مرســــوم ســــلطاني
رقـــم 2002/126
بإصدار قانون مكافحة االتجار بالبشر

سلطان عمان
نحن قابوس بن سعيد
بعد االطالع على النظام األساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني
رقم ، 61/606
وعلى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ، 77/7
وعلى قانون اإلجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم
، 66/67
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة .
رسمنـــا بمـــا هـــو آت
المــادة األولـــــى
يعمل بأحكام قانون مكافحة االتجار بالبشر المرفق .
المــادة الثـانيـــة
يلغى كل ما يخالف القانون المرفق أو يتعارض مع أحكامه .
المــادة الثـالثـــة
ينشر هذا المرســوم فـي الجريـدة الرسمية  ،ويعمل به من اليوم
التالي لتاريخ نشره .
صـدر فـي  72:من ذي القعدة سنة 6276هـ
المـوافـــــق  22 :من نوفمبـــــــر سنة 2002م

قابوس بن سعيد
ســـلطان عـمـــان
قانون مكافحة االتجار بالبشر
المــادة ( ) 6
فـي تطبيــق أحكــام هذا القانــون يكــون للمصطلحــات التاليـة المعنى
المبـين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر :
جريمة االتجار بالبشر :
القيـــام بـأي فعــــل من األفعــــال الــــواردة فـي المادة ( )2من هذا
القانون .
االســـــتغـــــالل :
االستخــدام غيــــر المشــروع للشخــص ويشمـل الدعــارة  ،وأي
شكــل مـن أشكـال االستغـالل الجنــسي  ،أو السخــــرة  ،أو العمــــل
قســـــــرا  ،أو االستـــرقاق  ،أو الممارســــات الشبيهــة بالرق  ،أو
االستعباد  ،أو النزع غير المشروع لألعضاء .
الحـــــــــدث :
كل ذكر أو أنثى لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر  ،وتحسب السن وفقا

للتقويم الميالدي .
األمــــوال والممتلكـــات :
األصول أيا كـان نوعها مادية كانت أو معنوية منقولة أو ثابتة
والمستندات والصكوك التي تثبت تملك هذه األصول أو أي حق عليها
.
العــــــائــــــدات :
األمــوال والممتلكــــــات المتحصـــــل عليهـــــا مـــــن جريمة االتجار
بالبشر .
الــــــــوسيــــــــلة :
المعـــدات واألدوات والوســائــط التـي تستخــــدم أو يراد استخدامها
فـي ارتكاب جريمة االتجار بالبشر .
التجـــميــــد :
الحظر المؤقت بموجب أمر صادر من محكمة مختصـــــة على
نقــــــل األمــــــوال والممتلكـــــــات أو الــعــائــــدات أو تحـــويلــــها
أو استـــــبدالهـــــــــــا أو التصرف فيها أو وضع اليد عليها أو الحجز
عليها بصورة مؤقتة .
المصـادرة :

التجريـــــد أو الحـــرمـــان الدائـــم مــن األمـــــوال والممتلكات أو
العائدات أو الوسيلة بحكم من محكمة مختصة .
الجريمة عبر الوطنية :
الجريمة التي ترتكب فـي أكثر من دولة واحــدة أو ارتكبـــت فـي
دولــة واحــدة ولكــن تم اإلعـــداد والتخطيـــط والتوجيـــه
واإلشـــراف عليها من دولة أخرى  ،أو ارتكبت فـي دولة واحدة ولكن
عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية فـي أكثر
من دولة  ،أو ارتكبت فـي دولة واحدة ولكن امتدت آثارها إلى دول
أخرى .
جماعة إجرامية منظمة :
أي جمــــاعة مـــؤلفــــــة مـــن ثــــالثــة أشخـــــاص فأكثر تقوم بفعل
مدبر بهدف ارتكاب جريمة االتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل
مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو أية منفعة مادية أخرى.
اللجنــــة :
اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر .
المــادة ( ) 2

يعــــد مرتكبا جريمـــة االتجار بالبشــــر كل شخـــــص يقوم عمــدا
وبغــــــــرض االستغالل :
أ  -استخــدام شخـــص أو نقلـــه أو إيوائـــه أو استقبــالــه عن
طريــق اإلكــراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغالل الوظيفة أو
النفوذ أو باستغالل حالة استضعاف أو باستعمال سلطة ما على
ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت
مباشرة أو غير مباشرة .
ب  -استخدام حدث أو نقله أو إيوائه أو استقباله ولو لم تستخدم
الوسائل المنصوص عليها فـي البند السابق .
المــادة ( ) 2
ال يعتد برضاء المجني عليه فـي أي حالة من الحاالت اآلتية :
أ  -إذا استخدمت أي من الوسائل المبينة فـي المادة(  / 2أ ) من
هذا القانون .
ب  -إذا كان المجني عليه حدثا .
ج  -إذا كـان المجنـي عليه فـي حالة ظرفيـــة أو شخصية ال
يمكن معها االعتداد برضائه أو حرية اختياره .
المــادة ( ) 7
يعتــبر فاعـــال كل من اشتــــرك بالتحريــــض أو المساعـــــدة أو
االتفـــــــاق على ارتكاب جريمة االتجار بالبشر .
المــادة ( ) 5

تتخــذ عند التحقيـــق أو المحاكمـــة فـي جريمــة االتجــار بالبشــر
اإلجراءات التالية :
أ  -تعريف المجني عليه بحقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة
الفرصة له لبيان وضعه القانوني والجسدي والنفسي
واالجتماعي .
ب  -عرض المجني عليه  ،إذا كان بحاجة إلى رعاية معينة أو
سكن  ،على الجهة المختصة  ،ويودع  -بحسب الحال  -أحد
مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد
المراكز المخصصة للسكنى .
ج  -توفير الحماية الالزمة للمجني عليه أو الشاهد متى كان
بحاجة إليها .
د  -السماح للمجني عليه أو الشاهد بالبقاء فـي السلطنة إذا
اقتضى ذلك التحقيق أو المحاكمة وذلك بناء على أمر من
االدعاء العام أو المحكمة بحسب الحال .
المــادة ( ) 1
لالدعاء العام أن يصدر أمرا باتخاذ جميع اإلجراءات التحفظية الالزمة
ويشمــل ذلك ضبــط األموال والممتلكات المتصلة بجريمة االتجار
بالبشر أو العائدات وأية أدلة قد تجعل من الممكن تحديد هذه األموال
والممتلكات والعائدات .
وللمحكمة المختصة األمر بتجميد هذه األموال والممتلكات والعائدات
إلى حين صدور حكم فـي الدعوى الجزائية .
المــادة ( ) 7

مـع عــــدم اإلخـــالل بالعقوبــات الفرعيـــــة أو اإلضافيـة أو بأية
عقوبة أشد ينص عليها قانون الجزاء العماني أو أي قانون آخر
يعاقب على الجرائم المبينة فـي هذا القانون بالعقوبات المنصوص
عليها فيه .
المــادة ( ) 2
يعاقب كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر بالسجن مدة التقل عن
ثالث سنوات وال تزيد على سبع سنوات وبغرامة التقل عن خمسة
آالف لاير وال تزيد على مائة ألف لاير .
المــادة ( ) 6
يعاقب على جريمة االتجار بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن سبع
سنوات وال تزيــــد على خمس عشــــرة سنة وبغـرامة ال تقل عن
عشرة آالف لاير وال تزيد على مائة ألف لاير فـي أي حالة من
الحاالت اآلتية :
أ  -إذا كان المجني عليه حدثا أو من ذوي االحتياجات الخاصة .
ب  -إذا كان الجاني يحمل سالحا .
ج  -إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص .
د  -إذا كان الجاني زوجـــا للمجنـــي عليـــه أو أحد أصولـــه أو

فــروعـــه أو وليـــه أو كانت له سلطة عليه .
هـ  -إذا ارتكبت الجريمة جماعة إجرامية منظمة أو كان الجاني
أحد أعضائها .
و  -إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة استغل
وظيفته الرتكاب الجريمة .
ز  -إذا كانت الجريمة عبر وطنية .
ح  -إذا أصيب المجني عليه بسبب استغالله فـي جريمة االتجار
بالبشر بالجنون أو بمرض نقص المناعة أو بأي مرض نفسي
أو عضوي ال يرجى برؤه .
ويعاقب بذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار
جماعة إجرامية منظمة أو تولى قيادة فيها أو دعا لالنضمام إليها
 ،يكون هدفها أو من بين أهدافها ارتكاب جريمة االتجار بالبشر .
المــادة ()60
إذا ارتكــــبت جريمـــة االتجار بالبــــشر بواسطــــة شخــــص
اعتـباري فيعـاقب بالعقوبة المقررة للجريمة الشخص المسؤول عن
إدارة الشخص االعتباري إذا ثبت علمه بالجريمة .
ويكـــون الشخــــــص االعتبـــــاري مســـؤوال عن الجريمــة إذا
وقعـــت باسمـــه ولصالحه ويعاقب بالغرامة التي ال تقل عن عشرة
آالف لاير وال تزيد على مائة ألف لاير .
المــادة ()66

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات
وبغرامة ال تقل عن ثالثمائة لاير وال تزيد على ألف لاير كل من علم
بارتكاب جريمة االتجار بالبشر  ،ولو كان مسؤوال عن السر المهني ،
ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك  ،ويجوز اإلعفاء من العقوبة إذا
كان من امتنع عن اإلبالغ زوجا للجاني أو من أصوله أو فروعه .
المــادة ()62
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات
وبالغرامة التي ال تقل عن ثالثمائة لاير وال تزيد على ألف لاير كل من
أخفى شخصا أو أكثر ممن اشترك فـي جريمة االتجار بالبشر بقصد
معاونته على الفرار من وجه العدالة أو حاز أو أخفى كل أو بعض
عائدات الجريمة أو ساهم فـي إخفاء معالمها مع علمه بذلك فـي جميع
األحوال .
المــادة ()62
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس
سنوات كل من استخدم القوة أو التهديد أو وعد بمنفعة لمنع شخص

من اإلدالء بشهادته أو تقديم أدلة أو لتحريضه على عدم اإلدالء
بشهادته أو عدم تقديم األدلة  ،أو على اإلدالء بشهادة زور أو تقديم
أدلة غير صحيحة تتعلق بجريمة االتجار بالبشر أمام أي جهة مختصة
.
المــادة ()67
فـي حالــة إدانـــة شخـص بارتكاب جريمة االتجار بالبشر تصدر
المحكمة حكما بمصادرة األموال والممتلكات والعائدات والوسائل التي
استخدمت فـي ارتكابها أو التي كانت معدة لهذا الغرض والعائدات
المستمدة منها .
ويحكم بمصادرة هذه األموال والممتلكات والعائدات والوسائل حتى لو
حولت أو استبدلت بأموال أخرى أو نقلت ملكيتها إلى شخص آخر
وذلك دون اإلخالل بحق الغير حسن النية .
فإذا اختلطت بأموال أو ممتلكات أو عائدات مصدرها مشروع فال
ينصب الحكم بالمصادرة إال على األموال والممتلكات والوسائل
والعائدات المشار إليها فـي الفقرة األولى من هذه المادة .
وفـي جميع األحوال ال يحول دون الحكم بالمصادرة انقضاء الدعوى
بسبب عائق قانوني كوفاة المتهم ما لم يثبت ورثته مشروعية مصدر
األموال والممتلكات والعائدات .

المــادة ()65
يعاقب على الشروع فـي جريمة االتجار بالبشر بعقوبة الجريمة التامة
.
المــادة ()61
يعفــى مـن العقــــوبــات المقــــررة لجــريمـــة االتــجار بالبشر
المنصوص عليهــا فـي هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ
السلطات المختصة بما يعلمه عنها قبل الشروع فـي ارتكاب الجريمة
وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو
الحيلولة دون تمامها  ،فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن الجريمة
جاز إعفاؤه من العقوبة أو تخفيفها إذا مكن الجاني السلطات
المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين .
المــادة ()67
يعفى المجني عليه فـي جريمة االتجار بالبشر من رسوم الدعوى
المدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن
استغالله فـي جريمة االتجار بالبشر .
المــادة ()62

لالدعاء العام اإلذن ببيع األموال والممتلكات أو الوسائل أو العائدات
المحكوم بمصادرتها وإيداع حصيلة البيع الخزانة العامة وذلك كله
وفقا لإلجراءات المقررة قانونا .
المــادة ()66
يختص االدعاء العام بتفتيش أماكن إيواء المجني عليهم فـي جريمة
االتجار بالبشر للتأكد من تنفيذ األحكام والقرارات القضائية الصادرة
بشأنهم .
المــادة () 20
ال يجوز الحكم بوقف تنفيذ العقوبة الصادرة على المحكوم عليه فـي
جريمة االتجار بالبشر كما ال يجوز النزول عن الحد األدنى المقرر
للعقوبة .
المــادة ()26
فيما لم يرد به نص فـي هذا القانون  ،تطبق األحكام المنصوص عليها
فـي قانون الجزاء العماني وقانون اإلجراءات الجزائية .
المــادة ()22

تنشأ لجنة تسمى ( اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ) يصدر
بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء على أن تكون برئاسة وزير .
المــادة ()22
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تختص اللجنة بما يأتي :
 وضع خطة عمل لمكافحة االتجار بالبشر بالتنسيق معالجهات المختصة .
 التنسيـــق مع كافــــة الجهـــات المختصــة بالسلطنـــةوالهيئـــات والمنظمـــات الدوليـــة المختصة لوضع الضوابط
واإلجراءات التي تكفل مكافحة جريمة االتجار بالبشر عبر
الوطنية .
 إعداد قاعدة بيانات بالتنسيق مع الجهات المحلية واإلقليميةوالدولية  ،وتشمل هذه القاعدة التشريعات الدولية ذات الصلة
بجريمة االتجار بالبشر والدراسات وأساليب االتجار
والمتاجرين .
 وضع برامــج رعاية وتأهيل المجني عليهم لمساعدتهم علىاالندمــاج السريــع فـي المجتمع .
 إعـــداد الدراســـات والبحـــوث ذات الصلـــة والقيـــامبالحمـــالت اإلعالميـــة لمكافحـــة جريمة االتجار بالبشر
وحماية المجني عليهم .
 اقتراح قواعد وإجراءات لتعزيز الضوابط الحدودية والرقابةعلى وسائل النقل والتنسيق بشأنها مع جهات االختصاص .

 - 7تنظيم برامج لتدريب القائمين على تنفيذ هذا القانون .
 - 2إعداد التقارير الدورية عن االتجار بالبشر من واقع
اإلحصائيات القضائية وما اتخذ بشأن المجني عليهم وما أسفر
عنه التطبيق العملي لهذا القانون وما تراه من اقتراحات
وتوصيات تعزز من إجراءات وجهود مكافحة االتجار بالبشر ،
ورفع هذه التقارير إلى مجلس الوزراء .
 - 6اقتراح تعديل هذا القانون وغيره من القوانين ذات الصلة .
 - 60القيام بأية أعمال أخرى فـي مجال مكافحة االتجار بالبشر
تكلف بها من قبل مجلس الوزراء .

