
 

 منشورات )بيت العمال(
 

Workers’ House       www.workershouse.org 

 9009 لسىت 9 رقم بالبشر اإلتجار مىع قاوون

 الدستور مه 13 المادة أحكام بموجب صادر

 9009-1-3 تاريخ 2939 رقم الرسميت الجريدة عدد في وشر

 9009-4-3 بتاريخ وفاذي بدأ

 

  2009لسنة  9قانون رقم 

 قانون منع االتجار بالبشر 

 1المادة 

( ويعمؿ بو بعد مرور ثالثيف يوما مف تاريخ نشره 2009يسمى ىذا القانوف )قانوف منع االتجار بالبشر لسنة 
 في الجريدة الرسمية.

 2المادة 

القرينة يكوف لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذا القانوف المعاني المخصصة ليا ادناه ما لـ تدؿ 
 عمى غير ذلؾ:

 وزارة العدؿ. الوزارة:

 وزير العدؿ. الوزير:

 المجنة الوطنية لمنع االتجار بالبشر المشكمة وفؽ احكاـ ىذا القانوف. اللجنة:

جماعة مؤلفة مف ثالثة اشخاص او اكثر موجودة ولو لفترة مف الزمف وتعمؿ الجماعة االجرامية المنظمة: 
فعؿ او اكثر مف االفعاؿ المجرمة وفقا الحكاـ ىذا القانوف مف اجؿ الحصوؿ  بصورة متضافرة بيدؼ ارتكاب

 بشكؿ مباشر او غير مباشر عمى منفعة مالية او منفعة مادية اخرى.

 3المادة 

 أ . لمقاصد ىذا القانوف تعني عبارة )جرائـ االتجار بالبشر(:
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تغالليـ عف طريؽ التيديد بالقوة او . استقطاب اشخاص او نقميـ او ايوائيـ او استقباليـ بغرض اس1
استعماليا او غير ذلؾ مف اشكاؿ القسر او االختطاؼ او االحتياؿ او الخداع او استغالؿ السمطة او 

ص لو سيطرة عمى استغالؿ حالة ضعؼ ، او باعطاء او تمقي مبالغ مالية او مزايا لنيؿ موافقة شخ
 ، أو ىؤالء االشخاص

ء او استقباؿ مف ىـ دوف الثامنة عشرة متى كاف ذلؾ بغرض استغالليـ ولو . استقطاب او نقؿ او ايوا2
( مف ىذه 1لـ يقترف ىذا االستغالؿ بالتيديد بالقوة او استعماليا او غير ذلؾ مف الطرؽ الواردة في البند )

  الفقرة.

عمؿ بالسخرة او ب. لغايات الفقرة )أ( مف ىذه المادة ، تعني كممة )االستغالؿ( استغالؿ االشخاص في ال
العمؿ قسرا او االسترقاؽ او االستعباد او نزع االعضاء او في الدعارة او اي شكؿ مف اشكاؿ االستغالؿ 

  الجنسي.

 ج. تعتبر الجريمة ذات طابع )عبر وطني( في اي مف الحاالت التالية:

 . اذا ارتكبت في اكثر مف دولة.1

 االعداد او التخطيط ليا او االشراؼ عمييا في دولة اخرى.. اذا ارتكبت في دولة وتـ التحضير او 2

. اذا ارتكبت في اي دولة عف طريؽ جماعة اجرامية منظمة تمارس انشطة اجرامية في اكثر مف 3
 دولة.

 . اذا ارتكبت في دولة وامتدت اثارىا الى دولة اخرى.4

 4المادة 

 بشر( برئاسة الوزير وعضوية كؿ مف:أ . تشكؿ لجنة تسمى )المجنة الوطنية لمنع االتجار بال

 نائبا لمرئيس. -. اميف عاـ الوزارة 1

 . اميف عاـ وزارة الداخمية.2

 . اميف عاـ وزارة العمؿ.3
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 . المفوض العاـ لممركز الوطني لحقوؽ االنساف.4

 . ممثؿ عف وزارة الخارجية.5

 . ممثؿ عف وزارة التنمية االجتماعية.6

 والتجارة.. ممثؿ عف وزارة الصناعة 7

 . ممثؿ عف وزارة الصحة.8

 . احد كبار ضباط االمف العاـ.9

 . اميف عاـ المجمس الوطني لشؤوف االسرة.10

( مف الفقرة )أ( مف ىذه 9( و )8( و )7( و )6( و )5ب. تتـ تسمية االعضاء المنصوص عمييـ في البنود )
  المادة مف قبؿ الوزير المختص او المدير المعني.

لوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر المجنة يتولى تدويف محاضر اجتماعاتيا وحفظ قيودىا ج. يسمي ا
 وسجالتيا ومتابعة تنفيذ قراراتيا.

 5المادة 

 تتولى المجنة المياـ والصالحيات التالية:

  أ . رسـ السياسة العامة لمنع االتجار بالبشر ووضع الخطط الالزمة لتنفيذىا واالشراؼ عمى تطبيقيا.

  ب. مراجعة التشريعات ذات العالقة بمنع االتجار بالبشر وتقديـ المقترحات والتوصيات الالزمة بشأنيا.

ج. التنسيؽ بيف جميع الجيات الرسمية وغير الرسمية المعنية بمنع جرائـ االتجار بالبشر بما في ذلؾ ما يمـز 
رائـ الى اوطانيـ او اي دولة اخرى مف اجراءات لتيسير عودة المجني عمييـ والمتضرريف مف ىذه الج

  يختارونيا وتوافؽ عمى استقباليـ.

  د. اصدار دليؿ وطني يتضمف االرشادات والمواد التثقيفية ذات الصمة بعمميا ونشره.

ىػ. نشر الوعي لدى ارباب العمؿ والمتعامميف باستقداـ العماؿ والمستخدميف حوؿ االمور المتعمقة بمنع 
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  خالؿ عقد المؤتمرات والندوات والبرامج التدريبية والتثقيفية وغير ذلؾ مف الوسائؿ. االتجار بالبشر مف

و. دراسة التقارير الدولية واالقميمية والمحمية المتعمقة بمنع االتجار بالبشر ، واتخاذ االجراءات والتدابير 
  الالزمة بشأنيا.

برامج التعافي الجسدي والنفسي واالجتماعي ز. التعاوف مع جميع الجيات الرسمية وغير الرسمية لتنفيذ 
الالزمة لممجني عمييـ والمتضرريف مف جرائـ االتجار بالبشر واالشراؼ عمى ايوائيـ في اماكف منشأة او 

  معتمدة ليذه الغاية.

 ح. تشكيؿ لجنة فرعية واحدة او اكثر بيدؼ مساعدة المجنة لمقياـ بمياميا وتقديـ التوصيات ليا.

 ذات عالقة بعمميا يعرضيا عمييا رئيس المجنة.ط. اي مياـ 

 6المادة 

أ . تجتمع المجنة بدعوة مف رئيسيا مرة كؿ ثالثة اشير وكمما دعت الحاجة ويكوف اجتماعيا قانونيا بحضور 
اغمبية اعضائيا وتتخذ قراراتيا بأغمبية اصوات اعضائيا الحاضريف ، وفي حالة تساوي االصوات يرجح 

 معو رئيس المجنة. الجانب الذي صوت

ب. لرئيس المجنة دعوة اي شخص مف ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعات المجنة لالستئناس برأيو 
 في االمور المعروضة عمييا.

 7المادة 

لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب المجنة انشاء او اعتماد دار واحدة او اكثر اليواء المجني عمييـ 
تجار بالبشر عمى اف تحدد اسس الدخوؿ الييا والخروج منيا وبرامج التعافي والمتضرريف مف جرائـ اال

الجسدي والنفسي واالجتماعي المقدمة لنزالئيا وطريقة ادارتيا والشروط المتعمقة بالعامميف فييا بمقتضى نظاـ 
 يصدر ليذه الغاية.

 8المادة 

يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة اشير او بغرامة ال تقؿ عف الؼ دينار وال تزيد عمى خمسة االؼ دينار 
( مف الفقرة )أ( 1او بكمتا ىاتيف العقوبتيف كؿ مف ارتكب جرائـ االتجار بالبشر المنصوص عمييا في البند )
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 ( مف ىذا القانوف.3مف المادة )

 9المادة 

( مف ىذا القانوف ، يعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تزيد عمى عشر 8لمادة )عمى الرغـ مما ورد في ا
 سنوات وبغرامة ال تقؿ عف خمسة االؼ دينار وال تزيد عمى عشريف الؼ دينار كؿ مف:

( مف ىذا 3( مف الفقرة )أ( مف المادة )2أ . ارتكب احدى جرائـ االتجار بالبشر المنصوص عمييا في البند )
  وف.القان

 ب. ارتكب ايا مف جرائـ االتجار بالبشر في احدى الحاالت التالية:

. اذا كاف مرتكب الجريمة قد انشأ او نظـ او ادار جماعة اجرامية منظمة لالتجار بالبشر او انضـ 1
 الييا او شارؾ فييا.

 . اذا كاف مف بيف المجني عمييـ اناث او ذوي اعاقة.2

ؿ االستغالؿ في الدعارة او اي شكؿ مف اشكاؿ االستغالؿ الجنسي او . اذا ارتكبت الجريمة مف خال3
 نزع االعضاء.

 . اذا ارتكبت الجريمة باستعماؿ السالح او التيديد باستعمالو.4

. اذا اصيب المجني عميو نتيجة الرتكاب احدى الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف بمرض 5
 عضاؿ ال يرجى شفاؤه.

 الجريمة زوجا لممجني عميو او احد االصوؿ او الفروع او الولي او الوصي. . اذا كاف مرتكب6

. اذا كاف مرتكب الجريمة موظفا عاما او مكمفا بخدمة عامة ، وارتكبيا مف خالؿ استغالؿ وظيفتو او 7
 خدمتو العامة.

 . اذا كانت الجريمة ذات طابع )عبر وطني(.8

 10المادة 

عمى ستة اشير كؿ مف عمـ بحكـ وظيفتو بوجود مخطط الرتكاب احدى  أ . يعاقب بالحبس مدة ال تزيد
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( مف ىذا القانوف او عمـ بوقوع احدى تمؾ الجرائـ ولـ يقـ بابالغ 9الجرائـ المنصوص عمييا في المادة )
  الجيات الرسمية المختصة عف ذلؾ.

وال تزيد عمى الؼ دينار او بكمتا ب. يعاقب بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة او بغرامة ال تقؿ عف مائتي دينار 
ىاتيف العقوبتيف كؿ مف حاز او اخفى او قاـ بالتصرؼ بأي امواؿ وىو عمى عمـ بأنيا متحصمة مف احدى 

  الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف.

 11المادة 

دينار اذا أ . يعاقب الشخص االعتباري بغرامة ال تقؿ عف عشرة االؼ دينار وال تزيد عمى خمسيف الؼ 
ارتكب احدى الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وذلؾ دوف االخالؿ بمسؤولية ممثمو الذي ارتكب ىذه 

  الجريمة.

ب. باالضافة الى العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانوف ، لممحكمة اف تقضي بوقؼ الشخص 
د عمى سنة اذا ارتكب احدى الجرائـ االعتباري عف العمؿ كميا او جزئيا مدة ال تقؿ عف شير وال تزي

  ( مف ىذا القانوف.9( و)8المنصوص عمييا في المادتيف )

( مف 9( و)8ج. في حاؿ تكرار الشخص االعتباري ارتكاب احدى الجرائـ المنصوص عمييا في المادتيف )
جمس ادارتو، او ىذا القانوف ، لممحكمة اف تقرر الغاء تسجيمو او تصفيتو ، ويمنع كؿ مف رئيس واعضاء م

رئيس واعضاء ىيئة مديريو حسب مقتضى الحاؿ ، ومديره واي شريؾ يثبت مسؤوليتو شخصيا عف ارتكاب 
ىذه الجريمة مف المشاركة او المساىمة في رأسماؿ اي شخص اعتباري لو غايات مماثمة او االشتراؾ في 

  ادارتو.

 12المادة 

ممدعي العاـ اف يقرر التوقؼ عف مالحقة اي مف المجني أ . عمى الرغـ مما ورد في اي تشريع آخر ، ل
عمييـ والمتضرريف مف جرائـ االتجار بالبشر المنصوص عمييا في ىذا القانوف اذا تبيف ارتكابيـ الي مف 
تمؾ الجرائـ او المشاركة او التدخؿ فييا او التحريض عمييا، وعمى اف يخضع ىذا القرار لموافقة لجنة مكونة 

 يابة العامة رئيسا وقاضييف مف محكمة التمييز يختارىما رئيس المجمس القضائي.مف رئيس الن

ب. لممدعي العاـ اصدار قرار باغالؽ المحؿ الذي اقترؼ فيو صاحبو او اي مف االشخاص المسؤوليف عف 
شير ادارتو او احد العامميف فيو ايا مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف مدة ال تزيد عمى ستة ا
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وعمى اف تتـ المصادقة عمى ىذا القرار مف قبؿ النائب العاـ، ولممتضرر الطعف فيو اماـ المجنة المشار الييا 
 في الفقرة )أ( مف ىذه المادة.

 13المادة 

ال يعتد برضى المجني عمييـ او المتضرريف مف جرائـ االتجار بالبشر لغايات تخفيض اي مف العقوبات 
 القانوف. المنصوص عمييا في ىذا

 14المادة 

عمى المحكمة اف تقرر مصادرة اي امواؿ متأتية مف ارتكاب اي مف الجرائـ المنصوص عمييا في ىذا 
 القانوف.

 15المادة 

عمى الرغـ مما ورد في ىذا القانوف عمى المحكمة تطبيؽ اي عقوبة اشد ورد النص عمييا في اي قانوف 
 آخر.

 16المادة 

 االنظمة الالزمة لتنفيذ احكاـ ىذا القانوف.لمجمس الوزراء اصدار 

 17المادة 

 رئيس الوزراء والوزراء مكمفوف بتنفيذ احكاـ ىذا القانوف.

9/2/2009 

 


