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  )١(ملحق رقم 
  الرد على اخلطاب مشروع 

  امللكي السامي 
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  حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة حفظھ اهللا ورعاه

  عاھل البالد المفدى

  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ، وبعد
  

ف  ع إل  ى مق  ام جالل  تكم عظ  یم   یت  شرف مجل  س ال  شورى رئی  ســًا وأع  ضاًء أن یر  

ال  شكر وجزی  ل االمتن  ان عل  ى تف  ضلكم بإلق  اء خط  ابكم ال  سامي، إیذان  ـًا بافتت  اح الف  صل     

التشریعي الثاني في دور االنعقاد العادي األول، مواصلة للنھج الذي أرسیتموه جالل تكم    

ا، في استمراریة دستوریة منتظمة، ضمن المسیرة الدیمقراطیة التي ب دأت ت ؤتي ثمارھ           

  .بترسیخ مبادئ الحریة والعدالة والمساواة في دولة المؤسسات وسیادة القانون

  

  ..صاحب الجاللة

 استكماًال للدور الرائ د ال ذي اض طلع ب ھ المجل س ال سابق بك ل إخ الص وتف ان،                            

والذي یرجع إلیھ الفضل ف ي الم ساھمة ف ي وض ع الرك ائز للبن اء ال دیمقراطي وتأس یس             

- بعـد أن أدى أعضـــاؤه الیمین الدستــوریة-مانیة، فإن مجلس الشورى    األعراف البرل 

 لیعاھ  د جالل  تكم عل  ى الم  ضي ق  دمًا ف  ي تحم  ل ھ  ذه األمان  ة الوطنی  ة الغالی  ة، وال  سعي     

  .لتحقیق المزید من اإلنجازات على الصعید التشریعي

  ..صاحب الجاللة

وی ة ل م یك ن لیتحق ق     إن ما تحقق من منجزات وطنیة ف ي مختل ف المج االت التنم       

. جالل تكم ال سدیدة، والتع اون ب ین ال سلطتین الت شریعیة والتنفیذی ة          وتوجیھ ات     لوال دع م  
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ففي مجال اإلسكان أس ھمت ھ ذه المنج زات ف ي زی ادة االعتم ادات المالی ة للم شروعات            

م، وتحقیق العدید من المشاریع ٢٠٠٨ -٢٠٠٧ في المیزانیة السابقة ومیزانیة  اإلسكانیة

كانیة، وتق  دیم ع  الوات لط  البي اإلس  كان الم  سجلین عل  ى قائم  ة االنتظ  ار للخ  دمات   اإلس  

 بتوجیھ ات جالل تكم الرائ دة بتخ  صیص أرض     - من وھین ف ي ھ ذا ال صدد     -  .اإلس كانیة 

لكل مواطن، عاقدین العزم على اس تثمار ك ل األدوات الت شریعیة الالزم ة لترجم ة ذل ك           

إلى التنفیذ العملي على أرض الواقع؛ لیھنأ بھا  تجد طریقھا  في صورة مشاریع إسكانیة   

 وھنا نود یا صاحب الجاللة أن نؤكد أھمیة دور المجالس البلدیة و الجھات  .المواطنون

 ف  ي تفعی ل م  شروع بن  اء وت رمیم البی  وت اآلیل  ة لل سقوط بآلی  ة ووتی  رة     المعنی ة األخ  رى 

  .محدود من المواطنینفي توفیر المسكن المناسب لذوي الدخل ال لیسھم ذلك  أسرع؛

  

  ..صاحب الجاللة

إن المشروع الوطني للتوظیف الذي جاء بناًء على توجیھاتكم السدیدة، وفي ظل   

سیاستكم الحكیمة قد أسھم إسھامًا كبیرًا في تحقیق معالجة موضوع العمالة الوطنی ة م ن    

  خالل توفیره المزید من فرص العمل للمواطنین الباحثین عن عمل، وھو 

ب ارز لت  ضافر الجھ ود ب ین القط  اعین الع ام والخ اص، حی  ث أس ھم ھ ذا الم  شروع        مث ال  

الحیوي في خفض نسبة العاطلین عن العمل، ورف ع مع دالت روات ب البح رینیین بن سبة             

 وھ و م ا س یؤدي إل ى      كبیرة بناًء على توجیھات جاللتكم برفع م ستوى دخ ل الم واطن؛         

طنی  ة، معب  رین ع  ن اعتزازن  ا الكبی  ر   تح  سین الم  ستوى المعی  شي واس  تقرار العمال  ة الو  

بمساھمة السلطة التشریعیة في إصدار القوانین المتعلقة بإصالح سوق العمل، متطلعین       

  .إلى أن تحقق ھذه القوانین األھداف المتوخاة منھا
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وإنن  ا ی  ا ص  احب الجالل  ة نعاھ  دكم عل  ى ب  ذل ق  صارى الجھ  د، متع  اونین م   ع           

ج ازات، وبخاص ة متطلب ات ق انون الت أمین ض د       الحكومة الموقرة لتحقیق مزی د م ن اإلن     

التعطل، وإصدار القوانین المشجعة للشباب على التھیؤ لسوق العمل، وكل ما م ن ش أنھ      

توفیر العیش الكریم ألبناء ھذا الوطن المعطاء تفع یًال للمب ادئ الت ي ن ص علیھ ا دس تور          

ل سمو ال شیخ خلیف ة ب ن      مثمنین عالیًا الدور الریادي المتمیز ل صاحب ا     .مملكة البحرین 

سلمان آل خلیفة رئیس الوزراء الموقر، الذي لم یأُل جھدًا بعمیق خبرتھ وُبعد نظره ف ي   

 حیث كان لجھود سموه المخلصة  .العمل من أجل مصلحة ھذا الوطن ومواطنیھ الكرام 

أكبر األثر في ترسیخ مبدأ التع اون ب ین ال سلطتین الت شریعیة والتنفیذی ة، وتفعی ل قن وات         

التنسیق بینھما، وھو ما أرسى عالقة متینة قادت إلى تحقیق الكثی ر م ن المنج زات الت ي         

  .یشھدھا وطننا العزیز 

  

  ..صاحب الجاللة

 مجل س ال  شورى لی شرفھ أن ی  شید بال دور المح  وري ال ذي یق  وم ب ھ ص  احب       إن

ف ي  السمو ال شیخ س لمان ب ن حم د آل خلیف ة ول ي العھ د القائ د الع ام لق وة دف اع البح رین                    

تنشیط االقتصاد ال وطني، وذل ك بإرس اء أس س متین ة لالنط الق ب ھ إل ى آف اق أوس ع م ن             

خالل جذب واستقطاب االستثمارات، وتفعیل دور القط اع الخ اص بم ا ُیمكن ھ م ن لع ب         

دور أكب  ر ف  ي عملی  ة التنمی  ة ال  شاملة الت  ي ی  شھدھا وطنن  ا العزی  ز، لیتطل  ع بأم  ل وثق  ة      

مقبل  ة مزی  دًا م  ن م  شاریع التنمی  ة والبُّن  ى األساس  یة،      كبی  رین إل  ى أن ت  شھد المرحل  ة ال   

وبخاصة في مجال تخطیط مشاریع المدن الجدی دة، ودور س موه الرائ د ف ي تحقی ق ھ ذه         

 معبرین ع ن اعتزازن ا الب الغ بم ا      .المشاریع لما یتمتع بھ من فكر ثاقب ونظرة مستقبلیة     
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ج اه بل ورة ب رامج طموح ة     قام بھ سموه من حوارات وطنیة ناجحة أسھمت في ال دفع بات    

في مجال التعلیم والتدریب، والتي سیكون لمجلس الشورى ش رف الم ساھمة ف ي العم ل      

على ت شریعھا وت سھیل نقلھ ا إل ى أرض الواق ع، متع اونین ف ي ھ ذا ال شأن م ع الحكوم ة                   

  .الموقرة، خدمة لقطاع الشباب، الذي ھو عماد الحاضر وأمل المستقبل

  

  ..صاحب الجاللة

م جاللتكم في خطابكم السامي، فقد استمع المجلس الوطني إلى برن امج        كما أشرت 

عم  ل الحكوم  ة ال  ذي اش   تمل عل  ى خطتھ  ا ف  ي مختل   ف المج  االت المتعلق  ة بم   صلحة         

المواطن، وإننا إذ نعبر عن ثقتنا في أن تشھد المرحلة المقبل ة تنفی ذ م ا ج اء ف ي برن امج            

 المزی  د م  ن عملی  ات  جالل  تكم إل  ىالحكوم  ة الم  وقرة م  ن م  شاریع حیوی  ة، لنؤك  د دع  وة 

 معاھ دین جالل تكم عل ى ب ذل      البحث عن مصادر جدیدة للطاقة في مجال ال نفط والغ از،   

 وھ و م ا سی سھم      توفیر األرضیة الت شریعیة الالزم ة لبل وغ ھ ذا الھ دف؛          كل الجھد في  

بك  ل تأكی  د ف  ي دع  م وت  وفیر رك  ائز التنمی  ة االقت  صادیة ف  ي ال  بالد، ودع  م م  صادرھا          

  .متجددةال

  

إننا یا صاحب الجاللة لنفخر ونعتز بأس س وقواع د النھ ضة الت ي أرس اھا اآلب اء         

واألجداد، معاھدین جالل تكم عل ى االسترش اد بھ ا، وحمای ة وص ون ھ ذه األمان ة الغالی ة                   

التي ورثناھا عنھم، مكرسین مبادئ الوحدة الوطنیة، والتعایش السمح الكریم الذي یحثنا 

    . العربیة األصیلًة ي الحنیف، وعاداتنا وتقالیدناعلیھ دیننا اإلسالم
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إن مملك  ة البح  رین كان  ت وم  ا زال  ت تمث  ل النم  وذج األب  رز للت  سامح واالنفت  اح،  

 وھو ما جعلھا تحتل مكانة مرموقة ھي موضع اإلعجاب والتقدیر       والتقاء الحضارات؛ 

سك بق یم الخی ر و   من دول العالم ، في ظل م ا یتمت ع ب ھ ش عبھا م ن روح عالی ة ف ي التم              

  .اإلخاء والمحبة

 سوف یجسد بإذن اهللا ھ ذه   - وھو یؤدي دوره التشریعي     -وإن مجلس الشورى    

المعاني النبیلة، لیؤكد دور جمی ع المؤس سات الرس میة ومؤس سات المجتم ع الم دني ف ي          

ترس  یخ مف  اھیم وق  یم المواطن  ة ال  صالحة القائم  ة عل  ى الت  سامح والمحب  ة والتع  اون ف  ي      

والضراء، وكل ثوابتنا الوطنیة في إطار دولة القانون والمؤس سات الت ي تحم ي         السراء  

  .أبناءھا جمیعًا

  

  ..صاحب الجاللة

إن مجلس الشورىُ ی شید بقواتن ا الم سلحة الباس لة وم ا وص لت إلی ھ م ن م ستوى            

متطور جعلھا بحق الحامي ل سیاج ھ ذا ال وطن بال ذود ع ن حیاض ھ، وحمای ة مكت سباتھ،              

 باإلس ھامات الوطنی ة الجلیل ة     - منوھین في ھ ذا ال سیاق   -  .رابھ الطاھروالحفاظ على ت  

لألجھزة األمنیة األخ رى، ودورھ ا ف ي الحف اظ عل ى األم ن واالس تقرار ف ي رب وع ھ ذا              

  .الوطن الغالي

  

  ..صاحب الجاللة

قمة جابر طَّیب اهللا ( بما تحقق من مكتسبات في ضوء انعقاد  إننا نشید مع جاللتكم

  .  جمیع الجوانب االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة واألمنیةمن) ثراه
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مؤكدین أن تعزیز كیان دول مجل س التع اون ل دول الخل یج العربی ة س یؤدي إل ى              

 األمر ال ذي سی سھم    خلق التقارب والتوحید بین النظم والتشریعات فیما بین ھذه الدول؛  

، وھ و م ا ب دأ فع ًال م ن خ الل       في توحیدھا مستقبًال بما یحقق المصلحة لشعوب المنطق ة       

استمراریة تفعیل تطبیق االتحاد الجمركي وال سوق الخلیجی ة الم شتركة وتی سیر التب ادل        

  .التجاري

   

كما ندعم ونؤید فكرة جاللتكم بشأن إنشاء البرلمان الخلیجي الموح د الت ي كان ت          

ال فكرة ف ي   إلى أنھا وإن كانت ال تز - مشیرین في ھذا الصدد -موضع إشادة الجمیع،  

 أصحاب   ھذه المرحلة إال أنھا ستتحقق وتتبلور بفضل جھود جاللتكم، وجھود إخوانكم

  .الجاللة و السمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة

  

  ..صاحب الجاللة

إن مشروع الجسر بین الشقیقتین البحرین وقطر لیؤكد مدى التالحم الوثی ق ب ین         

 وإننا نتطلع إل ى م ا س یحققھ ھ ذا      . ویجسد مدى عمق العالقة بینھما    البلدین قیادًة وشعبًا،  

المشروع العمالق من إنجازات وطموحات على ال صعیدین االقت صادي والتنم وي، بم ا          

  . یصب في مصلحة البلدین وشعبیھما الشقیقین

  

ختامًا، فإننا ندعو المولى عز وجل أن یحفظ جاللتكم، ویدیم علیكم نعمة ال صحة   

ة، ویمنحكم القوة والسند والتأیید لمواصلة م سیرة الخی ر والعط اء الت ي تقودونھ ا       والعافی
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جاللتكم بحكمتكم وحنكتكم المعھودتین، تحقیقًا آلم ال وتطلع ات ش عبكم ال وفي، وص وًال             

  .إلى األیام األجمل

  

  .سدد اهللا على طریق الخیر خطاكم

  

  ..والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 



 ٩٥

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
 
  

  
  

  )٢(ملحق رقم 
  تقرير جلنة اخلدمات التكميلي 

  لسنة ( ) رقممشروع قانون خبصوص 
  .بشأن مكافحة التسول والتشرد(  )  
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  م٢٠٠٧ فرباير  ٨:التاريخ
  

  
  الثاني التكميلي 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  صاحب املعايل أرسلم  ٢٠٠٧ فرباير  ٦بتاريخ    
إىل جلنة اخلدمات بناء علـى قـرار         ) ٤ –ص ل خ ت      /٦( خطاباً برقم   جملس الشورى   

م بإعادة دراسـة بعـض مـواد    ٢٠٠٧ فرباير ٥الس يف جلسته السادسة املنعقدة بتاريخ       
بشأن مكافحة التسول والتشرد، املرافق للمرسوم امللكـي        ( )  لسنة   ( )مشروع قانون رقم    

وهـذه املـواد          .  ليعرض على الـس    اعداد تقرير حوهل  م ، وإل  ٢٠٠٦لسنة  ) ٦٧( رقم  
  ).٨( ، )٤( ، )١: (هي
  

  :إجــراءات اللجنــة: ًأوال

 م٢٠٠٧ فربايـر    ٦ناقشت اللجنة مشروع القانون يف اجتماع واحد عقد بتـاريخ            -١
 . وذلك خالل دور االنعقاد العادي األول من الفصل التشريعي الثاين للمجلس
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 :شارك يف اجتماع اللجنة  كل من
 .ن السئواملستشار القانوين لش  الدكتور عصام عبدالوهاب الربزجني .١
 .ن جلان السئواملستشار القانوين لش    األستاذ حمسن محيد مرهون .٢
 . أخصائي قانوين بالس     ميادة جميد معارجنسةاآل .٣
  

  .زينب يوسف أمحدتوىل أمانة سر اللجنة السيدة  •

  :رأي اللجنة : ًثانيا 
  

تدارس أعضاء جلنة اخلدمات مع املستشارين املواد املعادة من مشروع القانون، وقد 
الوارد يف اجلدول من املادة األوىل على النحو ) ١( التوصية بإعادة صياغة البند رأت اللجنة

فقد رأت اللجنة إضافة تعديل على توصيتها السابقة بإلغاء عبارة ) ٤( بشأن املادة أما. املرفق
الواردة يف اية الفقرة األخرية من املادة ) أو تتخذ يف شأنه أي إجراء قانوين تراه مناسباً (

ملادة، وذلك يف اية ا) لبالدالختاذ اإلجراءات القانونية الالزمة إلبعاده عن ا(وإضافة عبارة 
 عالة على اتمع يتمتع خبريات البلد بينما املواطن هو األوىل ملنع األجنيب من أن يكون

  .   لتكون أمشل وأوضح) ٨(بذلك، وقد رأت اللجنة إعادة صياغة املادة 
  : اختيار مقرري املوضوع األصلي واالحتياطي : ًثالثا 

  

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

 

  .مقرراً أصـلياً  األستاذة مسرية إبراهيم بن رجب  - ١        

  . مقرراً احتياطياً    الدكتور محد علي  السليطي  - ٢
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  :  توصية  اللجنـــة: ًرابعا

  :لجنة إىل التوصية التاليةيف ضوء املناقشات واآلراء واملقترحات اليت طرحت توصلت ال

 .املوافقة على توصيات اللجنة بالنسبة للمواد املعادة كما وردت يف اجلدول املرفق  .١
 

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

  

  

  
  الدكتورة بهية جواد اجلشي      الدكتورة عائشة سامل مبارك

      رئيس جلنة اخلدمات        دمات  نائب رئيس جلنة اخل
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نصوص مشروع القانون كما وردت 

  من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
  النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

  املادة األوىل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  املادة األوىل
: ) ما يأيت( مت حذف عبارة  -

 .الواردة يف الفقرة الثانية من املادة
من  ) ١( مت حذف البند  -

سلع تافهة أو  عرض: ( املادة وهو
ألعاب استعراضية أو غري ذلك من 
األعمال اليت ال تصلح مورداً جدياً 

 ).للعيش
بعد ) األطفال أو( متت إضافة  -

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

 .مت حذف أرقام بنود املادة -

  املادة األوىل
  . توصي اللجنة بإعادة صياغة املادة-
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  املادة األوىل
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نصوص مشروع القانون كما وردت 

  من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
  النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

يعد متسوال كل من وجد يف الطريـق        
العام أو األماكن أو احملالت العامـة أو        

ستجدى صدقة أو إحساناً من     اخلاصة ي 
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 غـري ذلـك مـن        
األعمال اليت ال تصلح مورداً جدياً      

  .للعيش
اصطناع اإلصابة جبروح أو عاهات  .٢

رى مـن  أو استعمال أية وسيلة أخ 
وسائل الغش بقصد التأثري علـى      

  .اجلمهور الستدرار عطفه

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

يعد متسوالً كل من وجد يف الطريق 
العام أو األماكن أو احملالت العامة أو 
اخلاصة يستجدي صدقة أو إحساناً 

ري حىت وإن كان غري صحيح من الغ
  .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

  
  
  
  
  
 توصي اللجنة بإعادة صياغة البند -
)١.(  
  
  
 توصي اللجنة باملوافقة على تعديل -

  ).٢(جملس النواب بالنسبة للبند رقم 
  

  

يعد متسوال كل من وجد يف الطريق العام أو         
األماكن أو احملالت العامة أو اخلاصة يستجدى       

ن كان غري   صدقة أو إحساناً من الغري حىت وإ      
  . صحيح البنية أو غري قادر على العمل
  :ويعترب من أعمال التسول ما يأيت

 عرض سلع قليلة القيمـة أو ألعـاب         -١
استعراضية أو غري ذلك من األعمال اليت ال        

ش بذاا، وكـان     مورداً كافياً للعي   تصلح
  . التسولذلك بقصد

يعترب من أعمال التسول اصطناع  -٢
اهات أو استعمال اإلصابة جبروح أو ع

األطفال أو أية وسيلة أخرى من وسائل 
الغش بقصد التأثري على اجلمهور الستدرار 

  .عطفه
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نصوص مشروع القانون كما وردت 

  من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
  النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

  املادة الرابعة
  
  
  
  
  
  
  
  

 للمرة  كل من وجد متسوالً أو متشرداً     
األوىل، يسلم إىل دار رعاية املتـسولني       
إلجراء الفحص الطيب والنفسي عليـه،      

 –وإعداد تقرير مفصل عـن حالتـه        
الستعانة باملؤسسات العلمية والصحية    با

  املادة الرابعة
لدراسة حالته ( متت إضافة  -

دار ( بعد عبارة ) االجتماعية
يف الفقرة ) رعاية املتسولني

  . من املادةاألوىل
) وإجراء ( مت استبدال عبارة  -

يف الفقرة ) إلجراء ( بعبارة 
 .األوىل من املادة

وعلى ذلك يكون نص املادة بعد 
  :التعديل

  كل من وجد متسوالً أو متـشرداً      
للمرة األوىل، يسلم إىل دار رعايـة       

لدراسة حالته االجتماعية   املتسولني  
 الفحص الطيب والنفسي عليه،     وإجراء

  املادة الرابعة
توصي اللجنة باملوافقة على تعديل 

بارة         جملس النواب، مع إضافة ع
كل ( بعد عبارة  ) خمصصة لرعاية( 

من وجد متسوالً أو متشرداً للمرة 
  ).األوىل، يسلم إىل دار  

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

الختاذ اإلجراءات ( استبدال عبارة -
)  إلبعاده عن البالدةالقانونية الالزم

اليت هلا أن تأمر بإبعاده عن ( بعبارة 
البالد أو تتخذ يف شأنه أي إجراء 

  ). قانوين تراه مناسباً 

  املادة الرابعة
  
  
  
  
  
  
  
  

 للمرة األوىل،   كل من وجد متسوالً أو متشرداً     
 املتـسولني   خمصـصة لرعايـة   يسلم إىل دار    
جراء لدراسة حالته االجتماعية وإ    واملتشردين

وإعداد تقريـر   الفحص الطيب والنفسي عليه،     
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نصوص مشروع القانون كما وردت 

  من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
  النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

 مبيناً األسباب اليت دعته إىل      –املختصة  
ممارسة التسول أو التـشرد، والتـدابري       
املقترحة ملعاجلته، مع تقرير إعانة ماليـة       
شهرية له أو تأهيله لعمـل مناسـب،        
بالتنسيق مع وزارة العمل، وذلك كلـه       
يف مدة ال تتجاوز عشرة أيام من تاريخ        

  . الدارتسليمه
  

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

 –داد تقرير مفصل عن حالتـه       وإع
ــة  باالســتعانة باملؤســسات العلمي

األسباب به  مبيناً –والصحية املختصة  
اليت دعته إىل ممارسـة التـسول أو        
التشرد، والتدابري املقترحة ملعاجلته، مع     
تقرير إعانة مالية شهرية له أو تأهيله       
لعمل مناسب، بالتنسيق مـع وزارة      

تجاوز العمل، وذلك كله يف مدة ال ت      
  .عشرة أيام من تاريخ تسليمه 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
  

 باالستعانة باملؤسـسات    –مفصل عن حالته    
 مبيناً األسباب اليت –العلمية والصحية املختصة    

دعته إىل ممارسة التسول أو التشرد، والتـدابري        
املقترحة ملعاجلته، مع تقرير إعانة مالية شهرية        
له أو تأهيله لعمل مناسب، بالتنسيق مع وزارة        

تجاوز عـشرة   العمل، وذلك كله يف مدة ال ت      
  .أيام من تاريخ تسليمه الدار

فإذا كان املتسول أو املتشرد أجنبياً، عرض 
الختاذ اإلجراءات أمره على النيابة العامة 

  . إلبعاده عن البالدةالقانونية الالزم
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نصوص مشروع القانون كما وردت 

  من احلكومة

نصوص املواد كما أقرها جملس 
  النواب

  نصوص املواد كما أقرا اللجنة  توصية اللجنة

  املادة الثامنة
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثـة        

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

  :العقوبتني كل من
م حدثاً أو سلمه للغـري      استخد .١

  .بغرض التسول
حرض شخصاً على التسول أو      .٢

 .دفع به إىل التشرد
فإذا كان احملرض ولياً أو وصـياً علـى         
حدث أو مكلفاً مبالحظته أو رعايتـه،       
تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عـن        

  . ستة أشهر

  املادة الثامنة
  تعديلدون 

  

  املادة الثامنة
  . توصي اللجنة بإعادة صياغة املادة -
  

  

  املادة الثامنة
 يعاقب باحلبس مدة ال تقل عـن ثالثـة    -١

أشهر وبغرامة ال تقل عن مخسني دينـاراً وال      
جتاوز مائة دينار أو بإحدى هاتني العقـوبتني        
كل من حرض شخصا على التسول أو دفع        

  .به إىل التشرد
س مدة ال تقل عـن سـتة         يعاقب باحلب  -٢

أشهر كل من استخدم حدثا أو سلمه للغـري      
  .بغرض التسول

 ولياً أو وصياً على حـدث  فإذا كان املذكور 
أو مكلفاً مبالحظته أو رعايته، تكون العقوبة       

  .احلبس مدة ال تقل عن سنة
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  استدراك
  من جلنة اخلدمات 

  ل والتشردعلى تقريرها خبصوص مشروع قانون بشأن مكافحة التسو
  

  

سقط سھوًا من تقریر لجنة الخدمات حول مشروع قانون ب شأن مكافح ة الت سول          

والتشرد وفي البند المتعلق برأي اللجنة،اإلشارة إلى االقتراح المقدم م ن س عادة الع ضو         

  ).مرفق ( من المشروع المذكور ) ٤( بتعدیل المادة رباب العریض

  

 بھذا االقتراح واألخذ بتعدیل آخر للمادة وقد رأت اللجنة بعد دراستھ، عدم األخذ

وال سبب ف ي ع دم تبن ي اللجن ة لالقت راح الم ذكور           . كما ھو موضح ف ي الج دول المرف ق        

یع  ود إل  ى أن ال  نص األص  لي للم  ادة ج  اء م  شتمًال عل  ى اإلج  راءات المتبع  ة عن  د ت  سلیم   

فح ص  المتسول إلى دار الرعایة المخصصة للمتسولین والمتشردین من حی ث إج راء ال         

ال خ،  ....الطبي والنف سي وإع داد تقری ر مف صل ع ن حالت ھ والت دابیر المقترح ة لمعالجت ھ              

  .بینما جاء االقتراح خالیًا من اإلشارة إلى ذلك

  

 أن القبض على المتسول أو المتشرد وتسلیمھ - كما جاء في االقتراح–أما القول 

منھم ا فھ و   ) ٢٠(و ) ١٩(ن إلى الدار المذكورة فیھ مخالفة ألحك ام الدس تور ف ي الم ادتی         

ذلك ألن القبض عل ى المت سول ف ي ھ ذه الحال ة ی تم وف ق أحك ام ھ ذا الق انون             . غیر وارد 

وبرقابة من القضاء إذا أسئ تطبیقھ، وبالتالي ال یحتاج األم ر إل ى حك م ق ضائي للق بض          



  
  
  
 

١٠٥

علیھ مادام  قد تم والمتسول في حالة تلبس في حالة الت سول أو الت شرد المحظ ورة وف ق        

  .أحكام ھذا القانون

ھذا إل ى أن ت سلیم المقب وض علی ھ إل ى ال دار الم شار إلیھ ا ال یعن ي احتج ازه فیھ ا وإنم ا                 

للبدء بإجراء دراسة عن حالتھ ولیس ھناك ما یمنع من إیوائھ ف ي ال دار الم ذكورة للم دة         

المح ددة لالنتھ اء م ن الدراس ة وھ ي ع شرة أی ام إذا رغ ب ف ي ذل ك، أو أن تطب ق بحق ھ             

أم ا إذا ل م یقب ل بم ا عرض تھ علی ھ        . ادة الخام سة م ن الم شروع إذا ت وفرت ش روطھا           الم

ال دار م  ن العم  ل عل  ى إیج  اد عم  ل ل  ھ أو تقری  ر إعان  ة مالی  ة ل  ھ وت  رك ال  دار وع  اد إل  ى   

  .التسول فتطبق بحقھ المادة السابعة
  

  .لكل ذلك رأت اللجنة عدم األخذ باالقتراح على النحو الذي ورد فیھ
 
  


