
 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262  
1 

 

 اإلماراتية التجربة...  بالبشر االتجار ضحايا األطفال إيواء مراكز

 الشارقة جامعة   -القانون بكلية المساعد األستاذ/  سادات محمد محمد.د

 

 مقدمة

 جلميع اهلل منحو طبيعي ؽح ىو احلق ذلك أف باعتبار, وكرامة حبرية يعيش أف إنساف كل حق من أف على الدوؿ دساتَت استقرت

 لكرامة امتهاف من عليو تنطوي دبا بالبشر، االذبار جلرائم مسبوؽ غَت اتتاعدً  العشر السنوات شهدت لقدو .سبييز أو استثناء دوف البشر

 أصبحت عادلية ظاىرة إىل اجلرائم ىذه ربولت إذ والسخرة؛ العبودية دلمارسات العتر سياؽ خارج ارتداد من سبثلو وما وآدميتو، اإلنساف

 وقد .تداعياهتا واحتواء دلخاطرىا التتدي وسبل ومسبباهتا أبعادىا لدراسة تسعى عديدة الجتهادات موضوعا وصارت نفسها، تفرض

.  التوعية ومحالت والتنفيذية التشريعية التدابَتب ازلاصرتو بضرورة متزايد وعي أوجد امب, الظاىرة ىذه خطورة وحكوماهتا الدوؿ تؾأدر

 يف البدء ومت منطقتنا، يف الظاىرة ىذه وأبعاد حلجم متزايد إدراؾ ىناؾ صار فلقد, التحرؾ ىذا عن دبعزؿ العريب اعادلن يكن ومل
 من انعكاساهتا واحتواء منابعها وذبفيف حملاصرهتا والتنفيذي التشريعي ادلستويُت على والتدابَت اإلجراءات من بالعديد معها التعامل

. سبعاهتممج يف درلهم إلعادة وتأىيلهم ا،واجتماعيً  انفسيً  ورعايتهم اجلرائم، ىذه ضحايا مساندة خالؿ

, اإلنسانية الكرامة يف وحقو جسده وسالمة احلياة يف حقو انتهاؾ شأنو من فعل أي مناىضة إىل احلكومات سعى من وانطالقا

 العدالة جوانب من انبج ربقيق ضلو ومتقدمة ابيةايج خطوات ازباذ يف رائد دور ادلتحدة العربية اإلمارات دولةؿ ومازاؿ فاؾ فقد

 قادرين يتبحوا كي أىيلهمت وإعادة واألطفاؿ النساء من اجلنسي واالستغالؿ بالبشر االذبار ضحايا مساعدة يف ادلتمثلة ,االجتماعية

 .اجملتمع يف أخرى مرة جندمااال على ذلك بعد

 خالؿ من اجلرمية تلك بضحايا يةالعنا ويف, بالبشر االذبار جرائم مكافحة يف اإلمارات دوؿ لتجربة نتعرض سوؼ حبثنا خالؿ ومن

 تأمُت يف اإليواء مراكز دور إىل ثانيهما يف ونتطرؽ, بالبشر االذبار مكافحة يف اإلمارات دولة اسًتاتيجيات إىل أوذلما يف نعرض, مبحثُت

: يلي فيما وذلك. بالبشر االذبار لضحايا الدعم وتقدمي حلماية

 

 األول المبحث

 بالبشر االتجار مكافحة في اإلمارات دولة استراتيجيات

 القانوف إصدار دبع أتبد واليت بالبشر االذبار دلكافحة مسيةالر محلتها تدشُت يف الثامن عامها ادلتحدة العربية اإلمارات دولة تدخل

 ميثل حيث, 2007 عاـ يف رشبالب االذبار دلكافحة الوطنية اللجنة ءوإنشا بالبشر االذبار مكافحة شأف يف 2006 لسنة 51 رقم االربادي

 االذبار دلكافحة الوطنية اللجنة ضعتو قدو .جلرميةا هبذه ادلتعلقة اياضالق مع للتعامل القانوين اإلطار بالبشر ذبارلال االربادي القانوف

, بالبشر االذبار بقضايا التلة اتذ والقوانُت التشريعات تطوير :وىي, بالبشر االذبار جرائم دلكافحة أربع ركائز ذات إسًتاتيجية بالبشر

 آفاؽ توسيعو, اجلرائم من النوع ىذا من تضررينللم والدعم احلماية تأمُتو, ووقائية رادعة إجراءات تطبيق من ادلعنية اجلهات سبكُتو
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. اجلرائم ىذه دلكافحة والدويل الثنائي التعاوف

: بالبشر االتجار بقضايا الصلة ذات والقوانين التشريعات تطوير: الًال أو

 السنوات يف تطبيقو خالؿ ومن. 2006 لسنة 51 رقم االربادي القانوف يف لبشربا االذبار جرائم دلكافحة القانوين اإلطار يتجسد

 مع ااتفاؽً  ثرأؾ ليتبح مواده بعض على تعديالت إلدخاؿ احلاجة اقتضت بالبشر االذبار جرائم دبكافحة الوعي ازدياد ومع ادلاضية

 الالزمة التعديالت إلجراء ومستشارين قانونيُت من تتكوف عنها، منبثقة متغرة جلنة بتشكيل الوطنية اللجنة قامت لذا, بالَتمو بروتوكوؿ

. العتمادىا بالدولة ادلعنية جلهاتا إىل التعديالت ىذه رفع ومت الالـز بإجراء اللجنة ىذه وقامت ،

 اتفاقية على بالتتديق 2005 مايو يف اإلمارات دولة قامت فقد بالبشر االذبار دلكافحة والدولية الوطنية إسًتاتيجيتها من وكجزء

 جلرائم التتدي رلاؿ يف الدويل بالتعاوف متعلقة بنود على ربتوي اليت 2000 للعاـ الوطنية عرب ادلنظمة اجلرمية دلكافحة ادلتحدة األمم

 باألشخاص، االذبار ومعاقبة وقمع دبنع اخلاص ادلتحدة األمم بروتوكوؿ على اإلمارات دولة صدقت 2009 فرباير ويف. بالبشر االذبار

. ( )ادلنظمة اجلرمية التفاقية ادلكملُت الربوتوكولُت أحد وىو ،(بالَتمو بروتوكوؿ) واألطفاؿ النساء وخباصة

: اإلماراتي االتحادي القانون في بالبشر االتجار مفهوم  -

 أو بالقوة التهديد بواسطة استقباذلم أو ترحيلهم أو نقلهم أو أشخاص ذبنيد" :بأنو بالبشر االذبار االربادي القانوف يّعرؼ

 تلقي أو بإعطاء أو الضعف حالة استغالؿ إساءة أو اخلداع أو االحتياؿ أو االختطاؼ أو القسر أشكاؿ من ذلك غَت أو استعماذلا

 االستغالؿ أشكاؿ مجيع االستغالؿ ويشمل. غالؿاالست لغرض آخر شخص على سيطرة لو شخص موافقة لنيل مزايا أو مالية مبالغ

.  ( )"باالستعباد الشبيهة ادلمارسات أو االسًتقاؽ أو اقسرً  اخلدمة أو السخرة أو الغَت دعارة استغالؿ أو اجلنسي

: يلي ما على ملتتش بالبشر التجار جرمية أف السابق التعريف من ويتضح

 .واالستقباؿ والًتحيل والنقل التجنيد : بالبشر االذبار فعاؿأ -1

 أو االختطاؼ أو القهر أساليب من ذلك من ذلك غَت أو هبا، التهديد أو القوة استخداـ : رشبالب االذبار يف ادلتبعة الوسائل -2

. الضحية ضعف استغالؿو, الوظيفة أو السلطة ستخداـا ساءةإ أو اخلداع أو التزوير

 الشبيهة ادلمارسات أو قسرًا اخلدمة أو السخرة أو دعارةاؿ شلارسة على األشخاص إجبار: بالبشر االذبار يف تغالؿساال أنواع   -3

 .األعضاء ذبارة أو, الرؽ أو باالستعباد

 واألطفاؿ النساء وخباصة بالبشر االذبار ومعاقبة وقمع دبنع صاخلا ادلتحدة األمم بروتوكوؿ يف جاء ما مع التعريف ىذا ويتطابق

. بالَتمو باتفاقية وادلعروؼ

 ،بدؤامل والسجن واحد لعاـ جنساؿ بُت تًتاوح االذبار جرائم رتكيبمل عقوبات تتضمن مواد منها, مادة عشرة ست القانوف ويتضمن
 .درىم ومليوف ألف مائة بُت تًتاوح غراماتو

                                           
, التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر ( )

  .8 ص , 2008-2009

 .بشرفً شأن مكافحة االتجار بال 2006لسنة   5القانون االتحادي رقم المادة األولى من  (2)
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 من معظمهم بالبشر، االذبار جرائم يف حاليا استغالذلم يتم شخص مليوف 4 من أكثر أف إىل ادلتحدة األمم تتقديرا وتشَت

 موبن ربظى الالإنسانية الظاىرة ىذه أف ادلؤسف منو. احلديث عتراؿ عبودية من نوع بالبشر االذبار ظاىرة تعترب إذ, واألطفاؿ النساء

. ( )باألسلحة االذبارو ادلخدرات ذبارة بعد العادلية اجلرائم أكرب ضمن الثالثة ادلرتبة يف اخلرباء يضعها حيث العامل، يف متسارع

 

 بالبشر االذبار دلكافحة العادلية ادلبادرة رأسها وعلى العامل حوؿ بالبشر االذبار مكافحة إىل الرامية وادلبادرات الربامج تعدد ورغم

 من زيدامل يستدعي الذي األمر العامل، أضلاء كل يف ادلستضعفُت حقوؽ تنتهك بالبشر االذبار شبكات تزاؿ ال األخالقية، أثينا ومبادئ

 .العامل دوؿ بُت ادلشًتؾ والعمل التنسيق

 بالبشر االتجار مكافحة في اإلمارات دولة جهود -

 وعلى اإلنساف حقوؽ لقضايا قتوى أمهية الدولة رئيس هنياف آؿ زايد بن خليفة الشيخ بقيادة ادلتحدة العربية اإلمارات دولة تويل

. العامل دوؿ من العديد منها تعاين عادلية إجرامية آفة باتت اليت بالبشر االذبار ظاىرة رأسها

 وتعزيز زلليا الظاىرة دلكافحة اجلهود تفعيل إىل الرامية الرمسية اإلماراتية ادلبادرات ةبداي 2006 لعاـ 51 رقم االربادي القانوف ويعترب

. بالبشر االذبار رائمج على بالقضاء ادلعنية العادلية ادلبادرات يف اإلمارات دور

 ربت لتعمل اجلنسي واالستغالؿ بالبشر االذبار ضحايا واألطفاؿ النساء إيواء مراكز إنشاء قرار جاء القانوف، ذلذا اوتطبيقً  اودعمً 

 ؽحقو حبماية تعٌت عديدة مبادرات خالؿ من ادلاضية، السنوات مدى على سبقتها اليت للجهود وكنتيجة األمحر اذلالؿ ىيئة مظلة
 حبقوؽ ادلرتبطة اجلرائم مكافحة رلاؿ يف مشرؼ بسجل الدولة تتمتع حيث بالبشر، االذبار جرائم أشكاؿ كل ومكافحة اإلنساف

. الالزمة والرعاية واحلماية الدعم توفَت خالؿ من خاصة دبعاملة اجلرائم ىذه ضحايا زبص كما عامة، اإلنساف

: وادلبادرات اجلهود ىذه أىم ومن

: بالبشر االتجار لمكافحة الوطنية اللجنة إنشاء -1

 إمارات مستوى على بالبشر االذبار مكافحة رلاؿ يف اجلهود تنسيق هبدؼ بالبشر االذبار دلكافحة الوطنية اللجنة تأسيس مت

 ذات األخرى لقوانُتا وتطوير وربديث بالبشر االذبار دبكافحة اخلاص 2006 لسنة 51 رقم االربادي القانوف أحكاـ وتنفيذ السبعة الدولة

.  التلة

 وزيارات اجتماعات تتضمن اليت والنشاطات ادلبادرات من الكثَت خالؿ من أىدافها ربقيق على ,إنشائها منذ, اللجنة وتعمل

. بالبشر االذبار دبكافحة ادلتتلة الدولية ادللتقيات يف الدولة سبثل اليت الرمسية اذليئة حالًيا تعد وىي. متختتة عمل وورش

: يلي ما من جلنةاؿ إىل ادلوكولة االختتاصات منو

 احلماية ويعزز حيقق دبا بشرباؿ االذبار جبرائم ادلتعلقة ريعاتشالت ربديثو راسةد -1

                                           
(1) United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT), 3rd general report on 

GRETA’s activities, 31/7/2013. 
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 .الدولية وادلعايَت للمقتضيات اوفقً  للضحايا ادلطلوبة

 .بالدولة ادلعنية واجلهات األجهزة مع يقسبالنت بالبشر االذبار جرائم دلكافحة الدولة ازبذهتا اليت التدابَت عن تقارير إعداد -2

 .صياتتو من فيها يرد ما أفشب  يلـز ما زباذاو رشبالب االذبار جبرائم ادلتعلقة اذلامة التقارير دراسة -3

 ومتابعة شربالب االذبار بقضايا يتعلق فيما وىيئات ساتسؤـو ودوائر وزارات من ادلعنية الدولة أجهزة كافة بُت اجلهود سيقتن -4

 .منها ادلرجوة األىداؼ لتحقيق ادلتخذة اإلجراءات

 ذلك وغَت والتدريب الدورية والنشرات والكتيبات والندوات سبراتؤملا طريق فع بالبشر االذبارب صاخلا الوعي توياتسـ رفع -5

 .اللجنة أىداؼ لتحقيق ائلسالو من

 .( )رشبالب االذبار دبكافحة ادلتعلقة الدولية وادلنتديات ادلؤسبرات يف اركةشامل -6

 للحد سبلاؿ حأنج إىل والوصوؿ اجلرمية هبذه صةااخل ائيةضالق واإلجراءات بالقوانُت العاـ الوعي لزيادة شاملةؿا احلملة سياؽ ويف

 سلتلف مع بالتعاوف العمل شوور التدريبية الدورات من رلموعة مرستـ بشكل تنظم شربباؿ االذبار دلكافحة الوطنية اللجنة فإف منها،

. رشبالب االذبار ضحايا إيواء ومراكز العامة، والنيابة والشرطة واإلقامة اجلنسية إداراتؾ القانوف، إنفاذب التلة ذات والوزارات اإلدارات

 للمواجهة األمامية التفوؼ يف رشبالبِب  االذبار مكافحة على القائمُت ئولُتسامل تواجد ضماف ىو الربامج ىذه أىداؼ حدأو

 تدريبية برامج تنظيم على والوزارات الدوائر سلتلف يف ادلعنية اجلهات من العديد اللجنة شجعت كما ,ةالدويل وادلعايَت يتناسب دبا والعمل

 حبتصأ والدوائر الوزارات من العديد فأو خاصة, ضلأؼ بشكل شربالب االذبار جرمية دلكافحة الالزمة ادلهارات الكتساب هبم صةخا

 .االربادي أو احمللي ادلستوى على سواء للضحايا احلماية وتقدمي بالبشر االذبار قضايا دبالحقة تُعٌت خاصة بأقساـ مؤىلة

 جهد بالبشر االذبار جرائم دبكافحة الوعي نشر لـزيست إذ بشر؛باؿ االذبار جبرائم الوعي شرف على الوطنية اللجنة تعمل كما

 من فحسب، معينو ةجو طريق عن اجلرائم ىذه مثل مواجهة السهل من ليس نوإ إذ ادلعنية، الدولة مؤسسات ؼسلتل فيو شًتؾت مؤسسي

 احلملة 2011 عاـ وبداية 2010 العاـ هناية خالؿ اللجنة نظمت ادلثاؿ، سبيل فعلى اجملاؿ، ىذا يف اإلصلازات من بالعديد اللجنة قامت ىنا

 زلطات كافة يف متفاوتة بأحجاـ منشورات توزيع ومت الدوليُت، العُت ومطار أبوظيب رمطا من كل يف بالبشر االذبار دلكافحة اإلعالمية

 اإلصلليزية،و العربية،: وىي سلتلفة لغات بست بالبشر االذبار ضحايا يواءإ دبراكز اخلاص الساخن اخلط رقم على احتوت ادلطارين

. ( )والروسية الفلبينية،و اذلندية،و األوردو،و

 بأف السابقة السنوات خالؿ الوطنية اللجنة مالحظة خالؿ من ادلطارات مستوى على اإلعالمية احلملة إطالؽ ةفكر وجاءت

. ةالدوؿ خارج جذورىا تكمن اجلنسي االستغالؿ وخاصة بالبشر االذبار جرائم

: بالبشر االتجار مكافحةل الجهود عن سنوي تقرير إصدار -2

 دولة إصلازات على الضوء إللقاء شامال اسنويً  تقريرا, 2007 عاـ تأسيسها منذ ,بالبشر االذبار دلكافحة الوطنية اللجنة تتدر

                                           
 معهد الدراسات, مكافحة جرائم االتجار بالبشر ودور اللجنة الوطنٌةندوة , اللجنة الوطنٌة لمكافحة االتجار بالبشر ,سعٌد الغفلً ( )

 .4ص, 3 20دٌسمبر  25, القضائٌة والتدرٌب بالشارقة

 .4ص, مرجع سابق ,سعٌد الغفلً (2)
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 يبُت 2007 عاـ واحد عاـ  وتقرير, سنوية تقارير مخسة, احلايل الوقت حىت أصدرت وقد, بالبشر االذبار جرائم مكافحة رلاؿ يف اإلمارات

 . اللجنة عمل إسًتاتيجية فيو

: بالبشر االتجار مكافحة مجال في القضائي العمل تعزيز -3

 إمارات سلتلف يف التلة ذات اجلهات مع بالتعاوف بالبشر االذبار مكافحة قوانُت تطبيق نطاؽ توسيع على اإلمارات دولة تعمل

 جبرائم ادلتعلقة القضايا من الكثَت عةمتاب ذلك عن نتج وقد. العامة والنيابة والقضاء والشرطة واإلقامة اذلجرة دوائر مثل السبع الدولة

 ارتكاب على التحريض أو ادلساعدة بسبب بالسجن عقوبات فيها ادلتهموف واجو قضايا عدة يف باإلدانة أحكاـ وصدور بالبشر، االذبار

.  بالبشر االذبار جرائم

: والجوازات الهجرة إجراءات مراقبة على التشديد -4

 القوانُت على النظاـ ىذا ويعتمد, بالبشر االذبار جرائم لرصد واجلوازات اذلجرة قضايا دبراقبة اخلاص نظامها اإلمارات تستخدـ

 استخداـ عن فضال االستغالؿ، من محايتهم يضمن دبا األطفاؿ دخوؿ إجراءات تشديد ذلك يف دبا األجانب، وإقامة بدخوؿ ادلتعلقة

 وكذلك الزيارة، تأشَتات على احلتوؿ إجراءات وتشديد ادلبعدين، األفراد دخوؿ حاالت ضبط يف العُت بتمة مثل التقنيات أحدث

. اجلنسي االستغالؿ شبكات يف بالنساء االذبار نسب أعلى تسجل اليت البلداف من النساء دخوؿ مراقبة إجراءات

 :والعمال العمل قوانينب االهتمام -5

 الشهرية الرواتب إيداع مثل االستغالؿ، من وربميهم العماؿ حقوؽ كفالة إىل هتدؼ ماليةع تشريعات اإلمارات دولة أصدرت

 ازباذ إىل باإلضافة تأخَت، دوف الشهرية رواتبهم على العاملُت مجيع حتوؿ يضمن شلا البنوؾ، يف بالعامل اخلاص احلساب يف للعمالة

. والعمل ادلعيشة ظروؼ ربسُت مع حقوقهم، ؾوتنتو العماؿ تستغل اليت الشركات حبق العقابية اإلجراءات

 مرونة كثرأ إدارة يستدعي األمر فإف بالبشر، االذبار جرائم دلكافحة جهودىا تكثيف على اإلمارات دولة حكومة تعمل وذلذا

 الكفاءة عالية إدارية ىياكل تطوير وعرب ناسبةملا السياساتو للقوانُت التحيحة اأُلطر إتباع خالؿ من العمالة انتقاؿ آلليات وجودة

 حقوؽ حلماية العمل وسياسات لوائح يف التغيَتات من العديد اإلمارات دولة استحدثت ولقد .توالقدرا لإلمكانيات ادلستدامة والتنمية

. ( )الدولة سكاف من%  85 تشكل الوافدة العمالة فأو خاصة ادلعنية، األطراؼ لكل إجيابية نتائج عنها وسبخضت الوافدة، العمالة

 عاـ خالؿ العمل وزارة قامت قدو. بالبشر االذبار ائلسمب متتو مستقلة دارةإ بإنشاء 2009 عاـ الوزارة قامت فقد ,تقدـ دلا الً عماإو

: منها ،شربالب الذبارا مكافحة رلاؿ يف اإلجراءات من بالعديد 2012

 :اآلتية اإلجراءات خالل من ذلك ويتم :تفتيشية زياراتب القيام -أ

 وطريقة واإلجازات العمل ساعات حيث من العمل قانوف سلالفات رصد التفتيش من النوع ىذا خالؿ يتمو: ينادليدا التفتيش -

 بلغ وقد .إزالتها يتم لكي ادلخالفات هبذه آتنشامل وتوعية الرصد على يقـو تفتيش ىو ادليداين شفالتفيت. اإلضافية الساعات احتساب

 .2012  عاـ يف زيارة 162413 رابةؽ التفتيشية الزيارات عدد

                                           
, التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر ( )

  .30ص , 3 2-20 20
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 عاـ بنهاية زيارة 1518 األحداث شغيلتو النساء عمل دلتابعة يةشالتفيتِب  الزيارات إمجايل بلغ : واألحداث النساء عمل متابعة -
2012 .

 140 للعماؿ ستغالؿا هبةش على ربوي قد اليت ادلواقع أو تللمنشآ التفتيشية الزيارات عدد لغب :ربالبش االذبارب زبتص زيارات -

. 2012 عاـ بنهاية

. 2012 عاـ بنهاية زيارة 1070 التوظيف وكاالت دلتابعة الزيارات عدد بلغ: التوظيف وكاالت متابعة -

 حيث ادلخالفة تآادلنش عدد لتقليل وذلك العامة النيابة إىل العمل لقانوف ادلخالفة تآادلنش مجيع  إحالة يتم :النيابة إىل اإلحالة -

. ( )2012 عاـ يف سلالفة منشأة 405 إحالة مت

: يالبنك الضمان سييلت -ب

 ادللتزمة غَت الشركات ضمانات من بتسييلها ديب يف العمل تفتيش إدارة تقاـ واليت العماؿ حقاتستـو رواتب عن عبارة ىيو

 العماؿ بتسليم اإلدارة خالذلا من تقـو حيث, ديب -التفتيش إلدارة والتابع البنكية للضمانات صصمخ حلساب العماؿ رواتب بتسديد

. ( )شأةمن 27 لعدد 2013 عاـ حىت 2009 عاـ من درىم 15896723 مبلغ تسييل مت حيث, حقوقهم

 :األجور حماية نظام -ج

 بالتعاوف أطلق لكًتوينا نظاـ وىو 2009 عاـ شاؤهإف مت الذي Wages Protection system (WPS)  نظاـ بتفعيل العمل وزارة قامت

 ادلزودة ادلالية ادلؤسساتو الترافة وشركات ادلتارؼ عرب عماذلا جورأ بدفع خاللو من ادلنشآت تقـو, ادلركزي اإلمارات مترؼ مع

. للخدمة

 العاملُت أجور دفع عمليات عن ومعلومات بيانات قاعدة بإنشاء للوزارة تسمح بتقنية ادلركزي ادلترؼ قبل من النظاـ تطوير ومت

 بالوزارة ادلختتة اجلهات لدي يظهر حبيث, عليهما ادلتفق والقدر قتواؿ يف األجور بدفع العاملة ادلنشآت التزاـ ومدى اخلاص القطاع يف

 مجيع األجور محاية نظاـ يغطيو. ال أـ موعدىا يف بذلك ملتزمة ىي ؿوه ,ال أـ العماؿ رواتب بدفع قامت قد الشركة كانت إذا ما

. ةالعمايل والفئات الشرائح كافة النظاـ من يستفيد كما. واألنشطة لقطاعاتا سلتلف يف الوزارة دىؿ ادلسجلة ادلنشآت

 احلماية تعزيز على العمل أصحاب تساعد مبتكرة حلوؿ توفَتو, العماؿ أجور محاية دببدأ االلتزاـ ضماف ىو النظاـ ىذا من والغاية

 يف العمل عالقات استقرار تعزز آمنة عمل بيئة لتوفَت جادة خبطوات القياـو. راألجو صرؼ عمليات يف وادلاؿ جلهدوا الوقت وتوفَت
 البيانات على دائم إطالع على العمل وزارة إبقاء ضمافو, يةوالتنافس الشفافية مبدأ عزيزوت. ؼاألطرا مجيع حقوؽ محاية عرب الدولة

 العمالية ادلنازعات من الوقائية اإلجراءات ازباذ يف السرعة إىل اإلضافةب ,بدفعها ادلنشآت التزاـ ومدى اخلاص القطاع يف رباألجو ادلتعلقة

 . رباألجو ادلتعلقة

                                           
, التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر ( )

  .32ص , 3 2-20 20

, بٌة المتحدةالتقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العر, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر (2)

  .33ص , 3 2-20 20
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 تقـو النظاـ، ىذا خالؿ منو. العمل أصحاب وبُت بينهم الثقة وتعزيز العماؿ حقوؽ محاية ضلو إجيابية ةخطو اخلطوة ىذه وتعترب 

 من وغَتىا األمواؿ ربويل وشركات ادلتارؼ خالؿ من العماؿ أجور بتحويل. ذلا مقرا ادلتحدة العربية اإلمارات دولة تتخذ اليت الشركات

 ىذا إىل انضمت وقد. وعملياهتا اإللكًتوين النظاـ ىذا دبراجعة ستمرارا الوزارة وتقـو ،انقدً  األجور ىذه دفع من الً بد اخلدمات، مقدمي

   .النظاـ ىذا خالؿ من العماؿ أجور  بدفع تقـو عامل مليوف 3.5 عن يزيد ما تضم شركة ألف 215 النظاـ

 أو ـرواتبو دفع بعدـ اخلاصة الشكاوى لتقدمي عاملُتلل 800665 (راتيب) الساخن اخلط تفعيل يف العمل وزارة صلتوا قدو

 خالؿ من www.mol.gov.ae اإلنًتنت طريق عن الشكاوي بتقدمي للعماؿ مسحت اخلدمة ىذه فأ كما. القانونية غَت اإلستقطاعات

 ويف. العمل مفتشي قبل من تامة سرية زلل وتكوف لغة، 12 خالؿ من الشكاوى تقدمي وميكن. ادلالية مستحقاهتم أخرتت إذا الوزارة بوابة

 دفع لتأخَت الشركات بعض ضد يشكو 386 تسجيل ومت النظاـ، ىذا خالؿ من كوىش 1500 من أكثر تسجيل مت 2012 العاـ

 .( )الرواتب

: اآلليات ىذه أىم ومن. العماؿ شاكلـ تتعيد لتجنب سريعؿا التدخل ضرورة على الوزارة أكدت فقد ذلك، على وعالوة

 أضلاء مجيع يف العماؿ من ادلقدمة شكاوىؿا يف للنظر اـسواألؽ اإلدارات من عدد الوزارة صتصخ :لالعما نزاعات إدارات -

 تسوية رفض مت وإذا أسبوعُت، غضوف يف تسويتها وزلاولة العماؿ من الشكاوى تلقي على يعملوف ادلوظفُت ىؤالءو .دالبال

 على رسـو أي ضفر دوف من حكمها درتص واليت ادلختتة، احملكمة إىل النزاع إحالة يتم العمل، صاحب أو العامل قبل من

. الشكوى على ادلًتتب والضرر التقاضي طبيعة عن النظر صرؼب وذلك العامل،

 واحلماية الرعاية توفَت مهمتها وتكوف الكثيفة، العمالة ذات ادلناطق يف الوحدات ىذه تعمل :لبالعما العناية وحدات -

 الوثبة قرية يف والراحة ياس جزيرة من كل يف الوحدات ىذه تعمل حيث, حقوقهم حوؿ الوعي توىسـ ورفع للعماؿ

 يف الوحدات ىذه من ادلزيد الوزارة شأتأف ، 2011 عاـ وخالؿ. ةاعيفصاؿ الشارقة ومنطقة ديب يف يتنةادلح منطقةو بأبوظيب،
 واالقًتاحات والتعليقات الشكاوى لتلقي الوحدات ىذه أُنشئت وقد. والعُت والفجَتة اخليمة أسر يفو بديب، القوز منطقة

 انتشار ظواىر ودراسة العمل، مواقع بزيارة تقـو الوحدات ىذه فإف ذلك، إىل وباإلضافة. ادلناسبة الردود وتقدمي العماؿ من

 احملاضرات خطط وضع وكذلك وواجباهتم، حبقوقهم العماؿ لتوعية ادلطلوب الوعي من نوع بتقدمي وتقـو سليب،اؿ ؿالعم

 ,يةادليداف بالزيارات بالقياـ الشركات ألصحاب أيضا الوحدات ىذه تسمح كما .ؿللعما التدريبية والربامج والندوات

 . بالبشر االذبار أو سريؽاؿ العمل قبيل من اعتبارىا ميكن اليت الظواىر من أي وجود لرصد ادلعنيُت ولُتئسامل ومشاركة

: ورعايتهم الجرائم ضحايا دعم -6

 ذات اجلهات مع والتنسيق القوانُت وتعزيز بالبشر، االذبار دبكافحة اخلاصة القوانُت إصدار عند اإلمارات دولة جهود تتوقف مل

 تقع بل اجلرائم، ىذه يف مسئولُت غَت اػً أطراؼ باعتبارىم بالبشر االذبار جرائم لضحايا خاصة أمهية اإلمارات حكومة تويل بل التلة،

 ادلأوى بتوفَت" اجلرائم ضحايا مساعدة برنامج" مظلة ربت الدولة تقـو التدد، وهبذا. اجلرائم ىذه مثل على ادلًتتبة العواقب أشد عليهم

 ىذا نفس يف شربالب االذبار ضحايا واألطفاؿ النساء إيواء مراكز إنشاء قرار يتب كما ترحيلهم، وقت حىت اجلرائم لضحايا والرعاية

                                           
  .2 20تقرٌر وزارة العمل اإلماراتٌة لعام  ( )
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. الضحايا دعم إىل الرامي التوجو

: الرياضية السباقات بعض في لمستخدمينا ألطفالا حماية -7

 إىل اإلمارات دولة سارعت لذا التقليدية، الرياضية اذلجن سباقات يف ادلشاركوف األطفاؿ لو يتعرض استغالؿ ىناؾ أف للدولة تبُت

 حيث .بلداهنم إىل األطفاؿ ىؤالء عودة إجراءات وتسهيل فعالياهتا يف األطفاؿ استخداـ نعمب الرياضة ىذه لتنظيم صارمة إجراءات وضع

 45 عن ـوزنو يقل الذين اذلجن سباقات يف ةشارؾامل من األطفاؿ منع الوزراء رللس رئيس نائب هنياف آؿ زايد بن محداف الشيخ قرر

ـً  عشر ستة عن ـسفره جواز حسب ـعمره يقل وأال كيلوجراما  الفحوص إجراء طبية جلنة تتوىل ادلطلوبة السن توافر من وللتأكد. اعا

.  سفره جواز يف ادلدرجة ادلعلومات دقة من للتأكد مشارؾ لكل الالزمة

 األطفاؿ استخداـ أف إال اذلجن سباقات يف عاما 15 عن أعمارىم تقل من مشاركة 1993 عاـ حظرت قد اإلمارات دولة وكانت

 تتجاوز ال أطفاال أخرى خليجية ودوؿ اإلمارات يف اذلجن سباقات على القائموف يستخدـ حيث البالد يف منتشرا بات اجملاؿ ىذا يف

.  والسوداف واذلند وباكستاف وسريالنكا بنجالديش من معظمهم سنوات مخس أو أربع أحيانا أعمارىم

ـً  شرع ستة عن أعمارىم تقل أطفاال يستخدموف الذين احلظائر أصحاب محداف الشيخ دعا كما  طفاؿاأل ىؤالء يعيدوا أف اعا

 من للتأكد والبحرية اجلوية للموانئ مشددة تعليمات صدرت وقد. الشديدة القانونية للمساءلة تعرضوا وإال منها جاءوا اليت بلداهنم إىل

ـً  عشر ستة عن أعمارىم تقل أطفاؿ دخوؿ عدـ . الدولة يف تقاـ اليت اذلجن سباقات يف ادلشاركة لغرض اعا

 أعقب وقد. تأىيلهم وإعادة األطفاؿ ذلؤالء الالزمة الرعاية لتقدمي( اليونيسيف) للطفولة ادلتحدة األمم منظمة مع التعاوف مت كما

 من الالزمة وادلادية ادلعنوية التعويضات كل قيتل بعد وإفريقيا آسيا يف األصلية بلداهنم إىل الركبية من طفال 1077 عودة اإلجراءات ىذه

.  ( )وجو أكمل على أوطاهنم إىل األطفاؿ إعادة خطط تنفيذ لضماف متابعة آليات ووضع الركبية األطفاؿ تأىيل إعادة برنامج خالؿ

: أبوظبي في االجتماعي الدعم مركز إنشاء -8

 االذبار جرائم ذلك يف دبا عامة بتفة اإلجرامية األعماؿ حاياض رعاية دبهمة ويتكفل أبوظيب، شرطة إشراؼ ربت يعمل وىو

. التلة ذات ادلؤسسات سلتلف مع والتعاوف بالتنسيق الضحايا ذلؤالء الدعم وسائل كل يقدـ وىو. بالبشر

: ووقائية رادعة إجراءات تطبيق من المعنية الجهات تمكين: ثانيًالا

 ادلستوى على سواء شربباؿ االذبار مكافحة قوانُت تنفيذ فأبش الوعي زيادة على شربباؿ االذبار دلكافحة الوطنية اللجنة تعمل

 اء،ضالق إىل إحالتها مت رشبالب اذبار قضية 47 عدد العامة النيابة كيَّفت 2013 لعاـا يف درت اليت مسيةلرا للتقارير اوفقً . احمللي أو االربادي

. قضية 19 عدد يف باإلدانة أحكاـ دارصإ ومت .ضحية 51 الضحايا عدد وكاف, متهم 111 القضايا ىذه يف ادلتهمُت عدد بلغ وقد

 بلغ بينما. قضية 20 إىل 2008 العاـ يف العدد وتضاعف ، قضايا 10 القضايا عدد بلغ قد 2007 العاـ خالؿ أنو اإلشارة وذبدر

 القضايا عدد يف واضحا اتناقصً  2011 العاـ وشهد ،قضية 58 إىل القضايا عدد وصل 2010 العاـ ويف ،قضية 43 إىل 2009 العاـ يف العدد

                                           
  .2009تقرٌر منظمة األمم المتحدة للطفولة الٌونٌسٌف لعام  ( )
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. ( )ةقضي 47 القضايا عدد بلغ 2012 العاـ ويف .قضية 37 إىل ووصل

 
 احلبس بُت العقوبات تراوحت حيث بالبشر االذبار جرائم يف نُتادلدا على صارمة عقوبات توقيع ادلاضية السنوات خالؿ مت وقد

.  والغرامة ادلؤبد والسجن ةواحد سنو عن تقل ال دلدة

 على بعضها اشتملت فقد. اإلمارات دولة يف تسجيلها يتم اليت بالبشر االذبار جرائم وطبيعة حاالت يف تغيَت ىناؾ أف ويالحظ

 قضايا تسجل إذ ,ادلعاملة سوء أشكاؿ من الشكل ىذا نطاؽ خارج تقع قضايا ىناؾ إف حيث اجلنسي، االستغالؿ نطاؽ خارج أنشطة

 .ادلتحدة العربية اإلمارات دولة يف قانوين غَت يعترب الذي بالتبٍت مرتبطة األطفاؿ بيع عن أخرى وقضايا والسخرة، العمل يف ستغالؿلال

 ستخداـا اجلاين قاـ قضية ففي .ادلعلومات تقنية ستخداـا خالؿ من ضحاياؿا ضليلت عمليات, اكتشافها مت اليت القضايا أخر ومن

 وإجبارىن ديب إىل الالتينية أمريكا من نساء ثالثة جذب مت حيث, النساء جلذب   www.tagged.com وىو اإلنًتنت شبكة على موقع

 .ذلك بعد ادلوقع حظر ومت .الدعارة شلارسة على

 ىذه جلب ومت, بوؾ الفيس االجتماعي التواصل موقع طريق عن الدولة خارج امرأة مع صداقة فلبينية امرأة قامتأ, ثانية قضية ويف

 . ضيةؽاؿ ىذه يف شختُت على القبض إلقاء ومت .الدعارة شلارسة على إجبارىا مت مث , بوظيفة ذلا التعهد خالؿ من ديب إىل ادلرأة

 فقد دلخاطرىا منها اإدراؾً و ىتماـ،الا من اكبَتً  اقدرً  للعدالة مرتكبيها وتقدمي ربشباؿ اذبار جرائم مكافحة الداخلية وزارة تويلو

.  ( )ربشباؿ اذبار ائمرًف دلكافحة إجراءات و تدابَت بعدة قامت

: بالبشر االتجار جرائم مكافحة أجل من هياكلها ودعم تأسيس في الداخلية وزارة جهود -

 الوزارة توليو شلا اوانطالؽً  اإلنساف، حقوؽ ثقافة نشرو حبماية هتتم اليت التنظيمية الوحدات وجود ألمهية الداخلية وزارة من اإدراؾً 

 اآلليات من العديد ذلك سبيل يف اتبعت فقد اإلعاقة، ذويو واألطفاؿ النساء اياضحو رشبالب االذبار جرائم دبكافحة كبَت اىتماـ من

. ىياكلها دعم على رصتوح األمثل، الوجو على حقوقهم احًتاـ اضمافً  الفئات ىذه اياضؽ مع التعامل فحلس واإلجراءات

: التايلالنحوعلىوذلك

                                           
 .6ص , مرجع سابق ,سعٌد الغفلً ( )

 .3 20تقرٌر وزارة الداخلٌة عن مكافحة جرائم االتجار بالبشر لعام  (2)
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 :الطفل حماية مركز إنشاء (1

ـً  الوزارة أولت لقد  دلكتب العامة لألمانة تابع, ؿالطف محاية مركز استحداث مت فقد ادلنطلق ىذا ومن األطفاؿ اياقضب اكبَتً  ااىتما

: ةالتايل اريةإلدا الوحدات من ادلركز ويتكوف. 347/2011 رقم القرار دبوجب الداخلية، وزير

 . والتنسيق التحقيق متابعة فرع -

 . االجتماعي الدعم تنسيق فرع -

. واإلرشاد يةوالتوع الوقاية فرع  -

: للشرطة العامة القيادات في تنظيمية وحدات شاءإن (2

 صزبت رطةشلل عامة قيادة كل يف ربشباؿ االذبار جرائم دلكافحة وحدات ستحداثا  2011 لسنة 34 رقم الوزاري القرار دبوجب مت
 مكافحة قسم مع رةشمبا وتنسق ادلنظمة اجلرمية مكافحة أقساـ تتبع رشبالب االذبار جرمية دبخاطر والتوعية ادليدانية ادلكافحة أعماؿب

. تركةشامل واخلطط الربامج خالؿ من اياضالق ذات يف رباديالا رشبالب االذبار جرائم

: يف التنظيمي للهيكل اوفقً  الوحدات ىذه اتصاصاخت وتتمثل

 وارتباطها، اإلجرامية واألساليب متادرىا وربديد ادلنظمة اجلرائم عن تالستدالالا ومجع والتحري البحث أعماؿب القياـ -أ

 .مرتكبيها على ضالقب وإلقاء مكافحتها على والعمل فيها دلستخدمةا واألساليب الوسائل وربديد

 .رشبالب يتاجر أو ويأي أو ميارس أو سهلي من على ادلًتتبة والعقوبات لبشربا االذبار دبخاطر اجملتمع توعية على العمل -ب

 مع والتنسيق رشبالب االذبار عملية سهلتو وتؤوي تتعامل اليت واجلماعات العتابات رصد على للعمل ادلتادر وذبنيد تنظيم -ج

 .بالبشر االذبارب صةاخلا واألدلة ادلعلومات تبادؿ رلاؿ يف الدولة يف األمنية واألجهزة رطةشاؿ قيادات

 على اجلرائم من النوع ىذا حوؿ صائيةاإلح التقارير وتنظيم ادلعلومات وتوثيق بالبشر االذبار جرائم عن بيانات قاعدة إعداد -د

 .تتةادلخ ألمنيةا األجهزة مع بالتعاوف اإلمارة توىمس

 بالبشر االذبار جبرائم ادلتعلقة ادلعلومات تبادؿ خالؿ من وذلك ،)نًتبوؿاال) اجلنائية رطةلشؿ الدولية ادلنظمة مع التعاوف -ه

 .جنسًيا األطفاؿ ؿاستغال يف تستخدـ  اليت تنًتفالا مواقع عن ادلعلومات كذلكو, واألطفاؿ النساء وخاصة

 اليد مةصوب العُت مةصب تقنية ستخداـا خالؿ من وذلك الدولة منافذ على السيطرة إلحكاـ ادلبذولة األمنية اجلهود تكثيف -و

 مطابقة من للتأكد الوجو مةبص استخداـ وكذلك للدولة مغادرهتم أو دخوذلم ادلمنوع أو ادلطلوبُت صخاشاأل على للتعرؼ

 سفر جلوازات وحيازهتم ذويهم، سفر جوازات عن األطفاؿ ؿصؼ تراطواش .سفرؿا جواز على ورتوص مع ادلسافر ورةص

 من ذلم احلماية من امزيدً  حيقق دبا ذلا مغادرهتم أو للدولة دخوذلم عند ىويتهم من التحقق إلمكانية وذلك مستقلة

 .االستغالؿ

 وتتكفل ديب، شرطة إشراؼ ربت تعمل وىي, ديب يف اإلنساف حقوؽ حلماية العامة اإلدارة, األخرى التنظيمية الوحدات ومن

 حلماية العامة اإلدارة وتقـو. بالبشر االذبار ضحية يقعوف الذين واألطفاؿ للنساء والقانوين واالجتماعي النفسي الدعم توفَت دبهمة
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 إىل للعودة الطَتاف وتذاكر ادلؤقتة التأشَتات وكذلك ادلؤقت، ادلأوى توفَت خالؿ من للضحايا الدعم بتوفَت ديب يف اإلنساف حقوؽ

. ( )بالدىم

:  الدولي التعاون تعزيز: ثالثًالا

  عاـ يف صادقت ولقد ،2000 ـعا يف الوطنية عرب ادلنظمة اجلرمية دلكافحة ادلتحدة األمم اتفاقية إىل اإلمارات دولة انضمت لقد

 النساء وخباصة باألشخاص االذبار ومعاقبة قمعو عفمب اخلاص )الَتموب) ادلتحدة األمم بروتوكوؿ إىل 2009 عاـ يف انضمت اكم, 2005

. واألطفاؿ

 العديد مع بالعمالة اخلاصة الثنائية االتفاقيات من العديد يف ادلاضية القليلة السنوات خالؿ اإلمارات دولة حكومة دخلت كما 

 القطاع يف التوظيف ووكاالت الشركات ومنع العمالة تدفق وتنظيم ضبط إىل االتفاقيات ىذه هتدؼ حيث اآلسيوية، وخاصة الدوؿ من

 يف احلكومية اإلدارات وأ العمل وزارات طريق عن التعاقدات تتم احلاالت بعض ويف. الوافدة العمالة واستغالؿ خداع فرصة من اخلاص
. اإلنساف حقوؽ وتعزيز بالبشر االذبار دلكافحة الدويل التعاوف تعزيز إىل الرامية جهودىا من كجزء ,الدوؿ تلك

 ايطاليا،و روسيا، من كل يف العالقة ذات وادلنظمات احلكومات مع تفاقيةا 26 عن يقل ال ما الداخلية وزارة وقعت قد كما

 باكستاف،و واألردف، البحرينو اذلند،و كازاخستاف،و التُت،و النمسا،و بولندا،و البيضاء، روسيا أفريقيا، جنوبو كندا،و فرنسا،و ،أدلانياو

 .ولبناف السودافو بريطانيا،و قطر،و اسبانيا،و ،أوزبكستافو ،أذربيجافو تركيا،و ادلغرب،و السعودية، العربية ادلملكةو

 بتوقيعها الداخلية وزارة ستقـو الدراسة قيد تزاؿ ال رشبالب االذبار مكافحة رلاؿ يف تعاوف اتفاقية 29 عن قلي ال ما عدد وىنالك

 فلسطُت، طاجيكستاف، باكستاف، بنغالديش، ىولندا، اسبانيا، اجملر، فنلندا، س،فتو أفغانستاف، سنغافورة، رومانيا، تايالند، مع

 األمريكية، ادلتحدة الوالياتو, صرـ موريتانيا، اسًتاليا، واذلرسك، البوسنة ألبانيا، اجلنوبية، كوريا أرمينيا، قربص، اجلزائر، أوكرانيا، سوريا،

. بريطانياو بولندا

 يف وادلغرب اليمن مع توقيعها مت منها افتاثن دوؿ، 3 مع وبروتوكوالت دولة، 18 مع اتفاقيات وقعت قد العمل وزارة فإف وكذلك
 االعتماد نظاـ بتشغيل ويتعلق اذلند مع أبوظيب يف  2012 العاـ يف توقيعو مت الربوتوكوالت ىذه من والثالث ، 2007 - 2005 األعواـ

 ووزارة ادلتحدة، العربية اإلمارات دولة يف العمل، وزارة بُت ادلوقعة التفاىم مذكرة إطار يف كًتونيا،ؿإ العماؿ عقود ومراجعة وتسجيل

 . العاملة القوى رلاؿ يف اخلارج يف اذلندية وفالشئ

 :اإلمارات دولة إليها انضمت اليت وادلبادرات االتفاقات ومن

 ومباشرا وثيقا ارتباطا ترتبط اإلمارات دولة تشهدىا اليت بالبشر االذبار جرائمؼ: الوافدة العمالة دخول تنظيم اتفاقيات -أ

 وقعت, الظاىرة ىذه دلكافحة اجلهود تنسيق بأمهية إمياهنا من وانطالقا. البالد إىل ادلهاجرة العمالة منها تأيت اليت البلداف بعض بظروؼ

 والتُت وبنغالديش وسَتيالنكا ونيباؿ وباكستاف كاذلند الدوؿ من عدد مع العمالة دخوؿ لتنظيم التعاوف اتفاقيات من العديد اإلمارات

 تراخيص منح رفضهما عن الدولتُت ىاتُت إعالف إىل مثال واذلند لفيليبُتا مثل أخرى دوؿ مع التعاوف أدى كما. والفيليبُت وتايالند

                                           
, التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر ( )

  .وما بعدها 9 ص , 2 20-  20
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 من حلمايتهن وذلك, اذلند يف عاما 30و الفيليبُت يف عاما 25 عن أعمارىن تقل واللوايت ادلنطقة يف بالعمل الراغبات للنساء اذلجرة

 .( )ادلعاملة وسوء لالستغالؿ التعرض احتماؿ

 احلكومية غَت العادلية ادلؤسسات من العديد مع اإلمارات حكومة تعمل :الدولية الهجرة ظمةمن مع والتنسيق التعاون -ب

 بالبشر االذبارو العنف جرائم ضحايا إعادة إطار يف الدولية اذلجرة منظمة رأسها وعلى العامل من دوؿ عدة يف ومبادراهتا جهودىا لتنسيق

. بلداهنا إىل

 يف اإلمارات دولة يف احلكومية وغَت احلكومية ادلؤسسات من العديد ترتكز :المعنية الجهات مع والخبرات الزيارات بادلت -ج
 النساء إيواء مراكز وتنتهج. والعادلي واإلقليمي العريب التعيد على اخلربات وتبادؿ ادلشًتؾ العمل على اجلرائم مكافحة رلاؿ يف عملها

 وتبادؿ اكتساب هبدؼ العامل، يف الشبيهة ادلراكز دلختلف ادلتكررة الزيارات خالؿ من النهج ىذا بالبشر االذبار ضحايا واألطفاؿ

  .زادلرؾ وتشغيل إدارة يف الدولية ادلعايَت وتطبيق اخلربات

: بالبشر االتجار لمكافحة العالمية المبادرة -د

 من فعاؿ بدور اإلمارات دولة فيها تساىم حيث واجلرمية، ادلخدرات دلكافحة ادلتحدة األمم مكتب عليها يشرؼ مبادرة وىي

 الفريق تربّع وقد. التحقيق وتقنيات ادلعلومات مجع رلاؿ يف األخرى ادلشاركة الدوؿ وخربات ذبارب من واالستفادة ذبربتها نشر خالؿ

 واليت ادلبادرة لدعم درىم مليوف 55 دببلغ حةادلسل للقوات األعلى القائد نائب أبوظيب، عهد ويل هنياف آؿ زايد بن زلمد الشيخ مسو أوؿ

 .2008 فرباير يف فيينا يف عقد ذياؿ بالبشر االذبار مكافحة حوؿ ادلتحدة األمم منتدى رعاية تضمنت

 لضماف اجلهود بذؿ تواصل وىي, بالبشر االذبار دلكافحة العادلية للمبادرة التوجيهية اللجنة يف امقعدً  اإلمارات تشغل كما

 .والربامج واخلطط ادلبادرات من ادلزيد بتقدمي وذلك فيينا منتدى حققو الذي النجاح استمرار

: الوطنية عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحدة األمم اتفاقية -و

 رلاؿ يف الدويل التعاوف تعزز اتفاقية وىي الوطنية، عرب ادلنظمة اجلرمية دلكافحة ادلتحدة األمم اتفاقية على اإلمارات دولة صادقت

 .أشكاذلا بشىت اجلرمية حةمكاؼ

:  ( )واألطفال النساء وبخاصة باألشخاص االتجار ومعاقبة وقمع منع بروتوكول -ز

 الدوليُت والعمل التنسيق تعزيز آليات ويدعم الوطنية، عرب ادلنظمة اجلرمية دلكافحة ادلتحدة األمم التفاقية مكمل بروتوكوؿ وىو

 .اخلتوص وجو على واألطفاؿ النساء حق يف بالبشر االذبار جرائم دلكافحة

: الجريمة ضد االجتماعي للدفاع العربية الدولية المنظمة اتفاقية -هـ

 ضد ادلشًتؾ العريب العمل تعزز واليت اجلرمية، ضد االجتماعي للدفاع العربية الدولية ادلنظمة اتفاقية على اإلمارات دولة وقعت

                                           
, مارات العربٌة المتحدةالتقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإل, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر ( )

  .35ص , 3 2-20 20

الدورة الخامسة والخمسون المؤرخ  25اعتمد وعرض للتوقٌع والتصدٌق واالنضمام بموجب قرار الجمعٌة العامة لألمم المتحدة  (2)

 A/RES/55/25.وثٌقة األمم المتحدة , 2000نوفمبر/تشرٌن الثانً 5 فً 
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 .أنواعها بشىت اجلرمية

  بالبشر االتجار جرائم من للمتضررين والدعم الحماية تأمين: رابعًالا

 االىتماـ اإلمارات دولة تغفل مل, لتطبيقها ادلناسبة اآلليات وإجياد بالبشر االذبار دلكافحة التارمة القوانُت إصدار على عالوة

 على تركز ىامة مبادرات إطالؽ اخلتوص ىذا يف الشامل منهجها يكوف أف على حرصت فقد ولذا, ادلسألة ذلذه اإلنساين باجلانب

 وتوفَتىا والرعاية الدعم برامج توسيع جانب إىل معهم ادلعنية احلكومية اجلهات يف والعاملُت الشرطة ضباط تعامل طريقة وربدد الضحايا

. وعادؿ سريع بشكل ذلم

 برامج خالؿ من ذلم والدعم احلماية توفَت إىل حيتاجوف ضحايا أهنم على اجلنسي لالستغالؿ يتعرضوف من إىل احلكومة وتنظر

 وفقا القسري العمل أو الدعارة شلارسة على عليو اجملٍت جيرب من كل معاقبة بضرورة ذاتو الوقت يف تؤمن كما, التأىيل وإعادة اإلرشاد

. اإلمارات يف السائدة للقوانُت

 رىألخا احلكومات مع بالتنسيق إليواءا مراكز وتقـو ،الضحايا ذلؤالء النفسي والدعم اإليواء زمراؾ بتوفَت احلكومة قامت وقد

 يتم مث ومن قضيتها، يف النظر أثناء للضحية والقانونية والنفسية التحية لرعايةا احلماية سبل كافة بتقدمي العاـ النفع ذات واجلمعيات

 .اجلرائم ضحايا مساعدة برنامج إطار يف وذلك الدولة نفقة على صلياأل بلدىا إىل عودهتا تأمُت

 على وتأيت اجملاؿ، ىذا يف اراتاإلـ ةبدوؿ نسانيةاإلو االجتماعية ادلنظمات من العديد تنشط احلكومية، ادلبادرات على عالوة

 النساء جلميع سيةالنف والرعاية الدعم توفَت بغية 2007 ـعا يف تأسست اليت طفاؿألا النساء لرعاية ديب ؤسسةـ مها تافسؤسـ رأسها

 من ادلعاملة اءةإس أو اإلمهاؿ أو األسري والعنف بالبشر االذبار جلرائم ضحايا يقعوف الذين ادلقيموف، أو ادلواطنُت من سواء واألطفاؿ

. االجتماعية ادلشاكل من غَتىا أو العمل صاحب قبل

 اإلمارايت األمحر اذلالؿ ىيئة مظلة ربت 2008 ـعا يف تأسيسها مت واليت "بالبشر االذبار ضحايا إيواء" مركز ىي لثانيةا سسةؤوامل

 أف بعد نشاطها توسيع إىل باإلضافة اضحاياؿ ذلؤالء القانونيةو والتحية النفسية الرعاية كافة وتقدمي بالبشر االذبار ضحايا حلماية لتوفَت

. اخليمة ورأس الشارقة إمارايت من كل يف جديدة مراكز وافتتاح شاءإف مت

 الثاني المبحث

 بالبشر االتجار لضحايا الدعم وتقديم الحماية تأمين في اإليواء مراكز دور

 والعمالة اجلنسي االستغالؿ أف إىل العادلية ادلتحدة األمم دلنظمة التابع" اجلرمية ومكافحة ادلخدرات مراقبة مكتب"تقارير تفيد

. العامل يف وانتشارا شيوعا بالبشر االذبار جرائم أنواع أكثر ىي القسرية

 القسرية العمالة تتبعو فيما الضحايا، معظم واألطفاؿ النساء وتشكل بالبشر، االذبار جرائم قائمة على اجلنسي االستغالؿ ويأيت

 يتم كما اإلباحية، األفالـ تتوير يف أو ،التسوؿ ونشاطات التناعات سلتلف يف األطفاؿ استخداـ يتم حيث خطورة، تقل ال بنسبة

. التلة ذات اجلرائم من وغَتىا الدعارة تشبكا يف النساء استغالؿ

 من العديد تسجل الدولة أف بالبشر االذبار دلكافحة الوطنية للجنة السنوية التقارير تفيد ادلتحدة، العربية اإلمارات دولة ويف

. اجلنسي واالستغالؿ باألطفاؿ وادلتاجرة القسري العمل منها بالبشر االذبار حاالت
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: منهاو احلياة، رلاالت مجيع لتشمل العامل يف بالبشر االذبار جرائم يف اإلنساف حقوؽ انتهاؾ وأماكن رلاالت وتتنوع

 يف ساجامل كمحالت اخلدماتية واحملالت تادلؤسسا بعض غطاء ربت السرية والوكاالت الشوارع يف ادلنظمة الدعارة شبكات• 
. اإلباحية األفالـ إنتاج شبكات بعضو, التحية والنوادي والتالونات آسيا

. والبساتُت ادلزارع يف قسرا والرجاؿ والنساء األطفاؿ تشغيل: الزراعة قطاع يف• 

. ادلتانع يف والنساء األطفاؿ تشغيل: التناعات قطاع يف• 

. البيوت يف قانوين غَتواؿ القسري العمل: ادلنازؿ• 

. القسري للزواج الفتيات هتريب• 

. ادلسلحة النزاعات يف ؿاألطفا استخداـ• 

. والتسوؿ واالحتياؿ السرقة جرائم• 

. ( )لألطفاؿ اجلنسي االستغالؿ شبكات• 

 وىم. اإلنساف حبقوؽ ترتبط جرائم القًتافهم العقوبات أشد القانوف يعاقبهم رلرموف الدويل القانوف نظر يف ىم بالبشر ادلتاجروفو

 من العديد ىناؾ أف غَت. الدويل أو احمللي ادلستوى على منتظم بشكل وتنقلها الضحايا" تتتيد" منظمة شبكات يف عادة يعملوف

 اإلجرامية الشبكات وقادة التجارية، احملالت وأصحاب وادلزارع، ادلتانع أرباب عادة وىم. ومستقل منفرد بشكل يعملوف الذي اجملرمُت

 .ادلستويات سلتلف من أعواهنم ومعهم اختالفها على

 يف والبدء حريتهم يف والتحكم منهم النيل قبل كاذبة بوعود بضحاياىم التالعب خالؿ من جرائمهم بالبشر فادلتاجرو ويقًتؼ
 أسوأ ضحاياىم ويعاملوف والدعارة، التسوؿ وشبكات وادلتانع ادلزارع يف بالبشر ادلتاجروف ينتشر حيث ادلهن، أنواع شىت يف هبم ادلتاجرة

 تقدـ اليت الفقَتة العائالت تتتيد اليت الزواج شبكات يف ادلتاجرين بعض يعمل كما. إنسانية غَت معيشية ظروؼ يف ويضعوهنم معاملة

 .ينتظرىن الذي بادلتَت العلم دوف بناهتن

 عن التادرة التقارير تثبت إذ, وادلعارؼ األقارب من يكونوا أف ميكن بل الغرباء من الضحايا يتتيد من يكوف أف يشًتط وال

. واألصدقاء اجلَتاف أو العائلة من الضحية من ادلقربُت أحد أحيانا يكوف قد اجملـر أف بالبشر االذبار جرائم نسب أكرب ؿتسج اليت البلداف

 كما والكرامة، واألمن وادلساواة، احلرية يف واحلق احلياة، يف كاحلق: اإلنسانية حقوقهم يف انتهاؾ من لبشربا االذبار ضحايا يعاينو

 وتتعرض الثبوتية أوراقها كل من الضحية تسلب إذا هتمحري سلب يتم حيث, واالستغالؿ العنف أشكاؿ أبشع من الضحايا تعاين

  .التنقل أو اخلروج أو احلركة حلرية كامل وسلب للسجن

 التشويو أو بالقتل ىديدوالت, غتتابلال تتعرض وأيضا, والتجويع لضربكا ادلختلفة بوسائلو التعذيب إىل الضحايا تتعرض كما

 يتم كما. رلتمعهن يف بفضحهن النساء هتديد يتم الدعارة، شبكات يف اجلنسي االستغالؿ حاؿ ويف. عائلتها أفراد ألحد التعرض أو

                                           
  http://www.shwc.ae: ي لمركز إٌواء النساء واألطفال بدولة اإلمارات وهوااللكترونلمزٌد من المعلومات راجع الموقع  ( )
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  .والكفالة اإلقامة نفقات أو يرةالتأش أو السفر تذكرةؾ عليها ُمستحق دين تسديد حبجة اؽالش العمل يف الضحية استغالؿ

 أو ادلعدية، األمراض من وغَته ،(اإليدز) ادلكتسب ادلناعة نقص كمرض جسدية مراضأل الضحايا تعرض, ذلك ىعل ويًتتب

 يتعرضن الاليت النساء وتعرض, النفسية األمراض وأيًضا, الالإنسانية احلياة وظروؼ تغذيةاؿ وسوء الشاقة األعماؿ تسببها أخرى أمراض

.  ىاضواإلج ؿاحلم إىل اجلنسي االستغالؿ إىل

 أخرى أدويةو وادلخدرات الكحولية ادلواد تناوؿ على جيربوف إذ ؛اإلدماف إىل الضحية تتعرض قد, االستغالؿ شلارسات نواتج ومن

 وظروؼ األمراض سببب أو خطَتة، إجرامية أوساط يف بالقتل إما موتلل يتعرضوف الضحايا من كثَت أف كما .تعاطيها على جُيربوف

. والعبودية الرؽ حياة من التخلص يف الرغبة جراء االنتحار سببب أو, القاسية العيش

 تطبيق على القائمُت تعامل كيفية ربدد اليت احليوية ادلبادرات من موعةمج على اإلمارات ةدوؿ تتبعو الذي شاملاؿ ادلنهج ويتأسس

 ىذا يف للحكومة الراسخة األسس ومن .ذلم وعادلة فعالة رعاية برامج توفَت خالؿ من أفضل شكلب بالبشر االذبار ضحايا مع القانوف

 الرعاية وتوفَت ىيلأالت إعادة برامج خالؿ من ذلم وادلعنوي ادلادي الدعم وتقدمي اجلنسي االستغالؿ ضحايا محاية وجوب اخلتوص

. العربية اإلمارات دولة قوانُت دبوجب السخرة أعماؿ يف أو الدعارة رلاؿ يف بالبشر االذبار عن ولُتئادلس ادلتهمُت ومعاقبة النفسية،

 النساء إيواء" مراكز إنشاء قرار صدر اإلنساف، حقوؽ ودعم بالبشر االذبار جرائم مكافحة يف اإلمارات دولة جهود إطار يف

 الرعاية تقدميو البالد، يف اجلنسي واالستغالؿ بالبشر االذبار جرائم لضحايا اآلمن ادلالذ توفَت هبدؼ "بالبشر االذبار ضحايا واألطفاؿ

 يف متختتة مدين رلتمع مؤسسة وىي, والنساء األطفاؿ لرعاية ديب مؤسسة تأسيس مت كما .ذلم االجتماعي والدعم والنفسية التحية
: يلي فيما سنتناولو ما وىو. بالبشر االذبار ضحايا فيها دبا اجلرائم ضحايا ورعاية إيواء

: Ewaa "إيواء" مركز إنشاء: الًال أو

 2010 يف اخليمة رأس مركز ذلك بعد تبعو أبوظيب، يف 2008 عاـ بالبشر االذبار ضحايا واألطفاؿ النساء إيواء مراكز أوؿ تأسيس مت

 دلكافحة الوطنية اللجنة مع وبالتعاوف اإلمارايت األمحر اذلالؿ ىيئة مظلة ربت تعمل رحبية غَت مؤسسات وىي ،2011 يف الشارقة ومركز

 ادلتوقع ومن. القانوف عليو يعاقب اجرـً  البشرب االذبار يعترب الذي 2006 للعاـ 51 رقم االربادي القانوف دبوجب بالبشر، االذبار جرائم

 .الوطن إمارات كامل مستوى على اإلنسانية ادلبادرة ىذه عمل لتوسيع الدولة إمارات مستوى على ادلراكز من ادلزيد افتتاح

 منو، والوقاية بالبشر االذبار مكافحة يف والدولية احمللية اجلهود تعزز أف تأسيسها حداثة من بالرغم إيواء مراكز استطاعت وقد

 أيضا تعمل فإهنا واألماف، والثقة الكرمي العيش على تقـو بيئة يف ادلتضررين تأىيل وإعادة والرعاية اإلغاثة خدمات توفَت على كزتر إذ يوه

 مكافحة أدوات مجيع لتوفَت جهدىا قتارى ادلراكز تبذؿ حيث العالج، من خَت الوقاية مبدأ من انطالقا وذلك أخرى مستويات على

 التوعية وبرامج خطط ادلراكز تنفذ كما ,واالستغاثة الدعم طلبات لتلقي االلكًتوين وادلوقع الساخن اخلط مقدمتها ويف ,بالبشر االذبار

 قانونًا اجملرمة والعبودية الرؽ أشكاؿ من الً وشك خطَتة آفة باعتباره منو وقايةواؿ بالبشر االذبار خطورة لكشف اجملتمع ألفراد ادلستدامة

 .شرًعا واحملرمة

 واحًتاـ اإلمارات سلتلف يف واألطفاؿ النساء من اجلنسي واالستغالؿ بالبشر االذبار ضحايا محاية إىل ادلراكز تلك وهتدؼ

 يف اجلنس على القائم والعنف بالبشر االذبار عمليات وقوع من احلد يف وادلساعدة ذلم ومؤقت آمن مأوى توفَت خالؿ من إنسانيتهم
. واالستقرار فاألـ ربقيق يف يسهم شلا اجملتمع يف الوعي زيادة خالؿ من اإلمارات دولة
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 :يلي ما يف يقدمها اليت واخلدمات للمركز الرئيسية ادلهاـ تتمثلو

 النساء من اجلنسي واالستغالؿ بالبشر االذبار جرائم ضحايا ادلراكز تستقبل التلة، ذات اجلهات مع بالتعاوف: اإلغاثة -1

 وذلك واالىتماـ، الود من جو يف ذلك ويتم ىم،دبال إىل ودةالع قبل الضرورية الرعاية لتلقي ذلم ادلؤقت ادلأوى جيدوف حيث واألطفاؿ،

. احلاالت ىذه مثل يف الالزمة والقانونية والنفسية التحية التدابَت كل بإتباع

 يف ويتم. ادلستوى وعالية متختتة نفسية رعاية إىل وربتاج احلساسية غاية يف للضحايا النفسية احلالة تكوف ما غالبا: الرعاية -2
 االختتاصيُت من فريق يد على واألطفاؿ النساء من للضحايا والقانونية والنفسية التحية الرعاية خدمات كافة توفَت يواءإ مراكز

 األطفاؿ جيد كما. والنفسية اجلسدية صحتهم واستعادة زلنتهم زبطي على دلساعدهتم القانونيُت وادلستشارين النفسانيُت واخلرباء الطبيُت

.  أعمارىم وفق والًتفيو واللعب والتعلم العاطفي واالىتماـ السليمة التغذية من ادلتختتة الرعاية كل الضحايا من

 زبطي على دلساعدهتم أيضا وترفيهية وحرفية تعليمية دورات تنظيم يتم للضحايا، النفسي الدعم تواصل مع :التأهيل إعادة -3

 بالنفع يعود دبا واستغالذلا الفراغ أوقات ذبنب إىل ادلراكز خرباء ويسعى. بلداهنم يف الطبيعية احلياة إىل للعودة واالستعداد القاسية ذبارهبم

 اللغات تعلم يف التدريب رلاالت أىم وتتمثل. والتدريب والتعليم الًتفيو وسائل كل على ادلراكز توفرت حيث مستقبال، الضحية على

. وغَتىا وادلوسيقى كالرسم والفنوف والتطريز كاخلياطة اليديوية احلرؼ جانب إىل البسيطة ادلهنية وادلهارات اليدوية واحلرؼ

 اجلهات مع التنسيق يتم والتدريب، التأىيل إعادة يف خاصة فًتة قضاء وبعد الضحية، وسالمة صحة من التأكد بعد :المتابعة -4

 إىل توجيهها من للتأكد التنسيق مواصلة مع ىناؾ، إىل نقلها إجراءات لتحضَت ادلتبعة القانونية اإلجراءات وازباذ بلدىا، يف ادلعنية

.  بالبشر ادلتاجرين شباؾ يف أخرى مرة سقوطها وذبنب التأىيل ادةإع دلتابعة بالدىا يف بالبشر االذبار ضحايا رعاية يف متختتة مؤسسة

 أكرب تسجل اليت البلداف ويف اإلمارايت اجملتمع داخل الوعي نشر على تعمل حيث ادلراكز أولويات قائمة على وىي :الوقاية -5

 الوعي نشر تدعم ودولية زللية ونشاطات ومبادرات خطط خالؿ من وذلك اجلنسي، واالستغالؿ بالبشر االذبار ضحايا معدالت

 بالبشر ادلتاجرين شباؾ يف الوقوع ذبنب بضرورة الضحايا لدى الوعي تعزيز على ادلراكز تعمل كما. منها والوقاية اجلرائم ىذه ومكافحة

. ( )اجلرمية ىذه خبتوص الكاملُت والوعي بادلعرفة وتزويدىم أخرى، مرة

. بالبشر االذبار جرائم عن اإليضاح من للمزيد" إيواء" مركز يف وجدوا الذين اياالضح عن ( )اإلحتاءات بعض نورد أف وميكن

 اإلقليم حسب للضحايا قدمت التي الخدمات إحصائية

 العدد اخليمة رأس الشارقة ظيب أبو اجلنسية

 12 1 8 3 أسيا جنوب

 5 2 0 3 أسيا شرؽ جنوب

                                           
  .2 20لعام  بدولة اإلماراتضحاٌا االتجار بالبشر  EWAA لمركز إٌواء النساء واألطفالالتقرٌر السنوي  ( )

 . نساء ضحاٌا االتجار بالبشر بالشارقةتم الحصول على تلك اإلحصاءات من خالل زٌارة مٌدانٌة لمركز إٌواء األطفال وال (2)
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 1 1 0 0 القوقاز جنوب

 6 0 3 3 إفريقيا مشاؿ

 

 
 

 الضحايا بأعمار إحصائية

 العدد اخليمة رأس الشارقة ظيب أبو العمر

0-18 0 3 0 3 

19-25 3 6 0 9 

26-35 6 1 4 11 

34-45 0 1 0 1 
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 للضحية االجتماعية بالحالة إحصائية

 العدد اخليمة رأس الشارقة ظيب أبو االجتماعية احلالة

 10 0 5 5 عزباء

 6 3 2 1 متزوجة

 3 0 3 0 طفلة

 3 1 1 1  مطلقة

 2 0 0 2 أرملة
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: واألطفال النساء لرعاية الخيرية دبي مؤسسة: ثانيًالا

 دعم أنشطة على ادلؤسسي الطابع إضفاء باذباه األوىل اخلطوة لتكوف 2007 العاـ يف ديب يف أنشئت مدين رلتمع مؤسسة وىي

 دبا اجلرائم ضحايا ورعاية إيواء يف متختتة مؤسسة وىي ,الدولية ادلعايَت مع يتماشى دبا واالضطهاد العنف أعماؿ ضحايا ومساعدة
 تعاوف بعالقات يرتبط الذي ادلأوى ذلذا والفنية اإلدارية الشؤوف على اإلشراؼ أمر مستقل إدارة رللس ويتوىل. بالبشر االذبار ضحايا فيها

. ادلؤسسات ىذه مثل وتنظيم إدارة يف ادلتبعة ادلعايَت أفضل على االطالع أجل من األورويب االرباد دوؿ يف شلاثلة مؤسسات مع

 أجل من للضحايا آمنا امالذً  ادلؤسسة جيعل شلا وربسينها، للضحايا االجتماعية تاخلدما تقدمي يف احيويً  ادورً  ادلؤسسة وتلعب

 .واالضطهاد والعنف اإلمهاؿ عن النامجة واجلسدية النفسية اآلثار على التغلب

 خارجية ومساحات, ومطعم, طالب 300 تستوعب أف ميكن مدرسة ومت شخص 250 إىل يتل ما سةؤسامل مرافق تستوعبو

 السلة وكرة القدـ كرة ومالعب, التجهيز من عاؿ مستوى على رياضية وصالة, لأللعاب داخلية وقاعة, األطفاؿ هبا ويلهو ميرح خضراء

 االذبار جرائم ضحايا من وامرأة طفال 115 لنحو ادلساعدة ,لتأسيسها األوؿ لعاـا خالؿ ادلؤسسة قدمت وقد. للكبار الطائرة والكرة

 ضحايا من العديد حاليا ادلؤسسة وتؤوي .األخرى االجتماعية ادلشكالت من وغَتىا واالستغالؿ األسري واإلمهاؿ ادلنزيل والعنف بالبشر

. ونيجَتيا واذلند وبنغالديش وأوزباكستاف ومولدوفا كازاخستافو اندونيسيا مثل متنوعة جنسيات إىل تنتمي اليت بالبشر االذبار

 توفر وكذا. والنفسية الطبية الرعاية يف ادلتمثلة الفوري الدعم خدمات ذلك يف دبا ,شاملة خبدمات الضحايا بتزويد تقـو أهنا كما 

 النفسية ادلشورة وتقدمي مهٍت، وتدريب وتعليمي قانوين دعم من اذلجرة ودائرة القنتليات يف للضحايا شركائها مع خدمات ادلؤسسة

 على ضحاياؿا حتوؿ ضمافؿ والدوليُت احملليُت الشركاء من العديد مع بالتعاوف ادلؤسسة وتعمل. واجلماعات فرادألؿ النفسي والدعم

. للضحايا الالزمة الرعاية لتوفَت اخلدمات ىذه استمرارية وضماف الالـز الدعم خدمات

 :يلي دبا تقـو فإهنا, واألطفاؿ النساء لرعاية ديب ةسؤسمل الرئيسة األنشطة خبتوص أما
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 : والنفسية االجتماعية الخدمات توفير -1

 يتم ذلك، إىل وباإلضافة للنزالء ادلكثفة والطبية سيةؼوالن االجتماعية اخلدمات بتوفَت تقـو بادلؤسسة والتأىيل الرعاية إدارة إف

 :خالؿ من والتدريب للتعليم فرص إعطاء

 يقوموف روفادلدي وىؤالء .ذلا العامة احلالة تقييم أجل من ضحية كل مع تعاملاؿ احلاالت يرومد يتوىل حيث :الحالة إدارة -أ

 .للضحايا واالجتماعي والنفسي التحي الدعم تشمل متكاملة خطة بإعداد

 أي من يعانوف كانوا إذا ما لتحديد سسةؤامل إىل وصوذلم لدى كامل طيب لفحص الضحايا ضاعإخ يتم :صحيةال الخدمات .ب

 .ديب يف التحة ىيئة مع بالتعاوف وذلك التحية الرعاية إىل حيتاج معد مرض

 الضحايا حتوؿ لتسهيل ادلعنية، اجلهات مجيع مع ةدلؤسسا قبل من االتتاالت تيسَت يتم حيث :االجتماعية الخدمات .ج

 أو العامة النيابة يف البيانات بتسجيل للقياـ الضحايا دبرافقة االجتماعيوف العاملوف يقـو حيث ،االجتماعي الدعم خدمات مجيع على

 .احملاكم

 إجراء أو فردية بتورة سواء سينفاؿ الدعم خدمات بتوفَت ادلؤسسة يف فوالنفسي فاألختائيو يقـو: يةالنفس المساعدة .د

 .األصلية بلداهنم إىل ترحيلهم يتم أف وقبل العامة، النيابة أماـ ميثلوا أف قبل ضحاياؿا بإعداد يقوموف كما. مجاعية جلسات

 .واحملاكم العامة النيابة أماـ الضحايا قضايا متابعة طريق عن القانوين الدعم بتقدمي ؤسسةامل تقـو :ةالقانوني المساعدة .ـه

 باإلضافة الفنية، العمل وورش الرياضية واألنشطة التدريبية الدورات من العديد عقد على ادلؤسسة تعمل :يبوالتدر التعليم .و

 .ادلؤسسة بيئة خارج الًتفيهية الرحالت إىل

 .( )ادلؤسسة مغادرهتم عند لضحايا واذلدايا ادلايل الدعم سسةادلؤ تقدـ :المالية المساعدات .ز

 إحالة مت حيث. سنة 33و 13 بُت أعمارىم تراوحت. بالبشر االذبار ضحايا من 35 عدد ديب مؤسسة دعمت ،2012 عاـ وخالؿ

 : يلي كما وىي .( )الضحايا حوؿ ادلعلومات من امزيدً  التالية البيانات سؾوتع ديب، شرطة ؿقب من سسةؤللم الضحايا مجيع

 بالبشر االتجار ضحايا مصدر

 احلاالت عدد القارة

 25 آسيا

 1 أفريقيا

                                           
, التقرٌر السنوي عن مكافحة االتجار بالبشر فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة, اللجنة الوطنٌة اإلماراتٌة لمكافحة االتجار البشر ( )

  .35ص , 3 2-20 20

  .احصاءات تم الحصول علٌها من قبل مؤسسة دبً الخٌرٌة لدعم النساء واألطفال (2)



 20-2014/11/22 طرابلس – الحماية الدولية للطفل: السادسأعمال المؤتمر الدولي 

 

 www.jilrc.com    -    conferences@jilrc.com    -    +961- 71053262  
21 

 

 6 أوروبا

 3 األمريكتُت

 35 اجملموع

 

 بالبشر االتجار حاياضل االجتماعية الحالة

 احلاالت عدد االجتماعية احلالة

 19 زباءع

 9 متزوجة

 6 مطلقة

 1 أرملة

 35 اجملموع
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 بالبشر االتجار لضحايا هريشال الدخل مستوي

 احلاالت عدد بالدرىم الشهري الدخل

 24 دخل يوجد ال

 9 درىم ألف من أكثر

 2 درىم آالؼ ةست من أكثر

 35 اجملموع

 

 للدولة الدخول تأشيرة نوع

 احلاالت عدد التأشَتة نوع

 12 عمل تأشَتة

 20 زيارة تأشَتة

 3 معروؼ غَت

 35 اجملموع
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 اإليواء عند الضحايا حاالت

 احلاالت عدد احلالة

 17 دبفردىا سيدة

 14 دبفردىا أـ

 1 طفلها مع أـ

 3 دبفرده طفل

 35 اجملموع

 

 

 بالضحايا االتجار طرق

 احلاالت عدد الطريقة

 28 بوظيفة الوعد

 1 اخلطف

 1 التهديد
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 5 معروؼ غَت

 35 اجملموع

 

 به ستقوم أنها ضحيةلا اعتقدت الذي العمل أو اطشالن نوع

 احلاالت عدد العمل أو النشاط

 19 خادمة

 3  سياحة

 4 بائعة

 2 التجاري اجلنس

 1 السيارات غسيل

 1 ذبميل صالوف يف

 1 مستشفى يف العمل

 1  فندؽ يف العمل

 1 أطفاؿ جليسة

 1 الزبائن خدمة مع العمل

 1 معروؼ غَت

 35 اجملموع
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 بها االتجار لجريمة الضحية اكتشاف وقت

 احلاالت عدد الوقت

 2 الوصوؿ قبل

 14 الوصوؿ يـو

 13 أياـ عدة بعد

 3 أسبوع غَت

 3 شهر من أكثر بعد

 35 اجملموع

 االتجار بجريمة الضحية علم كيفية 

 احلاالت عدد العلم كيفية

 19 إعالمهن مت

 3 ضرهبن مت

 1 اغتتاهبن

 9 السابقة الطرؽ من طريقة من أكثر استخداـ

 3 أخرى طرؽ

 35 اجملموع

 

 الخاتمة

 يف حققتو الذي التقدـ مدى وإظهار, بالبشر االذبار جرائم مواجهة يف ادلتحدة بيةالعر اإلمارات دولة لتجربة لو عرضنا خالؿ من
 ضحايا لدعم كخطوة, التطبيق من حظها تناؿ أف نأمل اليت التوصيات لبعض توصلنا فقد, ذلم اإليواء مراكز وإنشاء الضحايا ودعم إيواء

:  وىي. واألطفاؿ النساء من بالبشر االذبار جرائم
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. بالبشر االذبار مكافحة ؿلتفعي ططاخلو سياساتاؿ ووضع تشريعاتاؿ سن على العمل .1

 .بالبشر االذبار ضحايا محاية يف ةختصتامل واإلقليمية والعربية الدولية ادلنظمات مع التعاوف تكريس .2

. وأشكالو حاالتو دبختلف االذبار جبرائم عاجملتم وعي تعميق لضماف والتثقيفية اإلعالمية احلمالت تنفيذ .3

  .باجملتمع ودرلهم تأىيلهم إعادة يف تتمثل الضحايا واألطفاؿ النساء دلساعدة ملموسة بتدابَت القياـ ضرورة .4

. بالبشر االذبار ظاىرة من احلد على تعمل اليت ادلدين اجملتمع منظمات وتدعيم إقامة .5

 ربديدؿ آليات تطوير هبدؼ احلكومية غَت ادلنظمات يف والعاملُت والقضاة والنيابة ةالشرط حملققي تدريبية دورات ـتنظي .6

 التعرؼ ىف ساعدهتمـ هبدؼ واجلنسية واذلجرة واجلوازات احلدود وحرس الشرطة يف للعاملُت وكذا, ـھوإنقاذ االذبار اياضح

. ـھوإنقاذ الضحايا لتحديد الالزمة وادلعرفة بادلهارات ـھوإمداد باالذبار ادلتعلقة اجلرائم مؤشرات على

 التحية لرعايةا لو ـتقد إيواء مراكز إنشاء ذلك يف دبا الدعم إجراءات كافة على احلتوؿ يف االذبار ضحايا مساعدة .7

 ما آثار إزالة بعد األصلية أوطاهنم إىل إعادهتم, وكذلك .واالجتماعية والقانونية التحية واالستشارات والنفسية اجلسدية
 سبكُت إىل االندماج إعادة برامج تشتمل وأف, فيو يعيشوف الذي اجملتمع يف الضحايا دمج إلعادة تدابَت ازباذ أو إليو تعرضوا

 فرص توفَت أو التجاري، النشاط دعم أو ادلهٍت، التدريب توفَت خالؿ من اقتتاديا أنفسهم إلعالة قدراهتم وتطوير الضحايا

 .عمل

 

 


