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  ٥ 
  

  مضبطة اجللسة السادسة
  دور االنعقاد العادي الثالث
  الفصــل التشريعــي األول

  ١٠ 
  

  ٦: الرقـم 
  هـ١٤٢٥ شوال ١٧: التاريخ 
  م٢٠٠٤ نوفمرب ٢٩     

  ١٥ 

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

هـ املوافق ١٤٢٥التاسعة والنصف من صباح يوم االثنني السابع عشر من شهر شوال 
م ، وذلك برئاسة صاحب السعادة الدكتور ٢٠٠٤للتاسع والعشرين من شهر نوفمرب 

 ٢٠ي رئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء فيصل بن رضي املوسو

الس ، وسـعادة الشيخ عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم األمـني العام لس 
  :هذا وقد مثل احلكومة كل من . الشورى 
  
سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي  -١

 ٢٥ .الشورى والنواب 

 . ن العلوي وزير العمل والشئون االجتماعية الدكتور جميد بن حمس -٢
 . 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
 .سيد صالح تركي املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية ال -٢
  

 :من وزارة الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب  •
 ١٠السيد ياسر رمضان املستشار القانونـي لوزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             -١

 . والنواب
 

 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
  . دمة املدنية السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخل -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
  . اخلدمة املدنية  السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان -٥

  

 ٢٠كما حضر جانبا من اجللسة السيد عدنان ظاهر األمـني العـام لـس النـواب                 

  .اللبنانـي 
كما حضرها الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،           

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

 ٢٥املساعد للشئون اإلدارية واملالية واملعلومات ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكربي مدير إدارة            

العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضرها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة           
  :فتتح سعادة الرئيس اجللسة العامة ، مث ا
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  :الرئيـــــــــــــــس

  بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة السادسة من دور االنعقاد العادي الثالث
  

: اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من اإلخوة األعضاء .  من الفصل التشريعي األول 
 ٥خرية ديري ، وبذلك أمحد بوعالي ، وخالد الشريف ، وعصام جناحي ، والدكتورة ف

ونبدأ بالتصديق على مضبطة . يكون النصاب القانوين النعقاد هذه اجللسة متوافرا 
  .اجللسة السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضل األخ عبدايد احلواج 

  
  :العضو عبدايد احلواج

 ١٠  أرجـو تغـيري عبـارة      ) ١٦(السطر  ) ٦(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       

مادامت هذه الوفود ممثلـة   : " لتقرأ اجلملة هكذا    " لشعوا  " إىل عبارة   " كومتها  حل" 
  . ، وشكرا " لشعوا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  
  :العضو خالد املسقطي

أرجو تصحيح كلمة   ) ١٢(السطر  ) ١١٨(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
) ١٢٠(، ويف الـصفحة  " من احلكومة : "لتقرأ العبارة كالتايل    " من   " لتصبح" منا  " 

 ٢٠  : لتقرأ العبـارة كالتـايل    " ف  " إىل احلرف   " من  " أرجو تغيري احلرف    ) ١٥(السطر  

  .، وشكرا " خبصوص ما ذكره فإن الدستور " 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني 
  ٢٥ 

  :سن بوحسنيالعضو عبداحل
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أرجو تصحيح العبارة   ) ٩(السطر  ) ١٠٥(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       
  . ، وشكرا  "Functional Grouping" لتصبح  "  Financial Proving "اإلجنليزية 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  . شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  :العضو السيد حبيب مكي

  السطر األخري أرجو تغيري كلمـة     ) ١٤٥( يف الصفحة    شكرا سيدي الرئيس ،   
  . ، وشكرا " األحيان " لتصبح " احليان  " 

  
 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 )ال توجد مالحظات ( 

  
 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

تايل مـن   وننتقل اآلن إىل البند ال    . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         
جدول األعمال ، ونظرا لتأخر سعادة وزير العمل والشئون االجتماعية عن حـضور             

أما بالنـسبة  . اجللسة فسوف نؤجل مناقشة السؤال املوجه إىل سعادته إىل حني قدومه      
للبند اخلاص بالسؤال اآلخر املوجه إىل سعادة وزير املالية واالقتصاد الـوطين فقـد مت               

 ٢٠ال فخرو مقدم السؤال على تأجيل السؤال إىل اجللسة القادمة نظرا           االتفاق مع األخ مج   

الرتباط العضو مجال فخرو حبضور مؤمتر مهم ، وقد مت االتفاق على هذا األمر مع كل         
من سعادة الوزير واألخ العضو مقدم السؤال ، وخصوصا أن الرد قد وصلنا من سعادة        

آلن إىل البند التايل من جدول األعمال وهـو         وننتقل ا . وزير املالية واالقتصاد الوطين     
خبصوص مناقشة تقرير الوفد املشارك يف أعمال الندوة اإلقليمية للربملانـات العربيـة             

 ٢٥اليت عقدت يف بريوت خالل الفترة من       ) الربملان واملوازنة والنوع االجتماعي     ( بعنوان  

 ، فهـل هنـاك      والتقرير مرفق جبدول أعمال هذه اجللسة     . م  ٢٠٠٤ يونيو   ٢٤-٢٢
  . مالحظات على هذا التقرير ؟ تفضل األخ فيصل فوالذ 
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  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، أوجه شكري اجلزيل إىل األخ عصام جناحي واألخت            
     ا أن     الدكتورة نعيمة الدوسري على مشاركتهما القيمة يف هذه الندوة اإلقليمية خصوص  

  ٥ 

   
النوع االجتماعي حيظى باهتمام أغلب اجلهـات الدوليـة         موضوع الربملان واملوازنة و   

والعربية واإلقليمية ، ونشكرمها على تقريرمها الوايف والعرض الشيق ، ونرجـو مـن              
السادة اإلخوان واألخوات يف جملس الشورى النظر بعني االعتبار إىل هذا التقرير وذلك        

 ١٠ولتأكيد ما احتواه التقرير بالنسبة     لتزامنه مع عرض احلكومة املوقرة للموازنة القادمة ،         

للموازنة من منظور املساواة بني اجلنسني ، وأعتقد أن احلكومة املوقرة ستعطي اهتمامها 
الوايف والشامل لتحقِّق املوازنةُ هذا اهلدف السامي ، وكذلك فإن السلطة التـشريعية              

بني اجلنسني من ناحية    بغرفتيها عند مناقشتها هلذا املوضوع ستعمل على حتقيق املساواة          
  . املوازنة ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أتوجه بالشكر اجلزيل إىل وفد الشعبة الربملانيـة              

 الواقع إن التقرير جـاء وافيـا   الذي مثل السلطة التشريعية يف هذه الندوة املهمة ، ويف   
وشامالً وقد غطى املواضيع كافة بشكل سِلس وأبرز أيضا مسامهات أعـضاء الوفـد              
ومشاركام ومداخالم اليت اتسمت بالعمق وإيراد املعلومات بـشكل متسلـسل ،            
وهذه املسامهات أبرزت ما يتميز به ممثلو الشعبة الربملانية يف هذا االجتماع من خـربة               

 ٢٥وإن كان يل من رجاء فإنين كنت أمتىن لو أن التقريـر  . هم للموضوع عنوان الندوة    وف

خلُص إىل إيراد ما مت االتفاق عليه من مبادئ عامة ومالمح ومؤشـرات ليـصار إىل                
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اإلفادة منها حني إعداد املوازنة ومناقشتها ، خاصة أن الس بغرفتيه بصدد مناقـشة              
ن كل هذا ال ينتقص من التقرير فهو تقرير واٍف ، فللوفد            امليزانية العامة للدولة ، ولك    

  .التحية والشكر ، وشكرا 
  

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة نعيمة الدوسري 
  

  :العضو الدكتورة نعيمة الدوسري

 ١٠  شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أُورد إضافة بسيطة إىل ما جـاء يف التقريـر      

يسعى برنامج األمم املتحدة اإلمنائي واالحتاد الربملاين الدويل واالحتاد         : كما يلي    وهي  
 إىل املسامهة يف حتسني عمل الربملانـات        - كما هو موضح يف التقرير       -الربملاين العريب   

العربية حول إعداد املوازنة ومراقبة تنفيذها ، لتعزيز قدرة الربملانات العربية على تأديـة      
الية أكرب ، والتشجيع على اختاذ القرارات استنادا إىل املساواة بني اجلنـسني             دورها بفع 

 ١٥وتعزيز خربات الربملانات العربية عند ممارسة مسئولياا جلهة الرقابة علـى املوازنـة ،              

وكذلك لتمكني املشاركني يف الندوة من فهم أمشل وأفـضل لـدورهم يف مـشاركة         
 ثقة الرأي العام يف الربملان ويالقي الـدعم الكـايف           احلكومة يف وضع املوازنة ؛ لتزداد     

إن نظرة قيادتنا الرشيدة إىل اجلنسني تنطلق من مفهـوم التنميـة        . لتحقيق الدميقراطية   
الشاملة لتحقيق النهضة واالزدهار ململكة البحرين ، فاحلمد هللا ال توجد لدينا فـوارق              

 ٢٠ - يف الواقع - كاعتمادات مالية فإا    تذكر بني اجلنسني يف االعتمادات املالية ، ولكنها       

.  مكافحة الفقر    -١: تشكو من اهلزال والضعف ، وزيادة االعتمادات ستحقق التايل          
ويـدفع  .  توفري السكن اجليد     -٤.  الرعاية الصحية الكاملة     -٣.  تعزيز العمالة    -٢

 ، فلكـي    التخطيط االستراتيجي إىل طرح أسئلة بشأن األهداف اليت يود املرء بلوغها          
تكون املوازنة فعالة جيب أن تندرج يف إطار ختطيط استراتيجي ميتد على فترة قد ختتلف         

 ٢٥سيدي الرئيس ، يف هذا اخلصوص نستعرض جتربة بلجيكا حيث ميارس برملاا            . مدا  

 املشاركة يف حتديد الـسياسة ، حيـث يعمـد           -١: ثالث مهام جتاه املوازنة وهي      
وعود احلكومة بإجنازاا ، ومراقبة عمل احلكومة ، وذلك يساعد          الربملانيون إىل مقارنة    
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 الرقابة املباشرة على املوازنة     -٢. الربملان على ترسيخ احلكم الصاحل واحلد من الفساد         
 الرقابة غري املباشرة من     -٣. من خالل األسئلة واالستجوابات واآلراء وجلان التحقيق        

أما فرنـسا   . دراسة العرائض وطلبات اتمع املدين      خالل التدقيق والتقارير التحليلية و    
فتنشر التقارير املتعلقة بتوزيع اإليرادات بصفة دورية ، وحيق ألعضاء الربملان احلصول            

 ٥. على معلومات يف هذا الشأن ، ويعاقب أي مسئول حيجب هذه املعلومـات املاليـة          

ل من املوازنـة األداة الرئيـسية   وأخريا ، إن تدخل الربملان القوي يف إعداد املوازنة جيع   
وحنن نؤكد أمهية انضمام عدد من أعضاء الربملان يف جلنـة إعـداد             . للحكم الصاحل   

  . املوازنة بصفة استشارية ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

شكرا لِك على هذا التعليق ، وبعد حضوركم هذه الندوة نتمىن أن يـنعكس              
واآلن نرحب بسعادة وزيـر     . انية الدولة قريبا إن شاء اهللا       ذلك إجيابا على مناقشة ميز    

العمل والشئون االجتماعية ، وننتقل إىل مناقشة البند املتعلق بالسؤال املوجه إىل سعادته        
  من األخ خالد املسقطي بشأن اإلجراءات والقيود والرسوم احملتمل تطبيقها يف دراسـة           

 ١٥، ورد سعادة الوزير على هـذا الـسؤال         إلعادة هيكلة سوق العمل     ) ماكنـزي  ( 

موجود أمامكم ، فهل لدى العضو السائل أي تعقيب على رد سعادة الوزير ؟ تفضل               
  . األخ خالد املسقطي 

  
  :العضو خالد املسقطي

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، بداية أتقدم بالشكر اجلزيل لسعادة األخ الدكتور جميد             

الجتماعية على إجابته عن الـسؤال الـذي        ابن حمسن العلوي وزير العمل والشئون ا      
 يتـصل جبـدوى   - وهو األهـم  -تقدمت به والذي كان مكونا من شقني ، األول  

ضمن ) ماكنـزي  ( اإلجراءات والقيود والرسوم احملتمل تطبيقها ، واليت تبنتها دراسة          
مشروع إصالح سوق العمل الذي يقوده صاحب السمو الشيخ سلمان بن محـد آل              

 ٢٥هل هي العالج الفاعل واإلجيايب إلعادة هيكلة :  العهد األمني ، والسؤال هو خليفة ويل

سوق العمل والبحرنة ؟ أما الشق الثاين فهو يتعلق بالدراسة اليت كلفت وزارةُ العمـل               
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والشئون االجتماعية معهد البحرين للدراسات والبحوث بإعدادها ، وقد بين لنا سعادة     
 - حيث تتصل مبسح قوة العمـل        -الف بني هذه الدراسة     الوزير يف رده أوجه االخت    

، وذكر أنه ال توجد ازدواجية بينهما ، وأنا يف احلقيقـة            ) ماكنـزي  ( وبني دراسة   
 مبا أورده سعادة الوزير من توضيح حول هذا الشق مـن            - سيدي الرئيس    -أكتفي  

 ٥طـة وردت يف    السؤال ، إال أنين يف الوقت ذاته أجد نفسي أتوقف أمام أكثر مـن نق              

سيدي الرئيس ، إن رد سعادة الـوزير مل يتطـرق           . مضمون الرد على الشق األول      
بشكل صريح ومباشر إىل الشق األول من السؤال ، وركز على عناصـر وأهـداف               
املشروع ومربراته ، وهي مجيعها أمور معروفة ومنشورة ومتداولة ، والسؤال واضـح             

  احملتمل تطبيقها كمـا جـاءت يف دراسـة         هل اإلجراءات والقيود والرسوم     : وهو  
 ١٠  هي العالج الفاعل واإلجيايب إلعادة هيكلة سـوق العمـل وحتقيـق            ) ماكنـزي  ( 

البحرنة ؟ مبعىن ، هل هناك ما يضمن جدوى هذه اإلجراءات والسياسات والرسـوم              
على سوق العمل وأصحاب العمل والنشاط االقتصادي ومناخ االسـتثمار ؟ وهـل             

ة الوزير أن مشروع إصالح سوق العمل لن تكون نتائجه مثل نتـائج             يضمن لنا سعاد  
العديد من املشاريع والربامج اليت استهدفت تأهيل وتشغيل املواطنني واحلد من مشكلة            
 ١٥البطالة ، واليت اعترف سعادته يف الرد بأا كانت جمزأة ، ومل تستطع إجياد حلول دائمة          

؟ وإذا كان البد من االعتراف بأن مشروع إصالح         أو كاملة ومل تلق النجاح املنشود       
سوق العمل هو مشروع طموح وأهدافه نبيلة ومنطلقاته وطنيـة ، وال أعتقـد أنـه                
مرفوض بالكامل من قبل أصحاب األعمال ؛ إال أنه تبقى هناك اختالفات وتباينات يف              

 قيـل  وجهات النظر حول الرسوم والتطبيقات واآلليات واألولويات ، ورغم كل مـا  
 ٢٠ونشر وأُعلن حول املشروع يف إطار احلوار الوطين ، إال أنين الزلت أجد أن هناك نوعا          

من الغموض يف التعاطي مع هذا املشروع ، ورد سعادة الوزير لألسف مل يـِزل هـذا    
الغموض الذي بسببه تستمر هذه التباينات يف رؤية الكثري من قطاعات اتمع حـول              

 -ب األعمال املعنيني مباشرة باملشروع ، وإذا مسحـت يل           املشروع ، وخاصة أصحا   
 أن أوجز سبب هذا الغموض وبعض املالحظات على املـشروع يف            -سيدي الرئيس   

 ٢٥إنه مل يتم حىت اآلن الكشف عن تفاصيل الدراسة ، وجملس التنمية            : أوالً  : نقاط أمهها   

 التفاصـيل ، فكيـف      االقتصادية املعين مبشروع إصالح سوق العمل مل يعلن عن هذه         
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نؤسس حلوار وطين سليم يقوم على أسس قوية يف ظل عدم الكشف عن تفاصيل هذا               
املشروع ، ورغم تقديري للجهود الطيبة اليت بذلت يف إطار هذا احلوار من ورش عمل            
وندوات ، إال أنين أتطلع إىل أن تكون تلك جهودا متكاملة تستند إىل التفاصيل ، ولعل     

وإذا كان سعادة وزير العمل والـشئون       . ر الضجة املثارة حول املشروع      هذا ما يفس  
 ٥   نوفمرب اجلاري قد   ١٦االجتماعية يف مقابلة منشورة له يف جريدة أخبار اخلليج بتاريخ           

  
 أوضح أن الضجة املثارة حول املشروع هي يف غري حملها وأا جاءت بـسبب عـدم          

اءته بتمعن ؛ فأنا أتفق مع سعادة الوزير متاما اإلملام ذا املشروع وسوء فهم له وعدم قر  
وأدعو إىل طرح الدراسة كاملة للنقاش وإبداء الرأي حىت تكون القراءة املتمعنة الـيت              

 ١٠سيدي الرئيس ، هناك نقطـة أخـرى مهمـة ،           . يدعو إليها سعادة الوزير يف حملها       

يها يف رده علـى      وإن مل يتطرق إل    -وأستميح سعادة الوزير يف أن أختلف معه حوهلا         
 وهي أولويات اإلصالح ، ولكن سعادته يف املقابلة الصحفية نفسها يعلن أنه             -السؤال  

 -كما قال     -جيب البدء أوالً بإصالح سوق العمل قبل التدريب والتعليم ، ألن ذلك             
سيحدد احتياجات السوق مث بعد ذلك سيتم وضع برامج التدريب اليت تتناسب مـع              

 ١٥  ن أن يذكر أي شيء عن اإلصـالح االقتـصادي ، وأنـا هنـا         هذه االحتياجات دو  

 أختلف يف الرأي مع سعادة الوزير ؛ حيث من املهم تأكيد ضرورة      - سيدي الرئيس    -
تالزم اإلصالحات مع بعضها حبيث تكون إصالحات سوق العمل متالزمة ومرتبطـة            

وإال فإن جهودنا ومتزامنة مع اإلصالح االقتصادي وإصالح قطاعي التعليم والتدريب ، 
يف إصالح سوق العمل ستكون عرضة للتعثر ، متاما مثـل اخلطـوات واإلجـراءات               
 ٢٠واملشاريع السابقة اليت استهدفت البحرنة ، ويف الوقت نفسه وبكل التقـدير أذكـر              

تصرحيات صاحب السمو ويل العهد الذي عبر عن القناعة بتالزم تلك اإلصالحات مع             
ز كبري ما أكده مسوه من تقبل وتفهم ورحابة صدر لكـل            بعضها ، كما أذكر باعتزا    

اآلراء واملالحظات املثارة حول املشروع عندما تشرفنا بلقائه كمجموعة من رجـال            
. األعمال ، معتربا ذلك ظاهرة صحية تعكس تفاعل اتمع ومؤسساته مع املـشروع              

 ٢٥ املوسعة اليت سيقيمها  البد من التنويه بورشة العمل   - سيدي الرئيس    -من جانب آخر    

جملس التنمية االقتصادية حول اإلصالح االقتصادي باململكة اليت ستعقد خالل شـهر            
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 بتوجيهات سامية مـن لـدن   -م ٢٠٠٤ نوفمرب  ٢١ كما أعلن بتاريخ     -يناير القادم   
جاللة امللك املفدى حفظه اهللا ورعاه ، ودعم صاحب السمو رئيس الوزراء املـوقر ،               

ب السمو ويل العهد األمني ، لتؤكد الـدور اهلـام والقناعـة بـتالزم               ومتابعة صاح 
هناك أيضا نقطة أخرى سيدي الرئيس ، أال يعتقد سـعادة الـوزير أن          . اإلصالحات  

 ٥  معاجلة واقع البطالة والنتائج االقتصادية بناًء على كون البحرين وحدة اقتصادية مستقلة            

  
اإلصالحات املقترحة ؟ أبسطها ما قد يتمثل       عن اجلسم اخلليجي ستخلق خلالً جذريا ب      

من حيث إضعاف القدرة التنافسية للتاجر البحريين حيث ستنعكس هذه اإلصـالحات   
يف ارتفاع أسعار السلع واملنتجات يف السوق البحريين ، الذي سيجد نفسه يف موقف              

 ١٠ تكلفـة  أضعف ألن بقية الدول اخلليجية ال تطبق فيها هذه اإلصالحات وبالتايل فـإن      

العمالة لديها ستكون منخفضة ، وهذا ينعكس على مستوى تكلفة السلع واخلـدمات     
وأذكر أن هناك آراًء من القطاع التجاري طرحت وأبدت خمـاوف ـذا          . واألسعار  

الشأن يف عدة ملتقيات وندوات ، وكان بودي أن يطمئننا سعادة الوزير بأن القـدرة               
 - سيدي الـرئيس     -مالحظة أخرى   . يين لن تضعف    التنافسية للتاجر واملصنع البحر   

 ١٥تتعلق بتصرحيات املسئولني فهي تزيد الغموض جتاه الرؤية املستقبلية لسوق العمل ، ففي 

الوقت الذي جتري فيه حوارات وطنية حول مشروع إصالح سوق العمل ، وبصرف             
ب العمـل ،  النظر عن حالة القلق واهلواجس اليت أثارها هذا املشروع يف أوساط أصحا 

ويف الوقت الذي نفترض أو نتوقع تكثيف اجلهود حنو بلورة رؤية واضحة ومتناغمـة              
حول املشروع الذي يهدف أساسا إىل حترير سوق العمل من أي قيود ؛ جنـد وزارة                
 ٢٠العمل والشئون االجتماعية ماضية يف اختاذ إجراءات حبرنة العديد من القطاعات ، ومل             

يف رده أننا يف أي اجتاه نسري بالتحديد ؟ حيث أعلن سـعادته             يوضح لنا سعادة الوزير     
إصرار الوزارة على حبرنة قطاعات األسواق الكربى ، ومعارض األثاث ، ومكاتـب             

فهل حنن أمام مشروع آخر     . م  ٢٠٠٥السياحة ، وشركات بيع السيارات بنهاية العام        
نتدى نشرته جريـدة    للبحرنة وتنظيم سوق العمل ؟ ورغم تصريح سعادة الوزير يف م          

 ٢٥ نوفمرب اجلاري بعدم وجود تضارب بشأن حبرنة هذه القطاعـات مـع             ١٦األيام يف   

اليت تلغي فكرة فرض البحرنة ، إال أن التضارب يف رأيي واضح            ) ماكنـزي  ( دراسة  
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خاصة عندما يشري سعادة الوزير إىل أنه بعد حبرنة القطاعات املذكورة سـتبدأ وزارة              
) ماكنــزي   ( جتماعية حبرنة قطاعات أخرى ، يف حني أن خطة          العمل والشئون اال  

سـيدي  . م ٢٠٠٩تقضي بتحرير سوق العمل وإلغاء سياسة فرض البحرنة يف العـام      
الرئيس ، كان بودي أن يتضمن رد سعادة الوزير تعقيبا على ما أوردته فيمـا يتعلـق             

 ٥ل سيـضيف   بوضع مؤسسات األعمال الصغرية واملتوسطة على وجه اخلصوص ، وه         

مشروع إصالح سوق العمل تنافسيةً هلذه املؤسسات ؟ وأعتقد أنه ال يكفي أن يعلـن           
لنا مسئول يف وزارة العمل والشئون االجتماعية يف تصريح نشر جبريدة الوسط بتاريخ             

 نوفمرب اجلاري أن هذه املؤسسات لن تضار ، وأن الـيت ستـضار هـي فقـط                  ١٦
ودة واإلنتاجية اجليدة ، وقوله إن وجـود مؤسـسة          املؤسسات اليت ال تعتمد على اجل     

 ١٠واحدة ميلكها مواطن خري من مئات املؤسسات اليت ميلكها أجانب ، وأما القـول إن               

املؤسسات الصغرية اليت ال يزيد عدد العاملني ا عن أربعة أشـخاص غـري جمديـة ؛      
ع هـذه   فأعتقد أن ذلك يعين عدم وضوح يف الرؤية جتاه الوضع املـستقبلي ألوضـا             

املؤسسات اليت جند معظم الدول تركز على دعمها وتشجيعها والتوسع فيها كجزء من        
 سيدي الرئيس   -إن ما أخشاه    . حل مشكلة البطالة بغض النظر عن عدد العاملني فيها          

 ١٥ هو أن هذا املشروع الطموح والكبري إلصالح سوق العمل قـد تعترضـه بعـض                -

تعامل مع هذا املشروع ، ورغم أن سعادة الوزير         الثغرات إذا استمر عدم الوضوح يف ال      
يف رده يقول إنه على يقني من جناح هذا املشروع مىت ما نفذ بعناصره الستة الكاملـة                 
اليت ذكرها ، وذلك بالتصدي للخلل املوجود حاليا يف سوق العمل ، إال أن هـذا يف                 

ذا فإنين أؤيد صاحب رأيي ال يزيل حالة الغموض والقلق من تداعيات هذا املشروع ، ل          
 ٢٠السمو ويل العهد يف دعوته إىل استمرار احلوار الوطين اجلاد حول املشروع وأن يكون              

هذا احلوار متسما بالشفافية التامة وأن تطرح مجيع املداخل واملشاكل االقتصادية ومجيع       
طاع األسباب اليت أدت إىل منو البطالة على طاولة النقاش ، دون التشبث بفرضية أن الق              

اخلاص متهم رئيسي يف قضية البطالة أو فرضية القبول مبشروع إصالح سوق العمـل              
 أن يكون احلوار يف أي موقع ويف أي مناسبة حول           - سيدي الرئيس    -أمتىن  . إجباريا  

 ٢٥املشروع متسما باملوضوعية وعدم تشكيك أي جهة يف مصداقية اجلهـة األخـرى أو      

اغة رؤية واقعية مدروسة ومقبولـة مـن مجيـع          والئها للصاحل الوطين ؛ من أجل صي      
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األطراف ملعاجلة اخللل الذي أشار إليه سعادة الوزير ، وأن خنلق البيئة اليت ال تنظـر إىل   
أي خطوات إصالحية يف سوق العمل كإجراءات قسرية يساء فهمها وال يتم التجاوب             

يع األطراف وتدفع   معها ، بل يتم التعامل معها كإجراءات وطنية الزمة تثري محاسة مج           
سيدي الـرئيس ، أكـرر شـكري        . إىل املسامهة يف جناحها رغم أي تضحيات آنية         

 ٥وتقديري لسعادة األخ الدكتور جميد بن حمسن العلوي وزير العمل والشئون االجتماعية 

على رده ، وأرجو املعذرة على اإلطالة فاملشروع الذي أمامنا مشروع مهم جدا ويتعلق 
  .  اتمع ، وشكرا جبميع شرائح

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠شكرا ، تفضل سعادة األخ الدكتور جميد بن حمسن العلـوي وزيـر العمـل               

  . والشئون االجتماعية 
  

  :وزير العمل والشئون االجتماعية

شكرا سيدي الرئيس ، بسم اهللا الرمحن الرحيم ، السيد الـرئيس ، اإلخـوة               
 ١٥يف الواقع إن أسئلة األخ العضو خالد املسقطي        .  مجيعا   واألخوات األعضاء ، أشكركم   

أسئلة وجيهة وهي قد تثار من قبل الكثري من رجال األعمـال والفعاليـات الوطنيـة      
األخرى ، وقد أجبت عن معظم هذه األسئلة يف ردي إال أنه ال بأس من اإلشـارة إىل       

 ، وال أحب أن أطيل    بعض النقاط املستحدثة يف تعقيب األخ خالد املسقطي على ردي         
أوالً أحببت أن أفصل بني املوضوعني ،       . دقيقة أخرى   ) ١٢(عليكم يف هذا املوضوع     

 ٢٠موضوع املسح الذي كُلِّف به مركز البحرين للدراسات والبحوث من قبل الوزارة ،              

؛ حلصول التباس لدى العضو خالد املسقطي ولـدى        ) ماكنـزي  ( وموضوع دراسة   
  س كان قـد كتـب مقـاالً يف هـذا الـشأن يف إحـدى                عضو آخر يف هذا ال    

الدراسة اليت جنريها لتقدير عدد العاطلني      . الصحف ، وأحببت أن أوضح هذا االلتباس        
عن العمل مت حتديد مرجعيتها ومت حتديد األطر اليت جترى من خالهلا من قبل منظمـة                

 ٢٥نصحنا بأحسن الطرق   العمل الدولية ومن قبل خبري اكتواري أرسلته املنظمة جئنا به لي          

لتطبيق نظام التأمني ضد التعطل ، وقد طَلَب اخلبري االكتواري قبل إجـراء الدراسـة               
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االكتوارية أن تجرى دراسة تقديرية ملعرفة عدد العاطلني يف البالد ، وقد كُلِّـف ـا       
مركز البحرين للدراسات والبحوث بعد أن وضع األمر للمناقـصة وفـق الـشروط              

وقد جاء أيضا اخلبري الدويل     . فق عليها ، وحنن بانتظار نتائج دراسة املركز         املرجعية املت 
املتخصص يف اإلحصائيات الذي سينضم إىل املركز نفسه ، وبالتعاون مـع الـوزارة              

 ٥ على تقدير لعدد العاطلني يف      - ألول مرة    -سنستفيد من معلومات أخرى وسنحصل      

ي إلجراء الدراسة االكتوارية ومـن      لكنها تكف %) ١٠٠(البالد بدرجة ليست صادقة     
وكما ذكرت يف إجابيت على سؤال األخ خالد        . مث تقدمي مشروع التأمني ضد التعطل       

املسقطي فإن هذه النتائج ستكون داعمة ملشروع إصالح سوق العمل ، وهو مشروع             
، وإذا أضـفنا    ) ماكنـزي  (  أكرب من مشروع     - يف رأيي    -مستقبلي للبحرين وهو    

 ١٠ح االقتصاد وإصالح التعليم والتدريب فال أبالغ إن قلت إنه يـوازي ميثـاق     إليه إصال 

العمل الوطين ، فإن كان هذا األخري إصالحا للسياسة فذاك إصالح لالقتصاد ، وهـو            
مشروع كبري أضخم بكثري من الدراسة الصغرية اليت جنريها مـع مركـز البحـرين               

 وال  - مشروع إصالح سوق العمل      أما بالنسبة للتشاور حول   . للدراسات والبحوث   
 فأعتقد أن هناك محلة من املشاورات حدثت        -) ماكنـزي  ( أحب تسميته مبشروع    

 ١٥هلذا املشروع مل حتدث ألي مشروع آخر إال مليثاق العمل الوطين ، فهنـاك نـدوات                

وجلسات ومقاالت حول هذا املشروع ، وقد عقد مسو ويل العهد عدة ندوات منـذ               
لقاءات مع أصحاب األعمال ، وقد التقيت مع عدد من أصـحاب            بدء املشروع ، و   

األعمال ، والتقى هؤالء مع بعضهم والتقوا مع العمال ، والتقى العمال مع بعضهم ،               
والتقت احلكومة فيما بينها ، إذن هذا املشروع حمل مناقشة وفحـص علـى عـدة                

 ٢٠قـد أن الـسلطة     مستويات ، وهذا السؤال واجلواب مها من تلك املستويات ، وأعت          

التشريعية مبجلسيها هلا الدور الفاعل واألساسي يف إجناح هذا املشروع ومتحيصه مبـا             
م ، حيث ١٩٧٦أرى أن اإلشكالية هي حول قرار ِنسب البحرنة لسنة        . يفيد البحرين   

م ، ومـسألة    ٢٠٠٩ذكرت دراسة إصالح سوق العمل أنه سيتم إلغـاؤه يف العـام             
م ، فليس ٢٠٠٥ تنتهي يف ديسمرب -أشار إليها العضو احملترم  اليت -القطاعات األربعة 

 ٢٥هناك تعارض بني قرار ِنسب البحرنة وبني مشروع حبرنة القطاعات ، ولو ذهبنـا إىل               

أبعد من ذلك فإننا نقول على إثر جناح مشروع حبرنة القطاعات التجاريـة األربعـة               
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 هذه القطاعات علـى     فسنطبقه على قطاعات أخرى ، ولن يعتمد مشروع البحرنة يف         
%) ١٠٠(القرار الوزاري بنسب البحرنة ، حيث إنه يتكلم عن حبرنة تصل إىل نـسبة    

 كما ذكـرت يف مقـابليت   -متاما ؛ ألن هذه املؤسسات      %) ١٠٠(تقريبا ، وليست    
 ستحتاج إىل خرباء أجانب ، لكن ستعتمد على نسبة كبرية تتجاوز مـا              -الصحفية  

 ٥ولئال أطيل الكالم فإن هناك نقطتني مهمتني      . م  ١٩٧٦ لسنة   يقرره قرار نسب البحرنة   

ذكرتهما لألخوين خالد كانو ويوسف الصاحل يف لندن حني تشرفت بزيارما قبـل             
النقطة : أسبوع ، هاتان النقطتان املهمتان اللتان جيب االهتمام ما والتفكري فيهما مها        

قة ما بني الوزارة وبني الشركات ، وبني         إن املشروع املقترح هو لتحرير العال      :األوىل  
الشركات والعمال ، ففي الواقع هناك عملية حترير كبرية إللغاء الكثري من اإلجراءات             
 ١٠والقوانني اليت تعوق عمل الشركات ، لكنه يف الوقت نفسه وضـع قيـودا أكثـر يف      

حلايل اآلن هو  احلدود اخلارجية وعدم التساهل يف جلب أية عمالة إىل البالد ، فالوضع ا            
  أن احلدود اخلارجية حمررة والعالقة الداخلية مقيدة ، أما املشروع اجلديد فهو عكـس              

والبحرين ليست  . ذلك ، لذا أرى أنه سيكون لصاحل الشركات ولصاحل سوق العمل            
منفصلة عن دول جملس التعاون اخلليجي ، لكن هنـاك بعـض املـشاريع وبعـض                

 ١٥اعاا ، فنحن قد وقّعنا اتفاقية التجارة احلـرة مـع           اخلصوصيات للبحرين البد من مر    

الواليات املتحدة األمريكية ومل توقع عليها أية دولة خليجية أخرى ، ألننا نعتقد أن من  
مصلحة البحرين أن توقِّع على هذه االتفاقية ، وقد عملنا الكثري من أجل توقيعهـا ،                

ابات العمالية تسمح للبحرين    وهناك مؤسسات دميقراطية وقانونية كمجلسكم وكالنق     
فالتطور الـسياسي والتطـور     . بأن توقِّع على مثل هذه االتفاقية ، ومت التوقيع عليها           

 ٢٠ والـيت   :النقطة الثانية   . القانوين يف البالد أهل البحرين ألن توقع على تلك االتفاقية           

خـوات   اإلخوة الكرام واأل-أحب أن أذكرها لكم اليوم هي أن على رجال األعمال         
 أن -الكرميات يف قطاع األعمال الذين يساعدون احلكومة يف كثري مـن مـشاريعها           

ينظروا إىل هذا املشروع نظرة إجيابية بدالً من الوقوف ضده ، وأن ينظروا إىل أفـضل                
الطرق إلجناحه وتوجيهه ، وحىت يف مسألة الرسوم ومسألة وجود صـندوق العمـل              

 ٢٥ كما ذكر مسو ويل العهد يف لقائـه         - األعمال   ل رجا املقترح يف املشروع ، فكِّروا يا     

 يف أحسن الطرق إلدارة هذا الـصندوق ، ومـن           -برجال األعمال يف شهر رمضان      
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األمور اليت قد يفكر فيها رجال األعمال هي أن هذه املبالغ تساعد الـشركات الـيت                
 سوف تتعرض لضغوط نتيجة إعادة اهليكلة على مواجهة هذه الضغوط لـيس لـدفع             
التأمني االجتماعي أو لتدريب العاطلني فقط ، ولكن أيضا لتخصيص جزء من املبـالغ              

  .ملساعدة الشركات على مواجهة التغيريات يف هيكلة سوق العمل ، وشكرا 
  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .هل يود العضو السائل التعقيب مرة أخرى ؟ تفضل . شكرا سعادة الوزير 

  
   : العضو خالد املسقطي

 ١٠شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أكرر شكري لسعادة وزير العمل والشئون            

االجتماعية على توضيحه ، كما أحببت يف الوقت نفسه أن أؤكد أمهية تعميق احلوار              
بني القطاع اخلاص وبني املسئولني عن املشروع ، فاحلوار سيؤدي إىل تطبيق احللـول              

اع اخلاص رغم خماوفه من هذه احللول فإنه يساند       املعروضة حاليا ، وأنا متأكد أن القط      
 اإلصالحات املتعلقة بسوق العمل ، ويـساند اإلصـالحات          - بكل معىن الكلمة     -

 ١٥مرة أخرى أشكر سعادة الـوزير ،       . اإلجيابية اليت ستؤدي إىل إجياد اية هلذه املشكلة         

  .وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
ير العمل والشئون االجتماعية على هذا العرض       شكرا ، وأنا بدوري أشكر وز     

 ٢٠وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص مبواصلة مناقـشة            . والتعقيب  

تقرير جلنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قـانون اخلدمـة             
ني مقـرر اللجنـة     ، وأطلب من األخ عبداحلسن بوحس     ) ١٣(املدنية ابتداًء من املادة     

  .التوجه إىل املنصة فليتفضل 
  

 ٢٥  : العضو عبداحلسن بوحسني 
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: حلكومة انص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من ) : ١٣(املادة 
  : يلـي   مـا  يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون          " 
   أن يكون حممـود الـسرية حـسن         -ب  . ا باجلنسية البحرينية     أن يكون متمتع   -أ   

مقيدة للحرية يف أو بعقوبة جناية    أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة       -ج  . السمعة  
 ٥ومع ذلـك إذا كـان      . عتباره  اجرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه            

  .ة  احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيني املوظف بعد موافقة السلطة املختص           
  
ي ائي مـا مل     ـقد سبق فصله من اخلدمة حبكم قضائي أو بقرار تأديب           أال يكون  -د  

 لـشروط ا  أن يكون مـستوفي     -هـ . متض على صدوره ثالث سنوات على األقل 
 ١٠ أن تثبت لياقته -ز .   أال يقل السن عن سبعة عشر سنة -و  . الوظيفة املطلوب شغلها    

ة املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني املعينني مبراسيم الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبي
أو بقرارات من رئيس جملس الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة              

 املقرر لـشغل    االمتحان أن جيتاز    -ح  . املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية        
  مـن  ) و(نحوي يف نص البند      تعديل اخلطأ ال   - : توصية اللجنة  ." إن وجد   الوظيفة  

 ١٥مـن آخـر   " إن وجد "  حذف عبارة -".سبع عشرة سنة " إىل " سبعة عشر سنة   " 

يشترط فـيمن يعـني يف      " : نص املادة بعد التعديل     وعلى ذلك يكون    ) . ح(البند  
 باجلنسية  اأن يكون متمتع   -أ   : يلي هذا القانون ما   إحدى الوظائف اليت يسري بشأا    

أال يكون قـد سـبق    -ج .  أن يكون حممود السرية حسن السمعة  -ب  . البحرينية  
جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما             احلكم عليه بعقوبة  
 ٢٠ومع ذلك إذا كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبـة          . عتباره  امل يكن قد رد إليه      

 أال يكون قد سبق فصله مـن        -د  . تصة  جاز تعيني املوظف بعد موافقة السلطة املخ      
ي ائي ما مل متض على صدوره ثالث سـنوات          ـاخلدمة حبكم قضائي أو بقرار تأديب     

 أال يقل   -و  .  لشروط الوظيفة املطلوب شغلها      اأن يكون مستوفي   -هـ  . على األقل   
يـة   أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطب        -ز  .   سنة ةالسن عن سبع عشر   

 ٢٥املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني املعينني مبراسيم أو بقرارات من رئـيس جملـس               
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الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الشرط بقرار من السلطة املختصة بعـد أخـذ رأي                
  . "  املقرر لشغل الوظيفةاالمتحانأن جيتاز  -ح . ديوان اخلدمة املدنية 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  .حظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ عبدالرمحن مجشري هل هناك مال

  

  : العضو عبدالرمحن مجشري 
  : الـذي يـنص علـى       ) ح(شكرا سيدي الـرئيس ، بالنـسبة إىل البنـد           

فإنين أتصور أنه جيب أن نضع هنا استثناًء        " أن جيتاز االمتحان املقرر لشغل الوظيفة       " 
 ١٠   ملكـي أو قـرار وزاري ،        خيص الوظائف اليت يـصدر للتعـيني فيهـا مرسـوم          

  .وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضل سعادة األخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمـة              

 ١٥  .املدنية 

  
  : رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

عبارة مهمـة ومـن   " إن وجد " شكرا سيدي الرئيس ، حنن نعتقد أن عبارة    
 ألن حذفها يعين أن أية وظيفة حكومية تتطلـب أن جيتـاز             املهم أن تبقى يف املادة ،     

 ٢٠الشخص امتحانا حىت يعين فيها ، وهناك بعض الوظائف ال تتطلب إجراء امتحانات ،              

  .فوجود هذه العبارة مهم جدا ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  ٢٥ 

  : العضو السيد حبيب مكي 
مـن املـادة   ) ح(ا سيدي الرئيس ، سوف ينصب تعليقي على الفقـرة     شكر  

أن جيتاز االمتحان املقرر لشغل الوظيفة إن       : " كما جاءت من احلكومة املوقرة      ) ١٣(
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سيدي الرئيس ، الدستور ساوى بني املواطنني يف احلقوق وكفل حقـوقهم            " . وجد  
قدراته وكفاءته وعلميته ، فـأي  ونبذ التمييز بينهم ، وما يفضل شخصا على آخر هو  

وظيفة شاغرة جيب أن يشغلها مستحقها ، واملواطنون سواء يف تويل الوظائف العامـة          
  : من الدسـتور ، وعليـه       ) ١٦(وفقًا للشروط اليت يقررها القانون كما نصت املادة         

 ٥ أقترح  -٢. يف آخر العبارة    " إن وجد   "  أقف مع توصية اللجنة يف حذف عبارة         -١

: " لتقرأ العبارة كالتـايل       " نأن جيتاز االمتحا  " بعد عبارة   " التنافسي  " ة كلمة   إضاف
، حيث إنه من األحرى أن يكـون  "  التنافسي املقرر لشغل الوظيفة    نأن جيتاز االمتحا  

االمتحان تنافسيا وموحدا وليس امتحانا متغريا ملعرفة من له األفـضلية واألحقيـة يف              
س ، أنا أتكلم هنا عن الوظائف العامة غري الوظائف العليا الـيت             سيدي الرئي . شغلها  

 ١٠يصدر ا مرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء ، إضافة إىل ذلك أرى إدخال ثالث               

  بعد املـادة   ) قانون اخلدمة املدنية    ( مواد جديدة على مشروع القانون املطروح أمامنا        
 تعدل أرقام املواد التالية ، واملواد اليت   على أن ) ١٦ ،   ١٥ ،   ١٤(لتحمل األرقام   ) ١٣(

بإجراء امتحانات تنافسية للوظائف اليت ال يـتم         : األوىل: أرى إضافتها متعلقة بالتايل     
 متعلقـة بـاإلعالن عـن       :الثانية  . شغلها مبرسوم ملكي أو قرار من رئيس الوزراء         

 ١٥بوضـع نظـام    :  الثالثـة . الوظائف الشاغرة وهي تفعيل للمادة األوىل املقترحـة         

 هل من املمكن أن أقـرأ       - سيدي الرئيس    -وإذا مسحت يل    . لالمتحانات التنافسية   
  نصوص املواد املقترحة ؟ 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  .تفضل 

  
  : العضو السيد حبيب مكي 

باسـتثناء  ) : " ١٤(شكرا سيدي الرئيس ، املادة األوىل املقترحة حتت رقـم           
ها مبرسوم ملكي ، أو قرار من رئيس الوزراء ، ال جيوز إشـغال        الوظائف اليت يتم شغل   

 ٢٥  املادة الثانية املقترحة حتـت رقـم       " . أي وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية        

بالتعاون مع اجلهات احلكومية يقوم ديوان اخلدمة املدنية بـاإلعالن عـن            ) : " ١٥(
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) : ١٦(ادة الثالثة املقترحة حتت رقم      امل" . الوظائف الشاغرة يف أجهزة اخلدمة املدنية       
  يضع ديوان اخلدمة املدنية بالتعاون مع اجلهـات احلكوميـة نظامـا لالمتحانـات            " 

  .، وشكرا " التنافسية ، يوضح أسس ومعايري اختيار املرشحني 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

ثه مع اإلخوة   شكرا ، وأمتىن أن تقدم هذا املقترح إىل اللجنة املختصة حىت تبح           
تفضل األخ حممد هادي احللواجي رئـيس جلنـة الـشئون           . يف ديوان اخلدمة املدنية     

  .التشريعية والقانونية 
  

 ١٠  : العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، هذه اإلضافات جديرة بالدراسة والبحث ، وال أعتقد            
  ملادة إىل اللجنـة إلعـادة       من إرجاع هذه ا    - بعد موافقة الس     -أن هناك أي مانع     
  .الدراسة ، وشكرا 

  
 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، يقترح رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية إعادة املادة إىل اللجنـة   
  .تفضل األخ فؤاد احلاجي . ولكننا سنأخذ بعض اآلراء حول هذا الشأن 

  
  : العضو فؤاد احلاجي 

 ٢٠ي يتفق مع توصية اللجنة وما اقترحه األخ السيد         شكرا سيدي الرئيس ، كالم    

كما جاءت يف مشروع القانون ا غموض وعدم التزام ) ح(حبيب مكي ، ألن الفقرة 
من الدستور واليت تتكلم عن أن احلرية واملساواة واألمن والطمأنينة          ) ٤(بأحكام املادة   

مات للمجتمع تكفلـها    والعلم والتضامن االجتماعي وتكافؤ الفرص بني املواطنني دعا       
الدولة ، كما أا غري متوافقة مع النص األول من الفصل األول من ميثـاق العمـل                 

 ٢٥كيف يكون هناك تكافؤ للفرص إذا مل يكن نظام االمتحانات          : الوطين ، وأنا أتساءل     

ملزما يف مشروع القانون هذا لتمييز الصاحل من الطاحل وانتقاء األنـسب وصـاحب              
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 كما اقترح رئـيس جلنـة       - ألي وظيفة ؟ سيدي الرئيس ، أقترح         القدرات األفضل 
  . إرجاع هذه املادة إىل اللجنة إلعادة دراستها ، وشكرا -الشئون التشريعية والقانونية 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥شكرا ، هناك ستة أعضاء يطلبون الكلمة ، وهناك اقتراح بإعـادة املـادة إىل               

    لس االستمرار يف النقاش أم إعادة املادة إىل اللجنة ؟ ومن لديـه             اللجنة ، فهل يريد ا
تفـضل سـعادة األخ     . اقتراح فبإمكانه أن يقدمه إىل اللجنة عند إعادة املادة إليهـا            

  . عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
  

  ١٠ 

  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
معايل الرئيس ، هناك نقطة مهمة جدا جيب أن نبينها وهي أن االمتحان             شكرا  

لتويل الوظائف العامة هو األساس يف احلكومة ، فال يتوىل أي موظـف يف احلكومـة                
وظيفة إال بعد أن جيتاز االمتحان املقرر ، ألن هناك تعليمات صادرة من ديوان اخلدمة               

 ١٥ص على هذا األمر ، وهناك نوع من االستثناء         املدنية بالنسبة إىل إجراءات التوظيف تن     

، فبعض الوظائف ال جترى هلا امتحانـات        ... ) العمال ، املراسلون    ( للوظائف الدنيا   
بل جترى هلا مقابالت ، وهذا هو الفرق ، وما قصده املشرع هنا هو إعطاء املرونـة ،        

  .على موظف ، وشكرا وإال فإنه جيب إجراء امتحانات لكل املوظفني من املراسل إىل أ
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، هناك اقتراح بإعادة هذه املادة إىل اللجنة ، فهل تريدون االستمرار يف              
النقاش أم تريدون إعادة املادة إىل اللجنة ؟ وإذا وافق الس على إعادة املادة إىل اللجنة          

  ...فباستطاعة أي عضو أن يقدم مالحظاته إىل اللجنة 
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 : (  ٢٥ 

  سيدي الرئيس ، احلكومة أبدت وجهـة نظرهـا وهـي متمـسكة ـذه               
  .العبارة ، فيجب أن نناقش املوضوع 
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موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 :(  
  ....حنن سنصوت والس هو الذي يقرر 

  

مستأذنا(العضو عبدالرمحن مجشري 
ً

 : (  
 ٥فضل أن يبدي األعضاء آراءهم حىت تستأنس       امسح يل سيدي الرئيس ، من األ      

  ...اللجنة ذه اآلراء 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
لقد ذكرت أن من لديه مالحظات فباستطاعته تقدميها إىل اللجنة ، وإذا كنتم             
 ١٠تريدون االستمرار يف النقاش فبإمكانكم التصويت على ذلك ، فهل يوافق الس على             

  االستمرار يف النقاش ؟
  

  )أغلبية غري موافقة (
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  هل يوافق الس على إعادة هذه املادة إىل اللجنة ؟
  

  )أغلبية موافقة ( 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠األخ الدكتور محد السليطي ، ملاذا امتنعـت        . إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة       

  عن التصويت ؟
  

  : العضو الدكتور محد السليطي 
  .أنا لست ممتنعا سيدي الرئيس 

  ٢٥ 

  ) : ًمتسائال(العضو عبداجلليل الطريف 
  فقط ؟) ح(هل ستعاد املادة كاملة أم الفقرة 

  

جميبا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
 ٣٠ستعاد املادة كاملة ، ومن لديه مالحظات فليقدمها مكتوبة إىل جلنة الـشئون             

  ...التشريعية والقانونية 
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  )  : متسائلة(رة بهية اجلشي العضو الدكتو
إذا كان لدينا استفسار حول هذه املادة نريد إجابة عنه من ديـوان اخلدمـة               

  !املدنية ، فكيف نقدمه إىل اللجنة ؟
  ٥ 

جميبا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
نعم تقدمونه إىل اللجنة ، حيث سيحضر اجتماعات اللجنة منـدوبون عـن             

  ...د أننا انتهينا من هذا املوضوع ديوان اخلدمة املدنية ، وأعتق
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 : (  ١٠ 

  ...سيدي الرئيس ، أنا ممتنع عن التصويت 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  ...إنك مل تصوت باالمتناع 

 ١٥  : العضو فيصل فوالذ 

  ...لقد صوت باالمتناع 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  ...فقط لقد كان هناك عضو واحد ممتنع 

  ٢٠ 

  : العضو فيصل فوالذ 
  ...كان هناك عضوان ممتنعان 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٥  ...األخ فيصل ، لقد مت التصويت 

  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 : (  
  ...ال سيدي الرئيس ، أنا ممتنع 

  

 ٣٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  ...ير تصويته كان هناك عضو واحد ممتنع وقد سألناه عن سبب امتناعه وقد غ
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  : العضو فيصل فوالذ 

  ...بل كان هناك عضوان ممتنعان عن التصويت 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  ...لقد انتهينا من التصويت 
  

  : العضو فيصل فوالذ 
  ليس هناك خالف ، ولكن هذه هي وجهـة نظـري ، وأنـا ممتنـع عـن                  

 ١٠  ...التصويت 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 كان هناك عضو واحد ممتنع عن التصويت وقد سـألته عـن             بعد التصويت 

السبب ، فقد كان ظاهرا لدي على الشاشة اسم عضو واحد ممتنع فقط وقـد غيـر                 
 ١٥ أن تقول إنك ممتنـع عـن        - أخ فيصل    -تصويته ، واآلن بعد التصويت ال تستطيع        

  ...التصويت ، واملوضوع انتهى 
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

 : (  
  لنسبة إىل هذه املادة فنحن لـن منررهـا ، وأنـا واضـح يف هـذا                 ولكن با 

 ٢٠  ...املوضوع 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  ) ...١٤(وننتقل إىل املادة . لقد أعلنت النتيجة 
  

مستأذنا(العضو منصور بن رجب 
ً

 : (  ٢٥ 

  .سيدي الرئيس ، جيوز للرئاسة عدم سؤال العضو املمتنع 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
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 كان هنـاك    - وهي واضحة    -خ منصور ، حبسب األمساء املوجودة لدي        األ
  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . عضو واحد ممتنع عن التصويت 

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٥: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )١٤(املادة 

ة اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنية بالوظائف         ختطر اجلهات احلكومي  " 
الشاغرة لديها اليت تكون يف حاجة إىل شغلها ، ويف حالة إذا ما تقـرر شـغل هـذه         
 الوظائف بطريق اإلعالن حيدد ديوان اخلدمة املدنية وسيلة اإلعالن املناسـبة عنـها ،            

 توصي اللجنـة   . " التنفيذية الئحة للضـوابط واإلجراءات اليت حتددها ال     اوذلك وفقً 
 ١٠ختطـر   " : نص املادة بعـد التعـديل        وعلى ذلك يكون   .بتعديل صياغة نص املادة     

اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنية بالوظائف الشاغرة 
عن هذه  لديها واليت تكون يف حاجة إىل شغلها ، ويقوم ديوان اخلدمة املدنية باإلعالن              

الوظائف يف وسائل اإلعالم احمللية ، وال يتم اإلعالن يف وسائل اإلعالم اخلارجيـة إال               
بعد تعذر احلصول على املرشح احمللي وذلك وفقًا للضوابط واإلجراءات اليت حتـددها             

 ١٥  " .الالئحة التنفيذية 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .ؤاد احلاجي هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ ف

  

 ٢٠  : العضو فؤاد احلاجي 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا مع توجه جلنة الشئون التـشريعية والقانونيـة يف               
سيدي الرئيس ، حنن نتكلم هنا عن األعم وهـو         . وجوب اإلعالن عن كل الوظائف      

وجود الوظائف الشاغرة ، ووجوب اإلعالن عنها ليتاح للجميع العلم ا ، وذلك من              
أما حجة ديوان املوظفني خبصوص ما يترتب علـى         . فؤ الفرص بني املواطنني     مبدإ تكا 

 ٢٥الترقيات يف السلَّم الوظيفي فهذا ليس عذرا مقبوالً ؛ ألن أي ترقية سوف تترك يف آخر    

األمر مكانا شاغرا ، ووجود وظيفة شاغرة تكون هي موضوع اإلعالن ، ومن هـذا               
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جنة وهو وجوب اإلعالن عـن أي وظيفـة يف          املنطلق أؤيد املقترح الذي وضعته الل     
  .وسائل اإلعالن احمللية كالصحف وغريها ، وشكرا 

  

مثريا نقطة نظام(العضو فيصل فوالذ 
ً

 : (  
 ٥سيدي الرئيس ، كل املواد اليت سوف نناقشها اآلن مبنية على االمتحـان إن              

ف وهي مبنيـة    وجد ، وهذا معناه أننا اآلن نقوم مبناقشة وإقرار مواد يف صلب التوظي            
على مادة قد تركناها تتعلق بوجود االمتحان أو عدم وجوده ، وكالمي موجـه إىل               
األخ املستشار القانوين للمجلس واإلخوان أعضاء الس ورئـيس جلنـة الـشئون             
التشريعية والقانونية ، فنحن تركنا هذه املادة وأخذنا اآلن ننـاقش مـواد يف صـلب         

 ١٠لس يبت يف قضايا تتعلق باملادة اليت أتكلم عنها ، وهذا           موضوعها ، وهذا معناه أن ا     

  .إجراء غري دستوري وغري قانوين ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، األخ فيصل ، هذا اإلجراء دستوري وقانوين ، فهناك دميقراطية ، وقد              

 ١٥لجنة ، وليس هناك    إىل ال ) ١٣(مت التصويت ، وكانت األغلبية موافقة على إعادة املادة          

وأعطـي الكلمـة   . عالقة بني املادة اليت نناقشها اآلن واملادة اليت تتكلم عن االمتحان    
  .لألخ املستشار القانوين للمجلس إلبداء الرأي القانوين فليتفضل 

  
  : املستشار القانوني للمجلس 

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، ليس هناك عالقة بني موضوع االمتحـان وموضـوع        

ن ، فهنا اجتهت اللجنة إىل وجوب اإلعالن عن مجيع الوظائف ، أما موضـوع               اإلعال
االمتحان فهو مرحلة تالية لإلعالن وأحكامه خمتلفة عن موضوع اإلعـالن ، واملـادة        
املتعلقة باالمتحان قد أرجعت إىل اللجنة وهي خاصة باالمتحان ولـيس هلـا عالقـة        

  .ني ، وشكرا باإلعالن ، إذن ليس هناك ارتباط بني املادت
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٦المضبطة         ) ٢٦(                         م٢٩/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي رئيس جلنة الـشئون التـشريعية             
  .والقانونية 
  

  : العضو حممد هادي احللواجي 
 ٥شكرا سيدي الرئيس ، واقعا وقبل كل شيء أحب أن أضيف إىل كـالم األخ    

 حبيب مكي مؤيد لتوصية اللجنة مع       املستشار القانوين للمجلس أن اقتراح األخ السيد      
إضافات وتفصيالت ، فالنقاش قد مت وطلبت إعادة املادة إىل اللجنة باعتبار أن هنـاك               

  ...إضافات ، وكان هناك عرف برملاين 
  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  ١٠ 

  ...لقد انتهينا من هذا املوضوع ومت التصويت 
  

فامستأن(العضو حممد هادي احللواجي 
ً

 : (  
لكن للتوضيح فإن القضية ال تتعلق بالتمرير أو عدم التمرير ، فهنـاك عـرف       
 ١٥برملاين وهو أن أية إضافة إىل أية مادة كان الس موافقًا عليها جيب أن ترجع إىل جلنة                 

وخبـصوص  . الشئون التشريعية والقانونية لبحثها ودراستها ، هذا ما أردت توضيحه           
 القانون والشفافية ، وتوجه اللجنة كان مسايرا ومتماشيا مع          هذه املادة فنحن يف زمن    
  وأطلب من اإلخوة أعضاء الس الوقـوف مـع توصـية           . الدستور ومبدإ الكفاءة    

  .اللجنة ، وشكرا 
  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 

  

  : العضو منصور بن رجب 
 ٢٥توصية اللجنة وهي مهمة جدا خصوصا مسألة       شكرا سيدي الرئيس ، حنن مع       

اإلعالن يف البلد ، فنحن فوجئنا مرات كثرية بالنسبة ملوضوع الوظـائف وخـصوصا     
الوظائف يف جمال التعليم ، حيث يعلن عنها يف الدول العربية الشقيقة يف حني أن لدينا                
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ات إليه ، وحنن مـع  هنا مواطنني على قائمة االنتظار ، وهذا أمر ال جيوز وأرجو االلتف     
  .توصية اللجنة وأرجو التصويت عليها ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  

  : العضو وداد الفاضل 
شكرا سيدي الرئيس ، لدي سؤال لألخ مقرر اللجنة حول الفقرة األخرية من             

وال يتم اإلعالن يف وسائل     : " ى التايل   الصياغة املعدلة من قبل اللجنة ، واليت تنص عل        
 ١٠أال ميكن  : ، والسؤال هو    " اإلعالم اخلارجية إال بعد تعذر احلصول على املرشح احمللي          

مرشحا أجنبيا مقيما يف البحرين ؟ أي هل هي تعـين           " املرشح احمللي   " أن تعين عبارة    
  .مرشحا حبرينيا بالضرورة ؟ وشكرا 

  

  : ـس الرئيــــــــــــــ
 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، طبعا املقصود هو البحريين ، وهذه املادة تتماشى مـع              

 الذي ينص على وجوب أن يتأكد ديوان ١٩٨٠لسنة ) ٣٦٠(نظام اخلدمة املدنية رقم     
 ٢٠البحث عمن يشغلها من اخلـارج ،     اخلدمة املدنية من عدم توفر الكفاءة البحرينية قبل         

هكذا يقول نص ذلك النظام ، كما أن األخذ مببدإ اإلعـالن معمـول بـه اآلن يف                  
احلكومة ، وديوان اخلدمة املدنية يعلن عن الوظائف الشاغرة ، وقرار نظـام اخلدمـة               

يوضح آلية توظيف األجانب ، وهناك أنظمة أخرى ، وقد رأيـت     ) ٣٦٠(املدنية رقم   
وزارات أعلن عنها ديوان اخلدمة املدنية ، فقد أعلن عن وظائف حيتاج إليها  وظائف يف   

 ٢٥ديوان اخلدمة املدنية مثالً ، واألمساء كلها منشورة ، وأعلن أيضا عن وظائف يف وزارة              

العمل والشئون االجتماعية لشغلها وهي مدونة كلها وكذلك أمساء من تقدم إليهـا ،              
ووزارات أخرى ، وكل األمساء منشورة ، فـاإلعالن         وكذلك األمر يف وزارة الصحة      

كمبدإ عمل موجود ومطبق من قبل ديوان اخلدمة املدنية اآلن ، وهذه املادة تقنن واقعا         
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لـسنة  ) ٣٦٠(فقط وتنص على ما نصت عليه أنظمة اخلدمة املدنية ومنها النظام رقم             
  . ، وشكرا ١٩٨٠

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  . األخ فيصل فوالذ شكرا ، تفضل

  
  : العضو فيصل فوالذ 

  ...شكرا سيدي الرئيس ، أرجع إىل املوضوع نفسه ، ألن له ارتباطًا كليا 
  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  ١٠ 

األخ فيصل ، لقد وافق الس على إعادة املادة السابقة إىل اللجنة ، وسـوف              
) ١٤( مداخلة خبـصوص املـادة       نطرحها للتصويت مرة أخرى ، وإذا كانت لديك       
  . فلتتفضل ، أما املادة السابقة فال نريد الكالم فيها 

  
مستأنفا(العضو فيصل فوالذ 

ً
 : (  ١٥ 

ختطـر  : " اليت تنص على التـايل      ) ١٤(حسنا ، حنن بصدد الكالم عن املادة        
  غرة اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنية بالوظائف الشا

  
لديها اليت تكون يف حاجة إىل شغلها ، ويف حالة إذا ما تقرر شغل هـذه الوظـائف                  
 ٢٠بطريق اإلعالن حيدد ديوان اخلدمة املدنية وسيلة اإلعالن املناسبة عنها ، وذلك وفقًـا              

، وحنن نتكلم اآلن عن التعـيني       " للضوابط واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذية       
لرواتب والعالوات ، وهذا معناه أننا رجعنا إىل املادة السابقة املتعلقـة            وتقييم األداء وا  

بوجود االمتحان ، فكيف نناقش هذه املواضيع وإىل اآلن مل حندد موضـوع وجـود               
  . االمتحان أو عدم وجوده ؟ وكيف نبت يف هذا املوضوع ؟ وشكرا 

  ٢٥ 

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
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لة الحقة ، فأوالً يأيت اإلعالن ، وهذه املادة تتكلم عن           شكرا ، االمتحان مرح   
اإلعالن ، فكل وظيفة يعلن عنها أوالً وبعد ذلك جترى امتحانات ملن تقدم لشغلها ،               
وحنن اآلن نتكلم عن اإلعالن عن الوظائف ، وبالنسبة إىل املادة السابقة فقد صـوتنا               

السنوسي مستشار ديوان اخلدمـة     تفضل األخ جعفر الشيخ     . عليها وانتهينا من ذلك     
 ٥  .املدنية 

  
  : مستشار ديوان اخلدمة املدنية 

من القانون نفسه لوجدنا أا     ) ١١(شكرا سيدي الرئيس ، لو رجعنا إىل املادة         
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيني أو الترقيـة أو النقـل أو             : " تنص على التايل    

 ١٠ وظيفة شاغرة داخل اجلهة احلكومية بسبب ، ولكن يف حالة وجود" الندب أو اإلعارة 

أحد هذه اإلجراءات فهل أعلن عنها أم أشغلها باملوظفني املوجودين لدي ؟ لذلك فإن              
النص على اإلعالن كحكم واجب غري سليم ، ألن هناك حاالت ال يتطلـب فيهـا                
 اإلعالن عن الوظيفة بل ميكن ملؤها من املوظفني داخل اجلهة احلكومية نفـسها دون             

  .اإلعالن عنها ، وشكرا 
  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
تفضلي األخـت وداد    . شكرا ، هناك من يتكلم عن اإلعالن الداخلي أيضا          

  .الفاضل 
  

 ٢٠  : العضو وداد الفاضل 

  شكرا سيدي الـرئيس ، أعتقـد أن األخ مقـرر اللجنـة مل جيـب علـى              
عن غري البحرينيني يستخدم كلمة سؤايل ، فنظام اخلدمة املدنية واضح ، وعندما يتكلم          

   أضـفنا كلمـة     - يف الـس     -، فلماذا حنـن     " غري حبريين   " أو عبارة   " أجنيب  " 
؟ إذ من املمكن أن تعين شخصا أجنبيا مقيما يف البحرين ، فهل هـذا هـو                 " حملي  " 

 ٢٥  .املطلوب أم املطلوب هو املرشح البحريين ؟ وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس 
  .كرا ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني ش
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
 ٥هو الشخص البحريين وليس    " احمللي  " شكرا سيدي الرئيس ، املقصود بكلمة       

  . الشخص األجنيب املقيم يف البحرين ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 

  ١٠ 

  : العضو خالد املسقطي 
كرا سيدي الرئيس ، يف الوقت الذي أنظر فيه إىل أن اللجنة قد وفِّقـت يف                ش

الصياغة اليت توصلت إليها إال أن لدي سؤاالً وهو أنه عندما أرجع إىل املـادة كمـا                 
ويف حالة إذا ما تقرر شـغل هـذه         : " جاءت من احلكومة أجد أا تنص على التايل         

 ١٥، ... " دمة املدنية وسيلة اإلعالن املناسبة عنها الوظائف بطريق اإلعالن حيدد ديوان اخل

فهل يعين هذا أن ديوان اخلدمة املدنية يف الوقت احلاضر لديه بنك معلومات يـستطيع               
من خالله أن يعلم أن هناك أشخاصا مرشحني لشغل الوظائف ؛ وبالتـايل ال تكـون         

. ؟ هذا هو السؤال     هناك حاجة دائمة إىل نشر إعالن عن الوظائف الشاغرة يف الدولة            
والسؤال اآلخر هو تعقيب على ما ذكرته األخت وداد الفاضل ، فما هو الضرر لو مت                
 ٢٠اإلعالن عن طريق الصحافة احمللية مث تقدم إيلَّ شخص غري حبريين مقـيم يف البحـرين         

لشغل الوظيفة ؟ فهل تتعلق املادة بتوظيف البحريين أم التوظيف بصفة عامة ؟ فهنـاك               
اك حاجة يف إحدى اجلهات احلكومية ومت اإلعالن يف الصحافة احملليـة ومت             وظيفة وهن 

تقدمي الطلب إىل ديوان اخلدمة املدنية ومل يتوفر الشخص املناسب ، إذن نعـود مـرة               
أخرى إىل نقطة الصفر ونعيد اإلعالن يف الصحف األجنبية يف حماولة للحصول علـى              

 ٢٥ يف الصحافة احمللية واخلارجية ويتم      شخص مناسب ، فما هو الضرر من وجود اإلعالن        

  . انتقاء الشخص املناسب حبسب ما تتطلبه الوظيفة ؟ وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  

  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
 ٥الـذي  " املرشح احمللي   " شكرا سيدي الرئيس ، أريد أن أتكلم عن مصطلح          

قد يعين األجـنيب    " املرشح احمللي   " أثارته األخت وداد الفاضل ، وأعتقد أن مصطلح         
 ، ولذلك أقترح أن نعيد الصياغة حبيث Locally Available Candidateاملتوفر حمليا 

  .تعين املرشح البحريين وليس املرشح احمللي ، وشكرا 
  

 ١٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  .بداحلسن بوحسني شكرا ، تفضل األخ ع
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، ال منانع ، ونقبل اقتراح األخ الـدكتور عبـدالرمحن              

 ١٥  .بوعلي ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
تفضل األخ عبدالرمحن   . شكرا ، ولكن من األفضل أن يتم طرح اقتراح حمدد           

  .مجشري 
  ٢٠ 

  : العضو عبدالرمحن مجشري 
  كرا سيدي الرئيس ، من املفتـرض أن تكـون مجيـع وظـائف الدولـة                ش

واليت ينص ذيـل    ) ١٦(للبحرينيني ، وهناك مادة دستورية حتدد هذا األمر وهي املادة           
وال يوىل األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال الـيت     : " منها على التايل    ) أ(الفقرة  

 ٢٥  شغلوا وظائف معينـة يف الدولـة حـسب         ، فبإمكان األجانب أن ي    " يبينها القانون   

 إذا كانت الوظيفة ضـرورية      -القانون ، فإذا مل يتوفر املرشح البحريين فيمكن للدولة          
 أن تعلن عن الوظيفة وتذكر يف صـلب اإلعـالن أن           -وتريد توظيف شخص أجنيب     
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الوظيفة مفتوحة للبحرينيني واألجانب على حد سواء ، علـى أن تكـون األفـضلية            
  . يف كل عملية توظيف ، وشكرا للبحريين

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  
  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 

شكرا سيدي الرئيس ، أحببت أن أعلق على ما ذكره األخ مستشار ديـوان              
لوظائف عن طريق يكون شغل ا: " تنص على التايل ) ١١(اخلدمة املدنية وهو أن املادة 

 ١٠تـنص علـى   ) ١٤(، وأن املادة ... " التعيني أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة     

ختطر اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنيـة           : " التايل  
، وذلك معناه أنـه إذا      ... " بالوظائف الشاغرة لديها اليت تكون يف حاجة إىل شغلها          

 اجلهة احلكومية أن لديها وظائف شاغرة حتتاج إىل شغلها فإا ختطـر ديـوان               رأت
اخلدمة املدنية ، أي أن هذا املوضوع ال يتم مبعزل عن موافقة اجلهة احلكومية ، فأنا ال                 

 ١٥خبالف ما ذكره األخ مستشار ديـوان  ) ١٤(واملادة ) ١١(أجد أي تعارض بني املادة     

  . اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

  : لرئيـــــــــــــــس ا
تفضل األخ حممد هادي احللـواجي      . شكرا ، وأنا أيضا ال أجد أي تعارض         

 ٢٠  .رئيس جلنة الشئون التشريعية والقانونية 
  

  : العضو حممد هادي احللواجي 
أضم صويت لصوت األخ عبدالرمحن مجشري ألن هـذا         شكرا سيدي الرئيس ،     

ساس يف الوظائف العامة أن تكون للبحرينيني فقـط         الديوان ينظم اخلدمة املدنية ، واأل     
 ٢٥وال يوىل األجانب فيها إال يف حاالت استثنائية حددها وبينها هذا القانون ، فال نلجـأ              

إىل اخلارج إال عند عدم توفر املرشح البحريين وعدم توفر املرشـح احمللـي املقـيم يف         
  . البحرين ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ عبداجلليل الطريف  شكرا ،
  

 ٥ :العضو عبداجلليل الطريف 

سيدي الرئيس ، تعقيبا على ما ذكره مستشار ديوان اخلدمة املدنية فهذه شكرا 
املادة تتحدث عن الوظائف اجلديدة اليت تنشأ يف خمتلف الوزارات ، أما إن كان هناك 

بأن يرقّى إىل ) ١١(ادة موظف سيشغل وظيفة أخرى فهذا ميكن أن تنطبق عليه امل
واألمر اآلخر هو أن اللجنة اعتمدت مبدأ الشفافية يف اإلعالن عن . وظيفة أخرى 

 ١٠وفيما يتعلق مبا أثارته . الوظائف ، وهذا املبدأ يؤكده ميثاق العمل الوطين والدستور 

 ووفقًا -األخت وداد الفاضل فأظن أن اللجنة مادامت قد نصت على املرشح احمللي 
   فمن املناسب تعديل التعبري املذكور ليكون -وضيح الذي بينه األخ مقرر اللجنة للت
  .، وشكرا " املرشح املواطن " 

  
 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية شكرا ، 
  

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

ستفسار أحد اإلخوة حول بنك معلومات  سيدي الرئيس ، بالنسبة الشكرا
 ٢٠  الوظائف فأحب أن أؤكد أنه يوجد مركز معلومات للوظائف يف ديوان اخلدمة 

واألمر اآلخر . املدنية ، وحيتفظ هذا املركز مبعلومات مفصلة عن املتقدمني للوظائف 
 مع غري اليت ستأيت الحقًا تتعامل) ١٥(تعين البحريين ، واملادة " احمللي " هو أن كلمة 

  .البحرينيني على هذا النحو ، وشكرا 
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .تفضل األخ منصور بن رجب شكرا ، 

  
 :العضو منصور بن رجب 
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أما خبصوص النقاش الدائر حاليا . سيدي الرئيس ، أنا مع توصية اللجنة شكرا 
 إال وهلا مواطن حول املوظف احمللي وغري احمللي فأعتقد أنه ال توجد وظيفة شاغرة

حبريين يصلح لشغلها ، فالبحرينيون اليوم ميلكون الكفاءة وهم قادرون على شغل كل 
  .الوظائف ، وشكرا 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ عبدايد احلواج شكرا ، 
  

 :العضو عبدايد احلواج 

 ١٠حلديث يف أمتىن أن يعطى كل عضو حقه يف النقاش وا، سيدي الرئيس شكرا 

اجللسة ، وعندما تعرض األمساء على الشاشة حبسب طاليب الكالم فيجب أن يأخذ كل 
شخص حقه وال نقصر الكالم على جمموعة منهم دون اآلخرين لظروف ضيق الوقت 

وبالنسبة إىل مداخلة األخ فيصل . أو غريه ، فمشاركة األعضاء تثري املوضوع أكثر 
نتكلم حول قانون معني فنحن نتكلم عن كل مواده فوالذ فأود أن أوضح أنه عندما 

 ١٥  ...فهي تتداخل ويؤثر بعضها يف بعض 

  
موضحا( الرئيـــــــــــــــس

ً
 (: 

  فهل لديك مالحظات عليها ؟) ١٤(األخ عبدايد حنن نتكلم عن املادة 
  

مستأنفا(العضو عبدايد احلواج 
ً

 : ( ٢٠ 

  مرتبطة باملادة "  املرشح احمللي "سآيت إىل هذا الكالم اآلن ، فإضافة عبارة 
يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا : " اليت تنص على أنه ) ١٣(

، وهذا أمر واضح ، "  أن يكون متمتعا باجلنسـية البحرينية -أ: هذا القانون ما يلي 
  .وشكرا 

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري شكرا 
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 :العضو عبدالرمحن مجشري 

 سيدي الرئيس ، أظن أن املادة مستقيمة وجيب أن نصوت عليها وخباصة شكرا
أن اإلضافة الوحيدة اليت أضافتها اللجنة على النص األصلي هي وجوب اإلعالن احمللي 

وفقًا للضوابط واإلجراءات : " واخلارجي ، ولكن هناك فقرة أرجو التركيز عليها وهي 
 ٥، فهذه الالئحة ستضع ضوابط طريقة اإلعالن احمللي " ددها الالئحة التنفيذية اليت حت

  .  واخلارجي وهو أمر بيد ديوان اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ عبدالرمحن الغتم شكرا ، 
  ١٠ 

 : العضو عبدالرمحن الغتم 

واملوظف ) د شريعة املتعاقدين العق( سيدي الرئيس ، كما تعلمون فإن شكرا 
عندما يتم تعيينه يف احلكومة إمنا يقوم بتوقيع عقد بينه وبني اجلهة املختصة اليت سيعمل 
فيها بعد اجتيازه للشروط والضوابط املترتبة واملتطلبة هلذه الوظيفة بناًء على املؤهالت 

 ١٥ني املوظف البحريين واجلهة معايل الرئيس ، قانون اخلدمة املدنية ينظم العالقة ب. وغريها 

اليت يقوم بالعمل فيها بناًء على العقد أو االتفاق على توظيفه يف الوظيفة ، وهذه املادة 
جاءت واستثنت التعيني أو العمل بالنسبة لبعض الوظائف لعدم وجود حبريين مؤهل 
لشغلها ، حيث توجد وظائف مثل االستشاريني يف املستشفيات أو املستشارين 

نونيني أو املاليني ، أي الوظائف ذات االختصاصات الدقيقة اليت تتطلب التزامات أو القا
 ٢٠رواتب مرتفعة ال تتناسب مع الرواتب اليت يقترحها ديوان اخلدمة املدنية ، وسعادة 

الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية لديه علم بأن هناك الكثري 
ومة يشغلها خرباء أجانب ويتم دفع رواتب هلم تتناسب مع من الوظائف يف احلك

املؤهالت اليت يتمتعون ا نظري اخلدمات اليت يقدموا هلذه اجلهة احلكومية ، فليس من 
بأا تعين البحريين ، فالشق األول من املادة أتى " احمللي " املعقول أن نفسر كلمة 

 ٢٥ة للمحلي فهناك كثري من اخلرباء يف البحرين لتنظيم العالقة بالبحريين فقط ، أما بالنسب

يتم نقلهم من اجلهة اليت يعملون ا إىل احلكومة بناًء على ما تتطلبه أو تعرضه اجلهة 
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املختصة من مزايا  تتناسب مع مؤهالم ، فليس من املعقول أن ينصب هذا التفسري 
يم العالقة االستثنائية على البحريين فقط فهناك أجانب أيضا ، وهذه الفقرة أتت لتنظ

  . بني األجنيب واجلهة احلكومية اليت حتتاج إىل هذا الشخص الفين واملختص ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا ، 
  

 : العضو عبداحلسن بوحسني 

 ما سيدي الرئيس ، هذه املادة مل تأِت من فراغ ، هذا املادة أتت لتفعلشكرا 
 ١٠ كما -هو موجود حاليا ويطبق يف أنظمة اخلدمة املدنية ، وهي أيضا تفعل وتقنن 

 ، فهي مل تأِت جبديد ، ١٩٨٠لسنة ) ٣٦٠( نظام اخلدمة املدنية رقم -ذكرت 
 يقومون باإلعالن عن الوظائف حمليا - كما ذكرت -واإلخوة يف اخلدمة املدنية 

  من نظام اخلدمة املدنية رقم ) ١(يين حبسب املادة للبحرينيني ، وإذا مل يتوفر البحر
يتم اإلعالن يف الصحف خارج البحرين ، وهذه األمور إجراءات معمول ا ) ٣٦٠(

 ١٥  .حاليا ومطبقة أيضا وهذه املادة تقنن ما هو معمول به ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .تفضل األخ الدكتور هاشم الباش شكرا ، 
  

 ٢٠ : دكتور هاشم الباش العضو ال

سيدي الرئيس ، مادامت الالئحة التنفيذية سوف تنظم طريقة اإلعالن شكرا 
كما جاءت ) ٤(فلماذا هذا التفصيل يف اإلعالن احلايل حمليا وخارجيا ؟ أرى أن املادة 

من احلكومة أكثر مرونة من النص بعد التعديالت ، فاملادة حاليا سوف حتصر النقاش 
احمللي وغري احمللي ، وأنا أرى من األفضل الرجوع إىل النص األصلي يف موضوع 

 ٢٥والقبول به كما ورد إلينا ، والالئحة التنفيذية سوف حتدد موضوع املرشح الداخلي أو 

  .احمللي وستحدد من سيشغل هذه الوظائف ، وشكرا 
  :الرئيـــــــــــــــس
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  .تفضل األخ حممد هادي احللواجي شكرا ، 
  

 : و حممد هادي احللواجي العض

سيدي الرئيس ، التعديل اجلوهري الذي قصدته اللجنة من خالل هذه شكرا 
 ٥اإلضافة هو وجوب اإلعالن ، ومل نلتفت بصورة كبرية إىل أمر احمللي أو غري احمللي ، 

إمنا أشرنا إىل وجوب اإلعالن ألن النص احلكومي فيه من املرونة حبيث يستطيع 
ويف حالة إذا ما " ة املختصة عدم اإلعالن ، وذلك من خالل عبارة املسئول أو اجله

، ويعين ذلك إمكانية التوظيف من دون ... " تقرر شغل هذه الوظائف بطريق اإلعالن 
  .اإلعالن ، وهذا ما حاولنا جتنبه من خالل هذا التعديل ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

وكيل املساعد لشئون التوظيف واالس تفضل األخ أمحد الزايد الشكرا ، 
  .بديوان اخلدمة املدنية 

  

 ١٥ : الوكيل املساعد لشئون التوظيف واالس بديوان اخلدمة املدنية 

سيدي الرئيس ، عندي استدراك على مقرر اللجنة ، فديوان اخلدمة شكرا 
ف ملا حتتاج املدنية ال يقوم باإلعالن عن كل وظيفة ، فالوزارات هي املختصة بالتوظي

إليه من قوى عاملة للوزارة نفسها ، وإذا تعذر احلصول على املوظف البحريين يتم 
االتصال بديوان اخلدمة املدنية والذي بدوره يقوم عن طريق مركز معلومات الوظائف 
 ٢٠وبالتنسيق مع وزارة العمل والشئون االجتماعية بإرسال الطلبات والترشيحات إىل هذه 

تعذر توفر البحريين عن طريق ديوان اخلدمة املدنية ووزارة العمل الوزارة ، وإذا 
والشئون االجتماعية يتم اإلعالن حمليا للبحرينيني فقط ، وإذا تعذر بعد ذلك توفر 

أما التوظيف احمللي فيكون . البحريين الكفء لشغل الوظيفة يتم اإلعالن خارجيا 
وفر البحريين يكون العبء املايل على الدولة للبحريين وغري البحريين ألنه يف حالة تعذر ت

 ٢٥  أقل بالنسبة لتوظيف غري البحريين بعقد العمل احمللي من التوظيف بعقد العمل غري 

احمللي ، وللتوضيح فإن نص احلكومة املقدم هو األفضل ، وحاليا هناك إعالن شبه 
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 فنص احلكومة يومي للوظائف والتوظيف يف الدولة وال جند من يسد هذا األمر ولذلك
  .هو األصوب ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥أرى أن هناك توجها من األعضاء لقبول اقتراح اللجنة ، تفضل األخ شكرا ، 

  .مقرر اللجنة 
  

 : العضو عبداحلسن بوحسني 

سيدي الرئيس ، تعقيبا على مداخلة األخ أمحد الزايد فاملادة واضحة شكرا 
 ١٠ اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة ختطر: " وهي تقول 

، وهذا ما أتى من " املدنية بالوظائف الشاغرة لديها واليت تكون يف حاجة لشغلها 
احلكومة ومادامت اجلهات احلكومية ختطر الديوان فهذا معناه أن ديوان اخلدمة املدنية 

شئون التشريعية والقانونية فإن هدفها يقوم باإلعالن ، وكما تفضل األخ رئيس جلنة ال
هو األخذ مببدإ اإلعالن وليس التوظيف العشوائي ، فيجب اإلعالن عن الوظائف 
 ١٥الشاغرة وهذا تفعيل دستوري ملادة دستورية ، فإن مل يعلن عن الوظائف فكيف يعلم 

املواطن بوجود وظائف شاغرة ؟ وكل وظيفة جيب اإلعالن عنها وهذا مبدأ مطبق يف 
يع دول العامل ، وقدر راجعت قوانني اخلدمة املدنية يف دول اخلليج العربية وهذا مج

مطبق يف اململكة العربية السعودية حبسب قانون اخلدمة املدنية لديها ومطبق يف األردن 
والكويت ويف معظم دول اخلليج العربية ، واإلعالن ليس بدعة ، والبد لنا من األخذ 

 ٢٠تماشى مع الشفافية ومع الدستور ومنح الفرص واإلعالم بوجود مببدإ اإلعالن ألنه ي

وظيفة شاغرة ، فكيف يعلم املواطن بوجود وظيفة شاغرة إن مل يعلَن عنها ؟ الوزارات 
تعلن عن الوظائف وحنن يف الس نعلن كذلك عن الوظائف الشاغرة لدينا ، واإلعالن 

  .اإلعالن ، وشكرا كمبدإ عاملي متفق عليه وهذه املادة تفعل مبدأ 
  

  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــس 

   . تفضل األخ عبداجلليل الطريف شكرا ،
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  : العضو عبداجلليل الطريف 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن األخ أمحد الزايد ممثل ديوان اخلدمة املدنية 

آللية هي مبداخلته قصر املسافة علينا كثريا وشرح اآللية املتبعة لدى الديوان ، وهذه ا
يتم اإلعالن عن الوظائف : عينها اليت أقرا اللجنة من خالل هذا التعديل ، فقد قلنا 

 ٥الشاغرة عرب وسائل اإلعالم احمللية ، فإذا تعذر جلأنا إىل وسائل اإلعالم األجنبية ، وبعد 

شرح ممثل الديوان اتضحت هذه اآللية بشكل واضح وأظن أن تعديل اللجنة منسجم 
  .متبع حاليا ، وشكرا مع ما هو 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  
  :العضو السيد حبيب مكي 

شكرا سيدي الرئيس ، أنا أقف مع ما ذكره األخ الدكتور هاشم الباش وهو 
كما جاءت من احلكومة ، وفيما لو أخذ يف االعتبار ) ١٤(ضرورة اإلبقاء على املادة 

 ١٥حي لكانت املادة واضحة وال غبار عليها ، وأؤكد اقتراحي يف إضافة املادة اليت اقترا

  .تنص على اإلعالن عن الوظائف بتعاون احلكومة مع اجلهات املختصة ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  ٢٠ 

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 
 كما ذكر ممثل -رئيس ، أنا أجد أن هذه املادة ال تتعارض شكرا سيدي ال

 مع صالحية الوزارة يف توظيف من تراه ، ألا عندما ختطر -ديوان اخلدمة املدنية 
بوجود هذه الوظائف الشاغرة يأيت دور ديوان اخلدمة املدنية ، ومسئولية الديوان يف 

 ٢٥يف هذه احلالة أجد أن اإلعالن غري هذه احلالة هي االستجابة هلذه اجلهة احلكومية ، و

واجب يف املادة اليت وردت من احلكومة وميكن للديوان ذه املادة شغل هذه الوظائف 
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بطريق غري اإلعالن وهذه ثغرة يف املادة ألا تترك األمر لالجتهادات ، لذلك أرى أن 
  .املادة بتعديل اللجنة صحيحة وجيب األخذ ا ، وشكرا 

  :ــــــــس الرئيـــــــ
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة 

  ٥ 

  :العضو الدكتور الشيخ علي آل خليفة 
شكرا سيدي الرئيس ، الشك أن اإلعالن الداخلي مهم جدا وجيب على مجيع  
اإلدارات أن تعد الوصف الوظيفي وتدرب عامليها ليحلوا يف املراكز الشاغرة ، وأال 

ا منحرفًا ، وأنا أعتقد أن مهمة أي مدير هي  رعاية يكون الترقي رأسيا فقط بل رأسي
 ١٠موظفيه وتوفري مجيع اإلمكانيات هلم للترقي يف العمل ، ولذلك أعتقد أن اإلعالن 

الداخلي من أهم األمور يف ذلك مث الوصف الوظيفي ، فلقد رأينا يف كثري من الدوائر 
 بتاتا ، فيصلون إىل السـقف Establishmentأن املوظفني ال يتماشون مع الـ 

   وهذه مشكلة يف كثري من الدوائر ، Establishmentالوظيفي دون حتقيق الـ 
  .وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
  :العضو فيصل فوالذ 

 ٢٠ شكرا سيدي الرئيس ، لقد استمعنا إىل اإلخوة ممثلي احلكومة واإلخوة أعضاء

  اللجنة وأنا أعتقد أنه البد من وجود نص توفيقي بني النصني ، مع أنين مع 
نص اللجنة بعد التعديل ، ولكن هناك جانب مهم وهو توفري املصاريف وهو توجه 
احلكومة ، واخلرباء يشكلون عبئًا كبريا على امليزانية العامة ، وبالتايل كيف يتم 

املميزات والرواتب اخليالية املعطاة هلم من الدول  وخباصة مع -استقطاب هؤالء اخلرباء 
 ٢٥ إىل اخلدمة املدنية وخباصة مع الربنامج املطروح من مسو رئيس -اخلليجية ااورة 

الوزراء للمجلس الوطين ؟ والسلطة التشريعية بغرفتيها تطالب احلكومة دائما بالتطوير 
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، أنت تطالب Conflict يه وتسهيل اإلجراءات خلدمة املواطنني ، وهذا املوضوع ف
! كسلطة تشريعية لكنك يف الوقت نفسه تقيد السلطة التنفيذية ذه اإلجراءات 

وبالتايل املرشح احمللي يعطي احلكومة مساحة للتحرك يف استقطاب هذه اخلربات مع 
ن تأكيد أن األولوية دائما البن البلد البحريين ، وهذا ما ركزنا عليه يف الفقرة السابقة م

 ٥أن املرشح يتمتع باجلنسية البحرينية ، وأنا أرجو من اإلخوان إجياد خمرج هلذا املوضوع 

، وبالتايل فإن ) اآليسو ( وتأكيد أن هناك وزارات يف الدولة قد حصلت على شهادة 
كثريا من املسائل مطبقة وهناك معايري حمددة هلذه الوزارات وهي حتت مظلة اخلدمة 

  .املدنية ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

  :العضو حممد هادي احللواجي 
حسمت املوضوع بني البحريين وغري ) ١٣(شكرا سيدي الرئيس ، املادة 

 ١٥البحريين وجعلت اجلنسية البحرينية شرطًا من شروط الوظيفة العامة بغض النظر عن 

د ذكرنا ألمر احمللي وغري احمللي فهذا معناه أننا نتجه إىل النص الدستوري الصريح ، وعن
اخلارج عندما ال جند البحريين وال جند احمللي املقيم يف البحرين ، وهو عني ما أشار إليه 
ممثل احلكومة يف توفري املصاريف لغري البحريين باعتبار أن احمللي هو األنسب للجهة 

  .املوظِّفة ، وشكرا 
  ٢٠ 

  :ـــــــس الرئيــــــــ
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور مصطفى السيد 

  

  :العضو الدكتور مصطفى السيد 
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، أوافق األخ مقرر اللجنة يف كالمه من أن مبدأ اإلعالن 

مبدأ جيد للتغلب على احملسوبية وتشجيع املنافسة ، ويف نفس اإلطار أحب أن أشيد 
طاعات احلكومية والشركات الكربى ، فنحن لدينا بتطور البحرنة يف الكثري من الق

جتربة جيدة وهذا جمرد تفضيل قانوين ، واإلعالن احمللي يكون للبحريين ، وإن وجد 
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آخرون ممن خدموا البلد وتقدموا للوظائف فيمكن النظر يف طلبام كذلك ، وعن 
طريق اإلعالن نكتشف وجود آخرين ذوي درجات أقل ولديهم الكفاءة لشغل 
وظائف أكرب وهذا مبدأ جيد ، وأنا أرى أن اإلعالن احمللي ضروري ، ويف حالة عدم 

  .وجود الكفاءة املطلوبة نلجأ إىل اخلارج ، وأنا أثين على توصية اللجنة ، وشكرا 
 ٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
حب أن أوضح لإلخوة بعض األمور حىت ال نكون شكرا سيدي الرئيس ، أ

 ١٠شاذّين عما يدور حولنا ، فاإلعالن ليس مبدأً عامليا فحسب بل هو مبدأ عريب وخليجي 

يتم التعيني : " منه ) ٩(أيضا ، ومن أمثلة ذلك القانون القطري والذي يقول يف املادة 
ولة قطر قاموا بزيارات لنا ، مع العلم أن اإلخوة يف د" يف الوظائف عن طريق اإلعالن 

  : من القانون السعودي تقول ) ٧(واملادة . لالستفادة من جتربتنا فوضعوا قانونا قبلنا 
، فيتم اإلعالن وقبول الطلبات " يعلن الديوان العام للخدمة املدنية عن الوظائف " 

 ١٥. دية ودخول االمتحانات وإعالن النتائج وهو أمر جيري يف اململكة العربية السعو

منه أن جيتاز املرشح املسابقات واالختبارات ) ١٠(والقانون القطري يذكر يف املادة 
كشرط من شروط التعيني ، والقانون األردين ينص على ذلك أيضا ، فنحن مل نأِت 
ببدعة وهذه املادة تتناسق مع ما هو موجود عامليا ومع ما هو موجود يف دول اخلليج 

  .العربية ، وشكرا 
  ٢٠ 

  :لرئيـــــــــــــــس ا
شكرا ، هناك من يريد التحدث مرة أخرى والالئحة الداخلية تقضي بإعطاء 

  ...العضو الفرصة للتعقيب مرتني يف املوضوع الواحد 
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

  : (  ٢٥ 

  ... سيدي الرئيس ، هذه هي املرة الثانية اليت أطلب التحدث فيها 
  

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
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أنا أعين ذا الكالم األخت وداد الفاضل ، وهذا هو القانون والنظام إال إذا 
  ... أرادت تعديل املادة 

  
  ) : مستأذنة(العضو وداد الفاضل 

 ٥  .... سيدي الرئيس ، عندي اقتراح بالتعديل 

موضحا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

: (  
يسمح للعضو بالتعقيب على االقتراح بالتعديل مسموح به ، ولكن القانون 

  .املادة نفسها مرتني فقط ، تفضلي األخت وداد الفاضل 
  

 ١٠  : العضو وداد الفاضل 

مازال يشوا بعض " املرشح احمللي " شكرا سيدي الرئيس ، أنا أعتقد أن عبارة 
الغموض ، فمقرر اللجنة يقول إن املقصود هو املرشح البحريين ورئيس اللجنة يقول إنه 

  ن يكون البحريين أو األجنيب ، وأنا أقترح أن تعدل العبارة لتكون ميكن أ
وال يتم اإلعالن يف وسائل اإلعالم اخلارجية ، إال بعد تعذر التوظيف عن : " كالتايل 

 ١٥، وذلك على أساس أنه عند ... " طريق وسائل اإلعالم احمللية ، وذلك وفقًا للضوابط 

  .يب ، وشكرا عدم توفر البحريين فيمكن توظيف األجن
  

  )تثنية من بعض األعضاء ( 
  :الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
  : العضو فيصل فوالذ 

شكرا سيدي الرئيس ، أشكر اللجنة على عملها وأشكر األخ املقرر على 
أن مداخلته وتقدميه أمثلة من قوانني اخلدمة املدنية لبعض دول اخلليج ، وأنا أعتقد 

 ٢٥البحرين سباقة يف كل ااالت ، فإذا كانت هذه األمثلة مناسبة فيمكن األخذ ا ، 

والبحرين طورت كل ميادينها وبالتايل البحرين تكون هي  النموذج وليس اآلخرين ، 
  .وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل بقراءة اقتراحك 

  

  : ل العضو وداد الفاض
 ٥ختطر اجلهات احلكومية اخلاضعة : " شكرا سيدي الرئيس ، النص املقترح هو 

ألحكام هذا القانون ديوان اخلدمة املدنية بالوظائف الشاغرة لديها واليت تكون حباجة 
إىل شغلها ، ويقوم ديوان اخلدمة املدنية باإلعالن عن هذه الوظائف يف وسائل اإلعالم 

الن يف وسائل اإلعالم اخلارجية إال بعد تعذر التوظيف عن طريق احمللية ، وال يتم اإلع
وسـائل اإلعالم احمللية وذلك وفقًا للضـوابط واإلجراءات اليت حتددها الالئحة 

 ١٠  . ، وشكرا " التنفيذية 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  

  : العضو حممد هادي احللواجي 
 ١٥  يدي الرئيس ، هناك نقص جوهري يف االقتراح املقدم من األخت شكرا س

وداد الفاضل ، فقد يأيت شخص من اخلارج وقد قرأ جريدة حملية ، وهذا يوقعنا يف 
املرشح " إشكاالت قد تطول ، وأنا الزلت أصـر على تعديل اللجنة بإضافة عبارة 

  .ألا حتل هذا اإلشكال ، وشكرا " احمللي 
  

 ٢٠  :ـــــــــــس الرئيــــ

إال بعد تعذر التوظيف عن طريق : " شكرا ، األخت وداد الفاضل تقول 
  .تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس " .  وسائل اإلعالم احمللية 

  

  :املستشار القانوني للمجلس 
 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، أخذًا بكل املداخالت وفضا لإلشكالية املتعلقة بكلمة

، " إال بعد تعذر احلصول على املرشح الوطين مث احمللي : " تطيع القول نس" احمللي " 
  .وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، دعونا نصوت أوالً على اقتراح األخت وداد الفاضل ، وأنا الزلت 

  ...أقول لو جاء شخص من اخلارج 
  

مستأذنا( العضو عبدالرمحن مجشري 
ً

 : (  ٥ 

مل نكن مقتنعني بالتعديل متاما فمن املفترض إرجاع املادة سيدي الرئيس ، إذا 
  إىل اللجنة لدراستها دراسة وافية ، وأال نتسرع يف إقرار مادة قد نرجع إليها مستقبالً ، 
أو يكون هلا تأثري غري جيد على قطاع كبري من املواطنني ، وأرجو التأين يف ذلك ، 

  .  وشكرا 
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
حملي وخارجي ، : را ، لقد رجعنا إىل نفس اإلشكالية ، هناك إعالنان شك

تفضل األخ . وكل ما هنالك هو أن اإلعالن احمللي قد ال يوفر الكفاءة املطلوبة للوظيفة 
  .مقرر اللجنة 

  ١٥ 

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أقترح التصويت أوالً على اقتراح األخت وداد 

  اضل ومن مث التصويت على اقتراح اللجنة ، وذلك لوجود تثنية على االقتراح الف
  .املقدم ، وشكرا 

  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  
  )ال توجد مالحظات (

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
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ن بالتعديل املقترح من األخت وداد الفاضل ، فم) ١٤(أطرح للتصويت املادة 
  هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية غري موافقة(

  ٥ 

  
  :الرئيـــــــــــــــس 

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ١٤(أطرح للتصويت املادة 
   

 ١٠ )أغلبية موافقة(

  
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
رر وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مق. إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 

 ١٥  .اللجنة 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           ) : ١٥(املادة  
يكون تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على املعينني بطريق             " 

 ٢٠اص يف العقود    فيما مل يرد بشأنه نص خ       ، التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية     

ويوضع .  ويضع ديوان اخلدمة املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود        . املربمة معهم   
نظام لتوظيف اخلرباء املواطنني واألجانب وملن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك            

البحـرينيني  " استبدال كلميت    ب توصي اللجنة  ." بقرار من رئيس ديوان اخلدمة املدنية       
. الواردتني يف الفقرة الثانية من املادة       " املواطنني واألجانب   " بكلميت  " حرينيني  البوغري  

 ٢٥يكون تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة      "  :نص املادة بعد التعديل     وعلى ذلك يكون    

وبطريق التعاقد ، وتسري على املعينني بطريق التعاقد أحكام هذا القـانون والئحتـه              
ويضع ديوان اخلدمة   .  بشأنه نص خاص يف العقود املربمة معهم          فيما مل يرد    ، التنفيذية
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 ويوضع نظام لتوظيف اخلرباء البحرينيني وغري . املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود
البحرينيني وملن يقومون بأعمال مؤقتة أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان اخلدمة             

  " .املدنية 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد حسن باقر هل 
  

  : العضو حممد حسن باقر 
مؤقتية الوظيفة ، وتعاقدية : شكرا سيدي الرئيس ، لقد نصت املادة على مبدأين 

 ١٠باإلضـافة إىل املؤقتيـة     " برواتب مقطوعة   " الوظيفة ، وحبذا لو أضافت اللجنة عبارة        

يكون تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة برواتـب        : " لتايل  والتعاقدية ليكون النص كا   
  .، وشكرا ... " مقطوعة 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ١٥ 

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، ردا على كالم األخ حممد حسن باقر فإنه ليس بالضرورة    

ألنه من املمكن أن تكون حسب جدول رواتـب ديـوان           أن تكون الرواتب مقطوعة     
  .اخلدمة املدنية ، وبإمكان اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية تصحيح كالمي ، وشكرا 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  
  : العضو الدكتور بهية اجلشي 

 ٢٥البحرينيني وغـري   "  على استبدال عبارة     شكرا سيدي الرئيس ، أنا أوافق اللجنة      

قـد تـشمل   " غري البحرينيني "ألن عبارة " املواطنني واألجانب " بكلميت   " البحرينيني
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جيب أال تطلق على اإلخوة العـرب ، فـالعرب          " األجانب  " اإلخوة العرب ، وكلمة     
  .  ليسوا أجانب ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  . عبدالرمحن الغتم شكرا ، تفضل األخ

  
  : العضو عبدالرمحن الغتم 

فهـي نـص    " املواطنني واألجانـب    " شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة لعبارة       
دستوري موجود يف الدستور ، لذا أرجو أال يتعارض نص املادة مع مبادئ الدسـتور ،   

 ١٠  .وإن كانت هناك مواد تشري إىل البحرينيني وغري البحرينيني ، وشكرا 

  
  : يـــــــــــــــس الرئ

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 ١٥  : العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إن اللجنة التفتت إىل هذه النقطة ، وارتأت أن               
توافق على ما قالته األخت الدكتورة ية اجلشي جتنبا إلثارة هذا املعـىن ، خاصـة أن                 

وا يف هذا االجتاه سواء يف هذا القانون أو يف قوانني أخرى ، فنحن مل نرد       النواب قد سار  
خمالفة النواب يف ذلك ، وهذا التغيري ال يؤثر يف املعىن بل فيه نوع من الذوق عند خماطبة          

 ٢٠  .اإلخوة العرب ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 
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  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

 ١٠   :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة            : )١٦(املادة  

جيوز بقرار من السلطة املختصة إعادة تعيني املوظف إذا توافرت فيه شـروط شـغل                "
الوظيفة اليت يعاد التعيني عليها ، على أن يتم حتديد الدرجة والرتبة بعد موافقة ديـوان                

ـ  توصي اللجنة  " . اخلدمة املدنية    ة علـى هـذه املـادة كمـا وردت دون            باملوافق
  .تعديل 

  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟

  
  )ال توجد مالحظات(

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن تقر هذه املادة 
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  :العضو عبداحلسن بوحسني 
  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           ) : ١٧(املادة  

فيما عدا املعينني مبرسوم أو بقرار من رئيس جملس الوزراء ، يوضع املعينون ألول مرة               " 
فـإذا ثبـت عـدم      .  ستة أشهر من تاريخ مباشرم العمل         ملدة أقصاها  االختبارحتت  

 ٥وبالنسبة للوظائف التعليمية فـإن فتـرة       .  صالحيتهم خالل هذه املدة أيت خدمتهم     

ا عترب املوظف مثبتا بنجاح االختبار فترة انقضتوإذا  . حتدد بعام دراسي كامل االختبار
 باإلبقاء على النص    صي اللجنة تو ." ضمن مدة اخلدمة     يف وظيفته وحتتسب هذه الفترة    

يف مواضعها  " االختبار  " بكلمة  " التجربة  " كما ورد من احلكومة ، مع استبدال كلمة         
واهلدف من ذلك التعديل أن يتناسق النص مـع نظـام           . الثالثة الواردة يف نص املادة      

 ١٠تستخدم الفتـرة   : "  والذي نص على ما يلي       ١٩٨٨لسنة  ) ٤١١(اخلدمة املدنية رقم    

من النظام  ) ٤(، كما نصت املادة     " التدريبية كخطوة أخرية لالختبار املتعلق بالتوظيف       
إن مدة الفترة التجريبية االعتيادية هي ستة أشهر تبدأ من تـاريخ     : " نفسه على ما يلي     

فيما عدا املعينني مبرسـوم أو      : " نص املادة بعد التعديل     وعلى ذلك يكون    " . التعيني  
 ملدة أقصاها ستة التجربةجملس الوزراء ، يوضع املعينون ألول مرة حتت      بقرار من رئيس    

 ١٥فإذا ثبت عدم صالحيتهم خالل هذه املدة أيـت         . أشهر من تاريخ مباشرم العمل      

وإذا .  حتدد بعام دراسي كامل      التجربةوبالنسبة للوظائف التعليمية فإن فترة      .  خدمتهم
 يف وظيفته وحتتسب هذه الفترة ضـمن     اظف مثبت عترب املو ا بنجاح    التجربة  فترة انقضت

  ." مدة اخلدمة 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخـت الـدكتورة فوزيـة              
  .الصاحل 

  
  : العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أسأل اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية عن احلكم            

يف حالة املوظف الذي تثبت عدم صالحيته أثناء فترة التجربة ، فهل يعاد تعيينه بعـد                
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مضي فترة زمنية يف وزارة أخرى ؟ ألن هذا األمر سيترتب عليه حكم إـاء خدمـة           
  .املوظف سواء بالقرار التأديبـي أو غريه من اإلجراءات ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  .خ عبدالرمحن الغتم شكرا ، تفصل األ

  
  : العضو عبدالرمحن الغتم 

شكرا سيدي الرئيس ، أرى أن النص كما جاء من احلكومة أمشل من الناحيـة   
  .القانونية ، حيث إن االختبار أمشل من التجربة ، واألمر متروك لكم ، وشكرا 

  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
ل خليفة رئيس ديوان اخلدمـة  شكرا ، تفضل سعادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آ 

  .املدنية 
  

 ١٥  : رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

شكرا معايل الرئيس ، إذا ثبت عدم أهلية املوظف للوظيفة فإنه يسرح ، وهذا              
  .ال مينع توظيفه يف وظيفة أخرى ، وشكرا 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  ٢٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  : لرئيـــــــــــــــس ا
  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
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وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 
 ٥نص املادة كما ورد يف مشروع      ) : ١٨(املادة  : تقييم األداء    : الفصل الثالث 

حتدد مقاييس أداء املوظفني على أساس مـا تتطلبـه       : " القانون املعروض من احلكومة     
وظائفهم من واجبات ومسئوليات ، ويهدف تقييم األداء الوظيفي جبانب تقدير كفاءة            

وسلوك املوظف بقـصد جتنبـها      الكشف عما يوجد من سلبيات يف أداء         املوظفني إىل 
  . باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجنة . " مستقبالً

  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت ألس مسعان 

  
  : العضو ألس مسعان 

 ١٥ بـوعلي   شكرا سيدي الرئيس ، تقدمت أنا والزميالن الدكتور عبـدالرمحن         

والدكتور هاشم الباش باقتراح بتعديل الفقرة األخرية من هذه املادة ليكون نص املادة             
  حتدد مقاييس أداء املوظفني على أساس ما تتطلبه وظائفهم من واجبـات            : " كالتايل  

ومسئوليات ، ويهدف تقييم األداء الوظيفي جبانب تقدير كفاءة املوظفني إىل تنميـة             
، وهذا هو األسلوب األفضل الذي      " تنميتها ومعاجلة القصور لديه     إجيابيات املوظف و  

 ٢٠ميكن أن يؤدي إىل تأهيل املوظف وتدريبه ، وأنا ال أعلم ِلم لَم يؤخذ ذا االقتراح ؟                 

  .وشكرا 
  

  )تثنية من بعض األعضاء(
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
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  : لدكتور عبدالرمحن بوعلي العضو ا
شكرا سيدي الرئيس ، تقييم األداء ليس لكشف السلبيات فقط ولكنه أيـضا             
لتنمية املوظف وكشف اإلجيابيات لديه ، فأرجو من اإلخوان يف اللجنة توضيح أسباب            

  .عدم األخذ ذا االقتراح ، وشكرا 
  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  ...تراح للتصويت شكرا ، حنن سنطرح هذا االق

  
مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 

ً
 : (  

 ١٠  ولـيس  " تقـومي األداء    : " سيدي الرئيس ، جيب أن يكون املصطلح كالتايل         

 إذ ١٩٩٢لسنة ) ٤١٠(، وأستند يف ذلك إىل نظام اخلدمة املدينة رقم          " تقييم األداء   " 
ن هنا نبحث عن تقـومي      وحن. نص على تقومي األداء ، هذا فيما يتعلق بعنوان الفصل           

السلبيات ليتجنبها املوظف يف املستقبل ، واإلجيابيات ترصد وتسجل ، ولكن اهلـدف          
  هو إرشاد املوظف وتوجيهه لتجنب السلبيات وحتديد التدريب الذي حيتاج إليه لتقومي            

 ١٥  .أدائه حبيث حيسن من أدائه يف العمل ويطور من إنتاجيته ، وشكرا 
  

  : ـــــس الرئيــــــــــ
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
 ٢٠  : العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، إن الكشف عن السلبيات يؤدي إىل تنمية املوظـف ،              
، واللجنة نظرت يف هذا املقتـرح       ) اكتشاف املرض نصف العالج     : ( فكما يقولون   

أن تبقى املادة كما هي ، إضافةً إىل        ورأت أن هذا التعديل غري جوهري ، لذلك رأت          
  .أن اإلخوة النواب مل يعدلوا يف هذه املادة شيئًا ، وشكرا 

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
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  : العضو عبداجلليل الطريف 

  شكرا سيدي الرئيس ، أرجو أن نلتفت إىل فقـرة وردت يف املـادة وهـي                
، فهنا التفت املـشرع   " ييم األداء الوظيفي جبانب تقدير كفاءة املوظفني        ويهدف تق " 

 ٥إىل اجلوانب اإلجيابية وضرورة إبرازها وعاجل اجلوانب السلبية يف املادة ذاا ، إذن حنن              

  مل مل هذا اجلانب ، وقلنا إن هناك الئحة تنفيذية ستشرح ما تعنيه هـذه املـواد ،                  
  . وشكرا 

  
  : ــــــــس الرئيـــــــ

 ١٠شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            

  .بديوان اخلدمة املدنية 
  

  : الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية 
شكرا سيدي الرئيس ، لقد غطى األخ عبداجلليل الطريف النقطة اليت كنـت             

 ١٥خمتصرة ، لذا فإن الالئحة التنفيذية سـتتناول بـشكل          سأستعرضها ، واملادة جاءت     

" سـلبيات   " مسهب النواحي اإلجيابية ونواحي القصور والضعف ، وقد تكون كلمة           
سيـشمل  " جبانب تقدير كفـاءة املـوظفني       " تدل على اجلانب السليب ولكن تعبري       

ومة أفـضل ،   وأعتقد أن اإلبقاء على نص املادة كما جاء من احلك         . اجلوانب اإلجيابية   
  .وشكرا 

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

  : وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
جاءت ألن قيـاس    " السلبيات  " شكرا سيدي الرئيس ، إن اإلشارة إىل كلمة         

 ٢٥  .تطوير ، وشكرا األداء مرتبط ارتباطًا وثيقًا بعملية التدريب وال
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  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  
  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 

 ٥   متعلقـة بكلمـة   املالحظـة األوىل شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظتان ،   

عـىن  فهي األصح لغويا وتغطي اجلوانب اإلجيابية والسلبية ، والتقومي ليس مب          " تقومي  " 
 تتعلـق بـرأي   املالحظة الثانية. خطأ شائع " تقييم " تصحيح أو تعديل بل إن كلمة      

اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ، فمع تقديري لرأيهم فإن جانب تقدير كفاءة املوظفني     
مطلوب أيضا ، وصحيح أن اجلانب اإلجيايب موجود يف املادة ولكن جاء على شـكل               

 ١٠ألصل هو الكشف عما يوجد من سلبيات إىل جانب تقـدير    مجلة اعتراضية ، فأصبح ا    

جبانب تقدير " كفاءة املوظفني ، فحبذا لو تعاد صياغة هذه العبارة حبيث ال تأيت عبارة           
ويهدف تقييم  : " مجلةً اعتراضية ، بل ينص عليها صراحة بأن يقال          " كفاءة املوظفني   

أي ... " ما يوجد من سلبيات     األداء الوظيفي إىل تقدير كفاءة املوظفني والكشف ع       
أن يأيت تقدير كفاءة املوظفني والكشف عن السلبيات بشكل متساٍو ال أن يأيت علـى               

 ١٥  .شكل مجلة اعتراضية فرعية ، وشكرا 

  
  )تثنية من بعض األعضاء(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ السيد حبيب مكي 

  
  : العضو السيد حبيب مكي 

  ي الرئيس ، أشكر األخ مقرر اللجنة السـتدراكه علـى كلمـة             شكرا سيد 
 تغطـي  - كما ذكرت األخت الدكتورة ية اجلشي     -" التقومي  " ، فكلمة   " تقومي  " 

 ٢٥اإلجيابيات والسلبيات ، وال تعين السلبيات فقط ، وهذا رد أيضا على ما طرحه األخ               

تغطي السلبيات فقط ، إال أننا      الدكتور عبدالرمحن بوعلي من أن املادة بوضعها احلايل         
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" تقييم األداء الوظيفي جبانب تقدير كفاءة املوظفني        : " عند قراءتنا املادة جندها تقول      
لقد سبقتين األخت الدكتورة ية اجلشي      . فذكرت يف البداية السلبيات مث اإلجيابيات       

 األداء  ويهدف تقـومي  : " إىل تعديل كنت سأطرحه وهو أن تنص املادة على ما يلي            
فأنا مع التصحيح الـذي ذكرتـه      ... " الوظيفي إىل تقدير كفاءة املوظفني والكشف       

 ٥  .األخت الدكتورة ية اجلشي ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، لقد لقي هذا االقتراح التأييد ولذا سأعطي الكلمة لألخت الـدكتورة             
  .فضل ية اجلشي لقراءة اقتراحها مرة ثانية فلتت

  ١٠ 

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 
حتدد مقاييس أداء املوظفني على أساس      ) : " ١٨(شكرا سيدي الرئيس ، املادة      

ما تتطلبه وظائفهم من واجبات ومسئوليات ، ويهدف تقومي األداء الوظيفي إىل تقدير             
ا كفاءة املوظفني والكشف عما يوجد من سلبيات يف أداء وسلوك املوظف بقصد جتنبه       

 ١٥  .، وشكرا " مستقبالً 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

" تقييم  " شكرا ، سأطرح هذا االقتراح للتصويت ، وأما خبصوص تغيري كلمة            
  ... فسنترك هذا األمر إىل املختصني يف اللغة العربية " تقومي " لتكون 

  ٢٠ 

  ) : متسائلة(العضو الدكتورة بهية اجلشي 
  أينما وردت يف القانون ؟" تقومي " لتكون " تقييم " هل سيتم تعديل كلمة 

جميبا(الرئيـــــــــــــــس 
ً

 : (  
  واآلن أطرح للتصويت املـادة     . لقد ذكرت أننا سنترك هذا األمر إىل اللُّغويني         

 ٢٥  بتعديل األخت الدكتورة ية اجلشي ، فمن هم املوافقون عليها ؟ ) ١٨(
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  )أغلبية موافقة(
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
وننتقل إىل املـادة    . إذن تقر هذه املادة بتعديل األخت الدكتورة ية اجلشي          

 ٥  .التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

  نص املادة كما ورد يف مـشروع القـانون املعـروض مـن             : )١٩(املادة  
سنة تبـدأ مـن أول   يكون وضع التقارير النهائية لتقييم أداء املوظفني عن       : " احلكومة  

 ١٠وجيوز . سبتمرب وتنتهي يف آخر أغسطس وتقدم وتعتمد خالل شهري أكتوبر ونوفمرب            

للجهات اخلاضعة ألحكام هذا القانون تطبيق نظام إدارة األداء لتقيـيم أداء املوظـف              
توصـي   ." إليـه   ألكثر من مرة خالل السنة الواحدة تسهيالً للتقييم السنوي املشار           

  .قة على هذه املادة كما وردت دون تعديل  باملوافاللجنة
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  

  )أغلبية موافقة (
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة  . إذن تقر هذه املادة
  :العضو عبداحلسن بوحسني 

  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة           ) : ٢٠(املادة  
خيضع لنظام تقارير الكفاية السنوية مجيع املوظفني ، عدا الوكالء والوكالء املساعدين            " 
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  ."وظائف األخرى اليت حتدد بقرار من جملـس الـوزراء           ومن يف درجتهم وشاغلي ال    
" تقـارير الكفايـة     " بعبارة  " تقارير تقييم األداء    " استبدال عبارة    -: توصية اللجنة   

 اسـتبدال   - . نالواردة يف نص املادة وإجراء هذا التعديل أينما وردت يف مواد القانو           
  : التعـديل   نص املادة بعد  وعلى ذلك يكون  " . درجتهم  " بكلمة  " حكمهم  " كلمة  

 ٥خيضع لنظام تقارير تقييم األداء السنوي مجيع املوظفني ، عدا الـوكالء والـوكالء              " 

املساعدين ومن يف حكمهم وشاغلي الوظائف األخرى اليت حتدد بقرار مـن جملـس              
  " .الوزراء 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠لـدكتورة نعيمـة    هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخـت ا          

  .الدوسري 
  

  : العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 
عدا الـوكالء والـوكالء   " شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة حول عبارة   

 ١٥املساعدين ومن يف درجتهم وشاغلي الوظائف األخرى اليت حتدد بقرار مـن جملـس              

ن حيـصل  ، كيف سيتعرف هؤالء على مستوى أدائهم وإنتاجيتهم ؟ وهذا ل      " الوزراء  
إال من خالل التقييم الذي يقوم به رؤساؤهم املباشرون ، فعلى سبيل املثال يف القطاع               
املايل واملصريف فإن الرئيس التنفيذي يشمله نظام التقييم ، فهل احلرص على التطـوير              

  .والتدريب هلذه الفئة يف القطاع العام غري مطلوب ؟ وشكرا 
  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  . تفضل األخ مجيل املتروك شكرا ،

  

  : العضو مجيل املرتوك 
 ٢٥  شكرا سيدي الرئيس ، أوافق على ما ذكرتـه األخـت الـدكتورة نعيمـة               

الدوسري ، خاصة أن النقاش يف اللجنة كان ينصب يف حتقيق املـساواة ، فـالوزراء                
عدين مناصبهم سياسية أكثر منها إدارية ، وقد ناقشنا موضوع الوكالء والوكالء املسا           

ملاذا يستثىن هؤالء من التقييم ؟ وقد كان هناك اتفـاق يف            : واآلخرين ، والسؤال هو     
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، فحبذا لو يوضح    ... " عدا الوكالء والوكالء املساعدين     " اللجنة على حذف عبارة     
  .اإلخوان يف اللجنة هذا األمر ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  .واجي شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احلل

  
  : العضو حممد هادي احللواجي 

شكرا سيدي الرئيس ، إن من يقيم شاغلي هذه املناصب هو أعلى من املسئول              
املباشر ، فنحن لدينا برملان وسلطة رقابية تستطيع حماسبتهم ، ولقد ناقشنا هذا األمر يف     

 ١٠ينهم مـستثىن ،    اللجنة وتوصلنا إىل هذا املعىن وهو أنه ال ضرورة للتغيري خاصة أن تعي            

  .وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت ألس مسعان 

  ١٥ 

  : العضو ألس مسعان 
شكرا سيدي الرئيس ، استفساري هو نفس استفسار األخ مجيل املتـروك ،             

  .وشكرا 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

  : لقانوني للمجلس املستشار ا
فقد غطت موضوع تقييم األداء     ) ٢١(شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للمادة       

 ٢٥بالنسبة للمعينني بقرار من رئيس جملس الوزراء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأم من       

بيانات تعتمد من السلطة املختصة وتودع يف ملفات خدمتهم ، وهم خاضعون لتقييم             
أما فيما يتعلق بالوكالء والـوكالء      . ب آخر ، إذن األمر قد غُطي        األداء ولكن بأسلو  
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املساعدين فهؤالء مستثنون من تقييم األداء ألن تعيينهم مستثىن من القواعـد العامـة            
  .للتعيني ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 

  
  : العضو فؤاد احلاجي 

، لقد ناقشنا هذا املوضوع مع اإلخوان يف ديوان اخلدمة          شكرا سيدي الرئيس    
املدنية واستقر القرار على بعض الوظائف كالوكالء والوكالء املـساعدين ومـن يف             
 ١٠حكمهم ، فهؤالء تصدر بتعيينهم مراسيم ملكية ، وتقييم األداء هنا ال يعتمد علـى                

 وتقييمهم وحماسبتهم من    الكفاءة اإلدارية وإمنا خيضع العتبارات سياسية واجتماعية ،       
  .مهام السلطة التشريعية ، فهم ليسوا كاملوظفني العاديني ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            

  .بديوان اخلدمة املدنية 
  

  : دنية الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة امل
شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أؤكد ما تفضل به املستشار القانوين للمجلس             

 ٢٠استثناء الوظائف العليا مـن     ) ٢٠(وكذلك األخ فؤاد احلاجي ، ألنه مل يقصد باملادة          

يكون قياس األداء بالنسبة للمعينني بقرار من : " تذكر أنه ) ٢١(التقييم بدليل أن املادة  
وقد تكون التقـارير    ... " ء على أساس ما يبديه الرؤساء بشأم        رئيس جملس الوزرا  

  تقـارير الكفايـة    ) ٢٠(املكتوبة عنهم ليست على أساس ثانوي بل تشترط املـادة           
قد يقصد منها التقييم أكثر من مرة يف الـسنة ، واملـادة             ) ٢١(السنوية ، بينما املادة     

 ٢٥  .تشمل الوظائف العليا ، وشكرا 
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  : ــــــس الرئيـــــــــ
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  
  : العضو مجيل املرتوك 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، أوالً أردت تصحيح كالم األخت سامية املؤيد حيـث            

تنطبق على املديرين وليس الوكالء ، ألن الوكالء يصدر بشأن تعيينهم           ) ٢١(إن املادة   
نه يصدر بشأم قرار من رئيس جملس       مرسوم من جاللة امللك املفدى ، أما املديرون فإ        

الوزراء ، وأنا ال أتفق مع األخ حممد هادي احللواجي وال مع األخ فؤاد احلاجي على                
أن الربملان لديه صفة مراقبة أداء املوظفني ألن الربملان مسئوليته مراقبة الوزارة ككل ،              

 ١٠زراء ، أما الوكالء    وجيب أن يكون هناك تقييم ، ألن املناصب السياسية ما هي إال للو            

ومن دوم فهم إداريون بشكل حبت وجيب أن يتم تقييمهم ، وعدم وجود التقيـيم               
  يؤدي إىل التسيب ، وال أعتقد أن الدولة أو جملس الوزراء يوافقـان علـى ذلـك ،                  

  .وشكرا 
  

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

  :  احللواجي العضو حممد هادي
شكرا سيدي الرئيس ، يتكئ األخ مجيل املتروك على مبدإ املساواة يف هـذه              
 ٢٠الناحية ، وإذا كان األخ مجيل املتروك يصر على التقييم فليصر على التعيني ، فهو قِبل                

  .وشكرا ! باالستثناء يف التعيني ومل يقبل باالستثناء يف التقييم 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
ا ، تفضلي األخت وداد الفاضل شكر.  

  ٢٥ 

  : العضو وداد الفاضل 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ مجيل املتروك فنحن كنا متفقني على أنه              
ال جيوز أن نستثين عددا كبريا من املديرين يف احلكومة ، وكذلك أستغرب من موافقة               
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         مون ، وقد كنت مديرة     جملس النواب على استثنائهم ، وحسب علمي فإن املديرين يقي
يف السابق وقد كنت أقيم وفق استمارة التقييم نفسها ، وال أعلم ملاذا استثِني املديرون               

  .من التقييم ؟ فهو أسلوب للمحاسبة وأسلوب للرقابة ، وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

   .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية
  

  : وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
شكرا سيدي الرئيس ، مبدأ التقييم قائم على أساس أن السلطة الـيت متلـك               
 ١٠التعيني هي اليت متلك التقييم ، وإذا تركت عملية التقييم لسلطة أخرى فإن هذا يعتـرب                

  .تدخالً يف السلطة املختصة بالتعيني ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  . ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف شكرا

  ١٥ 

  
  : العضو عبداجلليل الطريف 

) ٢١(شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة ملوضوع املديرين فلو أننا قفزنا إىل املادة             
) ٢٠(فسنجد أا تعاجل موضوع املديرين وتقييمهم ، ولنكن صرحيني فيما يتعلق باملادة  

 ٢٠للجنة يرى عدم االستثناء ولكن بعد أن مت        ونسري وفق مبدإ الشفافية ، فقد كان اجتاه ا        

تداول املوضوع بشكل أو بآخر فقد مت االستقرار على هـذه الـصيغة ، لـذلك ال                 
أستغرب من أن يعرب بعض أعضاء اللجنة عن وجهة نظرهم غري املؤيدة لالسـتثناء ،                

  .وشكرا 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 
: تقول ) ٢٠(شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع أنا يف حرية من أمري ألن املادة   

 ٣٠  خيضع لنظام تقارير الكفاية السنوية مجيع املـوظفني ، عـدا الـوكالء والـوكالء              " 
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املعدلة من قبل اللجنـة   " من يف حكمهم " وعبارة  ... "  املساعدين ومن يف درجتهم     
قصد منها املديرون العامون ، فهذا يعين أن املديرين يشملهم هذا التقييم ، ومـن مث                ي

يكون قياس األداء بالنسبة للمعينني بقرار من رئيس جملس         : " وتقول  ) ٢١(تأيت املادة   
... " على أساس ما يبديه الرؤساء      : " أي املديرين ، وتتابع املادة القول       ... " الوزراء  

 ٥أم غري مشمولني ؟ فأرجو توضيح ذلك       ) ٢٠(ملديرون مشمولون باملادة    فال أعلم هل ا   

  .من قبل اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية ألن يف املادة تداخالً ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            

 ١٠  .بديوان اخلدمة املدنية 
  

  : لوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية ا
 Performers Appraisal Sheetsشكرا سيدي الرئيس ، حنن هنا نتكلم عن 

يف التقارير السنوية ، وهنا ليس املقصود استثناًء للوظائف العليا ، إذ إن هلا قواعد 
 ١٥حا القول إم ال خيضعون وأصوالً تقرر من قبل اجلهات اليت تعينهم ، وليس صحي

يتعلق باملوظفني العاديني ) ٢٠(للتقييم ، ولكن هلم طريقة خاصة ، وما ذكرته املادة 
الذين تكتب عنهم تقارير يوما بيوم حول ما حيتاجون إليه مثالً من تدريب أو نقل إىل 
وظائف أخرى غري وظائفهم اليت يشغروا ، وذلك لظروف دقيقة وخاصة ، فالكالم 
يف هذه املادة يدور حول هذه األحوال ، أما عدم ذكر الوظائف العليا يف هذه املادة فال 

 ٢٠التحقيق : الفصل احلادي عشر ( حتت ) ٦٩(يعين أا مستثناة بدليل وجود املادة 

، فهذه املادة تتكلم عن التأديب بالنسبة للوظائف العليا مما يعين وجود ) والتأديب 
  . التقييم ، لكن ذلك راجع للجهة اليت قامت بالتعيني ، وشكرا مساءلة حول ما يتعلق ب

  

  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٥  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني
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سيدي الرئيس ، أحب أن أعقِّب على ما ذكرته األخت سامية املؤيد من              شكرا
   يف احلقيقة إنه ليس تقييما يوميا وال يتـابع      أن املقصود ذا التقييم هو التقييم اليومي ،       

  
. أداء املوظف بشكل يومي ، فاملادة تقول بتقييم األداء السنوي وليس األداء اليـومي               

 ٥النقطة األخرى هي أنه حصل بالفعل نقاش كبري يف اللجنة ، وأنا كنت من املؤيـدين                

 ولكنه مت التصويت علـى      لعدم استثناء وظائف الوكالء والوكالء املساعدين واملديرين      
تستثين الوكالء والوكالء املساعدين واملديرين أيضا      ) ٢٠(االستثناء يف اللجنة ، فاملادة      

خيضع لنظام تقارير األداء السنوي مجيع املـوظفني ، عـدا الـوكالء             : " فهي تقول   
يعينون أي املديرين واملديرين العامني الذين ... " والوكالء املساعدين ومن يف حكمهم      

 ١٠ كما ذكرت األخت الـدكتورة      -بقرار من مسو رئيس الوزراء ، وهذه املادة تتناقض          

تستثين الوكالء والوكالء املساعدين    ) ٢٠(؛ ألن املادة    ) ٢١( مع املادة    -ية اجلشي   
  تقول إم خيضعون لتقييم رؤسـائهم الـذين هـم          ) ٢١(واملديرين يف حني أن املادة      

ير هو الذي يقيم الوكيل ، والوكيل يقيم الوكيـل املـساعد ،             الوزراء ، أي أن الوز    
 - سيدي الرئيس    -والوكيل املساعد يقيم املدير ، وهذا هو املعمول به اآلن ، وأشري             

 ١٥ ، فهذا النظام مل يـستثن الـوكالء         ١٩٩٢لسنة  ) ٤١٠(إىل نظام اخلدمة املدنية رقم      

 خطأ ، - كما أرى -لذلك فإن استثناءهم  والوكالء املساعدين واملديرين من التقييم ،       
  . وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠ مسرور لشجاعة مقرر اللجنـة يف إبـداء رأيـه           - يف احلقيقة    - أنا   ، شكرا

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي           . الشخصي  
  . الشورى والنواب 

  

  :لشورى والنوابوزير الدولة لشئون جملسي ا

 ٢٥معايل الرئيس ، أوالً بالنسبة الستثناء الوكالء والوكالء املساعدين ومن           شكرا

. فإن ذلك يعين استثناء من يعينون مبراسيم ملكية      ) ٢٠(يف درجتهم كما جاء يف املادة       
 فاملعينون هم املعينون بقرار من مسو رئيس الوزراء ويقصد م         ) ٢١(أما بالنسبة للمادة    
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 وسنـصل إىل    -) ٦٩(املادة  . املديرون يف اإلدارات ، فهنالك تقييم تعاجله هذه املادة          
خيتص جملس الوزراء بإحالة شاغلي الوظائف العليـا        : "  تقول   -مناقشتها إن شاء اهللا     

ومن يف درجتهم إىل املساءلة التأديبية وبتوقيع اجلزاءات التأديبية عليهم ، كما خيـتص              
ولس الوزراء إسناد مباشرة هذا االختصاص  .  تتوىل التحقيق معهم     بتحديد اجلهة اليت  

 ٥، إذن هنالك تقييم لكبار     " إىل جلنة تأديبية يشكلها هلذا الغرض أو إىل السلطة املختصة           

  . املوظفني ، لكن ليس ضمن هذا القانون ، فكان البد من بيان هذه النقطة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ حممد حسن باقر  شكرا
  ١٠ 

  :العضو حممد حسن باقر

سيدي الرئيس ، لدي استفسار أوجهه إىل اإلخوة يف ديـوان اخلدمـة              شكرا
) ١٨(كيف يتم تقييم من هم يف فترة التجربة ؟ وهل يتم تقييمهم ملـدة      : املدنية وهو   

ا أم ملدة سنة ؟ وهل يشمل التقييم املوظفني األجانب ؟ وشكرا شهر.  
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم  شكرا
  

  :العضو عبدالرمحن الغتم

 ٢٠معايل الرئيس ، كما تعلمون فإن الوكالء والوكالء املساعدين هم ذوو            شكرا

درجات قيادية يف الوزارة املعنية أو اجلهة احلكومية ، وهم يرتبطون بتطبيق السياسة اليت    
 الوزير املختص لتسيري األعمال يف وزارته ، ومراقبة الوزير املختص هلؤالء  يقوم بنسجها 

املعينني تكون بصفة مستمرة يومية ، وإذا كان هناك تغيري أو احنراف عن املـسار أو                
السياسة اليت رمسها الوزير املختص لتطبيق النظام الذي اختطه لوزارته فـسوف يقـوم     

 ٢٥وبالنسبة لتقييم األداء فإن ديوان اخلدمـة املدنيـة         . مبحاسبتهم مباشرة وبشكل يومي     

يطبقه كل ثالثة شهور حسب علمي ، فليس من املعقول أن يتم تقييم هذه الوظـائف           
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 - اليت تقوم بتنفيذ اخلطة اليت رمسها الوزير املختص بتسيري األمور يف وزارته              -القيادية  
اك الوكيل املساعد خالل هذه     بالتقييم العادي ، فرمبا يصدر خطأ من هذا الوكيل أو ذ          

الشهور الثالثة اليت جيري فيها التقييم ، فهل يعين ذلك أن تتعطل مصاحل الناس وقتئٍذ ؟                
 التمسك بالنص الذي تقدمت به احلكومة حيث إنه يعـاجل           - معايل الرئيس    -فأرجو  

 ٥  . هذا الوضع ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . صطفى السيد  تفضل األخ الدكتور م، شكرا
  

 ١٠  :العضو الدكتور مصطفى السيد

   سيدي الرئيس ، لقد سبقين األخ عبدالرمحن الغتم إىل مـا كنـت أود               شكرا
قوله ، فالتركيز حاصل هنا على التقييم السنوي ، وأعتقد أنه يوجد خطأ مطبعـي يف                

نظام تقارير خيضع ل: " املقدمة من احلكومة وأقترح أن تكون املادة كالتايل       ) ٢٠(املادة  
 وليس الكفاية ، ورمبا يكون تعـديلي أكثـر    Appraisal Systemأي ... " الكفاءة 
 ١٥املادة مهمة جدا ، والبد من قراءة ما بني السطور ، فهي تتكلم عن التقييم               . وضوحا  

السنوي وال ميكن أن نقيم أداء شخص يف سلطة عليا ، وإذا اعتربنا منـصب الـوزير                 
مناصب الوكالء هي مناصب ختصصية عليا تأخذ قرارات يف جمـاالت           منصبا سياسيا ف  

الصحة والطب وأمور مهنية أخرى يف غاية األمهية ، فإذا كان القرار هنا خاطئًا فليس               
هذا كخطأ عامل بسيط أخطأ يف قياس مؤشر املاء  أو مل يلتزم بنظام احلضور ، حنـن                  

 ٢٠ء هؤالء بقرار سنوي ، فأنا أثين على        هنا نتكلم يف قرارات جوهرية ، فال جيوز ربط أدا         

كالم األخ عبدالرمحن الغتم وعلى تعديل اللجنة مع أن النص املقدم من احلكومة واضح     
  .لو كان فيه ما خيص الكفاءة ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .  تفضل األخ فؤاد احلاجي ، شكرا
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  :العضو فؤاد احلاجي

املقدمة من احلكومة مل تستثن الوكالء والـوكالء     سيدي الرئيس ، املادة      شكرا
املساعدين من التقييم بشكل مطلق ، بل األمر كما ذكره سعادة وزير الدولة لـشئون               

لتكون ) ٦٩(جملسي الشورى والنواب ، فلو أعدنا ترتيب مواد املشروع ووضعنا املادة         
 ٥وجد جلنـة تقيـيم     الرتفع اإلشكال واتضح لإلخوان يف الس أنه ت       ) ٢١(هي املادة   

وتأديب ومساءلة للوكالء والوكالء املساعدين ومن يف حكمهم ، لكن صدور تعيينهم            
، ) ٦٩(مبرسوم ملكي أو بقرار من رئيس الوزراء أجل شرح هذا التفصيل إىل املـادة               

وأتفق مع األخ عبدالرمحن الغتم وأرجو اإلبقاء على النص كما جاء من احلكومـة ،               
  . وشكرا 

  ١٠ 

  :ــــــــــــــسالرئيـ

، أنتهز الفرصة اآلن ألرحب باألخ عدنان ظاهر األمني العـام لـس              شكرا
  .تفضل األخ مجيل املتروك . النواب اللبناين الذي حيضر معنا جزًءا من اجللسة 

  
 ١٥  :العضو مجيل املرتوك

سيدي الرئيس ، أختلف مع سعادة وزير الدولة لشئون جملسي ا لشورى             شكرا
هي مادة جزائية فقط ) ٦٩( واألخوين عبدالرمحن الغتم وفؤاد احلاجي ، فاملادة والنواب

خيتص جملس الـوزراء    " وليس فيها أي نوع من التقييم ، ولنقرأْها فهي تنص على أنه             
فلـيس  ... " بإحالة شاغلي الوظائف العليا ومن يف درجتهم إىل املـساءلة التأديبيـة             

 ٢٠  ينـصب علـى    ) ٢٠(يم ، ولكن كالمنا يف املادة       املوضوع يف هذه املادة موضوع تقي     

فهي إذن مادة   ... " وبتوقيع اجلزاءات التأديبية عليهم     : " التقييم ، مث تتابع املادة القول       
جزائية أساسا ، غري أن كالمنا عن التقييم ، وأرى أن بإمكان جملس الـوزراء تعـيني                 

انع من التقييم والتعيني يف الوقت      املوظفني وبإمكانه تقييم األداء كذلك ، فليس هناك م        
وقد ذكرنا أن الوكالء والـوكالء املـساعدين هـم         ! نفسه ، فلماذا نستثين التعيني ؟     

 ٢٥إداريون أكثر من كون مناصبهم مناصب سياسية ، نعم منصب الوزير منصب سياسي             
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ولكن الوكالء هم الذين يديرون الوزارة ، والوزير هو الذي يضع الـسياسة العامـة               
  . رته ، وشكرا لوزا

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            شكرا

  . بديوان اخلدمة املدنية 
  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية

ـ     شكرا س سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل وظائف املديرين أحب أن أوضح للمجل
الكرمي أن أي مدير يعين بقرار من مسو رئيس الوزراء فهو يعين بالوكالة سنةً كاملـة ،   
 ١٠مما يعين أنه لو اتضح خالل هذه السنة شيء ال يتفق مع مقتضيات الوظيفة يرفع بشأنه                

تقرير إىل مسو رئيس الوزراء فيتغري القرار ، أي أن املدير ال يثبت إال بعد مرور سـنة                  
 بالوكالة ، وكل الوظائف اليت عني فيها مديرون خالل السنوات املاضـية             على تعيينه 

  وإىل اآلن كان يصدر قرار تثبيت املديرين فيها بعد عام واحد ، مما يعين أن املدير يقيم                 
أشهر ، وإذا اتضح خالهلا أن الشخص املعين        ) ٦(وجوابا عن فترة التجربة فهي      . فعالً  

 ١٥.  األداء والسلوك فإن النظام يسمح بإاء خدمة هذا الشخص           مل يثبت نفسه من ناحية    

أما بالنسبة لألجانب فلهم عقود خاصة م ، وإذا مل يؤد املوظف األجـنيب الوظيفـة                
حسب مقتضياا ووفقًا لقواعدها فيمكن عندئٍذ أن تنهى خدمته بشرط إعطائه إشعارا            

أما بالنسبة للتقييم فإنين حني     . عقود  أو راتبا بدل اإلشعار ، وذلك منصوص عليه يف ال         
ألنه ليس معقوالً أن يأيت املسئول مرةً يف السنة ليخرج األوراق مـن             " يوميا  : " قلت  

 ٢٠املقصود من التقييم اليومي هو الذي      !! اجلس يا موظف لكي أقيمك      : الدرج ويقول   

ـ           ت وتعـرف  يتم على األساس غري الرمسي ، مبعىن أن املوظف يكون معك طوال الوق
  أداءه وسلوكه وعلى ذلك يتم تقييمه ، نعم التقييم الرمسي يكون مرةً يف السنة أو بعد                

  . أشهر مثالً ، وشكرا ) ٩(
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة  شكرا
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  :العضو عبداحلسن بوحسني

) ٢٠(ملـادة   إن ا : سيدي الرئيس ، حىت ال يكون هناك لبس فإين أقول            شكرا
تستثين الـوكالء  ) ٢٠(تقول بقياس األداء ، واملادة ) ٢١(تقول بتقييم األداء ، واملادة     

يكون قيـاس   : " تقول  ) ٢١(والوكالء املساعدين واملديرين من تقييم األداء ، واملادة         
 ٥أما . فال يوجد هناك فرق بني قياس األداء وتقييم األداء ، فهما أمر واحد              ... " األداء  

) ٢٠(ن يستثىن املديرون التنفيذيون ومن هم أعلى منهم من تقييم األداء حسب املادة              أ
فذلك يعين أننا نقوم بسحب صالحية التقييم من الوزير ، مع أن له احلق يف أن يقـيم                  
املديرين التنفيذيني العاملني معه ، فإذا استثنيناهم من تقييم األداء نكون بـذلك قـد               

ر يف أن يقيم املديرين التنفيذيني واآلخرين الذي يعملون حتـت       سحبنا صالحيات الوزي  
 ١٠  ...األمر اآلخر . إدارته 

  
موضحا( الرئيـــــــــــــــس

ً
 (: 

األخ عبداحلسن ، يفترض أنك اآلن تتكلم باسم اللجنة باعتبارك مقررها ، وإذا          
  ...كنت تريد التحدث بامسك فأرى أن جتعل مكانك عضوا آخر من اللجنة 

  ١٥ 

مقاطعا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

(:  

   سـيدي  -ألين كنت من املؤيدين يف اللجنة لعدم االسـتثناء ، فهـل تـرى          
   أن أنزل من املنصة إىل مقعدي ؟-الرئيس 

  
 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

ال ، ابق حيث أنت ، وعند التصويت صوت حسب رأيك الشخصي ، لكـن               
  ...تلتزم بقرارها مادمت تتكلم باسم اللجنة فيجب أن 

  
مستأنفا(العضو عبداحلسن بوحسني 

ً
(:  

 ٢٥  أريد أن أوضح نقطة لإلخوة ، فاستمارة تقيـيم األداء ـا عناصـر ختـص                

التنفيذيني ، فهناك التخطيط ووضع الربامج وختصيص املوارد ، وكلها من مـسئوليات        
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  ة املدنية رقـم    التنفيذيني ، وعلى أساسها يتم تقييمهم ، وكما ذكرت فإن نظام اخلدم           
 مل يستثِن التنفيذيني من التقييم ، فهل سنقوم بتغـيري الـسياسة             ١٩٩٢لسنة  ) ٤١٠(

  .القائمة ؟ وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ عبدالرمحن الغتم ، شكرا
  :العضو عبدالرمحن الغتم

 نقـص   شكرا معايل الرئيس ، ردا على ما ذكره األخ مجيل املتروك خبصوص           
وهي تتكلم عن اجلزاءات التأديبية اليت جيوز توقيعهـا         ) ٦٧(فهناك املادة   ) ٦٩(املادة  

 ١٠على املوظفني ، واألخ مجيل املتروك خلط بني تقييم األداء بالنسبة للمـوظفني وبـني               

  اجلزاءات التأديبية ، واجلزاء التأديبـي ال يطبق على املوظـف إال يف حالـة وجـود                
  . قييم فإنه خاص بتقييم أداء املوظف فقط ، وشكرا املخالفة ، أما الت

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  . ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي  شكرا

  
  :العضو الدكتور محد السليطي

يتـضح أن مـشروع     ) ٢١ و   ٢٠(سيدي الرئيس ، من خالل املادتني        شكرا
مل تستثِن الوكالء والـوكالء     ) ٢٠(القانون ال يستثين إال الوزراء من التقييم ، واملادة          

 ٢٠املساعدين واملديرين العامني من التقييم نفسه لكنها استثنتهم من آلية التقييم اليت تقول             

بنظام تقارير الكفاية السنوية ، وهي االستمارات اليت يصدرها ديوان اخلدمة املدنيـة ،       
مهيـة قيـاس أداء   أكـدت أ ) ٢١(واليت تشتمل على درجات وبنود وغريها ، واملادة  

الوكالء والوكالء املساعدين واملديرين ومن يف حكمهم لكن بآلية أخـرى وهـي أن          
يقيمهم مباشرة رئيسهم املباشر ، فال يوجد اسـتثناء يف تقيـيم األداء إال للـوزراء ،                

 ٢٥هي االستمارات لتقييم   ) ٢٠(واالختالف إمنا هو يف آلية التقييم ، فآلية التقييم يف املادة            



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٦المضبطة         ) ٧١(                         م٢٩/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

فهي تبين آلية تقيـيم الـوكالء والـوكالء         ) ٢١(ظفني غري التنفيذيني ، أما املادة       املو
  . املساعدين ومن يف حكمهم ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .، األخ عبداجلليل ، أحسب أنك تكلمت مرتني يف هذه املادة  شكرا

  
 :العضو عبداجلليل الطريف 

  .  املادة فإين مل أتكلم إال مرة واحدة فقط ال سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل هذه
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  . إذن تفضل 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

شكرا سيدي الرئيس ، أوالً حنن قلنا إن عملية التقييم تتم من قبل اجلهة اليت 
ح ، لذلك أقتر) ٢١(عينت هؤالء املوظفني ، فقد عاجلت عملية تقييم املديرين املادة 

 ١٥من " وشاغلي الوظائف األخرى اليت حتدد بقرار من جملس الوزراء " حذف عبارة 

 تقييم املديرين ، أما الوكالء والوكالء عتعاجل موضو) ٢١(ألن املادة ) ٢٠(املادة 
املساعدون فإنه يصدر بتعيينهم مرسوم ملكي ، فكيف تتم عملية تقييمهم مادامت 

درة من جاللة امللك ، أما املديرون فيتم تقييم أدائهم األداة اليت تعينهم هي مراسيم صا
  بأسلوب أو طريقة تصدر عن مسو رئيس الوزراء ألنه يتم تعيينهم بقرار صادر عن 

 ٢٠كيف ميكن تقييم أداء الوكالء والوكالء املساعدين مادامت : وأعيد مكررا . مسوه 

تقد أن اللجنة وافقت على عملية األداة الصادرة بتعيينهم هي املراسيم امللكية ؟ لذلك أع
  . االستثناء انطالقًا من هذا الفهم ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  . ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي  شكرا
  

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي
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 سيدي الرئيس ، كنت قد طرحت سؤاالً ومل أتلق عنه إجابة ، ولذلك شكرا
شاغلي الوظائف األخرى اليت حتدد " فبالنسبة لتفسري عبارة . خرى طلبت الكلمة مرة أ

  ، هل املديرون مشمولون ذه العبارة أم ال ؟ ألن كلمة " بقرار من جملس الوزراء 
غري منصوص عليها يف هذه املادة ، ذلك كان سؤايل ، وإذا كانت تلك " املديرين " 

 ٥يكون قياس األداء : " ألا تقول ) ٢١ (العبارة تشمل املديرين فليس هناك داٍع للمادة

وهؤالء املعينون هم املديرون أنفسهم " بالنسبة للمعينني بقرار من رئيس جملس الوزراء 
وليسوا الوكالء والوكالء املساعدين ألن هؤالء يعينون مبرسوم ملكي ، إذن هذا ما 

ي أن هذه الوظائف النقطة األخرى ه. كنت أقصده من أن هناك تناقضا بني املادتني 
  حتدد بقرار من رئيس جملس الوزراء وليس من جملس الوزراء كما هو وارد يف املادة 

 ١٠، وأنا أحب " بقرار من رئيس جملس الوزراء : " ، وأعتقد أن الصحيح أن نقول ) ٢٠(

  . ، وشكرا ) ٢١ و ٢٠(توضيح هذه النقطة ألين إىل اآلن مل أدرك العالقة بني املادتني 
  

  :يـــــــــــــــسالرئ

، أعتقد أن األخ الدكتور محد السليطي شرح تلك العالقة وقال إن املادة  شكرا
 ١٥. تعىن بقياس من نوع آخر ) ٢١(تعىن بالقياس السنوي االعتيادي ، واملادة ) ٢٠(

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى 
  . والنواب 
  

  :الدولة لشئون جملسي الشورى والنوابوزير 

 ٢٠هو أن " شاغلي الوظائف األخرى " معايل الرئيس ، املقصود بعبارة  شكرا

هنالك وظائف غري وظائف املديرين كوظائف السفراء والقضاة ، فهناك ختصصات 
أخرى هلا نظام آخر يف التقييم ، فمثالً القضاة يتوىل تقييمهم الس األعلى للقضاء ، 

  . لسفراء تتوىل وزارة اخلارجية تقييمهم ، وشكرا وا
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .  على هذا التوضيح ، تفضلي األخت وداد الفاضل - سعادة الوزير - شكرا
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  :العضو وداد الفاضل

سيدي الرئيس ، أتفق مع األخ عبداجلليل الطريف ، وأود أن أوجه  شكرا
كيف يتم حاليا تقييم : ؤيد حىت تتضح الفكرة ، وسؤايل هو سؤاالً إىل األخت سامية امل

  املديرين والوكالء املساعدين والوكالء ؟ وهل هناك طريقة موحدة حبيث يقيمون كل 
 ٥  شهور أو كل سنة مثالً ؟ وهل هناك استمارات لتقييمهم ؟ ) ٦(شهور أو ) ٣(

  . وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

تفضلي األخت الدكتورة فوزية . مارات خاصة لتقييمهم ، ال توجد است شكرا
 ١٠  . الصاحل 

  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل

سيدي الرئيس ، أود أن أضم صويت إىل األعضاء الذين ينادون بتقييم  شكرا
وهذا " مجيع موظفي وزارات الدولة : " األداء جلميع املوظفني ، وأود أن أضيف عبارة 

زير من أن موظفي وزارة اخلارجية كانوا يستثنون من التقييم هو ما أكده سعادة الو
 ١٥. سابقًا ، فكما أعلم فإن موظفي وزارة اخلارجية سابقًا كانوا يستثنون من هذا التقييم 

ولكن النقطة احملرية هي أننا نتكلم عن التقارير وعن الوسيلة اليت يقاس ا هذا األداء ، 
، وحسب كالم األخت سامية ) ٢١ و ٢٠( املادتني هاتان مها النقطتان املختلفتان يف

املؤيد فإنه ال يستثىن أحد من التقييم ، وإمنا الوسيلة املتبعة يف التقييم هي اليت ختتلف ، 
خيضع لنظام تقارير تقييم : " كالتايل ) ٢٠(لذلك أرى أنه من األجدى أن تكون املادة 

 ٢٠، وذا سيشمل التقييم كل املوظفني " األداء السنوي مجيع املوظفني يف وزارات الدولة 

، ) ٢١(يف وزارات الدولة ، ولكن ما هي الوسيلة ؟ ذلك ما سوف تعاجله املادة 
  . وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة  شكرا

  .بديوان اخلدمة املدنية 
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  :نظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنيةالوكيل املساعد للت

سيدي الرئيس ، أحب أن أجيب على سؤال األخت الكرمية وداد  شكرا
الفاضل حول ما إذا كانت هناك أوراق رمسية أو أسلوب رمسي مطبق على سائر 

ألف موظف يف احلكومة ، ) ٣٤(موظفي احلكومة ، وأوضح أن هناك حوايل 
 ٥وظيفة أو أكثر قليالً ، ومهام ) ٣٠٠(ل إىل حوايل والوظائف القيادية العليا تص

الوظائف القيادية العليا ختتلف عن مهام الوظائف األخرى يف احلكومة ، والتقييم 
، ) البونس ( موجود وعلى أساسه متنح الترقيات والعالوات والزيادات واحلوافز و

لتقييم أداء ) ٢٠(م فالتقييم موجود أصالً لكن طريقته ختتلف ، ونستخدم االستمارة رق
املوظفني ألن نوعية عملهم خمتلفة ، لكن حني الكالم عن وكالء ووكالء مساعدين 

 ١٠وكذلك . وزارة فإن نوعية أعماهلم ختتلف من مكان آلخر ) ٢٣(ومديرين يعملون يف 

حنن اآلن داخلون ثورة يف التقييم ، فسوف يتوسع نطاق االستمارة وستمتد لتدخل 
 أخرى ، فاملستقبل حيمل يف طياته الكثري إن شاء اهللا ، ونأمل فيها عناصر كفاءات

مساعدة اجلميع يف هذا اخلصوص ، فتقييم الوكالء والوكالء املساعدين واملديرين 
  . موجود ولكن ليس وفق هذه االستمارة ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ السيد حبيب مكي  شكرا
  

  : مكيالعضو السيد حبيب

 ٢٠سيدي الرئيس ، أعتقد أنه حدث لبس يف التوضيح الذي طلبته األخت  شكرا

، فالدكتورة ية ) ٢٠(الدكتورة ية اجلشي وما تفضل به سعادة الوزير حول املادة 
ال تشمل " شاغلي الوظائف األخرى " هل عبارة  : - كما فهمت -اجلشي تسأل 

 ال - كما فهمت أيضا -قول إن هذه املادة املديرين ؟ بينما جواب سعادة الوزير ي
وعندي توضيح حول نقطة أخرى ، ففي تعريفنا للوظائف . تخِضع املديرين للتقومي 

 ٢٥هي الوظائف اليت يعني شاغلوها مبوجب مرسوم ، أو قرار من رئيس : " العليا قلنا 

اء ومن يف جملس الوزراء ، وتشمل وظائف وكالء الوزارة والوكالء املساعدين واملدر
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  ، إذن التعيني يف هذه الوظائف يكون بقرار صادر عن مسو رئيس جملس " حكمهم 
  .الوزراء ، فهنا يوجد تناقض فريجى التوضيح ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  . ، تفضل األخ منصور بن رجب  شكرا
  

  :العضو منصور بن رجب

 شرائح املوظفني ، فالتقييم فيه سيدي الرئيس ، حنن مع إبقاء تقييم مجيع شكرا
كفالة إصالح األداء الوظيفي ، والوزراء اليوم غري معفيني من املساءلة من قبل جملس 
 ١٠النواب ، فكيف باملوظفني وإن كانوا وكالء أو وكالء مساعدين ؟ فالتقييم جيب أن 

  .يشمل مجيع شرائح املوظفني ، وشكرا 
  

 )تثنية من بعض األعضاء(

  :ـــــــــسالرئيــــــ

 ١٥  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة  شكرا

  
  :العضو عبداحلسن بوحسني

سيدي الرئيس ، هذه املادة حمل جدل كبري وهي مهمة جـدا بالنـسبة               شكرا
  . لديوان اخلدمة املدنية ، فأقترح إعادا إىل اللجنة ملزيد من الدراسة ، وشكرا 

  ٢٠ 

 )تثنية من بعض األعضاء(

  :ــــسالرئيـــــــــــ

  إىل اللجنة إضافة إىل املـادة      ) ٢١(، وهل يرى الس أيضا إعادة املادة         شكرا
  ؟) ٢٠(

  ٢٥ 

 )تثنية من بعض األعضاء(

  :الرئيـــــــــــــــس

  إىل اللجنة ؟) ٢١ و ٢٠(هل يوافق الس على إعادة املادتني 
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 )أغلبية موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

  .وأرفع اآلن اجللسة لالستراحة . إىل اللجنة ) ٢١ و ٢٠(إذن تعاد املادتان 
  ٥ 

 )رفعت اجللسة ثم استؤنفت(

  :الرئيـــــــــــــــس

بسم اهللا نستأنف اجللسة ، وننتقل اآلن إىل املادة التالية ، تفـضل األخ مقـرر        
  . اللجنة 

  ١٠ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني

: نون املعروض من احلكومة نص املادة كما ورد يف مشروع القا      ) : ٢٢(املادة  
جيب إخطار املوظفني الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى األداء             " 

  . " لنتيجة القياس الدوري لألداء أوالً بأول      االعادي بأوجـه النقص يف هذا األداء طبقً      
 ١٥  . باملوافقة على هذه املادة كما وردت دون تعديل توصي اللجنة

  

  :ــــــسالرئيـــــــــ

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفـضل األخ الـدكتور عبـدالرمحن              
  . بوعلي 

  ٢٠ 

  :العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي

سلبية بعض الشيء ، وقد سبق     ) ٢٢(سيدي الرئيس ، تبدو صياغة املادة        شكرا
لـغ  أن خاطبنا اللجنة من أجل تعديل النص حبيث يكون تقومي املوظف مبشاركته وال يب 

    إال بعد اعتماده ، والشك أن هذا التوجـه غـري             - وفقًا لنص املادة     -فقط بتقوميه   
 ٢٥صحيح ، إذ نعتقد أنه البد أن جيرى التقومي بوجود املوظف ليصارح الرئيس مرءوسيه              

مبا يالحظ عليهم ويسمع أقواهلم ويتعاون معهم يف الوصول إىل حل ملشاكلهم وجهـا              
، وهذا يعزز من فرص املصارحة بـني املوظـف واملـسئول            لوجه أثناء كتابة التقومي     

لالقتناع مبواطن الضعف وبضرورة تاليف هذا القصور والوصـول إىل حـل لـذلك ،     
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وخصوصا أن باب املصارحة هذا ال يصادر حق املسئول يف كتابة مـا يـراه بـشأن                 
ـ                  ه مـسئوله  املوظف الذي ال ميكنه فرض رأيه على املسئول ، إمنا له أن يتظلم مما يكتب

ومن جانب آخر فإن هذا التقومي سيكون لغرض تطوير املوظف وتدريبه ، وحنن             . عنه  
يضع الرؤساء تقارير موظفيهم مبـشاركة املـوظفني        : " نرى أن يكون النص كالتايل      

 ٥ويوجهوم إىل تنمية اجلوانب اإلجيابية مبختلف الوسائل وعلـى رأسـها التـدريب             

  . ، وشكرا "والتوجيه وحتسني اإلجراءات 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  ١٠ 

  : العضو حممد هادي احللواجي 
عاجلت هذه النقطة اليت أشار     ) ٢٣(شكرا سيدي الرئيس ، يف الواقع إن املادة         

إليها األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي وهي ضرورة إعالم املوظف بتقييمـه ، وحنـن              
  . اآلن عن التقييم بصورة عامة ، وشكرا نتكلم

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

  :العضو منصور بن رجب 
شكرا سيدي الرئيس ، لقد سبقين األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي وأنا أتفـق             

 ٢٠   .معه فيما ذكره ، ألن التقييم جيب أال ينفرد به الرئيس يف العمل ، وشكرا
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن الغتم 

  

 ٢٥  : العضو عبدالرمحن الغتم 

شكرا معايل الرئيس ، كما تعلمون فإن الورقة اليت يتم فيها تقييم املوظـف ال            
تعتمد من قبل ديوان اخلدمة املدنية إال بعد أن يتم توقيعها من قبـل املـدير املباشـر                  

قته على هذا التقييم ، وإذا كان هناك اعتراض من املوظف على هـذا              واملوظف ومواف 
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التقييم فله أال يقوم بالتوقيع عليه ، واألخ الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفـة رئـيس       
  .ديوان اخلدمة املدنية يعلم ذا املوضوع ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥ إىل ديوان اخلدمة املدنية إال بعد أن        شكرا ، ما قلته صحيح ، فالتقومي ال يرسل        

  .تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة . يوقعه املوظف أو يرفض التوقيع عليه 
  

  : العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
شكرا سيدي الرئيس ، الشك أن اقتراح األخ الدكتور عبـدالرمحن بـوعلي             

 ١٠كن جيب أن نوفر وقتا لإلجراءات      صحيح وكذلك ما قاله األخ منصور بن رجب ، ول         

وخاصة تلك اليت تأيت ضمن اللوائح التنفيذية ، وجيب أن نأخذ يف االعتبار أن هنـاك                
  .لوائح تنفيذية ستقدم شرحا تفصيليا هلذه املواد ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥  شكرا ، األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي هل لديك نص جاهز ؟

  : كتور عبدالرمحن بوعلي العضو الد
يضع الرؤساء تقـارير مـوظفيهم    : " نعم سيدي الرئيس ، النص املقترح هو        

مبشاركتهم ويوجهوم إىل تنمية اجلوانب اإلجيابية مبختلف الوسائل وعلـى رأسـها            
  .، وشكرا " التدريب والتوجيه وحتسني اإلجراءات 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
هذا النص وإذا مل توافقوا فسنصوت على املادة كمـا          شكرا ، سنصوت على     

  ...جاءت من احلكومة املوقرة 
  

مستأذنا(العضو عبدالرمحن الغتم 
ً

 : (  ٢٥ 
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لو مسحت يل معايل الرئيس ، كيف يتم التصويت على تعديل نص وهناك آلية              
هذا متبعة يف ديوان اخلدمة املدنية تنظم هذا املوضوع ؟ فأنا أرى أن هذا األمر يضعف                

  .املوضوع ، وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، حنن اآلن سنصوت على املادة ، فهل يوافق الس على هـذه املـادة        
  بالتعديل املقترح من األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي ؟

  
  )أغلبية غري موافقة(

  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس 
احلكومة ، فمن هم املوافقون     إذن أطرح للتصويت هذه املادة كما جاءت من         

  عليها ؟
  

 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .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 احلكومة  : )٢٣(املادة 
مبجـرد  الكفايـة   ار املوظف بصورة من البيان املقدم عن أدائه أو تقرير            جيب إخط  "

 أمام اللجنة املنصوص عليها يف      الكفايةوجيوز للموظف أن يتظلم من تقرير       ،   اعتماده
" تقرير تقييم األداء    "  باستبدال عبارة    توصي اللجنة   . "من هذا القانون  ) ٨٢(املادة  

 ٢٥ مرتني يف نص املادة وإجراء هذا التعديل أينما وردت          الواردة" تقرير الكفاية   " بعبارة  

جيب إخطار املوظف    " :نص املادة بعد التعديل     وعلى ذلك يكون    . يف مواد القانون    
بصورة من البيان املقدم عن أدائه أو تقرير تقييم األداء مبجـرد اعتمـاده ، وجيـوز                 
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) ٨٢(وص عليها يف املـادة   للموظف أن يتظلم من تقرير تقييم األداء أمام اللجنة املنص         
الـذي  ) ٤١٠(وهذا التعديل يتماشى مع نظام اخلدمة املدنية رقم        " . من هذا القانون    

، طبعا حنن ذكرنا هنا تقييم األداء ، ولكن الكفاية          " تقومي األداء   " يستخدم مصطلح   
 )٤١٠(هذه غري مستخدمة يف أنظمة اخلدمة املدنية ، ألن نظام اخلدمة املدنيـة رقـم        

 ٥  .املعمول به يف الوقت احلاضر يشري دائما إىل تقومي األداء ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ١٠  ) ال توجد مالحظات(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  أطرح هذه املادة بتعديل اللجنة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟ 
  

 ١٥  )موافقةأغلبية (

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  ٢٠ 

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )٢٤(املادة 

ا لقياس األداء ، ويكون تقـدير       ي يؤخذ أساس   يعترب األداء العادي هو املعيار الذ      - أ "
  وجيـب أن يكـون   .   أو جيد أو مرضي أو ضـعيف االكفاية مبرتبة ممتاز أو جيد جد

 ٢٥ لعناصر التميز والضعف اليت أدت إليه وال        وحمددا مسبباضعيف   وأالتقدير مبرتبيت ممتاز    

م عنه تقرير كفايـة      حيرم املوظف املقد   -ب  .  ذلك   باستيفاء التقرير إال    اعتمادجيوز  
العالوة الدورية ملدة ثالثة أشهر وخيطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد             مبرتبة ضعيف من  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٦المضبطة         ) ٨١(                         م٢٩/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

مـن    خالل هذه الفترة فإنه يستحق العالوة الدورية       ارتقىذلك أن أدائه الوظيفي قد      
 ن بذلك كتابة ، فإ    أيضابريل وإال حتجب عنه ملدة ثالثة أشهر أخرى مع إخطاره           أأول  
 على هذه احلالة للمرة الثالثة ينظر يف أمر نقله إىل وظيفة أخرى تتناسـب مـع               أستمر

 إذا حل ميعاد العالوة الدورية قبل الفصل يف التظلم املقدم من املوظـف  -ج . قدراته  
 ٥ :توصية اللجنة    " .  للمادة السابقة أوقف منح العالوة حىت يتم الفصل يف التظلم          طبقًا

 تصحيح اخلطـأ    -: من احلكومة مع إجراء التغيريات التالية       اإلبقاء على النص الوارد     
 استبدال عبارة   -" . مرض ٍ " لتصبح  ) أ(الواردة يف الفقرة    " مرضي  " اإلمالئي لكلمة   

   استبدال عبارة   -) . أ(الواردة يف الفقرة    " ممتاز أو ضعيف    " بعبارة  " ممتاز وضعيف   " 
 اسـتبدال   -) . ب(و) أ(الواردة يف الفقرتني    " كفاية األداء   " بعبارة  " تقييم األداء   " 

 ١٠ تصحيح اخلطأ   -) . ب(الواردة يف الفقرة    " فإذا أستمر   " بعبارة  " فإن استمر   " عبارة  

    إضافة كلمـة -" . أداءه  "  لتصبح  ) ب(الواردة يف الفقرة    " أدائه  " اإلمالئي لكلمة   
يف مـواد   " الوة الدوريـة    الع" كلما ورد ذكر    " العالوة الدورية   " بعد  " السنوية   " 

 يعترب األداء العادي هـو      -أ: " نص املادة بعد التعديل     وعلى ذلك يكون    . القانون  
املعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس األداء ، ويكون تقدير تقييم األداء مبرتبة ممتاز أو جيد               

 ١٥ا وجيب أن يكون التقرير مبرتبيت ممتاز وضعيف مـسببا وحمـدد          . أو مرٍض أو ضعيف     

  . لعناصر التميز والضعف اليت أدت إليه وال جيوز اعتماد التقرير إال باسـتيفاء ذلـك                
 حيرم املوظف املقدم عنه تقرير تقييم األداء مبرتبة ضعيف من العـالوة الدوريـة               -ب

  السنوية ملدة ثالثة أشهر وخيطر بذلك كتابة ، فإذا ثبت بعد ذلك أن أداءه الوظيفي قد               
  

 ٢٠بريل وإال حتجب عنـه  أمن أول  فترة فإنه يستحق العالوة الدورية خالل هذه ال  ارتقى

      على هـذه احلالـة   استمر نبذلك كتابة ، فإ   ا  ملدة ثالثة أشهر أخرى مع إخطاره أيض 
 إذا حـل    - ج   . للمرة الثالثة ينظر يف أمر نقله إىل وظيفة أخرى تتناسب مع قدراتـه            

ا للمـادة   ظلم املقدم من املوظف طبقً    قبل الفصل يف الت   ميعاد العالوة الدورية السنوية     
  والسبب يف إلغـاء مرتبـة       " . السابقة أوقف منح العالوة حىت يتم الفصل يف التظلم        

 ٢٥ووجدنا أنه ليس هنـاك    ) ٤١٠(هو أننا راجعنا نظام اخلدمة املدنية رقم        " جيد جدا   " 

 هو أن   "جيد جدا   "، فتعريف تقدير    " جيد  " وتعريف  " جيد جدا   " فرق بني تعريف    
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حيصل املوظف على تقدير جيد جدا يف أربعة عناصر للوظائف غري اإلشرافية وسـتة              
  عناصر للوظائف اإلشرافية حبيث ال يقل تقديره يف العنصرين اآلخرين عـن مـستوى       
جيد ، ونفس هذا النص أيضا يتكرر يف تعريف تقدير جيد ، فنظام اخلدمة املدنيـة ال                 

، لذلك اقترحنا إلغاء أحـدمها وهـو        " جيد  " وتقدير  " جيد جدا   " يفرق بني تقدير    
 ٥  .، وشكرا " جيد جدا " تقدير 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

شكرا ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضلي األخت الدكتورة نعيمة        
  .الدوسري 
  ١٠ 

  : العضو الدكتورة نعيمة الدوسري 
 هي الفلسفة من منح املوظف      ما: شكرا سيدي الرئيس ، لدي بعض األسئلة        

العالوة الدورية أو السنوية ؟ هل هي مكافأة على أدائه اجليد خالل السنة أم هي ترجع          
  إىل نسبة التضخم ؟ وإذا كان هناك إصرار على أا مقابل األداء اجليد فمـاذا عـن                  

 ١٥  ؟ فهل يف حالة حرمان املوظف من العالوة الدورية سيحرم أيـضا مـن              " البونس  " 

  .؟ وشكرا "  البونس "
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي 

  ٢٠ 

  : العضو الدكتور عبدالرمحن بوعلي 
شكرا سيدي الرئيس ، تعقيبا على سؤال األخت الدكتورة نعيمة الدوسـري            

ء العـالوة   أرى أن العالوة الدورية هي عالوة غالء معيشة ، وأحبذ الفصل بني إعطا            
وبني تقومي املوظف ، ألن هذا التقومي جيب أن يركز على تنمية املوظـف وتعريـف                
 ٢٥  القدرة وتنمية مواطن الضعف فيه وليس لعقابه حبرمانه من هـذه العـالوة الـسنوية               

الدورية ، واليت أرى أا عالوة غالء معيشة جيب أن يستحقها كل موظـف مثلمـا                
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 بيته ، فهو حيصل على العالوة الدورية بغض النظـر           يستحقها املتقاعد وهو جالس يف    
  .عن أدائه الوظيفي ، وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             

  .جملسي الشورى والنواب 
  

  : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب 
والً بالنسبة لتعديل اللجنة فهو مل يتطـرق إىل حـذف     شكرا معايل الرئيس ، أ    

 ١٠ مقبلون على تقييم أداء     - يف ديوان اخلدمة املدنية      -، وحنن اآلن    " جيد جدا   " مرتبة  

" البـونس   " األمر اآلخر هو أن هناك مشروعا أقر وهـو          . أفضل ملوظفي احلكومة    
  ممتـاز ، جيـد   " املراتب  ويترتب عليه مكافأة املوظف يف اية السنة ، فاحلفاظ على         

هو األسلوب املتبع ، وإذا كـان هنـاك خطـأ يف            " جدا ، جيد ، مرٍض ، ضعيف        
االستمارة فيمكن تصحيح االستمارة ، ولكن من األفضل أن تبقى املراتب كما جاءت           

 ١٥  .يف القانون املقدم من احلكومة ، وشكرا 
  

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

( :  

" جيد جدا " دي الرئيس ، القانون األصلي ال يفرق بني تقدير  لو تسمح يل سي   
  .، وشكرا  " جيد جدا " ، وهناك تداخل ولذلك مت إلغاء تقدير " جيد " وتقدير 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، ولكن إذا صممت استمارة جديدة فمن املمكن أن يكون هناك فرق ،              
  ...ن االستمارة املوجودة حاليا  تتكلم ع- أخ عبداحلسن -وأنت 

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

( :  

 ٢٥  وتقـدير " جيد جدا   " سيدي الرئيس ، النظام احلايل املعمول به يعرف تقدير          

  .بتعريف واحد ، وال يوجد فرق يف التعريف بني االثنني ، وشكرا " جيد  " 
  

  : الرئيـــــــــــــــس

  .تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي . عديل ذلك شكرا ، ولكنه ميكن ت
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  : العضو الدكتورة بهية اجلشي

ما هي معايري مراقبـة موضـوع       : شكرا سيدي الرئيس ، لدي تساؤل وهو        
هل هناك آليات ملراقبة التقييم حبيث نضمن مصداقيته وشـفافيته دون    : التقييم ؟ مبعىن    

 ٥ ومعظم املوجودين   -ا نعرف أنه يف الوزارات      اخلضوع ملزاجية الرئيس يف التقييم ؟ ألنن      

 خيضع التقييم يف بعض األحيان ملزاجية الـرئيس وعالقـة           -اآلن عملوا يف الوزارات     
ما هي آليات مراقبة    : الرئيس باملرءوس ، وسؤايل موجه إىل ديوان اخلدمة املدنية وهو           

 يف هـذه املـادة      هذا التقييم وضمان شفافيته ومصداقيته ؟ وهل باإلمكان إضافة بند         
، وأعتقد  " مرض ٍ " إىل  " مرضي  " لضمان ذلك ؟ النقطة األخرى تتعلق بتغيري كلمة         

 ١٠، ومل  " مرتبـة   " باعتبار أا مضاف إليه لكلمة      " مرٍض  " أن اللجنة غريا إىل كلمة      

ممتاز ، جيد ، مرضي ،     ( واردة يف االستمارة    " مرضي  " يؤخذ بعني االعتبار أن كلمة      
" مبرتبة  "  ولتفادي هذا اخلطأ النحوي أقترح أن توضع نقطتان بعد عبارة            ،) ضعيف  

وتظل على ما هي عليـه      " مرتبة  " مضافة إىل كلمة    " مرض ٍ " حبيث ال تكون كلمة     
  .كما وردت يف االستمارة ، وشكرا 

  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  

  : دكتور الشيخ خالد آل خليفةالعضو ال

 ٢٠من مراتب  " جيد جدا   " شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة ملوضوع حذف مرتبة         

التقومي فأعتقد أن التربير الذي تقدم به األخ مقرر اللجنة غري واٍف ، فإذا كان القانون                
ـ   " جيد جدا   " ومرتبة  " جيد  " ال يفرق بني مرتبة      ب وإذا كان ال يفرق بني كل املرات

األخرى فهل يعين ذلك أن حنذف كل هذه املراتب ؟ جيب أن ننظر إىل القانون مـرة                 
أخرى ونعدل فيه وحنتفظ ذه املعايري الدولية يف التقييم ، وعلى العكس فأنا أعتقد أننا               
 ٢٥  حباجة إىل أن نكون أكثر دقة بدالً من أن ندمج كل هـذه املراتـب مـع بعـضها                   

  .البعض ، وشكرا 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ٦المضبطة         ) ٨٥(                         م٢٩/١١/٢٠٠٤) مجلس الشورى(

  
مستأذنا(حلسن بوحسني العضو عبدا

ً
( :  

امسح يل ذا التعقيب سيدي الرئيس ، من الصعب جدا أن جتد آلية دقيقة تفرق 
بني املستويات ، فالفروقات ضئيلة جدا ، حبيث إن عملية إجياد الفرق ووضع معايري 
 ٥واضحٍة ودقيقٍة عمليةٌ صعبةٌ ، وستكون جمرد عملية أكادميية حبتة ، وهي عملية صعبة 

ى املستوى العملي ، وخربة اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية واضحة بالنسبة عل
الستخدام هذه االستمارة ، وتطبيقها صعب جدا كما تفضلت األخت الدكتورة ية 
اجلشي ، ولذلك أحببنا أن تكون الفروقات بني املستويات واضحة وليست متداخلة 

  . حىت تسهل عملية التقييم ، وشكرا 
  ١٠ 

  :يــــــــــــــــسالرئ

شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            
  . بديوان اخلدمة املدنية 

  

 ١٥  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية

  شكرا سيدي الرئيس ، سأحاول اإلجابة عن األسئلة الـيت طرحـت بـشكل         
اء على املادة كما وردت إليكم من احلكومـة ، السـيما أن             حنن نفضل اإلبق  . سريع  
  هو أحـد العناصـر األساسـية ، وهـي مخـسة تقـديرات ،         " جيد جدا   " تقدير  
ممتاز ، جيد جـدا ، جيـد ،         "  اخلاص بتقييم األداء مبين على أساسها        Graphوالـ  

 ٢٠لنواب وكما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى وا        " . مرضي ، ضعيف    

  اجلديد الذي أقر من جملـس     " البونس  " ، ونظام   " البونس  " وذكر أنه مت إقرار نظام      
من القوى العاملة يف كل وزارة سوف يكـون         %) ١٥( اخلدمة املدنية نص على أن      

، فهـو   " بـونس   " من الراتب كـ    %) ٦٠(وستحصل على   " جيد جدا   " تقديرها  
بالنسبة إىل وجود خلل يف االستمارة أو ضعف        أما  . شيء أساسي يف العملية التقييمية      

 ٢٥فنحن سنعمل على تاليف ذلك ، السيما أن نظام تقييم األداء سيجدد برمته وسـتدخل     

بالنسبة إىل الفلسفة اإلدارية للزيادة الدورية أود أن أوضح         . به عناصر مهمة للمستقبل     
مـن  %) ٣(عبارة عـن    أن الزيادة الدورية السنوية طوال السنوات املاضية واليت هي          
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الراتب تكون مبنية على األداء ، ولكنها يف الوقت نفسه تدخل رمسيا يف ميزانية الدولة               
سنويا على أساس أا تساعد على مواجهة تكلفة املعيشة وزيادة األسعار ، ولكـن يف               
األحوال املطبقة يحرم منها عدد بسيط من العاملني يف احلكومة وهم الـذين يكـون               

م ضعيفًا جدا جدا ، ولكن كيف حيرمون منها ؟ حيرمون منها بتأجيلها ، فبـدالً       أداؤه
 ٥من أن يأخذ املوظف العالوة يف شهر يناير يأخذها يف أبريل إذا حـسن أداءه ، وإذا مل         

يقم بذلك فسيأخذها يف شهر يوليو إذا حسن أداءه ، وإذا استمر يف عدم حتسني أدائه                
وبالنسبة للسؤال  .  وإما بإاء خدمته ، فهناك إجراءات ضرورية         ينظر يف أمره إما بنقله    

عن آلية التقييم أود أن أوضح أن التقييم من أصعب األمور يف العملية اإلدارية ، ولذلك        
أنشئت اآلن جلان التظلمات ، ويف كل وزارة هناك جلنة تظلمات يصدر قرار بتشكيلها            

 ١٠لس اخلدمة املدنية ، ويف حالة وجود خلل يف    من الوزير ، وهذا املوضوع أقر من قبل جم        

  عملية التقييم فللموظف احلق يف أن يرفع تظلمه إىل اللجنة اليت ستـشكل مـن قبـل                 
الوزير ، وهذه آلية موجودة لتحقيق العدالة ، ألن موضوع التقييم من أصعب املواضيع              

لم أكثر حول هـذا  يف اإلدارة ، وال ميكن اإلجابة عنه يف هذه اجللسة ، وبودنا أن نتك            
  . املوضوع ولكن األمر سيتطلب الكثري من النقاش ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

  :العضو مجال فخرو

 ٢٠  شكرا سيدي الرئيس ، مل أجد أي مربر ضمن تقرير اللجنـة إللغـاء تقيـيم                

 تقييم مكون من ثالث درجات أو أربع        ، ويف التقييم هناك من يلجأ إىل      " جيد جدا   " 
درجات أو مخس درجات ، ومجيع هذه التقييمات صـحيحة ، وميكـن أن يقتـرح                
اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية مخس درجات ، وهناك من يطبق أربع درجـات يف               
  التقييم وهناك من يطبق ثالث درجات وليس هناك خطـأ يف اإلبقـاء علـى تقيـيم           

 ٢٥التقييمات طاملا أن اإلخوان يعتقدون أن الشكل العام لتقييمـام          ضمن  " جيد جدا   " 

جيب أن يقوم على أساس مخس درجات وليس على أساس أربع درجات ، وبالتـايل               
ولدي مالحظة صـغرية  . ليس لدي مانع من اإلبقاء على النص كما جاء من احلكومة   
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عتبار الحقًا ، ففي    خبصوص التعديل املقترح ، وهي خطأ مطبعي ولكن يؤخذ بعني اال          
خطأ والـصحيح  " التقرير " بتعديل اللجنة ويف السطر الثاين وردت كلمة       ) ٢٤(املادة  

وجيب أن يكون التقدير مبرتبيت ممتـاز أو  : " لتقرأ العبارة كالتايل  " التقدير  " هو كلمة   
وذلك حىت نتفق مع النص األصلي الوارد من احلكومـة ، وأعتقـد أن              ... " ضعيف  
 ٥اجلانب اآلخر يتعلق مبـا ذكرتـه   . ألصلي يتكلم عن التقدير وليس عن التقرير  النص ا 

من القانون نفسه تتعامل مع مسألة ) ٨٢(الزميلة األخت الدكتورة ية اجلشي ، فاملادة       
، وبالتايل إذا كان    ) ٨٢(اليت قرأناها قبل قليل أشارت إىل املادة        ) ٢٣(التظلم ، واملادة    

ليمارس حقه  ) ٨٢(لتقييم فيحق للموظف أن يلجأ إىل املادة        هناك خطأ أو ضعف يف ا     
  . يف التظلم ، وشكرا 

  ١٠ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

  :العضو عبداجلليل الطريف

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، مادمنا قد مسعنا من احلكومة أن هناك أسـلوبا آخـر               

ة التقييم فال أدري ملاذا نضع نصا اآلن مث نلجأ بعد ذلك إىل         سوف يتم اعتماده يف عملي    
وفيمـا  . تعديله وفق األسلوب اجلديد الذي سيتم اعتماده يف هذا الشأن ؟ هـذا أوالً   

اليت أشارت إليها األخت الدكتورة ية اجلشي فأعتقد أا جيب       " مرٍض  " يتعلق بكلمة   
  .  االستمارة ، وشكرا يف كل األحوال ، وكذلك يف" مرٍض " أن تكون 

  ٢٠ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 

  شكرا سيدي الرئيس ، تعقيبا على الـردود الـواردة مـن ديـوان اخلدمـة                
 ٢٥ا وذلك بوقف الزيادة    املدنية ، حيث ذُكر أن العقاب يطبق على من يكون أداؤه ضعيفً           

السنوية ملدة ثالثة شهور ، وأود أن أوضح أنه إذا كانت احلكومة قد أقرت هذه الزيادة      
من مبدإ املساعدة على مكافحة غالء املعيشة أو التضخم فينبغي أال ندمج غالء املعيشة              
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بالعقاب الذي حيل باملوظف ذي األداء الضعيف ، وال ميكن من حيث املبدأ أن نقـول    
هي لغالء املعيشة ونستخدمها يف الوقـت ذاتـه    %) ٣(ن هذه الزيادة السنوية بنسبة      إ

لعقاب أي موظف يكون أداؤه ضعيفًا ، وأعتقد أنه جيب أن نكتفي هنا بنقل املوظف               
اليت اعتمـدا  %) ٣(إىل وظيفة أخرى تناسب أداءه أو بعقاب آخر ال ميس نسبة الـ       

 ٥  . كرا احلكومة ملواجهة غالء املعيشة ، وش
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  ...شكرا ، احلكومة مل تعلن أا زيادة ملواجهة غالء املعيشة 
  

مستأذنا(العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة 
ً

(:  ١٠ 

عفوا سيدي الرئيس ، لقد جاء رد ديوان اخلدمة املدنية على هـذا النحـو ،                
  . وشكرا 

  

  :الرئيــــــــــــــــس

 ١٥  .ضل األخ الدكتور محد السليطي شكرا ، تف
  

  :العضو الدكتور محد السليطي

حيرم : " شكرا سيدي الرئيس ، اعتراضي فقط على الفقرة اليت تنص على التايل     
  املوظف املقدم عنه تقرير كفاية مبرتبة ضعيف مـن العـالوة الدوريـة ملـدة ثالثـة       

 ٢٠يس عقابيا ، وأتصور أن     ، فهدف التقومي هو هدف إصالحي وتطويري ول       ... " أشهر  

من الضروري إعطاء املوظف ذي األداء الضعيف فرصة لتحسني أدائه ومساعدته على            
حتسني هذا األداء ، وإذا مل يتحسن أداؤه فبعد ذلك يكون العقاب ، ال أن يتم اقتطاع                 

  . العالوة من املوظف ذي األداء الضعيف من املرة األوىل ، وشكرا 
  
 ٢٥  :ـــسالرئيـــــــــــــ

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني
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كان حذفنا مـن    " جيد جدا   " شكرا سيدي الرئيس ، حنن عندما حذفنا تقييم         
منطلق عملي وجتربة عملية ، وأنا متأكد أن اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية يعلمـون               

من عدم القدرة على التفريق بـني       ذلك جيدا ، واملشرفون يف احلكومة يشتكون اآلن         
، حنن نقوم   ) إذا أردت أن تطاع فاطلب املستطاع       : ( املستويات املمتدة ، وكما يقال      

 ٥بوضع مستويات متعددة وال ميكن رؤية الفرق بني هذه املستويات ، ولذلك فإنـه يف               

ظفيـه  عملية التطبيق يرى املشرفون أن هناك صعوبة ، فاملشرف الذي يريد أن يقيم مو       
  ضمن مستويات أداء ممتدة ومتعددة والفرق بينها غري واضح ؛ يكون تقييمـه غـري               
  سليم ، وحبذا لو قام اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية بتعريف مـستوى األداء لكـل                

  وتقيـيم  " جيد جـدا  " عنصر ، فهل هناك فرق واضح بني هذه العناصر خاصة تقييم  
 ١٠ضح يسهل على املشرفني تقييم أداء موظفيهم فأرجو       ؟ فإذا كان هناك فرق وا     " جيد  " 

  . من اإلخوان يف ديوان اخلدمة املدنية أن يذكروا تعريفات هذه املستويات ، وشكرا 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  ١٥ 

  :العضو حممد حسن باقر

م أود أن أوجهها إىل     شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة على موضوع التقيي        
سعادة الوزير ، وهذه املالحظة هي أن تقييم املوظفني أمر وارد يف النظام منذ سـنني ،   
فلماذا ال يقوم ديوان اخلدمة املدنية بتوسيع قاعدة تقييمه ليكون تقييما للوزارة ككل ؟              
 ٢٠ألن ذلك سينعكس على أداء اجلميع ، خاصة إذا علمنا أن هناك تقييمـا للـشركات                

  وغريهـا ،   ) اآليـسو   ( واملؤسسات العامة من قبل شركات ومؤسسات خاصة مثل         
  . وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٥  . شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية
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ـ            ذكورة هـي   شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أوضح أن املستويات اخلمسة امل
مستويات معمول ا يف القطاع اخلاص والقطاع احلكومي ، وهي مستويات عامليـة             

بـسبب  " جيـد جـدا     " أما خبصوص حذف تقييم     . كما تفضل األخ مجال فخرو      
االستمارة فأعتقد أنه جيب أن تبقى املادة القانونية وتعدل األداة اليت هي االسـتمارة ،               

 ٥  .  املادة القانونية بسبب االستمارة ، وشكرا فال نلغي عنصرا مهما جدا يف
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

 ١٠  :العضو فيصل فوالذ

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن املوضوع مهم جدا ، خاصة فيما يتعلق 
أو جيد أو مرٍض باملعايري املتبعة بشفافية لتقييم املوظف من خالل تقرير يوضح أنه ممتاز 

أو ضعيف ، ولكن من هي اجلهة اليت ستحدد ذلك ؟ طبعا هذه اجلهة هنا هي اجلهة 
وبالنسبة إىل املوظفني يف القطاع اخلاص فباعتقادي أن اجلهة اليت . املسئولة عن املوظف 

 ١٥ هي اجلهة التفاوضية - إذا كانت نقابة أو غري ذلك -متثل العامل يف القطاع اخلاص 

فق مع أصحاب العمل واحلكومة على وضع قانون العمل الذي سيحدد هذه اليت ستت
املسائل ، واآلن جند أن احلكومة متثل احلكومة ومتثل املوظفني يف الوقت نفسه ، ويف 

 وخاصة أن قانون النقابات العمالية مطروح اآلن ، وصحيح أنه مطروح -هذا اجلانب 
 جمراها على صعيد القطاع على القطاع اخلاص وأن هناك خطوات سوف تأخذ

 ٢٠  احلكومي حىت ال يكون هناك متييز ، ومملكة البحرين تتجنب التمييز دائما يف أي 

 أعتقد أنه حىت العالوات اليت هي من حق املوظف قد حيرم منها بسبب التقرير –موقع 
يست املقدم عنه ، واملسألة هنا هي أن هناك جهة واحدة هي اليت تقيم وتطبق العقاب ول

هناك جهة تدافع عن هذا املوظف ، فأرجو من اإلخوان يف الس النظر إىل هذا 
املوضوع بعني االعتبار ألننا نتكلم عن حق من حقوق املوظف ، وبالتايل إذا كانت 
 ٢٥العالوة الدورية بالنسبة لنا غري مهمة فإا متثل لقمة عيش املواطن الذي يعمل يف أية 

  مور كثرية كمصاريف األطفال والدراسة والعالج وإىل وزارة ، وستترتب عليها أ
آخره ، وال أعتقد أن من حقنا أن نتدخل يف لقمة عيش هذا املوظف من دون قانون 
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وشفافية وميزان للعدالة ، وأنا واثق من احلكومة املوقرة برئاسة مسو رئيس الوزراء الذي 
وظف مقصرا فسيطبق عليه دائما ما يطرح مبدأ الشفافية للمواطنني ، فإن كان امل

  .القانون ، والبد من العدالة يف التطبيق ، وشكرا 
  

  ٥ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  . شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

  
 ١٠  :العضو عبداحلسن بوحسني

حنن ال نتحدث عن حقوق وظيفية ولكن نتحدث عن         سيدي الرئيس ،     شكرا
ل فوالذ من مداخلته موضوعا آخر خيتلف عـن         مستويات أداء ، ورمبا عىن األخ فيص      

سيدي الرئيس ، يف ظل عدم وجود مـستويات أداء واضـحة            . مضمون هذه املادة    
توضح الفرق بني عناصر األداء ، ويف ظل عدم وجود حتديد واضح للفرق بني هـذه                
 ١٥العناصر فإن عملية التقومي تكون صعبة جدا ومربكة للمشرف ألنه ال يعرف الفرق بني            

مستويات األداء هلذه العناصر ، وكلما أضفنا عناصر أخرى كلما زاد حجـم إربـاك          
املشرف يف التقومي ، لذلك حنن نقترح عدم وجود عناصر ليس هلا تعريف واضـح ،                

  .، وشكرا " جيد جدا " وهذا هو اهلدف من إلغاء مستوى 
  

  ٢٠ 

  :الرئيــــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

  
 ٢٥  :العضو فؤاد احلاجي

شكرا سيدي الرئيس ، تعقيبا على مداخالت اإلخوة السابقني فإنَّ عملنـا يف             
  سـيدي . هذا الس هو التشريع ، والتشريع يتطلب منـا أن نكـون موضـوعيني               

 الرئيس ، وزارات الدولة ليست مربات أو صناديق خريية ، حنن تكلمنا عـن حـق                
ن حقوق وواجبات الوظيفة ، فهناك موظفون مقصرون        املوظف ولكن دعونا نتكلم ع    
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ومستهترون بواجبات وظائفهم وخباصة يف الوزارات اخلدمية اليت هلا تعامل مباشر مع            
املراجعني ومتس مصاحلهم ، فتجد بعض املوظفني يف بعض الوزارات مستهترين لدرجة            

م ، فما هو الرادع     أنه يقف املراجعون أمامه ساعات واملوظف يتجاهل النظر يف طلبا         
ملثل هؤالء ؟ هل من املعقول أن يتحمل املواطنون نتيجة استهتار مثل أولئك املوظفني ؟   
 ٥وإذا مل يكن هناك تقومي للمقصر فكيف نكافئ املنتج ؟ كيف ميكن ذلك إذا ساوينا بني      

  .املستهتر املقصر واملتفاين يف عمله ؟ وكيف يكون قياس األداء ؟ وشكرا 
  

  :ئيــــــــــــــــسالر

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  ١٠ 

  :العضو مجال فخرو

شكرا سيدي الرئيس ، أحب أن أعقب على مداخلة الزميل فيـصل فـوالذ ،               
فاملادة واضحة وشفَّافة وحق التظلم موجود وكذلك احملاسبة ، وهذا القانون غطّى كل             

هناك التزام على املوظف ، والتزام على ما قال عنه األخ فيصل فوالذ إنه غري موجود ، ف    
 ١٥املسئول يف احلكومة ، وهناك تقييم للموظف من قبل مديره ، وهلذا املوظف حق التظلم 

إذا أراد التظلم حني يكون تقييمه خطأ ، وهناك حماسبة إذا مل ينجز املوظـف مهامـه               
 أعتقد أن املادة ال بتأجيل الزيادة السنوية إىل ثالثة شهور ، مث ثالثة شهور أخرى ، وأنا      

 وليـسمح يل األخ مقـرر       -واألمر اآلخر   . حتتاج إىل كل هذه اإلطالة يف مناقشتها        
 هو أن دور املقرر إبداء رأي اللجنة وحنن نستمع إليه ، لكن هـذا الـدفاع                 -اللجنة  

 ٢٠املستميت قد يكون عن رأي شخصي ، وأعتقد أنه البد من التقليل منه ألن اللجنـة                

واملقرر ذكر رأيه ، والس أبدى رأيه ، وبالتايل األمر أصبح واضـحا           ذكرت رأيها ،    
حىت وإن كان هناك ما يعيب تقرير اللجنة من عدم تناوله أمرا أشار إليه املقرر وهـو                 

وألنـه  . ، فالتقرير مل يربر بتاتا الغاية من إلغاء هذا التصنيف   " جيد جدا   " إلغاء عبارة   
لنقاش اآلن فأرجو االنتقال إىل املـادة التاليـة بعـد           ليس من حقي طلب قفل باب ا      

 ٢٥  .أو إعادا إىل اللجنة ، وشكرا ) ٢٤(التصويت على املادة 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
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شكرا ، تفضلي األخت سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظـيم واإلدارة            
  .بديوان اخلدمة املدنية 

  

  : رة بديوان اخلدمة املدنية الوكيل املساعد للتنظيم واإلدا
 ٥ للتوضيح فقط فإنه خالل عقدين مل يتجاوز عدد الذين          شكرا سيدي الرئيس ،   

أي أن  %) ٠,٠٠٥(موظفًا سنويا أي مـا يعـادل        ) ١٥(حرموا من الزيادة الدورية     
ألف موظف ، وتقريـر     ) ٣٦(النسبة ضئيلة جدا خصوصا إذا عرفنا أن عدد املوظفني          

موظفًا وموظفة ، وقد حرمـوا  ) ١٥(ذكر أن عدد احملرومني مل يتجاوز       السنة املاضية ي  
  .نتيجة إخالهلم بشروط العمل والسلوك ، وشكرا 

  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور محد السليطي 

  

  : العضو الدكتور محد السليطي 
 ١٥ الفرصة لتحسني    أنا مع املوظف الضعيف الذي مل يعطَ       شكرا سيدي الرئيس ،   

حيرم املوظف املقدم عنه تقرير     : " ليكون كالتايل   ) ب(أدائه ولذلك أقترح تعديل البند      
تقييم مبرتبة ضعيف من العالوة الدورية ملدة ثالثة أشهر بعد أن يعطى الفرصة املناسبة               

  .، وشكرا ... " لتحسني أدائه وخيطر بذلك كتابة 
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  .، تفصل األخ حممد هادي احللواجي شكرا 
  

  : العضو حممد هادي احللواجي 
شكرا سيدي الرئيس ، بعد هذه املناقشة أعتقد أن املادة أُشبعت نقاشا ، وقـد               
 ٢٥بدأنا نعيد الكالم نفسه ، فأرجو التصويت على هذه املادة أو التصويت على إعادا إىل        

   .اللجنة ، وشكرا 
  

 )ءتثنية من بعض األعضا(

  :الرئيـــــــــــــــس
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  . ، تفضل األخ فيصل فوالذ  شكرا
  

  :العضو فيصل فوالذ

سيدي الرئيس ، أريد أن أعقب على كالم األخ مجال فخرو فقد تطرق              شكرا
 ٥إيلَّ شخصيا يف مداخلته ، فليست لدي تلك النظرة الفاحصة يف املواضيع خاصة أنه مل               

نية لكي أستشهد به بل كانت هنـاك قـرارات ،           يكن يف البحرين قانون للخدمة املد     
وليذكر يل األخ مجال فخرو القانون الذي استشهدت به ، واألخ مجال فخرو أعرف              
العارفني باعتباره ميثل القطاع اخلاص الذي لديه املعايري وااللتزامات ، والقطاع اخلاص            

هو أين أردت أن أبين أن   األمر اآلخر   . يطالب دائما احلكومة باالبتعاد عن البريوقراطية       
 ١٠ وأعتقد أن األخ -القانون كان دائما ينطلق من أجل مصلحة الناس ، ومن هذا املنطلق      

 أمتىن األخذ بالعدالة والشفافية يف حالة تطبيق القوانني       -مجال فخرو يتفق معي يف ذلك       
  . وليس القرارات ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .  الدكتورة ية اجلشي ، تفضلي األخت شكرا
  

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي

سيدي الرئيس ، لدي سؤال أوجهه إىل األخت سامية املؤيـد الوكيـل              شكرا
املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية ، فقد ذكرت أن عدد املوظفني احملرومني 

 ٢٠  وظفًـا خـالل عـشرين      م) ١٥(من العالوة السنوية ممن يكون تقديرهم ضعيفًا هم         

سنة ، فإذا كان هذا األمر صحيحا فهو يثلج الصدر ، ومعىن هذا أن األداء يف األجهزة                 
موظفًا خالل عـشرين    ) ١٥(احلكومية أداء متميز وراٍق ، فهل يعقل أن يكون العدد           

وحنن نعرف أن الدوائر احلكومية تعج باملوظفني ضعيفي األداء ، فأرجو توضيح ! سنة ؟
  .مر ، وشكرا هذا األ

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني  شكرا
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  :العضو عبداحلسن بوحسني

سيدي الرئيس ، أود أن أعقب على كالم األخ مجال فخرو ، فاللجنـة               شكرا
تدافع عن رأيها ألا مقتنعة بصحته ، واألمر كله راجع إىل الس املوقر لتحديد مـا                

 أن  - كما ذكر األخ حممد هادي احللواجي        -سبا ، وعلى هذا األساس أقترح       يراه منا 
 ٥  .يقفل باب النقاش ويتم التصويت على مقترح اللجنة ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

  ، هل هناك مالحظات أخرى ؟ شكرا
  

 ١٠ )ال توجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

) أ( ، واآلن أطرح للتـصويت الفقـرة         إذن سنصوت على الفقرات فقرة فقرة     
  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  ١٥ 

 )أغلبية غري موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

  كما جاءت من احلكومة ، فمن هـم املوافقـون          ) أ(أطرح للتصويت الفقرة    
  عليها ؟

  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

) ب(وهناك اقتراح بتعديل الفقرة ) ب(نتقل إىل الفقرة ون. إذن تقر هذه الفقرة 
 ٢٥  .مقدم من األخ الدكتور محد السليطي فليتفضل بقراءته 

  
  :عضو الدكتور محد السليطيال
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حيـرم  : " كالتـايل   ) ب(ا سيدي الرئيس ، االقتراح هو أن يكون البند          شكر
ة الدورية السنوية ملـدة     املوظف املقدم عنه تقرير تقييم األداء مبرتبة ضعيف من العالو         

، ... " ثالثة أشهر بعد أن يعطى الفرصة املناسبة لتحسني أدائه وخيطر بذلك كتابـة              
  .وشكرا 

  ٥ 

 :الرئيــــــــــــــــس

  .، ولكنك مل حتدد مدة الفرصة املناسبة لتحسني أدائه  شكرا
  

  :عضو الدكتور محد السليطيال

١٠  .ا هذه مدة متروكة لتقدير املسئول ، وشكر 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

بالتعديل املقترح من األخ الدكتور محـد  ) ب(، أطرح للتصويت الفقرة      شكرا
  السليطي ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  ١٥ 

 )أغلبية غري موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ب(أطرح للتصويت الفقرة 
  

 ٢٠  )فقةأغلبية موا(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

بتعديل ) ج(واآلن أطرح للتصويت الفقرة     . إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة       
  اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  ٢٥ 

  )أغلبية موافقة(
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  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل اآلن  . إذن تقر هذه الفقرة بتعديل اللجنة وبذلك تقر هذه املادة كاملةً            
  . املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة إىل

  
 ٥  :العضو عبد احلسن بوحسني

  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة       ) : ٢٥(املادة  
 "  اإذا كان املوظف معارالبحرين ملدة تزيد على ستة أشهر ختتص مملكة داخل ا أو منتدب 

لألحكام السابقة ، فإن كان ا التقرير النهائي عنه وفقًاجلهة املعار أو املنتدب إليها بوضع   
 أمـا  . ا للخارج أو حاصالً على إجازة خاصة فيعتد بالتقارير الـسابقة            املوظف معار

 ١٠املوظف املوفد يف بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه من اجلهة اليت يعمل لديها بناء 

املوظف ملدة تزيد    ويف حالة مرض  .  س فيها على بيانات اجلهة املبتعث إليها أو اليت يدر       
 آلخر تقرير سنوي قدم عنه ، فإذا كان         اعلى ستة أشهر خالل السنة تقدر كفايته طبقً       

      استبدال عبارة   -: توصية اللجنة   " . ا  مبرتبة ضعيف قدرت كفايته مبرتبة مرضي حكم
 استبدال  -. ة يف املادة    الواردة يف الفقرة الثالث   " تقدر كفايته   " بعبارة  " يقدر تقييمه   " 

 ١٥  . الواردة يف السطر األخري من املـادة        " قدرت كفايته   " بعبارة  " قدر تقييمه   " عبارة  

 وعلى ذلك يكون  " . مرٍض  " لتصبح  " مرضي  " تصحيح اخلطأ اإلمالئي يف كلمة       -
دة إذا كان املوظف معارا أو منتدبا داخل مملكة البحرين مل         : " نص املادة بعد التعديل     

بوضع التقرير النهائي عنـه     ال تزيد على ستة أشهر ختتص اجلهة املعار أو املنتدب إليها            
 للخارج أو حاصالً على إجازة خاصة       ا لألحكام السابقة ، فإن كان املوظف معار       اوفقً

 ٢٠املوفد يف بعثة أو إجازة دراسية فيقدم التقرير عنه          أما املوظف    .فيعتد بالتقارير السابقة    

 ويف  .  اليت يعمل لديها بناء على بيانات اجلهة املبتعث إليها أو اليت يدرس فيها             من اجلهة 
حالة مرض املوظف ملدة تزيد عن ستة أشهر خالل السنة يقدر تقييمه طبقًا آلخر تقرير              

  " .سنوي قدم عنه ، فإذا كان مبرتبة ضعيف قدر تقييمه مبرتبة مرٍض حكما 
  

 ٢٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  ك مالحظات على هذه املادة ؟هل هنا
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  )ال توجد مالحظات(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  )أغلبية موافقة (

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

ر وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقر       . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
 ١٠  .اللجنة 

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني 

  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة        ) : ٢٦ (املادة
حتدد الالئحة التنفيذية الضوابط اليت يتم على أساسها تقدير كفايـة أداء املـوظفني              " 

ـ        واعتمادواإلجراءات اخلاصة بوضع وتقدمي       ١٥  تظلم  تقارير الكفاية واإلخطـار ـا وال

  بعبـارة  " تقدير تقيـيم أداء املـوظفني       "  استبدال عبارة    -: توصية اللجنة    . " منها
تقـارير  " بعبارة  " تقارير التقييم   "  استبدال عبارة    -" . تقدير كفاية أداء املوظفني     " 

حتدد الالئحة التنفيذية الضوابط : " نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون " الكفاية 
 على أساسها تقدير تقييم أداء املوظفني واإلجراءات اخلاصة بوضـع وتقـدمي             اليت يتم 

 ٢٠  " .واعتماد تقارير التقييم واإلخطار ا والتظلم منها 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  

 ٢٥  )ال توجد مالحظات(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 
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  اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل 
  

  )أغلبية موافقة(

  
 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
نص املادة كمـا ورد يف مـشروع         : )٢٧(املادة   : الترقية: الفصل الرابع   

 ١٠تكون ترقية املوظف إىل درجة أعلى تالية لدرجتـه         : " قانون املعروض من احلكومة     ال

أن تتوافر فيه الشروط الالزمة       وظيفة أخرى شاغرة شريطة    ةمباشرة يف وظيفته أو يف أي     
 وتكون الترقية على     .للترقية وأن يكون قد مضت عليه سنة على األقل بدرجته احلالية          

وذلـك  .  ى عناصر األداء واخلربة واملؤهل العلمي واألقدمية      أساس اجلدارة اليت تبىن عل    
 باستبدال  توصي اللجنة  . " ا للقواعد والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية      كله وفقً 

 ١٥الـواردة يف الفقـرة     " وأن يكون قد مضت     " بعبارة  " وأن تكون قد مضت     " عبارة  

تكون ترقية املوظـف   " :تعديل نص املادة بعد الوعلى ذلك يكون . األوىل من املادة    
إىل درجة أعلى تالية لدرجته مباشرة يف وظيفته أو أية وظيفة أخرى شريطة أن تتـوافر              

 .فيه الشروط الالزمة للترقية وأن تكون قد مضت عليه سنة على األقل بدرجته احلالية               
هل العلمي  وتكون الترقية على أساس اجلدارة اليت تبىن على عناصر األداء واخلربة واملؤ           

 ٢٠  . "  للقواعد والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذيةاوذلك كله وفقً.  واألقدمية
  

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟
  ٢٥ 

  
  )ال توجد مالحظات(
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  : الرئيـــــــــــــــس 
  ؟أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها 

  

  
 ٥  )أغلبية موافقة (

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر        . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
  .اللجنة 

  ١٠ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني 
: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة         : )٢٨ (املادة

،  طة املختصة بالتعيني بعد موافقة ديوان اخلدمـة املدنيـة  يصدر قرار الترقية من السل  " 
 من  اعتباراويستحق املوظف   . وتعترب الترقية نافذة من التاريخ احملدد بالقرار الصادر ا          

 ١٥هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة املرقى إليها أو رتبتني من رتبها أيهما أكرب فإذا وقـع                

 العـالوة الدوريـة يف   باسـتحقاقه على ، وال خيل ذلك املبلغ بني رتبتني مينح الرتبة األ 
بعد " السنوية  "  بإضافة كلمة    توصي اللجنة  " . موعدها املقرر مىت توافرت شروطها    

نص املادة  وعلى ذلك يكون    . أينما وردت يف مواد القانون      " العالوة الدورية   " عبارة  
لتعيني بعد موافقـة ديـوان      يصدر قرار الترقية من السلطة املختصة با       : " بعد التعديل 
 ٢٠ويـستحق  . ، وتعترب الترقية نافذة من التاريخ احملدد بالقرار الصادر ـا      اخلدمة املدنية 

 من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجة املرقى إليها أو رتبتني من رتبـها              اعتبارااملوظف  
 باسـتحقاقه  ذلـك    أيهما أكرب فإذا وقع املبلغ بني رتبتني مينح الرتبة األعلى ، وال خيل            

   " .يف موعدها املقرر مىت توافرت شروطهاالسنوية العالوة الدورية 
  

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ السيد حبيب مكي 
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  : العضو السيد حبيب مكي 

ـ             ا شكرا سيدي الرئيس ، قبل أن أبدي رأيي بشأن هذه املادة يرجى توضيح م
ويستحق املوظف اعتبارا من هذا التاريخ بداية مربوط الدرجـة  : " تعنيه العبارة التالية   

 ٥، ومن البديهي أن رتبتني أكرب مـن أول         " املرقى إليها أو رتبتني من رتبها أيهما أكرب         

مربوط الدرجة ، وأظن أن هناك شيئًا قد سقط من العبارة ، وأعتقد أن العبارة تكون                
داية مربوط الدرجة املرقى إليها أو رتبتني من رتبها أيهما أكرب فيمـا إذا              ب: " كالتايل  

  كان راتبه احلايل من الدرجة املرقى إليها أكرب مـن أول مربـوط الدرجـة املرقـى                 
  .، وشكرا " إليها 

  ١٠ 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ١٥  : العضو عبداحلسن بوحسني 

ي الرئيس ، يف احلقيقة إن النظام واضح وليس به لبس ، فـاملوظف       شكرا سيد 
يرقّى بإضافة رتبتني إىل الدرجة املرقّى إليها ، وإذا وقع بني رتبتني فإنه يعطـى الرتبـة                
األعلى ، أما إذا كانت إضافة الرتبتني أقل من مربوط الدرجة فإنـه يعطـى مربـوط            

  .سلسة يف التطبيق ، وشكرا الدرجة املرقى إليها ، وأعتقد أن العملية 
  ٢٠ 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
  

  ٢٥ 

  : وكيل ديوان اخلدمة املدنية 
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شكرا سيدي الرئيس ، يرقّى املوظف بإضافة رتبتني إىل الدرجة املرقّى إليهـا ،         
الرتبة األعلى ، أما إذا كانت إضافة الرتبتني أقل مـن           وإذا وقع بني رتبتني فإنه يعطى       

  .مربوط الدرجة فإنه يعطى بداية مربوط الدرجة ، وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 
  

  : العضو عبدايد احلواج 
لـى  شكرا سيدي الرئيس ، توضيحا هلذه املادة فإن املوظف الذي حيـصل ع            

 ١٠الترقية فإنه ينظر إىل راتب مربوط الدرجة املرقّى إليها ، فإذا وقع الراتب بني رتبتني فإن           

 كما تفضل وكيل ديـوان  -املوظف يأخذ الرتبة األعلى ، أما إذا كان أقل فإنه يعطى        
  . مربوط الدرجة املرقى إليها ، وشكرا -اخلدمة املدنية 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ١٥  .فضل األخ السيد حبيب مكي شكرا ، ت

  
  : العضو السيد حبيب مكي 

  شكرا سيدي الرئيس ، لقد مارست هذه املهمة سابقًا ، فمن الناحية العملية
 هي واضحة ، فاملوظف يرقّى إىل أول مربوط الدرجة إذا كان راتبه أقل من مربوط 

 ٢٠ا فإنه يعطى رتبتني الدرجة ، أما إذا كان راتبه أعلى من مربوط الدرجة املرقّى إليه

أيهما أكرب ، فهذا من الناحية العملية معروف ، ولكن نص املادة غري واضح ، فهناك 
  ...ثغرة يف هذا التعبري 

  

  :ً)متسائال(الرئيــــــــــــــــس

 ٢٥  هل لديك صياغة حمددة ؟
  

جميبا(العضو السيد حبيب مكي 
ً

(:  

وظف اعتبارا مـن هـذا      ويستحق امل : " نعم حبيث يكون نص املادة كالتايل       
التاريخ بداية مربوط الدرجة املرقّى إليها أو رتبتني من رتبها أيهما أكرب فيما إذا كـان                
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، ... " راتبه احلايل يف الدرجة املرفوع إليها أكرب من مربوط الدرجـة املرقّـى إليهـا      
  .وشكرا 

  :الرئيــــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات أخرى ؟
  ٥ 

  )حظات ال توجد مال( 
  

  :الرئيــــــــــــــــس

أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل األخ السيد حبيب مكي ، فمن هم املوافقون   
 ١٠  عليها ؟

  )أغلبية غري موافقة (
  

  :الرئيــــــــــــــــس

  أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟
  ١٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  :ــــــسالرئيــــــــــ

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر   . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة       
 ٢٠  .اللجنة 

  :العضو عبداحلسن بوحسني

  نص املادة كما ورد يف مـشروع القـانون املعـروض مـن              : )٢٩(املادة  
ة إضافة   ديوان اخلدمة املدني   اقتراحجيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على        : " احلكومة  

أحكام أخرى للترقية عالوة على األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، وكذلك             
 ٢٥  توصـية   . "  من األحكام املقررة للترقية يف هذا القـانون        لالستثناءوضع قواعد عامة    

على أال  "  استبدال العبارة    -" . أخرى  " بكلمة  " مكملة  "  استبدال كلمة    - : اللجنة
وكذلك وضع قواعد   " بعبارة  " كام املنصوص عليها يف هذا القانون       تتعارض مع األح  

وعلى . يف آخر نص املادة     " عامة لالستثناء من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانون          
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جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على اقتراح         : " نص املادة بعد التعديل   ذلك يكون   
ملة للترقية عالوة على األحكام املنصوص عليها       ديوان اخلدمة املدنية إضافة أحكام مك     

 " .يف املواد السابقة ، على أال تتعارض مع األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون 
  

 ٥  :الرئيــــــــــــــــس

هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد             
  .لنواب الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى وا

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

 ١٠شكرا معايل الرئيس ، هذه الفقرة وضعت الستثناء املوظفني الـذين لـديهم             

إبداعات وإمكانات عالية من شروط الترقّي إىل وظائف أعلى ، وذلك ضمن قواعـد              
ـ             ة فـستؤدي إىل    وضوابط ستبين يف الالئحة التنفيذية إن شاء اهللا ، وأما إضافة اللجن

  . تعارض مع روح املادة ، فنحن نطلب إعادة هذه املادة إىل اللجنة لدراستها ، وشكرا 
  

 ١٥  :الرئيــــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات ( 

  :الرئيــــــــــــــــس

 ٢٠  بناًء على طلب احلكومة أطرح للتصويت إعـادة هـذه املـادة إىل اللجنـة               

  استها ، فمن هم املوافقون على ذلك ؟لدر
  

  )أغلبية موافقة(
  

 ٢٥  :الرئيــــــــــــــــس

إذن تعاد هذه املادة إىل اللجنة لدراستها ، وسوف نتوقف عند هذه املادة على             
  .أن نستكمل مناقشة بقية املواد يف اجللسة القادمة ، شكرا لكم ، وأرفع اجللسة 
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ظهرا ١:٥٠رفعت اجللسة عند الساعة (

ً
(  

  
  
  ٥ 

  
  

             الدكتور فيصل بن رضي املوسوي   عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 
                       رئيس جملس الشورى                      األمني العام لس الشورى 

  ١٠ 

  
  

  )انتهت املضبطة(
 


