللجنة فقـد أبـدوا                

وكذلك أعضاء اللجنة املؤقتة للمرأة والطفل ، وبعد االنتهاء من هذا املشروع رأينا أن              
لدينا الكثري من األوراق واملالحظات واملسامهات حبيث لو ضمناها يف هـذا التقريـر              
لكان التقرير كبريا جدا ، لذلك طلبنا من األمانة العامة أن توفر ما حنتاج إليه يف هـذا              

تقرير ، وقد استجابت األمانة العامة مشكورة ، ويف احلقيقـة إن آراء اإلخـوة مل                ال
 ١٠نتجاهلها قط وإمنا طرحناها مجيعها على طاولة النقاش والبحث ، وما توصلنا إليه هو              

اجتهاد اللجنة ، ومل يطرح هذا املشروع على الس إال للوصول إىل صـورة أكمـل    
  .وأفضل ، وشكرا 

  : ـــــــس الرئيــــــــ
شكرا ، واآلن بعد أن انتهينا من املناقشة العامة للمشروع أطـرح للتـصويت     

 ١٥  مشروع القانون من حيث املبدأ ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠إذن يقر مشروع القانون من حيث املبدأ ، وننتقل اآلن إىل مناقشة املواد مادة              

  .دة ، تفضل األخ مقرر اللجنة ما
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
  نص الديباجة كما ورد مـن احلكومـة         : الديباجة: مواد اإلصدار   : أوالً  

 ٢٥بعد االطـالع علـى     .  ملك مملكة البحرين   خليفة حنن محد بن عيسى آل    : " املوقرة  

 دائرة الشئون    بإنشاء وتنظيم  ١٩٧٢لسنة  ) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقم      الدستور ، 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٩٥(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 بشأن تنظيم معاشات ومكافـآت      ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(وعلى القانون رقم     القانونية ، 
لسنة ) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقم      التقاعد ملوظفي احلكومة والقوانني املعدلة له ،      

 ٢٠٠٢لـسنة  ) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقم     بإنشاء جملس اخلدمة املدنية ،     ١٩٨٢
  بإنشاء ديوان املـوظفني ، ١٩٧٥لسنة ) ٦(وعلى املرسوم رقم  مة ، بشأن امليزانية العا  

 ٥وبناء علـى     بشأن تنظيم ديوان اخلدمة املدنية ،      ١٩٩٦لسنة  ) ٥(وعلى املرسوم رقم    

   رمسنـا بالقـانون     وبعد موافقة جملس الـوزراء ،      عرض وزير شئون جملس الوزراء ،     
لـسنة  ) ٤١(ملرسوم بقانون رقم  وعلى ا  ":   إضافة عبارة  - : توصية اللجنة " . اآليت  

 حذف العبارتني الـواردتني يف      -.  " ، بشأن سياسات وضوابط اخلصخصة     م٢٠٠٢
 وبعد موافقة   " ،    " وبناء على عرض وزير شئون جملس الوزراء        ":ا  اية الديباجة ومه  

 ١٠  لقد سقطت سهوا عبـارة  " . رمسنا بالقانون اآليت  "  حذف عبارة    - ."جملس الوزراء   

" إنشاء جملس اخلدمة املدنيـة   بشأن   ١٩٨٢لسنة  ) ١٢(لى املرسوم بقانون رقم     وع" 
حنـن   : " نص الديباجة بعد التعديل   وعلى ذلك يكون    . عند ذكر املادة بعد التعديل      

وعلـى   بعد االطالع على الدستور ،    .  محد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين       
وعلى  اء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،      بإنش ١٩٧٢لسنة  ) ١١(املرسوم بقانون رقم    

 ١٥ بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعـد املدنيـة ،          ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(القانون رقم   

وعلـى  جملس اخلدمة املدنية ،      بإنشاء ١٩٨٢لسنة  ) ١٢(وعلى املرسوم بقانون رقم     
) ٦(قم وعلى املرسوم ر  بشأن امليزانية العامة ،   ٢٠٠٢لسنة  ) ٣٩(املرسوم بقانون رقم    

بـشأن   ١٩٩٦لـسنة  ) ٥(وعلى املرسوم رقم   بإنشاء ديوان املوظفني ،  ١٩٧٥لسنة  
، بشأن   م٢٠٠٢لسنة  ) ٤١(وعلى املرسوم بقانون رقم       ، املدنيةتنظيم ديوان اخلدمة    

 ٢٠  أقر جملس الشورى وجملس النـواب القـانون اآليت          ، صةخسياسات وضوابط اخلص  

   : " .نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
لسنة ) ٦٤(هناك مالحظة وهي أنه مل تدرج اإلشارة إىل املرسوم بقانون رقم            

 ٢٥ بشأن إعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية ، فهذه اإلشارة جيـب إضـافتها يف                ٢٠٠٤

  .الديباجة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٩٦(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني 

لقد سقطت هذه العبارة ، وكذلك اإلشارة إىل        شكرا سيدي الرئيس ، نعم ،       
  . بشأن إنشاء جملس اخلدمة املدنية ، وشكرا ١٩٨٢لسنة ) ١٢(املرسوم بقانون رقم 

  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل بقراءة املادة بعد ذكر هذه التعديالت عليها 

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني 

 ١٠حنن محد بن عيسى آل خليفة      : " عد التعديل   شكرا سيدي الرئيس ، الديباجة ب     

) ١١(وعلى املرسوم بقانون رقم      بعد االطالع على الدستور ،    .  ملك مملكة البحرين  
لـسنة  ) ١٣(وعلى القانون رقم      بإنشاء وتنظيم دائرة الشئون القانونية ،      ١٩٧٢لسنة  
  نون رقـم    بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد املدنية ، وعلى املرسوم بقا          ١٩٧٥

) ٣٩(وعلى املرسوم بقانون رقـم      جملس اخلدمة املدنية ،      بإنشاء ١٩٨٢لسنة  ) ١٢(
 ١٥ بإنشاء ديوان ١٩٧٥لسنة ) ٦(وعلى املرسوم رقم   بشأن امليزانية العامة ،  ٢٠٠٢لسنة  

  ، املدنيـة بشأن تنظيم ديوان اخلدمة      ١٩٩٦لسنة  ) ٥(وعلى املرسوم رقم     املوظفني ، 
  ، بـشأن سياسـات وضـوابط        م٢٠٠٢لـسنة   ) ٤١(رقم  وعلى املرسوم بقانون    

أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليـه       ، صةخاخلص
   : " .وأصدرناه
  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
 بشأن إعـادة    ٢٠٠٤لسنة  ) ٦٤(وعلى املرسوم بقانون رقم     " مل تذكر عبارة    

  " .تنظيم ديوان اخلدمة املدنية 
  

مستأذنا(لعضو مجال فخرو ا
ً

 : (  ٢٥ 

  .لو مسحت يل سيدي الرئيس 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
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  .تفضل 
  

  : العضو مجال فخرو 
شكرا سيدي الرئيس ، رمبا هذه اإلشارة مل ترد يف مسودة مشروع القـانون              

 ٥   صـدر   - سـيدي الـرئيس      -املقدمة من احلكومة ، ألن القانون الـذي ذكرتـه           

  .درك هذا األمر ونطلب إضافة هذه العبارة إىل الديباجة ، وشكرا مؤخرا ، وحنن نست
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ١٠ 

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
  .شكرا سيدي الرئيس ، حنن نوافق على هذا التعديل ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس

  لديباجة ؟شكرا ، هل هناك مالحظات على ا
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

وعلى " أطرح للتصويت الديباجة كما قرأها األخ مقرر اللجنة مع إضافة عبارة            
 ٢٠، "  بشأن إعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنيـة         ٢٠٠٤لسنة  ) ٦١(املرسوم بقانون رقم    

  فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥  :ــــــــسالرئيـــــــ

  وننتقل إىل املادة األوىل ، تفـضل األخ مقـرر          . إذن تقر الديباجة ذا التعديل      
  .اللجنة 

  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٩٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، املرسوم بقانون بشأن إعادة تنظيم ديوان اخلدمة املدنية 
م من احلكومة ،  مل يذكر يف توصية اللجنة كما مل يذكر يف املشروع املقد٢٠٠٤لسنة 

املادة  .فقد سقط سهوا من اجلانبني ، وأعتقد أنه جيب تضمينه يف مشروع القانون 
يعمل بأحكام القانون املرافق يف : " نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة  : األوىل

 ٥ باملوافقة توصي اللجنة . "شأن اخلدمة املدنية ، ويلغى كل نص يتعارض مع أحكامه 

  .ملادة كما ورد من احلكومة املوقرة دون تعديل على نص ا
   

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥  أطرح املادة األوىل للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

 

  )أغلبية موافقة (
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . ه املادة إذن تقر هذ
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

يصدر رئيس جملس : " نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة  : املادة الثانية
رئيس جملس " عبارة  إضافة بتوصي اللجنة" . الوزراء الالئحة التنفيذية هلذا القانون 

 ٢٥    :نص املادة بعد التعديلوعلى ذلك يكون .  "الوزراء " ، بعد كلمة  "اخلدمة املدنية 

  يصدر رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية الالئحة التنفيذية هلذا " 
  . "القانون 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ٩٩(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بـن              
  .ة رئيس ديوان اخلدمة املدنية خليفة آل خليف

  

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
 ٥  .إىل املادة ، وشكرا " بقرار منه " شكرا سيدي الرئيس ، نود أن نضيف عبارة 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  ١٠ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
 اللجنة هو لتفعيل دور جملـس       شكرا سيدي الرئيس ، التعديل الذي جاءت به       

اخلدمة املدنية كما جاء يف مرسوم إنشائه ، وهو الس الذي أشرنا إليـه يف ديباجـة                 
املشروع وحبسب مرسوم إنشائه الذي أعطى جملس اخلدمة املدنية احلق يف نظر األمور             

 ١٥  .املتعلقة باخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

يـصدر  " أم  " يصدر رئيس جملس الـوزراء      : " صح أن نقول    شكرا ، هل األ   
 ٢٠؟ تفضل األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس " بقرار من رئيس جملس الوزراء     

  .ديوان اخلدمة املدنية 
  
  

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
 ٢٥من الدسـتور وذلـك     ) ٣٩(شكرا سيدي الرئيس ، اإلضافة هلا عالقة باملادة         

  .دوث أي تعارض بني املادة الدستورية وهذه املادة ، وشكرا لتجنب ح
  

مستوضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

:(  
  شكرا ، ما هي الصياغة املقترحة ؟
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  :رئيس ديوان اخلدمة املدينة 

يصدر رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية      : " الصياغة املقترحة هي    
  .، وشكرا " ذا القانون بقرار منه الالئحة التنفيذية هل

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  
  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، إضافة إىل ما تفضل به سعادة رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

تكلم عن اآللية يف التنفيذ وهي القرار ، وقد       ، فنحن هنا ن   " بقرار منه   " خبصوص عبارة   
  .مت توضيحها يف املادة املذكورة يف الدستور ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
  :العضو حممد هادي احلواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، لقد مت نقاش هذا املوضوع يف اللجنة حبـضور ممثلـي               
ن اخلدمة املدنية ، ومل جتد جلنة الشئون التشريعية والقانونية بأسا يف أن تكون املادة               ديوا

 ٢٠كما هي خاصة بعد مراجعة املستشارين وبعد موافقة جملس النواب على الـنص دون              

  .هذه اإلضافة ، وارتأت اللجنة بعد البحث واملداولة أن تبقي املادة كما هي ، وشكرا 
  

  :ـس الرئيــــــــــــــ
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 

  ٢٥ 

  :العضو عبدالرمحن الغتم 
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شكرا سيدي الرئيس ، املعلوم بديهيا أن املراسيم تصدر عـن جاللـة امللـك          
والقرارات تصدر عن مسو رئيس الوزراء ، وبناًء على ذلك فإن أي أمر يصدر عن مسو                

  .ليس أمرا آخر ، وشكرا رئيس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية هو قرار و
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون       
  .جملسي الشورى والنواب 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

 ١٠شكرا معايل الرئيس ، هناك نقطة مهمة وحتتاج لبيان وهي أن رئـيس جملـس            

هو أيضا رئيس جملس اخلدمة املدنية ، وديوان اخلدمة املدنية هو الـذي ينفـذ               الوزراء  
السياسة العامة للخدمة املدنية ، وكثري من األمور يصدرها رئيس جملس اخلدمة املدنيـة    
لتنفيذ القرارات املتعلقة باملوظفني وباألمور األخرى ، وهذه القرارات تصدر حـسب            

ضافة العبارة املقترحة هي للناحية القانونيـة فقـط ،   توجيهات مسو رئيس الوزراء ، وإ   
 ١٥  .وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احلواجي 
  

 ٢٠  :العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أطلب من األخ املستشار القانوين للمجلس توضيح هذه            
  ء على بينة قبل البـت يف هـذه املـادة ،            النقطة القانونية حىت يكون اإلخوة األعضا     

  .وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
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  :املستشار القانوني للمجلس 

من الدستور املـشار إليهـا      ) ٣٩(من املادة   ) أ(شكرا سيدي الرئيس ، الفقرة      
ئح الالزمة لتنفيذ القوانني مبا ال يتـضمن  يضع امللك ، مبراسيم ، اللوا: " تنص على أن    

 ٥تعديالً فيها أو تعطيالً هلا أو إعفاًء من تنفيذها ، وجيوز أن يعني القانون أداة أدىن مـن                  

، فالقانون هنا يشري إىل إصدار الالئحـة        ... " املرسوم إلصدار اللوائح الالزمة لتنفيذه      
" بقرار منه   "  اليت مت اقتراحها وهي      التنفيذية بقرار من رئيس جملس الوزراء ، فاإلضافة       

من الدستور وتزيد األمر وضوحا وال بأس من إضـافتها          ) ٣٩(تنسجم مع نص املادة     
  ، وبذلك تكتمل الصياغة بانسجام مع املـادة        "رئيس جملس اخلدمة املدنية     " بعد عبارة   

 ١٠  .من الدستور ، وشكرا ) ٣٩(

  
مستأذنا(العضو حممد هادي احللواجي 

ً
: (  

  .دي الرئيس ، نتبىن هذا التعديل ، وشكرا سي
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

يصدر رئيس جملس   : " شكرا ، اللجنة تتبىن هذا التعديل ليكون النص كالتايل          
، هل هناك " الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية بقرار منه الالئحة التنفيذية هلذا القانون        

  مالحظات أخرى ؟
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(
  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

أطرح للتصويت املادة الثانية بالتعديل الذي تبنته اللجنة ، فمن هم املوافقـون             
 ٢٥  عليها ؟

  

  )أغلبية موافقة(
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  :الرئيـــــــــــــــس 
وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقـرر         . إذن تقر هذه املادة ذا التعديل       

  .اللجنة 
  

 ٥  : سني العضو عبداحلسن بوح

على رئيس جملـس    : " نص املادة كما ورد من احلكومة املوقرة         : املادة الثالثة 
 تنفيذ هذا القانون ، وينشر يف اجلريدة الرمسية ، - كل فيما خيصه -الوزراء ، والوزراء    

  ملك مملكة البحرين محد بن عيسى آل خليفة         . ____ ا من تاريخ    ويعمل به اعتبار .
بتـاريخ           : صدر يف قصر الرفـاع      . ليفة بن سلمان آل خليفة      رئيس جملس الوزراء خ   

 ١٠من الناحية الـشكلية حبـذف       توصي اللجنة  " .م  _____ هـ املوافق     _____ 

على   "  :نص املادة بعد التعديل   وعلى ذلك يكون    . توقيع مسو رئيس جملس الوزراء      
ا القانون ، وينـشر يف       تنفيذ هذ  - كل فيما خيصه     -رئيس جملس الوزراء ، والوزراء      

ملك مملكة البحرين محد . ــــــ  ا من تاريخبه اعتبار  اجلريدة الرمسية ، ويعمل   
  هــ املوافـق    _____ بتـاريخ   : صدر يف قصر الرفـاع      . بن عيسى آل خليفة     

 ١٥  " .م _____ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ٢٠ )ال توجد مالحظات(
  

  :ـــــــــــــــس الرئي
  أطرح هذه املادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  

 ٢٥ )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
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من مـواد مـشروع   ) ١(إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ، وننتقل إىل املادة    
  .القانون ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
 : )١(املادة  : األحكام العامة   : الباب األول   : مواد مشروع القانون    : انيا  ث

 ٥يعمـل يف  : " نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة املـوقرة     

املسائل املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية بالدولة باألحكام الواردة يف هذا القانون وتسري            
كومة واملؤسسات واهليئات العامة ممن يتقاضون رواتبهم       أحكامه على مجيع موظفي احل    

وال تسري هذه األحكام على العسكريني يف قـوة دفـاع            . من امليزانية العامة للدولة   
البحرين وقوات األمن العام واحلرس الوطين وجهاز األمن الوطين واملوظفني الذين تنظم            

 ١٠ت عليـه هـذه القـوانني       شئون توظيفهم قوانني أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نص         

 يف ايـة     "أو امللحقة ا  "  مت إضافة عبارة     - :توصية اللجنة     . "واألنظمة والعقود 
   مت إعادة صياغة الفقـرة الثانيـة مـن املـادة لتكـون             - . الفقرة األوىل من املادة   

العسكريني يف قوة دفاع البحرين وقوات األمن العـام          وال تسري هذه األحكام على    " 
 الوطين وجهاز األمن الوطين ما عدا املدنيني منهم مع عـدم اإلخـالل بأيـة            واحلرس

 ١٥ هذه  ، كما ال تسري    نصوص تنظم شئون هؤالء املدنيني العاملني يف القطاع العسكري        

األحكام على املوظفني الذين تنظم شئون توظيفهم قوانني أو أنظمة أو عقود خاصـة              
نص املادة بعد   وعلى ذلك يكون    .  "عقود  فيما نصت عليه هذه القوانني واألنظمة وال      

يعمل يف املسائل املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية بالدولة باألحكام الواردة يف            ": التعديل  
هذا القانون وتسري أحكامه على مجيع موظفي احلكومة واملؤسسات واهليئات العامة            

ـ    ممن يتقاضون رواتبهم من امليزانية العامة للدولة        ٢٠وال تـسري هـذه      .ا   أو امللحقة 

األحكام على العسكريني يف قوة دفاع البحرين وقوات األمن العام واحلـرس الـوطين            
وجهاز األمن الوطين ما عدا املدنيني منهم مع عدم اإلخالل بأية نصوص تنظم شـئون            

، كما ال تسري هـذه األحكـام علـى     هؤالء املدنيني العاملني يف القطاع العسكري 
ظم شئون توظيفهم قوانني أو أنظمة أو عقود خاصة فيما نصت عليه            املوظفني الذين تن  

 ٢٥  . "هذه القوانني واألنظمة والعقود 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد حسن باقر 

  :العضو حممد حسن باقر 
 ٥يعمـل يف   " شكرا سيدي الرئيس ، وردت يف السطر الثاين من املادة عبـارة             

  لتكـون  " بالدولة  " وأقترح تغيري عبارة    " املسائل املتعلقة بشئون اخلدمة املدنية بالدولة       
واحلرس الوطين وجهاز األمن الوطين     " واملالحظة األخرى تتعلق بعبارة     " . باململكة  " 

 وحنن نعلم أنه حىت املدنيني يف جهاز األمن الوطين ال خيـضعون    " ما عدا املدنيني منهم     
  . ألنظمة اخلدمة املدنية ، فأرجو التوضيح ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 

  
  :العضو عبدالرمحن الغتم 

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للشق الثاين من مداخلة األخ حممد حسن بـاقر              

اا لنظام اخلدمة املدنية على فهو صحيح ، لكن هذه األجهزة العسكرية تطبق نظاما مش  
املدنيني فقط وليس العسكريني ، فالعسكريون هلم نظام وجهاز خاص يعملون حتـت             

  .مظلته ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
اقر حول تغـيري  شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل ما ذكره األخ حممد حسن ب   

 ٢٥، فاملقصود هنا العاملون يف اخلدمة املدنية يف الدولة         " باململكة  " إىل  " بالدولة  " عبارة  

  ...وليس على مستوى اململكة ككل 
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مقاطعا(العضو حممد حسن باقر 
ً

: (  
  ".باحلكومة : " إذن من األنسب أن نقول 

  
  

مستأنفا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: (  ٥ 

ة ، وهناك مؤسسات أخرى أيضا وسأوضح هذا األمر اآلن          الدولة هي احلكوم  
من خالل النصف الثاين من املادة ، فهذا القانون غري ملزم للتطبيق علـى املـدنيني يف                 
اخلدمة العسكرية ، وأضيفت هذه العبارة إلعطاء مزيد من املرونة يف التطبيق ، وإلعطاء    

ترشد ذا القانون لالستفادة منه ،      الفرصة لألجهزة احلكومية األخرى اليت تريد أن تس       
 ١٠إال أنه ال يلزم املؤسسة العسكرية بتطبيقه لوجود األنظمة اخلاصة ا ، واألمر راجع هلا               

  .إذا أرادت تطبيقه على موظفيها املدنيني ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :ـــــــس الرئيــــــــ
  بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ١(أطرح املادة 

  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       

 ٢٥  .اللجنة 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 
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 ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة         نص املادة كما   : )٢(املادة  
، يكون للكلمات والعبارات التاليـة املعـاين         يف تطبيق أحكام هذا القانون    : " املوقرة  

هي كـل    : اجلهة احلكومية  : ، ما مل يقتض السياق خالف ذلك       املبينة قرين كل منها   
  نية العامة للدولة أو   وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامة أو جهاز تكون ميزانيته ضمن امليزا           

  ٥ 

 رئيس املؤسسة أو اهليئـة      -ب  .   الوزير املختص  -أ   : السلطة املختصة  .  ملحقة ا 
جمموعة الواجبات واملسئوليات والصالحيات اليت      : الوظيفة . العامة أو اجلهاز املختص   

 ،  تسند أو تفوض من السلطة املختصة واليت يلزم للقيام ا اشتراطات معينة يف شاغلها             
كل من يشغل وظيفة مدنية مـن        :املوظف   . بغرض إجناز اخلدمات واألعمال الرمسية    

   ١٠ :الوظائف العليا    .ا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته        وظائف اجلهات احلكومية أي 

هي الوظائف اليت يعني شاغلوها مبوجب مرسوم ، أو قرار من رئيس جملس الـوزراء ،          
   .وكالء املساعدين واملـدراء ومـن يف حكمهـم         وتشمل وظائف وكالء الوزارة وال    

ا إليه العالوات الدورية والتشجيعية اليت      الراتب األساسي املقرر للوظيفة مضافً     : الراتب
حيصل عليها املوظف ، وال يدخل فيه البدالت واملكافآت والتعويـضات والعـالوات            

 ١٥ تعديل صياغة تعريف   -:  توصية اللجنة     . "ا ألحكام هذا القانون   األخرى املقررة وفقً  

جمموعة الواجبات واملسئوليات والصالحيات املتجانسة الـيت       :  الوظيفة" الوظيفة إىل   
، واليت يلزم للقيام ا اشتراطات ومعايري جيـب          تسند أو تفوض من السلطة املختصة     

 إضافة كلمة   - . ات واملهام الوظيفية الرمسية   ب، لغرض تأدية الواج    توافرها فيمن يشغلها  
  "املـدراء  "  بكلمة  "املديرين"  استبدال كلمة    - .  "الدورية"  بعد كلمة     "السنوية" 

 ٢٠ يف اية تعريف الوظائف العليا ، كلما وردت هـذه            "املساعدين " الواردة بعد كلمة  

هي الوظائف اليت    : الوظائف العليا  -.  الكلمة يف املشروع مع اإلبقاء على باقي النص       
 مرسوم ، أو قرار من رئيس جملس الوزراء ، وتشمل وظـائف             يعني شاغلوها مبوجب  

  "شامالً" استبدال   - . واملديرين ومن يف حكمهم      املساعدينوكالء الوزارة والوكالء    
الراتب األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات :  يف تعريف الراتب     "ا إليه مضافً" بـ  

 ٢٥، وال يدخل فيه البـدالت واملكافـآت        الدورية والتشجيعية اليت حيصل عليها املوظف       

 إضافة تعريف   - . ا ألحكام هذا القانون   والتعويضات والعالوات األخرى املقررة وفقً    



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٠٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

يقـصد باهليكـل    :  اهليكل التنظيمي :   هو) باهليكل التنظيمي (إىل نص املادة خيتص     
يان اموعـة  ، مع ب التنظيمي ترتيب املراكز الوظيفية املختلفة يف إطار الوحدة اإلدارية       

، مما ييـسر توزيـع       ، ودرجتها يف السلم الوظيفي     اليت تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها     
  ، سواء أكانت هذه العالقات رأسـية أم        ، ويوضح العالقات بني شاغليها     العمل بينها 

  ٥ 

  القانون ،   يف تطبيق أحكام هذا     ":نص املادة بعد التعديل      وعلى ذلك يكون     .  أفقية
ات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ، ما مل يقـتض الـسياق      يكون للكلم 

هي كل وزارة أو مؤسسة أو هيئة عامـة أو جهـاز            : اجلهة احلكومية  :خالف ذلك   
 الوزير  -أ   : السلطة املختصة  . تكون ميزانيته ضمن امليزانية العامة للدولة أو ملحقة ا        

 ١٠جمموعة :  الوظيفة . يئة العامة أو اجلهاز املختص     رئيس املؤسسة أو اهل    -ب  .  املختص

  الواجبات واملسئوليات والصالحيات املتجانسة اليت تسند أو تفـوض مـن الـسلطة             
، لغرض   ، واليت يلزم للقيام ا اشتراطات ومعايري جيب توافرها فيمن يشغلها           املختصة

يشغل وظيفة مدنية مـن     كل من    :املوظف   .  واملهام الوظيفية الرمسية   الواجباتتأدية  
   الوظائف العليا  . ا كانت طبيعة عمله أو مسمى وظيفته      وظائف اجلهات احلكومية أي : 

 ١٥هي الوظائف اليت يعني شاغلوها مبوجب مرسوم ، أو قرار من رئيس جملس الـوزراء ،          

 .وتشمل وظائف وكالء الوزارة والوكالء املساعدين واملديرين ومـن يف حكمهـم             
 األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات الدورية السنوية والتشجيعية         الراتب: الراتب  

، وال يدخل فيه البدالت واملكافآت والتعويضات والعالوات         اليت حيصل عليها املوظف   
يقصد باهليكل التنظيمي   :  اهليكل التنظيمي  . ا ألحكام هذا القانون   األخرى املقررة وفقً  

 ٢٠  ، مع بيـان اموعـة الـيت         ة يف إطار الوحدة اإلدارية    ترتيب املراكز الوظيفية املختلف   

، مما ييسر توزيع العمـل       ، ودرجتها يف السلم الوظيفي     تضمها ، وطبيعتها أو نوعيتها    
  .  "، سواء أكانت هذه العالقات رأسية أم أفقية ، ويوضح العالقات بني شاغليها بينها

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥  .ه املادة ؟ تفضل األخ عبدايد احلواج هل هناك مالحظات على هذ

  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٠٩(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  :العضو عبدايد احلواج 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن تعريف الوظيفة كما جاء من احلكومة أكثـر              

ولـدي  . ال تفيد املرونة بل كأا تنفيها       " املتجانسة  " تناسقًا وهو األنسب ، فكلمة      
هي الوظـائف الـيت يعـني       : " لتايل  اقتراح بتعديل تعريف الوظائف العليا ليكون كا      

 ٥شاغلوها مبرسوم أو قرار من رئيس جملس الوزراء وتشمل وكالء الوزارات والـوكالء           

، وهذه صيغة توفيقية بني تعديل جملس النـواب  " املساعدين واملدراء ومن يف حكمهم   
  .وتعديل جملسنا ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .لجنة شكرا ، تفضل األخ مقرر ال

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لتعريف الوظيفة فهناك مبدأ متعارف عليـه يف             
 وهذا مبدأ عاملي يف تعريف الوظيفة ويتم مـن   Functional Groupingاإلدارة وهو 

 ١٥خالله جتميع الوظائف عند تصميم املهام الوظيفية وهو متبع يف ديوان اخلدمة املدنية ،              

واإلخوة العاملون يف التحليل الوظيفي يعرفون ذلك ، واهلدف منه هو منع االزدواجية             
بني الوظائف ، فإن مل تكن عناصر الوظائف يف الوصف الوظيفي متجانسة فـستكون              
هناك ازدواجية بني الوظائف ، وهلذا السبب اعترب مبدأ التجانس شرطًا مهمـا لكـل               

ائف يف الوصف الوظيفي للوظـائف املختلفـة ،         وظيفة حىت ال خنلط بني عناصر الوظ      
 ٢٠  . وأعتقد أن اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية يتفقون على هذا التعريف ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  

 ٢٥  :العضو حممد حسن باقر 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٠(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 اإلشـارة إىل  شكرا سيدي الرئيس ، مادمنا نتكلم عن الوظيفة فأعتقد أنه جتب      
  . وجود وصف وظيفي لكل وظيفة ضمن التعريف ، وشكرا 

  
مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 

ً
: (  

 ٥سيدي الرئيس ، سنأيت إىل موضوع وجوب توفر الوصف الوظيفي لكل وظيفة            

  .يف املواد التالية ، وشكرا 
  

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠؟ " مبوجب مرسـوم    " إىل عبارة   " وم  مبرس" شكرا ، وملاذا قمتم بتغيري عبارة       

  .تفضل األخ رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية 
  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
ذكرت يف النص األصلي ومل     " مبوجب مرسوم   " شكرا سيدي الرئيس ، عبارة      

 ١٥أنـه  وأمر آخر هو    . جند داعيا وسببا لتغيريها ، فنحن مل نغري العبارة حىت نبدي سببا             

حبذا لو يقرأ األخ مقرر اللجنة التعديالت كاملة حىت يكون األعضاء على بينة وليـتم               
التصويت عليها دفعة واحدة ، وأنا أخشى أن يتم التصويت على كل تعريف على حدة           
ونتشعب يف التصويت ، حيث متت إضافة تعريف اهليكل الوظيفي ومت تعديل تعريـف              

  .الراتب ، وشكرا 
  ٢٠ 

  :ـــــــــس الرئيــــــ
شكرا ، حنن سنصوت على كل تعريف على حدة وأظن أن ذلك هو األفضل ،            

  . تفضل األخ السيد حبيب مكي 
  

 ٢٥  :العضو السيد حبيب مكي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١١(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 اقترحت التصويت علـى     - سيدي الرئيس    -شكرا سيدي الرئيس ، مادمت      
نود حىت تلـك    البنود بندا بندا فأرى أنه من األفضل التصويت على كل التعريفات والب           

  .اليت مل تعدهلا اللجنة ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، البنود اليت مل يتم تعديلها سنصوت عليها أثناء التصويت علـى املـادة      
  ككل ، هل هناك مالحظات على تعريف الوظيفة ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  ١٠ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون " ة الوظيف" شكرا ، أطرح تعريف  
  عليه ؟

 ١٥  )أغلبية موافقة (

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .إذن يقر هذا التعريف بتعديل اللجنة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ٢٠  :العضو عبداحلسن بوحسني 

الراتب األساسي املقرر للوظيفة شامالً العالوات الدوريـة   : الراتب  : " الراتب  
تشجيعية اليت حيصل عليها املوظف ، وال يدخل فيه البدالت واملكافآت والتعويضات         وال

، كما متت إضافة تعريـف إىل  " والعالوات األخرى املقررة وفقًا ألحكام هذا القانون      
يقصد باهليكل التنظيمي   : اهليكل التنظيمي   : " نص املادة يتعلق باهليكل التنظيمي وهو       

 ٢٥ املختلفة يف إطار الوحدة اإلدارية ، مع بيان اموعة اليت تضمها     ترتيب املراكز الوظيفية  

وطبيعتها أو نوعيتها ، ودرجتها يف السلم الوظيفي ، مما ييسر توزيع العمـل بينـها ،                 
  " .  ويوضح العالقات بني شاغليها ، سواء أكانت هذه العالقات رأسية أم أفقية 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٢(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

   على هذين التعريفني ؟هل هناك مالحظات
  

 ٥  )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  اهليكـل  " بتعديل اللجنـة ، وتعريـف       " الراتب  " أطرح للتصويت تعريف    
  املضاف إىل املادة من قبل اللجنة أيضا ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟" التنظيمي 

  ١٠ 

  )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ككل ؟.  هذان التعريفان إذن يقر
  ١٥ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ٢(إذن أطرح للتصويت املادة 

  ٢٠ 
  

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥ املادة التالية ، تفضل األخ مقرر       وننتقل إىل . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       

  .اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٣(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

 نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة            ) :٣(املادة  
 بإنشاء وتنظـيم    ١٩٧٢لسنة  ) ١١( مع مراعاة أحكام املرسوم بقانون رقم     : " املوقرة  

ا فيمـا تطلبـه     دنية بإبداء الرأي مسبب   دائرة الشئون القانونية ، خيتص ديوان اخلدمة امل       
اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ، بشأن املسائل املتعلقة بتطبيق أحكامه            

 ٥ باملوافقة على نص املادة كما      توصي اللجنة  .  "والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له    

  .ورد من احلكومة املوقرة دون تعديل 
  

  :س الرئيـــــــــــــــ
  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  ١٥ 
  

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس 

العالقة الوظيفيـة وانتـهائها ،      : وننتقل إىل الباب الثاين     . إذن تقر هذه املادة     
 ٢٠  .ألخ مقرر اللجنة تفضل ا

  

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
العالقـات  " هناك تعديل حنوي على عنوان الباب الثاين وهو تغيري العنوان إىل            

  " .العالقات الوظيفية وانتهائها " بدالً من " الوظيفية وانتهاؤها 
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
زيز بـن حممـد    هل هناك مالحظات على العنوان ؟ تفضل سعادة األخ عبدالع         

  .الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
  

 ٣٠  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٤(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، أمر توظيف األجانب وغري البحرينيني ينظمه القـانون            
وهو ما نص عليه الدستور أيضا ، وقد أثريت هذه النقطة القانونية يف جملس النـواب ،       

  ...جابة عليها يف جملس النواب ومتت اإل
   

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: (  ٥ 

مل نأِت إىل هذه املادة إىل اآلن سيدي الرئيس ، وحنن نتكلم يف عنوان البـاب                
  ...فقط 

  
مقاطعا(العضو حممد هادي احلواجي 

ً
: (  

 ١٠  ... التعديل املطروح اآلن هو يف العنوان فقط 
  

حاموض(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
التعديل املطروح حاليا هو تعديل حنوي على عنوان الباب فقط وهـو كتابـة              

ذا الشكل ، أي باهلمزة على الواو وليست على نربة ، هل هنـاك         " انتهاؤها  " كلمة  
 ١٥  مالحظات أخرى ؟

  )ال توجد مالحظات (
  :الرئيـــــــــــــــس 

 فمن هم املوافقون علـى      أطرح عنوان الباب الثاين بتعديل اللجنة للتصويت ،       
  ذلك ؟

 ٢٠  )أغلبية موافقة (

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

، تفضل األخ مقرر    ) ٤(وننتقل إىل املادة    . إذن يقر هذا العنوان بتعديل اللجنة       
  . اللجنة 

  ٢٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة            : )٤(املادة  

، ويستهدف موظفو الدولة     الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا       " :املوقرة  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٥(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

   إضافة العبارة التالية يف اية املـادة ب توصي اللجنة  . "يف أداء وظائفهم املصلحة العامة    
، وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف         واملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة     " 

الوظائف  " :نص املادة بعد التعديل      وعلى ذلك يكون     . "نها القانون األحوال اليت يبي  
وظـائفهم   ، ويستهدف موظفو الدولـة يف أداء  العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا   

 ٥، وال يوىل األجانب الوظائف      املصلحة العامة واملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة       

 وهذا النص يتماشى مع ما نـصت عليـه        . "قانونالعامة إال يف األحوال اليت يبينها ال      
  . من الدستور ، وشكرا ) ١٦(املادة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠شكرا ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل سعادة األخ عبـدالعزيز              

  .ابن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
  

  :ى والنواب وزير الدولة لشئون جملسي الشور
شكرا معايل الرئيس ، لقد متت مناقشة هذا املوضوع يف جملس النواب ، وقـد               

 ١٥من مشروع القانون نفسه قد بينت كيفيـة توظيـف غـري            ) ١٥(أوضحنا أن املادة    

البحرينيني يف اجلهاز احلكومي ، فهنالك مادة يف هذا القانون حتدد كيفية توظيف غري              
ة النواب بعدم جدوى هذه اإلضافة ، حىت ال نضيف مجيع        البحرينيني ، ومت إقناع اإلخو    

  .مواد الدستور يف القوانني ، وشكرا 
  

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

: (  ٢٠ 

  ...لو تسمح يل بالكالم سيدي الرئيس 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  سأعطي الكلمة أوالً لألخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنة الشئون التشريعية           

 ٢٥  .قانونية وال

  
  :العضو حممد هادي احللواجي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٦(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، النص احلكومي اقتضب واقتطع جـزًءا مـن املـادة              
الدستورية ، وعندما عرض األمر على اللجنة ارتأت أن تكون املادة الدستورية كاملة ،              

ـ    : والسؤال املطروح على اإلخوة يف احلكومة        دأ ملاذا اقتطعتم هذا اجلزء فقط ؟ هذا مب
دستوري أخذوا منه جزًءا وحنن أكدناه كامالً ، هذا غاية ما هناك ، مث إننا أشـرنا يف                  

 ٥وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال الـيت    : " نص املادة املعدل إىل التايل      

، وحقيقةً ال أعرف ما هو اإلشكال الذي يطرحه سعادة الوزير ، حنن             " يبينها القانون   
نفس القانون يف توظيف األجانب مث أكدنا املبدأ الدستوري الـذي ذكـره   عولنا على  

  .الدستور ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون       
  .جملسي الشورى والنواب 

  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 ١٥وال يـوىل األجانـب     : " يس ، النص الدستوري ذكر التايل       شكرا معايل الرئ  

، ويف املشروع املقدم من احلكومة      " الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون         
، وهي مادة واضحة تبني كيفية توظيف غري البحرينيني يف          ) ١٥(مت بيان ذلك يف املادة      

ذا النقاش يف جملس النواب ، وقد قلنا     الدولة ، فال داعي لذكر ذلك ، وقد جرى مثل ه          
إن احلكومة مل تضف هذا األمر ألا أضافت مادة كاملة تعـاجل هـذا      : لإلخوة هناك   

 ٢٠  . املوضوع ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ٢٥  : العضو عبداحلسن بوحسني 

وزير أود أن أوضح أن هذا األمر شكرا سيدي الرئيس ، ردا على سعادة األخ ال       
املذكور هو مبدأ ، والقانون يثبت املبدأ ، والذي يتحدث عنه سعادة الوزير هو اآللية ،          



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٧(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

ولذلك فالقانون يوضح املبدأ ومن مث يوضح اآللية ، وهذا هو النهج الذي سرنا عليـه                
جانـب ،   يف مراجعة هذا القانون ، وما يتحدث عنه سعادة الوزير هو آلية توظيف األ             

وهي ال تكون صحيحة إال إذا استندت إىل مبدإ ، وهذه املادة تثبت املبدأ القـانوين ،                 
  .وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون       

  .جملسي الشورى والنواب 
  

 ١٠  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

وال يوىل األجانب الوظائف " ا معايل الرئيس ، اإلضافة اليت ذُكرت هي شكر
، وهذا هو مشروع قانون للتوظيف يف " العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون 

يكون تعيني غري البحرينيني بصفة : " تنص على التايل ) ١٥(اجلهاز احلكومي ، واملادة 
 املعينني بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على

 ١٥ويضع ديوان اخلدمة . التنفيذية ، فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف العقود املربمة معهم 

، واحلكومة عاجلت موضوع توظيف غري " املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود 
بد أن يكون هناك نص يف البحرينيني ، ألن احلاجة إىل اخلربات ستبقى موجودة ، وال

مشروع القانون يعاجل توظيف غري البحرينيني حبسب النص الدستوري ، لذلك احلكومة 
اليت تبني كيف يتم توظيف غري البحرينيني ، وإذا وضعنا يف ) ١٥(وضعت املادة 
 ٢٠  .فنحن نعارض أنفسنا يف القانون نفسه ، وشكرا ... " وال يوىل " القانون عبارة 

  
  :ــــــــــس الرئيـــــ

  .شكرا ، تفضل األخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية  
  

 ٢٥  :مستشار ديوان اخلدمة املدنية 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١١٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

معنية فقط ببيان حكم ماهية الوظائف ) ٤(شكرا سيدي الرئيس ، املادة  
كلم وليست معنية مبن يتولوا ، فهذه أحكام ستتناوهلا مواد أخرى ، وهذه املادة ال تت

  .عمن يتوىل الوظائف بل تبني ماهية الوظيفة العامة فقط ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنة الشئون التشريعية  
  .والقانونية 

  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
 ١٠ أنه مشار إليها شكرا سيدي الرئيس ، فيما يتعلق مباهية الوظائف العامة أعتقد 

يف املادة اليت تناولت التعريفات وقد انتهينا منها ، وحنن اآلن نتكلم عن مادة مستقلة ، 
 وال أدري إن كان عن -وسعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب أشار 

 إىل أننا بذكر هذه الفقرة نعارض أنفسنا ، وإذا كنا نعارض -قصد أو عن غري قصد 
ننا نصر على تثبيت هذا املعىن وإال فكأننا نعارض الدستور ، مث إن نص املادة أنفسنا فإ

 ١٥ال ينص على عدم توظيف األجانب ، فنص املادة يشترط أن يكون توظيف األجانب 

إال يف األحوال اليت : " بناًء على القانون ، وإذا أراد سعادة الوزير هذا املعىن فلنقل 
باب التأكيد ، هذا إذا كان يرى أن هذا القانون قد يؤدي وهذا من " يبينها هذا القانون 

إىل هذا املعىن ، وذلك حىت ال يتشعب املوضوع ، أما نص املادة والنص الدستوري فال 
  .مينع توظيف األجانب أو توظيف اخلرباء ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
لة لشئون جملسي شكرا ، تفضل األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدو 

  .الشورى والنواب 
  

 ٢٥  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

إن القانون هو أن يتم توظيف غري : شكرا معايل الرئيس ، حنن نقول  
البحرينيني بقانون ، وهذا املشروع هو قانون يشمل كل من يوظف يف الدولة حسب 

حديد ، وفيما يتعلق بالنص املضاف القانون ، وهذا القانون هو الذي جييب عن هذا الت
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وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها : " الذي ينص على التايل 
أود أن أوضح أننا بينا هذا الشيء يف القانون ، والنقطة املهمة هي أننا وضعنا " القانون 

ينيني ، ألنه ستبقى للدولة األحوال اليت تبني كيفية توظيف غري البحر) ١٥(يف املادة 
  : حاجة إىل غري البحرينيني ، وهذه النقطة واضحة ، وال جيوز أن نقول يف مادة 

 ٥  .وحنن نتكلم عن القانون نفسه وليس عن قانون آخر ، وشكرا " إال بقانون " 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان  
  

 ١٠  :العضو ألس مسعان 

  : يدي الرئيس ، أود أن أؤكد أمهية الشق األول من اإلضافة وهو شكرا س 
وهو يعزز ما ذُكر اليوم من عدم التمييز بني " املواطنون سواء يف تويل الوظائف العامة " 

  .املواطنني ، وأترك الشق الثاين للنقاش ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني  
  

  :لعضو عبداحلسن بوحسنيا
شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على ما ذكره سعادة الوزير وأؤكد ما  

 ٢٠ذكره زميلي رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية وهو أن وجود هذا النص ال يلغي 

توظيف األجانب ، وال أفهم ملاذا هذا احلذر من وجود هذا النص ؟ فتوظيف األجانب 
وال أرى أي داٍع للحذر من وجود هذه املادة اليت تدعو إىل توظيف ينظمه قانون ، 

  .األجانب بقانون ، وهذا هو سبب اإلضافة ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس  
  

  :املستشار القانوني للمجلس 
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إىل كل املبادئ ) ٤(املادة شكرا سيدي الرئيس ، ليس هناك ضري يف اإلشارة يف  
من الدستور ، وهو ترديد وال ) ١٦(املتعلقة بالوظائف العامة اليت وردت يف املادة 

يف القانون : " من هذا املشروع ائيا ، واحلقيقة أن يقال ) ١٥(يتعارض مع نص املادة 
عا ، ألن توظيف األجانب قد يكون موضو" يف هذا القانون : " أفضل من أن يقال " 

 ٥أيضا وال تعارض ) ١٥(منظما يف قانون آخر ، إذن هنا اإلشارة تغطي ما ورد يف املادة 

بني االثنني ، وترديد هذا املبدأ هو ترديد لصدر املادة الذي ردد املبدأ الدستوري ، 
  وال تكتفي باملبدأ األول ) ١٦(وأرادت اللجنة أن تردد كل املبادئ الواردة يف املادة 

  .، وشكرا ) ١٥(تعارض األمر مع املادة فقط ، وال ي
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون  
  .جملسي الشورى والنواب 

  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
 ١٥ترح أن شكرا معايل الرئيس ، حىت يكون هناك توافق حول هذا املوضوع أق 

، " من هذا القانون ) ١٥(إال يف األحوال اليت تبينها املادة : " نقول يف اية الفقرة 
باعتبار أننا نتكلم عن قانون واحد ، وليس لدينا قوانني أخرى لتوظيف األجانب ، 
فنهاك قانون واحد وهو قانون اخلدمة املدنية وهو شامل للجميع ، وفيه مواد عاجلت 

من هذا ) ١٥(جانب وجيب أن تكون واضحة كما جاء يف املادة موضوع توظيف األ
 ٢٠  .القانون ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس 
بدالً من اإلشارة إىل " اليت يبينها هذا القانون " شكرا ، ما رأيكم يف عبارة  

  ...بالذات ) ١٥(املادة 
  

مقاطعا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: (  ٢٥ 

  .ال سيدي الرئيس 
  

  :يـــــــــــــــس الرئ
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  ... اقترحت ذلك - أخ حممد هادي -أنت 
  

مقاطعا(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

: (  
  .أتنازل عن هذا االقتراح ، ولدي كلمة سيدي الرئيس 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضل  
  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
 ١٠  لمجلس أوضح شكرا سيدي الرئيس ، مالحظة األخ املستشار القانوين ل 

وأمشل ، واالعتراف بالتقصري أو اخلطأ فضيلة ، وحنن أعضاء السلطة التشريعية نعرف أن 
هناك الكثري من القوانني املستجدة واملعدلة ، ومادمنا موجودين واحلياة مستمرة فسوف 
تستحدث قوانني أخرى ، ومادامت العمالة األجنبية موجودة يف البلد فأمر استحداث 

  .تعلق ا أمر وارد جدا ، فتركها كما هي أفضل ، وشكرا قوانني ت
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج  
  

  :العضو عبدايد احلواج 
 ٢٠) ١٥(أو ) ٤(شكرا سيدي الرئيس ، حنن نتكلم عن قانون واحد سواء املادة  

، ) ٤(مكملة للمادة ) ١٥(أن املادة  - كما تفضل سعادة الوزير -، فأعتقد ) ١٦(أو 
، وأعتقد أن كالم الوزير ) ٤(يف املادة ) ١٥(وليس هناك داٍع لتكرار ما ورد يف املادة 

  .هو الصحيح ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة  
  .بديوان اخلدمة املدنية 
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  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 

شكرا سيدي الرئيس ، مع تقديري للمسامهة املمتازة من قبل أعضاء اللجنة إال  
أنين أود أن أوضح أن الفصل األول من مشروع القانون يتكلم عن الوظائف فقط ، 

 ٥   أن يؤجل إىل مواد واحلديث عن املواطنني وتوليهم للوظائف بشكل متساٍو ميكن

أخرى ، ألن هذا اجلزء يتكلم عن الوظائف ، واجلزء الذي يليه يتكلم عن التعيني ، ومن 
  .ناحية قانونية من األنسب أن نتحدث عن الوظائف فقط ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي  

  
  :العضو خالد املسقطي 

 الوظائف -أ: " من الدستور تذكر التايل ) ١٦(س ، املادة شكرا سيدي الرئي 
ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفهم . العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا 

 ١٥  وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها . املصلحة العامة 

من القانون ) ٤(واضحة ، واملادة من الدستور ) ١٦(سيدي الرئيس ، املادة " . القانون 
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا ، ويستهدف موظفو : " تذكر التايل 

، ومن مث جاءت املادة اليت ذكرها سعادة " الدولة يف أداء وظائفهم املصلحة العامة 
 ميكن تعيني اليت تتعلق مباشرة بتعيني األجانب ، وذكرت أنه ال) ١٥(الوزير وهي املادة 

 ٢٠األجنيب إال بصفة مؤقتة وال تكون أبدا بصفة دائمة ، وأعتقد أنه ليس هناك داٍع إلضافة 

ألن املوضوع متصل متاما ) ٤(ما تفضلت به جلنة الشئون التشريعية والقانونية يف املادة 
واليت ذكرت كل ما يتعلق بتوظيف غري البحرينيني سواء للموظفني بصفة ) ١٥(باملادة 

ؤقتة أو املعينني بطريق التعاقد الذين تسري عليهم أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية م
مثلهم مثل البحرينيني إال فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف العقود املربمة معهم ، وأرى 

 ٢٥كما جاء من احلكومة ، وهناك ) ٤( أن حنافظ على نص املادة - سيدي الرئيس -

، ) ١٥(النسبة إىل توظيف غري البحرينيني وقد جاء يف املادة توضيح يف نفس القانون ب
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 أنه - سيدي الرئيس -من الدستور ، وختويف ) ١٦(وال يوجد تعارض أبدا مع املادة 
واملواطنون سواء يف تويل : " عندما نوافق على اإلضافة املقترحة من اللجنة وهي 

   إال يف األحوال اليت يبينها الوظائف العامة ، وال يوىل األجانب الوظائف العامة
؛ أن نضع عقبة يف طريق توظيف الشخص الذي حنتاج إليه يف مهمة ما ، " القانون 

 ٥أوضحت أنه يعطى احلق لتوظيف غري ) ١٥(حبيث يكون حبرينيا وإال فال ، واملادة 

البحرينيني ولكن حسبما جاء يف هذا القانون ، وأقترح أن نصوت على املادة كما 
  .، وشكرا ) ١٥( احلكومة ، ومن مث نناقش باقي املواد إىل أن نصل إىل املادة جاءت من

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية  
  

  :مستشار ديوان اخلدمة املدنية 
للجنة شكرا سيدي الرئيس ، الحظت أن املربرات اليت يسوقها أعضاء ا 

  لإلضافة هي أنه ال ضري من ترديد األحكام ، واألحكام يف األصل موجودة يف 
 ١٥الدستور ، إذن ليس هناك مربر للنص عليها ، طاملا أن هذا النص يعين النص على احلكم 

اخلاص بالوظائف فقط دون احلديث عمن يتوالها أو عن جنسيته أو شروط توليه هلا ، 
  .من احلكومة ، وشكرا فأقترح إبقاء النص كما ورد 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي  
  

  :العضو فؤاد احلاجي 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع رأي اللجنة ، فاإلضافة اليت أضافتها اللجنة  

أو تضعفها ، فال أرى ) ١٥(وهي يف الوقت نفسه ال تنتقص من املادة ) ٤(تعزز املادة 
 ٢٥أو قللت من ) ١٥(من هذه اإلضافة ، والضري يقع لو أا أضعفت من نص املادة ضريا 

  .دفعها القانوين ، وهذا مل حيدث فهي عززت املادة وعززت النص الدستوري ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي  
  ٣٠ 
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  :العضو حممد هادي احللواجي 
ئيس ، اللجنة مل تبتدع الترديد وإمنا ابتدع الترديد من صاغ شكرا سيدي الر 

هذا املشروع ، فهو الذي ردد جزًءا واقتطع جزًءا من املادة الدستورية ، وحنن رفضنا أن 
  نذكر جزًءا من املبدإ ونترك الباقي ، وال نريد أن نكون كمن يردد قوله 

 ٥ ، فهناك مبدأ م ساهون  الذين هم عن صال ويترك  ويل للمصلني : تعاىل 

   الذي - مع احترامي الشديد له -وردا على األخ خالد املسقطي . يطرح بأكمله 
إنه سيحدث تعارض يف هذا القانون ، فإذا كانت هذه املادة تعارض القانون : يقول 

فاألوىل أن يطالب بتعديل دستوري ، مث إذا كان يف املادة ترديد فاَألوىل أن نلغي هذه 
دة بأكملها ، حنن رفضنا فقط أن يقتطع مبدأ دستوري ، بأن نأخذ جزًءا ونترك املا

 ١٠الباقي ، واملادة أصالً ال تفيد شيئًا وال تسطر حكما اآلن ، فهي كأا تعريف أو 

، وإذا " الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني ا : " تسجيل حق إذ تنص على 
 الدستور ، وحنن نرفض أن نقتطع هذا املبدأ ، مث كان هناك تقصري فيجب الرجوع إىل

، ) ١٥( ال تتعارض إطالقًا مع املادة - كما قال األخ فؤاد احلاجي -إن هذه املادة 
وأستغرب اآلن من اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية حيث مت االتفاق معهم على هذه 

 ١٥  .، وشكرا ) فما عدا مما بدا ؟( اإلضافة ، 

  
  :ـــــــس الرئيــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ صالح تركي املستشار القانوين بدائرة الشئون القانونية  
  

 ٢٠  :املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية 

من الدستور ا حموران ، احملور األول هو ) ١٦(شكرا سيدي الرئيس ، املادة  
ن عندما تتضمن أمرا للمشرع فلسفة الوظيفة العامة وميكن أن نرددها ألا فلسفة ، ولك

العادي فيجب على املشرع العادي أن حيدد هذا األمر ال أن يردده ، والفقرة األخرية 
هي توجيه للمشرع العادي ، " … وال يوىل األجانب الوظائف العامة ) " أ(من البند 

 ٢٥فهنا توجيه وأمر من املشرع الدستوري للمشرع العادي ، وجيب على املشرع العادي 

ن حيدد ال أن يردد ، أما خبصوص الفلسفة فمن املمكن الترديد يف الصياغة ، وعندما أ
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  أصوغ فمن املمكن أن أردد نص الدستور عندما ال يكون هناك أمر ، ففي بداية املادة 
ليست أمرا ، ولكن عندما وجه املشرع الدستوري املشرع " … الوظائف العامة " 

  .ا أمره به املشرع الدستوري ال أن يردد ، وشكرا العادي فإن عليه أن حيدد م
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي  
  

  :العضو خالد املسقطي 
من الدستور ، ) ١٦(شكرا سيدي الرئيس ، القانون يتماشى متاما مع املادة  

 ١٠يعية والقانونية وأختلف مع األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنة الشئون التشر

  خبصوص ما ذكره فإن الدستور أعطى احلكومة احلق يف توظيف املوظف غري 
وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال : " التايل ) ١٦(البحريين ، حيث ذكرت املادة 
) ١٥(، ومتاشيا مع هذه املادة من الدستور جاءت املادة " يف األحوال اليت يبينها القانون 

شروع وبينت الشروط بالنسبة إىل التعاقد مع املوظف غري البحريين ، إال أن يف هذا امل
 ١٥بالتعديل الذي اقترحته جلنة الشئون التشريعية والقانونية تضع عائقًا وهو أنه ) ٤(املادة 

ليس لنا احلق يف توظيف املوظف غري البحريين عند احلاجة إليه ، وحنن ال نكرر ما نبتغي 
شروط توظيف املوظف غري البحريين عند ) ١٥(ت يف املادة الوصول إليه ، وذُكر

احلاجة إليه ، ويف الوقت نفسه ذكرت شروط التعاقد معه ، وأن يكون التعاقد معه 
وال " عبارة ) ٤(بصورة مؤقتة فقط وليست دائمة ، وال أجد سببا ألن تذكر يف املادة 

 ٢٠، وال أرى هلذه " ينها القانون يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يب

من ) ١٥(العبارة داعيا أبدا ، ألن املوضوع واضح وضوح الشمس كما فسرته املادة 
  .مشروع القانون نفسه ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة  
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  :العضو عبداحلسن بوحسني 
  أود أن أعقب على ما ذكره زميلي األخ خالد شكرا سيدي الرئيس ،  

إنه ال : املسقطي ، فرمبا فهم ما نقصده ذا النص خطأ ، ألننا مل نقل يف هذه املادة 
جيوز توظيف األجانب ، والنص واضح وصريح ، فالتوظيف يتم من خالل القانون ، 

 ٥ أشرت إليها تنظم هذه والالئحة التنفيذية ستنظم هذه العملية أيضا ، ومواد القانون اليت

العملية أيضا ، وال أفهم من هذا النص أن هناك ممانعة يف توظيف األجانب ، وهذا 
النقطة األخرى ، أريد أن . النص كما ذكرت سابقًا ال يلغي عملية توظيف األجانب 

أسأل اإلخوة املعترضني ، ما هي احلكمة من أخذ نصف النص الدستوري وإلغاء 
فنحن نريد أن يكون هذا القانون متناسقًا ومتكامالً ، وال جيوز جتزئته النصف اآلخر ؟ 

 ١٠ذه الطريقة ، ولذلك وضعنا هذه املادة متكاملة حىت ال خنلق عيبا يف القانون ونكون 

  .انتقائيني نأخذ نصف املادة ونلغي النصف اآلخر ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  . خ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل األخ جعفر الشي 
  ١٥ 

  :مستشار ديوان اخلدمة املدنية 
شكرا سيدي الرئيس ، بدايةً إنه مل جيِر العمل تشريعيا على أن تؤخذ نصوص  

من الدستور وتوضع يف القوانني ، ألن الدستور موجود وساٍر سواء مت النص على ما 
 سواء -أخذ النصوص من الدستور وترديدها يؤخذ منه يف القانون أو مل يتم ذلك ، و

 ٢٠ يف قوانني أخرى شيء مل جيِر به عمل تشريعي تفاديا حلدوث -كانت كاملة أو جمزوءة 

مثل هذا األمر ، لذلك ما كان ينبغي من األساس األخذ بذلك ، حىت إننا عند مناقشة 
ادة ، ولكن مشروع القانون يف جملس النواب اعترضنا على أخذ النص اجلزئي من امل

طاملا أنه مت أخذ النص من الدستور فينبغي أن نكتفي باحلكم الذي نود أن تقرره املادة 
  .وال نضيف إليه أحكاما أخرى ، وشكرا 

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي  
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  :العضو فؤاد احلاجي 

لنص الدستوري يف املادة شكرا سيدي الرئيس ، أختلف مع األخ املستشار ، فا 
كامل ، وحنن يف جلنة الشئون التشريعية والقانونية بعدما جاء يف نص املشروع الشق 

 ٥من الدستور أضفنا الشق املكمل جتنبا الختالف التفاسري يف ) ١٦(األول من املادة 

 وهذا رد على األخ -مل نعارض ) ٤(املستقبل ، وهذا ليس به تعارض ، ويف املادة 
 توظيف األجانب بتاتا ، وليس هناك إشارة إىل معارضة ذلك ، ولكن -املسقطي خالد 

ومل ) ٤( أن اإلضافة عززت املادة - وأتفق مع األخ مقرر اللجنة -كما ذكرت سابقًا 
بينت شروط توظيف األجانب ، والقانون قانون ) ١٥(، فاملادة ) ١٥(ختالف نص املادة 

 ١٠وظيف األجانب يف اجلهاز احلكومي ، وتبقى املادة وضعي ، فهناك خالف بالنسبة إىل ت

  .هي املادة الواضحة يف التفسري ، وشكرا ) ٤(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي  

 ١٥  .الشورى والنواب 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 

لرئيس ، بدايةً لدي رد على كالم األخ رئيس جلنة الشئون شكرا معايل ا 
التشريعية والقانونية حينما قال إنه من املفترض أن يأيت القانون كامالً مع النص 
 ٢٠الدستوري ، فهذه وجهات نظر ، ألنه ليس من املفترض أن ينقل كل ما يف الدستور إىل 

يف القانون ، وصحيح أن القانون ، أي ليس كل نص دستوري جيب أن يكون واردا 
  القوانني مصدرها الدستور ولكن ذلك ال يعين نسخ كل شيء يف الدستور ووضعه يف 

 كما أوضح األخ مستشار ديوان -من الدستور ) ١٦(بالنسبة إىل املادة . القانون 
خدمة وطنية تناط بالقائمني "  فقد شرحت الوظائف العامة وبينت أا -اخلدمة املدنية 

 ٢٥ املصلحة العامة ، وال يولّى األجانب متهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفها ويس

  ، فكيف التزمت احلكومة ذا " الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون 
النص ؟ هذه هي النقطة املهمة ، هل هذا املشروع التزم بذلك أم ال ؟ بالنسبة إىل اجلزء 
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ائف للبحرينيني فهو واضح يف هذا القانون ، ونأيت إىل األول اخلاص بأن تكون الوظ
وال يوىل األجانب الوظائف العامة : " التحديد الوارد يف الدستور الذي ينص على التايل 

الشروط ) ١٥(، ويف نفس القانون بينا يف املادة " إال يف األحوال اليت يبينها القانون 
مي ، وهي عقود مؤقتة وملدة حمدودة ليست املطلوبة لتوظيف األجانب يف اجلهاز احلكو

 ٥دائمة ، ألن حاجة الدولة للخربات األجنبية ستظل مستمرة ، وحنن عاجلنا التحديد 

، ألن من يقرأها باإلضافة ) ٤(املوجود بنص قانوين كامل ال داعي لذكره يف املادة 
عاجلنا النص املقترحة يفهم منها أا متنع توظيف األجانب ، وهذا غري صحيح ، وحنن 

، وأجبنا عن التحديد الذي أصدره املشرع يف الدستور ، ) ١٥(الدستوري يف املادة 
  .وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي  
  

  :العضو خالد املسقطي 
 ١٥جاءت حتت الباب الثاين الذي يوضح العالقة ) ٤(شكرا سيدي الرئيس ، املادة  

خدمة وطنية تناط " ة وانتهاءها ، وقد فسرت املادة الوظيفة العامة ، وبينت أا الوظيفي
، والباب ال " بالقائمني ا ويستهدف موظفو الدولة يف أداء وظائفهم املصلحة العامة 

يتعلق بتوظيف أحٍد ، سواء كان حبرينيا أو غري حبريين ، وهناك مادة أخرى ذُكرت 
قة التعاقد وتوظيف املوظف الذي تكون هناك حاجة إليه من حتت باب آخر تتعلق بطري

 ٢٠غري البحرينيني ، وأعتقد أن اإلضافة املقترحة من جلنة الشئون التشريعية والقانونية يف 

هذه املادة وحتت هذا الباب ليس هلا مكان من اإلعراب ، واخلوف غري موجود ، حيث 
طاع احلكومي ، وهناك قانون وجيب أن نرى اليوم نسبة البحرنة يف القطاع العام أي الق

يكون واضحا ، واملوضوع ال يتعلق مبن نوظف ، وهناك نص صريح وهو العالقة 
الوظيفية وانتهاؤها فقط ، وأكرر أنه جيب علينا التصويت ، وأقترح أن نصوت على 

 ٢٥  .املادة كما جاءت من احلكومة املوقرة ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل شكرا ،  
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  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

شكرا سيدي الرئيس ، الكالم الذي أود أن أذكره ذكره األخ خالد املسقطي ،  
وهو الكالم الذي ذكرته األخت سامية املؤيد منذ البداية ، وأعتقد أننا يف جلنة الشئون 

 ٥   كأننا نتكلم عن شيئني -اركيت املتأخرة معها  وبالرغم من مش-التشريعية والقانونية 

خمتلفني ، وأن النقاش الدائر اآلن كأنه عن شيئني خمتلفني ، والوظائف العامة هنا كأا 
تعريف وليست توظيفًا ، وأعتقد أنه جيب أن حنسم هذا املوضوع فإما أن نرجع املادة 

تالف يف هذا النقاش هو نتيجة إىل اللجنة إلعادة دراستها وإما أن نصوت عليها ، فاالخ
الفهم املختلف للمادة ، واألخت سامية املؤيد أوضحت أن التوظيف أمر خمتلف ، 
 ١٠وهناك تعريف للوظائف العليا يف باب األحكام العامة ، فإما أن ننقل هذه املادة إىل 

  .التعريفات أو نصوت عليها ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .خ إبراهيم بشمي شكرا ، تفضل األ 
  ١٥ 

  :العضو إبراهيم بشمي 
ال " شكرا سيدي الرئيس ، لدي اقتراح بسيط وهو أن ينقل السطر األخري  

ال يولّى األجانب : " لتكون كالتايل ) ١٥(إىل املادة " يولّى األجانب الوظائف العامة 
ا يف مكانه وذا يكون النص موجود... " الوظائف العامة ويكون تعيينهم بصفة مؤقتة 

 ٢٠الصحيح ، ويكون النص الدستوري كما طالبت اللجنة بوجوده ، وكما طالب 

اإلخوان يف جملس اخلدمة املدنية وكما طالب األخ خالد املسقطي ، وتكون هناك 
  .وظيفتان مزدوجتان تنقالن إىل مكاما ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  .بحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف ال 

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٣٠(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إنه مل يتم االقتطاع من املبدإ الدستوري إمنا  
متت جتزئة املبدإ ، وأخذ اجلزء األول ليخدم موضوع املادة نفسه الذي يتعلق بتعريف 

، فلم يتم ) ١٥( التعامل معه يف املادة الوظائف ، أما اجلزء اآلخر من املادة  فقد مت
  .اقتطاع املادة إىل نصفني ، وشكرا 

   ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم  
  

  :العضو عبدالرمحن الغتم 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، إن ما تفضل به زميلي األخ جعفر الشيخ السنوسي  

أوضحت ) ٤(و تعريف ماهية الوظيفة العامة ، واملادة مستشار ديوان اخلدمة املدنية ه
من الدستور ماهية الوظيفة العامة ، وبينت من ) ١٦(بناًء على النص الدستوري يف املادة 

  يتوىل الوظيفة العامة ، وحظرت على من يتوىل الوظيفة العامة إال يف األحوال 
اء ووضعت شروطًا وضوابط توضيحا هلذا االستثن) ١٥( ، وجاءت املادة ةاالستثنائي

 ١٥ اليت تتطلبها ةمعينة لتحديد مىت يتوىل تلك الوظائف من األجانب يف احلاالت االستثنائي

املصلحة العامة لتعيينهم يف هذه الوظائف ، ووضعت شروطًا وأحكاما معينة هلذا األمر ، 
من ) أ(رة ، والنص احلكومي تناول الفق) ١٦(فهي استثناء من املادة ) ١٥(أما املادة 

، وذلك ) ب(من الدستور ، وهذه اإلضافة اليت اقترحتها اللجنة هي الفقرة ) ١٦(املادة 
، وليس ) ١٦(بناًء على نص املادة ) ب(و) أ(تكميالً للنص الدستوري الذي يتكون من 

 ٢٠استثناًء من املبدإ ) ١٥(هناك تعارض أو تضارب يف هذا املوضوع ، وقد جاءت املادة 

  .شار إليه النص الدستوري ، وشكرا العام الذي أ
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل  
  ٢٥ 

  :العضو وداد الفاضل 
 وليعذرين رئيس جلنة الشئون التشريعية -شكرا سيدي الرئيس ، أقترح  

ؤيد  إعادة املادة إىل اللجنة ، ألن النقطة اليت ذكرا األخت سامية امل-والقانونية 
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صحيحة ، فاجلزء األول يتعلق بالوظائف ، واجلزء الثاين يتعلق بالتعيني ، وال أعتقد أن 
احلكومة معترضة على جوهر اجلزء الثاين ، ولكن أعتقد أن وجوده يف املادة نفسها مع 

  .فقرة أخرى تتعلق بالوظائف حيتاج إىل إعادة نظر ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

فضل األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنة الشئون التشريعية شكرا ، ت 
  .والقانونية 
  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، ال ينبغي أن خنتلف على مبدإ دستوري سواء دون يف  

هذا النص أم مل يدون ، اإلخوة الذين يعترضون على النص وتوصية اللجنة يتكلمون عن 
اليت سوف تأيت مناقشتها الحقًا ، فكيف يريدون أن نلغي توصية بناًء على ) ١٥(املادة 

مادة إىل اآلن مل تقر ؟ فإىل اآلن مل يقر الس تلك املادة ، وهل وافق الس على تلك 
املادة كما جاءت بتوصية اللجنة ؟ وهل تلك املادة دستورية أم تتعارض مع الدستور ؟ 

 ١٥لتوصية على شيء إىل اآلن مل نتوصل إىل قرار فيه ؟ حنن فكيف أبين اإللغاء وتعديل ا

   جيب أن يكون يف املادة - سيدي الرئيس -نتكلم عن مبدإ دستوري وهذا النقاش 
أما قضية املبدإ فالترديد . ، فعند الوصول إىل مناقشتها سنتكلم يف هذا املوضوع ) ١٥(

  . تأكيد ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيــــــــــــــــس

 ما رأي الس يف تأجيل مناقشة هذه املادة إىل أن نصل إىل مناقـشة               شكرا ، 
  . ؟ تفضل األخ عبدالرمحن جواهري ) ١٥(املادة 

  
  :العضو عبدالرمحن جواهري

 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ إبراهيم بشمي يف اقتراحه وأمتىن مسـاع              

وال يوىل  " وهو  ) ٤(ن املادة   رأي اللجنة إذا كانت تتبىن اقتراحه بنقل السطر األخري م         
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، ومن مث نسمع رأي احلكومة املوقرة     ) ١٥(إىل صدر املادة    " األجانب الوظائف العامة    
  . إذا كانت توافق على هذا االقتراح ، وبعد ذلك يتم التصويت عليها ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

 ٥  ة حلني مناقـشة املـادة      شكرا ، هذا ما قلناه ، أي أن نؤجل مناقشة هذه املاد           

)١٥... (  
  

مستأذنا(العضو خالد املسقطي 
ً

(:  

امسح يل سيدي الرئيس ، هناك توضيح لألخ حممد هادي احللـواجي ، فـأي               
 ١٠مشروع قانون نناقشه يف الس فإنه يأيت متكامالً بعد دراسته من قبل اللجنة املعنيـة ،    

نا هلا بصورة مشولية ، ونرجـع يف        ويف نقاشنا ألي مادة من مواد القانون تكون دراست        
ذلك إىل كل املواد املوجودة حتت مجيع األبواب والفصول ، فال ميكن القـول إننـا                
سنناقش هذه الناحية يف هذه املادة عندما نصل إىل مثيلتها يف مادة أخرى ، فهذا غـري                 

 ، وهناك غرض من وجود هذه املادة يف هـذا         ) ٤(صحيح ، حنن نتكلم هنا عن املادة        
 ١٥الباب ويف هذا الفصل ووجودها يف باب آخر حتت رقم مادة أخرى ، فـأرجو مـن                 

  اإلخوان أن حيتاطوا بأننا نناقش مواد املشروع بشمولية عند مناقشة أي مـادة علـى               
  . حدة ، وشكرا 

  

  
 ٢٠  :الرئيــــــــــــــــس

  ...شكرا ، أقترح أن 
  

مثريا نقطة نظام(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

(:  

ح يل سيدي الرئيس بإثارة نقطة نظام ، إننا اآلن خنالف الالئحة الداخلية يف              امس
 ٢٥طريقة إعطاء الكلمة ، فاألولوية تعطى ملقرر اللجنة ، وال جيوز لعضو أن يتكلم أكثـر              

 تعطـي   - سيدي الـرئيس     -من مرتني يف املوضوع الواحد يف ذات اجللسة ، وأنت           
  ... ، وهذا غري جائز الكلمة لبعض األعضاء أربع أو مخس مرات



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٣٣(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
موضحا( الرئيــــــــــــــــس

ً
 (: 

يف حالة عدم طلب الكلمة جيب إطفاء امليكروفون ، فال أعلم إن كنت تطلب               
الكلمة أم ال لكون مؤشر امليكروفون اخلاص بك مضيئًا باستمرار ، فبعـد أن تنـهي                

 ٥   ...كالمك أطفئ امليكروفون وإذا أردت الكلمة قم بتشغيله ألعرف ذلك

  
مقاطعا(العضو عبداحلسن بوحسني 

ً
(:  

سيدي الـرئيس ،    .  ليس مربرا لعدم إعطائي الكالم       - سيدي الرئيس    -وهذا  
بالنسبة للتخوف من أن وجود هذا النص يعين عدم توظيف غري البحـرينيني ، وأنـه                
 ١٠سيعوق توظيف غري البحرينيني ؛ فإن هذا التخوف ليس يف مكانه ، ولو كـان هـذا                 

عطي انطباعا لعدم توظيف األجنيب أو غري البحريين ملا نص عليه الدستور ، هذا              النص ي 
النص جاء يف الدستور ، فإذا كان وجود هذا املربر خيوف أو يزعج الذين سـيقومون                
بتوظيف غري البحرينيني فلماذا نص عليه الدستور ؟ أرجو أن ننتبه إىل هذه النقطـة ،                

التصويت على املادة كما جاءت من جلنة الـشئون   أن يتم  - سيدي الرئيس    -وأقترح  
 ١٥  . التشريعية والقانونية ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

شكرا ، هناك اقتراحان ، األول يرى التصويت على املادة اآلن كما جاءت من              
، وهو االقتراح األبعد ،     ) ١٥(اللجنة ، والثاين يقضي بإرجائها إىل حني مناقشة املادة          

 ٢٠  ؟) ١٥(ل يوافق الس على إرجاء مناقشة هذه املادة إىل حني مناقشة املادة فه

  
 )أغلبية غري موافقة(

  
   :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٥  ... إذن سأطرح املادة بتعديل اللجنة للتصويت     

  
  :)مستأذنة(العضو وداد الفاضل 
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  نة لكنـه مل    سيدي الرئيس ، كان هناك اقتراح ثالث وهو إعادة املادة إىل اللج           
  ...يذكر 

 :الرئيــــــــــــــــس 

  أوالً سأطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟  
  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
 

  :الرئيــــــــــــــــس

واآلن أرفع اجللسة الستراحة قصرية نعـود       . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
 ١٠  . ملواد بعدها ملناقشة باقي ا

  
  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت(

 
  :الرئيــــــــــــــــس

 ١٥  . بسم اهللا نستأنف اجللسة ، وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
 :العضو عبداحلسن بوحسني 

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة            : )٥(املادة  
 هلا توافق عليه الـسلطة املختـصة        اومية هيكالً تنظيمي  تضع كل جهة حك   : " املوقرة  

 ٢٠ويعتمده رئيس ديوان اخلدمة املدنية ، يراعى فيه تقسيم اجلهة إىل إدارات وأقسام مبـا               

    "تقتـرح "  اسـتبدال    - : توصية اللجنـة   ." يتناسب وحجم وجماالت العمل ا      
عى فيه عدم االزدواجيـة     يرا"  استبدال عبارة    -.   الواردة يف صدر املادة    "تضع" بـ  

، وتقسيم اجلهة إىل إدارات وأقسام وجمموعات ووحدات تتناسب وحجـم            والتداخل
يراعى فيه تقسيم اجلهة إىل إدارات وأقسام مبا يتناسب وحجم          "  بعبارة    "وطبيعة العمل 

 ٢٥نص املادة بعـد    وعلى ذلك يكون    . ة  الواردة يف آخر نص املاد     " وجماالت العمل ا  

ا هلا توافق عليه السلطة املختـصة       تقترح كل جهة حكومية هيكالً تنظيمي      " :التعديل  
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، وتقسيم   ويعتمده رئيس ديوان اخلدمة املدنية ، يراعى فيه عدم االزدواجية والتداخل          
  . " اجلهة إىل إدارات وأقسام وجمموعات ووحدات تتناسب وحجم وطبيعة العمل

  
  

 ٥  :الرئيــــــــــــــــس

  .ظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد حسن باقر هل هناك مالح
  

  :العضو حممد حسن باقر

شكرا سيدي الرئيس ، مبا أننا بصدد الكالم عن اهليكل فيجـب أن يوضـح               
 ١٠  . اهليكل العدد احملدد للوظائف احلالية واملستقبلية ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

بن حممد الفاضل وزير الدولـة لـشئون   شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز     
  .جملسي الشورى والنواب 

  ١٥ 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

فـإين  " تقترح  " إىل كلمة   " تضع  " شكرا معايل الرئيس ، بالنسبة لتغيري كلمة        
أقوى وألزم للوزارة ، ألن من مسئولية الوزارة أن تضع هيكالً           " تضع  " أرى أن كلمة    

ا لتنفيذ الواجبات املسئولة عنها ، مبعىن أن ديوان اخلدمة املدنية سيوافق على هذا              تنظيمي
 ٢٠اهليكل وسيناقشه لكن اجلهة املسئولة أساسا عن وضع هيكل يشتمل علـى الوصـف              

الوظيفي هلذا اهليكل وكل الواجبات وتفاصيلها هي الوزارة املعنية ، ألن هناك عـدة              
ألـزم  " تـضع   " التعليم ووزارة الصحة ، فكلمة      وزارات متخصصة كوزارة التربية و    

  . وأقوى للوزارة ، وشكرا 
  

 ٢٥  :الرئيــــــــــــــــس
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شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنـة الـشئون التـشريعية            
  . والقانونية 

  

  :العضو حممد هادي احللواجي

 ٥   ، فتعـبري    شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة لقد متت مناقشة هـذه النقطـة            

هو حتصيل حاصل ، وحنن مل نرد أن يكون األمر ذه الصورة ،             " توافق  " و  " تضع  " 
ولو افترضنا أن اجلهة احلكومية وضعت هيكالً تنظيميا ومل يوافق عليه ديوان اخلدمـة              

  : املدنية ، فكيف سيكون ذلك ؟ حنن وضعنا صياغة حىت يكون التعبري سليما وقلنـا                
بار أن االقتراح حيتمل الرفض أو القبول وإال أصبحنا كأننا نقول لديوان            باعت" يقترح  " 

 ١٠عليك أن توافق يف كل األحوال على املوضوع املقدم من احلكومـة ،             : اخلدمة املدنية   

وحنن ال نريد أن نضع ديوان اخلدمة املدنية يف مثل هذا الظرف ، بل يقترح عليه وله أن     
د أعطينا الديوان هذه الصالحيات وهي من حقـه ،  يوافق ويعدل ويضيف ويلغي ، فق  

  . وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

 بأن أعطيكم نبذة سريعة عـن       - إخواين   -شكرا سيدي الرئيس ، امسحوا يل       
 ٢٠ أي يقتـرح ،     Propose: مة يف اخلدمة املدنية تقول      اآللية املتبعة اآلن ، فاألنظمة القائ     

الوزارة تقترح ، وعندما تقدمه لديوان اخلدمة املدنية فالديوان له احلق يف            : كأن تقول   
مل تأِت من فراغ بل أتت ألا تتناسق مع         " تقترح  " رفضه أو قبوله أو تعديله ، فكلمة        

 جهة حكومية هيكالً تنظيميا هلـا       تقترح كل : " تقول  ) ٥(، فاملادة   " توافق  " كلمة  
، فإذا وضعت الوزارة اهليكل بشكل ائي فال داعي         ... " توافق عليه السلطة املختصة     

 ٢٥هو لتتناسق مع " تقترح " عندئٍذ ملوافقة ديوان اخلدمة املدنية ، واهلدف من وضع كلمة   

ـ    . ، فالوزارة تقترح والسلطة توافق عليه       " توافق  " كلمة     " تـضع   : " ا  أمـا إذا قلن
 فهنا يكون التعـارض ، واإلجـراءات   - كما ذكر السيد رئيس اللجنة       -" توافق  " و

املتبعة يف اخلدمة املدنية هي أن تقترح الوزارة هيكالً فيوافق عليه الديوان بعد دراسته أو       
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ال يوافق ، فالديوان له احلق يف الرفض واالعتراض على عـدد الوظـائف ودرجاـا               
ل ، ولذلك يكون اهليكل مقترحا وال يكون ائيا إال بعد موافقة ديـوان       وتقسيم اهليك 

  .اخلدمة املدنية عليه ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيــــــــــــــــس

شكرا ، تفضل األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملـسي             
  .الشورى والنواب 

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

حني وضعت يف هذه املادة هي لإللزام ،        " تضع  "  معايل الرئيس ، كلمة      شكرا
 ١٠أي على الوزارة أن تضع هيكالً تنظيميا شامالً ويرفع إىل ديوان اخلدمة املدنية وتـتم               

  مناقشته بالتعديل واحلذف واإلضافة كما ذكر األخ مقرر اجلنة ، واسـتخدام كلمـة              
، " تضع " هة ، فاإللزام أقوى باستخدام كلمة غري مناسب فقد ال تقترح اجل" تقترح  " 

أي من مسئولية اجلهة أن تضع هيكالً تنظيميا ، وهذه نقطة هامة يف هذا املوضـوع ،                
  . وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

  :العضو حممد هادي احللواجي

 ٢٠  جننب ديوان اخلدمـة املدنيـة أن يكـون   شكرا سيدي الرئيس ، حنن نريد أن   

كما يقولون ، مبعىن أن أي جهة تضع ما تشاء وما على الديوان بعد ذلك إال           ) بصاما (
  : هو إلزام للجهة أن تقترح ، كذلك قـول          " تقترح  " املوافقة ، وحىت التعبري بكلمة      

حلكومية وضعت هو إلزام للجهة ، وكما قال سعادة املقرر فإذا كانت اجلهة ا          " تضع  " 
اهليكل التنظيمي ، فما معىن موافقة ديوان اخلدمة املدنية ؟ وكذلك قال سعادة الـوزير       

 ٢٥ سيناقشه إذا كان املوضوع قد انتهي       يإن ديوان اخلدمة املدنية سوف يناقش ، فما الذ        

 منه ؟ إمنا ميكن أن يناقش مقترحا قابالً للتعديل واإللغاء واإلضافة ، مث إن هناك جمموعة               
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من اهلياكل التنظيمية من عدة جهات حكومية على ديوان اخلدمة املدنية أن ينسق بينها              
  . وأن يوائم بينها حىت يصدر قرارا ائيا بشأا ، وشكرا 

  

  :الرئيــــــــــــــــس

 ٥  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

فمعىن ذلك أن لكـل وزارة      " تضع  " مة  شكرا سيدي الرئيس ، إذا أخذنا بكل      
  احلق يف وضع اهليكل كما تشاء وما على ديوان اخلدمة املدنية إال أن خيتمـه ويبـصم              
 ١٠عليه ، وهذا ما كان سائدا يف ديوان اخلدمة املدنية يف السبعينيات قبل إصالحه ، فقـد      

أما بعـد   ، ويقوم الديوان باخلتم ، Rubber Stampكانت الوزارات تقترح وهناك 
إصالح أنظمة اخلدمة املدنية فهناك جهاز متكامل يدرس ما تقترحه الوزارات ويراعي            
أن أنظمة اخلدمة املدنية كأنظمة التصنيف الوظيفي والقوى العاملة وسقف الوظـائف            
كلها تتماشى مع ما اقترحته الوزارة ، فالديوان يقوم مبراجعة اهلياكل بصورة متأنيـة              

 ١٥حرمنا الديوان من هذا احلق فأعتقد أن ذلك سـيجعل الـديوان            ومنسقة ، لذلك إذا     

مراسالً فقط ، متر عليه اهلياكل وخيتمها ومن مث ترجع إىل الوزارات ، وهذا ال جيوز ،                 
  ) ٣٠(وهو يعين القضاء على ما حققه ديوان اخلدمة املدنية من تطور خـالل مـسرية      

نيـة أال يتخلـى عـن هـذه     عاما ، ولذلك أرى أن من مصلحة ديوان اخلدمـة املد  
الصالحيات واملسئوليات وأال يكون وسيطًا يدمغ هذه اهلياكل ويعيدها إىل الوزارات ،         
 ٢٠فحسبما هو معمول به اآلن يف اخلدمة املدنية هو أن يقوم الديوان باملراجعة ، واألنظمة              

  . القائمة تقول ذلك ، فلماذا نغريها سيدي الرئيس ؟ وشكرا 
  

  :ـــــسالرئيـــــــــــ

شكرا ، تفضل سعادة األخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئـيس ديـوان    
 ٢٥  . اخلدمة املدنية 

  
  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية
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شكرا سيدي الرئيس ، أي هيكل تنظيمي ال يكون عليه توقيع رئيس ديـوان              
قتصاد الـوطين وال  اخلدمة املدنية ال يكون له أي اعتبار ، وال تقبل به وزارة املالية واال         

أو " تقترح  " ترصد له امليزانية ، وهذا احلق موجود سواء استخدمت يف القانون كلمة             
إذا أتينا إىل تفسري هاتني الكلمتني . ، وهذا احلق مصان من قبل القانون   " تضع  " كلمة  

 ٥ملزمة للوزارات بأن تقوم بعملها ، أما أن يؤخذ األمر على أنه            " تضع  " جند أن كلمة    

  . ضعف يف هذه احلالة ، وشكرا " تقترح " اقتراح فإذن يف استخدام كلمة 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 
 ١٠  :العضو الدكتور محد السليطي

فيـه  " تقترح " إىل كلمة   " يضع  " شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن تغيري كلمة         
خرى كالوزارات يف وضع هياكلها ، وأنـا أعتقـد أن           إضعاف للجهات احلكومية األ   

الوزارات جهات مشاِركة مشاركةً أساسية يف هذا املوضوع ، فلكي يكـون الـنص              
، وديوان اخلدمة املدنية يقر ، فالوزارة تـضع         " تضع الوزارة   : " أقوى أرى أن نقول     

 ١٥  بعد ذلك يقره إقـرارا   شيئًا ويقوم ديوان اخلدمة املدنية بالتعديل واإلضافة والتطوير ، و         

  سيكون النص أقوى مما لـو اسـتخدمت كلمـة         " يضع  " ائيا ، فباستخدام كلمة     
  . ، وشكرا " يقترح " 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٠  . شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
  :العضو فؤاد احلاجي

، " تعـرض   " أتت مبعـىن    " تقترح  " شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن كلمة        
فحني تقوم أي وزارة بعرض هيكلها التنظيمي على ديوان اخلدمة املدنية ، ويقوم هذا              
 ٢٥األخري بإدخال ما يراه من تعديل ويكون هناك اتفاق بني الوزارة املعنية وديوان اخلدمة              

املدنية يف إدخال التعديالت على اهليكل التنظيمي ، حني القيام بذلك فإن األمر خيتلف              
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، أي تضع الوزارة ، فإذا فرضنا أن الوزارة قامـت           " تضع  " نا كلمة   فيما لو استخدم  
بوضع اهليكل التنظيمي ومل يقره ديوان اخلدمة املدنية ، فهل تعطى هذه املهمة للوزارة              
أم لديوان اخلدمة املدنية ؟  حنن هنا يف اللجنة جعلنا املسئولية مشتركة لوضع اهليكـل                

 قانونية تلزم ديوان اخلدمة املدنية بإقرار ما تـضعه    يف مادة " وضع  " التنظيمي ، فكلمة    
 ٥ هو األصوب كما أرى - سيدي الرئيس   -الوزارة من هيكل تنظيمي ، فاقتراح اللجنة        

  . حىت تكون املسئولية مشتركة بينهما ، وشكرا 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ أمحد بوعالي 
  ١٠ 

  :العضو أمحد بوعالي

يدي الرئيس ، اهليكل التنظيمي واجب وهو من مـسئولية الـوزارة            شكرا س 
  أقوى مـن كلمـة     " تضع  " املختصة ، إذن عليها أن تضع هذا اهليكل ، ولغةً كلمة            

، والوزارة أدرى بواجباا ومهامها ودورها واختصاصها ، فعليها أن تضع           " تقترح  " 
 ١٥ءت به احلكومة يف هذه املـادة     كل ما يغطي تلك األمور يف اهليكل التنظيمي ، فما جا          

  . هو أوقع وأصح وأمشل وأفضل ، وشكرا 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  ٢٠ 

  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع اإلخوان يف جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة             
ء كثرية كخربة اإلخوة يف اللجنة ، ويف        على التعديالت السابقة ، وذلك مبين على أشيا       

نفس الوقت فإن املربرات اليت قدمها اإلخوان يف احلكومة خبصوص النص املقترح مـن       
 ٢٥احلكومة نفسها يف هذا املشروع ؛ هلا اعتبارها ، فالنص كما جاء من احلكومة أمشـل                

 أن كـل    سيدي الرئيس ، يف حني أن املادة نصت على        . ويليب تطلعاتنا يف هذا الشأن      
ويعتمده : " جهة حكومية تضع هيكالً تنظيميا هلا ، ولكن يف السياق نفسه ورد نص              
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االعتماد سيأيت بعد النظر والتشاور والبحـث يف        ، وهذا   " رئيس ديوان اخلدمة املدنية     
األمر اآلخر هو أن اإلخوان واألخوات األعـضاء كلـهم كـانوا    . كل هذه املسائل   

  ة ، فباملمارسة أدركوا حكمة هذه املـادة املقدمـة مـن            موظفني سابقني يف احلكوم   
احلكومة ، وبالتايل فأنا ال أريد أن ينظر إيل باعتبار أنين سأنضم إىل احلكومة يف هـذا                 
 ٥اجلانب ، لكن إذا كان هناك رأي صحيح آخر فإننا سننضم إليه ، وإذا كان هناك رأي                

دمة املدنية مع االحتـرام الكامـل       يعرقل املسرية فإنين أنضم إىل اإلخوان يف ديوان اخل        
لإلخوان يف جلنة الشئون التشريعية والقانونية ، ولكن أمتىن على اإلخـوة واألخـوات            

  . املوافقة على النص املقدم من احلكومة ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور عصام الربزجني املستشار القانوين للمجلس 
  

  :تشار القانوني للمجلساملس

شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أشري إىل أنه حىت يأخذ اهليكل التنظيمي شكله              
 ١٥املرحلة األوىل يصدق عليها وصف االقتراح ، مث يعتمد         : النهائي فإنه مير مبراحل ثالث      

، من قبل السلطة املختصة وهو الوزير أو رئيس اهليئة العامة أو رئيس املؤسسة العامـة              
الذي يوافق عليه بعد أن يرد إليه االقتراح الذي يوضع من قبل األجهزة املختـصة ، مث               
بعد ذلك حيال إىل الديوان حىت يتم اعتماده ، إذن هي ثالث مراحل ، فمنذ املرحلـة                 

بدالً مـن أن    " تقترح  : " األوىل وليكون النص أكثر انسجاما من املفترض أن نقول          
 ٢٠عد ذلك تأيت موافقة السلطة املختصة وهي الـوزير ، وبعـد     ، ألنه ب  " تضع  : " نقول  

  . ذلك يعتمد من قبل الديوان حىت يقر ائيا ، وشكرا 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  ٢٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني

   وهو أن شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد ما قاله سعادة املستشار القانوين للمجلس          
 اهليكل التنظيمي يبقى مقترحا إىل أن يوافق عليه ديوان اخلدمة املدنية حىت وإن وضعته              
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ألنـه  " يقترح  " الوزارة ، فهو يبقى مقترحا وال يكون ائيا ، لذلك استخدمنا كلمة             
  . يبقى كذلك حىت تصديق سعادة رئيس ديوان اخلدمة املدنية عليه ، وشكرا 

  
  :ـــــــسالرئيـــــــــ

 ٥  . شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 

  
  :العضو الدكتور هاشم الباش

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللغة هنا هي سبب اخلالف ، ألنه لو ذهبنـا                
تضع كل جهة حكوميـة اسـتمارات       : " فسنجد أا تقول يف بدايتها      ) ٦(إىل املادة   

 ١٠ ويعتمد رئيس ديوان اخلدمة املدنيـة هـذه         : "ويف ايتها تقول    ..." وصف وظيفي   

، فكيف نقبل بأن نقترح هنا ونضع هناك ؟ إذن البد من            " االستمارات قبل العمل ا     
أُورد هذه املالحظة حىت ال يطول النقاش يف قضية لغويـة ،   . االتفاق على تعبري واحد     

  . وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيــــــــــــــــس

  .  مصطفى السيد شكرا ، تفضل األخ الدكتور
  

  :العضو الدكتور مصطفى السيد

شكرا سيدي الرئيس ، تقييم هذا املوضوع يعتمد على الشخص إذا كان مـن              
 ٢٠طرف وزارة معنية كوزارة الكهرباء واملاء أو وزارة األشغال واإلسكان من جانب أو             

ـ               ف ديوان اخلدمة املدنية من جانب آخر ، ولو كنت مكان أخي بوعالء لوقفت املوق
نفسه ، لكين كشخص مارس العمل سنني يف الوزارات أشعر بأن املسئولني هم الذين              
يضعون اهليكل التنظيمي وهم الذين يتحملون مسئوليته وهم يدافعون عنه بكل قواهم ، 
وديوان اخلدمة املدنية من ناحية التنسيق ومن ناحية الدرجات وغريها لـه احلـق يف                

 ٢٥املسئولة هي اجلهة اليت تقوم بالعمل ، وليست تقـدم          التحكم األخري به ، لكن اجلهة       
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اقتراحا للموافقة عليه فقط بل تقدم اقتراحا ترى أا حمتاجة إليه وتدافع عنـه ، فمـن                 
  .ناحية املسئولية فإن ما هو موجود هو الصحيح ، وشكرا 

  

  :الرئيــــــــــــــــس

 ٥  .مد هادي احللواجي شكرا ، أنا أتفق معك يف هذا الرأي ، تفضل األخ حم
  

  :العضو حممد هادي احللواجي

تضع كـل جهـة     : " شكرا سيدي الرئيس ، كصيغة توفيقية ميكننا أن نقول          
  نظـرا لإللـزام    " حكومية اقتراحا هليكلها التنظيمي توافق عليه الـسلطة املختـصة           

 ١٠  . واالقتراح ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

  . د عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، تفضل األخ أمح
  

  ١٥ 

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية

يعطي الوزارة " تضع " شكرا سيدي الرئيس ، وددت تأكيد أن استخدام كلمة    
صالحية أكرب ، ألن الوزارة هي املؤسسة اليت على دراية تامة مبتطلباـا ، إمنـا دور                 

 املعمول ا يف حتليل اهلياكل التنظيمية واملوافقة عليها ،          الديوان يأيت يف استخدام املعايري    
 ٢٠ - كما تفضل الدكتور هاشم البـاش  -" تضع " واللجنة وافقت على استخدام كلمة      

  .، فما الضري يف ذلك ؟ وشكرا ) ٦(يف املادة 
  

  
  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٥تنظـيم واإلدارة   شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد لل         

  . بديوان اخلدمة املدنية 
  

  
  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية
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  شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أشـكر األخ عبداحلـسن بوحـسني علـى               
مالحظاته ، فهو له خربته يف اخلدمة املدنية ، لكن أحب أن أوضـح أن الـديوان يف                  

املشاركة ، أي أن الوزارات تشارك الديوان يف عملـها ،           سنواته األخرية اعتمد مبدأ     
ومن األمور اليت حتصل اآلن يف هذا اال تقوية أجهزة شئون املوظفني يف كـل وزارة           
 ٥من أجل أن تساعد الديوان ، لئال تكون املسئولية ملقاة عليه متاما ، فمبدأ املشاركة لن                

فقة النهائية ستكون من ِقبله ، ولئال تشعر        ينتقص من قدر ديوان اخلدمة املدنية ألن املوا       
الوزارات بالدونية حني تقدم اقتراحا يكون مصريه معلقًا بني الرفض والقبول فإن قيامها  
  بوضع هياكلها التنظيمية يـشعرها بقيمتـها وعملـها ويكـون ملـسئوليها درايـة         

 كما تفضل   -" تضع  " فيها كلمة   ) ٦(بالعمل ، هذا هو األساس ، وكذلك فإن املادة          
 ١٠  .  بالنسبة الستمارات الوصف الوظيفي ، وشكرا -الدكتور هاشم الباش 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

  ...شكرا ، األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

  ١٥ 

مقاطعا(العضو حممد حسن باقر 
ً

(:  

  كنت قد اقترحت أن يوضع يف اهليكل التنظيمـي عـدد الوظـائف احلاليـة               
  ...واملستقبلية 

  

  ٢٠ 

موضحا( الرئيــــــــــــــــس
ً

 (: 

هذا ال ميكن وضعه يف القانون ، فمن يعلم عدد الوظائف املستقبلية ، وحنن ذه 
  ...الطريقة لن نستطيع التصويت على مواد القانون 

  

  ٢٥ 

مستأذنا(العضو عبدالرمحن جواهري 
ً

(:  
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  يري كلمـة   سيدي الرئيس ، اقتراح اللجنة فيه تعديالت أخرى غري االقتراح بتغ          
  ، فالتصويت جيب أن يكون فقط على تغـيري كلمـة           " تقترح  " إىل كلمة   " تضع  " 
  .، وشكرا " تضع " 

  

  ٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

 ١٠سن بـاقر ،  شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أعقب على ما ذكره األخ حممد ح          

أما بالنسبة الستخدام   . فعدد الوظائف يتناوله السقف الوظيفي وال داعي لتحديده هنا          
فهي ال تنتقص من حق الوزارة يف وضع اهليكل كما تـراه لتقدميـه              " تقترح  " كلمة  

لديوان اخلدمة املدنية لدراسته باملشاركة مع الوزارة ، وهذا ما هو معمول به يف ديوان               
ية منذ سنوات ، فإذا كان اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية يتحفظون علـى             اخلدمة املدن 

 ١٥ فـإين   - رغم أننا اتفقنا معهم يف اللجنة على هذا االستخدام           -استخدام هذه الكلمة    

أقترح اخلروج بنص توفيقي كما ذكره األخ حممد هادي احللواجي ، وأرجو منـه أن               
  . ضي الطرفني ، وشكرا  سري- كما أعتقد -يقرأه لنصوت عليه ألنه 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٠شكرا ، األخ حممد هادي احللواجي غري موجود اآلن يف قاعة الـس ، فـإذا     

كان النص مكتوبا عندك فتفضل بقراءته ، وإذا مل يوافق الس عليه فسنصوت علـى               
  . عبداحلسن بوحسني تفضل األخالنص املقدم من احلكومة ، 

  
  

 ٢٥  :بداحلسن بوحسنيالعضو ع

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص الذي سأقرأه سيكون حـالً توفيقيـا              
  وسريضي اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية كما رضوا عنه أثناء اجتماعنـا معهـم يف               
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تضع كل جهة حكومية اقتراحا يكلها التنظيمي توافق عليه         : " يقول النص   . اللجنة  
  .  ، وشكرا ... "السلطة املختصة 

  
  

 ٥   :الرئيــــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟    
  

  
  )ال توجد مالحظات(

  ١٠ 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

بالتعديل املقترح من األخ حممد هادي احللواجي ،        ) ٥(أطرح للتصويت املادة    
  فمن هم املوافقون على ذلك ؟

  ١٥ 

  )أغلبية غري موافقة (
 

  : ــــس الرئيـــــــــــ
  ...إذن سنصوت على املادة كما اقترحتها 

  ٢٠ 

  ): ًمتسائال(العضو عبداحلسن بوحسني 
هل التصويت الذي مت هو على ما اقترحه األخ حممد هادي احللواجي وقرأته أنا 

  أم على ما اقترحته اللجنة ؟
جميبا(الرئيـــــــــــــــس 

ً
 : (  

 ٢٥ت على املادة بتعديل اللجنـة  كان التصويت على ما قرأته أنت ، واآلن سنصو     

يف بداية املادة ، فمن هم املوافقون       " تقترح  " إىل كلمة   " تضع  " من دون تغيري كلمة     
  على ذلك ؟

  
  )أغلبية موافقة(
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  : الرئيـــــــــــــــس 

  إىل كلمـة  " تـضع   " إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة من دون تغيري كلمة           
  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . يف بداية املادة " تقترح " 

  ٥ 

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة            : )٦(املادة  

  ستمارات وصف وظيفي لكـل وظيفـة مـن         اتضع كل جهة حكومية     : " املوقرة  
الالزم توافرهـا فـيمن يـشغلها       شتراطات  وظائفها ، حيدد واجباا ومسئولياا واال     

 ١٠ويعتمد رئـيس    .وخاصة احلد األدىن من املؤهالت واملهارات والقدرات الالزمة هلا          

باملوافقة علـى   توصي اللجنة    ." ستمارات قبل العمل ا     الديوان اخلدمة املدنية هذه ا    
   .هذه املادة كما وردت دون تعديل 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥   على هذه املادة ؟هل هناك مالحظات

  
  )ال توجد مالحظات(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٥  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٤٨(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة            : )٧(املادة  
يتوىل ديوان اخلدمة املدنية ترتيب الوظائف وذلك بتجميعها يف فئات على           : " املوقرة  

أن تتضمن كل فئة الوظائف املتماثلة يف طبيعة العمل ونوع الواجبـات واملـسئوليات      
 باملوافقة علـى هـذه    توصي اللجنة ."املطلوبة واحلد األدىن من املؤهالت واملهارات      

 ٥  . املادة كما وردت دون تعديل 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  

 ١٥  )أغلبية موافقة(
  

  : ـــــــــس الرئيــــــ
  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 

  

 ٢٠  : العضو عبداحلسن بوحسني 

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومـة            : )٨(املادة  
وتقسم الوظائف اليت يسري بـشأا هـذا        : الوظائف إما دائمة أو مؤقتة      : " املوقرة  

جمموعة الوظائف   -ب. جمموعة الوظائف العمومية     - أ : القانون إىل مخس جمموعات   
  .  جمموعـة الوظـائف التنفيذيـة       -د.  جمموعة الوظائف القضائية     - ج  .التخصصية

 ٢٥وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام تـصنيف       .  جمموعة الوظائف التعليمية     -هـ

 ديوان  اقتراحوز لس الوزراء بناء على      وجي .وترتيب وتقييم وظائف هذه اموعات      
وتضع الالئحـة التنفيذيـة     . اخلدمة املدنية تعديل أو إضافة جمموعات وظائف أخرى         

 حبذف الفقرة الثالثة من املادة      توصي اللجنة  " . قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها    
دنية تعديل أو إضـافة      ديوان اخلدمة امل   اقتراحوجيوز لس الوزراء بناء على      : " وهي  

 ٣٠الوظائف  : " نص املادة بعد التعديل   وعلى ذلك يكون    " . جمموعات وظائف أخرى    



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٤٩(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هـذا القـانون إىل مخـس            : إما دائمة أو مؤقتة     
    .التخصـصية  جمموعة الوظـائف   -ب. جمموعة الوظائف العمومية     - أ : جمموعات

ـ .  جمموعة الوظائف التنفيذية     - د  .ئية جمموعة الوظائف القضا   -ج  جمموعـة   -هـ
 وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيب وتقيـيم           .الوظائف التعليمية 

 ٥وتضع الالئحة التنفيذية قواعد إنـشاء الوظـائف املؤقتـة          . وظائف هذه اموعات    

   " .وإلغائها
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد هادي احللواجيهل هناك مالحظات على 

  ١٠ 

  : العضو حممد هادي احللواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، أطلب من اإلخوة أعضاء الس املوافقة علـى إعـادة      

  .املادة إىل اللجنة نظرا لوجود خالف يف تفسري بعض املواد الدستورية ، وشكرا 
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

   مالحظات أخرى ؟شكرا ، هل هناك
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  إىل اللجنة ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟) ٨(أطرح للتصويت إعادة املادة 
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقـرر         . إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة       
   .اللجنة

  : العضو عبداحلسن بوحسني 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٥٠(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض على احلكومـة       : )٩(املادة  
، تصدر جداول رواتب جمموعات الوظائف بقرار من رئيس جملس الوزراء           : " املوقرة  

قتراح ديوان اخلدمة املدنية ، وجيوز إعادة النظر يف هـذه اجلـداول كلمـا    ابناء على   
وجيوز لرئيس جملس الوزراء أو من يفوضه بناء علـى           .صلحة العامة ذلك    قتضت امل ا
 ٥قتراح ديوان اخلدمة املدنية ، تقرير رواتب لبعض الوظـائف دون التقيـد مبـا ورد                ا

لعبارة التالية يف اية    إضافة ا بتوصي اللجنة    . " باجلداول املشار إليها يف الفقرة األوىل     
وعلى ذلك يكون   " . لتنفيذية الضوابط اخلاصة بذلك     على أن تضع الالئحة ا    : " املادة  

 تصدر جداول رواتب جمموعات الوظائف بقرار من رئيس          : "نص املادة بعد التعديل   
قتراح ديوان اخلدمة املدنية ، وجيوز إعادة النظـر يف هـذه            ابناء على   ،  جملس الوزراء   
 ١٠الـوزراء أو مـن     وجيوز لرئيس جملس    . قتضت املصلحة العامة ذلك     ااجلداول كلما   

قتراح ديوان اخلدمة املدنية ، تقرير رواتب لـبعض الوظـائف دون            ايفوضه بناء على    
 على أن تضع الالئحة التنفيذيـة       التقيد مبا ورد باجلداول املشار إليها يف الفقرة األوىل        

  " . الضوابط اخلاصة بذلك 
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .فضل األخ السيد حبيب مكي هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ ت
  

  : العضو السيد حبيب مكي 
ملـاذا  : شكرا سيدي الرئيس ، أنا مع تعديل اللجنة ، ولكن لدي سؤال وهو              

 ٢٠وجيـوز لـرئيس    " أُغفل دور جملس اخلدمة املدنية ؟ وتفاديا لذلك أرى إضافة عبارة            

يف مشروع القانون الذي أسوة باملادة الثانية " جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية       
  .وافقنا عليها ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
  .شكرا سيدي الرئيس ، حنن نوافق على هذا التعديل ، وشكرا 

  : الرئيـــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٥١(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )حظاتال توجد مال(
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بتعديل األخ السيد حبيب            
  مكي ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بتعديل األخ السيد حبيب مكي              

  .ىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة وننتقل إ
  

 ١٥  : العضو عبداحلسن بوحسني 

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           : )١٠(املادة  
يتوىل ديوان اخلدمة املدنية وضع احلد األقصى لعدد الوظائف لكـل جهـة   : " املوقرة  

، وال جيوز أليـة جهـة     العاملة فيها ستخدام األمثل للقوى  ، والتأكد من اال    حكومية
 " . حكومية أن يتجاوز عدد املوظفني فيها عدد الوظائف احملددة هلا يف امليزانية العامة            

 ٢٠  .  باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجنة
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .مكي هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ السيد حبيب 

  

 ٢٥  : العضو السيد حبيب مكي 

" بالتنسيق مع اجلهات احلكوميـة      " شكرا سيدي الرئيس ، أرى إضافة عبارة        
  ، وهذه اإلضافة جـاءت نتيجـة خربتنـا         " يتوىل ديوان اخلدمة املدنية     " بعد عبارة   

 يف بعض   -العملية ، ولكي ال يكون هناك أي عذر لتلك اجلهات احلكومية بالتجاوز             
  . يف عدد املوظفني احملدد هلا يف امليزانية ، وشكرا -األحيان 

  ٣٠ 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٥٢(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
  : العضو حممد هادي احللواجي 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، اهليكل التنظيمي الذي يوافق عليه ديوان اخلدمة املدنية            

سألة ، وليس هناك داٍع إلضافة هذه العبـارة ،   وتضعه اجلهة احلكومية قد أى هذه امل      
  .وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 

  
  : العضو ألس مسعان 

شكرا سيدي الرئيس ، أؤكد ما ذكره األخ السيد حبيب مكي وهو ضـرورة       
عملية الـسابقة ،  ، وذلك من خربتنا ال " بالتنسيق مع اجلهات احلكومية     " إضافة عبارة   

 ١٥  .وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 

  

 ٢٠  : العضو عبدالرمحن الغتم 

شكرا سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإن هناك ربطًا بني مجيع وزارات الدولـة    
ة وديوان اخلدمة املدنية حبيث ال يتم تعيني أي موظف سواء كان بصفة دائمة أو بصف              

  مؤقتة إال بالتشاور وبعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية وبعد رصـد امليزانيـة الالزمـة               
لذلك ، فهذه مسألة تنظيمية إجرائية قانونية ال جيوز جتاوزها ، ووزارة املالية واالقتصاد        
 ٢٥الوطين ال تقوم بصرف أو اعتماد أي ميزانية خاصة بتعيني موظف سواء بصفة دائمة أو 

  .اًء على موافقة ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا مؤقتة إال بن
  

  : الرئيـــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٥٣(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  .شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  : العضو عبداحلسن بوحسني 

شكرا سيدي الرئيس ، حنن هنا ال نتكلم عن هياكل وظيفية وال عن وظـائف      
  مـول بـه    يف اهليكل الوظيفي بل نتكلم عن سقف الوظائف ، وحـسبما هـو مع             

 ٥ فإن سقف الوظـائف ال يـضعه        - وليصحح يل اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية         -

الديوان وحده بل يضعه بالتشاور وتقترحه الوزارة بالتنسيق مع وزارة املالية واالقتصاد            
الوطين ، وهنا ال يتم عن طريق ديوان اخلدمة املدنية فقط ، لذلك أثين على ما ذكـره                

ي وهو أن تعدل هذه املادة لتنص على التنسيق مـع اجلهـات             األخ السيد حبيب مك   
املختصة ، وهذا هو ما يريده اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ، أي إشراك الوزارات ،                
 ١٠وإذا كان هذا معموالً به فيجب أن يكون وضع السقف الوظيفي بالتنسيق معها وليس              

  .من جهة واحدة فحسب ، وشكرا 
  
  : س الرئيـــــــــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  ١٥ 

  : العضو فيصل فوالذ 
شكرا سيدي الرئيس ، حنن نتكلم عن ديوان اخلدمة املدنية ، والديوان يعـين              
اجلسم الذي يضم مجيع وزارات الدولة ، وحنن ال نريد أن يكون هنـاك تفكـك يف                 

ة السلطة التـشريعية ،     احلكومة بل نريد تقويتها ، كما أن السلطة التنفيذية تريد تقوي          
 ٢٠فالبد أن يتم التنسيق يف هذا اجلانب ، مع احترامي لالجتهادات اليت طرحت من قبـل       

  .اإلخوة ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي بإعادة قراءة اقتراحك 

  ٢٥ 

  : العضو السيد حبيب مكي 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٥٤(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

يتوىل ديوان اخلدمة   : " ادة لتقرأ كالتايل    شكرا سيدي الرئيس ، تعديل بداية امل      
  .إىل آخر املادة ، وشكرا ... " املدنية بالتنسيق مع اجلهات املعنية 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             

  .جملسي الشورى والنواب 
  

  
  : ى والنواب وزير الدولة لشئون جملسي الشور

 ١٠شكرا معايل الرئيس ، هذه املادة عبارة عن صالحية أساسية لديوان اخلدمـة             

املدنية ، ألن ديوان اخلدمة املدنية عليه مسئولية التأكد من بند املـصروفات املتكـررة    
وخباصة الرواتب يف حدود امليزانية املالية وذلك بالتعاون مع وزارة املالية واالقتـصاد             

لك أعطى القانون الديوان احلق لتحديد السقف الوظيفي للوزارات ، مبعىن           الوطين ، لذ  
أنه إذا كانت هناك وزارة زاد سقفها الوظيفي فإن ذلك يكون حـسب املهـام مبـا                 
 ١٥يتماشى مع امليزانية ، فالعملية دقيقة وهذا اختصاص أصيل من اختـصاصات ديـوان             

  .اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

  
  : ـس الرئيــــــــــــــ

 ٢٠  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

  
 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

أطرح للتصويت هذه املادة بالتعديل الذي اقترحه األخ السيد حبيب مكـي ،             
  فمن هم املوافقون على ذلك ؟ 

  

  
 ٣٠  )أغلبية غري موافقة(

  

  : الرئيـــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٥المضبطة         ) ١٥٥(                         م٢٢/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

ا جاءت من احلكومة ، فمن هم املوافقون        إذن أطرح للتصويت هذه املادة كم     
  عليها ؟

  

  )أغلبية موافقة (
  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .إذن تقر هذه املادة ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، لقد طلبت الكلمة قبل التصويت لكي أوضـح نقطـة              

 ديوان اخلدمة املدنية على الوظائف بعد إقـرار         مهمة ، حيث إن هناك لبسا بني رقابة       
اهليكل وبني سقف الوظائف ، ورقابة ديوان اخلدمة املدنية اليت ذكرها سعادة الـوزير              
تعىن بأالّ تتخطى الوزارة سقف الوظائف وهذا يكون بعد إقرار السقف ، وجيـب أن               

 الوزارات وليس   نعي ما صوتنا عليه ، ألن سقف الوظائف يضعه الديوان بالتعاون مع           
 ١٥  .مبعزل عنها ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  . شكرا ، ولكنه قد مت التصويت على هذه املادة ، فتفضل بقراءة املادة التالية 

  

 ٢٠  : العضو عبداحلسن بوحسني 

نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           : )١١(املادة  
وظائف عن طريق التعيني أو الترقية أو النقـل أو النـدب أو             يكون شغل ال   : "املوقرة  

 باملوافقة على   توصي اللجنة " . ك  شتراطات الالزمة لذل  ستيفاء اال ااإلعارة مع مراعاة    
   .املادة كما وردت دون تعديل 

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  ٣٠ 
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  : ــــــس الرئيـــــــــ
  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  

 ٥  )أغلبية موافقة (

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
  

 ١٠  : العضو عبداحلسن بوحسني 

ملعروض من احلكومة    نص املادة كما ورد يف مشروع القانون ا        ) :١٢(املادة  
يكون التعيني يف وظائف وكالء الوزارة والوكالء املـساعدين ومـن يف            : " املوقرة  

ويكـون   .  السلطة املختصة وموافقة جملس الـوزراء اقتراحدرجتهم مبرسوم بناء على  
التعيني يف وظائف املدراء واملدراء بالوكالة بقرار من رئيس جملس الوزراء بنـاء علـى     

 ١٥ويكون التعيني يف الوظائف األخرى بقـرار مـن الـسلطة           . طة املختصة    السل اقتراح

توصـي   " .  لألحكام والقواعد الواردة ذا القانون والالئحة التنفيذية       ااملختصة وفقً 
الواردة يف الفقرة األوىل مـن      " درجتهم  " بكلمة  " حكمهم  "  باستبدال كلمة    اللجنة
يكون التعيني يف وظائف وكالء      : " تعديلنص املادة بعد ال   وعلى ذلك يكون    . املادة  

الوزارة والوكالء املساعدين ومن يف حكمهم مبرسوم بناء على اقتراح السلطة املختصة            
 ٢٠بالوكالة بقـرار   يرين   واملد يرينويكون التعيني يف وظائف املد    . وموافقة جملس الوزراء    

التعيني يف الوظائف ويكون .  السلطة املختصة    اقتراحمن رئيس جملس الوزراء بناء على       
 لألحكام والقواعد الـواردة ـذا القـانون         ااألخرى بقرار من السلطة املختصة وفقً     

  . " والالئحة التنفيذية
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ عبدالرمحن جواهري 
  

  :العضو عبدالرمحن جواهري 
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ا أن نسمع رأي املستشار القانوين للمجلس يف شكرا سيدي الرئيس ، هل لن
   غير املعىن بشكل - من وجهة نظري -سبب تغيري هذه الكلمة ، ألن التعديل 

جوهري ، وألنه يوجد هناك أشخاص يتولون مناصب يف مؤسسات وهيئات بدرجة 
تعين " ومن يف حكمهم " وكيل وزارة أو بدرجة وكيل وزارة مساعد ، وعبارة 

ّا مديرين عام٥  .ني ، هلذا أود أن أمسع رأي املستشار القانوين للمجلس ، وشكر 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس  
  

 ١٠  :املستشار القانوني للمجلس 

شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة عند مناقشة اللجنة هلذا املشروع الحظنا أن              
يف مجيع املواد ،    " حكمهم  " لتكون  " درجتهم  " غيري كلمة   جملس النواب متمسك بت   

  فاللجنة أخذت ذا التعديل ، وإن كان رأيي الشخصي مع اإلبقـاء علـى كلمـة                
كما ذكر األخ عبدالرمحن جواهري ، ولكن اللجنة أخذت برأي جملس           " درجتهم  " 

 ١٥  .النواب يف هذا التغيري ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي شكر.  
  

 ٢٠  :العضو السيد حبيب مكي 

املقدمة من احلكومة واملتضمنة    ) ٢(شكرا سيدي الرئيس ، عند مناقشتنا للمادة         
حيث نصت هـذه    " حكمهم  " تعريف الوظائف العليا وجدنا أا استخدمت كلمة        

اعدين واملدراء ومن تشمل وظائف وكالء الوزارة والوكالء املس: " املادة على ما يلي    
، وكانت اللجنة موافقة على ذلك ، لذا أرى اتباع نفس األسـلوب ،              " يف حكمهم   

 ٢٥  .وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ محد النعيمي  
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  :العضو محد النعيمي 
" شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة وهي أنه عند تغيري بعض العبارات مثل               

فإنه قبل طرح املادة للتصويت نود مساع رأي ممثلي         " يف درجتهم   " أو  " يف حكمهم   
  .ديوان اخلدمة املدنية ذا الشأن إذا كان التعديل مناسبا أم ال ، وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
طُرح هذا املوضوع سابقًا ، خاصة أن هذه العبارة         شكرا سيدي الرئيس ، لقد       

 ١٠تكررت يف أكثر من مادة ، وحنن وافقنا على هذا التعديل بعد مـشاورة اإلخـوة يف    

جملس النواب خبصوص هذه العبارة ، وكذلك التعريف الذي ذكره األخ السيد حبيب       
  .مكي ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  أخرى ؟شكرا ، هل هناك مالحظات  
  

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠  أطرح هذه املادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟ 

  
  )أغلبية موافقة(

  

  :الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة ، وسوف نتوقف عند هذه املـادة علـى أن                

  .اجللسة القادمة ، شكرا لكم ، وأرفع اجللسة نستكمل مناقشة بقية املواد يف 
  

 ظهرا١:١٥رفعت اجللسة عند الساعة  ( 
ً

(  
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 ٥             الدكتور فيصل بن رضي املوسوي   عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 

                       رئيس جملس الشورى                      األمني العام لس الشورى 
  
  

  

 ١٠   )ضبطةانتهت امل(
  


