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ال�سيا�سة  اأدوات  من  اأداة  اخل�سخ�سة  اأ�سبحت 
ا�سرتاتيجًيا  وخياًرا  البحرين،  ململكة  االقت�سادية 
مع  احلال  هو  االقت�سادي،كما  مل�ستقبلها  بالن�سبة 
العديد من دول العامل. ويف هذا االجتاه ن�ست املادة 
)1( من املر�سوم بقانون رقم )41( ل�سنة 2002 ب�ساأن 
"اخل�سخ�سة  اأن:  على  اخل�سخ�سة  و�سوابط  �سيا�سات 

جزء من ال�سيا�سة االقت�سادية ململكة البحرين".
اأبريل  اأبرز ما قررته حكومة البحرين يف �سهر  ولعل 
اإدارة  حتويلها  هو  اخل�سخ�سة  جتاه   2005 العام  من 
ريادي  دور  منح  و  اخلا�ص،  للقطاع  احلد  حمطة 
وحتويل  الكهرباء،  واإنتاج  الإدارة  اأجنبية  ل�رشكات 
�رشكة  اإىل  �سلمان  بن  وخليفة  �سلمان  ميناءي  ت�سغيل 

اأجنبية.
وبعد �سدور القرار رقم )10( لعام 2008 من رئي�ص 
جمل�ص الوزراء باعتماد �سيا�سات و�سوابط اخل�سخ�سة 
االقت�سادية  التنمية  جمل�ص  لدى  توجه  هناك  اأ�سبح 
نطاق  على  اخل�سخ�سة  ا�سرتاتيجية  لتنفيذ  واحلكومة 
احليوية،  القطاعات  من  كبري  عدد  يف  وذلك  وا�سع 
وال�سحة،  ال�سياقة(،  تدريب  )مركز  املرور  منها 
االإ�سكان،  وخدمات  ال�سحي،  وال�رشف  وال�سياحة، 
والربيد، وحمطات الوقود والكهرباء واملاء، والنقل 
وقد  والغاز،  والنفط  واملجاري،  واملوا�سالت، 
عّدة قطاعات  بالفعل م�رشوعات اخل�سخ�سة يف  نفذت 

منها البلديات )النظافة(، واملوانئ، والنقل العام.

اأن ا�سرتاتيجية اخل�سخ�سة يف مملكة  وتوؤكد امل�سادر 
البحرين ال تقت�رش على جمرد نقل ملكية اأ�سول بع�ص 
بل  القطاع اخلا�ص،  اإىل  العام  القطاع  من  ال�رشكات 
متتد اإىل نطاق اأو�سع ي�سمل اإ�سناد تنفيذ وت�سغيل عدد من 
امل�رشوعات واخلدمات احلكومية اإىل القطاع اخلا�ص 

الإدارتها وفًقا للمعايري التجارية.
يف:  اال�سرتاتيجية  لهذه  املعلنة  االأهداف  اأبرز  وتتمثل 
لت�سجيعهم  حوافز  واإيجاد  املواطنني  ا�ستفادة  حتقيق 
يتم خ�سخ�ستها،  التي  ال�رشكات  االأ�سهم يف  على متلك 
ورفع م�ستوى اخلدمات املقّدمة، والتقليل من االأعباء 
املالية على املوازنة العامة، وزيادة فعالية القطاعات 
االإنتاجية  كفاءتها  م�ستوى  رفع  حيث  من  امل�ستهدفة 
اأن  كما  البحرين.  التنمية يف  واالإدارية، ودفع عجلة 
القائمني  تاأكيدات  ـ ح�سب  البحرين  تتم يف  اخل�سخ�سة 
عليها ـ يف اإطار ال�سفافية التامة، ومن خالل االلتزام 
الكامل بالقواعد التنظيمية املن�سو�ص عليها يف قانون 
خربة  ببيوت  اال�ستعانة  وكذلك  العامة،  املناق�سات 
واملالية  الفنية  النواحي  يف  امل�سورة  لتقدمي  عاملية 
اأي  وقوع  عدم  مراعاة  اإىل  باالإ�سافة  والقانونية، 
اأ�رشار على العاملني يف اجلهات التي مت خ�سخ�ستها، 
وزارات  يف  اخلدمة  موا�سلة  يف  الراغبني  با�ستيعاب 
التقاعدية  املزايا  وتوفري  اأخرى،  حكومية  وجهات 
اخلدمة  نظام  يت�سمنها  والتي  التقاعد  يف  للراغبني 
املبكر  التقاعد  ب�ساأن   2000 ل�سنة   )202( رقم  املدنية 

بقلم: ح�سن �إ�سماعيل

البحرين

ا�ضرتاتيجية اخل�ضخ�ضة يف مملكة البحرين.. واالفتقار اإىل اإطار ت�ضريعي وا�ضح 
حمام
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��سرت�تيجية 
�خل�سخ�سة يف 
مملكة �لبحرين 
ال تقت�رص على 

جمرد نقل ملكية 
�أ�سول بع�ض 
�ل�رصكات من 

�لقطاع �لعام �إىل 
�لقطاع �خلا�ض، 
بل متتد �إىل نطاق 

�أو�سع ي�سمل 
�إ�سناد تنفيذ 
وت�سغيل عدد 

من �مل�رصوعات 
و�خلدمات 

�حلكومية �إىل 
�لقطاع �خلا�ض 
الإد�رتها وفًقا 

للمعايري 
�لتجارية

 31 بتاريخ  املنعقدة   )2027( الوزراء يف جل�سته رقم 
التقاعد  برنامج  تعديل  على  باملوافقة   ،2009 مايو 
املبكر الإلزامي ملوظفي اخلدمات والأن�سطة التي يتم 
اخلا�ص،  القطاع  اإىل  خدماتها  واإ�سناد  خ�سخ�ستها 
�سيا�سات  على  ا�ستملت  حقيقتها  يف  الن�رشة  وهذه 
و�سوابط تتعلق باخل�سخ�سة يف جمال حقوق املوظفني 
الذي يجعلنا  الو�سع  للقطاع اخلا�ص، وهو  املحالني 
و�سوابط  �سيا�سات  ت�سع  التي  الأداة  عن  نت�ساءل 
من  ي�سدر  قرار  هو  اأم  القانون،  هو  هل  اخل�سخ�سة 

رئي�ص الوزراء، اأم هي ن�رشة اخلدمة املدنية؟؟؟ 
 )39( املادة  بو�سوح يف  البحرين  د�ستور مملكة  ن�ص 
اللوائح  مبرا�سيم،  امللك،  "ي�سع  اأن:  على  )اأ(  البند 
اأو  فيها  تعدياًل  يت�سمن  ل  القوانني مبا  لتنفيذ  الالزمة 
يعني  اأن  ويجوز  تنفيذها،  من  اإعفاء  اأو  لها  تعطياًل 
اللوائح  لإ�سدار  املر�سوم  من  اأدنى  اأداة  القانون 
جمل�ص  قرارات  اأن  يعني  وهذا  لتنفيذه".  الالزمة 
الأدنى  الأداة  وهي  ـ  )اللوائح(  والوزراء  الوزراء 
عليه  ن�ص  ما  لتنفيذ  ت�سدر  اأن  يتعني  ـ  املر�سوم  من 
ت�سيف  اأو  تعدل  اأن  القرارات  لهذه  ولي�ص  القانون، 
هو  القانون  يكون  اأحكام  ت�سع  اأن  اأو  القانون،  على 

املعني بالن�ص عليها.
الوزراء  رئي�ص  من  قرار  �سدور  فاإن  املعنى  وبهذا 
بتحديد �سيا�سات و�سوابط اخل�سخ�سة مل يكن لتنفيذ ما 
2002 من اأحكام،  ن�ص عليه القانون رقم )41( ل�سنة 

التي  احلكومية  والأن�شطة  اخلدمات  ملوظفي  الإلزامي 
تتم خ�شخ�شتها مع اإمكان ال�شتعانة بهم يف ال�رشكات 

اجلديدة التي تدير املرافق التي كانوا يعملون بها.
غري اأن هذه ال�شرتاتيجية على اأهميتها واأهمية الأهداف 
غري  ناق�ص  قانون  اإطار  يف  جاءت  اأنها  اإل  املعلنة، 
قرار  ظل  يف  وتاأتي  عديدة،  عيوب  ت�شوبه  متكامل 
عليه  الطالع  لنا  يت�شن  مل  الوزراء  جمل�ص  من  �شدر 
لعدم ن�رشه حتى على موقع احلكومة  الإلكرتونية، كما 
تاأتي ا�شرتاتيجية اخل�شخ�شة يف ظل ما اأ�شدره ديوان 
املدنية  اخلدمة  ن�رشة  عليه  اأطلق  مبا  املدنية  اخلدمة 

رقم )2(.
وميكن اأن نوجز مالحظاتنا على هذه الأطر القانونية 

التي تنظم اخل�شخ�شة يف البحرين على النحو التايل:
 2002 ل�شنة   )41( رقم  بقانون  املر�شوم  ي�شع  اأوًل: 
و�شوابط  �شيا�شات  "ب�شاأن  قانون  اأنه  على  له  عنواًنا 
�شوابط  اأي  يت�شمن  ل  اأنه  حني  يف  اخل�شخ�شة"، 
يف  القانون  هذا  ن�ص  ذاته  الوقت  ويف  للخ�شخ�شة، 
على  بناء  الوزراء  جمل�ص  "ي�شع  اأن  على   )2( املادة 
اأخذ  وبعد  الوطني،  والقت�شاد  املالية  وزير  اقرتاح 
راأي جمل�ص التنمية القت�شادية، ال�شيا�شات وال�شوابط 
ال�شوابط  بهذه  وي�شدر  اخل�شخ�شة،  ب�شيا�شة  اخلا�شة 

وال�شيا�شات قراًرا من رئي�ص جمل�ص الوزراء".
املدنية  اخلدمة  ديوان  اأ�شدر  الإطار  هذا  ويف 
جمل�ص  قرار  على  بناًء   )2( رقم  املدنية  اخلدمة  ن�رشة 
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و�سيا�سة  ب�سوابط  تتعلق  جديدة  ا  ن�سو�سً و�سع  بل 
ا�ستمل  قد  القانون  يكون  اأن  يتعني  كان  اخل�سخ�سة 
كل  عنوان  بني  الوا�سح  التطابق  ولعل  عليها،  ون�ص 
ما  �سحة  عن  بو�سوح  يك�سف  والقرار  القانون  من 
امل�سار  للمادة  منهما  كل  خمالفة  ويوؤكد  اإليه،  ذهبنا 
القانون على خطاأ  الد�ستور، ويكون م�رشع  اإليها من 
حني اأوجب يف املادة الثانية �سدور قرار من رئي�ص 

الوزراء بو�سع هذه ال�سوابط.
يف  عام  اتفاق  يوجد  ال  اأنه  من  الرغم  على  ثانًيا: 
مل�سطلح  عام  مفهوم  حول  االقت�سادية  االأدبيات 
املر�سوم  اأن  غري   ،)privatization( اخل�سخ�سة 
لتحديد  يفتقر  البحرين  مملكة  يف  اخل�سخ�سة  بقانون 
وال  اأهدافها  يحدد  وال  للخ�سخ�سة،  وا�سحة  �سيا�سية 
اأ�ساليبها وطرقها، اإذ لي�ص كافًيا على االإطالق اأن ين�ص 
ال�سيا�سة  من  جزء  "اخل�سخ�سة  اأن  على  القانون  هذا 
ف�ساًل  للقانون  البد  بل  البحرين"،  ململكة  االقت�سادية 
اخل�سخ�سة،  وطرق  واأ�ساليب  اأهداف  يحدد  اأن  عن 
عامة وخ�سخ�سة  ب�سفة  اخل�سخ�سة  عمليات  يعالج  اأن 
اأ�ساليب  تطبيق  ب�سفة خا�سة، وكيفية  العامة  املرافق 
اخل�سخ�سة  اأ�ساليب  تطبيق  وعدم  اجلزئية  اخل�سخ�سة 
الكاملة على املرافق العامة، واأ�ساليب االعتماد على 
هذا  من   )4( املادة  اأن  كما  االأجنبية.  اال�ستثمارات 
ن�ست  حني  اخل�سخ�سة  يف  تتو�سع  بقانون  املر�سوم 
"اأي قطاعات  ا  اأي�سً اأن برنامج اخل�سخ�سة ي�سمل  على 
خدمية واإنتاجية اأخرى"، وهو ما يعطي �سانع القرار 
اأن  اأن يقرر خ�سخ�سة قطاعات خدمية يجب  احلق يف 

البحرين

اإزاء الأدوات الت�رشيعي���ة التي تنظم اخل�سخ�سة يف مملكة البحرين، لي����س غريًبا اأن تعرب م�ؤ�س�سات املجتمع عن عدم 
الر�س���ا لل�سيا�سيات وال�س�ابط التي ت�سري عليه���ا حك�مة البحرين يف ا�سرتاتيجية اخل�سخ�س���ة، والتي تتداخل فيها 
الخت�سا�س���ات، وينقل���ب فيها ما يجب اأن ين�س عليه القان�ن اإىل ن�س��س ت�س���در مب�جب قرارات خالًفا ملا ن�س عليه 

الد�ست�ر، فت�سيع الب��سلة وتنتق�س فيها حق�ق امل�ظفني.

�ملر�سوم بقانون 
�خل�سخ�سة يف 
مملكة �لبحرين 
يفتقر لتحديد 

�سيا�سية و��سحة 
للخ�سخ�سة، وال 

يحدد �أهد�فها 
وال �أ�ساليبها 
وطرقها.. 

فالبد للقانون 
ـ ف�ساًل عن �أن 
يحدد �أهد�ف 

و�أ�ساليب وطرق 
�خل�سخ�سة ـ �أن 
يعالج عمليات 

�خل�سخ�سة 
ب�سفة عامة، 
وخ�سخ�سة 

�ملر�فق �لعامة 
ب�سفة خا�سة

تكون مبناأى عن ذلك، كامل�ست�سفيات احلكومية وغريها 
من اخلدمات التي تقدم خدمات مبا�رشة للمواطنني.

ديوان  عن  ال�سادرة   )2( رقم  الن�رشة  يف  ورد  ثالًثا: 
االأ�سا�ص  اأن   ،2009 يوليو   1 بتاريخ  املدنية  اخلدمة 
الت�رشيعي الذي ت�ستند اإليه هو املادة )81( من قانون 
رقم )35( ل�سنة 2006 باإ�سدار قانون اخلدمة املدنية، 
اخلدمة  لقانون  خمالًفا  ياأتي  اال�ستناد  هذا  اأن  غري 
اإليها  التي تركن  ـ   )81( اأن املادة  املدنية نف�سه، ذلك 
على  ن�ست  ـ  للن�رشة  اإ�سدارها  يف  كاأ�سا�ص  الن�رشة 
التعليمات  اإ�سدار  املدنية  اخلدمة  ديوان  "يتوىل  اأن: 
هذا  اأحكام  لتطبيق  الالزمة  والن�رشات  والتوجيهات 

القانون ومتابعة تنفيذها".
اإ�سدار  اأن  الداللة على  الن�ص جاء قاطع  اأن هذا  ذلك 
اخلدمة  قانون  اأحكام  بتطبيق  فقط  يتعلق  الن�رشات 
املدنية ومتابعة تنفيذها دون اأي قانون اآخر، وواقع 
احلال يك�سف عن اأن الن�رشة رقم )2( مبا ا�ستملت عليه 
من برنامج لتحديد اإجراءات وقواعد خا�سة مبعاجلة 
اأو�ساع املوظفني اخلا�سعني لربنامج التقاعد املبكر 
اإدارة  ا�سرتاتيجية  تطبيق  على  املرتتب  االإلزامي 
وتخ�سي�ص  اإ�سناد  يف  املتمثل  العامة  امل�رشوفات 
هو  اخلا�ص،  القطاع  اإىل  واالأن�سطة  اخلدمات  بع�ص 
تدخل غري قانوين يف قوانني اأخرى وعلى وجه خا�ص 
اخت�سا�ص  من  لي�ص  اإذ  االجتماعي،  التاأمني  قانون 
يح�سل  التي  املزايا  يقرر  اأن  املدنية  اخلدمة  ديوان 
عليها ـ وب�سورة اإلزامية ـ املوظفون البحرينيون الذين 

ي�سملهم تطبيق ا�سرتاتيجية اخل�سخ�سة.



49مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة مركز امل�صروعات الدولية اخلا�صة

هناك �رصورة 
ملحة الإعادة 

�لنظر يف �الأدو�ت 
�لت�رصيعية 
�لتي تنظم 

�خل�سخ�سة، 
بحيث ي�سدر 
قانون كامل 

�سامل يف 
مملكة �لبحرين 
يحدد �سيا�سات 

و�سو�بط 
�خل�سخ�سة، 

ويحدد �أهد�فها 
و�أ�ساليبها 

وطرقها، وي�سمن 
�حلقوق �ملكت�سبة 

للموظفني

ا اأن يحدد م�سئوليات  ولي�ص لديوان اخلدمة املدنية اأي�سً
ومهام اجلهات احلكومية يف حتديد اخلدمات واالأن�سطة 
التي ترى جدوى خ�سخ�ستها اأو اإ�سنادها اإىل القطاع 
اخلا�ص، كما لي�ص له احلق يف  اإلغاء الوظائف وتعديل 
ذلك  الوظيفي(،  )ال�سقف  العاملة  للقوى  االأق�سى  احلد 
اأن قانون اخلدمة املدنية ال يعطيها احلق يف و�سع مثل 
 )37( املادة  حكم  هو  ذلك  يف  و�سندنا  االأحكام،  هذه 
من قانون اخلدمة املدنية املتعلقة بنقل املوظف والتي 
ن�ست على اأنه "يجوز نقل املوظف من وظيفة اإىل اأخرى 
ومن جهة اإىل اأخرى من اجلهات اخلا�سعة الأحكام هذا 
القانون، اأو اإىل غريها من اجلهات اإذا كان النقل اإىل 
وظيفة �ساغرة بالدرجة نف�سها لوظيفته اأو بدرجة اأعلى، 
وذلك بعد موافقة ديوان اخلدمة املدنية. ويكون النقل 
بقرار من ال�سلطة املخت�سة بالتعيني يف اجلهة املنقول 
اإليها بعد موافقة ال�سلطة نف�سها يف اجلهة املنقول منها. 
النقل".  واإجراءات  قواعد  التنفيذية  الالئحة  وحتدد 
اإىل  املوظف  نقل  عن  يتحدث  الن�ص  هذا  اأن  ووا�سح 
التابعة  العامة  الوظائف  اإطار  يف  اأخرى  وظيفة 
للدولة واإىل اجلهات اخلا�سعة الأحكام قانون اخلدمة 
املدنية، وهي وزارات الدولة واملوؤ�س�سات والهيئات 
العامة للموظفني ممن يتقا�سون رواتبهم من امليزانية 
العامة للدولة اأو امللحقة بها، اأو اإىل اأية جهة اأخرى 
ب�رشط النقل اإىل وظيفة �ساغرة بالدرجة نف�سها لوظيفته 
اخلدمة  ديوان  موافقة  بعد  وذلك  اأعلى،  بدرجة  اأو 

املدنية.
هو  املذكورة  املادة  عنه  تتحدث  الذي  النقل  هذا  اإن 
بالقطع واليقني ال عالقة له بنقل املوظف اإىل �رشكات 
واجلهات  خ�سخ�ستها،  يتم  التي  اخلا�ص  القطاع 
لي�ست  املادة  هذه  يف  امل�رشع  عناها  التي  االأخرى 
بدليل  اخلا�ص،  القطاع  �رشكات  اأو  موؤ�س�سات  هي 
اجلهات  هذه  لدى  للنقل  امل�رشع  و�سعه  الذي  ال�رشط 
والوظيفة  واملوظف،  بالوظيفة  متعلق  �رشط  وهو 
"جمموعة  هي:  املدنية  اخلدمة  قانون  يعرفها  كما 
الواجبات وامل�سئوليات وال�سالحيات املتجان�سة التي 
يلزم  والتي  املخت�سة،  ال�سلطة  من  تفو�ص  اأو  ت�سند 
فيمن  توافرها  يجب  ومعايري  ا�سرتاطات  بها  للقيام 
الوظيفية  واملهام  الواجبات  تاأدية  لغر�ص  ي�سغلها، 
الر�سمية"، واملوظف هو: "كل من ي�سغل وظيفة مدنية 
اأًيا كانت طبيعة عمله  من وظائف اجلهات احلكومية، 

اأو م�سمى وظيفته".
املدنية،  اخلدمة  ديوان  باأن  تقدم  ما  كل  من  نخل�ص 
حتديد  يف  احلق  له  فلي�ص  الوظيفة  اإلغاء  له  كان  واإن 
يف  معايريها  حتديد  اأو  املوظفني،  ومزايا  حقوق 
اإطار ا�سرتاتيجية اخل�سخ�سة، بل كان يتعني اأن ين�ص 
ب�ساأن   2002 ل�سنة   )41( رقم  بقانون  املر�سوم  عليها 
رقم  الن�رشة  وتكون  اخل�سخ�سة،  و�سوابط  �سيا�سات 
)2( التي اأ�سدرها مبا ا�ستمل عليها من مزايا وحقوق 
الت�رشيعي، وت�سمنت  االأ�سا�ص  منهارة  منتق�سة  جاءت 

اأحكاًما لي�ست من اخت�سا�ص من اأ�سدرها.
اأمام هذه االأدوات الت�رشيعية التي تنظم اخل�سخ�سة يف 
االخت�سا�سات،  فيها  تتداخل  والتي  البحرين،  مملكة 

اإىل  القانون  عليه  ين�ص  اأن  يجب  ما  فيها  وينقلب 
ن�ص  ملا  خالًفا  قرارات  مبوجب  ت�سدر  ن�سو�ص 
حقوق  فيها  وتنتق�ص  البو�سلة  فت�سيع  الد�ستور،  عليه 
املوظفني، فاإنه لي�ص غربًيا اأن تعرب موؤ�س�سات املجتمع 
عن عدم الر�سا لل�سيا�سات وال�سوابط التي ت�سري عليها 
فيقوم  اخل�سخ�سة،  ا�سرتاتيجية  يف  البحرين  حكومة 
االحتاد العام لنقابات عمال البحرين بتد�سني عري�سة 
ب�ساأن  اجلديدة  الالئحة  �سد  العام  القطاع  موظفي 
�سفوف  يف  عام  ا�ستياء  لوجود  اخل�سخ�سة  �سوابط 
موظفي القطاع العام من ال�سوابط اجلديدة التي عّممها 

ديوان اخلدمة املدنية.
ال�رشورية  احلاجة  تربز  الو�سع  هذا  ظل  ويف 
تنظم  التي  الت�رشيعية  االأدوات  هذه  يف  النظر  الإعادة 
اخل�سخ�سة، بحيث ي�سدر قانون كامل �سامل يف مملكة 
البحرين، يحدد �سيا�سات و�سوابط اخل�سخ�سة ويحدد 
اأهدافها واأ�ساليبها وطرقها، وي�سمن حقوق املوظفني 
املكت�سبة، على اأن تكون اأداة هذا القرار هي فقط لتنفيذ 
يعدل  اأن  دون  مواد،  من  القانون  هذا  عليه  ن�ص  ما 

فيها اأو ي�سيف  اإليها.


