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فــي شــأن عمــال الخدمــة املســاعدة ،وانشــاء مراكــز “تدبيــر” ،املبــادرة التــي
تــم طرحهــا لتنظيــم واالش ـراف علــى عمليــة توظيــف هــذه الفئــة ،بهــدف
التضييــق علــى املتاجريــن بالبشــر فــي اســتقطاب ضحاياهــم .كمــا عملــت
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة علــى تعزيــز الجهــود لحمايــة ضحايــا
االتجــار بالبشــر وذلــك مــن خــال افتتــاح مركــز أمــان لرعايــة النســاء
واألطفــال ب ـرأس الخيمــة.

كلمــة رئيــس اللجنــة
ً
أطلقــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة حملتهــا ملكافحــة جريمــة االتجــار بالبشــر رســميا
ً
عــام 2006م ،وتزامنــا مــع ذلــك تــم أصــدار القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة 2006م فــي
شــأن مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر املعــدل فــي عــام 2015م ،وانشــاء اللجنــة الوطنيــة
ً
ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر التــي تضمــن عــددا مــن ممثلــي الــوزارات الحكوميــة،
وجهــات انفــاذ القانــون ،ومؤسســات املجتمــع املدنــي ،يعملــون كفريــق واحــد لتســهيل
جهــود التنســيق فيمــا بينهــم ضمــن االســتراتيجية التــي اعتمدتهــا اللجنــة عــام 2012
وتشــمل الركائــز الخمــس املتمثلــة فــي الوقايــة واملنــع ،املالحقــة القضائيــة ،العقــاب ،حمايــة
الضحايــا ،وتعزيــز التعــاون الدولــي ،فنحــن اليــوم فخــورون بمــا حققتــه دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة فــي مجــال مكافحــة هــذه الجريمــة غيــر االنســانية علــى املســتوى الوطنــي
و الدولــي.

2

وخــال عــام 2017م اســتمرت الجهــات املعنيــة فــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة،
وبالتنســيق مــع اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر ،بتنفيــذ برامــج توعيــة
ملختلــف اف ـراد املجتمــع للتعريــف باالتجــار بالبشــر ومخاطــره ،وبرامــج تأهيــل وتدريــب
اف ـراد انفــاذ القانــون ومفت�شــي وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن بالتعــاون مــع املنظمــات
الدوليــة ،وطــرح مجموعــة مــن املحاض ـرات للجمهــور بشــكل عــام و للضحايــا املحتمليــن
بشــكل خــاص .كمــا تــم تعزيــز العمــل علــى تنفيــذ التشــريعات الوطنيــة التــي تســاهم فــي
مكافحــة هــذه الجريمــة ،ومــن ضمنهــا اصــدار القانــون االتحــادي رقــم ( )10لعــام 2017م

ً
أضافــة لذلــك ،اســتمرت دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة فــي جهودهــا فــي
مجــال تعزيــز التعــاون الدولــي مــن خــال اســتقبال وفــود الــدول لالطــاع
علــى مســتجدات مكافحــة جريمــة االتجــار بالبشــر وتبــادل الخب ـرات
معهــم ،كمــا قامــت الدولــة باملســاهمة بمبلــغ وقــدرة  100ألــف دوالر
أمريكــي لصنــدوق األمــم املتحــدة االســتئماني لتبرعــات ضحايــا اإلتجــار
باألشــخاص وخاصــة النســاء واألطفــال ،والــذي تــم االعــان عنــه أمــام
االجتمــاع رفيــع املســتوى الــذي نظمتــه الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة.
و ممــا ال شــك فيــه ،فــإن مكافحــة جريمــة االتجــار بالبشــر هــي عمليــة
معقــدة وتتطلــب تظافــر جهــود الشــركاء فيهــا ،وعليــه فإننــا نؤمــن بحاجتنــا
الكتســاب الخبـرات وتعزيــز العمــل املشــترك مــع القطــاع الخــاص لتحقيــق
اهدافنــا فــي مكافحــة هــذه الجريمــة ،وباألخــص مــع شــركات الطي ـران
واملؤسســات املاليــة.
وال يســعنا اال ان نجــدد الت ـزام دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة للعمــل
مــع املجتمــع الدولــي لدعــم الجهــود الضروريــة للتصــدي لجميــع أنشــطة
االتجــار بالبشــر باعتبــار ان حمايــة واحت ـرام الكرامــة اإلنســانية هــو
الدافــع األسا�ســي نحــو تحقيــق اهدافنــا فــي هــذا الشــأن.

د .أنور محمد قرقاش

وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة
رئيــس اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر
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اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم
االتجــار بالبشــر

وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

وزارة ا£ﺎرﺟﻴﺔ
واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪو¤¥

ﺟﻤﻌﻴﺔ اﻣﺎرات
ﻘﻮق اﺴﺎن
©ﻴﺌﺔ اﻟ§ﻼل
اﻷﺣﻤﺮ اﻹﻣﺎراªﻲ

وزارةاﻟﻌﺪل

وزارةاﳌﻮارد
اﻟﺸﺮﺔ
واﻟﺘﻮﻃن

ﻣﺆﺳﺴﺔ دﻲ
ﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺴﺎء
واﻷﻃﻔﺎل

ﻋﻀﻮﺔ اﻟﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﳌﺎﻓﺤﺔ اﻻﺗﺠﺮ ﺑﺎﻟﺸﺮ

وزارة اﻟﺪوﻟﺔ
ﻟﺸﺆون اﻠﺲ
اﻟﻮﻃ اﻻﺗﺤﺎدي

ﻣﺮﻛﺰ إﻳﻮاء ﻟﺎﻳﺎ
اﻹﺗﺠﺎر ﺑﺎﻟﺸﺮ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)راس ا£ﻴﻤﺔ(

وزارة اﻟ¬ﺔ

احد اجتماعات اللجنة الوطنية ملكافحة جرائم تجار البشر
اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)دﻲ(

وزارة ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﺘﻤﻊ

ُ
شـ ِـكل ّت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبشــر ،بموجــب ق ـرار مــن مجلــس الــوزراء عــام 2007م ،بهــدف التســهيل
فــي عمليــة تنســيق جهــود الجهــات املعنيــة بمكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر ،وتعزيــز الخطــط االســتراتيجية فــي مختلــف
األصعــدة ،لتغطــي كافــة إمــارات الدولــة دون اســتثناء ،حيــث يت ـرأس اللجنــة الوطنيــة معالــي د .أنــور محمــد قرقــاش،
وزيــر الدولــة للشــؤون الخارجيــة ،وتضــم ممثليــن مــن مختلــف الــوزارات االتحاديــة املعنيــة ،مؤسســات انفــاذ القانــون،
ومــن مؤسســات املجتمــع املدنــي.
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اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
اﻹﺗﺤﺎدﻳﺔ

اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
)اﺑﻮ ﻇ¯ (
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وهناك العديد من االختصاصات التي تم وضعها للجنة وأهمها:
دراســة وتحديــث التشــريعات الخاصــة بمكافحــة االتجــار بالبشــر بهــدف تعزيــز وضمــان الحمايــة الالزمــة وفقــا
للمقتضيــات واملعاييــر الدوليــة.
إعــداد التقاريــر بشــأن التدابيــر التــي اتخذتهــا دولــة اإلمــارات فــي مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر ،وذلــك بالتنســيق
مــع الجهــات املعنيــة فــي الدولــة.
دراســة التقاريــر الهامــة املتعلقــة بجرائــم االتجــار بالبشــر واتخــاذ مــا يلــزم مــن إج ـراءات بشــأن مــا يــرد فيهــا مــن
توصيــات.
تنســيق جهــود الجهــات الحكوميــة املعنيــة بقضايــا االتجــار بالبشــر كالــوزارات والدوائــر واملؤسســات واملنظمــات
ومتابعــة اإلج ـراءات املتخــذة حتــى تحقــق هــذه األهــداف.
نشــر الوعــي العــام بشــأن قضايــا االتجــار بالبشــر مــن خــال املؤتمـرات والنــدوات الحواريــة والكتيبــات واملطويــات
والرســائل اإلخباريــة الدوريــة والبرامــج التدريبيــة وغيرهــا مــن أجــل تحقيــق أهــداف اللجنــة.
املشاركة في املؤتمرات واملنتديات الدولية املتعلقة بمكافحة جرائم االتجار بالبشر.

وتحــرص اللجنــة الوطنيــة مــن خــال اجتماعاتهــا
املنتظمــة ،علــى تشــجيع القيــام باملزيــد مــن اإلج ـراءات
التنفيذيــة والتشــريعية امللزمــة لتوحيــد الجهــود
وضمــان االمتثــال باملعاييــر الدوليــة وتطبيــق القوانيــن فــي
كافــة أنحــاء الدولــة .كمــا أخــذت اللجنــة الوطنيــة زمــام
املبــادرة بنشــر تقاريرهــا الســنوية منــذ العــام 2008م،
وذلــك لضمــان الشــفافية ونشــر املعلومــات بهــدف زيــادة
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وعــي النــاس ملثــل هــذه القضايــا علــى املســتوى الوطنــي،
وإب ـراز جهــود الدولــة فــي مكافحــة هــذه الجريمــة علــى
املســتوى الدولــي ،حيــث تؤمــن دولــة اإلمــارات العربيــة
املتحــدة بأهميــة جمــع البيانــات وتحليلهــا حتــى تكــون
قــادرة علــى معرفــة الثغ ـرات بهــدف التصــدي لهــا.

مؤتمر صحفي الطالق التقرير السنوي للجنة الوطنية لعام 2016
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االســتراتيجية الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر

الوقاية واملنع

املالحقة القضائية

حماية الضحايا

العقاب

تعزيز التعاون الدولي

استراتيجية الركائزالخمس

اعتمــدت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر عــام 2012م اســتراتيجية وطنيــة مبنيــة علــى
الركائــز الخمــس املتمثلــة فــي الوقايــة واملنــع؛ املالحقــة
القضائيــة؛ العقــاب؛ حمايــة الضحايــا ،تعزيــز

التعــاون الدولــي ،والتــي تتســق مــع التوجهــات الدوليــة
واســتراتيجيات األمــم املتحــدة فيمــا يتعلــق بدعائــم
مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر وحمايــة الضحايــا.

حمــات التوعويــة
وفــي إطــار حمــات التوعيــة إلبـراز املمارســات اإلجراميــة
الدقيقة واملعقدة التي ينتهجها متاجري هذه الجريمة،
تنظــم اللجنــة الوطنيــة ورش عمــل ودورات تدريبيــة
بالتعــاون مــع مختلــف الــوزارات والجهــات املعنيــة
وكذلــك مــع مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي باملخــدرات
والجريمــة .حيــث يشــارك فــي هــذه الــدورات منتســبو
دوائــر الجنســية واإلقامــة ،الشــرطة ،النيابــات العامــة،
مفت�شــي العمــال ،دور االيــواء ،والجهــات املعنيــة األخــرى.
ويتمثــل الهــدف الرئي�ســي لهــذه البرامــج فــي ضمــان صقــل
مهــارات العامليــن علــى خطــوط املواجهــة األولــى مــع
جرائــم االتجــار بالبشــر ملواكبــة املعايــر الدوليــة فــي هــذا
الشــأن.

8

وبهــدف التوعيــة العامــة ،تقــوم مختلــف الجهــات
املعنيــة فــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة فــي هذا اإلطار
بتنفيــذ حمالتهــا التوعيــة االعالميــة بمــا يتما�شــى مــع
اســتراتيجية اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر املشــار اليها اعاله ،اال ان اللجنة الوطنية تقوم
بحمــات توعيــة مشــتركة بيــن الحيــن واآلخــر واش ـراك
الجهــات املختلفــة بشــتى الســبل والوســائل للوصــول الــى
أكبــر عــدد ممكــن مــن الجمهــور والضحايــا املحتمليــن
مــن أجــل تحقيــق النتائــج املنشــودة .حيــث أطلقــت
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر اكبــر
حمالتهــا اإلعالميــة خــال  2015-2016بهــدف زيــادة
الوعــي العــام بجريمــة االتجــار بالبشــر والتعريــف عنهــا

بطــرق مبســطة ،حيــث اســتهدفت كافــة الجاليــات
والجنســيات ،مــن خــال وســائل االعــام املقــروءة
االلكترونيــة منهــا واالجتماعيــة ،وباللغــات العربيــة،
اإلنجليزيــة ،الروســية ،الهنديــة ،األرديــة ،البنغاليــة،
التاغلــو ( الفلبينيــة) ،والبهاســا (االندونيســية).
ً
حيــث أن الحملــة املشــار اليهــا تعتبــر اســتمرارا للحمــات
الســابقة التــي تــم اطالقهــا خــال الســنوات 2010م –
2011م ،وفــي العــام 2013م ،مــن خــال طــرق مختلفــة
أهمهــا اإلعالنــات وتوزيــع املنشــورات فــي مطــار أبوظبــي
ً
و العيــن ،والحقــا فــي مطــار دبــي الدولــي .وتبلــورت
فكــرة إطــاق هــذه الحملــة اإلعالميــة فــي املطــارات بعــد
مالحظــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبشــر أن
معظــم الحــاالت تنشــأ مــن خــارج الدولــة.
ومازالــت آثــار هــذه الحمــات مســتمرة حتــى اليــوم ،حيــث
ً
ان عــددا مــن ممثلــي شــركات القطــاع الخــاص ،ومنهــا
شــركات الطيـران الوطنيــة وبعــض املؤسســات االعالميــة
واملصرفيــة املحليــة والدوليــة العاملــة فــي دولــة االمــارات،
تواصلــوا مــع اللجنــة الوطنيــة ملعرفــة جهــود الدولــة فــي
هــذا املجــال وبحــث كيفيــة تعزيــز التعــاون واملشــاركة
فــي جهــود التوعيــة للوصــول ألكبــر عــدد ممكــن مــن
الفئــات ،والتــي تشــمل اعضــاء طاقــم الطيـران ،موظفــي
البنــوك ،وطــاب املــدارس.
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جهــود وزارة الداخليــة
تبــذل وزارة الداخليــة جهــودا كبيــرة فــي مجــال مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر بكافــة
صورهــا ،ووضعــت خطــط العمــل التــي تتوافــق مــع املعاييــر الدولــة فــي مجــال انفــاذ
القانــون والتشــريعات الوطنيــة املعنيــة للتصــدي لهــذه الجريمــة وتقديــم مرتكبيهــا
للجهــات القضائيــة واحالــة ضحاياهــا الــى دور ومراكــز اإليــواء.

الوحــدات التنظيميــة املعنيــة فــي مكافحــة
جريمــة االتجــار بالبشــر
تعمــل الوحــدات التنظيميــة املعنيــة فــي وزارة الداخليــة علــى مســتوى الدولــة للتنســيق
فيمــا بينهــا ملكافحــة هــذه الجريمــة بكافــة صورهــا ،كمــا تقــوم ببنــاء قــدرات العامليــن
فيهــا للعمــل باحترافيــة ومهنيــة للتصــدي لهــذه الجريمــة ،حيــث توجــد أقســام وأفــرع
ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر علــى مســتوى قيــادات الشــرطة بالدولــة ،وتتمثــل جملــة
ً
اختصاصاتهــا وفقــا لهياكلهــا التنظيميــة التاليــة:

إعــداد الخطــط والسياســات الخاصــة بأنشــطة مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر وقواعــد التعامــل معهــا،
والتخلــص مــن آثارهــا.

ويعتبــر هــذا املركــز أحــد الوحــدات الداعمــة لجهــود وزارة الداخليــة ملكافحــة جرائــم
االتجــار بالبشــر ،حيــث يختــص بحصــر البيانــات واملعلومــات عــن كافــة الجرائــم فــي
الدولــة ومــن ضمنهــا جرائــم االتجــار بالبشــر واملقيــدة مــن خــال أفضــل التقنيــات
مــن برامــج وأنظمــة ملتابعتهــا ابتـ ً
ـداء مــن مرحلــة جمــع االســتدالالت إلــى صــدور األحــكام
القضائيــة بهــدف تزويــد صنــاع القـرار فــي وزارة الداخليــة بالتحذيـرات والتنبــؤات األمنيــة
التــي تســاهم فــي وضــع الخطــط املناســبة لتفعيــل الــدور الوقائــي واالســتباقي ملكافحــة هــذه
الجريمــة.
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الوقايــة واملنــع

مركــز اإلحصــاء والتحليــل األمنــي بــإدارة
املعلومــات األمنيــة االتحاديــة

التدابير املتخذة ملنع االتجاربالبشر
التعــاون مــع املنظمــة الدوليــة للشــرطة الجنائيــة (االنتربــول) ،مــن خــال تبــادل املعلومــات املتعلقــة بجرائــم
االتجــار بالبشــر وخاصــة النســاء واألطفــال ،والتعميــم علــى الجنــاة املتورطيــن فــي هــذه الجريمــة.
تكثيــف الجهــود األمنيــة املبذولــة إلحــكام الســيطرة علــى منافــذ الدولــة وتعزيــز الشـراكات الدوليــة فــي هــذا
اإلطــار.
تحليــل و دراســة عمليــات اســتغالل ضحايــا االتجــار بالبشــر مــن خــال القضايــا التــي تــم تســجيلها لوضــع
ً
التدابيــر الوقائيــة ملنــع تكراراهــا مســتقبال.

دراسة األساليب والدوافع واالرتباطات الداخلية والدولية لعصابات جرائم االتجار بالبشر.

توفيــر أماكــن خاصــة ومناســبة إلج ـراء املقابــات مــع الضحايــا املحتمليــن لالتجــار بالبشــر فــي مراكــز
الشــرطة.

تأهيــل وتدريــب العامليــن فــي مجــال مكافحــة االتجــار بالبشــر وتزويدهــم بالوســائل الفعالــة فــي كشــف الجرائــم
ذات الصلة.

حماية وتخصيص مكافآت للشهود للذين يساهمون في الكشف عن جرائم االتجار بالبشر.

املشاركة في إجراءات أخذ إفادات ضحايا جرائم االتجار بالبشر.

إعفــاء ضحايــا االتجــار بالبشــر مــن الغرامــات املترتبــة علــى مخالفــة اإلقامــة دون التقيــد بأيــة فتــرة زمنيــة
محــددة وتعديــل أوضاعهــم بحيــث يتــم الســماح لهــم باإلقامــة فــي الدولــة وفــق النظــم املتبعــة فــي هذا الشــأن.

التنســيق مــع إدارة الشــرطة الجنائيــة الدوليــة والجهــات املعنيــة فــي مجــال تبــادل املعلومــات عــن جرائــم
االتجــار مــع الــدول واملنظمــات الدوليــة لالســتفادة منهــا فــي تحليــل املعلومــات التــي تســاعد للحــد مــن الجريمــة
ومنــع حدوثهــا فــي الدولــة.
متابعة القوانين واالتفاقيات املحلية والدولية الخاصة بجرائم االتجار بالبشر.
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ً
إيمانــا بخطــورة هــذا النــوع مــن الجرائــم ومــدى تأثيرهــا ســلبا علــى املجتمــع ،عملــت وزارة الداخليــة وبالتعــاون مــع
املنظمــات الدوليــة ذات الصلــة ،علــى تدريــب وتأهيــل العامليــن فــي مجــال مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر بهــدف
التعامــل مــع هــذه الجريمــة بــكل حرفيــة ودقــة ضمــن اســتراتيجياتها التدريبيــة للعــام 2017م ،مــن خــال التنظيــم
واملشــاركة فــي العديــد مــن البرامــج التدريبيــة علــى املســتوى الوطنــي والدولــي ،بهــدف نشــر توعيــة وثقافــة مكافحــة
جرائــم االتجــار بالبشــر ،ومــن ضمــن هــذه البرامــج مــا يلــي:

ً
دورات ،ورش عمــل ،ومحا ضــرات تــم تنظيمهــا محليــا

العدد

املستفيدين

39

2881

دورات ،ورش عمــل ،ومحا ضــرات دوليــة تــم املشــاركة فيهــا

العدد

املستفيدين
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151

اســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة للتواصــل مــع منتســبي الــوزارة عــن طريــق إرســال رســائل نصيــة للتوعيــة
بخطــورة جرائــم االتجــار بالبشــر.
إصــدار كتــاب بعنــوان “االســتغالل فــي جرائــم االتجــار بالبشــر” بالتعــاون مــع مركــز الدراســات واالســتطالعات بــوزارة
الداخلية.
تواصــل وزارة الداخليــة بتدريــب عامليهــا علــى رصــد األشــخاص الذيــن يقومــون بنشــر ملفــات اســتغالل االطفــال عبــر
الشــبكات اإللكترونيــة بيــن املســتخدمين بشــكل مباشــر ودون وســيط ( )P2Pمــن خــال التنســيق مــع شــرطة الخيالــة
الكنديــة امللكيــة ( ،)RCMPالعضــو والشــريك االســتراتيجي فــي القــوة العامليــة االفتراضيــة (.)VGT
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تــم اعتمــاد أحــد منتســبي وزارة الداخليــة كخبيــر وطنــي بموجــب شــهادة صــادرة مــن مكتــب األمــم املتحــدة املعنــي
باملخــدرات والجريمــة ،وعليــه قــام الخبيــر بإلقــاء عــدد مــن املحاض ـرات خــال العــام 2017م علــى املســتوى الوطنــي
والدولــي فــي اململكــة العربيــة الســعودية ،ســلطنة عمــان ،مملكــة البحريــن ،ومملكــة اســبانيا.

قامــت وزارة الداخليــة بالعديــد مــن املبــادرات املجتمعيــة التــي تســاهم فــي نشــر التوعيــة وتعزيــز ســبل
التواصــل مــع املجتمــع عبــر وســائل االعــام والتواصــل االجتماعــي املختلفــة ومــن ضمنهــا:
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بنــاء القــدرات ونشــر ثقافــة مكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر

املبــادرات املجتمعيــة

التواصــل الدائــم واملســتمر مــع كافــة أجهــزة اإلعــام املقــروءة واملســموعة واملرئيــة ،وذلــك مــن خــال
عقــد لقــاءات معهــا بشــكل دوري لتوضيــح كل مــا يتعلــق بجرائــم االتجــار بالبشــر ،ومــن ضمنهــا لقــاء
دوري فــي إذاعــة أبــو ظبــي حــول إطــاق الدليــل االسترشــادي فــي التعامــل مــع كبــار الســن واملعاقيــن
والنســاء واألطفــال فــي مرحلــة جمــع االســتدالالت ،كمــا تــم نشــر  62مقــال فــي الصحــف املحليــة
العربيــة واالجنبيــة حــول االتجــار بالبشــر خــال عــام .2017
مواصلــة القيــام بحمــات توعويــة للعمــال لتعريفهــم بحقوقهــم وبقنــوات التواصــل املختلفــة التــي
تراعــي ســرية هويــة املبلــغ.
تلقــي كافــة الشــكاوى واالقتراحــات والتظلمــات املوجهــة مــن الجمهــور عــن طريــق الوحــدات اإلداريــة
املختلفــة فــي وزارة الداخليــة ،لتقــوم بعــد ذلــك بالتأكــد مــن صحــة البــاغ ومتابعــة إجـراءات التعامــل
معها.
تخصيــص خــط هاتفــي يعــرف باســم “بدالــة أمــان” تابعــة للقيــادة العامــة لشــرطة أبوظبــي ،حيــث
تســتقبل الشــكاوى واالقتراحــات مــن الجمهــور باللغــات العربيــة واالنجليزيــة واألوردو.
إنشــاء املوقــع الكترونــي لــوزارة الداخليــة لتســهيل عمليــة تلقــى الشــكاوى والبالغــات واالقتراحــات
مــع الجمهــور باللغتيــن العربيــة واالنجليزيــة .www.moi.gov.ae

شــرطة دبــي
يقــوم مركــز مراقبــة جرائــم االتجــار بالبشــر التابــع لــإدارة العامــة لحقــوق االنســان بشــرطة دبــي ،الــذي تــم تأسيســه فــي
2009م ،بالعديــد مــن الجهــود الوقائيــة االضافيــة للحــد مــن هــذه الجريمــة ،مــن خــال املبــادرات االنســانية للتخفيــف
ً
عــن ضحايــا االتجــار بالبشــر وحمــات التوعيــة ،اضافــة الــى برامــج التدريــب والتأهيــل للعامليــن علــى جرائــم االتجــار
بالبشــر والتــي لــم تخصــص ملنســبيها فحســب بــل شــملت الشــركاء كذلــك.
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تــم إطــاق حملــة توعويــة فــي امــارة دبــي ،بعنــوان (عاملوهــم بإحســان) تهــدف الــى توعيــة افـراد املجتمــع بمخاطــر
الســلوكيات الغيــر إنســانية فــي التعامــل مــع الفئــات املســاعدة وهــي مبــادرة تأتــي فــي إطــار ايمــان القيــادة العامــة
لشــرطة دبــي بأهميــة الــدور التوعــوي والوقائــي فــي منــع حــدوث جرائــم االتجــار فــي البشــر وانتهــاكات حقــوق
االنســان.
االســتمرار بمبــادرة (عيدنــا عيدكــم) تــم مــن خاللهــا اشـراك ضحايــا االتجــار فــي البشــر املتواجديــن فــي مؤسســة
دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال بإمــارة دبــي ،بهــدف ترســيخ الــدور االنســاني لــإدارة العامــة لحقــوق االنســان
بشــرطة دبــي وقســم العنايــة بضحايــا االتجــار فــي البشــر ،وملــا لهــا مــن مــردود إنســاني لــدى الضحايــا علــى املــدى
القريــب والبعيــد إلدخــال الســرور علــى هــذه الفئــة بهــذه املناســبة.
قدمــت اإلدارة العامــة لحقــوق االنســان بشــرطة دبــي بمناســبة اليــوم العالمــي للســعادة ،والــذي يصــادف 20
مــارس ،مجموعــة مــن الهدايــا املتنوعــة ،إلــى عمــال شــركة التـراث العربــي والــى ضحايــا االتجــار فــي البشــر املقيمــات
فــي مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال.
ً
إطــاق برنامــج املكتبــة املتنقلــة الــذي يهــدف إلــى نشــر الوعــي املعرفــي بجرائــم االتجــار فــي البشــر وتســهيال ملنتســبي
دبلــوم مكافحــة هــذه الجريمــة للوصــول الــى الدراســات والبحــوث املتعلقــة باملوضــوع.
اصــدار اول نشــرة دوريــة ســنوية تعنــى بنشــر مــواد علميــة متخصصــة تحــت عنــوان (كراســات االتجــار فــي
ً
البشــر) ،اضافــة الــى طباعــة ملصقــات لتوعيــة العمــال بحقوقهــم ،وكذلــك تــم اصــدار دراســة حــول بالغــات
االتجــار فــي البشــر ومواقــع التواصــل االجتماعــي تحمــل فــي طياتهــا عــدد مــن التوصيــات لرفعهــا الــى جهــات اتخــاذ
الق ـرار.
وعقــد مركــز مراقبــة جرائــم االتجــار بالبشــر خــال العــام 2017م العديــد مــن محاض ـرات التوعويــة
بمخاطــر جرائــم االتجــار بالبشــر كمــا هــو مشــار اليــه فــي الجــدول التالــي:
الفئــة املســتهدفة

الفئــة املســتهدفة

العمال

اعرف حقوقك

نشر الوعي بثقافة مكافحة جرائم االتجار املعنيون بمكافحة جرائم
االتجار في البشر
في البشر
ن
املعنيو بمكافحة جرائم
كيفية التعامل مع التوقفات العمالية (من
االتجار في البشر (مراكز
منظور االتجار بالبشر)
الشرطة)
املجموع
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عــدد املحا ضــرات

املشــاركون

3

1200

5

45

5

105
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املبــادرات االنســانية وحمــات التوعيــة
برامــج التدريــب والتأهيــل
عنــوان النشــاط

الفئــة املســتهدفة

مسؤولية األشخاص االعتبارية في جرائم االتجار
في البشر

أعضاء لجنة مكافحة جرائم االتجار بالبشر
بوزارة الداخلية
الهيئات القضائية بدولة اإلمارات العربية
املتحدة ،أعضاء اللجان االتحادية الخاصة
بجرائم اإلتجار بالبشر

ورشة عمل في أصول تسبيب األحكام القضائية في
جرائم االتجار بالبشر

املشــاركون

19
13

ورشة عمل في إجراءات قضايا االتجار في البشر

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر

12

التدابير الوقائية لحماية العمال من جرائم االتجار
في البشر

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر
واملعنيين بالعمالة املؤقتة

38

دورة التفاوض األمني للتوقفات العمالية

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر

42

حقوق وواجبات العامالت في املنازل

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر
والعاملين في مجال حماية العمالة املنزلية.

22

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر

67

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر

22

الية التعامل مع التوقفات العمالية للضباط

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر

23

الية التعامل مع التوقفات العمالية لألفراد

املعنين بمكافحة جرائم االتجار في البشر

39

ورشة عمل في استشراف املستقبل في مكافحة
االتجار في البشر
إجراءات التعامل مع بالغات وضحايا جريمة
االتجار في البشر

املجموع

297
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ً
اســتجابة لتوصيــة اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم
االتجــار بالبشــر بإنشــاء قســم متخصــص فــي وزارة
املــوارد البشــرية والتوطيــن لدعــم وتطبيــق القانــون
االتحــادي رقــم  51لســنة 2006م واملعــدل فــي 2015م،
فقــد انشــأت الــوزارة قســم مكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر فــي عــام 2009م ،ينــاط لــه عمليــة مراقبــة ســوق
العمــل مــن خــال متابعــة تقاريــر الزيــارات التفتيشــية،
ورصــد مؤش ـرات مكافحــة هــذه الجريمــة لكافــة فئــات
العمــال فــي مواقــع العمــل التابعــة للمنشــآت املســجلة
ً
لــدى الــوزارة ،اضافــة إلــى تثقيــف الشــركاء ملفهــوم
االتجــار بالبشــر وأشــكال العمــل الجبــري.

االحتفال بيوم السعادة مع العمال

دبلــوم مكافحــة جرائــم االتجــار فــي البشــر
دبلــوم مكافحــة جرائــم االتجــار فــي البشــر هــو البرنامــج املنهــي التخص�صــي األول علــى املســتوى الوطنــي واإلقليمــي الــذي
ُيعنــى باملعالجــة العلميــة والحصريــة لجريمــة محــددة مــن الجرائــم الجنائيــة ،وهــي جريمــة االتجــار فــي البشــر .وبعــد
النجــاح الــذي حققــه الدبلــوم فــي نســختيه االولــى والثانيــة ،تــم طــرح الدبلــوم للعــام الثالــث علــى التوالــي فــي 2017م.
حيــث تولــى مركــز مراقبــة االتجــار بالبشــر بشــرطة دبــي تنظيــم برنامــج الدبلــوم ،ومدتــه خمســة أشــهر ،بالتعــاون مــع
ً
ً
ً
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبشــر ،ومعهــد دبــي القضائــي ،ويتضمــن الدبلــوم برنامجــا علميــا جديــدا يتســم
بخطــة دراســية متكاملــة تتنــاول الجريمــة بمختلــف أبعادهــا بمــا فيهــا البعــد اإلنســاني املتمثــل برعايــة ضحايــا االتجار في
البشــر .ويهــدف البرنامــج إلــى إعــداد نخبــة مؤهل ــة مــن الكــوادر العاملــة فــي جميــع الدوائــر واملؤسســات املعنيــة بمكافحــة
جرائــم االتجــار بالبشــر فــي الدولــة ،مــن خــال اكســابهم املهــارات والخب ـرات العلميــة والعمليــة الالزمــه ،لتمكنهــم مــن
املســاهمة فــي تعزيــز جهــود الدولــة الراميــة إلــى مكافحــة جريمــة االتجــار فــي البشــر وضمــان الحمايــة للضحايــا.
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وبهــدف تطويــر عمــل هــذا القســم ليتما�شــى مــع
مســتجدات قضايــا االتجــار بالبشــر ،حيــث يقــوم
بإعــداد دراســات وتقاريــر دوريــة ناتجــة عــن تقاريــر
الزيارات التفتيشية والشكاوى املحالة للقسم للحاالت
التــي قــد تــؤدي إلــى جرائــم االتجــار بالبشــر أو العمــل
ً
القســري ،علــى أن ترفــع تلــك التقاريــر والدراســات الحقــا
مــع توصيــات القســم إلــى القيــادة العليــا فــي الــوزارة ومنهــا
الــى جهــات االختصــاص التخــاذ التدابيــر الالزمــة بمــا
يحقــق الحمايــة والرعايــة االضافيــة إلنفــاذ القانــون بمــا
يتما�شــى مــع املقتضيــات وااللتزامــات الدوليــة املســتجدة
فــي هــذا الشــأن.
وعملــت وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن علــى مــر
الســنين فــي تطويــر أنظمــة الرقابــة االلكترونيــة التابعــة
لهــا والتــي تهــدف إلــى تحســين آليــات الرقابــة علــى املنشــآت
لرصــد أي مؤشـرات تــدل علــى امكانيــة وجــود مخالفــات
مرتبطــة بجرائــم االتجــار بالبشــر والعمــل القســري،
ومــن هــذه األنظمــة االلكترونيــة نظــام حمايــة األجــور،
ونظــام شــكوى راتبــي ،ونظــام الســكنات العماليــة،
ونظــام التقييــم الذاتــي ،و نظــام التفتيــش الذ ـكـي الــذي
يقــوم بتحليــل بيانــات املدخــات عبــر مصفوفــة مخاطــر

ليتــم تصفيتهــا وبالتالــي تكــون لهــا اولويــة فــي الزيــارات
التفتيشــية ،اضافــة الــى انظمــة رقابيــة اخــرى ،وتلقــت
هــذه االنظمــة املبتكــرة العديــد مــن االهتمــام االقليمــي
والدولــي ملــا حققتــه مــن انجــازات فــي مجــال التفتيــش
الفعــال .ملعرفــة املزيــد مــن التفاصيــل املتعلقــة بهــذه
االنظمــة واالحصائيــات املتعلقــة بهــا ،يرجــى تصفــح
املوقــع االلكترونــي الخــاص بــوزارة املــوارد البشــرية
والتوطيــن التالــي:
www.mohre.gov.ae
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وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن

وتجــدر االشــارة ان الق ـرار الــوزاري رقــم ( )764لســنة
 2015بشــأن العمــل بنمــاذج العقــود املعتمــدة مــن
وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن تلــزم صاحــب العمــل
بإرســال نســخة مــن عــرض العمــل للعامــل إلــى بلــده،
باللغتيــن العربيــة واحــدى اللغــات املعتمــدة وتبلــغ
عددهــا  11لغــة ،ليتــم التوقيــع علــى نســختين لــكال
الطرفيــن يتضمــن جميــع الشــروط واملســتحقات ،وعنــد
اعتمــاد الطلــب لــدى الــوزارة يتطلــب مــن كال الطرفيــن
احظــار النســخة التــي لديــه ليتــم املوافقــة ومنــح اذونــات
ً
العمــل ،علمــا بــأن الــوزارة ال تســمح بتعديــل البنــود التــي
تــم التوقيــع عليهــا اال اذا كانــت هنــاك امتيــازات اضافيــة
لصالــح العامــل ،وهــذه اإلجـراءات أساســية حتــى ال يتــم
خــداع او اســتغالل العامــل بشــأن بنــود العقــد قبــل
مجيئهــم للدولــة.
بينمــا يعالــج القراريــن الوزارييــن رقمــي ( )765و ()766
قضيــة تقييــد حريــة العامــل فــي تغييــر صاحــب العمــل من
خــال الســماح للعمــال بإنهــاء عالقــة العمــل واالنتقــال
الــى صاحــب عمــل جديــد وفــق شــروط محــدده تضمــن
حقــوق طرفــي عالقــة العمــل ،و إج ـراءات منــح العمــال
تصريــح عمــل جديــد للعمــل لــدى صاحــب عمــل أخــر
عنــد انتهــاء العالقــة.
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عمليــات التفتيــش
إن حصيلــة الجهــود املبذولــة مــن قبــل وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن فــي مجــال التفتيــش،
والتــي تســاهم فــي تحقيــق اهــداف الرقابــة لقســم مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر للتصــدي لهــذه
الجريمــة ،جــاءت نتائجهــا فــي العــام 2017م كالتالــي:
بلــغ عــدد الزيــارات التفتيشــية الدوريــة املختلفــة  572,324زيــارة ملتابعــة اوضــاع العامليــن فــي القطــاع الخــاص
والبالــغ عددهــم .4,987,565
تــم مخالفــة ( )164منشــأة مخالفــة ألنظمــة دفــع األجــور وإحالتهــا الــى النيابــة العامــة التخــاذ اإلجـراءات الالزمــة
ضدهــا.
تــم صــرف مبلــغ وقــدرة ( )27,277,157درهــم إماراتــي خــال العــام 2017م مــن الضمــان البنكــي املتوفــر فــي
حســاب الــوزارة ،والــذي يعتبــر مــن اشــتراطات منــح تصريــح اســتقدام كل عامــل ،للمســتحقين والــذي بلــغ
عددهــم ( )9092عامــل خــال فتــرة ال تتجــاوز شــهرين مــن ايقــاف صــرف رواتبهــم مــن قبــل املنشــأة  ،الذيــن
ســمح لهــم حريــة االنتقــال الــى منشــأة جديــدة كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الق ـرارات الوزاريــة ()765( )764
( )766لســنة 2016م ،التــي تعطــي ضمانــات اضافيــة للعمــال باالنتقــال الفــوري دون االلت ـزام بم�ضــي فتــرة
الســتة أشــهر االولــى فــي حــال مــا اذا تــم انتهــاك حقوقــه واالخــال بأحــد شــروط العقــد.

حمــات ومبــادرات للتوعويــة
لــدى قســم مكافحــة االتجــار بالبشــر باحثــون قانونيــن
لديهــم وســائل وبرامــج توعويــة يقومــون باإلش ـراف علــى
تنفيذهــا مــن خــال دورات تدريبيــة للمختصيــن فــي عــدد
مــن شــركات القطــاع الخــاص الكبــرى بشــأن اشــتراطات
قانــون العمــل واللوائــح والج ـزاءت االداريــة ملواردهــا
البشــرية ،وبلغــت عــدد تلــك الــدورات خمســة دورات.
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كمــا قامــت وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن بإعــداد
حملتيــن توعويتيــن بشــكل مبتكــر باســتخدام الوحــدة
املتنقلــة ،وهــي عبــارة عــن شــاحنة تحتــوي علــى قاعــة
تدريــب مجهــزة بجميــع أنــواع معــدات التدريــب للوصــول
للعمالــة فــي املناطــق البعيــدة التــي ال تتوفــر فيهــا قاعــات
ووســائل تدريــب ،حيــث بلــغ املســتفيدون مــن هــذه
الحملــة الــى  1135عامــل .
كمــا وجهــت وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن ،كمرحلــة
ً
اولــى ،بترخيــص  37مرك ـزا تحــت مســمى “توجيــه” علــى
مســتوى الدولــة ،معنيــة بتدريــب وتثقيــف العمالــة،
كأحــد شــروط منــح عقــد العمــل أو التجديــد للعمــال

املســجلين فــي نظــام الــوزارة ،والهــدف مــن تلــك املراكــز
تثقيــف العمالــة بالعــادات والتقاليــد فــي الدولــة،
ً
اضافــة الــى حقــوق وواجبــات العامــل ،كمــا ســيتم توفير
شــريحة هاتــف متحــرك مجانــي لــكل عــام لضمــان
حصولــه علــى اداة للتواصــل فــي حــال وجــود انتهــاكات
لحقوقــة ولتوفيــر آخــر مســتجدات القوانيــن والقـرارات
الوزاريــة ،وســيتم تطبيــق هــذه املبــادرة خــال الربــع
االول مــن عــام 2018م .
كمــا قامــت الــوزارة بتخصيــص مشــروع جائــزة افضــل
وســيلة تنقــل للعمــال فــي القطــاع الخــاص ،وكذلــك
ً
جائــزة اســعد ســكن عمالــي وذلــك ســعيا فــي توفيــر ســكن
وبيئــة عمــل مميــزة للعمــال ،حيــث شــارك  16ســكن
عمــال ضمــن هــذه املبــادرة بتوفيــر خدمــات رفاهيــة
اضافيــة للعمــال فــي الســكنات ،وذلــك ضمــن برنامــج
اســعاد العمــال وهــي احــدى اســتراتيجيات الــوزارة نحــو
الوصــول إلســعاد الفئــات العاملــة بالدولــة.

حملة اعالمية عن طريق استخدام وحدة متنقلة لتوعية العمال
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ً
اســتكماال للجهــود التــي تقــوم بهــا الدولــة فــي حمايــة
جميــع فئــات العمالــة املســاعدة ،اصــدرت الدولــة
ً
مؤخ ـرا القانــون االتحــادي رقــم  10لســنة  2017بشــأن
عمــال الخدمــة املســاعدة ،وينــص القانــون علــى اشـراف
وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن علــى منــح ومراقبــة
تراخيــص االســتقدام للعمالــة املســاعدة فــي الدولــة
وتنظيــم العالقــة بيــن أط ـراف العمــل.
ً
وتنفذيــا لذلــك قامــت وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن
بإطــاق  39مركــز خدمــة علــى مســتوى الدولــة تحــت
ً
مســمى “تدبيــر” ،وهــذه املراكــز تقــدم خدمــات نيابــة
عــن الــوزارة مــن خــال ش ـراكة مؤسســاتية مــع القطــاع
الخــاص وفــق معاييــر الخدمــة الحكوميــة املتميــزة
لتقديــم خدمــات عمــال الخدمــة املســاعدة للمتعامليــن
بصــورة متكاملــة وذلــك وفقــا للضوابــط واألحــكام
التــي تحددهــا الــوزارة .وتهــدف هــذه املراكــز الــى تقديــم
جميــع الخدمــات فــي مقــر واحــد وفــق معاييــر الخدمــة
ً
الحكوميــة املتميــزة ،تحــت اش ـراف الــوزارة مباشــرة،
وضمــان الحصــول علــى قاعــدة بيانــات دقيقــة ألط ـراف
ً
العالقــة التعاقديــة ،اضافــة الــى نشــر الوعــي والتدريــب

بهــدف رفــع كفــاءة فئــات العمالــة املســاعدة.
تتضمــن هــذه املراكــز معاييــر تشــغيل تتمثــل فــي تقديــم
خدمــات عمــال الخدمــة املســاعدة لألف ـراد مــن خــال
توفيــر عقــود قصيــرة او طويلــة االجــل حســب متطلبــات
املتعامــل ،علــى ان تقــوم تلــك املراكــز باإلشـراف واجـراء
جميــع متطلبــات االقامــة والتــي تشــمل اج ـراءات
الفحــص الطبــي بعــد وصــل العامــل للدولــة ،اضافــة الــى
توفيــر الســكن املالئــم كلمــا دعــت الحاجــة لذلــك .كمــا
تقــوم تلــك املراكــز بتدريــب وتوجيــه عمــال الخدمــة
املســاعدة بحقوقهــم وواجباتهــم وتزويدهــم بنســخ مــن
عقــد العمــل.
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العمالــة املســاندة

كمــا قامــت الــوزارة بتطويــر تطبيــق ذ ـكـي تحــت مســمى
“تدبيــر” وهــو مخصــص لعمــال الخدمــة املســاعدة،
حيــث يســمح للمتعامليــن للبحــث فــي طلبــات الباحثيــن
عــن فــي فئــة العمالــة املســاعدة املتوفريــن فــي الدولــة او
خارجيها ،كما يسمح التطبيق لعمال الخدمة املساعدة
بتقديــم الشــكاوى او البالغــات عــن طريــق التطبيــق
ً
مباشــرة الخدمــة .كمــا يتضمــن التطبيــق مجموعــة مــن
الوســائل التعريفيــة بالقوانيــن واشــتراطات العمــل.
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قامــت وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن بعقــد اتفاقيــة مــع جامعــة الشــارقة لطــرح دبلــوم متخصــص تحــت
ً
مســمى “دبلــوم املفتــش املنهــي” والــذي التحــق فيــه  29مفتــش عمــل ،اضافــة الــى توقيــع اتفاقيــة مماثلــه مــع
“معهــد التدريــب القضائــي” ،و ذلــك لتدريــب وتأهيــل الباحثيــن الجــدد فــي قطــاع التفتيــش.
قامــت الــوزارة بتدريــب وتأهيــل  70مفتــش عمــل فــي دورة عــن االتجــار بالبشــر تحتــوي علــى شــرح لقانــون
االتجــار بالبشــر ،واســاليب الكشــف عــن جرائــم االتجــار بالبشــر ،واســاليب أخــذ افــادة ضحايــا االتجــار
ً
بالبشــر .أضافــة الــى إطــاق برنامــج بنــاء قــدرات املفتشــين لتأهيــل  26مفتــش عمــل ،والــذي يهــدف الــى زيــادة
املعرفــة والتمكــن مــن االملــام بجميــع ادوار مفت�شــي العمــل ومنهــا مــا يتعلــق برصــد مؤشـرات اإلتجــار بالبشــر.
واســتمرت وزارة املــوارد البشــرية والتوطيــن فــي تنفيــذ برنامجهــا بالتعــاون مــع منظمــة العمــل الدوليــة بعــد
توقيــع اتفاقيــة معهــا فــي مجــال تطويــر وبنــاء القــدرات فــي مجــال التفتيــش ( ،)2016-2017وكانــت نتائجهــا
كالتالــي:
إج ـراء دراســة ميدانيــة للتعلــم مــن تجربــة البرتغــال الرائــدة فــي تفتيــش العمــل ونقلهــا إلــى دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة فــي مجــال بنــاء قــدرات املفتشــين وأدوات التفتيــش.
إجـراء ورشــة عمــل تدريبيــة علــى إعــداد سياســة تفتيــش العمــل وتعزيــز االمتثــال ،والتــي قدمــت مــن قبــل
خبـراء تفتيــش دولييــن مــن منظمــة العمــل الدوليــة فــي جنيــف.
تنفيذ ورشــة عمل تدريبية في مجال إعداد سياســة الصحة والســامة املهنية في قطاع التشــييد والبناء
الــذي شــارك فيــه عــدد كبيــر مــن الجهــات الوطنيــة.
إجـراء دراســة احتياجــات تدريبيــة شــاملة ملفت�شــي العمــل ،ووضعــت الدراســة كافــة االحتياجــات الالزمــة
لبنــاء قــدرات املفتشــين حســب معاييــر منظمــة العمــل الدوليــة وأفضــل املمارســات.
وضــع خطــة تدريــب نموذجيــة لتفتيــش العمــل علــى مــدار ســتة أســابيع وتغطــي  25موضــوع ،وتشــمل
املواضيــع باإلضافــة إلــى التدريــب العملــي وامليدانــي ،التفتيــش علــى العمالــة القســرية واإلتجــار بالبشــر،
العمالــة املســاعدة ،أســاليب إدارة العمــل ،سياســات التفتيــش ،أســاليب تطويــر االمتثــال الطوعــي
وأســاليب الــردع.
إجـراء ورشــة عمــل علــى توثيــق وجمــع بيانــات اإلصابــات واألمـراض املهنيــة وإعــداد وثيقــة عمــل مشــتركة
بيــن الجهــات الوطنيــة املعنيــة مثــل وزارة الصحــة ،مركــز أبوظبــي للســامة والصحــة املهنيــة ،بلديــة
أبوظبــي وغيرهــا مــن الجهــات التــي تســعى إلــى ربــط البيانــات ضمــن نظــام مركــزي.
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إرســال عــدد مــن املفتشــين إلــى مركــز التدريــب الدولــي ملنظمــة العمــل الدوليــة فــي توريــن إيطاليــا لحضــور
أكاديميــة تفتيــش العمــل الدوليــة ملــدة أســبوعين.

يمثــل القانــون االتحــادي رقــم  51لعــام  2006فــي شــأن مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر املعــدل بالقانــون
االتحــادي رقــم ( )1لســنة 2015م اإلطــار القانونــي للتعامــل مــع قضايــا االتجــار بالبشــر فــي دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة ،ومنــذ تطبيقــه أســهم القانــون فــي رفــع الوعــي بأهميــة مكافحــة هــذه الجريمــة لــدى أفـراد
املجتمــع .وتعــرف املــادة األولــى مــن هــذا القانــون االتجــار بالبشــر علــى النحــو التالــي:
ً
يعد مرتكبا لجريمة االتجار بالبشر كل من:
أ .باع أشخاصا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد بهما.
ب .اســتقطب أشــخاصا أو اســتخدمهم أو جندهــم أو نقلهــم أو رحلهــم أو آواهــم أو اســتقبلهم
أو ســلمهم أو اســتلمهم ســواء داخــل البــاد أم عبــر حدودهــا الوطنيــة بواســطة التهديــد بالقــوة
أو باســتعمالها أو غير ذلك من أشــكال القســر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إســاءة
اســتعمال الســلطة أو اســتغالل النفــوذ أو إســاءة اســتغالل حالــة الضعــف ،وذلــك بغــرض
االســتغالل.
ج .أعطــى أو تلقــى مبالــغ ماليــة أو مزايــا لنيــل موافقــة شــخص لــه ســيطرة علــى شــخص آخــر
لغــرض اســتغالل األخيــر.
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مبــادرات تدريــب املفتشــين

املالحقــة القضائيــة
القانون االتحادي رقم  51لعام  2006و تعديالته

ً
يعتبــر اتجــارا بالبشــر ،ولــو لــم ينطــو علــى اســتعمال أي مــن الوســائل املبينــة فــي الفقــرة الســابقة
مــا يلــي:
أ .استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيوائه أو استقباله بغرض االستغالل.
ب .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء
يشــمل االســتغالل فــي حكــم هــذه املــادة ،جميــع أشــكال االســتغالل الجن�ســي أو اســتغالل دعــارة
ً
الغيــر أو الســخرة أو نــزع األعضــاء أو الخدمــة قس ـرا أو االســترقاق أو التســول أو املمارســات
الشــبيهة بالــرق أو االســتعباد.
ً
ً
يتســق هــذا التعريــف اتســاقا وثيقــا مــع نصــوص بروتوكــول باليرمــو وغيــره مــن التشــريعات الدوليــة ذات
الصلــة ،ويشــمل هــذا القانــون مختلــف أشــكال االتجــار بالبشــر ،كمــا يضــع تدابيــر جزائيــة رادعــة تتضمــن
تطبيــق أشــد العقوبــات التــي تصــل إلــى الســجن املؤبــد.
وبموجــب هــذا القانــون ،تطبــق عقوبــة الســجن املؤبــد إذا تمــت الجريمــة املرتكبــة عــن طريــق الحيلــة ،أو
ً
ً
ً
صاحبهــا اســتخدام القــوة أو التهديــد بالقتــل أو اإليــذاء الجســدي ،أو تضمنــت تعذيبــا بدنيــا أو نفســيا .كمــا
يفــرض هــذا القانــون املكــون مــن  16مــادة عقوبــات صارمــة علــى املتاجريــن بالبشــر تتـراوح بيــن الســجن لعــام
واحــد إلــى املؤبــد ،وفــرض غرامــات ماليــة تتـراوح مــا قيمتــه بيــن  100,000درهــم حتــى مليــون درهــم (27,500
دوالر إلــى  275,000دوالر).
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عــرض الضحيــة إذا تبيــن أنــه فــي حاجــة لذلــك علــى أيــة جهــة طبيــة لتلقــي العــاج النف�ســي أو
العضــوي ،ويتــم إيداعــه فــي أحــد مراكــز إعــادة التأهيــل الطبــي أو النف�ســي إذا لــزم األمــر.
إيداع الضحية في أحد مراكز اإليواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين أنه في حاجة لذلك.
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تعريــف الضحيــة والشــاهد بحقوقهمــا القانونيــة بلغــة يفهمانهــا مــع إتاحــة الفرصــة لهمــا للتعبيــر
عــن احتياجاتهــم القانونيــة واالجتماعيــة.

توفير الحماية األمنية الالزمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجة إليها.
الســماح للضحيــة والشــاهد بالبقــاء فــي الدولــة إذا اقت�ضــى التحقيــق أو املحاكمــة ذلــك وبنــاء علــى
أمــر مــن النيابــة العامــة أو املحكمــة حســب الحــال.
جــواز قيــام املحكمــة بنــدب محــام للضحيــة بنـ ًـاء علــى طلبــه وتقــدر املحكمــة أتعابــه ويكــون قرارهــا
فــي هــذا الشــأن نهائيــا ويتــم صــرف األتعــاب بموجــب شــهادة تعطــى لــه مــن املحكمــة التــي تســديد
األتعــاب.

التشــريعات االخــرى ذات صلــة
مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )5لســنة 2016م فــي شــأن تنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء واالنســجة
البشــرية:
واصــدر القانــون بهــدف تنظيــم نقــل وزراعــة األعضــاء واالنســجة البشــرية واهــم ماجــاء فيــه فيمــا يتعلــق
بمكافحــة جريمــة االتجــار بالبشــر مايلــي:
ويصــب التعديــل رقــم ( )1لســنة 2015م علــى القانــون االتحــادي رقــم ( )51لعــام  2006فــي شــأن مكافحــة
جرائــم االتجــار بالبشــر فــي مجملهــا لصالــح ضحايــا االتجــار بالبشــر ،وبمــا يتما�شــى مــع بروتوكــول باليرمــو
ً
ً
ومــن واقــع الخبـرات التــي اكتســبتها الدولــة محليــا ودوليــا ،وجــاءت التعديــات كالتالــي:

منع االتجار في األعضاء واالنسجة البشرية.
حماية حقوق األشخاص الذين تنقل منهم او اليهم أعضاء او انسجة بشرية.
منع استغالل حاجة املريض او املتبرع.
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تســري أحــكام هــذا القانــون علــى اســتقدام وتشــغيل العمــال املبينــة مهنهــم بالجــدول امللحلــق بــه واألط ـراف ذات
العالقــة ،ويشــمل الجــدول  19مهنــة تتضمــن :مســتخدم ،بحــار ،حــارس ،راعــي ،ســايس ،مضمــر ،صقــار ،عامــل،
مدبــرة منــزل ،طبــاخ ،مربيــة أطفــال ،مـزارع ،بســتاني ،مــدرب خــاص ،مــدرس خــاص ،ممــرض خــاص ،منــدوب خــاص،
مهنــدس زراعــي خــاص ،ســائق خــاص.
ً
كمــا نــص هــذا القانــون علــى أنــه يتعيــن فــي حــال اســتقدام العمــال او تشــغيلهم مؤقتــا عــدم ممارســة أي عمــل مــن
االعمــال التاليــة:
التمييــز بيــن العمــال بمــا يخــل بقاعــدة املســاواة بينهــم علــى أســاس العــرق او اللــون او الجنــس او الديــن او
الـرأي السيا�ســي او األصــل الوطنــي او األصــل االجتماعــي.
ً
ً
ً
جنسيا بالعامل ً
سواء كان التحرش لفظيا او جسديا.
التحرش
ً
العمــل الجبــري او أي ممارســة لعمــل يدخــل فــي اطــار االتجــار بالبشــر وذلــك وفقــا ملــا أصدرتــه الدولــة مــن
قوانيــن او صادقــت عليــه مــن اتفاقيــات.
وألزم القانون مكاتب استقدام عمال الخدمة املساعدة باآلتي:
عدم استقدام العامل من دولته إال بعد إعالمه بنوع العمل وطبيعته ومقدار األجر الشامل.
أن ال تطلــب بنفســها أو بواســطة غيرهــا أو تقبــل مــن أي عامــل ،أي عمولــة مقابــل حصولــه علــى العمــل أو
أن تســتوفي منــه أيــة مصاريــف.
توعية وتعريف العامل بعادات وتقاليد املجتمع في الدولة.
توفير مسكن مؤقت للعامل مجهز بوسائل املعيشة الالئقة ،أثناء بقاء العامل لدى املكتب.
حسن معاملة العامل وعدم تعريضه للعنف.
توعية العامل بالجهات املختصة بنظر شكواه بشأن أي انتهاك لحقوقه وحرياته.
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ً
كمــا نــص القانــون الــى تعزيــز حمايــة هــذه الفئــة مــن العمالــة مــن خــال ابـرام عقــد عمــل وفقــا للنمــوذج املعتمــد لــوزارة
املــوارد البشــرية والتوطيــن يتضمــن العديــد مــن الحقــوق منهــا توفيــر مســكن مالئــم ،ومنــح اجــازات ،ومكافئــات نهايــة
الخدمــة.

ونصــت املــادة ( )23مــن القانــون املذكــور بأنــه “ يعاقــب بالســجن املؤقــت والغرامــة التــي ال تقــل عــن  500ألــف درهــم
ً
ً
وال تتجــاوز مليــون درهــم او بإحــدى هاتيــن العقوبتيــن كل مــن ان�شــئ او ادار موقعــا الكترونيــا او أشــرف عليــه او نشــر
معلومــات علــى شــبكة معلوماتيــة او بإحــدى وســائل تقنيــة املعلومــات بقصــد االتجــار فــي البشــر او األعضــاء البشــرية
او التعامــل فيهــا بصــورة غيــر مشــروعة”.

املالحقة القضائية

قانــون اتحــادي رقــم ( )10لســنة 2017م بشــأن عمــال
الخدمــة املســاعدة

مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم ( )5لســنة 2012م فــي شــأن
مكافحــة جرائــم تقنيــة املعلومــات واملعــدل بمرســوم بقانــون
اتحــادي رقــم ( )12لســنة 2016م

إضافــة إلــى مــا ســبق ،فــان هنــاك العديــد مــن القوانيــن والتشــريعات االخــرى الداعمــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر
ومنهــا القانــون االتحــادي رقــم ( )3لســنة  2016بشــأن قانــون حقــوق الطفــل “وديمــة” ،والقانــون االتحــادي رقــم ()8
لســنة  1980م فــي شــأن تنظيــم عالقــات العمــل لدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة وتعديالتــه ،والقانــون االتحــادي رقــم
 4لســنة  2002فــي شــأن مواجهــة جرائــم غســل األمــوال ومكافحــة تمويــل اإلرهــاب وتعديالتــه ،وكذلــك قانــون العقوبــات
االتحــادي.

مبــادرات الجهــات املعنيــة فــي تطبيــق القوانيــن املتعلقــة
بجرائــم االتجــار بالبشــر
مــن أجــل االســتمرار فــي مكافحــة هــذه الجريمــة
واالســتفادة مــن الخب ـرات الوطنيــة املتراكمــة ،وبنـ ًـاء
لتوصيــات اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر ،فقــد أنشــأت النيابــات العامــة فــي الدولــة،
املحليــة واالتحاديــة ،حيــث انشــأت فــرق متخصصــة فــي
كل منهــا ،ذلــك إلحالــة جميــع القضايــا وبكافــة انواعهــا
املتعلقــة بجرائــم االتجــار بالبشــر إلــى الفريــق املعنــي،
والهــدف مــن ذلــك هــو صقــل مهــارات أعضــاء الفريــق
املتخصــص مــن خــال املمارســة فــي التعامــل مــع هــذه
القضايــا ومــن خــال الحاقهــم بــدورات متخصصــة فــي
ً
ً
هــذا املجــال محليــا أو دوليــا ،وأثمــرت هــذه الجهــود مــن
أنشــاء أعضــاء نيابــة متخصصيــن فــي قضايــا االتجــار

بالبشــر تقــوم الدولــة باالســتعانة بهــم فــي مختلــف برامــج
التدريــب والتأهيــل فــي هــذا املجــال.
كمــا قامــت وزارة الداخليــة بإنشــاء فريــق مختــص
تحــت مســمى “ لجنــة مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر”
يقــوم بتنســيق الجهــود مــع جميــع االدارات الشــرطية
التــي لهــا ارتبــاط بمكافحــة هــذه الجريمــة ،سـ ً
ـواء علــى
املســتوى االتحــادي أو املحلــي ،والــذي يهــدف الــى تحديــد
االحتياجــات التدريبيــة الســنوية ألف ـراد الشــرطة
إلعدادهــم وتطويرهــم للنهــوض بمهمــة مكافحــة هــذه
الجريمــة.
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العقاب

العقاب

العقــاب
احصائيــات قضايــا االتجــار بالبشــر
تصــدت املحاكــم فــي دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة عــام  2017إلــى عــدد مــن قضايــا االتجــار بالبشــر،
بموجــب القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة 2006م فــي شــأن مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر املعــدل
بالقانــون االتحــادي رقــم ( )1لســنة 2015م ،وتبيــن مــن االطــاع علــى تلــك القضايــا بأنــه هنــاك  10قضايــا
اســتغالل جن�ســي و 6قضايــا بيــع ضحايــا اتجــار بالبشــر (  4أطفــال و  4نســاء) ،ويمكــن االطــاع علــى اعــداد
القضايــا مــن خــال الجــدول التالــي:

ووصلــت االحــكام الصــادرة للعــام 2017م عــن قضايــا االتجــار بالبشــر املســجلة لنفــس العــام بالســجن
ملــدة  5ســنوات والغرامــة بمبلــغ وقــدرة  100الــف درهــم إماراتــي .أمــا القضايــا املســجلة فــي العــام 2016م
والتــي صــدر احــكام عنهــا خــال العــام 2017م ،فقــد تراوحــت االحــكام بيــن الســجن ملــدة  3ســنوات و
ً
املؤبــد فــي قضيــة واحــدة ،اضافــة الــى فــرض غرامــات وصلــت إلــى  100ألــف درهــم إماراتــي.

قضا يــا االتجــار بالبشــر للعــام 2017م
ا لقضا يــا

ا لضحا يــا

ا ملتا جريــن

عــدد القضا يــا
املحكــوم فيهــا

عــدد القضا يــا التــي
الزا لــت ا مــام القضــاء

ابوظبي

2

2

4

-

2

دبي

5

9

21

1

4

الشارقة

7

8

11

5

2

عجمان

-

-

-

-

-

رأس الخيمة

2

9

12

1

1

أم القيوين

-

-

-

-

-

الفجيرة

-

-

-

-

-

16

28

48

7
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االمــارة

املجموع
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15
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رسم بياني لقضايا االتجار بالبشر

جدول قضايا االتجار بالبشر
املصدر :النيابة العامة في كل امارة
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حماية الضحايا

تعــد حمايــة الضحايــا أحــد أهــم الركائــز االســتراتيجية ملكافحــة جريمــة اإلتجــار بالبشــر التــي توليهــا دولــة
االمــارات العربيــة املتحــدة اهتمامــا خاصــا ،عليــه فقــد انشــأت دور لرعايــة ضحايــا اإلتجــار بالبشــر وهــي
مراكــز إيــواء ضحايــا اإلتجــار بالبشــر ،ومؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال ،ومركــز أمــان إليــواء النســاء
واألطفــال ،وتســتقبل هــذه املراكــز او املؤسســات جميــع ضحايــا اإلتجــار بالبشــر علــى مســتوى الدولــة ،كمــا
تقــوم بتنفيــذ عــدد مــن البرامــج صممــت لتوفيــر جميــع الدعــم املطلــوب للضحايــا بشــكل عاجــل وعــادل دون
تمييــز لعــرق أو جنــس.

الرعايــة املقدمــة فــي دور إيــواء ضحايــا
اإلتجــار بالبشــر
هنــاك حزمــة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا دور الرعايــة فــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة ابتــداء مــن اســتالم
ضحايــا اإلتجــار بالبشــر عــن طريــق ســفارات دولهــم ،دور العبــادة ،االتصــال املباشــر ،او عــن طريــق جهــات
انفــاذ القانــون؛ حتــى مغادرتهــم مــن خــال تأميــن إعادتهــم إلــى اوطانهــم ،أو تعديــل أوضــاع إقامتهــم للعمــل
فــي الدولــة ،أو التنســيق مــع املنظمــات الدوليــة للحصــول علــى وطــن بديــل فــي حــال رغبــت الضحيــة بذلــك،
وتتمثــل خدمــات الرعايــة املقدمــة فــي اآلتــي:

حماية الضحايا

حمايــة الضحايــا

املساعدة النفسية:
يتــم توفيــر املســاعدة النفســية للضحايــا الذيــن يعانــون مــن آثــار مــا بعــد الصدمــة وذلــك مــن خــال
جلســات العــاج النف�ســي الفــردي ،وجلســات العــاج النف�ســي الجماعــي ،وجلســات العــاج باللعــب لألطفــال
ومجموعــات الدعــم ،وتقــدم هــذه الحزمــة مــن الخدمــات مــن قبــل األخصائيــات املؤهــات واملدربــات
واملرخصــات لتقديمهــا.
الخدمات القانونية:
تشــمل االستشــارات القانونيــة أو التمثيــل القانونــي للضحايــا وتوضيــح حقوقهــم القانونيــة والشــرعية
وحقهــم فــي التعويــض املدنــي للمعانــاة املاديــة والنفســية التــي تعرضــوا لهــا ويتــم توفيــر خدمــة الترافــع عــن
ً
الحــاالت دون مقابــل مالــي ،اضافــة الــى متابعــة إلغــاء غرامــات اإلقامــة املترتبــة عليهــم مــع الجهــات املعنيــة
وكذلــك اصــدار املســتندات الثبوتيــة مــع الســفارات املعنيــة.
برامج التأهيل والتدريب:
تقــوم مراكــز االيــواء بالعديــد مــن برامــج التأهيــل التعليمــي والحرفــي للضحايــا بالتعــاون مــع الشــركات
والفنــادق و مؤسســات القطــاع الخــاص بهــدف تأهيــل و تدريــب الضحايــا علــى عــدد مــن املهــارات مثــل
اســتخدام الحاســوب ،تعلــم اللغــات االجنبيــة ،الخياطــة والتطريــز ،الرســم ،تنســيق الزهــور ،التجميــل،
ً
وكذلــك فــي اعمــال الفندقــة ،ويتــم بعدهــا تســليمهم شــهادات معتمــدة و موثوقــة لتكــون داعمــا لهــم
ً
ـتقبال للحصــول علــى وظائــف سـ ً
ـواء داخــل الدولــة أو خارجهــا.
مسـ

الخدمات الصحية:
تقــدم دور اإليــواء الخدمــات الصحيــة للضحايــا بصــورة مجانيــة بالتعــاون مــع الهيئــات الصحيــة مــن خــال
ً
توفيــر ممرضــات أو مشــرفات لتنظيــم مواعيــد الحــاالت مــع العيــادات واملستشــفيات الطبيــة ،إضافــة إلــى
اإلش ـراف علــى آليــة صــرف الــدواء ،ومرافقــة الحــاالت فــي مواعيدهــم الطبيــة إلــى العيــادات ،واملبيــت مــع
الحــاالت فــي املستشــفى إذا تطلــب االمــر ،وكذلــك القيــام بتنظيــم ورش توعويــة تتعلــق بالصحــة العامــة.
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الخدمات االجتماعية:
توفــر دور االيــواء الخدمــات االجتماعيــة التــي يتــم تقديمهــا مــن قبــل اخصائيــات اجتماعيــات متخصصــات
وتقع على مســؤوليتهن إجراء دراســة الحاالت االجتماعية للضحية والتعرف على تاريخ اإلســاءة بكل أشــكالها
الجســدية والنفســية واللفظيــة والجنســية وغيرهــا ،باإلضافــة إلــى التعــرف علــى التاريــخ الطفولــي واألســري
ملســاعدة الحالــة علــى أخــذ الق ـرارات الصحيحــة مســتقبال .كمــا تقــوم األخصائيــة االجتماعيــة بوضــع خطــة
ً
دعــم فرديــة لــكل حالــة وفقــا الحتياجهــا ،و بنــاء لهــذه الخطــة يتــم توفيــر الدعــم الشــامل للحالــة بالتعــاون
والتنســيق مــع كافــة مصــادر الدعــم ســواء علــى املســتوى الداخلــي للمؤسســة أو الخارجــي ،كمــا أن األخصائيــة
تضــع خطــة لألمــن و الســامة قبــل مغــادرة الضحيــة للدولــة بحيــث تدربهــا علــى آليــة التصــرف الصحيحــة فــي
ً
حــال وقعــت ضحيــة مجــددا لالتجــار بهــا و تزودهــا باألرقــام املوجــودة فــي بلدهــا لطلــب املســاعدة ،والجديــر
بالذكــر فــإن االخصائيــات االجتماعيــات تســتمر فــي تواصلهــا مــع الضحيــة بعــد مغادرتهــا لــدور االيــواء ملــدة
تتـراوح بيــن  6أشــهر إلــى ســنة وذلــك لالطمئنــان عليهــا.

غرفة جلسات العالج النف�سي باأللعاب لالطفال
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حماية الضحايا

لتعزيــز حمايــة الضحايــا ،أصــدرت اللجنــة الوطنيــة
ملكافحــة جرائــم اإلتجــار بالبشــر قرارهــا رقــم ( )7لعــام
 2010بشــأن “اإلج ـراءات التنظيميــة للتعامــل مــع
ضحايــا اإلتجــار بالبشــر بيــن الجهــات املختصــة فــي
الدولــة” ،وتهــدف هــذه اإلجـراءات لضمــان تأميــن الدعــم
والحمايــة لضحايــا اإلتجــار بالبشــر فــي جميــع املراحــل،
الســيما بيــن أقســام الشــرطة والنيابــات العامــة خــال
مراحــل التحــري والتحقيــق حتــى وصــول الضحايــا إلــى
أحــد مراكــز اإليــواء املنتشــرة فــي الدولــة.
كمــا أصــدرت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم اإلتجــار
بالبشر قرارها رقم ( )8/21لعام 2010م بشأن “املعايير
األخالقيــة للجهــات االعالميــة عنــد إج ـراء املقابــات مــع
ضحايــا اإلتجــار بالبشــر” ،إذ يتضمــن معاييــر أخالقيــة
موحــدة ينبغــي احترامهــا وااللتـزام بهــا مــن قبــل مختلــف

وســائل اإلعــام كالتلفزيــون واإلذاعــة ومواقــع اإلنترنــت
والصحــف واملطبوعــات األخــرى ،الســيما فيمــا يتعلــق
بحمايــة الضحايــا وضمــان خصوصيتهــم حيــث ال يحــق
لإلعالمييــن مقابلــة الضحايــا إال بعــد إحالتهــم للمحكمــة
املختصــة ،كمــا يتوجــب لإلعالميــن ضمــان الســرية و
الحصــول علــى موافقــة خطيــة مــن قبــل الضحيــة،
باإلضافــة إلــى أن هنــاك العديــد مــن الضوابــط كمراعــاة
ً
حالــة الضحيــة نفســيا ،ووجــوب حضــور األخصائــي
االجتماعــي املعنــي ،ومراعــاة رغبتهــا فــي عــدم اإلفصــاح
عــن أي معلومــات ،وضــرورة تحضيــر أســئلة املقابلــة
ً
ً
وإطــاع الضحيــة عليهــا مســبقا ،علمــا انــه ال يســمح
لوســائل اإلعــام بمقابلــة الضحايــا مــن األطفــال.

تــم انشــاء مراكــز إيــواء ضحايــا اإلتجــار بالبشــر “إيــواء” فــي عــام 2008م ،وعمــل تحــت مظلــة هيئــة الهــال األحمــر
اإلماراتــي ،اال انــه بموجــب مســتند توثيــق توجيهــات رقــم ( )164لســنة 2015م الصــادر عــن املجلــس التنفيــذي املوقــر
ً
نهايــة عــام 2015م ،فــإن مركــز إيــواء ضحايــا االتجــار بالبشــر يخضــع حاليــا لإلشـراف املباشــر لســمو رئيســة املجلــس
األعلى لألمومة والطفولة حفظها هللا .كما افتتحت “إيواء” أول مركز لها في العاصمة أبوظبي في شهر يناير 2014م
الســتقبال والتعامــل مــع ضحايــا اإلتجــار بالبشــر مــن الذكــور علــى مســتوى الدولــة.

حماية الضحايا

جهــود اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم اإلتجــار
بالبشــر لحمايــة الضحايــا ودعــم دور االيــواء

مركــز إيــواء لضحايــا اإلتجــار بالبشــر

وقامت مراكز ايواء ضحايا اإلتجار بالبشر خالل العام  2017بالعديد من املبادرات والتي شملت التالي:
ً
معــرض تعابيــر صامتــه ،وهــو معــرض دوري يقــام ســنويا بالتنســيق وبدعــم مــن مجموعــه أبوظبــي
للثقافــة والفنــون ،ويهــدف إلــى توعيــة املجتمــع بجرائــم اإلتجــار بالبشــر ومعانــاة الضحايــا الناتجة
عــن اإلتجــار بهــم .
تــم إعــداد كتيبــات (بروشــورات) لتثقيــف الضحايــا وشــرح اإلج ـراءات املطلــوب منهــم مراعاتهــا
حتــى ال يقعــون فريســة ســهله لتجــار البشــر وتوجيههــم إلــى كيفيــة شــرح مــا تحويــه هــذه الكتيبــات
ألقرانهــم عنــد عودتهــم آمنيــن ألوطانهــم.
وللمزيــد مــن املعلومــات واالنشــطة الــذي تقــوم بهــا مراكــز إيــواء لضحايــا اإلتجــار بالبشــر ،يرجــى زيــارة املوقــع
االلكترونــي الخــاص باملركــز وهــو كالتالي:
www.shwc.ae

صنــدوق دعــم ضحايــا اإلتجــار بالبشــر
قــد يكــون أحــد أهــم مبــادرات اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم اإلتجــار بالبشــر هــو انشــاء
ً
صندوقــا لدعــم ضحايــا اإلتجــار بالبشــر فــي عــام 2013م ،حيــث تســاهم املؤسســات
والجمعيــات الخيريــة وكذلــك رجــال األعمــال فــي تقديــم املســاعدات املاليــة لهــذا الصنــدوق
الــذي يهــدف إلعانــة ضحايــا اإلتجــار بالبشــر مــن أجــل تحقيــق أهــداف نبيلــة مثــل
إقامــة مشــاريع صغيــرة لهــم ،االلتحــاق بالدراســة او دورات للغــات األجنبيــة ،التخلــص
مــن االلتزامــات املاليــة والديــون املثقلــة عليهــم فــي اوطانهــم ،وفــي بعــض الحــاالت لدعــم
االحتياجــات املعيشــية لعائالتهــم املتواجــدة فــي بلدهــم االم ،حيــث قــد تكــون هــذه أحــد
األســباب أو الثغ ـرات التــي تــم اســتغاللها مــن قبــل املتاجريــن لإليقــاع بضحاياهــم.
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وتمكنــت اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم اإلتجــار بالبشــر مــن صــرف مبلــغ وقــدرة 99
الــف درهــم اماراتــي فــي العــام 2017م لضحايــا اإلتجــار بالبشــر ،وبذلــك يكــون اجمالــي
ُ
قيمــة املســاعدات التــي قدمــت مــن هــذا الصنــدوق منــذ انشــائه وصــل إلــى  663,206درهــم
اماراتــي (مــا يقــرب مــن  180الــف دوالر امريكــي).

املعرض السنوي بعنوان تعابير صامتة
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مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال هــي أول دار رعايــة إنســانية غيــر ربحيــة مصــرح بهــا فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة لرعايــة النســاء واألطفــال مــن ضحايــا العنــف األســري وســوء معاملــة األطفــال ،وكذلــك
إليواء ورعاية ضحايا اإلتجار بالبشــر .وق ــد ت ــم تأسـي ــس الـمؤسس ــة في أواخ ــر ع ــام  2007بقرار ســامي من
صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة ،رئيــس مجلــس الــوزراء ،حاكــم
دبــي ،رعــاه هللا.

حماية الضحايا

مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال

وقامت مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال بعدد من املبادرات وتشمل:
ترجمــة سياســاتها الخاصــة بالضحايــا بعــدة وســائل ،املقــروءة منهــا واملســموعة ،باإلضافــة الــى لغــة بريــل
للمعاقيــن (أصحــاب الهمــم كمــا يطلــق علــى هــذه الفئــة فــي دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة) ،حيــث تــم ترجمتهــا
فــي لخمســة لغــات وهــي العربيــة ،االنجليزيــة ،االردو ،االندونيســية ،والبنغاليــة وذلــك لتتوافــق مــع مختلــف
الجنســيات.
اســتكمال املرحلة األولى من برامج توعية الفئات األكثر عرضة لإلتجار بالبشــر ،والتي تم اطالقها بالتنســيق
مــع اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم اإلتجــار بالبشــر منــذ العــام 2014م ،حيــث أنجــزت املؤسســة حتــى نهايــة
عــام 2017م العديــد مــن النشـرات التوعويــة ،التــي تتضمــن  8لغــات وهــي اللغــة العربيــة ،اإلنجليزيــة ،االوردو،
الروســية ،البنغاليــة ،التالقــو ،االندونيســية ،والصينيــة .حيــث تــم توزيــع مــا يقــرب مــن  33,090نشــرة
للعامليــن فــي الصالونــات ومراكــز التجميــل ،املطاعــم ،الفنــادق ،ومكاتــب االســتقدام.
ً
عقــد اللقــاء التفاعلــي تحــت شــعار “معــا للحمايــة مــن اإلتجــار بالبشــر” وذلــك فــي إطــار اليــوم العالمــي لحقــوق
اإلنســان ،ويهــدف اللقــاء إلــى رفــع الوعــي بجريمــة اإلتجــار بالبشــر ومناقشــة األســباب التــي تــؤدي لوقــوع
العمالــة املنزليــة فــي براثــن جرائــم اإلتجــار بالبشــر ،والخــروج بالتوصيــات املالئمــة للحــد منهــا والتــي تــم توزيعهــا
ومناقشــتها فــي اجتمــاع اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر.
عمــل ربــط الكترونــي مــع مركــز حمايــة الطفــل فــي وزارة الداخليــة ،ومــع أحــد مكاتــب املحامــاة ،وذلــك بهــدف
تســريع إحالــة األطفــال إلــى املركــز ،وإلشــعار مكتــب املحامــاة عــن الحــاالت التــي تتطلــب دعــم قانونــي.

جانب من اللقاء التفاعلي في مجال حماية ضحايا االتجار بالبشر

فتــح مكتــب ملؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واألطفــال فــي جامعــة زايــد بدبــي لتقديــم خدمــات استشــارية مختلفــة،
ونشــر الثقافــة املجتمعيــة عــن املواضيــع التــي تدخــل فــي نطــاق عمــل املؤسســة وعلــى رأســها مكافحــة جرائــم
االتجــار بالبشــر وحمايــة الضحايــا.
إطــاق مبــادرة “ بيوتــي فــور بيتــر اليــف “ لتقديــم دورات معتمــدة فــي مجــال التجميــل للضحايــا ،وعمــل معــرض
فنــي بالتعــاون مــن “دبــي آرت ســنتر” مــن خــال توفيــر فنانــة تشــكيلية لتدريــب الحــاالت املتواجــدة فــي املؤسســة
ومــن ثــم عرضهــا فــي مـزاد مفتــوح.
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وللمزيــد مــن املعلومــات واالنشــطة الــذي تقــوم بهــا مؤسســة دبــي لرعايــة النســاء واالطفــال  ،يرجــى زيــارة
املوقــع االلكترونــي الخــاص باملؤسســة وهــو كالتالــيwww.dfwac.ae :
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حماية الضحايا

تــم افتتــاح مركــز أمــان إليــواء النســاء واألطفــال ،وذلــك
بمرســوم أميــري صــادر مــن صاحــب الســمو الشــيخ
ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو املجلــس األعلــى،
حاكــم رأس الخيمــة ،حفظــه هللا ،حيــث أصــدر املرســوم
فــي الخامــس عشــر مــن فبرايــر عــام  ،2017والهــدف مــن
افتتــاح املركــز هــو إيــواء املتضرريــن مــن قضايــا اإلتجــار
بالبشــر واالســتغالل الجن�ســي وكافــة ضحايــا العنــف
ً
األســري او املجتمعــي وفقــا لألنظمــة والتعليمــات املتبعــة
فــي الدولــة مــن أجــل منــح الضحايــا خدمــات إيــواء
وحمايــة ودعــم فــوري.
ويقــوم مركــز أمــان لرعايــة النســاء واالطفــال فــي املرحلــة
الحاليــة بعقــد اتفاقيــات مــع الجهــات املعنيــة والشــركاء
ً
الداعمين لبرامجها مســتقبال .وكنتيجة لتلك املبادرات

ً
قــام مؤخـرا بإنشــاء معــرض دائــم بفنــدق هيلتــون بـرأس
الخيمــة لعــرض منتجــات ضحايــا اإلتجــار بالبشــر
وحــاالت العنــف االســري املتواجــدة باملركــز ،والتــي يعــود
ريعهــا لصالــح الضحايــا والحــاالت.
وللمزيــد مــن املعلومــات واالنشــطة الــذي يقــوم بهــا مركــز
أمــان لرعايــة النســاء واألطفــال ،يرجــى التواصــل مــن
خــال برامــج التواصــل االجتماعــي.

ﻣﺮﻛﺰإﻳﻮاء ﻟ ﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠﺎرﺑﺎﻟﺸﺮ
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-

حماية الضحايا

مركــز امــان لرعايــة النســاء واألطفــال

إحصائيــات ضحايــا اإلتجــار بالبشــر لــدى دور االيــواء الذيــن
تــم تقديــم الدعــم لهــم خــال العــام 2017م

25

ﻋﺪد ﺎﻳﺎ اﻹﺗﺠﺎرﺑﺎﻟﺸﺮ

@amanshelter

مالحظــة :املجمــوع يشــمل جميــع الحــاالت التــي تــم التعامــل معهــا خــال العــام 2017م ،بغــض النظــر عــن تاريــخ
احالتهــم لــدور االيــواء ،حيــث أن مــدة رعايــة ضحايــا االتجــار بالبشــر تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى.
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ً
مما ال شك فيه فإن جريمة االتجار بالبشر ،التي تعد واحدة من أبشع الجرائم انتهاكا
للكرامــة اإلنســانية وأحــد أهــم التحديــات التــي تواجههــا دول العالــم كافــة لطبيعتهــا
املعقــدة كجريمــة منظمــة ،ســواء كان ذلــك البلــد هــو املنشــأ أو نقطــة العبــور أو املقصــد
للضحايــا ،فــإن الجهــود الثنائيــة واالقليميــة والدوليــة املتراكمــة أساســية ملواجهــة هــذه
ً
اآلفــة .وإيمانــا مــن حكومــة دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة بضــرورة الت ـزام دول العالــم
ً
للعمــل معــا لتحقيــق التزاماتهــا الدوليــة ملحاربــة هــذه الجريمــة ،فقــد انضمــت الدولــة
فــي شــهر إبريــل  2007التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الجريمــة املنظمــة عبــر الوطنيــة
ً
لعــام  2000التــي تتضمــن أحكامــا خاصــة بالتعــاون الدولــي فــي اطــار جهــود مكافحــة
االتجــار بالبشــر ،باإلضافــة الــى بروتوكــول األمــم املتحــدة لحظــر وقمــع ومعاقبــة االتجــار
ً
باألشــخاص ،وخاصــة النســاء واألطفــال (بروتوكــول باليرمــو) ،وهــو أحــد البروتوكوليــن
امللحقيــن باتفاقيــة مكافحــة الجريمــة املنظمــة ،والتــي انضمــت اليــه الدولــة فــي 2009م.

التعــاون الثنائــي
فــي إطــار ســعي اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار بالبشــر لتنفيــذ اســتراتيجيتها الوطنيــة
لتعزيــز التعــاون الدولــي ،فقــد وقعــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة عــدد مــن مذكـرات
التفاهــم مــع الدولــة الصديقــة فــي مجــال التعــاون فــي مكافحــة االتجــار بالبشــر وحمايــة
ضحايــاه ،وتحــدد مذك ـرات التفاهــم هــذه اطــر ومجــاالت التعــاون بيــن الطرفيــن والتــي
تركــز علــى تبــادل املعلومــات والخب ـرات بيــن الجانبيــن ،حيــث قامــت دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة بإب ـرام مذكــرة تفاهــم مــع الــدول التاليــة:
الدولــة

م
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العــام ا لــذي تــم توقيــع املذ كــرة فيــه

1

أرمينيا

 2009م

2

أذربيجان

 2011م

3

استراليا

 2013م

4

جمهورية اندونيسيا

 2015م

5

جمهورية الهند

 2016م

6

مملكة تايالند

 2018م

ً
وتنفيــذا لبنــود االتفاقيــة املوقعــة بيــن دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة وجمهوريــة اندونيســيا ،فقــد عقــدت
اللجنــة املشــتركة بيــن البلديــن لتفعيــل مذكــرة التفاهــم
بشــأن التعــاون فــي مجــال مكافحــة االتجــار بالبشــر
وحمايــة ضحايــاه ،اجتماعهــا االول فــي دولــة االمــارات
فــي شــهر مايــو 2017م ،وقــام الطرفــان خــال االجتمــاع
بتبــادل الخب ـرات وافضــل املمارســات التــي تقــوم بهــا
جهــات انفــاذ القانــون و دور االيــواء ،حيــث اتفــق
ممثلــي البلديــن للعمــل علــى اطــاق حملــة مشــتركة
لتوعيــة اف ـراد املجتمــع ملخاطــر جرائــم االتجــار بالبشــر
ً
والقوانيــن الخاصــة بتجريمهــا اضافــة الــى عقــد ورشــة
عمــل ملعرفــة افضــل املمارســات فــي تحديــد ضحايــا
االتجــار بالبشــر .كمــا قــام الوفــد االندوني�ســي بزيــارة
عــدد مــن الجهــات املعنيــة باالتجــار بالبشــر لالطــاع علــى
الجهــود التــي تقــوم بهــا دولــة االمــارات فــي هــذا املجــال.
كمــا تســتضيف اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االتجــار

بالبشــر الوفــود األجنبيــة لالطــاع علــى خب ـرات وجهــود
الدولــة ملكافحــة هــذه الجريمــة ،ففــي شــهر أكتوبــر
2017م قامــت اللجنــة الوطنيــة بتنســيق عــدد مــن
االجتماعــات مــع الجهــات املعنيــة بملــف مكافحــة جرائــم
ً
االتجــار بالبشــر الســتقبال وفــدا مــن الواليــات املتحــدة
االمريكيــة ،وخــال الزيــارة اطلــع الوفــد علــى الجهــود التــي
تقــوم بهــا جهــات انفــاذ القانــون فــي التعامــل مــع قضايــا
االتجــار بالبشــر ،دور االيــواء فــي حمايــة ورعايــة ضحايــا
االتجــار بالبشــر ،وكذلــك دور وزارة املــوارد البشــرية
والتوطيــن فــي تنفيــذ التشــريعات واللوائــح الخاصــة
ً
بحمايــة العمالــة و العمالــة املســاعدة خصوصــا مــع
صــدور القانــون االتحــادي رقــم  10لســنة  2017بشــأن
عمــال الخدمــة املســاعدة والتــي علــى اثرهــا تــم انشــاء
ً
مراكــز “تدبيــر “ اضافــة للمبــادرات األخــرى املتعلقــة
بحمايــة الضحايــا املحتمليــن.

تعزيز التعاون الدولي

تعزيــز التعــاون الدولــي

التعــاون متعــدد االطــراف
انظمــت دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة إلــى فريــق
أصدقــاء “متحــدون ضــد اإلتجــار بالبشــر “ فــي األمــم
املتحــدة عــام 2010م كمــا انهــا فــي إطــار االلت ـزام
الطوعــي الــذي قدمتــه الدولــة خــال االســتعراض
الــدوري الشــامل للدولــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان
فــي جنيــف عــام  ، 2009قامــت بتســهيل زيــارة املقــرر
الخــاص لألمــم املتحــدة بشــأن االتجــار باألشــخاص
والســيما النســاء واألطفــال عــام 2012م ،وجــاء ذلــك
بعــد زيــارة قــام بهــا املقــرر الخــاص املعنــي بمســألة بيــع
األطفــال وبغــاء االطفــال واســتغالل األطفــال فــي املــواد
اإلباحيــة عــام 2009م.
وخــال اســتعراضها االخيــر لتقريرهــا الــدوري الشــامل
التابــع آلليــات مجلــس حقــوق االنســان فــي جنيــف مطلــع
العــام 2018م ،تلقــت الدولــة إشــادات دوليــة عديــدة
بالجهــود التــي قامــت بهــا فــي مجــال مكافحــة جرائــم

االتجــار بالبشــر وحمايــة الضحايــا والتــي حثــت دولــة
االمــارات العربيــة املتحــدة علــى مواصلــة تلــك الجهــود.
كمــا ان دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة عضــو فــي عمليــة
بالــي منــذ العــام 2013م ،وهــو منتــدى معنــي ملناقشــة
السياســيات ،تبــادل املعلومــات ،وتفعيــل التعــاون
ملســاعدة دول املنطقــة للتصــدي لعمليــات تهريــب
األشــخاص واالتجــار بالبشــر والجرائــم املنظمــة عبــر
الوطنيــة ذات الصلــة ،حيــث يضــم هــذا املنتــدى 48
ً
دولــة اضافــة لعــدد مــن املنظمــات الدوليــة .وخــال
العــام 2017م شــاركت دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
فــي االجتمــاع الــذي عقــد خــال شــهر أكتوبــر فــي
العاصمــة املاليزيــة كواالملبــور بعنــوان “ االجتمــاع 12
لكبــار مســؤولي الفريــق املختــص لعمليــة بالــي ،و فــي
االجتمــاع الــذي عقــد خــال شــهر أغســطس فــي مدينــة
بيــرث االســترالية بعنــوان “ منتــدى عمليــة بالــي لألعمــال”
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الختــام
تتعامــل دولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة مــع ملــف
مكافحــة جريمــة االتجــار بالبشــر بــكل حــزم وجديــة،
ً
ليــس فقــط بوصفهــا تحديــا علــى املســتوى الوطنــي
ملخالفتهــا للتعاليــم الدينيــة والثقافيــة واملجتمعيــة
ً
ً
واإلنســانية فحســب بــل باعتبارهــا كذلــك تحديــا دوليــا
تتأثــر بــه العديــد مــن دول العالــم سـ ً
ـواء كانــت دولــة
مصــدر أو عبــور أو مقصــد ،ومــن الصعــب مواجهــة مثــل
هــذه الجرائــم دون العمــل الــدؤوب واملســتمر بالتنســيق
مــع املجتمــع الدولــي واملنظمــات الدوليــة املعنيــة
بمكافحــة هــذه الجريمــة بكافــة اشــكالها وصورهــا
البشــعة.

املشاركة في اجتماعات عملية بالي

والــذي عقــد إلش ـراك القطــاع الخــاص فــي الجهــود التــي
تقــوم بهــا الحكومــات األعضــاء فــي عمليــة بالــي ،واكــدت
دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة فــي كلمتهــا خــال املؤتمــر
بأهميــة الــدور الــذي يلعبــه القطــاع الخــاص كونــه
شــريكا اســتراتيجيا للتصــدي لجرائــم اإلتجــار بالبشــر.
ومــن منطلــق اهتمامهــا للجهــود الدوليــة فــي مكافحــة
هــذه الجريمــة ورعايــة ضحاياهــا ،أعلنــت دولــة اإلمــارات
العربيــة املتحــدة خــال شــهر ســبتمبر 2017م أمــام
االجتمــاع رفيــع املســتوى الــذي نظمتــه الجمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة فــي نيويــورك الخــاص بتقييــم خطــة
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العمــل العامليــة املعنيــة بمكافحــة االتجــار باألشــخاص
عــن تقديمهــا مســاهمة بقيمــة  100ألــف دوالر أمريكــي
إلــى صنــدوق األمــم املتحــدة االســتئماني لتبرعــات ضحايــا
اإلتجــار باألشــخاص وخاصــة النســاء واألطفــال ،والتــي
تأتــي تأكيــدا مــن دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة فــي
مشــاركتها للجهــود الدوليــة ملكافحــة هــذه الجريمــة.

وعلــى مــدار الســنوات املاضيــة ،مــع بــدء دولــة االمــارات
العربيــة املتحــدة حملتهــا فــي مكافحــة جرائــم االتجــار
بالبشــر فــي العــام 2006م ،قامــت الدولــة بإصــدار
القانــون االتحــادي رقــم ( )51لســنة  2006فــي شــأن
مكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر واملعــدل بالقانــون
االتحــادي رقــم ( )1لســنة 2015م ،وعــدد مــن
القوانيــن االخــرى الداعمــة ملكافحــة هــذه الجريمــة
واهمهــا القانــون االتحــادي رقــم ( )10لســنة 2017م
بشــأن عمــال الخدمــة املســاعدة ،كمــا قامــت الدولــة
باالنضمــام للمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة ،وانشــاء
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة جرائــم االتجــار بالبشــر التــي
اعتمــدت خطتهــا االســتراتيجية املبنيــة علــى خمســة
ركائــز املتمثلــة فــي الوقايــة واملنــع ،املالحقــة القضائيــة،
العقــاب ،حمايــة الضحايــا ،تعزيــز التعــاون الدولــي.
ً
وتنفيــذا للخطــة االســتراتيجية التابعــة للجنــة الوطنيــة،

فقــد اســتمرت الجهــات املعنيــة فــي تطبيقهــا خــال
العــام 2017م ونتــج عنهــا تنفيــذ العديــد مــن املبــادرات
التوعويــة وبرامــج التدريــب التــي وصلــت فــي مجملهــا
الــى اكثــر مــن  71برنامــج اســتفاد منهــا أكثــر مــن 5939
شــخص مــن مؤسســات انفــاذ القانــون ،املفتشــين،
موظفــي الجهــات الحكوميــة واملجتمــع املدنــي ،العمــال،
و ضحايــا االتجــار بالبشــر املتواجديــن فــي دور االيــواء،
كمــا تــم انشــاء فــرق متخصصــة فــي نيابــات الدولــة للنظــر
فــي جميــع قضايــا االتجــار بالبشــر.
كمــا نجحــت جهــات انفــاذ القانــون فــي إحالــة  16قضيــة
فــي مجــال االتجــار بالبشــر لتتضمــن محاكمــة 48
ً
متاجــر محتمــل وحمايــة  28ضحيــة محتملــة ،مــرورا
بإنشــاء مركــز أمــان لرعايــة النســاء واألطفــال بإمــارة
رأس الخيمــة ملتابعــة جهــود الدولــة فــي حمايــة ضحايــا
ً
االتجــار بالبشــر ،ووصــوال بتنفيــذ بنــود مذك ـرات
التفاهــم الثنائيــة مــن خــال عقــد اول لجنــة مشــتركة
فــي هــذا املجــال مــع جمهوريــة اندونيســيا وااللت ـزام
بدعــم الجهــود الدوليــة مــن خــال تقديــم مســاهمة
ماليــة بقيمــة  100ألــف دوالر أمريكــي إلــى صنــدوق
األمــم املتحــدة االســتئماني لتبرعــات ضحايــا اإلتجــار
باألشــخاص وخاصــة النســاء واألطفــال.
وفــي هــذا الصــدد ،فــإن دولــة االمــارات العربيــة املتحــدة
تجــدد التزامهــا علــى املســتوى الوطنــي والدولــي ملحاربــة
جرائــم االتجــار بالبشــر بكافــة اشــكاله مــن خــال العمــل
مــع الشــركاء لتحريــر ضحايــا االتجــار بالبشــر مــن قيــود
االســتغالل واملمارســات الحاطــة بكرامتهــم اإلنســاني.
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