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وزارة التنمية االجتماعية
قرار وزارى
رقم 2011/21
ب�إ�صدار قواعد و�إجراءات مكافحة ظاهرة الت�سول
ا�ستنادا �إىل قانون اجلزاء العمانى ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانى رقم ، 74/7
و�إىل املر�سـوم ال�سلطانـى رقـم  2003/32بتحديــد اخت�صا�صــات وزارة التنميـة االجتماعيــة
واعتماد هيكلها التنظيمى ،
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة .
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فى �ش�أن مكافحة ظاهرة الت�سول بالقواعد والإجراءات املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف القواعد والإجراءات املرفقة �أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالـثــــة
ين�شر هذا القرار فى اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل بـه من اليوم التاىل لتاريخ ن�شره .
�صــدر فى  8 :من ربيع الأول 1432هـ
املـوافــــق  12 :من فربايــــــــر 2011م
د� .شريفة بنت خلفان اليحيائية
وزي ـ ـ ــرة التنميـ ـ ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
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قواعد و�إجراءات مكافحة ظاهرة الت�سول
املـــادة ( ) 1
فى تطبيق �أحكام هذه القواعد والإجراءات يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني
قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص معنى �آخر :
الوزارة:
وزارة التنمية االجتماعية .
الوكـيل :
وكيل وزارة التنمية االجتماعية .
اجلهة املخت�صة :
املديرية العامة للرعاية االجتماعية .
الفرق :
فرق مكافحة ظاهرة الت�سول .
املـــادة ( ) 2
يحظر علـى �أى �شخـ�ص ممار�سـة الت�سـول فـى الطـرق العامــة �أو الأماكـن �أو املحـالت العامـة
�أو اخلا�صة  ،ويعترب من �أعمال الت�سول ا�ستجداء �صدقة �أو �إح�سان من الغري �أو عر�ض
�سلعة تافهة �أو �ألعاب ا�ستعرا�ضية �أو غري ذلك من الأعمال التى ال ت�صلح موردا جديا
للعي�ش بذاتها .
املـــادة ( ) 3
ت�شكل باملحافظات والواليات فرق ملكافحة ظاهرة الت�سول بقرار ي�صدره الوكيل وذلك
برئا�سة ممثل عن الوزارة بدرجة مدير عام وبع�ضوية ممثلني عن اجلهات الآتية :
 �شرطة عمان ال�سلطانية . وزارة القوى العاملة . وزارة التجارة وال�صناعة . البلدية املخت�صة .-2-

اجلريدة الر�سمية العدد ()930

املـــادة ( ) 4
على الفرق القيام بحمالت تفتي�شية دورية ومنتظمة ل�ضبط املت�سولني  ،ويتوىل الوكيل
اتخاذ الإجراءات الالزمة لتذليل �أية معوقات �أو �صعوبات �إدارية تعرت�ض �سري العمل امل�سند
�إىل الفرق .
املـــادة ( ) 5
تتخذ الإجراءات الآتية �إذا كان من مت �ضبطه مت�سوال عمانيا :
�أ � -إحالته �إىل االدعاء العام التخاذ الإجراءات القانونية ب�ش�أنه .
ب � -إذا قــرر االدعــاء العــام حف ــظ دعــوى الت�ســول  ،تتولــى دائــرة التنميــة االجتماعيــة
مبحل �إقامته التن�سيق مع اجلهة املخت�صة لدرا�سة حالته االجتماعية وال�صحية
مل�ساعدته وبيان مدى ا�ستحقاقه ملعا�ش ال�ضمان االجتماعى .
املـــادة ( ) 6
يحال من يتم �ضبطه مت�سوال من الأجانب �إىل االدعاء العام التخاذ الإجراءات القانونية
ب�ش�أنه طبقا للقوانني املعمول بها .
املـــادة ( ) 7
على اجلهات املعنية امل�شار �إليها فى املادة ( )3من هذه القواعد والإجراءات و�ضع اخلطط
والربامج لن�شر الوعى حول �سلبيات ظاهرة الت�سول  ،وذلك بالتن�سيق مع اجلهات الأخرى
ذات ال�صلة .
املـــادة ( ) 8
تتولـى اجلهــة املخت�صـة �إعــداد تقاريـر دوريــة بالتن�سيــق مــع اجلهــات املعنيــة ب�شـ�أن مـا اتخـذ
من �إجراءات ملكافحة ظاهرة الت�سول توطئة لعر�ضها على جمل�س الوزراء .
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