اقتراح قانون
يرمي الى تعديل ʊعع أحكام المرسوم الشإتراعي

رقم  112تاريخ  12/6/1959وتعديلتته (نظام الموظفين)
المادة الولى :
ُيلغى الʊند ( )1من المادة  47من المرسوم اشإتراعي رقم  112تاريخ 12/6/1959
ويستعاع عنه ʊالنص التالي:
وتعديلتته (نظام الموظفين) ُ ،

« - 1يمكن انته ههداب الموظه ههف للتخصه ههص في فه ههرع من الفه ههروع اله ههتي تحته هها اشدارة فيهه هها إلى
عاما .وتوض ه هَع
اختصاصه ههيين جه ههدد أو لأجه ههل قيامه ههه ʊدراسه ههات تته ههوخى الشدارة منهه هها نفعاً ً

إ ههروط الشنت ههداب له ههذه الح ههاشت ʊمرس ههوم يُّتخ ههذه في مجلس ال ههووراء ʊع ههد اس ههتطلتع رأي
مجلس الخدمة المدنية» .

المادة الثانية :
ُيلغى الʊند ( )3من المادة  52من المرسوم اشإتراعي رقم  112تاريخ 12/6/1959
ويستعاع عنه ʊالنص التالي:
وتعديلتته (نظام الموظفين)ُ ،

« -3يج ههوو وض ههع الموظ ههف في الشس ههتيداع ʊن ههاء على طل ʊههه إذها أص ههيب ʊح ههادث مُعي ههق ،أو في
حالههة مههرع ووجههه أو أحههد فروعههه ،إههرط أش تتجههاوو مههدة اشسههتيداع سههنة قاʊلههة للتجديههد

مرتين».
المادة الثالثة :

تُلغى المادة  53من المرسوم اشإتراعي رقم  112تاريخ  12/6/1959وتعديلتته(نظام
الموظفين) ،ويُستعاع عنه ʊالنص التالي:
» المادة  53الجديدة -نهاية الشستيداع :

طʊق على الموظف ،عند نهاية مدة اشستيداع أحكام المادة ( )51من هذها المرسوم
ُت ّ

الشإتراعي».

المادة الراʊعة :

ضعوا في
تسري أحكام هذها القانون التعديلي ʊمفعول رجعي على جميع الموظفين الذهين وُ ِ
طʊق على
عاما ،وتُ ّ
الشستيداع ،قʊل نفاذه  ،لأجل القيام ʊدراسات تتوخى الشدارة منها نفعاً ً

تعلقة ʊالشنتداب وما يترتّب على ذهلك من مفاعيل وتسوّى
استيداعهم الحكام القانونية المُ ّ
أوضاعهم ʊهذها الإأن من قَِʊل اشدارة المختصة خلتل مهلة إهرين من تاريخ نفاذه هذها
القانون.

المادة الخامسة :
عمل ʊهذها القانون فور نإر في الجريدة الرسمية.
ُي َ
النائʊة ʊوش يعقوʊيان
2/4/2019

اسأبــاب المــوجبــــــة

لما كان ظام الموظفين الصادر بالمرسوم اشإتراعي رقم  112تاريخ 12/6/1959
وتدديتته أجاز في الب د ( )1من المادة  47م ه انتداب الموظف للتخصص في فرع من
الفروع التي تتتا اددارة فيها الى اختصاصيين جُُدد ،فيما أجاز الب د ( )3من المادة  52م ه
ّ
الموظف في ادستيداع ججل قيامه بدراسات تتوخى اددارة منها نفعا ً عاما ً.
وضع
ولما كا ت حالة اش تداب تختلف عن حالة الوضع في اشستيداع من حيث مفاعيل كل
م هما ،إذ في اوولى يحتفظ الموظف بحق تقاضي راتبه وبحقه في التدرّ ج والترقية والترفيع
والتقاعد في إدارته اوصلية وتبقى وظيفته إاغرة في متا إدارته ويدود إليها فور ا تهاء مدة
اش تداب ( المادتين  46و  48من ظام الموظفين) ،أما في حالة اشستيداع فإن المو َظف يُدت َبر
خارج المتا وي قطع ع ه راتبه ويفقد حقه في التدرج وحساب التقاعد طوال المدة التي
يقضيها خارج المتا ومن الجائز عدم بقاء وظيفته إاغرة (المواد  51و  52و  53من ظام
الموظفين).
صص الموظف في فرع من الفروع التي تحتاج اشدارة فيها إلى
ولما كان تخ ّ
اختصاصيين ُج ُدد يختلف من حيث اللغاية عن قيام الموظف بدراسات تتوخى م ها اشدارة
فدا ً عاماً ،إذ أن كت اومرين دفهما تحقيق المصلحة الدامة وإعتء إأن اشدارة وكفاءة
موظفيها عن طريق رفع مستوا م الدلمي والمدرفي ،مما ي في أي مُبرّ ر للتمييز بين الحالتين
المذكورتين بخضوع واحدة ل ظام اش تداب والثا ية ل ظام اشستيداع مع ما ير َتب على ذلا من
مفاعيل جو رية.
ولما كان التطبيق الحالي يدتمد مديارا ُ مد ّي ا ً لتحديد ما إذا كان الموظف خاضدا ً
لل تداب أم للستيداع في حالة توجّ هه للتحصيل الدلمي ذي ال فع الدام ،بل إن اشدارة في
كثير من اوحيان تدمد إلى تسوية أوضاع الموظفين الذين وُ ضدوا في اشستيداع لهذه اللغاية
بحيث تدود و َتد َت ِبر أ هم كا وا في حالة اش تداب وتسوّ ي أوضاعهم على ذا اوساس.

ّ
الموظف في كلتا الحالتين
ولما كان من الواجب إ هاء ذا التمييز وبالتالي اعتبار
المذكور َتيْن أعته خاضدا ً ل ظام اش تداب اشستيداع ،بحيث يقتضي إدخال التدديتت التزمة
على ظام الموظفين الصادر بالمرسوم اشإتراعي رقم  112/1959و سيّما المواد  47و
 52و  53م ه تحقيقا ً لهذه اللغاية ،مع إعطاء ذا التدديل مفدو ً رجديا ً تتفيا ً لظلم إريحة من
الموظفين تكبّدَت ع اء التحصيل الدلمي بأعلى درجاته تحقيقا ً للمصلحة الدامة.
ولما كا ت اوسباب المُتق ّدمة قد أم َلت إعداد اقتراح القا ون المُر َفق.
لـــــــــــــذلــــــــــــك
أتق ّدم من المجلس النيابي الكريم باقتراح القانون ال ُمرفَق على أمل مناقشته وإقراره.
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