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قان�ون رق�م )58( ل�س��نة 2009

ب�س���اأن حق��وق �لم�س���نين

نحن حمد بن عي�شى اآل خليفة          ملك مملكة البحرين . 

بعد الطالع على الد�شتور، 

وعلى المر�شوم بقانون رقم )3( ل�شنة 1975 ب�شاأن ال�شحة العامة،

 ،1976 ل�شنة   )24( رقــم  بقانون  بالمر�شوم  ال�شادر  الجتماعي  التاأمين  قانون  وعلى 

وتعديالته،

وعلى قانون العقوبات ال�شادر بالمر�شوم بقانون رقم )15( ل�شنة 1976 وتعديالته، 

وعلى قانون الجمعيات والأندية الجتماعية والثقافية والهيئات الخا�شة العاملة في ميدان 

 ،1989 ل�شنة  ال�شباب والريا�شة والموؤ�ش�شات الخا�شة، ال�شادر بالمر�شوم بقـانون رقم )21( 

وتعديالته، 

وعلى القانون رقم )18( ل�شنة 2006 ب�شاأن ال�شمان الجتماعي، 

اأقر مجل�س ال�شورى ومجل�س النواب القانون الآتي ن�شه، وقد �شدقنا عليه واأ�شدرناه: 

�لف�سل �لأول

�أحكام عامة

مادة )1(

في تطبيق اأحكام هذا القانون يكون للكلمات التالية المعاني المو�شحة قرين كل منها: 

1 – �لم�سن : هو كل مواطن اأكمل �شن )60( �شنة ميالدية. 

2 -  �لوز�رة : وزارة التنمية الجتماعية.

3 – �لوزير : وزير التنمية الجتماعية. 

4 – �للجنة : اللجنة الوطنية للم�شنين. 

الجهات  قبل  من  لها  مرخ�س  خا�شة  اأو  عامة  من�شاأة  كل  �لم�سنين:  رعاية  موؤ�س�سة   –  5

المخت�شة تقوم باإيواء الم�شنين اأو رعايتهم وتقديم الخدمات الالزمة لهم.

6- �ل�ئحة: الالئحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة )2(

وتقديم  ومعنويًا،  ماديًا  بم�شاعدته  كريمة،  حياة  له  ي�شمن  بما  الم�شن  رعاية  الدولة  تكفل 

الخدمات ال�شحية وال�شكنية والجتماعية والإدارية الالزمــة ، كما تكفل الدولة تقديم الدعم 

الالزم لالأ�شرة لتمكنها من رعاية اأفرادها الم�شنين داخل اأ�شرهم ، وكذلك للم�شنين اأنف�شهم 

لتمكينهم من ال�شتمرار في العي�س مع اأ�شرهم. 
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مادة )3(

تعتمد حماية ورعاية الم�شن على المبادئ الأ�شا�شية التالية: 

ت�شمين ق�شايا الم�شنين واحتياجاتهم في �شلب �شيا�شات الدولة الجتماعية والقت�شادية  1 .

وو�شع الخطط والبرامج التي تهدف اإلى تح�شين نوعية حياتهم.

خبراتهم  من  وال�شتفادة  الإنتاج  في  والم�شاهمة  العطاء  موا�شلة  على  الم�شنين  ت�شجيع  2 .

وقدراتهم.

التاأكيد على تكامل دور الأ�شرة والدولة وموؤ�ش�شات المجتمع المدني في رعاية الم�شنين. 3 .

توعية الم�شن بحقوقه وتمكينه من ممار�شتها والنتفاع بها.  4 .

العائلي  الو�شط  في  الم�شن  يالقيها  التي  والإقــ�ــشــاء  التمييز  اأ�شكال  لجميع  الت�شدي  5 .

والجتماعي. 

المجتمع  في  اندماجه  تحقيق  لكفالة  الم�شن  تواجه  التي  بال�شعوبات  العام  الراأي  توعية  6 .

وحمايته ورفاهيته. 

التغيرات  تــواكــب  الجن�س  ــوع  ن ح�شب  الم�شنين  حــول  وبــيــانــات  معلومات  قــاعــدة  بــنــاء  7 .

اأو�شاع  حول  والدرا�شات  البحوث  اإجراء  وت�شجيع  والقت�شادية،  والجتماعية  الديمغرافية 

الم�شنين ورعايتهم.

�لف�سل �لثاني

�للجنة �لوطنية للم�سنين

مادة )4(

بقرار  وت�شكل  الوزارة،  تتبع  الوزير،  برئا�شة  للم�شنين(  الوطنية  )اللجنة  ت�شمى  لجنة  تن�شاأ 

المجتمع  وموؤ�ش�شات  المعنية،  الــوزارات  جميع  عن  ممثلين  وت�شم  الــوزراء  مجل�س  رئي�س  من 

المدني ذات العالقة وغيرهم من ذوي الخت�شا�س والخبرة ب�شئون الم�شنين.

وت�شع اللجنة خالل �شتة اأ�شهر من بدء اأعمالها لئحة داخلية تت�شمن قواعد تنظيم اجتماعاتها 

والت�شويت على قراراتها، وكل ما يتعلق بتنظيم �شير اأعمالها. 

وللجنة اأن ت�شتعين في اأداء مهامها بمن تراه من ذوي الخبرة دون اأن يكون لهم حق ال�شتراك 

في الت�شويت. 

مادة )5(

تخت�س اللجنة بما يلي: 

المجتمع،  في  واإدماجهم  الم�شنين  لرعاية  التنفيذية  وخططها  العامة  ال�شيا�شة  اقتراح  1 .

وال�شحي  المادي  الأمن  لهم  يوفر  بما  المخت�شة  الجهات  الخطط مع  تنفيذ هذه  ومتابعة 

والنف�شي والجتماعي.



12
العدد: 2927 - الخمي�س 24 دي�سمبر 2009

في  والمجتمع  الأ�ــشــرة  ودور  الم�شنين،  بحقوق  المجتمع  لتوعية  اإعالمية  خطة  و�شع  2 .

رعايتهم.

التن�شيق مع الجهات الحكومية المخت�شة ب�شاأن القرارات التي تتعلق بالم�شنين. 3 .

والإقليمية  الدولية  المنظمات  مع  التعاون  بهدف  المعنية  الحكومية  الجهات  مع  التن�شيق  4 .

المعنية برعاية الم�شنين ودرا�شة قراراتها وتو�شياتها. 

مادة )6(

ميزانية  في  بنٌد  ويــدرج  للم�شنين،  الوطنية  للجنة  الــالزم  المالي  العتماد  الدولة  تر�شد 

الوزارة، ويجوز للجنة قبول الهبات والتبرعات وا�شتثمارها بهدف تمويل رعاية الم�شن.

�لف�سل �لثالث

كفالة �لم�سنين

مادة )7(

على  الح�شول  بعد  اإل  ن�شاطها  ومبا�شرة  الم�شنين  لرعاية  خا�شة  موؤ�ش�شة  اإن�شاء  يجوز  ل 

ترخي�س من الوزير المخت�س وفق ال�شوابط التي تحددها الالئحة، وتخ�شع هذه الموؤ�ش�شات 

لرقابة كل من وزارة التنمية الجتماعية ووزارة ال�شحة.

مادة )8(

ل يجوز قبول الم�شن بموؤ�ش�شة رعاية اأو بقاوؤه بها دون ر�شاه. ويتم قبول وخروج الم�شن بناًء 

ال�شروط  توافر  بعد  الــوزارة  من  قرار  على  بناًء  اأو  قانونًا  يمثله  ممن  اأو  منه  كتابي  طلب  على 

المحددة بالالئحة.

�لف�سل �لر�بع

�لإجر�ء�ت �لخا�سة بحماية �لم�سنين 

مادة )9(

تتولى الوزارة بالتن�شيق مع اللجنة اإ�شدار بطاقة خدمة الم�شن يمنح من خاللها تخفي�شًا ل 

يقل عن )50%( على الر�شوم التي تفر�شها الدولة وي�شدر بها قرار من مجل�س الوزراء، كما 

يمنح الم�شن من خالل البطاقة تخفي�شات للم�شتلزمات المعي�شية من الجهات وال�شركات التي 

ترغب في ذلك.
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مادة )10(

ل  الذي  الم�شن  لكفالة  البديلة  الأ�شرة  و�شوابط  �شروط  اللجنة  بالتن�شيق مع  الوزارة  ت�شع      

الم�شاعدة  مقدار  اللجنة  وتحدد  الكافلة،  لالأ�شرة  مالية  م�شاعدة  �شرف  ويجوز  له،  عائل 

و�شروط �شرفها.

�لف�سل �لخام�ض

�لعقوبات

مادة )11(

يعاقب  اآخر،  قانون  اأي  اأو  الـعقوبات  قانون  عليها  ين�س  اأ�شد  عقوبة  باأية  الإخالل  عدم  مع 

اأمر  تولى  من  كل  العقوبتين  هاتين  باإحدى  اأو  دينار  مائة  تقل عن  ل  التي  وبالغرامة  بالـحب�س 

هذه  مع  يتعار�س  بفعل  قام  اأو  الم�شن  رعاية  تقت�شيه  مما  بفعل  القيام  عن  وامتنع  الم�شن 

اأو المتناع  الرعاية وترتب عليهما اإلحاق ال�شرر بالم�شن، ويعتبر ظرفًا م�شددًا اإذا وقع الفعل 

عنه من اأقارب الم�شن حتى الدرجة الثالثة.

مادة )12(

الأ�شهر  خالل  القانون  هذا  لتنفيذ  الالزمة  والقرارات  التنفيذية  الالئحة  الوزير  ي�شدر 

ال�شتة الأولى من تاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

مادة )13(

على رئي�س مجل�س الوزراء والوزراء - كل فيما يخ�شه - تنفيذ اأحكام هذا القانون، ويعمل 

به من اليوم التالي لتاريخ ن�شره في الجريدة الر�شمية.

            ملك مملكة �لبحرين

حمد بن عي�سى �آل خليفة

�شدر في ق�شر الرفاع:

بتاريـخ: 6 محـــــــــــــرم 1431هـ

الموافق: 23 دي�شمبر  2009 م


