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  )١(ملحق رقم 
تقرير جلنة اخلدمات خبصوص مشروع 

قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد ، 
لسنة ) ٦٧(رافق للمرسوم امللكي رقم امل

 .م ٢٠٠٦



 ١٠٠

  

  

  

  

  م٢٠٠٧ فرباير  ١:التاريخ
  

  
  تقرير جلنة اخلدمات

   ول من الفصل التشريعي الثاني العادي األددور االنعقا
، بشأن مكافحة التسول والتشرد(  )  لسنة ( ) رقممشروع قانون خبصوص 

  م٢٠٠٦لسنة ) ٦٧( املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  :مقدمــة

  

رئـيس  السيد علي بن صاحل الصاحل       م رفع صاحب املعايل      ٢٠٠٧ يناير   ١٧بتاريخ    
مشروع قانون  بشأن  إىل جلنة اخلدمات     ) ٤/ص ل خ ت     /٢( خطاب رقم   جملس الشورى   

لسنة ) ٦٧( سوم امللكي رقم    بشأن مكافحة التسول والتشرد، املرافق للمر     ( ) لسنة  ( ) رقم  
    . لدراسته وإعداد تقرير حوله ليعرض على السم، وذلك ٢٠٠٦

  

  :إجــراءات اللجنــة: ًأوال

م ٢٠٠٧ يناير   ٣١ و ٢٣ناقشت اللجنة مشروع القانون يف اجتماعني عقدا بتارخيي          -١
 . وذلك خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاين للمجلس

   



 ١٠١

 
 يف اجتماع اللجنة الثـاين      وزارة التنمية االجتماعية  وبدعوة من اللجنة ، شاركت       -٢

   :حيث حضر االجتماع كل من
 
  .وكيل وزارة التنمية االجتماعية    األستاذة حنان حممد كمال -
  رئيس قسم رعاية املسنني والقائم   األستاذة عفاف أمحد العسريي -
  .بأعمال رئيس قسم الرعاية البديلة            
 .مستشار قانوين بوزارة التنمية االجتماعية  األستاذ يوسف عيسى اهلامشي -
  
 النائـب الثـاين     أليس توماس مسعـان   األستاذة  اجتماعات اللجنة    وقد حضرت    – ٣

 . للمجلس 
 

 :شارك يف اجتماع اللجنة  كل من •
 .ن السئواملستشار القانوين لش  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 .ن جلان السئواملستشار القانوين لش    يد مرهوناألستاذ حمسن مح .٢
  . أخصائي قانوين بالس     ميادة جميد معارجنسةاآل .٣

 .)مرفق(  جلنة الشؤون التشريعية والقانونية اطلعت اللجنة على رأي •

 .اطلعت اللجنة على قرار جملس النواب، وتقرير جلنة اخلدمات مبجلس النواب •

  .فت حيدرريزينب يوسف أمحد، والسيدة م توىل أمانة سر اللجنة السيدة •

  
 :آراء اجلهات املعنية : ًثانيا  •

 :رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية -

  .         انتهت اللجنة إىل سالمة مشروع القانون من الناحيتني الدستورية والقانونية



 ١٠٢

 :رأي وزارة التنمية االجتماعية -

ثل هذا القانون، حلـل ظـاهرة       صرح ممثلو الوزارة أن احلاجة ملحة لسن م       
التسول والتشرد، وقد أوضحوا أن الوزارة بصدد افتتاح دار جديدة لرعاية            
املتسولني، كما توافقت الوزارة مع اللجنة بشأن تعديل بعض املـواد، أمـا             
بالنسبة إىل املادة الرابعة املتضمنة حجز املتسول أو املتشرد عشرة أيام فقـد             

على املدة كما هي ضروري إلجنـاز الفحوصـات         رأت الوزارة أن اإلبقاء     
من جهة أخرى أبدت الوزارة اتفاقهـا       . والدراسات حلالة املتسول واملتشرد   

مع اللجنة فيما يتعلق باتساق العقوبات بني الفقرتني األوىل والثانية يف املادة            
السابعة من مشروع القانون وعدم املوافقة على تعديل جملس النواب بشأا،           

  .  ف املادة املستحدثة من قبل جملس النوابمع حذ
 

  :رأي اللجنة : ًثالثا 
  

بعد االطالع على رأي جلنة الشؤون التشريعية والقانونية املتضمن سالمة   
القانون من الناحية الدستورية والقانونية وبعد االستماع ملرئيات كل من وزارة 

على تقرير جملس النواب، التنمية االجتماعية واملستشارين بالس، واالطالع 
رأت اللجنة أن مشروع القانون جاء ملبياً للحاجة اليت سن من أجلها، حيث 
راعى األسباب الداعية ملمارسة األفراد للتسول والتشرد، وعاجل هذه األسباب 
بالفحص الطيب والتشخيص النفسي، كما بني هذا املشروع أهم اإلجراءات 

من أهم ما نص عليه املشروع هو تأهيل و. الالزمة للحد من هذه الظاهرة
الشخص لالخنراط يف احلياة االجتماعية مرة أخرى أو توفري البيئة املناسبة واإلعانة 

  .املالية الكافية
  
  
  
  



 ١٠٣

  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : ًرابعا 
  

نـة علـى    من الالئحة الداخلية للمجلس، اتفق أعضاء اللج       ) ٣٩( إعماالً لنص املادة    
  :اختيار كل من

 

  .مقرراً أصـلياً  األستاذة مسرية إبراهيم بن رجب  - ١        

  . مقرراً احتياطياً    الدكتور محد علي  السليطي  - ٢
  

  

  :  توصية  اللجنـــة: ًخامسا

  :يف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت توصلت اللجنة إىل التوصية التالية

 .فقة على مشروع القانون من حيث املبدأ توصي اللجنة باملوا .١

 .توصي اللجنة باملوافقة على التعديالت كما وردت يف اجلدول املرفق  .٢

 

  )ًواألمر معروض على جملسكم املوقر للتفضل بالنظر ، واختاذ ما ترونه مناسبا ( 

  

  

  
  الدكتورة بهية جواد اجلشي      الدكتورة عائشة سامل مبارك
      رئيس جلنة اخلدمات        ات  نائب رئيس جلنة اخلدم



 
 

١٠٤

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

  
  ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم 

   بشأن مكافحة التسول والتشرد،
) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  م٢٠٠٦لسنة 
  

  محد بن عيسى آل خليفة حنن 
  .ملك مملكة البحرين

  بعد االطالع على الدستور، 
وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسوم     

ــم  ــانون رق ــسنة ) ١٥(بق  ١٩٧٦ل
  وتعديالته، 

لسنة ) ١٧( وعلى املرسوم بقانون رقم     
   يف شأن األحداث، ١٩٧٦

  
  ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم 

   بشأن مكافحة التسول والتشرد،
) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  م٢٠٠٦لسنة 
  

وعلى قانون رقم ( متت إضافة الفقرة 
م بشأن الضمان ٢٠٠٦لسنة ) ١٨(

وعلى املرسوم (  بعد فقرة )االجتماعي،
 يف شأن ١٩٧٦لسنة ) ١٧(بقانون رقم 

  .الواردة يف الديباجة) اث، األحد
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  : التعديل
  حنن محد بن عيسى آل خليفة 

  
  ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم 

   بشأن مكافحة التسول والتشرد،
) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 

  م٢٠٠٦لسنة 
  

باملوافقة على تعديل جملس توصي اللجنة 
 .النواب

  ( ) لسنة ( ) مشروع قانون رقم 
   بشأن مكافحة التسول والتشرد،

) ٦٧(املرافق للمرسوم امللكي رقم 
  م٢٠٠٦لسنة 

  
  حنن محد بن عيسى آل خليفة 

  .ملك مملكة البحرين
  بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسوم     
ــم  ــانون رق ــسنة ) ١٥(بق  ١٩٧٦ل

  وتعديالته، 
لسنة ) ١٧( وعلى املرسوم بقانون رقم     

   يف شأن األحداث، ١٩٧٦
لـسنة  ) ١٨(وعلى قـانون رقـم       



 
 

١٠٥

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

أقر جملس الشورى وجملـس النـواب       
عليـه  القانون اآليت نصه، وقد صـدقنا    

  :وأصدرناه
 

  .ملك مملكة البحرين
  بعد االطالع على الدستور، 

وعلى قانون العقوبات الصادر باملرسوم     
ــم  ــانون رق ــسنة ) ١٥(بق  ١٩٧٦ل

  وتعديالته، 
لسنة ) ١٧( وعلى املرسوم بقانون رقم     

   األحداث،  يف شأن١٩٧٦
لـسنة  ) ١٨(وعلى قـانون رقـم       

  م بشأن الضمان االجتماعي،٢٠٠٦
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

  :وأصدرناه
 

  م بشأن الضمان االجتماعي،٢٠٠٦
أقر جملس الشورى وجملس النواب 
القانون اآليت نصه، وقد صدقنا عليه 

  :وأصدرناه
 

  املادة األوىل
 يعد متسوال كل من وجد يف الطريـق       

  املادة األوىل
: ) ما يأيت( مت حذف عبارة  -

   األوىلاملادة
 توصي اللجنة باملوافقة على تعديل -

  املادة األوىل
يعد متسوالً كل من وجد يف الطريق 



 
 

١٠٦

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

العام أو األماكن أو احملالت العامـة أو        
اخلاصة يستجدى صدقة أو إحساناً من      
الغري حىت وإن كان غري صحيح البنية أو        

  . غري قادر على العمل
  :ويعترب من أعمال التسول ما يأيت

عرض سـلع تافهـة أو ألعـاب        .١
استعراضية أو غري ذلك من األعمـال       

  .اليت ال تصلح مورداً جدياً للعيش
صطناع اإلصابة جبروح أو عاهات     ا. ٢

أو استعمال أية وسيلة أخرى من وسائل       
الغش بقصد التـأثري علـى اجلمهـور        

 .الستدرار عطفه

الواردة يف الفقرة الثانية من 
  .املادة

من املادة  ) ١( مت حذف البند  -
عرض سلع تافهة أو : ( وهو

و غري ذلك ألعاب استعراضية أ
من األعمال اليت ال تصلح 

 ).مورداً جدياً للعيش
بعد ) األطفال أو( متت إضافة  -

الواردة  ) أو استعمال( عبارة 
 .قبل التعديل) ٢( يف البند 

 .مت حذف أرقام بنود املادة -
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

 :التعديل
يعد متسوالً كل من وجد يف الطريق 

  .جملس النواب
  

 

العام أو األماكن أو احملالت العامة أو 
اخلاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من 
الغري حىت وإن كان غري صحيح البنية أو 

  .غري قادر على العمل
طناع ويعترب من أعمال التسول اص

اإلصابة جبروح أو عاهات أو استعمال 
األطفال أو أية وسيلة أخرى من 
وسائل الغش بقصد التأثري على 

 .اجلمهور الستدرار عطفه



 
 

١٠٧

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

الت العامة أو العام أو األماكن أو احمل
اخلاصة يستجدي صدقة أو إحساناً من 
الغري حىت وإن كان غري صحيح البنية أو 

  .غري قادر على العمل
ويعترب من أعمال التسول اصطناع 
اإلصابة جبروح أو عاهات أو استعمال 
األطفال أو أية وسيلة أخرى من 
وسائل الغش بقصد التأثري على 

 .اجلمهور الستدرار عطفه
  املادة الثانية

يعد متشرداً كل من وجد متـسكعاً أو        
نائماً يف الطريق العـام أو األمـاكن أو       
احملالت العامة أو اخلاصة ومل يكن لـه        

  .شروعة للعيشمأوى أو وسيلة م

  املادة الثانية
وال يعد كذلك (  مت حذف عبارة -

صاحب احلرفة أو الصنعة الذي ال جيد 
  .الواردة يف آخر املادة) عمالً

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  املادة الثانية
 توصي اللجنة باملوافقة على تعديل -

 .جملس النواب

  املادة الثانية
يعد متشرداً كل من وجد متـسكعاً أو        
نائماً يف الطريق العـام أو األمـاكن أو       

و اخلاصة ومل يكن لـه      احملالت العامة أ  
  .مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش

 



 
 

١٠٨

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

وال يعد كذلك صـاحب احلرفـة أو        
  .الصنعة الذي ال جيد عمالً

 

  :التعديل
يعد متشرداً كل من وجد متـسكعاً أو        

 الطريق العـام أو األمـاكن أو      نائماً يف 
احملالت العامة أو اخلاصة ومل يكن لـه        

  .مأوى أو وسيلة مشروعة للعيش
 

  املادة الثالثة
حيظر على كل شخص، ولو كان غـري        
صحيح البنية أو غري قادر على العمل أن        
يتسول أو يتشرد يف الطريـق العـام أو       

 .األماكن أو احملالت العامة أواخلاصة

  املادة الثالثة
 دون تعديل

  املادة الثالثة
  دون تعديل

 

  دة الثالثةاملا
حيظر على كل شخص، ولو كان غـري        
صحيح البنية أو غري قادر على العمل أن        
يتسول أو يتشرد يف الطريق العام أو يف        

 .األماكن أو احملالت العامة أواخلاصة
  املادة الرابعة

كل من وجد متسوالً أو متشرداً للمرة       
األوىل، يسلم إىل دار رعاية املتـسولني       

 والنفسي عليـه،    إلجراء الفحص الطيب  

  املادة الرابعة
لدراسة حالته ( متت إضافة  -

دار ( عبارة بعد ) االجتماعية
يف الفقرة ) رعاية املتسولني

  املادة الرابعة
ة باملوافقة على تعديل جملس توصي اللجن

خمصصة ( النواب، مع إضافة عبارة 
كل من وجد ( بعد عبارة  ) لرعاية

  املادة الرابعة
كل من وجد متسوالً أو متشرداً للمرة       

 خمصصة لرعايـة  األوىل، يسلم إىل دار     
لدراسة حالتـه    واملتشرديناملتسولني  



 
 

١٠٩

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 –وإعداد تقرير مفصل عـن حالتـه        
باالستعانة باملؤسسات العلمية والصحية    

 مبيناً األسباب اليت دعته إىل      –املختصة  
ممارسة التسول أو التـشرد، والتـدابري       
املقترحة ملعاجلته، مع تقرير إعانة ماليـة       
شهرية له أو تأهيله لعمـل مناسـب،        

كلـه  بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك      
يف مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ        

  .تسليمه الدار
فإذا كان املتسول أو املتـشرد أجنبيـاً،       
عرض أمره على النيابة العامة اليت هلا أن        
تأمر بإبعاده عن البالد أو تتخذ يف شأنه        

 .أي إجراء قانوين تراه مناسباً

  .األوىل من املادة
) وإجراء ( مت استبدال عبارة  -

يف الفقرة ) إلجراء ( بعبارة 
  .األوىل من املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
 :التعديل

كل من وجد متسوالً أو متشرداً للمرة        
األوىل، يسلم إىل دار رعاية املتـسولني       

 جتماعيـة وإجـراء   لدراسة حالته اال  
الفحص الطيب والنفسي عليه، وإعـداد      

 باالسـتعانة   –تقرير مفصل عن حالته     
 –باملؤسسات العلمية والصحية املختصة    

مبيناً به األسباب اليت دعته إىل ممارسـة        
التسول أو التشرد، والتدابري املقترحـة      

متسوالً أو متشرداً للمرة األوىل، يسلم 
   ). إىل دار

بعد  ) واملتشردين(  إضافة كلمة -
الواردة يف بداية ) املتسولني ( كلمة 
 .املادة

الفحـص الطـيب    االجتماعية وإجراء   
والنفسي عليه، وإعداد تقرير مفصل عن      

 باالستعانة باملؤسسات العلمية    –حالته  
 مبيناً األسباب اليت    –والصحية املختصة   

سة التـسول أو التـشرد،      دعته إىل ممار  
والتدابري املقترحة ملعاجلته، مـع تقريـر       
إعانة مالية شهرية له أو تأهيله لعمـل        
مناسب، بالتنسيق مـع وزارة العمـل،       
وذلك كله يف مدة ال تتجاوز عشرة أيام        

  .من تاريخ تسليمه الدار
فإذا كان املتسول أو املتشرد أجنبياً، 

هلا أن عرض أمره على النيابة العامة اليت 
تأمر بإبعاده عن البالد أو تتخذ يف شأنه 

 .أي إجراء قانوين تراه مناسباً



 
 

١١٠

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

ملعاجلته، مع تقرير إعانة مالية شهرية له       
بالتنسيق مـع   أو تأهيله لعمل مناسب،     

وزارة العمل، وذلك كلـه يف مـدة ال         
تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تـسليمه       

  .الدار
فإذا كان املتسول أو املتشرد أجنبياً، 
عرض أمره على النيابة العامة اليت هلا أن 
تأمر بإبعاده عن البالد أو تتخذ يف شأنه 

  .أي إجراء قانوين تراه مناسباً
 

  املادة اخلامسة
إذا كان املتسول أو املتشرد يعيش ضمن       
أسرة ترعاه، فيتم تـسليمه إىل أسـرته        
وأخذ التعهد الالزم على املسئول عنـه       
قانوناً بعدم ممارسة املتسول أو املتـشرد       

  املادة اخلامسة
مع مراعاة ما ورد ( متت إضافة عبارة 

       من أحكام الفقرة األوىل من املادة
  .يف بداية املادة ) )٤(  

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  املادة اخلامسة
 على النص  توصي اللجنة باملوافقة-

كما جاء من احلكومة، ولعدم احلاجة 
إىل هذه اإلضافة ألن هذه املادة مكملة 

 .للمادة السابقة

  املادة اخلامسة
إذا كان املتسول أو املتشرد يعيش ضمن       
أسرة ترعاه، فيتم تـسليمه إىل أسـرته        
وأخذ التعهد الالزم على املسئول عنـه       
قانوناً بعدم ممارسة املتسول أو املتـشرد       



 
 

١١١

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 وإال عوقب هذا هذا النشاط مرة أخرى،
  . املسئول بغرامة ال جتاوز مائة دينار

 

  :التعديل
مع مراعاة ما ورد من أحكام الفقـرة        

إذا كان املتسول   ) ٤( األوىل من املادة    
أو املتشرد يعيش ضمن أسرة ترعاه، فيتم     
تسليمه إىل أسرته وأخذ التعهد الـالزم       
على املسئول عنه قانوناً بعدم ممارسـة       
املتسول أو املتشرد هذا النـشاط مـرة        
أخرى، وإال عوقب هذا املسئول بغرامة      

 . ال جتاوز مائة دينار

ذا النشاط مرة أخرى، وإال عوقب هذا ه
  . املسئول بغرامة ال جتاوز مائة دينار

 

  املادة السادسة 
تتوىل وزارة التنمية االجتماعية إعـداد      
قوائم بأمساء املتسولني واملتشردين الذين     
مت إيداعهم دار رعاية املتسولني ودراسة      
حالتهم االجتماعيـة، وختطـر وزارة      

  املادة السادسة 
  دون تعديل

 

  املادة السادسة 
دار (  توصي اللجنة حبذف عبارة -

رعاية املتسولني ودراسة حالتهم 
يف الدار ( ، وإضافة عبارة )االجتماعية

 ).املخصصة لرعايتهم

  املادة السادسة 
تتوىل وزارة التنمية االجتماعية إعـداد      

ملتشردين الذين  قوائم بأمساء املتسولني وا   
ــداعهم  ــصة مت إي ــدار املخص يف ال
، وختطــر وزارة الداخليــة لرعايتــهم



 
 

١١٢

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 .واجلهات املعنية بتلك القوائم .نية بتلك القوائمالداخلية واجلهات املع
  املادة السابعة

يعاقب باحلبس مدة ال جتـاوز سـنة،        
وبغرامة ال تقل عن مخسني ديناراً، وال       
جتاوز مائة دينار أو بإحـدى هـاتني         
العقوبتني، كل من عـاد إىل ممارسـة        

ول أو التشرد بعد مشوله بالرعايـة       التس
االجتماعية املنصوص عليهـا يف املـادة      

من هذا القـانون وكـان       ) ٤(        
  .صحيح البنية أو لديه مصدر للرزق

فإذا كان املتسول أو املتشرد غري صحيح       
البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون  
العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر       

 عن عشرين دينـاراً وال      وبغرامة ال تقل  

  املادة السابعة
أو بغرامة ال (  مت استبدال عبارة -

وبغرامة ال ( بعبارة ) ينار، جتاوز مائة د
تقل عن مخسني ديناراً وال جتاوز مائة 
) دينارا أو بإحدى هاتني العقوبتني

  .الواردة يف الفقرة األوىل من املادة
وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 

  :التعديل
أو يعاقب باحلبس مدة ال جتاوز سـنة،        

، كل مـن    بغرامة ال جتاوز مائة دينار،      
لتسول أو التشرد بعـد     عاد إىل ممارسة ا   

مشوله بالرعاية االجتماعيـة املنـصوص      
من هذا القـانون     ) ٤( عليها يف املادة    

  املادة السابعة
 توصي اللجنة باملوافقة على النص -

مة، وذلك ألنه كما جاء من احلكو
 يف   ينطوي على معىن التشديد املطلوب

هذا اال، كما أنه يساوي بني احلالتني 
املشار إليهما يف املادة من ناحية التشديد 

 .املطلوب

  املادة السابعة
يعاقب باحلبس مدة ال جتـاوز سـنة،        
وبغرامة ال تقل عن مخسني ديناراً، وال       
جتاوز مائة دينار أو بإحـدى هـاتني         

قوبتني، كل من عـاد إىل ممارسـة        الع
التسول أو التشرد بعد مشوله بالرعايـة       
ــا يف   ــصوص عليه ــة املن االجتماعي

من هـذا القـانون      ) ٤ (        املادة
وكان صحيح البنية أو لديـه مـصدر        

  .للرزق
فإذا كان املتسول أو املتشرد غري صحيح       
البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون  

 ال جتاوز ستة أشهر     العقوبة احلبس مدة  



 
 

١١٣

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

جتاوز مخسني ديناراً أو بإحدى هـاتني       
  .العقوبتني

ويف مجيع األحوال، إذا كان املتسول أو       
 فضالً  –املتشرد أجنبياً، كان للمحكمة     

 أن تـأمر    –عن العقوبة املشار إليهـا      
 .بإبعاده من البالد

وكان صحيح البنية أو لديـه مـصدر        
  .للرزق

فإذا كان املتسول أو املتشرد غري صحيح       
البنية، أو ليس لديه مصدر للرزق، تكون  
العقوبة احلبس مدة ال جتاوز ستة أشهر       

عشرين دينـاراً وال    وبغرامة ال تقل عن     
 أو بإحدى هـاتني      جتاوز مخسني ديناراً  

  .العقوبتني
ويف مجيع األحوال، إذا كان املتسول أو 

 فضالً –املتشرد أجنبياً، كان للمحكمة 
 أن تأمر –عن العقوبة املشار إليها 

 .بإبعاده عن البالد

وبغرامة ال تقل عن عشرين دينـاراً وال        
جتاوز مخسني ديناراً أو بإحدى هـاتني       

  .العقوبتني
ويف مجيع األحوال، إذا كان املتسول أو 

 فضالً –املتشرد أجنبياً، كان للمحكمة 
 أن تأمر –عن العقوبة املشار إليها 

 .بإبعاده من البالد

  املادة الثامنة
 مدة ال تقل عن ثالثـة       يعاقب باحلبس 

  املادة الثامنة
 دون تعديل

  املادة الثامنة
 دون تعديل

  املادة الثامنة
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة 



 
 

١١٤

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني ديناراً       
وال جتاوز مائة دينار أو بإحدى هـاتني        

  :العقوبتني كل من
استخدم حدثاً أو سلمه للغـري       .١

  .بغرض التسول
حرض شخصاً على التسول أو      .٢

  .دفع به إىل التشرد
فإذا كان احملرض ولياً أو وصـياً علـى         

عايتـه،  حدث أو مكلفاً مبالحظته أو ر     
تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عـن        

 . ستة أشهر

أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني ديناراً 
وال جتاوز مائة دينار أو بإحدى هاتني 

  :العقوبتني كل من
لمه للغري استخدم حدثاً أو س .١

  .بغرض التسول
حرض شخصاً على التسول أو  .٢

  .دفع به إىل التشرد
فإذا كان احملرض ولياً أو وصياً على 
حدث أو مكلفاً مبالحظته أو رعايته، 
تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن 

 . ستة أشهر
  املادة التاسعة

إذا عاد احملكوم عليـه إىل التـسول أو         
حلكـم  التشرد خالل سنة من تـاريخ ا      

  املادة التاسعة
 دون تعديل

  املادة التاسعة
 دون تعديل

  املادة التاسعة
إذا عاد احملكوم عليه إىل التسول أو 
التشرد خالل سنة من تاريخ احلكم 



 
 

١١٥

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

بإدانته، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن       
  .ستة أشهر وال جتاوز سنة

 

بإدانته، يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن 
 .ستة أشهر وال جتاوز سنة

  املادة العاشرة
ال ختل أحكام هذا القانون بأية عقوبة 
أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

  .قانون آخر
 

  املادة العاشرة
 دون تعديل

  املادة العاشرة
 دون تعديل

  املادة العاشرة
ال ختل أحكام هذا القانون بأية عقوبة 
أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي 

 .قانون آخر

  حلادية عشرةاملادة ا
تسري يف شأن جرائم التسول والتشرد 
اإلجراءات القانونية اخلاصة باألحداث 

    ماملنصوص عليها يف املرسوم بقانون رق
 . يف شأن األحداث١٩٧٦لسنة ) ١٧(

  املادة احلادية عشرة
 دون تعديل

  املادة احلادية عشرة
 دون تعديل

  املادة احلادية عشرة
التشرد تسري يف شأن جرائم التسول و

اإلجراءات القانونية اخلاصة باألحداث 
   ماملنصوص عليها يف املرسوم بقانون رق

 . يف شأن األحداث١٩٧٦لسنة ) ١٧(
  

 
  مادة مستحدثة 
  املادة الثانية عشرة

  مادة مستحدثة 
  املادة الثانية عشرة

 



 
 

١١٦

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

 مت استحداث املادة التالية على النحو -
املبني أدناه على أن تكون حتت مسمى 

م ، على أن يتم إعادة ترقي)١٢( املادة 
  .املواد اليت تليها

  :وعلى ذلك يكون نص املادة املستحدثة
تؤول مبالغ الغرامات احملصلة من " 

تطبيق هذا القانون إىل حساب الضمان 
 ."االجتماعي

  
 توصي اللجنة بعدم املوافقة على املادة -

املستحدثة من قبل جملس النواب، وذلك 
ساس الدستوري هو عدم نظراً ألن األ

التخصيص، وجيوز االستثناء بقانون إذا 
وال ترى . كان هناك ما يستوجب ذلك

اللجنة أن األمر يستحق االستثناء 
ألن احلصيلة املتوقعة ضئيلة جداً،         

بينما كلفة اإلجراءات اليت تستدعي 
 .تطبيقه قد تكون أعلى من احلصيلة

  املادة الثانية عشرة
 التنمية االجتماعية القرارات يصدر وزير

 .الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون

  املادة الثالثة عشرة
  بعد تعديل الترقيم 

 دون تعديل

  املادة الثانية عشرة
خالل ، (  توصي اللجنة بإضافة عبارة -

ستة أشهر من تاريخ نشره يف اجلريدة 
 .يف اية املادة) .الرمسية

  املادة الثانية عشرة
ير التنمية االجتماعية القرارات يصدر وز

الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، 
خالل ستة أشهر من تاريخ نشره يف 



 
 

١١٧

نصوص مشروع القانون كما وردت 
 من احلكومة

 نصوص املواد كما أقرا اللجنة توصية اللجنة نصوص املواد كما أقرها جملس النواب

  .اجلريدة الرمسية
 

  املادة الثالثة عشرة
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا 

 .القانون

  املادة الرابعة عشرة
  بعد تعديل الترقيم 

 دون تعديل

  املادة الثالثة عشرة
 دون تعديل

  ادة الثالثة عشرةامل
يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا 

  .القانون
 

  املادة الرابعة عشرة
 تنفيذ –على الوزراء كل فيما خيصه 

أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
  .التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  ملك مملكة البحرين
  محد بن عيسى آل خليفة

  :صدر يف قصر الرفاع 
  

  اخلامسة عشرةاملادة 
  بعد تعديل الترقيم 

  دون تعديل
  

  املادة الرابعة عشرة
  دون تعديل

  املادة الرابعة عشرة
 تنفيذ –على الوزراء كل فيما خيصه 

أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم 
  .التايل لتاريخ نشره يف اجلريدة الرمسية

  ملك مملكة البحرين
  محد بن عيسى آل خليفة

  :اع صدر يف قصر الرف
  

 



  
  
  
 

١١٨

  
  م٢٠٠٧ ینایر ٢٣:التاریخ 

  
  

بهية جواد اجلشي .د/ سعادة السيدة الفاضلة 
  احملرتمة  

  رئيس جلنة اخلدمات
  

مشروع قانون بشأن مكافحة التسول والتشرد ، املرافق للمرسوم : املوضوع 
  .م٢٠٠٦لسنة ) ٦٧(امللكي رقم 

  
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
  

م، أرف  ق مع الي رئ یس المجل  س، ض من كتاب  ھ    ٢٠٠٧ ین ایر  ١٧بت اریخ  

مشروع قانون بشأن مكافحة الت سول  ، نسخة من )١/ص ل ت ق  /١(رقم          

 ، إل  ى لجن  ة  م٢٠٠٦ل  سنة ) ٦٧(والت  شرد ، المراف  ق للمرس  وم الملك  ي رق  م    

الشؤون التشریعیة والقانونیة، وذلك لمناق شتھ وإب داء المالحظ ات علی ھ للجن ة       

  .الخدمات

  

م، عق دت لجن ة ال شؤون الت شریعیة والقانونی ة        ٢٠٠٧ن ایر    ی ٢٣وبتاریخ

،  من دور االنعقاد العادي األول من الفصل الت شریعي الث اني         لثالثا اجتماعھا

حی  ث اطلع  ت عل  ى م  شروع الق  انون الم  ذكور ومذكرت  ھ اإلی  ضاحیة، وق  رار   

مجلس النواب بشأنھ، وتقریر لجنة الخدمات فیھ، وذلك بحضور المستشارین          

  .صیین القانونیین بالمجلسواالختصا

وانتھ   ت اللجن   ة إل   ى ع   دم مخالف   ة م   شروع الق   انون لمب   ادئ وأحك   ام    

  .الدستور



  
  
  
 

١١٩

  

  : اللجنة رأي

  

ق انون ب شأن مكافح ة الت سول والت شرد ،      ت رى اللجن ة س المة م شروع ال    

 ؛ من الن احیتین الدس توریة    م٢٠٠٦لسنة  ) ٦٧(المرافق للمرسوم الملكي رقم     

  .والقانونیة

  

  

    حممد هادي احللواجي        
         رئيس جلنة الشؤون التشريعية 

  والقانونية
 
 
 
 
 
 
  

  
 


