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وز�رة �لتنمية �لجتماعية

قر�ر رقم )51( ل�سنة 2010 

ب�ساأن تنظيم مر�كز �إيو�ء �لمجني عليهم في جر�ئم

�لتجار بالأ�سخا�ص و�سو�بط �عتماد

 �لجهات �لتي تتعهد بتوفير �ل�سكن لهم

وزيرة التنمية الجتماعية:

وعلى  بالأ�شخا�س  التجار  مكافحة  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القانون  على  الطالع  بعد 

الأخ�س المادة التا�شعة منه،

وبناًء على عر�س وكيل وزارة التنمية الجتماعية،

قرر �لآتي:

�أوًل: تعاريف

مادة )1(

في تطبيق اأحكام هذا القرار يق�شد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل 

منها ما لم يقت�س �شياق الن�س خالف ذلك:

�لوز�رة : الوزارة المخت�شة ب�شئون التنمية الجتماعية.

�لوزير: الوزير المخت�س ب�شئون التنمية الجتماعية.

�لإد�رة : اإدارة الرعاية الجتماعية بالوزارة.

�للجنة : لجنة تقييم و�شعية ال�شحايا الأجانب لالتجار بالأ�شخا�س.

مركز �لإيو�ء: مركز اإيواء المجني عليهم في جرائم التجار بالأ�شخا�س.

�ل�سكن : ال�شكن الذي يتم توفيره للمجني عليهم في جرائم التجار بالأ�شخا�س.

بالأ�شخا�س وفق  اأنه �شحية من �شحايا التجار  ي�شتبه في  الذي  اأو  ال�شحية   : �لمجني عليه 

التجار  مكافحة  ب�شاأن   2008 ل�شنة   )1( رقم  القانون  من  الأولــى  المادة  في  الــوارد  التعريف 

بالأ�شخا�س.

ثانياً – مر�كز �لإيو�ء

مادة )2(

اعتباري  اأو  طبيعي  �شخ�س  لأي  يجوز  ل  الدولة،  توؤ�ش�شها  التي  ــواء  الإي مراكز  عدا  فيما 

تاأ�شي�س وت�شغيل مركز اإيواء اإل بعد الح�شول على ترخي�س بذلك من الوزارة.
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مادة )3(

ي�شترط في طالب الترخي�س بتاأ�شي�س مركز الإيواء ما يلي:

ولم ت�شدر �شده  وال�شلوك  ال�شيرة  الأهلية ح�شن  يكون كامل  اأن  اإذا كان �شخ�شًا طبيعيًا    - اأ 

اأحكام في جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ب – اأن تتوافر لديه الإمكانيات المالية لإن�شاء وت�شغيل مركز الإيواء.

اأو فيمن يعينه  تتوافر فيه  اأو عن طريق مدير يعينه بحيث  الإيواء بنف�شه  – اأن يدير مركز  ج 

ال�شروط المن�شو�س عليها في البند )3( من المادة )6( من هذا القرار .

المخ�ش�شة  والمبالغ  تاأ�شي�شه  المراد  الإيــواء  مركز  تمويل  م�شدر  الطلب  في  يبين  اأن   - د  

لت�شغيله والقدرة على ا�شتمرارية تمويله.

مادة )4(

ال�شهادات  بالطلب  ويرفق   ، لذلك  المعد  النموذج  على  الإدارة  اإلى  الترخي�س  طلب  يقدم 

والم�شتندات التي تدعمه، وكذلك ا�شم المدير الم�شئول.

اإي�شاًل  الترخي�س  ، ويعطى طالب  باأرقام م�شل�شلة  الإدارة �شجاًل لقيد هذه الطلبات      وتعد 

بتاريخ تقديم الطلب.

وتتولى الإدارة اإجراءات الترخي�س والإ�شهار لمركز الإيواء.

مادة )5(

تتولى الإدارة تقديم الراأي الفني في مبنى مركز الإيواء وفي الخدمات التي تقدم فيه ، كما 

تتولى الإ�شراف والتفتي�س عليه بعد ذلك.

مادة )6(

الالزمة  والموا�شفات  ال�شتراطات  فيه  تتوافر  اأن  الإيــواء  مركز  بفتح  للترخي�س  ي�شترط 

لتحقيق اأغرا�شه وعلى الأخ�س ما يلي:

ال�شحية  لل�شروط  م�شتوفيًا  يكون  اأن  المبنى  في  وي�شترط   ، م�شتقل  مبنى  له  يكون  اأن    -  1

التراخي�س  على  والح�شول   ، المخت�شة  الجهات  تتطلبها  التي  ال�شالمة  وا�شتراطات 

والموافقات من الجهات المخت�شة وتقديم ما يفيد ذلك اإلى الإدارة.

2 -  اأن تتوافر فيه المعايير وال�شتراطات التي تحددها الإدارة.

3 -  اأن يكون له مدير م�شئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والإ�شرافية بحيث تتوافر فيه 

ال�شروط التالية :

اأ(  اأن يكون بحريني الجن�شية وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجن�شيات العربية،    فاإذا  

لم يوجد فمن الجن�شيات الأخرى.
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اأحكام في جريمة مخلة  وال�شلوك ولم ت�شدر �شده  ال�شيرة  الأهلية ح�شن  اأن يكون كامل  ب(  

بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ج(  اأن يكون حا�شاًل على موؤهل جامعي ذي عالقة بالن�شاط المطلوب مع خبرة �شابقة ل تقل 

عن �شنتين في ذات المجال اأو في اإدارة مراكز ودور الإيواء.

الوظائف  تحديد  ويجب  موؤهلين،  ــواء  الإي مركز  في  الموظفون  العاملون  يكون  اأن  يجب   -5

رواتبهم  م�شادر  وتحديد  الموظفين  تعيين  وكيفية  لها  الــالزمــة  والموؤهالت  المطلوبة 

ومقدارها وطريقة �شرفها، ويجوز في حال تعذر توظيف البحرينيين اأن يتم تعيين الراغبين 

اأوًل ثم من الجن�شيات الأجنبية وفق نف�س الأحكام وذلك  في العمل من الجن�شيات العربية 

بعد ا�شتطالع راأي الإدارة واأخذ موافقة الوزارة ب�شاأن موظفي مركز الإيواء.

مادة )7(

يجب على مركز الإيواء عند ا�شتقباله للمجني عليه واإيوائه اإبالغ الجهات التالية عنه فورًا 

مع تزويدهم بالبيانات الأولية ب�شاأنه:

1- الوزارة.

2- الجهة المعنية بوزارة الداخلية. 

3- اللجنة اإذا كان المجني عليه اأجنبيًا.

مادة )8(

وزارة  اأو  ــوزارة  ال من  اإليه  يحولون  الذين  عليهم  المجني  واإيــواء  قبول  الإيــواء  مركز  على      

الداخلية اأو اللجنة  اأو النيابة العامة اأو المحكمة المخت�شة.    

مادة )9(

والبحث  والنف�شي  الطبي  الفح�س  اإجــراء  عليه  للمجني  اإيــوائــه  عند  الإيـــواء  مركز  على 

الجتماعي عنه، وتقديم العالج المطلوب له. 

وتزود الجهات المذكورة في المادة )7( من هذا القرار بتقرير مف�شل عن المجني عليه 

فيما يتعلق بهذه الخدمات خالل مدة ل تزيد على اأ�شبوع.

مادة)10(

تت�شمن  اأن  على  عمله،  تنظمان  مالية  ولئحة  اإداريــة  لئحة  الإيــواء  لمركز  يكون  اأن  يجب 

والخدمات  القبول  و�شروط  عليهم  المجني  ا�شتقبال  اإجــراءات  خا�س  بوجه  الإداريــة  الالئحة 

تعتمد  اأن  على  ومهامهم،  الإيــواء  مركز  تدير  التي  العاملة  والقوى  لهم  تقدم  التي  الإيوائية 

الالئحة الإدارية من قبل الإدارة، كما يجب اأن يكون لمركز الإيواء ح�شاب مالي م�شتقل. 
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مادة )11(

اأو  و�شايا  اأو  هبات  اأيــة  لقبول  الإدارة  من  م�شبق  اإذن  على  الح�شول  الإيــواء  مركز  على 

تبرعات.

مادة )12(

انتهاء  قبل  الإدارة  اإلى  يقدم  طلب  على  بناًء  للتجديد  قابلة  �شنتين  الترخي�س  مدة  تكون 

الترخي�س ب�شهر على الأقل.

الإيواء  مركز  نظام  في  تغيير  اأي  اإجراء  حالة  في  الإدارة  موافقة  على  الح�شول  وي�شترط 

)الالئحة الإدارية( اأو نقل مقره.

مادة )13(

اأية جهة  تخ�شع جميع الإجراءات الخا�شة بالمجني عليهم لل�شرية التامة، ول يجوز تزويد 

اأو  تقارير  اأو  بمعلومات  القرار-  هذا  من   )7( المادة  في  المذكورة  الجهات  عدا  فيما   –
م�شتندات اأو بيانات عن المجني عليهم اإل بموافقة الوزارة.

مادة )14(

الغير  مع  تعامالته  وكذلك  الإيــواء  بمركز  الخا�شة  المرا�شالت  جميع  تت�شمن  اأن  يجب 

ون�شاطاته ب�شكل عام ما ي�شير اإلى ا�شم ال�شخ�س الموؤ�ش�س له وتبعيته له.

مادة )15(

الإيواء  بتقديم تقرير مالي �شنوي لالإدارة عن مركز  الإيواء  يلتزم �شاحب ترخي�س مركز 

ُمَعدٍّ من قبل مدقق خارجي معتمد.

ثالثاً: �أماكن �ل�سكن

مادة )16(

في  يرغب  اعتباري  اأو  �شخ�س طبيعي  كل  الدولة، يجب على  توفره  الذي  ال�شكن  فيما عدا 

تخ�شي�س �شكن للمجني عليهم اأن يتقدم اإلى الإدارة بطلب لعتماد هذا ال�شكن، ويعطى مقدم 

الطلب اإي�شاًل بتاريخ تقديم الطلب، وتتولى الإدارة اإجراءات اعتماد ال�شكن. 

مادة )17(

ي�شترط في ال�شكن اأن يكون م�شتوفيًا لل�شروط ال�شحية وا�شتراطات ال�شالمة التي تتطلبها 

الجهات المخت�شة، واأن تتوافر فيه المعايير وال�شتراطات المطلوبة التي تحددها الإدارة.

مادة )18(

ي�شترط في طالب اعتماد ال�شكن ما يلي:-

اأ-  اأن تكون لديه الإمكانيات المالية لتمويل اإن�شاء وت�شغيل ال�شكن.



20
العدد: 2955 - الخمي�س 8 يوليو 2010

ت�شدر �شده  ولم  وال�شلوك  ال�شيرة  الأهلية ح�شن  كامل  يكون  اأن  �شخ�شًا طبيعيًا  كان  اإذا  ب- 

اأحكام في جريمة مخلة بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره. 

مادة)19(

�شئون  برعاية  يــقــوم  لــه  وم�شرفًا  لل�شكن  حــار�ــشــًا  يعين  اأن  ال�شكن  �شاحب  على  يجب 

النزلء)المجني عليهم(، على اأن تتوافر في م�شرف ال�شكن ال�شروط التالية:

اأن يكون بحريني الجن�شية، وفي حال تعذر ذلك يمكن تعيينه من الجن�شيات العربية فاإذا  اأ- 

لم يوجد فمن الجن�شيات الأخرى.

في جريمة مخلة  اأحكام  �شده  ت�شدر  ولم  وال�شلوك  ال�شيرة  الأهلية ح�شن  كامل  يكون  اأن  ب- 

بال�شرف اأو الأمانة اأو الآداب العامة ما لم يكن قد ُردَّ اإليه اعتباره.

ماده)20(

ال�شكن  في  القبول  ا�شتراطات  الأخ�س  على  يت�شمن  لل�شكن  نظامًا  ال�شكن  م�شرف  ي�شع 

ال�شكن  م�شرف  يعد  كما   ، الإدارة  قبل  من  النظام  هذا  يعتمد  اأن  على  ال�شتقبال  واإجــراءات 

�شجاًل يقيد فيه المجني عليهم الذين يتم اإيواوؤهم والبيانات الأولية عنهم. 

مادة )21(

ل يتم ا�شتقبال المجني عليهم اأو اإيواوؤهم اإل من خالل الجهات التالية:

1- الوزارة.

2- الجهة المعنية بوزارة الداخلية.

3- اللجنة اإذا كان المجني عليه اأجنبيًا.

عليه  يتعين  والذي  ال�شكن  م�شرف  اإ�شراف  تحت  واإيواوؤهم  عليهم  المجني  ا�شتقبال  ويكون 

تزويد الجهات المذكورة في هذه المادة بتقارير دورية عنهم.

مادة )22(

جميع  و�شرية  عليهم  المجني  خ�شو�شية  على  المحافظة  ال�شكن  وم�شرف  �شاحب  على 

– فيما عدا الجهات المذكورة في المادة  اأية جهة  الإجراءات الخا�شة بهم ، ول يجوز تزويد 

)21( من هذا القرار – بمعلومات اأو تقارير اأو م�شتندات عنهم اإل بموافقة الوزارة.

ر�بعاً: �لتفتي�ص

مادة )23(

تتولى الإدارة مهام التفتي�س على مراكز الإيواء وال�شكن للتحقق من التزام كل منها باأحكام 

هذا القرار ولها على الأخ�س:

1- دخول مركز الإيواء اأو ال�شكن بغر�س اإجراء التفتي�س. 
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للمجني  تقديمها  يتم  التي  والخدمات  ال�شكن  اأو  ــواء  الإي مركز  تجهيزات  على  الطــالع   -2

عليهم.

ال�شكن  اأو  الإيــواء  مركز  في  الموجودة  والتقارير  وال�شجالت  الملفات  جميع  على  الطالع   -3

والح�شول على ن�شخ منها.

4- التحقق من هوية وموؤهالت الطاقم الذي يدير مركز الإيواء اأو ال�شكن وطرح الأ�شئلة عليهم 

وال�شتف�شار منهم عن مهامهم.

توافر  ومدى  المطلوبة  والرعاية  الخدمات  تلقيهم  من  والتاأكد  عليهم  المجني  مع  اللتقاء   -5

الخ�شو�شية لهم. 

 - وجدت  اإن   - بالمخالفات  بيانًا  تت�شمن  اأن  على  التفتي�س  زيارات  ب�شاأن  التقارير  اإعداد   -6

والتو�شيات المقترحة ب�شاأنها. 

تجهيزات  ب�شاأن  ال�شكن  اأو  ــواء  الإي مركز  على  للقائمين  والإر�ــشــادات  التعليمات  اإ�شدار   -7

المركز اأو ال�شكن والخدمات التي تقدم فيهما، ويلتزم مركز الإيواء اأو ال�شكن بذلك. 

مادة )24(

على م�شئولي مركز الإيواء اأو ال�شكن تقديم كافة الت�شهيالت وتوفير المعلومات والم�شتندات 

المطلوبة لموظفي الإدارة للقيام بمهامهم.

خام�ساً: �أحكام عامة

مادة )25(

الخدمات التي يقدمها مركز الإيواء اأو ال�شكن للمجني عليهم مجانية ول يجوز اأن يتقا�شى 

اأٌي منهما ر�شومًا اأو اأي مقابل عنها.

مادة)26(

�شخ�شي،  ال�شكن  باعتماد  ال�شادر  وكذا  الإيواء  مركز  وت�شغيل  باإن�شاء  ال�شادر  الترخي�س 

ول يجوز التنازل عنه للغير اإل بعد الح�شول على موافقة من الوزارة.

مادة)27(

بناًء  العتماد  اأو  الترخي�س  اإلغاء  طلب  ال�شكن  ول�شاحب  الإيواء  مركز  ترخي�س  ل�شاحب 

التي  الخدمات  عن  ال�شكن  اأو  الإيــواء  مركز  يتوقف  ل  اأن  على  الإدارة،  اإلى  يقدم  طلب  على 

يقدمها للمجني عليهم حتى يتم توفير ماأوى لهم.
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ماد)28(

م�شفيًا  الوزارة  وتعين  الر�شمية،  الجريدة  في  الإيواء  لمركز  الترخي�س  اإلغاء  قرار  ُين�شر 

لمركز الإيواء، ويتحمل �شاحب مركز الإيواء م�شاريف اأعمال الت�شفية.

مادة )29(

يحظر على �شاحب ترخي�س مركز الإيواء الذي تقرر اإلغاء ترخي�شه اختياريًا اأو اإجباريًا، 

اأعمال  من  المتبقية  الأمــوال  وتــوؤول   ، اأمواله  في  الت�شرف  باإدارته  القائمين  على  يحظر  كما 

تحددها  والتي  الإيــواء  اأو  الرعاية  مجال  في  تعمل  التي  الدور  اأو  المراكز  اأحد  اإلى  الت�شفية 

الوزارة. 

مادة)30(

في حالة مخالفة مركز الإيواء اأو ال�شكن لأي حكم اأو �شرط من �شروط واأحكام الترخي�س 

يتم  القرار،  هذا  في  اأو  بالأ�شخا�س  التجار  مكافحة  قانون  في  عليها  المن�شو�س  والعتماد 

اإخطاره،  تاريخ  اأيام من  بذلك خالل ع�شرة  يلتزم  لم  فاإذا  المخالفة،  اإزالة  اأو  بوقف  اإخطاره 

ل  لمدة  الــوزارة  اإدارة  تحت  ال�شكن  اأو  الإيــواء  مركز  بو�شع  م�شبب  قرار  اإ�شدار  للوزير  يكون 

تجاوز ثالثة اأ�شهر اأو غلق مركز الإيواء وال�شكن اإداريًا لمدة ثالثة اأ�شهر اأو اإلغاء الترخي�س اأو 

العتماد ، بح�شب الأحوال، ويحق ل�شاحب ال�شاأن اأن يطعن في القرار ال�شادر من الوزير اأمام 

المحكمة المخت�شة خالل ثالثين يومًا من تاريخ اإخطاره به.

مادة)31(

لتاريخ  التالي  اليوم  من  به  وُيعمل  القرار،  هذا  تنفيذ  الجتماعية  التنمية  وزارة  وكيل  على 

ن�شره في الجريدة الر�شمية.

وزي�رة �لت��نم���ية �لجت�����ماع�����ية 

د.فاطم�ة بنت محمد �لبلو�سي

                                                  

�شدر في: 5 رجب 1431هـ                
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