
 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ١(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

                                                              
  
  

  مضبطة اجللسة االستثنائية األوىل
 ٥  دور االنعقاد العادي الثالث

  الفصــل التشريعــي األول
  
  

  )١(االستثنائية : الرقـم 
 ١٠  هـ١٤٢٥ ذي احلجـة ٥: التاريخ 

  م٢٠٠٥ ينايـــر ١٥     
  

ئية األوىل من دور االنعقاد العادي الثالث من عقد جملس الشورى جلسته االستثنا
الفصل التشريعي األول ، بقاعة االجتماعات الكربى مبقر الس الوطين بالقضيبية ، عند 

 ١٥هـ ١٤٢٥الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم السبت اخلامس من شهر ذي احلجة 

عادة الدكتور م ، وذلك برئاسة صاحب الس٢٠٠٥املوافق للخامس عشر من شهر يناير 
فيصل بن رضي املوسوي رئيس جملس الشورى ، وحضور أصحاب السعادة أعضاء 

  :هذا وقد مثل احلكومة كل من . الس 
  

 ٢٠سعادة السيد عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي  -١

 .الشورى والنواب 
 . ة سعادة الشيخ عبداهللا بن خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدني -٢
 

  
 ٢٥  :كما حضر اجللسة بعض ممثلي اجلهات الرمسية وهم 

 

 :من وزارة اخلارجية  •
  .الدكتور يوسف عبدالكرمي مدير اإلدارة القانونية  -١
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  : من وزارة شئون جملس الوزراء  •
 ٥ . السيد خالد عبدالغفار املستشار القانونـي بدائرة الشئون القانونية -١

 .نـي بدائرة الشئون القانونية السيد صالح تركي املستشار القانو -٢
 

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

 ١٠ . والنواب
 

 :من ديوان اخلدمة املدنية  •
  . السيد أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية  -١
  . سلمان آل خليفة الوكيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية  الشيخ راشد بن-٢
 ١٥  .  السيد أمحد زايد الزايد الوكيل املساعد للتوظيف واالس -٣

  .  السيدة سامية خليل املؤيد الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة -٤
  . السيد جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية -٥

  
  

 ٢٠ عصام عبدالوهاب الربزجني املستشار القانونـي للمجلـس ،         كما حضرها الدكتور  

ي لشئون اللجان ، والدكتور أمحد عبـداهللا        ـوالسيد حمسن محيد مرهون املستشار القانون     
ناصر األمني العام املساعد لشئون الس ، والسيد إمساعيل إبراهيم أكـربي مـدير إدارة               

ها عدد من رؤساء األقسام وموظفي األمانة     العالقات العامة واإلعالم واملراسم ، كما حضر      
  :العامة ، مث افتتح سعادة الرئيس اجللسة 

  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

بسم اهللا الرمحن الرحيم نفتتح اجللسة االستثنائية األوىل من دور االنعقاد العادي          
 اعتذر عن حضور هذه اجللسة كل من األخ السيد   . الثالث من الفصل التشريعي األول      

حبيب مكي ، واألخ خالد الشريف ، واألخ عصام جناحي ، وقد تغيب عن احلضور               
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األخ الدكتور الشيخ علي آل خليفة ، واألخ الشيخ فهد آل خليفة ، وبذلك يكـون                
  ونبدأ بالتصديق علـى مـضبطة اجللـسة        . النصاب القانوين النعقاد اجللسة متوافرا      

  . ألخ خالد املسقطي السابقة ، فهل من مالحظات عليها ؟ تفضل ا
  :العضو خالد املسقطي

 ٥  أرجو تغـيري كلمـة     ) ٢٦(السطر  ) ٤٩(شكرا سيدي الرئيس ، يف الصفحة       

وأرى أنه من األفـضل أن      : " لتقرأ العبارة كالتايل    " األفضل  " إىل كلمة   " املناسب  " 
  .، وشكرا ... " نرجع هذه املادة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  ك مالحظات أخرى ؟شكرا ، هل هنا

  
 )التوجد مالحظات(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥وننتقل إىل البند التايل من جدول      . إذن تقر املضبطة مبا أجري عليها من تعديل         

 بتعيني السيد راشد مال اهللا ٢٠٠٥لسنة ) ١(األعمال واخلاص بتالوة األمر امللكي رقم   
  .  الدكتور مصطفى علي السيد عبدالرمحن السبت عضوا بالس خلفًا لسعادة

  
  ٢٠٠٥ لسنة ) ١(أمر ملكي رقم 

 ٢٠  بتعيني عضو مبجلس الشورى
  

  ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة  
  بعد االطالع على الدستور ،  
  ، بشأن جملسي الشورى والنواب ٢٠٠٢لسنة ) ١٥(وعلى املرسوم بقانون رقم   
 ٢٥   بشأن الالئحة الداخلية لس الشورى ،٢٠٠٢ لسنة) ٥٥(وعلى املرسوم بقانون رقم   

   بتعيني أعضاء جملس الشورى ،٢٠٠٢لسنة ) ٤١(وعلى األمر امللكي رقم   
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   املؤرخ يف٢٠٠٥-١-١٧٢/١٧وعلى كتاب رئيس جملس الشورى رقم 
م بشأن خلو حمل العضو الدكتور مصطفى علي السيد الذي مت تعيينه رئيسا ٨/١/٢٠٠٥ 

   ،لشركة نفط البحرين
  
  ٥ 

  :أمرنا باآليت 
  مادة أوىل

  
  

 ١٠يعني السيد راشد مال اهللا عبدالرمحن السبت عضوا مبجلس الشورى ، خلفًا للدكتور   

  .مصطفى علي السيد ، وتكون مدة عضويته لنهاية مدة سلفه 
  

  
  

 ١٥  مادة ثانية

  .يعمل ذا األمر من تاريخ صدوره ، وينشر يف اجلريدة الرمسية   
  

  

  ملك مملكة البحرين                          
 ٢٠  محد بن عيسى آل خليفة

  :صدر يف قصر الرفاع 
  هـ١٤٢٥ ذي القعدة  ٢٩بتاريـخ  
  م٢٠٠٥ يناير ١٠املوافـق  

    

 ٢٥  )انتهى األمر امللكي(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

واآلن أطلب من السيد راشد مال اهللا عبدالرمحن السبت التوجـه إىل املنـصة              
  . ليتفضل ألداء اليمني الدستورية ف

  ٣٠ 

 :العضو راشد السبت 
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شكرا سيدي الرئيس ،  أقسم باهللا العظيم أن أكون خملصا للوطن وللملك وأن              
أحترم الدستور وقوانني الدولة وأن أذود عن حريات الشعب ومصاحله وأموالـه وأن             

  . أؤدي أعمايل باألمانة والصدق ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

 للوزراء م أمس التغيري الوزاري احملدود ، فبامسكم مجيعا أتقد        شكرا ، أعلن مساء   
  اجلدد وملن مت اختيارهم ملناصب أو وزارات أخرى بالتهنئـة علـى الثقـة امللكيـة                

كما نئ املرأة البحرينية بتنصيب امرأة أخرى يف منصب وزير للـشئون            . الختيارهم  
ها اجلديد وبقيادة صاحب السمو     االجتماعية ، متمنني معكم أن تعمل احلكومة بتشكيل       

 ١٠الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء املوقر على حتقيق تطلعات املـواطنني              

كما أسعدين ما اتفق عليه وزراء اخلارجية العرب        . وآماهلم حنو مستقبل زاهر للبحرين      
 لفتـرة  يف اجتماعهم األخري بشأن إقرار الربملان العريب املوحد والذي كان جمال حبـث   

طويلة يف اجتماعات االحتاد الربملاين العريب ، وحنن نتطلع معكم إىل أن يـشكل هـذا                
الربملان نقلة نوعية يف العمل العريب املشترك ويف إيصال صوت الشعب العريب إىل امللوك              
 ١٥والرؤساء العرب ، متطلعني مجيعا إىل برملان مشابه لدول جملس التعاون اخلليجي ينقل              

  الس ويعرب عن تطلعام وآرائهم ومشاركام يف اختاذ القرار مع ملوكهم   صوت أبناء   
ينضم إلينا اليوم يف جملس الشورى عضو جديد هو السيد راشد مـال اهللا       . ورؤسائهم  

السبت ، وحنن على ثقة بأنه سوف يساهم معنا املسامهة اإلجيابية خلدمة هذا الـوطن               
فأهالً وسهالً . لة امللك وتفعيل العملية التشريعية والسري قدما باملشروع اإلصالحي جلال   

 ٢٠  . تفضل األخ راشد السبت . به عضوا مبجلس الشورى 

  
  :العضو راشد السبت 

شكرا سيدي الرئيس ، سعادة الدكتور الفاضل فيصل بن رضي املوسوي رئيس       
 امللـك   جملس الشورى ، السادة األعضاء األفاضل ، بداية أقدم شكري وامتناين جلاللة           

 ٢٥إن الثقة الـيت    . محد بن عيسى آل خليفة حفظه اهللا الختياري عضوا مبجلسكم املوقر            

أوالين إياها جاللته هلي مبعث فخري واعتزازي ، وسأكون إن شاء اهللا أهالً هلذه الثقة               
وسأبقى أمينا للعهد الذي قطعته على نفسي أمامكم ، وسأبذل قصارى جهدي خلدمة             
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 أجله هذا الس ، ولقد علّمنا جاللته مبادئ ذات قيمة عظيمة            اهلدف الذي أنشئ من   
وأحد هذه املبادئ هو قيمة العمل ، هذا املبدأ استلهمته من توجيهات جاللته ، ففـي                

على كل واحد مـنكم أن يعمـل   : " وقفة ميدانية قبل اثنني وثالثني عاما قال جاللته   
ل فإنك ستشعر أنك استلمت راتبا حالالً       ، فضالً عن الناتج هلذا العم     " أكثر مما يأخذ    

 ٥ويقيين أن  . وأن املسئول عنك ليس له إال خيار واحد وهو أن يقدر عملك كما جيب               

  :جاللته كان يترسم التشريع اإلهلي يف العمل والتعامل كما جـاء يف قولـه تعـاىل                 
          وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس املستقيم     إن : (    ، وقول الرسول الكرمي

، وهذه اآلية ليست للبيع والشراء فقط وإمنا ) اهللا حيب أحدكم إذا عمل عمالً أن يتقنه        
السيد الرئيس ، أشكركم علـى تقـدميي لزمالئـي          . هي آية ومبدأ للعمل والتعامل      

 ١٠األعضاء وأعدكم بأنين سأشارككم يف اجلهد والعمل لتحقيق املـشروع اإلصـالحي            

  .والسالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته ، وشكرا الذي بدأه جاللة امللك ، 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 أن تغين الس بآرائك ومشاركاتك يف العملية         - يا أخ راشد     -شكرا ، أمتىن    
 ١٥وننتقل اآلن إىل البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالرسائل الواردة ،            . التشريعية  

ة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملـس         فقد وصلتنا رسالة من صاحب السعاد     
النواب بشأن ما انتهى إليه جملس النواب خبصوص مشروع قانون التعليم العايل ، وقد              

كمـا  . متت إحالته إىل جلنة اخلدمات مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونيـة             
لنواب بشأن ما   وصلتنا رسالة من سعادة السيد خليفة بن أمحد الظهراين رئيس جملس ا           

 ٢٠انتهى إليه جملس النواب خبصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التـأمني             

 ، وقد متت إحالتـه إىل جلنـة         ١٩٧٦لسنة  ) ٢٤(االجتماعي الصادر باملرسوم رقم     
وننتقـل إىل   . الشئون املالية واالقتصادية مع إخطار جلنة الشئون التشريعية والقانونية          

دول األعمال واخلاص بتقرير جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمـن  البند التايل من ج 
الوطين خبصوص مشروع قانون باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمـع             
 ٢٥األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال            
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وأطلب . ثابتة القائمة يف اجلرف القاري      غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات ال      
  . من األخ إبراهيم بشمي مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 

  
  :العضو إبراهيم بشمي

 ٥  . شكرا سيدي الرئيس ، بداية أطلب تثبيت التقرير يف املضبطة ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

   يف املضبطة ؟شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير
  

 ١٠  )أغلبية موافقة ( 
 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . إذن يثبت التقرير يف املضبطة 
باملوافقة   قانون مشروع خبصوص  اخلارجية والدفاع واألمن الوطنيالشئونجلنة تقرير (    

 ١٥ة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحـ

البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف 
  : )اجلرف القاري 

  
  م ٢٠٠٥  يناير١٠ : التاريخ

  ٢٠ 

م رفع صاحب السعادة خليفة بن أمحد الظهـراين رئـيس           ٢٠٠٤ ديسمرب   ٢١بتاريخ  
وسوي رئيس جملس الـشورى     جملس النواب إىل صاحب السعادة الدكتور فيصل بن رضي امل         

مشروع قانون بشأن املوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة              
املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضـد              

 ٢٥لـسنة  ) ٨(مللكي رقـم    ، املرافق للمرسوم ا    سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري      

  .م ، مرفقًا به ما انتهى إليه جملس النواب يف هذا الصدد ٢٠٠٤
  

م أحال صاحب السعادة رئيس الس مشروع القـانون         ٢٠٠٤ ديسمرب   ٢٦وبتاريخ    
املذكور ومرفقاته إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين لدراسته ، وإعداد تقريـر              
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م ،  ناقـشت فيـه       ٢٠٠٥ يناير   ٤وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ     . س  بشأنه لرفعه إىل ال   
  مشروع القانون و تدارست نصوص االتفاقية والربوتوكول ، وقد دعت إىل اجتماعها كـالً              

  :من 
  

 ٥مدير إدارة االتفاقيات واملعاهـدات بـدائرة الـشئون         الدكتور مجيل العلوي .١

 . وزارة شئون جملس الوزراء -القانونية 
 وزارة شئون    -مستشار قانوين بدائرة الشئون القانونية          أمحد القاضيالسيد .٢

 . جملس الوزراء 
 . وزارة اخلارجية -مدير اإلدارة القانونية     يوسف عبدالكرمي. د .٣
 ١٠ . وزارة اخلارجية -مستشار قانوين    إبراهيم بدوي. د .٤

 . وزارة اخلارجية -سكرتري ثالث     السيد حممد احليدان .٥
  

ر السيد إبراهيم حممد بشمي مقررا أصليا ، والسيد عبدايد يوسف احلـواج             وقد مت اختيا  
  .مقررا احتياطيا 

  ١٥ 

  .وتوىل أمانة سر اللجنة السيدة مريفت علي حيدر أمني سر اللجنة 
  

  :رأي اللجنة : أوالً 
  

  ٢٠ 

عند تدارس اللجنة مواد االتفاقيـة والربوتوكـول ومقارنتـها مبـواد االتفاقيـات              
والت السابقة تبني لألعضاء خلو مشروع القانون من أي حتفظـات علـى مـواد               والربوتوك

، واليت مت التحفظ عليها يف اتفاقيـات سـابقة ،   ) ١٦(من املادة ) ١(االتفاقية وخاصة الفقرة    
  ) .١(من املادة نفسها التحفظ على الفقرة ) ٢(حيث جتيز الفقرة 

  ٢٥ 

وية أي نزاع ينشب بني دولتني أو أكثر من         عند استحالة تس  : " على  ) ١(     وتنص الفقرة   
الدول األطراف بشأن تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية ضمن فترة معقولة حيال هذا النـزاع بناء               

وإذا مل تتمكن األطراف من االتفاق على تنظيم التحكـيم  . على طلب دولة منها إىل التحكيم  
ن حتيل النـزاع إىل حمكمـة العـدل        خالل ستة أشهر من تاريخ طلبه فإن مبقدور أي منها أ          

 ٣٠  " . الدولية بطلب يتماشى مع قانون هذه احملكمة 
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وفقًـا  ) ١٦(من املادة   ) ١(     لذلك تقترح اللجنة إضافة حتفظ مملكة البحرين على الفقرة          
ولكي ال تكون اململكة ملزمة     . للمبدإ الذي اعتمدته اللجنة يف تعاملها مع االتفاقيات السابقة          

  . وء إىل حمكمة العدل الدولية دون إرادا باللج
  

 ٥  : آراء ممثلي اجلهات احلكومية املختصة :ثانيا 
  

  : وزارة اخلارجية - ١
  

 تعد هذه االتفاقية والربوتوكول املرافق هلا ضمن ما يعـرف باالتفاقيـات اخلاصـة        -  أ
 ١٠ .مبكافحة اإلرهاب الدويل 

كافحة اإلرهاب بشىت صوره واملتمثـل   دف االتفاقية والربوتوكول املرافق هلا إىل م    - ب
هنا يف قمع ومكافحة األعمال غري املشروعة ضد سالمة املالحة البحرية واليت تلحق             

 .ضررا باألفراد واملمتلكات وتؤثر بشدة يف عمل اخلدمات البحرية 
  .  إن معظم دول جملس التعاون أصبحت طرفًا يف هذه االتفاقية -   ج
 ١٥  ) .١٦(من املادة ) ١(جية مقترح اللجنة بالتحفظ على الفقرة تتبىن وزارة اخلار  - د 

  

  : دائرة الشئون القانونية بوزارة شئون جملس الوزراء - ٢
ال يوجد مثة تعارض بني االتفاقية والربوتوكول املرافق هلا مع أحكام الدسـتور ،                -  أ

 .كما أن انضمام مملكة البحرين إليهما يفي بالتزاماا الدولية 
 ٢٠املـوقعني يف رومـا تـاريخ       " ئرة الشئون القانونيـة إضـافة عبـارة         تقترح دا   - ب

  .إىل نص الديباجة " م ١٠/٣/١٩٨٨
  

  : توصية اللجنة :ثالثًا 
  

 ٢٥توصي اللجنة باملوافقة على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املـشروعة              

غري املشروعة املوجهة ضد  املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال          
  من املـادة   ) ١(سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ، مع التحفظ على الفقرة             

 .من االتفاقية ) ١٦(
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  مشروع القانون
 : الديباجة -١ 

  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة 
  

 ٥  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

   الدستور ، بعد االطالع على
وعلى اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكـول              

  قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ،
  : " .أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

 ١٠  :توصية اللجنة 

  بعـد عبـارة    " م  ١٠/٣/١٩٨٨املوقعني يف روما بتـاريخ      " توصي اللجنة بإضافة عبارة     
 " .اجلرف القاري " 

  
  : وعلى ذلك يكون نص الديباجة بعد التعديل 

 ١٥  .ملك مملكة البحرين    حنن محد بن عيسى آل خليفة" 

   بعد االطالع على الدستور ،
املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكـول         وعلى اتفاقية قمع األعمال غري      

قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلـرف القـاري               
  م ،١٠/٣/١٩٨٨املوقعني يف روما بتاريخ 

 ٢٠  : " .أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه 

  
 :املادة األوىل  -٢

  :نص املادة كما ورد من احلكومة 
ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة              " 

 ٢٥املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة             

  " .القائمة يف اجلرف القاري 
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  :لجنة توصية ال
م ، واملرافقني   ١٠/٣/١٩٨٨املوقعني يف روما بتاريخ     " توصي اللجنة بإضافة العبارة التالية       -

 :هلذا القانون مع التحفظ اآليت 
مـن االتفاقيـة    ) ١٦(من املادة   ) ١(إن مملكة البحرين ال تعترب نفسها ملزمة حبكم الفقرة          

 ٥  " .اجلرف القاري " بعد عبارة " املشار إليها 
  

 :لك يكون نص املادة األوىل بعد التعديل وعلى ذ
  

ووفق على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة              " 
 ١٠املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة             

م ، واملرافقني هلذا القانون مع     ١٠/٣/١٩٨٨ريخ  القائمة يف اجلرف القاري املوقعني يف روما بتا       
 :التحفظ اآليت 

من االتفاقية ) ١٦(من املادة ) ١( إن مملكة البحرين ال تعترب نفسها ملزمة حبكم الفقرة      
   . "املشار إليها 

 ١٥ :املادة الثانية  .٣

  :نص املادة كما ورد من احلكومة 
 القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة           تنفيذ هذا  - كل فيما خيصه     -على الوزراء   " 

  " .الرمسية 
  

 ٢٠  :توصية اللجنة 

 .توصي اللجنة باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة  -
  

  ،،،  املوقر للتفضل بالنظرالس معروض على واألمر

  
  ٢٥ 

  خليفة  خالد بن خليفة آل.د                            حبيب مكي هاشم         السيد
  ة الشئون ـ جلنسـرئي      ة الشئون                        ـ رئيس جلننائب      
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  ن الوطينـ واألموالدفاعاخلارجيـة      ن الوطين            ـ والدفاع واألمةـاخلارجي
  

  )انتهى التقرير(
 :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥ون ، وقد طلب الكالم األخ سنبدأ مبناقشة املبادئ واألسس العامة ملشروع القان

  .فؤاد احلاجي فليتفضل 
  

  :العضو فؤاد احلاجي

شكرا سيدي الرئيس ، إننا نشيد هنا برأي اللجنة وتوصيتها بشأن مـشروع             
 ١٠القانون هذا ، ونشكر كذلك وزارة اخلارجية لتبنيها مقترح اللجنة بـالتحفظ علـى              

 باللجوء إىل حمكمة العدل الدولية      كيال تكون اململكة ملزمة   ) ١٦(من املادة   ) أ(الفقرة  
سيدي الرئيس ، حنن ندعم ونؤيد توقيع اململكة على هـذه االتفاقيـة             . دون إرادا   

والربتوكول املرافق هلا واليت تعد هنا ضمن االتفاقيات اخلاصة مبكافحة اإلرهاب الدويل            
ملالحـة  بشىت صوره واملتمثلة يف قمع ومكافحة األعمال غري املشروعة ضد سـالمة ا            

 ١٥سيدي الرئيس ، إن مثل هـذه       . البحرية وتأثريها الشديد يف عمل اخلدمات البحرية        

األعمال غري املشروعة حتطم األسس اليت تقوم عليها اتمعات ، وهـي االسـتقرار              
وضمان عدم االعتداء وحفظ احلقوق وأداء الواجبات ، فمهما اختلفـت األهـداف             

 بالفعل ال بالباعث عليه ، ففي البعض من صـور           فاإلرهاب كأي جرمية ؛ العربة فيها     
اإلرهاب وأشكاله هنالك تداخل مع اجلرمية املنظمة على أيدي عصابات دولية عـابرة           
 ٢٠للقارات مسرية يف ركاا االغتياالت وتفجري املرافق واملبـاين واملـساكن ووسـائل             

سانية والعدل املواصالت يف صورة خاصة من صور العنف تدل على انعدام املشاعر اإلن         
  .لذلك نكرر تأييدنا ودعمنا لتوقيع هذه االتفاقية ، وشكرا . والرمحة واحترام القانون 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  . شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

  :العضو منصور بن رجب
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شكرا سيدي الرئيس ، يسعدين أن أرحب ابتداًء بالزميل اجلديد يف هذا الس             
السيد راشد مال اهللا عبدالرمحن السبت ، مهنئًا على الثقة امللكية الغاليـة الـيت               املوقر  

حازها ، ومباركًا على انضمامه إىل السلطة التشريعية ليتابع جهوده الوطنية املخلـصة             
أما خبصوص هذه االتفاقية اليت بني أيدينا اليوم والربوتوكـول          . خلدمة مملكتنا احلبيبة    
 ٥لواضح أا تأيت ضمن مصفوفة اتفاقيات وبروتوكوالت مـشاة         املرفق معها ، فمن ا    

م عرب اتفاقية   ١٩٧٠اتفاقية دولية أعدها اتمع الدويل منذ عام        ) ١٢(يصل عددها إىل    
قمع االستيالء غري املشروع على الطائرات ، املوضوعة يف الهاي ، مث تزايدت هـذه               

اتفاقية اختارا األمم   ) ١٢(صل إىل   االتفاقيات وتوسعت شئوا وقواعدها القانونية لت     
املتحدة لتضمها معا يف حمفظتها ملكافحة اإلرهاب ، ما يعين أن هذه االتفاقيات جاءت              
 ١٠قبل احلادي عشر من سبتمرب وليس من رحم هذه احلادثة كما يقول أحد املسئولني يف               

ه االتفاقيات  التقارير املرفقة ، والبحرين كانت دخلت بني الدول املوقعة على بعض هذ           
النقطة األخرى هي أنين مبطالعيت ملواقف الدول اليت وقعت         . م  ٢٠٠١ سبتمرب   ١١قبل  

  مـن  ) ١٦(مـن املـادة     ) ١(على هذه االتفاقية ملست موقفًا متحفظًا جتاه الفقـرة          
االتفاقية ، ومن اتفاقيات أخرى مشاة من مثل االتفاقية الدولية املناهضة ألخذ الرهائن         

 ١٥منـها ،   ) ١٦(من املادة   ) ١( ، حيث حتفظت دول على الفقرة        ١٩٧٩م  الصادرة عا 

) ١٧(من املـادة    ) ٢(م ، يف الفقرة     ١٩٨٠واتفاقية احلماية املادية للمواد النووية لعام       
 ومع االحترام ملوقف وقرار جملس النواب       - سيدي الرئيس    -منها وغريها ، وشخصيا     

ة يف احلكومة املوقرة إال أنين أجد أنـه مـن           بشأن االتفاقية ، وكذا رأي اجلهات املعني      
األحوط األخذ بوجهة نظر جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين وهي التحفظ         

 ٢٠إن توقيع اململكة على هذه االتفاقية ومثيالا له حسناته العديدة   . على الفقرة املذكورة    

صوص وثوابتها أو جلهـة     سواء جلهة موقف اململكة من اإلرهاب ورسالتها يف هذا اخل         
اتفاقيـة دوليـة    ) ١٢(ارتباط هذه االتفاقيات بقضايا جتارية مشاة يصل عددها إىل          

أعدها اتمع الدويل يف سبيل محاية األشخاص واملمتلكات وسيادة الـدول وسـالمة         
البيئة من التعرض لإلرهاب واجلرائم املنظّمة ، وهي مصفوفة مواثيق دولية انطلقت منذ             

 ٢٥م عرب اتفاقية قمع االستيالء غري املشروع على الطـائرات املوضـوعة يف             ١٩٧٠عام  

وما أود لفت االنتباه إليه هو أن البحرين كانت انضمت إىل اموعة الدولية             . الهاي  
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يف مكافحتها لألعمال اإلرهابية ، وهناك بروتوكوالت تعاون ثنائية تقتضي انـضمام            
م ٢٠٠١ لـسنة    ١٣٧٣ اليت أكدها القرار رقـم       اململكة وتوقيعها على هذه املصفوفة    

واخلالصة هي أننا نوافق على التوقيع علـى هـذه          . الصادر عن جملس األمن الدويل      
  .   ، وشكرا ) ١٦(من املادة ) ١(االتفاقية ، ولكن مع التحفظ على الفقرة 

  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  
  :ن باقر العضو حممد حس

 ١٠  لدي مالحظة بسيطة على اسم االتفاقية وبالذات   : أوالًشكرا سيدي الرئيس ،     

  
، فهذه الكلمة تستعمل دائما للظلم والتعدي على اآلخرين كـالقول           " قمع  "  كلمة  

فهذه " مكافحة " ، وأظن أنه جيب االكتفاء بكلمة    " سياسات القمع واإلرهاب    " مثالً  
هل : وأود التوجه بسؤال إىل األخ مقرر اللجنة         : ثانيا. املضاد  تعين الفعل ورد الفعل     

 ١٥ غري منـضمة إىل     - وهي إحدى دول جملس التعاون       -دولة اإلمارات العربية املتحدة     

هذه االتفاقية ؟ ومن املعروف أا دولة خليجية ساحلية ، وما الفرق بني الدول العربية               
) خامـسا  (  منظمة تلقائيا ؟ مث إن التوصية يف املنضمة والدول املوقعة ؟ أليست املوقعة   
عقدت جلنة الشئون اخلارجية والـدفاع   : ثالثًاأليست ملزمة لكل األطراف اخلليجية ؟  

واألمن الوطين اجتماعا واحدا أقرت فيه االتفاقية ، فهل كان ذلك االجتمـاع كافيـا     
 ٢٠جية والدفاع واألمـن الـوطين      إلقرار اتفاقية دولية ؟ بينما نرى أن جلنة الشئون اخلار         

أود أن   : رابعـا . مبجلس النواب قد خصصت هلا أربعة اجتماعات ، فنرجو التوضيح           
: األوىل : أستوضح من السيد ممثل وزارة اخلارجية عن نقطتني وأرجو إجابته عليهمـا    

فيما يتعلق بالتحفظات ذكر أنه ال توجد أية حتفظات لدى أية جهات حكومية أو أيـة   
أرجو : ؟ الثانية ) ١(يف الفقرة ) ١٦(معنية أخرى ، فماذا عن التحفظ على املادة         جهة  

 ٢٥توضيح مدى مساعدة هذه االتفاقية يف حل مشاكل الصيادين اليت نسمع عنها دائمـا              

  .يف املياه اإلقليمية اخلليجية ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 
  

 ٥  :ضو عبداجلليل الطريفالع

شكرا سيدي الرئيس ، والشكر موصول إىل جلنة الشئون اخلارجية والـدفاع            
أرى أنه كان من األنسب لو مت إخطـار جلنـة           . واألمن الوطين وإىل احلكومة املوقرة      

الشئون التشريعية والقانونية مبشروع القانون ، ألا اجلهة املعنية بالتأكد من سالمته من    
  من املـادة   ) ١(وأرى أيضا أن حتفظ اللجنة على الفقرة        . ة الدستورية والقانونية    الناحي

 ١٠من االتفاقية جاء موفقًا النسجامه مع التحفظات اليت أبدا مملكة البحرين على            ) ١٦(

سيدي الرئيس ، نالحظ أن هذه االتفاقيـة        . نصوص مماثلة يف اتفاقيات دولية أخرى       
ــت يف  ــا ( أُبرم ــاريخ) روم ــارس ١٠ بت ــذ ١٩٨٨ م ــز التنفي ــت حي    ودخل

م ، والبد من اإلسراع يف االنضمام إىل اتفاقيات كهذه ألا تـأيت  ١٩٩٢ مارس   ١يف  
يف إطار مبادئ وميثاق األمم املتحدة اليت تستهدف تكريس السالم واألمن يف البحـار          

 ١٥ة اليت دد   واحمليطات مبا يكفل سالمة املالحة الدولية وحيد من وقوع األعمال اإلرهابي          

السالمة الشخصية لألفراد ، وألن االنضمام سيكسب البحرين مسعة ومكانة دوليـة يف     
ما نتطلع إليه هو أن تستشعر الدول كافة مسئولياا يف          . مكافحتها لألعمال اإلرهابية    

هذا الشأن وتنضم إىل مثل هذه االتفاقية حتقيقًا لألهداف  املنشودة ، ألن أي ختلف يف                
أن رمبا يترك ثغرات أمنية تلحق الضرر بالدول األخرى ، ولذلك حسنا فعلت             هذا الش 

 ٢٠دول جملس التعاون اخلليجي عندما اتفقت باإلمجاع على انضمام دول الس كافة هلذه     

وبكل تأكيد فإنين أؤيد االنضمام إىل االتفاقية والربوتوكول امللحـق ـا ،    . االتفاقية  
  .وشكرا 

  
  :ـــسالرئيــــــــــــ

 ٢٥شكرا ، تفضل األخ الدكتور الشيخ خالد آل خليفة رئـيس جلنـة الـشئون               

  . اخلارجية والدفاع واألمن الوطين 
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  :العضو الدكتور الشيخ خالد آل خليفة

شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للفرق بني التوقيع والتصديق على االتفاقيـات            
ولية لتوقيع تلـك االتفاقيـات ، وبعـد         الدولية فإن الدول تتقدم أوالً إىل اهليئات الد       

 ٥دراستها يف الربملانات وجمالس الشورى والنواب وغريها يتم التـصديق علـى هـذه              

أما بالنسبة ملا ذكر من أن جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين مل       . االتفاقيات  
ـ               ر إىل أن   تناقش هذه االتفاقية إال يف اجتماع واحد فهذا صحيح ، ولكن جيب أن ننظ

طبيعة العمل يف جملس النواب ختتلف عن طبيعة العمل يف جملس الشورى ، وخاصة فيما           
يتعلق بالصالحيات الرقابية ، فاللجان يف جملس النواب تناقش يف اجتماع واحد أكثـر              
 ١٠من موضوع ، مبعىن أن جلنة الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين يف جملس النواب              

قية يف أربعة اجتماعات منفصلة ولكن قد يكـون الوقـت الـذي             ناقشت هذه االتفا  
استغرقته مناقشة هذه االتفاقية هو مخس إىل عشر دقائق أو أكثر قليالً ، ولكننا يف جلنة                
الشئون اخلارجية والدفاع واألمن الوطين يف جملس الشورى نستغرق ساعات يف مناقشة            

مل نأخذ بشأا إال استشارات حمدودة مـن     مثل هذه االتفاقيات ، واالتفاقية اليت أمامنا        
 ١٥قبل اجلهات التنفيذية ، ولكن يف اتفاقيات أخرى قد نستغرق أكثر من أربع ساعات يف               

نقاش اتفاقية واحدة منها ، أذكر هذا للتوضيح وأترك ملمثلي وزارة اخلارجية توضـيح              
  . املتبقي ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠تفـضل  .  يبق شيء حيتاج إىل توضيح يف هذا اخلصوص          شكرا ، أعتقد أنه مل    

  . األخ فيصل فوالذ 
  

  :العضو فيصل فوالذ

مملكة . شكرا سيدي الرئيس ، أشكر احلكومة املوقرة على إحالة هذه االتفاقية            
 ٢٥البحرين سباقة يف االنضمام إىل هذه االتفاقيات اخلاصة لتأصيل حقـوق الـشعوب يف           

سيدي الرئيس ، لفت انتباهي أن هذه االتفاقيـة      . ة عن اإلرهاب    احلياة الكرمية والبعيد  
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خرجت بعد حوادث احلادي عشر من سبتمرب ، وتفسري اإلرهاب غري واضح بالنـسبة       
 جعل نـضال    – مع األسف    -لنا حنن الشعوب العربية واإلسالمية ، فتفسري اإلرهاب         

إدانتنا الكاملة لتلك   الشعوب من أجل االستقالل واحلرية حتت مسمى اإلرهاب ، ومع           
احلوادث وموقفنا املبدئي منها إال أننا نتمىن أال يكون السياق العام هو هـذا الـسياق                

 ٥سيدي الرئيس ، أمتىن    . نفسه ، وأنا متأكد أن مملكة البحرين لديها هذا املعيار الواضح            

يد على احلكومة املوقرة سرعة االنضمام إىل اتفاقيات أخرى أيضا ، وخاصة أننـا نـش    
ولقد لفت انتباهي أيضا ما ذكره أحد اإلخوة عـن          . بانضمامها إىل العهدين الدوليني     

  موضوع القراصنة الذين يتعرضون للصيادين يف الفترة األخرية ، فهذا املوضوع هـام             
جدا ، وبعد االنضمام والتصديق على هذه االتفاقية فإن احلكومة مطالبة بتطوير السالح  

 ١٠ر السواحل أو قوة دفاع البحرين ، وحنن نتمىن التطبيق الفعلـي          البحري سواء كان خف   

وأريد توضيحا من اإلخوة ممثلي وزارة اخلارجية عـن سـبب عـدم           . يف هذا الشأن    
انضمام اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية إىل هذه االتفاقية ، فهذه مسألة هامـة جـدا ،               

  . احل اإليراين ، وشكرا خاصة أن أطول ساحل يطل على اخلليج العريب هو  الس
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

م أي قبل حوادث احلـادي      ١٩٨٨هذه االتفاقية وضعت عام      : أوالًشكرا ،   
مصر والكويت ولبنان    : الدولة العربية اليت وقعت عليها هي        : ثانياعشر من سبتمرب ،     

سعودية ، وحنـن ال   وليبيا واملغرب وعمان وقطر والسودان وسوريا وتونس واليمن وال        
  نعلم ملاذا مل توقع دولة معينة على هذه االتفاقية ، ولكن النقاط األخرى الـيت أثرـا                 

 ٢٠ خصوصا فيما يتعلق باحلماية البحرية ستؤخذ بعني االعتبار إن شـاء         - يا أخ فيصل     -

   .تفضل األخ الدكتور يوسف عبدالكرمي مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية . اهللا 
  

  :مدير اإلدارة القانونية بوزارة اخلارجية

شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أشكر األعضاء الكرام على عرض هذا املوضوع             
 ٢٥على الس املوقر يف هذه اجللسة ، والشكر موصول إىل جلنة الشئون اخلارجية والدفاع            

أود أن أرد على    . ر  واألمن الوطين على املناقشة املسهبة واألسئلة املباشرة يف هذا اإلطا         
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بعض األسئلة اليت تكرم ا بعض األعضاء الكرام ، فبالنسبة السم االتفاقيـة فقـد مت                
إقراره من اجلمعية العامة لألمم املتحدة ، وهذا االسم قد اعتمد ومل يعد قابالً للتغيري ،                
وإن كانت لبعض الدول بعض التحفظات عليه ، فللدول احلق فقط يف االنـضمام أو               

توقيع على االتفاقية كما هي من غري تغيري يف االسم ألنه أصبح امسا معتمدا ومتعارفًا               ال
 ٥وبالنسبة للتوقيع فليس من املتيسر بالقطع ململكة البحرين أن توقع علـى            . عليه دوليا   

االتفاقية ألن باب التوقيع قد أغلق فعالً ، والسبيل الوحيد اآلن لكي تـصبح الـدول                
االتفاقية هو االنضمام فقط ، وهذه هي احلالة املعروضة أمام جملـسكم            أطرافًا يف هذه    

وبالنسبة للتحفظ فقد   . املوقر ، فالتوقيع يعقبه تصديق وأما االنضمام فهو حالة واحدة           
بينت احلكومة عدم وجود أية حتفظات لديها على االتفاقيـة مـن حيـث  املبـدأ ،                 

 ١٠ دون  -ومات ، وليس هناك أي تعـارض        واألحكام وااللتزامات اليت ترتبها على احلك     

   كما - مع أحكام الدستور وأحكام القوانني الوطنية ، أما حتفظ مملكة البحرين             -شك  
  

مـن  ) ١٦(من املادة ) ١( أشارت إىل ذلك اللجنة حيث أوصت بالتحفظ على الفقرة     
لتحفظ  فهو أمر حمبذ ويستحب األخذ به ، وخاصة أن االتفاقية تتيح للدول ا   -االتفاقية  

 ١٥على إحالة النـزاع إىل حمكمة العدل الدولية خصوصا فيما يتعلق بتطبيـق وتفـسري              

االتفاقية ، وهذا األمر هو ما درجت عليه الدول وهو يتسق مع ما جرت عليه اململكة                
وعما إذا كانـت هـذه االتفاقيـة        . يف حتفظاا السابقة ، فليس هناك تعارض البتة         

عدة الصيادين فأود أن أوضح أن هذه االتفاقيـة تقـرأ           ستسعف البحرين يف جمال مسا    
باجلملة ، فهي ضمن منظومة ما يعرف مبكافحة اإلرهاب واالتفاقيات االثنتـي عشرة             

 ٢٠ ، وقد خرج هـذا      ٢٠٠١لسنة  ) ١٣٧٣(املنصوص عليها يف قرار جملس األمن رقم          

التفاقيـات  القرار من جملس األمن بعد أحداث احلادي عشر من سبتمرب ، ولكن كل ا             
أُبرمت وأصبحت نافذة قبل ذلك بكثري ، وهذه االتفاقية بالتحديد وهي اتفاقية قمـع              
األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية وبروتوكول قمع األعمـال            
غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ؛ تنـاقش              

 ٢٥ع اإلرهاب يتعلق ذين اجلانبني حتديدا ، فـالبحرين تـشارك يف            موضوعا من مواضي  

التعاون الدويل ملكافحة اإلرهاب ، وخاصة فيما يتعلق ذين العنصرين احليويني ومهـا             
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التجارة واملالحة البحرية ، وهي تتطلب مساعدة الدول األخرى أيضا حـىت تتظـافر              
  .اب ، وشكرا اجلهود من أجل قمع ومكافحة هذا النوع من اإلره

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٥  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟

  

  )ال توجد مالحظات(
  

   : الرئيـــــــــــــــس
 ١٠  هل يوافق الس على مشروع القانون من حيث املبدأ ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  

  

 ١٥   : الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة واآلن ننتقل إىل مناقشة مشروع القانون مادة مادة
  

   : العضو إبراهيم بشمي
 سيدي الرئيس ، بداية أود أن أوضح نقطة تتعلق باجتماع جلنة الشئون             شكرا

 ٢٠اخلارجية والدفاع واألمن الوطين ، وهي أن عمل اللجان يف جملسي الشورى والنواب             

 نقاش قد مت يف     هو عمل متكامل ، فأحيانا ترى اللجنة أنه ليست هناك ضرورة إلعادة           
. جملس النواب واتفقنا على نتائجه ، فعمل اللجان يف السني هو عمـل متكامـل                

: الديباجة  : سيدي الرئيس ، لقد ناقشت اللجنة مشروع القانون وتوصلت إىل التايل            
حنن محد بن عيسى آل خليفة ملـك مملكـة    "  :نص الديباجة كما ورد من احلكومة       

 ٢٥ على الدستور ، وعلى اتفاقية قمع األعمال غـري املـشروعة            البحرين ،  بعد االطالع    

املوجهة ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة            
ضد سالمة املنصات الثابتة القائمة يف اجلرف القاري ، أقر جملس الـشورى وجملـس               

 بإضـافة   توصي اللجنة  " . :النواب القانون اآليت نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه          
" . اجلرف القـاري    " بعد عبارة   " م  ١٠/٣/١٩٨٨املوقعني يف روما بتاريخ     " عبارة  

 ٣٠حنن محد بن عيسى آل خليفة ملك       " :  نص الديباجة بعد التعديل      وعلى ذلك يكون  
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مملكة البحرين ، بعد االطالع على الدستور ، وعلى اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة          
 ضد سالمة املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة            املوجهة

  ضد سالمة املنـصات الثابتـة القائمـة يف اجلـرف القـاري املـوقعني يف رومـا                  
م ، أقر جملس الشورى وجملس النواب القانون اآليت نصه ، وقد            ١٠/٣/١٩٨٨بتاريخ  

 ٥  : " .صدقنا عليه وأصدرناه 
  

  : ــس الرئيـــــــــــــ
  هل هناك مالحظات على الديباجة ؟

  

 ١٠  )ال توجد مالحظات(
  

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

   
 ١٥  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 مقـرر   ، تفضل األخ  ) ١(وننتقل إىل املادة    . إذن تقر الديباجة بتعديل اللجنة      
  .اللجنة 

  ٢٠ 

  : العضو إبراهيم بشمي 
ووفق على انضمام مملكـة     "  :نص املادة كما ورد من احلكومة       ) : ١(املادة  

البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املالحة البحريـة ،             
قائمة يف  وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات الثابتة ال          

 ٢٥  املوقعني يف رومـا بتـاريخ     "  بإضافة العبارة التالية     توصي اللجنة " . اجلرف القاري   

إن مملكة البحـرين ال  : ( م ، واملرافقني هلذا القانون مع التحفظ اآليت         ١٠/٣/١٩٨٨ 
بعد ) " من االتفاقية املشار إليها     ) ١٦(من املادة   ) ١(تعترب نفسها ملزمة حبكم الفقرة      

ووفق " :  نص املادة األوىل بعد التعديل وعلى ذلك يكون" . اجلرف القاري  " عبارة  
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على انضمام مملكة البحرين إىل اتفاقية قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة             
املالحة البحرية ، وبروتوكول قمع األعمال غري املشروعة املوجهة ضد سالمة املنصات       

م ، واملرافقني   ١٠/٣/١٩٨٨ي املوقعني يف روما بتاريخ      الثابتة القائمة يف اجلرف القار    
إن مملكة البحرين ال تعترب نفسها ملزمة حبكم الفقرة         : ( هلذا القانون مع التحفظ اآليت      

 ٥   ) " .من االتفاقية املشار إليها ) ١٦(من املادة ) ١(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  .خالد املسقطي   هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ 
  

 ١٠  : العضو خالد املسقطي 

شكرا سيدي الرئيس ، بداية أشكر اإلخوة رئيس وأعـضاء جلنـة الـشئون              
اخلارجية والدفاع واألمن الوطين على هذا التقرير ، ولكن لدي استفسار بشأن توصية             

إن مملكة البحـرين ال تعتـرب       : " ، حيث متت إضافة حتفظ وهو       ) ١(اللجنة يف املادة    
  ،" مـن االتفاقيـة املـشار إليهـا         ) ١٦(من املادة   ) ١(سها ملزمة حبكم الفقرة     نف
  ١٥ 

 واستفساري أوجهه إىل األخ املستشار القانوين للمجلس أو اإلخوة مستشاري دائرة           
من الالئحة الداخلية أجازت للمجلس أن يبدي مـا      ) ١٢٤(الشئون القانونية ، فاملادة     

  و االتفاقيات دون اختاذ قرار بـشأن املعاهـدة        يراه من مالحظات بصدد املعاهدات أ     
من الالئحة الداخلية ذكرت أن للمجلـس أن يوافـق          ) ١٢٥( ذاا ، وكذلك املادة     

 ٢٠هل : عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها وليس له أن يعدل نصوصها ، واستفساري هو        

 ميكن للمجلس أن يرفق توصية يف مادة من مواد املشروع املعـروض أمامنـا بـشأن           
التحفظ على أي مواد أو نصوص من االتفاقية اليت سيتم توقيعها ؟ وحبذا لو يتفـضل              
األخ املستشار القانوين للمجلس أو اإلخوة مستشارو دائرة الشئون القانونية باإلجابـة   

  .عن هذا االستفسار ، وشكرا 
  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
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  .  شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 
  

  : املستشار القانوني للمجلس 
  شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة هذا التحفظ أضيف إىل مشروع القـانون             
 ٥دون املساس باالتفاقية والربوتوكول ؛ ألن املادة املشار إليها يف الالئحة الداخلية واليت             

س عليها أو تتعلق باالتفاقيات اليت تعرض على الس املوقر توضح أنه إما أن يوافق ال       
يرفضها أو يؤجلها دون التعديل ، والتعديل هنا ورد يف مشروع القانون الذي يصدق              
على هذه االتفاقية وليس يف ذلك أية خمالفة للنصوص اليت أوردها سـعادة العـضو ،                

  .وشكرا 
  ١٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
 هـل هنـاك   . شكرا ، أرجو أن يكون هذا التوضيح قد أجاب عن التساؤل            

  مالحظات أخرى ؟
  

 ١٥  )ال توجد مالحظات(

  
  

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

  ٢٠ 

  )أغلبية موافقة(
  

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

 ٢٥   .اللجنة

  
  : العضو إبراهيم بشمي 
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 كل فيما   -على الوزراء    " :نص املادة كما ورد من احلكومة        : )٢(املادة    
توصـي  " .  تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية              -خيصه  
  . باملوافقة على نص املادة كما ورد من احلكومة اللجنة

 
 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

   هناك مالحظات على هذه املادة ؟  هل
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ١٠  : الرئيـــــــــــــــس 

   أطرح هذه املادة للتصويت ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  
 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  واآلن هل يوافق الس على مشروع القانون يف جمموعه ؟. إذن تقر هذه املادة 
  

  )افقةأغلبية مو(
  

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
وننتقل إىل . إذن سيؤخذ الرأي النهائي على مشروع القانون يف اجللسة القادمة       

البند التايل من جدول األعمال واخلاص بالتقرير التكميلـي األول للجنـة الـشئون              
التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون اخلدمة املدنية ، وأطلب مـن             

 ٢٥  .األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة التوجه إىل املنصة فليتفضل 

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

  : الرئيـــــــــــــــس 
    شكرا ، هل يوافق الس على تثبيت التقرير يف املضبطة ؟

  ٥ 

  )أغلبية موافقة(
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .  إذن يثبت التقرير يف املضبطة 

  ١٠ 

التقرير التكميلي األول للجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع ( 
  : )قانون بإصدار قانون اخلدمة املدنية 

  
  

 ١٥  :املقدمــــة 

م أحال معايل الدكتور فيصل بن رضي املوسـوي رئـيس           ٢٠٠٤ نوفمرب   ٢٨بتاريخ  
 املادة رقم   -م  ٢٢/١١/٢٠٠٤ وفقًا لقرار الس يف جلسته اخلامسة املنعقدة بتاريخ          - الس

  .من مشروع قانون إصدار قانون اخلدمة املدنية ) ٨(
  

 ٢٠ وفقًا لقرار الس يف جلـسته الـسادسة   -م أحال معاليه   ٢٠٠٤ نوفمرب   ٣٠وبتاريخ  

من مـشروع القـانون     ) ٢٩ ،   ٢١ ،   ٢٠ ،   ١٣( املواد   -م  ٢٩/١١/٢٠٠٤املنعقدة بتاريخ   
  .اآلنف الذكر 

  
 وفقًا لقرار الس يف جلـسته الثامنـة         -م أحال معاليه    ٢٠٠٤ ديسمرب   ٢٥وبتاريخ  
 ٢٥ املواد اإلضافية إىل املشروع ، واملقترحة من قبل سـعادة           -م  ١٣/١٢/٢٠٠٤املنعقدة بتاريخ   

  .العضو السيد حبيب مكي هاشم 
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 وفقًا لقرار الس يف جلسته احلادية عـشرة         -م أحال معاليه    ٢٠٠٤ يناير   ٤وبتاريخ  
من املشروع ، واملقترحة من قبل سعادة العضو        ) ١٥( املادة   -م  ٣/١/٢٠٠٤املنعقدة بتاريخ   

  .ألس توماس مسعان 
  

 ٥وإعادة صـياغة   ) ٥٩(،  ) ٥٨(،  ) الفقرة ب /٥٥(ويف التاريخ ذاته أحال معاليه املواد       

  .من املشروع ) ٦٠(املادة 
  

م ، أحال معاليه ، وفقًا لقرار الس يف جلسته التاسعة بتاريخ ٢٠٠٤ يناير   ١٢وبتاريخ  
  .من املشروع ) ٥٤(، واملادة ) البند ج/ ٥٣(م املادة رقم ٢٠/١٢/٢٠٠٤

  ١٠ 

من املـشروع إىل جلنـة الـشئون    ) البند ط/ ٥٣(ويف التاريخ ذاته أحال معاليه املادة      
  .ير تكميلي بشأا ليعرض على الس املوقر التشريعية والقانونية لدراستها وإعداد تقر

  
  :إجراءات اللجنة   :أوال 

  ١٥ 

ناقشت اللجنة بعض املواد املعادة من مشروع القانون ؛ يف ضوء املالحظـات الـيت                -١
أبديت من أعضاء الس أثناء مناقشتهم هلذه املواد ، وذلـك يف مثانيـة اجتماعـات              

 ، ١٧ ، ٩ ، ٦م ، و٢٠٠٤ أكتـوبر  ٣٠عقدت خالل الدور احلايل للمجلس بتاريخ      
هـذا  . م ٢٠٠٥ ينـاير  ١٢ ، ١١م ، و٢٠٠٤ ديسمرب ١١م ، و٢٠٠٤ نوفمرب  ٣٠

 ٢٠وستوايف اللجنة الس املوقر بتقرير تكميلي ثاٍن يتضمن املواد األخرى املتبقيـة الـيت              

  .أعيدت هلا مبوجب قرار الس 
  
 ، من هذا الدور ممثلـون مـن   وبدعوة من اللجنة شارك يف االجتماعات اآلنفة الذكر        -٢

  :ديوان اخلدمة املدنية وهم 
  ٢٥ 

  .وكيل ديوان اخلدمة املدنية   األستاذ أمحد عبداللطيف البحر -١
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 .الوكيل املساعد لديوان اخلدمة املدنية     األستاذ أمحد زايد الزايد -٢
 .القائم بأعمال مدير إدارة التنظيم والقوى العاملة   األستاذ علي حممد العبدالقادر -٣
 القائم بأعمال مدير إدارة عالقات األفراد والسالمة  ألستاذ إبراهيم عبداهللا كمالا -٤

  .املهنية 
 ٥ . املستشار القانوين   األستاذ جعفر الشيخ السنوسي -٥

  
كما شارك يف االجتماعات السابقة السيد خالد عبدالغفار والـسيد صـالح تركـي                

  .وزارة شئون جملس الوزراء املستشاران القانونيان من دائرة الشئون القانونية ب
  

 ١٠  :وشارك يف اجتماعات اللجنة كافة كل من 

  
  . املستشار القانوين للمجلس     الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني-١
  . املستشار القانوين لشئون اللجان بالس      األستاذ حمسن محيد مرهون-٢
  .الباحث القانوين بالس        السيد زهري حسن مكي-٣
  ١٥ 

  :ت اللجنة توصيا
  :توصي اللجنة بالنسبة للمواد املعادة مادةً مادة بالتايل 

  
 ) :٨(بالنسبة للمادة  -١
 ٢٠ 

  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 
  :الوظائف إما دائمة أو مؤقتة " 

  : وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون  إىل مخس جمموعات
    .العموميةجمموعة الوظائف    - أ

 ٢٥   .جمموعة الوظائف التخصصية  -  ب 

   .جمموعة الوظائف القضائية   -  ج 
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  .جمموعة الوظائف التنفيذية    -   د 
  .جمموعة الوظائف التعليمية  -   هـ

  وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام تصنيف وترتيـب وتقيـيم وظـائف هـذه              
  .اموعات 

 ٥ ديوان اخلدمة املدنية تعديل أو إضافة جمموعـات         اقتراحلى  وجيوز لس الوزراء بناء ع    

  .وظائف أخرى 
   " .وتضع الالئحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها    

  

  :توصية اللجنة 
  ١٠ 

  :  تعديل صياغة الفقرة األوىل من نص املادة لتكون كالتايل -
 يسري بشأا هذا القانون إىل جمموعات       الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف اليت        " 

حتددها وتنظمها الالئحة التنفيذية ، كما حتدد الالئحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف             
  " .وظائف تلك اموعات 

 ١٥وجيوز لس الوزراء بناء على اقتـراح       : "  حذف الفقرة قبل األخرية من نص املادة وهي          -

        " .أو إضافة جمموعات وظائف أخرى ديوان اخلدمة املدنية تعديل 
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  
 ٢٠الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون إىل جمموعات               " 

حتددها وتنظمها الالئحة التنفيذية ، كما حتدد الالئحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف             
  .وظائف تلك اموعات 

  ".ضع الالئحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها وت

  

 ٢٥ ) : ١٣(بالنسبة للمادة  -٢
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  : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 
  : يلي يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون ما" 

  

  . باجلنسية البحرينية اأن يكون متمتع   -أ 
 ٥  .أن يكون حممود السرية حسن السمعة    -ب 

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

ومع ذلك إذا كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيني املوظف بعد موافقة السلطة               
  .املختصة 

 ١٠ ائي ما مل متـض  تأديبـيأال يكون قد سبق فصله من اخلدمة حبكم قضائي أو بقرار              -د 

  .على صدوره ثالث سنوات على األقل 
  .لشروط الوظيفة املطلوب شغلها ا أن يكون مستوفي  -هـ 

  . أال يقل السن عن سبعة عشر سنة   -و 
هة الطبية املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني        أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجل         -ز 

 ١٥املعينني مبراسيم أو بقرارات من رئيس جملس الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الـشرط     

  .بقرار من السلطة املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية 
  .إن وجد  املقرر لشغل الوظيفة االمتحانأن جيتاز    -ح 

                  
  :توصية اللجنة 

 ٢٠    سبع عشرة  ( إىل) سبعة عشر سنة   (من) و( النحوي يف نص البند أ تعديل اخلط-

   .) سنة 
 ) .ح(البند  من آخر)  إن وجد (حذف عبارة   -
وحيدد رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمـة  : "إضافة فقرة جديدة إىل البند ذاته هي          -

، " لك اليت تشغل من دون امتحان       املدنية فئات الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان ، وت        
 ٢٥ : كالتايل ) ح(ليصبح البند 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٢٩(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 أن جيتاز االمتحان املقرر لشغل الوظيفة ، وحيدد رئيس جملس الوزراء رئـيس جملـس                -ح" 
  اخلدمة املدنية فئات الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان ، وتلـك الـيت تـشغل مـن دون                 

  " . امتحان 
  
 ٥  . اللجنة ؛ لتبنيه نصا آخر للبند يتحفظ رئيس اللجنة على توصية* 

  

  :نص املادة بعد التعديل 

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

 ١٠  .أن يكون حممود السرية حسن السمعة    -ب 

ة أو بعقوبة مقيدة للحرية يف جرميـة خملـة          جناي أال يكون قد سبق احلكم عليه بعقوبة         -ج 
  .عتباره ابالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه 

ومع ذلك إذا كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيني املوظف بعد موافقة السلطة               
  .املختصة 

 ١٥ متـض    ائي ما مل   تأديبـيأال يكون قد سبق فصله من اخلدمة حبكم قضائي أو بقرار               -د 

  .على صدوره ثالث سنوات على األقل 
  .أن يكون مستوفيا لشروط الوظيفة املطلوب شغلها   –هـ 

   . سنةةأال يقل السن عن سبع عشر    -و 
أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني                 -ز 

 ٢٠ الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الـشرط         املعينني مبراسيم أو بقرارات من رئيس جملس      

  .بقرار من السلطة املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية 
وحيدد رئيس جملس الوزراء رئـيس جملـس         ،    املقرر لشغل الوظيفة   االمتحانأن جيتاز      -ح 

اخلدمة املدنية فئات الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان ، وتلك اليت تشغل مـن دون               
   ".انامتح

  ٢٥ 
      



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣٠(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 ) : ١٥(بالنسبة للمادة  -٣
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

يكون تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على املعينني بطريق التعاقد " 
. مة معهم فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف العقود املرب ، أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية

 ٥   .ويضع ديوان اخلدمة املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه العقود

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

  

  :توصية اللجنة 

 ١٠ية للقانون القواعد اخلاصة بتوظيف اخلـرباء       وتضع الالئحة التنفيذ  : "  استبدال الفقرة التالية     -

، " البحرينيني وغري البحرينيني ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام جزئي              
  .بالفقرة الثانية من نص املادة 

  

  :نص املادة بعد التعديل 

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

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

  وتضع الالئحة التنفيذية للقانون القواعـد اخلاصـة بتوظيـف اخلـرباء البحـرينيني وغـري                
  " .قوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام جزئي البحرينيني ، ومن ي

  ٢٠ 

 ) : ٢٠(بالنسبة للمادة  -٤
  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

خيضع لنظام تقارير الكفاية السنوية مجيع املوظفني ، عدا الوكالء والوكالء املساعدين ومـن      " 
    . " حتدد بقرار من  جملس الوزراءيف درجتهم  وشاغلي الوظائف األخرى اليت

  ٢٥ 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣١(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  
  :توصية اللجنة 

  :وجدت اللجنة أن املواد الثالث تتناول موضوعا واحدا ، وعليه توصي  اللجنة باآليت 
  

 ٥   .يف مادة واحدة) ٢٦(و) ٢١(و) ٢٠(دمج املواد  -

  .تعديل صياغة املادة -
  .إعادة ترقيم املواد لتتناسب مع هذا الدمج -
   .)٢٠(؛ حبيث يبقى ترقيمها كما هو  ادة الترتيب نفسه من مشروع القانون  تأخذ امل-

  :نص املادة بعد التعديل 
 ١٠وحتـدد الالئحـة     ،   خيضع لنظام تقييم األداء مجيع املوظفني اخلاضعني ألحكام هذا القانون         " 

وضـع  التنفيذية الضوابط اليت يتم على أساسها تقييم أداء املوظفني ، واإلجراءات اخلاصـة ب             
كما حتدد الالئحـة التنفيذيـة       . واإلخطار ا والتظلم منها    ،   وتقدمي واعتماد تقارير التقييم   

   " .القواعد اخلاصة بتقييم أداء شاغلي الوظائف العليا
  

 ١٥ ) : ٢٩(بالنسبة للمادة  -٥

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 
 ديوان اخلدمة املدنية إضافة أحكـام أخـرى         اقتراح على   جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء     " 

للترقية عالوة على األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، وكذلك وضع قواعـد عامـة              
   " . من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانونلالستثناء

  ٢٠ 

  :توصية اللجنة 
  
  " .أخرى " بكلمة " مكملة "   استبدال كلمة -

" بعبارة  " على أال تتعارض مع األحكام املنصوص عليها يف هذا القانون           "  عبارة    استبدال -
 ٢٥يف آخر نص " وكذلك وضع قواعد عامة لالستثناء من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانون  

  .املادة 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣٢(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

وتبني الالئحة التنفيذية للقانون القواعد اخلاصـة       : "  إضافة فقرة جديدة إىل نص املادة هي         -
من ) ٢٧(بترقية املوظف ، إذا استوىف شروط الترقية دون شرط املدة املنصوص عليها يف املادة               

  " .هذا القانون 
  

 ٥  :نص املادة بعد التعديل 

جيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية إضافة أحكـام مكملـة                " 
واد السابقة ، على أال تتعارض مع األحكـام  للترقية عالوة على األحكام املنصوص عليها يف امل    

  .املنصوص عليها يف هذا القانون 
وتبني الالئحة التنفيذية للقانون القواعد اخلاصة بترقية املوظف ، إذا استوىف شروط الترقية دون              

 ١٠  " .من هذا القانون ) ٢٧(شرط املدة املنصوص عليه يف املادة 

  
 ) : ٣٥(بالنسبة للمادة  -٦

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

 ١٥يستحق املوظف تعويضا عن األعمال أو ساعات العمل اإلضافية اليت يكلف ا من اجلهـة               " 

احلكومية املختصة يف غري أوقات العمل الرمسية ، وفقًا للقواعد واإلجراءات اليت حتددها الالئحة      
   . "التنفيذية

  
  :توصية اللجنة 

 ٢٠  .نة باإلبقاء على النص الوارد من احلكومة دون تعديل توصي اللج

  
 ) : ٤٠(بالنسبة للمادة  -٧

  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 
تا بعمل وظيفة أخرى من نفـس       ـجيوز بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام مؤق        " 

 ٢٥  هة احلكومية اليت يعمل ـا أو يف جهـة          درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة يف نفس اجل        

   .أخرى
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣٣(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

   " .وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات الندب
  

  :توصية اللجنة 
  :اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة بعد 

 ٥" ، " الدرجة الوظيفية نفسها " إىل " نفس درجة وظيفته " تعديل اخلطأ النحوي من     -

  " .اجلهة احلكومية نفسها  " إىل" ونفس اجلهة احلكومية 
   .دد املدة الزمنية للندبث حتتعديل صياغة نص املادة حبي  -

  

  .يتحفظ رئيس اللجنة على توصية اللجنة ؛ وذلك لتمسكه بتوصية اللجنة السابقة * 
  ١٠ 

  :نص املادة بعد التعديل 
  
ز سنة واحـدة ،     جيوز بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام مؤقـتا ملدة ال تتجاو           " 

بعمل وظيفة أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة اليت تعلوها مباشرة ، يف اجلهـة                 
 ١٥احلكومية نفسها اليت يعمل ا أو يف جهة أخرى ، وجيوز متديدها يف حالة الضرورة إىل أكثـر              

  .من سنة ، وحبد أقصى ثالث سنوات 
  " .الندب وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجراءات 

  

 ) : ٥٣(بالنسبة للمادة  -٨
 ٢٠  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

 املـواد   يف املقررة   اإلجازاتحتسب ضمن    ال ،   يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل     " 
  :  احلاالت اآلتيةيفالسابقة ، وذلك 

  

   . طوال مدة خدمتهكون ملدة ثالثة أيام وملرة واحدةتو:   إجازة الزواج-أ 
 ٢٥  .ه  يوما وملرة واحدة طوال مدة خدمت)٢١(وتكون ملدة :   إجازة احلج-ب

  .    يوم عمل حتسب من تاريخ الوضع )٣٤ (ومتنح للموظفة ملدة:   إجازة الوضع-ج
  .ومتنح عند وفاة أحد األقارب حىت الدرجة الرابعة وملدة ثالثة أيام :   إجازة الوفاة-د



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣٤(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

زوجهـا ملـدة                            عنـها    يتـوىف    الـيت ومتنح للموظفة املسلمة    :  الوفاة إجازة عدة    -هـ
   .أربعة أشهر وعشرة أيام

الطبية املختـصة    ومتنح للموظف ملرافقة مريضا قررت اللجان     :   إجازة مرافقة مريض   -و
 ستني  تزيد على  ال  اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث          عالجه يف 

 ٥  .يوما 

ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجان الطبية         :  إجازة خمالطة مريض     -ز
   . حتددهااليتمنعه هلذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة 

 عمله الشهادات الطبية اليت    جهة   إىليقدم املوظف لدى عودته     :  فترة احلجر الصحي     -ح
   " . هذه اإلجازاتاستحقاقفيذية قواعد وشروط وحتدد الالئحة التن تثبت ذلك

  ١٠ 

  
  :توصية اللجنة 

  

   " . حتسب من تاريخ الوضعايوم) ٦٠( ومتنح للموظفة ملدة ": إىل ) ج(تعديل نص البند    -
 ١٥ومتـنح  :  إجازة مشاركة يف وفـود رمسيـة         -ط: " هو  ) ط(  إضافة بند جديد بتسلسل       -

  " .ملشاركة للموظف براتب للمدة اليت تتطلبها هذه ا
  مـن  ) و(الـواردة يف البنـد   " مريض " إىل " مريضا " تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة    -

  .املادة 
  

 ٢٠  :نص املادة بعد التعديل 

 املـواد   يف املقررة   اإلجازاتحتسب ضمن    ال ،   يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل     " 
  :  احلاالت اآلتيةيفالسابقة ، وذلك 

   .كون ملدة ثالثة أيام وملرة واحدة طوال مدة خدمتهتو:  إجازة الزواج   -أ 
  .ه وملرة واحدة طوال مدة خدمتا  يوم)٢١(وتكون ملدة : إجازة احلج   -ب
 ٢٥                     . حتسب من تاريخ الوضعا يوم)٦٠  (ومتنح للموظفة ملدة:  إجازة الوضع   -ج

   الدرجـة الرابعـة وملـدة  ثالثـة       ومتنح عند وفاة أحد األقارب حـىت      :  إجازة الوفاة    -د
  .أيام 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣٥(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

أربعـة أشـهر     زوجها ملدة عنها   يتوىف   اليتومتنح للموظفة املسلمة    :   إجازة عدة الوفاة   -هـ
   .وعشرة أيام

ومتنح للموظف ملرافقة مريض قررت اللجان الطبيـة املختـصة          :  إجازة مرافقة مريض     -و
تزيد على سـتني     ال   رة للعالج حبيث   اخلارج مع مرافق له ، وذلك للمدة املقر        عالجه يف 

٥   .ايوم 

ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجان الطبيـة          : إجازة خمالطة مريض       -ز
  . حتددها اليتمنعه هلذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة 

                            الـشهادات الطبيـة      جهة عملـه   إىليقدم املوظف لدى عودته     :  احلجر الصحي    فترة   -ح
   . تثبت ذلكاليت

 ١٠ومتنح للموظف براتب للمدة اليت تتطلبها هـذه  : إجازة مشاركة يف وفود رمسية      -  ط

 " .املشاركة 
  
  

 ) : ٥٤(بالنسبة للمادة  -٩
 ١٥  :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة 

  

ـ ع ساعة راحـة يوم    تستحق املوظفة بعد عودا إىل العمل عقب إجازة الوض        "  ا إلرضـاع   ي
   " .مولـودها حىت يبلغ من العمر عامني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لذلك

  
 ٢٠  :توصية اللجنة 

  
ساعة راحة يوميا إلرضاع    " بعبارة  " ساعيت أمومة يوميا لرعاية مولودها      " استبدال عبارة      -

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

 ٢٥  .املادة 

  .تتمسك اللجنة بتوصيتها السابقة ، أخذًا بعني االعتبار مناقشات الس حوهلا * 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٣٦(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  :نص املادة بعد التعديل 
  

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

 ٥  " .ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسي 

  
  
 ) : ٥٥(بالنسبة للمادة  -١٠

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

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

  .األقل ، وال جيوز أن جتاوز هذه اإلجازة مدة بقاء الزوج يف اخلارج 
 ١٥  . هذه احلالة يفويتعني على اجلهة احلكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة 

 بدون راتب ، لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز عمره سبع            خاصة إجازةتستحق املوظفة      -ب
  . املرة الواحدة ، ولثالث مرات طوال مدة خدمتها يف عامني أقصىسنوات ، حبد 

 ألية  أووز منح املوظف إجازة خاصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث             جي   -ج 
  . العمل انتظامقتضيات أسباب أخرى يبديها املوظف وتقدرها السلطة املختصة وفقًا مل

  ٢٠ 

 الـيت ضمن مدة اخلدمة    املنصوص عليها يف املادة      احلاالت   يفوال تدخل مدة اإلجازة     
 بـشأن   ١٩٧٥لسنة  ) ١٣( حساب املعاش أو املكافآت طبقًا ألحكام القانون رقم          يفتدخل  

   " .تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
  

 ٢٥  :توصية اللجنة 

  : وردت من احلكومة بعد إجراء التعديالت اآلتية تبقى املادة كما
  .من املادة ) أ(الواردة يف اية البند " الزوج " بعد كلمة " أو الزوجة " إضافة عبارة  -
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 .من املادة ) ب،ج(الواردة يف البندين " بدون راتب " حذف عبارة  -
  

  :نص املادة بعد التعديل 
  

 ٥  :اتب على الوجه التايل تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بدون ر" 
  

 اخلارج  ملدة ستة أشـهر علـى        إىل رخص ألحدمها بالسفر     إذامتنح للزوج أو الزوجة        -أ 
   . يف اخلارج  أو الزوجةاألقل ، وال جيوز أن جتاوز هذه اإلجازة مدة بقاء الزوج

  
 ١٠  . هذه احلالة يفويتعني على اجلهة احلكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة 

  رعايـة طفلـها الـذي مل يتجـاوز عمـره سـبع             ل خاصة   إجازةتستحق املوظفة       -ب
  . املرة الواحدة ، ولثالث مرات طوال مدة خدمتها يف عامني أقصىسنوات ، حبد 

 أليـة أسـباب     أووز منح املوظف إجازة خاصة بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث           جي   -ج 
   . العملانتظاموفقًا ملقتضيات أخرى يبديها املوظف وتقدرها السلطة املختصة 

  ١٥ 

 الـيت ضمن مدة اخلدمة    املنصوص عليها يف املادة      احلاالت   يفوال تدخل مدة اإلجازة     
 بـشأن   ١٩٧٥لسنة  ) ١٣( حساب املعاش أو املكافآت طبقًا ألحكام القانون رقم          يفتدخل  

   ".تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة
  
  ٢٠ 

   املوقر للتفضل بالنظر ،،، واألمر معروض على الس
  
  

  حممد هادي احللواجي               عبداجلليل الطريف
 ٢٥        رئيــس جلنـة الشئون        نائب رئيس جلنة الشئون

           التشريعية والقانونية            التشريعية والقانونية 
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  )انتهى التقرير(
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  . تفضل األخ مقرر اللجنة 

  ٥ 

  : ضو عبداحلسن بوحسني الع
  :  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة ) :٨(املادة 

وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون  إىل  :الوظائف إما دائمة أو مؤقتة " 
  جمموعة الوظائف  -ب . جمموعة الوظائف العمومية - أ: مخس جمموعات

 ١٠   .  جمموعة الوظائف التنفيذية-د . وظائف القضائية جمموعة ال- ج .التخصصية

  
تصنيف  وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وأحكام .  جمموعة الوظائف التعليمية-هـ

 ديوان اقتراحوجيوز لس الوزراء بناء على  .وترتيب وتقييم وظائف هذه اموعات 
 الالئحة التنفيذية وتضع .اخلدمة املدنية تعديل أو إضافة جمموعات وظائف أخرى 

 ١٥ تعديل صياغة الفقرة - : توصية اللجنة " . قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها

الوظائف إما دائمة أو مؤقتة ، وتقسم : " األوىل من نص املادة لتكون كالتايل 
الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون إىل جمموعات حتددها وتنظمها الالئحة 

 حتدد الالئحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف تلك التنفيذية ، كما
وجيوز لس : "  حذف الفقرة قبل األخرية من نص املادة وهي -" . اموعات 

 ٢٠  الوزراء بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية تعديل أو إضافة جمموعات وظائف 

  ظائف إما دائمة أو الو : " نص املادة بعد التعديلوعلى ذلك يكون " . أخرى 
مؤقتة ، وتقسم الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون إىل جمموعات حتددها وتنظمها 
الالئحة التنفيذية ، كما حتدد الالئحة قواعد وأحكام ترتيب وتقييم وتصنيف وظائف 

  " . وتضع الالئحة التنفيذية قواعد إنشاء الوظائف املؤقتة وإلغائها . تلك اموعات 
  ٢٥ 

  : لرئيـــــــــــــــس ا
  .هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد حسن باقر 
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  : العضو حممد حسن باقر 
شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن النص احلكومي أفضل ؛ ألنه يقسم الوظائف             

وأود أن أضـيف    . األساسية ، أما عن اللوائح التنفيذية فهي شرح وتفصيل لألساس           
لى النص احلكومي وقد قدمته إىل اللجنة ولكنه مل يدرج ، والتعديل هـو أن               تعديالً ع 

 ٥مجيع الوظائف احلكومية هي وظائف عمومية ، أو تسمى الوظيفة العامـة ، وعليـه               

  ) . وليـست العموميـة     (  الوظـائف االعتياديـة      -أ  : تصنف الوظائف كالتـايل     
.  الوظائف التنفيذيـة     - د.    الوظائف القضائية    -ج  .  الوظائف التخصصية    -ب  

  . الوظائف التعليمية ، وشكرا  -هـ 
  

 ١٠  ) : ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــس 

   شكرا ، األخ حممد حسن باقر ، ما هو تعديلك بالتحديد ؟ 
جميبا(العضو حممد حسن باقر 

ً
 : (  

، " الوظائف االعتياديـة    " إىل  " الوظائف العمومية   "  سيدي الرئيس ، تغيري     
  .را وشك

 ١٥  : الرئيـــــــــــــــس 

   شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  

  )ال توجد مالحظات(
  

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

   االقتراح األبعد هو اقتراح اللجنة ، وأطرح للتصويت هذه املـادة بتعـديل              
  اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟ 

  
  )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

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

  
  : العضو عبداحلسن بوحسني 

 ٥: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة  : )١٣(املادة 

  : يلـي  يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون مـا            " 
   أن يكون حممـود الـسرية حـسن         -ب   . باجلنسية البحرينية    ا أن يكون متمتع   -أ   

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

 ١٠ . بة جاز تعيني املوظف بعد موافقة السلطة املختصة       احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقو    

 ائي مـا مل     تأديبـي أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة حبكم قضائي أو بقرار             -د  
  لـشروط ا  أن يكون مـستوفي    –هـ   .متض على صدوره ثالث سنوات على األقل        

  
تثبـت   أن -ز  . أال يقل السن عن سبعة عشر سـنة  -و  . الوظيفة املطلوب شغلها    

 ١٥لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املختصة ، وذلك فيما عدا املوظفني املعينني             

مبراسيم أو بقرارات من رئيس جملس الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الشرط بقرار من       
 املقرر  االمتحانأن جيتاز     - ح   .السلطة املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمة املدنية         

) و( النحوي يف نص البند      أخلط ا  تعديل - : توصية اللجنة  ."إن وجد   ظيفة  لشغل الو 
 مـن    "إن وجد " بارة  عحذف   -  . " سبع عشرة سنة   " إىل "سبعة عشر سنة    "  من
 ٢٠وحيدد رئـيس جملـس     : "  إضافة فقرة جديدة إىل البند ذاته هي         - .) ح(البند   آخر

ليت يكون شغلها بامتحان ، وتلك      الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية فئات الوظائف ا       
 أن جيتاز االمتحان    -ح  : " كالتايل  ) ح(، ليصبح البند    " اليت تشغل من دون امتحان      

املقرر لشغل الوظيفة ، وحيدد رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية فئـات              
 يـتحفظ " . الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان ، وتلك اليت تشغل من دون امتحان          

 ٢٥نص املادة  وعلى ذلك يكون    . رئيس اللجنة على توصية اللجنة ؛ لتبنيه نصا آخر للبند           

يشترط فيمن يعني يف إحدى الوظائف اليت يسري بشأا هذا القانون            : " بعد التعديل 
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 أن يكون حممـود الـسرية       -ب   . باجلنسية البحرينية    ا أن يكون متمتع   -أ   : يلي ما
جناية أو بعقوبة مقيـدة      ون قد سبق احلكم عليه بعقوبة      أال يك  -ج   .حسن السمعة   

ومع ذلك إذا    .عتباره  اللحرية يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد إليه              
كان احلكم مشموالً بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيني املوظف بعـد موافقـة الـسلطة       

 ٥ تأديبــي ائي أو بقرار    أال يكون قد سبق فصله من اخلدمة حبكم قض         -د   .املختصة  

 اأن يكون مـستوفي    -هـ   .ائي ما مل متض على صدوره ثالث سنوات على األقل           
 أن  -ز   . سـنة    ة أال يقل السن عن سبع عشر      -و   . لشروط الوظيفة املطلوب شغلها   

تثبت لياقته الصحية للوظيفة مبعرفة اجلهة الطبية املختصة ، وذلك فيما عدا املـوظفني              
اسيم أو بقرارات من رئيس جملس الوزراء ، وجيوز اإلعفاء من هذا الـشرط    املعينني مبر 

 ١٠ أن جيتـاز    -ح   .بقرار من السلطة املختصة بعد أخذ رأي ديوان اخلدمـة املدنيـة             

 ، وحيدد رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية      املقرر لشغل الوظيفة   االمتحان
   ."  وتلك اليت تشغل من دون امتحان فئات الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان ،

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥ حكم عليه بعقوبة جنائية ال - حبسب النص املقدم    - هذا يعين أن أي شخص      

هل هناك مالحظات علـى     . ميكنه االنضمام إىل احلكومة حىت لو قضى مدة العقوبة          
  .هذه املادة ؟ تفضل األخ مجيل املتروك 

   : العضو مجيل املرتوك
فقد كان هناك توجه مـن قبـل   ) ح(شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة إىل البند     

 ٢٠الس وخاصة يف مداخلة األخ السيد حبيب مكي وكان هو السبب الرئيسي يف إعادة             

املادة إىل اللجنة ، وكان املوضوع يتعلق باالمتحان ، ومتت مناقشة هـذا املوضـوع               
ب حتديد االمتحان من رئيس جملس الوزراء       هل جي : مناقشة طويلة ، وكان السؤال هو       

أم يكون هناك تشريع خيص وجود االمتحان يف كل الوظائف ؟ وأعتقد أنه كان هناك               
  توجه من قبل الس وهو أن يكون هناك امتحان يف مجيع احلـاالت ، وأعتقـد أن                 

 ٢٥ ؛ ألن   إن الوظائف الدنيا كاملراسلني ال حتتاج إىل امتحان هو قول غري صحيح           : القول  

املقابالت هي أحد االمتحانات ، فاملقابلة تعترب امتحانا يف الوقت نفـسه ، فلمـاذا ال        
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حتدد الالئحة التنفيذية االمتحان ؟ فاالمتحان ضروري أن ينص عليه ضمن القـانون ،        
وأعتقد أن هذا هو توجه األخ السيد حبيب مكي ، وجاءت اللجنة بغري هذا التوجه ،                

راره ، وكان قرار الس هو إعادة املادة إىل اللجنة لدراسة موضوع            والس هو سيد ق   
  .االمتحان ، وشكرا 

  ٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  

  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 
 ١٠أن جيتاز : " كما جاء يف النص احلكومي هو      ) ح(شكرا سيدي الرئيس ، البند      

  : ، والـنص املعـدل جـاء كالتـايل          " تحان املقرر لشغل الوظيفة إن وجـد        االم
، مث  " إن وجـد    " وقد حذفت عبارة    ... " أن جيتاز االمتحان املقرر لشغل الوظيفة       " 

وحيدد رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمـة املدنيـة فئـات            : " يواصل النص   
، ومعىن ذلك "  من دون امتحان     الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان وتلك اليت تشغل       

 ١٥  هو أن هناك وظـائف تـشغل بامتحـان ووظـائف أخـرى تـشغل مـن دون                  

الواردة يف النص احلكومي ليست خاطئة ، فلمـاذا         " إن وجد   " امتحان ، إذن عبارة     
حذفتها اللجنة ؟ وتعديل اللجنة يؤكد أن هناك وظائف تشغل من غري امتحان ، وهذا               

هي عبارة صحيحة ، وأريد تفسريا لـسبب حـذفها ،            " إن وجد " معناه أن عبارة    
  .وشكرا 

  ٢٠ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
 شكرا ، لقد كان النقاش منصبا على هذه النقطة يف جلسة سابقة ، وأعيدت              

تفضل األخ حممد هادي احللواجي رئـيس جلنـة     . املادة إىل اللجنة على هذا األساس       
  . الشئون التشريعية والقانونية 

  ٢٥ 

  : العضو حممد هادي احللواجي 
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شكرا سيدي الرئيس ، تقرير اللجنة املعروض عليكم فيه حتفظ من قبلي على 
التوصية ، وهذا مذكور يف التقرير ، وأنا مازلت مصرا على التوصية السابقة للجنة ، 
وهي أن االمتحان شرط أساسي وال يوجد متييز للوظائف حبيث تكون هناك وظائف 

حان وأخرى تشغل من دون امتحان ، وبالتأكيد أضم صويت إىل صوت تشغل بامت
 ٥األخ مجيل املتروك ، فحىت املقابالت هي جزء ثابت من االمتحان ، وإصرار اللجنة 

السابق يف توصيتها السابقة على موضوع االمتحان كان ألا تريد أن تؤكد حقا ثابتا 
زلت أرى أن تكافـؤ الفرص واملساواة دستوريا وهو املساواة وتكافـؤ الفرص ، وما

ال يتحققان إال بوجود االمتحان لكل وظيفة بال استثناء ، وقد تكون اللجنة حاولت 
أن جتد صيغة توفيقية وجعلت فئات الوظائف اليت ختضع المتحان يف يد سلطة عليا 
 ١٠ وهي رئيس جملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية ، ولكنين مازلت أرى أن هناك

  .عدم تكريس للمبدإ الدستوري يف املساواة وتكافـؤ الفرص ، وشكرا 
  

  :الرئيــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  ١٥ 

  :العضو مجال فخرو

شكرا سيدي الرئيس ، يف احلقيقة ال أعرف سبب إصرار اللجنة على إلغاء 
 فيه مسو رئيس جملس الوزراء وإتياا ببند مطول تقحم) ح(يف البند " إن وجد " عبارة 

إلصدار قرار بشأن احلاالت اليت تطبق فيها االمتحانات واحلاالت اليت ال تطبق فيها 
 ٢٠أما فيما يتعلق بتخوف . االمتحانات ، فهذا أمر صغري والالئحة التنفيذية كفيلة به 

 إذا: بعض الزمالء من عدم تكافـؤ الفرص فأود أن أوضح أن البند واضح فهو يقول 
تقدم شخص لشغل وظيفة معينة وهذه الوظيفة تتطلب امتحانا فجميع من يتقدم لشغل 
هذه الوظيفة سوف خيضعون المتحان ، فهو مل يفرق بني حالة وأخرى ، ومل يفرق بني 

، فكل من يتقدم لشغل ) ب(وبني وظيفة كاتب يف وزارة ) أ(وظيفة كاتب يف وزارة 
 ٢٥ل من سيتقدم لشغل تلك الوظيفة سوف لن هذه الوظيفة سوف خيضع المتحان ، وك

خيضع المتحان ، وبالتايل فإن املساواة موجودة ، وأعتقد أن ختوف الزميل األخ حممد 
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أن جيتاز : " هادي احللواجي ليس يف حمله ، ألن البند واضح وصريح ، فهو يقول 
هلا ، فهناك وظائف ال تستحق أن يقدم " االمتحان املقرر لشغل الوظيفة إن وجد 

امتحان ، وبالتايل مجيع من سيتقدمون لن خيضعوا المتحان ، فاملساواة موجودة بني 
كل من سيتقدم لشغل الوظيفة ، وأنا أميل إىل اقتراح الزميلة الدكتورة ية اجلشي وهو 

 ٥  . أن نبقي على النص كما جاء من احلكومة ، وشكرا 

  
  :الرئيــــــــــــــس

  .كتورة فوزية الصاحل شكرا ، تفضلي األخت الد
  

 ١٠  :العضو الدكتورة فوزية الصاحل

  شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللَّبس يف هذه املادة ناتج عن مفهوم 
االمتحان ، فبعض األعضاء يعتقدون أن املقابلة الشخصية هي جزء من االمتحان ، 

مسائل فنية تعين أن هناك وظيفة وهناك " االمتحان املقرر لشغل الوظيفة " وعبارة 
حتكم هذه الوظيفة ، وحنتاج إىل أن نفرق بني هذا الشخص وذاك ، وال نعين املقابلة 
 ١٥الشخصية ، وإذا كنا نفهم أن االمتحان هو املسائل الفنية للوظيفة فأعتقد أن النص 

احلكومي هو األفضل ، أما إذا كانت هناك مقابلة شخصية فيجب أن يذكر ذلك ، 
  .ختتلف عن االمتحان ، وشكرا ألن املقابلة الشخصية 

  

  :الرئيــــــــــــــس

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
  :العضو حممد هادي احللواجي

شكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظة بسيطة وهي مثال بسيط أضربه لإلخوة 
ستحق األعضاء حىت يقدروا ويقيسوا املوقف ، فلو افترضنا أن هناك وظيفة بسيطة ال ت

 ٢٥ وتقدم لشغلها عشرة من املواطنني ، ولتكن وظيفة مراسل - كما يقولون -امتحانا 

فالبد ! على سبيل املثال ، فما هي وسيلة الترجيح الختيار فالن وعدم اختيار عالن ؟
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من وجود وسيلة ، والبد من وجود مرجح وإال وقعنا يف مطب احملسوبية ومطب 
  .الواسطة ، وشكرا 

  
  :ـــــــــسالرئيـــــ

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  
  :العضو مجيل املرتوك

شكرا سيدي الرئيس ، أضم صويت مرة أخرى إىل صوت األخ حممد هادي 
ما هو االمتحان ؟ وهل هو : احللواجي ، وردا على األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

 ١٠رس ؟ أعتقد غري ذلك ، امتحان أكادميي كما هو معمول به يف اجلامعات أو املدا

فاملقابلة هي جزء من االمتحان للوظيفة ، وأعتقد أن مجيع املوجودين هنا متفقون على 
هذا املوضوع ، فلماذا يكون هناك استثناء ؟ وملاذا نقحم مسو رئيس جملس الوزراء 

 يف هذا املوضوع ؟ - كما تفضل األخ مجال فخرو -رئيس جملس اخلدمة املدنية 
جيب أن يكون مبدأ تكافـؤ الفرص هو األساس يف تعيني أي موظف ، وأعتقد أنه 

 ١٥وأضم صويت إىل صوت األخ حممد هادي احللواجي مرة أخرى ، وأصر على هذا 

املوضوع ، وأعتقد أن الس أعاد هذه املادة إىل اللجنة لدراسة موضوع وجود 
  حة التنفيذية ، االمتحان يف مجيع الوظائف ، أما تفاصيل االمتحان فتضعها الالئ

  .وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيــــــــــــــس

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

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية

أن جيتاز االمتحان : " شكرا سيدي الرئيس ، النص الوارد من احلكومة هو 
 ٢٥ن اخلدمة املدنية كنا مصرين على عبارة ، وحنن يف ديوا" املقرر لشغل الوظيفة إن وجد 

؛ ألن هناك فئات من الوظائف ال ميكن عمليا أن تكون هلا امتحانات " إن وجد " 
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حتريرية مثل االستشاريني االقتصاديني أو املستشارين بصفة عامة الذين يتم توظيفهم يف 
و يف الشئون املؤسسات احلكومية ، سواء كانوا مستشارين يف الشئون القانونية أ

االقتصادية ، وسواء كانوا حبرينيني أو غري حبرينيني ، فمن يعطي هذه الفئة االمتحانات 
األمر اآلخر هو أننا ال نتكلم عن الوظائف الدنيا فقط مثل املراسلني أو ! املقررة ؟

 ٥وبالنسبة لتعريف االمتحان أود . السواق وما إىل ذلك ، بل نتكلم عن مجيع الوظائف 

ح أن هناك امتحانات حتريرية تتعلق باملادة العلمية للوظيفة إضافة إىل املقابلة أن أوض
  .الشخصية ، فهذان اجلزءان ميثالن االمتحان املذكور هنا ، وشكرا 

    

  :الرئيــــــــــــــس

 ١٠  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 
  

  :العضو فيصل فوالذ

 فيما يتعلق بتأكيد االمتحان ، شكرا سيدي الرئيس ، أتفهم مداخالت اإلخوان    
ولكن أحببت أن أبني عمليا ماذا يتخذ اآلن يف احلكومة ، فعندما أعلنت وزارة التربية               
 ١٥والتعليم عن الوظائف أُجريت امتحانات كثرية ، وكذلك احلـال بالنـسبة لـوزارة              

 فال نرى   وبالنسبة للقطاع اخلاص  . الداخلية وكل الوزارات ، فعمليا هذه املسألة تطبق         
 حريصني على هذا املوضوع ، فيجب تأكيد هـذا  - يف قانون القطاع اخلاص     -ممثليه  

املوضوع باعتبار أن هذا القطاع يشمل العدد األكرب من املوظفني ، وأعتقد أن الالئحة              
التنفيذية تغطي كل هذه املسائل ، كما أنه توجد إدارة للـشئون اإلداريـة يف كـل                 

 ٢٠رة تتبع قائمة من األمور مثل املقابلة والشهادات واالمتحانات ،        الوزارات ، وهذه اإلدا   

فكل هذه األمور تتبع اآلن ، وال نريد أن نؤسس أمرا مل يكن موجودا يف احلكومـة ،        
فاحلكومة تطبق هذه املسائل ، فما هو موجود يف قانون العمل ال خيتلف عمـا هـو                 

ا األمر هنا فتأكدوا أن هناك أطرافًا من موجود يف قانون اخلدمة املدنية ، وإذا ذكرنا هذ     
  نقابات واحتادات تريد تضمني األمر نفسه يف قانون العمـل ، وأرى أن ذلـك مـن                 
 ٢٥حقهم ، فالبد من اتباع الشفافية والعدالة من قبل كل وزارة ، فكل وزارة جيـب أن                 

  . تعلن عن الوظائف والشروط ، وأؤيد النص احلكومي ، وشكرا 
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  :ــــــسالرئيــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ منصور بن رجب 
  

 :العضو منصور بن رجب 

 ٥شكرا سيدي الرئيس ، من باب الشفافية حنن نعرف أن الـشارع واملـواطنني    

واجلميع يتكلم عن احملسوبية والوساطة والواسطة ، فما ذكـره األخ حممـد هـادي               
جيب أن يكون موجودا    احللواجي واألخ مجيل املتروك هو فصل اخلطاب ، فاالمتحان          

يف كل الوظائف ، فلو تقدم ثالثة مستشارين فمن خنتار ؟ وهو األمر نفـسه الـذي                 
شرحه األخ حممد هادي احللواجي ، وأنا مع وجود االمتحان وأؤيد ما ورد على لسان     

 ١٠  .  األخ حممد هادي احللواجي ، وشكرا 
  

  :الرئيــــــــــــــس

  .ة شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجن
  

 ١٥  :العضو عبداحلسن بوحسني

شكرا سيدي الرئيس ، اللجنة أتت حبل وسط وأعطت رئيس جملس الوزراء 
احلق يف تقرير الوظائف حىت ال تشغل وظيفة إال بامتحان ، ويعطى املوضوع نوعا من 

يف الواقع إن االمتحانات تنافسية ، . املرونة ، ولذلك اقترحت اللجنة هذا احلل الوسط 
 تفعيلاألول هو اختيار أفضل املتقدمني ، والثاين هو :  من االمتحان هو أمران واهلدف
 ٢٠  هنا إما أن تكون   دستورية تتعلق بالكفاءة وتكافؤ الفرص ، وآلية االختيارمادة

 فاملشرف هو الذي خيتار ، أو تكون عقالنية ، وإذا كانت شخصية فلن ،شخصية 
د من وجود آلية لالختيار ، واآللية املناسبة  عقالنية فالبت كانوإذاختدم املؤسسة ، 

 التنافسية ، وهي ليست اختبارات فقط بل هي اختبارات االمتحاناتلالختيار هي 
 احلكومية من اختيار األفضل واملناسب من حيث الكفاءة ، اجلهةتنافسية لكي تتمكن 
 ٢٥ا احلق يف الوزارات ألن أجهزة اخلدمة املدنية هلحتت  من البساطواملادة ال تسحب 

 ، فمثالً وزارة الصحة تقوم باختيار األطباء للمتقدمنيوضع اختبارات تنافسية 
 على امتحانات تنافسية ، ألن بعض اجلامعات متنح بناًءاملتخرجني من عدة جامعات 
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 مع متطلبات العمل يف مملكة البحرين لذلك تقوم مواصفااشهادات قد ال تتطابق 
 ، ووزارات كثرية تعمل اختبارات تنافسية ، تنافسيةات وزارة الصحة بعمل اختبار

 ، ودوليا جيب االختيار بطريقة عقالنية ، وإذا امرأةفرمبا يتقدم عشرون رجالً وعشرون 
 قد يعترب ذلك يف بعض الدول متييزا ضد املرأة ، هلذا فإنهاخترت رجالً بطريقة شخصية 

 ٥املادة جاءت فهذه يد أن نكون جامدين ،  مهمة ولكننا ال نرالتنافسيةفإن االختبارات 

 الوزراء القرار بتحديد الوظائف اليت تشغل باختبارات جملسرئيس كحل وسط لتعطي 
 ذلك لظروف حمددة ، هلذا فإن احلل الوسط الذي تتطلبتنافسية وتلك اليت قد ال 

 مصلحة احلكومة عن طريق التأكد من عدم : الطرفنيجاءت به اللجنة خيدم مصلحة 
 الرأي العام والقضية الدستورية اليت تتطلب مصلحةتقييد اجلهات احلكومية ، وأيضا 

 ١٠ . وشكرا ،الكفاءة واملساواة بني املواطنني 
  

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

  . املدنية 
  ١٥ 

   :املدنية ديوان اخلدمة رئيس
 ى أن جيرهي سيدي الرئيس ، وليسمح يل اإلخوة األعضاء ، القاعدة كراش

 الوظائف إىلامتحان واالستثناء هو عدم إجراء االمتحان ، ويستثين من ذلك املتقدمون 
 شاغلوالدنيا كاملراسلني والسائقني إذ تكفي مقابلتهم ، كذلك خيضع لالستثناء 

 ٢٠ ، هلمشارين لعدم إمكانية إجراء امتحان الوظائف العليا والوظائف املتخصصة كاملست

 طلبوقد أقنعتنا اللجنة بعدم إمكانية إجراء امتحان لشغل مثل هذه الوظائف ، وقد 
 ،منا األخ عبداحلسن بوحسني إصدار الئحة بالوظائف اليت يتعذر إجراء امتحانات هلا 

  .وشكرا 
  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

  .انوين للمجلس  ، تفضل األخ املستشار القشكرا
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٤٩(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

   :للمجلس القانوني املستشار
 اللجنة كان هناك إىل سيدي الرئيس ، عندما أعاد الس املوقر هذا البند شكرا

 كما ورد يف املشروع ، البنداجتاهان يف الس ، اجتاه احلكومة املوقرة وهو اإلبقاء على 
 لكي ختضع لالمتحانات ، الوظائفواالجتاه اآلخر كان يرى حتري املساواة بني مجيع 

 ٥ ، واللجنة بعد دراستها اللجنةوبسبب هذا اخلالف يف وجهات النظر أعيدت املادة إىل 

"  وجد إن"  حذف عبارة إىل اآلراء انتهت مجيع  بنيللمادة دراسة مستفيضة وتوفيقًا
 ، وبعد ذلك أضافت اللجنة االمتحان اإلشارة إىل املبدإ العام وهو وجود باعتبار
 أن هناك استثناءات ال ميكن باعتباربارات اليت أضافتها لتقرير فكرة االستثناء الع

 أنيط حتديد فئات االستثناءاتإخضاعها لالمتحان ، وخوفًا من التوسع يف موضوع 
 ١٠ وهي سلطة رئيس جملس علياالوظائف اليت ميكن أن تستثىن من االمتحانات بسلطة 

 يف أضيق االستثناءات لوضع نهذا صمام أماالوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية ، ف
 وأضافت"  وجد إن"  اللجنة مربراا حلذف عبارة بنتاحلدود ، وعلى هذا األساس 

 مت التوفيق بني خمتلف االجتاهات وبذلكالعبارات املتعلقة بإناطة املسئولية بسلطة عليا ، 
عض قوانني دول اخلليج  وجد يف باالستثناءيف هذا الشأن ، إضافة إىل ذلك فإن هذا 

 ١٥ بسلطة عليا لغرض تضييق االستثناءالعريب وعلى هذا النحو ، وأنيط موضوع 

  .    االستثناءات إىل أضيق احلدود ، وشكرا 
    

   :الرئيـــــــــــــــس
  . ، تفضل األخ فؤاد احلاجي شكرا

  ٢٠ 

  : فؤاد احلاجي العضو
 رئيس إقحاموا عن سبب  سيدي الرئيس ، توضيحا لإلخوان الذي سألشكرا

 أن من اللجنة ، أود أتىاخلدمة املدنية يف التعديل الذي جملس جملس الوزراء رئيس 
أوضح أن رئيس جملس الوزراء يعد صمام أمان عند اختيار أصحاب تلك الوظائف ، 

 ٢٥ االستثناء لشغل الوظائف العليا ليس العتبار كوم مستشارين بل ألن طبيعة وضعوقد 

 الالئحةلقيادية ختضع لتوازنات اجتماعية وسياسية ، أما الوظائف الدنيا فإن  االوظائف



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٥٠(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  التنفيذية كفيلة بتنظيم شكل ومضمون امتحان املتقدمني لشغل تلك الوظائف ، 
   .وشكرا

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ٥  . ، تفضل األخ الدكتور عبدالرمحن بوعلي شكرا

  
  : بوعلي عبدالرمحن الدكتور العضو

 امتحان لكل إجراء سيدي الرئيس ، أنا أرى من الناحية العملية أن راشك
 وقتا ويتطلب صعب جدا ومكلف وجمهد آخر درجةوظيفة من الدرجة األوىل حىت 

 ١٠ ، ومن غري املعقول القيام بكل هذه األمور ، وأعتقد أن النص كما جاء من طويالً

 التنفيذية لتحدد أي من الوظائف  معقول جدا ، فقد ترك األمر إىل الالئحةاحلكومة
 الوزراء إىل االمتحان وأي منها ال حتتاج إىل االمتحان ، وإقحام مسو رئيس جملس حتتاج

 املسئولية بإلقائها من املشكلة تتخلصال أعتقد أنه صائب ، وكأين باللجنة أرادت أن 
و كما  أاحلكومةعلى عاتق جهة أخرى ، وأرى أن نصوت على املادة كما جاءت من 

 ١٥  .جاءت من اللجنة ، وننهي هذا النقاش الذي استمر فترة طويلة ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس
  . ، تفضل األخ خالد املسقطي شكرا

  

 ٢٠  : خالد املسقطي العضو

   من احلكومة والذي جاءكما ) ح (للبند سيدي الرئيس ، بقراءة متأنية شكرا
  

 أن هناك مبدأ نفهم " وجدقرر لشغل الوظيفة إن  جيتاز االمتحان املأن: " ينص على 
 ، ووجوب وجود ما وظيفةحتقيق املساواة وتكافؤ الفرص جلميع من يتقدم لشغل 

 ٢٥ وترك اال للجهة ، مبدإ الشخص املناسب يف املكان املناسب لتكريسامتحان هو 

ق املقابلة ،  عن طريشفويااملعنية لوضع االمتحان ، سواء كان االمتحان حتريريا أو 
 وظيفة يف حالة لشغلواملفهوم من هذا البند هو وجوب وجود امتحان ملن يتقدم 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٥١(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 ألن هناك وظائف نظراأما تعديل اللجنة فإنه يتعارض مع الدستور . وجود االمتحان 
 وهذا األمر ال جيوز ، املدنيةال حتتاج إىل امتحان وإمنا إىل قرار من رئيس ديوان اخلدمة 

 لكل من يتقدم إىل شغل امتحان علينا أن نؤسس املساواة بأن يكون هناك بل املفروض
 ، ومن الواجب أن تكون وظيفةألف ) ٣٥( ، وهذا القانون يتعلق بأكثر من ماوظيفة 

 ٥ امتحان لشغلها والوظائف إىلهناك الئحة تفصيلية تعطينا الئحة بالوظائف اليت حتتاج 

 البند كما جاء من هذاقترح التصويت على اليت ال حتتاج إىل امتحان لشغلها ، وأ
  .احلكومة ، وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٠  . ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري شكرا

  
  : عبدالرمحن مجشري العضو

   كلمة وجود سيدي الرئيس ، أعتقد أن اللبس احلاصل اآلن هو من شكرا
 أو األكادمييان ليس االمتحان  وحسب ما أفهم فإن املقصود من االمتح، " االمتحان" 

 ١٥ يف للوظيفةاملدرسي ، فاملقابلة الشخصية هي جزء من االمتحان ، فقد ينجح املتقدم 

 ، إذن هناك الوظيفةاالمتحان التحريري ولكنه قد يفشل يف املقابلة وقد ال يصلح لتلك 
هوم  من مفخرجناعدة عوامل لتقييم املتقدم واالمتحان جزء من التقييم ، وإذا 

 ، التمييز فإننا سنقع يف مطب - حبسب فهمنا أنه يعين األسئلة واألجوبة -االمتحان 
  .واملقابلة الشخصية مهمة للوظيفة ، وشكرا 

  ٢٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  .  ، تفضل األخ عبداحلسن بوحسني شكرا

  : عبداحلسن بوحسني العضو
 يف دول جملس بهو معمول  اإلخوة مبا هأنور سيدي الرئيس ، أريد أن شكرا

 ٢٥ عشوائية تتركالتعاون ، والبد أن تكون هناك آلية عقالنية الختيار أي شخص وأال 

 الوظائف لشغل جدا ، ففي األردن مثالً يستثىن مهمدون ضبط ، واالختبار التنافسي 
  جيوز إشغال أيال: " العليا التقدم لالختبارات التنافسية ، ويقول القانون يف األردن 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٥٢(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 يتم: "  ينص على أن القطري والقانون ،" وظيفة عامة دون إجراء امتحانات تنافسية 
 واالختبارات كشرط املسابقاتالتعيني يف الوظائف عن طريق اإلعالن بشرط أن جيتاز 

 اإلعالن وقبول الطلبات يتم: "  وكذلك يف السعودية ينص القانون على أن ،" ني يللتع
 إذن االختبارات التنافسية ، " النتائجمتحانات وإعالن ودخول الوظائف ودخول اال

 ٥ من ذلك هو تطوير املؤسسة حبيث ال واهلدفموجودة يف مجيع دول جملس التعاون ، 

 يريد دون أن تكون هناك آلية عقالنية ، مايترك للمدير مثالً أن خيتار بصورة شخصية 
ى وجوب أن تكون هناك  أصررنا علالبندوهلذا حنن يف اللجنة عند صياغتنا هلذا 

 إىل اختبارات تنافسية عند رئيس حتتاجاختبارات تنافسية ، فجعلنا حتديد الوظائف اليت 
 من ذلك ليس إقحام رئيس جملس واهلدفجملس الوزراء رئيس جملس اخلدمة املدنية ، 

 ١٠ نوعا من الصالحية يف هذا املدنية العملية وإمنا إعطاء جملس اخلدمة يف هذهالوزراء 

 أن هناك بعض الوظائف العليا وذكرلشأن ، وقد تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر ا
 باملقابلة الشخصية ، أو ويكتفى التنافسيةاالستشارية رمبا تستثىن من عملية االختبارات 

 ، ولكن القاعدة هي إجياد امتحانات للمتقدمالنظر إىل املؤهالت والسرية الذاتية 
 حتديد الوظائف اليت يود جملس اخلدمة املدنيةلس اخلدمة تنافسية ، ويترك لرئيس جم

 ١٥ ، وما اقترحته اللجنة يتوافق مع القوانني املعمول ا يف االختباراتاملدنية إعفاءها من 

  . ، وتليب احتياجات احلكومة املوقرة ، وشكرا التعاوندول جملس 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  .زية الصاحل  ، تفضلي األخت الدكتورة فوشكرا

  ٢٠ 

  
   :الصاحل الدكتورة فوزية العضو

 شيء آخر ، واملقابلة سيدي الرئيس ، أعيد وأكرر أن االمتحان شيء شكرا
 حتقيق املساواة عدمألن النص كما جاء من احلكومة يسبب إشكاالً من حيث و

 ٢٥) ح (البندأن يقسم أقترح وكذلك النص الذي أتى من اللجنة يسبب نفس اإلشكال 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٥٣(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 أن جيتاز -ب .  أن جيتاز املقابلة الشخصية - أ: " سمني حبيث يكون كالتايل إىل ق
 اليت ال الوظائف وإذا كانت هناك بعض ،" االمتحان املقرر لشغل الوظيفة إن وجد 

 املناسب اختيارميكن عمل امتحان هلا فالبد أن تكون هناك مقابلة شخصية من أجل 
 هو األفضل منبلة شخصية فهنا ميكننا حتديد للوظيفة ، وإذا كان هناك امتحان ومقا

 ٥ ، ما وظيفةلشغل تلك الوظيفة ، واالمتحان ليس مسألة أكادميية بل هو امتحان لشغل 

 ذاته ، حبدواملقابلة الشخصية هي نوع من أنواع االمتحانات ولكنها ليست االمتحان 
  . وشكرا 

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٠  .ورة ية اجلشي  ، تفضلي األخت الدكتشكرا

  
   :اجلشي الدكتورة بهية العضو

 خيتلف كثريا ال سيدي الرئيس ، الزلت أرى أن النص املقدم من اللجنة شكرا
 بامتحانعن النص املقدم من احلكومة ، ألنه وضع تصنيفًا للوظائف اليت تشغل 

 ١٥   : كالتايلالبند توفيقًا بني النصني أقترح أن يكون ووالوظائف اليت ال تشغل بامتحان ، 

 فئات جيتاز االمتحان املقرر لشغل الوظيفة إن وجد ، وحتدد الالئحة التنفيذية أن" 
 وذه ،" الوظائف اليت يكون شغلها بامتحان ، وتلك اليت تشغل من دون امتحان 

  .الطريقة نكون قد احتفظنا بالنص كما جاء من احلكومة ، وشكرا 
  

 ٢٠   :الرئيـــــــــــــــس

اللجنة باسم التحدث - أخ حممد هادي احللواجي - ، إذا كنت تريد اشكر 
  .فلتتفضل ، أما إذا كنت تريد التحدث بامسك شخصيا فال ميكنك ذلك 

  
   :احللواجي حممد هادي العضو

 ٢٥ الدفاع هذه هو سيدي الرئيس ، سأحتدث باسم اللجنة ، وتوجه اللجنة شكرا

 الوارد من البندة وقد اتفقت اللجنة على أن هذا املادة ، فهذا البند أعيد إىل اللجن



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٥٤(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

 ووضعتاحلكومة ال يؤدي الغرض املنشود منه ، وعلى هذا األساس مت النقاش ، 
 حتديديق دائرة ياللجنة توصيتها بناًء على أغلبية أصوات أعضاء اللجنة للتوفيق ولتض
 إن القولدنية ، أما الوظائف بإناطتها األمر برئيس جملس الوزراء رئيس جملس خلدمة امل
  .البند بتعديل اللجنة ال يؤدي الغرض منه فهذا غري صحيح ، وشكرا 

  ٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  . ، تفضل األخ مجال فخرو شكرا

  
  : مجال فخروالعضو

 ١٠ فهو يف اإلخوان سيدي الرئيس ، أعتقد أنه إن كان هناك لبس لدى شكرا

 ذكر بعض اإلخوة الزمالء كما مقابلةً شخصيةً  فهل يعين االمتحانُ، " امتحان" كلمة 
 الدكتورة فوزية الصاحل األختأم املقصود منه االمتحان التحريري ؟ وأعتقد أن اقتراح 

 إذا تطلب األمر ذلك ، تأديتهمايسد هذا اال ، حيث قالت إن هناك أمرين جيب 
ئحة التنفيذية ، وهناك  الالحتددهافهناك إلزام باملقابلة الشخصية وإجراءات املقابلة 

 ١٥ إجراء ميكن الوظائف كلامتحانات لوظائف حمددة ، واإلخوان ذكروا أنه ليس 

 إشغاهلا من غري إجراء امتحان هلا ، وهذا الكالم ميكن ، وهناك وظائف هلاامتحانات 
 ، وال نتوقع أن يأيت شخص لوظيفة قيادية عليا ويقبل أن يؤدي وصحيحمنطقي 
 لقياس معلوماته ، فهو سيقبل أن خيضع ملقابلة شخصية لقياس شخصيته حتريرياامتحانا 
 جيلس خلف بأن مع الناس وخرباته وغريها من األمور ، ولكن لن يقبل تعاملهوطريقة 
 ٢٠ درجته العلمية ، وجيب علينا أن نفرق بني املقابلة وإجراء االمتحان بأن لقياسطاولة 

متحان فيترك للسلطة املختصة إصدار الئحة  الشخصية إلزامية أما االاملقابلةجنعل 
 الوظائف اليت حتتاج إىل امتحان ، وهلذا أن أميل إىل اقتراح األخت لتحديدتنفيذية 

  . الصاحل ، وشكرا فوزيةالدكتورة 
    

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

   ، هل هناك مالحظات أخرى ؟شكرا
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٥٥(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

  )ال توجد مالحظات ( 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
   .فلتتفضل الكلمة لألخت الدكتورة فوزية الصاحل لقراءة اقتراحها طيأع
  ٥ 

   :الصاحل الدكتورة فوزية العضو
   الرئيس ، اقتراحي وهو أن يقسم البند إىل قسمني حبيث يكون سيدي شكرا

 لشغل أن جيتاز االمتحان املقرر -ب .  أن جيتاز املقابلة الشخصية - أ : " كالتايل
  . وشكرا ، "الوظيفة إن وجد 

  ١٠ 

   :الرئيـــــــــــــــس
 الصاحل ، فوزيةبتعديل األخت الدكتورة ) ح( ، أطرح للتصويت البند شكرا

  فمن هم املوافقون عليه ؟ 
  

 ١٥  )أغلبية غري موافقة(
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  . األخت الدكتورة ية اجلشي بقراءة اقتراحك تفضلي

  

 ٢٠   :اجلشي الدكتورة بهية العضو

 جيتاز االمتحان أن: "  الرئيس ، أقترح أن يكون البند كالتايل سيدي راشك
 الوظيفة إن وجد ، وحتدد الالئحة التنفيذية فئات الوظائف اليت يكون لشغلاملقرر 
  . وشكرا ،"  وتلك اليت تشغل من دون امتحان بامتحانشغلها 

  

 ٢٥   :الرئيـــــــــــــــس

 اجلشي ، فمن يةبتعديل األخت الدكتورة ) ح( ، أطرح للتصويت البند شكرا
  هم املوافقون عليه ؟

  

  )أغلبية موافقة (
 ٣٠   :الرئيـــــــــــــــس
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 هل يوافق واآلن.  يقر هذا البند بتعديل األخت الدكتورة ية اجلشي إذن
  ككل ؟) ١٣(الس على املادة 

  
  )أغلبية موافقة(

  ٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
   التصويت ؟عن ملاذا أنت ممتنع ،األخ مجيل . دة  تقر هذه املاإذن
  

  : مجيل املرتوك العضو
 ١٠ الرئيس ، أنا ال أعرف ملاذا يقر الس أمرا مث يأيت يف جلسة سيدي شكرا

ملاذا طلبنا سابقًا إعادة هذه املادة إىل اللجنة ؟ لقد !  أقره سابقًا ؟ماأخرى ليقر خالف 
 هو أن االستثناء تعين"  وجد إن" تحان ، وعبارة  بسبب إشكالية االمإعاداطلبنا 

 امتحان وهذا ما تفضل بذكره األخ ى فإنه ال جيرحانالدائم ، فإذا مل يوجد امت
 القانوين للمجلس ، واالستثناء أصبح قاعدة ، والقاعدة أصبحت استثناًء ، املستشار
 ١٥   .وشكرا

  
   :الرئيـــــــــــــــس
  أنت ممتنع عن التصويت ؟ ملاذا ، ، األخ فؤاد شكرا

  
 ٢٠  : فؤاد احلاجي العضو

  . الرئيس ، رأيي يتفق مع رأي األخ مجيل املتروك ، وشكرا سيدي شكرا
  

مستأذنا( عبداحلسن بوحسني العضو
ً

: (  
  . ، أنا أيضا ممتنع عن التصويت الرئيس سيدي

  ٢٥ 

   :الرئيـــــــــــــــس
  . لتوضيح سبب امتناعك تفضل
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  :وحسني  عبداحلسن بالعضو
 الرئيس ، الزلت متمسكًا برأي اللجنة ، فأنا ممتنع ألن ما صوت سيدي شكرا

  . وخمالف للدستور ، وشكرا دستوريعليه الس غري 

  
مقاطعا( فيصل فوالذ  العضو

ً
: (  ٥ 

  ... الرئيس سيدي
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  
  ... صوتنا على املادة وانتهى األمر لقد
  ١٠ 

مقاطعا(ل فوالذ  فيصالعضو
ً

: (  
 غري عليه جيب أن يشطب من املضبطة ما قيل خبصوص أن ما صوتنا ولكن

  .دستوري 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

: (  ١٥ 

 تكافؤ مبدأ األخ عبداحلسن بوحسني من كالمه أن التعديل لن حيقق يقصد
  .واآلن ننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . الفرص 

  
  : عبداحلسن بوحسني العضو

 ٢٠  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من  : )١٥ (املادة

 على تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري يكون : " احلكومة
 نص بشأنهاملعينني بطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ، فيما مل يرد 

 هذه وصيغويضع ديوان اخلدمة املدنية قواعد وأحكام .  املربمة معهم خاص يف العقود
 مؤقتة بأعمالويوضع نظام لتوظيف اخلرباء املواطنني واألجانب وملن يقومون . العقود 

 ٢٥ استبدال - : اللجنة توصية" . أو عارضة وذلك بقرار من رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

 اخلاصة بتوظيف اخلرباء القواعدنفيذية للقانون  الالئحة التوتضع: " الفقرة التالية 
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 أو عارضة ، ومن يعمل بدوام مؤقتةالبحرينيني وغري البحرينيني ، ومن يقوم بأعمال 
  :  املادة بعد التعديل نص ذلك يكون وعلى.  بالفقرة الثانية من نص املادة ،" جزئي

 املعيننيوتسري على  تعيني غري البحرينيني بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، يكون" 
 خاص يف نصبطريق التعاقد أحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ، فيما مل يرد بشأنه 

 ٥ . العقودويضع ديوان اخلدمة املدنية قواعد وأحكام وصيغ هذه . العقود املربمة معهم 

 وغري البحرينينيوتضع الالئحة التنفيذية للقانون القواعد اخلاصة بتوظيف اخلرباء 
   " .جزئيلبحرينيني ، ومن يقوم بأعمال مؤقتة أو عارضة ، ومن يعمل بدوام ا

  

   :الرئيـــــــــــــــس
 ١٠   .املتروك هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ مجيل هل

  

  : مجيل املرتوك العضو
 تساؤل متعلق بالفقرة األوىل وهو موجه إىل األخ لدي  سيدي الرئيس ،شكرا

نوين للمجلس وإىل اإلخوة يف جلنة الشئون التشريعية والقانونية حول ما  القااملستشار
 ١٥من ) أ(الفقرة ) ١٦( كانت هناك شبهة يف عدم دستورية هذه املادة ، إذ تنص املادة إذا

 يبينها اليت يولّى األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال وال: "  على التايل الدستور
 وإجراءاتملادة اليت حنن بصدد مناقشتها آلية وشروط  وقد وضعت يف ا،" القانون 

 ،معينة لتوظيف األجانب ، ولكن مل تأخذ اللجنة بعني االعتبار مدى قانونيتها 
 من )١٦(من املادة ) أ(ووضعت شروطًا بالقانون ، ومل تتم اإلشارة إىل الفقرة 

 ٢٠   .وشكراالدستور ، 
  

   :الرئيـــــــــــــــس
  . حممد هادي احللواجي  ، تفضل األخشكرا

  

 ٢٥   :احللواجي حممد هادي العضو

 الغرض من إعادة هذه املادة إىل اللجنة هو دراسة كان  سيدي الرئيس ،شكرا
 األخت ألس مسعان خبصوص الدوام اجلزئي ، وعلى هذا األساس متت إعادة اقتراح
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" تقد أن عبارة  أما خبصوص املادة اليت أشار إليها األخ مجيل املتروك فأع،املناقشة 
  . شرطًا ، وشكرا تعد"  التعاقد بطريق

  
   :الرئيـــــــــــــــس
 ٥  . ، تفضل األخ مجال فخرو شكرا

  
  : مجال فخرو العضو

 لدي استفسار على التعديل املقدم من اللجنة ، ليس  سيدي الرئيس ،شكرا
 تعديل رقم مت : " تقرير اللجنة حتت بند تعديالت جملس النواب ذكر التايل يفولكن 
 ١٠ يف إلغاؤها فهل هناك مواد مت ،" مع ترتيب باقي املواد ) ١٤( لتصبح حتت رقم املادة

 توصيتهاجملس النواب وعلى ضوئها مت تعديل رقم املادة ؟ وملاذا جتاهلت اللجنة يف 
 ، وهل همتوصية جملس النواب ؟ هذا لكي يكون هناك تتابع ملا نؤديه حنن وما يؤدونه 

  .دة أم أن هناك خطأ مطبعيا يف التقرير ؟ وشكرا ألغيت ما
  

 ١٥   :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا
  

  : عبداحلسن بوحسني العضو
 مل نتمكن من تضمني كل مقترحات جملس النواب         حنن سيدي الرئيس ،     شكرا

 ٢٠ا جدا ، وقد ناقـشنا       ، ألنه لو ضمنا مجيع املقترحات لكان التقرير كبري         التقريريف هذا   

أن يكون التقريـر     تضمني تعديالت جملس النواب يف التقرير ، ومت االتفاق على            مسألة
حبيث نتمكن من املقارنة بني النصوص املقدمة من كل من جملس النـواب              ذا الشكل 

واللجنة واحلكومة ، فلم يتم إلغاء شيء وميكن الرجوع إىل توصية جملس النـواب يف               
  .األصلي لالطالع على ذلك ، وشكرا التقرير 

  ٢٥ 

  :ً)متسائال (الرئيـــــــــــــــس

بـدالً  ) ١٤(ملاذا طُلب أن يكون رقم هذه املادة : ولكن السؤال هو ،  شكرا
  .؟ تفضل األخ مقرر اللجنة ) ١٥(من 
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جميبا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

(:  

ـ   سيدي الرئيس ، ليس لدينا علم بذلك ، وحنن قم          شكرا    املـادة   ةنـا بدراس
  .املقدمة من احلكومة ومت تعديلها على ضوء ذلك ، وشكرا ) ١٥(

  :الرئيـــــــــــــــس

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

  .جملسي الشورى والنواب 
  

  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

  لنسبة ملا ذكره األخ مجـال فخـرو عـن تسلـسل             معايل الرئيس ، با    شكرا
 ١٠  حمـل املـادة   ) ١٤(املواد ، فالنواب قدموا مادة على أخرى ، أي أم جعلوا املـادة             

أما النقطة اليت   . ، فهذا هو سبب التعديل      ) ١٤(حمل املادة   ) ١٥(وجعلوا املادة   ) ١٥(
 تتكلم عن توظيف     واليت رمن الدستو ) ١٦(ذكرها األخ مجيل املتروك بالنسبة للمادة       

وال يولّى األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال        : " غري البحرينيني فإن نصها يقول      
، وها هو القانون قد بين أن تويل األجانب للوظائف العامة يكون            " اليت يبينها القانون    

 ١٥  .بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . مجيل املتروك األختفضل  ، شكرا
  

 ٢٠  :العضو مجيل املرتوك

 أمتىن على اإلخوة أن يتمهلوا يف هـذا الـشأن ؛ ألن             سيدي الرئيس ،   شكرا
مسئوليتنا هي أن نتأكد من أن تكون كل التشريعات متوافقة مع الدستور ، فالدستور              

  وما تنص عليه هذه املادة يف مشروع القانون هو شـروط وإجـراءات             . هو األساس   
، فهل ينطبق القانون على هـذه       " بصفة مؤقتة وبطريق التعاقد     : " فقط ، فهي تقول     

 ٢٥ ورمبا يكون اإلخوة القانونيون هم أحـسن مـين يف   -احلالة أم أا إجراء ؟ أنا أعتقد   

 أنه جيب أن يشار إىل القانون وليس اإلجراء ، فالدستور وضع لنا نقطة              -تفسري املادة   
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هذا هو إجراء حسبما أفهم على      ! ن الذي يبني هذا اخلالف ؟     واضحة ، فأين هو القانو    
األقل ، فإذا كان اإلخوة القانونيون يعتقدون أن هذا ليس إجراًء ففي أي حـال مـن         

  .األحوال ال ميكن أن يصبح اإلجراء قانونا ، وشكرا 
  

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . فيصل فوالذ تفضل األخ ، شكرا
  
  :العضو فيصل فوالذ

ا سيدي الرئيس ، أشكر سعادة وزير الدولة لشئون جملـسي الـشورى             شكر
 ١٠والنواب ، وأعتقد أن املادة واضحة للجميع كما بني سعادته ، وال يوجد تعارض بني               

يكون تعيني غري البحرينيني بصفة     : " تقول  ) ١٥(الدستور وبني هذا القانون ، فاملادة       
 بطريق التعاقد أحكـام هـذا القـانون         ننيمؤقتة وبطريق التعاقد ، وتسري على املعي      

  .، إذن املسائل واضحة أمامنا ، وشكرا " والئحته التنفيذية 
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  . مقرر اللجنة تفضل األخ ، شكرا
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

سيدي الرئيس ، بالرجوع إىل ما قام به جملس النواب جند أنه دمج املادة  شكرا
 ٢٠  ) ...١٥(ملادة با) ١٤(

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  

  ...جملس النواب قدم وأخر 
  

مستأنفا( العضو عبداحلسن بوحسني
ً

 (: ٢٥ 

مـن  ) ١٥(مت تغيري رقم املادة لتصبح حتت رقم        : وسأقرأ تعديل جملس النواب     
  : ترتيب بقية املواد ، مع تعديل نص املـادة لتكـون املـادة علـى النحـو التـايل             
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طر اجلهات احلكومية اخلاضعة ألحكام قانون اخلدمة املدنية ديوان اخلدمة املدنيـة            خت" 
بالوظائف الشاغرة لديها اليت تكون يف حاجة إىل شغلها ، ويف حالة إذا ما تقرر شغل                
هذه الوظائف بطريق اإلعالن خارج هذه اجلهات احلكومية ، يعلن ديـوان اخلدمـة              

 وجيوز استخدم وسائل التقنية احلديثة لإلعالن عن هذه املدنية عنها يف الصحف احمللية ،
 ٥الوظائف ، ويف حالة عدم احلصول على املرشحني املناسبني لشغل الوظائف املعلن عنها       

، هـذه  " يقوم ديوان اخلدمة املدنية باإلعالن عن هذه الوظائف يف الصحف اخلارجية       
حسبما قام به اإلخوة يف جملس      ) ١٥(اليت مت تغيري رقمها لتصبح املادة       ) ١٤(هي املادة   

  .النواب ، وشكرا 
  

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس  ،شكرا
  

  :املستشار القانوني للمجلس

سيدي الرئيس ، اللجنة حينما تأملت يف توصية جملس النواب فيما يتعلق             شكرا
 ١٥د يف املشروع أفضل من الترتيب املقتـرح ،         بالتقدمي والتأخري وجدت أن الترتيب الوار     

أما فيما يتعلق بالشبهة الدسـتورية يف الفقـرة    . ولذلك مل تقبل مقترح جملس النواب       
فاحلقيقة أنه ليست هناك شبهة دستورية يف هذا الشأن ولـيس           ) ١٥(األوىل من املادة    

لّى األجانـب    وال يو  ": ألا تقول   ) ١٦(هناك تعارض مع النص الدستوري يف املادة        
، وقد جاء الـنص علـى هـذه         " الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون         

 ٢٠يكون تعيني غري البحرينيني بصفة     : " من املشروع اليت تقول     ) ١٥(األحوال يف املادة    

وهو شرط ثاٍن ، فهذه املادة هي اسـتجابة         " وبطريق التعاقد   " وهذا شرط ،    " مؤقتة  
من الدستور يف وضع الشروط واحلاالت ، وألن املادة الدسـتورية           ) ١٦(لنص املادة   

وجاء " وال يولّى األجانب الوظائف العامة إال يف األحوال اليت يبينها القانون            : " قالت  
هذا النص ليبني األحوال اليت يعني فيها األجانب وهي أن تكون بصفة مؤقتـة وعـن                

 ٢٥  .ض بني النصني ، وشكرا طريق التعاقد ، وهذا يكفي وليس هناك تعار
  

  :الرئيـــــــــــــــس
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  ...اآلن هناك نص مقدم من اللجنة ونص مقدم من احلكومة  ، شكرا
  

مستأذنا(العضو مجيل املرتوك 
ً

(:  

سيدي الرئيس ، أنا ال أريد الكالم اآلن ، لكن أود مـن اإلخـوة يف دائـرة               
٥  .ا الشئون القانونية التعليق على هذا املوضوع ، وشكر 

  :الرئيـــــــــــــــس

  ل األخ خالد عبدالغفار املستـشار القـانوين بـدائرة الـشئون            تفض ،   شكرا
  .القانونية 
  

 ١٠  :املستشار القانوني بدائرة الشئون القانونية

سيدي الرئيس ، جوابنا يتسق مع ما تفضل به سعادة وزير الدولة لشئون  شكرا
كره األخ املستشار القانوين للمجلس ، وهو   جملسي الشورى والنواب وكذلك مع ما ذ      

أن النص الدستوري أحال موضوع تويل األجانب الوظائف إىل القانون ، والقانون هو             
  .اليت نناقشها اآلن ، وشكرا ) ١٥(املادة 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات أخرى ؟ ، شكرا
  

  )ال توجد مالحظات(
 ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ١٥(أطرح للتصويت املادة 
  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
  . اللجنة 
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   :العضو عبداحلسن بوحسني
: مشروع القانون املعروض من احلكومة  نص املادة كما ورد يف ) :٢٠(املادة 

خيضع لنظام تقارير الكفاية السنوية مجيع املـوظفني ، عـدا الـوكالء والـوكالء               " 
املساعدين ومن يف درجتهم وشاغلي الوظائف األخرى اليت حتدد بقرار مـن جملـس              

 ٥، وجدت اللجنة أن املواد الثالث تتناول موضوعا واحدا         : توصية اللجنة     ."الوزراء  

   . يف مادة واحـدة   ) ٢٦(و) ٢١(و) ٢٠(دمج املواد    -: وعليه توصي اللجنة باآليت     
 تأخذ املادة   - . إعادة ترقيم املواد لتتناسب مع هذا الدمج       - . تعديل صياغة املادة   -

وعلى ذلك   . )٢٠(؛ حبيث يبقى ترقيمها كما هو        الترتيب نفسه من مشروع القانون    
خيضع لنظام تقييم األداء مجيع املوظفني اخلاضـعني         " :  نص املادة بعد التعديل    يكون

 ١٠، وحتدد الالئحة التنفيذية الضوابط اليت يتم على أساسها تقيـيم            ألحكام هذا القانون  

، واإلخطار ا    أداء املوظفني واإلجراءات اخلاصة بوضع وتقدمي واعتماد تقارير التقييم        
لقواعد اخلاصة بتقييم أداء شاغلي الوظائف      كما حتدد الالئحة التنفيذية ا     . والتظلم منها 

  . شاغلي الوظائف العليا لالئحة التنفيذية ، وشكرا م فنحن تركنا تقيي. " العليا
  

 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

ا ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل سعادة األخ عبـدالعزيز      شكر
  .والنواب ابن حممد الفاضل وزير الدولة لشئون جملسي الشورى 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى النواب

 ٢٠ال غبار عليـه ألن الالئحـة       ) ٢١و٢٠( سيدي الرئيس ، دمج املادتني       شكرا

حتدد الالئحة  : " املقدمة من احلكومة تقول     ) ٢٦(التنفيذية ستنظم ذلك ، لكن املادة       
ني واإلجراءات اخلاصة   التنفيذية الضوابط اليت مت على أساسها تقدير كفاية أداء املوظف         

، فهذه املادة جيب    " بوضع وتقدمي واعتماد تقارير الكفاية واإلخطار ا والتظلم منها          
  أن تبقى وحدها وذلك أفضل من دجمها مع غريها ، ألن اهلدف من دمـج املـادتني                 

 ٢٥  .معروف ، وكان هذا رأي ديوان اخلدمة املدنية ، شكرا ) ٢١و٢٠(
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  :الرئيـــــــــــــــس

هل هناك بل فيها النص نفسه ، ) ٢٦(مل تلِغ املادة ) ٢٠(ولكن املادة  ، شكرا
  مالحظات أخرى ؟

  
 ٥  )ال توجد مالحظات(

 
  :الرئيـــــــــــــــس

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ٢٠(أطرح للتصويت املادة 
  

 ١٠  )أغلبية موافقة(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

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

  ١٥ 

   :العضو عبداحلسن بوحسني
: نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة ) : ٢٩(املادة 

 ديوان اخلدمة املدنية إضـافة أحكـام       اقتراحجيوز بقرار من جملس الوزراء بناء على        " 
رقية عالوة على األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، وكذلك وضـع   أخرى للت 

 ٢٠: توصية اللجنة    . "  من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانون       لالستثناءقواعد عامة   

على أال تتعارض   "  استبدال العبارة    - " .أخرى  " بكلمة  " مكملة  "  استبدال كلمة    -
وكذلك وضع قواعـد عامـة   " بعبارة " ا القانون  مع األحكام املنصوص عليها يف هذ     

 إضـافة   -. يف آخر نص املادة     " لالستثناء من األحكام املقررة للترقية يف هذا القانون         
وتبني الالئحة التنفيذية للقانون القواعـد اخلاصـة   : " فقرة جديدة إىل نص املادة هي    

 ٢٥  املنصوص عليها يف املـادة     بترقية املوظف ، إذا استوىف شروط الترقية دون شرط املدة           

جيوز بقـرار   " :نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون " . من هذا القانون   ) ٢٧(
من جملس الوزراء بناء على اقتراح ديوان اخلدمة املدنية إضافة أحكام مكملة للترقيـة              
 عالوة على األحكام املنصوص عليها يف املواد السابقة ، على أال تتعارض مع األحكام             
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وتبني الالئحة التنفيذية للقانون القواعد اخلاصة بترقية      . املنصوص عليها يف هذا القانون      
من ) ٢٧(املوظف ، إذا استوىف شروط الترقية دون شرط املدة املنصوص عليه يف املادة              

  " .هذا القانون 
   

 ٥  :الرئيـــــــــــــــس

لشيخ عبداهللا بـن    هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل سعادة األخ ا          
  .خليفة آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية 

  :رئيس ديوان اخلدمة املدنية

 سعادة الرئيس ، هذه املادة دار حوهلا نقاش كبري وأعيدت إىل اللجنة ،              شكرا
 ١٠ولدينا إضافة واحدة وهي أن تبني الالئحة التنفيذية للقانون القواعد اخلاصـة بترقيـة              

  .شروط الترقية دون شرط املدة والدرجة ، وشكرا املوظف إذا استوىف 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . مجيل املتروك تفضل األخ ، شكرا
  ١٥ 

  :العضو مجيل املرتوك

   سيدي الرئيس ، نأيت هنا ونـستثين حـىت يـصبح االسـتثناء هـو                شكرا
يكون االستثناء هو   ملاذا االستثناء ؟ وملاذا     : القاعدة ، وسؤالنا إىل ديوان اخلدمة املدنية        

واللجنة أيضا قامت باالستثناء ، فحني تستثىن بعـض الـشروط كاملـدة             ! القاعدة ؟ 
 ٢٠ملاذا :  فإننا نتساءل    - كما ذكر سعادة رئيس ديوان اخلدمة املدنية         -وكذلك الدرجة   

هل ذلك هو ما كفله الدستور فيما يتعلق مبوضوع التكافؤ يف الفـرص ؟              ! االستثناء ؟ 
  . يلغي التكافؤ يف الفرص ، وشكرا فاالستثناء
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .تفضل األخ حممد هادي احللواجي .  أنا ال أرى استثناًء هنا ، شكرا

  
  :العضو حممد هادي احللواجي



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٦٧(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ا سيدي الرئيس ، يف الواقع كان االستثناء يف املادة األصلية الـواردة يف              شكر
أما استثناء شرط املـدة     . بالتعديل الذي طرحته    املشروع ولكن اللجنة تداركت ذلك      

فهو بناء على جتربة عملية من خالل خربة اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ومن خالل               
األمثلة اليت ضربوها لنا ، وإال وقعنا يف ظلم املوظف ، أي أنه إذا مل يوجـد اسـتثناء                   

 ٥ؤهالت معينة قد تتوفر    شرط املدة فقد نظلم املوظف ، ألن هناك وظائف حتتاج إىل م           

، فلو افترضـنا    ) ٢٧(لدى املوظف قبل اكتمال السنة وهو الشرط اليت اشترطته املادة           
أن شرط الترقية هو احلصول على شهادة البكالوريوس وقبل مضي سنة حصل املوظف             
على هذه الشهادة ، فهل نستثنيه أم ليس بإمكانه أن حيصل على حقه حىت مع تـوافر                 

  . وضعت اللجنة هذا االستثناء ، وشكرا الشروط ؟ هلذا
  ١٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون            ،  شكرا
  .جملسي الشورى والنواب 

  

 ١٥  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى النواب

طـي اـال     معايل الرئيس ، هذا االستثناء من أهم االستثناءات اليت تع          شكرا
للموظف املبدع املتميز ألن يترقى ، أما إذا ربطنا املوظف باملدة كغريه فمعىن ذلك أننا               

  .نقتل فيه روح اإلبداع والرغبة يف الترقي بل حىت الرغبة يف العمل احلكومي ، وشكرا 
  

 ٢٠  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ فيصل فوالذ  شكرا
  

  :العضو فيصل فوالذ

لفت انتباهي كالم األخوين مجيل املتروك وحممد هادي        سيدي الرئيس ،     شكرا
 ٢٥احللواجي وأنا أتفق معهما ، وجيب أال يكون هناك متييز يف هذا اجلانب ، ولكن أعتقد                

أن هناك قانونا يتعلق بديوان الرقابة اإلدارية مقدما من األخ عبداحلسن بوحسني وهو             
لديوان سيضبط كل املسائل الـيت يتخـوف        صاحب الفكرة ، ومن املؤكد أن هذا ا       

  اإلخوة منها ، وأتفق مع سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنـواب فيمـا              
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  رواتـب ) ٦(ذكره ، وبعض املوظفني يف القطاع اخلاص واملصارف حيصلون علـى            
وحيصلون على عالوات كثرية أيضا ، يف حني أن املوظف يف القطاع            ) بونس  (  كـ  

ويظل فترات طويلة دون ترقية ، وكثري مثل هذه احلاالت وصلت           ) جممد   ( احلكومي
فأعتقد أن هذا القانون سيعطي اإلدارة جماالً ألن تكافئ املوظـف املـستحق ،              . إلينا  

 ٥  .ولذلك أتفق مع احلكومة يف هذا اجلانب ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . تفضل األخ مجيل املتروك  ، شكرا
  

 ١٠  :و مجيل املرتوكالعض

سيدي الرئيس ، أنا أستغرب من القول إنه ميكن تقييم أي موظـف يف               شكرا
درجة معينة خالل مدة أقل من سنة بأنه إنسان مبدع ، أنا أعتقد أن فترة السنة هـي                  
األقل لتقييم املوظف وما إذا كان أهالً ألن يرقى أم ال ؟ وإذا كانت املدة أقل من سنة                  

  .وشكرا !  يتم االستثناء ؟فهل باإلمكان أن
  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

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

  :وكيل ديوان اخلدمة املدنية

 ٢٠  شكرا سيدي الرئيس ، بالنسبة للتساؤل املتعلق باملدة الـيت هـي أقـل مـن             

ظف الذي حصل على مؤهل وكانت وظيفتـه  سنة ، فكما ذُكر فإن الترقية تتعلق باملو  
تتطلب هذا املؤهل ، فرمبا مت تعيني شخص يف وظيفة على الدرجة السادسة مثالً وهذه               
الوظيفة تتطلب شهادة البكالوريوس ، وخالل هذه السنة حصل هذا املوظف على تلك 
الشهادة ، فهل يبقى هذا املوظف سنة كاملة على درجته الوظيفية ومـن مث يعطـى                

 ٢٥  والنقطة األخـرى تتعلـق    . هذا حرمان للموظف من حقه      ! لدرجة اليت يستحقها ؟   ا

 نقترح أن يورد النص شرطَي املدة والدرجة ؛ ألنه          - سيدي الرئيس    - باملدة ، وحنن    
يتم تعيني الوكالء املساعدين والوكالء مبراسيم ويتم تعيني املديرين بقرارات من مسـو             
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املثال يف حال وجود موظف على الدرجة التنفيذية        رئيس جملس الوزراء ، وعلى سبيل       
األوىل كرئيس قسم وعين مبرسوم أو بقرار يف درجة أعلى ، والدرجة الوظيفية هلـذه               
الوظيفة هي درجتان أعلى من الدرجة احلالية ، فهل حيرم هذا املوظف مـن الدرجـة            

املـدة والدرجـة ،     لذلك يرى ديوان اخلدمة املدنية اإلبقاء على شرطَي         ! الوظيفية ؟ 
 ٥  .وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة  شكرا
  

 ١٠  :العضو عبداحلسن بوحسني

سيدي الرئيس ، هناك ختوف كبري من أن تكون الدرجات مفتوحة بال             شكرا
سقف ، أي أنه باإلمكان أن يترقى املوظف إىل أي درجة حىت لو كانت هذه الدرجة                

رجة املقررة لوظيفته ، فبفتح الباب ميكن أن يترقى املوظف من الدرجـة             أعلى من الد  
السابعة إىل الدرجة العاشرة ، يف حني أن سقف وظيفته هو الدرجة الثامنة ، فاخلطورة               
 ١٥هي الفتح ، فعندما نفتح الدرجات دون سقف فسندمر نظام التصنيف الـوظيفي يف              

يفة ، أي أنه يضع هلا ميزانا ويقول إـا          اخلدمة املدنية ، والتصنيف الوظيفي يزن الوظ      
تساوي درجة معينة وراتبا معينا ، ولكن عندما نلغي هذا الشرط فلن يكـون هنـاك                
سقف ولن يكون هناك داٍع لنظام التصنيف الوظيفي ، واخلطورة هـي أن يتـساوى               

 مـع   املوظفون الذين تتطلب وظائفهم مؤهالت علمية كبرية كاألطباء االستـشاريني         
 ٢٠وظفني ال تتطلب وظائفهم مثل تلك املؤهالت ، وبذلك سـوف نـدمر مبـدأ يف                م

، وكذلك سندمر مؤهالت التـصنيف      ) األجر على قدر العمل     ( التصنيف هو مبدأ    
الوظيفي ، ولذلك فإين أعتقد أن فتح الدرجات دون سقف هو ظاهرة خطرية جدا يف               

  .اخلدمة املدنية ، وشكرا 
  

 ٢٥ : الرئيـــــــــــــــس
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 ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             شكرا
  .جملسي الشورى والنواب 

  
  :وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب

ا تتعلق بترقية املوظفني إىل             ا  شكر٥معايل الرئيس ، البد من بيان نقطة مهمة جد 

أن كثريا من املديرين قد يكونون      مديرين وترقية املديرين إىل وكالء مساعدين ؛ وهي         
على الدرجة الثانية مثالً ، لكن حني يترقى أحدهم إىل وظيفة وكيل مساعد فإنه يكون             
على الدرجة الرابعة ، فإن مل نضع استثناًء فمعىن ذلك أنه سيكون على الثالثة ، واحلال                

ف يعادل األجـر  أنه يستطيع أن يصل إىل الدرجة الثالثة وهو يف وظيفته السابقة ، فكي        
 ١٠مع املسئولية ؟ هذه نقطة مهمة ، ألنك حتمله مسئولية كبرية دون أن تعـادل هـذه                 

فإذا رقّيت املوظف وكانت درجته أقل من الوظيفة اليت سيـشغلها           ! املسئولية باألجر   
فمعىن ذلك أنك ستكلفه مبهام ومسئوليات ويف مقابل ذلك لن تعطيه األجـر الـذي               

 ، فاهلدف من استثناء املدة والدرجة هو إعطـاء املوظـف مـا              خصص هلذه الوظيفة  
  .يستحقه من األجر الذي يعادل مسئوليات الوظيفة اليت رقّي إليها ، وشكرا 

  ١٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس شكرا
  

  :املستشار القانوني للمجلس

 ٢٠ألن فيـه   ) ٢٩(ل النص األصلي للمـادة      سيدي الرئيس ، اللجنة مل تقب      شكرا

إشارة إىل استثناء وكذلك وضعت قواعد عامة لالستثناء من األحكام املقررة للترقية يف           
هذا القانون ، فبحسب املناقشات السابقة هناك اجتاه إىل عدم قبول هـذا االسـتثناء               

ىن يستثىن بعض لوجود شبهة دستورية فيه وهي أن يقرر القانون قواعد معينة مث بأداة أد 
من هذه القواعد ، وهذا ال جيوز دستوريا ، ولكن بعدما بينت احلكومة املوقرة وديوان          
 ٢٥اخلدمة املدنية أن هناك بعض املسائل خصوصا فيما يتعلق حبصول املوظف على مؤهل             

أثناء السنة ؛ فإن ذلك مما حيقق مصلحة املوظفني يف مثل هذه األحوال ، فيمكن بذلك                



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٧١(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

من القانون ، ومت االقتراح على     ) ٢٧(بل انتهاء املدة املنصوص عليها يف املادة        ترقيتهم ق 
املنصوص عليها يف املادة    " السنة  " باإلضافة إىل كلمة    " والدرجة  " اللجنة إضافة عبارة    

تكون ترقية املوظف على درجـة أعلـى تاليـة         " ، وهذه املادة تنص على أنه       ) ٢٧(
ساسية ، وال ميكن القفز إىل أكثر من درجة تالية لغرض           ، وهذه قاعدة أ   ... " لدرجته  

 ٥ألن هذا استثناء خطـري يف      " والدرجة  " الترقية ، ولذلك مل تقبل اللجنة بإضافة عبارة         

والناحية األخرى اليت أشري فيها إىل تعيني موظفني يف وظائف وكالء الوزارات         . الواقع  
ني وليس الترقية ، فهنـاك قـرار أو         أو الوكالء املساعدين فهذا يدخل حتت باب التعي       

 ليس ترقية بل هو تعـيني ،  - يف الواقع   -مرسوم بتعيني فالن يف وظيفة معينة ، وهذا         
أما فيما يتعلق بأن نستثين شرط املدة وشرط الدرجة حبيث يأخذ املوظف            . وهذا جائز   

 ١٠سـتثناء  درجة غري درجة تالية بل درجة تعلوها بدرجة أخرى فاللجنة مل تقبل ذا اال             

  .هلذا السبب ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

يف احلقيقة إن العضو الذي أثار موضوع االستثناء غري حاضر اآلن يف            ،  ا  شكر
 ١٥تفضل سعادة األخ عبداهللا بن خليفـة       . قاعة الس ، وأنا أرى أال نستمر يف املناقشة          

  .آل خليفة رئيس ديوان اخلدمة املدنية 
  

  :خلدمة املدنيةرئيس ديوان ا

سيدي الرئيس ، اهلدف هو مصلحة املوظف ، فإذا أخذنا برأي اللجنـة          شكرا
 ٢٠فاملوظف هو الذي سيتضرر ، وإذا تضرر املوظف فستقل كفاءة اجلهاز ، وال أعتقـد               

  . ، وشكرا  Regedity in Systemأننا نقبل بإدخال 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .ل الطريف  تفضل األخ عبداجللي ، شكرا
  ٢٥ 

  :العضو عبداجلليل الطريف

ا سيدي الرئيس ، حنن نتفهم موضوع استثناء املدة من هذه املادة إلتاحة             شكر
الفرصة كما تفضل سعادة وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب وسعادة رئيس         
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و ديوان اخلدمة املدنية واإلخوة األعضاء ، فيمكن أن حيصل بعض املوظفني بعد شهر أ             
ولكـن فيمـا يتعلـق      . شهرين على درجات علمية تؤهلهم للحصول على ترقيات         

بالدرجة وحتديدا باملثال الذي أشار إليه وكيل ديوان اخلدمة املدنية فنحن يف اللجنـة              
ما مل يرق وفق الضوابط اليت تنص عليها الالئحة         : " تقول  ) ٣١(أضفنا فقرة يف املادة     

 ٥إلمكان حتت مظلة هذا النص أن تتم ترقية هذا املوظـف إىل  ، وأعتقد أنه با " التنفيذية  

  .درجات أعلى ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا
  ١٠ 

  :عضو عبداحلسن بوحسنيال

سيدي الرئيس ، األخ املستشار القانوين للمجلس بين األمـر بالنـسبة             شكرا
  هو أم يعينون مبرسوم أو بقرار مـن مسـو رئـيس    للوكالء والوكالء املساعدين ، و  

الوزراء ، ولكن فتح السقف للوظائف األخرى بال حدود هو ظاهرة خطرية ال أعتقد              
 ١٥  .أا تطبق يف أية دولة يف العامل ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  هل هناك مالحظات أخرى ؟ ، شكرا
  

 ٢٠  )ال توجد مالحظات(

 
  :سالرئيـــــــــــــــ

  بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقون عليها ؟) ٢٩(أطرح للتصويت املادة 
  

 ٢٥  )أغلبية موافقة(

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . وأرفع اجللسة لالستراحة . إذن تقر هذه املادة بتعديل اللجنة 
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  )رفعت اجللسة ثم استؤنفت (
  :الرئيـــــــــــــــس

  .، تفضل األخ مقرر اللجنة ) ٣٥(إىل املادة بسم اهللا نستأنف اجللسة ، وننتقل 
  

 ٥  :العضو عبداحلسن بوحسني

 :نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة        ) :٣٥(املادة  
 "  ا مـن         ايستحق املوظف تعويض عن األعمال أو ساعات العمل اإلضافية اليت يكلف 

 للقواعد واإلجراءات اليت    اوفقً،  رمسية  اجلهة احلكومية املختصة يف غري أوقات العمل ال       
 باإلبقاء على النص الوارد من احلكومة دون        توصي اللجنة  . " حتددها الالئحة التنفيذية  

 ١٠وكما هو واضح فإن اللجنة أوصت باإلبقاء على النص كما ورد من احلكومة             . تعديل  

 أرادوا أن   -لجنـة    بعد التشاور يف ال    -ولكن يبدو أن اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية         
يعدلوا هذه املادة ، وحنن يف اللجنة ليس لدينا مانع من إجراء التعديل ، ولإلخـوة يف                 

  .ديوان اخلدمة املدنية احلق يف استعراض وجهة نظرهم حول املادة ، وشكرا 
  

 ١٥ :الرئيـــــــــــــــس 

ف  ، هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ أمحد عبداللطيشكرا
  . البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  
 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

 ٢٠فيما عدا شاغلي : " شكرا سيدي الرئيس ، نقترح أن تبدأ املادة ذه الفقرة 

  .، وبعد ذلك تبقى املادة كما هي ، وشكرا " الوظائف العليا ومن يف حكمهم 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  .لرمحن مجشري شكرا ، تفضل األخ عبدا
  ٢٥ 

 :العضو عبدالرمحن مجشري 
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 سيدي الرئيس ، أشكر ديوان اخلدمة على هذا االستدراك ، فإذا ذكرنا شكرا
املوظف فهذا يعين أن مجيع املوظفني من أدىن درجة حىت الوزير يستحقون تعويضا عن 
 ، ساعات العمل اإلضافية ، وهذا التعديل سوف يستثين من هم على الدرجات العليا

ولكن يبقى تساؤل هنا ، ألن املطبق اآلن هو إعطاء أجر العمل اإلضايف للموظفني من 
 ٥الدرجة األوىل إىل الدرجة التاسعة فقط ، واملوظفون الذين هم على درجات أعلى من 

تلك الدرجات ال يستحقون أجر العمل اإلضايف ، ولذلك مت التطرق إىل موضوع 
 يف ديوان اخلدمة املدنية إجابة عن هذا املوضوع األجر احملفوظ ، وكان لدى اإلخوة

: وهي أنه يطبق بشكل استثنائي ولعدد حمدود وأن هناك نية إللغائه ، والتساؤل هنا هو 
 ةهل يستحق املوظف أجر العمل اإلضايف إذا كان ممن هم على الدرجات التخصصي

 ١٠ألن من مهام مثل الطبيب الذي يقوم بإجراء عملية بعد ساعات الدوام الرمسي ؟ 

وظيفته أن يعمل يف أي وقت ، فالطبيب قد يقوم بإجراء عملية بعد ساعات الدوام 
الرمسي ، وكذلك احلال بالنسبة للمهندس ، فهل هذا التعديل الذي ذكره األخ أمحد 

  .عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية سوف يعاجل هذا املوضوع ؟ وشكرا 
  
 ١٥ :س الرئيـــــــــــــــ

ما هو املقصود بشاغلي الدرجات العليا ؟ : شكرا ، يف احلقيقة أود أن أتساءل 
  .تفضل األخ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

  

 :وكيل ديوان اخلدمة املدنية 

 ٢٠فهذا يعين " ومن يف حكمهم "  سيدي الرئيس ، عندما نذكر عبارة شكرا

رجاا درجات الوظائف العليا يف اجلدول العمومي ، الوظائف األخرى اليت تعادل د
هذا إذا أخذنا اجلدول العمومي بعني االعتبار ، وعندما نتكلم عن اجلدول العمومي 
فنحن نتكلم عن الدرجة العاشرة ومن يف حكم هذه الدرجة من الدرجات األخرى 

ت اليت تعادل مثل الدرجات التخصصية والدرجات التعليمية وما إىل ذلك ، أي الدرجا
 ٢٥الدرجة املوجودة واليت نعتربها من درجات الوظائف العليا وهي الدرجة العاشرة فما 

  . فوق ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي شكرا
  

  :العضو حممد هادي احللواجي

 ٥نة أساسا ،  سيدي الرئيس ، هذه اإلضافة كانت هي ما توجهت إليه اللجشكرا

وكان لدى اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية بعض التحفظ ، ومادمنا قد وصلنا اآلن إىل 
  .هذا التوافق فأعتقد أن أغلبية أعضاء اللجنة موافقون على هذه اإلضافة ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٠  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

  سيدي الرئيس ، أؤكد أن شاغلي الوظائف العليا كالوكالء والوكالء  شكرا
املساعدين واملديرين ومن يف حكمهم حبسب ما هو معمول به ال يستحقون أجر عمل 
 ١٥إضايف ، ألن عملهم بعد الدوام الرمسي هو تكليف بروتوكويل ، وليس عمالً مباشرا 

ىن النظام احلايل شاغلي الوظائف كعمل الكهربائي أو النجار أو احملاسب ، وقد استث
العليا بسبب تكليفهم حبضور مؤمترات أو ندوات أو حفالت موسيقية أو افتتاح 
معارض على سبيل املثال ، وهذه األعمال ال ينطبق عليها العمل اإلضايف ، ألا أعمال 
بروتوكولية وهي جزء من عملهم ، ولو طبقنا نظام العمل اإلضايف على الوكالء 

 ٢٠ ألصبحت - وهذا غري معمول به يف الدول األخرى -كالء املساعدين واملديرين والو

التكلفة تقريبا مليونا ومائيت ألف دينار سنويا ، وستكون هذه التكلفة إضافة أخرى إىل 
امليزانية ، وقد تداركنا هذا األمر وناقشناه مع اإلخوة يف ديوان اخلدمة املدنية ووافقوا 

قرة حىت ال نفتح فجوة يف النظام يتم من خالهلا دفع أجور عمل على إضافة هذه الف
إضايف لفئات من شاغلي الوظائف العليا ، وحىت ال تكون هناك اعتمادات مالية إضافية 

 ٢٥  .تترتب على هذا القرار ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  . ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف شكرا
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  :العضو عبداجلليل الطريف

 سيدي الرئيس ، كما هو معروف فإن التعويض عن العمل اإلضايف هو شكرا
أجر مقابل عمل يف غري أوقات الدوام الرمسي ، وكان تساؤل األخ عبدالرمحن مجشري 
 ٥  عن بعض الوظائف كوظائف األطباء الذين يعملون يف أوقات غري أوقات الدوام 

مع مثل هؤالء املوظفني الذين الرمسي ، فكيف يتم التعامل مع مثل هذه الوظائف و
  .يبذلون جهودا دون أن يصرف هلم تعويض مقابل ذلك ؟ وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

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

  .بديوان اخلدمة املدنية 
  
  

  :نيةالوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املد

 ١٥ سيدي الرئيس ، توجد لألطباء عالوات اخلفارة واالستدعاء واملناوبة شكرا

والعمل اإلضايف ولكنها تصرف وفق شروط حمددة يف أنظمة ديوان اخلدمة املدنية ، 
  .وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠تفضل األخ مقرر .  ، ولكن هذه العالوات تصرف حىت درجات معينة شكرا

  .اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

 سيدي الرئيس ، أعتقد أن األخت سامية املؤيد أجابت عن السؤال ، شكرا
 ٢٥   ...Call Allowanceفاألطباء االستشاريون تدفع هلم 
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موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

  ...األطباء االستشاريون ال تدفع هلم هذه العالوة 
  

مقاطعا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

 (: 

 ٥  .لنحتكم إىل ديوان اخلدمة املدنية 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

هذه العالوة تدفع لـمن هم على الدرجة الرابعة حىت الدرجة السادسة ، أما 
تفضلي األخت سامية خليل املؤيد . من هم على الدرجة السابعة فما فوق فال تدفع هلم 
 ١٠  .ملدنية الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة ا

  

  :الوكيل املساعد للتنظيم واإلدارة بديوان اخلدمة املدنية

 سيدي الرئيس ، تدرس اآلن بعض هذه األمور يف كادر األطباء ، شكرا
  وبالفعل فإن أجر العمل اإلضايف وعالوات االستدعاء واملناوبة تدفع حىت درجات 

 ١٥  .حمددة ، وشكرا 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .لي األخت وداد الفاضل شكرا ، تفض
  

  :العضو وداد الفاضل

 ٢٠شكرا سيدي الرئيس ، أود أن أتكلم عن املوظفني الذين هم على الدرجة 

االعتيادية العاشرة ، فكيف نصنفهم باعتبارهم يشغلون وظائف عليا ؟ وهل من املعقول 
 الدوام أن نستدعي موظفًا على الدرجة االعتيادية العاشرة إىل العمل يف غري أوقات

الرمسي وال ندفع له تعويضا مقابل هذا العمل ويف الوقت نفسه ندفع للطبيب عالوة 
وحنن دائما نتكلم عن الوكالء والوكالء املساعدين ، ولكن الدرجة ! استدعاء ؟

 ٢٥االعتيادية العاشرة تعادل الدرجة التعليمية السادسة ، واملوظف على هذه الدرجة إذا 

غري ساعات الدوام الرمسي فمن حقه أن يصرف له تعويض عن طُلب منه أن حيضر يف 
  .ذلك ، وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  

 ٥  :العضو عبداحلسن بوحسني

 وهو -شكرا سيدي الرئيس ، ردا على استفسار األخت وداد الفاضل 
ن على الدرجة العاشرة تعترب  أود أن أوضح أن الوظائف اليت تكو-استفسار وجيه 

وظائف إشرافية عليا على سلم اجلدول االعتيادي ، فالدرجة العاشرة تكون عادة 
لـمن هو أعلى من مراقب ، فالوظائف اإلشرافية العليا هي اليت تكون درجاا هي 
 ١٠الدرجة العاشرة أو الدرجة التنفيذية األوىل ، والدرجة العاشرة هي آخر درجة على 

االعتيادي والوظائف اليت تكون على هذه الدرجة تدخل ضمن الوظائف السلم 
  .اإلشرافية أو اإلدارية العليا ، وشكرا 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥شكرا ، لدينا نص مقدم من احلكومة وقد ثىن عليه اإلخوة يف اللجنة ، وأدعو 

  .األخ مقرر اللجنة إىل قراءته فليتفضل 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

فيما عدا شاغلي الوظائف العليا ومن يف : " شكرا سيدي الرئيس ، النص هو 
 ٢٠حكمهم يستحق املوظف تعويضا عن األعمال أو ساعات العمل اإلضافية اليت يكلف 

ا من اجلهة احلكومية املختصة يف غري أوقات العمل الرمسية ، وفقًا للقواعد 
  .، وشكرا " ية واإلجراءات اليت حتددها الالئحة التنفيذ

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 

  
  :العضو حممد هادي احللواجي
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  ومن يف " شكرا سيدي الرئيس ، لدي تعديل بسيط وهو تغيري عبارة 
وذلك حىت تتسق مواد القانون ، فنحن " ومن يف درجتهم " إىل عبارة " حكمهم 

  .ل يف كل مواد القانون ، وشكرا أجرينا هذا التعدي
  

مستأذنا(العضو عبداحلسن بوحسني 
ً

(:  ٥ 

  .سيدي الرئيس ، ال بأس من ذلك ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
  ١٠ 

  )ال توجد مالحظات(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

نة مع األخذ بتعديل كما قرأها األخ مقرر اللج) ٣٥(أطرح للتصويت املادة 
 ١٥  األخ حممد هادي احللواجي ، فمن هم املوافقون عليها ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  :الرئيـــــــــــــــس

وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ . إذن تقر هذه املادة بالتعديل املذكور 
 ٢٠  .مقرر اللجنة 

  :العضو عبداحلسن بوحسني

 : يف مشروع القانون املعروض من احلكومة    نص املادة كما ورد   ) : ٤٠(املادة  
 بعمل وظيفة أخرى مـن      مؤقتاجيوز بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام          "

نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة يف نفس اجلهة احلكومية اليت يعمل ا أو               
 ٢٥  وصـية  ت " . وحتدد الالئحة التنفيذية قواعـد وإجـراءات النـدب         . يف جهة أخرى  

   تعديل اخلطأ النحـوي مـن       - :اإلبقاء على النص الوارد من احلكومة بعد        : اللجنة  
" ونفس اجلهة احلكوميـة     " ،  " الدرجة الوظيفية نفسها    " إىل  " نفس درجة وظيفته    " 

دد املدة الزمنيـة    ث حت تعديل صياغة نص املادة حبي     -. " اجلهة احلكومية نفسها    " إىل  
للجنة على توصية اللجنة ؛ وذلك لتمسكه بتوصـية اللجنـة           يتحفظ رئيس ا   . للندب
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جيوز بقـرار مـن الـسلطة        " :نص املادة بعد التعديل     وعلى ذلك يكون    . السابقة  
املختصة ندب املوظف للقيام مؤقتا ملدة ال تتجاوز سنة واحدة ، بعمل وظيفة أخـرى               

   يف اجلهـة احلكوميـة      من الدرجة الوظيفية نفسها ، أو الوظيفة اليت تعلوها مباشرة ،          
نفسها ، اليت يعمل ا أو يف جهة أخرى ، وجيوز متديدها يف حالة الضرورة إىل أكثـر                  

 ٥  وحتدد الالئحة التنفيذية قواعـد وإجـراءات       . من سنة ، وحبٍد أقصى ثالث سنوات        

   " .الندب 
  :الرئيـــــــــــــــس

  .دي احللواجي هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ حممد ها
  

 ١٠  :العضو حممد هادي احللواجي

شكرا سيدي الرئيس ، سبب حتفظي هو أن اإلخوة يف اللجنة كانوا يرون 
االختصار باعتبار أن الس كان يدفع باجتاه وهو أن املادة توسعت ، والواقع هو أن 

، فهي عندما حددت النقل فصلت يف املوضوع ) ٣٩(التحفظ حاصل بسبب املادة 
ذه ) ٤٠(دت سلطات النقل وبينت اجلهة اليت ختتص بالنقل ، بينما املادة وحد

 ١٥  .الصياغة مل حتدد السلطة اليت هلا اختصاص إصدار القرار بالندب ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد حسن باقر 
  :العضو حممد حسن باقر

 ٢٠ملاذا : ه إىل األخ مقرر اللجنة شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار أوجه

  .حددت اللجنة املدة من سنة إىل ثالث سنوات ؟ وما هي احلكمة من ذلك ؟ وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 
  ٢٥ 

  :العضو مجيل املرتوك
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  ما هو الندب ، وما هي : شكرا سيدي الرئيس ، لدي استفسار وهو 
بحسب فهمي هناك فرق وهو أن الندب إعارة للجهة نفسها واإلعارة هي اإلعارة ؟ ف

جلهة أخرى ، وإذا كان هذا التفسري صحيحا فيمكن أن يكون هناك تعديل ، ولكن 
قبل أن نتقدم به نتمىن أن يفسر لنا األخ املستشار القانوين للمجلس معىن الندب ومعىن 

٥  .ا اإلعارة حىت نستطيع إكمال املناقشة ، وشكر 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  ...شكرا ، لقد أجبت بنفسك عن السؤال 
  

مستأذنا(العضو مجيل املرتوك 
ً

(:  ١٠ 

  .سيدي الرئيس ، إذا كان هناك فرق فلدي تعديل ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 
  ١٥ 

  :العضو عبداحلسن بوحسني

لنسبة الستفسار األخ حممد حسن باقر أود أن أوضح شكرا سيدي الرئيس ، با
أن املدة يف األساس هي سنة واحدة واالستثناء يكون يف حاالت الضرورة القصوى 
حيث تكون املدة ثالث سنوات ، مثل بعض املوظفني الذين يبتعثون يف دورات دراسية 

 ٢٠ارة معينة مطولة أو الذين ينتدبون إىل شركة حبسب احتياجات حكومية أو داخل وز

لتغطية حمل شخص منتدب للدراسة يف اخلارج ، وهذه حاالت استثنائية ، وأحببنا أن 
يكون القانون مرنا حبيث يليب مثل هذه االحتياجات وال يضيق على املوظف وعلى 

وبالنسبة . اجلهة احلكومية حبيث يعطيها اال ملعاجلة مثل هذه احلاالت االستثنائية 
ملتروك عن الندب واإلعارة أود أن أوضح أن هذه املادة توضح أن لسؤال األخ مجيل ا

 ٢٥الندب واإلنابة مها شيء واحد ، أما اإلعارة فهي عادةً تتم إما داخل اجلهة احلكومية 

وإما خارج اجلهاز احلكومي كما هو موجود يف بعض قوانني دول جملس التعاون ، 
ة ال تتجاوز سنة بعمل وظيفة أخرى فهذه املادة عاجلت ندب املوظف للقيام مؤقتا ملد
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يف اجلهة احلكومية نفسها اليت يعمل ا أو يف جهة أخرى ، وهذه املادة أعطت اجلهة 
احلكومية املختصة الصالحية يف الندب يف اجلهة نفسها أو خارج اجلهة ، وهناك قوانني 
ت أخرى يف دول جملس التعاون اعتربت الندب داخل اجلهة احلكومية فقط واعترب

اإلعارة خارج اجلهة احلكومية ، وحنن هنا جعلنا الندب إىل جهة أخرى أيضا على 
 ٥  .أساس دمج الفكرتني يف فكرة واحدة ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية 
  

 ١٠  :مستشار ديوان اخلدمة املدنية

رئيس ، باختصار فإن الندب ال جيوز إال للجهات احلكومية ، شكرا سيدي ال
  .أما اإلعارة فتجوز للجهات األخرى ، وشكرا 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ املستشار القانوين للمجلس 

  
 :املستشار القانوني للمجلس 

وظيفة شكرا سيدي الرئيس ، الندب هو تكليف املوظف احلكومي بالعمل يف 
حكومية شاغرة أخرى لفترة مؤقتة ، أما اإلعارة فهي تتم مبوافقة املوظف على العمل 
 ٢٠خارج جهاز احلكومة سواء لدى شركات أو حكومات أجنبية أو منظمات دولية ، 

فهذا هو معىن اإلعارة وليس هلا معىن آخر ، فمعناها هو العمل خارج اجلهاز احلكومي 
وظف الكتابية ، وليس هناك خلط بني اإلعارة والندب ، مبوافقة الدولة وموافقة امل

فالندب يكون داخل اجلهاز احلكومي ، أي من وظيفة إىل وظيفة أخرى يف اجلهة 
احلكومية نفسها أو إىل وظيفة أخرى يف جهة حكومية أخرى ، أما اإلعارة فتكون 

 ٢٥ة ، خارج نطاق احلكومة ، أي إىل شركات أو حكومات أجنبية أو منظمات دولي

  .وشكرا 
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  :الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

 ٥  :العضو حممد هادي احللواجي

الشق األول يتعلق بتحديد : شكرا سيدي الرئيس ، مداخليت تنقسم إىل شقني 
املدة بثالث سنوات وقد أحدث هذه املوضوع جدالً كبريا يف اللجنة مع اإلخوة يف 

يف مشروع القانون الوارد من احلكومة مل ) ٤٠(خلدمة املدنية ، وذلك أن املادة ديوان ا
  حتدد سقفًا للمدة ، حيث تركتها عائمة ، فمن املمكن أن تكون يوما أو عشر 

 ١٠الشق اآلخر هو أنين مازلت . سنوات ، وقد فضلت اللجنة بعد النقاش أن حتدد املدة 

اجلهة املخولة بالندب ، وهذا هو الوارد أؤكد ضرورة إضافة جهة االختصاص ، أي 
ويكون الندب يف هذه احلالة بقرار من السلطة املختصة " يف توصية اللجنة السابقة وهي 

، وهذا قياسا على " باجلهة املنتدب إليها بعد موافقة اجلهة املختصة اليت يتبعها املوظف 
ويكون النقل بقرار : " قل ، فهذه األخرية تقول املعىن نفسه خبصوص الن) ٣٩(املادة 

 ١٥من السلطة املختصة بالتعيني يف اجلهة املنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها يف اجلهة 

ووافق عليه الس وهو ضروري ) ٣٩(، فهذا التفصيل ورد يف املادة " املنقول منها 
  .، وشكرا ) ٤٠(هناك كما أنه ضروري يف املادة 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .كرا ، تفضل األخ مجال فخرو ش

  
  :العضو مجال فخرو

أن الندب سـيتم يف اإلدارة      ) ٤٠( سيدي الرئيس ، يبدو من نص املادة         شكرا
نفسها ويف اجلهة احلكومية نفسها ، وبالتايل إذا كان الندب يتم إىل جهـة حكوميـة            

 ٢٥رى جيب  أخرى فإن كالم األخ حممد هادي احللواجي صحيح ، فاجلهة احلكومية األخ           

، أما إذا كان األمـر  ) ٣٩(أن توافق على الندب أوالً وعلى التمديد ثانيا أسوة باملادة          
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  حىت يكون هنـاك ثبـات يف الـصيغة         ) ٣٩(حتصيل حاصل فيجب أن نعدل املادة       
القانونية ، وأنا أميل إىل أن نطلب موافقة اجلهة األخرى املنتدب إليها املوظف ، ألنه ال     

ير معني ندب موظف آخر من غري موافقة الوزير اآلخر ، وأعتقد أن             جيوز أن يقرر وز   
اقتراح األخ حممد هادي احللواجي اقتراح صحيح ، فإما أن يتم التعديل يف هذه اجللسة              

 ٥  .وإما أن تعاد املادة إىل اللجنة لتعديلها ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  تنفيذيـة قواعـد وإجـراءات     وحتـدد الالئحـة ال    : "  واملادة تقول     ، شكرا
تفضلي األخـت  . ، فمن املمكن أن يكون هذا األمر ضمن الالئحة التنفيذية   " الندب  

 ١٠   .الدكتورة ية اجلشي 
  

  :العضو الدكتورة بهية اجلشي

 سيدي الرئيس ، بناًء على التوضيح الذي ذكره األخ املستشار القـانوين   شكرا
جهة حكومية أخرى أقترح أن تكون العبارة       للمجلس وهو أن الندب يكون للعمل يف        

 ١٥، ألن هـذه    " جهة أخرى   " يف املادة نفسها بدالً من عبارة       " جهة حكومية أخرى    " 

وأتفق مع ما ذكره األخ مجـال       . األخرية قد تفسر بأا جهة خارج اجلهاز احلكومي         
لتعيني يف  يكون النقل بقرار من السلطة املختصة با      : " تقول  ) ٣٩(فخرو ، ألن املادة     

، وأعتقد أن هذا    " اجلهة املنقول إليها بعد موافقة السلطة نفسها يف اجلهة املنقول منها            
األمر جيب أن ينطبق على موضوع الندب ، وعليه أقترح إضافة الفقرة نفسها يف املادة               

 ٢٠  .، وشكرا ) ٤٠(
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . خالد املسقطي تفضل األخ ، شكرا
  : املسقطيالعضو خالد

 ٢٥ال تتعلق جبوازية النـدب وقـد       ) ٤٠( سيدي الرئيس ، أعتقد أن املادة        شكرا

اليت تطرق إليهـا األخ     ) ٣٩(تطرقت إىل املدة اليت جيب أال يتجاوزها الندب ، واملادة           
حممد هادي احللواجي واألخ مجال فخرو تطرقت إىل اآللية اليت جيب أن نتبعها يف حالة            

ينا أن نأخذ موافقة السلطة اليت ينتمي إليها املوظـف حاليـا            وجود ندب ، وجيب عل    
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والسلطة اليت سينتدب إليها املوظف بعد قرار الندب ، أما هذه املادة فقد تطرقت فقط               
إىل عدم جواز أن تزيد فترة الندب عن سنة واحدة ، وأال تتجاوز يف حالة الـضرورة                 

وهو آلية وجواز النـدب     ) ٣٩(ة  ثالث سنوات ، فيجب أن نفرق بني ما جاء يف املاد          
وهو الفترة اليت ميكن أن ينتدب فيها املوظف من وظيفـة إىل            ) ٤٠(وما جاء يف املادة     

 ٥وظيفة أخرى يف اجلهة احلكومية نفسها أو جهة أخرى ، وأعتقد أن املـادة بتعـديل                

  .اللجنة أصح ، فهي تتطرق فقط إىل الفترة اليت ينتدب فيها املوظف ، وشكرا 
  

  :يـــــــــــــــسالرئ

  . مجيل املتروك تفضل األخ ، شكرا
  ١٠ 

  :العضو مجيل املرتوك

سيدي الرئيس ، بعد التفسري الذي قدمه األخوان املستشاران أقترح أن            شكرا
  .، وشكرا " جهة أخرى " بدالً من " جهة حكومية أخرى " تكون العبارة 

  
 ١٥  :الرئيـــــــــــــــس

  .رر اللجنة  مقتفضل األخ ، شكرا
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

 سيدي الرئيس ، أعتقد أن ما ذكرته األخت الدكتورة يـة اجلـشي              شكرا
 ٢٠. يوضح النص أكثر باعتبار أن اإلعارة تكون إىل جهة خـارج اجلهـاز احلكـومي                

وبالنسبة لألمور األخرى فهي حتصيل حاصل ، فالندب يكـون باتفـاق اجلهـتني ،               
ة ستوضح مثل هذه اإلجراءات ، فانتداب الشخص ال ميكن أن يكون           والالئحة التنفيذي 

رغم أنف اجلهة اليت سينتدب إليها ، وهو عادة يكون بطلب اجلهة الـيت ترغـب أن                 
يعمل لديها هذا الشخص ، فاملوضوع حتصيل حاصل ، والالئحة التنفيذية ستتطرق إىل         

 ٢٥داب ومها العمل مؤقتا حمـل  وأحب أن أوضح أن املادة دجمت الندب واالنت. التفاصيل  

موظف خرج يف إجازة كأن خيرج مشرف يف إجازة فيحل حمله موظف آخر ، وحيصل     
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من راتبه جراء انتدابه للعمل يف وظيفة أعلى من وظيفته يف           %) ١٠(هذا املوظف على    
  .اجلهاز نفسه ، فنحن دجمنا هنا الندب مع االنتداب ، هذا للعلم فقط ، وشكرا 

  
  :ـــــــــسالرئيــــــ

 ٥  .ي األخت وداد الفاضل تفضل ، شكرا

  
  :العضو وداد الفاضل

جهة حكومية  " إذا عدلت العبارة إىل     :  سيدي الرئيس ، استفساري هو       شكرا
فما هو وضع املعلمني الذين ينتدبون إىل العمل يف املدارس اخلاصة اليت هـي              " أخرى  

 ١٠حمل وزارة التربيـة والتعلـيم      جهات أو مؤسسات غري حكومية ؟ فهذا انتداب وتت        

  .التكاليف ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . مجال فخرو تفضل األخ ، شكرا
  ١٥ 

  :العضو مجال فخرو

سيدي الرئيس ، مع كل تقديري ملداخلة األخ عبداحلسن بوحـسني إال   شكرا
نـا إن   أنه قال إن التعديل هو حتصيل حاصل ، وأمتىن أال يكون كذلك ، ألنـه إذا قل                

، وعليه أمتىن   ) ٣٩(التعديل هو حتصيل حاصل فإننا نشك يف الصياغة القانونية للمادة           
 ٢٠) ٣٩(على الس أن يوافق على تعديل هذه املادة بإضافة العبارة الـواردة يف املـادة                

جيوز بقرار من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام : " كالتايل ) ٤٠(حبيث تقرأ املادة  
 ال تتجاوز سنة واحدة بعمل وظيفة حكومية أخرى من الدرجة الوظيفيـة             مؤقتا ملدة 

نفسها ، أو الوظيفة اليت تعلوها مباشرة يف اجلهة احلكومية نفسها اليت يعمل ـا أو يف    
جهة حكومية أخرى ، وجيوز متديدها يف حالة الضرورة إىل أكثر من سنة وحبد أقصى               

 ٢٥لطة املختصة بالتعيني يف اجلهة املنتـدب       ثالث سنوات ، ويكون الندب بقرار من الس       
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إليها بعد موافقة السلطة نفسها يف اجلهة املنتدب منها ، وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد              
  .، وشكرا " وإجراءات الندب 

  
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .خ أمحد عبداللطيف البحر وكيل ديوان اخلدمة املدنية تفضل األ ، شكرا

  
 :دمة املدنية وكيل ديوان اخل

يدي الرئيس ، يف حالة الندب لن يكون الطرف اآلخر جمربا على قبول س شكرا
الندب ، وإمنا هو تلبية لطلب جاء من الطرف األول ، فال داعي لذكر هذه التفاصيل ،         

 ١٠  .ورمبا ميكن التعامل مع هذه التفاصيل يف الالئحة التنفيذية ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

  . مقرر اللجنة تفضل األخ ، كراش
  

 ١٥  :العضو عبداحلسن بوحسني

سيدي الرئيس ، إذا دخلنا يف التفاصـيل فمـن املمكـن كـذلك أن                اشكر  
فنحن ! موافقة املوظف املنتدب ، فهل جيوز أن تنتدب موظفًا من غري رغبته ؟            : تقول  

ل فإن القائمة ستطول ،     تركنا هذه األمور لالئحة التنفيذية ، ألنه إذا دخلنا يف التفاصي          
ملاذا تنتدب موظفًا من غري رغبته ؟ فيجب أن تكون هناك موافقـة             : فالبعض سيقول   

 ٢٠من قبل املوظف ، وحنن اكتفينا ذا النص حىت نوفر املرونة لدى اجلهة احلكومية ، فأنا            

لن أنتدب شخصا إىل العمل يف جهة أخرى دون موافقة هذه اجلهة ، فهي اليت طلبت                
  .، واملبادرة عادة تأيت من هذه اجلهة ، وشكرا ذلك 

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥   هل هناك مالحظات أخرى ؟، شكرا

  
  )ال توجد مالحظات (

  :الرئيـــــــــــــــس
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سنبدأ بالتصويت على االقتراح األبعد وهو اقتراح األخ مجال فخرو ، وأدعوه            
  .إىل إعادة قراءة اقتراحه فليتفضل 

  
  : مجال فخروالعضو

 ٥جيوز بقرار  : " بعد التعديل كالتايل    ) ٤٠(سيدي الرئيس ، تكون املادة       شكرا

من السلطة املختصة ندب املوظف للقيام مؤقتا ملدة ال تتجاوز سنة واحدة بعمل وظيفة        
حكومية أخرى من الدرجة الوظيفية نفسها أو الوظيفة اليت تعلوها مباشرة يف اجلهـة              

ليت يعمل ا أو يف جهة حكومية أخرى ، وجيوز متديدها يف حالـة              احلكومية نفسها ا  
الضرورة إىل أكثر من سنة وحبد أقصى ثالث سنوات ، ويكون الندب بقـرار مـن                
 ١٠السلطة املختصة بالتعيني يف اجلهة املنتدب إليها بعد موافقة السلطة نفـسها يف اجلهـة        

  .، وشكرا " اءات الندب وحتدد الالئحة التنفيذية قواعد وإجر. املنتدب منها 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

بتعديل األخ مجال فخرو ، فمن هم ) ٤٠(أطرح للتصويت املادة ،  شكرا
 ١٥  املوافقون عليها ؟

  
  )أغلبية غري موافقة(

 
  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  أطرح للتصويت اقتراح األخت الدكتورة ية اجلشي وهو فقط إضافة كلمـة            

  " ... جهة حكومية أخرى : " قرأ العبارة كالتايل لت" حكومية " 
  

  :)مستأذنة(العضو الدكتورة بهية اجلشي 

سيدي الرئيس ، لقد تضمن اقتراح األخ مجال فخرو اقتراحي ، ومبا أنه مل تتم               
 ٢٥جهـة  " لتكون  " جهة أخرى   " املوافقة على ذلك االقتراح فلنعدل على األقل عبارة         

  .فقط ، وشكرا " حكومية " ة كلمة ، أي إضاف" حكومية أخرى 
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  :الرئيـــــــــــــــس

أطرح للتصويت هذه املادة بتعديل اللجنة مع األخذ بتعديل األخت  ، شكرا
جهة حكومية " إىل عبارة " جهة أخرى " الدكتورة ية اجلشي وهو تغيري عبارة 

 ٥  ، فمن هم املوافقون عليها ؟" أخرى 

  
  )أغلبية موافقة(

  
  :ــــــــــــــسالرئيـ

 ١٠وننتقل إىل املادة التالية ، تفضل األخ . إذن تقر هذه املادة بالتعديل املذكور 

  .مقرر اللجنة 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

:  نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة         ) :٥٣(املادة  
 ١٥ يف املقـررة  جازاتاإلحتسب ضمن   ال ،يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل   " 

كون ملدة ثالثة أيـام  تو:  إجازة الزواج -أ   :  احلاالت اآلتية  يف وذلك   ،املواد السابقة   
ا وملـرة    يوم )٢١(وتكون ملدة   :  إجازة احلج  - ب . وملرة واحدة طوال مدة خدمته    

 يوم عمـل    )٣٤ (ومتنح للموظفة ملدة  :  إجازة الوضع  - جه  واحدة طوال مدة خدمت   
ومتنح عند وفاة أحد األقـارب حـىت        :  إجازة الوفاة  -  د  .ريخ الوضع حتسب من تا  

 ٢٠ اليتومتنح للموظفة املسلمة    :  إجازة عدة الوفاة   -هـ .الدرجة الرابعة وملدة ثالثة أيام      

ومتـنح  :  إجازة مرافقة مريض   - و . زوجها ملدة أربعة أشهر وعشرة أيام     عنها  يتوىف  
 اخلارج مع مرافق له ،      الطبية املختصة عالجه يف     قررت اللجان  ضاللموظف ملرافقة مري  

:  إجازة خمالطة مريض   -ز  .اتزيد على ستني يوم    ال وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث    
ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجان الطبية منعه هلذا السبب مـن              

 ٢٥يقدم املوظـف   : حي   فترة احلجر الص   - ح .  حتددها اليتمزاولة أعمال وظيفته للمدة     

وحتدد الالئحة التنفيذيـة      تثبت ذلك  اليت عمله الشهادات الطبية   جهة   إىللدى عودته   
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) ج( تعديل نص البند     -: توصية اللجنة    . "  هذه اإلجازات  استحقاققواعد وشروط   
 إضـافة بنـد     - . "  حتسب من تاريخ الوضع    ايوم) ٦٠( ومتنح للموظفة ملدة     ": إىل  

ومتنح للموظف براتب   :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية       -ط  " و  جديد بتسلسل ط ه   
إىل " مريضا  "  تصحيح اخلطأ النحوي يف كلمة       -" . للمدة اليت تتطلبها هذه املشاركة      

 ٥: نص املادة بعد التعديل وعلى ذلك يكون . من املادة ) و(الواردة يف البند  " مريض  " 

 يف املقـررة  اإلجازاتحتسب ضمن   ال ،يستحق املوظف إجازة خاصة براتب كامل   " 
كون ملدة ثالثة أيـام  تو:   إجازة الزواج-أ   :  احلاالت اآلتية  يف وذلك   ،املواد السابقة   

وملـرة  ا   يوم )٢١(وتكون ملدة   :   إجازة احلج  - ب . وملرة واحدة طوال مدة خدمته    
ـ  )٦٠ (ومتنح للموظفة ملـدة   :   إجازة الوضع  - ج. ه  واحدة طوال مدة خدمت    ا يوم 
 ١٠ومتنح عند وفاة أحد األقـارب حـىت        :   إجازة الوفاة  - د . حتسب من تاريخ الوضع   

ومتنح للموظفة املـسلمة    :   إجازة عدة الوفاة   - هـ .الدرجة الرابعة وملدة ثالثة أيام      
:   إجازة مرافقـة مـريض     - و . أربعة أشهر وعشرة أيام    زوجها ملدة عنها   يتوىف   اليت

 اخلـارج مـع     قررت اللجان الطبية املختصة عالجه يف     ومتنح للموظف ملرافقة مريض     
 إجـازة   - ز  .اتزيد على ستني يوم    ال   مرافق له ، وذلك للمدة املقررة للعالج حبيث       

 ١٥ومتنح للموظف املخالط ملريض مبرض معد وترى اللجان الطبية منعـه          : خمالطة مريض   

:  احلجر الصحي    ترةف - ح .  حتددها اليتهلذا السبب من مزاولة أعمال وظيفته للمدة        
   .  تثبـت ذلـك     الشهادات الطبيـة الـيت      جهة عمله  إىليقدم املوظف لدى عودته     

ومتنح للموظف براتب للمدة اليت تتطلبها هـذه     :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية       -ط  
  " .املشاركة 
  ٢٠ 

  :الرئيـــــــــــــــس

  .اج هل هناك مالحظات على هذه املادة ؟ تفضل األخ عبدايد احلو
  

  :العضو عبدايد احلواج

 ٢٥هلو ) ج( سيدي الرئيس ، أرى أن ما جاءت به احلكومة املوقرة يف البند              شكرا

عني العقل ، علما بأنه من جراء احلمل والوالدة سوف تكون هناك إجازات كـثرية ،             



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ٩١(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

ام وحبسب ما رأينا ومسعنا فإن أمهاتنا كن يقمن بواجبان كاملة بعد يومني أو ثالثة أي              
يوم ) ٣٤(من الوالدة ، ويف مشروع القانون أعطت احلكومة املرأة الواضع إجازة ملدة             

  يوما تقومييا ، وهذه املدة أكثر من كافيـة لراحـة املـرأة             ) ٤٥(عمل أي ما يعادل     
الواضع ، علما بأن جمموع اإلجازات يف السنة سـيكون كـبريا ، وسـوف أسـرد               

 ٥يـوم  ) ٤٥(يوما أي ما يعادل تقريبـا   ) ٦٠: ( قالت   اإلجازات بأيام العمل ، فاللجنة    

) ٢٤(يوما ، واإلجازات املرضـية      ) ١٦(إىل  ) ١٥(عمل ، والعطل الرمسية حوايل من       
يوم عمل ، وساعتا رضـاعة أي       ) ٣٦(يوما ، وكلها أيام عمل ، واإلجازات السنوية         
ة فسيكون اموع   أسبوعا يف السن  ) ٥٢(عشر ساعات يف األسبوع ، وإذا ضربناها يف         

يوم عمل ، وإجازة ايـة األسـبوع        ) ٧٤(ساعة ، أي أن اموع سيعادل       ) ٥٢٠(
 ١٠) ٢٨٠(أيام ، وهناك إجازات أخرى ، وسيكون جمموع اإلجـازات           ) ١٠٤(تعادل  

 أخرى مل أتطرق إليهـا ، ويف  تيوم ، باإلضافة إىل إجازا) ٣٠٠(يوما ، أي ما يعادل  
يف السنة ، فهل يـستطيع أي       %) ١٥(دوام الرمسي لدينا    هذه احلالة سيكون معدل ال    

! من الدوام الرمسي ؟%) ١٥(مسئول أن يضع تقريرا للكفاءة عن موظف يداوم مبعدل    
سيدي الرئيس ، أمتىن من اإلخوان ) . البونس ( علما بأنه سيطبق نظام للمكافآت وهو       

         امالت ألن ا١٥املة هي ظلم للمرأة ، ويف      النظر يف هذا املوضوع بعمق وعدم إدخال ا 

  .الوقت نفسه ستساهم يف تقاعس املرأة ، وشكرا 
   : الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، سوف نصوت على البنود اليت عدلت عليها اللجنة بندا بنـدا ، هـل      
  .؟ تفضل األخ الدكتور محد السليطي ) ج(هناك مالحظات على البند 

  ٢٠ 

   : عضو الدكتور محد السليطيال
) ٣٤(شكرا سيدي الرئيس ، حدد النص املقدم من احلكومة إجازة الوضع بـ  

يوم عمل ، ويف جملس الشورى عدلت جلنـة         ) ٤٠(يوم عمل ، واقترح جملس النواب       
يومـا  ) ٦٠(الشئون التشريعية والقانونية يف هذا البند حبيث تكون مدة إجازة الوضع            

 ٢٥االختالف ال يوضح ما هو األساس الذي       يوم عمل ، وهذا     ) ٤٤(تقومييا أي ما يعادل     

مت عليه هذا التعديل ، وأنا أتصور أن املربر األساسي لتحديد أيام اإلجازة هو القـدرة                
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على العمل واالستشارة الطبية ، ويف اعتقادي أن النص احلكومي معقول جدا ، وهذا              
صعوبة توظيـف  األمر جيد للمرأة حيث إن كثرة اإلجازات وقلة اإلنتاجية تؤديان إىل     

يوما ليس فيه خدمة للمرأة ، وكما ذكرت فإن         ) ٦٠(املرأة ، وأتصور أن إعطاء املرأة       
  .    النص احلكومي معقول ومناسب ، وشكرا 

  ٥ 

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 

  
   : عضو الدكتورة فوزية الصاحلال

 ١٠ أريد أن أطيل يف هذا املوضوع الذي ناقشناه كـثريا  شكرا سيدي الرئيس ، ال 

سواء يف اللجنة أو يف الس ، ولكين أردت أن أوضح أننا طلبنا معرفة عدد أيام إجازة                 
يوما يف اململكة العربيـة     ) ٦٠(األمومة يف دول جملس التعاون اخلليجي ، ووجدنا أا          

يوما ، ويف دولة    ) ٦٠(طنة عمان   يوما ، ويف سل   ) ٦٠(السعودية ، ويف دولة الكويت      
  يومـا ، وكلـها     ) ٦٠(يومـا ، ويف دولـة قطـر         ) ٦٠(اإلمارات العربية املتحدة    

 ١٥يوم عمل أي مـا     ) ٤٥(يوما تقومييا ، واللجنة املؤقتة للمرأة والطفل اقترحت         ) ٦٠(

ل هذا  يوما تقومييا ، وبعد نقاش يف جلنة الشئون التشريعية والقانونية حو          ) ٦٣(يعادل  
املوضوع اتفقنا على أن يكون عدد األيام مساويا ملا هو معمول بـه يف دول جملـس                 

  .التعاون اخلليجي ، وشكرا 
  

 ٢٠   : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي 
  

   : عضو حممد هادي احللواجيال
لس أقـر يف    شكرا سيدي الرئيس ، واقعا إن سبب اخلالف احلاصل هو أن ا           

 ٢٥يوم عمل ، ومن مث مت هذا التعديل بناًء على طلب بعض اإلخوة إعـادة               ) ٤٥(البداية  

ألن هنـاك فئـات مـن املـوظفني        " يوم عمـل    " النقاش ، واللجنة حذفت عبارة      
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كاملدرسات مثالً حيصلن على إجازة صيفية قد تصل إىل ثالثة أشهر ، وقـد تـضع                 
يوم " حىت نتفادى هذا اإلشكال ألغت اللجنة عبارة        الـمدرسة أثناء هذه اإلجازة ، و     

  .واكتفت بتحديد املدة باأليام التقوميية ، وشكرا " عمل
   : الرئيـــــــــــــــس

 ٥  .شكرا ، تفضل األخ فؤاد احلاجي 
  

   : عضو فؤاد احلاجيال
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع األخ رئيس جلنـة الـشئون التـشريعية               

 وأردت أن أوضح لألخ الدكتور محد السليطي أن املرأة أثناء إجازة الوضع             والقانونية ، 
 ١٠ال حتتاج إىل أن تثبت حالتها بتقرير طيب ، بل أن هذه اإلجازة حق من حقوق املـرأة                  

يوما تقومييا ، وجيب أن ينص على هـذا     ) ٦٠(يوم عمل أو    ) ٤٣(سواء كانت األيام    
  . احلق يف القانون ، وشكرا 

  

   : ـــــــــــــسالرئيــ
 ١٥  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 

  

   : عضو مجال فخروال
شكرا سيدي الرئيس ، أنا شاكر ومقدر لألخت الدكتورة فوزية الصاحل على            
البيان الذي ذكرته ، ولكن جيب أال ننسى أن املرأة العاملة يف دول جملس التعاون متثل                

 ٢٠ تلك الدول ، واألجدر واألصح من الدكتورة       نسبة ضئيلة جدا إلمجايل القوة العاملة يف      

فوزية الصاحل وغريها من اإلخوة األعضاء أن يقدموا إحصائيات عن تلك الدول الـيت              
يكون للمرأة فيها دور ريادي وأساسي يف التنمية االقتصادية ، حنن نتكلم عن إدمـاج            

إصالح سـوق   املرأة يف سوق العمل وإعطائها فرصا أكرب ، ويف الدراسة اخلاصة عن             
ألف امرأة إضافية إىل سوق العمل يف السنوات        ) ٣٠(العمل هناك توقعات ألن تدخل      

 ٢٥العشر القادمة ، وعندما نضع مثل هذه القيود على أصحاب األعمال وعلى احلكومـة         

فإنه سينعكس ذلك األمر سلبا على توظيف النساء ، وأنا أحذر من التمادي يف تقدمي               
تنعكس سلبا يف توظيف املرأة ومتكينها من أن تأخذ دورهـا يف            مثل هذه املزايا اليت س    
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العمل االقتصادي ، فاألساس هو أن نأخذ أمثلة من الدول املتقدمة اليت نريد أن حنـذو   
  . حذوها واليت تسبقنا ، ال أن نأخذ أمثلة من تلك الدول اليت تلحق بنا ، وشكرا 

  

   : الرئيـــــــــــــــس
 ٥  . فؤاد احلاجي شكرا ، تفضل األخ

   : عضو فؤاد احلاجيال
شكرا سيدي الرئيس ، مع احترامي لرأي األخ مجال فخرو إال أننـا ننـاقش               
قانون اخلدمة املدنية وهذا خيتلف عن قانون العمل يف القطاع اخلاص والذي أجريـت              
عليه دراسة إصالح سوق العمل ، فهناك اختالف بني القانونني ، وحنن نتكلم هنا عن               

 ١٠ون ينظم اخلدمة املدنية ، وإن كانت هناك دراسة جيب أن خيضع هلا هذا القـانون                قان

  .فيجب أن يتم ذلك مع النقابات املهنية ومع مؤسسات اتمع املدين ، وشكرا 
  

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم الباش 

  ١٥ 

   : عضو الدكتور هاشم الباشال
س ، أعتقد أننا نرجع إىل مناقشة املادة مرة أخرى ، وقـد             شكرا سيدي الرئي  

يوما ، وال نعلم ِلم     ) ٦٣(يوما و ) ٦٠(يوما و ) ٥٦(يوما و ) ٤٠(وجدت مشكلة يف    
يوما ، وقد تفضلت األخت الدكتورة فوزية الصاحل وقالت إن هـذا            ) ٦٠(أخذنا بـ   

 ٢٠الم األخ مجال فخرو ؛ ألنه      الرقم هو املعمول به يف دول جملس التعاون ، وأنا أؤيد ك           

قد تطالب العامالت يف القطاع اخلاص بزيادة عدد أيام إجازة الوضع ، وبالتايل سننجر              
إىل مشاكل أخرى تؤثر على الكفاءة وتؤثر على مدخوالت األسر ، ألننا سـنتجنب              

ألف امرأة ستدخل سوق العمل فإن ذلـك        ) ٣٠(توظيف النساء ، وإذا كانت هناك       
 من العمل براتب آخر ، وجيب أن ننظـر إىل           ةمدخوالت العوائل البحريني  يعين زيادة   

 ٢٥عدد األيام اليت تعمل فيها املرأة واإلنتاجية وعدد األيام اليت تدخل يف حساب اإلنتاجية              

  .وبالذات يف قطاع اخلدمات ، وشكرا 
  

   : الرئيـــــــــــــــس
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  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة فوزية الصاحل 
  

  :عضو الدكتورة فوزية الصاحل ال
شكرا سيدي الرئيس ، لقد تطرقت إىل دول جملس التعاون على أساس أـا              

 ٥أسـبوعا ويـدفع   ) ١٤(الدول األقرب إلينا ، فلم أذكر مثالً أن اجلزائر تعطي املـرأة     

أيام ، ومل أذكر أنه يف الصومال       ) ٨(صاحب العمل للموظفة مصاريف املستشفى ملدة       
  ) ٨٠(أسـابيع ، ويف الـيمن   ) ١٠(أسـبوعا ، ويف الـسودان   ) ١٤(فة  تعطى املوظ 

يوما ، ويف سويسرا سنة واحدة ، وال أريد أن أذكر املزيد    ) ٢٣٠(يوما ، ويف بريطانيا     
 - كما ذكرت يف جلسة سابقة       -من الدول ، فلكل دولة اعتباراا ، ولكن املوضوع          

 ١٠يوما واليت يطلق   ) ٤٠( فاملرأة احلامل حتتاج إىل      ليس له عالقة ال باملرأة وال باإلنتاجية ،       

عليها فترة النفاس ، ولكي تستطيع تربية الطفل تربية آمنة فإا حتتاج إىل أن تبقى مـع     
يوما وهذه املدة هي احلـد األدىن لبقـاء         ) ٦٠(طفلها ستة أشهر ، فنحن نطالب بـ        

من األعضاء عدم التكلم عن     الطفل مع أمه ، وهذه اإلجازة هي لتربية الطفل ، فأرجو            
إنتاجية املرأة ألننا نستطيع أن نقيس اإلنتاجية بطريقة أخرى ، وإذا كان الكالم عـن               
 ١٥اإلنتاجية فإن رب العمل يستطيع أن يضع الكثري من املعايري لقياس هـذه اإلنتاجيـة ،    

  فالرجل كذلك ميرض ، فهل نقيس اإلنتاجية على أسـاس املـرض وعلـى أسـاس                
  . وشكرا ! اإلجازات ؟

  
   : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .شكرا ، تفضلي األخت وداد الفاضل 

  
  : عضو وداد الفاضل ال

شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن هذا املوضوع مت نقاشه مناقشة مستفيـضة ،              
  أيام عمل غري األيام الواردة يف مشروع القـانون املقـدم مـن         ) ٩(فنحن نتكلم عن    

 ٢٥عضاء يتكلمون وكأن كل النساء سيأخذن إجازة وضع يف كل          احلكومة ، واإلخوة األ   

سنة ، فهذا األمر غري صحيح ، فنحن نتكلم عن نسبة من النساء ، وعندما نتكلم عن                 
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إجازة الوضع يأيت احلديث عن اإلنتاجية وكأن قلة اإلنتاجية حمصورة يف النساء ، أعتقد          
 اخلدمـة املدنيـة ، وأقتـرح    أن الذي مت نقاشه يف اللجنة جاء بعد اتفاق مع ديـوان      

  .التصويت عليه ، وشكرا 
  

 ٥  )تثنية من بعض األعضاء(

  
  

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 

  ١٠ 

  :عضو الدكتورة بهية اجلشي ال
شكرا سيدي الرئيس ، ليس لدي ما أضيفه على ما ذكرته األختان الدكتورة              

 الفاضل ، وأود أن أشري إىل اتفاقية محاية األمومة الـصادرة عـن           فوزية الصاحل ووداد  
أسابيع إلزامية ،   ) ٦(منظمة العمل الدولية واليت تنص على منح املرأة إجازة وضع ملدة            

 ١٥أسبوعا مىت ما استدعت صحة األم ذلك ، وأرجـو أال يؤخـذ             ) ١٤(وقد تمدد إىل    

أة فقط ، فهـل مـن املعقـول أن    موضوع احلمل والوالدة على أنه قضية خاصة باملر    
وحـىت األب   ! تضحي بصحتها وبصحة طفلها من أجل قياس إنتاجيتها يف العمـل ؟           

يتحمل جزًءا من املسئولية يف هذا املوضوع ، وأرجو أن ننظر إىل موضوع اإلجنـاب               
على أنه قضية جمتمعية ختص اتمع ككل ، وال ينبغي أن تكون انعكاساا على املرأة               

 ٢٠  . كرا فقط ، وش

  
   : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ مجال فخرو 
  

 ٢٥   : عضو مجال فخروال

شكرا سيدي الرئيس ، وأشكر األخ فؤاد احلاجي ، ورمبا مل أبني يف كالمي أن         
مصدر ختويف هو أن ينعكس قرارنا ذا الشأن على القطاع اخلاص ، وأنا أعـرف أن                
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ع أن يستوعب ذلك القدر من النساء ، وقلقلي هو من           القطاع احلكومي رمبا لن يستطي    
أن ينعكس قرارنا على القطاع اخلاص وبالتايل على االقتصاد البحريين ، إذ سنـسمع              

  أنا أعتقد. قريبا مطالبات يف القطاع اخلاص بتطبيق ما هو موجود يف القطاع احلكومي    
 رعاية جتاوزنا فيها     أننا نتكلم عن توافر خدمات صحية وخدمات       - سيدي الرئيس    - 

 ٥سنة ، ونأيت اآلن بعد أن حتـسنت كـل          ) ٥٠(ما كان يعطى للمرأة يف البحرين قبل        

اخلدمات االجتماعية يف البحرين ونطالب بإعطاء مدد أطول من اإلجازات ، واألخت            
 ذكرت يف هذه اجللسة ويف جلسة سابقة أن - جزاها اهللا خريا     -الدكتورة ية اجلشي    

أسابيع ، فلماذا ال نأخذ اقتراحات منظمـة  ) ٦(الدولية تلزم بإجازة ملدة منظمة العمل  
أسابيع وجيوز  ) ٦(العمل الدولية ونطبقها يف قوانيننا بنفس الصياغة وذلك بالنص على           

 ١٠ وهذا هو مقترح    -يوما  ) ٤٢(يوما ، وننص على     ) ٦٠(متديدها بدالً من اإللزام بـ      

فإعطاء اإلجازات الكثرية هلذا األمر     ! ناك متديد ؟   وأن يكون ه   -منظمة العمل الدولية    
  .   سينعكس سلبا على الوضع االقتصادي داخل البحرين ، وشكرا 

  
   : الرئيـــــــــــــــس

 ١٥  . شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 

  
   : لعضو عبدايد احلواجا

تور هاشـم   شكرا سيدي الرئيس ، أنا أتفق مع األخ مجال فخرو واألخ الدك           
الباش ، ويف اعتقادي وحبسب خربيت وحبسب ما شاهدته فإن أي امرأة ستأخذ إجازة              
 ٢٠جيب أن نضع هلا امرأة احتياطية ، وعلى هذه االحتياطية أال حتمل ، وجيب أن نكـون            

واقعيني ألننا نتكلم عن اقتصاد البلد ونريد زيادته ، وكما تفضل األخ مجال فخرو فإنه          
 إىل الدول املتقدمة ال أن ننظر إىل الدول املتأخرة لتطبيق ما عندها ،     جيب علينا أن ننظر   

  . وشكرا 
  

 ٢٥   : الرئيـــــــــــــــس
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وداد الفاضـل ،    : شكرا ، لدي طلب بقفل باب النقاش مقدم من األخوات           
والدكتورة فوزية الصاحل ، والدكتورة فخرية ديري ، والـدكتورة يـة اجلـشي ،               

  لدوسري ، فهل يوافق الس على قفل باب النقاش ؟ والدكتورة نعيمة ا
  

 ٥  )أغلبية موافقة(

  
   : الرئيـــــــــــــــس

وسنصوت اآلن على االقتراح األبعد وهو اقتراح األخ . إذن يقفل باب النقاش     
  .الدكتور محد السليطي ، وأدعوه إىل قراءة اقتراحه فليتفضل 

  ١٠ 

   : عضو الدكتور محد السليطيال
دي الرئيس ، اقتراحي هو اإلبقاء على النص املقدم من احلكومـة ،             شكرا سي 

  .وشكرا 
  

 ١٥   : الرئيـــــــــــــــس

بتعديل اللجنة ، فمن هم املوافقـون       ) ج(شكرا ، إذن أطرح للتصويت البند       
  عليه ؟

  

  )أغلبية موافقة(
  ٢٠ 

   : الرئيـــــــــــــــس
 املتروك لديه تعديل على البنـد       األخ مجيل . إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة       

  .تفضل األخ مجيل املتروك . والذي مت إقراره سابقًا ) د(
  

 ٢٥   : عضو مجيل املرتوكال

شكرا سيدي الرئيس ، لقد ناقشنا هذا املوضوع سابقًا ، وقد ذكـر بعـض               
 كما مسعت أنت سيدي     -اإلخوة أن هناك فتوى شرعية باألخذ مبدة العدة ، واتضح           

لرأي الشرعي يف املذهب الشيعي للعدة هو أال خترج املرأة من بيتها إال              أن ا  -الرئيس  
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يف النهار ، واملذهب السين ينص على أن العمل ضرورة ، ومواظبة املرأة على العمـل                
  . هو من الضرورات وجيب أال تأخذ إجازة لقضاء عدة الوفاة ، وشكرا 

  

   : الرئيـــــــــــــــس
 ٥الشرعي عندما زارين يف مكتيب بعض مـن علمـاء          شكرا ، لقد مسعت الرأي      

الدين الشيعة ، وقد أجريت اتصاالت ببعض من علماء الدين السنة وهم يقولـون إن               
  أيام إال عند الضرورة وقد اعتـرب العمـل يف املـذهبني            ) ١٠(أشهر و ) ٤(العدة هي   

  .تفضل األخ مقرر اللجنة . ضرورة 
  

 ١٠   : العضو عبداحلسن بوحسني

) د( الرئيس ، حنن جيب أن نناقش ما متت إعادته فقط ، والبنـد               شكرا سيدي 
  . مت إقراره سابقًا ، إال إذا كان هناك طلب بإعادة مناقشة هذا البند ، وشكرا 

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  ١٥ 

   : عضو فيصل فوالذال
 ، وقد تعارف األجـداد      شكرا سيدي الرئيس ، هذا البند مقدم من احلكومة        

على مدة العدة منذ سنني ، وإذا أردنا أن نأخذ رأيا بشكل رمسي فيجب أن نأخذ رأي               
الس األعلى للشئون اإلسالمية ، أما أن جنتهد يف طرح اآلراء فهذا ال جيوز ، وجيب                
 ٢٠أن تتخذ القنوات الشرعية قرارها ذا الشأن ، وهذا مع احترامي جلميع املداخالت ،              

  . وشكرا 
  

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  ٢٥ 

   : عضو مجيل املرتوكال
شكرا سيدي الرئيس ، هذا الس كما ذكرنا سابقًا هو سيد قراره ، وأشكر              
األخ فيصل فوالذ ، وإذا أراد أن نستلم ردا من الس األعلى للشئون اإلسالمية فـال                

إن نص البند كما جاء من احلكومة صـحيح فـإين           : لكن إذا قلنا    مانع من ذلك ، و    
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أطرح على األخ فيصل فوالذ نفس اإلشكال ، فهو دائما يناقش األمور اليت ال توافـق           
سيدي الرئيس ، إذا كـان      ! عليها احلكومة فكيف يوافق احلكومة يف هذا املوضوع ؟        
ك ، وإن كان مقتنعا بوجهة      الس مقتنعا بوجهة نظر أحد األعضاء فليصوت على ذل        

نظر أخرى فليصوت عليها أيضا ، فمن غري الالئق أن يتحدى بعضنا البعض اآلخـر ،           
 ٥لقد اقترحت أن متنح املرأة املسلمة   . وأعتقد أنه جيب أن يكون هناك نوع من االحترام          

  .يوما فقط ، وشكرا ) ٤٠(إجازة عدة الوفاة 
  

   : الرئيـــــــــــــــس
  . تفضل األخ حممد هادي احللواجي شكرا ،

  ١٠ 

   : عضو حممد هادي احللواجيال
شكرا سيدي الرئيس ، إن اللجنة مل تناقش هذا البند عندما أعيدت هذه املادة              
إليها على اعتبار أن الس قد وافق على هذا البند مسبقًا ، وباعتبار أن هـذا احلـق                  

ت والتقاليد يف البلد ، إضافة إىل       مكتسب للمرأة وهو معمول به ، وهكذا جرت العادا        
 ١٥ذلك فإنه اقتراح من احلكومة املوقرة ، وهذا ال مينع من إعادة هذا البند إىل اللجنة مرة                 

  .أخرى لدراسته ، وأرجو أال يتخذ قرار ارجتايل يف هذا الس ، وشكرا 
  

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ عبداجلليل الطريف 

  ٢٠ 

   : عبداجلليل الطريفعضو ال
شكرا سيدي الرئيس ، رمبا سبقين األخ حممد هادي احللواجي ، فأنتم عنـدما        
أرجعتم بعض املواد إىل اللجنة طلبتم من اللجنة أن تلتزم متاما بقرار الس وأال تتعدى               
ذلك مث نأيت اآلن لنناقش بنودا سبق أن أقرت من قبل هذا الس ، وأعتقد أنه لـيس                  

 ٢٥ اقتراح من أحد األعضاء بإعادة مناقشة هذا البند ، ومن املناسب أن نلتزم بقرار               هناك

  .الس ، وشكرا 
  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ١٠١(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

   : الرئيـــــــــــــــس
  .شكرا ، تفضل األخ إبراهيم بشمي 

  
   : عضو إبراهيم بشميال

 ٥  شكرا سيدي الرئيس ، ملاذا شرعت العدة ؟ هذا سؤال مهـم ، هـل هـي                 

املرأة حزينة يف بيتها ، أم شرعت للتأكـد مـن احلمـل ؟ وإذا     للحزن ؟ أي أن تظل      
 فهل ميكن التأكد مـن  - وأنت سيدي الرئيس طبيب -شرعت للتأكد من محل املرأة     

التـصور  : خالل الوسائل الطبية املعاصرة من محل املرأة ؟ وبالتايل فإن لدينا تصورين             
لوقت ، والتصور اآلخر هو مـا  التارخيي وهو عدم إمكانية التأكد من احلمل يف ذلك ا         

 ١٠  .أثبته الطب احلديث ، لذا أرجو اإلجابة عن هذا السؤال ، وشكرا 

  
   : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ عبدايد احلواج 
   : عضو عبدايد احلواجال

 ١٥شكرا سيدي الرئيس ، أمتىن أن يعاد هذا البند إىل اللجنة إلعـادة دراسـته ،                

لجنة أن تستشري علماء الدين ، وإن كان هناك رأي علمي فيجب استـشارة              وعلى ال 
  .املختصني ، وشكرا 

  
   : الرئيـــــــــــــــس

 ٢٠  .شكرا ، تفضل األخ فيصل فوالذ 

  
   : عضو فيصل فوالذال

  تنص علـى أن    ) ٢(شكرا سيدي الرئيس ، أنا أمتسك مبواد الدستور ، فاملادة           
من ) أ(، والبند   " الشريعة اإلسالمية مصدر رئيسي للتشريع      دين الدولة اإلسالم ، و    " 

 ٢٥األسرة أساس اتمع ، قوامها الدين واألخالق       " من الدستور ينص على أن      ) ٥(املادة  

وحب الوطن ، حيفظ القانون كياا الشرعي ، ويقوي أواصرها وقيمها ، وحيمـي يف           
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وضوع ، ولكن هناك آلية ، وجيب ، وأنا ال أختلف يف هذا امل     " ظلها األمومة والطفولة    
  .استشارة الس األعلى للشئون اإلسالمية ، وشكرا 

  
   : الرئيـــــــــــــــس

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

  .جملسي الشورى والنواب 
  

   : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب
س ، أود أن أوضح أن ما تقدمت به احلكومة يف هذا البنـد              شكرا معايل الرئي  

 ١٠جاء ميزةً للمرأة ، ألن املرأة العاملة يف احلكومة عندما يتوىف زوجهـا تـضطر إىل أن                 

تأخذ إجازة بدون راتب لقضاء مدة العدة ، وجاء املشرع واقترح هذه املدة كإجـازة    
 بالنسبة لعدة املرأة ، ولتعديل وضع قـائم  متييزا للمرأة وتنفيذًا ملا جاء يف القرآن الكرمي       

حاليا ، ففي الوقت الراهن فإن املرأة اليت ليست هلا إجازة عدة وفاة تضطر إىل أخـذ                 
  .إجازة من دون راتب لقضاء فترة العدة ، وشكرا 

 ١٥   : الرئيـــــــــــــــس

  .شكرا ، تفضل األخ جعفر الشيخ السنوسي مستشار ديوان اخلدمة املدنية 
  

   : مستشار ديوان اخلدمة املدنية
شكرا سيدي الرئيس ، هذا النص ثابت بنص قرآين وال جيوز االجتهاد فيـه ،               
 ٢٠وإذا كانت هناك جهة ترى خالف ذلك فيجب أن تربر رأيها بفتوى مكتوبة ، أمـا                

  .االجتهاد يف نص قطعي الداللة فهو أمر ال جيوز ، وشكرا 
  

   : الرئيـــــــــــــــس
ا ، تفضل األخ يوسف الصاحل شكر.  

  ٢٥ 

   : عضو يوسف الصاحلال
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شكرا سيدي الرئيس ، هناك اقتراح بإعادة هذا البند إىل اللجنة ملزيـد مـن               
الدراسة والتمحيص ، ونتيجة ألمهية هذا البند جيب التصويت على إعادة هذا البند إىل              

  .اللجنة لدراسته دراسة مستفيضة ، وشكرا 
  
 ٥   : ـــسالرئيــــــــــــ

  .شكرا ، تفضل األخ خالد املسقطي 
  

   : عضو خالد املسقطيال
شكرا سيدي الرئيس ، ال أعلم إنْ كنت مسعت كالم سعادة وزيـر الدولـة               
 ١٠لشئون جملسي الشورى والنواب بشكل صحيح أم ال وهو أن املقصود من هذا البنـد               

من الدستور واليت   ) ١٨(ادة  هو متييز املرأة العاملة ، وأحب أن أُذكر سعادة الوزير بامل          
الناس سواسية يف الكرامة اإلنسانية ، ويتساوى املواطنون لدى القانون          " تنص على أن    

يف احلقوق والواجبات العامة ، ال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللغة                
لبنـد إىل   ، وأتفق مع اإلخوة الذين سبقوين وأرى أن يعاد هذا ا          " أو الدين أو العقيدة     

 ١٥  . اللجنة لدراسته ، وشكرا 

  
   : الرئيـــــــــــــــس

شكرا ، تفضل سعادة األخ عبدالعزيز بن حممد الفاضل وزير الدولة لـشئون             
  .جملسي الشورى والنواب 

  ٢٠ 

   : وزير الدولة لشئون جملسي الشورى والنواب
ي لقوانني  شكرا معايل الرئيس ، دين الدولة هو اإلسالم والشريعة مصدر أساس          

الدولة ، وما ذهبنا إليه ليس جبديد بل هو مطبق يف سلطنة عمان ويف دولـة قطـر ،                   
  .وشكرا 

 ٢٥   : الرئيـــــــــــــــس

  شكرا ، هل هناك مالحظات أخرى ؟
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  )ال توجد مالحظات(

  
   : الرئيـــــــــــــــس

 ٥  إىل اللجنة لدراسته ؟) د(هل يوافق الس على إعادة البند 

  
  )بية غري موافقةأغل(

   : الرئيـــــــــــــــس
  . تفضل األخ مجيل املتروك بقراءة اقتراحك 

  ١٠ 

   : عضو مجيل املرتوكال
شكرا سيدي الرئيس ، أنا أسحب اقتراحي وأمتنع عن التصويت يف الوقـت             

  .نفسه ، وشكرا 
  

 ١٥   : الرئيـــــــــــــــس

كومة ، فمن هم املوافقون     كما جاء من احل   ) د(شكرا ، أطرح للتصويت البند      
  عليه ؟

  
  )أغلبية موافقة(

 ٢٠   : الرئيـــــــــــــــس

  .وننتقل إىل البند التايل ، تفضل األخ مقرر اللجنة . إذن يقر هذا البند 
  

   : عضو عبداحلسن بوحسنيال
ومتنح للموظف براتب للمـدة الـيت       :  إجازة مشاركة يف وفود رمسية       -ط  " 

 ٢٥   ."تتطلبها هذه املشاركة 

  
   : الرئيـــــــــــــــس

  .هل هناك مالحظات على هذا البند ؟ تفضل األخ مجال فخرو 
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  : عضو مجال فخرو ال

 املقصود بإجازة املشاركة يف وفود رمسية ، ومـا       وما ه  ، شكرا سيدي الرئيس  
هي طبيعة هذا العمل ؟ إذا كان هذا الوفد يؤدي مهمة فراتب املوظف املـشارك فيـه     

 ٥عا إليه وال داعي إلعطائه استثناًء ، وهل هذا املوظف يـشارك يف الوفـود   يكون مدفو 

  .   وشكرا ! وهل يقوم برحلة سياحية ؟! الرمسية دون أن يؤدي مهمة معينة ؟
  

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

  ١٠ 

  : ية وكيل ديوان اخلدمة املدن
شكرا سيدي الرئيس ، املقصود باملشاركة يف وفود رمسية هو املشاركة يف فرق       
األنشطة الرياضية املشاركة يف مسابقات عربية أو إقليمية أو دوليـة أو املـشاركة يف               

  .مسابقات ثقافية عربية أو إقليمية أو دولية ، وشكرا 
  ١٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
   أخرى ؟شكرا ، هل هناك مالحظات

  
  )ال توجد مالحظات(

 ٢٠  : الرئيـــــــــــــــس 

  املستحدث من قبل اللجنة ، فمن هـم املوافقـون          ) ط(أطرح للتصويت البند    
  عليه ؟

  
  )أغلبية موافقة(

  ٢٥ 

  : الرئيـــــــــــــــس 
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  واآلن أطرح للتصويت املـادة     . إذن يقر هذا البند املستحدث من قبل اللجنة         
  ...ككل ) ٥٣(

  

مستأذنا(و عبداحلسن بوحسني العض
ً

 : (  
 ٥وحتدد الالئحة التنفيذيـة    : " سيدي الرئيس ، سقطت سهوا اية املادة وهي         

، فأرجو تثبيتها كما جاءت من احلكومة ،        " قواعد وشروط استحقاق هذه اإلجازات      
  .وشكرا 

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ١٠  املوافقون عليها ؟  ككل ، فمن هم ) ٥٣(شكرا ، أطرح للتصويت املادة 

  
  )أغلبية موافقة(

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

 ١٥  .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   : )٥٤(املادة  

 "   تستحق املوظفة بعد عود       ا إلرضاع ا إىل العمل عقب إجازة الوضع ساعة راحة يومي
 ٢٠ . " مولودها حىت يبلغ من العمر عامني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة لـذلك             

  بعبـارة  " ساعيت أمومة يوميا لرعاية مولودهـا       "  استبدال عبارة    -: توصية اللجنة   
حتدد ساعتا األمومـة     وأن" رة  إضافة عبا  -" . ساعة راحة يوميا إلرضاع مولودها      " 

تتمسك اللجنة بتوصيتها السابقة ،       .املادة يف اية نص  " الرمسي   ببداية أو اية الدوام   
  نـص املـادة بعـد      وعلى ذلك يكون    . أخذًا بعني االعتبار مناقشات الس حوهلا       

 ٢٥ ومـة  يت أم تستحق املوظفة بعد عودا إىل العمل عقب إجازة الوضع ساع          ": التعديل  

مولودها حىت يبلغ من العمر عامني على أن تقدم الشهادات الطبية املؤيدة             لرعايةا  يومي 
  " . وأن حتدد ساعتا األمومة ببداية أو اية الدوام الرمسي . لذلك
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  ) : ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــس 

  ملاذا مت حتديد ساعتني ، وملاذا مل حتدد ساعة واحدة مثالً ؟
  

جميبا(احلسن بوحسني العضو عبد
ً

 : (  ٥ 

 البقاء مع طفلـها      املوظفة ألنه نظر إىل أن الساعة الواحدة ليست كافية لتمنح        
  خاصة إذا اختارت أن تأخذها يف وقت حمدد كما كان سابقًا ، وأُخذ بعني االعتبـار                

 التنقل سواء كان يف اية الدوام أو يف بدايته ، فأصبحت الساعة ساعتني ،               - أيضا   -
لرعايـة مولودهـا ،      هذا إجراء ينصف املرأة ويعطيها من الوقت ما يكفي         عتقد أن وأ

 ١٠  .وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

  شكرا ، وملاذا مت حتديد سنتني أيضا ؟
  

 ١٥  : العضو عبداحلسن بوحسني 

  ...هذا ما هو معمول به اآلن ، أي أنه أصبح حقا مكتسبا للمرأة 
  

موضحا (الرئيـــــــــــــــس
ً

 : (  
  .تفضل األخ الدكتور هاشم الباش . املعمول به اآلن هو سنة واحدة 

  ٢٠ 

  : العضو الدكتور هاشم الباش 
خصوصا بعد تعـديل اللجنـة      ) ٥٤(شكرا سيدي الرئيس ، أعتقد أن املادة        

خرجت عن اهلدف األساسي منها وهو كوا ساعة رضاعة فصارت الساعة سـاعة             
هي قد خرجت عن اهلدف األساسي منها ، ولـو رجعنـا إىل   أمومة وساعة رعاية ، ف    

 ٢٥جتربة ديوان اخلدمة املدنية سابقًا لوجدنا أن هناك ساعة واحـدة ، ومل تكـن هنـاك     

مشكلة يف هذا اال ومل تكن هناك معارضة أو استياء مـن العـامالت يف القطـاع                 
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هـذا  ! لكي نرضيها احلكومي ، واآلن كأن املرأة واقفة ضدنا فنقوم بإعطائها ساعتني      
األمر سوف يؤدي إىل املشاكل اليت تكلمنا عنها من اتساع مساحة الوقـت الـضائع           
وزيادة عدد إجازات املرأة ، وأؤكد مكررا أن هذا سيدفع إىل جتنب توظيف املـرأة ،               
وقد كانت املوظفة تعطى ساعة يف بداية الدوام أو يف ايته وكان املشرفون واملديرون              

 ٥ألمور اإلدارية دون مشكلة ، ولكننا اآلن نعقد املسألة ونقننها مـع عـدم              يسيرون ا 

  .احتياجها إىل تقنني ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .شكرا ، تفضل األخ مجيل املتروك 

  ١٠ 

  : العضو مجيل املرتوك 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق كل االتفاق مع األخ الدكتور هاشـم البـاش ،               

 على قول األخ عبداحلسن بوحسني مقرر اللجنة من أن الساعة الواحدة            وأعيد تعليقي 
  ببدايـة أو ايـة الـدوام    " ال تكفي ، بينما ذكرت املادة يف فقرا األخرية عبـارة            

 ١٥واألمر اآلخر هو أن األخ الدكتور هاشم       ! ، فأين تقع الساعة اليت ال تكفي ؟       " الرمسي  

اك أساسا جمادلة يف حتديد مدة ساعة واحـدة         الباش وفّى املوضوع حقه ، فلم تكن هن       
  .وشكرا ! فقط ، فلماذا يتم اآلن حتديد ساعتني ؟

  

  : الرئيـــــــــــــــس 
 ٢٠شكرا ، يف احلقيقة قد متتد الساعة إىل وقت أطول ، وإذا حـددت الـساعة                

ببداية الدوام فبإمكان املوظفة األم أن تنهض مبكرة يف الصباح وترعى طفلـها ملـدة               
  .تفضل األخ حممد هادي احللواجي . أطول من ساعتني 

  

  : العضو حممد هادي احللواجي 
 ٢٥شكرا سيدي الرئيس ، هذه التوصية وضعت بالتوافق مع اإلخـوة يف ديـوان           

اخلدمة املدنية ، ومع مراعاة أن الواقع العملي هو أن كل امرأة حتتاج إىل أكثـر مـن                  
فادنا به اإلخوة يف الديوان من واقع خربم ، وقد          ساعة للقيام ذه العملية ، وهذا ما أ       

  .راعينا ذلك يف هذه التوصية ، وشكرا 
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  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضلي األخت الدكتورة ية اجلشي 
  

 ٥  : العضو الدكتورة بهية اجلشي 

ساعيت أمومة يوميا   " شكرا سيدي الرئيس ، يف تعديل اللجنة استبدلت عبارة          
، وصارت العبـارة    " ساعة راحة يوميا إلرضاع مولودها      " بعبارة  " عاية مولودها   لر

، فالعملية  " ساعيت أمومة يوميا لرعاية مولودها حىت يبلغ من العمر عامني           : " كالتايل  
   على عبـارة  - ذكرته سابقًا   -هنا ليست مرتبطة بالرضاعة ، وقد كان لدي اعتراض          

 ١٠، فهل ستقدم األم شـهادات طبيـة     " طبية املؤيدة لذلك    على أن تقدم الشهادات ال    " 

تؤكد أا تقوم فعالً برعاية طفلها يف هاتني الساعتني ؟ فليس من األخالقيات الطبية أن         
تفحص املرأة ملعرفة ما إذا كانت قادرة على اإلرضاع أم ال ، واملسألة يف هذه املـادة                 

يع املرأة أن تقدم شهادة طبية تثبت       ليست متعلقة باإلرضاع بل بالرعاية ، فكيف تستط       
أا ترعى طفلها ؟ ويف احلقيقة أنا لست فامهة هذه النقطة ، وأرى أن حتـذف هـذه                  

 ١٥  .العبارة من هذه املادة ، وشكرا 

  
  : الرئيـــــــــــــــس 

تفضلي . شكرا ، وال أظن أنه توجد اآلن أم ترضع طفلها مدة عامني كاملني              
  .األخت وداد الفاضل 

  ٢٠ 

  : العضو وداد الفاضل 
هي أننـا لـو رجعنـا إىل     : األوىلشكرا سيدي الرئيس ، لدي مالحظتان ،  

حذفت مـن   " الشهادة الطبية املؤيدة لذلك     " فإننا جند أن عبارة     )  ٩(مضبطة اجللسة   
هي أن األخوين الدكتور هاشم الباش ومجيل املتروك قاال إنـه ال     : الثانية. هذه املادة   

 ٢٥ أحـد ميثـل     - هنـا    -من قبل املوظفات ، ويف احلقيقة إنه ال يوجد          توجد شكوى   

واألمر اآلخر هو أن السلطة التشريعية هي اليت متثل الـشعب ، وجملـس              . املوظفني  



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ١١٠(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

النواب ارتأى حتديد ساعتني وحنن كذلك ، وأنا أعتقد أن السلطة التشريعية هي الـيت               
  .توصل صوت املواطنني ، وشكرا 

  

  : ـــــس الرئيــــــــــ
 ٥  .شكرا ، تفضل األخ مقرر اللجنة 

  

  : العضو عبداحلسن بوحسني 
شكرا سيدي الرئيس ، أتفق مع األخت وداد الفاضل على ما قالته من حذف              

، وما قالته األخت الدكتورة يـة اجلـشي         " الشهادات الطبية املؤيدة لذلك     " عبارة  
 ١٠النسبة لتحديد الساعتني فإن األمر     وب. صحيح أيضا ، وميكن التجاوب مع هذه الرغبة         

 كما ذكر األخ رئيس جلنـة الـشئون التـشريعية           -هو ساعة نظريا ، ولكن عمليا       
 يستغرق األمر أكثر من ساعة ، ويتم غض الطرف عن ذلك ، واإلخوة يف -والقانونية 

نقل ديوان اخلدمة املدنية يعرفون ذلك جيدا ، أما إذا حسبت على األم املوظفة مدة الت              
سواء خرجت يف بداية الدوام أو ايته ، فـالواقع  ! فستتقلص الساعة إىل نصف ساعة     

 ١٥العملي هو عكس ما هو موجود حاليا ، فأردنا أن نكون واقعيني فجعلناها سـاعتني               

  .كما ذهب إىل ذلك جملس النواب أيضا ، وشكرا 
  

  : الرئيـــــــــــــــس 
  .الباش شكرا ، تفضل األخ الدكتور هاشم 

  ٢٠ 

  : العضو الدكتور هاشم الباش 
شكرا سيدي الرئيس ، حني وضع النظام منذ سنوات طويلة كانـت هنـاك              
مناقشة مع كثري من النساء العامالت يف الدولة ، وقد كنت يف ديوان اخلدمة املدنيـة                
وحضرت جزًءا من هذه املناقشات حىت أنين أعرف بعضا من تلك العامالت الـاليت              

 ٢٥ تلك املناقشات ، ولكن املسألة ليست يف حساب الوقت ، وإذا كنا نريـد               شاركن يف 

حساب وقت التنقل فيمكن إعطاؤها ساعتني قبل الدوام ، خصوصا يف هذه الفترة بعد             
أن وجدت مناطق بعيدة يف البحرين مع وجود االزدحام املروري ، فكيـف حنـسب          
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تياء أو معارضة للنظام الـسابق      الوقت ، وكيف نضبط اآللية ؟ سابقًا مل يكن هناك اس          
من قبل العامالت يف الدولة ، فلماذا حنن نوجد آلية جديدة وتكلفة إضافية على اإلدارة        

  .من أجل ذلك ؟ وشكرا 
  

 ٥  : الرئيـــــــــــــــس 

  .شكرا ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري 
  

  : العضو عبدالرمحن مجشري 
الساعتني يف بداية الدوام أو ايته فلن       شكرا سيدي الرئيس ، مادمنا قد حددنا        

 ١٠تستهلك املوظفة األم وقتا طويالً من وقت الدوام الرمسي ؛ ألا يف الصباح ستكون مع       

مولودها قبل بداية الدوام ، وكذلك ستظل معه يف اية الدوام ، أي بإمكاا أن تتأخر               
ومن ناحية  . هذا من ناحية    ساعة عن ابتداء الدوام أو أن خترج قبل ساعة من انتهائه ،             

أخرى فإن االزدحام اليومي قد يأخذ من الوقت نصف ساعة أو سـاعة ، ولكـن يف             
املستقبل لو أدى االزدحام إىل التأخري مدة ثالث ساعات مثالً فهل ستعطى املرأة ثالث       
 ١٥أو أربع أو مخس ساعات أمومة ؟ ما لست أعرفه هو ملاذا قامت احلكومـة بإعطـاء                 

م ساعة يوميا ملدة عامني ؟ فمن ِمن األمهات تقوم اآلن باإلرضـاع ملـدة               املوظفة األ 
األمر اآلخر هو أننا لو أجرينا مقارنة بني هذا املشروع وقوانني دول جملـس          ! عامني ؟ 

 فسنجد أن اململكة العربية - وبني يدي جدول ذا الشأن       -التعاون يف هذا اخلصوص     
رات العربية املتحدة ودولة قطر ال يوجد عنـدها         السعودية ودولة الكويت ودولة اإلما    

 ٢٠هذا األمر وليس موضحا يف القوانني أو اللوائح التنفيذية ، وأما سلطنة عمان فتعطـي               

شهور بعد إجازة الوضع دون حتديد ساعات معينة ، فمادمنا قد وافقنـا             ) ٦(املوظفة  
متنح املوظفة سـاعة  على إعطاء املرأة اإلجازات األخرى فأرجو أن نكون عمليني وأن        

  .شهور بدالً من ساعتني ملدة عامني ، وشكرا ) ٤(أمومة ملدة 
  

 ٢٥  :الرئيـــــــــــــــس 
  

  . ، تفضل األخ حممد هادي احللواجي شكرا
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 :العضو حممد هادي احللواجي 

 سيدي الرئيس ، خبصوص الشهادات الطبية فإن املادة ذكرت أن املدة شكرا
  ... هذه الفترة جيب إبراز ما يثبت ذلك هي عامان وللتأكد من 

  ٥ 

  ) :ًمتسائال(الرئيـــــــــــــــس 
  مثل ماذا ؟    

  
جميبا(العضو حممد هادي احللواجي 

ً
: ( 

 ١٠شهادة امليالد مثالً ، أليست وثيقة ؟ أو أي شيء يثبت أن األم ترضع طفلها 

ي وذكره والنقطة األخرى واليت هي خبصوص العامني فهذا أمر شرع. مدة عامني 
 والوالدات يرضعن أوالدهن : القرآن الكرمي وحدد فترة الرضاعة بقول اهللا تعاىل 

 ، فتحديد هذه املدة ليس من عندنا ، حولني كاملني ملن أراد أن يتم الرضاعة 
  .وشكرا 

  ١٥ 

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ فؤاد احلاجي شكرا
  

 :العضو فؤاد احلاجي 

 ٢٠ ، أنا مع رأي اللجنة يف تغيريها ساعة الراحة إىل ساعيت لرئيسشكرا سيدي ا

 هو أن الساعة - كما تفضل األخ مقرر اللجنة -أمومة لتكون أمشل ، والواقع العملي 
ال تكفي يف بداية الدوام أو ايته ، وأختلف مع األخ الدكتور هاشم الباش حني قال 

الت يف القطاع احلكومي ومت إنه منذ عدة سنوات جرت مناقشات مع بعض العام
االتفاق حينها على أن تكون مدة الرعاية ساعة واحدة يوميا ، فقبل عدة سنوات مل 
 ٢٥يكن مثل هذا االزدحام موجودا ومل يكن هناك تباعد بني املناطق ، فمدة الساعة 

واألمر اآلخر هو أن ساعات األمومة أكثر عمومية . الواحدة ال تكفي يف الواقع العملي 
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هل : من ساعات الرضاعة  ، وهذا رد على تساؤل األخ عبدالرمحن مجشري حني قال 
فليست الرعاية هي اإلرضاع ! هناك اآلن أمهات يرضعن أوالدهن سنتني كاملتني ؟

بالضرورة فهناك االعتناء بالطفل وتقدمي الوجبات والتبديل ، فكل ذلك يندرج حتت 
  .مفهوم رعاية األمومة ، وشكرا 

  ٥ 

موضحا(ـــــــــــــــس الرئي
ً

: ( 

 ، األخ عبدالرمحن مجشري يقول مادامت ساعة األمومة يف بداية الدوام أو شكرا
  .تفضل األخ إبراهيم بشمي . يف ايته فيمكن أن تستمر إىل أكثر من ساعة 

  
 ١٠ :العضو إبراهيم بشمي 

  رات  سيدي الرئيس ، أعتقد أن القضية أكرب مما ذكر ، ففي بعض الوزاشكرا
، وكما يؤكد %) ٦٠( بلغت نسبة املرأة العاملة - كما نستشهد بذلك بكل فخر -

ألف امرأة ، وجيب علينا أن ننظر ) ٣٠(البعض فستنـزل إىل سوق العمل حوايل 
بشكل جذري واستراتيجي هلذه املسألة ، فهل املطلوب هو أن توفر الوزارات 

 ١٥ية أطفاهلا ؟ فكيف ميكن للمرأة أن والشركات التجارية حضانات خاصة لألمهات لرعا

تقوم بعملها وهي تفكر يف ولدها اجلالس يف املنـزل ؟ وبالذات مع فرض رسوم 
إضافية على العمالة اليت ستستقدم إىل البحرين خصوصا العمالة املنـزلية ، فيجب علينا 

   أو إذن أن ننظر إىل هذه األمور ذه النظرة الشمولية حىت ال نربط األمر بساعة
  .ساعتني ، وشكرا 

  ٢٠ 

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ منصور بن رجب شكرا
  

 :العضو منصور بن رجب 

 ٢٥ سيدي الرئيس ، أرى أن مدة ساعة أو ساعتني أو ثالث ساعات ال شكرا

تكفي للرضاعة أو رعاية الطفل ، بل من األفضل أن تأخذ املوظفة يوما كامالً لتساهم 
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تمع السليم ، وأرى أن هذه املطالبات ال ختدم املرأة ، فاملرأة اليوم تطالب يف بناء ا
باملساواة مع الرجل يف كل امليادين ، واليوم لدينا وزيرات وقياديات ، فهذه الطلبات 

  .كلها تؤثر يف التعيينات ، وشكرا 
 :الرئيـــــــــــــــس 

 ٥  . ، تفضل األخ عبدايد احلواج شكرا

  
 :بدايد احلواج العضو ع

 سيدي الرئيس ، حني يقوم أحد بالتركيز على هذا املوضوع من باب شكرا
واحلقيقة هي عكس ذلك ، فنحن نتكلم يف أمور ! األمانة والدقة يبدو كأنه ضد املرأة 

 ١٠ختدم البلد سواء كانت بالنسبة للمرأة أو غريها ، فالرجاء من اإلخوة واألخوات أن 

: س عملية انتخابية ، كما فعل بعض املرشحني حني قال مثالً يفهموا أن األمر لي
أشهر أو غري ذلك ، وليس األمر أن تقوم ) ٦(انتخبوين وسأعمل على منحكم إجازة 

احلكومة بإعطاء املوظفة ساعة ، ويعطيها جملس النواب ساعتني ، ويأيت بعض األعضاء 
 بداية الدوام أو ايته هو أمر  ساعة يفةهنا ويطلب أكثر ، أنا أعتقد أن إعطاء املوظف

 ١٥من وقت الدوام الرمسي ، وهو ليس أمرا %) ٣٠(معقول خصوصا أن الساعتني ستمثل 

  .يوما يف السنة ، وشكرا ) ٧٤(هينا ، أي 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ خالد املسقطي شكرا
  ٢٠ 

 :العضو خالد املسقطي 

احلكومة قدمت هذه املادة وأعطت املوظفة  سيدي الرئيس ، صحيح أن شكرا
ساعة راحة يوميا إلرضاع املولود ولكن البد من االتفاق بني هذه املوظفة واجلهة املعنية 
على حتديد زمن خروج املوظفة من مقر عملها ومن مث الرجوع ، وأعتقد أن تغيري 

 ٢٥ام مروري ارتأت اقتراح جملس النواب جاء وفقًا هلذا املبدإ ، ولكن ألنه يوجد ازدح

اللجنة أن تكون الساعة ساعتني خالل الدوام ، وليس كما اقترحت اللجنة أن تكون 
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هاتان الساعتان يف بداية الدوام أو يف ايته ، وأعتقد أنه ال داعي ألن تكون هناك 
سيدي الرئيس ، ال أعتقد . ساعتا رضاعة إذا كانت املدة حمددة ببداية الدوام أو ايته 

دفع الراتب اليومي أن أحدا سواء يف القطاع اخلاص أو القطاع احلكومي يرى أن ي
 من باب بيته إىل اجلهة اليت يعمل فيها ، بل يبتدئ - عموما -ابتداًء من حترك املوظف 

 ٥حساب األجر عندما يدخل املوظف الوزارة ويثبت حضوره ، وعليه أنا مع اللجنة يف 

دها ببداية الدوام أو بنهايته ، وهو األفضل على أن تحدد ساعة لألمومة ويتم حتدي
  .املستوى البعيد ، وشكرا 

  

 :الرئيـــــــــــــــس 

 ١٠  . ، تفضل األخ راشد السبت شكرا
  

 :العضو راشد السبت 

 سيدي الرئيس ، أنا أرى أن احلل التوفيقي هو أن نبقي مدة األمومة أو شكرا
احد فقط ، فإذا كان القرآن الكرمي أعطاها الرضاعة ساعتني على أن تستمر مدة عام و

 ١٥ ، فلماذا حنن  ملن أراد أن يتم الرضاعة : اخليار يف ذلك حيث يقول اهللا تعاىل 

  .نفرض عامني ؟ فأرى أن جنعل املدة ساعتني يف عام واحد ، وشكرا 
  

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ عبدالرمحن مجشري شكرا
  ٢٠ 

 : مجشري العضو عبدالرمحن

 سيدي الرئيس ، هناك تفاوض ضمين مع جهة مهتمة مبوضوع الرضاعة شكرا
شهور بدالً من أن ) ٦(ومت االتفاق على أن نقدم اقتراحا بأن تكون املدة ساعتني ملدة 

  .تكون ساعتني ملدة عامني ، وشكرا 
  ٢٥ 

 :الرئيـــــــــــــــس 

  . ، تفضل األخ فيصل فوالذ شكرا
  

 :فوالذ العضو فيصل 
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، أعتقد أننا سنواجه كثريا من املشاكل يف املسائل شكرا سيدي الرئيس 
القانونية خالل الفترة القادمة خاصة مع ما تقدم به األخ مجال فخرو من استحقاقات 

  ألف عاطل ) ١٠٠(سوق العمل والتغيريات ، حيث سيدخل سوق العمل حوايل 
دمة ، وأعتقد أن احلكومة املوقرة والقطاع ألف امرأة خالل السنوات العشر القا) ٣٠(و

 ٥اخلاص البد أن يفكرا بشكل جدي يف موضوع إنشاء احلضانات ، وهو األسلوب املتبع 

يف الدول املتقدمة ، فمسألة الساعة والساعتني مسألة لن ننتهي منها ، فأرجو من 
  .  احلكومة واإلخوة النظر يف هذا املوضوع ، وشكرا 

  

 :ــــس الرئيـــــــــــ

 ١٠  . ، تفضل األخ مقرر اللجنة شكرا
  

 :العضو عبداحلسن بوحسني 

 سيدي الرئيس ، أحب أن أرد على اإلخوة الذين قالوا إن حتديد املدة شكرا
 إذا -ببداية الدوام أو ايته ال تأثري له ، واحلقيقة إنه إذا خرجت املوظفة من البيت 

 ١٥ فإن وقت التنقالت سيقطع من الوقت -ته أعطيت ساعة سواء يف بداية الدوام أو اي

املخصص هلا وهي الساعة ، فمثالً إذا كان من املفروض أن تتواجد املوظفة عند الساعة 
العاشرة فالبد أن خترج عند الساعة التاسعة والنصف ، أي أنه سيقطع نصف ساعة من 

دة نصف ساعة الساعتني أو من الساعة األصلية ، ومعىن ذلك أا تبقى مع مولودها مل
فقط ، ألنه البد أن تقتطع مدة التنقالت سواء كان اخلروج يف بداية الدوام أو يف ايته 
 ٢٠من الوقت املخصص للمرأة ، وهي لرعاية الطفل بشكل عام وليست للرضاعة 

  .بالضرورة ، وشكرا 
  

  :الرئيـــــــــــــــس

ساعتان :  عام ، والثاين ساعة ملدة: األول : اقتراحات ) ٥(اآلن لدينا  ، شكرا
 ٢٥ : - وهو اقتراح اللجنة -ساعة ملدة عامني ، والرابع : شهور ، والثالث ) ٦(ملدة 

  ...ساعتان ملدة عامني ، واخلامس هو ما جاءت به احلكومة 
  

مستأذنا(العضو راشد السبت 
ً

(:  
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   . هناك اقتراح بأن تكون املدة ساعتني ملدة عام ،سيدي الرئيس 
  

  :ــــــــــسالرئيـــــ

 وسنبدأ اآلن بالتصويت على االقتراح األبعد وهو أن تكون املدة ساعة ، نعم
 ٥  ملدة عام ، فمن هم املوافقون عليه  ؟

  
 )أغلبية موافقة(

  :الرئيـــــــــــــــس

  ...وننتقل إىل املادة التالية . إذن تقر هذه املادة بالتعديل املذكور 
  ١٠ 

مقاطعة( العضو الدكتورة فوزية الصاحل
ً

(:  

مل يقترح أحد من األعضاء أن تكون املدة ساعة ملدة عام ، بل االقتراحات 
  : ...كالتايل 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس

ً
(:  ١٥ 

   ...األخ مجيل املتروك هو من اقترح أن تكون املدة ساعة ملدة عام 
  

مقاطعة(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

(:  

اقترحت وصار هذا حقًا مكتسبا للموظفات ، أي  احلكومة ،سيدي الرئيس 
 ٢٠   ...ساعة ملدة عامني 

  
موضحا (الرئيـــــــــــــــس 

ً
(:  

  ...حنن صوتنا على املادة وانتهى األمر 
  

مستأنفة(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

(:  ٢٥ 

  ...ومعنا هنا ممثلو ديوان اخلدمة املدنية فأعطهم الكلمة لتوضيح هذا األمر 
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  :ئيـــــــــــــــسالر

  ... وهذا االقتراح هو اقتراح األخ مجيل املتروك ،حنن صوتنا وانتهى األمر 
  

مقاطعة(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

(:  

 ٥حىت وإن اقترح ذلك فليس هو االقتراح األبعد ، ومعنا ممثلو ديوان اخلدمة 

ق مكتسب للموظفات وقد املدنية فاترك هلم الفرصة ليتكلموا يف هذا الشأن ، هذا ح
  ...اقترحت اللجنة أن تكون املدة ساعتني ملدة عامني 

  
مستأذنا(العضو فيصل فوالذ  

ً
(:  

 ١٠  ...سيدي الرئيس ، أرى أن نستمع لرأي احلكومة 
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

   ...احلكومة هي اليت اقترحت أن تكون املدة ساعة 
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

( : ١٥ 

  !احلكومة تعطي عامني ، ونأيت حنن لنجعل املدة عاما ؟
  

موضحا( الرئيـــــــــــــــس
ً

 (: 

إذا كانت هناك دميقراطية فيجب أن نقبل بالرأي اآلخر ، وكان هناك اقتراح 
 ٢٠بأن تكون املدة ساعة ملدة عام وقد طرح للتصويت ووافق عليه الس وأنا ذكرته قبل 

  ...التصويت 
  

مقاطعا(صل فوالذ العضو في
ً

(:  

  ...علينا قبل ذلك أخذ رأي احلكومة 
  ٢٥ 

موضحا(الرئيـــــــــــــــس
ً

(:  

أنا قرأت االقتراحات اخلمسة قبل أن جنري ! وملاذا نأخذ رأي احلكومة ؟
  ...التصويت 
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مقاطعة(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 
ً

(:  

  ... األبعد لكن االقتراح الذي مت التصويت عليه ليس هو االقتراح
  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٥  ! ...كيف ال يكون هو االقتراح األبعد ؟

  
مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 

ً
(:  

  سيدي الرئيس ، احلكومة جعلت املدة ساعة ملدة عامني وحنن نتفق معها يف 
  ...هذا 

 ١٠  :الرئيـــــــــــــــس

تم تؤمنون بالدميقراطية أنتم الذين قمتم بالتصويت على ذلك االقتراح ، وإذا كن
  فهذه هي الدميقراطية وجيب أن تقبلوا ا ، واملادة مت التصويت عليها باالقتراح 

  ...املذكور ، ويستطيع األعضاء املعارضون أن يتقدموا بطلب إعادة مناقشة هذه املادة 
  

مقاطعا(العضو فيصل فوالذ 
ً

(:  ١٥ 

  .سنقدم طلب إعادة مناقشتها 
  
 : ــسالرئيـــــــــــــ

املوضوع انتهى ، وجيب عليكم أن تقبلوا بالرأي اآلخر ، وأنا قرأت عليكم 
 ٢٠االقتراحات اخلمسة وكان االقتراح الذي صوتم عليه هو االقتراح األبعد ومل يعارض 

  .وننتقل اآلن إىل املادة التالية ، تفضل األخ مقرر اللجنة . أحد ذلك 
  

  :العضو عبداحلسن بوحسني

 : نص املادة كما ورد يف مشروع القانون املعروض من احلكومة       :) ٥٥(املادة  
 ٢٥ متـنح   -أ   :تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التـايل             "

 اخلارج ملدة ستة أشهر على األقـل ،         إىل رخص ألحدمها بالسفر     إذاللزوج أو الزوجة    
ويـتعني علـى اجلهـة       .ارج  وال جيوز أن جتاوز هذه اإلجازة مدة بقاء الزوج يف اخل          
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 تستحق املوظفة   - ب . هذه احلالة    يفاحلكومية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة        
حبـد  ،  لرعاية طفلها الذي مل يتجاوز عمره سبع سنوات         ،   خاصة بدون راتب     إجازة
وز مـنح   جي -ج   .ولثالث مرات طوال مدة خدمتها      ،   املرة الواحدة    يف عامني   أقصى

 ألية أسـباب    أواصة بدون راتب بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث         املوظف إجازة خ  
 ٥وال  .  العمـل انتظـام ا ملقتضيات أخرى يبديها املوظف وتقدرها السلطة املختصة وفقً  

 تدخل  اليتضمن مدة اخلدمة    املنصوص عليها يف املادة      احلاالت   يفتدخل مدة اإلجازة    
 بـشأن   ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(ن رقم   ا ألحكام القانو   حساب املعاش أو املكافآت طبقً     يف

تبقى املـادة   : توصية اللجنة    . " تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة     
" أو الزوجـة  "  إضافة عبارة -: كما وردت من احلكومة بعد إجراء التعديالت اآلتية   

 ١٠بـدون  "  حذف عبـارة     -. من املادة   ) أ(الواردة يف اية البند     " الزوج  " بعد كلمة   

نص املـادة بعـد     وعلى ذلك يكون    . من املادة   ) ب،ج(الواردة يف البندين    " اتب  ر
   :تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بدون راتب على الوجه التـايل            " : التعديل  

 اخلارج ملدة ستة أشهر على      إىل رخص ألحدمها بالسفر     إذا متنح للزوج أو الزوجة      -أ  
ويتعني  .اخلارج   يف أو الزوجة  زة مدة بقاء الزوج   األقل ، وال جيوز أن جتاوز هذه اإلجا       

 ١٥   . هـذه احلالـة      يفعلى اجلهة احلكومية أن تستجيب لطلـب الـزوج أو الزوجـة             

   لرعاية طفلها الذي مل يتجـاوز عمـره سـبع         ،   خاصة   إجازةتستحق املوظفة    - ب
   .ولثالث مرات طوال مـدة خدمتـها   ،   املرة الواحدة    يف عامني   أقصىحبد  ،  سنوات  

 ألية أسباب   أووز منح املوظف إجازة خاصة بسبب التفرغ للدراسة أو للبحث            جي -ج  
وال  .  العمـل انتظـام ا ملقتضيات أخرى يبديها املوظف وتقدرها السلطة املختصة وفقً  

 ٢٠ تدخل  اليتضمن مدة اخلدمة    املنصوص عليها يف املادة      احلاالت   يفتدخل مدة اإلجازة    

 بـشأن   ١٩٧٥لسنة  ) ١٣(ا ألحكام القانون رقم     قً حساب املعاش أو املكافآت طب     يف
  . " تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد ملوظفي احلكومة

  

  :الرئيـــــــــــــــس

 ٢٥  من هذه املادة ؟ ) أ(هل هناك مالحظات على البند 
  

 )ال توجد مالحظات(
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  :الرئيـــــــــــــــس

  وافقون عليه ؟بتعديل اللجنة ، فمن هم امل) أ(أطرح للتصويت البند 
  

 )أغلبية موافقة(
  ٥ 

  :الرئيـــــــــــــــس

ككل ، ) ٥٥(واآلن أطرح للتصويت املادة . إذن يقر هذا البند بتعديل اللجنة 
  فمن هم املوافقون عليها ؟ 

  
 ١٠  )أغلبية موافقة(

 
  :الرئيـــــــــــــــس

، أرجو منكم أيها اإلخوة ، أنتم أعضاء يف جملس الشورى . إذن تقر هذه املادة 
أن تكونوا متنبهني عند التصويت ، وأنا قد قرأت بالترتيب االقتراحات اخلمسة 
 ١٥املطروحة ، وعلى من مل ينل اقتراحه موافقة الس أن يلتزم برأي األغلبية ، وهناك آلية 

أخرى ميكن استخدامها وهي طلب إعادة مناقشة املواد ، أما أن يأيت عضو من األعضاء 
 االقتراح هو األبعد ، وهذا االقتراح ليس هو األبعد فهذا القول ليس هنا هذا: ويقول 

  ...مكانه ، بل هناك آلية أخرى إلعادة حبث املادة ويستطيع أي عضو أن يستخدمها 
  

 ٢٠  :)مثرية نقطة نظام(العضو الدكتورة فوزية الصاحل 

ر من  يف التصويت ، وقد طلبنا أكثاسيدي الرئيس ، حنن نستخدم التكنولوجي
مرة أن يكتب االقتراح املقدم على الشاشة ؛ ألنه إذا كانت هناك مخسة اقتراحات رمبا 
يلتبس األمر على بعض األعضاء ، فكان األجدى أن تكتب االقتراحات على الشاشة ، 

  .وشكرا 
  ٢٥ 

 : الرئيـــــــــــــــس

ة شكرا ، لكين قرأت تلك االقتراحات مرتني ، ولكن يبدو أنك كنت منشغل
وذا نكون قد انتهينا . مع بعض اإلخوة األعضاء فلذلك مل تستمعي لتلك املقترحات 

من جلستنا هلذا اليوم على أن نلتقي يوم االثنني القادم لننتهي من مناقشة مشروع قانون 



 ١الفصل التشریعي / ٣االنعقاد / ١االستثنائیة            ) ١٢٢(                       م١٥/١/٢٠٠٥) مجلس الشورى(

بإصدار قانون اخلدمة املدنية ، ونطلب من جلنة الشئون التشريعية والقانونية أن تسرع 
  .شكرا لكم مجيعا ، وأرفع اجللسة . دراسة بقية املواد املعادة إليها يف االنتهاء من 

  

 ظهرا٢:٠٠رفعت اجللسة عند الساعة  (
ً

(  
  ٥ 

  
  

          الدكتور فيصل بن رضي املوسوي   عبدالرمحن بن إبراهيم عبدالسالم 
                      رئيس جملس الشورى                     األمني العام لس الشورى 

  ١٠ 
  
  

  ) انتهت املضبطة(
  


