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FOREWORD

Chairman’s message
The UAE’s official campaign against human trafficking has entered its ninth year. The
results so far suggest that the government has made significant and rapid progress.
A good indicator of success in fighting this crime is the registration of 15 cases in
2014 under Federal Law 51, compared to 10 in 2007, 58 cases in 2010 and 19 in
2013. However, the government is also aware of the challenges of this constantly
evolving crime and is determined to firmly counter them.
The number of cases suggests both growing awareness about human trafficking
among the public and intensified counter-measures adopted by the government.
More importantly, the government agencies are becoming increasingly successful in
disrupting the activities of several criminals and groups involved in human trafficking.
While implementing the ‘5 Ps’ strategy of the National Committee to Combat Human
Trafficking, the UAE took several significant steps last year. These include: promulgating
the amendments of Federal Law 51 to ensure better protection for victims; forging

Combatting

international partnerships and enhancing cooperation to tackle the crime at source,

HUMAN

which is the countries of origin, rather than dealing with it only within the UAE’s borders;

TRAFFICKING

participating in several regional and international efforts to counter this crime; and

is a goal the

conducting regular workshops and training courses as part of the efforts to continuously
improve the skills of law enforcement officials dealing with human trafficking issues.
During 2015, the UAE intends to roll out a public awareness campaign highlighting

government
shares with
all nations

important attributes of Federal Law 51, especially the recent amendments; extend the

and it will

Abu Dhabi and Dubai airports awareness programmes to other emirates; and further

keep pace with

enhance international cooperation.

international

The government is committed to taking the lead in acknowledging the existence of
human trafficking as an issue that afflicts the society, as it does in many other parts of

best practices in
this endeavour

the world. Combatting this crime is a goal the government shares with all nations and it
will keep pace with international best practices in this endeavour.

Dr Anwar Mohammed Gargash
Chairman, National Committee to Combat Human Trafficking
Minister of State for Foreign Affairs, and Federal National Council Affairs
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INTRODUCTION

UAE applies ‘5 Ps’ to combat
human trafficking
As has been the trend for the past

promised does not exist and they may

obstacles and challenges encountered

eight years, after the UAE launched

be forced instead to get employed in

during the last year, and spell out

its fight against human trafficking,

jobs or conditions to which they did not

future initiatives. The report also aims

2014 saw encouraging progress. The

give their consent.

to measure the progress of the UAE

government has realised that the seeds

The implementation of the UAE’s

in the long run and serve as a channel

of the human trafficking crime are

legal and social support mechanisms

to promote dialogue and transparency

mostly sowed in the source countries of

during the last eight years of its

in

victims. This has necessitated creating

concerted

international level.

partnerships with both source and

trafficking has been recognised by the

The government recognises that the

transit countries as part of the strategic

international community. Although the

more informed it is about the victims,

plan of the National Committee to

UAE welcomes constructive help and

source and transit countries as well as

Combat Human Trafficking (NCCHT).

criticism from international partners

methodologies practiced by traffickers,

The government also recognises

and organisations, the anti-trafficking

the more it can do to prevent this crime.

the importance of addressing the

agenda will be determined by the

This report attempts to integrate the

commercial impetus behind human

government. The UAE acknowledges

various processes involved in this effort.

trafficking in any national legislation

that, like in many other countries, the

and policy. Trafficking is a thriving

challenges the government agencies

global business that generates billions

face in combatting human trafficking

of dollars and accounts for millions of

are

victims every year. It is also linked to

government is committed to checking

other organised crimes like human

the exploitative and coercive abuse

smuggling,

of any human life in the country and is

drug

trafficking,

and

money laundering. The majority of

numerous

against

and

human

complex.

commercial sexual exploitation and the

new internationally-preferred ‘5 Ps’

rest into forced exploitative labour.

approach:

the

UAE

receives large numbers of temporary

at

the

THE ‘5 Ps’ approach
Prevention

making great strides in this regard.
In 2012, the UAE adopted the

importantly,

exchange

The

transnational victims are trafficked into

Most

3

fight

information

Prevention;

Prosecution

Prosecution;

Punishment; Protection; and Promotion
(of international cooperation).

contractual workers every year, who

For the sake of convenience in

have made an important contribution

compiling this report, prosecution and

to the development of the country.

punishment have been clubbed under

Unfortunately, criminals might engage

one section.

in recruiting contractual workers and

This report is part of the NCCHT’s

trafficking them illegally into the country.

attempt to share information with

For the majority of such people, it is

the general public and international

only when they arrive in the UAE that

community, highlight the UAE’s stance

they may realise the work they were

on this issue, record progress, identify

Punishment

Protection

Promotion
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PREVENTION

Federal Law 51
The multi-disciplinary Federal Law

• Recruiting a child, transferring,

51 (2006) continues to provide the

deporting, harbouring or

legal framework for handling human

receiving the same for the

trafficking cases. Since 2007, more and

purpose of exploitation

more people have become aware of
the law.

• Selling a child, offering the same
for selling or buying

The law defines trafficking as follows:
1. Whoever commits any of the
following shall be deemed a
perpetrator of human trafficking
crime:
• Selling persons, offering persons
for selling or buying, or promising
the same
• Soliciting persons, employing,
recruiting, transferring, deporting,
harbouring, receiving, receiving

As part of its
international

THE HUMAN TRAFFICKING
DEFINITION is closely
aligned with what is
outlined in the

Palermo

Protocol
and by other
international
legislations. It offers
strong punitive measures
and covers all forms of
human trafficking

commitment to combat
human trafficking,
the UAE ratified the UN
Convention against
Transnational Organised
Crime (2000) in May 2005

or sending the same whether
within the country or across the
national borders thereof, by means
of threat or use of force, or other

3. Under this Article, exploitation

forms of coercion, abduction,

includes all forms of sexual

fraud, deception, abuse of power

exploitation, engaging others in

or of position, taking advantage of

prostitution, servitude, forced

the vulnerability of the person for

labour, organ-trafficking, coerced

the purpose of exploitation

service, enslavement, mendicancy,

• Giving or receiving of payments

and quasi-slavery practices.

or benefits to achieve the consent
of a person having control over

This definition is closely aligned with

another person for the purpose of

what is outlined in the Palermo Protocol

exploitation of the latter

and by other international legislations.

The higher end of the range of
fines that can be imposed on
traffickers, starting at the
lower end OF AED 100,000

LIFE

SENTENCE
The toughest jail sentence
that can be given to a
trafficker

It offers strong punitive measures,
2. The following shall be deemed

including maximum penalties of life

human trafficking, even if the same

imprisonment, and covers all forms of

does not incorporate the use of

human trafficking.

any of the means provided in the
previous paragraph:

Under the law, a life sentence is
applicable if the crime is committed

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

through deceit, if it involves the use of

to combat human trafficking, the UAE

at

force or threat of murder or bodily harm,

ratified the UN Convention against

particularly assist and protect victims of

or if it involves physical or psychological

Transnational Organised Crime (2000)

human trafficking by respecting their

torture.

16-article

in May 2005. This includes provisions for

legal and human rights.

law prescribes stiff penalties against

international cooperation in anti-human

The Committee also issued Resolution

traffickers ranging from six months in

trafficking efforts. More importantly, in

8/21 (2010) pertaining to ethical standards

jail to life imprisonment and fines of

February 2009, the UAE ratified the

that the media need to adhere to while

100,000 dirhams and one million dirhams

United Nations Protocol to Prevent,

conducting

($27,500 and $275,000).

Furthermore,

the

shelters.

These

interviews

procedures

with

human

Suppress and Punish Trafficking in

trafficking victims. It sets out ethical

In addition, Article 364 of the UAE Penal

Persons, especially Women and Children

standards that should be respected

Code protects against forced prostitution

(Palermo Protocol), which is one of the

by various media outlets – television,

and Article 365 lays out penalties for

two protocols attached to the Organised

radio, internet, newspapers and other

those establishing and managing places

Crime Convention.

publications – especially with regard to

for prostitution. The UAE also issued

Further, the NCCHT issued Resolution

Federal Law 39 (2006) on international

7/18 (2010) concerning the regulatory

judicial cooperation, which includes

procedures for dealing with human

A sub-committee appointed by the

articles on the extradition of suspected or

trafficking victims among the relevant

NCCHT completed a study on the

convicted criminals to judicial authorities

authorities in the UAE. This resolution

possibilities of amending Federal Law

to try them or execute the sentences

was issued to support and protect

51, particularly in order to emphasise the

given to them. It also provides for mutual

human trafficking victims, especially

protection and repatriation of victims.

judicial assistance in criminal cases,

among police and public prosecution

The consequent recommendations were

including human trafficking (Articles 6-37).

departments during the investigation

promulgated

As part of its international commitment

stage and at the time the victims arrive

decree in early 2015.

Identify the victim and the witness
with their legal rights, in a language
understood thereby, and allow them
to express their legal and social
needs.

Submit the victim, should the
need arise for such measure, to
examination before any medical
entity to receive psychological or
physical treatment, where such
person shall be admitted into one
of the medical or psychological
rehabilitation centers, if deemed
necessary.

Provide the necessary security
for the victim and the witness,
whenever they need the same.

5

the

All phases of collecting evidence,
investigation, and trials of
relevance to human trafficking
crimes shall be subject to the
following procedures:

Victim-friendly
amendments to
Federal
Law 51

2014

protecting the victims and ensuring their
privacy.

through

a

presidential

Allow the victim and the witness
to stay in the State, should the
investigation or trial entail their stay,
and based on an order issued by
the public prosecution or the court,
as the case may be.
The permissibility of the court to
delegate an attorney for the victim
upon request thereof, where the
court shall estimate the attorney’s
fees. The decision of the court in
this regard shall be conclusive,
where fees shall be paid under a
certificate issued by the court which
pays the said fees.
Admit the victim into one of the
shelters or any other approved
entity, should a need for such
measure arises.

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

Other relevant legislations
The UAE issued two bylaws in 2010 and

or deceased persons by means of

2011. The first regulated Federal Law 15

abduction, deception, coercion, abuse

(1993), which deals with organ transplant,

of power, and exploiting vulnerability.

and aimed to achieve the following:
• Control the process of preserving

The second bylaw is a regulation
on Federal Law 18 (2009). It modified

and transplanting human organs,

the process of registration of births

tissues and cells

and deaths. This has been specifically

• Prevent trafficking human organs,
tissues and cells
• Protect the rights of donors and
recipients of human organs, tissues
and cells

The ministry is keen
to be up-to-date
with the latest
labour legislations

developed so that parents can strictly

and consistent

confirm to birth and death registrations of

with the UAE’s

children, which would help check human

obligations to Arab
and international

trafficking.
At another level, the Ministry of

labour conventions

In order to achieve these goals

Labour is studying the development

and avoid trafficking human organs

and amendment of Federal Law 8

– a practice seen in many countries

(1980) concerning the Organisation

– current legislations include several

of Labour Relations. The ministry is

punitive provisions. These address all

keen to be up-to-date with the latest

With regard to protecting workers

cases of organ trafficking, including

labour legislations and consistent with

from exploitation, the legislation could

buying or selling – or offering to buy

the UAE’s obligations to Arab and

include a definition of forced labour and

and sell – human organs from living

international labour conventions.

an article on its criminal penalty.

		

National Committee to Combat
Human Trafficking (NCCHT)
A Cabinet order established the
NCCHT in 2007 to coordinate efforts and

international standards
• Preparing reports on efforts

with the issue of human trafficking
such as ministries, departments,

enforce plans at various levels in all the

undertaken by the UAE to fight

corporations and organisations,

seven emirates of the federation. The

human trafficking, in coordination

as well as coordinating follow-up

Committee includes 18 representatives

with other relevant authorities in

actions taken to achieve these

from various federal and local institutions.

the country

objectives

The responsibilities of the Committee

• Studying reports related to human

• Promoting public awareness on

include:

trafficking and taking relevant

matters related to human trafficking

• Studying and revising human

action towards realising their

through conferences, seminars,

recommendations

brochures, periodic newsletters,

trafficking legislation with a view to
enhancing and securing necessary
protections in accordance with

• Coordinating efforts among
government authorities concerned

training and other means in order
to achieve the Committee’s goals

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

A Cabinet order

NAtional Committee To
COmbat HUman Trafficking
18 Members

established the
NCCHT in 2007
to coordinate

Ministry of
Foreign Affairs
3 Members

efforts and
enforce plans
at various levels
in all the seven
emirates of the
federation

Ministry of
Interior

Ministry of
Labour

Ministry of
JUSTICE

Ministry of
Social Affairs

• Participating in international
conferences and forums related to

Ministry of State for
Federal National
Council Affairs

combatting human trafficking
The Committee, through its frequent

Ministry of
Health

meetings, is committed to encouraging

Public Prosecution
federal
Abu Dhabi
Dubai

Department of
Naturalization
and residency

State Security
Authority

EWAA Shelter

Dubai Foundation
for Women and
Children

UAE Red
Crescent
Authority

Emirates Human
Rights Association

additional progressive and forceful
legislative efforts to assure countrywide compliance with international
standards and implementation of the
laws. The Committee has also been
taking the lead in publishing annual
reports on human trafficking since
2008 to ensure transparency and
dissemination of information, as well
as increased awareness among the
public and the international community.
The UAE believes that data collection
and analysis are important because
the more information it has, the more
proactive it can be in its attempt to
improvise and tackle such crimes.
As part of a comprehensive awareness

7

A meeting of the National Committee to Combat Human Trafficking.
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PREVENTION

Caption

Officials from the Ministry of Labour and Dubai Police, hosts of the international workshop on ‘Combatting Human
Trafficking through Mediation Agencies and Employing Proper Capabilities’ held in Dubai.
campaign to explore ways of limiting
this crime, workshops and training
sessions

are

conducted

by

the

NCCHT activities
All

the

departments

member

agencies,

Domestic

and

ministries

• Third Annual Forum on Combatting

NCCHT in cooperation with various

representing the NCCHT, individually

Human Trafficking – organised by

law

Dubai Police, January

enforcement

agencies

and

and collectively, conducted or attended

workshops

are

training sessions, conferences and

attended by relevant departments of

workshops throughout 2014. These

implementation of a national

naturalization and residency, police,

targeted their respective staff as well

strategic plan to combat human

public prosecution, as well as victim

as vulnerable groups among the public.

trafficking – Abu Dhabi, March

ministries.

These

• Training workshop on the

shelters. The primary purpose of
such programmes is to ensure that
those on the front-line of combatting
trafficking match up to international
standards. Specific departments in
various ministries are also being
encouraged to conduct their own
specialized training programmes to
acquire the required skills to better
tackle the crime. Several ministries and
departments have set up special units
to tackle human trafficking crimes,
both at the federal and local levels.

A panel discussion with experts who shared insights on how recruitment
agencies can help control human trafficking.

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

• Conference titled ‘Combatting  

trafficking victims – Jordan, January

Human Trafficking through

organisations to fight human

• Bali Process Conference on People

trafficking – Qatar, September

Mediation Agencies and Employing

Smuggling, Trafficking in Persons

• First meeting to review the draft

Proper Capabilities’ organised

and Related Transnational Crime –

Arab common agreement to

Thailand, March

fight human trafficking – Egypt,

by Dubai Police and Ministry of
Labour – Dubai, December. This

• Seminar on combatting human

September

event encouraged public-private

trafficking – Saudi Arabia, March

partnership, with the involvement

• Analysing cross-border migration,

• Regulating recruitment: labour
and criminal justice responses in

of recruitment agencies, in evolving

Bali Process Conference on People

preventing trafficking in persons

solutions to human trafficking

Smuggling, Trafficking in Persons

and migrant exploitation – Thailand,

crimes

and Related Transnational Crime –

November

Bangkok, May
International 

• Treatment of illegal immigration

• Second consultative meeting to

• ‘Role of the Media in Combatting

through effective media campaigns

strengthen partnerships to fight

– Indonesia, November

Human Trafficking’ at the Arab

human trafficking – Thailand, May

Media Forum – Kuwait, January

• Workshop on migration and airport

• Regional consultation regarding

• Training programme for UAE

security – Malaysia, August

the right to effective remedy for

officials at the International AntiTrafficking Training Center –

• Building capacity of civil society

Belarus, November

Public awareness
trafficking

for women and children victims of

The idea behind

crimes is not the work of just one

human trafficking. The idea behind

launching a media

Addressing

authority, but a combined institutional

launching

and community-based work. Various

airports crystallised after the National

state establishments have exchanged

Committee

information between officials and

Trafficking noticed that most of the

community members to bring about

cases, particularly those involving

the desired results.

sexual exploitation, originate outside

The

9

human

Committee

launched

a

the

a

country,

media
to

campaign

Combat

and

at

Human

realised

that

pioneering human trafficking media

prospective victims should become

campaign at the end of 2010 and

aware of the available anti-trafficking

early 2011 in the Abu Dhabi and Al

remedial mechanisms as soon as

Ain international airports. Apart from

they arrive in the UAE.

campaign at airports
crystallised after the
NCCHT noticed that most
of the cases, particularly
those involving sexual
exploitation, originate
outside the country, and
realised that prospective
victims should become
aware of the available
anti-trafficking remedial

informative hoardings, the campaign

Following positive feedback about

included distribution of pamphlets

the impact of the public awareness

mechanisms as soon as

in six languages (Arabic, English,

campaigns at the Abu Dhabi and Al

they arrive in the UAE

Urdu, Hindi, Russian and Tagalog),

Ain airports, this drive was expanded

with contact details of Ewaa shelters

to include the Dubai International

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

2010
& 2011

THE Committee
launched human
trafficking media
campaign at the
Abu Dhabi and
Al Ain international
airports

2013

2015

Public awareness
campaign expanded
to include Dubai
International
Airport terminals

the campaign is
likely to expand
to other airports
in the northern
emirates

Airport terminals between June and

other airports in the northern emirates

between the Committee and general

December 2013. Led by the NCCHT,

during 2015.

public.

in cooperation with Dubai Police, the

Further, the Committee’s official
website

in 14 prominent languages, which

valuable official source of information.

the UAE’s massive efforts to gather

represent

most

The website plays an effective role in

information and deploy the necessary

vulnerable to human trafficking. This

raising public awareness and serves

forces to efficiently combat human

campaign is now likely to expand to

as an active channel of communication

trafficking activities.

the

nationalities

(www.nccht.gov.ae)

is

a

Overall, these improving results

campaign message was propagated

have

become

possible

following

Department to Combat Human Trafficking
Crimes, Ministry of Interior
The Ministry of Interior places

activities to improve the skills of officials

suspected of being involved in

great importance on organisational

dealing with this crime and to ensure

such crimes and circulate their

units concerned with protecting and

a victim-centred approach. Some of

information internationally

promoting human rights, particularly

these activities in 2014 included:

combatting

human

trafficking

and

c. Assist in prosecution of persons
wanted in connection with crimes of

issues related to women and children.

Security measures and

human trafficking and child abuse

As part of its institutionalised framework

procedures

or sexual exploitation

to combat this crime at the federal level,

• Cooperation with Interpol through the

d. Form a specialized team to enhance

it has several departments:

following procedures:

the process of investigation of

• Centre for Statistics and Security
Analysis

a. Exchange of information on human

sexual crimes against children

• Department to Combat Human
Trafficking Crimes
The Department to Combat Human
Trafficking Crimes conducted many

trafficking crimes, especially those
related to women and children, as

• Tighter control at entry points through

well as commercial websites that

the following measures:

are used for sexual exploitation of

a. Use unified criminal justice and

children
b. Monitor individuals involved or

Interpol systems to verify individuals
at entry points

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

b. Use iris and fingerprint recognition
technologies to identify wanted

Human Trafficking Monitoring
Centre, Dubai Police

people or stop those prohibited

Department to Combat Human Trafficking
Crimes, Dubai Police

from entering or leaving the country.

Anti-Human Trafficking
Branch, Ajman

Anti-Human Trafficking
Branch, Sharjah

Anti-Human Trafficking
Branch, Umm Al Quwain

In addition, use face recognition
technologies

to

ensure

that

Anti-Human
Trafficking Committee

travellers and their passport photos
match
c. Use modern equipment to detect

Human Rights Department
at the Ministry of Interior
Federal Anti-Human Trafficking Section
Federal Intelligence Department

visa or passport fraud at entry points
d. Develop stricter regulations and

Social Support Centers
Department of combat human trafficking
crimes, Abu Dhabi Police

standards to check entry permits
and establish a linkage between
accompanying

passengers,
Anti-Human Trafficking
Branch, Ras Al Khaimah

especially when it involves children,
as well as verify the purpose for
which the visitor is travelling to the

Anti-Human Trafficking
Branch, Fujairah

country
e. Coordinate with the naturalization,
residency and ports affairs and
police departments to follow up
on legal procedures and victim

interviews with human trafficking

and adopting legal measures to

assistance in human trafficking

victims

protect victims

cases
f. Employ

• Include details of other forms of
and

train

qualified

organised crime, including human

sources helping fight human

professional Emiratis to handle

trafficking, in training courses

trafficking

increasing workload

organised by the Ministry

g. Develop training curriculum drawn
from national and international best
practices and experiences
Promoting anti-human
trafficking culture
• Study case-by-case the conditions of

• Develop a cyber-based training
programme to deal with this crime
• Develop programmes to assist

• Prepare details of victims and
traffickers and centralize data
collection methods
• Issue toolkits on law enforcement in

victims according to human rights

Arabic, English and French to workers

conventions

to combat human trafficking

• Provide assistance and protection
to victims of human trafficking in

Awareness and training

human trafficking victims and evaluate

coordination with the shelters in the

programmes

the nature of exploitation so that

UAE

• The ministry’s website (http://www.

necessary preventive measures could
be taken to avoid its recurrence
• Provide appropriate environments
in police departments to conduct

11

• Organise rewards for confidential

• Sign memorandum of understanding

moi.gov.ae) is designed to receive

between the shelters and police

complaints and suggestions, both

departments, with the aim of

in Arabic and English

developing effective mechanisms

• The Anti-Human Trafficking Centre,

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014
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PREVENTION

Umm Al Quwain Police, organised a
programme on Radio Noor Dubai on
human trafficking

the law against human trafficking
• Study on tourism and its link to
human trafficking

• Human rights programmes on

• Guide on dealing with victims

Sharjah television and radio

of human trafficking, which

channels

lists responsibilities of police

• ‘Friends of the police’ programme

lectures

stations, shelters and other

to teach young people the need to
and benefits of respecting the law

law enforcement institutions,
embassies, and places of worship

and human rights

• Brochure titled “Together in the

• Publishing several articles on

fight against human trafficking” –

human trafficking in the Arabic and
English newspapers

distributed by the Umm Al Quwain
Police to 500 people

• Human rights-related subjects were

• Regulatory procedures manual to

taught in the curriculum of police

investigators dealing with victims

academies, institutes and schools

of human trafficking – distributed

• Distribution of brochures on Federal
Law 51

embassies of labour-sending

French listing names of institutions

2976
trainees

17

campaigns
for workers

7440

by the Umm Al Quwain Police
• Organising field visits to the

• Guides in English, Arabic and

45

Attendees

countries

and officials in charge of enforcing

Human Trafficking Crimes Control Centre,
Dubai Police
Since its establishment in 2009,
the

Centre

providing

continued to establish cooperative

combatting

partnerships with local government

this transnational crime. It organised

institutions, as well as civil society

a number of training courses and

organisations

meetings, in coordination with the

international organisations to raise the

Criminal

efficiency of law enforcement officials

strategic

has

solutions

Records

been

while dealing with victims. It also

to

Department.

It

printed and distributed information
brochures and prepared a reference
guide

for

all

concerned

and

regional

and

dealing with human trafficking.
We are all Ears – This programme

officials

encourages telephone complaints from

and parties with details of various

workers regarding violations of labour

anti-human trafficking methods and

laws through a toll-free line (800 5005)

regulations that need to be applied

that is operational 24 hours.

2013

1005
complaints

2014

1407
complaints
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Suitable Housing – This programme

their place of residence. About 1,400

programme, the centre provided

seeks to communicate directly with

inspection tours of workers’ residential

over

workers

complexes were conducted in 2014.

support to every victim of human

to

identify

their

housing

problems and settle their complaints at

Under the ‘We take care of victims’

5,000

dirhams

in

material

trafficking in 2014.

Some of the statistics, activities and achievements pertaining to the Centre during 2014 include:

Workers’ strikes in Dubai

Delay in payment of wages

50
40

34

35

20

1

2

Demand for higher wages

45

30

Inappropriate housing

9

1

21

Non-accounting of overtime work
2012

2013

2014

‘Know Your Rights’ awareness
programmes for workers

9 1685

lectures

BENEFICIARIES

Poor medical and first aid services

Reasons for complaints in Dubai (2014)

Retrieval of
documents

Reduced
salary (1%)

12%

11%

Mistreatment

Others

5%
32%

Training for Dubai Police
officials in 2014

6

workshops

13

1

Unlawful deduction from wages

10
0

REASONS FOR Workers’ strikes in Dubai IN 2014

187

Delay in
payment of
wages

29%

Visa
cancellation

Participating staff

10%

Arbitrary
actions
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department of anti-Human Trafficking,
Ministry of Labour
In order to intensify the UAE’s antihuman trafficking drive, labour issues are
being more effectively managed through
the formulation of appropriate legal and
policy

frameworks,

development

of

administrative structures and increased
capacity

building.

The

government

has introduced several changes to its
labour policies to protect the expatriate
workforce, which is having a positive
impact. It is important to note, however,
that the UAE – with expatriates making

40

Under this system, the UAE-based
companies transfer the wages of their
workers through banks, money transfer
companies and other service providers,
rather

Specialist officials dealing with various
aspects of the law, crime, investigation,
prevention and awareness

263,944

than

make

cash

payments.

The Ministry constantly reviews the
electronic system and its operations. All
companies that employ 100 workers or
more are expected to adhere to the WPS
guidelines. Workers, who do not receive

The number of inspection visits made
by officials in 2014 to monitor LABOUR
law implementation

their salaries or wish to report delayed
salaries or unwarranted deductions in

up about 85 per cent of its population –

salaries, can lodge their grievance. The

believes that labour issues should not be

complaints are kept confidential while

linked to human trafficking, and should

standards of labour accommodation,

the labour inspectors visit the concerned

be treated separately.

payment

facilities to verify the details.

As part of the UAE’s efforts to create

of

wages

on

time

and

mechanisms to justly address workers’
complaints.

specialised

institutions,

the

Ministry

of

established

a

separate

The Ministry has established a number

department in 2009 to combat human

of mechanisms by which workers can

trafficking,

Labour

against

communicate with the labour officials and

the possibility of workers falling prey

submit their complaints. Moreover, the

to such crimes. It also monitors the

Ministry has stressed on quick intervention

activities of recruitment agencies to

to avoid escalation of labour problems.

ensure that proper measures are taken

Some of these mechanisms are listed

ahead of employing workers, especially

below, along with notable measures

with regard to protecting them against

undertaken in 2014 and their results.

which

monitors

exploitation. This department has 40
specialist officials dealing with various
aspects of the law, crime, investigation,
prevention and awareness.

Wage protection system

Wage
Protection

Email:
callcenter
@mol.gov.ae

System
Involves
over 250,000
companies

Call centre:
800 665

Covers
nearly
4 million
workers

11
languages

The Wage Protection System (WPS),
introduced in 2009, was sustained during
Inspections

Despite the challenges, the UAE aims

2014. This electronic system launched in

to manage and govern the working

cooperation with the UAE Central Bank

To monitor general irregularities in the

environment in line with international laws

is a positive step towards protecting

application of labour law, especially in

and best international labour practices

the workers’ rights and promoting trust

terms of working hours, vacation, health

in key areas such as highly regulated

between them and their employers. 		

and safety standards, and calculating
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overtime; officials carried out regular

the complaint. In case of employers

inspections. During 2014, these totalled
263,944 visits.
Inspections were also conducted

delaying or failing to pay wages, Article

As part of the UAE’s

181 of the Labour Code is applied

efforts to create

which could lead to a fine of 10,000

specialised institutions,

to ensure compliance with the ban on

the Ministry of Labour

midday work from 12.30 pm to 3 pm

established a separate

during three summer months (15 June to

department in 2009

15 August). This was an effort that was

to combat human
trafficking, which

first introduced in 2005
• 99.6% of the companies complied

monitors against the

with the Ministry’s decision

possibility of workers

• Inspectors visited 77,552 facilities,

falling prey to such

which involved 105,421 field visits

maximum of 5 million dirhams.

6798
wage-related
complaints settled in 2014

AED 20.7m

crimes

across the UAE

dirhams for each worker involved and a

• Only 147 facilities were reported to

Amount involved

be lagging behind in implementing
the rule
• In addition, 27,752 visits were

awareness required to educate workers
about their rights and duties, as well

conducted to raise the level of

as plan lectures, seminars and training

awareness in these establishments

programmes. These units also make

• Facilities caught breaking the law
were fined 15,000 dirhams per case

orientation visits to the owners of the
companies. Such visits also help relevant
officials to monitor the existence of any

Labour care units
These units in labour-intensive areas

phenomena that could be considered as
forced labour or human trafficking.

15

188
479
cases in 2013

cases in 2014

provide care and protection for workers
as well as raise awareness about their

wage disputes
referred to public
prosecution

Labour dispute departments

rights. Among others, such units are

The Ministry has several departments

currently operational in Yas Island and Al

with qualified staff to look into the

Raha Village in Al Wathba, Abu Dhabi, Al

complaints of workers across the

Muhaisna and Al Quoz in Dubai, Sharjah

country. These employees receive

Industrial Area, Ras Al Khaimah, Fujairah

complaints from workers and attempt

and Al Ain. These units are designed

to

to receive complaints, comments and

settlement is rejected by the worker or

settle

disputes

quickly.

If

the

suggestions of workers, and provide

the employer, the dispute is referred to

suitable responses. In addition, these

a court of law, which issues a summary

units visit labour sites and study the

verdict without levying the worker

prevalent negative labour phenomena.

any fees, irrespective of the nature

Thereafter, they determine the type of

of litigation or damage involved in

68,497

WORKERS WHO BENEFITTED FROM
AWARENESS INITIATIVES

629

LECTURES FOR WORKERS

203,839
Attendees
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Training and awareness

in line with international standards.

their rights, the mechanisms that

It also facilitated the submission of

provide them with protection, and

work

workers’ complaints to the concerned

the procedures they must follow

individuals

authorities and resolution of labour

when these rights are not honoured.

from being exploited, the Ministry

disputes. Moreover, a number of

During 2014, 30 employees of the law

implemented a number of initiatives

initiatives

to

enforcement division and 70 staff from

to protect their wages and provide

increase the expertise of officials

the inspection department received

them with decent accommodation,

and the awareness of workers about

training in their respective fields.

Deriving from its belief that the
provisions

of

programme

the

decent

protect

were

implemented

Labour complaints in 2014

5
5

Working in
UNClassified Jobs
Exploitation &
Sexual Harassment

1
9

Not Adhering
to one Job
Participating in
Unlicensed Activities

1

5

9

5

20 settlements

Department of Human Rights,
Ministry of Foreign Affairs
This

department

is

the

nodal

• Interaction with Dutch embassy

point on human trafficking issues

officials

for foreign embassies in the UAE.

This department

It coordinates between and among

is the nodal

them, the UAE’s embassies abroad

point on human

and

the

National

Committee

to

Combat Human Trafficking (NCCHT),
UAE. The following were some of its
activities:
• Participated in the negotiations on

trafficking
issues for
foreign
embassies in the
UAE

• Discussion with officials from
Polaris, a US-based organisation
fighting against human trafficking, to
facilitate their visit to the UAE
• Meeting with officials of the US State
Department and embassy officials
• Workshops and awareness
programmes on human trafficking
issues for UAE diplomats, especially

a memorandum of understanding

on information gathering and

with officials from Thailand

dissemination techniques
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PROSECUTION AND PUNISHMENT

Punishment for human
trafficking crimes
Federal Law 51 stipulates severe

six cases (Table: Convictions 2014); the

positively on the robustness of the

punishment for human trafficking crimes.

remaining nine cases are still under

judicial system in the UAE.

Depending on the nature of exploitation,

judicial investigation, with judgments

A measure of the UAE’s performance

the penalties range from six months

expected during the course of 2015. The

in tackling this crime is evident in the

in jail to life imprisonment and fines

convictions involved stiff penalties – in

number of registered cases. While only

ranging from one hundred thousand

two cases, the traffickers received life

10 cases were recorded in 2007, it

to one million dirhams ($27,500 and

imprisonment, followed by deportation

increased to 58 cases in 2010, declined

$275,000). For example, the court

to their home countries; and in the third

to 47 in 2012 and further declined

applies the penalty of life imprisonment

case, the traffickers received a jail term

in 2013 and 2014 (Graph: Human

for anyone involved in trafficking a child

of three years. All these efforts reflect

Trafficking Cases 2007-2014).

or a person with disability.
According

to

statistics

Human Trafficking Cases (2014)

compiled

from information released by official

Emirate

Cases

Traffickers

Victims

Abu Dhabi

1

2

4

Ministry of Interior under Federal

Dubai

7

20

7

Law 51 in 2014. However, the Public

Sharjah

4

8

7

Prosecution treated only 15 of these as

Ajman

2

9

2

Ras Al Khaimah

1

7

0

Total

15

46

20

agencies, 34 human trafficking-related
cases were registered by the police/

human trafficking cases (Table: Human
Trafficking Cases 2014). All these cases
were related to sexual exploitation.
These involved 20 victims and led to the

Source: Public Prosecution of respective emirates

arrest of 46 traffickers. These numbers
– of cases, victims and traffickers – are

Human trafficking cases (2007-2014)

lower than 2013.
Notably, there were convictions in

70
60

58

50

17

A measure of the

40

UAE’s performance in

30

tackling this crime is

20

evident in the number

10

of registered cases

0

47

43

37

20

19

10
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

15
2014
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PROSECUTION AND PUNISHMENT/ protection

CONVICTIONS (2014)
Emirate

Cases

FINAL VERDICTS

CASES UNDER
PROGRESS

Abu Dhabi

1

1

-

Dubai

7

2

5

Sharjah

4

2

2

Ajman

2

-

2

Ras Al Khaimah

1

1

-

Total

15

6

9

Number of victims
and traffickers
(2008-2014)
0

2008

30

60

90

120

150

180

32
43

86

2009

125

152

2010

169

Source: Public Prosecution
*Judgements for the remaining cases will be made during 2015

Number of Convicted Cases (2007-2014)

51

2011

111

40
35

75

2012

149

2013

2014

35

30

31

25

24
50

20

19

15

20
46

10
5

VICTIMS
Traffickers

0

12
5

6

2007

2008

6

5
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source: National Committee to Combat Human Trafficking

Significant initiatives to
protect and assist victims
The UAE’s holistic approach to combat

must be treated as victims, protected,

protection to victims of sexual abuse.

human trafficking includes significant

and supported through counseling and

It provides shelter and counselling

initiatives that determine how victims

rehabilitation programmes. At the same

for these victims. The government

are treated by law enforcement officials,

time, those responsible for trafficking

works with foreign governments and

as well as expanding the help and

individuals into prostitution or forced

NGOs when cases are brought to its

welfare programmes available to them.

labour will be punished according to

attention. Victims have been given

These are designed to be prompt and

the UAE law.

protection and shelter while their

just. The government firmly believes

The government has a growing track

paperwork is processed, and are then

that those who are sexually exploited

record of providing assistance and

repatriated based on their consent and
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Fund for victims
The government has

protection to victims

The National Committee to Combat Human Trafficking established a
non-government fund in 2013 to support victims of human trafficking,
especially their long-term rehabilitation. In an example of public-private
cooperation, this fund became operational in 2014 with the help of
contributions from private companies, citizens and residents. Victims have
started receiving monetary assistance from this fund, particularly for housing,
education (of children) and medical expenses in their home countries.

of sexual abuse

Funds disbursed to victims (2014)

at the government’s expense under the

EWAA
AED 170,603

a growing track
record of providing
assistance and

‘Crime Victim Assistance Programme.’
Aside
initiatives,

from

government-headed

charitable

and

social

DUbai
Foundation

AED 24,430

National
Committee

AED 10,000

networks are also active in the UAE.
Ewaa – shelter for victims of
human trafficking, Abu Dhabi

trafficking victims. These initiatives aim

mental relaxation therapy are

This victim support facility, operating

to encourage more victims to escape

provided till the victims are

under the umbrella of the UAE Red

from the clutches of exploitation and

designated as fully stable.

Crescent Authority, began its activities

get relief at the shelter.

in 2008. It can accommodate 60 victims,
who are provided with rehabilitation

continued psychological support
• Relief – In collaboration with

for victims, educational, handicraft

medical,

concerned parties, Ewaa provides

and recreational activities are

psychological and legal support. In

victims with necessary care before

organised to help overcome their

2011, Ewaa opened two more shelters

helping them return to their home

experiences of abuse and prepare

for victims of human trafficking in

countries. This is done in a friendly,

them to resume normal routines

Sharjah and Ras Al Khaimah. Together,

warm and humane way, following

in their home countries. Some

these two shelters can accommodate

medical, psychological and legal

of these programmes include

70 victims.

assistance.

computer courses, English and

programmes,

as

well

as

Ewaa opened its first shelter for male

• Health, psychological and legal

Arabic language classes, sewing

victims of human trafficking in Abu

care – Given the sensitive nature

and embroidery training, as well as

Dhabi in January 2014 to deal with any

of human trafficking victims,

painting and flower arrangement.

such case in future.

all medical, psychological and

Further, as part of the rehabilitation

legal services are provided

process, Ewaa has arranged

has a crew of women staff trained

by specialists. As part of the

to provide victims vocational

to

clock

rehabilitation programme, these

training in hotel management.

in several languages with human

facilities including physical and

This was done to help the victims

As

19

• Rehabilitation – Along with the

part

of

its

communicate

outreach,
round

the

Ewaa

Combatting human trafficking in the uae – Annual Report 2014

NCCHT ANNUAL REPORT 4-12.indd 19

4/28/15 2:01 PM

PROTECTION

gain the required skills and
confidence to take up jobs and
sustain themselves when they are
reintegrated into the society.

victim of
Human
Traficking?
Stop getting
abused,
comE to ewaa
shelter

Women staff trained
to communicate round
the clock in in several
languages

• Financial aid – Essential items,
such as clothing, is provided to
victims immediately upon arrival

OUTREACH

at the shelter. A weekly allowance

Website:

is provided to enable the victims

www.shwc.ae

to make telephone calls to their

Facebook:

loved ones. The financial status
and living standards in the victims’

Ewaa shelters for

home countries are taken into

women and child

consideration before a lump

victims of human

sum aid is granted. In case it is

VolunteeR
at EWAA;
help save
lives
REPORT ANY SIGNS
OF TRFFICKING
AGAINST WOMEN
AND CHILDREN

NEWSLETTER
JOIN US TO
RECIEVE an
E-newsletter
from ewwa

trafficking

anticipated that a victim is likely to
experience harsh conditions in her

Twitter:

home country, a committee would

@Ewaa Shelters

assist the victim with additional

Hotline:

funds, disbursement of which is

CALL

8007283
Ewaa opened its first shelter for male
victims of human trafficking in
Abu Dhabi in 2014

800-SAVE (7283)

supervised by the shelter. Such a
decision is based on a follow-up

1
4

4

5

6

1

5

10
7

8
1
Sharjah Police
SHARJAH

ABU DHABI Police

Abu Dhabi

Fujairah Prosecution

RAS AL KHAIMAH

CENTRE

19-25
26-35

SOURCE

AJMAN Police

AGE

36-45

VISA TYPE

victims

ORIGIN OF
VICTIMS

victims

Marital Status

victims

Tourist

2

ASIA

14

Single

9

Work

15

Africa

3

Married

7

Child

0

Divorced

1

conferences & training courses attended by Ewaa staff

15

attendees

51
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report prepared by the psychologist

was established in July 2007 to offer

services, the DFWAC also provides

during the victim’s stay at the

victims

secondary support services including

shelter. Further, in case a victim

support services in accordance with

children’s

suffers from financial problems

international human rights obligations.

activities, vocational services, physical

after she returns home, the shelter

immediate

protection

and

The DFWAC provides free services to

communicates and disburses

women and children victims of violence,

additional funds.

including

• Return and follow-up – After

case

a

helpline,

management,

safe

fitness,

education,
empowerment,

recreational
and

skills

training.

shelter,

During 2014, the Foundation provided

care,

shelter to three Asian victims of human

counselling,

trafficking, all referred by Dubai Police.

medical

ensuring the health and safety of

psychological

the victim following a sufficient

legal,

immigration

The following statistics compiled by

period of rehabilitation and

assistance. In addition to those core

DFWAC throws more light on the victims.

support,

consular

and

training, Ewaa coordinates with
the concerned authorities in the
victim’s home country and takes
legal measures to repatriate them.
In addition, it also coordinates with
like-minded foundations to ensure
that the victim does not fall prey to
traffickers once again. In the event
of the victim refusing to return
to her home country because of
extreme situation such as war or
personal reasons, Ewaa transfers
such cases to the office of the
United Nations High Commissioner

Number of trafficking victims who
received assistance at DFWAC (2007-2014)
200
180
160
140

198

INTERNAL
EXTERNAL

120
100
80
60
40

43

46

33

35

20
0

for Refugees in Abu Dhabi due to

15

23
3
Oct 2007
Dec 2008

2010

2009

3

2
2011

2012

2014

2013

5
TOTAL

the absence of the asylum system
in the UAE.

Internal and external victims
provided

60

assistance to 17 victims of human

50

During

2014,

Ewaa

trafficking in its three shelters for
women.

40

37
33

30

Dubai Foundation for Women
and Children (DFWAC)
The DFWAC is the first licensed nonprofit shelter in the UAE for women and
children victims of domestic violence,
child abuse, and human trafficking. It

21

49

43

23

20

15

10
0

3
Oct 2007
Dec 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

* Reduction in number of DFWAC victims due to increase in number of shelters in the UAE from one to five and decline in number of trafficking cases due to
strict implementation of laws and increased awareness about human trafficking.
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Types of abuse
experienced by victims

4%

Trafficking
victims versus
other categories

0%

40%

60%

80%

100%

Emotional / Verbal Abuse
(100%)

Human Trafficking

96%

OTHER CAtegories

PHYSICAL ABUSE
(100%)

* Victims of other categories include cases of domestic
violence, child abuse and other humanitarian grounds.

WORK / ACTIVITY Victims THOUGHT THEY
WOULD DO

BEAUTICIAN
(1)

20%

SEXUAL Abuse
(67%)

WHEN THE VICTIMS KNEW that
they were traficked

FINANCIAL ABUSE
(67%)

HOUSEMAID
(1)

ON THE
DAY OF
ARRIVAL
(1)

FEW DAYS
LATER
(2)

CLEANER
(1)

NEGLECT /
DEPRIVATION (67%)

VISA KIND

CASES

Education status

CASES

VALIDITY OF VISA

CASES

WOrk Visa

1

No Education

1

CANCELLED

1

VISIT VISA

2

Secondary / High School

2

DOESN’T KNOW

2

Place of Trafficking

CASES

MArital status

CASES

PERPETRATOR

CASES

EXTERNAL

2

Married

1

EMPLOYER

2

INTERNAL

1

Divorced

2

UNKNOWN

1

RELATIONSHIP OF VICTIMS TO TRAFFICKERS
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HELPLINE

Internal and external victims

800111

TOTAL

FOLLOW-UP AFTER DISCHARGE

SMS 5111
Fax 042870088
Email Help@dfwac.ae

MONTHLY INCOME*

* Two victims were not paid at all, while the third received
AED 1,000 a month (income reported by victims).

10

2

More than 1000

1

NOT RESPONDED

6

CASES

0

RESPONDED

8

4

0

2
0

10 Total
AFter 30 days

AFter 90 days

HOW THEY KNEW they were
trafficked?

CASES

TOLD ABOUT IT

2

GOT RAPED

1

SHELTERING STATUS

CASES

woman ALONE

1

SAfe SHELTER SERVICES

MOTHER WITH CHILD /
CHILDREN

1

SOCIAL SERVICES

MOTHER ALONE

1

Services provided to victims
KINDS OF SERVICES

HEALTH SERVICES
PSYCHOLOGICAL SERVICES**
LEGAL SERVICES

Discharge and follow-up
Dubai Police helped send all the

0

1

2

3

4

5

victims back to their home countries.
They were sent to their family homes

* In addition, the DFWAC offers transport services, local and international phone call facilities, air tickets to return air tickets to return home, and allowance.
** Counselling, psychotherapy, group activity and play therapy.

after giving them a list with names and

NAL

contact details of resourceful persons
and organisations in their countries.
The DFWAC also keeps in direct
contact with national and international

DFWAC staff skill enhancement
TYPE OF PARTICIPATION

Attending forums

2

Attending TRAINING WORKSHOPS

14

Attending TRAINING COURSES

4

is

Attending PENAL DISCUSSIONS

2

conducted after the victims leave the

PRESENTING PAPERS

2
1

organisations to follow up on the victims
after they return home and ensure that
the victims are not trafficked again.
A

30-90-180-day

follow-up

DFWAC shelter. This comprehensive

0

3

6

9

12

15

aftercare service includes details about
their safety, housing, basic necessities,

NATIONAL

INTERNATIONAL

medical care, children, and education/
work, among others.
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International cooperation to support
anti-human trafficking efforts
As

part

commitment

of

its

international

to

combat

human

trafficking, the UAE ratified the UN
Convention

against

Transnational

Organised Crime (2000) in May
2005. This includes provisions for
international
human

cooperation

trafficking

in

efforts.

antiMore

importantly, in February 2009, the
UAE

ratified

Protocol

to

the

United

Prevent,

Nations
Suppress

and Punish Trafficking in Persons,
especially

Women

and

Children

(Palermo Protocol), which is one of
the two protocols attached to the

UAE and Belarus officials observing International Day against Human
Trafficking in Abu Dhabi.

Organised Crime Convention.
agreements according to its 2014 data.
Bilateral cooperation
The UAE government and the
National

Committee

to

Combat

Human Trafficking has deciphered that
traffickers and victims often originate
from the same country, making it more
difficult for authorities in the UAE to
uncover such crimes – a challenge
that has been tackled through greater
bilateral and multilateral cooperation.

The NCCHT is part of
the comprehensive
Arab strategy to
build national
capacity to combat
human trafficking,
which is spearheaded
by the Arab League

Over the last few years, the UAE
has

signed

labour

unscrupulous

private

have been ratified – Saudi Arabia,
Morocco, India (2), Pakistan (2),
Germany, Italy, Russia, Azerbaijan,
Uzbekistan (2), Malta, France,
China, and Bahrain
• Agreements are awaiting ratification
with five countries – Turkey,
Kazakhstan, Algeria, Afghanistan,
and Bangladesh

agreements

• MoUs are in force with 12 countries

with several countries to regulate
the flow of workforce and deny

• Agreements with 16 countries

– Qatar, Iran, Yemen, the United
offices in the sending countries.

Kingdom, Sudan, Great Britain and

recruitment

As part of its efforts to promote

agencies the chance to cheat and

international cooperation to combat

Belarus, Singapore, Lebanon,

traffic workers. In some cases, labour

human trafficking and promote human

Jordan, and Kyrgyzstan

contract transactions are required to

rights issues, the Ministry of Interior

be processed by labour ministries or

revealed that UAE has signed 33

Northern Ireland, South Africa,

• Further, draft agreements have
been concluded with 20 countries
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– Tunisia, Finland, Syria, Hungary,

In 2014, the Ministry of Labour

The

National

Committee

to

Ukraine, Romania, the Netherlands,

announced a pilot project to train

Combat Human Trafficking signed a

Tajikistan, Poland, Spain, Austria,

2,500

own

memorandum of understanding on

Thailand, Australia, Armenia, Cyprus,

country

work

countering human trafficking with

South Korea, Portugal, Kenya, Nigeria,

in the construction sector in the

Armenia in 2009 and Azerbaijan

and Sri Lanka

UAE. The workers will be recruited

in 2011. While a similar MoU was

randomly from major labour-sending

signed with Australia during 2013,

Similarly, the Ministry of Labour has

countries like India, Pakistan and

negotiations are under way with

agreements with at least eighteen

the Philippines, and will be trained

Indonesia, Thailand and Tajikistan.

countries and protocols with three

to work for national enterprises. The

countries. Two of these – relating to

workers’ skills will be assessed while

trafficking

work and social affairs – were signed

in the UAE. The will positively affect

Foundation for Women and Children

with Yemen and Morocco in 2005 and

the national labour market and both

has

2007, respectively. The third protocol,

sides of the production process.

campaign with the help of the UAE

signed in April 2012 in Abu Dhabi,

The project, which will take about

embassy officials in Syria and Jordan.

pertains to running an accreditation

two years to conclude, is due to be

This

system, and electronically recording

implemented by both the UAE and

vulnerable to exploitation and human

and reviewing contracts of workers,

Kuwait as a regional initiative.

trafficking. It involves field visits

labourers

in

their

before

coming

to

In a proactive step to stop human
at

source,

developed

targets

an

refugees

the

Dubai

awareness

who

are

within the work of a Memorandum
of Understanding signed between
the UAE Ministry of Labour and the
Ministry of Overseas Indian Affairs in
the field of manpower. This web-based
system aims to streamline attestations
of papers related to labour contracts
of

Indian

workers,

which

was

launched in August 2011. The system
enables

all

attestation

services

required by potential employers and
workers to be centralized, linking the
Indian missions with the UAE Ministry
of Labour and the Protector General
of Emigrants in India. The system,
which can be accessed by the labour
authorities in both India and the
UAE, seeks to check discrepancies
in contracts and provide a valuable
record of not just recruitments, but

2013
2014
2015

MoU on anti-human trafficking signed with Australia

pilot project to train 2500 labourers from india,
pakistan and the Philippines

Likely to sign MoU on counter

trafficking measures with Thailand

also any violations that employers
may commit.
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every two months, educating women about

protecting workers’ rights.

taking guard against human trafficking.

The government’s efforts to forge

(As a result, the UAE has not had as many

international partnerships and enhance

trafficking victims from Syria as it had from

cooperation are beginning to bear fruit,

war-torn Iraq a few years ago.)

especially in the realm of tackling the crime

During 2014, Dubai Police received a

at source, which is the countries of origin,

letter of gratitude from the United States

rather than only dealing with it within its

and Australian authorities for uncovering

own borders.

the identity of a Latin American man
wanted on suspicion of being involved in
human trafficking and money laundering

Cooperation with international
Organisations

crimes. The accused resided in the UAE for

Further, the NCCHT and its affiliates

six months after he managed to change his

maintain continuous contact with the

personal information and enter the country

International

with another passport. Dubai Police was

International Organisation for Migration

able to uncover his identity, which led to

and United Nations Office against Drugs

his arrest in America. (The accused did not

and Crime to both share and learn from

commit any crimes in the UAE.)

their experiences. These institutions either

Labour

Organisation,

The relevant departments in the UAE

participated in the workshops or training

and France exchanged experiences and

programmes conducted in the UAE,

ideas on combatting human trafficking.

or the UAE officials participated in the

The UAE government also facilitated
the

visits

of

Tajikistan,

US

events organised by these oganizations

State

elsewhere. Some of highlights of these and

Department and Qatar delegations to

other areas of cooperation in 2014 include:

learn firsthand the country’s experience

• At least seven officers of the Ministry

in combatting human trafficking and

of Interior received training by Interpol

2012

YEAR WHEN UAE facilitated the visit
of the UN Special Rapporteur on
Trafficking in Persons, especially
Women and Children

2013

YEAR WHEN UAE Became AN Ad Hoc
Group MEMBER of the Bali Process
on People Smuggling, Trafficking
in Persons and Related
Transnational CrimE

2013

YEAR OF Universal Periodic Review,
United Nations
HUman Rights Council

2014
YEAR WHEN UAE MAINTAINED
Regular contact with
International Labour
Organisation, International
Organisation for Migration, and
United Nations Office against
Drugs and Crime

7

officers of the Ministry of
Interior received Interpol
training on the international
dimension of human trafficking

Delegations from Thailand and the UAE after discussing a memorandum of
understanding in Abu Dhabi.
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officials on the international dimension of

trafficking, which is spearheaded by

Geneva. These are further evidence of the

human trafficking

the Arab League, and cooperates on

government’s attempt to become a part of

other initiatives undertaken by the

the collective international mechanism to

Qatar Foundation for Combatting

fulfil Universal Declaration of Human Rights

for the GCC countries for its contributions

Trafficking in Human Beings. The

principles.

to the international study on human

UAE participated in several related

exploitation, which was conducted in 2014

meetings and workshops during 2014.

human

• Contributed insights to a research study

Most of these are listed under the

including its track record in combatting

on the role of recruitment agencies in

session subtitled ‘NCCHT activities

human trafficking, before the Human

human trafficking, conducted by the

(international)’.

Rights Council’s Working Group of the

• The UAE received a letter of thanks from
United Nations Office on Drugs and Crime

United Nations Office on Drugs and
Crime
• Discussion on technical cooperation

Like in 2009, the UAE presented its
rights-related

developments,

It is equally important to note that as

Universal Periodic Review (UPR) in Geneva

part of the voluntary commitment made

in January 2013. Later in the year, the United

at the country’s Universal Periodic Review

Nations Human Rights Council successfully

between the Ministry of Labour and the

before the Human Rights Council in

adopted the UPR report.

International Labour Organisation on

Geneva in 2009, the UAE has facilitated

In 2010, the UAE joined the Group of

issues related to recruitment agencies and  

the visit of the UN Special Rapporteur on

Friends United against Human Trafficking,

human trafficking

Trafficking in Persons, especially Women

a coalition of 20 countries fighting the

• Discussion between the Ministry of

and Children in 2012. This followed the

crime.

Labour and a United Nations team

visits of the Rapporteur on Contemporary

Further, following up on the 24th meeting

on the application of labour law and

Forms of Racism, Racial Discrimination,

of the Steering Group of the Bali Process

control of recruitment agencies through

Xenophobia and Related Intolerance

on People Smuggling, Trafficking in

electronic systems

and Rapporteur on the Sale of Children,

Persons and Related Transnational Crime

• The Ministry of Labour participated in

Child Prostitution and Child Pornography

decision in 2012 to extend membership of

the Abu Dhabi Dialogue – an inter-

in 2009 and 2010, respectively. In 2013,

the Bali Process and its Ad Hoc Group to

regional forum on labour migration from

the UAE attended the review meeting

the UAE, the Cabinet formally accepted this

Asian to Gulf countries – in Kuwait. This

to discuss the UN rapporteur’s report in

membership in March 2013.

meeting’s agenda included the fight
against human trafficking
• The Dubai Foundation for Women
and Children, in cooperation with the
Office of the United Nations High
Commissioner for Human Rights, held
a regional training workshop titled
“International Cooperation and Human
Trafficking Victims”
• The Dubai Foundation also cooperated
with Global Children Forum, Sweden
The

committee

is

part

of

the

comprehensive Arab strategy to build
national capacity to combat human

27

Officials from the UAE and Belarus at the International Anti-Trafficking Training
Center, Minsk.
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CONCLUSION

UAE committed to combat
human trafficking
The

UAE

the

to apprehend, prosecute and punish

not

those violating the UAE’s human

just as a domestic problem, but

trafficking law and those attempting

coordinating much more effectively

to use the country as a channel to

at the international level. More

violate anti-trafficking laws of other

importantly,

countries.

human

is

approaching

trafficking

trafficking

it

problem

considers

to

be

human

wrong

and

In

particular,

the

UAE

seeks

unacceptable to Islam, Arab culture

cooperation to overcome some of

and the UAE value system. The

the challenges that it faces. These

government believes that human

include:

trafficking is a despicable crime and

programmes by workforce-sending

is committed to working to combat

countries, especially for vulnerable

this practice in any form.

groups;

The government is working hard on

proactive

and

partnership,

more

awareness

public-private

especially

from

The UAE continues
to welcome direct
discussion and
collaboration
with other
governments,
public or private
sector groups,

every element in its Five Ps strategy –

recruitment agencies and business

Prevention, Prosecution, Punishment,

enterprises. Among the plans that

or international

Protection

Organisations that

and

international
the

Promotion

(of

the UAE hopes to pursue during

Since

2015 are: expanding the airport

officially

awareness campaign against human

cooperation).

government

acknowledged

first

this

problem,

it

trafficking;

launching

a

public

has consistently and continuously

awareness campaign about Federal

improved its efforts to limit the crime,

Law 51, its amendments and victim

as well as adhered to international

protection; continued disbursement

standards, wherever possible.

of

monetary

assistance

from

a

share the vision
of stemming the
tide of human
trafficking

It has made significant progress in

private fund to trafficking victims,

a short period of time, but realises

particularly to meet their housing,

that

be

education (of children), and medical

done, and is ready to move ahead

expenses in their home countries;

constructively

systematically.

and further enhancing anti-trafficking

community. It continues to welcome

demonstrate

cooperation with the international

direct discussion and collaboration

community and organisations.

with other governments, public or

It

much

will

more

needs

and

continue

to

to

resolve and acknowledge where it
needs to improve. Simultaneously,

All these indicate that the UAE

private sector groups, or international

the UAE will continue to cooperate

is committed to becoming a model

organisations that share the vision

with all appropriate regional and

for change in the region and an

of stemming the tide of human

international law enforcement officials

active member of the international

trafficking.
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خاتمة

إلتزام دولة اإلمارات العربية المتحدة بمكافحة
اإلتجار بالبشر
تتعامل دولة اإلمارات العربية المتحدة
مع مشكلة اإلتجار بالبشر ليس بوصفها
مشكلة محلية فقط بل باعتبارها
مشكلة تقتضي التنسيق بفعالية أكبر
على المستوى الدولي .وباإلضافة إلى
ذلك ،فهي تعتبر اإلتجار بالبشر مخالفًا
ومتعارضًا مع تعاليم اإلسالم والثقافة
العربية ومنظومة القيم االجتماعية في
دولة اإلمارات .كما تؤمن الحكومة بأن
االتجار بالبشر جريمة نكراء وتؤكد
التزامها بالعمل الحثيث لمكافحة هذه
الممارسات بكل أشكالها.
كما تعمل الحكومة بكل جد في
مختلف جوانب إستراتيجيتها ذات الركائز
الخمس المتعلقة بالوقاية والمنع
والمالحقة القضائية والعقاب ،و حماية
الضحايا و التعاون الدولي .ومنذ أن أقرت
الحكومة أول مرة بوجوب مكافحة هذه
المشكلة ،ثابرت وعملت بشكل دؤوب
على تحسين جهودها للحد من هذه
الجرائم ،فض ً
ال عن االلتزام بالمعايير
الدولية.
وحققت الدولة تقدمًا ملحوظًا خالل
فترة قصيرة من الزمن ،مع إدراكها بأنه
ما زال أمامها الكثير مما ينبغي فعله،
وهي تمضي قدمًا بشكل بناء وممنهج.
وستواصل إثبات عزمها وإقرارها
بالجوانب التي ينبغي عليها تحسينها.
وفي الوقت نفسه ،ستواصل دولة
اإلمارات تعاونها مع كافة المسؤولين
المعنيين بتطبيق القانون إقليميًا

ودوليًا من أجل توقيف ومقاضاة
ومعاقبة من ينتهك قانون مكافحة
اإلتجار بالبشر في الدولة ومن يحاول
استخدام الدولة كوسيلة لمخالفة
قوانين مكافحة اإلتجار في الدول األخرى.
وتسعى دولة اإلمارات على وجه
الخصوص إلى التغلب على بعض
التحديات التي تواجهها من خالل العمل
على برامج التوعية االستباقية من قبل
الدول المرسلة للعمالة ،خصوصًا للفئات
األكثر عرضة لالستغالل وتعزيز الشراكة
بين القطاعين العام والخاص ،السيما من
جانب وكاالت التوظيف ومؤسسات
األعمال.
ومن بين الخطط التي تنوي الدولة
التركيز عليها خالل عام  ،2015توسيع
حملة التوعية في المطارات لمكافحة
اإلتجار بالبشر وإطالق حملة توعية عامة
حول القانون االتحادي رقم  51لسنة
 2006وتعديالته والحماية المقدمة
للضحايا ومواصلة تقديم المساعدات
المالية من الصندوق الخاص لضحايا
االتجار بالبشر وبخاصة تأمين المصاريف
الخاصة بالسكن والتعليم (لألطفال)
والنفقات الطبية في بلدانهم واالستمرار
في تعزيز التعاون لمكافحة اإلتجار
بالبشر مع المجتمع الدولي والمنظمات
الدولية.
إن ما سبق يدل على أن دولة اإلمارات
ملتزمة بأن تغدو نموذجًا يحتذى به
للتغيير في المنطقة وعضوًا فاع ً
ال في

دولة اإلمارات العربية
المتحدة مستمرة
بالترحيب بالحوار
المباشر والتعاون
والتنسيق مع
الحكومات األخرى
بمؤسساتها العامة
والخاصة والمنظمات
الدولية التي تشاركها
الرؤية بضرورة التصدي
لجرائم اإلتجار بالبشر
ومكافحتها وكبح
جماحها

المجتمع الدولي .وهي مستمرة
بالترحيب بالحوار المباشر والتعاون
والتنسيق مع الحكومات األخرى
بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات
الدولية التي تشاركها الرؤية بضرورة
التصدي لجرائم اإلتجار بالبشر
ومكافحتها وكبح جماحها.

مكافحة اإلتجار بالبشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -التقرير السنوي 2014
4/28/15 2:02 PM
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تعزيز التعاون الدولي

التوظيف في اإلتجار بالبشر ،التي أجراها
ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة.
• مناقشة سبل التعاون الفني بين
وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية
بشأن القضايا المتعلقة بوكاالت
التوظيف واإلتجار بالبشر.
• المناقشات بين وزارة العمل وفريق
األمم المتحدة بشأن تطبيق قانون
العمل ومراقبة وكاالت التوظيف من
خالل األنظمة اإللكترونية.
• شاركت وزارة العمل في منتدى “حوار
أبوظبي” اإلقليمي في الكويت بشأن
هجرة العمالة من دول آسيا إلى دول
الخليج .وتضمن جدول أعمال الملتقى
سبل مكافحة اإلتجار بالبشر.
• أقامت مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال ،بالتعاون مع مكتب المفوض
السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان،
ورشة عمل تدريبية إقليمية تحت عنوان
“التعاون الدولي وضحايا اإلتجار بالبشر”.
• تعاونت مؤسسة دبي أيضًا مع
المنتدى العالمي لالطفال في السويد.
وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية
لمكافحة االتجار بالبشر تمثل جزءًا من
اإلستراتيجية العربية الشاملة لبناء
القدرات الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر
التي تقودها الجامعة العربية ،كما
تتعاون اللجنة في مبادرات أخرى تقوم
بها المؤسسة القطرية لمكافحة اإلتجار
بالبشر ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة .وشاركت دولة
اإلمارات في عدة لقاءات وورش عمل
متعلقة بهذا الموضوع خالل عام .2014
وقد تم إدراج معظم هذه المشاركات
تحت “أنشطة اللجنة الوطنية (دوليًا)”.
كما يجدر التنويه أيضًا إلى أنه وفي إطار
االلتزام الطوعي الذي قدمته الدولة في
االستعراض الدوري الشامل الخاص بها
أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف

27

عام  ،2009قامت دولة اإلمارات بتسهيل
زيارة المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن
اإلتجار باألشخاص ،وبخاصة النساء
واألطفال عام  .2012وقد جاء هذا عقب
زيارتين قام بهما كل من المقرر الخاص
المعني باألشكال المعاصرة للعنصرية
والتمييز العنصري وكره األجانب وما
يتصل بذلك من أشكال التعصب ،والمقرر
الخاص المعني بمسألة بيع األطفال وبغاء
االطفال واستغالل األطفال والمواد
اإلباحية عامي  2009و  2010على
التوالي .وفي عام  ,2013شاركت دولة
اإلمارات في اجتماع المراجعة لمناقشة
تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة في
جنيف ،وهي أمور تعكس التزام الحكومة
بالسعي للمساهمة في العمل الدولي
الجماعي لتحقيق مبادئ اإلعالن العام
لحقوق اإلنسان.
وكما فعلت عام  ،2009قدمت دولة
اإلمارات أيضًا مقترحا بشأن التطورات
المرتبطة بحقوق اإلنسان لديها ،والذي
تضمن سجلها الحافل في مجال مكافحة
اإلتجار بالبشر ،أمام الفريق العامل
المعني باالستعراض الدوري الشامل

التابع لمجلس حقوق اإلنسان في جنيف
في شهر يناير  .2013وفي وقت الحق من
ذلك العام ،تبنى مجلس حقوق اإلنسان
التابع لألمم المتحدة بنجاح تقرير
االستعراض الدوري الشامل.
وفي العام  2010انضمت دولة االمارات
العربية المتحدة لمجموعة األصدقاء
المتحدين لمكافحة االتجار بالبشر والتي
تضم ( )20دولة.
عالوة على ذلك ،وبناء على القرار الصادر
في عام  2012باالجتماع الرابع والعشرين
للجنة التوجيهية لعملية بالي بشأن
تهريب البشر واالتجار باألشخاص والجريمة
عبر الوطنية ذات الصلة لتوسيع عضوية
عملية بالي وفريقها المخصص لدولة
اإلمارات العربية المتحدة ،فإن دولة اإلمارات
العربية المتحدة قد قررت قبول العضوية
بموجب قرار مجلس الوزراء ( )74/4/3في
مارس  2013وانضمت الدولة لنظام بالي
بشأن تهريب واالتجار باألشخاص والجرائم
عبر الوطنية ذات العالقة .
كما شاركت وفود عديدة من مؤسسات
الدولة في العديد من ورش العمل التي
عقدها نظام بالي خالل عام .2014

وفد الدولة مع ممثلي بيالروسيا في المركز الدولي للتدريب  -منسك.
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2012

اإلمارات سهلت زيارة المقرر الخاص لألمم
المتحدة بشأن اإلتجار باألشخاص وبخاصة
النساء واألطفال

2013

االستعراض الدولي الشامل التابع لمجلس
حقوق االنسان  -جنيف

2013

انضمام الدولة لمجموعة بالي بشأن تهريب
واالتجار باالشخاص والجرائم عبر الوطنية

2014

وفي عام  ،2014تلقت شرطة دبي
رسالة امتنان من السلطات االمريكية
واألسترالية لتمكنها من كشف هوية
رجل من أمريكا الالتينية مطلوب
لالشتباه بضلوعه في جرائم اإلتجار
بالبشر وغسيل األموال .إذ كان المتهم
قد أقام في دولة اإلمارات مدة ستة أشهر
بعد تمكنه من تغيير بياناته الشخصية
ودخل الدولة بجواز سفر آخر .وتمكنت
شرطة دبي من كشف هويته ،مما قاد
العتقاله في أمريكا( .علمًا أن المتهم لم
يرتكب أي جريمة في دولة اإلمارات).
وتبادلت الدوائر المعنية في دولة
اإلمارات والجمهورية الفرنسية التجارب
والخبرات بشأن محاربة اإلتجار بالبشر.
كما سهلت الحكومة اإلماراتية زيارات
وفود من طاجيكستان والخارجية
األمريكية ودولة قطر لالستفادة بشكل
مباشر من تجربة الدولة في مكافحة
اإلتجار بالبشر وحماية حقوق العمال.
وقد بدأت جهود الحكومة في إبرام
الشراكات الدولية وتعزيز التعاون تؤتي
ثمارها ،السيما في مجال التصدي
للجرائم في مصدرها ،أي في دول
المنشأ ،بدل االقتصار على التعامل
معها داخل حدود اإلمارات.

 .2التعاون مع المنظمات الدولية
وباإلضافة إلى ما سبق ،هناك تعاون
مستمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة
اإلتجار بالبشر ومنظمة العمل الدولية
والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب األمم
المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
وذلك بهدف تبادل الخبرات واالستفادة
من تجارب هذه المنظمات .فشاركت هذه
المؤسسات في ورش العمل أو البرامج
التدريبية التي نظمتها دولة اإلمارات كما
شارك مسؤولون إماراتيون في الفعاليات
التي نظمتها هذه المنظمات في أماكن
مختلفة .وفيما يلي عينة من أبرز
فعاليات التعاون في هذه المجاالت
وغيرها خالل عام :2014
• تلقى ما ال يقل عن سبعة ضباط من
وزارة الداخلية التدريب لدى مسؤولي
اإلنتربول حول األبعاد الدولية لجرائم
اإلتجار بالبشر.
• تلقت دولة اإلمارات رسالة شكر من
مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات
والجريمة لدول مجلس التعاون على
مساهماتها في الدراسة الدولية بشأن
استغالل البشر التي أجريت عام .2014
• المساهمة في طرح األفكار المعمقة
في الدراسة البحثية حول دور وكاالت

التعاون مع منظمة العمل الدولية والمنظمة
الدولية للهجرة ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة

7

عدد الضباط من وزارة الداخلية الذين
تلقوا تدريبًا من اإلنتربول بشأن األبعاد
الدولية لجرائم مكافحة اإلتجار بالبشر

ممثلو الدولة مع الوفد التايالندي بعد مناقشة مذكرة التفاهم التي سيتم ابرامها  -أبوظبي.
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وبولندا وإسبانيا والنمسا وتايالند
وأستراليا وأرمينيا وقبرص و كوريا
الجنوبية والبرتغال وكينيا ونيجيريا
وسريالنكا.
وعلى النحو نفسه ،ترتبط وزارة العمل
باتفاقيات مع  18دولة على األقل و
بروتوكوالت مع ( )3دول .وقد تم توقيع اثنان
من هذه البروتوكوالت – يرتبطان بالعمل
والشؤون االجتماعية – مع اليمن والمغرب
عامي  2005و  2007على التوالي.
أما البروتوكول الثالث الذي وقع في
شهر أبريل  2012في أبوظبي فيتعلق
بتطبيق نظام اعتماد وتسجيل عقود
العمال ومراجعتها إلكترونيًا ،في إطار
مذكرة تفاهم موقعة بين وزارة العمل
بدولة اإلمارات ووزارة الشؤون الهندية
الخارجية في مجال العمالة .ويهدف هذا
النظام المعتمد إلكترونيًا إلى تيسير
المصادقة على الوثائق والمستندات
المتعلقة بعقود عمل العمال الهنود،
وقد تم اطالقه في شهر أغسطس عام
 .2011ويتيح هذه النظام إمكانية تقديم
كافة خدمات التصديق التي يحتاجها
أصحاب العمل المحتملين والعمال
بصورة مركزية ،عبر ربط البعثات الهندية
مع وزارة العمل اإلماراتية والراعي العام
للمهاجرين في الهند.ويمكن هذا
النظام السلطات المعنية في كل من
اإلمارات والهند من التحقق من بيانات
العقود والتي تشمل بيانات التوظيف
والمخالفات التي قد يرتكبها أصحاب
العمل.
وخالل عام  ،2014أعلنت وزارة العمل
عن مشروع تجريبي لتدريب 2,500
عامل في بلدانهم قبل القدوم للعمل
في قطاع اإلنشاءات في اإلمارات .وسيتم

25

استقطاب هؤالء العمال عشوائيًا من
صدرة للعمالة كالهند
الم ِّ
أهم الدول ُ
وباكستان والفلبين ،حيث سيجري
تدريبهم للعمل في مؤسسات وطنية،
وتقييم مهاراتهم وهم في دولة
اإلمارات ،حيث سيكون للمشروع تأثير
إيجابي على سوق العمل الوطنية وعلى
طرفي عملية اإلنتاج .وسيستغرق إنجاز
المشروع حوالي سنتين ،وسيجري
تنفيذه من قبل دولة اإلمارات والكويت
كمبادرة إقليمية مشتركة.
كما وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة
اإلتجار بالبشر مذكرة تفاهم بشأن
محاربة اإلتجار بالبشر مع دولة أرمينيا عام
 2009ودولة أذربيجان عام  .2011وفي
عام  2013تم توقيع مذكرة تفاهم
مماثلة مع أستراليا ،بينما تجري

المفاوضات لتوقيع مذكرات تفاهم مع
أندونيسيا وتايالند وطاجيكستان.
وفي خطوة استباقية إليقاف أعمال
االتجار بالبشر في مصدرها ،أعدت
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
حملة توعوية بمساعدة مسؤولي
السفارة اإلمارتية في كل من سورية
واألردن .وتستهدف الحملة الالجئين
هناك المعرضين لخطر االستغالل واإلتجار
بهم .وتتضمن زيارات ميدانية كل
شهرين ،وتثقيف النساء حول طرق
االحتياط من مجرمي اإلتجار بالبشر.
(ونتيجة لذلك ،لم تشهد دولة اإلمارات
ضحايا إتجار بالبشر من سوريا بنفس
القدر الذي شهدته من العراق الذي
مزقته الحرب قبل بضع سنوات).

2013
2014
2015

توقيع مذكرة التفاهم مع استراليا لمكافحة االتجار بالبشر

مشروع تدريب  2500عامل من الهند وباكستان والفلبين

سيشهد توقيع مذكرة تفاهم مع مملكة تايالند لمكافحة االتجار بالبشر
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رابعًا :تعزيز التعاون الدولي

TOTAL

في إطار إلتزاماتها الدولية بمحاربة
اإلتجار بالبشر ،صادقت دولة اإلمارات
العربية المتحدة في شهر مايو 2005
على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام
 ،2000التي تتضمن أحكامًا خاصة
بالتعاون الدولي في جهود مكافحة
اإلتجار بالبشر .وعالوة على ذلك ،انضمت
دولة اإلمارات في شهر فبراير عام 2009
إلى بروتوكول األمم المتحدة لحظر وقمع
ومعاقبة اإلتجار باألشخاص ،وخاصةً
النساء واألطفال (بروتوكول باليرمو)،
وهو أحد البروتوكولين الملحقين
باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.
 -1التعاون الثنائي
لقد تبين لحكومة اإلمارات واللجنة
الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر أنه
– في كثير من األحيان – ينتمي كل من
المتاجرين وضحاياهم إلى نفس الدولة
مما يجعل مهمة السلطات في الدولة
في الكشف عن هذه الجريمة صعبة
وغير سهلة وهذا هو التحدي الذي يتم
التغلب عليه عن طريق تعزيز التعاون
الثنائي الدولي المشترك.
وخالل السنوات القليلة الماضية،
وقعت دولة اإلمارات اتفاقيات عمل مع
عدد من البلدان وخاصةً اآلسيوية منها
لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكاالت
التوظيف الخاصة غير الملتزمة أخالقيًا
من االحتيال على العمال واالتجار بهم.
ففي بعض الحاالت ،اصبحت معامالت
عقود العمل تتطلب المراجعة من قبل
وزارات أو مكاتب العمل في تلك الدول.

0

ممثلو الدولة مع الوفد البيالروسي في اليوم العالمي لمكافحة االتجار بالبشر  -أبوظبي.

اللجنة الوطنية لمكافحة
االتجار بالبشر تمثل جزءًا
من اإلستراتيجية العربية
الشاملة لبناء القدرات
الوطنية لمكافحة اإلتجار
بالبشر التي تقودها
الجامعة العربية

وفي إطار السعي لدعم وتشجيع
التعاون الدولي في مكافحة االتجار
بالبشر ودعم قضايا حقوق اإلنسان ،تفيد
البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية عام
 2014أن دولة اإلمارات وقعت  33اتفاقية
بهذا الشأن.

• المصادقة على اتفاقيات ثنائية مع
 16دولة ،هي السعودية والمغرب والهند
( )2وباكستان ( )2وألمانيا وإيطاليا
وروسيا وأذربيجان وأوزبكستان ()2
ومالطا وفرنسا والصين والبحرين.
• اتفاقيات تنتظر المصادقة مع خمس
دول ،هي تركيا وكازاخستان والجزائر
وأفغانستان وبنغالديش.
• مذكرات تفاهم سارية المفعول مع
 12دولة :قطر وإيران واليمن والمملكة
المتحدة والسودان ،وبريطانيا العظمى
وشمال إيرلندا ،وجنوب أفريقيا
وبيالروسيا وسنغافورا ولبنان واألردن
وقرغيزستان.
• كما تم إعداد مسودات إتفاقيات مع
 20دولة :تونس وفنلندا وسوريا
وهنغاريا
وأكرانيا ورومانيا وهولندا وطاجيكستان
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خط المساعدة الهاتفي

االستجابات لمتابعة الضحايا عام 2014

800111

المتابعة بعد الخروج

10

االستجابة

8

عدم االستجابة

6

الرسائل النصية القصيرة
5111
الفاكس
042870088
البريد اإللكتروني Help@dfwac.ae

عدد الحاالت

*الدخل الشهري
* اثنتان من الضحايا لم تكونا تحصالن على أي دخل ،بينما كانت
الثالثة تحصل على  1000درهم شهريًا (قيمة الدخل ما ذكرته الضحية).

4
2

0

1

< 1000

2

المجموع 10

بعد  30يوم

بعد  90يوم

0

عدد الحاالت

كيف علمت الضحايا باالتجار بهن؟

2

تم إخبارهن باألمر

1

تعرضن لالغتصاب

عدد الحاالت

وضع اإليواء

خدمات المأوى اآلمن

1

امرأة بمفردها

خدمات اجتماعية

1

أم مع طفلها/أطفالها

خدمات صحية

1

أم بمفردها

الخدمات المقدمة للضحايا
نوع الخدمة

خدمات نفسية**
خدمات قانونية
4

5

2

3

0

1

* إضافة إلى ذلك ،تقدم المؤسسة خدمات النقل وتسهيالت االتصال المحلية والدولية وتذاكر طائرات للعودة إلى الوطن ومبالغ نقدية.
** إرشاد ،عالج نفسي ،مجموعات ،العالج باللعب)

صقل وتعزيز مهارات موظفي المؤسسة
نوع المشاركة
2

حضور منتديات

14

حضور ورشات عمل تدريبية
حضور دورات تدريبية

4

15

9

12

دوليًا

23

6

3

2

حضور ندوات نقاشية

2
1

تقديم أوراق بحثية
0

محليًا

الخروج والمتابعة
أسهمت مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال في مساعدة جميع الضحايا نزالء
المركز على العودة إلى أوطانهن .فقد تم
إرسالهن إلى منازل ذويهن بعد إعطائهن
قائمة بأسماء وعناوين أشخاص
ومؤسسات مفيدة في بلدانهم .كما
تبقى مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال على اتصال مباشر مع المنظمات
الوطنية والدولية لمتابعة وضع الضحايا
بعد عودتهن لبالدهن وضمان عدم
التعرض لإلتجار بهن مرة أخرى.
وتتم متابعة حالة الضحية بعد  30يومًا
و 90يومًا و  180يومًا من مغادرة الضحية
لمركز اإليواء التابع للمؤسسة .وتتضمن
خدمة الرعاية الالحقة الشاملة معرفة
التفاصيل عن سالمة الضحية ومسكنها
واحتياجاتها األساسية وأمور الرعاية الطبية
واالطفال والتعليم والعمل وغير ذلك.
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4%

أنواع اإلساءة التي تعرض
لها الضحايا

ضحايا اإلتجار بالبشر
بالمقارنة مع الفئات األخرى

80%

100%

40%

اإلساءة العاطفية

اإلتجار بالبشر

96%

60%

20%

0%

)(100%

فئات أخرى
اإلساءة البدنية
)(100%

* تشمل فئات الضحايا األخرى حاالت العنف المنزلي
واإلساءة لألطفال وغيرها من الحاالت اإلنسانية.

اإلساءة الجنسية
)(67%

العمل الذي اعتقدن أنهن سيقمن به

متى علمت الضحايا باالتجار بهن؟
اإلساءة المالية
)(67%

خادمة
)(1

موظفة في
صالون تجميل
)(1

بعد بضعة
أيام
)(2

يوم الوصول
)(1

اإلهمال \ الحرمان
)(67%

عاملة نظافة
)(1

عدد الحاالت

نوع التأشيرة

عدد الحاالت

المستوى التعليمي

عدد الحاالت

صالحية التأشيرة

1

تأشيرة عمل

1

أمي
ّ

1

ملغاة

2

تأشيرة زيارة

2

ثانوي

2

ال تعلم

عدد الحاالت

منشأ اإلتجار

عدد الحاالت

الوضع العائلي
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حماية الضحايا

إلى وطنها .كما تنسق “إيواء” أيضًا مع
المؤسسات المشابهة لضمان عدم
وقوع الضحية فريسة للمتاجرين بالبشر
مرة أخرى .وفي حال رفض الضحية
العودة إلى بلدها بسبب وجود اوضاع
سيئة جدًا كالحرب أو ألسباب شخصية،
تقوم “إيواء” بإحالة مثل هذه الحاالت
إلى مكتب المفوضية العليا لالجئين
التابعة لألمم المتحدة ( )UNHCRفي
أبو ظبي.

اإلحصائيات التالية التي أعدتها
المؤسسة مزيدًا من الضوء على وضع
هؤالء الضحايا.

وفي عام  ،2014وفرت المؤسسة
المأوى لثالث ضحايا إتجار بالبشر من
أصول آسيوية أحيلوا جميعًا للمؤسسة
من قبل شرطة دبي .وتلقي

عدد ضحايا اإلتجار بالبشر الذين تلقوا المساعدة في
مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال ()2014-2007
200
180

198

وقد قدمت “إيواء” خالل عام 2014
المساعدة لـ  17ضحية إتجار بالبشر من
خالل مراكزها الثالثة المنتشرة في
الدولة.

داخليًا
خارجيًا

160
140
120
100

مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال
تعتبر مؤسسة دبي لرعاية النساء
واألطفال أول مؤسسة إيواء غير ربحية
مرخصة في دولة اإلمارات لرعاية النساء
واألطفال من ضحايا العنف المنزلي
واإلساءة لألطفال واإلتجار بالبشر ،وقد
تأسست عام  2007من أجل تقديم
العناية الفورية وخدمات الدعم للضحايا
بما يتفق مع نسق المعايير الدولية
الخاصة بحماية حقوق اإلنسان.
وتقدم المؤسسة خدمات مجانية
للنساء واألطفال من ضحايا العنف،
ومنها توفير خط اتصال ساخن
والمأوى اآلمن وإدارة الحاالت والرعاية
الطبية والدعم النفسي واإلرشاد
والمساعدة في األمور القانونية
والقنصلية وإجراءات الهجرة .إضافة
إلى هذه الخدمات الرئيسية ،تقدم
المؤسسة أيضًا خدمات دعم ثانوية
تشمل تعليم األطفال واألنشطة
الترفيهية والخدمات المهنية واللياقة
البدنية والتمكين والتدريب المهاري.
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* يعود انخفاض عدد الضحايا لدى المؤسسة إلى زيادة عدد مراكز اإليواء في الدولة من واحد إلى خمسة وتراجع اعداد حاالت اإلتجار بالبشر بفضل التطبيق الصارم للقوانين
وزيادة الوعي باألساليب المتبعة في هذه الجرائم.
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حماية الضحايا

هاتفيًا مع ذويهم .ويتم دراسة الوضع
المالي للضحية والمستوى المعيشي
في موطنها قبل إعطائها مبلغ
المساعدة المقطوع .وفي حال توقع
مواجهة الضحية لظروف صعبة في
بلدها ،تتقدم لجنة مختصة بمساعدة
الضحية بمبالغ إضافية يتم صرفها
بإشراف مركز اإليواء .ويتم اتخاذ هذا
القرار بناء على تقرير متابعة تُعده
األخصائية النفسية خالل فترة إقامة
الضحية في المركز .وبعد ذلك ،في حال
واجهت الضحية مشاكل مالية بعد
عودتها إلى بالدها ،يتولى المركز
التواصل معها وصرف مساعدات
إضافية.

هل أنتم ضحية
لجريمة إتجار بالبشر؟
أوقفوا سوء
معاملتكم
باللجوء إلى مركز
”“إيواء

موظفات ُم َد ًر َبات على
التواصل بعدة لغات
يعملن على مدار الساعة
المتطوعون
في “إيواء”
يساعدون في
إنقاذ األرواح

وسائل التواصل
الموقع اإللكتروني

ب ّلغوا عن أية حالة إتجار
بالبشر ضد النساء
واألطفال

النشرة اإلخبارية
تسلموا النشرة األخبارية
الصادرة عن مركز
”“إيواء

www.shwc.ae
فيسبوك
مراكز إيواء النساء
واألطفال ضحايا اإلتجار
بالبشر

اتصلوا

تويتر

8007283
• العودة والمتابعة – بعد التأكد من
صحة الضحية وسالمتها عقب قضائها
مدة كافية من إجراءات إعادة التأهيل
والتدريب ،تقوم “إيواء” بالتنسيق مع
السلطات المختصة في بلد الضحية
باتخاذ التدابير القانونية الالزمة إلعادتها

@Ewaa Shelters

افتتحت “إيواء” أول مركز لضحايا

الخط الساخن

االتجار بالبشر من الذكور في

)800-SAVE (7283
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حماية الضحايا

تمويل الضحايا

تتمتع الحكومة
بسجل حافل في
تقديم العون
والحماية لضحايا
االتجار بالبشر

مراكز إيواء ضحايا اإلتجار بالبشر،
أبوظبي
بدأت مراكز إيواء النساء واألطفال
ضحايا االتجار بالبشر بتقديم الدعم
للضحايا عام  ،2008وهي تزاول
نشاطها تحت مظلة هيئة الهالل األحمر
اإلماراتي.
ويستوعب مركز أبو ظبي  60نزيال
توفر لهم برامج إعادة التأهيل إضافة إلى
الدعم الطبي والنفسي والقانوني .وفي
عام  2011افتتحت ’إيواء‘ مركزين جديدين
إليواء ضحايا اإلتجار بالبشر في الشارقة
ورأس الخيمة ،يستوعبان معًا  70نزي ً
ال.
وافتتحت “إيواء” اول مركز لها إليواء
ضحايا اإلتجار بالبشر من الذكور في
أبو ظبي في شهر يناير  2014للتعامل
مع أي مثل هذه الحاالت في المستقبل.
وفي نطاق برنامجها التواصلي ،يعمل لدى
مراكز إيواء طاقم من الموظفات المدربات
على التواصل على مدار الساعة بعدة لغات
مع ضحايا اإلتجار بالبشر .وتهدف هذه
المبادرات إلى تشجيع مزيد من الضحايا
على اإلفالت من براثن االستغالل واللجوء
إلى مركز اإليواء والحصول على الدعم.

19

أسست اللجنة الوطنية صندوقًا غير حكومي عام  2013لدعم ضحايا اإلتجار بالبشر ،السيما
برامج إعادة تأهيلهم على المدى الطويل .وبدأ هذا الصندوق الذي يعتبر نموذجًا للتعاون بين
القطاعين العام والخاص عمله عام  2014بفضل تبرعات من مجموعة من الشركات الخاصة
والمواطنين والمقيمين في الدولة .وبدأ الضحايا بتلقي مساعدات مالية من هذا الصندوق،
وبشكل خاص ألغراض السكن وتعليم األطفال والمصاريف الطبية في بلدانهم.
المبالغ التي تم صرفها للضحايا ()2014

اللجنة الوطنية
لمكافحة االتجار
بالبشر

مراكز إيواء
 170,603درهم

 10,000درهم

• اإلغاثة – يقدم مركز إيواء بالتعاون
والتنسيق مع الجهات المعنية الرعاية
الالزمة للضحايا قبل إعادتهم إلى
أوطانهم .ويتم هذا األمر بأسلوب ودي
إنساني وأخالقي .بعد تقديم المساعدة
الطبية والنفسية والقانونية الالزمة.
• الرعاية الصحية والنفسية
والقانونية – نظرًا للوضع الخاص
لضحايا اإلتجار بالبشر ،يتولى فريق من
االختصاصيين الطبيين والخبراء
النفسانيين والمستشارين القانونيين
تقديم كافة الخدمات الطبية والنفسية
والقانونية لهم .وفي إطار برنامج إعادة
التأهيل ،يتم تقديم هذه الخدمات
والتسهيالت ،بما فيها عالجات
االسترخاء البدني والنفسي ،حتى تصل
الضحية إلى حالة االستقرار التام.

•

إعادة التأهيل – إلى جانب الدعم

النفسي المستمر للضحايا ،يجري

مؤسسة دبي
لرعاية النساء
واألطفال

 24,430درهم

تنظيم أنشطة تعليمية وحرفية
وترفيهية لمساعدة الضحايا في
التغلب على معاناة االستغالل واالساءة
وإعدادهم السئتناف نمط الحياة
المعتاد في أوطانهم .وتتضمن بعض
هذه البرامج دورات في استخدام
الحاسوب وتعليم اللغة اإلنجليزية
والعربية والخياطة والتطريز والرسم
وتنسيق الزهور .كما أجرت مراكز إيواء،
في إطار برامج إعادة التأهيل ،ترتيبات
لتقديم الدورات التدريبية للضحايا في
مجال اإلدارة الفندقية .وقد تم هذا من
أجل مساعدة الضحايا على اكتساب
المهارات والثقة المطلوبة لشغل
الوظائف وإعالة أنفسهم عند العودة
لالندماج في المجتمع.
• المساعدات المالية – يتم تقديم
االحتياجات األساسية ،كالمالبس،
للضحايا فور وصولهم إلى مركز اإليواء.
كما يقدم لهم مبلغ أسبوعي للتواصل
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المالحقة القضائية العقاب  /حماية الضحايا

األحكام ()2014
اإلمارة

القضايا

صدر فيها
أحكام نهائية

قضايا قيد النظر

أبوظبي

1

1

-

دبي

7

2

5

الشارقة

4

2

2

عجمان

2

-

2

رأس الخيمة

1

1

-

المجموع

15
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9
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الضحايا
المتاجرون

المصدر :اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر

ثالثًا :حماية الضحايا
يتضمن المنهج الشامل الذي
تنتهجه دولة اإلمارات في مكافحة اإلتجار
بالبشر مبادرات هامة تحدد كيفية
معاملة الضحايا من قبل المسؤولين
عند تطبيق القانون ،إضافة إلى توسيع
نطاق برامج المساعدة والرعاية المقدمة
لهم .وقد صممت هذه البرامج بحيث
تكون عاجلة وعادلة .إذ تؤمن الحكومة
بأن األشخاص الذين يتعرضون
لالستغالل الجنسي يجب التعامل
معهم كضحايا وتوفير الحماية والدعم

لهم من خالل برامج اإلرشاد وإعادة
التأهيل .وفي نفس الوقت تتم معاقبة
المسؤولين عن المتاجرة باألشخاص
ألغراض الدعارة أو العمالة القسرية وفقًا
لقوانين الدولة.
وتتمتع الحكومة بسجل حافل في
تقديم العون والحماية لضحايا االتجار
بالبشر ،حيث قامت بتوفير مراكز اإليواء
والدعم النفسي لهؤالء الضحايا .وتعمل
الحكومة بالتعاون مع الحكومات األجنبية
والمنظمات غير الحكومية عندما يردها

بالغ عن أية قضية من هذا النوع .ويجري
توفير المأوى والحماية للضحايا بينما يتم
تحضير أوراقهم ومستنداتهم ،ومن ثم
يتم تأمين إعادتهم إلى بالدهم األصلية
على نفقة الدولة بناء على موافقتهم
وعلى نفقة الحكومة بموجب “برنامج
مساعدة ضحايا الجرائم”.
وإلى جانب المبادرات التي تقودها
الحكومة ،هناك العديد من المنظمات
الخيرية واالجتماعية واإلنسانية الناشطة
في هذا المضمار في دولة اإلمارات.

مكافحة اإلتجار بالبشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -التقرير السنوي 2014
4/28/15 2:02 PM

18

NCCHT ANNUAL REPORT 4-5.indd 20

المالحقة القضائية والعقاب

ثانيًا :المالحقة القضائية والعقاب
يفرض القانون االتحادي رقم  51لسنة
 2006عقوبات مشددة على مرتكبي
جرائم اإلتجار بالبشر .وتتراوح العقوبات
حسب طبيعة االستغالل الحاصل وتبدأ
من السجن ستة أشهر إلى السجن
المؤبد وغرامات تتراوح بين 100,000
درهم ومليون درهم ( 27,500دوالر و
 275,000دوالر) .فعلى سبيل المثال،
تقضي المحكمة بالسجن المؤبد على
أي شخص يرتكب جريمة اإلتجار في
الظروف المشددة التي نص عليها
القانون.
وحسب اإلحصائيات الصادرة عن
جهات رسمية ،تم تسجيل  34بالغًا
إتجار بالبشر لدى الشرطة/وزارة
الداخلية بموجب القانون  51في العام
 .2014لكن النيابة العامة تعاملت مع
 15قضية فقط منها باعتبارها حاالت
إتجار بالبشر (الجدول رقم  .)1وجميع
هذه الحاالت مرتبطة باالستغالل
الجنسي ،وشملت  20ضحية وقادت
إلى اعتقال  46متاجرًا .وكانت هذه
األرقام – سواء من حيث عدد القضايا
أو الضحايا أو المتاجرين – أدنى مما
سجل عام .2013
وجدير بالذكر أنه تم إصدار األحكام

في ست من هذه القضايا (الجدول )2؛
أما باقي القضايا التسع فما تزال قيد
النظر في المحاكم ،مع توقع صدور
األحكام فيها خالل عام .2015
وتضمنت األحكام الصادرة عقوبات
شديدة – حيث تم الحكم في قضيتين
منهما بالسجن المؤبد على المتاجرين
ثم اإلبعاد إلى بالدهم؛ وفي القضية
الثالثة حكم على المتاجرين بالسجن
ثالث سنوات .وتعطي هذه الجهود

كلها انطباعًا إيجابيًا عن قوة النظام
القضائي في دولة اإلمارات.
ويتجلى مستوى أداء أجهزة الدولة
في التعامل مع هذه الجريمة من خالل
عدد القضايا المسجلة .ففي حين لم
يتجاوز عدد القضايا المسجلة  10حاالت
عام  ،2007فقد ارتفع إلى  58حالة عام
 ،2010ثم انخفض إلى  47عام 2012
وواصل انخفاضه عامي  2013و 2014
(الرسم البياني .)1

ضحايا اإلتجار بالبشر ()2014
اإلمارة

القضايا

المتاجرين

الضحايا

أبوظبي

1

2

4

دبي

7

20

7

الشارقة

4

8

7

عجمان

2

9

2

رأس الخيمة

1

7

0

المجموع
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قضايا اإلتجار بالبشر ()2014-2007
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الوقاية والمنع

التدريب والتوعية
انطالقًا من إيمان الوزارة بأهمية رفع الوعي
عدد
لدى مسؤولي الوزارة فقد تم إطالق
ٍ
من المبادرات لتعزيز خبرات المسؤوليين

ورفع مستوى وعي العمال بحقوقهم واآلليات
التي توفر لهم الحماية واإلجراءات التي يتوجب
عليهم اتباعها في حال عدم احترام حقوقهم.

وخالل عام  ،2014تلقى  30موظفًا من قسم
تطبيق القانون و  70موظفًا من دائرة
التفتيش التدريب كل في مجاله.

شكاوى العمال التي تمت تسويتها
خالل عام 2014

1

5

9

5

عدم االلتزام بوظيفة واحدة

ممارسة أنشطة غير مرخصة

1
9

العمل في وظائف غير مصنفة

التحرش الجنسي

5
5

المجموع 20
إدارة حقوق اإلنسان -وزارة الخارجية
تمثل هذه اإلدارة نقطة االتصال
المحورية بالسفارات األجنبية بشأن قضايا
اإلتجار بالبشر في دولة اإلمارات ،وتتولى
التنسيق بين ومع هذه السفارات وبين
سفارات دولة اإلمارات في الخارج واللجنة
الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر في
الدولة .وفيما يلي قائمة ببعض
أنشطتها:
• شاركت في المفاوضات بشأن مذكرة
التفاهم مع مسؤولين من تايالند.

تمثل هذه اإلدارة
نقطة االتصال
المحورية بالسفارات
األجنبية بشأن
قضايا اإلتجار بالبشر
في دولة اإلمارات

• التواصل مع مسؤولين من منظمة
بوالريس األمريكية الناشطة في مجال
مكافحة اإلتجار بالبشر لترتيب زيارة لها
إلى الدولة.
• االجتماع بمسؤولي وزارة الخارجية
والسفارة األمريكيتين.
• تنظيم ورشات عمل وبرامج توعوية
حول قضايا اإلتجار بالبشر للدبلوماسيين
اإلماراتيين ،السيما في مجال جمع
المعلومات والتعريف باألساليب المتبعة.

• التواصل مع مسؤولي السفارة
الهولندية.

مكافحة اإلتجار بالبشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -التقرير السنوي 2014
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الوقاية والمنع

فيما يتعلق بساعات الدوام واإلجازات
ومعايير الصحة والسالمة واحتساب
العمل اإلضافي .وقد بلغ عدد هذه
الزيارات  263,944زيارة عام .2014
كما جرت زيارات تفتيشية أيضًا للتأكد
من االلتزام بمنع العمل وقت الظهيرة
من الساعة  12:30إلى  3:00عصرًا خالل
أشهر الصيف الثالثة ( 15يونيو إلى 15
أغسطس) .وقد طبق هذا اإلجراء أول
مرة عام .2005
 oالتزم  99.6%من الشركات بقرار
الوزارة.
 oزار المفتشون  77,552منشأة من
خالل  105,421زيارة ميدانية في أنحاء
الدولة.
 oبينت التقارير أن  147منشأة فقط
تلكأت في تطبيق القرار.
 oإضافة إلى ذلك ،تم إجراء 27,752
زيارة لرفع مستوى الوعي في هذه
المنشآت.
 oتم تغريم المنشآت التي تبين
مخالفتها للقانون بمبلغ  15,000درهم
عن كل حالة.

وحدات رعاية العمال
تقدم هذه الوحدات الموجودة في
المناطق ذات العمالة الكثيفة العناية
والحماية للعمال ورفع مستوى وعيهم
بحقوقهم .وتعمل هذه الوحدات حاليًا
عدد من المناطق التي تشمل جزيرة
في
ٍ
ياس وقرية الراحة بالوثبة في أبوظبي
والمحيصنة والقوز في دبي والمنطقة
الصناعية في الشارقة ورأس الخيمة

15

في إطار سعي الدولة إليجاد
المؤسسات المتخصصة في هذا
الشأن ،أنشأت وزارة العمل إدارة
مستقلة عام  2009تُعنى
بمسائل مكافحة اإلتجار بالبشر،
وتتولى مراقبة الحاالت المحتملة
لوقوع العمال ضحية لمثل هذه
الجرائم

العمل ،تتم إحالة الخالف إلى المحكمة
المختصة والتي تصدر حكمها دون فرض
أي رسوم على العامل ،بغض النظر عن
طبيعة التقاضي أو الضرر المترتب على
الشكوى .وفي حال تأخر أو امتناع صاحب
العمل عن دفع أجور عماله ،تطبق بحقه
المادة  181من قانون العمل التي يمكن
تصل العقوبة فيها إلى غرامة مقدارها
 10,000درهم عن كل عامل وبحد أقصى
ال يتجاوز  5ماليين درهم.

6798

عدد الشكاوى المتعلقة باألجور التي تمت
تسويتها عام 2014

والفجيرة والعين .وقد صممت هذه
الوحدات الستقبال الشكاوي والمالحظات
واالقتراحات من العمال وتقديم اإلجابات
والحلول المناسبة .كما تقوم هذه
الوحدات بزيارات لمواقع العمل ودراسة
ظواهر العمل السلبية السائدة فيها.
وبعد ذلك ،تقرر الوحدات طبيعة التوعية
المطلوبة لتثقيف العمال بشأن
حقوقهم وواجباتهم ،إضافة إلى تنظيم
المحاضرات والندوات النقاشية والبرامج
التدريبية .كما تجري هذه الوحدات زيارات
توجيهية ألصحاب الشركات .وتساعد
هذه الزيارات المسؤولين المعنيين على
مراقبة ومتابعة وجود أي ظواهر يمكن
اعتبارها عمالة قسرية أو إتجارًا بالبشر.
الدوائر المختصة بخالفات العمل
تتبع للوزارة عدة إدارات وأقسام يعمل
فيها كوادر مؤهلة للنظر في شكاوي
العمال من مختلف انحاء الدولة ،حيث
يتلقى الموظفون الشكاوى من العمال
ويحاولون تسويتها في غضون
أسبوعين .وفي حال رفضت هذه
التسوية من قبل العامل أو صاحب

 20.7مليون درهم
قيمة الشكاوى المتعلقة باألجور التي تمت تسويتها

عدد النزاعات المتعلقة
باألجور التي تمت إحالتها
إلى النيابة العامة

188
479
قضية في عام 2013

قضية في عام 2014

68,497
المبادرات التوعوية للعمال

629
203,839
عدد المحاضرات المقدمة للعمال

عدد الحضور
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قسم مكافحة اإلتجار بالبشر -وزارة العمل
من أجل تكثيف جهود مكافحة اإلتجار
بالبشر في اإلمارات العربية المتحدة ،تبرز
جهود إدارة قضايا العمل والعمال بصورة
أكثر فعالية من خالل تشكيل أطر عمل
قانونية وإجرائية مناسبة وتطوير
هيكليات إدارية وتعزيز بناء القدرات .فقد
أدخلت الحكومة عددًا من التغييرات
على سياساتها الخاصة بالعمل من أجل
حماية العمالة الوافدة ،وقد بدأت آثارها
اإليجابية بالظهور .لكن من المهم
التنويه أيضًا إلى أن دولة اإلمارات ،التي
تشكل العمالة الوافدة فيها حوالي
 85%من عدد السكان ،تعتقد بأن
الشكاوى العمالية المطلقة ينبغي أال
تربط بجرائم اإلتجار بالبشر ،بل ينبغي
معالجتها بشكل منفصل حسب
المعطيات الخاصة به.
وفي إطار سعي الدولة إليجاد
المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن،
أنشأت وزارة العمل إدارة مستقلة عام
 2009تُعنى بمسائل مكافحة اإلتجار
بالبشر ،وتتولى مراقبة الحاالت المحتملة
لوقوع العمال ضحية لمثل هذه الجرائم.
كما تقوم بمراقبة أنشطة وكاالت
التوظيف لضمان تطبيق التدابير
السليمة قبل توظيف العمال ،السيما من
حيث حمايتهم من االستغالل .ويعمل
في هذه الدائرة  40موظفًا مختصًا في
قضايا االتجار بالبشر.
ورغم صعوبة التحديات ،تسعى دولة
اإلمارات إلى إدارة بيئة العمل وتوجيهها
وفقًا ألفضل الممارسات المتبعة دوليًا
بشأن العمل والعمال في مجاالت
أساسية كاعتماد معايير عالية في

40

يعمل بإدارة مكافحة جرائم االتجار بالبشر في وزارة العمل

موظفًا متخصصًا في قضايا االتجار بالبشر

263,944
عدد زيارات التفتيش التي أجراها المسؤلون خالل عام
 2014لمراقبة مدى االلتزام بتطبيق قانون العمل

تنظيم سكن العمل ودفع األجور في
مواعيدها وآليات للمعالجة العادلة
لشكاوى العمال.
وقد وضعت الوزارة عددًا من اآلليات
التي تمكن العمال من التواصل مع
مسؤولي العمل وتقديم شكاويهم .كما
شددت الوزارة على ضرورة التدخل
السريع لتجنب تفاقم مشاكل العمالة.
وفيما يلي قائمة ببعض هذه اآلليات مع
أهم التدابير المتخذة عام  2014وما
أفضت إليه من نتائج.

نظام حماية األجور
في عام  ،2014استمر العمل بنظام
حماية األجور ( )WPSالذي بدأ تطبيقه
عام  .2009وقد تم إطالق هذا النظام
اإللكتروني بالتعاون مع مصرف اإلمارات
المركزي كخطوة إيجابية في اتجاه حماية
حقوق العمال وتعزيز الثقة بينهم وبين
أصحاب العمل .فمن خالل هذا النظام

تقوم الشركات العاملة في دولة اإلمارات
بتحويل أجور عمالها عن طريق المصارف
أو شركات الحواالت المالية وغيرها من
مزودي هذه الخدمات ،بدل الدفع نقدًا
للعمال .وتقوم الوزارة بمراجعة النظام
اإللكتروني وعملياته بشكل مستمر.
ويفرض النظام على الشركات التي يزيد
عدد عمالها عن  100عامل أن تلتزم
بتوجيهات نظام حماية األجور .كما يتيح
النظام للعمال إمكانية إيداع شكاويهم
بشأن عدم استالم رواتبهم أو اإلبالغ عن
تأخر رواتبهم أو اقتطاع مبالغ غير مبررة
منها .وتبقى هذه الشكاوي سرية بينما
يقوم مفتشو وزارة العمل بزيارات
تفقدية إلى المنشآت المعنية للتحقق
من البيانات.

البريد اإللكتروني
callcenter
@mol.gov.ae

نظام حماية األجور

مركز اتصاالت
العمالء 665 800

يشمل أكثر من
 250.000شركة

11
لغة

يشمل قرابة  4ماليين
عامل وموظف

عمليات التفتيش
يقوم مسؤولو الوزارة بإجراء جوالت
تفتيش منتظمة لمراقبة أي مخالفات
عامة في تطبيق قانون العمل ،السيما
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•

مساكن عمالية مناسبة – يسعى
هذا البرنامج إلى التواصل المباشر مع
العمال بهدف التعرف على مشاكل
السكن لديهم وتسوية شكاواهم في

•

ضمن برنامج “نعتني بضحايا
جرائم االتجار بالبشر” قدم المركز أكثر
من  5,000درهم كدعم مادي لكل
ضحية من ضحايا اإلتجار بالبشر عام
.2014

مكان إقامتهم .وقد تم إجراء نحو
 1,400جولة تفقدية على مجمعات
سكن عمالية عام .2014

بعض اإلحصائيات ،األنشطة واإلنجازات المتعلقة بالمركز خالل عام 2014

أسباب اإلضراب ()2014
1

1

1

تأخر دفع الرواتب
2

50

45

المطالبة بزيادة األجور
عدم مالءمة السكن

9

21

اإلضرابات العمالية في دبي

35

30

34

20

اقتطاعات غير مشروعة من األجور

10

عدم احتساب العمل اإلضافي
ضعف الخدمات الطبية واإلسعافات األولية

أسباب الشكاوى في دبي ()2014
اقتطاع من
الراتب ()1%

أخرى

12%

سوء المعاملة

5%
التأخر في صرف
الرواتب

9 1685
عدد المستفيدين

عدد المحاضرات

32%

تدريب مسؤولي شرطة دبي عام 2014

29%
10%

إلغاء التأشيرة

اإلجراءات
التعسفية

13

2014

2013

2012

0

برنامج “اعرف حقوقك” التوعوي للعمال

استرجاع
المستندات

11%

40

187

عدد الموظفين المشاركين

6

عدد ورش العمل
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للوزارة ()http://www.moi.gov.ae
لتلقي الشكاوى واالقتراحات باللغتين
العربية واإلنجليزية.
• برامج حقوق اإلنسان في القنوات
التلفزيونية واإلذاعية بإمارة الشارقة.
• برنامج ’أصدقاء الشرطة‘ لتعليم
الصغار ضرورة وفوائد احترام القانون
وحقوق اإلنسان.
• تدريس مواد حول حقوق اإلنسان في
مناهج أكاديميات ومعاهد وكليات الشرطة.
• توزيع مطويات توعوية حول القانون
االتحادي رقم  51لسنة .2006
• أدلة إرشادية باللغات العربية
واإلنجليزية والفرنسية تقدم قوائم
بأسماء وبيانات المؤسسات
والمسؤولين المعنيين بتطبيق قوانين

45

مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر.
• إجراء دراسة حول السياحة وصلتها
بجرائم اإلتجار بالبشر.
• دليل إرشادي حول طرق التعامل مع
ضحايا جرائم اإلتجار بالبشر ،يسرد قوائم
المسؤوليات التي تقع على عاتق أقسام
الشرطة ومراكز اإليواء وغيرها من مؤسسات
انفاذ القانون والسفارات ودور العبادة.
• مطوية بعنوان ’معًا لمحاربة اإلتجار
بالبشر‘ تم توزيعها على  500شخص
من قبل شرطة أم القيوين.
• دليل اإلجراءات التنظيمية للمحققين
المتعاملين مع ضحايا اإلتجار بالبشر ،تم
توزيعه من قبل شرطة أم القيوين.
• تنظيم زيارات ميدانية إلى سفارات
الدول المصدرة للعمالة.

عدد المحاضرات

2976

عدد المتدربين

17

عدد الحمالت الخاصة بالعمال

7440
عدد الحضور

مركز مراقبة جرائم اإلتجار بالبشر -شرطة دبي
تابع المركز منذ تأسيسه في عام
 2009اإلجراءات الوقائية للحد من هذه
الجريمة .فنظم عددًا من الدورات
التدريبية واللقاءات ،بالتنسيق مع إدارة
السجالت الجنائية .كما طبع ووزع
مطويات توعوية وأعد دلي ً
ال مرجعيًا
لكافة المسؤولين والجهات المعنية
حول الطرق المختلفة لمكافحة اإلتجار
بالبشر واألنظمة التي ينبغي تطبيقها
في التعامل مع الضحايا .كما واصل
المركز بناء عالقات شراكة تعاونية مع
المؤسسات الحكومية المحلية ومنظمات
المجتمع المدني والمنظمات اإلقليمية
والدولية بهدف زيادة كفاءة المسؤولين
المعنيين بإنفاذ القانون في مجابهة

قضايا االتجار بالبشر.
وفيما يلي بعض اإلحصائيات
واألنشطة واإلنجازات التي قام بها المركز
خالل عام :2014

•

إضرابات العمال في دبي:
يعمل مركز مراقبة جرائم االتجار
بالبشر على الوقوف على أسباب
اإلضرابات العمالية والتواصل مع
المضربين والوقوف على مطالباتهم
والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن

•

كلنا آذان صاغية – يشجع هذا
البرنامج يشجع هذا البرنامح على
تقديم الشكاوى الهاتفية بشأن

مخالفات قوانين العمل عن طريق رقم
هاتف مجاني
( )800 5005متاح على مدار  24ساعة.

2013

1005
شكوى

2014

1407
شكوى

مكافحة اإلتجار بالبشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة  -التقرير السنوي 2014
4/28/15 2:02 PM

12

NCCHT ANNUAL REPORT 4-5.indd 14

الوقاية والمنع

فرع مكافحة االتجار بالبشر،
عجمان
مركز مراقبة جرائم االتجار بالبشر -شرطة دبي

فرع مكافحة االتجار بالبشر،
أم القيوين

فرع مكافحة االتجار بالبشر،
الشارقة

قسم مكافحة االتجار بالبشر دبي

لجنة مكافحة االتجار بالبشر ،إدارة حقوق
اإلنسان بوزارة الداخلية ،قسم مكافحة

الشرطة إلجراء المقابالت مع ضحايا
اإلتجار بالبشر.
• إدراج موضوعات صور الجريمة
المنظمة بما فيها جرائم اإلتجار بالبشر،
في الدورات التدريبية التي تنظمها
الوزارة.

جرائم االتجار بالبشر االتحادي ،إدارة
المعلومات األمنية االتحادية
مراكز الدعم االجتماعي ،قسم مكافحة

• إعداد برنامج تدريبي عبر اإلنترنت
للتعامل مع هذه الجريمة.

االتجار بالبشر ،أبوظبي

• إعداد برامج لمساعدة الضحايا بما
يتفق مع مواثيق حقوق اإلنسان.
فرع مكافحة االتجار بالبشر،
رأس الخيمة

• تقديم المساعدة والحماية لضحايا
اإلتجار بالبشر بالتنسيق مع مراكز اإليواء
في الدولة.

فرع مكافحة االتجار بالبشر،
الفجيرة

المطلوبين أو إيقاف األشخاص
الممنوعين من دخول البالد أو مغادرتها.
واستخدام تقنيات بصمة الوجه للتأكد
من تطابق وجوه المسافرين مع صورهم
في جوازات السفر.

 )6تدريب وتوظيف مواطنين إمارتيين
مؤهلين للتعامل حجم وضغوط العمل
المتزايدة.

 )3استخدام تقنيات متطورة لكشف
التزوير في التأشيرات وجوازات السفر في
المعابر الحدودية.

 )7استحداث منهج تدريبي مستمد
من أفضل التجارب والممارسات المتبعة
وطنيًا ودوليًا في هذا المجال.

 )4وضع لوائح ومعايير أكثر صرامة في
التحقق من تصاريح الدخول والتأكد من
العالقة بين الشخص والمسافرين
بصحبته ،السيما إن كانوا أطفاالً ،إضافة
إلى التحقق من سبب قدوم الزائر إلى
الدولة.

نشر وتعزيز ثقافة مكافحة اإلتجار
بالبشر من خالل:

 )5التنسيق مع دوائر الجنسية
واإلقامة وشؤون المعابر والشرطة
لمتابعة اإلجراءات القانونية ومساعدة
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الضحايا في قضايا اإلتجار بالبشر.

• دراسة ظروف كل حالة من حاالت
ضحايا اإلتجار بالبشر وتقييم طبيعة
االستغالل الذي تعرضت له حتى يتسنى
اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لتجنب
تكرارها.
• توفير األجواء المناسبة في دوائر

• توقيع مذكرات تفاهم بين مراكز
اإليواء ودوائر الشرطة ،بهدف تطوير
آليات فعالة واعتماد التدابير القانونية
الالزمة لحماية الضحايا.
• تنظيم مكافآت لمصادر المعلومات
السرية المساعدة على مكافحة اإلتجار
بالبشر.
• إعداد بيانات تفصيلية للضحايا
والمتاجرين بهم واعتماد أنظمة مركزية
لجمع البيانات.
• إصدار الدليل االرشادي لمكافحة
االتجار بالبشر للعاملين في مجال انقاذ
القانون باللغات العربية واإلنجليزية
والفرنسية من أجل مكافحة اإلتجار
بالبشر.
البرامج التوعوية والتدريبية
• تم تصميم الموقع اإللكتروني
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2010
و
2011

أطلقت خاللهما اللجنة حملة
توعوية عامة لمكافحة اإلتجار
بالبشر في مطاري أبوظبي
والعين الدوليين

وذلك تدريجيًا بين شهري يونيو
وديسمبر  .2013وتم نشر رسائل
الحملة ،التي قادتها اللجنة الوطنية
بالتعاون مع شرطة دبي ،بأربع عشرة
لغة معروفة تمثل لغات الجنسيات
األكثر عرضة لجرائم اإلتجار بالبشر.
ومن المرجح أن تمتد هذه الحملة األن

2013
تم خالله توسيع حملة
التوعية العامة كي تشمل
صاالت مطار دبي الدولي

2015
العام الذي من المقرر أن يتم
خالله توسيع نطاق حملة
التوعية العامة لتشمل
المطارات األخرى في اإلمارات
ا لشما لية

لتشمل باقي المطارات في إمارات
الدولة الشمالية خالل عام .2015

العام ويوفر منصة مثالية للتواصل
بين اللجنة والجمهور العام

هذا ويمثل الموقع اإللكتروني للجنة
الوطنية ()www.nccht.gove.ae
مرجعًا رسميًا ثريًا بالمعلومات ويلعب
دورًا فاع ً
ال في رفع مستوى الوعي

وقد كان للجهود المميزة والفعالة التي
بذلتها دولة اإلمارات في مكافحة االتجار
بالبشر األثر الكبير في تحقيق نتائج
إيجابية وتقدم ملموس في هذا المجال.

دور األجهزة األمنية في الدولة
إدارة مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر -وزارة الداخلية :
تولي وزارة الداخلية أهمية كبيرة
للوحدات التنظيمية المعنية بحماية
ودعم حقوق اإلنسان ،وعلى وجه
الخصوص مكافحة اإلتجار بالبشر
والقضايا المتعلقة بالنساء واألطفال.
ومن أجل ذلك ،حرصت الوزارة على دعم
هياكلها لمكافحة هذه الجريمة على
المستوى االتحادي ،وتضمين هيكلها
التنظيمي الدوائر التالية:

•
•

مركز اإلحصائيات والتحليالت األمنية
قسم مكافحة جرائم االتجار بالبشر

وقد قامت إدارة مكافحة جرائم اإلتجار
بالبشر بالعديد من األنشطة لصقل
وتطوير مهارات المسؤولين المعنيين

بالتعامل مع هذه الجرائم وضمان إتباع
أسلوب يتمحور حول حاجات الضحية.
ومن هذه األنشطة التي قامت بها اإلدارة
عام :2014
التدابير واإلجراءات األمنية:
• التعاون مع منظمة اإلنتربول الدولية
من خالل اإلجراءات التالية:
 )1تبادل المعلومات بشأن جرائم اإلتجار
بالبشر ،السيما ما يتعلق منها بالنساء
واألطفال ،إضافة إلى المواقع اإللكترونية
المستخدمة الستغالل األطفال جنسيًا.
 )2مراقبة األفراد الضالعين أو المشتبه
بضلوعهم في مثل هذه الجرائم
وتعميم بياناتهم دوليًا
 )3مالحقة األشخاص المطلوبين على

ذمة جرائم االتجار بالبشر واالعتداء على
األطفال أو استغاللهم جنسيًا.
 )4تشكيل فريق عمل متخصص من
المحققين لتعزيز إجراءات التحقيق في
الجرائم الجنسية ضد األطفال.

• تكثيف الجهود االمنية وتشديد
الضوابط على منافذ الدولة من خالل
التدابير التالية:
 )1استخدام أنظمة موحدة للقضاء
الجنائي واإلنتربول الدولي للتحقق من
بيانات األفراد على المعابر الحدودية.
 )2استخدام تقنيات بصمة العين
وبصمة اليد للتعرف على األشخاص
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واستخدام الكفاءات السليمة” بتنظيم
من شرطة دبي ووزارة العمل – دبي،
ديسمبر .وقد شجع هذا المؤتمر على
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ،مع إشراك وكاالت التوظيف،
في تطوير حلول لمواجهة جرائم اإلتجار
با لبشر .
على الصعيد الخارجي خالل  2014تم
المشاركة في :
• ندوة “دور وسائل اإلعالم في مكافحة
اإلتجار بالبشر” ضمن فعاليات منتدى
وسائل اإلعالم العربية بالكويت- .يناير
• استشارات إقليمية بشأن حق
ضحايا اإلتجار في الحصول على أحكام
منصفة – األردن ،يناير

• مؤتمر مباحثات بالي بشأن تهريب
األشخاص واإلتجار بالبشر وما يتعلق بها
من جرائم عابرة للحدود – تايالند ،مارس.
• حلقة نقاش حول مكافة االتجار
بالبشر – المملكة العربية السعودية،
مارس
• تحليل أنماط الهجرة عبر الحدود،
مؤتمر مباحثات بالي بشأن تهريب
األشخاص واإلتجار بالبشر وما يتعلق بها
من جرائم عابرة للحدود – بانكوك ،مايو.
• اللقاء التشاوري الثاني من أجل
تعزيز الشراكة في محاربة اإلتجار
بالبشر – تايالند ،مايو.
• ورشة عمل حول الهجرة وأمن
المطارات – ماليزيا ،أغسطس.

• بناء قدرات منظمات المجتمع المدني
على محاربة اإلتجار بالبشر – قطر ،سبتمبر.
• اللقاء األول لمراجعة مسودة
اإلتفاقية العربية الموحدة لمحاربة
اإلتجار بالبشر – مصر ،سبتمبر.
• تنظيم التوظيف :العمالة
واستجابات العدالة الجنائية لمنع اإلتجار
باألشخاص واستغالل المهاجرين
– تايالند ،نوفمبر.
• التصدي للهجرة غير المشروعة من
خالل الحمالت اإلعالمية الفعالة –
إندونيسيا ،نوفمبر.
• برنامج تدريبي للمسؤولين اإلمارتيين
في المركز الدولي للتدريب على مكافحة
اإلتجار بالبشر – بيالروسيا ،نوفمبر.

نشر الوعي بجرائم االتجار بالبشر
التصدي لجرائم اإلتجار بالبشر ليس
مسؤولية جهة واحدة فحسب ،بل
جهد جماعي يعتمد على العمل
المؤسسي واالجتماعي .وفي هذا
اإلطار قامت مختلف مؤسسات الدولة
بتبادل المعلومات بين مسؤوليها
وأفراد المجتمع من أجل تحقيق
النتائج المنشودة.
ومع نهاية عام  2010ومطلع ،2011
أطلقت اللجنة الوطنية حملة إعالمية
رائدة بشأن مكافحة اإلتجار بالبشر في
مطاري أبوظبي والعين الدوليين.
وعالوة على اللوحات اإلعالنية الضخمة،
شملت الحملة أيضًا توزيع كتيبات
بست لغات (هي العربية واإلنجليزية
واألردية والهندية والروسية
والتاغلوغية) ،تتضمن بيانات االتصال
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بمراكز إيواء النساء واألطفال من
ضحايا اإلتجار بالبشر .وتبلورت فكرة
إطالق هذه الحملة اإلعالمية في
المطارات بعد مالحظة اللجنة
الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر أن
معظم الحاالت ،السيما الحاالت
المرتبطة باالستغالل الجنسي ،تنشأ
جذورها خارج الدولة ،وإدراك اللجنة
لضرورة تعريف الضحايا المحتملين
بوجود آليات وطرق للتصدي لإلتجار
بالبشر فور وصولهم إلى دولة
اإلمارات.
وبعد رصد ردود الفعل اإليجابية
والنتائج التي حققتها حمالت التوعية
العامة في مطاري أبوظبي والعين
الدوليين ،تم توسيع هذه الحملة
لتشمل مباني مطار دبي الدولي

وتبلورت فكرة إطالق هذه الحملة
اإلعالمية في المطارات بعد
مالحظة اللجنة الوطنية لمكافحة
اإلتجار بالبشر أن معظم الحاالت،
السيما الحاالت المرتبطة
باالستغالل الجنسي ،تنشأ
جذورها خارج الدولة ،وإدراك
اللجنة لضرورة تعريف الضحايا
المحتملين بوجود آليات وطرق
للتصدي لإلتجار بالبشر فور
وصولهم إلى دولة اإلمارات
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Caption

مسؤولو وزارة العمل وشرطة دبي في مؤتمر “مكافحة االتجار بالبشر عن طريق وكاالت الوساطة وتوظيف العمالة” دبي  -ديسمبر.

مختلف الوزارات والجهات المعنية
بتطبيق القانون .وحضر هذه الورش
متدربون من دوائر الجنسية واإلقامة
والشرطة والنيابة العامة ومن مراكز
إيواء الضحايا .وتمثل الهدف الرئيسي
لهذه البرامج في ضمان صقل مهارات
العاملين على خطوط المواجهة األولى
مع جرائم اإلتجار بالبشر لمواكبة
المعايير الدولية في هذا الشأن .كما

يجري تشجيع دوائر معينة في بعض
الوزارات على تنفيذ برامج تدريبية
خاصة بها الكتساب المهارات الالزمة
للتصدي لهذه الجرائم بكفاءة عالية.
وقد شكلت عدة وزارات وهيئات
بالفعل وحدات تُعنى بمالحقة قضايا
االتجار بالبشر وتقديم الحماية للضحايا
سواء على المستوى المحلي أو
االتحادي.

أنشطة اللجنة الوطنية
لمكافحة اإلتجار بالبشر
شارك جميع أعضاء اللجنة من ممثلي
هيئات ودوائر ووزارات ،بشكل فردي أو
جماعي ،في تنفيذ أو حضور دورات
تدريبية ومؤتمرات وورش عمل خالل
عام  .2014واستهدفت هذه البرامج
موظفي هذه الجهات إضافة إلى
المجموعات المعرضة للخطر من
الجمهور.
على الصعيد المحلي تم عقد :
• المنتدى السنوي الثالث لمكافحة
اإلتجار بالبشر – نظمته شرطة دبي في
شهر يناير.
• ورشة عمل تدريبية حول تتنفيذ
الخطة اإلستراتيجية الوطنية لمكافحة
اإلتجار بالبشر – أبوظبي ،مارس.

المختصون في مناقشة مكافحة جرائم االتجار بالبشر في مؤتمر وكاالت الوساطة وتوظيف العمالة
دبي  -ديسمبر.

•

مؤتمر تحت عنوان “مكافحة اإلتجار

بالبشر عن طريق وكاالت الوساطة
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ُشكلت اللجنة الوطنية
لمكافحة اإلتجار بالبشر
بموجب قرار من مجلس
الوزراء في عام 2007
من أجل تنسيق
وتوحيد الجهود
وتعزيز الخطط على
الصعد في
مختلف ُ
كافة أنحاء الدولة

اللجنة الوطنية
لمكافحة اإلتجار بالبشر
النيابة العامة :
 االتحادية أبوظبي دبيإدارة الجنسية واإلقامة

7

 3أعضاء

وزارة الداخلية

جهاز أمن الدولة

وزارة العمل

مؤسسة “مراكز
إيواء”

وزارة العدل

مؤسسة دبي لرعاية

وتحرص اللجنة ،من خالل اجتماعاتها
المنتظمة على دراسة إمكانية
استصدار المزيد من اإلجراءات التي
تؤكد التزام الدولة بالمعايير الدولية
لضمان التطبيق الصحيح للقوانين
السارية .كما أخذت اللجنة زمام
المبادرة بنشر تقريرها السنوي حول
قضايا اإلتجار بالبشر منذ عام 2008
لضمان الشفافية ونشر المعلومات،
وزيادة الوعيحول هذه القضايا بين
أفراد ومكونات المجتمعين المحلي
والدولي .وتؤمن دولة اإلمارات بأهمية
جمع البيانات وتحليلها ألنه كلما زادت
المعلومات المتوفرة لديها ،زادت
قدرتها على المبادرة وإيجاد الحلول
والتصدي لهذه الجرائم.
وفي إطار الحملة التوعوية الشاملة
لزيادة الوعي العام بالقوانين
واإلجراءات القضائية الخاصة بهذه
الجريمة الستكشاف أنجع الطرق للحد
من هذه الجرائم ،قامت اللجنة بتنظيم
ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون مع

وزارة الشؤون الخارجية

النساء واألطفال
هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي
جمعية اإلمارات لحقوق
اإلنسان

وزارة الشؤون
االجتماعية
وزارة الدولة لشؤون المجلس
الوطني االتحادي

وزارة الصحة

أحد اجتماعات اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر.
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تشريعات أخرى ذات صلة
أصدرت دولة اإلمارات الئحتان
تنفيذيتان عامي  2010و  ،2011إذ
نظمت األولى تطبيق القانون االتحادي
رقم (  )15لعام  1993بشأن نقل وزراعة
األعضاء ،وذلك بهدف تحقيق الغايات
ا لتا لية :
• وضع ضوابط على عمليات حفظ
ونقل وزراعة األعضاء واألنسجة والخاليا
ا لبشر ية .
• منع اإلتجار في األعضاء واألنسجة
والخاليا البشرية.
• حماية حقوق األشخاص الذين
تنقل منهم أو تزرع إليهم أعضاء أو
أنسجة أو خاليا بشرية.
ومن أجل تحقيق هذه األهداف
وتجنب أنشطة اإلتجار باألعضاء
البشرية ،والتي تعاني منها الكثير
من البلدان ،فقد نصت التشريعات
الحالية على عدة أحكام جزائية،

لمواجهة مختلف حاالت اإلتجار باألعضاء
المتصورة ،من شراء وبيع – أو عرض
شراء أو بيع – األعضاء البشرية من
أشخاص أحياء أو أموات عن طريق
االختطاف أو الخداع أو اإلكراه أو إساءة
استعمال السلطة أو استغالل ضعف
ا لضحية .
باإلضافة الى القانون االتحادي رقم
(  )18لسنة  2009والئحته التنفيذية
في شان تنظيم قيد المواليد و
الوفيات والتي وضعت قواعد
تنظيمية للتثبت من الوالدين عند
قيد واقعتي الميالد و الوفاة.
وعلى صعيد آخر ،تعكف وزارة
العمل على دراسة وتطوير وتعديل
القانون االتحادي رقم  8لعام 1980
بشأن تنظيم عالقات العمل ،وذلك
حرصًا من الوزارة على مواكبة أحدث
المستجدات في تشريعات العمل وبما
يتفق مع التزامات دولة اإلمارات

تعكف وزارة العمل على
دراسة وتطوير وتعديل
القانون االتحادي رقم  8لعام
 1980بشأن تنظيم عالقات
العمل ،حرصًا من الوزارة على
مواكبة أحدث المستجدات
في تشريعات العمل وبما
يتفق مع التزامات دولة
اإلمارات بموجب إتفاقيات
العمل العربية والدولية

بموجب إتفاقيات العمل العربية
والدولية .وفيما يتعلق بحماية العمال
من االستغالل.

اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر
تتضمن مسؤوليات اللجنة ما يلي:
• دراسة وتحديث التشريعات الخاصة
بمكافحة اإلتجار بالبشر بهدف تعزيز
وضمان الحماية الالزمة للضحايا وفقًا
للمقتضيات والمعايير الدولية.
• إعداد التقارير بشأن التدابير التي
اتخذتها دولة اإلمارات في مكافحة جرائم
اإلتجار بالبشر ،وذلك بالتنسيق مع

الجهات المعنية في الدولة.
• دراسة التقارير الهامة المتعلقة
بجرائم اإلتجار بالبشر واتخاذ ما يلزم من
إجراءات بشأن ما يرد فيها من توصيات.
• تنسيق جهود أجهزة الدولة المعنية
بقضايا اإلتجار بالبشر كالوزارات والدوائر
والمؤسسات والمنظمات ومتابعة
اإلجراءات المتخذة حتى تحقق هذه

األهداف.
• نشر الوعي العام بشأن قضايا اإلتجار
بالبشر من خالل المؤتمرات والندوات
الحوارية والكتيبات والمطويات والرسائل
اإلخبارية الدورية والبرامج التدريبية
وغيرها من أجل تحقيق أهداف اللجنة.
• المشاركة في المؤتمرات والمنتديات
الدولية المتعلقة بمكافحة اإلتجار بالبشر.
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الوقاية والمنع

وفي إطار إلتزاماتها الدولية بمكافحة
اإلتجار بالبشر ،صادقت دولة اإلمارات
العربية المتحدة في شهر مايو 2005
على إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام
 ،2000التي تتضمن أحكامًا خاصة
بالتعاون الدولي في جهود مكافحة
اإلتجار بالبشر .وعالوة على ذلك ،صادقت
دولة اإلمارات في شهر فبراير عام
 2009على بروتوكول األمم المتحدة
لمنع وقمع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص،
بخاصة النساء واألطفال (بروتوكول
باليرمو) ،وهو أحد البروتوكولين
المكملين التفاقية مكافحة الجريمة
ا لمنظمة .
إضافة إلى ما سبق ،فقد اصدرت
اللجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر
قرارها رقم  7/18لعام  2010بشأن

اإلجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا
اإلتجار بالبشر بين الجهات المختصة في
الدولة .وقد اصدر هذا القرار بهدف
تأمين الدعم والحماية لضحايا اإلتجار
بالبشر ،السيما بين أقسام الشرطة
والنيابة العامة خالل مراحل التحري
والتحقيق او عند وصول الضحايا إلى
مراكز اإليواء .وتركز هذه اإلجراءات
بشكل خاص على ضمان مساعدة
وحماية ضحايا اإلتجار بالبشر والحرص
على احترام حقوقهم القانونية
واإلنسانية.
كما أصدرت اللجنة أيضًا القرار رقم
 8/21لعام  2010بشأن المعايير
األخالقية التي يتوجب على الجهات
اإلعالمية التقيد بها عند إجراء المقابالت
مع ضحايا اإلتجار بالبشر ،فهو يضع
معايير أخالقية موحدة ينبغي احترامها

من قبل مختلف وسائل اإلعالم
كالتلفزيون واإلذاعة ومواقع اإلنترنت
والصحف والمطبوعات األخرى ،السيما
فيما يتعلق بحماية الضحايا وضمان
خصوصيتهم وكذلك أصدرت اللجنة
الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر القرار
رقم  29/8لسنة  2013بإنشاء صندوق
دعم ضحايا االتجار بالبشر.
وقامت اللجنة الوطنية لمكافحة
اإلتجار بالبشر بتعيين لجنة فرعية
إلجراء دراسة بشأن تعديل القانون
االتحادي رقم  ،51خاصة بغرض التأكيد
على حماية الضحايا وإعادتهم إلى
بالدهم .وقد أتمت اللجنة الفرعية هذه
الدراسة بالفعل ونشرت التوصيات
الناتجة عنها وذلك بموجب قرار رئاسي
وقت سابق من العام الجاري
صدر في
ٍ
.2015

تتخذ في جميع مراحل جمع االستدالالت والتحقيق و المحاكمة في جرائم االتجار بالبشر اإلجراءات االتية:
جواز قيام المحكمة بندب محام
للضحية بناء على طلبه وتقدر المحكمة
اتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن
نهائيا ويتم صرف االتعاب بموجب
شهادة تعطى له من المحكمة التي
تصرف االتعاب.

عرض الضحية اذا تبين انه في حاجة
لذلك على أية جهة طبية لتلقي العالج
النفسي او العضوي ،ويتم ايداعه أحد
مراكز التأهيل الطبي او النفسي اذا لزم

السماح للضحية والشاهد بالبقاء في
الدولة اذا اقتضى التحقيق او المحاكمة
ذلك وبناء على امر من النيابة العامة او
المحكمة حسب الحال.
تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما
القانونية بلغة يفهمانها مع اتاحة
الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما
القانونية و االجتماعية.

5

االمر.

تعديالت في القانون
االتحادي رقم  51لصالح
الضحايا

2014

إيداع الضحية احد مراكز االيواء او اية
جهة معتمدة أخرى اذا تبين حاجته
لذلك.

توفير الحماية األمنية الالزمة للضحية و
الشاهد متى كانا في حاجه اليها.
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أو ًال :الوقاية والمنع
القانون االتحادي رقم  51لسنة 2006
ُيعد القانون االتحادي رقم  51لعام
 2006بأبوابه المتعددة اإلطار القانوني
للتعامل مع قضايا اإلتجار البشر ،ومنذ
تطبيقه في السنوات الماضية تزايد
الوعي به واكتسب أهمية لدى أفراد
المجتمع.
يعِّ رف هذا القانون اإلتجار بالبشر على
النحو التالي:
 .1يعتبر مرتكبًا لجريمة اإلتجار بالبشر
كل من يرتكب أيًا مما يلي:
أ  -بيع شخص أو عرض بيعه أو شرائه أو
الوعد بذلك.
ب  -استدراج أشخاص أو توظيفهم أو
استقدامهم أو نقلهم أو ترحيلهم أو
إيوائهم أو استقبالهم داخل الدولة أو
عبر حدودها الوطنية بواسطة التهديد
بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من
أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو
الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو
الوظيفة أو استغالل حالة ضعف الضحية.
ج  -أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو
مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة
على شخص آخر بغرض إستغالل هذا
األخير.
 .2تعتبر األفعال التالية إتجارًا بالبشر،
حتى لو لم تكن تتضمن استخدام أي
من الوسائل المشار إليها في الفقرة
السابقة:
أ -تجنيد طفل أو نقله أو ترحيله أو
إيوائه أو استقباله بغرض االستغالل.
ب  -بيع طفل أو عرض بيعه أو شرائه
ج  -ويشمل االستغالل جميع أشكال
االستغالل الجنسي أو استغالل دعارة
الغير أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو اإلتجار
باألعضاء أو التشغيل في التسول أو
االسترقاق أو الممارسات الشبيهة
باالسترقاق أو االستعباد.
يتسق هذا التعريف اتساقًا وثيقًا مع

نصوص بروتوكول األمم المتحدة الخاص
بمنع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص وبخاصة
النساء واألطفال (باليرمو) وغيره من
التشريعات الدولية ذات الصلة.
ويضع هذا القانون تدابير جزائية قوية
تتضمن تطبيق أشد العقوبات بالسجن
المؤبد كما أنه يشمل مختلف أشكال

في إطار إلتزاماتها الدولية
بمكافحة اإلتجار بالبشر ،صادقت
دولة اإلمارات العربية المتحدة
في شهر مايو  2005على
إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
الجريمة المنظمة عبر الوطنية
لعام 2000

اإلتجار بالبشر حيث تطبق عقوبة السجن
المؤبد إذا تمت الجريمة المرتكبة عن
طريق الحيلة ،أو صاحبها استخدام القوة
أو التهديد بالقتل أو اإليذاء الجسدي أو
تضمنت تعذيبًا بدنيًا أو نفسيًا .كما
يفرض هذا القانون المكون من  16مادة
عقوبات صارمة على المتاجرين بالبشر
تتراوح ما بين السجن لعام واحد
والسجن المؤبد وغرامات مالية من
 100,000درهم حتى مليون درهم
( 27,500دوالر إلى  275,000دوالر).
إضافة إلى ما سبق ،تنص المادة 364
من قانون العقوبات االتحادي لدولة
اإلمارات على تدابير ضد ممارسة الدعارة
باإلكراه وتنص المادة  365منه على
عقوبات لمن يؤسس أو يدير أماكن
لممارسة الدعارة .كما أصدرت دول

بروتوكول
باليرمو
يتسق تعريف القانون االتحادي رقم ( )51لمكافحة
جريمة االتجار بالبشر اتساقًا وثيقًا مع نصوص بروتوكول
األمم المتحدة الخاص بمنع ومعاقبة اإلتجار باألشخاص
وبخاصة النساء واألطفال (باليرمو) وغيره من التشريعات
الدولية ذات الصلة

مليون درهم
إماراتي
مليون درهم هي قيمة الغرامة القصوى المفروضة
على المتاجرين في البشر في حين أن الغرامة األدنى
هي  100ألف درهم

السجن
المؤبد
هو أقسى العقوبات سجنًا التي تفرض على المتاجر
بالبشر ،يضع القانون االتحادي رقم ( )51تدابير جزائية قوية
تتضمن تطبيق أشد العقوبات بالسجن المؤبد كما أنه
يشمل مختلف أشكال اإلتجار بالبشر

اإلمارات القانون االتحادي رقم  39لعام
 2006بشأن التعاون القضائي الدولي،
الذي يتضمن موادًا تتعلق بتسليم
المشتبه بهم والمتهمين إلى الجهات
القضائية في بلدانهم لمحاكمتهم أو
تنفيذ األحكام الصادرة بحقهم .ويتضمن
كذلك موادًا توضح كيفية التعاون
القضائي المتبادل بما في ذلك االتجار
بالبشر (المواد .)37 - 6
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تقديم

دولة اإلمارات العربية المتحدة تطبق منهج الــ “الركائز الخمس”
لمكافحة اإلتجار بالبشر
شهد العام  2014إنجازات ملحوظة
في حملة دولة اإلمارات التي اطلقتها
منذ ثماني سنوات لمكافحة جرائم االتجار
بالبشر ،حيث أدركت الحكومة خالل
مسيرتها .وأدركت الحكومة خالل
مسيرتها هذه أن بذور جرائم اإلتجار
بالبشر تُزرع غالبًا في دول المصدر التي
يأتي منها الضحايا .وهو ما أوجب ضرورة
إبرام شراكات مع دول المصدر ودول
العبور في إطار الخطة اإلستراتيجية
للجنة الوطنية لمكافحة اإلتجار بالبشر.
كما تدرك الحكومة أيضًا أهمية
التصدي للدوافع االقتصادية المسببة
لإلتجار بالبشر في صياغة سياساتها
وتشريعاتها الوطنية .فاإلتجار بالبشر
تجارة عالمية رائجة تدر مليارات الدوالرات
وتصيب ماليين الضحايا كل سنة .كما
أنها ترتبط بأنواع اخرى من الجرائم
المنظمة مثل تهريب البشر واإلتجار
بالمخدرات وغسيل األموال .ويتم نقل
غالبية الضحايا عبر الحدود لالستغالل
الجنسي تجاريًا أما البقية فيستغلون
في أعمال شاقة إجبارية.
واألبرز في ذلك أن دولة اإلمارات
تستقبل سنويًا أعدادًا كبيرة من العمال
المتعاقدين لفترات قصيرة يساهمون
في تنمية البالد وتطورها ،لكن لسوء
الحظ فإن هناك احتمالية كبيرة لتعرض
بعض هذه القوى العاملة لممارسات
النصب والخداع من قبل مخدميهم أو
عصابات متخصصة في بلدانهم انخرطوا
في توظيف العمال المتعاقدين بصورة
غير مشروعة في الدولة .ومعظم هؤالء
العمال ال يدركون إال عند وصولهم لدولة
اإلمارات أن العمل الموعودين به ال وجود
له ،وربما يجبرون بدالً عن ذلك على
العمل في وظائف أو وفق شروط لم

3

يوافقوا عليها مسبقًا.
وقد حظيت التدابير القانونية وآليات
الدعم االجتماعي التي اتخذتها في دولة
اإلمارات للتصدي المنسق لمكافحة اإلتجار
بالبشر خالل السنوات الثماني تقدير
المجتمع الدولي.
واننا نؤكد ترحيب دولة اإلمارات
بالمالحظات والنقد البناء من قبل
الشركاء والمنظمات الدولية ،لتطوير
برنامج عمل مكافحة اإلتجار بالبشر الذي
تحدده الحكومة اإلماراتية .كما تدرك
الدولة بأن التحديات التي تواجهها
هيئاتها الحكومية في التصدي لإلتجار
للبشر تحديات عديدة ومعقدة ،كما هو
الحال في دول أخرى كثيرة .وتؤكد
الحكومة التزامها بالتصدي ألي ممارسات
استغاللية أو قسرية في حق أي إنسان
استظل بهذه البالد ،وهي تحرز تقدمًا
كبيرًا في هذا المضمار.
وفي هذا السياق اعتمدت دولة اإلمارات
عام  2012منهجية الركائز الخمس
المتسقة مع التوجه الدولي في هذا
الشأن ،وذلك على النحو التالي:
• الوقاية والمنع
• المالحقة القضائية
• العقاب
• حماية الضحايا
• تعزيز التعاون الدولي
وألغراض تسهيل صياغة هذا التقرير،
فقد تم جمع ركيزتي المالحقة القضائية
والعقاب تحت بند واحد.
ويمثل هذا التقرير جزءًا من مسعى
اللجنة الوطنية لتبادل المعلومات
وأفضل الممارسات مع أفراد المجتمع
واألسرة الدولية ،وتسليط الضوء على
موقف دولة اإلمارات من هذه القضية،

وتوثيق الجهود التي ُبذلت في سبيل
مكافحة جرائم االتجار بالبشر ،وإبراز
العقبات والتحديات التي تمت مواجهتها
خالل السنة الماضية ،واإلعالن عن
المبادرات المستقبلية المزمع تنفيذها.
كما يهدف التقرير أيضًا إلى قياس
التقدم الذي تحرزه دولة اإلمارات على
المدى الطويل وتوفير منصة لدعم
الحوار والشفافية في تبادل المعلومات
على المستوى الدولي.
ومن هنا ...فإن هذا التقرير يمثل محاولة
من أجل تكامل مختلف العمليات واإلجراءات
في سبيل مكافحة جرائم االتجار بالبشر.

منهج الــ “الركائز الخمس”

الوقاية والمنع

المالحقة القضائية

العقاب

حماية الضحايا

تعزيز التعاون الدولي
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تمهيد
رسالة رئيس اللجنة الوطنية
لمكافحة االتجار بالبشر
تدخل الحملة الرسمية لمكافحة اإلتجار بالشر في دولة اإلمارات العربية المتحدة هذه السنة عامها
التاسع .حيث تشير النتائج المتحققة حتى اآلن إلى أن الحكومة قد قطعت أشواطا كبيرة ومتسارعة
في هذا المضمار .ومن المؤشرات اإليجابية التي تؤكد نجاح الدولة في محاربة الجريمة تسجيل 15
قضية عام  2014بموجب القانون االتحادي رقم  51لسنة  ،2006مقابل  10قضايا عام  2007و 58
قضية عام  2010و  19قضية عام  .2013ومع ذلك فإن الحكومة مدركة للتحديات التي تفرضها
هذه الجريمة المتطورة باستمرار وهي عازمة على محاربتها بحزم وسد جميع المنافذ وتحسين
أدوات الكشف والمالحقة القضائية لتلك الجرائم في المستقبل.
ويشير عدد القضايا من جهة إلى تنامي الوعي بين الجمهور بقضايا اإلتجار بالبشر وبتكثيف
التدابير الحكومية لمحاربتها من جهة أخرى .واألهم من ذلك أن الهيئات الحكومية أظهرت كفاء ًة
عالية ونجاحًا بارزًا مع مرور الوقت في إحباط أنشطة العديد من المجرمين والجماعات الضالعة بعمليات
اإلتجار بالبشر.

تمثل محاربة جريمة
االتجار بالبشر هدفًا
تتشاركه الحكومة
مع كافة دول العالم
وستطبق الدولة في
مسعاها للتصدي
لهذه المشكلة
أفضل الممارسات
العالمية المعتمدة

وبالتزامن مع تطبيقها إلستراتيجية الركائز الخمس الخاصة باللجنة الوطنية لمحاربة اإلتجار بالبشر،
رسخت من خاللها التزامها في هذ
اتخذت دولة اإلمارات عدة خطوات وإجراءات خالل العام الماضي ّ
المجال ،حيث صدرت تعديالت على القانون االتحادي رقم  51لسنة  2006تضمن حماية أفضل للضحايا،
وأبرمت اتفاقيات شراكة دولية وتعزيز التعاون للتعامل مع هذه الجريمة في بلدان المصدر والمنشأ،
بدل التعامل معها فقط على حدود دولة اإلمارات.
وتمت المشاركة في العديد من المساعي اإلقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة؛ كما تم تنظيم
ورش عمل ودورات تدريب منتظمة في إطار جهودها لإلرتقاء المتواصل بمهارات مسؤولي تطبيق
القانون الذين يتعاملون مع قضايا اإلتجار بالبشر بشكل مباشر وأكثر حرفية.
وتعتزم دولة اإلمارات خالل العام  2015إطالق حملة توعوية عامة تركز على جوانب هامة في القانون
االتحادي رقم  51لسنة  ،2006وخاصة التعديالت التي أدخلت عليه مؤخرًا؛ ونشر برامج توعوية عامة في
مطاري أبو ظبي ودبي وباقي إمارات الدولة؛ ومواصلة تعزيز التعاون الدولي.
وتؤكد الحكومة التزامها بأخذ زمام المبادرة لمواجهة أنشطة اإلتجار بالبشر باعتبارها واقعًا يهدد
مجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم .وتمثل محاربتها هدفًا تتشاركه الحكومة مع كافة دول
العالم وستطبق الدولة في مسعاها للتصدي لهذه المشكلة أفضل الممارسات العالمية المعتمدة.

د .أنور محمد قرقاش
رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
وزير الدولة للشؤون الخارجية
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