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فهرس املوضوعات

)1-1الفصل األول: تعاريف (

)4-2الفصل الثاني: االجتار بالبشر (

)10-5الفصل الثالث: حماية اBني عليهم (

)12-11الفصل الرابع: التعاون القضائي الدولي (

)28-13الفصل اخلامس: العقوبات (

نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
،الدستوربعد االطالع على 

،2009) لسنة 24بالقانون رقم (، املعدل 2004) لسنة 23 الصادر بالقانون (قانون اإلجراءات اجلنائيةوعلى 
 باملوافقة على االنضمام إلى اتفاقية األمم  املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عبر2009) لسنة 10وعلى املرسوم رقم (

،2000الوطنية لعام 
وعلى اقتراح اBلس األعلى لشؤون األسرة،

وعلى مشروع القانون املقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،

قررنا القانون اآلتي:
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الفصل األول: تعاريف

1املادة 

خر:في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، املعاني املوضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آ

اجلماعة
اإلجرامية
املنظمة

:  اجلماعة املؤلفة وفق تنظيم معني  من ثالثة أشخاص على األقل للعمل بصفة مستمرة أو ملدة من
الزمن بهدف ارتكاب جرائم االجتار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل احلصول بشكل

مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى.

ذات اجلرمية 
عبر الطابع 

الوطني

:  أية جرمية ارتكبت في أكثر من دولة ، أو ارتكبت في دولة واحدة ومت  اإلعداد أو التخطيط لها أو
التوجيه أو اإلشراف عليها أو متويلها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة
إجرامية منظمة متارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار

جسيمة في دولة أخرى.

اجلهات
ا�تصة

:  كافة اجلهات والهيئات واملؤسسات املعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون.

:  أي شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.الطفل

 

الفصل الثاني: االجتار بالبشر

2املادة 

له أو يستلمه، سواء فييُعد مرتكباً جرمية االجتار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقب
 االختطاف أو االحتيال أوداخل الدولة أم عبر حدودها الوطنية، إذا متّ ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة
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قابل احلصول على موافقةاخلداع، أو استغالل السلطة، أو استغالل حالة الضعف أو احلاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا م
ك االستغاللشخص على االجتار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه األفعال بقصد االستغالل أيا كانت صوره مبا في ذل
لسخرة أو اخلدمةفي أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال االستغالل اجلنسي واستغالل األطفال في ذلك وفي املواد اإلباحية أو التسول، وا

نها.قسرا، أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد، أو استئصال األعضاء أو األنسجة البشرية، أو جزء م

 

3املادة 

سابقة.ال  يعتد برضاء اBني عليه في أي من جرائم االجتار بالبشر متى استخدمت أي من الوسائل املنصوص عليها في املادة ال
وال  يشترط لتحقق جرمية االجتار باألطفال أو عدميي األهلية، استعمال أي وسيلة من الوسائل املشار إليها.

 

4املادة 

مباشرة بكونه مجنياًال  يعدّ اBني عليه مسؤوالً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جرمية من جرائم االجتار بالبشر، متى نشأت أو ارتبطت 
عليه.

 

الفصل الثالث: حماية اLني عليهم

5املادة 

تماعية، وتعمل علىتكفل اجلهات ا�تصة احلماية والسالمة اجلسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية واالج
وجن وسنهم  اإلنسانية  وكرامتهم  احتياجاتهم  تراعي  بطريقة  اBتمع  في  ودمجهم  تأهيلهم  إلعادة  املناسبة  الظروف  تقومتهيئة  كما  سهم، 

من.بالتعاون والتنسيق مع دول اBني عليهم، أو الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة على تأمني  إعادتهم على نحو آ

بالبشر االتجار مكافحة بشأن  2011 15 لسنة)  ...http://www.almeezan.qa/LawView.aspx?opt&LawID=2512 (رقم قانون

3 of 11 9/15/13 1:49 AM



 

6املادة 

على اجلهات ا�تصة أن تكفل للمجني عليهم احلقوق التالية:
- صون حرمتهم الشخصية وهويتهم.1
- إتاحة الفرصة لهم لبيان وضعهم والتعرف عليهم.2
- احلصول على املشورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم باإلجراءات القانونية واإلدارية املتبعة.3
- البقاء في الدولة حلني  االنتهاء من إجراءات التحقيق واحملاكمة.4
- احلصول على املساعدة القانونية مبا في ذلك االستعانة مبحام.5
- احلصول على التعويض املناسب جلبر األضرار التي قد تكون حلقت بهم.6
- احلصول على احلماية األمنية الالزمة.7

 

7املادة 

ا�تصة، اجلهات  وممثلي  ومحاميهم  لذويهم  باستقبالهم  تسمح  بحيث  عليهم  اBني  إليواء  مناسبة  أماكن  ا�تصة  اجلهات  عنتوفر  فضالً   
الضمانات األخرى املقررة بأي قانون آخر.

 

8املادة 

دم الكشف عنهاعلى اجلهات ا�تصة االلتزام بسرية ما تتحصل عليه من معلومات ذات صلة باجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، وع
إال  بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ أحكامه.
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9املادة 

هم من القطريني، وتهيئةتتولى وزارة اخلارجية من خالل بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية باخلارج، توفير كافة املساعدات الالزمة للمجني علي
كافة الظروف املناسبة حلمايتهم وإعادتهم إلى الدولة بأسرع وقت ممكن.

 

10املادة 

 في موضوع الدعوىعلى احملكمة اجلنائية ا�تصة بنظر الدعوى اجلنائية الناشئة عن أي من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، الفصل
املدنية الناشئة عن هذه اجلرائم.

 

الفصل الرابع: التعاون القضائي الدولي

11املادة 

رتكبيها، مبا في ذلكتتعاون اجلهات القضائية ا�تصة مع اجلهات األجنبية املماثلة لها فيما يتعلق مبكافحة جرائم االجتار بالبشر ومالحقة م
ور التعاون القضائي،تبادل املعلومات وإجراء التحريات واملساعدات واإلنابات القضائية وتسليم األشياء واسترداد األموال وغير ذلك من ص

 املشار إليه، واالتفاقيات الثنائية أو متعددة األطراف النافذة في الدولة أوقانون اإلجراءات اجلنائيةوذلك كله في إطار القواعد التي يقررها 
وفقاً ملبدأ املعاملة باملثل، وذلك مبا ال  يتعارض مع املبادئ األساسية للنظام القانوني في الدولة.

 

12املادة 
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ب ا�تصة  األجنبية  القضائية  اجلهات  من  الصادرة  النهائية  اجلنائية  األحكام  بتنفيذ  تأمر  أن  ا�تصة  القضائية  أوللجهات  مصادرة  أو  ضبط 
يات الثنائية أو متعددةاسترداد األموال املتحصلة من جرائم االجتار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد واإلجراءات التي تتضمنها االتفاق

األطراف النافذة في الدولة أو وفقاً ملبدأ املعاملة باملثل.

 

الفصل اخلامس: العقوبات

13املادة 

مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون.

 

14املادة 

) مائتني  وخمسني  ألف ريال، كل من ارتكب إحدى250,000يعاقب باحلبس مدة ال  جتاوز سبع سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (

 من هذا القانون.)2املادة (جرائم االجتار بالبشر املنصوص عليها في 

 

15املادة 

) ثالثمائة ألف ريال، كل من ارتكب جرمية االجتار300,000يعاقب باحلبس مدة ال  جتاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي ال  تزيد على (
بالبشر في أي من احلاالت اآلتية:

- إذا كان اBني عليه أنثى أو طفالً أو من عدميي األهلية أو من ذوي اإلعاقة.1
- إذا نتج عن اجلرمية وفاة اBني عليه أو إصابته بعاهة مستدمية أو مبرض ال  يرجى شفاؤه.2
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- إذا كان اجلاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الوالية أو الوصاية أو السلطة عليه.3
ل سالحاً.- إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو اإليذاء اجلسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحم4
- إذا كان اجلاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب جرميته باستغالل هذه الصفة.5
- إذا ارتكبت اجلرمية بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان املتهم أحد أعضائها.6
- إذا كانت اجلرمية ذات طابع عبر وطني.7

 

16املادة 

) مائتي ألف ريال، كل من استعمل القوة أو التهديد200,000يُعاقب باحلبس مدة ال  جتاوز خمس سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (
ر أو اإلدالء بأقوالأو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك حلمل شخص آخر على اإلدالء بشهادة زور أو كتمان أمر من األمو

ائم املنصوصأو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع االستدالالت أو التحقيق أو احملاكمة بشأن ارتكاب أي جرمية من اجلر
عليها في هذا القانون.

 

17املادة 

) مائتي ألف ريال، كل من شرع في ارتكاب أي من200,000يعاقب باحلبس مدة ال  جتاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (

 من هذا القانون.)2املادة (جرائم االجتار بالبشر املنصوص عليها في 

 

18املادة 

) مائة وخمسني  ألف ريال، كل من أخفى أحد اجلناة150,000يُعاقب باحلَبس مدة ال  جتاوز ثالث سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (
 أدواتها مع علمه بذلك.أو األشياء أو األموال املتحصلة من أي من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أياً من معالم اجلرمية أو
ثانية.ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا كان من أخفى أحد اجلناة زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة ال
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19املادة 

على ( تزيد  ال   التي  وبالغرامة  سنوات  ثالث  جتاوز  ال   مدة  باحلبس  علمه150,000يُعاقب  ثبت  من  كل  ريال،  ألف  وخمسني   مائة   (
وبة احلبس مدة ال  جتاوزبارتكاب أي من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ اجلهات ا�تصة بذلك، وتكون العق

) مائتي ألف ريال، إذا كان اجلاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقعت اجلرمية200,000خمس سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (
نتيجةً إلخالله بواجبات وظيفته أو مبا كُلف به.

ة الثانية.ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرج

 

20املادة 

) خمسني  ألف ريال، كل من أفصح أو كشف عن هوية اBني50,000يُعاقب باحلبس مدة ال  جتاوز سنتني  وبالغرامة التي ال  تزيد على (
وقه القانونية بقصدعليه أو الشاهد مبا يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال اجلناة به، أو أمده مبعلومات غير صحيحة عن حق

اإلضرار به أو اإلخالل بسالمته البدنية أو النفسية أو العقلية.

 

21املادة 

) خمسني  ألف ريال، كل من حرض بأي وسيلة على50,000يُعاقب باحلبس مدة ال  جتاوز سبع سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (
ارتكاب جرمية من اجلرائم املنصوص عليها في املواد السابقة من هذا الفصل، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
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22املادة 

) مائتي200,000يُعاقب املسؤول عن اإلدارة الفعلية للشخص املعنوي باحلبس مدة ال  جتاوز خمس سنوات وبالغرامة التي ال  تزيد على (
 باسمه ولصاحله، إذاألف ريال، إذا ارتكبت أي جرمية من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملني  في الشخص املعنوي

ثبت علمه بها أو إذا كانت اجلرمية قد وقعت بسبب إخالله بواجبات وظيفته.
حد العاملني  به باسمهويكون الشخص املعنوي مسؤوالً بالتضامن عن الوفاء مبا يُحكم به من عقوبات مالية إذا كانت اجلرمية قد ارتكبت من أ

ولصاحله.
ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص املعنوي ملدة ال  تتجاوز سنتني  أو إلغاء أو سحب ترخيصه بحسب األحوال.

 

23املادة 

ع املنصوص  اجلرائم  من  أي  من  املتحصلة  األدوات  أو  النقل  وسائل  أو  األمتعة  أو  األموال  مبصادرة  األحوال  جميع  في  هذايُحكم  في  ليها 
القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسني النية.

 

24املادة 

ا قبل علم السلطاتيُعفى من العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات ا�تصة باجلرمية ومرتكبيه
بها، إذا أدى اإلبالغ إلى ضبط باقي اجلناة واألموال املتحصلة من هذه اجلرمية.

تحصلة منها.ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا مت  اإلبالغ بعد علم السلطات باجلرمية وأدى إلى ضبط باقي اجلناة واألموال امل
فاؤه.وال  تسري أحكام هذه املادة فيما إذا نتج عن اجلرمية وفاة اBني عليه أو إصابته بعاهة مستدمية أو مبرض ال  يُرجى ش

 

25املادة 
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مخالفة  عن  املقررة  العقوبات  من  عليه  اBني  رقم (يُعفى  لسنة 4القانون  وإقامتهم2009)  الوافدين  وخروج  دخول  بتنظيم   
وكفالتهم.

 

26املادة 

 من اBني عليه أوال  يُشترط لتحريك الدعوى اجلنائية الناشئة عن أي من اجلرائم املنصوص عليها في هذا القانون، تقدمي  شكوى أو طلب
من يقوم مقامه.

 

27املادة 

يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

 

28املادة 

على جميع اجلهات ا�تصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويُنشر في اجلريدة الرسمية.

 

أمير دولة قطر

حمد بن خليفة آل ثاني
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