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تقديـم :

احلمد هلل والصالة والسالم على سيدنا رسول اهلل ،،
يطيب لقطاع الشؤون القانونية بـاألمانة العامة جمللس التعاون أن يقدم هذا
النظام )القـانون( املسمى : وثيقة أبو ظيب للنظام )القانون( املوحد ملكافحة االجتار
باألشخـاص لدول جملس التعاون، والذي يأيت ضـمن سلسلة األنظمة )القوانني(
االسترشاديـة اليت مت إجنازها يف إطار مسرية الـتعاون العديل والقضائي بني دول
اجمللس ، ويتكـون من )17( مادة اشتملت على تعريف االجتار باألشخاص وعلى

العقوبات اليت تطبق حبق كل من ارتكب هذه اجلرمية.
ويهدف هـذا النظام )القانون( إىل منـع وإهناء إساءة استغالل البشر يف أي
شكل من أشكال االستغالل كالدعارة واالعتداء اجلنسي، والعمل أو اخلدمة قسرا،
واالسترقاق، ونزع األعضـاء واملتاجرة هبا، آخذًا يف االعتـبار ما ينتج عنها من

إنتهاكات ال تقرها األنظمة والتشريعات الدولية.
وقد اتفقت جلنة اخلرباء املختصني من الدول األعضاء على الصيغة النهائية هلذه
الوثيقة ، مث أقـرها أصحاب املعايل وزراء العدل بدول اجمللس يف اجتماعهم الثامن
عشر ، الـذي عقد يف دولة اإلمارات العربيـة املتحدة بتاريخ 17 _ 18 شوال
1427هـ املـوافق 8 _ 9 نوفمرب 2006م، مث اعتمدها اجمللس األعلى يف دورته
السابعة والعشرين اليت عقدت بالرياض بتاريخ 18 _ 19 ذي القعدة 1427هـ
املوافق 9 _ 10 ديسمرب 2006م ، كقانون استرشادي ملدة أربع سنوات ، كما
قرر اجمللس األعلى يف دورته احلادية والثالثني ، اليت عقدت يف أبو ظيب باإلمارات
العـربية املتحدة )ديسمرب 2010م( ، متديد العمل هبـذه الوثيقة بصيغتها اجلديدة
املعدلة املرفقة كنظام )قـانون( استرشادي ملدة أربع سنوات ، تتجدد تلقائيًا حال
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عدم ورود مالحظات عليها من الدول األعضاء، وذلك بناًء على توصية أصحاب
املعايل وزراء العدل يف إجتماعهم الثاين والعشرين الذي عقد بدولة الكويت بتاريخ

2 نوفمرب 2010م.

آملني أن حيقق هذا النظام )القانون( اهلدف املرجو من إقراره.

واهلل ولـي التوفيــق ،،،
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وثيقة أبوظبـي للنظام )القانون( املوحد
ملكافحـة اإلجتـار باألشخـاص

لدول مجلس التعاون

املـادة األولـى
يقصد باملصطلحات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ، ما مل يقتض السياق

غري ذلك :
1 _ يقصد بتعبـري )االجتار باألشخاص( : جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو
إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهـديد بالقوة أو استعماهلا أو غري ذلك من
أشكال القسر أو االختطـاف أو االحتيال أو اخلداع أو استغالل السلطة أو
استغالل حالة استضعاف ، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة

شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض االستغـالل . 
ويشمل االستغالل ، كحـد أدىن ، االستغالل يف الدعـارة أو سائر
االستغالل اجلنسي ، أو الـسخرة أو اخلدمـة قسرا ، أو االسـترقاق أو

املمارسات الشبيهة بالـرق ، أو االستعباد أو نزع األعضاء . 
2 _ مجاعة إجرامية منظمة : أي مجاعة مؤلفة من ثالثة أشخاص فأكثر تقوم بفعل
مـدبر هبدف ارتكاب أي من جرائـم االجتار باألشخاص من أجل احلصول

بشكل مباشر أو غري مباشر على منفعة مالية أو أي منفعة أخرى.
3 _ الطفل : أي شخص دون الثامنة عشرة من العمر .

4 _ اجلرمية عرب الوطنية : اجلرمية اليت ترتكب يف أكثر من دولة واحدة أو ارتكبت
يف دولة واحدة ولكن مت اإلعداد والـتخطيط والتوجيه واإلشراف عليها من
دولة أخرى ، أو ارتكبت يف دولة واحدة ولكـن عن طريق مجاعة إجرامية
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منظمة متارس أنشطة إجرامية يف أكثر من دولة ، أو ارتكبت يف دولة واحدة
ولكن امتدت آثارها إىل دولة أخرى .

املـادة الثانيـة
ال يعتد برضاء اجملين عليه يف أي من احلاالت التالية :

1 _ عند استخدام أي من الوسائل املبينة يف الفقرة )1( من املادة األوىل .
2 _ إذا كان اجملين عليه طفال .

3 _ إذا كان اجملين عليه يف حالة ظرفية أو شخصية ال ميكن معها االعتداد برضائه
أو حرية اختياره .

املـادة الثالثـة
يعـاقب بالـسجن من ).....................( إىل ).....................( وبالغـرامة من

).....................( إىل ).....................( كل من ارتكب جرمية االجتار باألشخاص .
وتكون العقوبة بالسجن من ).....................( إىل ).....................( وبالغرامة من

).....................( إىل ).....................( ، وذلك يف احلاالت التالية :
1 _ إذا ارتكبت اجلرمية عن طريق مجاعة إجرامية منظمة وكان اجلاين قد ساهم يف
إنشائها أو تـنظيمها أو إدارهتا أو توىل قيـادة فيها أو انضم إليها مع علمه

بأغراضها .
2 _ إذا ارتكبت اجلرمية ضد النساء أو ذوي االحتياجات اخلاصة .

3 _ إذا ارتكبت ضد الطفل ، ولو مل يكن اجلاين عاملًا بعمره .
4 _ إذا صاحب ارتكاب اجلرمية إكراه أو حتايل أو إساءة استعمال السلطة.

5 _ إذا كان مرتكب اجلرمية حاماًل سالحًا أو هدد باستخدامه .
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6 _ إذا كان مرتكب اجلرمية زوجا للمجين عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو وليه أو
كانت له سلطة عليه .

7 _ إذا كان مرتكب اجلرمية موظفـا عامًا أو مكلفًا خبدمة عامة واستغل وظيفته
الرتكاب اجلرمية .

8 _ إذا ارتكبت اجلرمية من أكثر من شخص .
9 _ إذا كانت اجلرمية ذات طابع دويل أو عرب وطين .

املـادة الرابعـة 
يعـاقب باحلبـس من ).....................( إىل ).....................( أو بالغـرامة من
).....................( إىل ).....................( كل من علم بـارتكاب جرميـة من اجلرائم
املنصوص عليها فـي هـذا النظـام )القانون( أو الشروع فيها ولو كان مسئوال
عن السر املهين ، أو حصل على معلومات أو إرشادات تتعلق هبا بصفة مباشرة أو

غري مباشرة ، ومل يبلغ فورا اجلهات املختصة بذلك .
وجيوز استثناء الوالدين واألوالد والزوجني واألخوة واألخوات من أحكام هذه املادة .

املـادة اخلامسة 
يعـاقب بالـسجن من ).....................( إىل ).....................( وبالغـرامة من

).....................( إىل ).....................( :
1 _ كل من استخدم القـوة البدنية أو التهديد أو التـرهيب أو الوعد مبزية غري
مستحقة أو عرضها أو منحها للتحريض على اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل
يف اإلدالء بالشهـادة أو تقدمي األدلة يف إجراءات تـتعلق بارتكاب أي من

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام )القانون(.
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2 _ كل من استخـدم القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب للتدخل يف ممارسة أي
مسئول قضائي أو معـين بإنفاذ القانون مهامه الـرمسية فيما يتعلق بأي من

اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام )القانون( .

املـادة السادسة 
يعاقب بعقوبة الفاعل ، احملرض والشريك وكل من تدخل يف أي من اجلرائم

املنصوص عليها يف املواد الثالثة واخلامسة من هذا النظام )القانون(.

املـادة السابعة 
يعـاقب باحلـبس من ).....................( إىل ).....................( وبغـرامة من
)......................( إىل ).....................( كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء
متحصلة من إحـدى اجلرائم املنصوص عليها يف هـذا النظام )القانون( أو أخفى
شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة

مع علمه بذلك أو ساهم يف إخفاء معامل اجلرمية .

املـادة الثامنة 
يعـاقب على الشروع يف أي مـن اجلرائم املنصوص عليهـا يف املواد الثالثة

واخلامسة من هذا النظام )القانون( بعقوبة اجلرمية التامة .

املـادة التاسعة 
يعاقب مرتكب أي من اجلرائم املنصوص عليها يف هذا النظام )القانون( إضافة
إىل العقوبـات األصلية بالعقوبات الفرعية أو اإلضافية )التبعية أو التكميلية( وتطبق

حبقهم التدابري االحترازية املقررة يف األنظمة )القوانني( النافذة .
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املـادة العشرة 
ال ختل أحكام هذا النظام )القانون( بتوقيع أي عقوبة أشد منصوص عليها يف

األنظمة )القوانني( النافذة .

املادة احلادية عشر 
يعفى من العقوبات املقررة للجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام )القانون( ،
كل من بادر من اجلناة بـإبالغ اجلهات املختصة مبا يعلمه عنها قبل البدء يف تنفيذ
اجلـرمية وكان من شأن ذلك اكتشاف اجلرميـة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو
احليلولة دون إمتامها ، فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن اجلرمية جاز إعفاؤه من
العقوبة أو ختفيفها إذا مكن اجلاين السلطات املختصة أثناء التحقيق من القبض على

مرتكيب اجلرمية اآلخرين .

املـادة الثانية عشر 
يف األحوال اليت ترتكب جرمية االجتار باألشخاص من خالل شخص اعتباري
ودون اإلخالل مبسئولية الشخـص الطبيعي التابع له ، يعاقب الشخص االعتباري
بالغرامة من ).....................( إىل ).....................( . وجيوز للمحكمة أن تأمر حبله ،

أو بالغلق املؤقت أو الدائم له أو ألحد فروعه.
املـادة الثالثة عشر 

إذا تبني عند الـتحقيق أو احملاكمـة وجود جمين عليه يف جـرمية االجتار
باألشخاص تتخذ اإلجراءات التالية:

1 _ إفهام اجملين عليه حبقوقه القانونية بلغة يفهمها .
2 _ إتاحة الفـرصة للمجين عليه لبـيان وضعه مبا يتضمـن كونه ضحية اجتار

باألشخاص وكذلك وضعه القانوين واجلسدي والنفسي واالجتماعي .
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3 _ إذا تبني أن اجملين عليه حباجـة إىل رعاية طبية أو نفسية ، أو بناء على طلبه ،
يعرض على الطبيب املختص.

4 _ إذا تبني أن حالة اجملين عليه الطبية أو النفـسية أو العمرية تستدعي إيداعه ،
يودع أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دار الرعاية .

5 _ إذا تبني أن اجملين عليه حباجة إىل مـأوى ، يودع أحد املراكز املخصصة هلذا
الغرض.

6 _ إذا تبني أن اجملين عليه حباجة إىل احلماية األمنية يودع أحد املراكز املخصصة هلذا
الغرض .

7 _ إذا تبني أن هناك ضرورة لبقاء اجملين عليه يف الدولة أثناء السري يف إجراءات التحقيق
أو احملاكمة فللنيابة العامة )االدعاء العام( أو احملكمة املختصة تقدير ذلك.

املـادة الرابعة عشر
ختتص النيابة العامة )االدعاء العام( بتفتيش أماكن إيواء اجملين عليهم يف جرمية

االجتار باألشخاص للتأكد من تنفيذ القرارات القضائية هبذا الشأن .

املـادة اخلامسة عشر
للنيابة العامة )االدعاء العام( اجلهة القضائية املختصة، سلطة إختاذ اإلجراءات

التحفظية الالزمة ومن بينها ضبط األموال واملمتلكات املتعلقة باجلرمية.

املـادة السادسة عشر
حيكم يف مجيع األحوال مبصادرة املـمتلكات املنقولة ووسائل النقل واألشياء
املضبوطة اليت استعملت أو اليت كان من شأهنا أن تستعمل يف ارتكاب اجلرائم املبنية
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يف املواد السابقة وكـذلك العائدات املتحصلة منها ، وذلك دون اإلخالل حبقوق
الغري حسن النيه.

املـادة السابعة عشر
تنشأ جلنة وطنيـة ملكافحة االجتار باألشخاص تضم ممثلني عن اجلهات املعنية
حيدد قرار تشكيلها مستوى متثيلها وإجراءات عملها واختصاصاهتا لوضع سياسات

وبرامج حمددة من ضمنها :
1 _ منع ومكافحة االجتار باألشخاص .

2 _ محاية ضحايا االجتار باألشخاص من معاودة إيذائهم ومتابعة أوضاعهم .
3 _ إعداد البحوث واملعلـومات واحلمالت اإلعالمية واملبـادرات االجتماعية

واالقتصادية ملنع ومكافحة االجتار باألشخاص.
4 _ التنسيق مع أجهزة الدولة فيما يتعلق باملعلومات واإلحصائيات املتعلقة باالجتار

باألشخاص .
5 _ إعداد تقارير دورية عن االجتار باألشخاص من واقع اإلحصائيات القضائية.
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