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مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2008/126

باإ�سدار قانون مكافحة االجتار بالب�سر

�سلطان عمان نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،
وعلى قانون اجلزاء العماين ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 74/7 ،

وعلى قانون الإجراءات اجلزائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/97 ،
وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت
املــادة االأولـــــى
يعمل باأحكام قانون مكافحة الجتار بالب�سر املرفق .

املــادة الثـانيـــة
يلغى كل ما يخالف القانون املرفق اأو يتعار�ض مع اأحكامه .

املــادة الثـالثـــة
ين�سر هذا املر�ســوم فـي اجلريـدة الر�سمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�سره .

�سـدر فـي :24 من ذي القعدة �سنة 1429هـ

املـوافـــــق : 23 من نوفمبـــــــر �سنة 2008م
قابو�س بن �سعيد
�ســـلطان عـمـــان  
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 قانون مكافحة االجتار بالب�سر
املــادة ) 1 (

فـي تطبيــق اأحكــام هذا القانــون يكــون للم�سطلحــات التاليـة املعنى املبـني قرين كل منها 
ما مل يقت�ض �سياق الن�ض معنى اآخر :

جرمية االجتار بالب�سر : 
القيـــام بـاأي فعــــل من الأفعــــال الــــواردة فـي املادة )2( من هذا القانون .

اال�ســـــتغـــــالل :  
ال�ستخــدام غيــــر امل�ســروع لل�سخــ�ض وي�سمـل الدعــارة ، واأي �سكــل مـن اأ�سكـال ال�ستغـالل 
اجلنــ�سي ، اأو ال�سخــــرة ، اأو العمــــل ق�ســـــــرا ، اأو ال�ستـــرقاق ، اأو املمار�ســــات ال�سبيهــة بالرق ، 

اأو ال�ستعباد ، اأو النزع غري امل�سروع لالأع�ساء .
احلـــــــــدث :  

كل ذكر اأو اأنثى مل يبلغ الثامنة ع�سرة من العمر ، وحت�سب ال�سن وفقا للتقومي امليالدي .
االأمــــوال واملمتلكـــات :   

الأ�سول اأيا كـان نوعها مادية كانت اأو معنوية منقولة اأو ثابتة وامل�ستندات وال�سكوك التي 
تثبت متلك هذه الأ�سول اأو اأي حق عليها .

العــــــائــــــدات : 
الأمــوال واملمتلكــــــات املتح�ســـــل عليهـــــا مـــــن جرمية الجتار بالب�سر .

الــــــــو�سيــــــــلة :  
جرمية  ارتكاب  فـي  ا�ستخدامها  يراد  اأو  ت�ستخــــدم  التـي  والو�ســائــط  والأدوات  املعـــدات 

الجتار بالب�سر .
التجـــميــــد :  

 احلظر املوؤقت مبوجب اأمر �سادر من حمكمة خمت�ســـــة على نقــــــل الأمــــــوال واملمتلكـــــــات 
اأو الــعــائــــدات اأو حتـــويلــــها اأو ا�ستـــــبدالهـــــــــــا اأو الت�سرف فيها اأو و�سع اليد عليها اأو احلجز 

عليها ب�سورة موؤقتة .
امل�سـادرة :  

التجريـــــد اأو احلـــرمـــان الدائـــم مــن الأمـــــوال واملمتلكات اأو العائدات اأو الو�سيلة بحكم من 
حمكمة خمت�سة .
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اجلرمية عرب الوطنية :  
ولكــن مت  واحــدة  دولــة  فـي  ارتكبـــت  اأو  واحــدة  دولة  اأكرث من  فـي  ترتكب  التي  اجلرمية 
اأو ارتكبت فـي دولة   ، اأخرى  الإعـــداد والتخطيـــط والتوجيـــه والإ�ســـراف عليها من دولة 
اأكرث من  اإجرامية فـي  اأن�سطة  اإجرامية منظمة متار�ض  واحدة ولكن عن طريق جماعة 

دولة ، اأو ارتكبت فـي دولة واحدة ولكن امتدت اآثارها اإىل دول اأخرى .
جماعة اإجرامية منظمة :  

اأي جمــــاعة مـــوؤلفــــــة مـــن ثــــالثــة اأ�سخـــــا�ض فاأكرث تقوم بفعل مدبر بهدف ارتكاب جرمية 
اأية  اأو  الجتار بالب�سر من اأجل احل�سول ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على منفعة مالية 

منفعة مادية اأخرى.
اللجنــــة :  

اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر .
املــادة ) 2 (

يعــــد مرتكبا جرميـــة الجتار بالب�ســــر كل �سخـــــ�ض يقوم عمــدا وبغــــــــر�ض ال�ستغالل :
 اأ - ا�ستخــدام �سخـــ�ض اأو نقلـــه اأو اإيوائـــه اأو ا�ستقبــالــه عن طريــق الإكــراه اأو التهديد 
اأو  ا�ست�سعاف  حالة  با�ستغالل  اأو  النفوذ  اأو  الوظيفة  با�ستغالل  اأو  احليلة  اأو 
با�ستعمال �سلطة ما على ذلك ال�سخ�ض اأو باأية و�سيلة اأخرى غري م�سروعة �سواء 

كانت مبا�سرة اأو غري مبا�سرة .
ب - ا�ستخدام حدث اأو نقله اأو اإيوائه اأو ا�ستقباله ولو مل ت�ستخدم الو�سائل املن�سو�ض 

عليها فـي البند ال�سابق .
املــادة ) 3 (

ل يعتد بر�ساء املجني عليه فـي اأي حالة من احلالت الآتية :
 اأ - اإذا ا�ستخدمت اأي من الو�سائل املبينة فـي املادة) 2 / اأ ( من هذا القانون .

 ب - اإذا كان املجني عليه حدثا .
 ج - اإذا كـان املجنـي عليه فـي حالة ظرفيـــة اأو �سخ�سية ل ميكن معها العتداد بر�سائه 

اأو حرية اختياره .
املــادة ) 4 (

يعتــرب فاعـــال كل من ا�ستــــرك بالتحريــــ�ض اأو امل�ساعـــــدة اأو التفـــــــاق على ارتكاب جرمية 
الجتار بالب�سر .
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املــادة ) 5 (
تتخــذ عند التحقيـــق اأو املحاكمـــة فـي جرميــة الجتــار بالب�ســر الإجراءات التالية :

لبيان  له  الفر�سة  واإتاحة  يفهمها  بلغة  القانونية  بحقوقه  عليه  املجني  تعريف   - اأ 
و�سعه القانوين واجل�سدي والنف�سي والجتماعي .

ب - عر�ض املجني عليه ، اإذا كان بحاجة اإىل رعاية معينة اأو �سكن ، على اجلهة املخت�سة ، 
ويودع  - بح�سب احلال  - اأحد مراكز التاأهيل الطبية اأو النف�سية اأو دور الرعاية 

اأو اأحد املراكز املخ�س�سة لل�سكنى .
ج - توفري احلماية الالزمة للمجني عليه اأو ال�ساهد متى كان بحاجة اإليها .

د - ال�سماح للمجني عليه اأو ال�ساهد بالبقاء فـي ال�سلطنة اإذا اقت�سى ذلك التحقيق اأو 
املحاكمة وذلك بناء على اأمر من الدعاء العام اأو املحكمة بح�سب احلال .

املــادة ) 6 (
الالزمة وي�سمــل ذلك  التحفظية  الإجراءات  باتخاذ جميع  اأمرا  اأن ي�سدر  العام  لالدعاء 
�سبــط الأموال واملمتلكات املت�سلة بجرمية الجتار بالب�سر اأو العائدات واأية اأدلة قد جتعل 

من املمكن حتديد هذه الأموال واملمتلكات والعائدات .
�سدور  حني  اإىل  والعائدات  واملمتلكات  الأموال  هذه  بتجميد  الأمر  املخت�سة  وللمحكمة 

حكم فـي الدعوى اجلزائية .
املــادة ) 7 (

مـع عــــدم الإخـــالل بالعقوبــات الفرعيـــــة اأو الإ�سافيـة اأو باأية عقوبة اأ�سد ين�ض عليها قانون 
اجلزاء العماين اأو اأي قانون اآخر يعاقب على اجلرائم املبينة فـي هذا القانون بالعقوبات 

املن�سو�ض عليها فيه .
املــادة ) 8 (

يعاقب كل من ارتكب جرمية الجتار بالب�سر بال�سجن مدة لتقل عن ثالث �سنوات ول 
تزيد على �سبع �سنوات وبغرامة لتقل عن خم�سة اآلف ريال ول تزيد على مائة األف ريال .

املــادة ) 9 (
يعاقب على جرمية الجتار بالب�سر بال�سجن مدة ل تقل عن �سبع �سنوات ول تزيــــد على 
خم�ض ع�ســــرة �سنة وبغـرامة ل تقل عن ع�سرة اآلف ريال ول تزيد على مائة األف ريال فـي 

اأي حالة من احلالت الآتية :
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اأ - اإذا كان املجني عليه حدثا اأو من ذوي الحتياجات اخلا�سة .
ب - اإذا كان اجلاين يحمل �سالحا .

ج - اإذا ارتكبت اجلرمية من اأكرث من �سخ�ض .
د - اإذا كان اجلاين زوجـــا للمجنـــي عليـــه اأو اأحد اأ�سولـــه اأو فــروعـــه اأو وليـــه اأو كانت 

له �سلطة عليه .
هـ -  اإذا ارتكبت اجلرمية جماعة اإجرامية منظمة اأو كان اجلاين اأحد اأع�سائها .

لرتكاب   وظيفته  ا�ستغل  عامة  بخدمة  مكلفا  اأو  عاما  موظفا  اجلاين  كان  اإذا   - و 
اجلرمية .

ز - اإذا كانت اجلرمية عرب وطنية . 
ح - اإذا اأ�سيب املجني عليه ب�سبب ا�ستغالله فـي جرمية الجتار بالب�سر باجلنون اأو 

مبر�ض نق�ض املناعة اأو باأي مر�ض نف�سي اأو ع�سوي ل يرجى بروؤه .
ويعاقب بذات العقوبة كل من اأن�ساأ اأو اأ�س�ض اأو نظم اأو اأدار جماعة اإجرامية منظمة 
اأو توىل قيادة فيها اأو دعا لالن�سمام اإليها ، يكون هدفها اأو من بني اأهدافها ارتكاب 

جرمية الجتار بالب�سر .
املــادة )10(

اإذا ارتكــــبت جرميـــة الجتار بالبــــ�سر بوا�سطــــة �سخــــ�ض اعتـباري فيعـاقب بالعقوبة املقررة 
للجرمية ال�سخ�ض امل�سوؤول عن اإدارة ال�سخ�ض العتباري اإذا ثبت علمه باجلرمية .

ويكـــون ال�سخــــــ�ض العتبـــــاري م�ســـوؤول عن اجلرميــة اإذا وقعـــت با�سمـــه ول�ساحله ويعاقب 
بالغرامة التي ل تقل عن ع�سرة اآلف ريال ول تزيد على مائة األف ريال .

املــادة )11(
اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبغرامة ل تقل  يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �ستة 
عن ثالثمائة ريال ول تزيد على األف ريال كل من علم بارتكاب جرمية الجتار بالب�سر ، 
ولو كان م�سوؤول عن ال�سر املهني ، ومل يبلغ ال�سلطات املخت�سة بذلك ، ويجوز الإعفاء من 

العقوبة اإذا كان من امتنع عن الإبالغ زوجا للجاين اأو من اأ�سوله اأو فروعه .
املــادة )12(

يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن �ستة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات وبالغرامة التي ل 
تقل عن ثالثمائة ريال ول تزيد على األف ريال كل من اأخفى �سخ�سا اأو اأكرث ممن ا�سرتك 
فـي جرمية الجتار بالب�سر بق�سد معاونته على الفرار من وجه العدالة اأو حاز اأو اأخفى كل 
اأو بع�ض عائدات اجلرمية اأو �ساهم فـي اإخفاء معاملها مع علمه بذلك فـي جميع الأحوال .
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املــادة )13(
يعاقب بال�سجن مدة ل تقل عن ثالث �سنوات ول تزيد على خم�ض �سنوات كل من ا�ستخدم 
اأو  اأدلة  تقدمي  اأو  ب�سهادته  الإدلء  من  �سخ�ض  ملنع  مبنفعة  وعد  اأو  التهديد  اأو  القوة 
لتحري�سه على عدم الإدلء ب�سهادته اأو عدم تقدمي الأدلة ، اأو على الإدلء ب�سهادة زور اأو 

تقدمي اأدلة غري �سحيحة تتعلق بجرمية الجتار بالب�سر اأمام اأي جهة خمت�سة .
املــادة )14(

اإدانـــة �سخـ�ض بارتكاب جرمية الجتار بالب�سر ت�سدر املحكمة حكما مب�سادرة  فـي حالــة 
الأموال واملمتلكات والعائدات والو�سائل التي ا�ستخدمت فـي ارتكابها اأو التي كانت معدة 

لهذا الغر�ض والعائدات امل�ستمدة منها .
ويحكم مب�سادرة هذه الأموال واملمتلكات والعائدات والو�سائل حتى لو حولت اأو ا�ستبدلت 
باأموال اأخرى اأو نقلت ملكيتها اإىل �سخ�ض اآخر وذلك دون الإخالل بحق الغري ح�سن النية .

فاإذا اختلطت باأموال اأو ممتلكات اأو عائدات م�سدرها م�سروع فال ين�سب احلكم بامل�سادرة 
الفقرة الأوىل من هذه  اإليها فـي  امل�سار  اإل على الأموال واملمتلكات والو�سائل والعائدات 

املادة .
وفـي جميع الأحوال ل يحول دون احلكم بامل�سادرة انق�ساء الدعوى ب�سبب عائق قانوين 

كوفاة املتهم ما مل يثبت ورثته م�سروعية م�سدر الأموال واملمتلكات والعائدات .
املــادة )15(

يعاقب على ال�سروع فـي جرمية الجتار بالب�سر بعقوبة اجلرمية التامة .
املــادة )16(

يعفــى مـن العقــــوبــات املقــــررة جلــرميـــة التــجار بالب�سر املن�سو�ض عليهــا فـي هذا القانون 
كل من بادر من اجلناة باإبالغ ال�سلطات املخت�سة مبا يعلمه عنها قبل ال�سروع فـي ارتكاب 
اجلرمية وكان من �ساأن ذلك اكت�ساف اجلرمية قبل وقوعها اأو �سبط مرتكبها اأو احليلولة 
اأو  العقوبة  من  اإعفاوؤه  جاز  اجلرمية  عن  الك�سف  بعد  الإبالغ  ح�سل  فاإذا   ، متامها  دون 
مرتكبي  على  القب�ض  من  التحقيق  اأثناء  املخت�سة  ال�سلطات  اجلاين  مكن  اإذا  تخفيفها 

اجلرمية الآخرين .
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املــادة )17(
يرفعها  التي  املدنية  الدعوى  ر�سوم  من  بالب�سر  الجتار  جرمية  فـي  عليه  املجني  يعفى 

للمطالبة بالتعوي�ض عن ال�سرر الناجم عن ا�ستغالله فـي جرمية الجتار بالب�سر .
املــادة )18(

اأو العائدات املحكوم مب�سادرتها  اأو الو�سائل  لالدعاء العام الإذن ببيع الأموال واملمتلكات 
واإيداع ح�سيلة البيع اخلزانة العامة وذلك كله وفقا لالإجراءات املقررة قانونا .

املــادة )19(
 يخت�ض الدعاء العام بتفتي�ض اأماكن اإيواء املجني عليهم فـي جرمية الجتار بالب�سر للتاأكد 

من تنفيذ الأحكام والقرارات الق�سائية ال�سادرة ب�ساأنهم .
املــادة )20 (

ل يجوز احلكم بوقف تنفيذ العقوبة ال�سادرة على املحكوم عليه فـي جرمية الجتار بالب�سر 
كما ل يجوز النزول عن احلد الأدنى املقرر للعقوبة .
املــادة )21(

فيما مل يرد به ن�ض فـي هذا القانون ، تطبق الأحكام املن�سو�ض عليها فـي قانون اجلزاء 
العماين وقانون الإجراءات اجلزائية .

املــادة )22(
تن�ساأ جلنة ت�سمى ) اللجنة الوطنية ملكافحة الجتار بالب�سر ( ي�سدر بت�سكيلها قرار من 

جمل�ض الوزراء على اأن تكون برئا�سة وزير .
املــادة )23(

تخت�ض اللجنة مبا ياأتي :
1 - و�سع خطة عمل ملكافحة الجتار بالب�سر بالتن�سيق مع اجلهات املخت�سة .

2 - التن�سيـــق مع كافــــة اجلهـــات املخت�ســة بال�سلطنـــة والهيئـــات واملنظمـــات الدوليـــة 
املخت�سة لو�سع ال�سوابط والإجراءات التي تكفل مكافحة جرمية الجتار بالب�سر 

عرب الوطنية .
3 - اإعداد قاعدة بيانات بالتن�سيق مع اجلهات املحلية والإقليمية والدولية ، وت�سمل 
هذه القاعدة الت�سريعات الدولية ذات ال�سلة بجرمية الجتار بالب�سر والدرا�سات 

واأ�ساليب الجتار واملتاجرين .
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4 - و�سع برامــج رعاية وتاأهيل املجني عليهم مل�ساعدتهم على الندمــاج ال�سريــع فـي 
املجتمع .

5 - اإعـــداد الدرا�ســـات والبحـــوث ذات ال�سلـــة والقيـــام باحلمـــالت الإعالميـــة ملكافحـــة 
جرمية الجتار بالب�سر وحماية املجني عليهم .

6 - اقرتاح قواعد واإجراءات لتعزيز ال�سوابط احلدودية والرقابة على و�سائل النقل 
والتن�سيق ب�ساأنها مع جهات الخت�سا�ض .

7 - تنظيم برامج لتدريب القائمني على تنفيذ هذا القانون .
8 - اإعداد التقارير الدورية عن الجتار بالب�سر من واقع الإح�سائيات الق�سائية وما 
اتخذ ب�ساأن املجني عليهم وما اأ�سفر عنه التطبيق العملي لهذا القانون وما تراه 
من اقرتاحات وتو�سيات تعزز من اإجراءات وجهود مكافحة الجتار بالب�سر ، ورفع 

هذه التقارير اإىل جمل�ض الوزراء .
9 - اقرتاح تعديل هذا القانون وغريه من القوانني ذات ال�سلة .

10 - القيام باأية اأعمال اأخرى فـي جمال مكافحة الجتار بالب�سر تكلف بها من قبل 

جمل�ض الوزراء .


