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ماكحفة جرامئ الاجتار ابلبرش  قانون 



[ (1) ]بشأن مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر 2006لسنة 51قانون اتحادي
([ 2) ]2015لسنة 1املعدل بالقانون رقم 

وعلىور،الدستعلىاالطالعبعد،املتحدةالعربيةاإلماراتدولةرئيس،نهيانآلزايدبنخليفةنحن
ه،لاملعدلةوالقوانينالوزراءوصالحياتالوزاراتاختصاصاتبشأن1972لسنة1رقماالتحاديالقانون 

له،املعدلةوالقوانيناألجانبوإقامةدخول بشأن1973لسنة6رقماالتحاديالقانون وعلى
واملشردين،الجانحيناألحداثبشأن1976لسنة9رقماالتحاديالقانون وعلى
له،املعدلةوالقوانينالعملعالقاتتنظيمبشأن1980لسنة8رقماالتحاديالقانون وعلى
له،املعدلةوالقوانين1987لسنة(3)رقماالتحاديبالقانون الصادرالعقوباتقانون وعلى
له،املعدلةوالقوانين1992لسنة(35)رقماالتحاديبالقانون الصادرالجزائيةاإلجراءاتقانون وعلى
البشرية،األعضاءوزراعةنقلشأنفي1993لسنة(15)رقماالتحاديالقانون وعلى
ينوالقوانالعقليةواملؤثراتاملخدرةاملوادمكافحةشأنفي1995لسنة(14)رقماالتحاديالقانون وعلى

له،املعدلة
ملعدلةاوالقوانينالهجنسباقاتفياملشاركةتنظيمشأنفي2005لسنة(15)رقماالتحاديالقانون وعلى
له،

له،املعدلةوالقوانيناملعاقينحقوق شأنفي2006لسنة29رقماالتحاديالقانون وعلى
،بالبشراإلتجارجرائممكافحةشأنفي2006لسنة51رقماالتحاديالقانون وعلى
فيواللجانواألمناءاإلداراتمجالستنظيمشأنفي2011لسنة5رقماتحاديبقانون املرسوموعلى

.االتحاديةالحكومة
لالتحاد،األعلىاملجلسوتصديقالوزراء،مجلسوموافقةالعدل،وزيرعرضهماعلىوبناء

:أصدرنا القانون اآلتي 

تعاريف
1املادة 

:  بغير ذلك يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعاني املبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص
.اإلمارات العربية املتحدة : الدولة
.وزارة العدل : الوزارة
.وزير العدل: الوزير

.السلطات االتحادية املعنية : املختصةالسلطات 
.  السلطات املحلية املعنية : املعنيةالجهات 
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نمأيارتكاببهدفمدبربفعلمعاتقومفاكثرأشخاصثالثةمنمؤلفةجماعة:منظمةإجراميةجماعة
.أخرى ةماديمنفعةأوماليةمنفعةعلىمباشرغيرأومباشربشكلالحصول أجلمنبالبشراإلتجارجرائم
:إذاوطنيعبرطابعذاتالجريمةتكون :وطنيعبرطابعذاتجريمة

.دولةمنأكثرفيارتكبت-1
.أخرى دولةمنعليهاواإلشرافوالتوجيهوالتخطيطاإلعدادتمولكندولةفيارتكبت-2
.دولةمنأكثرفيإجراميةأنشطةتمارسمنظمةإجراميةجماعةطريقعنولكندولةفيارتكبت-3
.أخرى دولةإلىآثارهاوامتدتدولةفيارتكبت-4

تملكتثبتالتيوالصكوكواملستندات،ثابتةأومنقولة،معنويةأوكانتماديةنوعهاكانأيااملمتلكات:األموال
بهامتعلقحقأيأواألموالهذه

.
فيعليهااملنصوصالجرائممنجريمةارتكابمنمباشرةغيرأومباشرةبطريقةالناتجةاألموال:املتحصالت

.القانون هذا

.ميالديةسنةعشرةثمانييتملمإنسانكل:الطفل

.بالبشراإلتجارملكافحةالوطنيةاللجنة:اللجنة

اإلتجار بالبشر وعقوباتهاجرائم 
مكرر 1املادة 

:منكلبالبشراإلتجارجريمةمرتكبايعد1.
 باع(أ

 
.بهماالوعدأوالشراءأوللبيععرضهمأوأشخاصا

أوسلمهمأواستقبلهمأوآواهمأورحلهمأونقلهمأوجندهمأواستخدمهمأوأشخاصااستقطب(ب
غيرأواباستعمالهأوبالقوةالتهديدبواسطةالوطنيةحدودهاعبرأمالبالدداخلسواءاستلمهم

لاستغالأوالسلطةاستعمالإساءةأوالخداعأواالحتيالأواالختطافأوالقسرأشكالمنذلك
.االستغاللبغرضوذلكالضعفحالةاستغاللإساءةأوالنفوذ

تغاللاسلغرضآخرشخصعلىسيطرةلهشخصموافقةلنيلمزاياأوماليةمبالغتلقىأوأعطى(ج
.األخير
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 يعتبر2.
 
:يليماقةالسابالفقرةفياملبينةالوسائلمنأياستعمالعلىينطولمولو،بالبشرإتجارا

.االستغاللبغرضاستقبالهأوإيواءهأوترحيلهأونقلهأوطفلاستخدام(أ
.الشراءأوللبيععرضهأوطفلبيع(ب

أورالغيدعارةاستغاللأوالجنس ياالستغاللأشكالجميعاملادةهذهحكمفياالستغالليشمل3.
 الخدمةأواألعضاءنزعأوالسخرة

 
أوبالرق الشبيهةاملمارساتأوالتسول أواالسترقاقأوقسرا

.االستعباد

2مكرر 1املادة 
:اآلتيةاتاإلجراءبالبشراإلتجارجرائمفيواملحاكمةوالتحقيقاالستدالالتجمعمراحلجميعفيتتخذ-

عنيرللتعبلهماالفرصةإتاحةمعيفهمهابلفةالقانونيةبحقوقهماالشاهدأوالضحيةتعريف1.
.واالجتماعيةالقانونيةاحتياجاتهما

ويتم،ي العضو أوالنفس يالعالجلتلقيطبيةجهةأيةعلىلذلكبحاجةانهتبينإذاالضحيةعرض2.
.لذلكحاجةفيانهتبينإذاأخرى معتمدةجهةأيةأواإليواءمراكزاحدإيداعه

.إليهاحاجةفيكانامتىوالشاهدللضحيةالالزمةاألمنيةالحمايةتوفير3.

منأمرىعلوبناءذلكاملحاكمةأوالتحقيقاقتض ىإذاالدولةفيبالبقاءوالشاهدللضحيةالسماح4.
.الحالحسباملحكمةأوالعامةالنيابة

هذافيراهاقراويكون ،أتعابهاملحكمةوتقدر،طلبهعلىبناءللضحيةمحامبندباملحكمةقيامجواز5.
 الشأن

 
.اباألتعتصرفالتياملحكمةمنلهتعطىشهادةبموجباألتعابصرفويتم،نهائيا

2املادة 
القانون هذامن1مكرر 1املادةفيعليهااملنصوصبالبشراإلتجارجرائممنأياارتكبمنكليعاقب−

.درهمألفمائةعنتقلالالتيوبالغرامةسنواتخمسعنمدتهتقلالالذياملؤقتبالسجن
:اآلتيةاألحوالفياملؤبدالسجنالعقوبةوتكون −

 أوطفالالضحيةكانإذا1.
 
.معاقا

كانوأنفسيةأوبدنيةتعذيبأعمالأوالجسيمباألذىأوالتهديدبطريقالفعلارتكبإذا2.
 يحملالجاني

 
.سالحا

شاركأوأعضائهااحدكانأومنظمةإجراميةجماعةأدارأوأسسقدالجريمةمرتكبكانإذا3.
.بأغراضهاعلمهمعأفعالهافي

 الجريمةمرتكبكانإذا4.
 
.عليهسلطةلهكانتأوفروعهأوأصولهاحدأوللضحيةزوجا

 كانإذا5.
 
.ريمةالجارتكابفيبهكلفماأووظيفتهاستغلعامةبخدمةمكلفاأوعاماموظفا

.وطنيعبرطابعذاتالجريمةكانتإذا6.

.دائمةإعاقةأومنهالشفاءيرجىالبمرضالجريمةبسببالضحيةأصيبإذا7.
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3املادة 
الفآخمسةعنتقلالالتيوالغرامةسنواتخمسعلىتزيدوالسنةعنتقلالمدةبالحبسيعاقب1.

ولمقانون الهذافيعليهااملنصوصالجرائممنأيبارتكابعلممنكلالعقوبتينهاتينبإحدىأودرهم
.املختصةالسلطاتيبلغ

أوخوتهأأوفروعهأوأصولهمنأوللجانيزوجااإلبالغعنامتنعمنكانإذاالعقوبةهذهمناإلعفاءيجوز 2.
.املصاهرةبحكماألقرباءمنهؤالءمنزلةفيهممنأو.أخواته

4املادة 
عطيةعرضأو،التهديدأوالقــوةاستعملمنكلسنواتخمسعـنمـدتهتقلالالذياملؤقتبالسجنيعاقب

وأاألمور منأمركتمانأوزوربشهادةاإلدالءعلىآخرشخصلحمـلذلكمـنبش يءوعدأونوعأيمنمزيةأو
الجرائمنمجـريمةأيةبارتكابتتعلقإجراءاتفيقضائيةجهةأيةأمامصحيحةغـيرمعلوماتأوبأقوالاإلدالء

.القانون هذافيعليهااملنصوص

5املادة 
وص عليها يعاقب بالسجن املؤقت كل من حاز أو أخفى أو قام بتصريف أشياء متحصلة من إحدى الجرائم املنص

العدالة مع في هذا القانون ، أو أخفى شخصا أو أكثر من الذين اشتركوا فيها بقصد معاونته على الفرار من وجه
.الجريمةعلمه بذلك ، أو ساهم في إخفاء معالم 

6املادة 
يذ هذا يعاقب بالسجن املؤقت الذي ال تقل مدته عن خمس سنوات كل من تعدى على أحد القائمين على تنف

.باستعمالهاالقانون أثناء أو بسبب تأديته لواجباته أو قاومه بالقوة أو بالتهديد 

مكرر 6املادة 
إحدى طرق يعاقب بالحبس والغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر ب

.العالنية أسماء أو صور الضحايا أو الشهود في جرائم اإلتجار بالبشر

7املادة 
مثلوه أو يعاقب الشخص االعتباري بالغرامة التي ال تقل عن مائة ألف درهم وال تجاوز مليون درهم إذا ارتكب م

الطبيعي مديروه أو وكالؤه لحسابه أو باسمه إحدى جرائم اإلتجار بالبشر ، وذلك دون إخالل بمسؤولية الشخص
.فروعهالتابع له ويجوز للمحكمة فضال عن ذلك الحكم بحله أو بغلقه نهائيا أو مؤقتا أو بغلق أحد 
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8املادة 
من هذا القانون بعقوبة الجريمة 6، 4، 2على الشروع في ارتكاب الجرائم املنصوص عليها في املواد  يعاقب 1.

.  التامة
من هذا القانون كل من اشترك في 6، 5، 4، 2، 1مكرر 1فاعال للجرائم املنصوص عليها في املواد  يعد 2.

.ارتكابها بوصفه شريكا مباشرا أو متسببا

9املادة 
:يليمع عدم اإلخالل بحقوق الغير حسن النية ، يحكم في جميع األحوال بما 

.منهاأدوات الجريمة واألموال واملتحصالت العائدة مصادرة 1.

.األجنبي الذي يحكم بإدانته في احدى الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون إبعاد 2.

بعد املحل الذي وقعت فيه جريمة اإلتجار بالبشر وال يصرح بفتحه إال إذا اعد لغرض مشروع و غلق 3.
.العامةموافقة النيابة 

10املادة 
ة عقوبة أشد يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات املنصوص عليها فيه ، وذلك دون إخالل بأي

.آخرينص عليها أي قانون 

11املادة 
ائية أو اإلدارية يعفى من العقوبات املنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإبالغ السلطات القض
ضبط مرتكبيها بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة ، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو

.  إتمامهاأو الحيلولة دون 
السلطات فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاؤه من العقوبة أو التخفيف منها إذا مكن الجاني

.املختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة اآلخرين 

مكرر 11املادة 
 عن أية جريمة من الجرائم املنصوص عليها في هذا القانو ال 

 
 أو مدنيا

 
ن، متى نشأت يجوز مساءلة الضحية جنائيا

 عليه،
 
 بكونه مجنيا

 
 مباشرا

 
أو ارتبطت ارتباطا

 عن جريمة اإلتجار به في ال1من حكم البند استثناء 
 
 ومدنيا

 
حاالت من هذه املادة يجوز مساءلة الضحية جنائيا

:اآلتية
اذا ساهم بنفسه ودون خضوعه ألي إكراه مادي أو معنوي في تنفيذ جريمة اإلتجار بالبشر،-أ 

.اذا كان وافدا للعمل وأخل بعقد العمل ونظام اإلقامة-ب 
.اذا لم يبلغ السلطات املختصة عن الجريمة أو التحريض عليها مع قدرته على ذلك-ج 



2مكرر 11املادة 
نية ملكافحة جرائم اللجنة الوطيفترض علم الجاني بسن الضحية في الجرائم املنصوص عليها في هذا القانون،

بالبشراإلتجار 

12املادة 
شكيلها وتحديد يصدر بت" اللجنة الوطنية ملكافحة اإلتجار بالبشر " تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى 

.الوزيررئاستها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح 

13املادة 
:dيأتبماالقانون هذامن12املادةفيعليهااملنصوصاللجنةتختص

لهااملنفذةتواآللياوالبرامجالخططوإعدادبالبشراإلتجارملكافحةشاملةوطنيةاستراتيجيةوضع1.
بالدولةاملعنيةالجهاتمعبالتنسيق

املطلوبةالحمايةيحققبمابالبشراإلتجاربمسائلاملتعلقةوالنظمالتشريعاتوتحديثدراسة2.
.الدوليةللمقتضياتوفقاوالشهودللضحايا

اإلتجاريبوأسالبالبشراإلتجاربجريمةالصلةذاتالدوليةالتشريعاتتتضمنبياناتقاعدةإعداد3.
.بهااملتعلقةوالدراسات

املعنيةالجهاتمعبالتنسيقبالبشراإلتجارملكافحةالدولةاتخذتهاالتيالتدابيرعنالتقاريرإعداد4.
.بالدولة

والتدابيرراءاتاإلجواتخاذبالبشراإلتجاربمنعاملتعلقةواملحليةواإلقليميةالدوليةالتقاريردراسة5.
.بشأنهاالالزمة

بالبشراإلتجاربللمتضررينوالدعمالحمايةلتأميناملعنيةوالجهاتاملختصةالسلطاتمعالتنسيق6.
.املجتمعياالندماجعلىالضحاياملساعدةوالتأهيلالرعايةبرنامجذلكفيبما

.بالبشرباإلتجاراملتعلقةباملسائلالوعينشر7.

.اللجنةأهدافيحققبماوغيرهاوالتدريبوالنشراتوالندواتاملؤتمراتإقامة8.

اإلتجارافحةبمكاملتعلقةالدوليةواملنتدياتاملؤتمراتفيالدولةفياملعنيةالجهاتمعاملشاركة9.
.الدوليةاملحافلهذهفيالدولةنظروجهةونقل،بالبشر

.بالبشراإلتجارقضايافيالضحاياعلىللتعرفاملناسبةاآللياتوضع10.

.بالبشراإلتجارجرائممكافحةمجالهذافياللجنةبهاتكلفأعمالبأيةالقيام11.
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عامة وختاميةأحكام 
مكرر 13املادة 

ويض عن الضرر عفى الضحية في جرائم اإلتجار بالبشر من رسوم الدعوى املدنية التي يرفعها للمطالبة بالتعي
.الناجم عن استغالله في جريمة اإلتجار بالبشر

14املادة 
ة املعلومات التي يلتزم جميع األشخاص الطبيعيين واالعتباريين املختصين بتطبيق أحكام هذا القانون بسري

.لذلكحصلوا عليها تنفيذا ألحكامه ، وال تكشف سريتها إال بالقدر الذي يكون ضروريا 

15املادة 
.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون 

16املادة 
.ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره

نهيان   بن زايد آل خليفة 
املتحدةرئيس دولة اإلمارات العربية 
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