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CHAIRMAN’S MESSAGE
The United Arab Emirates formally launched its fight against human trafficking in 2006. As the campaign
enters its tenth year in 2016, the results so far suggest that the government has made significant progress
in combatting this crime. A good indicator of this success is the registration of 17 cases in 2015 under
Federal Law 51. The number of cases suggests both growing awareness about human trafficking among
the public and intensified counter-measures adopted by the government. However, the government is also
aware of the challenges of this constantly evolving crime and is determined to firmly counter them.

During 2016, the NCCHT will strive to focus its energies on intensifying its anti-trafficking strategy through
improved partnership between the public and private sectors, as well as improved cooperation with other
governments and international organisations.
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 the world. Combatting this crime is a goal
the government shares with all nations and it will keep pace with global best practices in this endeavour.

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

FOREWORD

While implementing the ‘5 Ps’ strategy of the National Committee to Combat Human Trafficking (NCCHT),
the UAE took several significant steps last year. These include: launching the country’s biggest multilingual media campaign to create general awareness about human trafficking and simple ways to combat it;
organising a diploma course on human trafficking for officials, the first of its kind in the Arab world; starting
a two-year awareness campaign for companies recruiting domestic workers to highlight the dangers of
human trafficking for sexual exploitation; forging international partnerships and enhancing cooperation to
tackle the crime at source, which is the countries of origin, rather than dealing with it only within the UAE’s
borders; participating in several regional and international efforts to counter this crime; and 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.

AS THE CAMPAIGN
ENTERS ITS TENTH
YEAR IN 2016, THE
RESULTS SO FAR
SUGGEST THAT THE
GOVERNMENT HAS
MADE SIGNIFICANT
PROGRESS IN
COMBATTING
THIS CRIME
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ENCOURAGING DEVELOPMENTS IN THE FIGHT AGAINST HUMAN TRAFFICKING

INTRODUCTION

This report is meant to highlight the UAE’s stance on
human trafficking, record its success in tackling the crime,
identify obstacles and challenges encountered during the
last year, and spell out future initiatives. In this, it is aimed
at both the general public and the international community.
The report also aims to measure the progress of the
UAE in the long run and serve as a channel to promote
dialogue and transparency in information exchange at the
international level.
As has been the trend for the past nine years, after the
UAE launched its fight against human trafficking, 2015 saw
encouraging developments. While the government realises
the need to tackle the crime on the ground, experience has
also made it realise that the seeds of the human trafficking
are mostly sowed in the source countries of victims. This
has necessitated creating partnerships with both source
and transit countries as part of the NCCHT’s strategic plan.
The government also recognises the importance of
addressing the commercial impetus behind human
trafficking in any national legislation and policy. Trafficking
is a thriving global business that generates billions of dollars
and accounts for millions of victims every year. It is also
linked to other organised crimes like human smuggling,
drug trafficking, and money laundering. The majority of
transnational victims are trafficked into commercial sexual
exploitation and the rest into forced exploitative labour.
Most importantly, the UAE receives large numbers of
temporary contractual workers every year, who have

made an important contribution to the development of the
country. Unfortunately, criminals might engage in recruiting
contractual workers and trafficking them illegally into the
country. For the majority of such people, it is only when
they arrive in the UAE that they may realise the work they
were promised does not exist and they may be forced
instead to get employed in jobs or conditions to which
they did not give their consent.
The implementation of the UAE’s legal and social support
mechanisms during the last nine years of its concerted
fight against human trafficking has been recognised by
the international community. Although the UAE welcomes
constructive help and criticism from international partners
and organisations, the anti-trafficking agenda will be
determined by the government. The UAE acknowledges
that, like in many other countries, the challenges the
government agencies face in combatting human trafficking
are numerous and complex. The government is committed
to checking the exploitative and coercive abuse of any
human life in the country and is making great strides in
this regard.
In 2012, the UAE adopted the new internationally-preferred
‘5 Ps’ approach: Prevention; Prosecution; Punishment;
Protection; and Promotion (of international cooperation).
For the sake of convenience in compiling this report,
prosecution and punishment have been clubbed under
one section.

6
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FEDERAL LAW 51
The multi-disciplinary Federal Law 51 (2006) provided the legal framework for handling human trafficking cases. Since
2007, more and more people have become aware of the law.
The law defines trafficking as follows:

2. The following shall be deemed human trafficking,
even if the same does not incorporate the use of any
of the means provided in the previous paragraph:
a. Recruiting a child, transferring, deporting, harbouring
or receiving the child for the purpose of exploitation
b. Selling a child, offering the child for selling or buying
3. Under this Article, exploitation includes all forms
of sexual exploitation, engaging others in prostitution,
servitude, forced labour, organ-trafficking, coerce

This definition is closely aligned with what is outlined in the
Palermo Protocol and by other international legislations.
It offers strong punitive measures, including maximum
penalties of life imprisonment, and covers all forms of
human trafficking.
Under the law, a life sentence is applicable if the crime is
committed through deceit, if it involves the use of force or
threat of murder or bodily harm, or if it involves physical
or psychological torture. Furthermore, the 16-article law
prescribes stiff penalties against traffickers ranging from
one year in jail to life imprisonment and fines of 100,000
dirhams and one million dirhams ($27,500 and $275,000).

THE 16-ARTICLE
LAW PRESCRIBES
STIFF PENALTIES
AGAINST
TRAFFICKERS
RANGING FROM
ONE YEAR IN
JAIL TO LIFE
IMPRISONMENT

PREVENTION

1. Whoever commits any of the following shall be
deemed a perpetrator of human trafficking crime:
a. Selling persons, offering persons for selling or
buying, or promising the same
b. Soliciting persons, employing, recruiting,
transferring, deporting, harbouring, receiving,
receiving or sending the same within the country
or across the national borders, by means of threat
or use of force, or other forms of coercion,
abduction, fraud, deception, abuse of power or of
position, taking advantage of the vulnerability the
person for the purpose of exploitation
c. Giving or receiving payments or benefits to obtain
the consent of a person or having control over
another person for the purpose of exploitation

service, enslavement, begging, and quasi-slavery
practices.

In addition, Article 364 of the UAE Penal Code protects
against forced prostitution and Article 365 lays out
penalties for those establishing and managing places for
prostitution. The UAE also issued Federal Law 39 (2006)
on international judicial cooperation, which includes
articles on the extradition of suspected or convicted
criminals to judicial authorities to try them or execute
the sentences given to them. It also provides for mutual
judicial assistance in criminal cases, including human
trafficking (Articles 6-37).

7
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Victim-friendly amendments

PREVENTION

As part of its international commitment to combat human trafficking,
the UAE ratified the UN Convention against Transnational
Organised Crime (2000) in May 2005. This includes provisions for
international cooperation in anti-human trafficking efforts. More
importantly, in February 2009, the UAE ratified the United Nations
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
especially Women and Children (Palermo Protocol), which is one
of the two protocols attached to the Organised Crime Convention.
Further, the NCCHT issued Resolution 7/18 (2010) concerning the
regulatory procedures for dealing with human trafficking victims
among the relevant authorities in the UAE. This resolution was
issued to support and protect human trafficking victims, especially
among police and public prosecution departments during the
investigation stage and at the time the victims arrive at the shelters.
These procedures particularly assist and protect victims of human
trafficking by respecting their legal and human rights.
The Committee also issued Resolution 8/21 (2010) pertaining to
ethical standards that the media need to adhere to while conducting
interviews with human trafficking victims. It sets out a code that
should be respected by various media outlets – television, radio,
internet, newspapers and other publications – especially with
regard to protecting the victims and ensuring their privacy.
In order to improve the national legislation to combat human
trafficking crimes, the government amended Federal Law 51 in
2015 to emphasize protection and repatriation of victims.
As part of the victim-friendly amendments to Federal Law 51, all
phases of collecting evidence, investigation, and trials relevant to
human trafficking crimes shall be subject to the following procedures:

1. Identify the victim and the witness with their legal rights, in a
language understood by them, and allow them to express
their legal and social needs
2. Submit the victim, if required, to examination before any
medical entity to receive psychological or physical treatment,
where such a person shall be admitted into one of the
medical or psychological rehabilitation centres, if necessary

3. Admit the victim into one of the shelters or any other
approved entity, should the need arise

4. Provide necessary security for the victim and the witness,
whenever needed

5. Allow the victim and the witness to stay in the county,
should the investigation or trial entail their stay, based on
an order issued by the public prosecution or the court,
as the case may be

6. The court shall delegate an attorney for the victim upon
request and bear the attorney’s fees. The decision of the
court in this regard shall be final, where fees shall be paid
under a certificate issued by the court which pays the said fees

8
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OTHER RELEVANT LEGISLATIONS
The UAE issued two bylaws in 2010 and 2011. The first regulated Federal Law 15 (1993), which deals with
organ transplant, and aimed to achieve the following:

In order to achieve these goals and avoid trafficking human organs – a practice seen in many countries –
current legislations include several punitive provisions. These address all cases of organ trafficking, including
buying or selling – or offering to buy and sell – human organs from living or deceased persons by means of
abduction, deception, coercion, abuse of power, and exploiting vulnerability.
The second bylaw is a regulation on Federal Law 18 (2009). It modified the process of registration of births
and deaths. This has been specifically developed so that parents can strictly confirm to birth and death
registrations of children, which would help check human trafficking.
At another level, the Ministry of Labour is studying the development and amendment of Federal Law 8 (1980)
concerning the Organisation of Labour Relations. The ministry is keen to be up-to-date with the latest labour
legislations and consistent with the UAE’s obligations to Arab and international labour conventions. With
regard to protecting workers from exploitation, the legislation could include a definition of forced labour and
an article on its criminal penalty.

The bylaw
addresses all
cases of organ
trafficking,
including
buying or
selling from
living or
deceased
persons

PREVENTION

• Control the process of preserving and transplanting human organs, tissues and cells
• Prevent trafficking human organs, tissues and cells
• Protect the rights of donors and recipients of human organs, tissues and cells

9
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NATIONAL COMMITTEE TO COMBAT HUMAN TRAFFICKING
A cabinet order established the NCCHT in 2007 to coordinate efforts and enforce plans at various levels in all the seven emirates
of the federation. The Committee includes 18 representatives from various federal and local institutions.

PREVENTION

MINISTRY OF
FOREIGN AFFAIRS
AND INTERNATIONAL
COOPERATION
(3 MEMBERS)

MINISTRY OF
INTERIOR

UAE RED
CRESCENT
AUTHORITY

PUBLIC
PROSECUTION
(DUBAI)

PUBLIC
PROSECUTION
(ABU DHABI)

MINISTRY OF HUMAN
RESOURCES AND
EMIRATISATION

MINISTRY
OF JUSTICE

MINISTRY OF
COMMUNITY
DEVELOPMENT

NATIONAL COMMITTEE TO COMBAT
HUMAN TRAFFICKING
(18 MEMBERS)

STATE SECURITY
AUTHORITY

DUBAI
FOUNDATION
FOR WOMEN AND
CHILDREN

EWAA SHELTER

MINISTRY
OF HEALTH

MINISTRY OF STATE
FOR FEDERAL
NATONAL COUNCIL
AFFAIRS

PUBLIC
PROSECUTION
(FEDERAL)

DEPARTMENT OF
NATURALISATION
AND RESIDENCY

EMIRATES
HUMAN RIGHTS
ASSOCIATION
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The responsibilities of the Committee include:
• Studying and revising human trafficking legislation
with a view to enhancing and securing necessary
protections in accordance with international
standards
• Preparing reports on efforts undertaken by the
UAE to fight human trafficking, in coordination with
other relevant authorities in the country
• Studying reports related to human trafficking
and taking relevant action towards realising their
recommendations
• Coordinating efforts among government authorities
concerned with the issue of human trafficking
such as ministries, departments, corporations and
organisations, as well as coordinating follow-up
actions taken to achieve these objectives
• Promoting public awareness on matters related to
human trafficking through conferences, seminars,
brochures, periodic newsletters, training and other
means in order to achieve the Committee’s goals
• Participating in international conferences and
forums related to combatting human trafficking
The Committee, through its frequent meetings, is
committed to encouraging 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 dynamic crimes.
As part of a comprehensive awareness campaign to
explore ways of limiting this crime, workshops and training
sessions are conducted by NCCHT in cooperation with
various law enforcement agencies and ministries. These
workshops are attended by relevant departments of
naturalisation and residency, police, public prosecution,
as well as victim shelters. The primary purpose of such
programmes is to ensure that those on the front-line of
combatting human 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.

PREVENTION

A meeting of the National Committee to Combat Human Trafficking.

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
dynamic crimes
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DIPLOMA CURRICULUM

NCCHT ACTIVITIES
1ST WEEK’S COURSE
UAE Federal law and
international law pertaining
to human trafficking

All the member agencies, departments and ministries
representing the NCCHT, individually and collectively,
conducted or attended training sessions, conferences
and workshops throughout 2015. These targeted their
respective staff as well as vulnerable groups among
the public.

PREVENTION

ANTI-HUMAN TRAFFICKING DIPLOMA
2ND WEEK’S COURSE
Forced labour, money
laundering law, crimes and
exploitation of house maids
and children

3RD WEEK’S COURSE
Investigation techniques and
how to deal with the victim

4TH WEEK’S COURSE

For the first time in the Arab world, the UAE
has introduced human trafficking as a topic of
study. In December 2015, the Human Rights
Department of Dubai Police started a fourmonth diploma course in human trafficking,
implemented by the National Committee to
Combat Human Trafficking and the Dubai
Judicial Institute and the Human Trafficking
Monitoring Centre at Dubai Police. The training
programme is aimed at enhancing skills of
government officials and parties concerned
with combating human trafficking. The
course includes issues related to developing
techniques needed for investigation and
protection of human trafficking victims and
international agreements. At least 17 lectures
will be delivered during the 100-hour course
work. The first batch will have 25 graduates
from the field of law and social studies, and the
course will be free of charge.

Domestic
• Symposium on Harmony and Integration System
for Combatting Trafficking in Persons – Dubai
Foundation for Women and Children and United
Nations Centre for Human Rights Training and
Documentation for Southwest Asia and Arab
Region, February
• Panel discussion on Federal Law No 1 (2015)
amending Federal Law 51 (2006) – Ministry of
Interior, Abu Dhabi, March
• Human
Trafficking
and
Communication
Mechanisms Workshop – Dubai Police, October
• Crisis and Disaster Management Workshop –
Dubai Police, December
International
• Workshop on Capacity Building in Information
Management and Reporting of Human Trafficking
– Ewaa, Cairo, February
• Bali Process Policy Guides on Identifying and
Protecting Victims of Trafficking – Bangkok, March
• Bali Process Symposium on Trafficking for the
Purposes of Labour Exploitation – Bangkok, March
• Bali Process Working Group Meeting on Trafficking
in Persons -- Bangkok, March
• Anti-human trafficking workshop for law
enforcement personnel – Kuwait, April
• 70th Session of the Convention on the Rights of the
Child – Ewaa, Geneva, September
• Sixth Session of the Meeting of the Working Group
on Trafficking in Persons – United Nations Office
on Drugs and Crime, Vienna, November
• Bali Process Workshop on Return and
Reintegration of Victims of Trafficking in Persons
– Manila, December

Best practices in
human trafficking
12
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PUBLIC AWARENESS
Addressing human trafficking crimes is not the work
of just one authority, but a combined institutional and
community-based work. Various state establishments
have exchanged information between officials and
community members to bring about the desired results.

Following positive feedback about the impact of the
public awareness campaigns at the Abu Dhabi and
Al Ain airports, this drive was expanded to include
the Dubai International Airport terminals between
June and December 2013. Led by the NCCHT, in
cooperation with Dubai Police, the campaign message
was propagated In 14 prominent languages, which
represent the nationalities most vulnerable to human
trafficking.
The campaign also conveyed the NCCHT’s strategy
in fighting the crime, communicating details of and
amendments to Federal Law No. 51 of 2006, which
became effective in early 2015, and advertising helpline
numbers for the benefit of informers and victims.

Media Campaign
The UAE launched its biggest anti-human
trafficking initiative in 2015 in the form of a media
campaign to create general awareness about
human trafficking and simple ways to combat it.
Aimed at all nationalities and communities, victims,
prospective victims and traffickers, the campaign,
which began in December 2015, will run until
June 2016. Designed to reach a cross section of
people in the UAE, the campaign was launched
in multiple languages and carried across various
print, electronic and social media channels.
A number of mediums were chosen to convey
various messages to different sections of the people
residing in the country. For example, newspaper
advertisements in English and Arabic were
aimed at the general public, as were hoardings
at airports; radio spots in English, Arabic, Hindi
and Tagalog were aimed at prospective victims
and traffickers, apart from the public in general;
pocket-size booklets, distributed at airports, were
in eight languages — English, Arabic, Hindi, Urdu,
Tagalog, Bengali, Russian and Bahasa Indonesia
— and were meant to support prospective victims;
and several short videos on social media would
serve as source of information to the international
audience about the UAE’s achievements and
challenges.
Further, the NCCHT revamped and relaunched
its website (www.nccht.gov.ae) in December 2015
to serve as a one-stop source of information on
its anti-trafficking strategy since 2006. In order
to serve as an active channel of communication
between the Committee and general public,
the new website provides a mechanism to both
complain and provide suggestions online.
(Photos on Pages 31-32)
Overall, these improving results have become possible
following the UAE’s massive efforts to gather information
and deploy the necessary forces to efficiently combat
human trafficking activities.

Abu Dhabi, Al Ain, Dubai and
Sharjah airports

PREVENTION

The Committee launched a pioneering human
trafficking media campaign at the end of 2010 and
early 2011 in the Abu Dhabi and Al Ain international
airports. Apart from informative hoardings, the
campaign included distribution of pamphlets in six
languages (Arabic, English, Urdu, Hindi, Russian and
Tagalog), with contact details of Ewaa shelters for
women and children victims of human trafficking. The
idea behind launching a media campaign at airports
crystallised after 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 mechanisms as
soon as they arrive in the UAE.

Multiple channels

Pocket-sized booklets
in 8 languages

Newspaper and radio
advertisements

Revamped website
(www.nccht.gov.ae)
13
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Anti-Human Trafficking
Branch, Ras Al Khaimah
Anti-Human Trafficking
Branch, Umm Al Quwain

Anti-Human Trafficking
Branch, Fujairah

Anti-Human Trafficking
Branch, Ajman

PREVENTION

Human Trafficking Monitoring
Centre, Dubai Police
Department to Combat
Human Trafficking Crimes,
Dubai Police

Anti-Human Trafficking
Branch, Sharjah

Anti-Human Trafficking
Committee
Human Rights Department at
the Ministry of Interior
Federal Anti-Human
Trafficking Section
Federal Intelligence
Department
Social Support Centers
Department to Combat
Human Trafficking Crimes,
Abu Dhabi Police

EFFORTS OF MINISTRY OF INTERIOR
The Ministry of Interior has devised several
mechanisms to protect and promote human rights,
particularly all forms of human trafficking. As part of
its institutionalized framework to combat this crime
at the federal level, it has the following units, which
carry out specific activities.
• Federal Anti-Human Trafficking Section
• Section to Combat Human Trafficking Crimes,
Abu Dhabi Police
• Federal Intelligence Department
• Human Trafficking Crimes Control Centre, Dubai
Police

• Anti-human trafficking branches at police
headquarters in all emirates
• National Committee to Combat Human Trafficking
Promoting
and
strengthening
anti-human
trafficking culture and awareness
a. Study case-by-case the conditions of human
trafficking victims and evaluate the nature of
exploitation so that necessary preventive
measures could be taken to avoid its recurrence
b. Provide appropriate environment in police
departments to conduct interviews with human
trafficking victims

14
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Awareness and training programmes
a. The Ministry’s website (http://www.moi.gov.ae) is
designed to receive complaints and suggestions,
both in Arabic and English
b. Distribute brochures on Federal Law 51
c. Coordination related to educating workers about
rules of residence, raising awareness against
exploitation at work and alerting them about
mechanisms to lodge complaints against
exploitation
d. Human rights programmes on Sharjah television
and radio channels
Security measures and procedures – cooperation
with Interpol through the following procedures
a. Exchange of information on human trafficking
crimes, especially those related to women and
children, as well as on international commercial
websites that are used for sexual exploitation of
children
b. Monitor individuals involved or suspected of
being involved in such crimes and circulate their
information internationally

c. Form a specialised team to enhance the process
of investigation of sexual crimes against children
d. Study conditions of victims of human trafficking
to find out ways of exploitation and take necessary
measures to prevent recurrence of such
exploitation
Tighter control at entry points through the
following measures
a. Use unified criminal justice and Interpol systems
to verify individuals at entry points
b. Use iris and fingerprint recognition technologies
to identify wanted people or stop those prohibited
from entering or leaving the country. In addition,
use face recognition technologies to ensure that
travellers and their passport photos match
c. Use modern equipment to detect visa or passport
fraud at entry points
Naturalisation, Residency and Ports Affairs
a. Follow-up on investigation of issues related to
laws related to entry, residence and illegal stay
b. Overseeing collection of information on asylumseekers
c. Develop stricter regulations and standards to
check entry permits
d. Coordinate with the naturalisation, residency and
ports affairs to enforce strict regulations of entry
permits
e. Overseeing implementation of resolutions to
complaints against companies, lifting restrictions
imposed on them and settling dues

2015

53 LECTURES
PREVENTION

c. Provide assistance and protection to victims
of human trafficking in coordination with the
shelters in the UAE
d. Provide temporary visas to victims until cases
are resolved and waive fines, if any, imposed on
victims
e. Sign memorandum of understanding between
the shelters and police departments, with the
aim of developing effective mechanisms and
adopting legal measures to protect victims

3,302
TRAINEES

12,104
ATTENDEES

22
CAMPAIGNS FOR
WORKERS

15

NCCHT ANNUAL REPORT_CONSOLIDATED MAY 4.indd 15

5/8/16 1:35 PM

HUMAN TRAFFICKING CRIMES CONTROL CENTRE, DUBAI POLICE

PREVENTION

Workers’ strikes
in Dubai (2015)

53
PEACEFUL

4
NON-PEACEFUL

Since its establishment in 2009, the Centre has
been providing strategic solutions to combatting
this transnational crime. It organised a number of
training courses and meetings, in coordination with
the Criminal Records Department. It printed and
distributed information brochures and prepared a
reference guide for all concerned officials and parties

with details of various anti-human trafficking methods
and regulations that need to be applied while dealing
with victims. It also continued to establish cooperative
partnerships with local government institutions, as
well as civil society organisations and regional and
international organisations to raise the efficiency of law
enforcement officials dealing with human trafficking.

NUMBER OF strikes

NATIONALITIES OF COMPLAINANTS

60

930 182 128

50

ASIAN

40
30
20

45

34

35

57

2012

2013

2014

2015

10

AFRICAN

ARAB

19

EUROPEAN

Lectures, Training and
Awareness Programmes (2015)
STUDENTS
30
GOVERNMENT EMPLOYEES
360
WORKERS
4,100
TOTAL
4,490

TYPE OF COMPLAINTs

1067

INDIVIDUAL

192

GROUP

Awareness campaign for recruitment companies
Dubai Police launched a two-year awareness campaign for domestic helpers and their recruitment
companies in Dubai to highlight the dangers of human trafficking for sexual exploitation. The
campaign is a joint initiative of Dubai Police, NCCHT, Ministry of Labour, Department of Economic
Development, and General Directorate of Residency and Foreigners Affairs – Dubai. This campaign
was designed in the wake of Dubai Police statistics over five years revealing that many of the human
trafficking victims had initially been recruited as domestic workers. The new campaign focuses on
working with recruitment companies dealing with domestic helpers. Awareness lectures will be held
for recruitment agencies and their recruits as part of the campaign. Brochures and booklets will
also be distributed in nine languages. Though no recruitment agencies in the country has directly
been linked to human trafficking over the years, one of the key messages would be “not to work
with companies abroad that encourage or practice ‘debt slavery’ or recruitment through fees that is
arranged through debt, which leaves people vulnerable to exploitation”.

16
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ANTI-HUMAN TRAFFICKING SECTION, MINISTRY OF HUMAN
RESOURCES AND EMIRATISATION
with regard to protecting them against exploitation.
This department has 40 specialist officials dealing
with various aspects of the law, crime, investigation,
prevention and awareness.

As part of the UAE’s efforts to create specialised
institutions, the Ministry established a separate
department in 2009 to combat human trafficking,
which monitors against the possibility of workers falling
prey to such crimes. It also monitors the activities of
recruitment agencies to ensure that proper measures
are taken ahead of employing workers, especially

The Ministry has established a number of mechanisms
by which workers can communicate with the ministry
officials and submit their complaints. Moreover,
the Ministry has stressed on quick intervention to
avoid escalation of labour problems. Some of these
mechanisms are listed below, along with notable
measures undertaken in 2015 and their results.

Despite the challenges, the UAE aims to manage
and govern the working environment in line with
international laws and best international labour
practices in key areas such as highly regulated
standards of labour accommodation, payment of
wages on time and mechanisms to justly address
workers’ complaints.

The government
has introduced
several changes
to its labour
policies to protect
the expatriate
workforce, which
is having a positive
impact

PREVENTION

In order to intensify the UAE’s anti-human 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
up a majority of its population – believes that labour
issues should not be linked to human trafficking, and
should be treated separately.

Workers attend an awareness initiative organised by the Ministry of Human Resources and Emiratisation
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3 New Rules of
the Ministry
New and effective labour law changes
Ministerial
Decree 764

PREVENTION

focuses on ministryapproved standard
employment
contracts

Ministerial
Decree 765

pertains to
employment
termination

Ministerial
Decree 766

emphasises rules and
conditions for granting
a permit to a worker
for employment by a
new employer

Three new rules by the Ministry of Human Resources
and Emiratisation will forge a stronger relationship
between employers and workers and enhance
the labour market across the country by ensuring
transparency and encouraging more flexible labour
mobility for workers. The new rules, effective 1 January
2016, will build upon the decisions to the labour policy
initiative in 2011 regarding labour mobility.
Ministerial Decrees 764, 765 and 766 (2015) pave the
way for improved labour relations by securing more
stable practices governed by regulations that protect
workers who are legally sponsored to enter the UAE.
The new rules will also bring greater transparency,
clarity and tighter monitoring of labour contract
conditions and ensure both employer and employee
enter into fully voluntary relationships. The decrees
will see the creation of a new unified, standard labour
contract.
Ministerial Decree 764 on ministry-approved standard
employment contracts states that a worker must be
presented with an employment offer that conforms
with the unified contract and then must be signed by
the worker. All contract renewals in force beforehand
must use the new unified contract, in addition to
the employment offer, the terms of which cannot be
altered or substituted unless approved by the ministry.
No clauses can be added to any contract unless
compliant with and approved by the ministry.

a contract can be terminated for term and non-term
contracts. Under term contracts of no more than two
years, an employee contract is terminated if the term
of the contract expires, if an employer and employee
mutually agree to end the contract, if either party acts
unilaterally to terminate the contract or renewal, but
complies with legal consequences of early termination
including notification in writing at least one month in
advance and no longer than three months.
A contract can also be terminated if a worker commits
violations prohibited under Article 120 of the Federal
Labour Law. Non-term contracts can be terminated if both
parties consent to termination, one party gives notice
of termination at least one month in advance and not
exceeding three months or if one party unilaterally acts to
terminate but bears consequences of early termination.
The non-term contract can also be terminated if an
employee violates labour law rules under Article 120.
Under Article 1 of Ministerial Decree 766, rules and
conditions for granting a permit to a worker for
employment by a new employer must meet a set of
new rules. For both term and non-term contracts, a new
permit may be granted upon termination of the workers
employment when the term of the contract has expired.
A new permit can be granted when both worker and
employer mutually agree to terminate the contract
during the term provided that the worker has completed
at least six months employment or if workers qualify for a
skill set series classified by the ministry.

Within Ministerial Decree 765 on terminating
employment, a series of articles outline conditions when
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system launched in cooperation with the UAE
Central Bank is a positive step towards protecting
the workers’ rights and promoting trust between
them and their employers. Under this system,
the UAE-based companies transfer the wages
of their workers through banks, money transfer
companies and other service providers, rather
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 their salaries or
wish to report delayed salaries or unwarranted
deductions in salaries, can lodge their grievance.
The complaints are kept confidential while the
labour inspectors visit the concerned facilities to
verify the details.

Wage protection system
The Wage Protection System (WPS), introduced in
2009, was sustained during 2015. This electronic

2015

NEARLY
300,000 companies

CoverS NEARLY
4.5 MILLION WORKERS

Wage Protection System

Involves over
250,000 companies

CoverS NEARLY
4 MILLION WORKERS

EMAIL
CALLCENTER@MOL.GOV.AE

CALL CENTRE
800-665

11 LANGUAGES

Wage Protection System

2014

This electronic
system
launched in
cooperation
with the UAE
Central Bank
is a positive
step towards
protecting
the workers’
rights and
promoting
trust between
them and their
employers

PREVENTION

Meanwhile, a worker may be granted a work permit
for all term and non-term contracts if it is determined
that the employer has failed to meet legal and
contractual obligations, including but not limited to
when the employer fails to pay the worker’s wages
for more than 60 days. A worker may also be
granted a permit if the labour ministry confirms that
the employing company has not provided work due
to the firm being inactive for more than two months
and, if the worker reports to the ministry during
the company shutdown. Work permits may also be
issued when a labour complaint is referred by the
ministry to the labour court and final ruling in favour
of the worker who is terminated early or is owed
outstanding wages less than two months of dues for
end of service.
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34,411
FIELD VISITS

PREVENTION

27,242
INSPECTIONS
RELATED TO COMPLIANCE
AND THE REST FOR
GUIDANCE AND EDUCATION
ON MIDDAY WORK BAN

Inspections
To monitor general irregularities in the application
of labour law, especially in terms of working hours,
vacation, health and safety standards, and calculating
overtime, officials carried out regular inspections.
During 2015, these totalled 78,847 visits.
Inspections were also conducted to ensure
compliance with the ban on midday work from 12.30
pm to 3 pm during three summer months (15 June
to 15 September). This was an effort that was first
introduced in 2005.

Labour care units
These units in labour-intensive areas provide care

AED
5,000
FINE OF VIOLATORS FOR
EVERY WORKER FOUND
WORKING DURING THE
BANNED HOURS
(NOT EXCEEDING
AED50,000)
THE MINISTRY MAY ALSO
RECOMMEND PENALTIES
THAT INCLUDE TEMPORARY
SUSPENSION OF THE NONCOMPLIANT COMPANY’S
BUSINESS ACTIVITIES
AND REVERSING ITS
CLASSIFICATION

and protection for workers as well as raise awareness
about their rights. These units are designed to
receive complaints, comments and suggestions of
workers, and provide suitable responses. In addition,
these units visit labour sites and study the prevalent
negative labour phenomena. Thereafter, they
determine the type of awareness required to educate
workers about their rights and duties, as well as plan
lectures, seminars and training programmes. These
units also make orientation visits to the owners of the
companies. Such visits also help relevant officials to
monitor the existence of any phenomena that could
be considered as forced labour or human trafficking.
The UAE has 327,240 businesses, which employs 4.75
million workers.

2015 MIDDAY WORK BAN INSPECTIONS
AREA
ABU DHABI
AL AIN
DUBAI
SHARJAH
AJMAN
UMM AL QUWAIN
RAS AL KHAIMAH
FUJAIRAH

FIELD VISITS
GUIDANCE

INSPECTIONAL

865
1178
514
462
103
384
811
561

3891
2739
4601
3733
3089
1919
3643
3627

VIOLATIONS
5
13
4
0
1
1
5
1
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During 2015, the Ministry’s officials conducted 78,847
inspections:
•
•
•
•

Labour dispute departments
The Ministry has several departments with qualified
staff to look into the complaints of workers across the
country. These employees receive complaints from
workers and attempt to settle disputes quickly. If the
settlement is rejected by the worker or the employer,
the dispute is referred to a court of law, which issues
a summary verdict without levying the worker any
fees, irrespective of the nature of litigation or damage
involved in the complaint. In case of employers
delaying or failing to pay wages, Article 181 of the
Labour Code is applied, which includes imprisonment
for a maximum of six months and/or a fine between
3,000 and 10,000 dirhams.

Training and awareness
Deriving from its belief that the provisions of the
decent work programme protect individuals from

• The Ministry’s anti-trafficking section has 40
employees.
• During 2015, at least 30 labour inspectors
received training in human trafficking related
laws, crime detection and collection of testimony
of victims. In addition, 22 labour inspectors
received diplomas after training in monitoring
and enforcement of indicators linked to human
trafficking.
• Thirty-five officials from the law enforcement
division also received training.
• Fifteen officials received training in Turin, Italy, on
compliance of labour laws at work places.
• Two awareness workshops for employees of two
private companies on labour law and protection
against human trafficking issues.
• 7,831 visits were made by the officials to raise
awareness about labour laws and human
trafficking
• Workers who benefitted from these awareness
initiatives in 2015 were 203,584
• In addition, 12 workshops and 597 lectures were
conducted for 399 employers as part of the
awareness drive.

1,514
WAGE-RELATED
COMPLAINTS
SETTLED IN 2015

4.45
MILLION
DIRHAMS

AMOUNT INVOLVED

7,831
VISITS
Made by officials to raise
awareness about labour
laws and human trafficking

PREVENTION

•

85 business entities violated the scope of the
employees’ work permits
52 companies were found exploiting people in
risky jobs
Penalties against such companies amounted to
235,000 dirhams
Two suspected cases of human trafficking - one
each from Dubai and Ajman (10 workers) were
referred to the prosecution
Wage arrears of 48,850 workers in 1,021
companies, amounting to 101.7 million dirhams
were settled

being exploited, the Ministry implemented a number
of initiatives to protect their wages and provide them
with decent accommodation, in line with international
standards. It also facilitated the submission of
workers’ complaints to the concerned authorities and
resolution of labour disputes. Moreover, a number
of initiatives were implemented to increase the
expertise of officials and the awareness of workers
about their rights, the mechanisms that provide them
with protection, and the procedures they must follow
when these rights are not honoured.

203,584
WORKERS
benefitted from these
awareness initiatives
in 2015
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Table 2: Convictions

Prosecution and Punishment

CASES AND CONVICTIONS
Federal Law 51 stipulates severe punishment for
human trafficking crimes. Depending on the nature
of exploitation, the penalties range from six months
in jail to life imprisonment and fines ranging from
100,000 dirhams and one million dirhams ($27,500 and
$275,000). For example, the court applies the penalty
of life imprisonment for anyone involved in trafficking as
laid out in Article 2 of Federal Law 51.

EMIRATE

CASES

ABU DHABI
AJMAN
DUBAI
FUJAIRAH
RAS AL KHAIMAH
SHARJAH
Total

2
1
10
1
1
2
17

FINAL VERDICTS UNDER PROCESS

1
2
3

1
1
8
1
1
2
14

Source: Public Prosecution of respective emirates

All these
efforts
reflect
positively
on the
robustness of
the judicial
system in
the UAE

According to statistics compiled from information
shared by official agencies, 17 human traffickingrelated cases were registered under Federal Law 51 in
2015 (Table 1). All these cases were related to sexual
exploitation. They involved 24 victims, all women, and
led to the arrest of 54 traffickers, both men and women.
Notably, there were convictions in 3 cases (Table 2); the
remaining cases are still under judicial investigation, with
judgments expected during the course of 2016. The
convictions involved varied jail terms ranging between
one and five years (Tables 3 and 4). All these efforts
reflect positively on the robustness of the judicial system
in the UAE.
Table 1: Human Trafficking Cases (2015)

EMIRATE
ABU DHABI
AJMAN
DUBAI
FUJAIRAH
RAS AL KHAIMAH
SHARJAH
Total

CASES
2
1
10
1
1
2
17

VICTIMS
2
1
15
3
1
2
24

TRAFFICKERS
4
2
31
3
4
10
54

Human trafficking cases (2007-2015)
70
60
50
40
30
20
10
0

10

20

43

58

37

47

19

15

17

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

NO. OF VICTIMS AND TRAFFICKERS (2008-2015)
210

VICTIMS

180

TRAFFICKERS

169
152

150

149

125

120

111
86

90
60

75
32

51

43

50

30
0

24
2008

2009

2010

2011

2012

2013

54

46
20
2014

24
2015

Source: National Committee to Combat Human Trafficking

Source: Public Prosecution of respective emirates

Table 3: Punishment (Abu Dhabi)

2 TRAFFICKERS
CONVICTED
CASE 1

Table 4: Punishment (Dubai)

4 TRAFFICKERS
CONVICTED

SENTENCE

SENTENCE

1 TRAFFICKER

3 YEARS JAIL

CASE 1

1 TRAFFICKER

5 YEARS JAIL AND DEPORTATION

1 TRAFFICKER

1 YEAR JAIL AND DEPORTATION

CASE 2

3 TRAFFICKERS

5 YEARS JAIL AND DEPORTATION

22

NCCHT ANNUAL REPORT_CONSOLIDATED MAY 4.indd 22

5/8/16 1:35 PM

SIGNIFICANT INITIATIVES TO ASSIST VICTIMS
The UAE’s holistic approach to combat human trafficking
includes significant initiatives that determine how victims are
treated by law enforcement officials, as well as expanding
the help and welfare programmes available to them. These
are designed to be prompt and just. The government
firmly believes that those who are sexually exploited must
be treated as victims, protected, and supported through
counseling and rehabilitation programmes. At the same time,
those responsible for trafficking individuals into prostitution
or forced labour will be punished according to the UAE law.

A training programme under way at Ewaa

Photo Caption

FUND FOR VICTIMS
The NCCHT 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.

AED

294,391

FUNDS DISBURSED
TO VICTIMS (2015)

Dubai Foundation: AED 38,500

PROTECTION

The government has a growing track record of providing
assistance and protection to victims of sexual abuse. It
provides shelter and counselling for these victims. The
government works with foreign governments and NGOs
when cases are brought to its attention. Victims are given
protection and shelter while their paperwork is processed,
and are then repatriated based on their consent and at the
government’s expense.

The
government
firmly believes
that those who
are sexually
exploited must
be treated
as victims,
protected,
and supported
through
counselLing
and
rehabilitation
programmes

NCCHT: AED 93,500
EWAA: AED 162,391
AED

DISBURSED
205,033 FUNDS
TO VICTIMS (2014)
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Aside from government-headed initiatives, charitable and
social networks are also active in the UAE. These include:

Ewaa Shelter for Victims of Human Trafficking,
Abu Dhabi

PROTECTION

This victim support facility, operating under the umbrella of
the UAE Red Crescent Authority, began its activities in 2008.
Victims are provided rehabilitation programmes, as well as
medical, psychological and legal support. Ewaa also opened
its first shelter for male victims of human trafficking in Abu
Dhabi in January 2014 to deal with any such case in future.

Victims are
provided
rehabilitation
programmes,
as well as
medical,
psychological
and legal
support

Ewaa provides the following services, which are in tune with
international best practices:
• Relief – In collaboration with concerned parties,
Ewaa provides victims with necessary care before
helping them return to their home countries. This is done
in a friendly, warm and humane way, following medical,
psychological and legal assistance.
• Health, psychological and legal care – Given the
sensitive nature of victims, all medical, psychological
and legal services are provided by specialists. As part of
the rehabilitation programme, these facilities – including
physical and mental relaxation therapies – are provided
till the victims are designated as fully stable.

• Rehabilitation – Along with the continued
psychological support for victims, educational, vocational
and recreational activities are organised to help
overcome their experiences of abuse and prepare them
to resume normal life in their home countries. Some of
these programmes include computer courses, English
and Arabic language classes, sewing and embroidery
training, as well as painting and flower arrangement.
• Financial aid – Essential items, such as clothing, is
provided to victims immediately upon arrival at the shelter.
A weekly allowance is provided to enable the victims to
make telephone calls to their families. The financial status
and living standards in the victims’ home countries are
taken into consideration before a lump sum aid is granted.
Further, in case a victim suffers from financial problems after
she returns home, the shelter disburses additional funds.
•
Return and follow-up – After ensuring the health
and safety of the victim following a sufficient period of
rehabilitation 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
the victim refuses to return to her home country because of
extreme situations such as war or personal reasons, Ewaa
transfers such cases to the office of the United Nations High
Commissioner for Refugees in Abu Dhabi.
As part of its outreach, Ewaa has dedicated women staff trained
to communicate round the clock in several languages with human
trafficking victims. These initiatives aim to encourage more victims to
escape from the clutches of exploitation and get relief at the shelter.

VolunteeR at EWAA, help save lives!
www.shwc.ae
@Ewaa Shelters

Ewaa shelters for women
and child victims of human
trafficking

800-SAVE (7283)

A delegation from the Ministry of Labour, Saudi Arabia, visits Ewaa
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Charity initiative by students

As part of the process of ensuring comprehensive rehabilitation, artworks
by victims were displayed at a show called Silent Voices IV in Abu Dhabi.
The exhibition displayed and sold works by 24 victims recovering in the
Ewaa Shelters in Abu Dhabi, Sharjah and Ras Al Khaimah. The artworks
included those that “convey the fear and darkness of life, to pieces that
reflect optimism and desire to reinvent the future.” The show displayed 80
pieces of art, including paintings on canvas, tables and plates.

In another example of public-private partnership, students launched
a charity initiative to provide victims at Ewaa Shelter with the highest
quality of rehabilitative and reintegration services, as part of their
business communication course at Zayed University in Abu Dhabi. The
five-day initiative – “humanity is living with dignity” – was conducted in
the spirit of social responsibility and ‘giving’ amongst students.

NUMBER OF VICTIMS

During 2015, Ewaa provided
assistance to 17 victims of
human trafficking in its three
shelters for women.

ABU DHABI
3
DUBAI
10

SHARJAH
4

VISA TYPE

VICTIMS

TOURIST

3

WORK

13

NOT AVAILABLE

1

ORIGIN OF VICTIMS
CENTRAL
ASIA

AFRICA
3

1
SOUTH ASIA
8

SOUTHEAST
ASIA
5

REFERRALS

AGE OF VICTIMS

VISA STATUS

PROTECTION

Art exhibition by victims

AGE

NO. OF VICTIMS

0-18

-

19-25

4

26-35

12

36-45

1

SOURCE

NO. OF VICTIMS

POLICE

8

PUBLIC PROSECUTION

2

ORGANISED CRIME

7
25
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Dubai Foundation for Women and Children
ORIGIN OF VICTIMS
MIDDLE
EAST
3

PROTECTION

SOUTHEAST
ASIA
5

SOUTH ASIA
10

EDUCATIONAL STATUS
NOT APPLICABLE
(UNDER 5 YEARS)
1

SECONDARY/
HIGH SCHOOL
10

DFWAC is the first licensed non-profit shelter in the UAE
for women and children victims of domestic violence, child
abuse, and human trafficking. It was established in July 2007
to offer victims immediate protection and support services
in accordance with international human rights obligations.
The Foundation provides free services to women and
child victims of violence, including a helpline, safe shelter,
case management, medical care, psychological support,
counselling, legal, consular and immigration assistance.
In addition to those core services, DFWAC also provides
secondary support services including children’s education,
recreational activities, vocational services, physical fitness,
empowerment, and skills training.

NO EDUCATION
2

HELPLINE

800111

PRIMARY
SCHOOL
5

SMS: 5111
Fax: 042870088
Email: Help@dfwac.ae
An awareness workshop in progress at Dubai Foundation

TRAFFICKING VICTIMS WHO RECEIVED ASSISTANCE AT DFWAC (2007-2015)
VISA TYPE

217

200

UNKNOWN
3
NO VISA

150

1

VISIT VISA
2

250

WORK VISA
12

100

43

33

46 / 3

23

35 / 2

15

4

18

50
0

5
OCT 2007 DEC 2008

2009

2010

2011
INTERNAL

2012

2013

2014

2015

TOTAL

EXTERNAL
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WHEN THE VICTIMS KNEW
THEY WERE TRAFFICKED

During 2015, DFWAC received 18 victims of human
trafficking, all referred by Dubai Police. All the
victims were women from Asian and Africa. Most of
the victims were poorly educated and were aged
between 6 months and 45 years. The following
statistics throws more light on the victims. In a
proactive step to stop human trafficking at source,

the Dubai Foundation for Women and Children
developed an awareness campaign with the help
of the UAE embassy officials in Syria and Jordan in
2015. This targets refugees who are vulnerable to
exploitation and human trafficking. It involves field
visits at regular intervals, educating women about
taking guard against human trafficking.

WORK PROMISED NO. OF CASES
NOT APPLICABLE

1

HOUSEMAID

8

MASSAGE CENTER

3

DANCER

3

BEAUTY SALON

1

SPORTS CLUB

1

RESTAURANT

1

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

TYPES OF ABUSE EXPERIENCED BY VICTIMS

1

BEFORE
ARRIVING
7

After one month
3

ORIGIN OF CRIME

INTERNAL
7

94%

94%

89%

72%

61%

Emotional/
Verbal
Abuse

Neglect/
Deprivation

Financial
Abuse

Sexual
Abuse

Physical
Abuse

ON THE
DAY OF
ARRIVAL
7

EXTERNAL
11

RELATIONSHIP OF VICTIMS
WITH TRAFFICKERS
MOTHER
1

PROTECTION

WORK THAT VICTIMS THOUGHT THEY WOULD DO

NOT APPLICABLE

TAXI DRIVER
1

*Victims were exposed to multiple forms of abuse

FRIEND
4

UNKNOWN
7

EMPLOYER
5
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Discharge and follow-up
All the victims were sent to their home countries after
giving them a list with names and contact details
of resourceful persons and organisations in their
countries. The DFWAC also keeps in direct contact
with national and international organisations to follow
up on the victims after they return home and ensure

protection

DFWAC also
keeps in direct
contact with
national and
international
organisations
to follow up
on the victims
after they
return home

RESPONSE TO FOLLOW-UP FOR VICTIMS
FOLLOW-UP AFTER
DISCHARGE

RESPONSE

NO RESPONSE

AFTER 30 DAYS

2

8

AFTER 90 DAYS

1

6

AFTER 180 DAYS

3

2

that the victims are not trafficked again. A 30-90-180day follow-up is conducted after the victims leave the
DFWAC shelter. This comprehensive aftercare service
includes details about their safety, housing, basic
necessities, medical care, children, and education/
work, among others.

SERVICES PROVIDED TO VICTIMS
SERVICE TYPE

NO. OF CASES

SAFE SHELTER SERVICES

10

SOCIAL SERVICES

10

HEALTH SERVICES

10

PSYCHOLOGICAL SERVICES

8

(counselling, pyschotherapy, groups, play therapy)

LEGAL SERVICES

10

*In addition, the DFWAC offers transport services, local and international
phone call facilities, air tickets to return home, and a cash allowance.
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INTERNATIONAL COOPERATION IN ANTI-HUMAN TRAFFICKING EFFORTS
As part of its international commitment to combat human
trafficking, the UAE ratified the UN Convention against
Transnational Organised Crime (2000) in May 2005. This
includes provisions for international cooperation in antihuman trafficking efforts. More importantly, in February
2009, the UAE ratified the United Nations Protocol to
Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons,
especially Women and Children (Palermo Protocol), which
is one of the two protocols attached to the Organised Crime
Convention.

Bilateral cooperation

As part of its efforts to promote international cooperation
on human rights issues, the Ministry of Interior has signed
agreements with more than 30 countries.
The UAE has signed labour agreements with several countries
to regulate the flow of workforce and deny unscrupulous
private recruitment agencies the chance to cheat and traffic
workers. The Ministry of Human Resources and Emiratisation
has agreements with at least eighteen countries and protocols
with three countries.
During 2015, the National Committee to Combat Human
Trafficking signed a memorandum of understanding (MoU)
with Indonesia on better cooperation and coordination on
human trafficking issues. Similar MoUs were signed with
Armenia in 2009, Azerbaijan in 2011 and Australia in 2013.
Negotiations for MoUs have been completed with Thailand
and India.
The National Committee to Combat Human Trafficking also
facilitated the visits of American, Indian and Indonesian

UAE and Indonesian Foreign Ministers Sheikh Abdullah bin Zayed Al
Nahyan and Retno Marsudi sign a memorandum of understanding
for better coordination

delegations to exchange experiences related to combatting
human trafficking.
Apart from learning from international best practices,
the Ministry of Human Resources briefed a visiting Saudi
delegation in May on the experiences applied in the field
of combating human trafficking crimes and best practices
applied to control and stabilise the UAE labour market.
Overall, the government’s efforts to forge international
partnerships and enhance cooperation are beginning to
bear fruit, especially in the realm of tackling the crime at
source, which is the countries of origin, rather than only
dealing with it within its own borders.

PROMOTION

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.

As part of
its efforts
to promote
international
cooperation
on human
rights issues,
the Ministry
of Interior
has signed
agreements
with more
than 30
countries

Cooperation with international organisations
Further, the NCCHT and its affiliates maintain continuous
contact with the International Labour Organisation,
International Organisation for Migration and United Nations
Office against Drugs and Crime to both share and learn from
their experiences. These institutions either participated in the
workshops or training programmes conducted in the UAE,
or the UAE officials participated in the events organised by
these organisations elsewhere. Some of highlights of these
and other areas of cooperation in 2015 include:
29
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PROMOTION

In March, the Ministry of Human Resources and Emiratisation and the International Organisation for Migration signed
an agreement to conduct a field study about the labour recruitment industry as per the framework of the Abu Dhabi
Dialogue, to develop an understanding of fundamental challenges facing labour sending/receiving countries. As per
the agreement, the study will target the labour recruitment industry in the UAE, Kerala (India) and Nepal for one year.
The agreement emanates from the keenness of the UAE to continue its active role in developing procedures about
temporary contractual workers serving in different sectors and providing them with proper protection. Under the
agreements of the Abu Dhabi Dialogue, mechanisms are being developed between participating countries alongside
relevant labour international organisations to exchange new ideas and experiences on best practices that will support
and strengthen bilateral and regional cooperation efforts and partnerships.

The agreement
emanates from
the keenness
of the UAE to
continue its
active role in
developing
procedures
about
temporary
contractual
workers

In April, the Ministry of Human Resources and Emiratisation and the International Labour Organisation signed
an agreement on technical cooperation in the areas of labour market information, labour inspection, occupational
and health safety systems, in addition to the settlement of labour disputes’ system. The agreement was signed
within the framework of the Ministry’s keenness to strengthen its capacity and utilise technical expertise available
at the ILO to contribute towards updating some of the systems implemented by the ministry, specifically the labour
market information system, which was launched several years ago. The agreement also has the potential to help
in the development of mechanisms to reduce individual disputes and to enhance the efficiency of the ministry
to settle them, as well as to improve the inspection systems and capabilities of inspectors to further stabilise the
labour market.

The NCCHT is part of the comprehensive Arab strategy to
build national capacity to combat human trafficking, which
is spearheaded by the Arab League, and cooperates on
other initiatives undertaken by the Qatar Foundation
for Combatting Trafficking in Human Beings. The UAE
participated in several related meetings and workshops
during 2015. Most of these are listed under the session
subtitled ‘NCCHT activities (international)’.
It is equally important to note that as part of the voluntary
commitment made at the country’s Universal Periodic
Review before the Human Rights Council in Geneva in
2009, the UAE has facilitated the visit of the UN Special
Rapporteur on Trafficking in Persons, especially Women
and Children in 2012. This followed the visits of the
Rapporteur on Contemporary Forms of Racism, Racial
Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance and
Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution
and Child Pornography in 2009 and 2010, respectively.
In 2013, the UAE attended the review meeting to discuss
the UN rapporteur’s report in Geneva. These are further
evidence of the government’s attempt to become a part

of the collective international mechanism to fulfill Universal
Declaration of Human Rights principles.
The UAE presented its human rights-related developments,
including its track record in combatting human trafficking,
before the Human Rights Council’s Working Group of the
Universal Periodic Review (UPR) in Geneva in 2009 and
2013. The United Nations Human Rights Council successfully
adopted the UPR reports.
In 2010, the UAE joined the ‘Group of Friends United against
Human Trafficking’, a coalition of 20 countries fighting the
crime. The UAE attended a meeting of this Group in New
York in 2015.
Following up on the 24th meeting of the Steering Group of
the Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons
and Related Transnational Crime decision in 2012 to extend
membership of the Bali Process and its Ad Hoc Group to
the UAE, the Cabinet formally accepted this membership
in March 2013. The UAE attended several workshops
organized under the auspices of Bali Process during 2015.
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UAE’S COMMITMENT TO BECOME A MODEL FOR CHANGE
The UAE is approaching the human trafficking problem not
just as a domestic problem, but as an international crime. More
importantly, it considers human trafficking to be wrong and
unacceptable to Islam, Arab culture and the UAE value system.
The government believes that human trafficking is a despicable
crime and is committed to working to combat this practice in
any form.
The National Committee to Combat Human Trafficking
is working hard on every element in its ‘5 Ps’ strategy –
Prevention, Prosecution, Punishment, Protection and
Promotion (of international cooperation). Since the
government first officially acknowledged this problem, it has
consistently and continuously improved its efforts to limit
the crime, as well as adhered to international standards,
wherever possible.
It has made significant progress in a short period of time,
but realises that much more needs to be done, and is ready
to move ahead constructively and systematically. It will
continue to demonstrate resolve and acknowledge where

it needs to improve. Simultaneously, the UAE will continue
to cooperate with all appropriate regional and international
law enforcement officials to apprehend, prosecute and
punish those violating the UAE’s human trafficking law and
those attempting to use the country as a channel to violate
anti-trafficking laws of other countries.
In particular, the UAE seeks cooperation to overcome some
of the challenges that it faces. These include:
• proactive awareness programmes by workforce-sending
countries, especially for vulnerable groups; and
• more public-private partnership, especially from
recruitment agencies and business enterprises

conclusion

Delegations from the UAE and India discuss terms and conditions of a proposed cooperation agreement

The UAE will
continue to
cooperate with
all appropriate
regional and
international
law enforcement
officials to
apprehend,
prosecute and
punish those
violating the
UAE’s human
trafficking law

All these indicate that the UAE is committed to becoming
a model for change in the region and an active member of
the international community. It continues to welcome direct
discussion and collaboration with other governments,
public or private sector groups, or international
organisations that share the vision of stemming the tide of
human trafficking.
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Dubai Airport Terminal 2
 بمطار دبي الدولي٢ المبنى رقم

Dubai Airport Terminal 1
 بمطار دبي الدولي١ المبنى رقم

Multilingual awareness booklet distributed at airports
كتيب متعدد اللغات جرى توزيعه في المطارات

Dubai Airport
32 Terminal 3
 بمطار دبي الدولي٣ المبنى رقم
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The National Committee to combat human trafficking
launched the country’s biggest multi-lingual media and
airport campaign to create awareness about human
trafficking
(Full report on page 13)
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Sharjah Airport
مطار الشارقة

Al Ain Airport
مطار العين

Booklet in English & Arabic
كتيب باللغة اإلنجليزية والعربية

Roll-up at Abu Dhabi Airport
الفتة في مطار أبوظبي

أطلقت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر أكبر حملة إعالمية
متعددة اللغات وفي المطارات على مستوى البالد بهدف زيادة الوعي
ّ
العام بمسألة االتجار بالبشر
33
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Dubai Airport Terminal 3
المبنى رقم  ٣بمطار دبي الدولي

)التقرير الكامل على الصفحة رقم (13
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ناقش وفد من دولة اإلمارات العرب ّية المتّحدة وجمهورية الهند شروط وأحكام مذكرة تفاهم مقترحة للتعاون

تتعامل دولة اإلمارات العربية المتحدة مع مشكلة االتجار بالبشر،
ليس بوصفها مشكلة محلية فقط ،بل باعتبارها مشكلة تقتضي
التنسيق بفعالية على المستوى الدولي .واألهم من ذلك ،فهي
تعتبر االتجار بالبشر مخالفًا ومتعارضًا مع تعاليم اإلسالم والثقافة
العربية ومنظومة القيم االجتماعية في الدولة .كما تؤمن الحكومة
بأن االتجار بالبشر جريمة نكراء وتؤكد التزامها بالعمل الدؤوب
لمكافحة هذه الممارسات بكل أشكالها.
كما تعمل اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر بكل جد في
مختلف جوانب إستراتيجيتها ذات الركائز الخمسة (الوقاية والمنع،
المالحقة القضائية ،العقاب ،حماية الضحايا ،تعزيز التعاون الدولي).
ومنذ أن أقرت حكومة اإلمارات أول مرة بوجود هذه المشكلة ،ثابرت
وعملت بدأب على تحسين جهودها للحد من هذه الجرائم ،فض ً
ال عن
االلتزام بالمعايير الدولية.
لقد حققت الدولة تقدمًا ملحوظًا خالل فترة قصيرة من الزمن ،مع
إدراكها أنه ما زال أمامها الكثير مما ينبغي فعله ،وهي ماضية في
هذا المضمار بشكل بناء وممنهج ،وستواصل إثبات عزمها وإقرارها
بالجوانب التي ينبغي عليها تحسينها .وفي الوقت نفسه ،ستواصل

دولة اإلمارات تعاونها مع كافة المسؤولين المعنيين بإنفاذ القانون
إقليميًا ودوليًا من أجل توقيف ومقاضاة ومعاقبة كل من ينتهك
قانون مكافحة االتجار بالبشر في الدولة ،وكل من يحاول استخدام
الدولة كوسيلة لمخالفة قوانين مكافحة االتجار في الدول األخرى.
وعلى وجه الخصوص ،تسعى دولة اإلمارات إلى التعاون بغية التغلب
على بعض التحديات التي تواجهها ،ويشمل هذا ما يلي:
• برامج التوعية االستباقية من قبل الدول المرسلة للعمالة ،خصوصًا
للفئات األكثر عرضة لالستغالل.
• تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،السيما من جانب
وكاالت التوظيف ومؤسسات األعمال.

الخاتمة

إلتزام دولة اإلمارات بأن تكون نموذجًا ُيحتذى للتغيير

ستواصل دولة
اإلمارات تعاونها
مع كافة
المسؤولين
المعنيين
بإنفاذ القانون
إقليميًا ودوليًا
من أجل توقيف
ومقاضاة
ومعاقبة كل
من ينتهك
قانون مكافحة
االتجار بالبشر
في الدولة

يتضح مما سبق أن دولة اإلمارات ملتزمة بأن تكون نموذجًا ُيحتذى
للتغيير في المنطقة وعضوًا فاع ً
ال في المجتمع الدولي .وتواصل
الترحيب بالحوار المباشر والتعاون والتنسيق مع الحكومات األخرى
بمؤسساتها العامة والخاصة والمنظمات الدولية التي تشاركها
الرؤية بضرورة التصدي ومكافحة جرائم االتجار بالبشر وكبح جماحها.
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تعزيز التعاون الدولي

في شهر مارس ،وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقية مع المنظمة الدولية للهجرة إلجراء دراسة ميدانية حول عقود
العمل وفقًا إلطار حوار أبوظبي ،ولفهم التحديات الرئيسية التي تواجهها الدول المرسلة والمستقبلة للعمالة .وبموجب هذه
االتفاقية ،ستستهدف الدراسة مراحل توظيف العمالة في دولة اإلمارات من كيراال (الهند) ونيبال لمدة سنة .وتنبع هذه االتفاقية من
حرص دولة اإلمارات على مواصلة دورها الفاعل في تطوير اإلجراءات المتعلقة بالعمالة المؤقتة في مختلف القطاعات وتوفير الحماية
المناسبة لهم .وفي إطار عمل حوار أبوظبي ،يجري تطوير آليات بين الدول المشاركة ،بمشاركة منظمات العمل الدولية المعنية
لتبادل األفكار والخبرات الجديدة بشأن أفضل الممارسات المتبعة التي تدعم وتعزز جهود التعاون والشراكة الثنائية واإلقليمية.

وتنبع هذه
االتفاقية من
حرص دولة
اإلمارات على
مواصلة دورها
الفاعل في
تطوير اإلجراءات
المتعلقة
بالعمالة المؤقتة

وفي شهر أبريل ،وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقية مع منظمة العمل الدولية بشأن التعاون الفني
في مجاالت تتصل بالمعلومات عن سوق العمل والتفتيش العمالي وأنظمة الصحة والسالمة المهنية ،إضافة
إلى أنظمة تسوية الخالفات العمالية .وقد تم توقيع االتفاقية في إطار حرص الوزارة على تعزيز قدراتها واستخدام
الخبرات الفنية المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية من أجل المساهمة في تحديث بعض األنظمة المطبقة لدى
الوزارة ،وخاصة نظام معلومات سوق العمل ،الذي تم إطالقه قبل عدة سنوات .كما يمكن أن تساعد االتفاقية في
تطوير آليات وتعزيز كفاءة الوزارة ،وكذلك تحسين أنظمة التفتيش وكفاءات المفتشين لزيادة استقرار سوق العمل.

وجدير بالذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالشر تشارك
في مبادرات اإلستراتيجية العربية الشاملة لبناء القدرات الوطنية
لمكافحة االتجار بالبشر التي تقودها الجامعة العربية ،كما
تتعاون اللجنة في مبادرات بناء القدرات التي تقوم بها المؤسسة
القطرية لمكافحة االتجار بالبشر ومكتب األمم المتحدة المعني
بالمخدرات والجريمة .وشاركت دولة اإلمارات في عدة لقاءات وورش
العمل التي تنظمها هذه المبادرة عام  .2015وقد تم إدراج
معظم هذه المشاركات تحت “أنشطة اللجنة الوطنية (دوليًا)”.
كما يجدر التنويه أيضًا إلى أنه في إطار االلتزام الطوعي الذي
قدمته دولة اإلمارات في االستعراض الدوري الشامل الخاص بها
أمام مجلس حقوق اإلنسان في جنيف عام  ،2009قامت بتسهيل
زيارة المقرر الخاص لألمم المتحدة بشأن االتجار باألشخاص،
والسيما 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 تعصب ،والمقرر الخاص المعني بمسألة بيع األطفال وبغاء
االطفال واستغالل األطفال في المواد اإلباحية عامي  2009و
 2010على التوالي .وفي عام  ،2013حضرت دولة اإلمارات اجتماع
المراجعة لمناقشة تقرير المقرر الخاص لألمم المتحدة في جنيف،

وهي أمور تقدم دلي ً
ال على سعي الحكومة للمساهمة في العمل
الدولي الجماعي لتحقيق مبادئ اإلعالن العام لحقوق اإلنسان.
قدمت دولة اإلمارات إنجازاتها بشأن التطورات المرتبطة بحقوق اإلنسان
لديها ،والذي تضمن سجلها الحافل في مجال مكافحة االتجار بالبشر،
أمام الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل التابع لمجلس
حقوق اإلنسان في جنيف في شهر يناير  .2013وقد تلقت الدولة
إشادت الدول باإلنجازات المحققة في مجال مكافحة االتجار بالبشر.
وفي عام  ،2010انضمت دولة اإلمارات إلى “مجموعة األصدقاء
المتحدون ضد االتجار بالبشر” ،وهي عبارة عن تحالف يضم 20
دولة لمكافحة هذه الجريمة .وتحضر الدولة االجتماعات الدورية
لهذه المجموعة واخرها التي عقدت في نيويورك في .2015
عالوة على ذلك ،وبناء على القرار الصادر في عام  2012في االجتماع
الرابع والعشرين للجنة التوجيهية لعملية بالي بشأن تهريب األشخاص
واالتجار باألشخاص والجرائم ذات الصلة ،لتوسيع عضوية عملية بالي
وفريقها المخصص لدولة اإلمارات العربية المتحدة ،قررت دولة اإلمارات
العربية المتحدة قبول العضوية في مارس  .2013وقد حضرت الدولة
عدة ورش عمل نظمت تحت مظلة عملية بالي خالل عام .2015
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التعاون الدولي في جهود مكافحة االتجار بالبشر

التعاون 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 سلطات الدولة في الكشف عن
هذه الجريمة ليست يسيرة وهذا هو التحدي الذي يتم التغلب
عليه عن طريق المزيد من التعاون الدولي الثنائي ومتعدد األطراف.
وفي إطار السعي لدعم وتشجيع التعاون الدولي في قضايا حقوق
اإلنسان ،وقعت وزارة الداخلية اتفاقيات مع أكثر من  30دولة بهذا
الشأن.
وخالل السنوات القليلة الماضية ،وقعت دولة اإلمارات اتفاقيات عمالة
مع عدد من البلدان لتنظيم تدفق العمالة ومنع وكاالت التوظيف
الخاصة عديمة المصداقية من االحتيال على العمال واالتجار بهم.
ولدى وزارة الموارد البشرية والتوطين اتفاقيات مع ما ال يقل عن
ثمانية عشر دولة وبروتوكوالت مع ثالث دول.
وخالل عام  2015وقعت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
مذكرة تفاهم مع أندونيسيا في شأن التعاون في مكافحة االتجار
بالبشر وحماية ضحاياه .كما وقعت مذكرات تفاهم مشابهة مع
أرمينيا عام  ،2009ومع أذربيجان عام  ،2011وأستراليا عام  .2013وتم
إنجاز المفاوضات إلبرام مذكرات تفاهم مع كل من تايالند والهند.
كما سهلت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر زيارات لوفود
أمريكية وهندية وأندونيسية بهدف تبادل الخبرات فيما يتعلق
بمكافحة االتجار بالبشر.

و ّقع وزير الخارجية بدولة اإلمارات العرب ّية المتّحدة الشيخ عبداهلل بن زايد آل نهيان ،ونظيره
األندونيسي رينتو مارسودي مذكّ رة تفاهم لتحسين التنسيق بين البلدين

وعالوة على االستفادة من أفضل الممارسات المتبعة دوليًا ،أطلعت
وزارة الموارد البشرية والتوطين وفدًا سعوديًا زار الدولة في شهر
مايو على التجارب المطبقة في مجال مكافحة جرائم االتجار بالبشر
وأفضل الممارسات المتبعة لضبط سوق العمل في دولة اإلمارات
وضمان استقراره.
وفي المجمل ،بدأت جهود الحكومة في إبرام الشراكات الدولية
وتعزيز التعاون تؤتي ثمارها ،السيما في مجال التصدي للجرائم في
مصدرها ،أي في دول المنشأ ،عوضًا عن االقتصار على التعامل معها
داخل حدود اإلمارات.

في اطار السعي
لدعم وتشجيع
التعاون الدولي
في قضايا حقوق
اإلنسان ،وقعت
وزارة الداخلية
اتفاقيات مع أكثر
من  30دولة
بهذا الشأن

التعاون مع المنظمات الدولية

تعزيز التعاون الدولي

في إطار االلتزامات الدولية للدولة بمحاربة االتجار بالبشر ،انضمت دولة
اإلمارات العربية المتحدة في شهر ابريل  2007على إتفاقية األمم
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية لعام ،2000
التي تتضمن أحكامًا خاصة بالتعاون الدولي في جهود مكافحة االتجار
بالبشر .وعالوة على ذلك ،انضمت دولة اإلمارات في شهر سبتمبر
عام  2008إلى بروتوكول األمم المتحدة لحظر وقمع ومعاقبة
االتجار باألشخاص ،وخاصةً النساء واألطفال (بروتوكول باليرمو) ،وهو
أحد البروتوكولين الملحقين باتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة.

عالوة على ما سبق ،تجري اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
اتصاالت مستمرة مع منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية
للهجرة ومكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وذلك
بهدف تبادل الخبرات واالستفادة من تجارب هذه المنظمات .لذا
شاركت هذه المنظمات في ورش العمل أو البرامج التدريبية التي
نظمت في دولة اإلمارات كما شارك مسؤولون إماراتيون في الفعاليات
التي أقامتها هذه المنظمات في أماكن مختلفة .وفيما يلي بعض
أبرز فعاليات التعاون في هذه المجاالت وغيرها خالل عام :2015
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الخروج والمتابعة

حماية الضحايا

تم إرسال الضحايا الى بلدانهم واعطائهم ارقام الجهات
والمؤسسات المعنية في بلدانهم .كما تبقى مؤسسة دبي
لرعاية النساء واألطفال على اتصال مباشر مع المنظمات الوطنية
والدولية لمتابعة وضع الضحايا بعد عودتهن لبالدهم وضمان عدم
تعرضهن لالتجار مرة أخرى.

تبقى مؤسسة
دبي لرعاية
النساء واألطفال
على اتصال
مباشر مع
المنظمات
الوطنية
والدولية لمتابعة
وضع الضحايا
بعد عودتهن
لبالدهن

االستجابات لمتابعة الضحايا

وتتم متابعة حالة الضحية بعد  30يومًا أو  90يومًا أو  180يومًا من
مغادرة الضحية لمركز اإليواء التابع للمؤسسة .وتتضمن خدمة الرعاية
الالحقة الشاملة معرفة التفاصيل بشأن سالمة الضحية ومسكنها
واحتياجاتها األساسية وأمور الرعاية الطبية واالطفال والتعليم
والعمل وغير ذلك.

الخدمات المقدمة للضحايا

نوع الخدمة

عدد الحاالت

خدمات المأوى اآلمن

10

خدمات اجتماعية

10

خدمات صحية

10
8
10

المتابعة بعد الخروج

االستجابة

عدم االستجابة

بعد  30يومًا

2

8

بعد  90يومًا

1

6

خدمات نفسية
(إرشاد ،عالج نفسي ،مجموعات ،العالج باللعب)

بعد  180يومًا

3

2

خدمات قانونية

إضافة إلى ذلك ،تقدم المؤسسة خدمات النقل وتسهيالت االتصال المحلية
والدولية وتذاكر طائرات للعودة إلى الوطن ومبالغ نقدية.
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إضافة إلى هذه الخدمات الرئيسية ،تقدم المؤسسة خدمات
دعم ثانوية تشمل تعليم األطفال واألنشطة الترفيهية
والخدمات المهنية واللياقة البدنية والتمكين والتدريب المهاري.

االتجار بالبشر .وتتضمن الحملة زيارات ميدانية على فترات منتظمة
لتوعية النساء بشأن كيفية االحتراس من محاوالت االتجار بالبشر.

وفي خطوة وقائية لمنع جرائم االتجار بالبشر في دول المصدر،
قامت مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال في  2015بإطالق حملة
بمساعدة مسؤولي سفارتي اإلمارات في كل من سوريا واألردن.
وتستهدف هذه الحملة الالجئين المعرضين لالستغالل وأعمال

وفي عام  ،2015استقبلت المؤسسة  18ضحية من ضحايا االتجار بالبشر
أحلن جميعًا للمؤسسة من قبل شرطة دبي .وكانت جميع الضحايا
نساءًا من أصول آسيوية وأفريقية ،وكان معظمهن ذوات تحصيل
علمي متوسط وتراوحت أعمارهن بين  6أشهر و 45سنة ،وتلقي
المعلومات اإلحصائية التالية مزيدًا من الضوء على وضع هؤالء الضحايا.

أنواع اإلساءة التي تعرضت لها الضحايا

94%

94%

89%

72%

61%

اإلساءة
العاطف ّية /
اللفظ ّية

التجاهل /
الحرمان

اإلساءة
المال ّية

اإلستغالل
الجنسي

االعتداء
الجسدي

تعرضت الضحايا ألشكال عدة من اإلساءة

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

العمل الذي وعدت به
غير منطبق

1

خادمة

8

مركز تدليك (مساج)

ال ينطبق
1

قبل
الوصول
7

في يوم
الوصول
7

بعدشهرواحد
3

حماية الضحايا

العمل الذي وعدت الضحية بممارسته

متى عرفت الضحايا أنّهن
بهن
تع ّرضن لالتجار
ّ

منشأ الجريمة

عدد الحاالت
داخلي
7

خارجي
11

3

راقصة

3

صالون تجميل

1

نادي رياضي

1

مطعم

1

العالقة بين الضحايا والمتاجرين
سائق سيارة أجرة
1

غير معروف
7

األم
1

صديق
4
صاحب العمل
5
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مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال
أصول الضحايا
الشرق
األوسط
3

حماية الضحايا

جنوب آسيا
10

جنوب شرق
آسيا
5

الوضع التعليمي

تعتبر مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال مؤسسة مرخصة غير
ربحية في دولة اإلمارات لرعاية النساء واألطفال من ضحايا العنف
المنزلي واإلساءة لألطفال واالتجار بالبشر.
تأسست عام  2007لتقديم العناية الفورية وخدمات الدعم للضحايا بما
يتفق مع نسق المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق اإلنسان.
تقدم المؤسسة خدمات مجانية للنساء واألطفال من ضحايا العنف
وضحايا االتجار بالبشر ،ومنها توفير خط اتصال ساخن ،والمأوى
اآلمن ،وإدارة الحاالت ،والرعاية الطبية ،والدعم النفسي ،واإلرشاد
والمساعدة في األمور القانونية والقنصلية وإجراءات الهجرة.

ال ينطبق
)أقل من  5سنوات(
1

SMS: 5111
Fax: 042870088
Email: Help@dfwac.ae

غير متع ّلم
2

مدرسة ابتدائ ّية
5

HELPLINE

800111

تعليم ثانوي
10

مؤسسة دبي لرعاية النساء واالطفال
إحدى ورش العمل التوعو ّية في
ّ

عدد ضحايا االتجار بالبشر الذين تلقوا المساعدة في مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال )(2015-2007
نوع التأشيرة

217

غير معلومة
3
تأشيرة عمل
12

250

بال تأشيرة
1

200

تأشيرة زيارة
2

150

43

33

46 / 3

23

35 / 2

15

4

18

 OCT 2007DEC 2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

100

5

داخلي

خارجي

المجموع
الك ّلي

50
0
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مبادرة خيرية يقدمها الطلبة

معرض فني يقدمه الضحايا

وفي إطار السعي لضمان إعادة التأهيل الشامل ،تم عرض األعمال الفنية التي
نفذها الضحايا في معرض بعنوان “تعابير صامتة  ”4في أبوظبي .وتم في
المعرض عرض وبيع أعمال  24ضحية يجري إعادة تأهيلهن في مراكز إيواء.
وتضمنت األعمال الفنية أعماالً “تعكس الخوف وظلمة الحياة ،وأخرى يتجلى فيها
التفاؤل والرغبة بصناعة مستقبل أفضل ”.وقد ضم المعرض  80قطعة فنية،
منها لوحات على القماش وطاوالت وأطباق.

عدد الضحايا في مركز إيواء

وقد قدمت “إيواء” خالل عام
 2015المساعدة لـ  17ضحية
اتجار بالبشر في مراكزها
الثالثة الخاصة بالنساء.

موطن الضحايا
وسط
آسيا

أبوظبي

1

3

الشارقة
4

وضع التأشيرة

حماية الضحايا

وفي نموذج آخر للشراكة بين القطاعين العام والخاص ،أطلق مجموعة من الطالب
مبادرة خيرية يقدمون من خاللها للضحايا في مراكز إيواء أرقى خدمات إعادة
التأهيل وإعادة االندماج ،وذلك في إطار مادة إدارة االعمال في جامعة زايد في
أبوظبي .وقد تم تنفيذ المبادرة تحت شعار “اإلنسانية هي الحياة بكرامة” بروح من
المسؤولية االجتماعية وحب العطاء بين الطالب.

3

جنوب آسيا
دبي

أفريقيا

8

جنوب شرق آسيا

10

5

جهة اإلحالة

أعمار الضحايا

نوع التأشيرة

عدد الضحايا

العمر

عدد الضحايا

الجهة

عدد الضحايا

سياحة

3

0-18

-

الشرطة

8

عمل

13

19-25

4

26-35

12

النيابة العامة

2

غير متوفرة

1

36-45

1

الجريمة المنظمة

7
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وإلى جانب المبادرات التي تقودها الحكومة ،هناك العديد من
المنظمات الخيرية واالجتماعية واإلنسانية الناشطة في هذا المضمار
في دولة اإلمارات ومنها:

حماية الضحايا

مراكز إيواء ضحايا االتجار بالبشر
بدأت مراكز إيواء النساء واألطفال ضحايا االتجار بالبشر بتقديم الدعم
للضحايا عام  ،2008وهي تزاول نشاطها تحت مظلة هيئة الهالل
األحمر اإلماراتي .يتم توفير برامج إعادة التأهيل للضحايا إضافة إلى
الدعم الطبي والنفسي والقانوني .كما افتتحت “إيواء” أول مركز
لها لضحايا االتجار بالبشر من الذكور في أبوظبي في شهر يناير
عام  2014للتعامل مع أي حالة من هذا القبيل في المستقبل.

تقدم مراكز إيواء
ّ
للضحايا برامج
إلعادة التأهيل،
فض ً
ال عن تقديم
الدعم الطبي،
النّفسي والقانوني

تعمل مراكز ايواء على توفير العديد من الخدمات لضحايا االتجار
بالبشر وقد تم وضع هذه البرامج وفق احدث النظم واالجراءات
المتبعة للعناية بالضحايا .ومن هذه الخدمات التالي:
• اإلغاثة – يقدم مركز إيواء بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية
الرعاية الالزمة للضحايا قبل إعادتهم إلى أوطانهم .ويتم هذا األمر
بأسلوب ودي وإنساني ،بعد تقديم المساعدة الطبية والنفسية
والقانونية الالزمة.
• الرعاية الصحية والنفسية والقانونية – نظرًا للوضع الخاص
لضحايا االتجار بالبشر ،يتولى فريق من المختصين في الرعاية الطبية
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 تنظيم أنشطة تعليمية وحرفية وترفيهية لمساعدة
الضحايا في التغلب على معاناة االستغالل واالساءة وإعدادهم
الستئناف نمط الحياة المعتاد في أوطانهم .وتتضمن بعض
هذه البرامج دورات في استخدام الحاسوب وتعليم اللغة
اإلنجليزية والعربية والخياطة والتطريز والرسم وتنسيق الزهور.
• المساعدة المالية – يتم تقديم االحتياجات األساسية،
كالمالبس ،للضحايا فور وصولهم إلى مركز اإليواء .كما يقدم
لهم مبلغ أسبوعي لتمكينهم من إجراء المكالمات الهاتفية
مع ذويهم .ويتم دراسة الوضع المالي للضحية والمستوى
المعيشي في موطنها قبل إعطائها مبلغ المساعدة المقطوع.
وبعد ذلك ،في حال واجهت الضحية مشاكل مالية بعد
عودتها إلى بالدها ،يتولى المركز صرف مساعدات إضافية.
• العودة والمتابعة – بعد التأكد من صحة الضحية وسالمتها
بعد قضائها مدة كافية إلعادة التأهيل والتدريب ،تقوم “إيواء”
بالتنسيق مع السلطات المختصة في بلد الضحية وتتخذ التدابير
القانونية الالزمة إلعادتها 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
السامية لالجئين التابعة لألمم المتحدة  UNHCRفي أبوظبي.
وفي نطاق برنامج تواصلها ،يعمل لدى مراكز إيواء طاقم من الموظفات
المدربات على التواصل على مدار الساعة بعدة لغات مع ضحايا االتجار
بالبشر .وتهدف هذه المبادرات إلى تشجيع مزيد من الضحايا على
اإلفالت من براثن االستغالل والحصول على الدعم في مركز اإليواء.

تطوعوا في إيواء ،ساعدوا في انقاذ األرواح
مراكز إيواء النساء واألطفال
ضحايا االتجار بالبشر

)800-SAVE (7283

www.shwc.ae
@Ewaa Shelters

وفد من وزارة العمل بالمملكة العربية السعودية يزور إيواء
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مبادرات هامة لمساعدة الضحايا
يتضمن المنهج الشامل الذي تنتهجه دولة اإلمارات في مكافحة
االتجار 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.

برنامج تدريبي قيد التنفيذ في إيواء

تمويل الضحايا

الوطنية
اللجنة
أسست
صندوقًا غير حكومي عام
 2013لدعم ضحايا االتجار
بالبشر ،السيما برامج إعادة

تأهيلهم على المدى الطويل .وبدأ هذا
الصندوق الذي يعتبر نموذجًا للتعاون بين
القطاعين العام والخاص عمله عام 2014
بفضل 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.

درهم 294,391

المبالغ التي تم صرفها
للضحايا ((2015

مؤسسة دبي :درهم 38,500

حماية الضحايا

وتتمتع الحكومة بسجل حافل في تقديم العون والحماية لضحايا
االستغالل الجنسي ،حيث قامت بتوفير مراكز اإليواء لهؤالء الضحايا.
وتعمل الحكومة بالتعاون مع الحكومات األجنبية والمنظمات غير
الحكومية عندما يردها بالغ عن أية قضية من هذا النوع .ويتم توفير
المأوى والحماية للضحايا ،لحين االنتهاء من األوراق الرسمية ،ومن ثم
يتم تأمين اعادتهم الى بلدانهم بعد الحصول على موافقتهم.

تعتقد الدولة
اعتقادًا راسخًا
بأنّه يجب
معاملة أولئك
الذين يتع ّرضون
لالستغالل
الجنسي
بوصفهم
ضحايا ،حمايتهم
ودعمهم عبر
برامج اإلرشاد
وإعادة التأهيل

اللجنة الوطنية :درهم 93,500
مراكز إيواء :درهم 162,391

درهم 205,033

المبالغ التي تم صرفها
للضحايا ((2014
23
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المالحقة القضائية والعقاب

ثانيا :المالحقة القضائية والعقاب

الجدول (ب) األحكام ()2015

اإلمارة
أبوظبي
عجمان
دبي
الفجيرة
رأس الخيمة
الشارقة
المجموع

شدد القانون االتحادي رقم  51لسنة  2006العقوبات على مرتكبي
جرائم االتجار بالبشر .وتتراوح العقوبات حسب طبيعة االستغالل
الحاصل من السجن ستة أشهر إلى السجن المؤبد ،وغرامات تتراوح
بين  100.000درهم ومليون درهم ( 27.500دوالر و  275.000دوالر).
فعلى سبيل المثال ،تقضي المحكمة بالسجن المؤبد على أي شخص
يرتكب جريمة االتجار بالظروف المشددة الواردة في مادة ( )2من القانون.

تنعكس ّ
كل
هذه الجهود
إيجاب ّيًا تؤكد
متانة النّظام
القضائي في
دولة اإلمارات
العربية المتحدة

وحسب اإلحصائيات المستمدة من المعلومات الصادرة عن جهات
رسمية ،تم تسجيل  17قضية في  2015تتعلق باالتجار بالبشر بموجب
القانون ( 51الجدول رقم  .)1وكانت هذه القضايا جميعها مرتبطة
باالستغالل الجنسي ،وشملت  24ضحية ،كلهن نساء ،وأدت إلى اعتقال
 54متاجرًا من الرجال والنساء.

القضايا

صدر فيها أحكام نهائية

قيد النظر

2
1
10
1
1
2
17

1
2
3

1
1
8
1
1
2
14

المصدر :النيابة العامة في كل إمارة

قضايا االتجار بالبشر )(2015-2007

70
60

وجدير بالذكر أنه تم إصدار األحكام في خمسة من هذه القضايا
(الجدول )2؛ أما باقي القضايا فما تزال قيد النظر في المحاكم ،مع توقع
صدور األحكام فيها خالل عام  .2016وتضمنت األحكام الصادرة عقوبات
سجن تراوحت بين سنة وثالث سنوات .وتعطي هذه الجهود كلها
انطباعًا إيجابيًا عن قوة النظام القضائي في دولة اإلمارات.
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الجدول (أ) قضايا االتجار بالبشر ()2015

اإلمارة
أبوظبي
عجمان
دبي
الفجيرة
رأس الخيمة
الشارقة
المجموع

القضايا
2
1
10
1
1
2
17

الضحايا
2
1
15
3
1
2
24

عدد الضحايا والمتاجرين )(2015-2007

المتاجرين
4
2
31
3
4
10
54

المصدر :النيابة العامة في كل إمارة
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180

149

150

125

120

111
86

90

75
50

51

43 32

24
2008

2009

2010

2011

0

210

المتاجرون

169
152
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المصدر :اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

جدول رقم  :4العقاب (دبي)

جدول رقم  :3العقاب (أبوظبي)
تمت إدانة اثنين من
حكم
المتجرين بالبشر

تمت إدانة  4من
المتجرين بالبشر

قض ّية

المتهم األول

لمدة  3سنوات
السجن ّ

قض ّية 1

1

المتهم الثاني

السجن عامًا واحدًا مع اإلبعاد

قض ّية 2

المتهم األول

المتهمون ()٣،٢،١

حكم
لمدة  5سنوات مع اإلبعاد
السجن ّ
لمدة  5سنوات مع اإلبعاد
السجن ّ
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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 اتجارًا بالبشر.

اإلدارات المختصة بعالقات المتعاملين
زودت بكوادر مؤهلة للنظر في
تتبع الوزارة عدة إدارات وأقسام ّ
شكاوي العمال من مختلف انحاء الدولة ،حيث يتلقى الموظفون
الشكاوى من العمال ويسعون لتسويتها على وجه السرعة.
وفي حال رفضت هذه التسوية من قبل العامل أو صاحب العمل،
تتم إحالة الشكوى 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 العمال ،تطبق بحقه المادة
 181من قانون العمل (يعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر
و الغرامة التي تتراوح بين ثالثة آالف وعشرة آالف درهمًا او باحدى
هاتين العقوبتين).

انطالقًا من إيمان الوزارة بأن توفر برامج العمل الالئق لحماية
العمال من االستغالل ،فقد نفذت الوزارة عددًا من المبادرات
لحماية أجور العمال وتوفير السكن الالئق لهم بما يتفق مع
المعايير الدولية .كما عملت على تسهيل إيصال شكاوى
العمال إلى الجهات المختصة وحل خالفات العمل .إضافة إلى
ذلك ،تم تنفيذ عدد من المبادرات لتوسيع خبرة المسؤولين
ورفع مستوى وعي العمال بحقوقهم واآلليات التي توفر لهم
الحماية واإلجراءات التي يتوجب عليهم اتباعها في حال عدم
احترام حقوقهم.
• يعمل في وزارة الموارد البشرية والتوطين عدد من
الموظفين في قسم مكافحة االتجار بالبشر.
• في عام  ،2015حصل ما ال يقل عن  30مفتشًا عماليًا على
التدريب في مجال القوانين المتعلقة باالتجار بالبشر وكشف
الجرائم وجمع الشهادات من الضحايا .إضافة إلى ذلك ،حصل
 20مفتشًا عماليًا على شهادات دبلوم بعد تدربهم على مراقبة
وتطبيق المؤشرات المتعلقة باالتجار بالبشر.
• حصل  35موظفًا من قسم إنفاذ القانون على التدريب أيضًا.
• حصل  15موظفًا على التدريب في مدينة تورينو بإيطاليا
في مجال االلتزام بقوانين العمل في مكان العمل.
• تم تنظيم ورشتين عمل لموظفي شركتين من القطاع
الخاص ،حول قانون العمل ،والوقاية من االتجار بالبشر.
•  7.831زيارة نوجيهية قام بها موظفوا الوزارة لنشر الوعي
بقانون العمل وقانون مكافحة االتجار بالبشر.
• بلغ عدد العمال المستفيدين من هذه الزيارات التفتيشية
 203.584عام ً
ال عام .2015
• باإلضافة إلى ذلك ،نظمت  12ورشة عمل و 597محاضرة
استفاد منها  399صاحب عمل في إطار جهود التوعية.

1,514
شكوى

عدد شكاوى العمال المتع ّلقة
باألجور التي تمت تسويتها في
العام 2015

4.45
مليون
درهم

قيمة التعويض بشأن
االجور المتأخرة

7,831

زيارة تفتيشية

قام بها المسؤولون لرفع الوعي
حول قانون العمل وقانون مكافحة
االتجار بالبشر

الوقاية والمنع

يوجد في دولة اإلمارات  327.240منشأة عمل يعمل فيها
 4.75مليون عامل.
وفي عام  ،2015أجرى مسؤولوا الوزارة  78.847زيارة
تفتيشية اتضح منها ما يلي:
•  85منشأة خالفت نطاق تصاريح عمل العمال
•  52منشأة تستغل عماالً في أعمال غير مصرح فيها.
• بلغت قيمة الغرامات المفروضة على هذه المنشآت
 235.000درهم.
• االشتباه بحالتي اتجار بالبشر – واحدة منها في دبي
واحدة في عجمان ( 10عمال) وقد تم إحالتهما للنيابة.
• تسديد رواتب عدد (  )48,850عامل ،بمبلغ اجمالي
 101,740,754درهم اماراتي.
• مخالفة عدد ( )1,021منشأة متأخرة في تسديد االجور.

التدريب والتوعية

203,584
عامل

العمال المستفيدين
عدد
ّ
من هذه المبادرات التوعو ّية
في العام 2015
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عمليات التفتيش

34,411
ميدانية
زيارات
ّ

الوقاية والمنع

27,242
تفتيشية
جوالت
ّ

تتع ّلق باالمتثال للقانون
والبقية لإلرشاد والتثقيف حول
ّ
قرار حظر العمل في ساعات
الظهيرة

5,000
درهم

تغريم المخالفين عن كل
عامل ،وجد أنّه يعمل خالل
ساعات الحظر (بما ال يتجاوز
 50.000درهم)

يجوز للوزارة أن توصي أيضًا
بعقوبات تشمل تعليق أعمال
المنشآت غير المنضبطة مؤ ّقتًا
وإعادة النظر في تصنيفها

يقوم مسؤولوا الوزارة بإجراء جوالت تفتيش منتظمة لمراقبة
أي مخالفات عامة في تطبيق قانون العمل ،السيما فيما يتعلق
بساعات الدوام واإلجازات ومعايير الصحة والسالمة واحتساب
اجر العمل اإلضافي .وقد بلغ عدد هذه الزيارات  78.847زيارة عام
.2015
كما جرت زيارات تفتيشية أيضًا للتأكد من االلتزام بحظر العمل
وقت الظهيرة من الساعة  12:30إلى  3:00عصرًا خالل أشهر
الصيف الثالثة (من  15يونيو إلى  15سبتمبر) .وقد طبق هذا
اإلجراء أول مرة عام .2005
•  34,411زيارة ميدانية – منها  27,242جولة تفتيشية
تتعلق بااللتزام بالقوانين والباقي لتقديم التوجيهات

والتوعية بشأن منع العمل وقت الظهيرة.
• وجد المفتشون  30منشأة مخالفة للقانون
• تغريم الشركات المنتهكة لقرار حظر العمل وقت الظهيرة
بمبلغ  5.000درهم عن كل عامل بما ال يتجاوز  50.000درهم .كما
يجوز
للوزارة أن توصي بعقوبات تشمل تعليق أعمال المنشآت غير
المنضبطة وإعادة النظر في تصنيفها.

وحدات رعاية العمال
تقدم هذه الوحدات الموجودة في المناطق ذات الكثافة العمالية
العناية والحماية للعمال ،ورفع مستوى وعيهم بحقوقهم .وقد
صممت هذه الوحدات الستقبال الشكاوي والمالحظات واالقتراحات
من العمال وتقديم اإلجابات الستفساراتهم .كما تقوم هذه الوحدات
بزيارة مواقع العمل ودراسة ظواهر العمل السلبية السائدة فيها.

جوالت التفتيش على مخالفات منع العمل وقت الظهيرة ((2015

اإلمارة
أبوظبي
العين
دبي
الشارقة
عجمان
أم القيوين
رأس الخيمة
الفجيرة

زيارات ميدانية
توجيهية
865
1178
514
462
103
384
811
561

تفتيشية
3891
2739
4601
3733
3089
1919
3643
3627

المخالفات
5
13
4
0
1
1
5
1
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مدة العقد أو إذا اتفق الطرفان على إنهاء عقد العمل أثناء سريانه
بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة ال تقل عن ستة أشهر لدى
صاحب العمل ،ويستثنى من هذا الشرط العاملون من مستويات
مهارية محددة مصنفة من قبل الوزارة.

2015

وفي عام  ،2015استمر العمل بنظام حماية األجور الذي 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 .ويفترض
على جميع الشركات التي يزيد عدد عمالها عن  100عامل أن تلتزم
بتوجيهات نظام حماية األجور .كما يتيح النظام للعمال إمكانية
إيداع شكاواهم بشأن عدم استالم رواتبهم أو اإلبالغ عن تأخر سداد
رواتبهم أو اقتطاع مبالغ غير مبررة منها .وتبقى هذه الشكاوي
سرية بينما يقوم مفتشوا وزارة الموارد البشرية والتوطين بزيارات
تفقدية إلى المنشآت المعنية للتحقق من البيانات.

نظام حماية األجور

قرابة  300,000شركة

يشمل قرابة  4.5مليون عامل
وموظف

نظام حماية األجور

يشمل أكثر من  250,000شركة

يشمل قرابة  4مليون عامل وموظف

مركز اتصاالت العمالء
800-665

 11لغة

2014

البريد اإللكتروني:

CALLCENTER@MOL.GOV.AE

تم إطالق
نظام
()WPS
اإللكتروني
هذا بالتعاون
مع مصرف
اإلمارات المركزي
كخطوة إيجابية
في اتجاه حماية
حقوق العمال
وتعزيز الثقة
بينهم وبين
أصحاب العمل

الوقاية والمنع

وفي ذات الوقت ،يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل في جميع
أنواع العقود محددة المدة وغير محددة المدة في حالة ثبوت إخالل
صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانونًا أو اتفاقًا ،ومنها على سبيل
المثال ال الحصر :حالة عدم سداد األجور لمدة تزيد على ستين يومًا.
كما يجوز منح العامل تصريح عمل جديد إذا ثبت لدى الوزارة أن
المنشأة التي يعمل لديها لم تلحقه بالعمل بسبب عدم مزاولة
المنشأة للعمل لمدة تزيد على شهرين أو رفع العامل تقريرًا
للوزارة عند إغالق المنشأة .ويجوز أيضًا إصدار تصاريح العمل في
حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة إلى المحكمة العمالية
إذا جاء الحكم النهائي في صالح العامل الذي فسخ عقده قبل
نهايته أو له أجور مستحقة ألجر شهرين على األقل أو مكافأة
نهاية الخدمة.

نظام حماية األجور ()WPS
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من نظم الوزارة
الجديدة
سياسات عمالية أكثر فعالية

الوقاية والمنع

القرار الوزاري رقم
764
تركّ ز على عقود
العمل المعتمدة من
قبل الوزارة

القرار الوزاري رقم
765
شروط وضوابط
إنتهاء عالقة العمل

ستبني القواعد الجديدة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية
والتوطين عالقة أقوى بين أصحاب العمل والعمال وترتقي بسوق
العمل على مستوى الدولة من خالل ضمان الشفافية ،وتشجيع توفير
المزيد من المرونة في حركة العمالة .وستتابع القواعد الجديدة التي
تدخل حيز التنفيذ في  1يناير  2016البناء على القرارات المتعلقة
بمبادرة سياسات العمالة التي أطلقت عام  2011بشأن حركة العمالة.
وتمهد القرارات الوزارية ذوات األرقام  764و  765و  767لعام 2015
الطريق لالرتقاء بعالقات العمل من خالل ضمان اتباع ممارسات أكثر
استقرارًا تخضع ألنظمة تحمي العمال الحاصلين على كفالة قانونية
لدخول الدولة .كما ستضفي هذه القواعد الجديدة مزيدًا من
الشفافية والوضوح وتشدد الرقابة على شروط عقود العمل وتضمن
دخول كل من صاحب العمل والموظف في عالقة العمل دخوالً طوعيًا
تمامًا .وسيشهد تنفيذ هذه المراسيم استحداث عقد عمل معياري
جديد وموحد.
ينص القرار الوزاري رقم  764بشأن العمل بنماذج العقود المعتمدة
من وزارة العمل على وجوب تقديم عرض عمل للعامل يتوافق مع
العقد الموحد ثم يقوم العامل بتوقيعه .ويجب أن تستخدم في
تجديد كافة العقود المبرمة مسبقًا صيغة العقد الموحد ،إضافة إلى
عرض العمل ،والتي ال يمكن تغيير بنودها أو استبدالها إال بموافقة
الوزارة .وال يجوز إضافة أية بنود إلى العقد إال إذا كان متوافقة مع قواعد
الوزارة وحظيت بموافقتها.
أما القرار الوزاري رقم  765بشأن شروط وضوابط انتهاء عالقة العمل

فيتضمن مجموعة من المواد التي تضع شروطًا للحاالت التي يجوز
فيها إنهاء عقود العمل محددة المدة وغير محددة المدة .فبالنسبة
للعقود محددة المدة التي ال تزيد مدتها عن سنتين ،يتم إنهاء عقد
العمل إذا انقضت مدته أو إذا اتفق الطرفان (صاحب العمل والعامل)
معًا على إنهائه ،أو إذا قام أحد الطرفين منفردًا بإنهاء العقد
األساسي أو المجدد مع التزامه باإلجراءات القانونية لذلك ،وتحمله
لتبعات اإلنهاء المبكر للعقد ،بما في ذلك إخطار الطرف اآلخر خطيًا
بنيته في إنهاء العقد قبل موعد اإلنهاء بفترة ال تقل عن شهر وال
تتجاوز ثالثة أشهر.
كما يجوز إنهاء العقد أيضًا إذا ارتكب العامل مخالفات محظورة
بموجب المادة  120من قانون العمل االتحادي .ويمكن إنهاء عقود
العمل غير محددة المدة إذا اتفق الطرفان على ذلك ،أو بقيام أحد
طرفي العقد بإنهائه بعد إنذار الطرف اآلخر قبل الموعد اإلنهاء بمدة
ال تقل عن شهر واحد وال تتجاوز ثالثة أشهر ،أو إذا قام أحد الطرفين
بإنهاء العقد منفردًا مع تحمله للتبعات المترتبة على اإلنهاء المبكر
للعقد .كما يمكن إنهاء العقد غير محدد المدة أيضًا إذا ارتكب
الموظف إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة  120من قانون
العمل.
وبموجب المادة (أ) من القرار رقم  766في شأن منح العامل تصريح
عمل جديد لالنتقال من منشأة الى اخرى ،يجب أن تلبي شروط وقواعد
منح تصريح عمل للعامل لدى صاحب عمل جديد عددًا من الضوابط
الجديدة .فسواء في عقود العمل محددة المدة أو غير محددة المدة،
يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد إنهاء عالقة عمله بانتهاء

القرار الوزاري رقم
766
منح العامل تصريح
عمل جديد لالنتقال
من منشأة الى اخرى
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قسم مكافحة االتجار بالبشر ،وزارة الموارد البشرية والتوطين
من أجل تكثيف جهود مكافحة االتجار بالبشر في اإلمارات العربية
المتحدة ،يجري العمل على 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 في الظهور .ولكن ،من
األهمية بمكان التنويه إلى أن دولة اإلمارات ،التي تشكل العمالة
الوافدة فيها غالبية عدد السكان ،ترى بأن الشكاوي العمالية
ينبغي أال ترتبط بجرائم االتجار بالبشر ،بل ينبغي معالجتها بشكل
منفصل حسب المعطيات الخاصة بذلك.

ورغم صعوبة التحديات ،تسعى الوزارة إلى إدارة بيئة العمل
وتوجيهها وفقًا للقوانين الدولية وأفضل الممارسات المتبعة
دوليًا بشأن العمل والعمال في مجاالت أساسية كاعتماد
معايير عالية في تنظيم سكن العمال ودفع األجور في
موعدها وآليات للمعالجة العادلة لشكاوي 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  2015وما أفضت إليه من نتائج.

أدخلت الحكومة
عددًا من التغييرات
على سياساتها
الخاصة بالعمل من
أجل حماية العمالة
الوافدة ،وقد بدأت
آثارها اإليجابية في
الظهور

الوقاية والمنع

وفي إطار سعي الدولة إليجاد المؤسسات المتخصصة في هذا
الشأن ،أنشأت وزارة الموارد البشرية والتوطين قسمًا مستق ً
ال في
العام ُ 2009يعنى بمسائل مكافحة االتجار بالبشر ،ويتولى مراقبة
الحاالت المحتملة لوقوع العمال ضحية لمثل هذه الجرائم .كما يقوم
بمراقبة أنشطة وكاالت التوظيف لضمان تطبيق التدابير السليمة

قبل توظيف العمال ،السيما من حيث حمايتهم من االستغالل.
ويعمل في هذه الوزارة  40موظفًا مختصًا في مختلف مجاالت
القانون والجريمة والتحري والوقاية والتوعية.

العمال الّذين حضروا إحدى مبادرات التوعية التي ّ
نظمتها وزارة الموارد البشر ّية والتّوطين
ّ

17

5/8/16 1:35 PM

NCCHT ANNUAL REPORT_CONSOLIDATED MAY 4.indd 48

مركز مراقبة جرائم االتجار بالبشر ،شرطة دبي
منذ تأسيسه عام  ،2009واصل المركز تعزيز اإلجراءات الوقائية للحد
من هذه الجريمة العابرة للحدود .فقد نظم في هذا الصدد عدد من
الدورات التدريبية واللقاءات ،بالتنسيق مع إدارة السجالت الجنائية.
كما طبع ووزع مطويات توعية وأعد دلي ً
ال مرجعيًا لكافة المسؤولين
والجهات المعنية حول مختلف طرق مكافحة االتجار بالبشر واألنظمة

العمال في
إضرابات
ّ
دبي (في )2015

وفيما يلي بعض اإلحصائيات واألنشطة واإلنجازات التي قام بها المركز خالل عام :2015

الوقاية والمنع

جنسيات مقدمي الشكاوى

عدد اإلضرابات

53

60
50

سلمية
ّ

4

سلمية
غير
ّ

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 عن إنفاذ القانون في مواجهة قضايا
االتجار بالبشر.

40
30
45

34

35

57

20
10

2012

2013

2014

2015

19 128 182 930
آسيويون

أفارقة

عرب

أوروبيون

المحاضرات ،برامج التوعية والدورات
التدريبية في 2015
ّ
الط ّلاب
الموظفون الحكوميين
العمال
ّ
المجموع

30
360
4,100
4,490

نوع الشكوى

1067
فردية

192

جماعية

حملة توعية لشركات التوظيف
أطلقت شرطة دبي حملة توعية مدتها سنتان تستهدف عمالة الفئة المساعدة في األعمال المنزلية وشركات التوظيف
المعنية بهن في دبي ،وذلك من أجل تركيز الضوء على مخاطر االتجار بالبشر ألغراض االستغالل الجنسي .وتمثل هذه الحملة
مبادرة مشتركة من شرطة دبي واللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة التنمية
االقتصادية واإلدارة العامة لإلقامة وشؤون األجانب في دبي .وتم تصميم هذه الحملة في أعقاب ما أظهرته اإلحصائيات التي
أجرتها شرطة دبي على مدى خمس سنوات مفادها أن الكثير من ضحايا االتجار بالبشر كن يستقدمن في األساس للتوظيف
كعامالت منازل .لذلك تركز الحملة الجديدة على العمل مع شركات التوظيف المعنية بعامالت المنازل .وسيجري تقديم
محاضرات توعية ضمن هذه الحملة لشركات التوظيف والمستقدمات للتوظيف عن طريقها .كما سيتم توزيع بروشورات
وكتيبات بتسع لغات .ورغم أنه لم تظهر ارتباطات مباشرة بين أي من شركات التوظيف في الدولة وعمليات االتجار بالبشر
خالل السنوات الماضية ،فقد كانت إحدى الرسائل الرئيسية التي وجهتها الحملة “عدم العمل مع شركات خارجية تشجع أو
تمارس “عبودية الدين” أو التوظيف برسوم يجري ترتيبها عن طريق الدين ،مما يجعل األشخاص المعنيين عرضة لالستغالل”.
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برامج التوعية والتدريبية:

• تم تصميم الموقع اإللكتروني للوزارة
( )http://www.moi.gov.aeلتلقي الشكاوي واالقتراحات
باللغتين العربية واإلنجليزية.

• توزيع بروشورات تعريفية بالقانون رقم .51
• التنسيق مع مكتب ثقافة القانون اإلعالم األمني حيال مجموعة
من المبادرات الخاصة بتوعية فئة العمال حيال نظم االقامة
بالدولة وقد تم تنفيذ المبادرة الخاصة باإلرشادات العامة التي
يتوجب على القادم الى الدولة االلتزام بها لضمان شرعية إقامته
وعدم تعرضه ألي إستغالل كذلك الحال بالنسبة للرقم المجاني
المخصص للتواصل واإلبالغ عن أي تعدي او إنتهاك او إستغالل
يتعرض إليه األجنبي بالدولة.
• تنفيذ قانون دخول وإقامة األجانب والمراسيم واللوائح والقرارات
المتعلقة بالمنشأت في منطقة االختصاص.

والواجبات.
• استحداث أفرع للمنازعات في اإلدارات العامة لإلقامة وشؤون
األجانب على مستوى الدولة للنظر في النزاعات التي تثور بين
العامل ورب العمل.
• تفعيل رقم مجاني لتلقي البالغات من قبل الفئة المساعدة.
• تمتع الفئة المساعدة بالتامين الصحي.

قطاع الجنسية واإلقامة والمنافذ:

تمارس إدارت وأقسام المعلومات والمتابعة على مستوى اإلدارات
العامة لإلقامة وشؤون األجانب إختصاصاتها في جمع اإلستدالل
والمعلومات والتحري حيال القضايا المتعلقة باألجانب وإن كانت الجهة
المشار اليها ال تمارس إختصاص نوعي أصيل متعلق بجرائم اإلتجار
بالبشر إال انها وفي سياق جمع اإلستدالل العام عن القضايا نجد ان
تلك الجرائم تقع في هذا السياق العام .ووفقا لدليل اإلختصاصات
والمهام فإن إدارات أقسام المعلومات االمنية تمارس اإلختصاصات
ذات اإلرتباط وفقا لالتي:
• تنفيذ قانون دخول وإقامة االجانب والمراسيم واللوائح والقرارات
المتعلقة بالمنشأت في منطقة اإلختصاص.
• اإلشراف على جمع المعلومات عن طالبي أذونات الدخول واإلقامة.
• التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمتقدمين بطلبات الحصول
علو أذونات الدخول.
• اإلشراف على متابعة القضايا والمنازعات وإيجاد الحلول بموجب
القوانين واللوائح والتعليمات النافذه التخاذ ما يلزم من اجراءات
قانونية وإجراء التسويات الالزمة.
• اإلشراف على تنفيذ قرارات إيقاف الشركات المخالفة ورفع الحظر
عنها بعد تسديد التزاماتها.

2015

53

محاضرة

3,302
عدد المتد ّربين

12,104
من الحضور

الوقاية والمنع

• تقديم المساعدة والحماية لضحايا االتجار بالبشر بالتنسيق
مع مراكز اإليواء في الدولة.
• تقديم تأشيرات مؤقتة للضحايا لحين تسوية قضاياهم ،وإلغاء
الغرامات المفروضة على الضحايا ،إن وجدت.
• توقيع مذكرات تفاهم بين مراكز اإليواء ودوائر الشرطة ،بهدف
تطوير آليات فعالة واعتماد التدابير القانونية الالزمة لحماية
الضحايا.
• اإلشراف على جمع المعلومات عن طالبي أذونات الدخول
واإلقامة.
• التأكد من صحة المعلومات الخاصة بالمتقدمين بطلبات
الحصول على اذونات الدخول.
• اإلشراف على متابعة القضايا والمنازعات وإيجاد الحلول بموجب
القوانين واللوائح والتعليمات النافذة التخاذ ما يلزم من اجراءات
قانونية إجراء التسويات الالزمة.
• اإلشراف على تنفيذ قرارات إيقاف الشركات المخالفة ورفع
الحظرعنها بعد تسديد التزاماتها.

التدابير المتخذة لمنع تعرض األشخاص لالتجار
بالبشر:
• إعداد مشروع قانون خاص بالفئة المساعدة في األعمال المنزلية.
• إعتماد نموذج عقد للفئة المساعد متضمن جميع الحقوق

22

موجهة
حمالت
ّ
للعمال
ّ
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فرع مكافحة االتّجار بالبشر،
رأس الخيمة
فرع مكافحة االتّجار بالبشر،
أم القيوين

فرع مكافحة االتّجار
بالبشر ،الفجيرة

فرع مكافحة االتّجار بالبشر،
عجمان

مركز مراقبة االتّجار بالبشر،
شرطة دبي
قسم مكافحة االتّجار بالبشر،
شرطة دبي

الوقاية والمنع

فرع مكافحة االتّجار بالبشر،
الشارقة

لجنة مكافحة االتّجار بالبشر
إدارة حقوق اإلنسان بوزارة
الداخلية
ّ

جهود وزارة الداخلية
وحدات مكافحة االتجار بالبشر في وزارة الداخلية:
ا) قسم مكافحة االتجار بالبشر اإلتحادي.
ب) قسم مكافحة اإلتجار بالبشر بشرطة أبوظبي
ت) إدارة المعلومات األمنية اإلتحادية.
ت) مركز مراقبة اإلتجار بالبشر االتحادية.
ج) أفرع مكافحة اإلتجار بالبشر في القيادات العامة للشرطة.
ح) لجنة مكافحة جرائم اإلتجار بالبشر.

تعزيز القدرات ونشر ثقافة مكافحة االتجار
بالبشر
• دراسة ظروف كل حالة من حاالت ضحايا االتجار بالبشر،
وتقييم طبيعة االستغالل الذي تعرضت له حتى يتسنى
اتخاذ التدابير الوقائية الالزمة لتجنب تكرارها.
• توفير األجواء المناسبة في دوائر الشرطة إلجراء المقابالت
مع ضحايا االتجار بالبشر.

قسم مكافحة االتّجار بالبشر
االتّحادي
األمنية
إدارة المعلومات
ّ
االتّحاد ّية
الدعم االجتماعي
مراكز ّ
قسم مكافحة جرائم االتّجار
بالبشر ،شرطة أبو ظبي
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التوعية العامة
التصدي لجرائم االتجار بالبشر ليس مسؤولية جهة واحدة فحسب ،بل
جهد جماعي يعتمد على العمل المؤسسي .وفي هذا اإلطار قامت
مختلف مؤسسات الدولة بتبادل المعلومات فيما بين مسؤوليها
وبين أفراد المجتمع من أجل تحقيق النتائج المنشودة.

وبعد ردود الفعل اإليجابية بشأن أثر حمالت التوعية العامة في مطاري
أبوظبي والعين الدوليين ،تم توسيع هذه الحملة لتشمل مباني مطار
دبي الدولي بالتدريج بين شهر يونيو وديسمبر  .2013وتم نشر
رسائل الحملة ،التي قادتها اللجنة الوطنية بالتعاون مع القيادة العامة
لشرطة دبي ،بأربع عشرة لغة معروفة تمثل لغات الجنسيات األكثر
عرضة لجرائم االتجار بالبشر.
وأوضحت الحملة للجمهور إستراتيجية اللجنة الوطنية في مكافحة
هذه الجريمة ،كما سلطت الضوء على تفاصيل وتعديالت القانون
االتحادي رقم  51لعام  2006التي دخلت حيز التنفيذ مطلع عام
 ،2015ونشرت أرقام هواتف للتواصل وطلب المساعدة سواء من
قبل المب ّلغين أو الضحايا أنفسهم.
وختامًا ،فما كان باإلمكان تحقيق هذا التقدم في النتائج لوال الجهود
الكبيرة التي بذلتها دولة اإلمارات العربية المتحدة في جمع المعلومات

وتم اختيار عدد من وسائل التواصل لتنويع الرسائل بتنوع
الشرائح المستهدفة من الجمهور في الدولة .فعلى سبيل
المثال ،استهدفت اإلعالنات في الصحف العربية واإلنجليزية
عامة الجمهور وكذلك اللوحات اإلعالنية الكبيرة في المطارات؛
أما الفقرات اإلذاعية باللغات اإلنجليزية والعربية والهندية
والتاغلو (الفلبينية) فكانت موجهة إلى الضحايا المحتملين
والمتاجرين ،فض ً
ال عن الجمهور عمومًا؛ كما تم توزيع كتيبات
جيب في المطارات بثماني لغات – هي العربية واإلنجليزية
والهندية واألردية والتاغلو (الفلبينية) والبنغالية والروسية
والبهاسا (اإلندونيسية) – وتمثلت الغاية منها في دعم
الضحايا المحتملين؛ وتم نشر عدة أفالم قصيرة على وسائل
التواصل االجتماعي لتكون مصدر معلومات للجمهور على
الصعيد العالمي حول اإلنجازات والتحديات ذات الصلة في
دولة اإلمارات.
عالوة على ما سبق ،قامت اللجنة بتجديد موقعها اإللكتروني
( )www.nccht.gov.aeوإعادة إطالقه في شهر ديسمبر
 2015ليكون مصدرًا شام ً
ال للمعلومات عن استراتيجيتها
في مكافحة االتجار بالبشر منذ عام  ،2006ولكي يؤدي
الموقع دوره كقناة فاعلة للتواصل بين اللجنة والجمهور
العام ،يوفر الموقع الجديد آلية لتقديم الشكاوي والمقترحات
أيضًا عبر اإلنترنت.

مطارات أبوظبي ،العين ،دبي
والشارقة

كت ّيبات بحجم الجيب بثمان
لغات

الوقاية والمنع

ومع نهاية عام  2010ومطلع  ،2011أطلقت اللجنة الوطنية
حملة إعالمية رائدة بشأن االتجار بالبشر في مطاري أبوظبي والعين
الدوليين .وإلى جانب اللوحات اإلعالنية الضخمة ،تضمنت الحملة أيضًا
توزيع كتيبات بست لغات (هي العربية واإلنجليزية واألردية والهندية
والروسية والتاغلوغية (الفلبينية) ،تتضمن بيانات االتصال بمراكز إيواء
النساء واألطفال من ضحايا االتجار بالبشر .وتبلورت فكرة إطالق هذه
الحملة اإلعالمية في المطارات بعد مالحظة اللجنة الوطنية لمكافحة
االتجار بالبشر أن معظم الحاالت ،السيما الحاالت المرتبطة باالستغالل
الجنسي ،تنشأ من خارج الدولة ،وإدراكًا من اللجنة لضرورة تعريف
الضحايا المحتملين بوجود آليات وطرق للتصدي لالتجار بالبشر فور
وصولهم إلى دولة اإلمارات.

حملة اعالمية
وقد أطلقت اإلمارات العربية المتحدة مبادرة لها لمكافحة
االتجار بالبشر عام  2015على شكل حملة إعالمية لزيادة
الوعي العام بجريمة االتجار بالبشر والتعريف بطرق بسيطة
للتصدي لها .وستستمر هذه الحملة التي بدأت في ديسمبر
 2015حتى شهر يونيو  ،2016وتستهدف كافة الجنسيات
والجاليات والضحايا الفعليين والمحتملين والمتاجرين .وقد
صممت الحملة للوصول إلى قطاع عريض من السكان في
دولة اإلمارات ،ولذلك أطلقت بعدة لغات وتم نشرها بمختلف
وسائل اإلعالم المقروءة واإللكترونية واالجتماعية.

قنوات متعددة

إعالنات في الصحف المحلية
واإلذاعات

(الصور علي الصفحات )32 - 31

وتكاتف الجهود الالزمة لمكافحة أنشطة االتجار بالبشر بكفاءة
وفاعلية.

الموقع الجديد على اإلنترنت
)(www.nccht.gov.ae
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منهج الدبلوم

البرنامج التدريبي لألسبوع األول
القانون االتحادي لدولة اإلمارات
العرب ّية المتّحدة والقوانين الدولية
المتعلقة باالتجار بالبشر

أنشطة اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
شارك جميع أعضاء اللجنة من ممثلي الهيئات والدوائر والوزارات
بشكل فردي أو جماعي ،في تنفيذ أو حضور دورات تدريبية
ومؤتمرات وورش عمل خالل عام  .2015واستهدفت هذه البرامج
موظفي هذه الجهات إضافة إلى المجموعات المعرضة للخطر من
الجمهور.

الوقاية والمنع

الدبلوم في قضايا االتجار بالبشر
البرنامج التدريبي لألسبوع
الثاني
العمالة القسر ّية ،قانون غسيل
األموال ،استغالل عامالت المنازل
واألطفال والجرائم المرتبطة بها

البرنامج التدريبي لألسبوع
الثالث
أساليب التحقيق وكيفية التعامل
مع الضحايا

نظمته مؤسسة دبي لرعاية النساء واألطفال ومركز األمم المتحدة
للتدريب والتوثيق في مجال حقوق اإلنسان في جنوب شرق آسيا
والمنطقة العربية في شهر فبراير.
• ندوة نقاشية حول القانون االتحادي رقم  1لعام  2015بشأن
تعديل القانون االتحادي رقم  51لعام  – 2006نظمتها وزارة
الداخلية في أبوظبي في شهر مارس.
• ورشة عمل حول آليات التواصل وجرائم االتجار بالبشر – نظمتها
شرطة دبي في شهر أكتوبر.
• ورشة عمل بشأن إدارة األزمات والكوارث – نظمتها شرطة دبي
في شهر ديسمبر.

على الصعيد الدولي تمت المشاركة في:
في أول مبادرة من نوعها في الوطن العربي ،أدخلت دولة
اإلمارات موضوع االتجار بالبشر كمادة للدراسة .ففي شهر
ديسمبر عام  ،2015بدأت إدارة حقوق اإلنسان في شرطة
دبي بتنظيم برنامج دبلوم في قضايا االتجار بالبشر مدته
أربعة أشهر ،تولت تنفيذه اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار
بالبشر والمعهد دبي القضائي ومركز مراقبة االتجار
بالبشر لدى شرطة دبي .ويهدف هذا البرنامج التدريبي
إلى تعزيز مهارات المسؤولين الحكوميين والجهات
المعنية بمكافحة االتجار بالبشر .ويتناول الدبلوم قضايا
تتعلق بتطوير التقنيات الالزمة للتحري وحماية ضحايا
االتجار بالبشر واالتفاقيات الدولية ذات الصلة .وقد طرحت
 17محاضرة خالل أنشطة الدبلوم البالغ مدته  100ساعة
تدريبية .وضمت الدفعة األولى  25خريجًا من كليات
الحقوق والدراسات االجتماعية ،وكانت دورة مجانية.

البرنامج التدريبي لألسبوع الرابع
أفضل الممارسات المتبعة في مجال
مكافحة االتجار بالبشر

على الصعيد المحلي تم تنظيم:
• منتدى نظام التنسيق والتكامل في مكافحة االتجار بالبشر –

• ورشة عمل حول بناء القدرات في مجال إدارة المعلومات وإعداد
تقارير االتجار بالبشر – نظمتها مؤسسة “إيواء” في القاهرة في
شهر فبراير.
• أدلة سياسات عملية بالي بشأن تحديد وحماية ضحايا االتجار
بالبشر – بانكوك ،مارس
• منتدى عملية بالي بشأن االتجار بالبشر ألغراض االستغالل في
العمل – بانكوك ،مارس
• اجتماع مجموعة عمل عملية بالي بشأن االتجار باألشخاص –
بانكوك ،مارس
• ورشة عمل مكافحة االتجار بالبشر الفراد القوى األمنية  -الكويت
 إبريل• الدورة السبعين التفاقية حقوق الطفل – حضرتها مؤسسة
مراكز إيواء ،جنيف ،سبتمبر
• الدورة السادسة الجتماع مجموعة العمل بشأن االتجار باألشخاص
– مكتب األمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،فيينا ،نوفمبر
• ورشة عمل عملية بالي بشأن عودة ضحايا االتجار باألشخاص
وإعادة دمجهم – مانيال ،ديسمبر
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وتتضمن اختصاصات اللجنة ما يلي:
• دراسة وتحديث التشريعات الخاصة بمكافحة االتجار بالبشر بهدف
تعزيز وضمان الحماية الالزمة وفقًا للمقتضيات والمعايير الدولية.
• إعداد التقارير بشأن التدابير التي اتخذتها دولة اإلمارات في
مكافحة جرائم االتجار بالبشر ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية
في الدولة.
• دراسة التقارير الهامة المتعلقة بجرائم االتجار بالبشر واتخاذ ما
يلزم من إجراءات بشأن ما يرد فيها من توصيات.
• تنسيق جهود الجهات الحكومية المعنية بقضايا االتجار بالبشر
كالوزارات والدوائر والمؤسسات والمنظمات ومتابعة اإلجراءات
المتخذة حتى تحقق هذه األهداف.
• نشر الوعي العام بشأن قضايا االتجار 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
االتجار بالبشر.
وتحرص اللجنة ،من خالل اجتماعاتها المنتظمة ،على تشجيع
القيام بالمزيد من اإلجراءات التنفيذية والتشريعية الملزمة لضمان
االمتثال بالمعايير الدولية وتطبيق القوانين في كافة أنحاء الدولة.

كما أخذت اللجنة زمام المبادرة بنشر تقريرها السنوي حول قضايا
االتجار بالبشر منذ عام  2008لضمان الشفافية ونشر المعلومات،
وزيادة الوعي بين الناس وعلى مستوى المجتمع الدولي بهذه
القضايا .وتؤمن دولة اإلمارات بأهمية جمع البيانات وتحليلها ألنه كلما
زادت المعلومات المتوفرة لديها ،زادت قدرتها على المبادرة بإبداع
الحلول والتصدي لهذه الجرائم.
وفي إطار حملة التوعية الشاملة الستكشاف أنجع الطرق للحد
من هذه الجرائم ،تنظم اللجنة ورش عمل ودورات تدريبية بالتعاون
مع مختلف الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون .ويحضر هذه
الورش مندوبون من دوائر الجنسية واإلقامة والشرطة والنيابة العامة
ومن مراكز إيواء الضحايا .ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه البرامج في
ضمان صقل مهارات العاملين على خطوط المواجهة األولى مع
جرائم االتجار بالبشر لمواكبة المعايير الدولية في هذا الشأن.

الوقاية والمنع

اجتماع للجنة الوطن ّية لمكافحة االتجار بالبشر

تؤمن دولة اإلمارات
بأهمية جمع
البيانات وتحليلها
ألنه كلما زادت
المعلومات
المتوفرة لديها،
زادت قدرتها على
المبادرة بإبداع
الحلول والتصدي
لهذه الجرائم

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

الوقاية والمنع

الصعد
تشكلت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر بموجب قرار من مجلس الوزراء عام  2007من أجل تنسيق الجهود وتعزيز الخطط على مختلف ُ
في كافة أنحاء الدولة .وتضم اللجنة  18ممث ً
ال عن مؤسسات اتحادية ومحلية مختلفة.

جهاز أمن الدولة

النيابة العامة
(دبي)

وزارة الموارد البشرية
والتوطين

جمعية اإلمارات
لحقوق اإلنسان

هيئة الهالل األحمر
اإلماراتي

النيابة العامة
(االتحادية)

النيابة العامة
(أبوظبي)

وزارة العدل

عضوية اللجنة الوطنية
لمكافحة االتجار بالبشر

قطاع الجنسية
واإلقامة والمنافذ

( 18عضوًا)

مؤسسة دبي لرعاية
النساء واألطفال

مراكز إيواء

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية
والتعاون الدولي
( 3أعضاء)

وزارة الصحة
ووقاية المجتمع

وزارة الدولة لشؤون
المجلس الوطني
االتحادي

وزارة تنمية
المجتمع
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تشريعات أخرى ذات صلة
أصدرت دولة اإلمارات الئحتين تنفيذيتين عامي  2010و  ،2011نظمت األولى تطبيق القانون االتحادي رقم  15لعام  1993بشأن نقل وزراعة
األعضاء ،وذلك بهدف تحقيق الغايات التالية:
• وضع ضوابط لعمليات حفظ وزراعة األعضاء واألنسجة والخاليا البشرية.
• منع االتجار باألعضاء واألنسجة والخاليا البشرية.
• حماية حقوق المتبرعين باألعضاء واألنسجة والخاليا البشرية والمتلقين لها.

أما الالئحة التنفيذية الثانية فتخص القانون االتحادي رقم  18لعام  2009في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ،وتتضمن تعدي ً
ال إلجراءات
تسجيل المواليد والوفيات .وقد تم إجراء هذا التعديل خصيصًا بما يضمن تأكيد األبوين حصريًا لتسجيل حاالت والدة األطفال أو وفاتهم ،من
أجل المساهمة في التحقق من حاالت االتجار بالبشر.
وعلى صعيد آخر ،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.
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد ،بشأن حماية العمال من االستغالل تعريفًا للعمل القسري والنص على تجريمه.

الوقاية والمنع

ومن أجل تحقيق هذه األهداف وتجنب أنشطة االتجار باألعضاء البشرية ،والتي تعاني منها الكثير من البلدان ،نصت التشريعات الحالية على
عدة أحكام جزائية ،تعالج مختلف حاالت االتجار باألعضاء ،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 الضحية.

نصت التشريعات
الحالية على عدة
أحكام جزائية،
تعالج مختلف
حاالت االتجار
باألعضاء ،من شراء
وبيع – أو عرض
شراء أو بيع –
األعضاء البشرية
من أشخاص أحياء
أو أموات
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الوقاية والمنع

وفي إطار التزاماتها الدولية بمكافحة االتجار بالبشر ،انضمت دولة اإلمارات العربية
المتحدة في شهر ابريل  2007إلى إتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة
عبر الحدود الوطنية لعام  ،2000التي تتضمن أحكامًا خاصة بالتعاون الدولي في
جهود مكافحة االتجار بالبشر .وعالوة على ذلك ،انضمت دولة اإلمارات في شهر سبتمبر
عام  2008إلى بروتوكول األمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص ،خاصة
النساء واألطفال (بروتوكول باليرمو) ،وهو أحد البروتوكولين المكملين التفاقية
مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
إضافة إلى ما سبق ،اصدرت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر قرارها رقم 18/7
لعام  2010بشأن اإلجراءات التنظيمية للتعامل مع ضحايا االتجار بالبشر بين الجهات
المختصة في الدولة .وقد صدر هذا القرار بهدف تأمين الدعم والحماية لضحايا االتجار
بالبشر ،السيما بين أقسام الشرطة والنيابة العامة خالل مراحل التحري والتحقيق
وعند وصول الضحايا إلى مراكز اإليواء .وتركز هذه اإلجراءات بشكل خاص على ضمان
مساعدة وحماية ضحايا االتجار بالبشر من خالل احترام حقوقهم القانونية واإلنسانية.
كما أصدرت اللجنة القرار رقم  21/8لعام  2010بشأن المعايير األخالقية التي يتوجب
على الجهات اإلعالمية التقيد بها عند إجراء المقابالت مع ضحايا االتجار بالبشر ،إذ 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.
ومن منطلق االهتمام بتطوير التشريعات الوطنية المنظمة لمكافحة جريمة االتجار
بالبشر في الدولة صدر التعديل رقم  1لسنة  2015ليدخل مجموعة من التعديالت
على القانون رقم  51سنة .2006
وفي ما يلي قائمة ببعض التعديالت التي أدخلت على القانون االتحادي رقم  51والتي
تصب في مجملها لصالح الضحايا:

تعديالت لمصلحة الضحايا
 .1تعريف الضحية والشاهد بحقوقهما القانونية بلغة يفهمانها مع إتاحة
الفرصة لهما للتعبير عن احتياجاتهما القانونية واالجتماعية.

 -2عرض الضحية إذا تبين أنه في حاجه لذلك على أية جهة طبية لتلقي
العالج النفسي أو العضوي ،ويتم إيداعه أحد مراكز التأهيل الطبي أو
النفسي إذا لزم األمر.

 -3إيداع الضحية أحد مراكز اإليواء أو أية جهة معتمدة أخرى إذا تبين
أنه في حاجه لذلك.

 -4توفير الحماية األمنية الالزمة للضحية والشاهد متى كانا في حاجه إليها.

 -5السماح للضحية والشاهد بالبقاء في الدولة إذا اقتضى التحقيق أو
وبناء على أمر من النيابة العامة أو المحكمة حسب الحال.
المحاكمة ذلك
ً

بناء على طلبه وتقدر المحكمة
 -6جواز قيام المحكمة بندب محام للضحية ً
أتعابه ويكون قرارها في هذا الشأن نهائيا ويتم صرف األتعاب بموجب شهادة
تعطى له من المحكمة التي تصرف األتعاب.

8

5/8/16 1:35 PM

NCCHT ANNUAL REPORT_CONSOLIDATED MAY 4.indd 57

القانون االتحادي

رقم  51لسنة 2006

يمثل القانون االتحادي رقم  51لعام  2006اإلطار القانوني للتعامل
مع قضايا االتجار البشر ،ومنذ تطبيقه في عام  2007تزايد الوعي به
وبأهميته لدى أفراد المجتمع.

وبموجب هذا القانون ،تطبق عقوبة السجن المؤبد إذا تمت الجريمة
صاحبها استخدام القوة أو التهديد
المرتكبة عن طريق الحيلة ،أو
َ
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  364من قانون العقوبات في اإلمارات
على تدابير ضد ممارسة الدعارة باإلكراه ،وتنص المادة  365منه على
عقوبات لمن يؤسس أو يدير أماكن لممارسة الدعارة .كما أصدرت
دولة 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

يفرض هذا القانون
المكون من 16
مادة عقوبات
صارمة على
المتاجرين بالبشر
تتراوح ما بين
السجن لعام واحد
والسجن المؤبد

الوقاية والمنع

تُعِّ رف المادة األولى من هذا القانون االتجار بالبشر على النحو التالي:
 .1يعد مرتكبًا جريمة االتجار بالبشر كل من:
أ .باع أشخاصًا أو عرضهم للبيع أو الشراء أو الوعد
بهما.
ب .استقطب أشخاصًا أو استخدمهم أو جندهم أو
نقلهم أو رحلهم أو آواهم أو استقبلهم أو سلمهم
أو استلمهم سواء داخل البالد أم عبر حدودها الوطنية
بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من
أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو إساءة
استعمال السلطة أو استغالل النفوذ أو إساءة استغالل
حالة الضعف ،وذلك بغرض االستغالل.
ج .أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة
شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغالل
األخير.
 .2يعتبر اتجارًا بالبشر ،ولو لم ينطو على استعمال أي
من الوسائل المبينة في الفقرة السابقة ما يلي:
أ .استخدام طفل أو نقله أو ترحيله أو إيواءه أو استقباله
بغرض االستغالل.
ب .بيع طفل أو عرضه للبيع أو الشراء.
 .3يشمل االستغالل في حكم هذه المادة ،جميع أشكال االستغالل

الجنسي أو استغالل دعارة الغير أو السخرة أو نزع األعضاء أو الخدمة
قسرًا أو االسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو
االستعباد.
يتسق هذا التعريف اتساقًا وثيقًا مع نصوص بروتوكول باليرمو
وغيره من التشريعات الدولية ذات الصلة .ويضع هذا القانون تدابير
جزائية قوية تتضمن تطبيق أشد العقوبات بالسجن المؤبد كما أنه
يشمل مختلف أشكال االتجار بالبشر.
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تمهيد
استراتيجية
الركائز
الخمس

تمهيد

نع
الوقاية والم

ال

ضائ
مال
حقة الق

ية

العقاب

ايا
حماية الضح

وعلى ذات المنوال الذي عرفته دولة اإلمارات على مدى تسع سنوات
بعد إطالق حملتها ضد االتجار بالبشر ،شهد عام  2015تطورات
مشجعة أيضًا .ومع إدراك الحكومة للحاجة إلى التصدي لهذه
الجريمة على األرض ،فقد ب ّينت لها التجربة أيضًا أن بذور جريمة
االتجار بالبشر غالبًا ما تزرع في الدول المصدر التي يأتي منها
ضحاياها ،ولهذا وجب بناء شراكات بين دول المصدر والعبور في
إطار الخطة اإلستراتيجية التي وضعتها اللجنة الوطنية لمكافحة
االتجار بالبشر.
كما تدرك الحكومة أهمية التصدي للدوافع االقتصادية وراء االتجار
بالبشر من خالل االهتمام بوضع السياسات والتشريعات الوطنية.
فاالتجار بالبشر تجارة عالمية رائجة تدر مليارات الدوالرات وتصيب
ماليين الضحايا كل سنة .كما أنها ترتبط بأنواع اخرى من الجرائم
المنظمة مثل تهريب البشر واالتجار بالمخدرات وغسيل األموال.
ويتم نقل غالبية الضحايا عبر الحدود لالستغالل الجنسي تجاريًا أما
البقية فيستغلون في أعمال إجبارية شاقة.

ولقد نجحت التدابير القانونية وآليات الدعم االجتماعي في دولة
اإلمارات خالل السنوات التسعة الماضية من التصدي المنظم لالتجار
بالبشر باعتراف المجتمع الدولي وتقديره .ومع ترحيب دولة اإلمارات
بالمساعدات والنقد البناء من جانب الشركاء والمنظمات الدولية ،إال
أن برنامج عمل مكافحة االتجار بالبشر تحدده حكومة دولة اإلمارات.
فدولة اإلمارات تدرك بأن التحديات التي تواجهها الهيئات الحكومية
في التصدي لالتجار 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  2012استراتيجية وطنية
مبنية على الركائز الخمسة المتسقة مع التوجه الدولي في هذا
الشأن ،وذلك على النحو التالي :الوقاية والمنع ،المالحقة القضائية،
العقاب ،حماية الضحايا وتعزيز التعاون الدولي.
وألغراض تسهيل صياغة هذا التقرير ،فقد تم جمع ركيزتي المالحقة
القضائية والعقاب تحت بند واحد.

عز
ت

ول
الد

ي

يز
التعاون

يهدف هذا التقرير إلى إبراز موقف دولة اإلمارات العربية المتحدة
من قضايا االتجار بالبشر ،وتسجيل إنجازاتها في مجال مكافحة
هذه الجريمة ،وبيان المعوقات والتحديات التي واجهتها خالل
السنة الماضية ،وتسليط الضوء على المبادرات المستقبلية.
ويتوجه التقرير بأهدافه هذه إلى الجمهور وإلى المجتمع الدولي.
كما يهدف إلى قياس مدى التقدم الذي تحرزه دولة اإلمارات على
المدى الطويل ،وأن يمثل قناة لتعزيز الحوار والشفافية في تبادل
المعلومات على الصعيد الدولي.

تستقبل دولة اإلمارات سنويًا أعدادًا كبيرة من العمال المتعاقدين
يسهمون خاللها مساهمة هامة في تنمية البالد وتطورها .لكن
لسوء الحظ ،من الممكن أن تقوم العصابات اإلجرامية باستقدام
هؤالء العمال المتعاقدين واالتجار بهم بصورة غير مشروعة داخل
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 يوافقوا عليها.
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كلمة رئيس اللجنة
أطلقت اإلمارات العربية المتحدة حملتها لمكافحة االتجار بالبشر رسميًا عام  .2006ومع دخول الحملة هذه السنة عامها العاشر ،تشير النتائج
المتحققة حتى اآلن إلى أن الحكومة قد قطعت أشواطا واسعة في مكافحة هذه الجريمة .ومن المؤشرات الجيدة التي تؤكد هذا النجاح
تسجيل  17حالة اتجار بالبشر عام  2015بموجب القانون االتحادي رقم  51لسنة  .2006إذ يشير هذا االنخفاض في الحاالت المسجلة إلى تنامي
الوعي بين الجمهور بقضايا االتجار بالبشر من جهة ،وتكثيف التدابير الحكومية لمحاربتها من جهة أخرى .ومع ذلك فإن الحكومة مدركة أيضًا
لحجم التحديات التي تمثلها هذه الجريمة المتطورة باستمرار ومصممة على التصدي لها بكل حزم.

وفي عام  ،2016ستعمل دولة اإلمارات على توجيه جهودها وإمكاناتها نحو تكثيف إستراتيجيتها في مكافحة االتجار بالبشر من خالل تعزيز
الشراكة بين القطاعين العام والخاص إضافة إلى توثيق التعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية األخرى.
وتلتزم الحكومة بأخذ زمام المبادرة للتصدي ألنشطة االتجار بالبشر باعتبارها تهديدًا لمجتمعنا ومجتمعات أخرى عديدة في العالم .وتمثل
محاربتها هدفًا تتشاطره الحكومة مع كافة دول العالم ،وستطبق الدولة في مسعاها للتصدي لهذه المشكلة أفضل الممارسات العالمية
في هذا الصدد.

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

مع دخول الحملة
هذه السنة عامها
العاشر ،تشير
النتائج المتحققة
حتى اآلن إلى
أن الحكومة قد
قطعت أشواطا
واسعة في
مكافحة هذه
الجريمة

تقديم

لتطبيقها إلستراتيجية الوطنية الركائز الخمسة الخاصة باللجنة الوطنية لمحاربة االتجار بالبشر ،اتخذت دولة اإلمارات عدة خطوات هامة
خالل السنة الماضية ،منها :إطالق أكبر حملة إعالمية متعددة اللغات على مستوى الدولة لزيادة مستوى الوعي العام بقضايا االتجار بالبشر
والتعريف بطرق للتصدي لها ،وتنظيم دورة دبلوم في قضايا االتجار بالبشر للمسؤولين ،والتي تعتبر األولى من نوعها في الوطن العربي،
وإطالق حملة توعية مدتها سنتان لشركات التوظيف المختصة باستقدام العمالة لتسليط الضوء على أخطار االتجار بالبشر ألغراض االستغالل،
وإبرام شراكات دولية وتعزيز التعاون للتصدي للجريمة في دول المصدر عوضًا عن حصر التعامل معها ضمن حدود دولة اإلمارات ،والمشاركة
في العديد من المساعي اإلقليمية والدولية لمواجهة هذه الجريمة ،وتنظيم ورش عمل ودورات تدريب منتظمة في إطار جهودها لالرتقاء
المتواصل بمهارات مسؤولي تطبيق القانون على المتعاملين مع قضايا االتجار بالبشر.
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مكافحة االتجار بالبشر في
دولة اإلمارات العربية المتحدة
التقرير السنوي 2015
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حقوق الطبع
اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني االتحادي
ص .ب ،130000 :أبوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
هاتف+971 2 4041139/4041000 :؛ فاكس+971 2 4041155 /4041144 :
www.nccht.gov.ae
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اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
www.nccht.gov.ae
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