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 ار باألشخـاصـلمواجهة جـرائم االتج



 

 االسترشاديالقانون العربي 
 لمواجهة جرائم االتجار باألشخاص

 ــــــــ
 

 الفصل األول
 أحكـام عامـة

 ــــ
 :المادة األولى 

ر التالية في معرض تطبيق هذا القانون ، المعنى ييقصد بالكلمات والتعاب

 :المبين جانب كل منها 

 : االتجار باألشخاص  - 2

شخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة تجنيد أ

التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو 

االحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغالل حالة 

 استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له

 .سيطرة على شخص آخر ، لغرض االستغالل 

، كحد أدنى، استغاللهم في الدعارة أو سائر أشكال ويشمل االستغالل

اق أو ـ، أو االسترق رًاـة قسـي، أو السخرة أو الخدمـاالستغالل الجنس

 .، أو نزع األعضاء ، أو االستعباد رقـة بالـات الشبيهـالممارس

 

 :  الطفـل  - 1

 .ر ـامنة عشرة من العمأي شخص دون الث

 : جماعة إجرامية منظمة  - 2

جماعة محددة البنية مؤلفة من ثالثة أشخاص أو أكثر ، موجودة لفترة 

 .من الزمن بهدف ارتكاب أي من جرائم االتجار باألشخاص 

 

 

 



 

 :المادة الثانية 

ار باألشخاص على االستغالل محل اعتبار في ـة االتجـة ضحيـال تكون موافق

الت التي يكون قد استخدم فيها أي من الوسائل المبينة في المادة األولى من هذا الحا

 .القانون 

 

 :المادة الثالثة 

يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض االستغالل 

اتجارًا باألشخاص حتى إذا لم ينطو على استعمال أي من الوسائل المبينة في المادة 

 .ى من هذا القانون األول

 



 

 الفصل الثاني
 (2)التجريم والعقوبات 

 ـــــــ

 :المادة الرابعة 

 .....  :إلى .... وبغرامة من ... إلى.... من ........ يعاقب  -أ 

( 1)كل من ارتكب أيًا من جرائم االتجار باألشخاص المعرفة في الفقرة  -1

 .من المادة األولى من هذا القانون

أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة هدفها أو من كل من أنشأ أو  -2

بين أهدافها إرتكاب جرائم االتجار باألشخاص ، أو تولى قيادة ما فيها ، أو 

 .ا مع علمه بأغراضها ـا لالنضمام إليهـدع

من هذه المادة ويعاقب من ( أ ) ة تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقر- ب

 :، وذلك في الحاالت التالية ....إلى.... نوبالغرامة م... إلى. ...

ات ـاء أو ذوي االحتياجـإذا ارتكبت الجريمة ضد األطفال أو النس -1

 .الخاصة

 .إذا صاحب ارتكاب الجريمة إكراه أو تجاوز في السلطة أو تحايل -2

 .ة حاماًل سالحًا أو هدد باستخدامهـإذا كان مرتكب الجريم -3

د أصوله أو فروعه ـي عليه أو أحـجنًا للمـة زوجـإذا كان مرتكب الجريم -4

وانين ـاذ القـي إنفـأو وليه أو كانت له سلطة عليه أو كان موظفًا من موظف

 .ان بشخص أو بعدة أشخاص ـأو إذا استع

 .إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص  -5

ا ـة إجرامية منظمة هدفها أو من بين أهدافهـة جماعـبت الجريمـإذا ارتك -6

االتجار باألشخاص، وكان المتهم بارتكاب الجريمة أحد اب جرائم ـارتك

 .أعضائها 

 .إذا كانت الجريمة ذات طابع دولي أو عبر وطنى  -7

                                                 
(1)

 



 

 

 :المادة الخامسة 

كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، 

ولو كان مسؤواًل عن السر المهني، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق بها 

..... ، يعاقب ورًا الجهات المختصة بذلكـ، ولم يبلغ ف رةـبصفة مباشرة أو غير مباش

 .... .إلى .... وبغرامة من ... إلى .... من

 .ويستثنى من أحكام هذه المادة الوالدان واألبناء والزوجان واألخوة واألخوات

 

 :المادة السادسة 

ا ارتكاب ا أو من بين أهدافهـة هدفهـة منظمـة إجراميـم إلى جماعـكل من انض

وبغرامة .. ...إلى.. ...من.... ، مع علمه بذلك، يعاقبجرائم االتجار باألشخاص

 .... من

 .... .إلى

 

 :لمادة السابعة ا

 .... :إلى .... وبغرامة من... إلى .... من ..... يعاقب 

كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية غير مستحقة  -1

ل في ـادة زور أو للتدخـا للتحريض على اإلدالء بشهـأو عرضها أو منحه

تتعلق بارتكاب أي من الجرائم ة في إجراءات ـم األدلـاإلدالء بالشهادة أو تقدي

 .المنصوص عليها في هذا القانون 

كل من استخدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل في ممارسة أي  -2

ق بأي من ـمية فيما يتعلـون مهامه الرسـالقان اذـبإنفمسؤول قضائي أو معني 

 .الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون 

 

 

 



 

 :المادة الثامنة 

، المحرض والشريك وكل من تدخل في أي من  لـة الفاعـيعاقب بعقوب- أ 

الجرائم المنصوص عليها في المادتين الرابعة والسابعة من هذا القانون سواء 

، ائلن الوسـ، أو بتشديد عزيمة الفاعل بوسيلة م إرشادات القترافهابإعطاء 

ا أو ـة أو سهلتهـيمأو بمساعدته أو معاونته على األفعال التي هيأت الجر

 م أسلحة أو ذخائر أو تجهيزات أو آالت أو أموال أوـأتمت ارتكابها ، أو بتقدي

 .مأوى أو مكان الجتماع مرتكبيها

كل من ساهم في إخفاء معالم الجريمة أو تخبئة أو تصريف األشياء الناتجة - ب

الة مع ا عن وجه العدـخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيهـاء شـعنها أو إخف

 .... إلى .... وبغرامة من ... إلى .... من ..... علمه بذلك ، يعاقب 

روع في أي من الجرائم المنصوص عليها في المادتين ـب على الشـيعاق- ج

 .ون بعقوبة الجريمة التامة ـذا القانـة من هـالرابعة والسابع

 :المادة التاسعة 

ة ـا في هذا القانون ، إضافم المنصوص عليهـن الجرائـب أي مـب مرتكـيعاق

،  ( ية أو التكميليةـالتبع )ية ـإلى العقوبات األصلية بالعقوبات الفرعية أو اإلضاف

 .ررة في القوانين النافذة ـة المقـم التدابير االحترازيـوتطبق بحقه

 

 :المادة العاشرة 

 نفي القواني عليها منصوص أشد ال تخل أحكام هذا القانون بتوقيع أي عقوبة

 .النافذة

 

 :المادة الحادية عشرة 

ون، كل ـذا القانـررة للجرائم المنصوص عليها في هـات المقـيعفى من العقوب

ا من ـأنها تمكينهـات المختصة، بمعلومات من شـمن بادر من الجناة بإبالغ الجه

 .، أو الحيلولة دون إتمامها  ا اآلخرينـ، أو ضبط مرتكبيه ةـالجريم اكتشاف



 

 
 لثالثالفصل ا

 أحكـام ختامـية
 ــــ

 

 :المادة الثانية عشرة 

وم باإلبالغ ـة ومن يقـة الضحيـتتخذ السلطات المختصة التدابير الكفيلة بحماي

ا في هذا القانون والمتضررين منها والشهود ـم المنصوص عليهـعن الجرائ

 .والخبراء وأفراد أسرهم 

 :المادة الثالثة عشرة 

 .لفة ألحكام هذا القانون تلغى جميع النصوص المخا

 

 :المادة الرابعة عشرة 

 .ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية 


